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 ققحملا لاق

 نم نوثالثلا ءزجلا حيحصتو ةعجارم هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق
 يغبني امو هيلع اعدملاو ىعدملا ةفرعم زجلا اذه ثحبيو عرشلا نايب باتك
 هردملا نايصعو مكاحلا دنع حلصلا يفو هراضحإو مصخلا بلط يفو هلعف مكاحلل
 اهبلقتو يواعدلا عاونا يفو هيف ىعادتي يذلا ءيشلا عفر يفو موصخلا عفرو
 .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو .. كلذ ىناعمو ماكحالا يف ليحلا يفو موصخلا نيب

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

لاوش ٤.٠٥ ١ه





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا

 ماكحألا يف باب

 ىلع لاق هنا ةفع يبنلا نع ىور ث ملعا هللاو ىدنع اميف نسحلا يبا نع
 ك ؤاكرشو مكنا لاق هنا يع هنع ىور دقو ، نيملا ركنملا ىلعو ةنيبلا يعدملا
 يضقاف هبحاص نم ملعا لاق وا ١١اه هتجحب نحلأ ك دحا لعلو يلا ن ومصتنخت

 © منهج ران نم ةعطق هل عطقا امناف هذخاي الف لطبم وهو ملسم ئرما لامب هل

 كاحلا رمأ مكاحلا ىلإ هيلع عفرو هل هنا هدي يف الام لجر ىلع لجر اعدا اذاو

 كاجلا لأس هل هنا هدي يف ىذلا لاملا كلذ هيلع اعداف هرضحأ ناف هراضحاب

 كاحلا لأس هركنا ناؤ 5 هيلا هعفدي نا مكاحلا هرمأ هب هل رقا ناف هيلع اعدملا

 همصخ رمأو مولعم تقول اهراضحاب هرما ةنيب هعم لاق ناف ةنيبلا نع يعدملا

 لاملا كلذب هل تدهش ةلداع ةنيب رضحا ناف همصخ ةنيب عمسي رضحي نا

 اعدا ام ىلع يعدملل تبث هتفص دودحب هوفصوو هاعدا ىذلل هنا هيدل اودهشو

 ةجحب جتحا ناو & يعدملا ىلإ لاملا كلذ عفدب هيلع اعدملا مكاحلا رماو هيلع

 لاملا هدي يف ىذلا رضحا ناف هتنيب راضحاب ك احلا هرما ةنيب هعم نا لاق وا

 يف امب هل مكح كلذ بجوتسي ةجحب هدي ىف ىذلا لاملا هل تبث اضيا ةنيب
 رضح ل ناو 0 يعدملا ةنيب نم ىلوا ديلا ىذ ةنيب نا لاق نم لوق ىلع هدي

 ناف لاملاب هتنيب هل تحصا ىذلا لوالا يعدملل لاملاب مكح ةنيب هيلع اعدملا

 اذه نا هللاب فلحي نيملا هيلع هل ناك هتنيب دعب ىعدملا نيمي هيلع اعدملا دارا

 كلذو لطابب هل اودهش هدوهش نا ملعي الو ىتح هيف قح اذهل ام هل لاملا

 . هيلع فلحيو هدودحب لاملا دحي نا دعب

 . نطفا ىنعي نقل ١ ةخسن ف ) ( ١



 لاملا كلذ هيلع اعدملا نيمي داراو لاملا كلذ ىلع ةنيبلا يعدملا زجعا ناو

 هيلع يعدملا در ناو ، هيعدي امم قح هيف اذهل ام هل لاملا اذه نا نيمي هيلع هلف

 نمل مكحي مث & قح هيف اذهل ام هل لاملا اذه نا هللاب فلح يعدملا ىلا نيما
 لاملا كلذ يف يعدملا ةنيب تبنت ل ناف هنع رخالا فرصو امهنم هيلع فلح

 هتنيب رضحي ام ردقب الجا ك ال ا هلجأ ىرخا ةنيب هعم نا جتح اف لدعت ل و

 ىتح هليزي ال نا هيلع ىعدملا يلع لاملا رجحو لجالا يفاوي نا همصخ رماو

 نم لوق ىلع لاجا ةئالث ىلا لجؤي مل ةنيب رضحي مل ناف امهنيب مكحلا عطقني
 همصخ ىلع نكي مل و بلاطلا وه ناك اذا ام لجأب لجؤي لاق ضعبو كلذب لاق
 ضورعلا نم ءىش يف امهنيب ةعزانملا تناك ناف هيلا ىعدي اميف ررض كلذ ىف

 ةنيبلاب امهنيب مكحلا عطقني نا ىلا لدع ةقث دي لع ك احلا هفقوا باودلاو

 نا هيلع ىعدا اذاو وه هتنيب رضحي ام ردقب الا كلذ يف لجؤي الو ناميالاو

 . هيلا عفدلاب هرما هقحب هل رقا ناف هيلع ىعدملا مكاحلا لأس اذكو اذك هيلع هل
 رضحمب مكاحلا اهعمس لجألل ةنيب رضحا نا ةنيبلا يعدملا ىلع ناك ركنا ناو

 ناك هتنيب عم هنيمي دارا ناو © هيلا عفدلاب هرمأ قح هل حص ناف . همصخ نم

 . لطابب هل اودهش هدوهش نا ملعي امو هيلع هل قحلا اذه نا نيملا هيلع هل

 لبق نم قح هل هيلع ام هل فلح .هيلع ىعدملا نيمي داراو ةنيب رضحي ناو

 الام لجر ىلع لجر ىعدآ ناو هنع مكاحلا هفرص فلح اذاف هيلا هيعدي ام

 هاوعد نع مكاحلا هلأس مكاحلا ىلا رضحو هثرو لجر نم ثاريم لبق نم هدي يف
 هيلع ناك هركنا ناو هيلا عفدلاب مكاحلا هرما هب هل رقا ناف . همصخ نم ةرضحب

 لجالا كلذ يفاوي نا همصخ رمأو مولعم لجال ةنيب رضحي مكاحلا هرماو ةنيبلا
 مده وا ةنيب هل حصت مل ناو هيلا ميلستلاب ك احلا هرما قحب ةنيب هل حص ناف

 هيلع هفلخ لاملا اذه نا هللاب انيمي هفلح هيلع يعدملا همصخ نيمي داراو هتنيب

 { هيلع ىوعدلا هذه نم يعدي ام ليق نم اقح هيف اذهل ملعي ام هثراو
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 هيلع هفلخ لاملا اذه نا فلح يعدملا ىلا نيملا هيلع ىعدملا در ناو

 مل ناف . يعدملا لبق نم اقح هيف اذهل ملعي امو هنم هثرو نم وا هوبا

 ملعي ام هنا هللاب فلحي كلذ ىلع تناك ةنيبلا هب هل تدهش ام الإ هقح فرعي
 ةنيبلا وا نيملاب هبجوتسي ىذلا ىوعدلا تناك ناو لطابب هل اودهش هدوهش نا

 نم نايعدي نالجر مكاحلا ىلا عزانت ناو ، ىلا بحا نيلوقلا نم ريخالا اذهو

 ناو قح ريغب هيلا ءاجلا هنا ملعي ام هنا هللاب فلح هيلا ءاجلا هنا يعدي ام لبق

 فصي ام ىلع فلحي امناف عويبلا يف ابرلا نم ءيش لبق نم ىوعدلا تناك

 ك احلا رظني مث ةفصلا ىلع نكلو ملعلا الو عطقلاب فلحي الو ةفصلا نم يعدملا

 قادص لبق نم ىوعدلا تناك ناو ث هاري امب هل مكحيو نيملا دعب نم كلذ يف

 ىذلا قادصلا اذهو قحلا اذه اهل هيلع ام هللاب فلح ةنيب ةأرملل نكي مل و
 هنع هتلازا ام اه هيلع قحلا اذه نا هللاب تفلح اهيلا نيملا در ناف 0 هيلا هيعدت

 رقاو مكاحلا دنع انيد وا اقح لجر ىلا لجر اعدا ناو ، هوجولا نم هجوب

 هئاضق ىلع ردقي ال هناو مدعم هنا جتحا ناف ، هيلا عفدلاب مكاحلا هذخا هب هل

 دجوي دقو © كلذ تبنت ةنيب. همادعا حصي وا هقح هيطعي ىتح مكاحلا هسبح

 نم ةربخلا لها هنع لاسي ىتح سبحلاب اذه لثم أدبي ال هنا هللا دبع يبا نع
 ناك نا هنا كلذ يف مهل ةجحلاو قوقحلا لطبت الئل انباحصا دنع كلذو هناريج

 حصي يتح دحاو وهف ةلماعملا نم امهنيب اميف الام وا اقح وا ابنذ بستكا دق

 ف ك احلا هيلع .ضرف © هبسكم هل ناكو هسيلفت حص اذاف 0 ةنيبلاب همادعا

 هتوسكو هتقفن نع هتبسكم لضفو هتردق نم كلذ نم ىري ام ىلع هتبسكم
 ءيشب هتبسكم نم هيلع ضرفي هنا اذه ريغب ليق دقو ، كلذ ريغ ال لضف امو

 هللاو هيلع ىذلا نيدلا نم ىلوا هنطب ناك هيزجت ال هتبسكم تناك اذاف دودحم
 هنيب نع لضف ام هنا لوقلا اذه ترتخا ينا ريغ . كلذ نم لدعالاب ملعا

 8 كلذ بجوي يتلا قوقحلا نم ناك ام وأ ةيدلا وأ قادضلا وا نيدلا يف هعفري

 هثلث ةصح هيف هل نا هيلع اعدملا رقاف هدي يف الام لجر ىلا لجر ىعدآ اذاو
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 ةنيبلا لاملا هدي يف ىذلا ىلع مهضعب لاقف كلذ يف اوفلتخا دقف © هفصن وا

 هيلعو دي اذ يعدملا راصو . ءيشب هنم يعدملل رقا دق هنال ةصح هيف هل نا

 نا هل فلح همصخ فلحتسي نا دارا ناو ةصح هيف هل نا ةنيبلا كلذ ىف

 اذه نا هل فلح هريغ لبق نم ناك ناو & قح هيف اذه امو هل هلك لاملا اذه

 هيلا لازا هنا يعدي ام لبق نم اقح هيف اذهل ملعي امو هل وه هاعدا ىذلا لاملا

 ىوعدب لام هيلا بلط نم لك سيل نا نورخا لاقو ث هيلا هيعدي نم دنع نم

 امناو اتلا ف عدم وهف الاو ةنيبلا هيلع نوكي يعدملل هفصنب رقاف ك احلا دنع

 مل اميف ةنيبلا لكلل يعدملا ىلع ناو هب رقا ام ريغ ال هب رقا ام هيلع تبني

 هب رقا ام ىلع امهنيب ناميالا تناك الاو ةنيبلا رضحا ناف همصخ هب هل رقي

 هبج وتسي ىذلا هبحاصل هب هل مكحي ش هيف رمالا عطقني ام هجو ىلع هيلع اقفتاو

 مكاحلا ىلا عزانت ناو © يلا بحا نيلوقلا نم ريخالا اذهو ةنيبلا وا نيمباب

 ك احلا امهرما هنايعدي امهالكو امهدحا دي يف وه سيلو الام نايعدي نالجر

 هب مكح امهتنيب توتساو ةلداع ةنيب هيلع ارضحا ناف ةنيبلا هيلع ارضحي نا

 هدحاو ةنيب تخرا ناو ، مكحلا حصو كلذ ةنيبلا بجوا اذا امهنيب مكاحلا

 ىذلا ىلا هب مكح . لاملاب مكحي مل و ىرخالا خرؤت مل و لاملا تححصو

 امهل هب مكحي لاملا امهدحا دج ل ناو ، هدودح لاملا تححصو تخرأ

 امهضعب ناميا كلذ عم ابلطو امهيديا يف هنا حص اذاو ، امهيديا يف سيل وه ذا

 دحاو لكل امهاوعد ردق ىلع امهنيب هب مكح افلح ناف ناميالا امهيلع ناك اضعب

 ىذلل هب مكح نيملا نع رخالا لكن و امهدحا فلح ناو 0 هنم يعدي ام امهنم

 .. قيفوتلا هبو ... ملعا هللاو هبحص نود هيلع فلح

 وا هلام يف اثدح هيلع ثدحأ هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذاو : ةلأسم
 اذا هيدعت لجأل هسبحو ك احلا هذخأ . هدسج يف هبرض هبرض وا هباود ىف

 هلهج نم ىري ام ردقب هيدعتل يعدملا ىعدا اميف هرثا ىأرو ثدحلا حص
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 يف وا نيعلا ريغ يف ثدحلا ناكو هسبح يصقتسا اذاف . هسبح بجوتسيو

 حالصاب مكاحلا رمأ كلذ ثدحا هنأ رقا ناف ثدحلا نع مكاحلا هلأس سفنلا
 هيلع ناك هتميق بجت امم ناك ناو { ثادحالا نم لاومالا يف هدرو ثدحا ام

 ناو كلذ همزل هل صاصق وا ةيد سفنلا يف ناك ناو © باودلا يف كلذ ةميق

 { هيلا هيعدي ىذلا ثدحلا كلذ هيلع ثدحا هنا ةنيبلا يعدملا ىلع ناك لكنا

 داراو ةنيبب حصي مل ناو ، هيلع هب هل مكحو كلذ هل تبث ةنيب رضحأ ناف

 هيلع هل نا ملعن الو ثدحلا اذه هيلع ثدحا ام هللاب فلح هيلع يعدملا نيمي

 . كلذ يف رظني مث هبرض هنا هيلا يعدي ام لبق نم اقح

 لجر ءاج مث هثراو انالف نا رقأو الام فلخو لجرلا كله اذاو : ةلأسم
 هب مكح ةلداعلا ةنيبلا كلذ ىلع حصاو كلاهلا لجرلا كلذ ثراو هنا ىعداف

 رخالا حصا ام لثم حصي نا الا هب هل رقا نمل هب مكحي مل و . ةنيبلا بحاصل

 ثاريملا نم امب مكاحلا هاري اميف هابجوتسي ام هجو ىلع امهنيب ثاريملا نوكيف

 ثاريملا تبثي مل ىرخالا بسنت مل و نيتنيبلا ىدحا تبسن ناو ، ءابصنالا ىلع

 هل حص ىذلا نيمي ثاريملاب هل رقملا دارا نإو ڵ، بسنلا بحاصل هب مكحو

 ملعي امو بسنلاب ةنيبلا هب هل تدهش ىذلا لاملا اذه ثرو هنا هل فلح هيلع

 نم اقح هيلع هل نا ملعي امو هل ثراو هنا يعدي ام لبق نم اقح هيف اذهل

 .. ملعا هللاو ىوعدلا هذه نم لاملا اذهل هيلا يعدي ام لبق

 ناف امهدحا دي يف يه ةباد نايعدي نالجر مكاحلا ىلا عزانت اذاو : ةلأسم

 عفدلاب همصخ رما ةنيب رضحأ ناف هدي يف يه تسيل ىذلا ةنيبلا فلكي مكاحلا

 هتنيب راضحاب ك احلا هرما ةنيب هعم نا ةبادلا هدي يف ىذلا جتحا ناف 2 هيلا

 موق لاقو © هدي يف يه ىذلل ةبادلاب مكح ةنيبلا رضحا ناف هبادلا فقواو

 & ملعا هللاو ريخألا لوقلل ةهجلاو لوقلا رثكا يف لوالا يعدملل اهب مكحي لب
 افلك اهجتنا رخآلا يعداو اهجتنا هنا ىعدآو اعيمج امهيديأ يف هبادلا تناك ناف
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 مل و ةنيب امهدحا رضحا ناو ء امهنيب اهب مكح ةنيبلا احصا ناف ةنيبلا اعيمج

 ةنيبلا رضحي مل اذاو ةنيبلا رضحا اذا هدي يف يه ىذلل اهب مكح رخآلا رضحي

 فلح ناو 0 امهل اهب مكح افلح ناف اهيلع هللاب افلح اضعب امهضعب ناميا داراو
 اهيلع فلح ىذلل اهب مكح رخآلا لكنو قح اهيف اذهل امو هل اهنا هللاب امهدحا
 اعداو امهدحا دي يف ةبادلا تناك ناو 0 ائيش نيملا نع لكن ىذلا طعي مل و

 مكحلا عطقني نا ىلا ةقث ىدي يلع مكاحلا اهفقوا همصخ ركناو هل اهنا رخآلا

 كلذ هلجال هتنيب رضحي ام ردقب لجأو ةنيبلا راضحاب يعدملا رماو . امهنيب
 لبق اهعاب وا اهفلتأ نأف ةبادلا هدي يف ىذلا ىدعت ناف 0 ك احلا هب رمأي ىذلا

 دنع ةبوقع هيلع ناكو هتناما نم فلتا امل انماض ناك امهنيب مكحلا عاطقنا

 يعدا ناو 3 هل زوجي ال ام هتناما يف هلعفو مكاحلا قحب قاقحتساو هلهجب مكاحلا

 سيلو هل دبعلا كلذ نا رخا لجر ىيعداف هدي يف وهو هل هنا اغلاب ادبع لجر

 هب مكحي مل هل دبع هنا دبعلا هدي يف سيل ىذلل هنا دبعلا رقاو هدي يف وه

 . ملعا هللاو ليق ام ىلع هدي يف وه ىذلل

 ىعدآ ىذلا ىلع ناف ، رح هنا دبعلا لاقو هل هنا ادبع ىعدا نمو : ةلأسم
 زجحت مل دبع هنا ةنيبلا هل تدهش ةنيب رضحا ناف © هدبع هنا ةنيبلا هل هنا دبعلا

 الو ةبه الو عيبب هكلم نم جرخ ام هل دبع هنا ةنيبلا دهشت نا الا مهتداهش

 . ةيدوبعلاب هيلع مكحيو لبقت اهنا ليق دقف بهو الو عاب هنا ملعن

 مكح ةيدوبعلاب هل ترقاف هل ةما اهنا ةما ىلع لجر ىعدآ اذاو : ةلأسم
 ةكلملاب اورقي ىتح كلذب مهيلع مكحي مل نوغلاب دالوا امل ناك ناف اهرارقاب هل

 رغصلا دح ىيف اوناك ام اهل اعبت اوناك اراغص اهدالوا ناف © هديبع مهنا ىعدا نمل

 مهيلع موقت وا كلذب اورقي ىتح ةكلملاب مهيلع مكحي مل كلذ اوركناو اوغلب اذاف

. . كلذب ملعا هللا و مهتكلمب مكحلا بجوي امي ةلداع ةنيب



 دبعلا رارقاب هارتشاو هل هنا رقاف اغلاب ادبع عيبي لجر ءاج اذاو : ةلأسم
 درب دبعلا ىلع مكحو كلذ حص اذا مكحلا يف رح وهف رح دبعلا نا ملع ش

 همزلف رح وهو هارتشا ىتح هدبع هنا رقاو هرغ هنال نمثلا نم عئابلا ذخأ ام

 حصو كلذ ىلع ىرتشملا ىرتشاو هريغل الو هل كولمم هنا دبعلا رقي ر و نامضلا

 عئابلا هذخا ىذلا نمثلا نم ءيش ىرتشملل سيلو مكحلا يف رح وهف رح هنا
 هللاو كلذب هيلع هب مكحي هذخا اك دبعلل ىرتشملا ىلا نمثلا در عئابلا ىلعو

 .. قيفوتلا هبو ملعا

 ركناو هتعفش اهنا لجر ىعداو اضرا لجر نم لجر ىرتشا اذاو : ةلأسم
 ةعفش اهنا هتنيب حصا ناف هل ةعفش اهنا ةنيبلا ةعفشلا بلاط ىلعف ، ىرتشملا

 ىرتشملا نيمي داراو هتنيب حصي مل ناو & كلذب هل مكح مكحلا بجوي هجوب هل

 ملعي الو يعدملا اذل ةعفش اهنا ملعي امو ضرألا هذه ىرتشا هنا هللاب فلح

 هتنيب تماق وا اهب رقا ناف © هل ةعفش اهنا يعدي ام لبق نم اقح هل هيلع نا

 هيلع در الف ةلغ اهنم لغتسا دق ىرتشملا ناك ناو 0 اهب هل مكح هل ةعفش اهنا

 لاملا ناك هتعفش بلطي مل ول هنالو نامضلاب ةلغلا نال عيفشلل ةلغلا ي

 دعب لطاب ةجحو هيف مكحلا هل زوجي ال هجوب اهنع هعفد نا اماو ىرتشملل

 ا رامع اهيف رمع ناك ناف ح هلغلا يف ةخسن هلاغلا يف هيلع ناف قحتسا نا

 . ملعا 1

 متيلل ناف مكحلا يف ءارشلا بوجو ريغ يلع ميتي لام ىرتشا نمو ةلأسم
 هنم اهذخاو ةلغلا ىلع لاملا هدي يف ىذلا ىرتشملا بساحو هلام ذخا غلب اذا

 كلذ نم هاطعا ام هنم ذخ ًأيو كلذ هل عاب نم نم عبتي نا كلذ ىرتشا نم ىلعو

ِ .. كلذب ملعا هللاو كلذ زاوج ريغب عاب هنال لاملا



 ةعفشلا كلت ع رتناف متيلا غلب مث متيل ةعفش رتشم ىرتشا اذاو : ةلأسم
 دريو مكحلا يف غلب نيح عزتنا اذا كلذ عازتنا هل زئاجف عاشملا يف كلذ ناكو

 كلذ ىيف ةلغ در ىرتشملا ىلع سيلو . ةعفشلا ىرتشا ىذلا ىرتشملا ىلع ميتيلا

 . ءيشب هل نكي مل هتعفش بلطي مل ول يبصلا نألو هل كلذ زاوجب ىرتشا هنال
 لدعب ملعا هللاو ةميقلا هيلا عفدو كلذ هل بسح مرغو رمع لجرلا ناك ناف

 . باوصلل قيفوتلا هبو كلذ

 امهنيب ناعزانتي نيلجر نع هللا همحر تلأس ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يفو يضرأ هذه لوقي امهنم دحاو لك لوصالا نم اهريغ وا ضرا ةعطق يف

 نم ءاج نم ءاجو لاتقلاب ثدحلاو اثدح اهيف امهنم دحاو لك ثدحا دقو ىدي

 ىلع بجيأ اذك وا اذك عضوم ىلع نالتتقي انالفو انالف نا هل لاقو مكاحلا ىلا سانلا

 ك احلا عم حص اذاف تفصو ام ىلعف ضعب امهضعب نع امهعنميو امهتلازا ك احلا

 ىلع امهسبح و امهذخا امهلاتق يف امهدج و ناف امهيلا مكاحلا لسرا ةلداعلا ةنيبلاب

 ادهاش هعم دهشي يثح مكاحلا كلذ مزلي سيلو امهتلاهج نم مكاحلا ىري ام

 3 امهل اوضرعي مل رخالا امهدحا بلطي الو اقرافت دق امهدجو ناف 0 لدع

 ىعدي ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك فلك هعطقلا امهنم دحاو لك ىعدآ ناو

 هنايعدي ىذلا عضوملا كلذ ىلع افلح ناف امهنيب ناميالا تناك ةنيبلا زجع نإف
 رع رخآلا لكنو امهدحا فلح ناف نافصن امهنيب كلذ ناك امهيديا يف وهو
 كلذكو ، فلح ىذلا رخالا ضراعي نا ك احلا هعنمو ءيش هل نكي ل نملا

 { ناميالا دعب نافصن امهنيب ناك هل عضوملا كلذ نا ةنيب امهنم دحاو لك ماقا نا

 ىذلل ناك رثا اهيف رخالل سيلو ءانب وا لسف نم رثا هيف هل امهدحا ناك ناو

 زجع ناف ، يعدي ام هيلع ةنيبلا رخآلا ىلعو ديلا وذ وه هنال رثألا هيف هلا
. «ع رشلا نايب» باتك ىلإ عجر . امهنيب ناميالا تناك



 كلم الجر نا بلاط يبا نبا يلع نع عفر اميف ةيواعم وبا لاق : ةلأسم

 قرف هنا اهلوا تايضق عبراب يلع اهيف يضقف اهب لخدي نا لبق انز ممت ةارما
 ىلع لاقف يلام لع اودر لجرلا لاق ممت ، «ينازلا دح» دحلا هيلع ماقاو امهنيب

 كنال كلذ الا كل سيل يلع لاقف اعاتم ذخأي نا لجرلا هركف هلام هيلع اودر
 هرما مث قادصلا فصنب امل يضق امنا ايلع نا اندنع هجولاو & كلذب مهل تنذا

 .. هلثم ةدودحمب الا ج وزتي ال نا

۔ . ١١



 ىناثلا بابلا

 هيلع اعدملا نم ىعدملا ةفرعم ف

 كلذ ةفصو هب ءادتبالاو مكحلا يف ىوعدلا ىفو

 اذا نم يعدملا موق لاق ، هيلع اعدملا نم يعدملا ةفرعم لصا يف فلتخاو

 يعدملا ليقو ، كرتي مل هموصخلا كرت اذا نم هيلع اعدملاو ، كرت ةموصخلا كرت
 ىعدملاو لصالا ىعدآ نم يعدملا لاق نم مهنمو ، بولطملا هيلع اعدملاو بلاطلا

 دي يف ادلو ىعدآ نم نال ماعب سيل رمالا اذهو . اثداح ارما ىعدآ نم هيلع
 نسح نم يعدملا ليقو ، ايعدم ىمسي كلذ عمو اثداح ارمأ يعدي سيلف ريغلا
 ليقو راكنالا ىلع ةنيبلاب هيلع اعدملا بلاطي نا نسحي الو ةنيبلاب بلاطي نا

 ناك ناف © هعم رهاظلا نم هيلع اعدملاو رهاظلا فالخ يعدي ىذلا وه يعدملا

 رهاظلا نأل هل ليق ، نيملا فلحي ةخسن نيملا فلكي ملف هيلع اعدملا عم رهاظلا
 هنيميب لاتحالا كلذ انل نابو هراكنا ةحصب ع وطقمب سيلو لمتحم هرهاظ ةخسن

 زوجي ال اهدحا برضا ةثالث ىلع ىواعدلاف 0 ةنيبب الا يعدملا نم عنقن مل و

 ةقدصب وا ةبهب هدعو هنا لجر ىلع لجر يعدي نا كلذو © الصا عمسي نا

 امهنم لك هعومسم ىوعد يناثلاو ، لحي ال امو ريزانخ وا ارمخ هيلع يعدي وا
 وا مهرد فلا يعدي نا لثم ، كلذ نايبب يعدملا بلاطيف لاتحا وا لامجا

 برضلاو 0 هفصوو كلذ تعن نم دبالف باوبا ةرشع وا هطنح ريقق ةئام

 لوئسم ةعومسم ىوعد هذهف لاتحالاو لامحالا نم ىوعدلا طلخت نا ثلاثلا

 . هيلع اعدملا اهنع

 امهدحا ماقاف امهدحا دي يف ءيش يف اعزانت نيلجر نع مشاه لئس : ةلأسم

 انعمس لاقف ءاوس دوهشلاو هل هنا اودهش ةعب را رخالا ماقاو هل هنا نيدهاش

۔ ٢١۔



 لاق نم لاقف خايشالا نم عمتجا نم عمتجا دقو لاق 3 افالتخا كلذ يف

 نمو © ىلوا وهف ادوهش رثكا ناك نم لاق نم لاقو ، ءاوس ةعبراو نادهاش

 مهنا ريغ هنمو ، دوهشلا ددع ىلع مهل نوكت نا لوقي اضعب لعلو لاق هريغ

 لصالا ىعدآ نم ماقاو نيدهاش ةراثالا ىعدآ نم ماقا اذا هراثالا نا اوعمتجا

 ةراثالاو لوزي لصالا نال لاق هللا دبع يبا نعو ث اهب ىلوا ةراثالا بلاطف ةعبرا

 ةنيب نوكت نا الا لصالا ةنيب نم ىلوا مرلا ةنيب هللا دبع وبا لاقو ، لوزت ال
 .. ديدحتلاب يلوا مهق . مرلا يف مهل قحال لصا ىلع

 هناف مكاحلا دنع ةلافك لجر ىلع ىعدا نمو ث ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 امهرد اذكو اذك يل هيلع لاق ناو مكاحلا دنع ةموصخ ىوعدلا هذهب نوكت ال

 لوالا نا امهنيب قرفلا . ةموصخ نوكت اهناف ديز نع اهب لفك ةلافك لجا نم

 الو قوقحلا ىوعدب الا ةموصخلا تبني ال مكاحلاو اقح ىعدي مل و العف ىعدا

 نيمضت الب ضعبل مهضعب نم سانلا نيب ىرجت يتلا ضارعالا ىوعدب اهتبثي
 باتك ىلا عجر . لاعفالا ىلع ناميالا اضعب امهضعبل نيمصخلا فلكي الو لام

 . «ع رشلا نايب»

 ناو امهنيب وهف ةنيبلا هيلع اعيمج اماقاف ائيش نالجر اعدا اذاو : ةلأسم

 نيملا امهدحا هرك ناو امهنيب وهف اعيمج افلح ناف افلح ةنيب اعيمج امهل نكي مل

 . فلح ىذلل

 اهفصنب رخال رقاف ةباد هدي يف لجر رقا اذا حاضو نب دايز لاق : ةلأسم

 ةنيب هدي يف ىذلا رخالا عم نوكي نا الا هل يه لاق . اهلك رخالا ىعداف

 نورخآ لاقو هوجولا نم هجوب اقح اهيف هل ملعي ام نيميلا هيلع اهفصن هل نا
 .. هب هل رقا ام الا هل سيل

۔ ١٣ ۔



 دالوال نالف نب نالف نم نالف اي ينفصنا ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ناف يل اهتلاكو قحب هتجوزلو مهيف يل مهيبا ةياصو قحب ماتيالا نالف نب نالف

 هرماو قحلاب مهل هنم ينفصناف قح ريغب اذه انالف مهكولمم ذخاو هيلع ىدعت

 ٥ نالف نب نالف مهدلاو مهيلع هفلخ ىذلا اذهب انالف مهكولمم مهملا ملسي نا

 . «عرشلا باتك» ىلا عجر

 عطقنم اهدنع نيملا ناف ناميالا دنع تبثي نا مكاحلل يغبنيو : ةلأسم

 دهشي نا يغبني دقو ، هيلع فلخ ام ذفني نا همزل دقف فلح اذاو { مكحلا

 وا همصخ ىلع تنعتي مصخلا عجري نا ةفاخم هدنع هبتكيو مكحلا كلذ ىلع

 اعاتم وا ديبع وا باود ناك ناو مكاحلا عم ةحصلا نوكتف كلذ ضعب ركني

 . هيلع ناميالا ترج ش نيملا دنع مك احلا ىدي نيب فقوا

 همصخ هل فلحي نا مصخلا بلط ناو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 ناك ناو لودعلا هعم هلوسر وا مكاحلا اهيلع فقو لخن وا ضرا وا رود ىلع

 مصخلا دحي مت لودعلاب اهيلع فقي نا دلبلا كلذ يلاو ىلا بتك رخا دلب يف
 هيلا نيملا دري وا همصخ هيلع فلحي مغ اطح هطحيو هب طيحيو بلطي ىذلا

 © هيلع هفلح امب هل مكحي نا نيميلا دعب نم جاتحي مكاحلا نال هل كلذ نا فلحيف
 ترج مم نيملا دنع مكاحلا ىدي نيب فقوا اديبع وا اباود وا اعاتم ناك ناو

 عجري نا ةفاخم هدنع هبتكيو هيلع مكاحلا دهشي نا يغبني دقو . هيلع ناميالا

 نمو 3 مكاحلا عم ةحصلا نوكتف كلذ دعب ركني وا همصخ تنعتي مصخلا

 عطقنم اهدنع نيملا ناف ناميألا دنع تبثي نا مكاحلل يغبنيو ، اضيا عماجلا

 نمو ، اضيا عماجلا نمو © هيلع فلح ام ذفني نا همزل دقف فلح اذاو مكحلا

 نا دارا اذا همصخ ىلا اهبلطي يتلا اهلك هبلاطم مصخلا عمجي نا اندنع ىأرلا

 دكأتيو انيمي ءيش لكل هفلحي نا هل سيلو ، هدحاو انيمي اهيلع هفلحي م اهيلع هفلخي
 .. هدحاو اهيلع نيملا نوكت ممت هبلاطم عمجي ىتح كلذ يف ك احلا هيلع

١٤



 نيماوق اونوكأل» ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع 5 ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 نع هضارعا يضاقلا نوكيف يضاقلا دنع نادعقي نالجرلا ةيالا .. طسقلاب

 . «ع رشلا نايب» باتك ىلا عجر ض نيلجرلا دحا ىلا اديهز رخ الا

 دعق اذاف هيدي نيب افص نيمصخلا ةيوستب رمأي نا مكاحلل ىغبني : ةلأسم

 بسن ناف هيلع يعدت ام هل لاق ، اذه نم ينفصنا يعدملا مصخلا لاق وا
 مكح هل هيلع وا هلبق قحب همصخل رقا ناف كلذ نع مصخلا مكاحلا لأس هاوعد

 نا وهو يعدي ام ىلع ةنيبلاب همصخ يعد ركنا ناو ث هب رقا امب هيلع هب هل
 نا هل لاق ناف © نولوقي ماكحلا انيأر اذكه ةنيب كلوا ةنيب كدنعا هل لوقي

 هل فلح همصخ نيمي ىلا لزنو ةنيبب كرت ناو اهراضحاب مكاحلا هرما ةنيب هل

 يلع يبا يضاقلا نع درو نب دمحم نب دايز سابعلا وبا عفرو ، يعدي ام ىلع
 نيملا كل انالف مزلي يعدملل لوقي ال مكاحلا نا شيرق نب ديعس نب نسحلا
 دلاخ نب دمحم نب دمحا ركب يبا نع تظفحو ،© مصخلا كلذ بلطي نا الا

 هفلحا مكاحلا هل لقي مل تكسف ةنيبلا نع يعدملا مكاحلا لأس اذا هنا هريغو
 ىعدملا ىلع داعاو هاوعد نع هلاس هنم ىنفصنا لاق ناف وه بلطي ىتح كل

 يل بجي ام يل ةنيب ال مكاحلل مصخلا لاق ناو 8 هيلا هيعدي اميف لاؤسلا هيلع
 . ةنيب كل نكي مل اذا نيملا كل بجي لوقي نا وهو هل بجي امب هل لاق 5 هيلع

 لاقي نا مصخلا ىلع سيل حبسملا نب دمحم لاق ، هل هفلح . يل هفلح لاق ناف
 فلحي لاق ناف اهرضحا هل ليق معن لاق ناف ةنيب كعم هل لاقي امنا بلطا هل

 .. هل هفلحتسا ةنيب يل ملعا ال لاق ناف اهلطبت هل ليق

 مصخلا ىوعد ىلع ديزي نا هيقفلل الو مكاحلل سيلو هريغ نمو : ةلأسم
 امصتخا نيلجر نا هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو ء ائيش لئاسلا لاؤس وا
 ةنيب كلذ ىلع رضحاو اهبرشو ةلخن اذكو اذك رخالا ىلع امهدحا ىعداف هيلا

 ْمَل مل هل ليقف برشلاب هل مكحي ملو . لخنلاب بوبحم نب دمحم هل مكحف
٥ ١



 نوكي ال برشلاو هل ليقف 0 ءاملا نم اهبرشو لقي مل لاقف آ برشلاب هل مكحت

 .. امهدنع نم ائيش اديزي نا هيقفلل الو مكاحلل سيل لاقف 2 ءاملا نم الا

 الهج ناف امهنم يعدملا ملكتيف نيمصخلا يضاقلا رضحا اذاو : ةلأسم

 اعدملا ملكتو يعدملا ملكت اذاف امكنم يعدملا ملكتي امهل لوقي نا سأب الف

 هيلع اعدملا ملكتي مث يعدملا غرفي يتح مكاحلا هتكس يعدملا غارف لبق هيلع

 هل يغبنيو هزجوا امهنم لاطا نمل لاقي نا نسحيو اعم ناملكتي امهعدي الو

 مهسلجي يتح اهيلا نوقبتسي يتلا مهتلاح ىلع مهسلبي نم موصخلل لكوي نا
 هسأر ىلع اميق ذختي نا هل يغبنيو ، هب قثي نم الا كلذب رمأي الو افوفص
 داز وا همصخ ىلع ىوعد نيمصخلا دحا لوط ناف هب قثي نم موصخلا دنع

 ىوعد نيمصخلا دحا يعدا اذاف { هماقاف هرما . هجح هل تسيل امب جتحي لعجو

 يعدملا لاسي مث هتجح و هتصق مهفيو هاوعد ظفحي يتح همهفتسيلف همصخ ىلع

 كعم نكت مل اذا هل لقف تنا تيرام كل لاق اذا كلذو همصخ لاق امع هيلع

 هب نايعادتيو هعم هب ناقطني ام يف عجر اذا اماو . نيمي كل همزليف هيلع ةنيب

 هيلع اضقلا بجوا رقا ناف عجري مل ولو هيلع يعدملا ىلع ةنيبلا يعدملا مزليو

 . افيعض همصخ و ايوق ناك ناو هيلع هللا بج وا ىذلا قحلا همصخل هنم ذخاو

 ىدنع مكيوق» كلع ىبنلا ةافو دعب هتبطخ يف هنع هللا يضر ركب وبا لاق اك
 مكفيعضو . هيلع هللا هبجوا ىذلا قحلا هنم ذخا يتح فيعض هدنع بلطي اميف

 هللا هبجوا ىذلا قحلا هل ذخا يتح ىوق قحلا نم بلطي ام بلط يف ىدنع
 . «هل

 لزني لجر نع هتلأسو بسحا اميف هللا دبع يبا نعو رثالا يفو : ةلأسم
 لوقي نا الا معن لاق ؟ كلذ هلأ ةنيبلاب هسفن وعدي ممت هفلحيف همصخ نيمي ىلا

 نكي مل فلح ممت معن لاق اذاف تكرت دق . معن لوقيف ةنيب كلأ مكاحلا هل

 .. هقح هيلع هل
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 رخآلا ىلع امهدحاىعدآو كيلا امصتخا اذا نيمصخلا يف تركذو : ةلأسم
 بلط الو ةنيب هدنع نوكي الف هاوعد ىلع ةنيبلاب هتوعدف همصخ ركنو ىوعد

 ةنيب هعم نكت مل اذاف تفصو ام يلعف تنا تيأر ام كل لوقيو همصخ نيمي
 نيمبلا كل همزليف هيلع ةنيب كعم نكت مل اذا هل لقف تنا تيار ام كل لاقو

 بلطي نا تنا هنقلت الف كلذ نع كلأس الو انيمي بلطي ملف تكس اذا اماو

 مكاحلا ىري امهمف تيأر ام كل لوقي نا الا كلذ همهفت الو همصخ نيمي
 اعدملا ىلعو ةنيبلا يعدملا ىلع ىري نا مكحلا ةخسن يف مصخلا همهفتسا اذا

 .. هللا ءاش نا كلذ مهفاف نيملا هيلع

 عدم ناعزانتي نالجر هرضح اذا مكاحلا نعو ، لضف باتك نمو : ةلأسم
 نيمي بلطو ةنيبلا زجعا ناف ىعدملا ىلع ةنيبلاف نيملا ىلا الزانتو هيلع اعدمو

 ناو . اهرضحي نا ءاش ناف ةنيب هل تناك نا مكاحلا هيلع جتحأ . هيلع اعدملا
 اهمدهي مل ناو هيلع اعدملا هل فلحتسا اهكرتو اهمدهاو ةخسن اهردهاو اهلطبا

 ىلع نا انلوقف . يعدملا ىلا نيملا هيلع اعدملا در ناف هتنيب راضحاب مكاحلا هرما

 ماكح ضعب لاق دقو هللاب نيميلاو . ءيش هل نكي مل ىبا ناف فلحي نا يعدملا

 يف باطخلا لصف نا يعم ديعس وبا لاق © هيف ناعزانتي ام هقدصيو نيملسملا

 هنايعادتيو هعم هب ناقطني اميف هيلع معدملا نم يعدملا ةفرعم وه مكحلا ينعم

 ةجحلا عطقل همصخ كلذ بلطي مل ولو هيلع اعدملا ىلع ةنيبلا يعدملا مزليف

 عطقل كمصخ ىلع نيملا كل يعدملل ك احلا لاق اهزجعا ناف نيمصخلا نيب

 هتنيب رادها يف ك احلا هيلع تبثي هنيمي بلط ناف باطخلا لصفو اهنيب مكحلا

 يعدملا همصخ هل فلخ اهردها ناف طقس ظفللا يف ناك امب اهكرت وا اهلاطباو

 ةنيبلا رادهاو هيلع يعدملا نم نيعلاب اضعب امهضعب يه امهتجح عطقو هيلع
 هيلع نا انباحصا لوق يفف يعدملا ىلا نيميلا هيلع اعدملا در ناو . يعدملا نم
 نوكي ام ناميالا نم نوكت دقف هفرعمب اهيعدي الو اهفرعي ال ءايشأ يف الا نيملا
.. هيف رظني عساو ءيش كلذو هيلا اهدر ولو يعدملا نود هيلع يعدملا ىلع



 ام تمهفو كباتك درو دقف هللا كديا دعبو ديعس يبا باوج : ةلأسم

 اي ناك نمم اهتفصو يتلا هنحملا نم تركذ ام هنمف هنم همهفا نا يل هللا ردق

 ةنحملا بوجو ىلع ضرف ربصلاو ةنحلا عوقو نم هل دبالف هنحملا راد يف يخا
 نم ءاوتلالا ليبس ىلع ال قحلا عابتاب الا ربصلا نوكي الو . هللا جرفي يتح
 ىوهلا ىللا غ ولبلاو تاوهشلا نم هريغ ةداراك قحلا ةدارا سيلو قحلا ليبس

 كلذ ىلع ربص مث قحلا بقاوع نسح رصبا نمل قحلا ةدارا امنا لب تاذللاو

 مل و هلامو هسفنب هدوهجم كلذ يف لذبو ءالبلاو ةيفاعلاو ءارضلاو ءارسلا يف
 ام اماو 0 اذهف ريبكلا ءالبلا بقاوع هنم يشخي ىذلا ريسيلاب هسفن ىلع حشي

 ىلع اعداو مكيلع عفرو هتنبا قح عزتنا هتكرتب تيلب ىذلا لجرلا نم تركذ
 فلحا نا اماو فلحت نا اما هل لاقو هلخن ةئامو مهرد فلا هل هدنع نا كدلاو

 سيل كل لاقف هلخن ةئامو مهرد فلالا اذه ام مكاحلا كؤبا لأسف تلق . انا
 ىلع هفلخا نا اماو هل فلخا نا اما ىه امم هيلع سيل نا ةخسن هريخت نا كل

 فيك تلقو 5 ةلخن ةئامو مهرد فلالا هذه امم هربجي نا هيلع له تلق © عطقلا
 كلذ حصو هل رقت وا هتنبا قح هعازتنا اماف تفصو ام يلعف فلخي نا هل ىرت
 . هسفنل هلعجي امنا كلذ نال مكحلا يف هيلا لوزي الف هعازتناب اماف جوزلا ىلع

 فلح ناو « هتنبا قحل هيلا ليزمب هسفنل هعازتنا سيلف هريغ ىلا هليزي سيلو
 مل هتنبال قحلا نال ثنح انعم هيلع نكي مل ةفصلا هذه ىلع قح هل هلبق ام

 هلاك وب الا اغلاب ناك اذا انعم ريبكلا هنبا لام يف ةعزانم هل سيلو . هيلا لزي

 . هسفنل ال هتنب ال هتنبا قح يلع هتنبا هتلكو اذا فلحي نا هل امناو نبالا نم

 ام انعم ام رتكا وهو انفرع ىذلا اذهف نيملاو ةعزانملا هل تلعج اذا كلذو
 ىذلاو . هدلاو نم دلولا لام عازتنا يف فالتخالا يف رثكالا ءاج دقو هاندجو
 لام نم دلاولا ءاربا نم أربي الو هعازتناب هدلو لام دلاولا ليزي ال هنا انعم

 دلولا لام لوزي امناو ، هعزتني مل وا هعزتنا اريبك وا اريغص دلولا ناك هدلو

 ررض هيف نوكي الو . دلاولا حلصي اميف عيب وا ءاضقب هلازا اذا هدلاو لعف نم
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 نم دلاولا نم ةبهلا اماو ، دلولا لام نم دلاولا هقحتسي عفن ريغب دلولا ىلع

 اميف زوجي لاق نم لاقو ، هدلو لام نم ءيش يف زوجي ال اولاق دقف هدلو لام

 كلذب دلاولا نم برقت وا هليضف وا ةليسو هجو كلذ يف ناك اذا لوصألا نود
 زوجي الو ، ناوخالا نم دحا ىلع باونل وا اهوجري ديل وأ هتمزل دق ةأفاكم ىلا

 دح ىلع الا دلاولا مزلي اميف كلذ زوجي الو دلولا لامب ررضلا لاح لك ىلع

 تباث وهف مكحلا يف هيف هفالتا زوجي اميف لاملا فلتاو لعف ناف & انفصو ام

 3 هدلاو نم دلولا لام ناعزن يف اذهو ، لعف اميف بيصم ريغ وهو مكحلا يف

 هعم وا اذكو اذك هل هدنع نا همصخ يلع يعدملا يعدا اذا ءارشلا يف اماو

 هجو ىا نم مكاحلا هلأسي اذه ناف ، كلذ ىلع هفلحي نا بلطو اذكو اذك هل
 هيلع وا ةبراضم لام وا ةناما هدنع هل نوكي نا نكمي دق هنال هدنع كلذ هل

 © نيملسملا ىأر نم مكاحلا هاري ام ىلع هدنع هيف وه امم نيبي نا دبالف قح هل

 لمتحي امنا ةظفللا هذه نا لاق نم لاق دقف اذكو اذك هل هلبق لاق اذا اماو
 نم لاق دقو ، قحلا كلذ هل هلبق امم هنيبي يتح مكاحلا هفلحي الو قحلاو ةنامالا

 ةظفللا هذه بهذي اضعب نال كلذ نيبي نا هيلع سيلو كلذ ىلع هل هفلحي لاق

 اذا اماو هنامالا لمتحت اهنا لاق نم لاقو 3 هيلع ىعدملا اهب ظفل اذا رارقا اهنا

 نيبي نا هيلع سيل نا افالتخا هيف ملعن ال اذهف اذكو اذك ىلع هيف هل هنا لاق
 يتلا نيمبلا يف هانفرع ام اذهف افورعم ائيش هيلع نا ىعدآ اذا كلذ هل هيلع امم

. تفصو



 ثلانلا بابلا

 نيملا يفو نيمصخلا روضحو هيلا ناعفرلا دنع

 تدرا نا كمصخ رضحا مكاحلا هل لاق همصخ ىلع مصخلا عفر اذاو

 هاطعأ همصخ رضحيل ةردم مكاحلا نم عفارلا مصخلا بلط ناف هنم فاصنالا

 .. هرظنو همالك ف امهنيب ىواس هيدي نيب ادعقو همصخ رضحا اذاف ةردم

 ىواسيو امهيلا ههجوب لبقي نا مكاحلل يغبنيف نامصخلا دعق اذاو : ةلأسم

 يف رخالا نم امهنم دحاو لك فصنيو امهيلع لابقالاو امهيلا رظنلا يف امهنيب
 يتلا مهتلاح ىلع مهسلجي نم موصخلل لكوي نأ يغبنيو ، هيلا لابقالاو مالكلا

 مدقي مث هب قثي نم الا كلذب رمأي الو ، افوفص مهسلجي يتح اهيلا نوقبتسي
 . هعم همصخ رضحيو لوالاف لوالا

 لاق نم لاقف هبحاص ىلع امهنم دحاو لك نامصخلا عفترا اذاو : ةلأسم

 لاقو 0 رخالا فصني ت هبحاص ىلع ناعفرلاب ادب ىذلا فاصناب ك احلا ًأدىي

 .. دارا امهيأب ادبي لاق نم

 همادق هسولجل ابوعرم امهدحا ىأرف نامصخلا هيلا سلج اذاو : ةلأسم

 ادبي 7 ةلأسملا يف امهب قفريلو هلقع ىلا عجريو نئمطي يتح اليلق هنع لفاغتيلف
 نع هلأسيف هيلع اعدملا ىلع لبقا هاوعدب هربخا اذاف يعدي امع هلأسيف يعدملاب
 ىعدملا لأس ركنا ناف ركني مأ همصخ لوقي امب رقيأ لوقي ام همصخ ىوعد
 معن يعدملا لاق ناف فلحتا مصخلل لاق ، ةنيب يل تسيل لاق ناف ةنيبلا نع
 هتنيب راضحا يف ًالجا هلجا ةنيب ىدنع يعدملا لاق ناف . هيلع اعدملا فلح
 خرؤيو الجأ لجؤيف لجألا بلطيو ةنيبلا اعدا ثيح غلبي هنا ملعي ام ردق ىلع
 الف ثالث وا نيمويب ةدعب وا لجألا ىلا ةنيبلا رضحا ناف & باتك يف كلذ

۔٧ . -



 ناك ناف مهيلع تئرق مث مهتداهش بتكيف أبتاك رماو هتنيب عمسيو هتجح عطقي

 رقا ناف ، ىدنع اودهش كلذبو هب اودهش ام لفسا يف هطخي عقوا اودهش اك
 معز ىذلا ج رحلا نع هلاس ج رخ هدنع لاق وا مصخلا ىوعدب ال وا هيلع اعدلملا

 ناو ، جرخمو ةجح هيف هل ءيشب حص اذا كلذ لبق هتنيبب هسفن اعدو هل هنا

 هيلع ذفنو لبقي مل ةنيبلا تلدعو ةجح الو جرخم هيف نوكي ال ءيشب جتحا

 رقا ناف . نيمصخلا ىلا همهفو هعمسو هبلق لعجي نا يضاقلل يغبنيو { مكحلا

 .. امهمهفو امهتجح بتكو كلذب هذخا همزلأ ءيشب امهدحا

 رخالل امهدحا فلحتساو نامصخلا هيلا عزانت اذا مكاحلل ىغبنيو : ةلأسم
 .. كلذ هيلعف هل دهشيو هل بتكي نا هلأس ناو هرتفد يف هتبثي نا

 ىوعدلاب قطني نيح مصخلا مف يف رظني نا مكاحلل جاتحي ليقو : ةلأسم

 .. رارقالاو

 رخؤي الو مهنيب رظني نا بجو ك احلا موصخلا رضح اذاو : ةلأسم

 . كلذ

 رخآلا نم فصتنا أدتبا امهيا نيمصخلا نا راثآلا يف دجوي دقو : ةلأسم
 مث اذهل اذه فلحيف أدبي مكاحلا ناف { ىوعد هيلع رخالا اعدا ممت هيلا اعداو

 فلحيف أدبي لاق نم لاقو . لوالا فلحي امناو هيلا ىعدي اميف رخآلا فلحي

 اماو ، فصتنا دقف رخآلا فصنا مث هفصنا امهياو اعيمج امهفصني و ءاش امهيا

 هفلحي هناف مكحلا سلجم نع ارخأتم هبلطم نوكيف ةنيب يعدي امهدحا ناك نا
 .. رخالا وا لوالا كلذ ناك كلذ بلط اذا سلجملا يف همصخل

 كاحلا لأس رخآ ىلا اقح بلط نم لكو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 هيلع مكح هل هيلع قح وا هلبق قحب همصخ رقا ناف كلذ نع هيلا بولطملا
 هتنيب كرت ناف ىعدي ام ىلع ةنيبلاب همصخ اعد ركنا ناو هب هل رقا امب همصخل

 بلاطلا ىلا نيملا مصخلا در ناف يعدي ام ىلع هل هفلح همصخ نيمي ىلا لزنو
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 يعدا ام ىلع فلحي ناو همصخ ىلع هب هل مكحو هقح ىلع بلاطلا هفلح

 لوقي اك لوقي وهو مكاحلا هفلحي نا نيعلاو . ءيشب هل مكحي مل و مكاحلا هفرص
 © محرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الا هلإ ال ىذلا هللاو» .. مكاحلا هل
 نالعالاو رسلا ملاعو نارقلا لزنم كلهملا بلاغلا كردملا بلاطلا لاعتملا ريبكلا

 «اذكو اذك اذهل كيلع ام مادقالاو يصاونلاب ذخآلاو مارحلا دجسملا برو
 ناو ، سأب الف اذه نم صقن وا مكاحلا داز ناو ، هبلطي ام مساب يمسيو
 مظعا ءيش الو نيملا تمت دقف كلذ ىلع دزي مل و هللاب انيمي هل مكاحلل هفلح
 كاحلا هفلح اذاف كلذ هل مكاحلا ىأرو بصنلا يعدملا بلط ناو . هللا نم
 مكاحلا لوقي اك لوقي وهو هل مكاحلا لاق نيملا نم غرف اذاف نيملا بصن دقو

 بصن ام وا ةجح نيعبس مارحلا هللا تيب ىلا جحلا كيلعف ابذاك تنك ناف

 عمجي نا اندنع ىأرلا نمو باتكلا نمو & نيرشع وا نيعبس جحلا نم امهنيب
 هدحاو انيمي اهيلع هفلحي نا دارا اذا همصخ ىلا اهبلطي يتلا اهلك هبلاطم مصخلا

 هبلاطم عمجي ىتح كلذ يف مكاحلا هيلع دكأتيو انيمي ءيش لكل هفلحي نا هل سيلو
 .. هدحاو اهيلع نيملا نوكي مث

 ةرضحب لدع ىدهاشب كلاهلا لام حص اذاو ، لضف باتك نم : ةلأسم

 ناف ةخسن يفو ، هيف مهنم دحا جتحا ناف همسقب مكاحلا رما ةثرولا عيمج نم

 ةنيبلاب هاعدو لاملا فقو ةثرولا نم ىوعد هيف اعداو ةجحب هيف مهنم دحا جتحا

 وا هتثرو عيمج نم رضحمب لدع ىدهاشب ءىش هل حص ناف يعدي ام ىلع

 ام ناك ناو هللا باتك لدع ىلع مسق الاو مهفصنا وا هفصنا . مهيأ لكو
 لعجو هادانملا يف هعيبب رمأ بئاغ وا متي مهيفو اناويح وا ةئر كلاهلا هفلخ

 ىدي ىلع مكاحلا هفقوأ هعيب اوبلطي مل و نيغلاب اوناك ناو لدع ىدي ىلع نمثلا

 ىواعدلا تناكو ابئاغ وا اميتي ناك ناو ةخسن يفو هرما عطقني يتح لدع
 & هرما عطقني يتح هعبي مل و ةعزانملا هيف ىذلا فقو ةئر وا ناويحلا نم ءيش يف

 اذاف ىقست اهلاحب اهكرتو اهلتقي مل ترضح دق ةرضخ وا ةعارز تناك ناو
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 ل و هريغ وا ثاريمب هريغ دي يف الام ع دم اعدا اذاو ئ اهفق وا ةرمنلا تءاج

 ناعزانتي اميف ناك وا ةلغ لاملا يف ناكو ةنيبلا راضحا يف الجأ لجأت كلذ حصي

 ناك ناو نيلدع نم هفرعمب دي يف وه نم دي يف هوكرت راثلا نم ءيش هيف
 هيلع دهشي نم لدع يدي نيب هفقوا باود وا قيقر نم ناويحلا نم ءيشب

 هموق ناو . مهرما عطقني يتح هفلتي نا هيلع هرجح ةخسن يفو هرجح ت

 هيلا بولطملا نم قافتاب نماض هل وهف لاز وا هدي ىف نوكي نا ةميقب هيلع

 .. مهرما عطقني نا ىلا هدي يف وه نم دي يف هكرتي ش بلاطلاو

 ىوعد مهريغ وا ةثرولا نم دحا اعدا ناف ، رفعج نبا باتك نمو : ةلأسم
 يعدملل تحص ناف هيلع اهتنؤمو هدي يف ىه نم دي يف تناك ةباد وا دبع ىيف

 حصي ل ناو ا تفقو موي ذم اهتنؤمو هدي ف يه ىذلل اهيلع قفنا ام مرغ

 نب لاحم الف ءيش هل حصي ل ناو ةخسن يفو ءيش هيلع نكي ءيش هل

 ردقب لجؤيو بصتغملا الا ةلغلا نمصي الو . اهلامعتسا نيبو هدي ف ىه نم

 نوكيو . مهيلا كلذف مهيأرب اهعيب ىلع اوقفتا ناف اهعضوم نم هتنيب رضحي ام
 .. نيلدع وا ك احلا ملعب ةبادلا وا دبعلا هدي يف ىذلا دي يف نمنلا

 مهنيب ىرجت يتلا تاعزانملا يف موصخلا مكاحلا ىلا لصوا اذإو : ةلأسم
 الوا كاحلا ىدي نيب فقوي امم بوبحلا لثم ضورعلاو لاومألا يف ىواعدلاو
 نيب فقوي يتح هلمح مهيلعف مكاحلا ىلا هب لصوتلا وا هلمح نكما امم فقوي

 نكمي ال ام اماو ، كلذ يف قحلا نم ىري امب مكحيو بيعلا رظنيو مكاحلا ىدي
 هيلع نوفقيو كلذ نورظني ًالودع ثعبي مكاحلا ناف هب لوصولا الو هلمح
 . كلذ مهلف هب اومكحيو كلذ ىلع اوفقيل مهثعب ناف كلذب مكاحلا نوملعيو

 ىعدآ نامصخ هرضح اذا مكاحلا نعو ، ديعس يبا نم باوج : ةلأسم
 نيمصخلا ىأف مكاحلا ىلا فاصنالا ابلطو رخالا وا هبحاص ىلع امهنم دحاو لك
 لوالا يعدملا نم عمسي هنا ليق دق هنا عم لاق ، رخالا لبق مكاحلا هفصني

. ٢٣ .



 يف رايخلا هل ليقو ، يناثلا نم عمسي مث همصخ نيبو هنيب مكحلا عطقني ىتح
 ارضح نيمصخ يف اضيا هنم باوج . هفاصناب أدبو هنم عمتسا ءاش امهيا كلذ
 رقملا اذه نا ت مصخلا اهب رقاف ىوعد هبحاص ىلا امهدحا ىعداف ك احلا دنع

 عفدي نا امهنم رقملا مكاحلا رمأف اهركناف ىوعد رخالا مصخلا ىلا ىعدآ ىوعدلاب
 اذه يمصخ نم ينفصنت ىتح ملسا ال ينا لاقف يعدملل قحلا نم هب رقا ام

 ركنملا اذه فلحيا هل تلق 7 هيلا هيعدا ىذلا اذه نم قح ىل هلبق ام هفلحت وا

 انفرع ىذلاف & قحلا نم هب رقا ام رقملا كلذ هيلا عفدي يتح وا ىعدآ ام ىلع

 هفاصنا يف ذخأي هناف مكاحلا ىلا نيمصخلا نم فصتني ادبي ىذلا نا كلذ يف

 يعدملا ىلا قحلا عفدي وأ عطاق نيميب قحلا كلذ يف نيمصخلا رما عطقني نا ىلا

 نيحلا كلذ يف مكاحلا ذخا هيلا هاعدا اميف هيلا يعدملا ءىربو كلذ عطقنا اذاف

 ىلع هاوعد عمسي ذئنيح هناف رقملا سالفا حصي نا ىلا هنم همصخ فاصنا يف
 .. باوصلاب ملعا هللاو اذه همصخ

 ىلع اضيا رخآلا ىعدآ مث اقح لجر ىلع لجر ىعدآ اذا ريشب لاق : ةلأسم

 نم وه فلحي مم هبحاصل فلحيف دبي الوا ىعدآ ىذلا ناف هدعب نم اذه
 .. هلدعب

 دحاو لك ىعدآ اذا نيمصخلا نعو ، ىراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 كلذف تفصو ام ىلعف ، هبحاصل فلحيفءىدتبينا ىلوا امهيا ىوعد امهنم

 هيلع ناك نيملا نع عنتما امهيأو ءاش امهيأب ادبيو اعيمج امهفلحي مكاحلا ىلا
 ىذلا وه الوا هيلع ىعدملا لاق نم لاقو اذه ليق دق لاق هريغ نمو ،‘ سبحلا

 نم كلذ لثم ديعس وبا لاق © هتجح يف رظن مكحلا نم غرف اذاف ال وا فلح

 . فالتخالا

۔ . ٢٤



 عبارلا بابلا

 تانيبلاو ىواعدلاو ماكحالا ةفرعم ف

 يف اضرا وا اراد امهدحا يعدي نالجر مامالا وا مكاحلا ىلا عفترا اذاو

 تام دقو نمتلا هدقنو مهرد ةئامب هنم اهارتشا هابا نا ةنيبلا ماقاو رخالا دي

 ال هنا ىلع ةنيبلا هفلكي نا ك احلل يغبني هناف عيبلا هيلع اعدملا هدحجف هوبا

 اهعفدو رادلاب مامالا هل ىضق كلذ ىلع ةنيبلا ماقا اذاف هريغ اثراو هيبال ملعي

 الجر نأل { اثاريم اهكرتو تام هابا نا ةنيبلا هفلكي نا مامالل يغبني الو © هيلا
 الو بالا تام دقو .« مهرد ةئام لجر دنع اراد نهر هابا نا ةنيبلا ماقا ول

 { رادلاب هل يضقيو ةئاملا هيفوي .نا هرماي نا مامالل يغبني هناف ، هريغ هل ثراو

 معزي لجر دي يف اضرا وا اراد يعدي لجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو

 تيملل اهب رقم ضرالاو رادلا هدي يف ىذلاو اثاريم اهكرتو تام دق هابا نا

 رادلا كلت بحاص انالف نا الودع ةنيب يعدملا ماقأف اثراو هل فرعي ال هنا ريغ
 زيجي نا مامالل يغبني هناف ، هريغ اثراو هل نوملعي ال هنبا اذه ناو اذه بأ

 هابأ اوكردي مل ةنيبلا تناك ناو . رادلا هيلا عفديو كلذ ةبسن ىلع امهتداهش

 هنا ضعبل مهضعب دهشي ادب هنم نودجي ال اذه 0 كلذ ىلع سانلا ةماع نال

 ةفاحق يبا نب ركب ابا نا نحن دهشن اك هابا اوكردي مل و نالف نب نالف اذه

 دبع ناو بلاط يبا نب يلع ناو نافع نب نامثع ناو باطخلا نب رمع ناو

 مل و كلذ هابشاو رساي نب رامع ناو ناملا نب ةفيذح ناو & دوعسم نب هللا
 8 فورعم روهشم بسنلاو بسنلا فرعي دهاشلا ناك اذا اذهو مهءابا كردن

 يغبني سيلف هدنع دهش ادحاو الجر نا الا لجرلا فرعي ال دهاشلا ناك اذاو

 نم لجر ىلا لجر رظن ولو & نالدع نالجر دهشي ىتح كلذب دهشي نا هل

 هعسول اذا هملكي مل و هطلاخي مل هنأ ريغ هبسنو همساب روهشم وهو هدلب لها
 بستناف رخا دلب لهأ نم لجر هيلع مدق اذاو ، نالف نب نالف هنا هيلع ةداهشلا

۔ ٢٥



 نيلجر هدلب لها نم يقلي ثيح هبسن ىلع دهشي نا هعسي ل انامز هعم ماقاو هل

 لجر مدق اذاو ، كلذ دعب هبسن ىلع دهشي نا هعسي مث كلذب نادهشيف نيلدع
 مكحي ءاضقلا سلجم يف وهو يضاقلا وا مامالا ىلا عفرف رخآ دلب ىلا دلب نم

 نم ةعس يف وهف باتك وا ةيضق ىلع اودهشف مكحلل اودهشاف سانلا نيب
 .. رهاظ رما اذه نال كلذ لبق يضاقلا فرعي مل ناك ناو اهيلع ةداهشلا

 اثاريم امهدحأ يعدي نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو : ةلأسم
 ىتح نالف نب نالف تيملا ناو نالف نب نالف هنا ىلع ةنيبلا ماقاو رخالا دي يف

 مامالل يغبني هناف . هريغ اثراو هل نوملعي ال هثراو هناو دحا بأ ىلا ايقتلي
 ةنيبلا هدنع ماقاف مامالا ىلا كلذ دعب دحا ءاج ناو ، ثاريملاب هل يضقي نا

 هلعجي نأ مامالل ىغبني هناف ، هريغ هل ثراو الو هؤبا وا هنبا تيملا كلذ نا

 هنكلو هوبا الو هنبا دج مل ناو 3 هيلا هعفدب هرمأيو لوالا نم ثاريملاب ىلوا

 ىلا هبسنب نالف نب نالف تيملا نا ةنيبلا هدنع ماقاف مامالا ىلا رخا لجر ءاج

 © هريغ اثراو هل نوملعي ال همع نالف نب نالف ناو ، ىرخا هليبقو رخا بأ

 نال با وا ذخف نم تبث ذا دعب هبسن لوحي نا ك احلا وا مامالل يغبني الف

 لقنو هرخالا ةنيبلا لبق ول مامالا نال لوبقم ريغ رتاهتلاو رتاهت ةرخالا ةداهشلا

 نالف نا كلذ دعب ةنيب اضيا تماق مم يناثلا بسنلا ىلا لوالا هبسن نم لجرلا

 سيلو . هثراو اذه ناو رخا يحو رخا با ىلا هنوبسني نالف ينب نم نالف نبا

 ثلاثلا بسنلا ىلا يناثلا بسنلا نم هلقني نا اضيا هل يغبني ناكل هريغ ثراو هل

 هنكلو . رتاهتلا وه اذهو بسن ىلا بسن نم لقنتي ادبا كلذك لازي ال م
 برقا وه ام لوالا هبسن نم ءاج ناف هدعب ام لطبيو لوالا بسنلا تبثي

 نم انركذ ام ةلزنمب برقالل هلعجو لوالا نم هعزن ثاريملا هل لعج ىذلا نم

 هنا اودهشي نا ثيراوملا يف دوهشلا فلكي نا مامالل يغبني الو نبالاو بالا

 ملعي وهو هايا مهفلكي نا هل يغبني الو ، بيغ اذه نال هريغ هل ثراو ال

 نوملعي ال هثراو هنا اودهشي نا مهفلكي نا هل يغبني هنكلو كلذ نوملعي ال مهنا
۔ . ٢٦



 اودهش اذاف ك هريغ اثراو هل نوملعي ال هتراو هنا اودهش اذاو > هريغ اثراو هل

 .. اهومتاو ةداهشلا اوفرع دقف كلذب

 ماقاو هيبا توم يعدي لجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو : ةلأسم
 يضقيو امهتداهش زيجي نا مامالا ىلع بجو تام دق هابا نا نيدهاش كلذ ىلع

 نكلو هتوم نياعن مل مامالل لاق ناو ، هريغ ثراو هل نكي مل نا هيبا ثاريمب هل

 امهنم دحاو لك دهش ناف © ةداهش ىلع ةداهش هذهف هنياع نم اندنع هب دهش

 قحلا يف ةداهشلاو قح اذه نال هزئاج امهتداهشف هتوم ىلع لجر ةداهش ىلع

 زيجي نا مامالل يغبني هناف لجر توم ىلع نادهاش دهش اذاو ئ هزئاج

 هيلع ايلصو هتزانج اعبتا امهنا ادهش اذا امهنال هتوم انياعي مل ناو . امهتداهش
 {}ك اذه ىلع سانلا ةماع نال هتوم ىلع امهتداهش زيجي نا مامالا ىلع بج و هانفدو

 كلذب :رقاو كلذ انياعي مل و لجر توم ىلع نادهاش دهش اذا نورخا لاقو

 توملا روهشم ناك ناف توملا روهشم نوكي نا الا زوجي ال كلذ ناف

 ريغ كلذ يف ةرهشلا دح نال ءيشب كلذ يف مهلوق سيلو ةزئاج امهتداهشف

 تلق ناف 0 هونياعي و هتوم ىلع ةرشع دهش ول تيأرأ { هدودحم ال و هفورعم

 غلب يتح تصقن مث هعستف كل تلق ، روهشملا توملا نم اذهو مهتداهش زوجي
 ئ ةئاملاو نيثالنلاو نيرشعلا لا كتعفر ةرشعلا ةداهش زوجي ال تلق ناف . نينثا

 كلوق داسف ىلع ليلد كلذ يفف ةرشعلا غلبا يتح تصقنو ةئاملا زيجا تلق ناف

 اودهشي نا مهعسو نفدلاو ةزانجلا اودهش اذإ موقلا نالو مالكب سيل هناو

 مهتداهش ةزاجإ مامالا عسي هناف تومي وهو توملا اونياعي مل ناو تيملا ىلع

 ماقاو اهب لخدو ةينالع اهحاكن دقعو ةأرما لجرلا ج وزت اذإو © مهنم كلذ عمس اذإ
 اودهش اونوكي مل ناو هتأرما اهنا اودهشي نا اهناريج عسي هناف تام مت اهعم

 سانلا عيطتسي ال امو ةنسلا وه كلذو اذه ىلع سانلا رما نأل ةدالولا اونياعي

۔ . ٢٧



 س ايقلا كرت دقف كلذك ناك ام ك رت نمف { ادب هنم ن ودج ال ام و هريغ

 . ةنسلاو

 كرتو تام انالف نا ادهشف نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو : باتكلا نمو

 تيملا اوكردي مل و هريغ اثراو هل نوملعي ال اذهل اثاريم ضرالا هذهو رادلا هذه

 لبق نم هزئاج ريغ كلذ يف امهتداهش نال اهب هل يضقي نا مامالل يغبني الف

 هاكردا امهنا نيلدع نيلجر ةداهش ىلع ادهش ناف © تيملا اكردي مل امهنا

 . يعدملل اهب يضقي نا مامالل يغبنيو هزئاج امهتداهشف

 ماقاو هدجل اضراو اراد يعداف لجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو

 هزئاج ريغ كلذ ىف امهتداهش ناف { دجلا اوكردا دقو هنبإ الو اذهل اثاريم اهكرت

 . اذهل اثاريم اهكرت اولوقي مل و ثاريملا اوزرجي مل مهنا لبق نم

 ماقاو هدجل اراد وا اضرا اعداف لجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو

 رادلا هذه وا ضرالا هذه كرتو تام يعدملا اذه دج انالف نا لودعلا ةنيبلا

 ائيش اذم لعجي نا مامالل ىغبني الف ، هريغ اثراو هل نوملعي ال اذه با اثاريم

 . هريغ اثراو هل نوملعي ال اذهل اثاريم اهكرتو تام اذه ابا نا اودهشي نا الا

 لجر دي يف اضرا وأ اراد يعداف لجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو
 لجرلا اذه دج راد لجرلا اذه دي يف يتلا رادلا هذه نا ىلع نادهاش هل دهشف
 ثاريملا اوزرحي يتح كلذ ريب نا مامالل يغبني الف ، هطئاح وا هضرا وا
 . يعدملا ىلا هوقوسيو

 اهنا راد وا ضرا ىلع ةنيب ماقاف مامالا ىلا لجر عفترا اذاو باتكلا نمو

 هبيصن كرتو هوبا تام مت همعو هيبال اثاريم اهكرتو تام هناو هدجل تناك
 هاخا نا ةنيبلا همع ماقا مث { هريغ اثراو هل نوملعي الو هل اثاريم رادلا هذه نم

۔ ٢٨ ۔



 هثروف هوبا تام مث سدسلا هلام نم ثرو دق هابا ناو هيبا لبق تام اذه دلاو

 ناو لوالا يعدملل اهب يضقي نا مامالل يغبني هناف ، كلذ ىلع ةنيبلا ماقاو وه
 ناو يشي اهنم رخالل يضقي ال ناو ةمات مهتداهش نال هدوهش ةداهش زيجت

 هلك كلذ لطبي نورخا لاقو ث ةزئاج ريغ رتاهت اهنال هدوهش ةداهش لطبي

 امهنم هدحاو لبقت الو ةبذاك نيتنيبلا ىدحا نا لجا نم ءىش هنم لبقي الو

 لوالا يعدملا نكلو ءيشب كلذ يف مهلوق سيلو ةبذاكلا نم ةقداصلا ملعي يتح

 ضرألاو رادلاب هل يضقو هدوهش ةداهش زاجا اهماقا اذاف ةنيبلا مامالا هلأسي
 ةنيفس ىيف اقرغ ول اولاق كلذكو . هتنيب ىلا الو يناثلا ىوعد ىلا تفتلي الو

 تام امهيا ملعي يتح هبحاص نم امهدحا ثرو امل تيب مهيلع عقو وا اعيمج

 سيلأ انلق ، ءايحالا نم هثرو ام امهنم دحاو لك نم ثروي نكلو هبحاص لبق
 رخآلا لبق امهدحا ىعدآ نا نيلوالا نألو اعيمج اتام نيذه نال كلذ لثم اذه
 هتنيب ةنيبلاو هاوعد ىوعدلا تراصو ىلوا راصف رخالا لبق ةنيبلا رخالا ماقاو

 . هرم ريغ انركذ دق اك رتاهت هرخالا ةنيبلاو هرخالا ىوعدلا تراصف

 هنا لجر ثاريم ىلع ةنيبلا ماقاف لجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو

 تعفترا ممت ، هريغ اثراو هل نوملعي الو اذه هنبا هثروو اذكو اذك موي تام

 دعب مويلا اذكو اذك موي هب تجوزت اهنأ ةنيبلا هدنع تماقاف ةأرما مامالا ىلا

 © كلذ دعب تام مم ةنسلا كلت دعب ةنسلاو رهشلا كلذ دعب رهشلاو مويلا كلذ

 كلذو رتاهت اهتنيب نال ءىش اهل يضقي الو اهتداهش لطبي نا مامالل ىغبني هناف

 املف دوهشلا هب تدهش ىذلا ىلوالا ةنيبلاو لوالا تقو يف بجو هتوم نا

 هتومب تدهش يتلا ةنيبلا انلطبا كلذلف هنبا هثرو تقولا كلذ يف هتوم بجو
 ةنيبلا تماقاف ىرخا ةأرما تءاج م ةأرملا ةنيب انرخا ولو هدعب رخا تقو يف

 اهزيجي نا نم ادب دجي مل اذاف كلذ دعب تام هنأو تقولا كلذ دعب اهجورت هنا

 نورخآ لاقو ث زئاجلا ريغ رتاهتلا وه اذهو . اهلبق يتلا ةأرملا ةنيب انزجأ اك
. اهثروا الو ىرخالا ةأرملا ةنيب زيجا الو هنم اهثرواو ىلوالا ةآرملا ةنيب زيجا



 ىرخا ةأرما تماقا ناف اولاق ، رهملا اهل لعج ام دعب هتوم بجوا ينال لاق

 ىذلا تقولا كلذ دعب اهجوزت هنا تقوو موي يف هتومب تيضق ام دعب ةنيبلا
 تام ول هنا ىرت الا ذئموي اتيم هانلعج دق انال كلذ لبقا مل . هتوم هيف اوركذ

 اهانزجاو اهتداهشب انيضق امف ةكمب رحنلا موي اهجوزت اهنا ةنيب هيلع تدهشو
 ناسارخب مويلا كلذ يف ىرخالا هذه جوزت هنا تدهشف ىرخا ةنيب تءاج
 هغلبت الو رخا دلب يف هلعجن مل و ةكمب هانلعج دق انال اهزجت مل و هرخالا تلطبا

 يف هافولاب ىلوالا ةنيبلا نال مهلوقل ضقنو مهيلع هذه مهتجحو مويلا كلذ يف
 يتلا ىلوالا ةأرملاو ، ةزئاج ريغ رتاهت اهدعب امو هزئاجو ةتباث لوالا تقولا
 يضقو تبن اذا ةافولا نال ءاوس اذه يف اهتنيب اودر ىرخالا ةأرملاو اهتنيب اوزاجا
 . هانيبو انركذ امك هدعب ةنيب هصقنت ال كلذ ناف تقو ىف اهنال هلهال ثاريملاب

 اراد وا اضرا امهدحا ىعدآ نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو
 دهشو . مهرد ةئامب هنم اهارتشا هنا امهدحا دهشف نيدهاش ماقاو رخالا دي يف

 لطبي ناو ءيشب هل يضقي ال نا مامالل يغبنيف ، اهضبقو هل اهبهو هنا رخالا

 بذك دقف امهدحا ةداهش اعدا اذا ىعدملا نال اتفلتخا دق امهنال هيدهاش ةداهش

 نم بايثلاو ةخسن ثاثالاو عابملاو ناويحلاو اهنم ضورعلا كلذكو ث رخآلا
 © ةزئاج ريغ ةلطاب هتنيبف هانركذ ام وحن ىلع هيف هتنيب فلتخا ممت هنم ائيش ىعدآ

 ىعداف نالجر مامالا لا عفترا اذاو 0 ءيشب هل يضقي نا مامالل يغبني سيلو

 ماقأو هيلع اهب قدصتي مل هناو هل اهبهو هنا ىعدآ رخالا دي يف اراد امهدحا

 يغبني الف ، طق هل اهبهي مل لاقو ةقدصلا ىلع نيدهاش ماقا مث . ةنيبلا كلذ ىلع
 ول كلذكو . هتنيب بذكأو هسفن بذكا دق هنال ءيشب هل يضقي نا مامالل

 اهثري مل و ءارش اهنا ىعدآ كلذ دعب ءاج مث طق اهرتشي مل ثاريم اهناىعدآ
 هل يضقي نا مامالل يغبني الف 0 هسفنل هنم ءارشلا ىلع نيدهاشب ءاجو طق

 هنا لقي مل و هبه اهنا ىعدآ اذاو ، ةتنيب بذكاو هسفن بذكأ دق هنال ءيشب
 امل هنا لاقف ةقدصلا ىلع دوهشب كلذ دعب نم ءاج ش طق لع اهب قدصتي

٣٠ ۔



 اهضبقي ناو كلذ زيجي نا مامالل يغبني هناف اهب قدصتي نا هتلأس ةبهلا يفدحج

 مث اهتثرو لاق كلذكو ء هتنيبل الو هسفنل بذكمب سيل اذه نا لبق نم هل

 مامالل ىغبني هناف ءارشلا ىلع ةنيبب ءاج م هنم اهتيرتشاف ثاريملا يندحج لاق
 اذه سيلو هتنيب بذكي مل هنال اهب هل يضقي ناو ءارشلا ىلع هتنيب زيجي نا

 عفترا اذاو ، مهبذكا دق لوالاو هدوهش بذكي مل اذه نال لوالا بابلا ةلزنمب

 ىرتشملا نادهشف ادهاش ماقاف . راد وا ضرا يف ةعفشلا بلطي لجر مامالا ىلا

 مهرد يتئام اهارتشا هنا دهشف رخا ادهاش ماقاو مهرد ةئامب اهارتشا هنا

 ةداهش لطبي نا مامالل ىغبني هناف مهرد فلأب اهتيرتشا لوقي ىرتشملاو

 . اهعدف الإو يرتشملا لاق امب اهذخ تئش نا عيفشلل لوقيو نيدهاشلا

 نم اهارتشا هنا رخا دهشو ةأرما نم اهارتشا هنا امهدحأ دهش ول كلذكو
 ادهاش ماقاو رخآلا ىلع انيد امهدحا ىعداف نالجر مامالا ىلا عفترا اذإو ، لجر

 يغبني هناف مهرد يفل اب هيلع دهشف رخا ادهاش ماقاو مهرد فلاب هيلع دهشف

 اذإو { ءيشب يعدملل يضقي الو افلتخا دق امهنال امهتداهش لطبي نا مامالل

 ادهاش ماقأو مهرد فلأب رخآلا ىلع امهدحا ىعدآ نالجر مامالا ىلا عفترا
 مامالل يغبني هناف مهرد فلاب رخا دهاش هل دهشو مهرد فلااب هل دهشف

 عفترا اذاو & ءيشب ىعدملل يضقي الو افلتخا دق امهنال امهتداهش لطبي نا

 ادهاش ماقاو ةئامسمخ و مهرد فلاب رخالا ىلع امهدحا ىعداف نالجر مامالا لا

 3 مهرد فلاب هل دهشف ادهاش ماقاو مهرد ةئامسمخو فلاب هل دهشف رخا هل

 يعدملل يضقي الو افلتخا دق امهنال امهتداهش لطبي نا مامالل ىغبني هناف

 ءيشب كلذ يف امهلوق سيلو فلأب كلذ نم هل يضقي نورخآ لاقو & ءيشب
 ل وألا دهاشلا نا اولاق هلبق يذلا ىيف انقفاو دقو ءاوس هلبق يذلاو اذه نأل

 فلالا يف هقفاو دقف & مهرد ةئامسمخو فلأب رخآلا دهش مث فلأب دهش
 )١( انلقو 0 اهداز يتلا مهرد ةئامسمخلاب هل ضقي ل و اهب هل ىضق كلذلف

 ثحبلا نم قبس امل باوج اذهو هدئاز فيكف هظفل نارهاظلا )١(

 ۔ . ٣١



 نال موق يف نادهاش هيلع قفتا دقو فلالاب فلالا ىعدمل ضقي ل فيكف

 اقفتا دق مهلوق يف امهالكو ةئامسمخو فلاب رخالا دهش و فلالاب دهاش امهدحا

 .. فلالا يف

۔ . ٣٢



 سماخلا بابلا

 ججحلا موصخلا ميلعت ىف
 بارعالا اوملعي نا ىرقلا لهأل ىغبني الو هللا همحر بوبحم نب دمحم نع

 مهقوقح عضومل قوقحلا نم اقح كلذب اوعطقي نا ةفاخم موصخلا ججح قئاقد

 . هملظ يلع املاظ اوناعا نا حئاوحلا لوق نوفوخي لب

 لاق ، هب نووقي ائيش دوهشلا الو ةجح مصخلا مكاحلا نقلي الو : ةلأسم
 مل ناو قحلا رصبا اذا مصخلا ىلع جتحي نا بوبحم نب دمحم لاق رثؤملا وبا
 .. هسفن ةجح مصخلا رصب

 نع هللا هظفح يلاعسلا دمحا نب دمحم نب ميهاربا هيقفلا تلأسو : ةلأسم
 مصخلا هلأسي نا ريغ نم مصخلا اهنقليو ججحلا حتفي نا هل زوجي له لجرلا
 ناك اذاو ، وه هلأسي مل ولو ةقث مصخلا ناك اذا كلذ هل زوجي & كلذ نع
 وه هلأسي نا الا { اهايا هنقليو ةجحلا هل حتفي نا هل زجي مل ةقث ريغ مصخلا
 . هيلع ءيش الو كلذب هربخي نا هل زوجي كانهف كلذ نع

 هتجح مصخلا نقليأ مكاحلا يف ملعلا لها فلتخا ، ديعس وبا لاق : ةلأسم
 ةجح هل حتفيو هتجح مصخلل مقي نا مكاحلا ىلع نا لاق نم لاقف ، ال ما

 مصخلا مهفي يتح ك احلل كلذ ناب اذا قحلاب هسفن نع عفدلا ىلع اهب ىوقتي

 نا لاق نم لاقو.. هللا همحر بوبحم نب دمحم نع لوقلا اذه دجويو هتجح

 { هيلع قضي مل لعف ناف كلذب رمؤي ال لاق نم لاقو & هيلع سيلو كلذ هل

 موصخلل حتفي نا هل هركيو كلذ نع يهنيو هيلع الو هل سيل لاق نم لاقو
 ريغ اماو © مهنيب ىرجت يتلا مهيواعد نم هدنع حص امب مكحي امناو . ججحلا

 سلجم ريغ يف ناك اذا رخآلا يلع ةجح امهدحال حتفي نا هل زوجيف مكاحلا
 نا فاخيو هتجحب ايماع وا ءايمع اذه ىري ناك اذا قحلاب هلك كلذو مكحلا

۔ ٣٢٣



 نيب مكحلا عطق برق اذا كلذكو 3 هل وه ام هنم دجويو هيلع سيل ام همزلي
 عقوم عقي كلذ نال هسلجم يف حلصلاب امهرمأي نا مكاحلا رمؤي مل نيمصخلا
 نيب كلذ يلي هب قثي نمم الجر حلصلل لعجي هنكلو ، قحلا ذافنا يف نيوهتلا
 ىجري اميف قحلل ىوقا كلذ نال ءيشب كلذ يف مكاحلا ملكتي ال يتح موصخلا

 . ازيزع ناك ناو كلذب رقي نا

 له اقح لجر ىلا يعدي لجر نعو ، ىراوخلا يبا باوج نم : ةلأسم
 مل وا كلذ نع كلاس اذا قحلاب رخالا ىلع ةجح امهدحال حتفت نا كعسي

 ريغ امأو ، كلذ هل زوجي ال اولاق دقف مكاحلا اماف تفصو ام ىلعف ، كلأسي
 اذا قحلاب هلك كلذو . مكحلا عضوم ريغ يف ناك اذا كلذ هل زوجيف مكاحلا

 هنم ذخؤي وأ هيلع سيل ام همزلي نا فاخيو هتجح يف ايماع اذه ىري ناك

. هل وه ام



 سداسلا بابلا

 تقولا يفو مكحلا هيف زوبي يذلا عضوملا يف
 مكحلاب سأب الو دودحلا دجسملا يف ماقت الو ، دجسملا يف ءاضقلا زئاجو

 الو رفاك الو نمؤم دجسملا لوخد نم , ديري نم عنمي الو دجسملا يف

 لزنم ىف الو ذجسلملا ف كحلا يف مكاحلا عنمي . دحال ريل ليقو 5 كلذ

 يف ىضق هنا ن يبنلا ن نع ىوريو ةجح ريغب ناكم نود ناكم ف الو

 ف مهلزن ] اندجو ك ٢ يبنلا ىلع فيقث دفو مدق دقو ل ةملس مأ تيب

 . دجسملا

 ا يف مكحلا زوجي ال ليقو : ةلاسم

 . سأب الف هراد يف مكاحلا وا يضاقلا ىضق ناو : ةلأسم
 يف سلجي مث نيتعكر ىلصي نا دجسملا لخد اذا مكاحلا رمؤيو : ةلأسم

 يضقي يذلا رصملا يف ءاضقلل طسوتم عضوم يف هسولج نوكي نأ بحتسيو ، عضوم
 دقو © ذفان همكحف قحلاب ىضق ثيحو سانلاب قفرا كلذ نوكيل هلهأ نيب هيف

 ةملس مأ تيب يف ىضق هنا يع يبنلا نع ىور
 وباو نسحلاو حيرش ىضقو ، دجسملا يف ءاضقلا يف سانلا فلتخا : ةلأسم

 مساقلا ىلا زيزعلا دبع نب رمع بتكو ، دجسملا يف مهريغو ءاثعشلا وبأو ديعس
 3 كرشملاو ضئاحلا كيتات هنال دجسملا يف ءيشب ضقت ال نا نمحرلا دبع نب

 هوبرضاف دجسملا نم هوجرخا لاقف دجسملا يق ناركسب ىتوأ هنا رمع نعو

 كاحللو ناكم نود اناكم هب صخي مل و سانلا نيب مكحلاب رمأ هللا نا ضعب لاقو
 عنمي نا دحأل سيلو هلزنم يف ءاش ناو دجسملا يف ءاش نا مهنيب مكحي نا
 . ةجح ريغب ناكم نود ناكم يف مكحلا نم مكاحلا

۔ ٣٥



 لأس مث نيتعكر ىلص هسلجم ىلا ىضاقلا وا مامالا ىهتنا اذاو : ةلأسم
 ةنيكسلا هيلعو مكحلل سلجي مث قيفوتلاو نوعلا هلأسو مهلو هل هيفاعلا هللا
 . راقولاو

 هل تقو يف نوكي نا الا تقو لك يف مكحي نا مكاحلا ىلعو : ةلأسم
 . كلذ هنكمي الو رذع

۔ . ٣٦



 عباسلا بابلا

 ك احلا دنع حلصلا يف

 هل رقي مل و همصخ هركناف مكاحلا عم الام لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 راكنالا ىلع مكاحلا ةرضحب احلطصي نا امهل له مكاحلا عم هيلع حص الو ءىشب

 . ةحلاصملا ىلا اعجر اذإ كلذ امهل نا يعم لاق ، هيلع اعدملا نم

 ضرعب وا حلصب نيمصخلا نيب لخدي نا ك احلل زوجي لهو تلق : ةلأسم

 سلجم يف وهو ©‘ بلطي مل وا كلذ بلط اذا ليق امهربخي الو حلصلا يف امهل

 امهرمأي نا كلذ هل نا يعم لاق { هيلع ىعدي ام همصخل ركنم امهدحاو مكحلا
 لا مهوعدي ال نا رمؤي امنا هنا ىدنعو ربج ريغ ىلع هيلا امهوعديو حلصلاب

 امهدحا هيقتي وأ كلذ يف هب ايقتي ام عضومل وا هب امهيلع ربجلا ىنعم ىلع حلصلا
 حلصلا نال لاوحالا عيمج يف ريخ حلصلا ىلا هيقتلا يف كلذ ىنعم جرخ نا وا

 وأ كلذ ةرثك نم نوكي دق هنا الا موصخلاو مكاحلل لاوحالا عيمج يف ملسا

 ةبيهلا ةيقبت كلذب ديري اذه لجا نم هاقوت ناف ك احلا ةبيه باهذ هضعب نم

 . اهجو ىدنع كلذ ناك كلذ ريغ يف هفيخل وأ هلل

 © نيملسملا نيب زئاج حلصلا لاق كفع يبنلا نا ةريره وبأ : ةلأسم

 . ضبقي مل ناو زئاج حلصلاو اهنم قحلا قفاو ام مهطورش ىلع نوملسملاو
 هضرم يف امهدهشا ديلولا نب دمحم نا كدنع ادهش نيدهاش نعو : ةلاسم

 نم فورعم عضوم يف هل ناك الام هنالف هتنبا ىطعا دق هنا هيف تام يذلا

 بلاطلا كرضحاو هيلع هنالف هتنبال ديلولا نب دمحم هفرع دق قحب ةفورعم ةيرق

 دمحم نيب اميف حلصلا امهنيب ىرج هنا ادهش نيدهاش ديلولا نب دمحم لامل

 مهوملعاف . ديلولا نب دمحم ةثرو اوعمج مهناو ةفورعم ماهس ىلع ديلولا نب
 عجر نم عجر مث اوضرو اعيمج هوممتف هيلع اوحلطصا ىذلا مهوفرعو حلصلاب

۔ . ٣٧



 فرعا الو حلصلا اذه تممتا لاقو حلصلا اذه ركناف ديلولا نب دمحم ةثرو نم

 يف لوقلا ام ةثرولا ضعب حلصلاب كسمتو ، هيلع تحلاص يذلا يدلاو لام

 اورقا ةثرولا نا دهاشلا دهشي ىتح فيعض اندنع حلص اذهف !؟ حلصلا اذه

 وا لام نم ديلولا نب دمحمل ام عيمجب نوفراع مهنا هولبقو حلصلا اذه دنع

 حلصلا متي كلانه مث هيلع اوحلطصا امب وا هلام عيمجب نوفراع مهنا اودهشي

 نادهاشلا ناك اذا اهل :وهف اهل هيلع هفرع قحب هتنبال هلام نم هب دهشا يذلاوامهنيب

 لاملا اذه نم مهتصح اوذخا اوءاش نإ رايخلا ةثرولا نم امهريغل نا الإ لريلدع

 هنا ملعت ام هللاب نيمي مهيلعو لودعلا ىأرب مهتصح يف مهمهس ةميق هيلع اودرو

 . هيلع اهل قح ريغب هنم ائيش الو لاملا اذه اهيلا أجلا

 امهنم دحاو لكل مكحف مكاحلا ىلا اعفترا نيلجر نع هتلأسو : ةلأسم

 سبحلا يف احلطصاو . حلصلا ىلع اقفتا ةدم كلذل تضم املف هبحاص سبحب
 هبحاص ىلع يعدي امهدحا عجري ال نا امهسفنا ىلع ادهشأو سلجملا يف ةخسن

 بلط مش امهنم نذأب ك احلا امهجرخاو هبحاص امهنم دحاو لك أربأ و ىوعد

 بلطي مل ولو كلذ امهل لاق ، حلصلا كلذ ضقن امهنم دحاو لك وأ امهدحا

 يف حلصلا نال لاق ، احلطصا دقو مل و تلق & امهنم بلط نملو هخسن اهنم
 اناك ناو حلصلا اذه امهيلع تبثي ال مل تلق ح مزلي الو تبثي ال سبحلا

 سبحلاب روهقم وه سوبحملا نال لاق ، امهنم ارايتخا كلذ العف امهو . نيسوبحم
 ىضرو بلقلا بيطب الا نوكي ال حلصلاو نيهملا ةلزنم يف وهو هب لولذم
 رقأ نكي مل سبحلا يف رارقاب رقأ الجر نا تيأرا تلق ، رايتخاو هبحاص نم

 . سبحلا يف همزلي ال لاق & هسبح نم هجورخ دعب هركنا مث كلذ لبق هب
 هركذ ام اماو ، ناثع نب دمحم نب دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 امناو ملأتيو ملظتي وهو نيعادتملا نم ادحأ ثراولا حالصا نم هللا هرصن مامالا
 مل و راكنالا ىلع ناك اذا تباث ريغ حلص اذهف نيقيلا هجو ىلع هحلصب يضر

 . كلذ يف ةعجرلا هلو رارقالا ىلع نكي
۔ ٣٨ ۔



 هيلع اوحلطصا مش ةلاهج ىلع عقو حلص نع هتلأس ديعس يبا نع : ةلأسم
 4 معن لاق ) مهيلع ضقتني له تلق . هوضقنو كلذ ف اوريغ ش كلذب اوضرو

 لوهجت ع حلصلا عقو اذاف © هوضقني ل وا هوضقن نا حلصلا مت د ال وا تلق

 { لهاجلا ملعي مل ام لهاجلل ام ملاعلل ليق دقو ، ضقنلا كلذ يف مهنم لهاجلل

 نم وه سيلو ث مت كلذ ىلع امماتت ناو ملاعلا نود لهاجلل كلذ امنا ليقو
 . ملعلا دعب هب اوضري مل ام ةلاهجلاب ضقتنا هوضقن ناو ابرلا بورض

 ضايقلا ىرجم نايراج قحلا بورض نم نابرض حلصلاو مسقلاو : ةلأسم

 مهرد ةئاملا هركناف مهرد ةئام لجر ىلع يعدي لجر نعو هنعو : ةلأسم

 ةئاملا هركناف مهرد ةئامب هل رقأ نا لعب امهرد نيسمخ ىلع هحلاصف هل رقأ وأ

 مل و قحلا هل يذلا كلذ نع عجر امهرد نيسمخ ىلع هحلاصف ةئاملل اركنم
 هحلاص اذاف 3 حلصلا اذه هيلع تبني ني الو كلذ هل زوجي 7 تلق . حلصلا م

 هل ام ذخأ نم ةردق لع ناحو هل أ اذا اماو ا هيلع تبثي .ال هضبق ىلع

 تبث هب ناملاع امهو قحلا نود ءيش ىلع هحلاص مت همصخ نم فاصنالاو

 . امهيلع

 ةأرما و هتيرق ريغ ةيرق يف لام هل لجر يف ملعلا لها ضعب لاق : ةلأسم

 كلذ فرعي نم ارمأ نا امهنا هب نالهاج امهو لاملا كلذ نافرعي ال لام اهل

 بهي وا لاملا كلذ يف امهءاكرش امهل مساقي وا لاملا كلذ امهل عيبي نا لاملا

 زئاج كلذ نا حلصب لاملا كلذ يف امهل حلاصي وا سانلا نم دحال لاملا كلذ
۔ ٣٩



 ءاكرش امهل ناك نا كلذكو ث لاملاب املاع رومأملا ناك اذا امهيلع تباثو هلك

 ناك . ليكولا كلذ امه زاجو ليكولل كلذب امهل امهؤاكرش رقاف لاملا اذه يف

 ليكوللف لاملا اذه العج اذا ةخسن لاملا كلذ العج اذا امهيلع ازئاج كلذ

 . كيرشلا قدصي وا فرصي نا رومأملاو

 وه حلطصا لجر نع هتلأسو ء هللا همحر يراوحلا يبا نعو : ةلأسم
 لاق ، هيلا بلط وأ بلطي امب هل رقي مل و هيلا هبلاطي امم ءيش ىلع همصخو

 هيلا بلطي امب رارقالا دعب الا هيلا بولطملا نم راكنالا ىلع حلصلا زوجي ال

 كلذ زاج هل رارقالاو هتفرعم دعب نم حلاص اذاف بلطي امب بلاطلا ةفرعمو

 حلاص نا كلذكو © ةفصلا هذه ىلع حلاص اميف ةعجر هل نكي مل و . حلصلا

 ال حلصلا نال ، ةعجرلا هل تناكو كلذ زجي مل هيلع حلاص امب لهاج وهو

 . اضيا ةلاهجلا ىلع زوجي

 & زئاج حلصلاو هل بوهوملا اهضبقي ىتح بمهاولل ةبهلا لاقو : ةلأسم
 ةعيدولا يف الا نامضلاب جارخلاو . نماض هدي يف امل فلاخم لكو ضبقي مل ناو

 © لطبي هناف هللا لبق نم دح وأ قح هب لطبي طرش لكو ث ةبراضملاو ةيراعلاو

 مهرد فلا لجرل هيلع لجر نع شيرق نب ديعس نع خايشالا باتك نم
 نطقلاب يضم املف فلالا كلذ نم هأرباو نطق نانمأ ةرشع ىلع احلطصاف

 انطق هاطعا اذإ لاق 0 ةعجر هل له كلذ ف عجار اناو . لبقا ال لاقو عجر

 لدبا ًائيدر نطقلا ناك ناف ، ةعجر هيلع نكي مل ءاضقلا يف ازئاج ةماعلا هآرو
 هيلع عجرف ةرشعلا هطعي , ناف هل تلق & لخد الا هل نكي مل و اديج انطق هل

 ة رشع هيلا ملسي نا ىلع هاربا اذإ معن لاق ، كلذ هل له هنم هاربا ناك اميف

 ةرشعلا هيلا ملس ناف تلق . ملعا هللاو هلام يف ةعجرلا هل تناك هيلا ملسي ملف
 هيلع هل سيل لاق ، ةرشعلا الا هل سيل ما لاملاب هيلع عجري له هنم اهبصتغا مث

 . هنيد نم ءىرب دقو اهب هلوبقو اهميلست دعب هنم اهبصتغا يتلا ةرشعلا الا

۔ ٤٠ ۔



 كيطعا فلالا هيلع يذلا لاقف مهرد فلا لجرل هيلع لجر : ةلأسم

 اميف هيلع عجري له هطعي ملف هأ رباف ئ معن لاقف . ىقابلا نم ينيربتو ة رشع

 هيلع هطراش ام هطعي ملف مهارد ةرشع هيطعي هنا ىلع هأربا اذا لاق ث هأربا

 .. باتكلا ىلا عجر ث ةعجرلا كلذ ىلع هل ناك

 حورجملا تام محش ةمولعم مهاردب احلطصاف الجر لجر جش ناف : ةلأسم

 لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىورو © حلصلا دعب ءيش مهل سيلف
 ةتبثم ماكحالا عطق ناف حلصلا ىلا ماكحالا عطق نع ماحرالا يف اولواح

 هحلاصف دحا هيف امهعزان مث نينثا نيب اكرتشم ءيش ناك اذاو : ةلأسم

 لامو هلام ىلع حلاص هنال لطاب حلصلا نا لاق نم لاقف 5 هيلع نيكيرشلا دحأ

 رخال ا ىلع تبثي الو هتصح ىيف وه هيلع زئاج حلصلا نا لاق نم لاقو © هريغ

 هنيب اكرتشم الام عاب ول ليق دقو & عيبلا ىرجم ىرجي حلصلاو 3 هتصح يف
 عيب تبثي هن ا لاق نم لاقو ©،© تباث ريغ عيبلا نا لاق نم لاقف © هريغ نيبو

 حلاصي نا رمأ نم هنا حلصلا يف ليقو ، هكيرش ةصح عيب تبني الو عئابلا ةصح

 نا الا هيلع تبث هل وا هيلع حلاص اذاف ءيش ىلع هل حلاصي وا ءيش يف هيلع

 هارتشاف ائيش هل ىرتشي نا هرما ول هنا امك ، ءارشلاو عيبلا مزلي اك ادح هل دحي

 رمالاو حلصلا يف ةلاكولاو رمالا نع ابئاغ ءيشلا كلذ ناك ولو هيلع تبث

 ةخسن عيبلا هب ضقتني ام ةلاهجلا نم حلصلا ضقتنيو عيبلا ةلزنمب حلصلا يف

 انل ركذو ، عيبلا ىرجم ىرجي وهو عيبلا ضقني ام ةلاهجلا نم حلصلا ضقنيو
 سانلا نيب زئاج حلصلا نا سيق نب هللا دبع ىلا بتك باطخلا نب رمع نا

 عقوم عقي انعم حلصلا هريغ لاقو © الالح مرح وأ امارح لحا احلص الا

 . حلصلا يف هلثمف اهفعضأ وأ اهضقن وا عويبلا دسفا امف عويبلاو ضايقلا

۔ . ٤١



 هيلا هبلطي امم ءيش ىلع همصخو وه حلطصا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هيلا بولطملا اذه نم راكنا ىلع حلصلا زوجي ال لاق ، هيلا بلطي امب رقي مل و

 دعب نم حلاص اذاف & بلطي امب بلاطلا ةفرعمو هيلا بلطي امب رارقالا دعب الا

 © ةفصلا هذه ىلع حلاص اميف ةعجر هل نكي مل و حلصلا زاج هل رارقالاو هتفرعم

 نيمصخلا حلص يف يضاقلا رظنيلو ، حلاص امب لهاج وهو حلاص نا كلذكو
 الالح مرح وا امارح لحا .وا امهدحا نم راكنا ىلع امهنيب حلصلا ناك ناف

 رثؤملا وبا لاق ، زئاج وهف كلذك نكي مل ناو . حلصلا اذه يضاقلا لطيبيلف

 حلصلا : لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نعو . ملعا هللاف راكنالا ىلع اما
 وبا لاق © ذخان كلذبو امارح لحاو الالح مرح احلص الا سانلا نيب زئاج

 . هللا همحر رمع نع ةياورلا ىنعم يف كلذ نم وحنب ديعس
 مات حلصلاو تابهلاو تاراجالاو اهلك عويبلا يف لوهجملاو لاق : ةلأسم

 لثم ميرحت اهيف لخدي مل اذا ةمات اهناف تاعرازملا يف ناك ام الا ضقانتي مل ام

 . كلذ وحنو ابرلا

 مهدحا ىعداف ةثرو فلخو كله لجر يف ىلع يبا يضاقلا نعو : ةلأسم
 مهنيب تاقثلا لوخد ريغب لاملا اومساقتو هؤاك رشو وه حلطصاو هلام نم ائيش

 . ال مأ كلذ هل تبنيأ مسقلا ضقنو حلصلا نع ةثرولا دحا داع مث اوفرصناو
 اضعب مهضعبل موصخلا نم رارقالا ريغ ىلع حلصلا توبث يف نا تفرع يذلا
 . هخسن نوعادتي اميف تبثي ال نيملسملا ضعب لاق 0 افالتخا

 بلطو حلصلا ادارا مث قح يف وأ لاملا يف اعزانت نيلجر نعو : ةلأسم
 ىرت فيك ءيش ىلع هبحاص حلاصي نا امهدحا بحاف امهدحا هبلط وأ كلذ

 دق لوقي لاق ، هبحاص ىلع ةعجر امهدحال نوكي ال ىتح حلصلا تبثي

 رمتلاو بحلاو ضرالاو لخنلا نم اذكو اذكو امهرد اذكواذك ىلع كتحلصا

 لاملا اذه نم كيلا تئرب دقو تلبق دق رخالا لوقيف اا هيعدت يذلا نع

۔ ٤٢ ۔.



 فراعو هيلا هبلاطي يذلا نم ةردقم ىلع وهو اذه لاق اذاف { كيلا هيعدا يذلا

 ناو ى نآربلا اذهو حلصلا اذهو طرشلا اذه ىلع تبث هيلا اعدملا هب رقمو هب

 ردق مث وه مك فرعي الو بلاطلا هيلع ردقي ال ءيش ىلع حلصلا اذه ناك

 ةعجرلا هل تناكو حلصلا متي و طرشلا كلذ تبثي ل هفرع وا كلذ دعب هيلع

 تلق 0 هيلع هحلاص يذلاب افراع ناك الو ملع ام هللاب نيمي هيلعو هبلاطي ام ىلا

 اذكو اذكب لا هيعدت يذلا لاملا اذه نم كتصح تيرتشا دق لاق نا تيأرا

 ةلأسملا يف باوجلاك اذه يف باوجلا { كلذ ىلع دهشاو لا تأرب دق وا
 . ىلوألا

 نيمصخلا نيب لخدي نا مكاحلل زوجي لهو تلق & ديعس يلا نع : ةلأسم

 بلطي مل وا كلذ بلط اذا هيلع امهربجيو حلصلا يف امهل ضرعي وا حلصي
 هل نا يعم لاق © هيلع اعدي ام همصخل ركنم امهدحاو مكحلا سلجم يف وهو

 نا رمؤي امنا هنا ىدنعو ربج ريغ ىلع هيلا امهوعديو حصلاب امهرماي نا كلذ

 ايقتي ام عضومل وا هب امهيلع مكحيف ربجلا ىنعم ىلع حلصلا ىلا امهوعدي ال
 ريخ حلصلا نا الا ةيقتلا يف كلذ ىنعم جرخ نا امهدحا هيقتي وا كلذ يف هب

 نم وا كلذ ةرثك نم نوكي دق هنا الا موصخلاو مكاحلل لاوحالا عيمج يف

 هلل ةبيهلل ةيقبت كلذب ديري اذه لجا نم هاقوت ناف ك احلا ةبيهب باهذ هضعب

 لجر نعو ، اضيا هنم باوج . اهجو ىدنع كلذ ناك كلذ ريغ يف ةفيخل ال

 حص الو ءيشب هل رقي ملو همصخ ركناف مكاحلاا عم الام لجر ىلع ىعدا

 { هيلا اعدملا نم راكنالا ىلع ك احلا ةرضحب احلطصي نا امهل له ك احلا عم هيلع

 . ةحلاصملا ىلا اعجر اذا كلذ امهل نا يعم لاق

 لجرلل وه امنا هنال فيعض مرلا يف حلصلا هللا دبع وبا لاقو : ةلأسم
 رمع لاق اك زئاج سانلا نيب حلصلا لاقو ث هثراو هثري مل تام اذاف هتايح يف
 حلصلا هريغ نمو ، الالح مرح وأ امارح لحا احلص الإ هللا همحر باطخلا نبا

. لصالا ليزي هنال مرلا يف لو لوهجم يف زوجي الو ضايقلا عقوم عقي



 اوضرو هيلع اوحلطصا مث ةلاهج ىلع عقو حلص نع هتلأسو : ةلأسم

 نا حلستلا متي ال وا مهيلع ضقتني له تلق & اوضقنو كلذ اوريغ مث كلذب

 امب نيحلاصتملا دحا نم لوهجم ىلع حلصلا عقو اذاف ، هوضقني مل وا هوضقتن

 ليق دقو & ضقنلا كلذ يف مهنم :لهاجلل ناك ، هنم ءيشل وا هيلع اوحلطصا

 ناف ملاعلا نود لهاجلل كلذ امنا ليقو © لهاجلا ملعي مل ام لهاجلل ام ملاعلل

 ةلاهجلاب ضقتنا هوضقن ناو ث .ابرلا بورض نم وه سيلو & مت كلذ ىلع امماتت
 نايراج قحلا بورض نم نابرض حلصلاو مسقلاو ، ملعلا دعب هب اوضري مل ام
 عقوم كلذ عقيف ءيشب يش وا لامب لام ةلازا وه امناو ع ويبلاو ضايقلا ىرجم

 . كلذ مهفاف ضايقلاو عيبلا لخدي ام ةلاهجلا نم هلخدتف عيبلاو ضايقلا

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

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

 . مويلا كلذ ريغ حلصي رما هتيأر امف نيريس نبا لاق { امهرد نيسمخب اهنم

 ءاضقلا ىلع الجر لمعتسا هللا همحر باطخلا نب رمع نا ليقو : ةلأسم
 غلبف امهيلا هعفدف ارانيد هصيمق مك نم قلطاف رانيد يف نالجر هيلا مصتخاف

 قحلا ذافنا ىلع ةاضقلا ىوقي امم اذهو انعاضق لزتعا نا هيلا بتكف رمع كلذ

 . سانلا نيب

 لاقيو © مهنيب حلصي نا ءاضقلا هل نيبت اذا يضاقلل حلصي الو : ةلأسم

 كميرغ ىلع ةنيبلاو كقح لصا ىلع كيدهاش ينرضحا قحلا بحاص مصخلل
 . يقب ام ىلع كنيميو هاعدا ام ىلع

 نا رمؤي مل نيمصخلا ةخسن موصخلا نيب مكحلا عطق برق اذاو : ةلأسم
 هنكلو قحلا ذافنا يف نيهوتلا عقوم عقوي كلذ نال هسلجم يف حلصلاب امهرمأي
 مكاحلا ملكتي ال ىتح موصخلا نيب كلذ يلي هب قثي نمم الجر حلصلل لعجي

۔ . ٤٤



 ناك ناو كلذب نيعي نا ىجري اميف قحلل ىوقا كلذ نال ءيشب كلذ يف

 شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبا يضاقلا نع ةقثلا ظفحو هريغ نمو ث ازيزع
 يف حلصلاب نيمصخلا رماي نأ مكاحلل زيجي الو مكاحلل حلصلا ىري ال ناك هنا

 . هسلجم

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

 حيرش لأسف تعاضف لجر ىلا اهتلوحف اهنم ابيرق قيرح عقوف ةعيدو مهرد ةئام
 اهنم تيضر تئش ناف لاقف ال لاقف ءيش يف اهمهتت له ةأرملا نع لجرلا

 نمو © مويلا كلذ ريغ حلصب رمأ هتيأر امف نيريس نبا لاق ، امهرد نيسمخب
 نامض اهيلع نكي مل اهعاتم تعضو ثيح اهتعضو نا ، ىراوحلا وبا لاق هريغ
 تنمض اهتلوح اذا ليق دقو لاق هريغ نمو 0 رثؤملا يباو ناهبن نع يظفح اذكه

 . نامض كلذ يف اهمزلي مل اهيلع نمأت ثيح اهتلعج اذا ليقو

 ثروي مكحلا ناف اوحلطصيل موصخلا اورم لاق هنا رمع نعو : ةلأ
 . نئاغضلا
 نيب حلصلا يضمي امنا لاقيو انباحصا نع راثآلا يف تدجو اممو : ةلأسم

 . ههجو فرعي ال سبتلم رمأ وأ رمألا نم هيف فلتخي اميف سانلا
 . قحلا هل نبتسي مل ام ءاضقلا لطم يف يضاقلا ىلع مثأم الو : ةلأسم
 هوحلاصف هاعدا ىذلا هقحب اورقي ملف اقح موق ىلع ىعدا نمو : ةلأسم

 موي نكي مل و هقحب ةنيب كلذ دعب باصا هنا مث هوطعاو ىعدي امم حلص ىلع

 هوحلاص ام مهيلع دريو ءاش نا هقحب مه ذخ اي هناف ةنيبلا كلت دجو مهحلاص

 . كلذ لثم اضيا مهلو هيلع

 لصو املف سلجملا كلذ نم اماق مث ءيش ىلع نالجر حلطصا اذاو : ةلأسم
 رخآلا غلب املف حلصلا كلذ ضقن هنا نيلجر امهدحا دهشا هلزنم امهنم دحاو
 يذلاف © قحلا هيبو ىنيب نا اودهشاف تضقن دق اضيا اناو لاق كلذ هموي نم

۔ . ٤٥



 لك لوق اماو ، هيف ضقنلا زاج امهيأر نع هاضقنف اعمتجا نا امهنا هانعمس
 ائيش هيف انا لوقا الف كلذ دعب ضقنلا امهدحا هرك ش هدح ىلع امهنم دحاو

 . ملعا هللاو

 ىذلل نا هنع حلاصي ىتح رتتسيف قح هيلع نوكي لجر يف اولاقو : ةلأسم
 . عجري نا قحلا هل

 امهو نالف نب نالفو نالف نب نالف نب نالف انرضح حلصلا يف : ةلاسم

 يف يعدي ام ىلع ةنيبلاب هسفن وعدي امهنم دحاو لكو لاملا اذه يف ناعزانتي
 امهنم دحاو لكل نا ىلع قافتاو امهنم ضارت نع امهنيب احلصاف لاملا اذه

 لاملا اذه فصن امهنم دحاو لك ملسو ث هيف ناعزانتي يذلا لاملا اذه فصن

 عودخم الو هوركم الو روبجم ريغ هسفن نم ةبيطو هيأرب هبحاص ىلا فصنلاو
 اذهب نافراع امهو لاملا اذه نم حلصلا اذه امهنم دحاو لك لبقو زورغم الو

 اذه نم هيلا راص امب امهنم دحاو لك يضرو هعيمجب هيلع احلطصا يذلا لاملا
 . اقفتا كلذ ىلعو لاملا اذه يف هل بجي امل ذخالا ىلع هنم ةردقلا دعب لاملا
 ءىرب و امهيسفن ىلع نالف نب نالفو نالف نب نالف اندهشا كلذبو انرتقا هيلعو

 فصن اذكو اذك وهو ، حلصلا نم هيلع ايضارت امب هبحاص ىلا امهنم دحاو لك

 . اديهش هللاب ىفكو هللا دهش نا دعب اندهش كلذ ىلع هعبر وا هثلث وا لاملا اذه
 .. ملسو دمحم هيبنو هلوسر ىلع هللا ىلصو 2 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

'۔ . ٤٦



 نمانلا بابلا

 هملعب همكحو مكاحلا ةداهش يف

 ولو هملعب هتداهشب يضقي ال هناف لجرل ةداهش هدنع تناك ماما نعو

 دنع تناك ناو ، يضاقلا عم مامالا اهب موقي هنكلو رخا لجر هعم اهب دهش

 نا اماو ، هتداهشب ضقي مل مامالا دنع هتداهشب ماق لجرل ةداهش يضاقلا

 . الف هعم دهاش لجر عم هتداهشب يضاقلاو مامالا يضقي

 دهشيو لزع اذا هب مكح امب دهاش دنع مكاحلا ةداهش زوجو : ةلأسم
 . رخا دهاش هعم

 . هسفن مكح ىلع مكاحلا ةداهش زوجتو : ةلأسم
 تيضق تنك ينا هئاضق نع لزع نا دعب ىضاقلا دهش ناو : ةلاسم

 ىلع هعم دهش اذاف لدع رخآ دهاش هعم دهشي نا الا هدح و هتداهش زجحت

 . هتيضق تزاج هتيضق

 عفريلو اضقتسي نا لبق نم اهب دهش ةداهشب يضاقلا نيضقي الو : ةلأسم
 تماق ناو بئاغ ىلع يضاقلا نيضقي الو هقوف يذلا مامالا ىلا هتداهش

 . ةنيبلا هعم

 دهش اذا كلذب اودهشي مل ناو مكاحلا مكح ىلع ةداهشلا زوجتو : ةلأسم
 . اذكو اذكب مكحو مكاحلا انالف ترضح ينا دهاشلا

 هرصم ريغ يف يضاقلا ءاضق زوجي الو { رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 وا هدبع قتعي الجر عمسيف هاضق قيرط يف ناك ناو ح هيف ىضقتسا يذلا

 يضاقلا هار ءيش لكف ، الجر فذق وا لجر دي عطق هار وا هتأرما قلطي

 يذلاب ضقيلف هريغ وا قيرط نم هؤاضق زوجي ثيح سانلا قوقح نم هعمس وا

 امب يضاقلا ضقي ال رثؤملا وبا لاق هريغ نمو & سانلا قوقح نم عمسو ملع
 ع زانتي نا الا دهاش اذه ىيف وهو هسفن ةداهشب ةخسن هسفن ةداهش نم عمس

۔ . ٤٧



 دق ناهبن لاق يراوحلا وبا لاق & هملعب هيف مكحيف ضعبل مهضعب رقيف سانلا

 الا ىأرو عمس ام ىلع دهاش وه امنا لاق نم لاق دق اضيا لاقو ، اذه ليق

 اذكهو . ذخأن اذهبو عمسو ىأر امب مكحي هناف مكحلا عضوم يف نوكي نا

 . رثؤملا يبا نع تظفح

 يضقي لاق نم لاقف ، ال ما هملعب ىضقيا ىضاقلا يف اوفلتخاو : ةلأسم
 تقو يف كلذ هملع ناك . ةيلا تعفر اذا اهملع يتلا اهلك ءايشألا يف هملعب
 لاقو 0 ةنيب وا رارقاب الا نوكت ال اهناف دودحلا الا كلذ لبق وا هئاضقتسا

 نا لبق هملعب يضقي ال لاق نم لاقو ، هملع نم يضاقلا دنع حصا ءيش الو

 ريغ يف ملع امب مكحي ال لاقو ، ىضقتسا نا دعب ملع امب نكلو يضقتسي
 هيف ضاق وه يذلا هرصم يف ملع يف ملع امب نكلو هرصمو هئاضق عضوم
 ملع امب يضقي امنا لاق نم لاقو ، هرصم عيمجو هقرط يف ناك ام ثيح نم

 همصخ مصخلا نم رارقاب الإ مكاحلا مكحي ال لاق نم لاقو 3 هئاضق سلجم يف

 الف دودحلا اماو 0 ةنيب هيلع مقي نا هيلع هاوعد دعب رقيف همكح عضوم يف

 مصخلا رقا ولو لاق نم لاقو لاح ىلع لدع ةنيب وا رارقالاب الا ماقت نأ زوجي

 مكحي الو هريغ دنع هيلع مكحي الو هريغ دنع هيلع ادهاش ك احلا ناك ركنا ش

 يف اماو 0 هملعب يضاقلا ءاضق يف ، رفعج نبا اعماج ىلا عجر ، كلذب هيلع

 هعمو ىنزي لجر ىأر ول هنال رخا دهاش هعم نوكي نأ انيلا بحااف هللا دودح

 ىأر ول كلذكو ، دوهش ةعبرأ اونوكي ىتح ةثالثب ادح هيلع مقي مل نالجر
 ءيشب مكاحلا دنع رقا نا اماو ، هدحو هتداهشب هدي عطقي مل قرسي الجر
 ةلزنمب رارقالاو رارقا اذه نال ءاضقلا هيلع ضميلف دحال قح وا دودحلا نم
 . هيلع دوهشلا

 مكحي مل قحب دهش نا هتداهشب مكحي ال مكاحلا نا تفرع يذلا : ةلأسم

هعم مكاحت هللا همحر باطخلا نب رمع نع اندجو دقو 2 هتداهشب مصخلا ىلع



 دهشا ل و تمكح اتئش نا امهل لاقف هتداهش امهنم دح او لك ىعداف نامصخ

 ةداهشلا هنم تبلطو ادهاش مكاحلا ناك اذاف { مكحا مل و تدهش اتئش ناو

 دق اميف هدحو مكاحلا ةداهش زوجت امنإو هدنع امب وه دهشو هريغ مكاح ىلو
 هدحو هتداهش زجحت مل و هريغ يلو مكحلا نع لزع اذاف مكحلا يف مادام هب مكح

 كاحلل نا رثالا يف اندجو دقو & رخا هعم دهشي نا الا هب مكح دق اميف

 نا مكاحلل نا كلذ حصاو ء اريثك افالتخا كلذ يف فلتخاو هملعب مكحي نا

 كلذ ىوس امو همكح سلجم يف موصخلا رارقا نم هملع امب ، هملعب مكحي
 دهش اذا مكاحلا نا تفرع دقو ى هللا همحر باطخلا نب رمع لاق اك دهاش وهف
 سيل هنا ةداهشلا كلت يف امهقدص ملعي وهو ةداهشب نيلدع ريغ نادهاش هعم

 هنا لوقي نم لوق ىلعو هب ادهش ام قدص ملع ولو امهتداهشب مكحي نا هل
 هل زاج نم لكو & دحا نود ادحا كلذب صخي هنا ملعا ملف هملعب مكحي

 الا .. ملعا هللاو هتركذ يذلا فالتخالا هقحليو مكاح وهف سانلا نيب مكحلا
 مصخلا ناكو قحلا هجو رصبا اذا ةجح موصخلل حتفي نا مكاحلل تا ليق دق هنا

 مصخلل حتفي نا هيلع لوقي ضعبو ، كلذ زجي مل ضعبو © هتجح نع ايماع
 ىلوي نا هل سيل ىضاقلا نا تفرعو 0 هيلع الو كلذ هل ال ليقو 3 هتجح
 نيملسملا ضعب لاقو © كلذ هل لعج اذا هاضقتسا يذلا ىأرب الا هريغ ءاضقلا
 نم رمأي نا هل زوجيف وه اماو ، ءاضقلا هل دقعي ايضاق لعجي نا هل سيل امنا
 ىذلاو .. ملعا هللاو ىلا بحأ لوقلا اذهو هيلا اكاحت اذا امهنيعب نينثا نيب مكحي

 .. ملعا هللاو مكحلا هل زوجي نمع هريغل كلذ زيجي هملعب مكحي نا يضاقلا زيجي

 نع ادهش اذا نيدهاشلا صحفي نا هيلع سيل نا مكاحلا يف ليقو : ةلأسم
 بلطي نا الا اناصقن هلقع يف ناملعي ال امهناو هب نافراع امهنا هيلع دوهشملا
 دوهشملا كلذ لأس نأف ، هيلع دوهشملا مصخلا كلذ بلط ناف & كلذ مصخلا
83 تبثأ وه كلذف هنع الأس ام ىلع ادهش ناف © كلذ نع ك احلا امهلأس هيلع



 هلقع نأ حصي ىتح ةتباث ةداهشلاو . زئاج كلذف كلذ ىلع ادهشي مل ناو

 . هب نيفراع ريغ امهنأ وأ صقان

 دوهشملا بلطف نيدهاش امهدحا رضحاف اعزانت اذاو ىراوحلا وبا : ةلأسم

 له هدحو امهنم دحاو لك ةداهش عمسي نيدهاشلا نيب مكاحلا قرفي نا هيلع

 هللا لاق دقو ث مكاحلا ىلع كلذ سيلف نيدهاشلا نيب قرفي نا كلذ هل نوكي
 امهضعب نادهاشلا ىوقي دقو ىرخالا امهادحإ ركذتف امهدحا لضت نا ىلاعت

 . اعمتجا اذا اضعب

 هيف نوكي يذلا نيحلا يف هملع امب مكحي نا مكاحلل زوجي امناو : ةلأسم
 هريغ لاقو & مكحي نا هل زوجي الف امكاح نوكي نا لبق هملع ام اماو . اكاح

 مكحي نا هل زوجي الف هبلط اذا هيلع دوهشملا نا دجو هنا دمحا نب ىسوم عفرو

 مكحلل هسلجم يف حصو هدنع تبث وه امنا . ك اح وهو هملع امنا امهنيب قرفلا هب

 امنأكف هرصم يف هدنع حص ام لكو ءاش ثيح رصملا يف مكحي نا هل اضياو

 نا هل زاج كلذلف مكحلل هل سلاجم رصملا لكو مكحلا سلجم يف هدنع حص

 .. ملعا هللاو هملع امب مكحي

 ارهاظ املع بجوت امنا ةنيبلا نأل ةنيبلا نم ىوقا مكاحلا ملعو : ةلأسم
 هملع امو مهقسف وا دوهشلا طلغب انملعلو ةجحلا باب يف بلقني نأ زوجي

 هللا لاق ملع امب مكحي نا مكاحلا ىلاعت هللا دبعت دقو ، يناثلا يف بلقني ال وه

 اقح ديزل نا مكاحلا ملع اذاف «ه&نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ لجو زع

 هملظ نم ًاورمع عنمي نا بجو هب ادهاش ناك ناو هب دهاش وهف ورمع ىلع

 اهجوزو هبتع تنب دنه ثيدح ى يف هملعب مكح هنا ةكلع يبنلا نع تبث دقو

 هيف عزانت دقو هعمز ةديلو نبا ثيدح يف هملعي مكح كلذكو نايفس يا

 دلولا هعمز نب هللا دبع اي كل وه لاقف هعمز نب هللا دبعو صاقو يلا نب دعس
. شارفلا يف هملعب مكح هنا لدف شارفلل



 همأ لبق نم هبسنو لجر ةيرح هعم حص اذا مكاحلا نع لئسو : ةلأسم
 دقو قرلاب هيلع مكحي نا مكاحلل له ديزل دبع هنا نادهاش هيلع دهشو هيبأ و

 قرلا مكح هيف نكمي الو ليحتسي ال هملع ناك اذا هنا يعم لاق & هتيرح ملع

 نكمي ناك ناف ، هل زوجي الو كلذب مكحي ال هنا يعمف ةنيبلا هب تدهش امب

 ىدنع جرخي اميف قرلاب هيلع مكحي نا هل زاج هوجولا نم هجوب قرلا هيف
 هللاو ىدنع اذه لثم وه لاومالا يف قوقحلا يف كلذكو ، كلذ ىنعم نم

 . ملعا

 ىلا هبحاص مصاخف لجر دنع ةداهش هل تناك ًالجر نا لاقيو : ةلأسم
 مامالا تئا حيرش هل لاقف هنم ىقح ىل ذخف ىل دهاشلا تنا حيرشل لاقف حيرش

 همحر باطخلا نب رمع نا لاقيو ، يرش نع انغلب ام اذهف كل دهشأ ىتح

 اتئش نا رمع امهل لاقف هتداهش امهنم دحاو لك ىعداف نالجر هيلا مصتخا هللا

 . دهشأ مل و تيضق اتئش ناو ‘ ضقا مل و تدهش

 يعدملا نا ملعي ناكو نيملا ىلا الزنف نامصخ هيلا عزانت نمو : ةلأسم

 لقيلو هللا ىوقتب هرمايو هفلحي نا هل سيلف لطابلا ىلع فلحي هيلع اعدملاو
 دهشا انا امناو . يريغ ىلا امصتخاف نايعدت ام فالخ املع ىدنع نا امهل

 كلذ نع ع وجرلا هيلع بجيف هفلح و لعف ناو & كلذ نع تلمُس نا ملعا امب

 فلاحلا نا ملعي وهو اهفلحي نا هل زوجي نكي مل اهفلح ىتلا نيملا نا امهفرعيو
 . قحلا ىلا عوجرلاو هللا ىوقتب امهرمأيو كلذ نع عجار هناو فلحملا وا ملاظ

 هيلع دقعي نا لبق اهيلع دهشتسا ةداهشب ىضاقلا نيضقي الو : ةلأسم
 هدنع اهب دهشيف هقوف وه يذلا ريمألا ىلا هعم يذلا دهاشلا عم عفتريلف ءاضقلا
 . اضقتسي نا لبق اهب دهشتسا ةداهشب نيضقي الو
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 ىضق هنا مكاح ىلع اودهش دوهش نعو بوبحم نب دمحم لئس : ةلأسم
 هيلع رخ الل تيضق لب لاقو 0 كلذ ك احلا ركنأف رانيد فلأب نالف ىلع نالفل

 تفتلي الو اذه يف مكاحلا لوق نم ىلوا ةنيبلا لوق ناف لوزعم وا مكاح وهو
 . هلوق ىلا

 ءاضقلا سلجم يف عمس ام لاقف 3 هملعب مكحي له مكاحلا نع لتُسو : ةلأسم
 لاق مم { ًادهاش نوكي امناو هب مكحي ال هناف ءاضقلا سلجم نع امأف هب مكح
 ضاق وهو كلذ ملع اذا هلاوحا لك يف ملع ام لكب مكحي نا هل كلذ دعب

 نوكيو هريغ ملعب الإ الف دودحلا اماو ، قوقحلا نم هعم هب رقأ اك كلذو
 . ءاضقلا سلجم ريغو ءاضقلا سلجم يف ادهاش وه

 لاقف هيلع مكحو نالف ىلا امصتخا انالفو انالف نأ دهش لجرو : ةلأسم
 هتداهش زوجت له . وه سيلو معن لاقف { هيلع موكحملا نالف اذه مكاحلا هل

 . هنيعب هيلع موكحملا فرعي مل اذإ كلذ يف هتداهش زوجت ال لوقاف . كلذ يف

 . نعو & يلع نب ىسوم نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم نم باوج : ةلأسم

 رمالا يلي نأ لبق نم كلذ ملع دق ناك وا لجر لتق ىلع علطا اذا مامالا
 فيك تلأس ءىرب لجر ىلع لوتقملا ءايلوا ىعدآ مث ةداهش هيلا بلطي مل و
 نا كلذ يف انلوقف ، ءىربلا لجرلا ىلع ةنيبلا تماق نا هملعب مامالا عنصي

 هيف مكحي يذلا وه يضاقلا نوكيف يضاقلا ىلا هدريو اذه يف مكحي ال مامالا

 ينعسي الو املع اذه يف ل نا مامالا لوقي وهو لودعلا دوهشلاب هدنع تبثي امب

 . هيف مكحأ نا

۔ . ٥٢



 عساتلا بابلا

 ١ر اهنايصعو ةردملا ف

 نع عنتماف اثدح ثدحا دق الجر اورضحي نا مكاحلا مهلسرا ةعامج نعو

 مهعم لوصولا نع عنتما ناف ذخؤي نا ينبجعي لاق ك احلا ىلا مهعم لصولا

 مل ناو هعانتما ىلع هوبرض بدالا مهل لعج دق نمم اوناك ناف . مكاحلا ىلا

 . هيلع مهونيعي ىتح مهريغب هيلع هنواعي مهنم دحا الو كلذ مهل لعج نكي
 مهنا الا كلذ ىلع مهعبتي ىتح هبرضو هبدا يف اورواشت كلذ مهنكمي مل ناف

 . كلذ هيلع تبث اذا هنم نوقثوتسي

 نم اقح لجر هيلع ىعدآ لجر ىلا لسري نا مكاحلل له تلق : ةلأسم
 لوصو نايصع مكاحلا عم حصيو مكاحلا نم ةردم هيلع يعدملا ذخأي نا ريغ
 كلذ رظنلا بجو ناو ، كلذ هيلع سيل هنا يعم لاق 3 ك احلا ىلا هيلع اعدملا

 مهيراوت يف نوفلتخي سانلا نال هيلع كلذ ىعدآ نم صوصخم يف كلذ هل ناك هعم

 نوعدي ام ىلا مهتعراسمو محل مهفاصناو . مهموصخ مهدك و فاصنالا نع

 . دحاو ىنعم ىلع نولمحي سانلا لك سيلف فاصنالا نم هيلا

 دق هنا لاقف مكاحلا دنع نم ةردم مصخلا ذخأ اذاف تلق : ةلأسم
 مادق ةافاوملاب هرمأو همصخ اهارأ دق ةخسن يفو نيلجر ةرضحب همصخ اهارأ

 كلذب مكاحلا نالجرلا ربخاو . اهلوبقو ةداهشلا يف امهتلادع مقت مل نيلجر

 ةمهتلا سبح هيلع بجوي اببس كلذ نوكي له ةردملا انمادق انالف ىرأ دق هنا

 نوكي نا ينبجعا ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذا هنا يعم لاق ، فاوي مل اذا اذه يف

 وبأ ةمالعلا انخيش ركذو بابلا اذه يف اهيلع ليلد انل رهظي ملف ةردملا ىنعم يف ةيوغللا مجاعملا تعجار )١(

 ةعطق يف مصخلل نوبتكي اوناك لئاوألا نا هتايحب هللا انعتمو هنع هللا يضر يدنكلا ناميلس نب دوعس ناميلس

 .. قفوملا هللاو اهيصاع بقاعي مصخلل مكاحلا نم ةوعد مهعم ربتعت هذهف فيرشلا عرشلا بجا ظفلب راخف نم

 ٥٣



 كلذب ةمهتلا هقحلت ال نمم ناك ناو © هجولا اذه يف مهتلا ببس نم كلذ

 ةجح يدنع كلذ نكي مل مكاحلا رمأب اقاقحتسا كلذ ىدنع جرخ رظنلا يف

 مهتقث وا مهتلادع تحبصا اذا مهقحلي الو مهتلاب ةجح ءانمالا ىلع موقت الو

 نادهاش وا هتلادع تتبثو قدصي نمم تخاو هيلع دهش اذا ينبجعي نكلو

 ةافاول رضحي هيلا لسري نا مكاحلل نوكي نا كلذ لثم يف بذكب مهتي ال نمم

 طايتحالا يف مكاحلا رظن يف كلذ جرخ اذا هيلع قلعت دق ببس اذه نال همصخ

 سبحلا همزلي له ةافاوملا نع فلختيف نيلدع مادق هارأ اذاف تلق ، هتيعر ىلع

 كلذ هيلع حص اذا هنا يعم لاق { ةردملا نايصع ىلع سبحلا نم همزلي مكو

 نمم فلختملا كلذ ناك اذا كلذ ىلع هبقاعي نا مكاحلل ناك رذع هل حصي مل و

 اذاو & كلذ مكح توبث نم هنع فلختلا عسي الو { مكاحلا مكح هيلع تبني

 8 فلختلا يف هاري ام ردق ىلع مكاحلا ىلا كلذ يف رظنلاف ةبوقعلا ىنعم تبث

 هنا همصخ هل فلحي نا عفارلا ءاعدا دعب ةافاوملا نع مصخلا فلخت اذاف تلق

 كاحلا هل هفلحي له هارأ نا دعب ةخسن يفو مكاحلا هل هفلحيف ةردملا هارأ ام

 نيمي اذه يف ىل نيبي ال لاق & نيمي اذه يف سيل ما ةنيبلا زجعا اذا كلذ ىلع

. يعدملل قحب سيل كلذ نال



 رشاعلا بابلا

 مهيف 2 احلا هلعفي امو موصخلا راضحا يف

 وأ لجر هيلا ىدعتسا اذا يضاقلا نع ديعس نب دمحم ديعس وبا لثُسو
 لعفي ام هنم فاصنالاو هترضح هخسن هراضحا بلطو همصخ ىلع ةأرمأ

 دارأ نا همصخ رضحي نا هل لوقي هنا ليق دق هنا يعم لاق ، هرمأ يف ىضاقلا

 هيلع سيلف رضحي مل ناف نايعادتي ام ىلع امهنيب رظن هرضحا ناف هنم فاصنالا

 يذلاك ىضاقلا لعف نم سيل اهنال كلذ هيطعي هنا ليقف ةردم هيلا بلطي نا الا

 ترج دقو سانلا لعف نم امنا يه ةخسن س انلا نيب ةمالع ىه امناو هب رمأي

 . ماكحلا ةنس يف

 مل و همصخ راضحاب هرماو يضاقلا ىلا عفر اذا مصخلاف هل تلق : ةلأسم

 همصخ اعد هنا مصخلا حصاو ةردم يضاقلا هيلا ملس الاو ةدم هيلا هنم بلطي

 مل اذا ةافاوملا نع هفلختب ةبوقع مكاحلا همزلي له عنتماف مكاحلا ىلا ةافاوملا ىلا

 ببس ىنعمب هيلا هُعغذي مل و مكاحلا ةجح هري مل اذا هنا يعم لاق ، رذع۔هل نكي

 . همكح اهيلع نوكي يضاقلا ةردمو سبحلاب اذه يف ليق هنا ملعا الف هنم

 مصخلا هيلا عجرو ةردم مصخلا ىلا ملس اذا يضاقلا نع لئسو : ةلأسم

 . هرما يف يضاقلا هلعفي ام فاوي مل و ةردملاب همصخ ىلا لصو دق هنا ركذف
 ناك ناف هيلا لسرا هتنيب تحص ناف كلذ ىلع ةنيبلاب هوعدي ليق هنا يعم لاق

 نم ىأر امب فاصنالا نع هفلخت يف هبقاع الاو كلذ حصاو هفلخت يف رذع هل

 ناف تلق ء هيلع هل مكح قح هيلع هجوت ناو همصخ نيبو هنيب رظنو سبحلا

 نا ىعم لاق 3 مكاحلا هب هل هذخأي له سبحلا لبق هقح ذخا مصخلا بلط

 ناف هلل ةبوقعلا نأل ةبوقعلا نم ىلوا هتوف فيخ اذا دابعلل قحلا نال كلذ هل
بلطو مصخلا هنع ىفع ناف هل تلق ، هعبت مكاحلا ىلع قلعتي مل اهب ذخالا تاف



 ةبوقعلاو كلذ ىل نيبي ال لاق ‘ سبحلا هنع طقسي له هسبحي ال نا مكاحلا ىلا
 همصخ اهارأ دق لاقف مكاحلا دنع نم ةردم مصخلا ذخأ اذاف هل تلق . هلل
 ربخاو . امهلوبقو ةداهشلا يف امهتلادع مقت مل نيلجر مادق ةافاوملاب هرمأو

 كعم كلذ نوكي له ةردملا انمادق انالف ىرا دق هنا كلذب مكاحلا نالجرلا

 نكي مل اذا هنا يعم لاق فاوي مل اذإ اذه يف ةمهتلا سبح هيلع بجوي اببس

 اذاف © مكاحلا رما يف افافختسا يدنع جرخ رظنلا يف كلذب ةمهتلا هقحلت نمم

 مهتلا ببس نم كلذ نوكي نا ينبجعا ةمهتلا هقحلت نمم ناكو رذع هل نيبي مل

 الو ةجح يدنع كلذ نكي مل ةمهتلا هقحلت ال نمم ناك ناف ، هجولا اذه يف

 & مهتقث ةلازا مهتلادع تحص اذا مهقحلت الو ةمهتلاب ةجح ءانمالا ىلع موقت

 نادهاش وا هتلادع تبثو قدصي نمم دحاو دهاش هيلع دهش اذا ينبجعي هنكلو

 ةافاوم رضحي هيلا لسري نا مكاحلل نوكي نا كلذ يف بذكلاب مهتي ال نمم

 طايتحالا يف مكاحلا رظن يف كلذ جرخ اذا هيلع قلعت دق ببس اذه نال همصخ

 سبحلا همزلي له ةافاوملا نع فلختف نيلدع مادق هارا اذاف هل تلق © هتيعر ىلع

 كلذ هيلع حص اذا ليق هنا يعم لاق ، ةردملا نايصع ىلع سبحلا نم مزلي مكو
 تبني نمم فلختملا ناك اذا كلذ ىلع هبقاعي نا مكاحلل ناك رذع هل حصي مل و

 ىنعم تبث اذاو كلذ همكح توبث نم هنع فلختلا عسي الو مكاحلا مكح هيلع

 لهو هل تلق ، فلختلا يف هاري ام ردق ىلع مكاحلا ىلا كلذ يف رظنلاف ةبوقعلا

 3 باب الو لفق هيلع نوكي ال عضوم يف وا دجسملا يف سبحي نا هل زوجي
 ناك اذا سانلا قوقح لطبي ال نا ىلع نماي ثيح سبحي نا هل هنا يعم لاق

 ىعدا نا دعب ةافاوملا نع مصخلا فلخت اذاف هل تلق & كلذ نم ةردقلا ىلع

 همصخ هل فلحي نا عفارلا دارأو كلذ ىلع ةنيبلا زجعاو ةردملا هارأ هنا عفارلا
 ىلع مكاحلا هل هفحلي له هارأ نا دعب ةافاوملا نع فلخت الو ةردملا هارأ ام هنا
 © نيمي اذه يف يل نيبي ال ىعم لاق ، نيمي اذه يف سيل ما ةنيبلا زجعا اذا كلذ
 هلل قحلا هيف مكحلا جرخ ام كلذكو هل تلق ، يعدملل قحب سيل كلذ نال

۔ ٥٦



 فذقلاو متشلاو بابسلا لثم هلعف هنا دحا ىلع كلذ دحا ىعدآو دابعلا نود

 ةنيبلاب الا نيمي هيف سيل هنا اهلبق ىتلا يف ىضم ام لثم اذه نوكيا كلذ وحنو

 3 هيف ناميا ال هنا اذهب اذه لثم ف ليق دق هنا يعم لاق ةنيبلا حصت مل اذا

 ذخأي نا ريغ نم اقح لجر هيلع ىعدا لجر ىلا لسري نا مكاحلل له هل تلق
 ىلا هيلع اعدملا لوصو نايصع مكاحلا عم حصيو مكاحلا نم ةردم هيلع يعدملا

 يف كلذ هل ناك هعم كلذ بج.وا ناو كلذ هيلع سيل هنا يعم لاق & مكاحلا

 مف فاصنالا نع مهيراوت يف نوفلتخي سانلا نال هيلع يعدي نم صوصخ

 سيلف فاصنالا نم هيلا نوعدي ام ىلا مهتعراسمو مهل مهفاصناو مهموصخلو

 . دحاو ىنعم ىلع نولمحي سانلا لك
 نا ىعدآ ديعب دلب يف لجر ىلع مكاحلا ىلا عفر لجر هل تلق : ةلأسم

 © كلذ مكاحلل له همصخ راضحاب اباتك هل بتكي نا مكاحلا لأسو اقح هل هيلع
 كاح ىلا هل بتكي نا مكاحلل نا ليق هنا الا كلذ مكاحلل سيل هنا يعم لاق

 كلذ ىلع مكحلا مكاحلا ذفن ناف امهاوعد عمتسيو امهنيب عمجي نا دلبلا كلذ

 عفري نمم مكاحلاو اهيف عفري اميف ةموصخلا تناك اذا هيلا امهعفر الاو امهنيب

 له امهنيب مكحي مكاح نيمصخلا دلب يف نكي مل ناف هل تلق ، ىرقلا نم هيلإ

 نيملسملا ةعامج ىلا هل بتكي هنا يعم لاق 3 هيلا همصخ عفري نا هل بتكي

 ةعامج مصخلا دلب يف نكي مل ناف هل تلق 3 مكاحلا ماقم ةعامجلا موقتو دلبلا نم

 بتكي له هيلع اعدملا نم هخسن هيلع يعدملل قح حص الو نيملسملا نم

 ىوعدلا نوكي نا الا كلذب هل بتكي ال ليق هنا ىعم لات ، هيلا هراضحاب هل

 نيملسملا نم لجر ىلا هل بتكي هنكلو ثادحالاو مهتلا لثم ةبوقعلا بجوي امم

 هلعج اذاف يعدملا اذه ىلع كلذ هل تبثي نمم ناك اذا امهنيب رظني نا هل لعجيو

 . مكاحلا ماقم ماق كلذل

۔ . ٥٧



 ىلا لصي نا ردقي ال ةلع هب لجر ىلع عفري لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ال هنا يعم لاق ، هرما يف هلعفي نا مكاحلا ىلع ام هنم فاصنالا داراو مكاحلا

 ام مهيلع لمحي ال اك مهنيب اميف ماكحا نم نوقيطي ال ام سانلا ىلع لمحي

 بلطو قح هيلع عوفرملا اذه ىلع حصأ ناف هلل ضئارفلا ءادا نم نوقيطي ال
 لمحي الو مكاحلا كلذ لعف هتوم وأ هفالتا فوخ هلام هيلع رجحي نا همصخ
 . هيلا ةفاضملا ةدايزلا نم باتكلا ريغ نمو 0 هقيطي الو سبح هيلع

۔ . ٥٨



 رشع يداحلا بابلا

 ضيرملاو ىمعالا يفو اهميلستو ةردملا نايصع ف

 لاق . هيلع بجي ام همصخ فاوي ل و يضاقلا ةردم ىصع اذا لجرلا يف

 . مكاحلا هاري ام ىلع وا مايأ ةثالث اولاق ام لقا سبحي

 مكحلا نع ىلوتو ىصعف ةردملا همصخ ىرا هنا ىعدا لجر نعو : ةلاسم

 مصخ ىلا لسري نا مكاحلا ىأر نإف & كلذ هيلع بجي ال هنا يعم لاق . هل

 هوج ولا نم هجوب هيلا لوصولا نع همصخ فعض نم هل عقي ىنعمل موصخلا نم
 ىلع الا هيلا لوسرملل ربجلا ىلع ال اطايتحا كلذ لعفو هنيبب هنم ةيقت ىنعمل وا

 8 موصخلا عيمج يف يدنع كلذ زاج همصخ يفاوي نا مصخلا لوؤسم ىنعم
 فلخت هنا الا ةافاوملا نع لطملاب فورعم ةخسن مهتم ريغ ناك ناف هل تلق

 ةخسن كلذب سبحلا همزلي له فاوي ملف ةردملا هارأ هنا ةنيبلاب حص دقو

 ذخؤيو ةبوقع هيلع نكي مل هفلخت يف رذع هل ناك نا هنا يعم لاق & كلذل

 هتيصعمب بقوع رذع هل نكي ل ناو 0 ةبوقعلا هنع فرصتو همصخ ةافاومب

 رذع حصي مل ناف هل تلق & قحتسي امب نيملسملا مكح نع فلختلاو ةردملا

 ينبجعي لاق & كلذ ىف مهتم ريغ ناك اذا ةبوقعلا هنع فرصت له هلوق نم الا

 وا نيملسملا نم ناكو كلذ لثم ف بذكلا ف ةمهتلا هقحلت نمم نكي ل اذا

 تلق هم زلي اميف همصخ ةافاومب ذخأو بقاعي ل تاقنلا نم وأ لودعلا نم

 سانلا نم لزانملا:هذه ادع امف ةقث الو ةلادع الو ةيالو هل نكت مل اذاف هل

 كلذ نم هب قيلي اميف مهتلا يف مكحلا رهاظ يف ةمهتلا هتمزل هتقث حصت مل نا

 يف هيلع رمؤي اميف هلوق لبقي له ةلزنملا هذهب دحا ناك اذاو هل تلق ههبشيو

 . ٠ كلذك هنا يعم لاق > كلذ صوصخم

۔ ٥٩ ۔



 نيلدعب كلذ حص اذا ةردملا نايصع ىلع نوسبحي مهانيأر دقو : ةلأسم

 لجر نوكي نا الا ثالثلاو نيمويلاو مويلا لثم ليوطلا سبحلاب سيلو رارقا وا
 . سبحي الو هيلع مدقتيف نيملسملا نم

 ةردم همصخ ىرأ دق هنا ك احلا عم ىعدأ اذا مصخلا نع لئسو : ةلأسم

 ةقث مصخلا ناك اذا لاق © هيلع بجي ام ك احلا ىلا همصخ فاوي مل و يضاقلا

 دق همصخو فاوي مل و ىصعف يضاقلا ةردم همصخ ىرا هنا يضاقلل لاقف

 همصخ ىلا لسراو هلوق مكاحلا لبق موصخلا نع ةعفادملاو يجلتلاو دنلاب فرع
 فرع دق هيلع عوفرملا همصخو ةقث ريغ عفارلا مصخلا ناك ناو ، هسبحو

 مل و همصخ ةافاومل مكاحلا هيلا لسرا موصخلا نع ةعفادملاو يجلتلاو دللاب

 ةنيبلا تمدعو ركنأو ةردملا همصخ ىرا دق هنا مصخلا ىعدآ اذإو : ةلأسم
 هنا ةنيبلا ةحص مدع اذا مصخلاف تلق .{ نيمي اذه يف امهنيب ىل نيبي نكي مل

 دق هنا ةنيبلا تدهش اذإو فلخت اذا ةبوقعلا بجوتسي له ةردملا همصخ ىرا دق

 ىعم لاق ، فلخت اذا ةبوقعلا بجوتسي له ةافاوملاب هرماو ةردملا همصخ ىرأ

 تقو يف هتردم هارا ىذلا مكاحلا ىلا هيفاوي ناب هرمأيو ةردملا هيري ىتح هنا
 هل دجي ملف اذه ىلع ناك اذاف كلذب ةنيبلا تدهشو . هنع فلختيو فورعم

 . ىصع دق نكي مل و لبقتسي اميف هيفاوي هلعل افلختم نكي مل هيفاوي افورعم اتقو

 همصخ راضحاب هرمأو يضاقلا ىلا عفر اذا مصخلا نع لئسو : ةلأسم

 همصخ اعد هنا مصخلا حصاو ةردم يضاقلا هيلا ملس الو ةردم هيلا بلطي مل و
 اذا ةافاوملا نع هفلخت نع ةبوقع مكاحلا همزلي له عنتماف مكحلا ىلا ةافاوملا ىلا

 ىنعمب هيلا هيعدي مل و مكاحلا ةجح هري مل نا هنا يعم لاق ، رذع هل نكي مل

 . سبحلاب اذه يف ليق هنا ملعا الف هنم تبثي

 .. همتخ اهيلع نوكت يضاقلا ةردمو : ةلأسم
. ٦٠ .



 نيلدعب كلذ حص اذا ةردملا نايصع ىلع نوسبحي ماكحلا انيأر دقو : ةلأسم
 الجر نوكي نا الإ ةثالثلاو نيمويلاو مويلا لثم ليوطلا سبحلاب سيلو رارقا وا
 . سبح الو هيلع مدقتيف ر ١ !ا نم

 نم اقح لجر ىلع ىعدآ لجر ىلا لسري نا مكاحلل له تلق : ةلأسم
 نايصع مكاحلا عم حصيو مصخلا ىلع مكاحلا نم ةردم يعدملا ذخأي نا ريغ
 رظنلا بجوا ناو ، كلذ هيلع سيل هنا يعم لاق { مكاحلا ىلا هيلا اعدملا لوصو

 مهيراوت يف نوفلتخي سانلا نال كلذ يعدي نم صوصخم يف كلذ هل ناك كلذ
 ىلع نولمحي سانلا لك سيلف مهل مهفاصناو مهموصخ مهدلو فاصنالا نع
 . دحاو ىنعم

 هملظ انالف نا ىكتشاف ىكتشا اذا ةأرملا وا لجرلا يف تركذو : ةلأسم

 يعدي نم ىلا ىعديو هيلا لسري نا مكاحلل زوجي لهف ليبس هيلا نكي مل هناو
 وا قرسلاو لتقلاو برضلا لثم ائيش يعدي يعدملا ناك اذاف 3 ملظلا هيلع

 ك احلا هيف عراسي اذهف توفتو ةبوقعلا اهيف مزلي يتلا لاومالا يف ثادحالا

 عفشلاو تاعزانملاو نويدلا لثم قوقحلا اماو ، يعدملا هيلا لصي ام نيح نم

 اذا هلثمو اذهف تامكاحملا نم كلذ رئاسو تاقفنلاو ةوسكلا لثمو تاكراشملاو

 دهشيو اهايا هيري ةردم همصخ ىلع ذخأي نا هرمأ مكاحلا ىلا هيف مصخلا عفر

 مل ناو ، مكاحلا ىلا اذكو اذك عضومب اذكو اذك تقو هيفاوي نا كلذ ىلع

 كلذ نيح مكاحلا هيلا لسرا لدع ةنيب كلذب هيلع دهشيو تقولا كلذ هفاوي

 اميف همصخ نيبو هنيب رظن هسبح غ رفتسا اذاف ، ةردملا ةيصعم ىلع هسبحو
 ىلع مصخلا نم عانتمالا لئالد ك احلل نيبت اذا هنا الا همكح ىف قحلا هبجوي

 بوجو ىلع ال هيلع هنم باستحالا هجو ىلع هيلا لسرا هيلا هبلق نئمطي ام
 عفرلا هجو ىلع ةبوقعلل ال هرضحلل هيلا لسرا اذا ةنيبلا مزلي الو هيلع هذخا

 عنتما ولو هتجح عم هيلع يعدملا ةجح عمس هترضح ىلا راص اذاف . هل هنم

۔ .٦١



 ةجح هيلع مكاحلل ري مل . هجولا اذه ىلع مكاحلا ىلا لوصولا نع مصخلا كلذ

 لدع ةنيب ةجحلا كلذب هيلع تماق اذا ةردملا نايصع ىلع هبقاعي اك اهب هبقاعي

 ريغ ةردملا ةيصعم ىلع دهش اذا كلذكو ث ةردملا رما ىيف رثالا ءاج اذكه هنال

 سبح قحلا نع هبأد يف ىخارتلاو نواهتلاب فرعي نمم ناكو ةقث دهاش وا نيلدع

 . ةردملا ةيصعم هجو نم سيل مكاحلا هاري اك كلذ يف ةمهتلا ىلع

 . اهبلط اذا ةردم ةخسن ةردملا مكاحلا هيطعي نا يبصلل له هل تلق : ةلأسم
 يعم لاق ، ضرالا يف عضت ما هدي يف هل كلذ يطعيف هل تلق ، كلذ هل لاق
 يف هيلع ىل نيبي ال لاق ث هديب هاطعا نا هل تلق ،‘ ضرالا يف هل لعجي هنا

 . هحلاصم نم ناك اذا ءيش كلذ

 لخدي مل رتتسا مث ةردملا لجر يصع اذا مزاح نب هللا دبع لاق : ةلأسم

 ركنم ىف ناك وا هسبح نم بره ناف & تيبلا لها نذآبوأ هنذآب الا هيلع

 ; رذعلا ليقو ث هل نذآي مل وأ هل نذآ . هيلع لخديو نذأتسي نا يلاوللف
 .ه

 . اذه وحن وا لام وا دلو يف ةبيصم وا ضرم مصخلل ةافاوملا نع فلختلا

 نا يضاقلل ناف مكحلا سلجم ىلا ةردمب لجر ىلع دهشا نمو : ةلأسم

 . ةبوقع هيلع سيلف ةردم الب دهشا ناو 3 مايا ةثالث ليقو ، ىأر فيك هسبح

 نح

 همصخ ىلع ةأرما وا لجر هيلا ىدعتسا اذا يضاقلا نع لأسو : ةلأسم

 همصخ رضحم نا مصخلل 9 وقي ليق دق لاق ك هنم فاصنالا و هترضح بلطف

 سيلف رضحي مل ناو 3 نايعادتي ام ىلع امهنيب رظن رضحا ناف فاصنالا لإ

 يضاقلا لعف نم سيل هنال كلذ هيطعي هنا ليقف ةردم هيلا بلطي نا الا هيلع

 كاحلل نيبت اذا هنا الا ، ماكحالا ةنس يف ترج دقو سانلا لعف نم يه امناو

 هجو ىلع هيلا لسرا هبلق هيلا نئمطي ام ىلع مصخلا نم عانتمالا ليالد

 اذاو © هسفن كلذ مزلي ال و هيلع هذخا بوجو ىلع ال هيلع هنم باستحالا

 هترضح ىلا راص اذاف هل هنم عفرلا هجو ىلع ةبوقعلل ال ةرضحلل هيلا لسرا

۔ ٢٦.۔.



 ىلا لوصولا نع مصخلا كلذ عنتما ولو هتجح عم هيلع يعدملا ةجح عمس

 اهب هبقاعي ةجح هيلع مكاحلل ري مل ةخسن ك احلل زجي مل هجولا اذه ىلع ك احلا

 اذكه هنال لدع ةنيب ةجحلا كلذب هيلع تماق اذا ةردملا نايصع ىلع بقاعي اك

 . ةردملا رما ف رثالا ءاج

 زوجما اهب هل امصخ هل رضحيل ةردم ىضاقلا هاطعا لجر نعو : ةلأسم
 نم الا اهب رضحي ال نا ينبجعي لاق 5 ال ما كلذ ريغ اناسنا اهب رضحي نا هل
 مصخ ىلا اهملسيو هدنع نم اهذخأي نا دحال زوجيف تلق 0 هل اهبلط ناك

 له يضاقلا كلذب ملع ناف تلق & يضاقلا ىأرب الا ال لاق © هبحصيل هل

 . ىلب لاق ، امهبقاعي

 ىنبحصي هل لوقأف ةردم لمعتسا نا ىل زوجي نيد هيلع ىل تلق : ةلأسم

 . يضاقلل ةردملا امنا ال لاق ، يضاقلا ةردم هذه لوقا نا ريغ نم ىضاقلا ىلا
 ما هلل قح يه اهيلع ةبوقعلاو ةردملاب مكاحلا ةيصعم نع هتلأسو : ةلأسم

 زاج مل هلل اقح ةبوقعلا تناك اذاف تلق 3 هلل قح ىه لاق ،‘ يضاقلل قح

 هللا قوقحب مايقلا عدي نا مكاحلل ناك ملو ةخسن زاج مل و اهنع وفعلا مكاحلل
 اوفختسي الئل سانلل عدرو بدا وه امنإ ةردملا ىلع ةبوقعلا نال لاق ، لجو زع

 ليبسو مهل ةعاطلا نم هب مهرما ام ىلا اوهتني ناو مهرما ةالوو مهمكاح مكحم
 ىدعت ىلعو مهلهج ىلع اهب سانلا مكاحلا بدؤي ىتلا بادآلا رئاس ليبس اذه

 لاهجلاو ءاهفسلا ىديا ىلع ذخأي نا مكاحلا ىلعو ةخسن مكاحللو : ةلأسم

 اعدر هب نوكي امب كلذ يف يلوتملا هاري امب برضلاو سبحلاو رجزلاب اودعتي الأ
 مولعم ءيشب الو فيقوت الو فوقوب درت مل ىتلا بادالا كل ذكو 3 مهل
 مهنم ىدعتلاو لهجلا نع مهل عنملا نم اولعيو اهيف مكاحلا رثكي نا كلذل بجوف
 لجر هريغل متاشلاو ةردملل يضاقلا ناك اذا ليق كلذكو 0 ضعب مهضعب ىلع

۔ .٦٣



 وهسلا ىلع ىرج هنم لعفلا نا مكاحلا ىأرو مهنم رادقالا لجا نم نيملسملا نم

 دوعي ال هناو هنم ناك ام لثمب هنم رجت ل ةداعلا ناو كلذل دعتي و ةلفغلاو

 هنم ناك ام ىلع هديق ناو & هنع وفعي ناو هبقاعي ال ك احلا ناف . كلذ لثمل

 . هل زئاج كلذف هلعف نم رئابكلا حابقتسا هيلا رهظاو

 اهب همصخ رضحيل ةردم مكاحلا دنع نم ذخا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 له ةافاوملاب هيلع دهشاو هل امصخ هيلا ملسملا اهارأف هريغ لجر ىلا اهملسف
 يه تناكو ةردملل هنايصع حص اذا لاق ، ةفصلا هذه ىلع ةجح هذه نوكت

 . ةردملا ىصع نم مزلي ام همزليو هتجح كلذ ناك يضاقلا ةمالع هذه ةخسن

 نأ هيلا بلط نم ىلا همصخ يفاوي نا لجرلا ىلع له هتلأسو : ةلأسم
 © هدلب ريغ وا هدلب يف كلذل ركنم همصخو قح نم هبلطي اميف هيلا هيفاوي
 © هدلب ريغ يف اناك ولو مامالا يضاق وا مامالا ىلا هيفاوي نا هيلع معن لاق

 رصع ريغ يف نيملسملا نم لجر ىلا هدلب يف ةافاوملا هنم بلط 0 اذا كلذكو

 . هيلا هيفاوي نا هيلع ناك مامالا

 ىوعدلاب قطني نيح مصخلا مف ىلا رظني نا جاتحي مكاحلا ليقو : ةلأسم

 . رارقالاو

 نا ردقي مل و ةمصاخم ضيرملا ىلع هجوت اذاف ةخسن هجوت ناو : ةلأسم

 يف هماقم موقي اليكو لكوي هناف هروضح همصخ بلطو مكاحلا ىلا لصي
 هيلع بجو ناف هرذعي مل و كلذ ىلع مكاحلا هربجأ لكوي نا ىلبا ناف همكاحملا

 . هفلحي نم ك احلا هرمأ نيمي

 هيلع هل بج و اذا همصخ هيلع عفري فيك ىمعالا نع هتلأسو : ةلأسم

 ة رضحب ع انتمالا بابسا نيبتو هئادا نع عنتماف قح هل همزل اذا لاق . قح

۔ ٦٤



 هتجح هل عمسي اليكو ميقي نا هرماو مكاحلا هرضحتسا مصخلا ريغ هيلع دوهشملا

 ليكولا نع عنتما نا تيأرا تلق ى اهبلطي`وا بلطت ىتلا هموصخلا يف هيلعو

 ىتح سبحلا هيلع ناك همزلي امع عنتما اذا هنا يعم لاق { هسبحي نا مكاحلل له

 مكاحلل له مكاحلا ىلا روضحلا نع عنتما ناف تلق ، قحلا نم همزلي ام لعفي

 راضحالا هب قحتسا امب ةخسن امم هيلع ببسب تبث اذا لاق & كلذ ىلع هربجي نا

 ةخسن كلذو تلق ، هرضحي نا ءاش ناو اليكو مقي نا ءاش نا رايخلا هل ناك

 مكحلا هيلع بجي امكاح ناك اذا ينبجعي لاق 3 هيلع الو هل مكاحلا ىلع كلذكو

 . رايخلا هل ناك رييختلا دح يف ناك اذاف ، هيلعو كلذ هل بجع

 همصخ اهيريل ةردم يضاقلا دنع نم ذخا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 & اهيلا :اهملسي نا اذهل له همصخ اهيريل ةردملا هيلا بلطو رخا لجر هضرتعاف

 هتنامأ ملسي نا هل سيلف هنامألا ليبس ىلع هعم تناك اذا ةردملا نا يعم لاق
 همصخ اهارأو يضاقلا ريغ دنع نم ةردملا ذخا ىذلا اذهو هل تلق ، هريغ ىلا

 له . يضاقلا دنع نم ةردملا ذخأي مل و همصخ يصع مث ةافاوملاب هيلع دهشاو
 ةردملل هنايصع حص اذا هنا يعم لاق & ةفصلا هذه ىلع مصخلا ىلع ةجح نوكي
 يصع نم مزلي ام همزليو ةجح كلذ ناك يضاقلل ةمالع هذه & يه تناكو

 ةردملا در يف سانلا ىلع مقي نا يضاقلا مسر نم ناك ناف هل تلق ث ةردملا

 لاق ، ال ما اهدر هيلع نوكي له . اهدر هيلع طرتشي مل و الجر اهاطعاف هيلا

 . اهدر اذه ىلع ناك اهدر يضاقلا ةنس تناك اذا هنا يعم

 همصخ اهارأو ىضاقلا ريغ دنع نم ةردملا ذخا ىذلا نع هتلأسو : ةلأسم
 له يضاقلا دنع نم ةردملا ذخأي ملو همصخ يصع مث ةافاوملا هيلع دهشاو
 هنايصع حص اذا هنا يعم لاق ، ةفصلا هذه ىلع مصخلا ىلع ةجح اذه نوكي

 يصع نم مزلي ام همزليو ةجح كلذ ناك يضاقلا ةمالع يه تن اك و ةردملل

 . ةردملا

۔ ٦٥



 رشع يناثلا بابلا

 ىذلا يفو موصخلا عفر يف

 ىلاو هيف سيل دلب ىف قح هل

 نيبو هنيب عفري نا يلاولا ىلا بلط لجر نعو ىراوحلا يبا نم باوج

 كلذ مصخلل معنف {| تفصو ام ىلعف ريبكلا يلاولا يلاو وا يضاقلا ىلا همصخ

 ربكالا يلاولا ىلا مهعفري نا كلذ اوبلط اذا نيمصخلا عفري نا يلاولا ىلعو

 امناو كلذ هل الو كلذ هيلع سيلف هالو ىذلا يلاولا ريغ ىلا اماو ، هالو ىذلا

 يلاولل سيلو يلاولل يضاقلل ، يضاقلا ىلا وا مامالا يلاو هالو ىذلا ىلا مهعفري

 . ءالؤه دنع نم باتكب هيتاي نا مصخلا فلكي نا

 لصوف ماوتب لجر ىلع قح لجرل ناك ليق ىراوحلا يبا باوج : ةلأسم
 ماقا دق هنا ماوت يلاو ىلا اباتك هنم ذخاو . اهيلاو ناكو راحصب هنادغ ىلا

 لجرلا يفرضحا نكلو هنادغ ىلا عفرا الو اذه ىرا يلاولا لاقف هعم هقحب ةنيبلا

 لاقف هل امهفتسم هنأك هتادغ ىلا هيفاوتف هل لاقف & هقح ركناف هلأسف هرضحاف
 اباتك مهنيب بتكف معن لاق ، ةافاوملاب اباتك مكنيب بتكاف لاق © معن لجرلا

 لجرلا ىلع مكحف دمحم نب هنادغ دنع ةنيبلا ماقاو لجرلا ىفاوف فرصناف ةافاوملاب

 مامالا نم باتكب الا هعم هعفري نا ري ملف هللا دبع اماو ، هنم هذخاو هيلع هقحب

 . يضاقلا وا

 ىلا بتكف قح لقني نم لجر ىلع راحص نم لجرل ناك ليقو : ةلأسم
 ذخأيو ةنيبلا هيلع مقيل راحص يلاو ىلا هعفري نا بتكي نا ىسوم نب ىسوم
 نب دشارل ايضاق ذئموي ناكو هيلا هعفري بتكي نا ىسوم ىاف . هنم هقح

 . رظنلا

۔ .٦٦



 . اماو مامالا يلاو يضاقلا ىلا اوعفري نا سانلا ربجي امنا اولاق ليقو : ةلأسم
 . ماما ريغ يلاو وا ضاق ريغ ىلا عفري نا دحا ربجي الف امهريغ
 وا مامالا ىلا اعفتري نا هيلع موكحملا بلط نا رثؤملا وبا لاق : ةلأسم
 . الف بلاطلا اماو . كلذ هلف يضاقلا

 نا هيلا بلطي نم ىلا همصخ يفاوي نا لجرلا ىلع له هتلاسو : ةلاسم

 . هدلب ريغ ىف وأ هدلب يف كلذل ركنم همصخو قح نم بلطي اميف هيلا هيفاوي
 3 هدلب ريغ يف ناك ولو مامالا يضاق ىلا وا مامالا ىلا هيفاوي نا هيلع معن لاق

 رصع ريغ يف نيملسملا نم لجر ىلا هدلب يف ةافاوملا هنم بلط اذا كلذكو
 امنا اولاق لاقو 3 هاوعدب هسفن نم هفصني وا هيلا هيفاوي نا هيلع ناك مامالا

 عفري نا دحا.ريجي الف مهريغ اماو يضاقلا ىلاو مامالا ىلااوعجرينا سانلا ىلع

 . ماما ريغ ىلا وا ضاق ريغ ىلا

 لام يف اعزانت نيلجر نع هللا كمحر تلأس ىراوخحلا يبا نع : ةلأسم
 ك احتن نا الا ىضرا ال ينإ دلبلا ءاحلصل امهدحا لاقف قح يف وا نيد يف وا
 نا دلبلا ءاحلصب ىضرا ال يناف رخآلا لاقو 3 امهدلب ريغ دلب يف نالف ىلا
 مكحي مكاح دلبلا كلذ ىف ناك ناف تفصو ام ىلعف & كنيبو ينيب اومكحي
 اوعفري نا سانلا ربجي امنا اولاقو © مكاحلا ىلا كلذ يف ىأرلا ناك سانلا نيب

 ضاق ريغ ىلا عفري نا دحا ربجي الف مهريغ اماو مامالا ىلا وا يضاقلا ىلا

 ىلع ربج الف الاو اهيف امه ىذلا هدلب ءاحلصب اذه يضر ناف ماما ريغ ىلاو

 . رخآ دلب لها ىلا عفري نا دحا

 مل و لجرب اهجوز اهيلو نا مكاحلا عم ةأرما تعدا اذاو هل تلق : ةلأسم

 يهو اهبلطيو اهسفن ىلع اهرباكي لجرلا ناو . حيوزتلا تريغ اهناو هب ضرت
 ك احلا عم ناك ناف لاق ، اهنع لجرلا عنمي اباتك ك احلا نم تبلطف ديعب دلب يف

 ايلع فاخ اذا اذه ىلع مث قحتسي نم اهنم ثعب ماكحالا ىلع هنمأي نمم ةوق

. ١٧.



 ىلع هبقاعو كلذ هعنم كلذ حص ناف هببسب وا كلذ ةحص ىنعم بلطي نم

 نم اهتنوعم هنم وجري نم ىلا اهل بتك كلذ هنكمي مل ناو & قحتسي ام ردق

 داهتجالا ع دي الو كلذب مهذخأو ذلبلا ةابج نم وا نيملسملا نم وا ماكحلا

 . جورفلا رما نم نوكي امو اذه لثم يف

 هيلع عفرو نيد رخا دلب يف لجر ىلع هلو دلب نم لجر نعو : ةلأسم
 قحلا بحاص دلب يف ةنيب هيلع هدنعو . نيدلا هيلع ىذلا دلبلا كلذ ىلاو ىلا
 الا قحلا هيلع ىذلا دلبلا يلاو ىلا هتنيب رضحي نا هيلعف © هيف مكحلا فيك

 هتنيب عمسي قحلا بحاص ناف . رسلا يلاو لثم لاو دي تحت نم نوكي نا

 لثم ىلا هتحت نم ىذلا ىلاولا ىلا ريبكلا يلاولا هل بتكيو ريبكلا ىلاولا ىلا

 لجرف هقحب هل ذخأي نا اذه ةنيب عمس اذا ريبكلا يلاولا هيلا بتكي فليسلا يلاو

 © رسلاب ةنيبلا هيلع هل هدنعو قح ىوزن لها نم لجر ىلع هل رسلا لها نم
 عمسي رسلا يلاو ىلا مامالا نم اباتك ذخأيو مامالا ىلا قحلا بحاص لصي لاق
 هدنع حص امبو ةنيبلا هدنع هب تدهش امب مامالا ىلا رسلا يلاو بتكيو هتنيب

 ءىدتبي الف مامالا ىلا بتكيف رسلا يلاو أدبي نا اماو & مامالا هب هل ذخأي مش
 مامالا هيلا هب بتك ام عبتيف مامالا هيلا بتكي ىتح مامالا ىلا باتكلاب يلاولا

 . رسلاب هتنيبو قحب ماوت لها نم الجر بلطي رسلا لها نم الجر ناف تلق
 لمح ىلع ردق ناف رسلاب يتنيب هل لوقيف ماوت يلاو ىلا قحلا بحاص لصي لاق

 ةقث دنع هل بتكيو هتنيب عمسي نا رسلا يلاو ىلا ماوت يلاو بتك الاو ةنيبلا
 . هب هل مكحي كلذ دنعف قحلا اذهب هتنيب عممس دق هنا هل

 كاح ىلا همكاحملا نع عنتمي نمعو & ىراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 { ال ما كلذ هل ىرتا اذكو اذك دلب ىلا الا همكاحا ال همصخل لوقيو هدلب

 © نيملسملا ماكحاب مكحي ناك اذا هدلب مكاح ىلا همكاحيو كلذ هل ىرا الف

. ماكحلا يف سانلا ىلع ريختي نا اذهل سيلو



 هتيرق ريغ ةيرق ىلا عفري نا همصاخم هيلع ناك نم ىلع سيل لاقو : ةلأسم
 نم دجي ال نا الا ماكحلا هيلع ريختي نا همصخل سيلو ضاق وا ماما ىلا الا

 هفصني وا ناك ام بنج هفصني نم ىلا هيفاوي نا هيلع ناف هدلب يف هفصني
 ضاق ىلا هعبتا نا ىلع هنا ملعا ال ام يعدي هناف هل تلق هيلا يعدي اميف وه

 هعبتي وا هفصني نم ىدلب يف نكي مل و ماما نكي مل اذا ناطلسلا ةاضق نم

 بلطي هنال هلوق ينعم ىلع رهاظلاب مكحلاب رمالا رهاظ يف هتجح عطقي نم ىلا
 تلق مكحلاب هتجح هنع عطقي وا فاصنالاب هرما عطقي نا هيلعف اقح هنم

 همكاحي نا يضر اذاو لاق & معن لاق ، هعم عفري نا ءيش لك يف كلذ هيلعو هل

 نكي مل هب يضر ىذلا امهنيب مكحو كلذب يضرو هدلب لها نم دحا ىلا
 ىلا جرخيو لاق ، ضاقوا لدع ماما ىلا الا دلب ريغ دلب ىلا جرخي نا هيلع

 . ماكحالا عيمج يف كلذ ريغ لاو دلبلا يف ناك ولو يضاقلاو مامالا

 كاح ثيح هعضوم يف مكاحلا ىلا هتنيب عفري نا مصخلا ىلعو لاق : ةلأسم

 ةمصاخم دحا ىلع تبث اذاو { اياصولاو تالاكولاو باسنالا يف الا همصخ

 هدلب ريغ يف همصخل هيلع نودهشي نيذلا دوهشلا ناكو كلت هدلب ريغ دلب يف
 عمسي جرخي نا نيب ك احلا هريخ هتنيب لمح ىلع ردقي ال نمم همصخ ناكو

 امف كلذب هيلع مكحيو هل ةنيبلا عمسي مكاحلا رمأي نا وا هسفن ىلع ةداهشلا
 عفر هيلع ىري ال نمم همصخ ناك اذا كلذكو لاق & كلذ نم هل لعف راتخا

 . هب ةفرعملا لها نم لودعلا ىري ام ىلع هتنيب

 هرهقيو هربجي نا هلف كمكحب ىضرا ال مكاحلل مصخلا لاق اذاو : ةلأسم

 هلف اذكو اذك دلب يضاق ىلا ينلمحا كمكحب يضرا ال لاق نا اماو © هيلع

 ةالولاو ةاضقلا رئاس اماو { مامالا وا ربكالا يضاقلا ىلا بلط اذا هلمحي نا

 . الف
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 هيلا عفر اذا مكاحلا نا يلخنلا مامت نب دمحم هللا دبع ىبا ىلا عفر : ةلأسم

 دالبلا كلت يف ناك نا هنا اهنكسي ىتلا مكاحلا ةيرق ريغ يف يهو ةأرما ىلع

 دلبلا يف نكي مل ناو ، همكاحملل اهرضحي مل اهمصخ نيبو اهنيب مكحي مكاح
 . هيف وه ىذلا هدلب يف امهنيب مكحو اهرضحأ . مكحي لاو وا مكاح

 مامالا ىلا همكح نوكي نا ناسنا هبلط اذا ىلع وبا ىضاقلا ناك : ةلأسم
 ةالولا نع مامالا ىلا همكح دري هل بتك .0 هدلب يلاو ىلا همكح نوكي الو

 . ماكحلاو

 اذا ماكحلا ىلا لوصولا ىلع موصخلا ربجي ال ناك هنا هنع عفرو : ةلأسم

 ركنملا لعف ىلع اضيا نوسبخنو قوقحلا مهيلع بج و اذا نوسبحيو ءابرغ اوناك
 نا الا ماكحلاو ةالولا ىلا اومكاحتي نا موصخلا مزلي الو ، مهنم ىرج اذا

 . كلذ اوراتخي

 برض :وا حرج وا لتق نم ثادحالا لها عفري نا ريبكلا يلاوللو : ةلأسم

 ناف قوقحلا الا هسبح يف مهسبحيو . هعضوم ىلا كلذ هبشا ام وا قرس وا

 سبخن بوبحم نب دمحم لاق ، ههبشي امو نيدلا يف مهعضاوم يف نوسبحي سانلا
 عفرو اميظع الام ناك اذا هنا لوقاو ، مهدلب نم نوعفري الو تيب يف نايدلا
 لاومالا يف نيعزانتملا عفري نا هلو & كلذب ساب الف مامالا وا يضاقلا ىلا

 نهعفري ال هناف ءاسنلا وه ىلوتيو لودعلا هيلا هيف فرصتي ال امو لوصالاو

 نبلط اذا ةلاكولا نهنم لبقتو ، ةليقثلا رومالا يف الا نهدلب يف الا نهسبحي الو
. نهيلا بلط وا



 رشع ثلاثلا بابلا

 اعادتي ىذلا ءىشلا ةلازا ف

 هريغ وا ةيطع وا عيبب نامصخلا هذ

 مكحلا هيف لصفني نا لبق هعيب نيمصخلا دحا دارا ةعزانم هيف لام تلق

 عنمي سيلف لص ا ذحا دي يف نوكي نا الا 0 معن لاق © هعيب نع عنمي له

 . اذه دي يف وهو هيعدي رخآلا ناك اذا هعيب نع

 يف وهو لوصالا نم هريغ وا راقع لام يف نالجر عزانت اذاو : ةلأسم
 ليزي ال نا هيلع اعدملا ك احلا رما . هاوعد ىلع ةنيبلا يعدملا ماقاف امهدحا دي

 ناف . لدعلا ةنيبلا نع مكاحلا لأسيو هيف مكحلا يهتني ىتح هيلع هرجحيو لاملا
 الجا هلجأ 3 ةنيبلا هذه لاطباب ةجح حضوا ناف مصخلا ىلع جتحا اهتلادع تبث
 تناك ناو © ةجحلا دعب ةموصخلا عطقو هتنيب هل دوهشملل مكح الاو كلذ نيبيل

 نم اوناكو مهنع لأسي مل نمم مهو ىضاقلاو مكاحلا دنع الودع يعدملا ةني ةنيب

 ةحص دعب لاملا رجحي مل و هيلع اعدملا ىلع ةجحلا دعب الا مكحلا عطقي مل هئايلوا

 تناك ناو ، مكحلا ريخأت بجوت ىوعد هيلع دوهشملا يعدي نا الا ةنيبلا

 تبث ءافو هلو افورعم هيلع اعدملا ناكو ناويحلا نم ءىش يف ىوعدلاو هعزانملا

 يهتنم ىلا هيف يعدملا ليزي ال نا هيلع رجحيو . ةمقب هدي يف هيف هيلع اعدمل
 بجوا نا ةميقلا هنمضو بدالا همزلو مكاحلل ايصاع ناك هلازا ناف مكحلا

 . يعدملا ةنيبب مكحلا

 © موق نم ةرقب تيرتشا ينا لاق نالف ينربخا لاق ، ريشب ينربخاو : ةلأسم
 انرضحا انل تناك ناف اهارن ىتح انل اهجرخا اولاقو مهل اهنا اهنوعدي موق ءاج م
 ةرقبلا عبف بهذا لاق كلذ يف لضفل تلقف لاق ، تنا امهاضرت نيدهاش اهيلع

 . مهل اهجرخا مل و اهتعبف
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 نوكت ةنيب وا نيميب اهقحتساف ضرا ىوط ىلع فلح لجر نعو : ةلأسم
 لبق نم ةرجا اهل ذخاو ضرالا عرز نم لك بلاطيو يضم اميف اهتداعق هل
 دنع مكحلا يف لاملا قحتسا امنا لاق خيشلا نع تدجو ىذلا لاق « ال ما

 بصخلا حصي مل اذاو لاق ، بصاغلا ةلغلا دري امناو ةلغ دري الف ةجحلاب ةعزانملا

 . ملعا هللا و ةلغ در نكي

 هعيبي نا هبحاصل له ةنيبلا حصت ىتح لاملا فقوا اذا مكاحلا نعو : ةلأسم
 لدعلا مكاحلا مكح ةفلاخم ىلع مدقتي نا يغبني الف ، ال ما هنم ءارشلا زوجيو

 هعابو هلام هنا ملعي & لاملا هنع فوقوملا ناك ناف & رومالا نم رماب مكح اذا

 اذا اتباث عيبلا ناك عئابلا مكح نم حصي مل ناف ةخسن هليزي ام حصي مل و

 هعاب ناك دقو هعزتني امب ةنيبلا تحص ناف هل تلق ، ىرتشملا كلذب ملع

 ةنيبلا دهشت نا الا ىرتشملل ةلغلا نا يعمف ةلغلا نمل ةلغ هنم ىرتشملا لغتساو

 هؤانع ىرتشمللو ، ىدنع لاملا برل ةلغلا ناف اذكو اذك موي ذم هل ناك نا

 نم دي يف مكاحلا هرمأ نا تلق { ببسب هيف لخد دق ناك اذا همرغو كلذ يف

 ف مكحلا فيك هل هنا يعدملل ةنيبلا تحصو ةلغ هنم لغتساو هدي يف وه

 هب هل مكح كلذب هل مكحلا بلطو هب هل ةنيبلا تحصا اذا هنا يعمف كلذ

 كلذب هل مكحلا ىلع دوهش كلذب هل دهشيو كلذ بلط نا هيلا هميلستب هرماو

 ةجح عطقيو هعم كلذ ةحصب هل دهشي نا ينبجعيو هل موكحملا كلذ بلط نا
 ةلغلا اماف . هماكحا ةلمج نم كلذ نال كلذ هيلإ بلطي مل ولو هنع همصخ

 اذإو © هل ةلغلاف ةلغلا لغتسا موي قحتسملل ناك لاملا نا حص اذإ هنا يعمف

 . ملعا هللاو كلذ هموي يف هقحتسي موي لاملا يف قحلا هل بجي امناف كلذ حصي م

 مث ريثك لام اهلو اهلام ثلثب ةارما هل تصوا لجر يف تركذو : ةلأسم
 ىلا مكاحلا لسراو مكاحلا ىلا لاملاب هل دوهشم ىذلا لجرلا عزانف اهثراو ءاج
 لسراو ةنيبلا مكاحلا لبقو لاملاب اودهشف مكاحلا ىلا ةنيبلا رضحاو رضحف لجرلا
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 لاقو هل ملاعلا اهتبثاف ةداهشلا هذه نع هلأسو هاوتف لبقت ىذلا ملاعلا ىلا مكاحلا
 اذه ثلث نالفل حص دق لاقف ثراولا ىلع مكاحلا لبقاو هزئاج ةداهش هذه هل

 © هب هل مكحي ملف هب هل مكحاف هل حص دق ناك نا ثراولا هل لاقف © لاملا

 نالفل لاملا اذه حص دق ثراولل لوقي مكاحلاو ةعبارو ةثلاثو ةيناث هعزان م

 ىذلا لجرلا ىأرو هل مكحي ملف هب هل مكحاف هل حص دق ناك نا لوقي وهو

 لجرلا هارتشاو ءام نم ارثا هنم عابف . لاملا ثلث هل حص دق هنا هب هل دوهشم

 ىأرو ثراولا عزاني لجرلا دعي مل و كلذب مكاحلا ملع املف نيدهاشلا دحال

 دهاشلا ضحد دقو . لجرلا اذهل حصي مل لاملا اذه ك احلا لاقف هكلم يف هنا

 هل تبث دق هنا نظو . ثراولا عزاني لجرلا دعي مل و ءاملا ىرتشا امل هتداهش

 دنع نم هارتشاف لاملا ىلا ك احلا دصقف لاملا هل حص دق هنا ك احلا لوقل لاملا

 دق هنا يعم اذهف ، اذه يف ىدنع ام ةفرعم تببحاف تلق © هزاحو ثراولا

 زوجي الف نالفل لاملا اذه حص دق هنا هلوقب مكاحلا ىلع مصخلا اذه ةجح تبنا

 رارقاب نالفل هنا حص دق هنا رقا نا دعب هريغ نم هيرتشي نا مكحلا يف هل

 نع ءامصخلا ةجح عطقو هب مكاحلا مكحي مل اميف مكحلا اماو & هسفن ىلع هنم

 لودعبو ةنيبلا حصت دق هنال مكح مسا عقي هنا بسحا امف ضعب مهضعب

 ذئنيحف مكحلا ك احلا ذفني ىتح مكحلا اذه دعي هنا لاقي الف مكحلا حصيو

 . مكاحلا نم مكحلا تبثي

 الجر عزان لجر نعو هللا همحر ىلع يبا نع هنا بسحا اممو : ةلأسم

 ةعارزلا لاق 3 اهب ضرالا بحاصل مكح مث امهدحا عرز دقو ضرا يف
 . عرازلا ىلع هنؤملا دري نا هيلعو ضرالا بحاصل

 بلج دقو ةقث ريغ عئابلاو لجر نم ادبع ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 يلاولا لسراف دبعلا يعدي دلبلا كلذ نم لجر لصو هناو رخا دلب نم دبعلا
 هفرع ناف . بلاطلا رضحيو دبعلاب هرضحيل دبعلا هدي يف ىذلا لجرلا كلذ ىلا
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 لوصو هغلب نيح هب بره دبعلا هدي يف ىذلا هيلع اعدملا ناو ةنيب هيلع رضحا

 نع يلاولا هلأسف هدلب ىلا عجرو ىرخا ةيرق يف هعابف يلاولا لوسرو بلاطلا
 زيغ وهو هنمث ضبقو هيف هعابف اذكو اذك ةيرق ىلا هب جرخ هنا رقأف دبعلا
 تملع ام لاقف انم برهت نا ىلع كلمح ام هل لاقف . قرسب فرعي الو مهتم

 هعيبو دبعلاب هبره نم ناك ام ىلع هسبحي نا يلاولل له تلق ، ىلا كلوسرب
 هيلع ىرن ال انإف & ناك ثيح هدر يف لمعيف دبعلا يف عجري نا هيلع لهو هل

 هيلع ةنيب بلاطلل مقت ل و هسفنل هاعداو هعاب دقو دبعلا دري نا الو اسبح

 اذه سيل لاق 3 هيلع فقوو هيلا رظن ولو هفرعيف ةخسن هفرعف هيلا رظن الو
 هفرعو هدجو اذاف ناك ثيح دبعلا ىلا جرخي نا بلاطلا ىلع نكلو ىدنع

 ثيح نمثب هدي يف هدجو نم دي يف يلاولا هفقواو دلبلا كلذ يلاو ىلا عفر
 نم ىلع ىرتشملا عجرو هب يلوا ناك هقحتسا ناف هيلع ةنيبلا بلاطلا رضحي
 ةمهتلا هقحلت لك سيلو هدي يف ناك نمل مالغلا ناك هقحتسي ل ناو هل هعاب

 © قرسلا ةمهت هقحلي نم ىلع انومأم هعم نكي مل ناو 3 اهيلع سبحيو قرسلا يف
 دبعلاب هبره فيخو قرسلاب ةمهتلا لها نم دبعلا هدي يف دوجوملا ناك اذا لوقاف
 فقويو نجسلا يف هسبحي نا اسأب رأ مل . هيلع ةنيبلا بلاطلا رضحي نا لبق نم

 كلذ نا فرع دق ناك اذا بلاطلا ةنيب رضحت ىتح ةقث دي يف هدي نم دبعلا

 . هدبع

 لاقو رخالا ركناو ةباد هدنع هل هنا لجر ىلع لجر ىعدآ اذاو : ةلأسم
 عفري يعدملا دم و لعفي ملق ةنيبلا اهيلع رضحا ىتح اهزربا يعدملا لاقف ل يه

 ناك اذا هدي يف اميف هيلع ءيش ال هنا ةبادلا هدي يف ىذلا عابف مكاحلا ىلا هيلع
 هيلع حص وا هدجو ثيح هعبتا هل اهنا يعدملا ملع ناف قح هجو نم هذخا

 مل هنال ةبوقع همزلي الو هنم ذخا امب هل عئابلا ىلع ىرتشملا عجريو اهذخاو

 . مكاحلا صعي

۔ ٧٤



 عئابلا ىلع اهبحاص عفرف اهعابف لجرل ةباد لجر ذخا اذاو : ةلأسم

 اهيلع ميقيل اهراضحا اهف ىرتشملا نم ةخسن ىرتشملا ىلع بلطو ىرتشملاو
 ركنا اذا هنا هللا دبع يبا نعف © اهب باغ لجرل اهتعب دق ىرتشملا لاقف 0 ةنيبلا

 نا يعدملا ىلعو اهراضحا هيلع ىرا الف ةبادلا نم يعدملا هاعدا ام ىرتشملا

 ةبادلا نا لدع ىدهاش مقي نا الا اهدجو ثيح ةنيبلا اهيلع ميقيو هتباد بلطي

 اهبحاص اهيلع ميقي ىتح اهرضحي نا عئابلا ىلع ناف ح هتباد يه اذه اهعاب يتلا

 . ةنيبلا

۔ . ٧٥



 رشع عبارلا بابلا

 موصخلا فرعي ل اذا ك احلا ف

 هرضح ممت اهجوز ىلع ةأرمال ةضيرف هدنع تبث اذا مكاحلا نع هتلأسو
 مل و ةضيرفلا هيلع اهل يتلا يه اهنا تركذو ةأرماو ةضيرفلا هيلع ىذلا لجرلا
 ةضيرفلا اهل يتلا هذه هنالف يه اهنا هرضاحلا ةأرملا هذه ترقاو . مكاحلا اهفرعي
 نا مكاحلل له 3 اذكو اذك هنم تضبق دق اهناو هنم اهدلوو اذه نالف ىلع

 فيك اهريغ وا ةضيرفلا ةبحاص يه اهنا اهفرعي ال مكاحلاو . هيلع اهل بتكي

 © ةرضاحلا يه اهنا ةضيرفلا هيلع ىذلا لجرلا رقاو & كلذ يف مكحلا نوكي

 اهفرعي نا الا اهسفنل ةيعدم اهنال اهلوق لبقي ال مكاحلا نا ليق هنا يعم لاق

 لوق اماو © اذه ىلع قحلا اهل تبث يتلا هنالف اهنا ةنيبلا اهيلع حصت وا مكاحلا

 هسفن يلع هنم رارقا كلذف هيلع قحلا اهل يتلا هنالف يه اهنا قحلا هيلع ىذلا

 ةرضاحلا ريغل حص اذا 3 هيلع قحلا هل تبث نم ىلع هنم ىوعدو ةرضاحلا هذهل

 صخشلاب مكاحلا اهفرعف ةأرما ترضح ناف هل تلق { مكحلاب هيلع قلعتم وهو

 ك احلل له . لجرلا اذه ىلع ةضيرفلا هذه هل تتبث ىذلا وه صخشلا اذه نا

 نم ضبق هنا صخشلا اذه هب رقا ام لجرلل تبثيو ةفرعملا هذهب ىزتبجي نا

 تبثيو كلذ ىلا اهلصوي نا مكاحلل ليق نا يعم لاق ، لجرلا اذه نم ةضيرفلا

 هنم عطق ريغ ىلع هيلع تبث ىذلا قحلا نم هيلا ملس ام صخشلا اذه ىلع هل

 نا املوق الو كلذل امهاوعد سيلو امه امهنا فرعي نا الو ورمع ىلع ديزل

 ام ىلع ال عطقلا ىلع كلذ ةفرعم هعم بجويو ورمع اذهو ديز وه اذه
 كاحلا فرعي مل ناف هل تلق ، هسفنل ةيمستلا نم امهدحا لوقي وا . نالوقي

 لعفي فيك لجرلا اذه ىلع ةضيرفلا هذه قحتسا دق نم فرع الو صخشلا

 اذه ىلع ةضيرفلا كلتل قحتسم هنا يعدملا وعدي ليق هنا يعم لاق 3 مكاحلا

۔ .٧٦١



 اذه نا ةضيرفلا هيلع ىذلا رقا ناو & كلذ يف ناميألا امهنيبو ةنيبلاب صخشلا

 . هسفن ىلع هرارقا زاج ةضيرفلا هل ىذلا صخشلا

 لجرلا ىلع ةأرملا تعداف ةأرماو لجر مكاحلا رضح اذاف هل تلق : ةلأسم

 له نالف تنب هنالف يهو همصخ اهنا اهب رقاف اههجو ةرتاس يهو ىواعد
 يه ةأرملا هذه نا مصخلا كلذب رقا اذا اههجو رظني الو امهنيب مكاحلا مكحي

 ىلع ةخسن يفو ةنيبلا ىلع الا مكحي ال مكاحلا نا ليق هنا يعم لاق ، همصخ
 نالف هنا ىرتشملا هيلع اعدملا ىلع هتنيبو ىعدملا ةحص هعم اهب تبثي ىتلا ةيؤرلا

 . ىنعملا كلذ ىلع نايعادتي ىذلا همصخ هناو نالف نبا

 اهنافرعي ال امهو اهابسنو ةأرمال مكاحلا عم نادهشي نيدهاشلا نعو : ةلأسم

 لوقيف هلأسي ةأرملا هذه مصخ رضحا اذا مكاحلل له قادصب لجر ىلع اههجوب
 قحلا اذهب نادهاشلا ناذه امهل دهش ىتلا نالف تنب ةنالف ىه ةأرملا هذه هل

 رقأ اذا كلذ هل نا يعم لاق & هب مكحيو كلذ مكاحلل زوجي له 3 معن لوقيف

 . قحلاب نادهاشلا اهل دهش ىتلا ةأرملا ىه هذه نا

 نادهاشلا دهش اذا هيلع اعدملا مصخلا لأسي نا مكاحلل لهو تلق : ةلأسم

 ئ قحلاب همصخل هيلع مكحي له معن لاق اذاف نالف نب نالف كمصخ وه اذه

 ناك ةأرملا هذهل هيلع نيدهاشلا ةفص قفاوت ةفصب يعم رقا اذا هنا يعم لاق
 .. رارقالا ىنعمب هيلع اتباث كلذ

۔ . ٧٧



 رشع سماخلا بابلا

 كلذ ف 2 احلا هلعفي امو ىواعدلا ةفرعم ف

 جتحا ءيش دعب ائيش ناميألاب الجر تنعت هنا لجر نم مكاحلا عم ناب اذاو

 هفلحتسا ىتح اهلك كبلاطم عمجاف هدحاو انيمي الا كل هفلحتسا ال ينا هيلع

 نبا دمحم كلذ لعف اهدعب كل هفلحتسا عجرا ال يناف ةدحاو انيمي اهيلع كل

 . هب مكحو بوبحم

 نم ءيش ىلع همصخل مكاحلا فلح اذا مصخلا نع هتلأسو : ةلأسم
 له كلذ يف هنيمي تبلطف ىرخا ىوعد هيلع ىعدآ داع فلح اذاف ىواعدلا

 & هيف هفلح ىذلا مويلا اذه ىلا هنع ىوعد لك عطقي مل ام معن لاق ، كلذ هل

 كلذ نال ، ىدنع اذكه لاق ث هبلاطم عمجب هرمأي نا مكاحلا ىلعو هل تلق
 لاق اذاف هل تلق © اضعب مهضعب موصخلا تنعتي الئلو ماكحالا حلاصم نم

 عمسي له رخا ائيش هيلع ىعدآ مث هفلحف هنيمي بلطو ىوعد هل قبي مل هنأ

 عطقي ىذلا ظفللا امف تلق ، هيواعد عطقي مل ام ىدنع اذكه لاق & هاوعد

 ك احلا هل لوقي نا كلذ نم لاق © كلذ دعب { ىوعد هل عمسي ال هيواعد

 وا تقولا اذه لا ىضم اميف اذه كمصخ ىلع كل ىوعد لك تعطق دق

 هل عمسي مل هيلع يعدا مش هيواعد ىلع هفلحو معن لاق اذاف © مويلا اذه يف

 دقو ةيواعد هخسن ىيف هاوعد هنع عطقي اذهو تقولا كلذ يف ىوعد كلذ دعب

 قح هل همزلي ام ردقب مويلا كلذ يف هنع اباغ ناف هل تلق 3 هاوعد هنع عطقنا
 عمسي له ىرخا ىوعد هيلع .0 يعداف ةبيغلا دعب مويلا كلذ يف هيلا الزن ت

 . كلذ ثودح نكما اذا اذكه لاق © كلذ هنم مكاحلا

 لجر مكاحلا ىلا رضح اذاو ، يضاقلا هفلأ ىذلا باتكلا نمو : ةلأسم
هبيجي الف ، هيلع اعدي ىذلا يف هيلع اعدملا مكاحلا هلأسف اقح لجر ىلع ىعداف



 ىذلا قحلاب رقف تئش نا هل لوقيو هلأسي مكاحلا ناف مصا انا لوقي وا ءيشب
 لوقلا ك احلا هيلع ددري ام دعب تكس ناف كيلع تمكح الاو كمصخ هيعدي

 هيلع بجي نميف ىراحصلا نع كلذكو 3 هيلع مكح مالكلاب تارم ثالث

 ثالث هل لوقي كيلع تمكح الاو تفلح نا هل لوقي ك احلا ناف لكنيف نيمبلا

 ضعب لاق & هدحاو ةرم سانلا ضعب لاقو ، هيلع مكح الاو فلح ناف تارم

 . رارقالا نع لوكنلا يف سانلا

 كلام ناكف ، ركني الو رقي الو تكسي هيلع اعدملا ىف اوفلتخاو : ةلأسم

 كلذ لعف اذا يعفاشلا لوقو 5 دارا امو كرتي الو ركني وأ رقي ىتح ربجي لوقي
 لوقي نا وهو ثلاث لوقو ©ىعدآ ام قحتساو فلحف ىعدملا ىلع نيملا در

 . بوقعي لوق وهو هيلع يضق فلحي مل ناف ارارم فلح ام

 وا ةبراضم هعم ناك وأ هطقتلا وا هرجاتسا وا ائيش راعتسا نمو : ةلأسم
 فالتخا اهيفو ةنامالا كلذكو ء هيف مصخ وهف هنم قرسف نهر وا ةعيدو

 . ملعا هللاو

 الو امهيديا يف ال هلعل الام نايعدي نالجر مكاحلا ىلا لصو اذاو : ةلأسم
 امهدحا نوكي نا هموصخلاو . ةموصخ امهنيب لعجي ال مكاحلاف امهدحا دي يف

 ىعدا ناف ةمئاق نيعل دي نع انعم بجوت ةموصخلاو هيلع اغدم رخالاو ايعدم

 ىذلا لاملا كلذ نم هيلع اعدملا أربتف هدي يف الام هبحاص ىلع نيمصخلا دحا
 تداع رخا دي يف ىعدا ام دجو ناو & هنع هموصخلا تطقس همصخ هفصو

 هيف اعدملا نم هيلا ءعىربو ىوعدلا نم يناثلا ءىرب ناف © يناثلا ىلا هموصخلا
 هاعدا ىذلا لاملاب ك احلا مكحي الو ةنيب اضيا ةموصخلا تناك دحا هعنم ناف

 وهو هملسي وا هاوعد ىلع مصخلا هقدصي نا الا لاملا نم هيلع اعدملا ىربتب
 هقدصي مل و هدي يف ناك نا كلذكو ى ةنيبلاب الا مكاحلا هل مكحي الو هدي يف

 . هضبق نا هنم مكاحلا هعنمي الو مكاحلا هب هل مكحي مل هنم أربت.و هاوعد ىلع

۔ . ٧٩



 ىلع ىعدآ لجر نع هتلأسو ركب يبا نب دمحم هللادبع يبا نعو : ةلأسم
 ك احلا عمسي ام عطق ىوعد هيلع ىعداف عجر ش ك احلا دنع ةمهت ىوعد لجر

 مث رضاح مصخ ىلع يعدي ناك اذا هنا يعم لاق ى ةيناثلا وا ىلوالا هاوعد

 هيلع بجي ام ىلا لصوا ىوعدلا كرتو ةمهتلا ينعم ىلع تبثو همهتاف عجر
 ك احلل له تلق ىوعدلا يف بجي ام ىلا لصوا يعدا مها نا كلذك و ةمهتلا ىيف

 نا يل نيبي ال لاق ، ىلوالا كاوعد تكرت دق هل لوقي نا مكاحلا ىلع ةخسن

 ةجحلا عطق يف مصخلا وا ةركذتلا يف اطايتحا كلذ لعف ناو كلذ مكاحلا ىلع

 ةعطقلا لاق ام لثم نيمصخلا دحا ىوعد فلتخا اذاو © هيلا كلذ ناك هنع هدنع

 اذه هلوقب عقي الف اهارتشا هنا هربخا هابا نا يعدي ةرمو هل هدلاو اهفلخ هل

 . ةنيب ةوعد ىلع مكاحلا١ عطقي مل فورعم رما ىلع هاوعد ررقي ىتح مكح

 شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع يبا يضاقلا نع سابعلا وبا عفرو : ةلأسم
 ركناو المع هل لمع وا هلام نم ائيش هل ذخا هنا لجر ىلع يعدا لجر يف

 هيعدي ام ىلع نيملا هيلا مصخلا درف هاوعدب ةنيب هعم مقت مل و كلذ همصخ

 مصخلا ىلع اعطق تناك امناو ةمهتلا ىلع نكي مل لبق نم هاوعدو ةمهتلا امنا لاقف

 ما ةمهتلا نم مالكلا رخآ يف هاعدا ام لجال هنود مصخلا ىلع نيملا نوكتأ

 يف نكي مل اقح هيلع اعطق ىعدآ اذا لاق ، ةمهتلا ىلا عجري مل اعطق ىعد اذا

 تناك اهب همهتا امنا لاقو كلذ نع عجر مث اعطق ىعدآ اذا اماو ، نيمي در كلذ

 . ملعا هللاو ةمهتلا ردق ىلع هيف نيمل

 لاقف { مهارد هل هدنع نا همصخ ىلع نيمصخلا دحا ىعدا اذاو : ةلأسم
 اولاق دقف ، ببس ىا نم هل ىدنع ىتلا مهاردلا هذه ام هلس مكاحلل مصخلا

 هل بلاطلا لاق اذا كلذو كلذ نع هلأسي نا مكاحلا ىلع بولطملل كلذ نا
 فلحي . اذكو اذك هل هيلع بلاطلا لاق اذاو ، هعم وا اذكو اذك هل هدنع

 هل هيلع قحلا اذه فيك بولطملا بلط اذاو ، بلاطلا فلح الاو بولطملا

. اذه يف قرفلا مهفاف مكاحلا ىلع كلذ الو كلذ هل نكي مل هببس امو



 ىوعدلا هذهب نوكي ال هناف مكاحلا دنع ةلافك لجر ىلعىعدآ نمو : ةلأسم
 لفك ةلافك لجا نم امهرد اذكو اذك يل هيلع لاق ناف ك احلا دنع هموصخ

 العف ىعدآ لوالا نا نيتلأسملا نيب قرفلا ، ةموصخ نوكي هناف ديز نع اهب يل

 ىوعدب الا موصخلا نيب ةموصخلاو ةموكحلا تبني ال مكاحلاو اقح عدي مل و

 ضعبل مهضعب نم سانلا نيب ىرجت ىتلا ضارعالا ىوعدب اهتبثي الو قوقحلا
 . لاعفالا ىلع ناميالا اضعب امهضعبل نيمصخلا مزلي الو لام نيمضت الب

 هل هعم وا اذكو اذك هل هدنع نا لجر ىلع لجر ىعدا اذاو : ةلأسم
 وا هدنع هل ىتلا مهاردلا هذه ام هلس مكاحلل هيلع اعدملا لاقف . اذكو اذك

 نع هلأسي نا مكاحلا ىلعو بولطملل كلذ نا اولاق دقف | ببس ىا نم هعم
 لأسي نا مكاحلا ىلع سيلف كلذ مكاحلا ىلا هيلع اعدملا بلطي مل اذا اماو ، كلذ
 اعدملا ، لاسف اذكو اذك هل هيلع نا ىعدملا لاق اذا اماو { كلذ نع ىعدملا

 نكي مل هببس امو هل هيلع ىذلا قحلا اذه فيك يعدملا لأسي نا مكاحلا هيلع
 . اذه يف ةخسن كلذ يف قرفلا مهفاف مكاحلا ىلع كلذ الو كلذ هل

 ةعيدولاو ةلاكولا يعدم يعدملا مهتا اذا يضاقلا نع ينربخا : ةلأسم

 يضاقلل زوجي له وه هسفن نع ةموصخلا عفدي هنا ديري هنا نظو ةيراعلاو
 دوهشلا ناك اذا مهضعب لاق & امصخ هلعجيو كلذ ىلع هنم ةنيبلا لبقي ال نا

 نيب نكي مل فورعم وا ىمسم لجر نم ةيراعلاو ةعيدولاو ةلاكولاب نودهشي
 هعدوتسا وا هلكو يذلا رضحي ىتح ةموصخ هدي يف يذلا كلذ نيبو يعدملا

 ناف همصخ بلطي نا ىعدملا ىلعف فورعم مصخ ىلع لاحا دق هنال هراعاو
 همسا فرعن الو هانيأر نا ههجو ، فرعي ىتح هيلا كلذ عفد دوهشلا تلاق

 لاق ، امصخ يشلا كلذ هدي يف يذلا ناكو كلذ ىلا تفتلي مل هبسن الو
 ةموصخلاو هيلع ةموصخ ال هنا هدي يف وه ام هيلع ىعدا اذا ليق دقو هريغ
 © همصاخي اليكو بئاغلل مكاحلا ماقا ابئاغ ناك ناو ارضاح ناك نا هل رقملا ىلع

۔ . ٨١



 فلحيذ . رارقال اب هريغل هدي ف نم لاح لك ىلع ء يشل ١ ىلع مصخ هنا ليق دقو

 ءيشب هيف هل رقا ول هنال يعدي امم اقح هيف اذهل ملعي الو ءيشلا اذهب رقا دقل

 . لثملا هيف اميف لثملابو ةميقلا هيلع تبث رارقالا دعب

۔ . ٨٢



 رشع سد اسلا بابلا

 هقدصو يشب هيلع ىعدا نميف

 كلذ لعب هيلع عجر ش ءاطعاو

 كيلع يل هل لاقف لجر ىلا ىعدآ ىتا لجر نعو ىراوحلا يبا باوج نمو
 ينا الا كل ائيش لع نا ملعا سيلف انا اما هل لاقو هقدصف مهارد ةرشع

 نا هل لاقف هثراو ءاج مث لجرلا كله مث ةرشعلا هاطعاف كيطعاو كقدشلا
 هيلع دري الف تفصو ام ىلعف 3 اع اهدر.كل سيل ىدلاو كاطعا يتلا ةرشعلا

 . هدلاو ىلع مهاردلا كلت نا ملعي ناك اذا ائيش

 لجرلا ضبقو هقدصو هدي يف الام لجر ىلع ىعدآ لجر نعو : ةلأسم

 هتقدصف قح هنا تننظ لاقو هلام يف لجرلا عجر مث . ضبقي مل وا لاملا
 هاوعد ىلع ةقدصو هل لاملا اذه نا رقا اذا لاق ،. ىرت ام كلذ نع تعروتو

 . ملعا هللاو هضبقي مل وا رخآلا هضبق كلذ يف هل ةعجر الف فورعم لام ىلع
3 

 ارمت هبرجا ةسمخ كيلع يل هل لاقو لجر ىلا ءاج لجر نعو : ةلاسم

 ةسمخلا هاضقف لوقت ام ىلع كقدصا ينا الا ءيش كل حإع نا ملعا سيل هل لاقف

 هيلا اعدا ىذلا ىلا ىرتشملا لجرلا ءاج مث لجرلا اهعاب اهضبق نا املف ةبرجا

 يش هل كيلع ناك نا ملعا ال اناو يل عاب انالف نا هل لاقف ةبرجا ةسمخلا

 اهيف يل سيل اهعد وا اهذخ تئش نا معن لاق يل يهف كيارب ةسمخلا ذخاف
 تذخا تنا هل لاقف هثراو ءاجو لجرلا كله ممت . اهذخاو لجرلا اهلكاف قح
 تفصو ام ىلعف ، الطاب ىدلاو ىلع ىعدآ امناو هل نكي مل و نالف دنع نم رملا

 . لوقي اميف ءيش ثراولل هيلع سيلو كلذ يف ىرتشملا ىلع ساب الف

۔ . ٨٢٣



 تام لجر نعو ح هللا همحر جرفم نب دمحا ملاعلا هيقفلا باوج : ةلأسم
 اكص وا ًادوهش هدنع ناو هلاوما نم لامب هل رقا كلاهلا نا هتثرو دحا ىعداف
 دوهشلا اولأسي مل و لاملا كلذ ةثرولا هل كرتف قدص هلوق نا ةثرولا نظف
 مه اوفلتخا م ةثرولا ضعب تامو نينس لاملا لكأي ماقو لاملا ةيقب اومستقاو
 د وهشلا لاقف مهت رضحب هل رارقالاب يعدملا اذه ىوعد نع ةنيبلا ةثرولا لأسف

 ةثرولا بلطو كص هل رهظي مل كلذكو هل اندنع يه ال و ةداهشلا هذهب ملعن ال

 كلذ مهل معنف باوجلا ، ال ما ةعجرلا هيلع مهلأ اهلكا يتلا رامثلاو مهلام ذخا

 لامب اهل رقا اهابا نا تعدا ةأرما نعو © ملعا هللاو هاوعد نالطب نيبت اذا

 اوبلطو اهوركنا مت لقا وا رتكا نينس عبرا تلغتساو هتزاحف ةثرولا اهقدصف

 كاضرب يل هومتملسو ينومتقدص يه تلاقو ةلغلا اوبلطو هتلغتسا دقو لاملا

 مل ناو ةحصب يتأت اهنا باوجلا ، ةلغلا يفو لاملا يف مكحلا امف { ، تلق

 تظفح ينال اهبيصن الا اهل سيلو ةثرولا ىلع ةلغلاو لاملا درت اهيلعف ةحصب تأت
 سيك فلخو اغلاب الجر ةخسن ادلو فلخو تام لجر يف رثالا نم هذه هبش

 هل لاقف ةناما كيبا عم يل سيكلا نا لاقف لجر ءاجف 0 هيبال اهنظي مهارد

 دلولاو هعم اهلعجف حبرلا مسقن ةنس لكو هبراضم اهايإ ينيطعت كلعل تيملا نبا
 اوبجوي ملف نيملسملا دلولا لأس م ةدئافلا ذخأي لجرلاو سيكلا كلذب رفاسم
 ناكو ى ةدئافلا در هيلعو سيكلا يف هل ءيش ال نا نوملسملا مكحف هاوعد هل

 كله لجر نع ةرسيم يبا نب ىيحي يبا نع لئاسم هيف اباتك أرقي ىراوحلا وبا
 فلألا هذه هل لاقف كلاهلا نبا ىلا لجر يتأف هل انبا فلخو مهرد فلا فلخو
 اهنا ىعدآ ىذلا فلالا ملس دلولا نا مث تقدص هل لاقف يل كدلاو ىلع نيد

 هقدص ىذلا همزلي مل ك احلا ىأرب اهملس ناك نا ييحي وبا لاق ، هدلاو ىلع نيد

 ىلا ملسي نا هيلع ناك هسفن ىأرب اهملس ناك ناو ث ائيش ةعيدو اهنا ىلع

 لوقت ام هللا همحر ىراوحلا يبال تلق & مهرد فلا ةعيدو اهنا ىلع هقدص ىذلا

۔ ٨٤



 ةعيدولا بحاصل همزلا مل مكاحلا ىأرب اهملس اذا هلوق ينبجعي اذكه لاق ، اهيف

 . فلالا هل هتمزلا هسفن ىأرب اهملس اذاو ائيش

 لام فصن نيوخالا دحا ىعداف امهدلاو تام نيوخا نعو : ةلأسم
 ناك نا باوجلا ، رارقالا ىوعدب لاملا لكاو هدلاو هب هل رقم هنا فورعم
 ىلع هلكاو هلوق ىلع هقدصو رارقالا هملعاو هيخال لاق رارقالل يعدملا اذه
 حصي الف الاو هقدص هنا هيخا ىلع ةنيب هل تماق اذا كلذ هلف هل قيدصتلا
 . باتكلا ىلا عجر © ملعا هللاو هاوعدب لاملا لكا هل

۔ . ٨٥



 رشع عباسلا بابلا

 هيف اعدملا ءىشلاب قحا نوكي نمو ءامصخلا نم هلوق لوقلا نوكي نميف
 لاوحالا عيمج ىف هلاوحلاو ةلافكلا مكحو

 ىلع كل سيل امب كتلحا امهدحأ لاقف هب لاتحملاو قحلاب ليحلا فلتخا اذاو
 نامضلا يف كلذكو 5 لاتحملا لوق لوقلا ناك هل امب هلاحا هنا لاتحملا ىعدآ

 . ةلافكلاو

 . مايا ةثالث رايخلاب ينأ ىلع مهرد فلاب نالفل تنمض لاق ناو : ةلأسم

 ةعلسلا نم لوق لوقلاف نمثلا يف ناعيابتملا فلتخا اذاو © همزلي نامضلا لاق

 . هدي ىف

 اميفو نهرلا يف نهترملا لوق لوقلاف ، نهترملاو نهارلا فلتخا اذاو : ةلأسم
 رجأتسملا لوق رجالا يف لوقي ال يذلا ريجالا كلذكو نهارلا لوق هب نهرا
 تريعا اميف ريعتسملا لوق ةيرعلا يف كلذكو ، رجؤملاو روجأملا لوق لمعلا يفو
 براضملا لوق لوقلا ةبراضملا يف كلذكو 3 هل ترعا اميف ريعملا لوقو 2 هل
 اذاو س حبرلا نم براضملل اهيف براضملا لوقو & اهحبر اذك و اذك اهنا اهيف
 رخالاو لكلا امهدحاىعدآ ناف ، امهنيب ناك امهيديا يف اميف نافلتخلا فلتخا

 ينج ام ةميق يف يناجلا لوق ںوقلاو & لكلا بحاص دي ديلا تناك ضعبلا
 . ىرتشملا لوق ةعلسلا نمت يف لوقلاو

 فرعي مل و كلذب رقاف لجرل ةباد لتق نمو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 . باتكلا ىلا عجر ث هنيمي عم يناجلا لوق كلذ يف لوقلاف 0 اهتميق

 لاق ، لطبي هناف هللا لبق نم دح وا قح هب لطبي طرش لكو : ةلأسم
 & هل هعيبي نا هرما ىذلا نمثلا يف هل عاتبملاو وه فلتخا اذا رجالاب عيبلاو

 لومعملا لوق رجالاو ءاركلا يف ريجالاو لماعلا كلذكو 3 ع اتبملا لوق لوقلاف
 . هيلع ةنيبلا تناك هاعدا نمو ، رجالاب مسي مل نم لوق امهنم لوقلا وا ، هل

۔ . ٨٦



 لجالا ىلا هيلع هنا هيلع اعدملا رقاف اقح لجر ىلا لجر ىعدآ اذاو : ةلأسم

 هيلع يعدملا ىلع هلو ةنيبلا لجالا يعدملا ىلعو قحلا بحاص لوق لوقلاف
 ربلا

 ينتنما رخآلا لاقو ، اضرق مهارد لجر لبق ىعدآ لجر نعو : ةلأسم
 دبع وبا لاق ، هضرقا هنا ةنيب هل نوكي نا الا ةناما يه لاق ،‘ ينضرقت مل و

 ىعدي هريغ لاق ، ةنيب رخآلا مقي نا الا هنيمي عم ضرقلل يعدملا لوق لوقلا هلل
 لك فلح الاو ةنيب امهدحال تماق ناف ىعدي ام ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك

 { هتناما هل ملست ةنامالا هيلا اعدي يذلل . ليقو . يعدي ام ىلع امهنم دحاو

 . كلذ يف هلوق لبقي مل ةناما هدي يف اهنا اهب رقا نا دعب اهعايض اعدا ناف

 بحاص ىلع هل قحب وهو هدي يف هب رقاف لجر ىلع اعاتم يعدآ نمو : ةلأسم
 . يعدي اميف ةنيبلا رقملا ىلعو هبحاصل ع اتملاف عاتملا

 لامجلا لمحملا يف اعزانتف عضوم يف الزن دق لجرو لجر ناك اذاو : ةلأسم

 لمحملاو يل لمحملا لوقي ىرتكملاو لمجلا لوقي ىركتسملاو يل لمجلا لوقي
 نيكسمم اناك ولو هل هنا هنيمي عم هب ىلوا هبحاصف لمجلا ، ريعبلا رهظ يلع

 امهدحا ديب وه سيلو اطوطحم لمجلا ناك ناو ةنيبلا رخالا ىلعو اعيمج لمجلل

 ىلعو هب ىلوا وهف امهدحا دي يف ناك ناف 0 هل هنا ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعف

 ..هل هنا ةنيبلا رخالا

 ءانالا امهدحا ىعد" ءانا ناعزانتي نيلجر يف ليقو ، ديعس يبا نع ةلأسم
 هل هبهو هل ناك هناو اذه دي يف ناك هنا رخآلا رقاو ث هارتشا هناو هل هنا
 .. ةنيبلا رخالا ىلعو هب يلوا ديلا اذ نا

۔ ٨٧ ۔



 رشع نماثلا بابلا
 هيلع اعدملا رقاف ائيش دحا هيلع ىعدا نميف

 اذه وحن و ١ ةيطع و ١ نهر ه لي ف هنا

 هبحاصل ع اتملاف هيلع هل قحب نهر هدي ىف هنا رقاف اعاتم لجر ىلا ىعدا نمو

 . يعدي امب ، هاعدا امب ةنيبلا رقملا ىلعو

 زجحت مل كمهارد نأ فلستملا لاقف افلس الجر فلس لجر نعو : ةلأسم
 © يمارد اهفرعا ال فلسملا لاق ، اهب ءاج مث لجالا ىلا اهتبسح دقو ينع

 ناف تلق ، اهملعا ام فلحي الو لاق ، همهاردب تسيل اهنا نيمي فلتسملا ىلع لاقف

 هريغ لاق © هفصنا دق لاق كم ارد ىه ام اهنا تنا فلحا ام فلستملا لاق
 يبا نع 0 كلذ هل دجويو هباشتت مهاردلا نال ملعلا ىلع فلحي ليق دقو لاق

 . هللا همحر ىلع

 مهارد هيفو سيك امهيديا يفو اءاج نيلجر يف هللا دبع وبا لاقو : ةلأسم
 دحاو لك عدا لاق ، هبحاص نود هل مهاردلا هذه نا امهنم دحاو لك ىعداف

 نود . اهب هل تمكح هل اهنا لدع ىدهاش ماقا امهياف هل اهنا نيدهاشب امهنم

 © اقح اهيف رخآلا ملعي الو هل اهنا ، هللاب انيمي هفلحتسا نا دعب نم . رخالا

 يف رخآلا فصنلا تفقواو اهنم فصنلاب رخالل تمكح امهنم فلحي مل نمو

 تناك ناف تلق ء هيلا هعفداو هيلع هفلحتساو رخالل اذه هب رقي ىتح ةقث دي

 فصنلا فقوتو فصنلا فلخ ىذلا ىلا عفديو اهعيبب رمأيا ةفصلا هذه ىلع ةباد
 انيمي امهنم دحاو لك تفلحتسا ةنيبلا امهالك ازجع ناف 0 معن لاق ةقث دي ىف

 هريغ نمو ث امهنيب اهتمسق مث اقح اهيف رخالل ملعي الو اهفصن هل نا 3 هللاب
 . رخالل اهب تمكحو هتجح تعطق نيملا نع لكن امهيا ليق دقو لاق

۔ ٨٨



 دحاو لك ىعدآ قئاسو دئاق اهل لبالا نم راطق يف هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم
 نوكي نا الا هنود هل ىهو دي وذ وهو ةخسن اهب لوأ اه دئاقلا نا امهنم

 . هدي يف اميف كلذ هل نوكيف ءيش اهنم قئاسلا دي يف

 © امهنم دحاو لك اهاعداف رخآ لجر اهدوقي ةباد بكار لجرو : ةلأسم
 . اهيف ديوذ امهيلك نا

 املف قحب لجر ىلع لجرل لفك لجر نع ديلولا ابا تلأسو : ةلأسم
 لاقف 0 لاح وه رخالا لاقو & ةنس ىلا كل تلفك لاق هقح هيلا بلط

 . هيأر وهو ، ليفكلا ىلع ةنيبلا

۔ . ٨٩



 رشع عساتلا بابلا

 ج اتنلاو باودلا ف ىوعدلا

 هدي يف ىذلا رضحاف امهدحأ دي يف ةبادلاو ةباد يف اعزانت نيلجر نعو
 اهجتناو هتباد ةبادلا نأ نيدهاش رخآلا رضحاو 3 هتباد ةبادلا نا نيدهاش ةبادلا
 مل اهناو ةبادلا جتنأ لجرلا نا ادهش ناذللا نادهاشلا لاق نإ لاق 5 اهارت نمل

 بلط يف ناكو بهو الو عاب هنا ناملعي ال هنم تبهذ ىتح هدي يف لزت

 رخالا يتاي نا الا 5 ةبادلاب ةخسن هتبادب يلوأ وهف نيلدع هادهاش ناكو هتباد

 امهنم دحاو لك ماقا اذاو هريغ لاق 3 هيلع درفي هجو وا هبه وا ءارشب ةنيب

 تدهش ناو © اهب يلوأ وهف اهجتنا هنا امهدحال دهشو امهدحا دي يف سيلو ةنيب

 هنا رخالل دهشو امهدحا دي يف تناك ناو & ءاوس امهف جاتنلاب اعيمج امهل
 . ىلوا جاتنلاب هل دهش ىذلا نا ليقو ، ىلوا ديلا اذ نا ليقف ، اهجتنا

 ءاجف هدهع ىلع اريعب ايعدا نيلجر نا ةيفع ىبنلا نع ةياورلاو : ةلأسم

 لعجف امهاوعد ىلع دوهشلا توتساو ريعبلا هاوعد ىلع دوهشلاب امهنم دحاو لك
 يف ريعبلا ناك نإ انؤاهقف لاقو عيبرلا لاقو ث امهنيب ريعبلا ع هللا لوسر
 . هلثم يفو اذه يف انيأر كلذكو & هب قحا وهف الدع هتنيب تناكو امهدحا دي

 اذه ءاجف اسرف نايعدي نالجر ءادردلا يبا ىلا عفترا ليقو : ةلأسم

 ءادردلا وبا لعجف ث اهجتنا هنا نيدهاشب رخالا ءاجو اهجتنا هنا نيدهاشب

 3 امهنيب يهف امهدحا دي يف نكت مل ناف ، هدي يف نمل اندنع يهو امهنيب سرفلا
 اهنا ليق دقو هريغ نمو ء امهنيب وهف اعيمج امهيديا يف نوكي اميف كلذكو
 هيلع اعدملاو هل ةنيبلا نال يلوا يه يعدملا ةنيبو عدم هنال هدي يف سيل نمل
 ىدهاش امهدحا ماقأف اذه لثم يف ناعزانتي نالجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو ، نيميلا
 بحاصف 3 اذكه لدع ىدهاش رخالا ماقاو اهجتناو هل اهنا ةبادلا ىلع لدع

۔ . ٩٠



 يف يه ىذلل نوكي نا بحأف امهدحا دي يف تناك ناو ، ىلوا جاتنلاب ةنيبلا

 . ةنيبلا توتسا اذا ، اهجتنا رخالا ناك ولو هدي

 لاقف لجر امل ض رتعاف هدي ف ةباد تدج و لجر نع تلأس و : ةلأسم

 ىف ىذلل ىه اولاق لاق © هدنع اهجتنا هتباد اهنا ةلداعلا ةنيبلا ةبادلا هدي ىف

 تناك نا ليق دقو لاقو © هبتشت باودلا نال ىعدملا ةنيب بذكتو ةبادلا هدي

 ف يه ىذلل يهف تانيبلا توتسا ناو 3 هنيمي عم هل يهف لدعا يعدملا ةنيب

 توبنل يعدملا ةنيب ةنيبلا تناك تانيبلا توتسا نا ليق دقو ديعس وبا لاق © هدي

 ىذلاو ، ىلوا هتنيبو © نيمبلا هيلع اعدملاو ةنيبلا ىعدملا ىلع نا ةنسلا يف كلذ

 ةنيبلا نيئيشب لاملا قحتسي ديلا اذ نا يعمف ث ديلا ىذ ةنيب ةنيبلا نا لوقي
 . انباحصا لوق يف رتكا لوقلا اذه اندجوو . ديلاو

 . ةرم هلعفي نا نكمي ال ام كلذكو ى هللا همحر هللا دبع يبا نعو : ةلأسم

 نكمي ال اذهف هتقان هتلمح هناب ةنيبلا نييعادتملا دحا ماقا اذا ىوعدلا يف ةرم دعب

 ج اتنلاب ةنيبلا اعيمج اماقا ناف ج اتنلاب ةنيبلا ماقا ىذلا وهف ةدحاو ةرم الا جتني نا

 دهش ولو يلوا ديلا اذ نا ليق دقو لاق هريغ نمو ، هب يلوأ هدي يف ىذلا ناك
 . هل هنا

 | هدنع تجتن هتباد اهنا دوهشب ءاجف لجر دنع ةباد ىعدا لجر : ةلأسم
 اهل ىضق ءاوس دوهشلا ناك نا لاق & هدنع تجتن اهنا دوهشب رخالا يتاو

 كلذ هابشاو هتباد تناك اذا لاقيو & ءاوس اونوكي نا ىسعو هدنع ىه ىذلل
 اناك وا هل اهنا ادوهش امهنم دحاو لك يتاو دوهشلا هيف فلتخاو ع اتلا نم

 افرتعا اذا ءاوسلا :يف امهنيب اهناف لدعلا يف ءاوس اوناك نا لاق 3 اعيمج افرتعا

 . رخالا نود هل يهف ادوهش لدعا امهدحا ناك ناف ث اعيمج اهب

۔ . ٩١



 هتباد لمعتسا هنا لجر ىلع ىعدآ لجر خايشالا باتك نم : ةلأسم
 © الف ناصقنلا اماو اهلمعتسا نا هيلع 0 هيلا اعدملا لاقف ، هلمع يف تصقنو
 ىلعو هيلع تبث دقف لامعتسالا بحاص هب رقا ام لاقف © ناصقنلا ركناو

 لاق & شطع وا عوج نم ترمض ناف تلق ، ناصقنلاب ةنيبلا ةبادلا بحاص
 امناو هيف صقني نا نكمي ام ةدملا نم كلذل لخي مل و اهتميق نم صقنت مل اذا

 ةميق عم رزولا الا لمعتسملا ىلع ىرا الف تقولا كلذ يف ىرج وه

 لوقلاو دحاو ىنعملا ، ةدهاش وأ ةبئاغ ةبادلا تناك ناف تلق ، لامعتسالا
 . معن لاق © لمعتسملا لوق

 لجر ىلع ىعدآ لجر نع تلأسو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم
 مكحلا سلجم يف هريغ ىلع كلذ ىعدآ داع مم هيلع اعدملا هركناف هل ةباد ذخأ هنا
 هل فلحي نا كلذ هل معنف { يناثلا يعدملا فلحيو كلذب هل مكاحلا مكحي له

 تناك نيعلا ةمئاق ةبادلا تناك ناف © هاوعد هبلطم لطبي الو هيلع هاعدا نم
 .. ملعا هللاو هل هفلح تفلت دق تناك ناو ء اهترضحب نيمبلا

۔ . ٩٢



 نورشعلا بابلا

 رودلا يف ىوعدلاو ديلا يف ىوعدلا يف

 نالجر ىعدآ اذاف ، حاضيالا ةخسن خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 لك ىلعو عدم امهنم لكف ث هدي يف اهنا ىعدي امهنم دحاو لك ركذو اراد
 اهنا امهنم دحاو لك ةنيب تدهشو ةنيبلا اعيمج اماقا ناف 0 ةنيبلا امهنم دحاو

 ةنيبلا امهنم دحاو ماقا ناو ، فصنلا امهنم دحاو لك دي يف لعج هدي يف

 ام هبحاص نيمي اهنم دحاو لك بلطو ةنيب امهل مقت مل ناو 3 اهب هل تيضق

 اهلعجي مل افلح ناف هدي يف يه ام فلحي نا امهنم دحاو لك ىلعف ، هدي يف يه

 هاهنو هدي يف اهلعجي مل نيملا نع لكن امهياو . امهنم دحاو دي يف يضاقلا
 هدي نم اهعزني مل امهريغ دي يف يضاقلا اهدجو اذاو اهيف رخالا ضرعي نا

 . نيذه نيب ذفنا ىذلاب

 يف ناك هنا ةنيبلا ماقاو رخآ هاعداف لجر دي يف دبعلا ناك اذاو : ةلأسم
 { هل سيل ام هدي يف نوكي دق هنال اذه ىلع ةنيبلا هنم لبقت ال هناف سما هدي

 بحاص نا ليق دقف سما هدي يف ناك هنا حص اذا هنا ليق دقو هريغ لاق

 بحاص نم ىلوا مويلا بحاص دي ليقو ، مويلا دي بحاص نم يلوأ سما دي
 . سما

 دبعلا عزتنا وا اذه نم اذه هذخأ دبعلا اذه نا ةنيبلا ماقا ولو : ةلأسم

 اذه نم قبا هنا اودهش وا هنم هذخاف دبعلا ىلع هبلغ وا هنم هبصتغا وا هنم

 هذه ناف © هب بهذف © قيرطلا نم اذه هضرتعاف ةجاح ىيف هلسراو اذه هذخاف

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ء دبعلاب هل يضقيو ةزئاج ةداهشلا

. ٩٣



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةيدهملاو ةيطعلا ف ىوعدلا

 هئفاكيل كلذ هيلا ىدها امنا هنا ىعداف ةيده لجر ىلا ىدها نميف ليقو

 ىدهملا ىلع هلو هنيمي عم كلذ يف هلوق لوقلا نا لاق نم لاقف ، كلذ ىلع

 نا هيلعف نيعلا ةمئاق ةيدهلا تناك ناف اهتميق هيطعي وا هتيده هيلع دري نا هيلا

 دق تناك ناف هيضري ىتح هيطعي نا هيلعف اهتميق فاعضاب ءاش ولو هيضري
 هيلا ىدهملا ناك اينغ وا اريقف ىدهملا كلذ ناك ءاوسو اهتميق هيلع امناف تفلت
 فرعلا يف ىدهملا لثم ناك ناف كلذ ربتعي لاق نم لاقو 3 اريقف وا اينغ

 ناك كلذ هنم افورعم هئفاكيل هيلا ىدهملا ىلا ىدهي امنا سانلا نيب فراعتلاو

 هيلا ىدهي كلذ لثم سيل ناك ناو ليق دق ام ىلع هئفاكي نا مكحلا يف هيلع

 سانلا نيب اميف امهرما نم فراعتي اميف امهنيب اميف فورعمب كلذ سيلو هئفاكيل
 نال كلذ ىلع ردق نا هئفاكي نا هل بحتسيو هتأفاكمب مكح هيلع هل سيلف
 اودجت مل ناف اهيلع ةخسن هيلع هوؤفاكف ادي مكيلا ىدها نم لاق كفع يبنلا

 لاح لك ىلع اهب مكحي ال لاق نم لاقو ، اهرفك دقف اهرتس نمو هيلع اونثاف
 . هاداهملا نم ةأفاكملا ديري هنا فرعي هلثم ناك نا هئفاكي نا هل بحتسيو

 اهبلطي اه ةصح هتطعا ىذلاو ةأ رما نم ةيطع يعدا لجر نعو : ةلأسم

 ىلا هيلا بولطملا لزنف ةأرملا هتطعا اميف لجرلا عزان اطعملا ناف رخا لجر ىلا

 هركو هيلا بولطملا كلذ هركو يل ةيطعلا نا فلحا انا بلاطلا لاقف ةأرملا نيمي

 نا مشاه نب دمحمو زرحم نب ديعس لاق ، نيعلا همزلي نم فلحي نا يطعملا
 . نيمي اطعملا ىلع سيلو ةيطعملا ةأرملا ىلع نيميلا

۔ . ٩٤



 هترعا ءيشلا فرع ىذلا لاقف لجر عم هل ائيش لجر فرع اذاو : ةلأسم

 هبحاصل ءيشلا نا ىلع نب يسوم نعف & يناطعا ءىشلا هدي يف ىذلا لاقو هايا

 . هب ىلوا وهف هاطعا هنا هتيطعب ةنيبلا ةيطعلا يعدملا مقي نا الا هفرع ىذلا

 نم كل ةيده هذه هل لاقف مهاردب لجر ىلا ىتا لجر نعو : ةلأسم
 انالف نا لاقف يمارد ينطعا لاقف نالف ءاج مث اهبهذاو اهذخاف نالف دنع

 كعم يل نوكتل اهتلسرا امنا ال لجرلا لاقف & كدنع نم ةيده اهنا يل معز

 لوسرلا رقا اذا اهمرغ هيلا ىدهملا ىلع ىري هناف { كلذ يف لوقلا فيك ةناما

 اهادها هنا هيلع دهش مث اهبحاصل اهب رقا دقف هيلا اهاده نالف دنع نم اهنا

 اهدري نا اهل ضباقلا هيلا ىدهملا ىلعو هت داهش زوجت الف دهاش وه امناف هيلا

 . هل اهدهي مل هنأ ركنا اذا امهل ثعابلا ىلا

۔ ٩٥



 نورشعلاو يناثلا بابلا

 همصخو غئاصلا نب ىوعدلاو مكحلا

 ابهذ لجر ىلا ملس لجر نعو ىراوحلا ىباو ، نسحلا يبا نعو بسحا
 قفتي مل مث ةكيبس هبرضو هكبسو رانلا هلخداف هل هغوصي نا ىلع مهارد وا

 ىردي الو ةكيبس راص دقو هل ىذلا لجرلا ضبقف تقولا كلذ يف لمع هل
 لأسي مل و لاحلا كلت ىلع اهضبقف ةشوشغم يه وا شغلا نم ةكيبس هذه
 غ وصلا كلذ لمعتساو اهغاصف رخا غئاص ىلا اهملس كلذ دعب نم مث ءيش نع
 ائيش غ وصلا اذه يف تلخدا كنا مهتم ينا هل لاقف . هيلا عجر مث هللا ردق ام

 يف كتفص ىلعف & شغلا نع يل فلحا نكلو كلذ نم كليربا الو شغلا نم
 كحرش نم انبتك امم تركذ املكف ةكيبسلا هذهو لجرلا اذهو غئاصلا اذه رما

 هل رهظي مل و ةكيبس لوالا غئاصلا نم ةكيبسلا بحاص ضبق اذاف هانكرتو

 ام غوصلا لمعتساو اهغاص لوالا ريغ غئاص ىلا اهملسف داع ىتح شغ اهيف

 لوالا غئاصلا ىلع ةمهت الف هشغ هنا همهتاف لوالا غئاصلا ىلا عجر مش هللا ردق

 ىرا الف هريغ اهغاصو هريغ ىلا ةكيبسلا ملس هنال هنع كلذ مكح لاز دقو

 هشغو همهارد ذخا هنا اعطق هيلع يعدي نا الا ةمهت مكحلا يف لوالا ىلع هل

 لجرلا اذهل هلبق ام فلحي لوالا غئاصلا ىلع نيملا نوكي كلانهف . اهريغب اهيف

 هلبق الو اهيف هناخ الو اهيف هتنايخو هذه هتضف شغ نم هيلا يعدي امم قح

 8 يعدي ام ىلع فلحيف يعدملا ىلع نيعلا دري وا هوجولا نم هجوب اهيف قح هل
 يعدملا لاق ناف ، شغب هناخ امو هلام هيلا ملس دقل انعم نيملا هيلع هريغ لاق

 ماكحلا نم . هيف فلتخم نيمي اذهو هضف يل هلبق امنإ فلحا نكلو اهدحي ال هنا

 رقي وا أربيو ، ءعىربيو فلحي هيلا ةخسن هيلع اعدملا ىلع انهاه نيملا ىري نم

 هلبق هنا فلح يعدملا ىلا نيميلا در اذا لب لوقي نم مهنمو ، قحلا نم ءاش امب

 . هدح ادودحم ناك ناو اذكو اذك

۔ .٩٦



 هنزوب رقأ ام هيلع بجي هناف ةضفلا نزوب رقا ىذلا غئاصلا اماو : ةلأسم

 همزلي وهو يسنو طلغ وا لطابب رقا هنا ملعي ىتح مكحلا يف هب ذوخأم وهو
 نا هناف غئاصلا نم كلذ يف نيميلا اماو ، كلذ نم هيلع بجي اميف 0 هرارقا
 هلبق ام هللاب انيم فلحي نا كلذ يف ىدنع نيمبلاف كلذ يف نيملا هيلا تبلط
 دقل فلح هيلا نيملا در ناو هل اذه هرارقا نم هيلا ىعدي ام لبق نم قح هل

 ، نايسن الو طلغ الو لطابب يل تررقا كنا ملعا الو . اذكو اذكب يل تررقا
 . كلذ مهفاف

 هغوصي غئاصلا ىلا هعفدي ةضف وا ابهذ ةأرما هيلا تعفد لجر : ةلأسم
 هتعفد دق لاق ش اهنم هضبقف هغوصي غئاصلا نالف ىلا هعفدا تلاق وا ايلح اهل

 © هنم تبهذ غئاصلا لجرلا ناف لاق مث . هيلا عفدي نا هترمأ ىذلا غئاصلا ىلا

 لوقلاو انامض هيلع ىرا الف 3 ائيش هيلا عفدي مل هنا غئاصلا هدحج وا هنم بهذ
 وه معن هريغ لاق 3 هيف اهناخ امو هعفدي نا هترمأ اك لعف دقل هنيمي عم هلوق

 نا هترمأ ناو ، هنمض هترمأ ام ىوس غئاصلا ىلا هعفد ناو نيمأ هنال كلذك

 ركناو غئاصلا ىلا هتعفد دق ينا لاقو هيأرب وه هعفدف هغوصي غئاص ىلا هعفدي

 تلعفف اهيلا بلط وه هنا ولو 5 هنيمي عم هيلع نامض الو هلوق لوقلاف غئاصلا
 . نيما هنال كلذك وه معن هريغ لاق 3 هيلع نامض ال لاق ، ءاوس كلذ

۔ . ٩٧



 نورشعلاو ثلانلا بابلا
 ةينقلا يفو ةرجالا يف مكحلاو ىوعدلا ىف

 حالملا الو كئاحلا الو ىراكملا فلحتسي ال مشاه نب ديسلا ناك ليق

 لامجلا نم يف كريجتسا ينا مهللا لوقيو هنيمي عم يعدملا لوق لوقلا لعجيو
 . اذه ريغب نولوقي انباحصاو 3 نايبصلا ملعمو

 اقفتا مم ثلثلاب ةاش لجرل فلع لجرو ث ديعس يبا ماكحا نم : ةلأسم

 يضتقاو ةاشلا بحاص كلذ زاجأو ةرظن بح ةبرجأ ةثالثب اهعابف اهعيب ىلع
 © نيبارج ينتيفوا دارا هلعل ينيفوا دق لاقف بحلا نم عفد ام ةاشلا فلع ىذلا

 ةاشلا بحاص نيمي ىلا الزنف ءافولاب هنيب هدنع نكي مل و كتيفوا دق رخآلا لاقو

 هيلعف { هافوا هنا هيلا نيملا در ناو ڵ“] بحلا نم نيبارج هافوا ام فلحي نا هيلعف
 عفدو هافوا هنا نيملا هيلعف ةخسن يفو هيلا يعدي ىذلا هقح هافوا هنا نيملا

 . هيلا هيعدي ىذلا هقح ةيقب هيلا

 دق هنا ريجالا ىعدآو فورعم ءيش لمعل اريجا رجأتسا نمعو : ةلأسم
 باتك لثم لمعلا ناكو ءاركلاب اورراقت اذاف رخالا ركناو ، هقح بلطو لمع

 المع ناك ناو ح ءاركلا هلو هل لعف هنا ريجالا لوق لوقلاف بئاغ رما وا غلبي

 هلمع دق هنا ملعي ىتح هيلع فقويو هوحنو ءانبلا لثم هرضاخحلا لامعالا نم
 اذه نم اذكو اذك اذه ىلع هل نا ريجالا فلحي نا اذه يف نيمبلاو هقح هل م

 . هيعدي ىذلا

 لجر نعو 0 ىلاعسلا دمحا نب دمحم هللادبع يبال باوج نمو : ةلأسم

 ناو بهن هتيب نا لقيصلا ىعداف { ءاركلاب هل هلقصي افيس لقيص ىلا حرط

 ةنيب هدنع نا ىعدآ نا تلق ، كلذ يف همزلي ام بهنلا كلذ يف بهذ فيسلا
 نا لوقت امو ، فيسلا باهذ ىلع وا تيبلا بهن ىلع ةنيبلا دهشت ام يلعف

۔ . ٩٨



 © اهب يضاقلا دنع مدأ ، يف همصخ نيبو هنيب همكاحملا نوكت نا لقيصلا بلط
 ةمكاحملا نوكت نا همصخ بلطو مدأ لهأ نم هدوهشو مدأب بهن هتيب نال

 ناميألا نوكت فيك نيملا ىلا الزن ناو امهنيب ةمكاحملا نوكت نيأف ىوزنب امهنيب
 ىذلا نا لوقلا نم هب ذخأن ىذلاف باوجلا ، همزلت فيكو نيملا مزلت نمو
 قرس وا بصغب هدي نم ءىشلا باهذ ىعدا اذا لامعالا ىلع رجالا ذخأي
 هنا ءيشلا بحاص ركنا اذا . مراغ وهف الاو هاوعد ىلع ةنيبلا همزلت قرح وا
 ةنيبلا تدهش اذاو ، غئاصلا دي نم قرتحا وا قرس وا بصغ هنا ملعي ام

 ءىري اهيف باهذلل هضرعي يتلا تافالا هذه ىدحاب هدي نم فيسلا اذه باهذب

 نكمي هنال تيبلا بهن ىلع ةخسن بهنب دوهشلا ةداهشب ىزتجي الو هنامض نم
 اماو ، هب ذخأن ىذلا لوقلا ىلع فيسلا ملسيو تيبلا نم ءيشلا بهني نا
 موصخلا ىلع ربجلا هل ناك اذا امهنيب مكحي ىذلا مكاحلا ىلا وهف امهنيب مكحلا يف

 ملعي ام هنا فيسلا بر ىلع نيملا تناك ناميالا ىلا الزن اذاو 0 مهمزلي ام ىلع

 اذه عاض دقل هللاب انيم فلحيف لقيصلا نيميب يضري نا الا عاض هفيس نا

 . ملعا هللاو عايضلل هضرع امو فيسلا

 اعدملا هركناو نازيم ةراجإ لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ىوعد هيلع ىعدا اذا هنا يعم لاق ، نيمي هيلع هل له هنيمي يعدملا بلطف هيلع

 & قح هيف هل تبثي هجو وا . لام نامض نم مكح اهب هل همزلي مل اهب رقاو
 هب هل ذخؤي مل كلذب رقا ول هنأل نيمي هيلع نكي مل هيلع اعدملا اهركنا ناو
 . هيف ةرجالا تبنت الو لايكملاو نازيملا ءارك زوجي ال هنا ليق دقف

 تراص املف ثلثلاب هل اهفلعي ةاش الجر ىطعا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ثلثلاىطعملا ىعداف عبرلا هاطعا نا كلذكو ، فصنلا اهيف يل لاق . اهضبقو هيلا

 عم ةاشلا بحاص لوق لوقلا لاق ؟ نم لوق لوقلا فلعي ىذلا دي يف يهو
 . فصنلا وا ثلثلا اهيف هل نا ىلع ةنيب يعدملا يتأي نا الا هنيم

۔ . ٩



 ثلثلاب هريغ دنع نم اشبك ىنتقا نميف ، دمحا نب نسحلا نع : ةلأسم
 © هيف نيميلا نوكي فيك كلذ ىلع هنيمي بلطو هعايضىعدآ مم هللا ءاش ام هفلعف
.هفلتل ادمعتم هفلتا الو هيف هناحخ امو هدنع نم عاض هزا فلحينف



 نورشعلاو عبارلا بابلا
 بيعلاو عيبلا 1 ىوعدلا ف

 لعجي ال ناك احيرش نا يبعشلا لاق ، جاجحلا لاق ، ةرفص يبا عماج نمو

 . اهعاتبا هنا ىرتشملا ىلع ةنيبلا نا لوقيو الجا باودلا يف ءادلا نم ءىشل

 . اهب ءادلا اذه ملعي امو اهعاب دقل هللاب فلحي عئابلا ىلع نيمبلاو اهب ءادلا اذه و

 ىلعو امالغ لجر نم ىرتشا الجر نا يبعشلا نع جاجحلا نعو : ةلأسم
 حيرش ىلا امكتحاف علصأ وه اذاف رظن تيبلا ىلا هب بهذ املف همك هسأر
 كل هعاب هنا ةنيبلا مقا هل لاقف علصا وهو مالغلا اذه ينعياب ىرتشملا لاقف

 هل لاقف 5 ةليل يف ثدحي ال هنا كيلع يفخي ام وا ىرتشملا لاقف علصا وهو

 دبع وبا لاق © هيلع نيمبلاو كيلع ةنيبلا ادهاشو امكاح نوكا نا ديرتا حرش

 © ىرتشملا عم ثدح اذه نا ةنيبلا عئابلا ىلع نكلو ةعاس يف ثدحي ال اذه هللا
 هناف هليل يف ثدحي ال هنا ملعي ام اما عدجالا نب قورسم لاقو باتكلا عمو

 ناك ام ليق دق هنا يعم ديعس وبا لاق ، نيمبلا الو ةنيبلا هيف سيلو هنم دري

 فراعتلا يف عيبلا ةقفص دعب نم ىرتشملا دي يف اهثودح نكمي الو بويعلا نم
 هيلع لاق اضعب نا بسحاو © ىرتشملا لوق هيف لوقلا نا هيف كشي ال امم

 بويعلا نم ىرتشملا عم هثودح نكمي ام اماو ، هيلع سيل لاق اضعبو نيعلا

 اهزجعا ناف ةنيبلا هيلعو كلذ يف عدم ىرتشملا نا ليق دق هنا يعمف 0 اهلك

 & ءادلا ةخسن بيعلا اذه هب ملعي امو هعاب دقل هللاب عئابلا ىلع نيملا تناك

 هبو هارتشا دقل هللاب فلحي هنا ليق دق هنا يعمف ىرتشملا ىلا نيملا در ناف

 رظن كلذ عدي مل ناو هارتشا موي هب ناك بيعلا كلذ نا يعدا اذا ءادلا اذه

 نيملا هذه نم يسفن يفو كلذ نم مكاحلا هاري ام ليبس ىلع تناكو هاوعد يف
 . ملعا هللاو

. ١٠١ .



 ىسوم درف هارتشا رامح يف بيعب ىسوم ىلا مصاخ لجر ناك لاق ةلأسم
 كلذ لبق رامحلا ىلع لمح دق ىرتشملا ناكو بيعلا كلذب عئابلا ىلع رامحلا

 فصنلا هئانعب رخآلو كلذ نم فصنلا رامحلا ةلغ لجرلا ىلع دري نأ هرمأف

 مث هما وا ادبع عاب لجر نعو هللا همحر ىلع يبا باوج نمو : ةلأسم
 هما وا ابيعم ادبع ينتعب عئابلل ىرتشملا لاقف ىرتشملا عم اينز وا اقرس وا اقبأ

 لوقي ناك عئابلا نا ةنيب ىرتشملا دجوو . دعب ثدح لب عئابلا لاقف ةبيعم

 نا الا همزلي هنا لوقت امف كلذ لثم ةماللو قبا اي قراس اي يناز اي دبعلل

 . كلذب جتحا دق هنا تركذو متشلا ةلزئمبف اذه اماو العاف ناك هنا هيلع ادهشي

 لجر نم ىرتشا لجر يف لاق جاجحلا نع ةرفص يلا عماج نمو : ةلأسم
 لاق ةداتق لاق ، صاصق اهيف سيلو اهدري لاقف اهيف ابيع ىأر مث اهبكرف ةباد

 تبجو دقف اهلمعتساو اهبكرف ابيع اهب ىأرف ةبادلا لجرلا ىرتشا اذا حيرش

 يفو بوكرلاو بيعلاب صصاقيو اهدري هناف ءاد اهب ىأرو اهبكر ناو هقنع يف

 باتكلا نمو يشب ضاقي سيل هللا دبع وبا لاق ح بوكرلاو فلعلاب ةخسن

 دجوف ةعلس وا ةباد عاتبا نم لاق احيرش نا نيريس نبا نع مشاهو بويا نع
 نع لاق & عيبرلا لوق وهو هقنع يف تبجو دقف عيبلا ىلع اهضرع مت ءاد اهيف
 دعب هل ام عيبي ال هنال مكحلا يف يضر كلذ هنم نوكي هنا يعم ديعس يا

 . يضرلا

 هيلع يعداف ك احلا ىلا هيلع عفرف اقح لجر ىلع ىعدآ لجر نعو : ةلاسم

 نكي مل و هبلطو رب بح نابارج هل ىلع ناك هيلع اعدملا لاقف ةامسم مهارد

 ناك ناف لجا ىلا امهرد اذكو اذك ىلع هبسحا هل تلقف هيطعا ءيش يعم

 ىعدملا لاقف ، هل ىلع ىذلا بحلا هتيطعا اضقتنم ناك ناو هتيطعا امات اذه

 انا تفلح اماو فلح اما مهارد ة رشع ل هيلع ائيش اذه نم فرعا سيل

 هيطعا ىتح ةفصلا هذه ريغ نم هل ىلع قحلا اذه نا فلحي هيلع اعدملا لاقف
. ١٠٢ .



 ناك ام وه فلحي الاو اذه ىلع فلحا انا هيلا بولطملا لاقف فلحي نا يناف

 هيلع اعدملا ناك اذاف تفصو ام ىلعف ث امهنيب مكحلا فيك ةفصلا هذه ىلع

 عيبلا داسف نم يعدي ام ىلع ةنيب كلذ ىلع هعم نكي ل و عيبلا داسفب رقي

 صقي كلذ ىلع نيميلا تناك عيبلا رما ناك فيك ربخاو 3 ناميالا ىلا الزنو

 اعدملا لاق ام ىلع فلحي مهاردلا هل يذلا يعدملا ءاش ناف ةصقلا هيلع اعدملا

 نكي مل فلح اذأف لاق ام ىلع فلحيف هيلا اعدملا ىلا نيميلا در ءاش ناو هيلع

 نع انغلب كلذكو . لصالا يف بولطملا هب رقا ىذلا هلام سأر الا بلاطلل

 يعدي ام ىلع نيميلا نوكت هدسافلا عويبلا نا هللا همحر بوبحم نب دمحم
 ةرشع هيلع ىعدآ اذا انعم ىذلا نا ريغ ملعا هللا لاق هريغ نمو ، بولطملا

 دساف عيب نم اذكو اذك نم مهارد ةرشع هل ىلع هيلع اعدملا لاقف مهارد

 هنيميب عم يعدملا لوق هيف لوقلا نوكيو كلذ يف ايعدم نوكي هناف & هركذ دق

 يعدملا يعدي ام ىلع فلح ءاش نا هضقن وا عيبلا داسف هيلع اعدملا ةفص ىلع

 مل اذاو & كلذ ىلع فلحف هيلا نيعلا در ءاش ناو هضقن وا عيبلا داسف نم

 نم يعدملا ناك امهنيبو داسفلا نم ترج يتلا ةصقلاب رقا امناو مهاردب رقي

 نا الا هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيو هب رقا ام وه هيلع تبثيو مهاردلا يعدي
 © نيميلا در ءاش ناو فلح ءاش نا ةفصلا ىلع نيميلاو ةنيب يعدملا هيلع حصي

 هيلع اعدملا يعديف اعيب همصخ ىلا يعدي نميف لوقلا فلتخا دقو هريغ نمو

 هناب نارقي امهنال يعدملا وه عيبلا تابثال يعدملا لاق نم لاقف ح عيبلا داسف

 نم هضقن يعدي مث عيبلاب رقي ملو . زئاج ريغ وهو . ازئاج عيبلا نوكيو عيب
 هضعب ضقني لصتملا مالكلاو هلصتم ةفصب رقا امناو توكسب هيلع تبثي امدعب

 هيلع تبثيو عدم هداسفو عيبلا ضقنل يعدملا لاق نم لاقو ، ةفصلا يف اضعب

 ةعلسلا هدي يف نم لوق لوقلا لاق نم لاقو هاوعد حصي ناك اذا هيلع ىعدا ام

 امهالكف ةنيبب وا امهنم رارقاب عيبلا حصي مل ام لاق نم لاقو 3 هنيمي عم عيبلاو

 اذهو عيبلا دريو كلذ ىلع افلح ةنيب احصي مل ناف ةنيبلا يعدي ام ىلع يعدي
 . همامت و عيبلا داسف ىف ىوعدلا ىف

۔٣٠١. و عيبل ر ائوعع َ



 امهرد رشع ينثاو رمت نم ابارج لجرل عاب هنا معز لجر نعو : ةلأسم
 بارجلا هل عاب هنا ىرتشملا معزو . عئابلا كلذ ىعداو لجا ىلا امهرد نينامب

 ناليغ نب مشاه ديلولا وبا ىأرف 5 هبه امهرد رشع ينثالاو امهرد نيناغب

 نم تركذ ام ىلع هنيب ماقا ناف ةنيبلا عئابلا ىلع هنا حبسم امهعباتو رهزالاو

 ينثالا هذه يف نمض ام هللاب فلحي ىرتشملا نيميف الاو عيبلا ضقتنا دقف اذه

 نم ءيش يف مهاردلا هذه ببس ناك امو رامضالا وه نعضلاف امهرد رشع

 امهرد نيناثلاب بارجلا عيب يضم فلح ناف هوجولا نم هجو وا بارجلا رما
 اهبهو ام عئابلا هل فلح ىرتشملا در ناو ، اهبحاص ىلع امهرد رشع ينثالا درو

 وه م هل اهبهو دقل ىرتشملا فلح عئابلا فلحي مل ناو ث اهب هل سفنلا بيط
 3 معن لاقف خيشلا ىلع اهتضرع ةخسن اهضرع مث هذه انا تدز 2 اهب قحا

 عئابلا نم ضبقلا ىرتشملا ركنا اذاو ، هبحاص فلح فلحي نا ىبا نمو لاق

 . هل عاب ام هيلا عفذ بهذ دق هنا حصي نا عئابلا يلعف

 ىعداف عئابلا تام مم ةخسن تامو اعيب لجر نم ىرتشا نمو : ةلأسم
 { هنم هعاب كلاهلا نا ةنيبلا ىرتشملا ماقاو ةنيبلا هيلع ماقاو عيبلا كلذ لجر

 ىرنف قرس هنا لوقيو هنع لأسيو اذه ركذي ناك دق بلاطلا اذه ناك ناف
 عئابلا تام دقف كلذ زجعا ناو 0 هنيمي عم ةنيب هب هل تماق اذا { هكردي نا
 لك نا اذه لك يف اندنعو © ملعا هللاو هتجح تبهذو ةخسن همكح بهذو

 عئابلا ىلع ىرتشملا عجريو هل حص نمل عيبلاف ىرتشملا هيف هكرداف ائيش عاب نم
 ملسا ىرتشملا نوكي نا الا هلام يف عجر اتيم عئابلا ناك ناو ،اهنم ذخا امب

 . ءيشب عجري الف مكح الب عيبلا

 رضحاو نمثلا ىفوتساو اعيب هل عاب انالف نا ىعدآ لجر نعو : ةلأسم
 دقو . ىرتشملا بلط نا ىلا لاملا لكأي عئابلاو ةحصلا يف كلذب هرارقاب ةنيبلا
 نا ىرتشملا ىلعف عئابلا دحج ناف ، هيلع زوجي هرارقاف ، نونس كلذل يضم

۔ ١٠٤ . . ةنيبلاب لاملا جرخت



 وا اعاتم وا ادبع لجرل عاب لجر يف انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم
 رضحاو 0 ادقن مهرد ىتئام هعاب هنا لدع ىدهاش عيابلا رضحاف . ةباد وا ةما

 عئابلا ناف © ةدم ىلا امهرد نيسمخو ةئامب هارتشا هنا لدع ىدهاش ىرتشملا

 ىرتشملا ادهاش نوكي نا الا دقنلابو رثكالاب هل ذخؤيو ةنيبلا نم رضحا امب ىلوا

 ائيش نمثلا نم هل طحأو رخالا عيبلا ددجو لوالا عيبلا ضقن عئابلا نا ادهش

 . ائيش دقنلا نم هل رضحاو

 هريغل لاملا نا عئابلا لاقف هل هعاب ءيش يف لجر هعزان نمعو : ةلأسم

 عئابلا نم لبقي الف شغ هيف رهظف ضورعلا نم لاملاو هيف الوسر ناك هناو
 . ملعا هللاو مكحلا يف هنم صالخلا همزليو

 هب رهظ مث كلذ وحن وا انارفعز وا ابح لجرل لجر عاب اذاو : ةلأسم
 تعب ىذلا وه بحلاو نارفعزلا اذه نا فرعا ال ينا مصخلا ركناف بيع

 ابح هعاب هنا ملعي ام هنا هفلحي هناف هباشتي امم هلثم ءىش لكو اذه ناف اذهل

 ىذلا وه بحلا اذه نا ملعي الو هايا همتكو ابيع هيف نا ملعيو انارفعز الو
 بيع امهيف رهظ مث ةلخن وا امالغ هعاب ناو ىرتشملا ىلا كلذ بلط اذا هل هعاب

 عبا مل ينا عئابلا ركناو هريغب هبشي ال امم كلذ وحن نم ائيش الا هب نا دري امم

 ناك ناف بيعلا رظني نم رظني وا وه بيعلا رظنيف أدبي مكاحلا ناف اذه هل

 ناك نا كلذكو © كلذ يف بلاطلل ةجح الو نيمي الف عيبلا هب دري ال امم

 تقو يف ثدحي هنا ملعي امم بيعلا ناكو كلذ وحن وا هنس ذنم هنم هارتشا

 لاق هريغ نمو ، كلذ يف نيمي الف عيبلا لبق نوكي الو كلذ نم لقا بيرق
 عاب هنا ملعي ام هنيمي عم عئابلا لوق كلذ يف لوقلاو نيملا كلذ يف ليق دقو

 ركناو عيبلا لبق نوكي نا نكمي امم بيعلا ناك ناو & بيعلا هيف ملعيو كلذ هل

 مالغلا اذه الو عيبلا اذه هل عاب ام هللاب انيمي هيلع ىرن اناف هل هعبي مل هنا عئابلا

 فرصو هنم هافوتساو نمثلا نم اذكو اذكب ةخسن يفو هافوتساو اذكو اذكب

۔ .١٠.٥



 مالغلا اذه هل عاب دقل هللاب هل فلح مصخلا ىلا نيملا در ناو مصخلا هنع

 مالغلا ذخأي نا مصخلا رمأ فلح اذاف هنم هافوتساو نمثلا نم اذكو اذكب
 مل اذا اذهو لاق هريغ نمو ث هيلع فلح ىذلا نمثلا هيلع دري وأ ةلخنلا وا

 لوقلاف عيبلا لبق نوكي نا نكميو عيبلا دعب نم ثدحي نا نكمي امم بيعلا نكي

 نكمي ال امم بيعلا ناك ناو 3 اهلبق يتلا يف انفصو ام ىلع هنيمي عم عئابلا لوق

 انفصو ام ىلع عطقلاب فلحيف ىرتشملا ىلا نيملا دري وا عيبلا دعب نم ثدحي نا

 ( . عيبلا دريو ىرتشملا لوق لوقلاف

 لجرلاو لجر نم الام ىرتشا هنا ىعدا نمو ، ةيشاحلا يف هقلعم ةلأسم
 ىرتشملا دي يف ناك وا ةجح ىرتشملل ناك ناف ، كلذ ةثرولا ركناو تام دق

 { هعاب امو لاملا اذه فلخ انابا نا كلاهلا ةثرو لاقف { هسفنل هيعدي ىرتشملا وا

 ناك ، اقح هيف مكل ملعا الو يدي يفو يلام لاملا اذه لاملا هديب ىذلا لاقو

 لاز هنا نوملعي ام مهدلاو مهيلع هفلخ مهل لاملا نا ةنيبلا انهاه ةثرولا ىلع

 ريغب هب محل مكح هلداع هنيب تدهش ناف هيعديو هدي يف وه ىذلا اذه ىلا

 هيف مهل ملعي ام هلام هنا لاملا هدي يف ىذلا نيميف حصي مل ناو & درت ةلغ

 . باتكلا ىلا عجر ث مهيلع هفلخ مهدلاو نا نوعدي ام لبق نم اقح

 عيبلا دنع بيعلا كلذ هارأ دق هنا جتحا ناو ، باتكلا نمو : ةلأسم
 بيعلا كلذ ينارأ ام هنا بلاطلا نيميف الاو نادهاش هيلعف عيبلا لبق هرظنو

 دقل فلح عئابلا ىلا نيملا در ناو & هلمعتسي ل و ههرك و هدر هار ذنم هناو

 . أربي مث عيبلا لبق هرظنو بيعلا اذه هارأ

 مث لجا ىلا اعيب لجرل عاب لجر نعو ، يلع نب ىسوم باوج : ةلأسم

 تلح دق ةدملا نا بلاطلا لاقو ، لحت مل ةدملا نا بولطملا لاقف هيلع عفر

 اذا ةنيبلا بلاطلا ىلع نوكي له هرجاب ناك عيبلا لصا نا بلاطلا رقا دقو

 ريغلا يتأي نا الا كلذ هل بلاطلا لوق لوقلاف ، لجا ىلا ناك هعيب نا رقا

۔٦٠١.۔ . دعب هل هنا ةنيب نع



 هايا هيطعي نمثب اعاتم لجر نم ىرتشا لجر نع مشاه لئسو : ةلأسم
 مجنلا ي ىفو نيثلثلا دلا لوالا مجنلا ي عئابلا لاتف ل ظيقلا لاو فيصلا لا نيمجن ف

 . ةنيبلا عئابلا ىلع ىري هنأك .. { امهنم

 بحاص لاقو ، رهش ىلا مهرد ةئام ىلع كل لجرل لاق لجر يف : ةلأسم
 3 هلاح يه لاق ىذلا لوق لوقلا ةفينح وبا لاق ، هلاح يه نكلو ال قحلا

 لاقو مهرد ةئام ىلع كل لاق ول نكلو هلاح يه ىلع يبا نع دمحم وبا لاقو

 . هسفن ىلع كلذب رقا دق هنال . رهش ىلا يهف رهش ىلا يه قحلا بحاص

 لاقو رهش ىلا مهرد ةئامب نالف نع تنمض دق لاق لجر نعو : ةلأسم
 دمحم وبا لاقو ‘ نماضلا لوق لوقلا لاق 0 هلاح يه نكلؤ ال هل نومضملا

 . كلذ لثم

 سيلو اعيب اهب عاتباف ضرا ىلا امهدحا قلطنا نيكيرش نع لئسو : ةلأسم
 فلكيا هكيرش همهتاف ةنيبلاب ذخأي نا هرمأف لام سأر ميقمللو لام سأر هل

 نمتؤم لكو ةخسن ىفو فلحتسا مهتا مهتم لكو هنيمي هلف همهتا اذا لاق © ةنيبلا
 . فلحتسا مهتا

 لاملا يف هل هنا رخا لجر هيلع ىعداف لجر ىلع الام عاب لجر : ةلأسم

 حصت مل نا كلذ يف نيملا فيكو ىرتشملا وا عئابلا لاملا يف همصخ نم امهس
 عئابلاو ىرتشملا لاملا يف نامصخ امهنا تفرع ىذلا لاق ى لدع ةنيب يعدملل

 هللاو ملعلاب ىرتشملا ىلعو عطقلاب هيلعف نيملا اماو © امهنم ىعدآ ءاش نم ىلا
. ملعا



 ام كلذ دعب هنم لكا ميش ادساف هدجوف رمت بارج ىرتشا نمو : ةلاسم

 هل ليق & كلبقا الو ترصباو تلكا دق عئابلا لاقف ، يقابلا در دارا مم لكا

 لكا ام لاحلا يقب ام همزلي الو نمثلا نم تاف ام نمث يطعيو يقب ام دري نا
 . ادساف ، هار نا دعب هنم لكا ام ءادا همزلي لاق نم لاقو . كلذ ريغ اذهو

 ماقاو عيبلا ةثرولا ركناو عيابلا تام م هلام نم ائيش عاب نمو : ةلأسم
 نكي مل هنا ةثرولا لاق ممت ، هلام نم ءيشلا كلذ عاب هنا لدعلا ةنيبلا ىرتشملا

 تام دق عئابلا نال هفرعملاب ةنيب ىرتشملا ىلعف ، هل هعاب ىذلا ءيشلا فرعي
 . كلذ يف هتجح تتامو

 ةباد ىرتشا لجر يف لاق لاق ، جاجحلا نع فلؤملا ريغ لاق : ةلأسم

 3 حيرش لاق 3 ةداتق لاق ، صاصق اهيف هلو اهدري لاقف 3 ابيع اهب ىأر مم اهبكرف

 © تبج و دقف اهلمعتساو اهبكرف ابيع اهب ىأرف اهبكرف ةبادلا لجرلا ىرتشا اذا

 بوكرلاو بيعلاب صصاقيو اهدري هناف ءاد اهب ىأر مث اهبكر ناو & هقنع يف

 . ءيشب هل صصاقي سيل هللا دبع وبا لاق بوكرلاو فلعلاب ةخسن يفو

 ةباد عاتبا نم لاق احيرش نا نيريس نبا نع مشاهو بويأ نع : ةلأسم

 لوق وهو هقنع يف تبجو دقف عيبلا ىلع اهضرع مت ءاد اهب دجوف ةعلس وا
 عيبي ال هنال مكحلا يف يضر كلذ هنم نوكي هنا يعم ديعس وبا لاق © عيبرلا

 . باتكلا ىلا عجر © ءاضرلا دعبو هلام الا

 نع ةرفص يبا عماج نم هنا بسحا فيضملاو فلؤملا ريغ لاق : ةلأسم
 اهبو هدنع تقفنف ةباد ع اتيا لجر يف هيلا مصوخ احيرش نا نيريس نب دمحم

 ناك ءادلا كلذ نا ةنيبلا ماقا لجرلا ناك دقو اهئادب اهدري حيرش لاقف ءاد

 ءاهقفلا ضعب لاقو ء اهيف ناك ءادلا كلذ نا ةنيبلا مقأ لاقف © عئابلا دنع اهب

 ، بيعلا شرا هنع عضو عئابلا دنع اهب ناك ءادلا نا ةنيبلا يرتشملا ماقا نا

 . امهنم رخالا لوقلاب ذخان هللا دبع وبا لاق
۔ ١٠٨ ۔



 لجر نم اهارتشا ةباد يف حيرش لا مصاخ لجر نع جاجحلا نع : ةلأسم

 هنيميف الاو ششملا اذه اهبو كنم اهعاب هنا كتنيب رضحأ لاقف ششم اهبو
 هل فلحتساف ةنيب هل نكي ملف لاق اششم اهب ملعي مل و كنم اهعاب دقل هللاب

 ام ىنعم يل نيي مل ديعس وبا لاق 5 اهب هيلع يضقف فلحي ملف عئابلا رش
 ثبلف هعيب ىرتشملا ضبقو لجرل اعاتم وا ابوث عاب لجر نعو هريغ نمو ي لاق
 فيك تلأسف يعاتم اذه سيل لاقو عئابلا ركناف بيعب جتحا مغ هللا ردق ام

 © نارفعزلاب نارفعزلاو بوثلاب بوثلا هبش هنا تلقو ، عطق وا هملعب فلح
 يف نيملا فيك اجرهبت وا افيز اهيف دجوف ريناند وا مهارد تناك نا تلقو

 عاتيملا باغا اذا هلك اذه لثم ناعتسملا هللاو هللاب قيفوتلاو انعم ىأرلاف { كلذ
 امم ءيش يف وا ء يشب داسف وا بيعب هارتشا ىذلا جتح ١ ت ىرتشملا دي نم

 الو هعاتم اذه نأ ملعي ام هللاب انيمي عئابلا فلحي نا هلف ةنيبلا نع زجعف تفصو

 . نارفعزلا يف اداسف الو بوثلا يف ابيع الو اجرهبت الو افيز هنم عاب هنا

 ىلع هيلع اعدملا لاقف مهارد ةرشع لجر ىلع لجر ىعدا اذاو : ةلأسم
 ف ايعدم نوكي هناف هركذ دق دساف عيب نم اذك و اذك نم مهارد ة رشع هل

 داسف نم هيلع اعدملا ةفص ىلع هنيمي عم يعدملا لوق هيف لوقلا نوكيو كلذ

 . مهاردب رقي مل ناو & كلذ ىلع فلحف هيلا نيملا در ءاش ناو ، هضقن وا عيبلا
 مهاردلا يعدي نم يعدملا ناك امهنيب داسفلاب ترج ىتلا ةفصلاب رقا امناو

 يعدملا هيلع حصي نا الا هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيو هب رقا ام وه هيلع تبنيو

 . هيلا نيملا در ءاش ناو فلح ءاش نا ةفصلا ىلع نيمبلاو ةنيبلا

 فويسلاو ضورعلا نم رثكا وا اباود وا نيدبع لجر ىرتشا اذاو : ةلأسم
 ناو بيعلاب يضر ءاش ناف ابيع مهدحا يف دجو مث دحاو دقعو دحاو نمثي
 تناكو هلرح ىرتشا ام ادحاو ادبع مهنم فلتا ناك ناو 4 مهلك مهدر ءاش

 هارتشا ام ةميقب لودعلا هف رع نا فلتا ام هيف نمضو يهب ام در ةدحاو ةدقعلا

۔ . ١٠٩



 ىوسي مك فلتملا نع لأس فلت ىذلا فرعي دحا نكي مل ناو 5 يقابلا دريو
 ىوسي هنا ملعي ام هنأ هنيمي عم هلوق لوقلا ناك اذكو اذك ىوسي لاق ناف
 اذك ىوسي هناو هنافرعي ، امهنا نيدهاشب ءيجي نا الا نمثلا اذه نم رتكا

 هعم ىوسي هنا فلح هبحاص نيمي ىلا فلتملا لزن ناف { كلذب ذخؤي مث اذكو

 بح لثم ةضقتنملاو ةدسافلا ع ويبلا كلذكو ، كلذب هل ذخؤي مث اذكو اذك

 ريناندب ريناندو & لحي ال ابر هناف هلثمب ءيش وا بوثب بوث وا رمتب رمتو بحب
 هناف هذخا ىذلا فلتا دق ناك ناو ث هلام سأر ىلا دريو مهاردب مهارد وا

 نا عئابلا يعدا اذا ، ريغ كلذكو هرمت لثم ارمت وا هبح لثم ابح هيلع دري

 بولطملا فلكو هقح نود اذه نا نيدهاشب اعد هقح نود هرضحا ىذلا

 اذاف ، ريخ هضبق ىذلا هبح نا نالوقي نادهاشلا ماد ام هنم اريخ رضحي نا

 ملعي ام هنا هنيمي عم ءيشلا هيلع ىذلا لوق لوقلا ناك ةنيب ، نكي مل و 0 افقوا

 فلح هبحاص نيمي ىلا لزنو نيملا نع لكن ناو © اذه نم رتكا هل ىذلا نا

 . هنم ريخب ءيجي نأ فلك مث اذه نم اريخ ناك هبح نا بلاطلا

 بيعلا اذه نيا نم فرعا ال ينا ىعدملا لاق نا رثؤملا وبا لاق : ةلأسم
 اذه هنم عاب دقل نيملا عئابلا ىلعف ، هيف وهو يل هعاب هنا مهتا ينا الا ثدح
 ىتح سبح نيملا نع لكن ناو عيبلا مت فلح ناف بيعلا اذه هيف ملعي امو

 . هريغوا ناويح نم هبيعملا ةعاضبلا ىلا هدري وا بيعلاب رقي وا فلحي

 اقح لجر ىلع ىعدا لجر نعو ى رثؤملا يبا نع هنا دجوي اممو : ةلأسم
 ىلع هل ناك هيلع اعدملا لاقف ةامسم مهارد هيلع يعداف ك احلا ىلا هيلع عفرف

 ىلع هبسحا هل تلقف هيطعا ءيش يعم نكي مل و ىلا بلطف رب بح نيبيرج
 هتيطعا اضقتنم ناك ناو هتيطعا ام اذه ناك ناف لجا ىلا امهرد اذكو اذك

 ةرشع ىل هيلع ائيش اذه نم فرعا سيل يعدملا لاقف هل لع ىذلا بحلا

 ىلع قحلا اذه نا فلحي هيلع اعدملا لاقف { انأ تفلح الاو فلحي اما مهارد

- ٥ ٠ ١ ١



 فلحا انا هيلا بولطملا لاقف فلحي نا ىلباف هيطعا ىتح ةفصلا هذه ريغ نم هل

 تفصو ام يلعف { امهنيب مكحلا فيك ةفصلا هذه ىلع وه فلحي الاو اذه ىلع

 يعدي ام ىلع ةنيب كلذ ىلع هعم نكي مل و عيبلا داسفب رقي هيلع اعدملا ناك ناف

 ىلع نيملا تناك عيبلا نم ناك فيك ربخاو & نيبلا ىلا الزنو عيبلا داسف نم

 ىلع فلحت مهاردلا هل ىذلا يعدملا ءاش ناف ةفصلا هيلع اعدملا فصي 0 كلذ

 لاق ام ىلع فلحيف هيلع اعدملا ىلا نيملا در ءاش ناو 3 هيلع اعدملا لاق ام

 8 لصالا يف بولطملا هب رقا ىذلا هلام سأر الا بلاطلل نكي مل فلح اذاف
 ىلع الا نيعلا نوكي ال ةدسافلا عويبلا نا بوبحم نب دمحم نع انغلب كلذكو

 . هيلا بولطملا ىعدي ام

 نمثب الام لجرل عاب لجر يف تركذو ، نسحلا نب دمحم نع : ةلأسم
 نع هعفادف هلام نمثب عئابلا هبلاط لجالا رضح املف مولعم لجا ىلا فورعم

 رضح مث ارهش مكاحلا مادق هددمو مكاحلا ىلا هيلع عفرف رسعلاب جتحاو هتيطع

 اذهل ىرت له تلق 3 ةرسعلاب جتحاو اضيا هعفادف اضيا عئابلا هبلاطف لجالا

 وه هل هعاب ىذلا لاملا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف © هلام كردي نا عئابلا

 هيدؤي ىتح هيلع حصي ى ذلا قحلاب ذخا هريغ لام هل وا هنم لزي ل هدي ىف

 هيلع ام ىدؤيو هلام عيبي ىتح لام هل ناك اذا كلذ ىلع سبحيو هبحاص ىلا

 بلاطي هنمث الا لاملا بحاصل سيلو عيبلاب لاملا ىضم دقو لاملا اذه نمت نم

 حص ناف لام هل ناك نا سبحلا نم همزلي ام ىلع كلذو قحلاب ىرتشملا هب

 لها نم ناك ناو هتبسكم يف قحلا اذه هيلع ضرف لام هل نكي مل و همادعا

 . هللا ءاش نا كلذ ىف لدعلا ىلع هتعانص يف هيلع ضرف ةعانصلا

 دجو ءاد نم هيلع تدر مت ةباد لجرل عاب لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 عاب هنا هللاب فلحي لاق ةنيب هدنع تسيلو عئابلا ىلع نيميلا نوكي فيك اهب
 . ءاد اهب ملعي مل و

۔ ١١١۔



 اعيب لجرل عاب لجر يف لاقو ؤ، بسحا اميف ، نسحلا يبا نع : ةلأسم
 نم لوق رايخلا يف لوقلا لاقف امهنيب اميف رايخلا ايعادت مث كلذ يف ارراقتو
 نمنلا اركانتو اقرفتف اعيابت نيذلاب لاق ام ىلع كلذب ساقو ميبلا هدي يف ناك
 ناث طرش رايخلا نا انعم ىذلا ملعا هللا لاق هريغ نمو ك نيملا امهنيب ناك
 . عدم هبحاصو

 تعياب دق ينادهشا مث الام لجرل عاب لجر يف ، ىراوحلا يبا نع : ةلأسم
 هيلا عفد ىرتشملا نكي ل و نمثلا هنم تيفوتسا دقو ح مهرد هئامب يلام انالف

 تدهشا دقف يش ىلع كل سيل ىرتشملا لاق نمنلا عئابلا بلط املف نمنلا

 عئابلا نا ةنيب ىرتشملا عم ناك ناف تفصو ام ىلعف & نمثلا .ينم تيفوتسا كنا

 اذه نمث يفوا دقل هللاب نيملا عئابلا بلطو نمثلا هنم يفوتسا دق هنا مهدهشا

 لوق لوقلا ناك ةنيب ىرتشملا عم نكي مل ناف & ءيش هنمت نم هيلع امو لاملا

 . باتكلا ىلا عجر ء ءافولاب ةنيب ىرتشملا ىلعو عئابلا

 نم عاب لجر ناك اذا لاق كفع هللا لوسر نا بدنج نب ةرمس : ةلأسم
 ةنيبلا ماقا امهياف امهنم لوالا ملعي ال ناك ناو امهنم لوالل وهف اعيب نيلجر

 ناو هلبق هارتشا هبحاص نا ملعي ال هنا فلحي نا دعب هل تيضقو هتنيبب ذخا

 تتقو ىذلل تيضق رخآلا ةنيب تقوت مل و امهدحأ ةنيب تتقوو ةنيبلا اعيمج اماقا

 امهدحا فلح ناو ح هلبق هارتشا هبحاص نا ملعي ال هنا فلحي نا دعب هتنيب

 دحاو لكل تلق اعيمج افلح ناو & فلح ىذلل تضق نيملا نع رخالا لكنو

 3 هتكرت تئيش ناو نمثلا فصنب عيبلا تذخا تئيش نا رايخلاب تنا امهنم

 . كلذك وهف افلحي نا اعيمج ايبا ناو

 ىلع سيلف امولعم ائيش وأ ةيراج نمت لجر ىلا لج ىعدآ اذاو : ةلأسم
 ءيش هيلع هل ام هللاب هفلحتسي نكلو هنيعب ءيشلا كلذب هفلحتسي نا مامالا

 ذخالا امهنيب نوكيو هيضقيف ءيش لجرلا ىلع لجرلل نوكي دق هنأل كلذو
 . هايإ هدحج نقح الو ءيش هيلع هل ام مظعلا هللاب فلحم امناف . لاملاب اياطعلا و

۔ . ١١٢



 لاقف تاناويحلاو لوصالا ىرقلا نم هل ىرتشي اليكو ماقأ نمو : ةلأسم
 ركناو نمثلا نم اذكو اذكب نالف لام كل تيرتشا دق ينا ليكولا اذه هل

 ةنيبلا ليكولا ىلعو . لاملا بحاص هلوق لوقلاف هلاما عاب ام هنا لاملا بحاص
 عئابلا كلذب رقي وا ةحصب « مكحلا ف سانلا لاوما يف هاوعد لبقي ال و ةلداعلا

 نالف لام ىرتشا هنا ليكولا اذه ىعدا اذا كلذكو ء ةنيبلا ءارشلا ىعدم ىلعو

 هلام عاب ام مهابا نا ةثرولا ركنأف تام دق هيلع اعدملا ناكو لكوملا نالفل
 لاملاو مكحلا يف ءارشلاب ةنيبلا يعدملا ىلعف ، تام نأ ىلا هسفن نع هلازا الو

 نا ليكولا اذه نيملا ةثرولا ىلعو ءارشلا حصي ىتح هتثرولو هبرل لصالا يف

 لبق نم اقح هيف يعدملا اذهل نوملعي ام مهدلاو مهيلع هفلخ مهل لاملا اذه

 لاملا ناك اذا ىوعدلاب هتجح مهيلع تبنت الو مهدلاو نم هارتشا هنا يعدي ام

 يف ناك هنا حصي نا الا رارقا الو عيبب هلاوز ملعي مل مهدلاول وا مهل فرعي

 لاملا بحاص ةرضحب هل هارتشا نمل هيعديو هزوحب مهدلاو ةايح يف ىرتشملا دي

 الف ةحص ريغب اماو & ةجحلا مهيلع تبنت كلانهف هركني الو كلذ لوقي وهو
 برو هرمثيو هزوحي ليكولا دي يف لاملا اذه ناك ناو 0 ةجح مهيلع تبنت

 ليكولا ىلع بجي مل كلذ هيلع ريغي ال ءارشلا يعدي وهو ةثرولاو رضاح لاملا
 مقت مل نيح ةعزانملا دنع مكحلا يف لاملا اوقحتسا امناو هيلع در لكوملا الو

 هيلع بجي ملف ليكولا دي نم ةجحلاب تقولا يف هوقحتساو ءارشلاب ةجح مهل
 | ةلغ در هيلع بجي مل بصغلا حصي مل اذاو ؤ بصاغلا ةلغلا دري امناو ةلغ در
 & هسفنل هيعدي هل ىرتشملا وا ىرتشملا دي يف ناك وأ ةجح ىرتشملل حص ناف

 هديب ىذلا لاقو © هعاب امو لاملا اذه انيلع فلخ انابا نا كلاهلا ةثرو لاقف

 ةنيبلا ةثرولا ىلع ناك اقح هيف مكل ملعا ال ىدي يفو يلام لاملا اذه نا لاملا

 وه ىذلا اذه ىلا لاز هنا نوملعي ام مهدلاو هيلع هفلخ مهل لاملا نا انهاه

 ناو © اهدري ةلغ در ريغب هب مهل مكح ةلداع ةنيب تدهش ناف هيعديو هدي يف

 ام لبق نم اقح مهل ملعي ام هلام هنا لاملا هدي ف ىذلا نيميف كلذ حصي ل

۔ ٣١١.۔.



 لاقو © نالف نم هتيرتشا لاملا اذه لاق نمو ، مهيلع هفلخ مهدلاو نا نوعدي

 بحاص ركنا اذا هل ءارشلا حصي ىتحف هل لاملا نا رقا اذاف © هعبا مل نالف

 . هبحاص ىأرب الا كلذ نم ءيشل ضرعتي نا دحال بحا امو ءارشلا لاملا

 اهبحاصف هيلع تقحتساف علسلا نم اهريغ وا ةباد ىرتشا نمو : ةلأسم
 ءاوس هيلا هعفد ىذلا نمنلاب عئابلا ىلع ىرتشملا عجريو اهب قحا اهل قحتسملا

 ادبع وا ةباد راعتسا نميف انباحصا فلتخاو 3 اطلاغ وا ايدعتم عئابلا ناك

 تعيب ىذلا نمنلاب اهبر اهذخاي مهضعب لاقف { ريعتسملا امهعاب دق امهدج وف

 نم هنكمي ىتح ريعتسملا ذخأي نا هلو اهذخا اهبرل سيل مهضعب لاقو 2 هب

 ىلع ىرتشملا عجريو نمت ريغب اهذخا اهبحاصل نورخا لاقو 3 هبلاطيف ىرتشملا
 ولو © ربخلا هتحصب دهشيو رظنلا هبجوي ىذلا لوقلا : اذهو نمنلاب عئابلا

 ىلع ناقفتم اعم رظنلاو ربخلاو فيك ربخ كلذ يف ةقَع يبنلا نع ركي م
 نع هليزي نا الا هيلع سوبحم هكلم كلام لك نا كلذ ىلع ليلدلا & هتحص

 ال ام لعاف هنذإ ريغب هعيب ناك هكلمو هلام يف ايدعتم عئابلا ناك اذاف { هسفن

 لديف اضياو © هيف فرصتلا هل زوجي ال اميف فرصتي هنال لطاب هعيبف هل لح

 هنم قرس نم لاق هنا ةفع ىبنلا نع ىور ام ىأرلا اذهل انرايتخا ةحص ىلع
 عجريو هب قحا هبحاص نا هارتشا دق لجر دي يف هدجوف هنم عاض وا ءيش

 عئابلا لاقف اعفترا مت اعيب لجرل عاب لجر نعو ، نمثلاب عئابلا ىلع ىرتشملا
 يه لاق ى ةنيبلا ماقاو ةئيس يه ىرتشملا لاقو & نيدهاش ماقأو دقن يمارد

 . لمن

 ال مهارد ةرشعب ائيش هل عاب هنا رخا ىلع ىعدآ لجر يف ليقو : ةلأسم
 هل هيلع ام فلحي هناف ، مهاردلا ةرشعلا بلطي امناو هيلع عيبلا تابثا بلطي
 نم قح هل هلبق اموا 0 عيبلا اذه نم هيلع يعدي ام لبق نم مهارد ةرشع

 لاملا اذه هل عاب ام هنيمي بلط ناف & ةدودحم ىوعدلا نكت اذا عيبلا اذه

 . ةفصلا ىلع امهنيب نيملا تناك امهنيب عيبلا تابثال بوثلا اذه وا ةبادلا هذه وا
۔ ٤١١۔



 اعاتم وا ابوث عاب لجر نعو ، ناورم يبا ىلا ىلع يبا باوج نم : ةلأسم
 سيل لاقو عئابلا هركناف جتحا مث هللا ردق ام ثبلف هعيب ىرتشملا ضبقو لجرل

 بوغلا هبتشي هنا هل تلقو 3 اعطق وا هملعب فلحي فيك تلاسف ىعاتم اذه

 افيز اهيف دجو مهارد وا ريناند تناك نا تلقو & نارفعزلاب نارفعزلاو بوثلاب

 ىرتشملا دنع نم عاتملا باغ اذا اذه لثم يف انعم ىأرلاف نيميلا فيك اجرهبت وا

 زجعأف تفصو ام يش ف وا ءيشب داسف وا بيعب هارتشا ىذلاب جتحا 7

 افيز عاب هنا ملعي امو هعاتم اذه نا ملعي ام هللاب انيمي عئابلا فلحي نا ةنيبلا

 وه جرهبتلا نا دجوي بوثلا يف ابويعم الو نارفعزلا نم ادساف اجرهبت وا
 . شوشغملا

 مث تباغف ، هفصلاو نيعلا يف حاص ءايشألا نم ناك ام لكو : ةلأسم
 ٤ عطقلاب هيلع بجي اميف ىرتشملا ىلعو ملعلاب عئابلا ىلع نيعلاف ركانتلا اهيف عقو

 اميف ىرتشملاو عئابلا ىلع عطقلاب هيف نيمبلاف نيعلا ىيف هباشت ال ناك ام لكو

 . هيف نيعلاو عيبلا يف ةجحلا نم تبني اميف هراكناو عيبلا ىواعد نم نوكي

 عيبلا دقع مكح هيف تبنيل عيبلا دقع يف ىواعدلاو ركانتلا ناك اذا كلذو

 عيبلا ىوعد عم نيملا يف ىواعدلا تناك نا اماو ، ماكحا نم هيف هلوقي امو

 هذه هلبق ام نيملا اماو عيبلا ف هيلع ىعدملا ىلع نمع الف & نيملا بلطي امناو

 . هيلع هيعدي ىذلا عيبلا اذه لبق نم مهاردلا

 ءيش يف عزانتي نم نيب نامألا نا هللا همحر ىلع يبا نع انغلبو : ةلأسم
 ام ىلع امهنيب ناميألا نا الا كلذ وحن نم لحي الام وا فلسلا يف اوبرلا نم

 عطقلا ىلع امهدحت فلحي الو بلاطلا كلذكو لوقلا نم هيلا بولطملا فصي

 . اذه ىف

 هارتشا بح يف هشغ هنا همصخ ىلع نيمصخلا دحا ىعدآ اذاو : ةلأسم
قح هيلع هل ام هلل اب نيمي همزلي هنا ىدنعف 3 هنيمي بلطف هيلع هبص ءامب هنم



 العف هيف لعف الو هريغ الو ءام هيلع ابوبصم ابح هل عاب هنا يعدي ام لبق نم
 . هل هليك نع شغب هصقنا

 نم هدنع ناو ةمامع هل عاب هنا لجر ىلع ىعدآ لجر نع لاس : ةلأسم

 3 فلحي فيك تلق يعدملا ىلع نيميلا درف هنيمي بلطو هركناف مهارد ةثالث اهنم

 هنا يعدي ام لبق نم مهارد ةثالث اذه همصخل هدنع ام نا انيمي فلحي لاق

 . ةمامع هل ع اب

 نينامثب امهرد رشع ينثاو رمت نم ابارج لجر نم عاب لجر نعو : ةلاسم
 بهو عئابلا ناو امهرد نيناغب بارجلا ىرتشا هنا ىرتشملا معزو لجا للا امهرد

 ام ىلع ةنيب ماقا اذا عئابلا نا ، رهزالاو مشاه لاقف ، امهرد رشع ىنثالا هل
 هذه يف نعض ام ىرتشملا فلح ةنيبلا زجعا ناو . عيبلا ضقتنا دقف لوقي

 ءيش يف مهاردلا هذه ىف ببسل امو رامضالا وه نغضلاو امهرد رشع ينثالا

 درو امهرد نيناثب بارجلا ىضم فلح ناف هوجولا نم هجوب بارجلا رما نم
 هل اهبهو ام عئابلا فلح ىرتشملا دارا ناو ، اهبحاص ىلع امهرد رشع ىنثالا

 . باتكلا ىلا عجر ء اهب سفنلا بيط

 اكمس هنم ىرتشا وا هعاب هنا لجر ىلع يعدا لجر نع لأسو : ةلأسم

 فلحي لاق مكاحلا عم هنيمي بلطو همصخ هركناف مهارد ةرشع هنمت نم هذخاو

 اذه عيب نم كيلا يعدي ام لبق نم اقح اذه نالفل كلبق ام نا هللاب انيمي

 اهتذخا كنا يعدي يتلا ةخسن ىذلا مهاردلا ةرشعلا هذه نم الو هل كمسلا
 . كمسلا اذه نمت نم

 ائيش عاب اذا عيبلا يف ديعس نب داده ناميلس وبا يضاقلا لاق : ةلأسم
 عيبلا ىلا نيمبلا درف هنيمي ىلا لزنف ىرتشملا هركنا مش هنم ةلاكوب هريغ لام نم

 لام نم هيلع هعاب امم اذكو اذك ةبلاطم هيلع قحتسي هنا فلحي نيمبلا هيلعف

 . نالف
۔ . ١١٦١



 ًائيش در عئابلا نا مث نمثلا هاطعاو اعاتم لجر نم ىرتشا نمو : ةلأسم
 اذه نا ةنيبلا عئابلا ىلع ناف كلذ ىرتشملا ركناو نمثلا نم هنا معزو ائيدر

 ملعي ام ىرتشملا فلحتسا ةنيب هعم نكت مل ناو & نمثلا نم ىرتشملا هاطعا امم

 . هايا هدقن ىذلا نمنلا نم اذه نا

"ء



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 امهتروو نيجوزلا نيب ثاريملا يف ىوعدلا يف
 رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 رهاظ وا اهنعال وا اهتعجر كلمي اقالط هتجوز قلط اذا لجرلا نع هتلأسو
 ةدع يف تام هنا امهنم يحلا لاقف ، ةجوزلا وا جوزلا امهدحا تام مم . اهنم

 ءاضقنا دعب تام لب تيملا ةثرو لاقو © راهظلا ةدع وا ءاليالا ةدع وا قالطلا

 لوقلا لاق ، كلذ يف لوقلا ام تضقنا دق ةدعلا نا ملعا ال يحلا لاقو ةدعلا
 تام هنا لدع ةنيب ىدهاشب تيملا ةثرو يتاي نا الا هنيمي عم امهنم يحلا لوق

 © رخالا لبق امهدحا تام وا اعيمج اتام ول كلذكو تلق 0 ةدعلا ءاضقنا دعب
 لاقو ةدعلا ءاضقنا دعب تام هنا لوألا تيملا ةثرو لاقف امهتثرو فلتخا من
 لوق كلذ يف لوقلا لاقف ، تضقنا دق ةدعلا نا ملعن ال رخآلا تيملا ةثرو
 هنا حصي نا الا لوالا نم ثاريملا امهنم رخاللو . امهنم رخالا تيملا ةثرو

 . ةدعلا ءاضقنا دعب تام

 وا هكلم يف يهو اهجوز تام اذا ةيبصلا يف لاق كلذكو هنم : ةلأسم
 تغلب نا دعب تتامف تغلب اذا ريخت اهنا مكحلا يف ناكو طرش ةءارب اهأربا دق

 يف يه لاقف ، جوزلا نم اهثاريم اهتثرو بلطف اهرايغ نم اهاضر ملعي الو
 نا لبق تام اذا لجرلا كلذكو & كلذ تريغ اهنا حصي ىتح هتأرما مكحلا

 اهلبق وه تام مث جيوزتلاب وه يضر وا اهجوزت ىذلا هتأرما يضرا اوملعي

 ملعي ىتح هتجوز يه لاقف & اهقادصو هنم اهثاريم اهتثرو بلطو يه تتام م
 اذاف نيمي هيف اهيلع ناك امنا انفصو ىذلا هلك اذه نال جيورتلاب ضرت مل هنا

 ىلع مهنيمي عم ثاريملا اهتثرو قحتساف نيعلا اهنع تلطبو اهتجح تتام تتام
 . اوعدي ام

۔ . ١١٨



 اهثاريم تبلط تام املف اهقلط اهجوز نا رقت ةأرملا تناك اذاو : ةلأسم

 . نيمي اهيلعو هلام يف اهثاريم اهلف اهقلط نكي مل تلاقو

 كتدع تضقنا دق ةثرولا لاقف تام مت هضرم يف هتأرما قلط نم و : ةلأسم

 دق اهنا ةثرولا ىلع ةنيبلاف يتدع ضقنت مل يه تلاقو كل ثاريم الو

 . نوعدم مهنال اهتدع تضقنا

 مل و كلذ ج وزلا ركناو قالطلا اهجوز ىلع ةأرما تعدا اذاو : ةلأسم

 يهو اهقلط ام هللاب انيمي اهجوز ىلع نا هللا دبع يبا نعف © ةنيب ىلع ردقت
 هنا تمعز اهنال اثاريم اهل ىرأ الف ىفوت دق جوزلا ناك ناو نآلا ىلا هتأرما

 . اهسفن تبذكا يه نا هثرت نورخا لاقو 3 اثالث اهقلط

 ام هنا مه فلحي نا اهجوز ىلا اهتثرو بلطو ةأرما تتام اذاو : ةلأسم
 كلذ همزلي ال هناف & هكرت ىلع اههركتسا الو اهقادص ةكلاملا هتجوز ىلا بلط

 . اهدعب ةثرولل فلحتسي الو

 نا جتحاو اهنم هثاريم بلطو تتام م هقيلطت هتأرما قلط نمو : ةلأسم
 اهلالخ ولو اهنم ثاريملا هلف ضيحلاب دتعت نمم يهو تتام ىتح ضقنت مل اهتدع

 ؤ تضقنا دق اهتدع نا ترقا اهنأ لدع ىدهاشب حصي مل اذا رثكا وا ةنس

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

۔ .١١٩



 نورشعلاو سداسلا بابلا
 اضيا ثاريملا يف ىوعدلا

 كرضحا لجر نعو هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يبا باوج نمو
 نالف نب نالف هثاريم بلطي ىذلا كلاهلاو نالف نب نالف هنا ادهش نيدهاش

 نالف نب نالف هنا نيدهاش كرضحاو كلاهلا اذه ثاريم رخا ىعدآ نالف نبا
 ىذلا اذه بلطف ثاريملاب ىلوا كلاهلا ىلا برقالا نا تيأر كناو نالف نبا

 لوالا هاقلي ام لثم ىلا كلاهلا ىقلي هنا ةنيب كرضحي نا ىبا ةعبرأ ىلا كلاهلا ىقلي

 اذه نيمي ثاريملا هل تيأر ىذلا لجرلا بلطف نمبلاو ةكمب هدوهش نا معزو

 كلذ يف همزلي له هبسنو كلاهلا ثاريم نم ىعدآ ام ىلع ةنيب هل نا بلاطلا

 الجا هل لعجي ىتح مكحلا يف لجعي الو انيمي اذه يف هيلع ىرا الف © نيمي
 دوهشب ءاج اذاف . ندع نم سانلا مودق تقوو ةكم نم جاحلا مودق تقو ىلا

 تمكح ةنيب رضحي مل و ءيش هل حصي مل ناف 3 هتنرو مهنا ثاريم هل حصي

 كلاملا ىقلي هنا هل نودهشي ةنيب ىعدي اذه ناك اذا لوقاو & برقالل ثاريملاب

 يقابلا فصنلا فقوو ثاريملا فصن لوالا ىلا تملس لوالا هيقل ام لثم ىلا
 الو ، ءيش اهب هل حصي لجألا اذه ىلا ةنيب كرضحا ناف . لجألا اذه ىلا
 . ثاريملا هل حص ىذلا ىلا هتفقوا ىذلا يقابلا تملس

 ناكو نيدهاش ترضحو اهيبا لام نم اهثاريم تبلط ةأرما نعو : ةلأسم
 ىدلاو لام نم اهثاريم بلطت يتلا ةأرملا هذه نا اهوخا جتحاف اهيخأ ىلا اهبلطم

 اهثاريم كلذ ليزي له ةنيبلا كلذ ىلع رضحاو يمأل ىهو اهأطو ةيراج ةنبا يه
 تبثو . هنم اهبسن تبث دقف هتنبا اهنا لدع ادهاش دهش ناف 3 اهيبا لام نم
 الا تركذ ام ىلع اهيخال نيدهاشلا نيذه ةداهش هلطبت الو هلام يف اهثاريم

 ذئموي ةمالا هذهل ناكو هتجوزل ةما نم هتنبا اهنا امهريغ وا نادهاشلا اهبسني نا

۔ ..١٢١٠



 الو اهبسن هقحلي ال 5 لطبيو زوج الو تبني غر ال هذهب هرارقا ناف ه ريغ ح ج وز

 يبنلا لاق امك رجحلا رهاعللو © شارفلا هلو يهو هتجوزل ةما يهو . اهثري
 هتباإ ااَص
 . اج ولع

 تام ىذلا يف تركذو صقفقح يبا لا هللا دبع نا با وج نم و : : ةل أسم

 نا اضيا رقاو نيدو اياص وب اضيا يصوا و سانلا ىلع انيد و الام كرتو مد اب

 هلبالاب ىذلا اماف . راحصب هيبا نم خا نباو . هلبالاب هماو هيبا نم خا نبا هل

 حصي ةنيب هل ن وكي نا هلعل هيلع جتحيف راحصب ىذلا اماو 3 هيلع جت الف

 . نايدلا ىوعد هب لطبي امب ةنيب هعم وا ثاريملا اهب هل
 هنا لجر ىعداو اهيخا ىتنبا تفلخ و تكله ةأ رما نع لئس و : ةلأسم

 5 اذه يعدا ناف تلق يعدي اميف ةنيبلا هيلع ناكو خالا يتنبال ثاريملا ناك

 له . نوراه ىنب نم هنا لاقف فورعم با ىلا كلاهلا اذه ىقلي هنا لجرلا

 قحتسي م نوراه ينب نم هنا حص اذا هنا يعم لاق 5 كلذ ف ةجح هل نوكي

 ىلا اذه ىقلي هنا ةنيبلا هيلع دهشت احيحص ابسن بسني ىتح اثاريم كلذب

 امهم بسنلا لبق نم امهعمج بالا اذه ناو اعيمج هيلا نايقتلي فورعم با

 الا ةبصعلا نم اثراو اه ناملعي الو . ءابالا قيرط نم ةبصع هناب هنا حصي

 يتنب نم هنا هتحص و هل وق اماو 6 اب اف ايا بسنلا نم ح حصي ام ليبس ىلع اذه

 . ينعمب امحر نوكيو نوراه ينب نم ءاسنلا دالوأ نم نوكي نا نكمي نوراه
 ح ا اهمعو اهيخا يت تكرت ولو ئ ديعبلا محرلا نم لوا بيرقلا محرلاو

 دقو ةكلاملا خا ا ج وزي نا ىلوا هنا يعدملا اذه حص ناف هل تلق مالا

 اذه يف هل نوكي له هريغ نم ثاريملاب ىلوا هنا جتحاو لجرب امهدحا ج وز

 بسنلا هج و ريغ نرم تبثي ح جمس ورتلا نال ةجح هل سيل نا ىعم لاق . هجح

۔ ١٢١.۔.



 الو نيملسملا وا ناطلسلا نم ةلاكولابو ىلولا نم ةلاكولابو بالا نم هياصولاب
 حصي مل اذا نيملسملا نم لاق نم لاق دق كلذكو ، ثاريملا هلك اذهب قحتسي

 ةفورعم ىه ىتلا اهتليصف نم اهجوزي نم اهجوزي نا زاج بسنلاب ىلو ةأرملل

 جيوزتلا نأل بسنلاب الا ثاريملا كلذب قحتسي الو اهبسن حصي مل ولو اهنم
 . ثاريملا يف ةجحلا نم عسوا هيف ةجحلاو ثاريملا نم عسوا

 لاملا امهدحا زاحف الام اثرو نيلجر نع لأسو ، ديعس وبا لاقو : ةلأسم

 لاز مث زئاحلا كله نا ىلا ائيش هنم قحلي ملف هيلا كلذ بلطف رخالا نود
 هنا اوملع دقو هقح ىلا هولصؤي ملف مهسلا كلذ يحلا يعداف هتنرو ىلا لاملا

 سيل ما هلام ىلع مهلتاقي نا هل له كلاهلا مهبحاص وا مهدلاو ىلا هيعدي ناك

 ناك هناو ثراو هنا اوملع اذا مهنا يعم لاق ، ثراو هنا اوملع اذا كلذ هل

 ةمئاق { ةيقاب هتجحف & هل تبثت ةجح ريغب هعفدي وهو مهبحاص ىلا كلذ بلطي

 مهبحاص ىلا هيعدي هنا اوملع امنا اوناك ناو ، مهبحاص تومل تومت الو مهيلع

 ىلع هاوعد نكي مل لصالا يف ثراو هنا اوملع الو مهيلع اهتبثي ةجح ريغب
 ىلا هيعدي ناك هناو ثراو هنا اوملع ناف هل تلق 3 مهيلع ةجح مهبحاص

 هل نوكت له هعاطقناو امهنيب رمالا رخآ ناك ام اوردي مل مهنا الا مهبحاص
 ملعي الو هثراو توم ىعدآ نم ىوعد اما يعم لاق 3 اذه ىلع مهيلع ةجح

 اذه لكف يعدملا ىوعدب الا بئاغلا توم ملعي الو هريغ هملعي وا كلذ وه

 ناك ناف مكحلا يف هلوق زوجي ال يعدملاو ىوعد هلك اذهو مكحلا يف زوجي ال

 ىدنع قضي ل هنم ءيش يف وا هلك اذه يف هلوق يف كشي ال نم يعدملا اذه

 لوقي ام نكمأ اذا مكحلا قيرط نم ال نانئمطالا قيرط نم هقدص نم ىلع

 . هوجولا نم هجوب هقيدصت يف كشي الو

۔ .١٢٢



 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ثاريملاب هل مكح نميف

 ثاريملا يف ىوعدلاو ثاريملا يف يعديف رخآ ءيجي مث

 نا يصواو ضراب تام بيرغ لجر نعو ، ديزي نب هنادغ باتك نم
 هثاريمب قحا دحا سيلو ىخا ناك هنا ةنيبلاب لجر ءاجف ىرخأ ضراب انبا هل

 نا هضرا يف ىذلا نم ةنيبلاب هنبا ءاج مث ثاريملا هوطعا نا يتفملا يضقف هنم

 نم ىلع لجرلا كلذ ىلع ردقي الو . هنم ثاريملاب قحا دحا سيلو هنبا اذه

 ىلع سيلف ةنيبلاب لجرلا كلذل لاملاب يضق يتفملا ناك نا لاق 3 مرغلا نوكي

 نم ىلع تلق ء يتفملا رمأب ىطعا يصولا نال يصولا ىلع الو مرغ ىتفملا
 ' لاق { ابئاغ دوهشلا دحأ ناك ناف تلق ، دوهشلا ىلع لاق ، مرغلا نوكي

 { دوهشلا ىلع الو يضاقلا ىلع مرغ ال ةيواعم وبا لاق & هتصح ىدؤي رخالاف

 ذخا هكلهتسا ناك ناو 3 هنم ذخأ هنيعب هعم لاملا دجوو لجرلا دجو ناف

 . هتميق هنم

 دي يف رادلا تناك اذاو ، ةرفص يبا عماج نم هنا دجوي اممو : ةلأسم
 اذهل اثاريم اهكرتو تام هابا نا لدع ىدهاش رخا لجر اهيلع ماقاف لجر

 اذهل اثاريم اهكرتو تام هاخا نا ةنيبلا رخالا ماقاو ، هريغ اثراو هل نوملعي ال

 © كلذل ركنم رادلا هدي يف ىذلاو 3 هماو هيبال هوخا هناو هريغ اثراو هل ملعي ال

 هيلع رضحاف رخا لجر دي يف دبع ناك ولو & نافصن امهنيب رادلاب يضقي هناف
 ه هريغ اثراو هل نوملعي ال هل اثاريم هكرتو تام انالف هابا نا 3 ةنيبلا رخآ
 لاق ث هريغ اثراو هل نوملعي ال ةنس ذنم تام انالف هابا نا ةنيب رخا ماقاو

 زوجت ال ةداهشلا نالو اثاريم هكرتو لقي مل هنال اناصقن ظفللا يف لعل فيضملا

 . عرشلا نايب باتك نم ةلأسملا ىلا عجر ث ملعا هللاو اذه ىلع الا

۔ ٣٢١.۔.



 ، نونس ، نينس ذنم هل اثاريم هكرتو تام انالف هابا نا ةنيبلا دحا ماقا ناو

 . بحاصل دبعلاب يضقي هناف هريغ اثراو هل نوملعي الو ‘ ناتنس ةخسن

 مهنيب دبعلا مهضعب لوق يف اماو ، مهضعب لوق يف نيتنسلا ةخسن © نينسلا
 هريغ لاق ئ ءاوس كلذ ف تقولا ريغو رخالا تقولاو لوالا تقولاو اثالثا

 لوحتي نا لمتحم ال هنال هب ىلوا وه اذه ف رخالا تقولا بحاص نا ليق دق

 . اذه ىلا لوالا لجألا دعب ءىشلا

 ناف ، ةنيبلا هيلعف لجر اهاعداف لجر دي يف ضرا تناك ناو : ةلأسم
 ماقاف ئ هريغ اثراو هل نوملعي ال هدي ف يهو تام انالف هابا نا ةنيبلا ماقا

 اثراو هل نوملعي ال لجرلا اذهل اثاريم اهكرتو تام انالف هابا نا ةنيبلا رخآلا

 ف يهو تام هنا اذه دوهش ةداهشو { نافصن امهنيب اهب يضقي هناف هريغ

 كلملا ةداهش نا ليقو ء هل اثاريم اهكرتو تام هابا نا رخآلا لوق لثم هدي
 . خيرات نكي مل اذا اذه يف ديلا ةداهش نم يلوا

 هكرتو تام هابا نا لجر هاعداف لجر دي يف دبع ناك اذاو ةلأسم هنمو
 ىعدآو ئ هريغ اثراو هل نوملعي ال مهنا اودهشو ةنيبلا كلذ ىلع ماقاو اثاريم

 تناك اذاو © نافصن امهنيب هب ىضقي هناف © ةنيبلا كلذ ىلع ماقاو هل هنا رخا
 اهكرتو تام هابا نا ةنيبلا ماقاو هيبال تناك اهنا لجر اهاعداف لجر دي يف ةما

 اذه يبا نم اهارتشا هنا ةنيبلا رخا ماقاو & هريغ اثراو هل نوملعي ال هل اثاريم

 ثاريملا ةداهش ضقنت ءارشلا ةداهشو ىرتشملل اهب يضقي هناف 0 نمثلا هدقنو

 . رقع وا ةيطع وأ

 لجر دي يف هيرقلاو ناتسبلاو رادلاو لخنلا تناك اذاو هنمو : ةلأسم
 اهكرتو تام هنا اودهشي مل و هيبال اهنا نادهاش هل دهشف هل اهنا لجر اهاعداف

 اودهش ول كلذكو ئ ةداهشلا هذه ذفنت ال و { هل اهب يضقي ال هناف . اثاريم

۔ ١آ٢؟٤.



 تناك اهنا ةنيبلا تماق اذا مهضعب لاقو 0 مهضعب لوق يف هيبال تناك اهنا

 مش ةثرولا ددع ىلع ةنيبلا هلأسأ نكلو اهكرتو تام اولوقي نا جتحي مل هيبال

 ةثرول تبني هناف هيبال ناك هنا وا هيبال هنا حص اذا هنا هريغ لاق ، ءاضقلا ذفنا

 هلاقملا هذه ىلع اوديزي مل هل اثاريم اهكرتو تام اذه دج نا اودهش ولو ث هيبا
 هل نوملعي ال هل اثاريم اهكرتو تام هنا اودهشي ىتح ةداهشلا هذه ذفنت مل

 لوق اذه هريغ اثراو هل نوملعي ال اثاريم اهكرتو تام هابا ناو هريغ اثراو

 اودهشي نا ةنيبلا مهفلكا مل هل تناك اهنا اودهش اذا مهضعب لاقو © مهضعب

 © ءاضقلا ذفنا مث . ةثرولا ددع ىلع ةنيبلا مهفلكا ينكلو اثاريم اهكرتو تام هنا

 اذه تبثي ال ضعبف 3 اهكرت وا اثاريم اهكرتو تام هنا حص اذا هنا هريغ لاق

 اكلم كلذب اهقحتسي ىتلا بابسالا نم نوكي ام وا هل تناك اهنا حصي ىتح

 اهيف امو ايندلا كرت كلذكو © فلخ امم اذهف اهيف امو ايندلا فلخ دق هنال

 اثراو هل ملعي ال ةنيبلا لقت مل و هل اكلم حص اذا هلوق اماو ، كرت امم اذهف

 © هريغ اثراو هل نوملعي ال مهنا ةنيبب ىتا ناف ةنيبلاب كلذ ىلع ىعدي ليقف & هريغ
 لوقي اضعب نا بسحاف ةنيبب تأي مل ناو & لاملا ةحص ىلع كلذب هل مكح
 نم حص امب هل يضقيو هل ثاريملا حص دقف هل ثراو هنا حص نمل لاملا نا
 . لاملا

 هابا نا نيدهاش لجر ماقاف لجر دي يف رادلا تناك اذاو باتكلا نمو

 نا نيدهاش اذه ماقاو ، هريغ اثراو هل نا نوملعي ال هل اثاريم اهكرتو تام
 اثراو امل نوملعي ال هل اثاريم اهتكرتو تتام هنالف هما ناو هما اهيلع ج وزت هابا

 اهيلع جوزت نيح اهنم جرخ دق لجرلا نال ةأرملا نبال اهب يضقي هناف 3 هريغ
 . اهعاب هناك

 نا ةنيبلا ، اهيلع لجر ماقاف لجر دي يف رادلا تناك ناو باتكلا نمو

 يضاقلا ناف ، مهوفرعي مل و هتثرو ىلع اودهشي مل و هل اثاريم اهكرتو تام هابا

. ١٢٥ .



 ةنيبلا ماقا ناف 5 هريغ اثراو هل نوملعي ال مهناو هنيعب انالف هابأ نا ةنيبلا هفلكي
 ىتح ءيش هيلا عفدي مل كلذ ىلع ةنيبلا مقت مل ناو ث هيلا رادلا عفد كلذ ىلع

 هيلا عفد امب اليفك هنم ذخايو هيلا كلذ دعب عفدي مث رظنيو يضاقلا طاتحي

 . اذهب درأ ام يل نيبي ال هريغ لاق ، ءيش نم

۔ ١٢٦ ۔.



 هيبا راد اهنا ةنيبلا رخا ماقاف لجر دي يف رادلا تناك اذاو باتكلا نمو

 كلذكو & ءيشب مهتداهشب هل يضقي ال هناف ، اثاريم اهكرتو تام اولوقي مل و

 . هيبا توم حصي ىتح ىدنع اذكه هريغ لاق 0 هيبال رادلا هذه اولاق ول

 اثاريم اهكرتو تام هدجل تناك رادلا هذه نا اودهش ولو باتكلا نمو

 هريغ اثراو هل نوملعي ال هدج ثراو هنا اودهشي ، ىتح محل يضقي ال هناف

 لدع ىدي ىلع اهلعجاو & دجلل اهب ىضقا مهضعب لاقو 0 مهضعب لوق يف
 . كلذ نم هتصحب هل تيضق دجلا ةثرو ددع اوحصي ىتح

 يبال اثاريم اهكرتو تام هدج نا اودهش ولو ، باتكلا نمو : ةلأسم
 نوملعي الو هل اناريم اهكرتو تام اذه ابا ناو © هريغ اثراو هل نوملعي ال اذه

 ءيشب اليفك ةثرولا نم ذخا ال مهضعب لاقو 0 اهب هل تيضق ، هريغ اثراو هل

 ءيشل هقح هعنما تنكا اليفك ذخا مل نا تيارأ لاقو 5 هثاريم نم عفدي امم

 حص اذا ينبجعي هريغ لاق ، دعب هيلع بجي مل و هدعب يل نبتسي مل و هفاخا
 اذا هل يضقي نا هدج ثروو تام هابا ناو هابا ثراو اذه ناو هدجل اهنا

 حص ام ىلع دجلل اهب يضقيو فقوت اهنا كلذ ريغ حصي مل و هدجل اهنا حص
 35 هرمأ دعب ولو دجلا ةثرول لعج لاحلا هب ترقتسا فيك دجلا ثاريم حص اذاف

 كلذ ةحص سيلو اهب ىلوا هنا ليق دقف هدي يف ىه ىذلا دي يف تكرت ناو

 هدجل اثراو وه ناك هريغ ثراو هدجل حصي مل ناو ث دلاولل كلذ ةحصك
 . كلذ ريغ حصي ىتح

 ةنيبلا ماقاو رخا لجر اهاعداف لجر دي يف رادلا تناك اذاو باتكلا نمو
 ماقاو ، هريغ اثراو هل نوملعي ال نيتنس ذنم هل اثاريم اهكرتو تام هابا نا
 ىضقا ينإف ، ةنس ذنم هل اثاريم اهكرتو تام هابا نا ةنيبلا رادلا هدي يف ىذلا

 برقال ابب يضقي لاقو 3 هدي يف يه ىذلل اهب يضقا الو يعدملل اهب
 ناو ىعدملا يبال تناك رادلا نا رقا رادلا هدي يف ىذلا نا ولو ، نيلجالا

۔ .١٢٧



 كلذ تلبقف ةنيبلا كلذ ىلع ماقاو نمثلا هدقنو مهرد فلاب هنم اهارتشا هابا

 يف رادلا ، راد تناك اذا مهضعب لاقو ۔ يعدملا وه ةلزنملا هذه يف وهو هنم

 هتوخالو هل اثاريم اهكرتو تام هابا نا ةنيبلا اهيلع رخا لجر ماقأو لجر دي

 هناف {| مهلك بيغ هتوخاو مهريغ اثراو هل نوملعي ال نالف نب نالفو نالف

 © مهنم ةلاكوب الا ائيش مهتصح نم هيلا عفدي الو هتصح دهاشلا اذهل يضقي

 ةصح .يف :رايخلا ك احلل ليقو © هدي يف رادلا تناك ىذلا دي يف مهبصنا كرتيو

 يف يه نم دي يف اهكرت ءاش ناو هميقي ليكو ىلا اهملس ءاش نا بئاغلا
 ىذلا دي نم رادلا ع زني هناف مهقوقح دحجي رادلا هدي يف ىذلا ناك اذاف { هدي

 ةخسن يف بئاغلا قح فقواو هقح دهاشلا اذه ىلا عفدو ، ركنا اذا هدي يف

 رادلا هدي يف ىذلا رقاو ةنيب مقت مل ولو مهضعب لوقيو ، لدع دي ىلعا بيغلا

 كرتيو & هقح دهاشلا اذه ىلا عفدي لاق مهضعب ناف كلذ دعب ركناو مهيبا راد اهنا

 . ءاوس اذه يف ةنيبلاو رارقالا ليقو ث رقملا دي يف بيغلاو ةخسن يف بئاغلا قح

 مهنم دحاو ةثروو لجر دي يف رادلا تناك اذا مهضعب لاقو باتكلا نمو

 ىلع ةنيبلاب الا هنم لبقت ال هناف بئاغلا بيصن ىرتشا هنا لجر ىعداف بئاغ

 نيرقم اوناك اذا همصخ ةثرولا ءالؤه نم دحا سيلو همصخ وهو بئاغلا

 . هل هنا بئاغلا بيصنب

 هابا نا معلا ىعداف هيخا نباو لجر دي يف رادلا تناك اذا باتكلا نمو

 تام هابا نا خالا نبا ىعداو ، هريغ اثراو هل نوملعي ال هل اثاريم اهكرتو تام

 هناف كلذ ىلع ةنيبلا اعيمج اماقاو ، هريغ اثراو هل نوملعي ال هل اثاريم اهكرتو

 هاخا نا معلا لاقو ؤ اذكه ىوعدلا نكت مل ول ناو & نافصن امهنيب اهب ىضقي

 ناو هيبا لبق تام دجلا نا ةنيبلا خالا نبا ماقاو ، هوبا اهثروف هيبا لبق تام

 تام هابا ناو { امهريغ هل ثراو الو معلا رخالاو خالا نبا امهدحا هاثرو هينبا

 لك بيصنب يضقي لاق مهضعب ناف & هريغ هل ثراو الو هثروف دجلا دعب

۔ ١٢٨



 فصنب يضقيف ائيش كلذ نم تاومالا ثروا الو ءايحالا هثارول امهنم دحاو

 ةلأسملا هذه نايبو ، مهضعب لوق وهو { معلل رادلا فصنبو خالا نبال رادلا
 . باتكلا اذه نم عضوملا اذه ريغ يف

 تناك اهنا ضرا وا راد ىلع ةنيبلا ماقاف لجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو : ةلأسم
 اذه نم ةصح كرتو هوبا تام مت همعو هيبال اثاريم اهكرتو تام هناو هدجل

 دلاو هاخا نا ةنيبلا مهدحا ماقاو & هريغ اثراو هل نوملعي الو هل اثاريم رادلا

 لاقف ، وه هثروو هوبا تام مت سدسلا هنم هوبا ثروو هيبا لبق تام اذه

 لطبيو هدوهش هل يضميو لوالا يعدملا ةداهش عمسي نا مكاحلل ىغبني لاق نم

 ءالؤه ةداهش لبقت الو هلك لطبي لاق نم لاقو ، رخؤملا دوهشلا ةداهش

 ك احلا عم ةنيبلا توتسا اذا لاق نم لاقو 3 هبذاك نيتنيبلا ىدحا نال دوهشلا

 ةنيب هل تماق ىذلا خالا نبا يطعيف لام ىلع نودهشي امناف مكحي نا لبق نم

 ةثالث لاملا ىلع ةنيبلا هل تماق ىذلا معلا ىطعيو © لاملا عبر لاملا فصن ىلع

 هب تماقو هيخا نبا هركنا ىذلا هيخا لام سدس معلا ىطعيو ، لاملا عابزا

 ىذلا اذه ناكو هيبا نم هوخا ثرو امم هثروي الو هيخا لام بلص نم هتنيب

 . كلذ نع لسو يسفن يف الح
 هيخا نبالو ةنيبلا هب هل تحص هنال هيخا لام سدس معلل رثؤملا وبا لاق

 ةنيبلا تدهشو 3 هل اهلك رادلا نا معلل تدهش ةنيبلا نال لاملا ىف رادلا ثلث

 نامهس لكلل ةثالث نم امهنيب اهتمسقف خالا نبال رادلا فصن نا ىرخالا

 لثم ضعب امهضعب نم ناثروي نا لثم اذه ىراوحلا وبا لاق { مهس فصنللو

 نم سدسلا هابا تيطعاف هنبا تامو 0 هينبا نيب هلام مسقو دجلا تام اقرفلا

 سدس و هيبا لام فصن معلل نوكيو ، هدج لام فصن نبالا نبال نوكيف هلام

 . هنم ثرو ام ريغ نم لام هل ناك نا هدلو لام لصا نم هدلو لام نم هنبا

۔ . ١٢٩



 يف الام لجرلا ىعدي ىوعد الو ةجح بحاصل نوكي ال امهمو : ةلأسم

 ريغي مل و ؤ ركني ملف هعمسي وهو هل هنا هنم ءاعداب هيلع هلكا دق لجر دي

 8 كلذ ريغو ةبادلاو دبعلا يف كلذكو هل ةجح الف بلطو دعب نم ركنا اذاف

 هيعدي هوبأ نكي مل و هنم هيبا ثاريم يعديو هدجل ناك الام يعدي لجرلاو

 ثاريم ىعدا اذا كلذك و 0 ةنيبب هيلع ىعدي الو هل ىوعد ال ليقف & لبق نم

 "آ الاتام ..ىتح بلطملا كلذ بلطي تيملا كلذ نيكي ملو تام دق ثراو
 هريغو رباج يبا نب ىسوم نع رثالا يف ءاج كلذكو 7 اعباتتم مهتوم نوكي
 نا الا هتجح هل نوكي نا بحأ اناو 0 رثؤملا وبا لوقي هبو . نيملسملا نم

 رثؤملا وبا لاق ، لاملا كلذ نم هثاريم لطبت ةنيب هيلع تماق دق تيملا نوكي

 امنا لدع ةنيب موقت نا الا يلوق وهو رباج يبا نب ىسوم لوق هانظفح ىذلا
 هناف مويلا ىلا مسق هيف ىرج هنا نادهاشلا ملعي ال اذه هموي ىلا عاشم لوألا
 . لوالا لبق هخسن لوالاف لوالا ثيراوملا ىلع لاملا مسق كلذ حص اذا

 عاشم لوألا تيملاو دجلا لام نا لدع ةنيب موقت وا لضف باتك نمو
 ناملع اذاو ةجحلا يف لخدي هناف مويلا ىلا مسق هيف رجي مل اذه هموي ىلا
 هنا ةنيبلا هيلعف هريغ دي يف لاملا نم ائيش ةثرولا ضعب ىعدأ مسق دق لاملا

 مسقي مل هنا ةنيبلا لوق لبقا ال رثؤملا وبا لاق { مسق هنا ملعي مل ناف مسقي مل

 هيف ىرج هنا نوملعي ال نالف هثرو نيب عاشم عضوملا اذه نا اودهشي ىتح
 ثراولا تام اذا هنا لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق لاق هريغ نمو 0 مسق

 نا حصي نأ الإ هتجح تماق دقف لاملا اذه يف ةبلاطم هنم حصي مل و لوالا
 هجوب وا بصغ وأ ةلامع وأ ةلاكوب هدي يف وه نم دي يف هناو هل لاملا اذه

 بلطي مل اميف ثلاثلا ةجح عطقن امناو هتجح يناثلل لاق نم لاقو ، هوجولا نم

 دحا ىلع تبثي مل و لاملا حص ام هتجح عبارلاو ثلاثلل لاق نم لاقو ، يناغلا
 نوملعي ال مهنا لاق نم لاق هريغ نمو ، لاملا نم هقح ليزت ةجح هثرولا نم

۔ .١٣٠



 نم لاقو ، هتجح يناثلا ثراوللف ةجح توبث الو مسق لاملا يف ىرج هنا

 ثراولا ةجح تبنت كلانه مث موسقم ريغ عاشم لاملا نا حصي ىتح لاق

 . ىناثلا

 هدج ناو . هدجل ناك هنا لدع ىدهاش مكاحلا عم لجر ماقا اذاو : ةلأسم
 بلاطلا اذه با مهنمو نالفو نالف مهو هينب نيب اثاريم لاملا اذه كرتو تام
 نيذلا ءالؤه الا اثراو اعيمج ءالؤهل نوملعي الو بلاطلا اذه هثزوف هوبا تام مش

 اذه يف لعلف مويلا ىلا مسق هيف ىرج امهدحا لام نا نوملعي الو مهانيمس

 اذه اقاسو ةداهشلا هذهب ادهش اذا امهنا لاق نم لوقب ذخان نحنو افالتخا

 باتك لدع ىلع مهنيبو مهل هنا ءالؤه ةثرو ىلا غلبي نا ىلا دجلا نم تاريملا
 همسقف ةثرولا رضحو مكاحلا همسق دق هنا ةنيبب كلذ عفدي نم ءىجي نا الا هللا
 3 هل حص ثيح هبلطيف همهس ىلا مهنم دحاو لك عجري كلذ دنعف مهنيب اميف

 هبسن حص اذا لاق ، ديسا ينب نم هناىعدآ لجر يف ناورم يبال باوج نمو
 كتملعا دقو مهعمجي امو مهمومر يف ديسا ينب عم ذخا ديسا ينب نم هنا

 لاق هريغ نمو & ينم دهجلاو يلوق وهو هل ةداهش الف نيملسملا باتغا نم هنا
 ام ثاريملا نم بلطي نا دلولل سيل هنا لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق

 كلذ زوجي لاق نم لاقو هنع لوزت يتلا ججحلا نم كلذكو ، هدلاو بلطي م
 مادام لاق نم لاقو لوالا بلطي مل ام بلطي نا ثلاثلل سيل نكلو لوالل
 كلذ ناك اذا لاق نم لاقو 3 اولسانت امف مسق هيف حصي مل و مسقي مل لاملا
 هيف ىرجي ىذلا كلذف ابراقتم مهتوم ناك اذاو كلذ زاج مهتوم نم عباتت يف

 . باوصلاب ملعا هللاو فالتخالا

 لاقو ، ةمذلا لها ىواعد نم ةبوتكم ةرفص يبا عماج نمو : ةلأسم

 ريغ ملعا ىتح ثاريملا يف مهبيصن نم رتكا ةجوزلاو جوزلا يطعا مهضعب
 ملعي ىتح لقالا ايطعي نا ةأرملاو جوزلا يف ىلا بحا لوالا لوقلاو ، كلذ

۔ . ١٣١



 لقا يطعي نيجوزلا لثم نيلاح ىلع ثري نم هريغ لاق ، ةثرولا مك فرعيو
 انفصو ام حصو هدي ف ناك اذا مكحلا ريغ اماو مكحلا ف اذه نوثري امم

 تءاجف تام لجر باتكلا ريع نمو 0{© ك رت ءاش ناو ملس ءاش نا رايخلاب وهف

 . نمثلا عبر يطعت ام لقاف ، ثاريملا نم يطعت مك هتأرما اهنا ةنيبلا تماقاف هتآرما

 - نكي .ملف هثراو هنا رخا ىعداف نالف ثراو هزا ىعدآ لجر نعو : ةلأسم

 هنا فلخ لاق 3 امهيلع نيملا ىرجت فيك ناميالا ىلا الزنو ةنيب امهدحا عم

 نامصخلا ناذه رضحا ناف تلق 3 هثراو مصخلا اذه نا ملعي ال نالف ثراو

 مكعن ال لاق { ك احلا لعفي ام نالف ثراو هنا لدع يدهاش امهنم دحاو لك

 ناف . امهنم دحاو لك هب ث ري ىذلا بسنلا د وهشلا نيبي ىتح ءىشب امل

 ناك مكاحلا مكح يف هب ىلوا امهدحا ناك ناو ث امهنيب لاملا ناك هيف ايوتسا

 امهنم دحاو لكل حصي ام لكب امهنيب كرش هلف اوكرتشا ناو { رخالا نود هل
 . ثاريملا يف

 املف كلذ وه ركناو اهقلط هنا اهجوز ىلا تعدا ةأ رما نعو : ةلأسم

 اهتدع تلخ دقو قح هنا هيلا هيعدت تناك ىذلا قالطلا نا رقأ توملا هرضح

 . قالطلا نم تعدا تناك اميف هيلع ةبذاك تناك اهنا اضيا ىه تلاقو

 مشاه ىلا ناميلس نب دمحمو ةفيذح يبا نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 ركناف ةيصو وا نيد وا لام يف اثاريم لجر ىلا بلط لجر يف ، مهجلا نبا
 فلحي نا هركف ىعدا ام كعم يلام ، فلحا بلاطلا لاقو ث هيلا بولطملا

 اما & تاباوجلا ضعب نمو ك بج وتسيو بلاطلا فلحي الاو ،] فلحي نا هيلعف

 وا هل ناك هنا لصالا نع يعدملا لاست كناف تمداقت اذا لاومالا ناف دعب

 هوبا هيف ابولطم ناك هنا هلسف كلذب ةنيبلا ماقا ناف تماق اذاف هدجل وا هيبال

 اوبلطو هيلع اوربج مهنا ةنيبلا تماق ناف لاملا كلذ هل ناك نم وا هوخا وا

 ام لاملا هدي ف ىذلا فلحف ةنيبب كلذب مقت ل ناو لاملا مهيلا عفداف هف

۔ ٢١٣١۔.



 لاملا اذهو هدي يف لاملا رقاف فلح ناف هيلا يعدملا اذه يعدي ام ملع نكي

 اذاو اماو ، كلذ مهفاف لسن ىلا يعدي لسن ناك اذا . لوسنلا نيب ىرجت

 اذاف هلام هيعدي ىذلا لاملا نا ةنيبلا لسنلا لاساف هلسن ريغ ىلا لسن ىعدا

 لاملا كلذ لكأي مث لسنب سيل ىذلا ةنيبلا هيلا يعدملا لأساف كلذب ةنيبلا ماقا
 لاملا هل ناك ىذلا نم عيب وا لحن وا ةيطعب ةيطع وا ةقدصب هلمكا ىعدا ناف

 لاملا رقاف كلذ نم يعدي امل ركني الو ريغي ال .كلذل رضاحم لاملا بحاصو

 . كلذ دعب ءيش لصالا بحاصل سيلو هدي يف

. ١٣٣ .



 نورشعلاو نماثلا بابلا

 دلولاو ةيجوزلا وأ قالطلا ةجوزلا ىوعد ىف

 ةنيب تعداو ج وزلا ركناو قالطلا هتجوز هيلع تعدا لجر نع 7

 اهل برضي لاق لاق ث ةنيبب يتأي نا ىلا ةخسن الا اهنيبو هنيب لاحي له ةبئاغ

 اهنيبو هنيب لاحيو اهيف يه ىتلا دالبلا نم مدقت اهتنيب نا ملعي ام ردق ىلع الجأ
 . لجالا كلذ ىلا

 ىلع ربجي ، ركناو اهجوزت هنا لجر ىلا يعدت ةأرما يف لاقو : ةلأسم
 3 هرارقاب هتجوز اهنا مكاحلا مكحي الو همزلي ىذلا يف هنم فصنيف 0 اهقالط

 { فالتخا كلذ يف لاق 0 ةنيب نكي مل و هنيمي تبلطو هدلو ركنا ناف :تلق

 نوكت نا بحا امناو ، اذه يف نيمي ال لاق نم لاقو © نيملا هيلع لاق نم لاق

 ٠ “ .. ظيلغتلل نيملا هيلع
 زاجاو هتأرما قلط الجر نا ادهش نيدهاش نا ول مشاه لاق : ةلأسم

 ىلا عجرت ال ةأرملا نا { نادهاشلا كلذ دعب امهسفنا ابذكاف مكاحلا كلذ

 . اهجوز

 فلحف الدعو هتأرما قلط هنا نادهاش هيلع دهش لجر نعو : ةلأسم

 ءاسنلاو ديبعلا هيلع عفرف لطابب هيلع اودهش دقل هديبع قتعو هئاسن قالطب

 . هديبع قتعي الو هؤاسن قلطي ال هملع ىلع فلح امنا لاق & كلذ يف لوقلا ام

 اهدر ناك هنا ىعدآ اهتدع تضقناف هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم

 ناف تلق . ةنيبلاب الا اذه يف ناميا ال لاق & ناميا اذه يف له يه تركناو

 تلق هنم تناب دقو نيمي انهاه سيل لاق نا اوباغ وا اوتام دق ةنيبلا نا ىعدآ

 درلاب اهملعا دق ناك دق هنا ىعداف هدعلا ءاضقنا دعب اهدرب ةنيبلاب ءاج ناف هل

دق هنا ةنيبلا هيلع لاق ث اهنيمي بلطو كلذ يه تركناو ةدعلا ءاضقنا لبق



 ناف ةدعلا يف ىهو درلاب اهملعا ام اهنيميف الاو ةدعلا يف يهو درلاب اهملعا

 نيملا تدر ناو 5 كلذ امهل سيلف فلحت نا تهرك ناو هنم تناب دقف تفلح

 نادهاشلا اهملعا هناىعدآ اذا كلذو هريغ لاق ، درلاب هتأرما تناك فلحف هيلا

 تدجوو هريغ نمو & هل تجرخ ثيح نم ابوتكم هتدجو ناف درلا يف رظنا
 فلح ء هيلا نيملا تدر ناف هنم تناب دقو ةدعلا يف درلاب اهملعا ام فلحت اهنا

 اهملعا هنا ىعدآ اذا كلذو هريغ لاق ، هتأرما يهو ةدعلا يف درلاب اهملعا دقل

 . ةنيبلاب الا نيمي اذه يف سيل لاق نم لاقو ، لوقلا ضعب يف درلاب نادهاشلا
 اهيتأيو كلذ اهيلع تبث ةدعلا يف نيدهاشلا دحا وا وه اهملعا اذا ليق دقو
 اهيلع ىعدآ اذا نيمبلاب هيف لوقي نم لوق كلذ ىلعف يقابلا دهاشلا وا نيدهاشلاب

 . مكحلا يف اهيلع تبث ترقا ام

 لجرلا نع ديعس نب داده ناميلس وبا ىضاقلا هفلا ىذلا باتكلا نمو

 اهيلا درف نيملا هنم تبلطف ركناف قالطلا هيلع تعداو هتأرما هيلع تعفر اذا
 ىلع طرتشي مكاحلا ناف نيمبا اهيلا جوزلا در اذا لاق . مكاحلا اهفلحي له نيملا

 دقف تفلح اذا هل لوقيو نيميلا اهل جوزلا در اذإ اهقالط اهنيمي ناب جوزلا

 تضقنا اذا ج وزتت نا اهل زاج اهفلحو كلذب يضر ناف معن لاق اذاف & تقلط

 ك احلا ىلا هنيمي بلطو ركناو قتعلا هديس ىلع ىعدآ اذا دبعلا كلذكو هل تلق

 كلذب يضر ناف هقتع هنيمي نوكي نا مكاحلا هيلع طرتشي معن لاق ، دبعلا فلحا

 . قتع هفلحو ديسلا

 ل و ج وزلا ركناو اهقلط هنا اهجوز ىلع ةارما تعدا ناف تلق : ةلأسم

 ةصق نكت مل اذا يعم لاق © كلذ يف نيملا نوكت فيك ةنيب ةأرملا عم نكي

 قالطلا ظافلا نم هيلع هيعدت ظفل ريغ نم هسفن قالطلا ىنعم هيلع تعدا امناو

 كلم نم اهجرخي ةعاسلا هذه ىلا اهل هيلع تباث وه اقالط اهقلط ام اهل فلح

 هنا هيلع تعدا ناف هل تلق ، اهدرو اهقلط نوكي نا نكمي هنال هنم ةيجوزلا

۔ . ١٣٥



 اهقلط ام هتأرما اهنا فلحي هناف هنيمي تبلطو اهركناو تاقيلطت تس اهقلط

 . ةعاسلا ىلا ةيجوزلا مكح نع هنم اهنيبي اقالط تاقيلطت تس

 مث ركناو قالطلا هتجوز هيلع تعدا نمو ث ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 رقي مل هنال هثرت اهناف © اهقلط ناك ام هنا اهسفن بذكت تعجرو تام

 ةدعلا يف تامو ايعجر اقالط تقلط تناك نا ةقلطملا ناف اضياو ©،© قالطلاب

 . هتنرو

 فيك قلاط تنا اهل لاق هنا اهجوز ىلع ةأرما تعدا ناف تلق : ةلأسم

 ةياكح هيلع تكح دق ظفل اذه ليق دق لاق & ىوعدلا هذه ىلع نيملا نوكت

 ك احلا رظني مث . اذكو اذك اهل لاق ام ةصق ىلع نيملا نوكتو ةصق تصقو

 مكح هيلع فلح ىذلا ظفللا كلذ يف قالطلا هيلع بجوي & ناك ناف كلذ يف
 . هذه اهاوعد نم هسفن جرخي ن ا الا كلذب هيلع

 نيبو ينيب ناك ينا لجرلا هل لاقف هتأرماو لجر رثؤملا ابا رضحو : ةلأسم
 ام يعمسا رثؤملا وبا اه لاقف . يتأرما كسيلف ىرتتسا تلقف مالك يتأرما

 كلوقب تينع تنك نا لجرلل لاقف لاق ، اذكه لوقي اك وه تلاقف لوقي

 مل لجرلا لاقف ، كيلع سأب الف اقالط ونت مل ناو ، تيون اك وهف اقالط
 نا ةأرملل رثؤملا وبا لاقف © ينتمغ ذا اهمغا نا كلذب تدرا امناو اقالط ونا

 ينرم اف هنيمي ةأرملا تبلطف هيفلحتساف هيقدصت مل ناو كيلع ساب الف هيتقدص

 لجرلا فلحف اقالط يتأرما كسيلف ىرتتسا هلوقب ينع ام هللاب هفلحتسا نا

 . كجوز وهف هيلا

 اهنيمي ىلا لزنو ركناف قالطلا اهجوز ىلا تعدا يتلا يف ليقو : ةلأسم
 اذه هنم ةنيابل اهناو اثالث اهقلط دقل تفلح اعلخ وا اثالث اقالط تعدا ناف

 ةعجرلا هيف كلمي ناك ناو ، علخلا يف كلذكو 3 هتجوزب يه امو . قالطلا
۔ . ١٣٦



 اهناو هنم اهتدع تعطقناو اهقلط دقل تفلح تضقنا دق اهتدع نا تعداو

 3 كلم ةعجر كلم اهيف هل الو & ةعجر اهيف هل الو هجوزب هل يه امو هنم ةنيابل
 . اهدر ىلع ربج اهتدع ضقنت ناو

 كاحلا ىلا الزانتو قالطلا اهجوز ىلع تعدا ةأرمأ نع هتلأسو : ةلأسم
 اهاوعد ىلع ةأرملا ىعدت هنا يعم لاق ، امهنيب كلذ يف مكحلا ام . كلذ ركناف

 هاوعد ىلع فلح ناف اهل فلح اهجوز نيمي ىلا تلزنو ةنيبلا تزجع ناف ةنيبلاب
 فلحتف نيملا اهيلا دري وا فلحي ىتح سبح لكن ناو هترشاعمب اهيلع مكح

 هيلع مكحو . امهنيب قرف قالطلا بجوي ام ىلع تفلحف نيميلا اهيلا در ناف

 ايعادت ام ىلع قالطلا يف ظفللا لاق ث اهنيمي يف ظفللا فيكف هل تلق قالطلاب

 امهضعب ىواعد ىلع نافلتخيف امهضعب ىلع اهناصقت صصق اهنال . ليق اميف
 اقالط بجوي مل ناو . هب مكح اقالط بجوا ناف نيملا يف رظني مث {“ ضعب

 بجوي ىوعدلا الو قالطلا بجوي نيملا نكي مل اذا مكاحلا نا الا هتجوز تناك

 امهيواعد نم رظني ام ىلع فلحي امناو هيف نيميلل ىنعم الف هعم مكحلا يف قالطلا

 نا اهقلط ام هنا فلح ناف هل تلق & مكح ضعب اهضعبل اهيلع بجوي امم

 اهقلط هنا هيلع تعدا اذاف لاق ، هترشاعمب حاحلا اهيلع مكحي له هل نيملا تناك

 ماكحابو هل ، هترشاعم مكاحلا اهيلع مكحي مم اهقلط ام هيلع نيعلا تناك اذكه

 ملعت تناك اذا هنم برهت نا اهيلعف هل تلق 0 اهيلع هل تحص اذا ةيجوزلا

 الا اهيلع سيل ما قادص وا لام نم هيلع تردق امب هنم ىدتفت وا اهقلط هنا

 اهتعجر كلمي ال اقالط هيلع ىعدت تناك اذاف لاق ، هنم هب ىدتفت قادصلا

 اميف كلذ اهعسي مل ةيجوزلا ماكحاو هترشاعمب اهيلع مكح اذا اهنا ليق دقف هيف
 هترشاعم اهمزل ناف اهيلع ردقي ال ثيح هنم برهت نا اهيلعو . هللا نيبو اهنيب
 لام نم هيلع تردق امب هترشاعم نم اهيلع قحلا توبثل هنم ىدتفت نا اهيلعف

 ىلع هتدهاج الاو اهليبس اهلالخ ناف هيلع ردقتو كلمت ام عيمجو قادص وا
 نإو © هلتقت ىتح كلذ ىلع هلتاقتو هب اع هنا هنم كلذب ةملاع تناك اذا كلذ

۔ . ١٣٧



 اهيلع تبث هتفلحو كلذ ركناف هيف اهتعجر كلمي اقالط هيلع ىعدت تناك

 هرضي الو . كلذ نم رذعي الو اه لحتل اهدر ىلع ربجي هنا ليق دقف هترشاعم

 ىلع ربج كلانه نمف . اقالط ناك نا كلذ اهعفنيو اقالط نكي مل نا كلذ

 ربجي نكلو اهقلط هناب هيلع مكحي الو اهتعجر هيف كلمي ىذلا قالطلا يف اهدر
 . اهدر ىلع

 اهجوز اهقراف ةأرما نعو ىراوحلا يبا نعو ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 لاق 0 اهنيمم بلطو هركناو هيلا هتدأف اهقراف ذم رهشأ ةرشعل دلوب تءاجف

 اهمزلي هنا اذه يف عمسا مل و نيتنس ىلا هيلا هتعدا اذا همزلي دلولا نأ اندنع ىذلا

 تنا اهل تلق ينا لاقف ، قالطلا اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو : ةلأسم
 قلاط تنا لاق نكلو لوقلا اذه عمسا مل تلاقف انالف يلوقب يتثدح نا قلاط

 هنال ىعدا ىذلاب ةنيبلا وه هيلعو اهلوق لوقلا لاق 5 ةنيبلا نم ىلعو لوقلا نمل
 . قالطلاب رقا دق

 تلاق ناف . اهولس لاقف قالطلا هتأرما هيلع تعدا لجر نعو : ةلأسم
 ىرأ ال لاق ، تبذك وه لاق ىنقلط تلاقف تلأسف ‘ تقدص دقف اهتقلط ينا

 . لوقت ام ىردي ال وهو اهقدص هنال عقي اقالط

 رضحاو وه ركناو اهقلط هنا امهدحا تعدا ناتأرما هل لجرر : ةلأسم
 اهايا انفرعو نيتاه هيتأرما ىدحا قلط هنا امهدهشا هنا ادهش لدع ىدهاش

 ىلا ديزي نب هنادغل لئاسم يف تناك ةلأسملا هذهف ، قلط يتلا يه امهتيا انيسنو

 أ ظفح اهيف انا ىدنع سيلو اهيف باوجلا ناك فيك ىلع بهذ دقو خيشلا

 هاتجوز امهو امهادحا قالطب مكحي ال هنا انموق ءاهقف نع لوقلا ضعب يفو
 ال هنا نامزلا اذه نم انباحصا ضعب ىأر يف تيأرو . اهقالط وه ركنا اذا
 نيذه دحال مهرد فلاب لدع ادهاش هيلع دهش اذا اماو ، امهيدحا ىلا برقي

۔ . ١٣٨



 ىردا الف وه امهيا ىردي ال و امهدحال اندهشا دق نادهاشلا لاقو ٤ نيلجرلا

 امهاقفني ىتح امهل مهرد فلاب هيلع مكحي هنا بسحا ينا الا اهيف باوجلا فيك
 . . حصي ال امب امهدحال مكاحلا مكحي الو

 فيك قلاط تنا اهل لاق هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم
 مكاحلا رظني مث اذكو اذك اهل لاق ام نيملا نوكت هنا يعم لاق © نيعلا نوكت

 مكح هيلع فلح ىذلا ظفللا كلذ يف هيلع قالطلا بجوي ناك ناف كلذ يف

 & اقالط اهب درا مل لاق مث كلذ ىلع تفلح اهيلا نيملا در ناف تلق & كلذب هيلع

 مكحلا يف هتين يف نيملا هل لعجي ناك ناف ، كلذ يف رظني ك احلا نا يعم لاق

 هل تلق ، قالطلا هيلع بجو هتين لعجي ال نمم ناك ناو ، قالطلا نم هأربا
 اهفلحو ركنا مث قلاط تنا همالك يف لاق مث ةبطاخمو مالك امهنيب ىرج ناف

 الو ةجح اذه نوكيا ، قالطلاب اهل نعا مل تفلح نا دعب لاق مت كلذ ىلع

 تفلحو اهقالط بجوي ام ىلع اهفلح اذا هنا يعم لاق 5 اهنيمي دعب قالطلا همزلي

 . ةجح كلذ دعب هل نكي مل و مكحلا يف قالطلا هيلع بجو كلذ ىلع

 ةيجورزلاب هل رقت مل و اثالث اهقلط هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو : ةلأسم

 هيلع ةيعدملا يه اهنا يعم لاق & كلذ يف يعدملا نوكي نم هتجوزو هنا ىعدآو

 ةيجوزلا ىلع ةنيبلاب ةيجوزلل يعدملا يعديو ةيجوزلا اهيلع عدم وهو قالطلا
 الاو ةنيبلا تحص ناف { قالطلا ىلع ةنيبلاب ةأرملا تيعد ةيجوزلا تحص اذاف

 . نيملا وه هيلع ناك

 جوزلا ركناف قالطلا اهجوز "ىلع تعدا اذا ةأرملا يف تركذو : ةلأسم
 فيك تلق © نيملا هيلع ناك قالطلا هيلع تعداو ةيجوزلا ىلع ارراقت اذاف كلذ

 { اهظفل يف مكاحلا رظني مث ظفللا نم تعدا ام ىلع فلحي امناف لجرلا فلحي
 هفلحي مل قالطلا بجوي ال ناك ناو ث هيلع هفلح قالطلا بجوي ناك ناف

 ديري نا الا قالطلا بجوي ال ءيش نوكي نا الا قالطلا بجوي مل ءيش ىلع

۔ .١٣٩



 نوكي امناو ، كلذ اهل ناك اهل اقالط لوقلا كلذب دارا ام هنيمي تبلط و اقالط هب

 . انفرع اذكه ظافلالا نم هيلع نايعادتي ام ىلع قالطلا يف نيما

 اهجوز ىلا تعدا اذا ةأرملا نعو ، ديعس نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 نوكسلاب اهرمأي نا ىرتأ تفلح اذإف هنيمي تبلطو وه ركناو اثالث اهقلط هنا

 يف هترشاعمي امهرمأي مهيف تفصو ام ىلعف & اهنكس لاح نوكي فيكو هعم
 ىدتفتف هيلع يعدت اميف ةقداص تناك ناو . هللا ىوقتب اهرمأي و رهاظلاب مكحلا

 هنم برهتلف اهل هيلع ىذلا اهقادصب اهتيدف لبقي مل ناو هكلمت ام عيمجب هيلا

 اهسفن ىلع هتدهاج هنم برهلا ىلع ردقت مل ناف . اهيلع ردقي الو اهاري ال ثيح

 نيملسملا نا هل لوقتو . اهل ةعماجملا اهنم ديري ام نيح نم كلذ ىلع هلتقت ىتح
 هتعفد اهنع عنتما الو اهتيدف اهنم لبقي مل ناف اذه ىلع كلتقا نا يل اوزاجا دق
 نيحلا نم نيح يف الو ةليغ هلتقت الو هلتقت ىتح هتلتاق عنتمي مل ناف اهملظ نع
 . هللا ءاش نا كلذ مهفاف اهملظ ديري ام لاح يف الا

 كلذكو 7 ةنيب وا رارقاب الا هيف مكحي الو حاكنلا يف نيمي ال لاقو : ةلأسم
 وا ةنيبب الا هيف مكحي الو هيف نيمي ال . حاكنلا لثم وه بسنلا يف نيملا

 . رارقاب

 اهنا لاقو كلذ ركناو اهجوز نم قالطلا ةأرملا تعدا اذا لاقو : ةلأسم
 اقالط اذكو اذك اهقلط امو هتأرما هذه هنالف نا فلحي هنا هنيمي تبلطو هتأرما

 هيلع ناك نيمبلا نع عنتما ناف ةعاسلا هذه ىلا ةيجوزلا مكح نع هنم اهنيبي

 ىلع ربج ىبا اذاف . هيلع يعدت ام ىلع نيميلا اهيلع دري نا اماو فلحي نا اما

 . سبح نكي مل نا ربجلا نم قحتسي ام وا سبحلاب كلذ
 نم اهدلاو هأرباو كلذ اهركناف قالطلا هتأرما هيلع تعدا نمو : ةلأسم

 اهزهج وه ناك ام اهاطعاو اهلام نم ءىرب ام اهسفن اهل وه رباو قادصلا

 نآربلا يف اهليكو دلاولا ناكو ءيشب هتكردا نإ اهقادصب هل دلاولا لبقو . هب

۔ . ١٤٠



 تناك ناف اهقلط ام هنيمي بلطت تعجر اهتدع تضقنا املف ليكو ريغ وا

 يتأي نآربلا ناف اهأراب دقو كلذ وه ركناو نيتنثا وا هدحاو اهقلط هنا تعدا
 يه تعداو نيتنثا وا هدحاو اهقلط هنا رقا ناف ، قالطلا نم ناك ام ىلع

 تزجع ناو © كلذب ةنيبلا اهيلعف قالطلا نم ةدعلا تلخ ام دعب نم اهأربا هنا

 اهيلا نيملا در اذا تفلح فلحي مل ناف هتأربأو اهأربا دقل هللاب نيمي هيلعف ةنيبلا

 © هيلع اهقادص اهلو . اهايا هقالط نم اهتدع ءاضقنا دعب نم هتأرباو اهاربا هنا امنا

 اهقلط ام هللاب نيمي هيلعف ناربلا لبق تاقيلطت ثالث اهقلط هنا تعدا تناك ناو
 فلحت نا اهيلعف اهيلا نيميلا درو وه فلحي مل ناف & ناربلا لبق تاقيلطت ثالث

 تعدا اذاو { اهقادص اهلف تفلح اذاف ناربلا لبق اثالث اهقلط دقل هللاب انيمي

 اذاو ث ةنيبلا اهيلعو ةيعدملا يه ةأرملا ناف جوزلا ركناو اقالط وأ اعلخ ةأرملا

 كلذف قالطلاب رقا ج وزلا ناف يه تدحج و دبع ىلع اهعلاخ هنا ج وزلا ىعدا

 . همزلي

 تعلتخاف كلذ ركناف اثالث اهقلط هنا اهجوز ىلا ةأرما تعدا اذاو : ةلأسم

 نكي مل تلاقو كلذ دعب اهسفن تبذكا مث كلذ ىلع اهعلاخ و اهقادص نم هيلا

 يف تناك اذا زئاجف ةيجوزلا نم هيلع ناك ام ىلع اهعجاري نا داراو ينقلط

 اجوزت اهجوزت اهتدع تضقنا دق تناك ناف نيتقيلطت ىلع هعم نوكتو ةدعلا
 لخدي نا هل الو مكاحلا ىلع سيلو . قالطلا نم يقب ام ىلع هعم نوكتو اديدج

 ةنيب هيلع مقت ل و اهايا هقالط نم تعدا ام ىلع اهقدصي ل هنال عنمب امهنيب

 . كلذب ايضارت اذا عوجرلا اهل زئاجف اهايا هقيدصتب

۔ ١٤١.۔.



 ةقدصم يه وا ةقداص يه لاقف قالطلا هتجوز هيلع تعدا نمو : ةلأسم
 © قالطلا همزل لوقت اميف تقدص دق وه لاق ناو ، قالط كلذب عقي ال هناف
 نا كلذ يف قرفلاو ، قالطلا همزل تقدص دق لاقو لوقت اميف لبقي مل ناف
 نم اهل مدقتم قدصم رايتخا نع الا عقي ال ةقداص يه وا ةقدصم يه هلوق

 هللاو لوقي ام باوج يضتقي امنا تقدص دق هلوقو ، لبقتسملا يف عقي الو لبق

 . ملعا

 كلذ ركناو نآربلا هتجوز هيلع تعدا لجر يف ديعس يبا نع : ةلأسم

 اهنيبي انارب اهسفن اهل ربا ام نيملا هيلعف ، امهنيب نيملا نوكت فيك هنيمي تبلطو
 اهل ربا هنا رقا نا تيأرا © ملعا هللاو ةعاسلا هذه ىلا ةيجوزلا مكح نع هنم

 ضعبو انارب هاري ضعب نيملسملا نم فالتخالا هيف نوكي انارب ركذو اهسفن

 ناو كلذ يف نيمي هيلع نوكيا اهأربا ام هنا هنيمي تبلطو انارب كلذ ىري ال

 الف فالتخالا هيف ظفل ىلع ارراقت اذاف { نيملا نوكت فيكف نيمي هيلع ناك

 هار ناو ث امهنيب قرف انآرب هآر نا مكاحلا ىلا كلذ يف رظنلاو كلذ يف نيمي

 ديرا اذا امم ظفللا نوكي نا الا هتجوز تناكو ، امهنيب قرفي مل نارب ريغ

 انارب هيلع هتعدا ىذلا ظفللا اذهب دارا ام هنا نيملا هيلعف انآرب ناك ناربلا هب

 . ملعا هللاو

 نوكت فيكف هنيمي تبلطف كلذ ركناو اهعلاخ هنا تعدا نا كلذكو

 كلذكو 0 ظفللا نم يعدت ام ىلع نيملا تناك اظفل يعدت تناك ناف 0 نيعلا

 نآربلا نيمي لثم نيملا تناك نآربلاو علخلا تعدا امناو اظفل عدت مل ناو ، نآربلا
 . ملعا هللاو ةعاسلا هذه ىلا ةيجوزلا مكح نع هنم اهنيبي اعلخ اهعلاخ ام

۔ . ١٤٦٢



 جورفلاو ةيجوزلا يف مكحلا
 كلذ هشأ امو نبمبلاو رييغتلاو

 بسحاو ث هيف نيمي ال هنا انباحصا لوق يفف حاكنلا اما ديعس وبا لاق

 تبث هب رقأ ول هنال مهلوق نم كلذ ينبجعيو نيملا هيف نا انموق لوق ضعب يف
 اهرارقاب تبثي الف يه اماف ، ةوسكلاو ةقفنلا نم ةجوزلاو جوزلا ىلع قحلا هيف
 نا ىه اهيلع نيمي الو . اذه ىلع نيملا وه هيلع نوكي نا ىنبجعيف قح هل

 وه ىعدآ ناو ، رقا ول قحلا نم هيلع اهل قلعتي امل ال فلح هحاكن ىه تعدا
 ال جرفلا ةحابا الا قح اهيلع هل قلعتي مل ترقا ول اهنال هل فلحت مل اهحاكن
 بسحاو ث ناينعملا ىدنع فلتخا كلانه نمف مرغلا نم الو لاومالا نم ءيش
 نم لوق ىلع ىدنع كلذ دعبي الو امهيلع نيملا هيف هلك هنا انموق لوق يف نا

 لوق ىلعو ، ثاريملا رما يف تبثي ةيجوزلا يف رارقالا نال انباحصا نم لوقي

 مهلوق يف جرخي الف ةنيبلاب الا ثاريملا يف ةيجوزلاب رارقالا زوجي ال لوقي نم

 ىنعم ىلع ىنعملا يف جرخي نكلو صنلا ىلع ةجوزلا ىلع الو جوزلا ىلع نيمي
 . . فالتخالا

 مهل ال درلا يف الو حاكنلا يف الو باسنالا يف ناميأ ال ليقو : ةلأسم
 . مهيلع الو

 تركنا اذا ةأرملا نعو ، رفعج نب دمحم باوج نم هنا دجوي اممو : ةلأسم

 ناميألا نا ليق دقف ث اهنيمي ىلا لزنو ةنيب الب اهاضر ىعدآو جيوزتلاب ىضرلا
 يف الو درلا يف الو حاكنلا يف نيمي ال ليق دقو هريغ نمو ث امهنيب كلذ يف
 . ىضرلا

۔ .١٤٣



 اهسفن ىلع اهبلغ هنا لجرلا ىلع ةأرملا يعدت نا مهتلا نمو : ةلأسم

 اجراخ يؤر وا اهلزنم يف وا اهعم دجو وا هب ةقلعتم تدجو ناف . اهئطوف

 ببس كلذل نكي مل ناف ، بقوع اهيلع هلثم لخدي ال تقو يف اهلزنم نم
 ىذلا وه هنا لجر ىلع يعديف احيرج وا اليتق لجرلا دجوي نا اهنمو . فلح
 الجر هيلو مهتاف لتق نا كلذكو . هنم لبقي الف . هريغ مهتي عجري مث هحرج

 نا هل نكي مل هلتق هنا هيلع ققحو همهتا لقي مل و هلتق ىذلا وه اذه لاقو

 ىلع نيملا هلف كل تفصو امم ائيش ىعدا نم لكف { هل ةماسق الو هريغ مهتي

 فلحي مل ناف . ءطولا تعدا اذا لجرلا ىلع ةأرملل كلذكو 3 هيلع يعدا ام
 ءطولا نود ام تعدا ناو & لعف ام هنا قادصلل فلحي نكلو دح هيلع نكي

 اهرك وا اعوط اغلاب وا هيبص ةيراج ءىطو هنا ىعدا ول كلذكو 3 هيلع فلح

 . ناميا دودحلا يف سيلو رهملا لاحل نيملا هيلعف اعوط اركب وا اهرك اغلاب وا

 دق هنال دحلل سيل نامضلا لاحل فلح هل ةباد أطو هنا ىعدآ ول كلذكو

 هعبر اب كلذ حص اذاف نمثلا نمضي لوقلا كلذ ىلعف نفدتو حبذت ةبادلا نا ليق

 . امجر وأ ادلج ينازلا دح دحلا همزل لودع لاجر ءادهش

 هنم تبلطو اهجوز الجر نا تعداو مكاحلا ىلا ةأرمأ ترضح : ةلأسم
 هربجي له ةنيبلا ةأرملا تزجعاو هتجوزب تسيل اهنا اهركناف ةقفنلاو ةوسكلا

 ةقفنلاو ةوسكلا نم هيلا يعدت ام لبق نم نيمي اهل همزلي لهو اهقالط ىلع مكاحلا

 ةوسكلا بابسا نم هيلع يعدت اميف نيملا هيلع ليق هنا يعم لاق ، ةيج وزلاب
 اهجيوزتب رقي نا نيب مكاحلا هربجي مث حاكنلا بابسأب هيلع ةقلعتملا ةقفنلاو

 . كلذ نم هل دب الو هتجوز تناك نا اهقلطي وا اهفصنيو

 نم ك احل ١ اهصحف ةقفن و \ ة وسك لج ر ىلع ةأرم ا تعدا اذا و : ةل اسم

 لبق نم نيبتت مل ناف هوجولا نم هجول وا ةيجوز لبق نم كلذ يعدت ام لبق
 ريغ ىلع اهل فلحي الو هيعدت ام لبق نم نيتي ىتح ىوعدلا ك احلا فقو ام

 ٠. ىح هب هيلع تشب شي ءىش

۔ - ١٤٤



 مل ناف اهيلع عقوف هترجح يف ةأرما دجوف هتيب لخد لجر يفو : ةلأسم
 ركنت مل اهنا مكاحلا ىلا امدق نيح ةأرملا هل ترقاو ةملظ يف اليل اهيلع عقو نكي

 ىلع دلجلاف اراهن اهيلع عقو نكي ناو { هنم وه ربيو بجاو اهيلع دحلا ناف
 ةأرملا تركنا ناف هسفن ىلع لجرلا عفرو دجوي مل ناو ، مهتم امهالكو كلذ

 ةأرملا تلاق ناو . هسفن ىلع انزلاب هفارتعاو اهيلع هتيرفب دلجي لجرلا ناف كلذ
 قدصت ال اهناف . هتأرماب ينسيل ينا ملعي وهو لع عقو دقف بذاكل هنا هللاو
 . يه كرتتو بجاو هيلع دحلاو دلجلاف كلذ ملعف اهسفن ىلع اهبلغ نوكي نا الا

 دحلا لاحل لوقي هناف هيلع عفرو هل ةباد أطي الجر ىأر نمو : ةلأسم
 هيلع ام هيلع نيمبلاف رخالا ركنا ناو هب لع تمرح العف ىتبادب لعف اذه نا

 هيلع هلجا نم تمرح العف هتبادب لعف هنا يعدي ام لبق نم قح هل همزلو
 يتبادب اذه لعف دقل بلاطلا فلح هيلا نيملا تدر ناو ث اهنامض هل همزلو

 الجر نا ةأرما تعدا نا كلذكو 0 اهنم هيلع بجوو كلذب ىلع اهمرح العف
 ىلع ينبلغو يسفن ىلع ينرباك لجرلا اذه نا يعدت امناف اهئطو ىتح اهرستتقا

 اهل هيلع ام فلح ةحص نكت مل و ركنا ناف ىرقع هيلع بجو ىتح يسفن
 اهيلا نيملا در ناف لاقف هيلا اهيعدت" يتلا ىوعدلا هذه لبق نم قادص الو قح

 . اهقادص هيلع بجو ام اهيلا هنم ناكو اهسفن ىلع اهبلغ دقل تفلح

 هذه ام مكاحلا اهلأسي ةمرح اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو : ةلأسم

 لهف تلق ةمرحب تسيلو ةمرح اهتمهوت اهلعل اهنال كلذ ليق دق لاق 2 ةمرحلا
 يل نيبي ال لاق { اهاوعد ىلع هفلحيو كلذ نع اهصحفي ال نا مكاحلا عسي

 ىلا برقي مل همرح امهنيب عقو هنا وه رقا ول هنال ليق امم هملعا الو كلذ

 هنا تعدا ناف هل تلق 0 ىه ام ىردت ال ةمرحلا نال ةمرحلا نيبت ىتح كلذ

 الو كلذ ىلع هفلحي نا مكاحلل له ادبا هدعب هل لحت ال ءيش اهيلا هنم ناك
 ناك اذا بذكلا عقوم عقي كلذ نال هل سيلو كلذ ملعا ال لاق ، اهصحفي

۔ ١٤٥



 يهف أطخ وه لاقف ادماع ربدلا يف اهتطو هنا تعدا ولو ‘ لصالا يف كلذ
 . هلوق لوقلاو ةيعدم

 اهيلع نيمبلاف اهنيمي بلطف ىضرلا تركناف ةأرملا لجرلا جوزت اذاو : ةلأسم

 . هتجوز اهناو اجوز ىب تيضر دقل هللاب فلحي

 أ همرح سمو هلزنم لخد هنا رخآ ىلع لجر ىعدا اذا لاقو : ةلأسم
 اذاف © رقعلا بجوي ام اهنم سم هنا يعدت ن ا ل ا كلذ يف نيمي الف هتمرح

 ىا نيبت ل و شملا ةأرملا تعدا اذاف هل تلق ،& كلذ امل ناك هنيمي يه تبلط

 همزلي عضوم يف اهل هسم نوكي نا لمتحا اذاف نيملا همزلي له اهسم عضوم

 . كلذ يل نيبي ال لاق & رقعلا هيف

 كلذ ركناف اهجوز الجر نا تعدا ةأرما يف & ديعس وبا لاق : ةلأسم
 كلذ دنع رقا اهقالطب نيملا اماو رقي نا اما مكاحلا هيلع لمح املف مكاحلا دنع

 . كلذب هل ةبوقع اهل هراكناب سبحلا همزلي هنا اهجوز هنا

 تركناو مكاحلا ىلا عفرو اهجوز اهسفن تعنم اذا ةأرملا نع ليسو : ةلأسم
 ناف هل تلق ى ةنيبلاب كلذ ىلا يعدي هنا يعم لاق ، كلذ يف اهمزلي ام ةأرملا
 نكي مل ترقا ول اهنال انيمي اذه يف اهيلع نا يل نيبي ال لاق ى ةنيبلا زجعا

 ىلا هعنمت تناك اهنا اهيلع حص وا كلذب ترقا ناف هل تلق & قح اهيلع هل

 كلذ يف اهمزلت لهف تلق ، ءيش اهيلع يل نيبي ال لاق © اهمزلي ام كلذ اهموي

 . ةبوتلا اهيلع نا يعم لاق 3 ةبوت

 ريغ ةيبص جوزت لجر كلذكو © دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 حاكنلا تريغو تغلب اهنا م اهب جوزلا زاجو اهدلاوو اهوبا اهب هجوز غلاب

 اهيلع نوكي نا بحاف ، كلذ نم اهمزلي امو نيميلا نوكت فيك اهنيمي بلطو

۔ .١٤٦



 دعب اجوز هب تيضر امو نالف نب نالفب اهجيوزت تخسف دق اهنا هللاب نيملا

 ىلع هديب هسم الو اهجرف ىلا رظن الو اهئطو الو هحاكن اهخسف لبق اهغولب
 كلذ وه عدي مل ناو ، كلذ وه ىعدآ نا هحاكن اَهخسف لبق هل اهنم ناكمالا

 وا ضرت مل ام رييغتلا ال ىري نم لوق ىلع اذهو ةيزجم ىلوألا نيملا تناك
 ام جيورتلا اهيلع تبثي نم لوق ىلع امو ى هيلا رظني وا اهجرف سمي وأ اطي
 نبا دمحم لوق وهو اهئابص يف اهأطو دق ناك اذا غولبلا تأر نيح ريغت م
 ترقا تناك نا تيارا ، ىلا بحا لوالا لوقلاو ، كلذ ريغ ىلع نيعلاف بوبح

 . ةدم كلذ دعب انكاستو غلابلا دح يف تراص دقو هدنع يهو غ ولبلاب هل

 فيك لوالا رارقالا تركناو كلذ اهتقو يف تغلب اهنا تلاقو جيوزتلا تريغ م

 تغلب دق اهنا هل لوالا اهرارقا ىلع اهنيمي تبلط نا كلذكو 2 امهنيب مكحلا

 اذاف ، نيملا ظفل نوكي فيك نيعلا اهيلع ناك ناو 3 ال ما نيمبلا اهيلع نوكي

 نكي مل و كلذ اهيلع تبث هرارقا زوجي نم دح يف يهو غ ولبلاب اهرارقا حص
 اهيلع نوكي نا ينبجعا هاوعد الا كلذ حصي مل ناو & كلذ دعب راكنا اهل

 . ملعا هللاو اهلك نيملا ماتب كل تفصو ام ىلع نيملا

 ةلقنلا ىلا بغر املف اهدلاو اهب هجوز ةأرما جوزت لجر هنعو : ةلأسم
 نوكت نم ىلعو كلذ يف مهمزليو اهمزلي ام جيوزتلا تريغ اهنا اهوخا ىعدآ
 تعدا اذا ىضرلاب جوزلا ىلع ةنيبلاو اهنيمي عم ةأرملا لوق لوقلاف ، مهنم ةنيبلا
 ضعب ىلع نيمبلا اهيلعف ، نيمبلا اهمزلي فيك اهنيمي بلط نا تيأرا ث رييغتلا ةأرملا

 امو اهعم حص نيح نم هجيوزت تهرك دقل فلحت اهاضر ىعدآ اذا لوقلا
 . ملعا هللاو اجوز هب تيضر

 تفلب املف ارضاح ناك وا اهنع رفاس مث ةريغص جوزت نمو : ةلأسم
 تعفرو هلانت ال وا ةجحلا هلانت ثيح ابئاغ جوزتملا ناك نا هناف حاكنلا تركنا

 تيضر دق ىسع اهنال رييغتلاب اهل مكحي نا هل يغبني ال هناف مكاحلا ىلا اهرما

۔ .١٤٧



 يه تدارأ نا اماو ، مكاحلا نع هتجح تباغ دقو اهغولب دعب اجوز لجرلاب

 تجوزت مت اجوز هب ةيضار ريغ اهنا اهغولب دعب لدع ىدهاش تدهشاو جي ورتلا

 هللاو همودق موي اهيلع هتجح بئاغلل تناكو جيوزتلا نيبو اهنيب مكاحلا لحي مل
 . ملعا

 اهأطو هناو اهجوز هنا لجر ىلع ةأرما تعدا ول تيأرا هل ليق : ةلأسم

 قحلا تبلط ناف تلق .0 ةفذاق نوكت ال اهنا ىعم لاق 3 هل ةفذاق نوكت له

 قحلابو ءطولا رمأ يف نيملا هيلع نا يعم لاق ٤ نيمي هيلع له ةيجوزلا قحو

 الا ةروجحم ج ورفلا نال انباحصا عم حاكنلا يف نيمي الف حاكنلا اماو 5 هيف

 يعم لاق ، نيمي هيلع له ةقفنلاو ةوسكلا تعدا ول تيأرا هل ليق ، دوهشلاب

 . كلذ ىلع فلحي اماو ةيجوزلاب رقي نا هيلع نا

 فلحي مل اذاف ءطولا تعدا اذا نيملا لجرلا ىلع ةأرملل كلذكو : ةلأسم
 ءطولا نود ام تعدا ناو & لعف ام هنا قادصلل فلي نكلو دح هيلع نكي مل

 اهرك وا اعوط اغلاب وا ةيبص ةيراج أطو هنا ىعدا ول كلذكو 3 هيلع فلح

 © ناميأ دودحلا يف سيلو © رهملا لاحل نيمبلا هيلعف اعوط اركب وا اهرك اغلاب وا

 ليق دق هنأل دحلل سيل نامضلا لاحل فلح هل ةباد أطو هنا ىعدآ ول كلذكو
 ةعبراب كلذ حص اذاو { نمثلا نمضي لوقلا كلذ ىلعف نفدتو حبذت ةبادلا نا
 وبا لاق هريغ نمو ، مجر وا دلج انزلا دح دحلا همزل لودع لاجر ءادهش
 نا انامض الو انيمي هيلع ىرا الف ريمحلاو ليخلا اماو & ماعنالا يف اذه رثؤملا

 . سبح ببس هيلع حص ول

 ىلع تعدا ةأرما نعو ، ىراوحلا يبا باوج نم هنا دجوي اممو : ةلأسم
 3 كلذ وه ركناو دلوب تءاجو اهب زاج يتح اهسفن ىلع اهرباك هنا لجر
 ريغ نم كلذ نوكي نا نكمي دق هلعلو يب زاج ام فلحي نوكي نا تلاقف
امناو جيوزتب ةأرملا هذهل اكلام هسيل لجرلا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف زاوجلا



 اميف زاوجلاب ناميا انهاه سيلف . امارح اهسفن ىلع اهرباك هنا ةأرملا هذه يعدت
 ةأرملا هذهل لجرلا فلحيف قادصلا ىلع نيملا مهنيب نوكت نكلو . دحلا بجوي

 اهجرف سم وأ رظن نم لوقت امم هيلع يعدت ام لبق نم ةأرملا هذهل هيلع ام
 تفلح ةأرملا ىلا نهملا دم ناه ، .ةحب هيلع اهل مكحي مل اذه ىلع فلح ناف
 بجو تفلح ناف اذكو اذك اهقادص ناو ارهم وا اقادص اذه لع اهت نا ةأرملا

 © كلذ اهل ناك جحلاب نيملا ةأرملا تبصن ناف { هل تمس ىذلا هيلع اهقادص
 لبق نم دلوب تءاج نا ءاهقفلا نم لاق نم لاق ، هيلع ىعدملل بصنلا امناو

 لاق نم لاقو ث دلولل نيمي همزلي ال لوقلا اذه ىلعف هيباب هبسن قحلي مل انزلا
 ةوسك لبق نم قح دلولا اذهل هيلع ام لجرلا فلحي اذه ىلعف هل مزال دلولا نا
 نيميلا نع لكن ناو ءىش اهل همزلي مل فلح اذاف ةنؤم هل هيلع الو ةقفن الو

 نوكي امناو هدلو دلولا اذه ام فلحي الو فلحي وا & تومي وا رقي ىتح سبح

 ام نيميلا مزلي مل امناو ليق هريغ نمو © قحلا نم هيلع هل نوكي اميف هيف نيما
 فلحي نا همزلي مل كلذكو باسنالا يف نيمي ال رثالا ءاج هنال هدلو دلولا اذه

 بجوي كلذو دودحلا يف نيمي ال هنا رثالا ءاج هنال ةلأسملا لوا يف اهب زاج ام

 تبني اميف اوفلتخاو ةهبش الب انزلا ىنعم هيف هقحلي ءطوب لجرلا رقا اذا دحلا
 لاق نم لاقو ، سانلا نيب ناميالا كلذ يف لاق نم لاقف © دحلا ريغ ريزعتلا هب
 بجوي اميف نيمي ال كلذكو دحلا ينعم بجي ام هبشي هنال كلذ يف نيمي ال

 . رثوملا ىبل نع كلذ دجويو سبحلا
 هيف مكحي الو حاكنلا يف نيمي ال ليق هنا يعم ديعس وبا لاقو : ةلأسم

 سيل ليق هنا يعم بسنلا كلذكو ء هلوق ينعم ىلع ةنيب وا رارقإب الا
 . ناميا هيف

 كلذ وه ركناو اهجوز هنا لجرلا ىلع ةأرملا تعدا اذاف هل ليق : ةلأسم
 ةأرملا تبلط اذا كلذ ىلع ربجي له ث اهقلطي نا اماو رقي نا اما ةأرملا تبلطف

۔ . ١٤٩



 وا رقي ىتح سبحي له قلطي مل و رقيا مل ناف هل ليق يعم اذكه لاق ، كلذ

 © رقي وا قلطي نا الا ةياغ ىدنع هسبحل سيلو سبحي هنا يعم لاق . قلطي

 يعمف & كلذ يه تركناو هتجوز اهنا ةأرملا ىلع يعدا اذا لجرلا كلذكو لاق

 .. ةنيبلا هيلع نا

 .نيدهاش ةرم لك َتآرم ثالث هتجوز ةعجر ىلع دهشا لجر ة ةلأسم .

 ريغ نم اهتعجر ىلع دهشا هنا جوزلا لاق ، ةعجر ىلع هل قبي مل ةأرملا تلاقف

 هنا ملعي ىتح جوزلا لوق هنا ليق هنا يعم لاق نم لوق لوقلا . قالطلا

 . ءيش يف اهيلع قالط الو . قالطلا نع اهتعجر ىلع دهشا

 جميوزتلاب يضرلا تركنا اذا ةأرملا نعو ، رفعج نبا باوج نمو : ةلأسم
 5 امهنيب كلذ يف ناميالا نا ليق دقف 0 اهنيمي ىلا لزنو ةنيب الب اهاضر ىعداو

 . يضرلا يف الو ، درلا يف الو ، حاكنلا يف نيمي ال ليق دقو لاق هريغ نمو

  

. ١٥٠....



 نوثالثلا بابلا

 امهريغو لزنملا يف امل نيجوزلا نيب ىوعدلا يف

 يجحلا يعداف نيجوزلا دحا تام اذا لوقي يلع وبا ناك هللا دبع وبا لاقو
 . لزنملا كلذ لا ىوأي قيقر وا ںاويح نس رينح را ليلق تيبلا يف .ناك ام امهنم
 كلاهلل هنم ءيش وا هل هنا ىلع ةنيب موقت نا الا هنيمي عم هاعدا اذا هب يلوا يحلاق
 رخالا ءاج اذه تام نا املف رخا لزنم يف نكسي امهدحا ناك اذا اماو ، امهنم

 مث لزنم يف نانكسي اناك ناف تلق & كلذ هل سيلف لزنملا اذه يف ام ىعداف

 ٨ لزنملا يف ام تعداف ةأرملا تءاج مث ج وزلا تامو اهلهأل ةرئاز ةأرملا تجرخ
 اذه نم اهجوز نع تلقتنا تناك اهنا ملعي ىتح اهنيمي عم هب يلوا يه لاق

 تعدا ام ىلع ةنيب مقت نا الا هيف تام ىذلا لزنملا يف ام اهل سيلف لزنملا

 تامف اهدلب ىلا اهلهال ةرئاز هنذأب تجرخف هدلب ريغ اهدلب ناك ناف تلق

 كلذف لاق { هيف ام تعداف هيف اناك ىذلا لزنملا ىلا يه تءاجو اهدعب ج وزلا

 حلصي ام لجرلل نوكي ليق لق لاقو | ةرئاز تجرخ تناك اذا اهنيمي عم اه

 امهنم يحلل كلذ عيمج لاقف ىلع ابا كلذ نع تلأسف اهل حلصي ام ةأرمللو هل
 6 امه ريغل لزنم وا هل لزنم وا امل لزنم ف اناك كللذ ءاوس و هنيمع عم هاعدا اذا

 ىسع ةارملل فيسلاو فحصملاو ديدحلا ع رد حلصي دق يلع وبا لاق لاقو

 . اهارتشا وا اهثرو ىسع لجرلل ةأرملا بايث حلصيو هترتشا وا هتثرو

 لضفا نم نا هللا كمحر لعب اما ىراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 ىدعت نم ىلع فيعضلا رصنو ، فوهلملا ةثاغاو آ فورعملاب رمألا لامعالا
 ةبيعلا ذخأب كعم ترقا اهنا ةأرملا هذه رما نم تركذ ام اماو ، فيحيو هيلع

 . هتيب نم ةبيعلا ذخأب ترقاو ميهاربا هيف نكسي ىذلا تيبلا ليقف اهحتفو
 نانكسي اناك اذا نيجوزلا نا نيملسملا لوق نم ظفحن ىذلا نا هللا كمحر ملعاف

۔ . ١٥١١



 هب ىلوا وهف هل هنا هاعداو ائيش تيبلا كلذ نم ذخا امهيأف تيب يف اعيمج

 اعيمج كلذ ايعادتو هيف ام عيمج نم ءيش نم تيبلا يف ناك امو 0 هنيمي عم

 نافصن امهنيب وهف هل ءيشلا اذه نا لوقي امهنم دحاو لكو تيبلا يف وهو

 اقح هيف رخالل نا ملعي امو هل ءيشلا اذه نا نيملا امهنم دحاو لك ىلعو

 لكنو امهدحا فلح ناو 0 امهنيب ءيشلا كلذ مسق افلح اذاف هوجولا نم هج وب

 .نا ىلع رخآلا ربجو و ءيشلا كلذ فصن فلح ىذلل بجو نيملا نع رخالا

 امهريغل وا لجرلل وا ةأرملل تيبلا ناك كلذ ءاوسو ملسي وا سبحي وا فلحي
 لوقي امهنم دحاو لكو تيبلا يف ام نايعدي اعيمج اناك اذاف هيف نانكسي امهو

 لوحتيو انيابتي وا الضافتي ىتح كل تفصو امك هيف لوقلاف هل وه تيبلا يف ام
 تيبلاب تيبلا يف ىذلا كلتمي ىوعدلا عطاقت دعب هبحاص نع امهنم دحاو لك

 يف امب ىلوا وه تيبلا يف ىذلا نوكي كلذ دنعف ةجح هيف رخالا نوكي الو

 يعداو لزنملا يف امهدحا تام اذا كلذكو ث ةنيب رخالا عم نوكي نا الا تيبلا

 . ةنيبلا ةثرولا ىلعو هنيمي عم لزنملا يف امب يلوا وهف لزنملا يف ام امهنم يحلا
 نانكسي اناك ىذلا تيبلا ريغ مهاربا تيب نم بايثلا هذه تذخا تناك ناف

 . هنيمي عم اهب ىلوا وهو بايثلا يف ميهاربا لوق لوقلاف كلذب ةأرملا ترقاو هيف
 نم بايثلا تذخا اهنا ترقا اذا اذهو اهل بايثلا هذه نا ةنيبلا ةأرملا ىلعو

 بايثلا هذه تذخا اهنا ترقا اذا اماو & اعيمج هيف نانكسي انوكي مل ميهاربا تيب

 ىاو 0 اهنيمي عم بايثلاب ىلوا يهف اعيمج هيف نانكسي اناك يذلا تيبلا نم
 هنيمي عم هب ىلوا وهف هل هنا ىعدآو هب جرخو ائيش تيبلا نم ذخا نيجوزلا

 . اعيمج هيف نانكسي اناك ىذلا تيبلا نم ذخا اذا

 نيجوزلا نم يحلا لاق هللا دبع وبا كلذ هنع عفري ىلع يبا نعو : ةلأسم
 دقو لاق 0 هنانكسي اناك اذا هنيمي عم هاعدا اذا تيبلا يف امب ىلوا نينكاستملا وا

 نع تلأسف ، هل حلصي ام لجرللو اهل حلصي ام ةأرملل نوكي لاق نم لاق
 نم ةجراخ ةأرملا تناك ولو لاق ، امهنم يحلل كلذ عيمج لاقف يلع ابا كلذ

۔ ١٥١



 يف امب يلوا يهف جئاوحلا نم كلذ ريغ وا ةرايزلا هجو ىلع اهلها ةرئاز ةيرقلا
 كلانه ش هدنع نم تلقتنا اهنا حصي نا الا ةبئاغ يهو ج وزلا تام ولو تيبلا

 . ةنيبلاب حص ام الا اهل نوكي ال

 امهدحا تومي نيجوزلا نع ىسوم هلأسو رفصالا باتك نمو : ةلأسم
 ةراجىلا يف ناكي رشلاو .احرلا ىس وم لاق لاقف & لاملا۔۔امهنم_يحلا يعديف

 الا هل ناك لاملا يحلا ىعداف امهدحا تام اذا كلذ هابشاو عرزلاو رقبلا يفو

 لصالا اما رهزألل يضاقلا لاقف مشاه لاق { ةنيبلاب هيلع تيملا ةثرو ءاج ام
 ىسوم نا هنع ىوريو هل تلقف ، الف كلذ هابشاو مداخلاو رقبلا اماو . معنف

 . رقبلاو لاق

 عضوم يف نينكاستملا وا نيجوزلا ىاو ، رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ةخسن هنانكسي ىذلا عضوملا يف ناك ام اهنم يقابلا امهدحا ىعداف امهدحا تام

 ادبع ناك ولو هاعدا ىذلا يحلل وهف ادبع ناك ولو هاعدا ىذلل وهف هل هنا

 يبا نب ىسوم نع ليق دقو لاق هريغ نمو 3 هل وهو هاعدا اذا هلوق لوقلاف

 ميقت ىتح لجرلل وهف لجرلا عاتم نم ناك امف رظني لاق نم لاقو & رباج
 هتنيب لجرلا ميقي ىتح ةأرملل وهف ءاسنلا عاتم نم ناك ناو ث اهل هنا ةنيب ةأرملا

 . كلذ ريغ ليقو هل هنا

 تكله ةأرما يف لوقت ام تلقو ، نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 تيبلا يف ءاعو اهيبا دنع نم لجر ىرتشاف اتيب تفلخو ةأرماو الجر تفلخو
 ىرتشملا اهملعا تمدق املف ةبئاع ةأرملا تناكو ثلثلا هيف اهيبال ىقبي نا ىلع

 كلذف ةقيقحلاب كلذ تناك نا اما تلاقف ءاعولا كلذ اهيخا نم ىرتشا هنا
 لزنملا اذه يف اهيبا دعب ةأرملا هذه ما تناك اذاف تفصو ام يلعف & يبا نم
 اذه يعدت يهو اهما تتام نا ىلا اهدي يف ءاعولا اذهو لزنملا اذه يعدتو
 نا اهيبا نم اهوخا دارا ناو . اهيبال هنا حصت ىتح اهما ةثرول اذهف ءاعولا

۔ . ١٥١١٣



 لزنم يف هيعدت ام اهل ناك هلزنم ىف هوبا هفلخ امم هيعدي ام ىلع اهما فلحي

 هفلخ ىذلا لزنملا اذه يف ءاعولا اذه يعدت اهما تناك ناو . اهنيمي عم هيبا

 ىتح اهاوعد ىلع اهفلحي مل و كلذ ريغي مل و كلذ ملعي اهيبا نم اهوخاو اهوبا
 . اهما ةثرول وهف اهما هتفلخ 7 اهتجح تتامو اهما تتام

 س ۔. _

 نالكأي لزنم يف نيتأرما نعو بوبحم نبا دمح رثنا ۔ابح يا نعو .- . ةلأسم - 9

 . نافصن امهنيب وه لاق ، لاملا اذه يل يقابلا لاقف امهدحا يفوت ممث الام

 نم اهل له عاتملاو ةينالا ريثك امهتيبو هتارما قلط لجر نعو : ةلأسم
 وهف يتيب هتلخدا ع اتم لوقت اهناف تلق 3 اهل ناك ام الا ال لاق ى ءيش كلذ

 . اه وهفأ اهتيب هسفن لخدا دق لاق يل

 لجر نع تلأسو ث ةفيذح يبا نب ءالعلا باوج نم بسحأ : ةلأسم
 لاقو 0 هلك يل هذه ةأرملا تلاق ةثرولا بلط املف باودو الام كرتو تام

 نيجوز لك لاق نم مهنمف كلذ يف نوملسملا فلتخأ دقف 5 انبحاصل وه ةثرولا
 هلك لاملا امهنم يجلا ىعداف امهدحا تامف ةراجت ىف نيكيرش وأ نينكاستم وأ

 رباج يبا نب ىسوم ىأر وهو نومأملا وهو 5 ةنيبلا تيملا ةثرو ىلعو هل وهف
 ناك امف هيف اوفلتخا يذلا ىلا رظني لاق نم نيملسملا نمو © ةاورلا هنع ىوري

 عاتم نم ناك امو ث اهل هنا ةنيبلا ةأرملا مقت ىتح لجرلل وهف لجرلا عاتم نم
 نوذخأي مويلا هبو مهل هنا ةنيبلا لجرلا ةثرو اوميقي ىتح ءاسنلل وهف ءاسنلا
 نا نولئاق لاق دقو ، نيملسملا مكاح ىلاو هللا ىلا رمالاف كلذ نم هبشا امو
 نم ناك ام الا لجرلل وهف هيف ام لكف هيلع ةلخادلا يهو لجرلل لزنملا ناك

 . لاجرلا فالتخا هيف ناك امب ملعأ هللاو ةأرملا عاتم

 سانلا دنع لجرلا لمعيف ظيقلا نمز يف نارضحي نيجوزلا نعو : ةلاسم

 امهنيب عقيف رمتلا كلذ نازنكي م ةارملا رمتلا طقلتف حايرلا جيهتو رمتلا هنوطعيو

 يهو تعمج ام وا ليبسلا اذه ىلع ةصح رمتلا يف ةأرملا بلطتف ةمرح وأ قالط
۔ . ١٥٤



 همزل دق ام ىلع هل ةنيعملا يهو رضاحلا وه ناك اذاف ، هدنع نم لكأت هعم

 رمتلاف ةمدقتملاو ةرضاحلا ىه تناك ناو ، رمتلا نم ءيش امه سيلف هيف زربو وه

 امهنم دحاو لك هطقتلا امف ءاوس كلذ يف اعيمج اناك ناو ، اهل نيعملا وهو اهل
 هل .ام ردقب دحاو لكل ناك امهرمت اطلخ ناو & هل وهف بسك امو هل وهف

 س ۔المتل لا.۔اا .٦اكو .اوصحملا فيك فرعي مل و كلذت ةبتشا-ناو ..رمتلا نم

 ةصاخ ةحابالا تناك هل وهف ائيش امهنم طقل نم لك نا الإ ىل نيبي الف حابم
 . ةماع وا

 انكاس ناك لجر يف لوقت ام ، ينايسبلا نسحلا يبا خيشلا نع : ةلأسم
 ائيش هنم هيطعأ هيف ناك يذلا تيبلا ىلا ينلسرأف ضرم م هنع لوحت مش اتيب

 3 ةجح هايإ هنكسب هل نوكي لهو كلذ يل زوجي له رمت بارج وأ ءانا لثم
 هلوحت نيح يف هلوق لوقلاف عضويو عفري امو كلذ لثم يف ةجحلا هل معن لاق
 هيف انكاس هبر نوكي نا الا كلذ يف دي هيلع تيبلا برل سيلو لزنملا نم

 كلذ زجي مل هركناو تيبلا بر دي يف كلذ ناكو نكاسلا ركناو هنع لوحت دق

 رظني امناو © امهنيب مكحلاو هدي يف هنال تيبلا برل مكحلا يف وهو هلوق يف
 . ملعا هللاو هدي يف ناك نم هذه يف

 اهنا هتجوز ىلع ىعدا لجر يف لوقت ام دمحا نب نسحلا نع : ةلأسم

 اهيلع سيلف ، ال مأ ةمهتلا ىلع اهتبوقع يلاولل زوبيأ اهمهتاو نيرانيد هل تقرس
 فلحيف نيملا هيلا درت وا اهيلع ىعدي ام ىلع فلحت ةفصلا هذه ىلع ةبوقع

 دق ناكو نينكاستم اناك نا تيأرأ ، ملعا هللاو اهيلع ىعدآ ام هيلا ملستو وه
 اذخؤي الف نينكاستم اناك ناف & قرف امهنيب مأ ءاوس ةبوقعلاو ةمهتلاف & اهقراف

۔ . ١٥٥



 ببسلا نيبتو نينكاستم ريغ اناك ناو 0 ةحصلاب الا ةمهتلاب اضعب امهضعبل

 هللاو نيجوز ريغ وأ نيجوز اناك ضعب امهضعبل اذخأ ةمهتلا هلثم بجت يذلا
 ىضم دقف 0 ال مأ نيمي اهيلع نوكيا اهمهتا ام ىلع اهنيمي بلط نا تيأرأ 5 ملعا

 نيميلا مزلي نم لوق ىلع تدجو ام ىلع ملعلاب ةمهتلا نيميو نيميلا اهيلعو باوجلا

 ىوعدلا هذه ىلع نيمي اهمزليأ هلزنم يف هتناخ اهنا ىعحآ نأ تيأرأ > محا هللاو -
 نوكي فيكو يه ام فرعيو هاوعد ددحي ىتح وا هيف هتناخ اهنا هدحي ءيش ريغب

 نيبي ىتح انيمي اذه يف فرعا الف { ملعلاب وأ عطقلاب نوكيو كلذ يف نيملا

 اذكه نيملا نوكت نيرانيد اهيلع ىعدآ نأ تيأرأ ، ملعا هللاو اهددحيو هاوعد

 8 ملعا هللاو هيلا نيملا تدر اذا مكاحلا هب مكحي ائيش نيبي اهنزو مك نيبي وأ

 اهايإ اهراعأ رفص ردقو ث ةلماعم مهرد يتئامو نيرانيد اهيلع ىعدآ نا كلذكو

 ىوعدو ةدحاو انيمي تناك اذإ ةيراعلاو ةقرسلاو ىوعدلا يف نيملا نوكي فيك

 مهاردلا ىلع تفلح ةمهت كلذ يف امهنيب ناكو كلذ عيمج تركنا ناف ةدحاو
 ردق هل اهعم الو اذكو اذك هل اهيلع ملعت ام هللاب نيملا نوكيف ملعلاب ريناندلاو

 . ملعا هللاو اهايا اهراعا رفص

 نالزني اناك نيكيرش وأ نيوخأ نعو ناليغ نب مشاه باوج نمو : ةلأسم
 يقابلا لاقف امهدحا ىفوت مث اضرأ نالكأي وأ ادبع وأ ةباد نالغتسي وأ اراد
 امهدحا تام اذا نيجوزلا نا انعمس لاق ، ضرالاو رادلاو يل ةبادلاو دبعلا امهنم

 ىلع نا ليق دقف & تيملا هثرو كلذ بلط و هل رادلا ف يذلا نا يحلا ىعداف

 اذا لجرلا كلذكو ى ةيحلا يه تناك اذا هل ناك ام ىلع ةنيبلا تيملا ةثرو

 ناكيرشلا اماو & انعمس اذكهو رباج يبا نب يسوم ىأر وهو يابلا وه ناك
 ناو © امهنيب وهف امهنيب هنا ةنيب تماق ناف ضرالاو ةبادلاو رادلاو دبعلا يف

 هدي يف يذلا يقابلا ىلعو ةنيبلا تيملا ةثرو ىلعف يقابلا دي يف وهو ةنيب مقت مل
 هنا حص اذا لاق نم لاقو ؛ اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو © نيعلا ءيشلا

۔ . ١٥٦



 ةنيبلا موقت نا الإ نافصن امهنيب وهف اعيمج امهل وأ اعيمج امهيديا يف ناك

 . فوقوم وهف الاو امهدحال حصي ىتح فقوي لاق نم لاقو 3 امهدحال

 عاتم تعداو تيبلا عاتم ىعداف هتجوز لجرلا قراف اذاو : ةلأسم
 كلذ ىوس امم ناك امو اهل وهف ءاسنلل هنا فرعي ءيش نم ناك امف © تيبلا

 نسحلا نع ينغلب نايفس لاق ، ةنيبلا يه مقت ةخسن يفو موقت نا الا هل وهف

 © نافصن امهنيب وه لوقي هريغ ناكو 0 اه وهف هيلع تفلح ام لوقي ناك هنا

 فالتخالاف ةراجت يف نيكيرشلا وأ نينكاستملا وا نيجوزلا دحأ تام اذا كلذكو
 يف ناكيرشلاو ناجوزلا ىسوم لاق ، ىلوألا ةلأسملا يف انركذ اك دحاو هيف
 ناك لاملا يحلا ىعداف امهدحأ تام اذا كلذ هابشأو عرزلاو رقبلا يفو ةراجتلا
 اماو ، معنف لصالا اما رهزالا لاق ح ةنيبلاب هيلع كلاهلا ةثرو ءاج ام الا هل

 .. الف كلذ هابشأو مداخلاو رقبلا

 تعداو كله لجر نعو ، حور نب دمحم هللا دبع باوج نمو : ةلأسم
 تلق ، كلذ ةثرولا ركناو هنود اهل هنا هيف اناك يذلا لزنملا هتأرماو هتجوز
 ناو اوفلح اوؤاش نا ةثرولل نيعلاف تيملل هنا فرعي لزنملا ناك ناف لزنملا نمل
 ناو ، يعدملا اهمدعا اذا ةنيبلا مدع دعب كلذو ةأرملا ىلا نيملا اودر اوؤاش

 هيف نانكسي اناك اذاف ديلا وذ وه هيف نكاسلاف وه نمل فعي ال لزنملا ناك

 اوحصي نا الا نوعدم ةثرولاو هنيمي عم يحلا لوق لوقلاف & امهدحا تامف

 ال وهو هترضحب يحلا اذه ىلع هتايح يف كلذ يعدي ناك مهثوروم نأب ةنيب
 ناو © ةفصلا هذه ىلع دي ووذ ةثرولاف يعدملا اذه تام نا ىلا ركني الو ريغي

 نا يعدملل نيمبلا همزلي ديلا وذو دي ىوذ اعيمج اناك كلذ نايعدي اعيمج اناك
 . يعدملا ىلا نيملا در ءاش ناو فلح ءاش

 نكاستم كولمم نعو ةخسن يفو ، دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم
 نا هنانكسي يذلا لزنملا يف ام مكح نوكي نمل كولمم وأ ةرح وأ هماو وه

۔ . ١٥٧



 كلذ ىعدآاذا نكاسلل لزنملا يف ام مكح نا تفرع يذلا & نماض هنم نمض
 . ملعا هللاو اكولمم وأ ارح ناك

 دحاو لزنم يف نالزني اناك دقو امهدحا تام اذا نيجوزلا يف ليقو : ةلأسم
 كلاهلا ةثرو حصي نا الإ هيف امو لزنملا يف ديلا وذ وه امهنم يحلا نا اعيمج

 حص اذا لوقي اضعب لعلو لاق هريغ نمو ، كلذ نم نوعدي ام ىلع ةنيبلا
 امهنم تيملاو يحلا نيب امهنيب وهو دي نكسلاف تيبلا يف تيملا نم نكسلا
 ةأرملا ةادأ نم حلصي ناك ام هنا لاق نم لاقو هريغ نمو ، كلذ حص اذا
 لجرلل ةادأ حلصي ناكامو © هل هنا ةنيبلا هتثرو وأ جوزلا حصي ىتح ةأرملل وهف

 ` . اهل ناك هنا ةنيبلا اهتثرو وا ةأرملا حصت ىتح لجرلل وهف

 دحا تام اذا لوقي يلع نب ىسوم ناك بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 اقح هيف ملعي ام هنا ةثرولل نيمي هيلعو لزنملا يف امب ىلوا امهنم يحلاف نيجوزلا
 تام ىتح لزنملا نانكسي اناك اذا كلذو بلاطلا نم مهثاريم لبق نم مهل

 اهاوعد فلذ لطبت مل متأم ىلا وأ ةجاحل وأ ةرئاز ةأرملا تجرخ ناف 3 امهدحا
 ناك لزنملا كلذ ناك ءاوسو هريغ لزنم ىلا هنم تلوحت دق اهنا ملعي ىتح

 . امهريغل وأ امهدحال

 هتأرما تلاقف قيقر هراد يفو دارا هنا هعم يفوت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 مهنال اهل مهنا ةنيبلاب ةأرملا ءعىجت نا الا لجرلل مهناف يل مه لجرلا لاقف يل مه

 نا الا زوجي ال لاق انالف ترتشا اهنا ةنيبب تءاج ناف تلق 0 هلزنمو هراد يف
 نا تيأرا تلق ث قفتت ءامسالا نال هترتشا يذلا نالف وه اذه نا اودهشي
 ءيشب كلذ سيل لاقف ، هملعم دنع وهف ملعم ىلا مهضعب تملسا يه تناك
 . اهجوز دنع ةأرملا ملست دقو

۔ . ١٥٨



 راد وأ اهراد لزن مث ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو رثالا نمو : ةلأسم

 قيقر وهف ةنيبلاب ءىجت مل ناف ةنيبلا اهيلع لاق { يراد يف مه يل مه لب ةأرملا

 . اهيلع لزان هنال هتيبو هلزنم وه امنا لجرلا

 وأ لجرلا عاتم نم نوكتأ ، نَم عاتم نم نوكت ىحرلا نعو : ةلأسم
 ةثرو ىلع نا ديلولا وبا لاقف ، توملا وأ قارفلا دعب اوفلتخا اذإ ةأرملا عاتم

 يف هعم سيلو نيملا يحلا ىلعو رباج يبا نب ىسوم نع هغلب اميف ةنيبلا تيملا
 هتثرول يهف تام ناف لجرلل ىحرلا نا هيأرف هللا دبع وبا اماو { ءيش قالطلا
 لزنملا يف امب ىلوأ يحلا نا لاق نم لاق دقو هريغ لاق 3 هل يهف قلط ناو

 ةأرملل وهف ءاسنلا ةادأ نم حلص ام هنا ليقو نافصن امهنيب ليقو هنانكسي يذلا
 . لاجرلل وهف لاجرلا ةخسن يفو لجرلل ةادأ نم حلص امو

۔ . ١٥٠٩



 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 دلولا يف ىوعالا ىف

 امهدلو هنا اعيمج هنايعدي نيلجر دي يف يبص يف ليقو راثآلا ضعب نمو
 هتقفنب ناذخؤيو افوقوم هرمأ نوكي هنا ةنيب كلذ ىلع امهدحا حصي الو
 نكي مل اذا هلوق لوقلا ناك هوبأ هنأ هب رقأ امهيأف غلب اذاف هغولب ىلا هتوسكو

 نم امهنم دحاو لك امهنيب اميف هنايعدي امه امناو ةدحاو ةأرما ءطو نم كلذ

 كلذ يف امهل لخدي امهنيب اميف نوكي ام كلذ يف امهل حصي ال ةدحاو ةأرما
 كلذ ايعدي مل و امهل كلذ حصي مل اذاف اعيمج هيوبأ انوكي نا لمتحي بسن

 اعيمج امهنبا نوكي نا نكمي ال هنال امهريغ نبا وا امهدحا نبا هنا حص دقف

 تام اذا ثاريمب هنم امهدحال.الو امهل مكحي ملف دلولا تام ناف ، نيتأرما نم

 ىلا هثاريم يبصلل فقوأ نيلجرلا دحا تام ناف امهدحاب رقيو غلبي نا لبق
 تام نا كلذكو صلاخ هنبا هنا رقا دق هنال ةثرولا عم اثراو نوكيو هغولب

 هريغ لاق ، هنم ثاريملا زاح هوبأ هنأ رقأ نيوبألا يأبف غلب اذاف اعيمج نالجرلا
 نيلجرلا توم دعب هغولب لبق تام نا يبصلا نا لوقلا اذه ينعم ىلع جرخيو

 اذاو غولبلا دعب رارقالاب الا امهعم ثري ال هنال امهدحا نم ثاريم هل نكي مل

 وأ هلبق تام اذا امهدحا وا نيلجرلا ةثرو ىلا لاملاب عجر ثاريم هل تبثي مل

 زئاج هب امهرارقا نا لوقلا ضعب يناعم ىلع جرخيو هغولب لبق يبصلا تام
 نم هنأ رقي مل ام يناعملا نم ىنعمب امهل انبا نوكي نا لمتحا اذا هل امهيلع
 نا الا امهاوعد وه هيلع زوجي الو كلذ كردي نا لمتحي ال وأ زوجي ال هجو

 . غولبلا دعب كلذب رقي

 اتدلو ةيرسو ةأرما هل لجر يف رباج يبا نب ىسوم نع بسحأ : ةلأسم
 ركذلا دلولا يعدت ةدحاو لك تحبصاف ىننأ ىرخألاو ًاركذ ةدحاو ةليل يف

۔ .١٦٠



 دحاو امهنم ةدحاو لك دي يف ناك نا ىسوم لاق ، ىرخألا نود امهدلو هنأ
 امهيلا عفد دلو امهنم ةدحاو دي يف نكي مل ناو ث هل ادلو ناكو هايإ تمزلا

 لاق { امهبسن امهقحلي نيدلو اناكو امهل ةيبرتلاو امهب مايقلا اتمزلاو نادلولا

 . مكحلا كلذكو لاق © معن

 رخالاو ملسم امهدحأ نيلجر نع هتلأسو { هللا دبع يأ نعو : ةلأسم

 اذه ينارصنلا لاقو ، يدبع اذه امهنم ملسملا لاقف امهيديا يف يبصو ينارصن

 ينارصنلا تام ناو ث هنم ةيقب يف ملسملل ىعسيو ملسم رح وه لاق 2 يدلو
 . يبصلا هثرو

 لمحلا لصا ناك دقو هدنع دلتف ةيراجلا يرتشي لجرلا يف لاقو : ةلاسم

 هدبع عيب ىلع ديسلا ربجي الو هاوعد زوجي ال لاق 0 هدلو هنا ىعدآ عئابلا دنع

 تامو اموي صلخ ناف :ةكلملا نم كدلو صلخف اقداص تنك نا عئابلل لاقيو

 . هثرو هدلو هنا يعدملا

 قتعاو امهعابف هدنع ادلو نامأوت نامالغ هدي يف لجر يف ليقو : ةلأسم
 لاق { هدلو هنا هلعل هدي يف يذلا مالغلا ىعدآ عئابلا نا مث { امهدحأ يرتشملا

 & هابأ هثرواو قتعا دق يذلا يف هلوق لبقاو يرتشملا دي يف يذلا يف قدصي ال

 هصلخي نأ هيلعو هابا هتثرو هدلو هنا هل يعدملا توم لبق ام اموي يناثلا قتع ناو

 . اضيأ هعيب ىلع ديسلا ربجي الو كلذ ىلع ربجي الو
 كلذ هدحجف همأو هيبال هوخأ هنا لجر ىلع لجر ىعدآ اذإو : ةلأسم

 يعدملا لاسي يضاقلا ناف © كلذب ةنيبلا هيلع مقي نأ دارأو يضاقلا همدقف

 ثاريم هل هلبق هنأ ركذ ناف همأ لبق نم وأ هيبأ لبق نم هيعدي ثاريم هلبق هلأ

 عيمج ىلعو هيلع همأ و هيبأل هوخأ هن أب يضقو امصخ امصخ هاخأ لعج و هتنيب لبق

 يبسن تبثأ نأ ديرأ ينإ الإ قح هلبق يل سيل لاق نإو ث هتبارق ىوذو ةوخألا

 كلذ هعفني مل هوخأ هنأ رقأ ول هيلع اعدملا خألا نال ةموصخ امهنيب نكي مل

ركني بالاو لجرلا نبا هنأ ىعدأ الجر نا ولو ، كلذ هرارقاب هاخأ نكي مل و



 الام هلبق يعدي نكي مل ناو & هل تضقو هتنيب تلبق ةنيب هيلع ماقاف كلذ

 هتنيب تلبق ةنيب هيلع ماقاو كلذ ركني نبالاو لجرلا وبا هنأ ىعدآ ول كلذكو

 كلذ ةأرملا تركناو ةأرما جوز هنا لجر ىعدآ ول كلذكو هنبا هنا تيضقو

 تلبق كلذ ركني وهو لجر ةجوز اهنا ةأرما تعدأ ول كلذكو هتنيب تلبق
 وهو هقتعأ هنأو يبرعلا لجرلا اذهل ادبع ناك هنأ لجر يعدأ ول كلذكو اهتنيب

 ماقاف هقتعا مل و طق ادبع يل نكي مل هنا لاقو كلذ يبرعلا لجرلا ركناو هالوم

 ىعدا يبرعلا لجرلا نا ول كلذكو هنم كلذ تلبق ىعدا ام ىلع ةنيبلا يلوملا

 ينقتعي مل و طق هل ادبع نكا مل رخآلا لاقو هقتعأ هناو هل ادبع ناك اذه نا

 هيلع يعدي نكي مل ناو 2 هل ًالوم هتلعجو دبعلا كلذ ىلع لجرلا ةنيب تلبق
 بسن لكو خالا تنبو ةلاخلاو ةمعلاو معلاو تخالاو خألا اذه هبشي الو الام

 ىلع ءالؤه ةنيب لبقا يناف ةقاتعلا ىلومو ةجوزلاو جوزلاو دلولاو دلاولا .ءام
 يف اريغص ايبص نأ ولو ث الام نوعدي اونوكي مل ناو كلذ تبثاو نوعدي ام

 هتعداف هطقتلا هنا هدي يف وه يذلا لجرلا معزي هسفن نع ربعي ال لجر دي

 اهتنيب تيضقو اهاخا هتلعج اهوخأ هنا ةنيب تماقاو لصالا ةرح ىرخأ ةأرما

 ىتح هطقتلا يذلا دي نم هذخآل ينأ ىرت الأ قح اذه نأل 8 اهيلا هتعفدو

 وه يذلا ىعدا ول كلذكو ث هبسن تابثا يف اهتلعج كلذلف هتخا اهنا تبثي

 اهوخأ هنأب تيضق لصألا رح اهوخأ هنا ةنيبلا ةأرملا تماقاف هل ادبع هنا هدي يف
 ناك هنا لجر ىعداف نبا هلو كله برعلا نم الجر نا ولو { هقتعب تيضقو
 ءالولا تابثاب تيضقو امصخ هتلعج نبالا كلذ ركناو هقتعا هناو همال ادبع

 ىعداف ةنباو انبا كرتو تام قتعملا ناك ول كلذكو 0 بسنلا اذه هبشي الو

 ةنبالاو نبالا كلذ دحجف هايلوف امهناو تنبلا هذهو اذه ابأ قتعا هنا يبرعلا نبا

 امهلبق ام ناهجولا ناذه هبشي الو امصخ هلعجاو اذه يف ةنيبلا لبقأ ىنإف

 تعدأ ةأرما نا ولو ث ءالولا ماكحا يف ءالولا تبث هيلع اقداصت ول اذه نال
 اهناب تيضقو اهتنيب تلبق هيلع ةنيبلا تماقاف كلذ دحجي وهو اهنبا الجر نا

۔ ٢٦١۔.



 هنا لجرلا ىعدآ ول كلذكو 3 ةقفن الو اثاريم هلبق يعدت نكت ناو 0 همأ

 ناو همأ اهتلعجو اهنبا هناب تيضق ةنيبلا لجرلا ماقاف كلذ هدحجت يهو اهنبا

 تخالاو خالا اذه يف مالا هبشي الو هريغ الو ثاريم نم اقح اهلبق عدي مل
 هبسن تبثي الف تخالاو خالا اماف اهنم هبسن تبنت امنا مالا نال ةمعلاو معلاو

 ، امصخ خالا نكي مل اثاريم هلبق يعدي نكي مل اذاف & هريغ نم تبثي ىتح هنم

 لاسا ينإف كلذ دحجي لجرلاو ى اهنبا نبا هنا لجر ىلع تعدا ةأرما نأ ولو
 ناو مصخ هماف كلذ تعدا ناف ةجاحل ةقفن وأ اثاريم هلبق يعدت له ةأرملا

 نا ثاريملاو ةقفنلاب اه تيضقو اهنبا نبا هناب تيضق اهنبا نبا هنا ةنيبلا تماقا

 هراكنا ىلا تفتلي مل كلذ ركناف هتبيغ نم بالا ءاج ناف ى اتيم هوبا ناك

 ةقفن هيلا بلطا الو ثاريم هلبق ىلام ةدجلا تلاق ناو هبسنب تيضق دق ينال

 اذا ايح هوبا ناك نا امصخ هلعجا مل و اهتنيب لبقأ مل بسنلا تابنإ ديرأ امنا

 اذا تبفثي قحب الا كلذ ىف مصخب تسيلو اهيبا نم هبسن تبنت نا ديرت تناك

 ربتعملا يف بوتكم هسفن يف هتابثا بلطي امنا بسنلا تابثا بلط يذلا ناك

 . امصخ مهلك

٣ ×٦ ١



 نوثالنلاو يناثلا بابلا

 اهيف ناميالاو قوقحلا يف ىوعدلا
 هيلا تعفدو الجر لكو اذه هيلع اعدملا لاقف اقح لجر ىلع ىعدا نمو

 _ ريع ملف و ام قحلا بحاص نيمي بلط هنا ريغ ةنيب دجي ملف ةنيبلا لأسف قحلا اذه
 . قحلا اذه ضبق هليكو نا ملعي اليكو هيلع لكو ام فلحي نا هيلعف اليكو هيلع

 اذك لجا ىلا هيلع اعدملا لاقف الح لجر ىلع اقح ىعدا نمو : ةلأسم
 نيملا قحلا بحاص ىلعو اذك وأ اذك لجا ىلا هنا ةنيبلا هيلع ناف ، اذك وا

 هنا نيميلا هيلع ناك لجالا يعدملا ىلا نيملا قحلا بحاص در نإو ، لاح هنا

 . هقح هرضحي نا هيلعف فلحي ملو هرك ناف اذك وأ اذك لجا ىلا

 هيلع عفرف لجا ىلا هبحاصل قح هيلع ناك نمو ، رفعج نبا باتك نمو
 فلحي لاق نم لاقو ، لاح قح هل هيلع ام فلحي لاق نم لاقف 0 هنيمي بلطف هيف

 نأ بلاطلا فلحتسا الإو ةنيبلا هيلعف لجأ ىلا هنإ رقأ ناو & قح هيلع هل ام

 فلحي هنا رثالا نم هتظفح يذلا خسانلا لاقو ، لاح وهو اذك و اذك هيلع هقح

 . ملعا هللاو لاح ريغ هسفن يف ينثتسيو اذك و اذك هيلع ام

 هيلعف هنم هيلا ءىرب وأ ءيشب لجرل رقأ نمو ، ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 نيمي هل هيلع سيل هنا كلاهلا دهشي نا الإ هيلا هأجلا هنا ملعي ام ةثرولل نيملا

 ىلع رقملا فلحي مل ناف ثراولا همهتأ اذإ ملعلاب نيملا هيلع موق لاقو & كلذ يف

 . كلذ :هل نكي مل كلذ

 ىعدا لجر يف رثؤملا وبأو نائع نب ناهبن لاق & يراوحلا وبا لاق : ةلأسم
 نيملا هيلع اعدملا درف هنيمي بلطف هيلع ةنيب هل نكت مل و هركناف اقح لجر ىلع

 {،{]: فلحي ىتح هل ءيش الف فلحا ىتح يقح ينرضحي يعدملا لاقف 3 يعدملا ىلا

۔ .١٦٤



 ةعاسلا لع هقح بجوتسا هيلع اعدملا لاقف { هقح راضحا بلطو فلحأ اذإف

 3 اذه يف مكحلا فيك ث هددمي نا يعدملا هركف ةدملا هيلع اعدملا بلطو فلح امل

 ىتح هددميف هرك نإو 0 لودعلا ةميقب ض رتعي نا هلف هل ضرعي نا دارا وه ناف

 . ةدملا نم مكاحلا ىري امك هلام عيبي

 هركناف اقح لجر ىلع ىعدا لجر يف راثآلا ضعب يف تدجو : ةلأسم

 . دعب نم فلحي ش هقح هرضحي لاق هيلع فلحأ ىتح يقح

 رضحأو اقح لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم
 دهشي يذلا قحلا اذه نا هفلحتسا مكاحلل بولطملا لاقف هقحب لدع يدهاش هيلع

 بلاطلاو مويلا ىلا ءيش هنم يلع هل قاب وأ مويلا ىلا دعب ىلع هل وهف هادهاش هب هل

 كيلع قاب نا فلحأ بلاطلا لاقف ةنيب هبحاص ىلع هب هل سيل رخا اقح ىعدي
 اذك قاب هبحاص ىلع هل نا فلحي نا هيلع لاقف ، اذك و اذك يقح نم يل
 و هريغ هيلع هل حصي ل هنال نادهاشلا هب هل دهش يذلا قحلا اذه نم اذكو

 عضوم مكاحلا رصبا ناف نيدهاشلا ةداهشب مكاحلا دنع حص ام الإ هبحاصل هنمأي

 هربخأ هنا يلع نبا ىسوم هللا دبع وبا لاق ، هجولا اذه ىلع الإ هفلحي مل مكحلا
 ردتقملا دبعل ناميلس لاقف ردتقملا دبعو ناميلس ىلع لخد هنأ هللا دبع نب حبسملا
 . اهاسنت ال اهتبثأ وأ اهديق وأ اهبتكا

 . هللا همحر رثؤملا يبا نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبا باوج نمو : ةلأسم
 كقح ذخو فلحا هل لاقف هيلا نيملا درو ركناف اقح لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 فلحي نا كلذ يف مكحلا يف ناف { فلحأ ىتح يقح ينرضحا بلاطلا لاقف
 هيفاوي نأ ىلا سبحلا بولطملا عدوتسا فلح اذاف فلحي نأ دارأ نا قحلا بحاص
 . كلذ يف نوملسملا رظني ةجحب يتأي وأ هقح

۔ ١٦٥



 ىعدملا درف هل اقح لجر ىلع ىعدا لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 ام هرضحي وأ ام هل دحي نا لبق فلحي نا ةنيبلا زجعا امل ىعدملا ىلا نيملا هيلا

 هيلع فلحي ىتح يعدي ام هل دحي وأ رضحي نأ الإ يعدملا كلذ ىيأف هيلع فلحي

 يعدملا هيلع فلحي ام دحيو رضحي نا كلذ هيلع اعدملا ىلع سيل لاق هذخأيو

 هيلع يعدملا ىلع هل مكح فلح اذاف يعدملا فلحي نا مكحلا يف امناو نيملا لبق

 هيلا نيمبلا دري مل نا امأو 9 نيملا در اذإ اذهو ىعدملا هيلع فلح ام راضحاب

 . هب هل مكحي ذئنيح مث يعدي امب ةنيبلا رضحي ىتحف
 اقح ىعدإ لجر وأ لجر ىلع اهقادص تعدإ اذإ ةأرملا يف تركذو : ةلأسم

 قحلا راضحإ دعب نيملا نوكي ىرتأ تلق ، يعدملا نيمي ىلع اوقفتاف لجر ىلع
 الإ هيلع اعدي ام راضحا فلكي ال هنا ليق دقف ، قحلا راضحإ لبق نيمبلا وأ

 . كلذ مهفاف يعدملا نيميب كلذ بوجو وأ ةحصلا دعب نم

 نيدئاك هتيب يف هيلع اولخدف قح موق نيبو هنيب ناك لجر نعو : ةلأسم
 بهذ مث اوجرخو هوبهنو تيبلا ىلع اولبقأ تيبلا يف هوبيصي مل املف مهنع لزنف هل

 لزنملا بحاص لاقف ئ اذه الإ انعم سيل اولاقو اودر ام اودرف مهيلا بهذ نم

 ىعدا ام مهمزلي لهف ٥هودري ل ءيش مهعم يقب هناو هيلا اودرامم رثكأ اوذخأ مهنا

 ىلع ةنيبلا بوهنملا ىلعو مهناميأ عم ةباهنلا لوق لوقلاف تفصو ام ىلعف ، مهيلع
 .. يعدي ام

۔ ٦١٦١۔



 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ةفاضملا ةدايزلا نم اميف مكحلاو حورجلا يف ىوعدلا

 ىعدملا دحجو ًامد وأ أطخ وأ ًادمع ةحارج لجر لبق لجر ىعدا اذإو
 فلح ناف نيميلا ركنملا ىلعو ةنيبلا هجولا اذه ىف يعدملا ىلع ناف كلذ هلبق هيلع

 سفنلا نود دمع لك يف مهضعب لوق يف صاصقلا همزل نيملا نع لكن ناو ءىرب
 دمعلا امأو 3 اهنود وأ سفنلا يف أطخ نم ناك اميف ضرالا همزلو صاصقلا هيف
 دمعلا يف هيلع مهضعب لاقو & فلحي وأ رقي ىتح هسبحا لاق اضعب ناف سفنلا يف

 . هيلع صاصق الو ةيدلا اهنود اميفو سفنلا يف

 يف ناك وفعلاو اهيف حلصلا رخآلا ىعداو ةحارجلا هلبق ىعدا ولو : ةلأسم

 رخالا ىلعف ةنيب هل نكي مل ناف ةنيبلا هيلع تناكو يعدملا وه رخآلا هجولا اذه

 . حلصلا نم رخالا ىعدا ام همزل نيملا نع لكن نإو هقح ذخأ فلح ناف نيملا

 حورجملا ىعداو صاصقلا اهيف جرخي دمع هحارجب حراجلا رقأ اذإو : ةلأسم

 ةنيبلا هيلعو ىعدملا وه ةلزنملا هذه يف حورجملا ناف & حلصلا ىعدا هيلع كلذ

 نال صاصقلا هيلع ناك لكن ناو لاملا نم ءىرب فلح ناف. نيملا حراجلا ىلعو

 نايب باتك ىلا عجر ث لاملا ىوعد همزل نيملا نع ركن ناف هنم هأربا دق رخآلا

 . ع رشلا

۔ ٧١٦١.۔



 نونالنلاو عبارلا بابلا
 ءالا ف ىوعذلا

 امهدحأ ءام ىلع نالجر ع زانت اذإ تلقو ، هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو
 اذه نإو . هدلاو نزم هثرو هزا هيعدي رخالاو ةبه وأ ارشب هيلإ لآ هل هنا هيعدي

 ىلع ءاملاب هل مكحي له تلق ءاملا اذهب ىقسي هانيأر انا ةلداع ةنيب رضحأ يرتشملا

 هبحاص ىلع هيعدي و ءاملا اذه ىقسي ناك ناف تفصو ام ىلعف © ةداهشلا هذه

 رخألا حصي ىتح دي اذ انعم ناك ةنيبلا كلذب تماقو ركني الو ريغي ال وهو

 هيقسي ءاملا يف ناك نمو 0} قح ةجحب هاوعد ليزي هجو وأ هايا 'هبصتغا هنا ةنيب

 بحاصل الماع نوكي نأ الإ ةنيبلا رخآلا ىلعو دي اذ وهف كلذ حصو هيعديو

 هيعديو ءاملا اذهب يقسي نا الإ هريغ ةلزنمب كلذ ىلع هاوعدو هيقس سيلف ءاملا

 ريغي ال رخالاو كلذ ريغ وأ ةبه وأ ءارش نم هنع هليزي ءيشب بحاص ىلع
 . ملعا هللاو كلذ لوزي امب ةنيبلا رخآلا ىلعو ءاملا هدي يف نمل ةجح اذهو ركني الؤ

 ملعن مل و هيعديو هزوجيو هيقسي هانيأر انا ءاملا اذه ىلع ةنيبلا هل تماق نمو

 دساف عيبب وأ هبصخغب هنيبب حصي ىتح املاب ىلوا ناك هركني الو ريغي اذه نا

 ال ءامصخلا نيب ةجح نوكي دقو & لدعلا لهآ مكح يف هاوعد ليزي ءيشب وأ

 ' . باوصلاب ملعا هللاو اهركذ رضحي

 نم :قح اذه نالفل هلبق ام فلحي لاق ءاملا يف نيملا نع هتلأسو : ةلأسم

 . هيلا هيعدي ام لبق نم اذك و اذك هروبخ نم اذه هئام

 لك ءام يف اعزانت نيلجر نعو & يراوحلا يبأ نم باوج نمو : ةلاسم
 امهنا يدي يفو يفام اذه لوقيو ءاش ثيح وأ هلام ف ءاملا دسي امهنم دحاو

 تفصو ام ىلعف ، نيملا نوكي امهيأ ىلعو ةنيبلا نوكت امهيا ىلعو هيف ديلا اوذ

۔ ١٦٨



 ناميالا ناك ةنيبلا اعيمج ازجع ناف نايعادتي ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعف
 نع امه دحأ لكن نإو 0 نيفصن امهنيب ءاملا ناك اعيمج افلح ناف 0 اعيمج امهيلع

 . ءيش هل نكي مل نيمل

 ناك نميف ليق ايركز يبا يضاقلا نع تدجو ، ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ليق 0 كلذ ريغ هيلع حصي نا الا هيف دي وذ هنا هلام ىف جلف نم ءامب ىقسي

 كلذب تماق اذإ ءاملا يف دي اذ لاملا بر نوكي له هريغ لام يف هب ىقس ناف هل

 تماق نا تيأرأ تلق هيف دي وذ هنا هب ىمسيو هيعدي ناك اذإ لاق & لدع ةنيب

 هاوعدب رمعل ديز رقي نكي مل و ورمع لام يف ءاملا اذهب يقسي ناك اديز نا ةنيبلا
 نأ ديز رقأ نا تيأرا تلق © كلذ يل نيبي ال لاق 0 هيف دي اذ هارتأ ءاملا ىف

 . يدنع اذكه معن لاق { هيف دي اذ هارتأ ورمعل ءاملا

 مهنيب ةحورطم نوكت ةيدم لثم سلجم يف موق نيب ءيش نع هتلأسو : ةلأسم
 كلذ يف مكحلا ام ةبرقلا كلت نوقلعيو نوملعي ةعطق يف موق نيب ءام ةبرق وأ

 نا الا اعيمج مهل هناف اذه لثم يف بلقلا نئمطي ام اما لاق ، اعيمج مهل وهأ
 ماعطلا لثم اماو ، كلذب مهل مكحأ سيلف دي ىوذ هيف اونوكي ال ةلزنمب اونوكي

 ملعي الو رونجلا نورضاح وأ هنوسردي رونج يف بحلا وأ هنولكأيو موقلا نيب
 ملعي ىتح ةعامجلل هيف مكحلا هلاثمأو اذهف بحلا كلذ الو ماعطلا كلذ نمل

 . كلذ

 له رمأب لاملا يف رمأ وأ ضرألا ىركأ امهدحأ نأ الإ لاملا ىلع امهيديا الو ةنيب

 . ع رشلا نايب باتك ىلا عجر 0 كلذب وهف هرماب اهيف هديروم ءاملا حرط وأ

۔ . ١٦٩



 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ةمرصلاو ةرفحلاو ةلخنلا ف ىوعدلا

 كلذ هبشأ امو ثادحألاو راضحلا شعقو

 لوقيو ركني رخالاو ةلخنلا هذه هل عاب هنا رخآ ىلا يعدي لجر نعو
 تلق ، يعدملا وه عيبلل يعدملا نا يعم لاق ، امهنم يعدملا نم هل ةلخنلا نا
 لاق ، امهنم يعدملا نوكي نم ء هل اهنا لوقي امهنم دحاو لك ناك ناف هل

 ناف هل تلق نييعدم اعيمج اناك اهل هاوعد ريغ ببس اهيف امهدحال حصي مل اذا
 تحص اذإ يعم اذكه معن لاق 5 ايعدم رخالا نوكي له امهدحا دي يف تناك

 . اهيف ديلا هل

 الف لجرلا ىلع نوكي ثادحالا نم اهريغو ةيقاسلاو هريغ نمو : ةلأسم

 ثدح هيلع ثدحأ نم لكف © كلذ هل له دعب نم ركني مث ركني الو ىضري
 كلذ عمسي وهو هيلع كلذ يعدي ناك ثدحملا نا الو هيأرب هنا حصي مل و

 . هبلط ىتم هنع ثدحلا فرص كلذك نكي مل اذاف ركني الف

 مل و ركني مل و هلام يف اقيرط لجر ىلع ثدحا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 يذلا ىلع ريغي نا يرتشملا دارأف رخآ لجر ىلع لاملا عابو يضر هنم فرعي
 هانلهج ام كايإو هللاانملع ملعاف © ال مأ كلذ هلأ ىرجملا وأ قيرطلا ثدحا

 لاق اذا ةجحلا هل يرتشملاو هثدحم تومب تبثي ثدحلا نا همركو هنمب قحلا نم

 ناو ث ريغلا هل نوكي ذئنيحف هل ممتم الو تيضر الو ترمأ ام ينا عئابلا

 ةيطعلا ىعدي ثدحملا يعدملا نوكي نأ الإ ، ملعا هللاو هثراول تبث ثدحملا تام

 . عجر ث نيعلا ركنملا ىلعو هيلع ةنيبلاف

ه ٠ ٧ ١ -



 هيلع اعدملا رقأف ةلخن لجر ىلا ىعدآ لجر نع رثؤملا ابأ تلأسو : ةلأسم
 يشب هل هرارقاب ايعدم هيلع اعدملا نوكي له ةلخنلا سادسأ ةسمخ يعدملل نا
 يعدملا ىلعو هب رقأ ام تبني مأ اهسدس هل نا ةنيبلا كلذ يف همزليو . هنم

 اهيف هل ام ىعدملل نيملا هيلا ىعدملا ىلعف ةنيبلا زجعا ناف اهلك هل اهنا ةنيبلا

 ال و يعدملل هرارقا ةلخنلا هدي يف يذلا ىلع تبني لاق اهسادسأ ةسمخ الإ

 زجعا ناف اهلك هل اهنا ةنيبلا ىعدملا ىلعو & اهنم ءىشب هرارقاب ايعدم نوكي

 . هيلا اعدملا دي يف ةلخنلا تناك اذإ اذه اهسدس هل نا هللاب فلحتسا ةنيبلا

 يدهاش امهنم دحاو لك رضحا ناف ةنيبلا اعيمج امهيلعف هدي يف نكي مل ناف
 هل اهنا هللاب امهنم دحاو لك فلحتسا ةداهشلا تقفتاو هل اهنا نادهشي لدع

 . امهنيب مسقت م
 الا هيلع هل مكحي الف لجرل لخن ةلمج يف ةلخن ىعدآ يذلا اماو : ةلأسم

 ةجحلا امنإو ، ىمعأ لجرلا ناك اذا لبقي ال ةلخنلا هذه زوحي هنا هاوعد ةحصب

 اماو 3 هيلع ريغي ال وهو ةلخنلا زوحي لجرلا حص اذإ رصبلا حيحص ىلع موقت
 . ملعا هللاو ىوعدلا هذهب هتجح عطقنت الف ىمعالا

 اوفرعي مل و ماتيأ مهيفو موقل لخن رفح اهيفو ضرا هل لجر نعو : ةلأسم
 رفح مهل جرخي نا اوبلطو رفحلا عضاوم رفحلا باحصأ الو ضرآلا باحصأ
 مهرفح موقلل جرخي نا ضرالا بحاصل لاقي هناف تفصو ام ىلعف ، مهلخن

 الإ نيمي الإ هيلع نكت مل رفحلا عضاوم هذه لاقو اهجرخا ناف اهعضاوم يف
 ىلع ةنيب رفحلا باحصأ يتأي نأ الا دارأ هنا يعم يذلا هريغ لاق ، ىبأي نأ

 . اندنع كلذك وهو ضرألا بحاص هب رقا ام ريغ اوعدا اذا رفحلا نم اوعدي ام

 هيلع اعدملا ركناو هل ةلخن هبصغ الجر نأ ىعدآ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 كلذ ف هيلع له هنيم بلطو ةنيبلا زجعاو هدلاو نم اهثرو هنا لاقو كلذ

 ىعم لاق فلحي فيكف هل تلق ، كلذ يف نيميلا هيلع ليق هنا يعم لاق ، نيمي
۔ ١٧١۔.



 لبق نم اقح اهيف اذهل ملعي الو هدلاو نع ةلخنلا هذه ثرو دقل فلحي هنا

 . هل اهنا هيلا ىعدي ام

 هنا رخآلا لاقو ةلخن هبصتغا هنا رخآ ىلع ىعدا لجرو هل تلق : ةلأسم
 كدلاو كيلع اهفلخ اهنا ملعا انا ةلخنلا هذه نا ىعدملا لاقف هدلاو نع اهثرو

 نوكي نا نكمي هنال هاوعد لطبت ال اهنا ىعم لاق 0 هل اهنا هاوعد لطبت له

 . يعدملا اذه ينعا هدلاو دي ةبوصغمو هل

 نهترملا دي يف ةلخنلا تناك نا تيأرا تلقو { يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 اهب حصأو هتلخن ةلخنلا بحاص بلطو ماتيأ مهو ةثرو فلخو تام نا لا

 هتلخن ةلخنلا بحاص حصأ اذإف مهيبأ لبق نم يصو ماتيالل نكي مل و ةنيبلا

 هيلعو اهب ىلوأ ةلخنلا بحاصف تام ىتح ىماتيلا بأ دي يف نهر اهناو ةنيبلا
 ةلخنلا هذه نا ةنيبلا كلذب حصي ىتح نهارلل ةلخنلا بجت الو . ىماتيلل ءادفلا

 دي يف كلذب ةنيبلا دهشت مل اذاف تام نا ىلا تيملا دي يف انهر تناك امنا

 حص ناف © نيغلاب وأ ىماتي اوناك اهب ىلوأ ةثرولاف تام ىتح اهرمثب تيللا

 . قحلا نم ةرمثلا بسح ةلخنلا اورمت دق ةثرولا وأ نهترملا ناكو نهرلا اذه

 ىرجم ريغ وأ لجر لام يف هلام ىلا ىرجم ثدحأ لجر نعو : ةلأسم
 دقو هللا ءاش ام اماقف ريغي مل و ىرجملا هيلع نم ركني مل و ةيراع الو ةيطع الب

 ثدحلا جتحاو ثدحلا ةلازإ ثدحلا هيلع نم بلط حش ةعارز عرزو السف لسف

 هيلعف ءاعدإ ريغب. هثدحا اذا هباوجف 0 كلذ مكح ام هيلع ركني مل و هثدحا هنا

 ٠ ملعا هللا و هنع هتدح عفر

 اهريغ وأ هيقاس لثم هلام يف اثدح لجر ىلع ثدحأ لجر نعو : ةلأسم

 ادب ممت هريغي الو كلذ ركني الو هيلع بهذيو ءىجيو ثدحلا رظني لجرلاو
 © معن لاق ، كلذ كردي له هنع ثدحلا عفر بلطو كلذ ركناف نينس دعب هل

 يف هيلع ثدحملا اذه هيقتي ال نمم ثدحملا اذه ناك نا لوقي نسحلا وبا لاق
۔ ١٧٢ ۔



 نيبلغتملا مهناوعا نم الو ةربابجلا نم وه الو هتقيدح يف ثدحملا اذه سيلو هلام

 وه اذه هثدح نا اذه هلام يف اذه ىلع يعدي ناكو مهلاوما يف سانلا ىلع

 3 مكاحلا ىلا الزانت نا ةجحلا هذهف هركني الو كلذ ملعي رخالاو هسفنل هيعدي هل
 هاوعد ىلع ةنيب ثدحملل حصو نينسلا دعب لاملا بحاص بايغ دنع اهيف مكحلا

 ثدحلا ىلع نيملا هلو رهاظلا مكحلا يف ةنيبلا هذهب رخالا ينعي هاوعد تلطب دقف

 عضومب ناك وأ انلق اك ةنيب ثدحملا عم نكي مل ناو ، رئارسلا نم امهنيب باغ امب

 . رايخلا هلو لاق لامك وهف ةيقبلا

 هنا رخآ ىلع ىعدآ لجر يف تركذو ، يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 يل عشق ام هفلح كل لاقف ةنيبلاب ىتأو امهعلقف ليللا يف هل نيتمرص عقوت
 ام ىلعف ، هضرأ نم نيتمرص هل تعشق ينا هفلح هيلا اعدملا لاقو نيتمرص
 علق ام هيلع اعدملا ىلع نيملا تناك نيتمرصلا ىلع نوفقي اوناك ناف تفصو
 هيتمرص علق اذه نا فلحيف ىعدملا ىلع نيملا دري وأ اذهل نيتللا نيتمرصلا نيتاه
 فلحي هيلع اعدملا ىلع نيملا تناك نيتبئاغ ناتمرصلا تناك ناو . هيأر الب نيتاه

 يعدملا ىلا نيعلا دري وأ هيلا امهيعدي يذلا اذه يتمرص علق هنا ملعي ام هللاب
 يعدملا ناك ناو ، هيأر الب هيلا امهيعدي نيتللا هيتمرص علق اذه نا هللاب فلحيف

 فلحيف هيلع اعدملا ىلع نيملا تناك اهعلقب اذه مهتيو اتعلق هيتمرص نا لوقي
 اعدملا در ناف هيلا امهيعدي ىتلا نيتمرصلا نيتاه لبق نم قح اذهل هلبق ام هللاب

 ىلع نيملاو ةمهتلا يف اذه ىلع نيمي ىعدملا ىلع سيلف ىعدملا ىلا نيمبلا هيلع

 هضرأ نم نيتمرص اذهل علق ام فلحي هنا هيلع اعدملا لاق ناف 3 هيلع اعدملا
 . سبحلاف الإو كل تفصو ام ىلع فلح ناف كلذ هل نكي مل

 اهفرخي ةلخن علاط امهدحا نيلجر نعو ، ديعس يلا نع بسحا : ةلأسم

 ةلخنلا لب ال لوقي علاطلاو يتلخن نم ، لزنا هل لوقيو هيلع ركني رخالاو
 ايعدي نا امهنيب مكحلا لاق & نيلجرلا نيذه نيب ةلخنلا هذه يف مكحلا ام يتلخن

۔ ١٧٣ .



 هنيمي همصخ دارأ ناو 3 اهب هل مكح ةنيبلا امهدحا رضحا ناف ةنيبب كلذ ىلع

 مكح هل اهنا ةنيب امهنم دحاو لك رضحا ناو 3 هيلا ىعدي ام ىلع هل فلح

 امهضعب ىلا ابلط نا امهناميا عم امهدحا دي يف نكي مل اذإ نيفصن اهب امهل
 افلح ضعب امهضعب نيمي ادارأو اهيلع ةنيب امهدحا رضحي مل ناو & ضعب

 نيملا نع لكانلا ةجح مكاحلا مكح 3 مكاحلا فرص فلح امهناف اضعب امهضعبل

 امهعنمي هنا الا امهل ءيشب اهيف مكاحلا مكحي مل اعيمج افلح ناو & فلاخحلا نع

 هدي ىلع ذخا رخالا ىلع امهدحا ىدتعا ناف & ضعب امهضعبل ءادتعالا نع

 اهلاحب يهف الإو امهيلا كلذف ءيش ىلع وأ ءيشب ةلخنلا هذه يف احلطصا ناو
 تانيبلاب الإ اهلك لوصالا يف مكحي ال مكاحلا نال ةنيب امهدحا حصي ىتح ًادبأ
 تحص نمف ، نيمصخلا دحأ دي يف لوصالا هذه نم ائيش نا حصي نا الإ

 هليزي هجوب هدي يف هنا هيلع همصخ حصي ىتح هدي يف امب ىلوأ ناك ديلا هل

 حص اذاف هوجولا نم هجو وأ ةلاكو وأ ةلامع وأ ةداعق وأ بصغ نم هدي نم

 هدي يف ام ميلستب هيلع مكح لدع ةنيبب وأ كلذ هدي يف نم رارقاب كلذ هل

 هذه ةرمث داصح نم امهعنمي نا مكاحلا يلعف انأ هل تلق { كلذ هل حص نمل
 ةجح ال نبت مل هنال هذه ةرمث داصح نع امهعنمي سيلف { امهعنمي ال مأ ةلخنلا
 أطخ وأ ام دحأ باوص نكمم هنا لصالا يفو رخآلا رذع عطقي مكاحلا عم
 عطقت امهدحال مقي مل يتمف اعيمج امهباوص نكممو اعيمج امهأطخ نكممو رخآلا
 ةحص نم كل تفصو ام بابسالا نم ببسب وأ نيملا لوكنب رخالا رذع

 امهدحا ىدعتي نأ الإ عنمب اعيمج هيلع ضرتي مل ةلخنلا هذه رمث امهيأف ةنيبلا

 هل ةجح ال ام هعنمي نا وه وأ ءادتعالا نم هيف هل ةجح ال امي رخآلا ىلع

 ةرمثلا زوح دنع ًاثدح هيف ثدحأو هلتاق اذاف ، كلذ ىلع هلتاقيو هيلع هيف

 اذهف ةجح ريغب ءادتعالا عنمو هثدحأ يذلا هثدحب ذخأو رهاظلا يف الطبم ناك
 . هجولا اذه ىلع امهليبس

۔ ١٧٤



 ال خال ترقاف تضرم ةأرما نعو ، يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 اوركانتو هتنيبت امو لسف نم اهلام يف لسف امو فورعم اهلام نم يشي
 اهاخأ نا الا اهل عضاوملا هذه نا ةنيبلا ةأرملا ترضحاف مكاحلا ىلا اورضحو

 تيب ىلا اهب يجحت نا كيلع ةجح نينالثو هللاب يفلحا خألا لاقف ، نهلسف

 © نيرهش مايص دهع لك هرافك ادهع نيثالث وأ جحلا ماتب ةكمب يذلا مارحلا هللا

 يذلا راثالا نمف عبت مهب نحنو ارثأ اورثا دق نيملسملا ناف تفصو ام ىلعف

 ماكحلا رثكا ناك كلذبو هللاب الا نيملا نوكت ال نا اومكح اهبو اهورثأ

 دهعب نوفلحي الو جحلاب بصنلا كلذ ىأرو ءاملعلا ضعب لاق دقو ، نوفلحي
 اهيخال امو اهل عضاوملا هذه نا هللاب نيمي الا ةأرملا هذه ىلع سيلف قالطب الو
 ترقاو اهيأر نود هيأرب لسفلا كلذ لسف خألا ناك ناف . يعدي امم قح اهيف

 لسفلا تذخأ تدارأ نا ةأرملل رايخلا ناكو خألل لسفلا ناك كلذب هل ةأرملا
 لجرلا ىلعو & كلذ اهلف هلسف علقي هل تلاق :تدارأ نأو هلسف ةميق هيلع تدرو

 ةأرملا ترقاو اهيأرب لسفلا لسف لجرلا ناك نأو اهضرأ نم هلسف علقي نأ

 لجرلل رايخلا ناك لجرلا كلذ ركناو امهنيب طرش ىلع اهلسف هنا تلاقو كلذب
 مكحي موي هلسف ةميق اهنم ذخأ ءاش ناو اهضرأ نم هعلقو هلسف جرخأ ءاش نا

 اذا هنا افالتخا كلذ يف ملعن الو نيملسملا مكح يف نا ملعاو © كلذب هيلع

 بصنلاب ىعدي نم ىلا نيملا هيلع اعدملا بلطف ىعدي ام ىلع ةنيبلا ىعدملا رضح
 نيملسملا نيمي هللاب انيمي الإ فلحي ال نأ ةأرملا ىلع ةنيبلا دعب هيلع كلذ نكي مل
 هذهب هل ترقا ام فلحت نأ ةأرملا هذه ىلع سيلو & ءيش كلذ ىلع داري الو
 ضرألا هذهب ترقأ اهنا اهيلع ىعدأ اذإ دارأ هنا انعم يذلا هريغ لاق & ضرالا

 اهيلع يعدي ام لبق نم ضرألا هذه يف اقح هل نا ملعت ام هللاب انيمي فلح
 رارقاب هل ضرالا هذه نا فلح نيعلا هيلا تدر ناو ، كلذب هل اهارقا نم

 اذه ىلا ضرألا هذهب هل اهرارقا دعب نم اقح اهيف اهل نا ملعي ال ةأرملا هذه
. مويلا



 لوقيو اهعشقب رقيو اهعشقيف رخا ءيجيو هلسف ضرا يف لسفي يذلا نعو
 امهدحا يا ىلعف هضرا يف لسف امنا هنا ةلسفلا بحاص لوقيو هضرا ضرالا نا

 ةلسفلا نا ةلسفلل عشاقلا رقأ اذإف ، دي اذ اهيف نوكي امهدحأ يأو ةنيبلا نوكي

 يعدملا وهو كلذ نامضب دجويو ةلسفلا يف يعدملا وهف اهلسف ناك © ىعدملل

 ضرالا دي ىوعدلا عم لسفلا نال اضيأ ضرألل ع دم هنا لوقاو كلذ يف

 . انفرع كلذك

 داجلا داعاف ةرمثلا هذه دج امهدحا نأب نامصخلا رراقت اذإ تلق : ةلأسم
 تلق ، بصغلا دح ىلع ابلغتم اهدج لب رخآلا لاقو هل اهنا قحب اهدج هنا
 اذإ كلذكو ليبسلا اذه ىلع عرزلا زازج كلذكو { لخنلل يعدملا ىرأ نمف

 اهنا ةلخنلل داجلا ىعدي ام الإ هلخن وأ هتيب وأ هضرأ اهنإ اضرأ نامصخلا ىعدآ

 مصخلا لاقو ى هلزنم هنا لزنملل نكاسلاو هعرز هنا عرزلل دصاحلاو هتلخ
 ابصغو ابلغت لزنملا نكسو عرزلا راضحو لخنلا دادح هلك كلذ نا رخالا

 نيمصخلا دحأ رقا اذاف تفصو ام ىلعف ، كلذ ريغو رئاجلا ناطلسلا ةهج نم
 مصخلا رقا دقف هيف نايعادتي يذلا لزنملا اذه نكسو لاملا اذه نمت هنارح رخالل

 انكسب هل همصخ رارقا عم لاملا اذه يعدملا اذهو لاملا اذه يف ديلاب همصخل

 هل رقملا اذه ىلع يعدملا اذهل لاملا اذه نم ع رزلا داصحو لخنلا دادح و لزنملا

 نم همصخ هب رقأ دق ال بصتغم هنا حصي نأ الإ تفصو امم هل رقا دق امب
 رارقاب لاملا يف دي وذ وهو تفصو امب همصخ هل رقا نم لوق لوقلاو انكسلا
 . كلذ مهفاف هيلع يعدي ام يلع بصتغم هنا حصي ىتح هل همصخ

 اذإ كلذكو ث هريغل اراضح هضرأ نم عشق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هنيمي راضحلاو ةمرصلا بحاص دارأف اهعشقف هضرا يف ةلوسفم ةمرص دجو
 لاب انيمي فلحي لاق ، هضرأ نم ةمرصلاو راضحلا عشق ناك اذا فلحي فيك

۔ . ١٧٦



 فلح ناو ، ةمرصلا وأ راضحلا اذه عشق نم هيلع يعدي امم اقح هلبق ملعي ام

 ينثتسيو فلحي نا هيلع ناك كلذ ىلع هفلح اذا هضرأ نم اراضح هل عشق ام

 & هل املاظ ةمرص هل عشق ام .ينثتسيو هضرأ نم ةمرص هل شعق ام هسفن يف

 بحاص ملعي نأ اهيلعو © معن لاق هلام نم اهعشق اذا ةمرصلا نمضي لهف تلق
 بلطف ةمرصلا تفلت ناف تلق ، تفلت نأ ةمرصلا نمضي مل هملعا اذاف ةمرصلا
 هيلا تراص ام هنيمي عشاقلا بلطو اهعشق يذلا ىلا هتمرص ةمرصلا بحاص

 . معن لاق ؟ كلذ هل له

۔ . ١٧٧



 نونالنلاو سداسلا بابلا

 ضرالاو رادلا ىوعد يف

 وأ اضرا امهنم دحاو ىعداف نالجر مامالا ىلا وأ مكاحلا ىلا عفترا اذاو
 نمثب اذكو اذكب اهارتشا هنا ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأف رخآ لجر دي يف ًاراد
 لوالا تقولا بحاصل اهب يضقي نا هل يغبني هناف امهتنيب هيلع تقفتا دحاو

 مامالل يغبنيف ڵ ىرخالا ةنيبلا تقوي مل و اتقو نيتنيبلا ىدحا تتقو اذاو ، امهنم

 بجواو ةداهش تبثا تتقو ىتلا نال تتقو يتلا ةنيبلا بحاصل اهب يضقي نا

 هتنيب تتقو يذلل اهنا نيهقفتملا ضعب انقفاو دقو ، تقوت مل ىتلا نم اهقيدصت
 وه هتنيب تتقو يذلل اولاق مهنا كلذو . كلذ ناك نيأ نم اوردي مل نكلو

 مل ىتلا نم ةداهش تبثا تتقو ىتلا نكلو اولاق اك سيلو ى اندنع لوالا

 يضقي نا مامالل يغبني هناف اتقو نيتنيبلا نم ةدحاو تقوي مل ناو & تقوي

 لاقو 0 ىرخألا ةنيبلا حرطتو لبق ةنيبلا ماقا يذلا امهنم لوالا يعدملل اهب

 رايخلاب نيعدملا نم امهنم دحاو لكف اتقو ناتنيبلا تقوي مل اذإ نيهقفتملا ضعب

 . اهكرت ءاش ناو نمثلا فصنب اهفصن ذخا دحاو لك ءاش نا

 ًاضرأ وأ ًاراد امهدحا ىعداف نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو
 يه يذلا رخآلا ىعداو 5 هنم اهارتشا :هنا ىلع ةنيبلا هيلع ماقأو رخآلا دي يف

 يغبني هناف ةنيبلا كلذ ىلع ماقاو يعدملا نم اهارتشا هنا ىلع هنيب هل نا هدي يف
 سيل يذلا نأل نآلا هدي يف تسيل يذلا وهو يعدملل اهب يضقي نا مامالل
 . نيهقفتملا ضعب لاقو & بجاو هل يضقلاو ةلوبقم هتنيبف يعدملا وه هيدي يف

 امهنم دحاو لك ضاقيو هيدي يف يه يذلل اهب يضقي هناف الوأ رادي مل اذإ
. هدوهش يمس يذلا نمثلاب هبحاص



 دي يف اراد وا اضرا نايعدي نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو

 اهنهترا هنا يعديو رخالا اهضبقو مهرد فلاب اهارتشا هنا يعدي امهدحا لجر

 نا مامالل يغبني هناف كلذ ىلع ةنيبلا امهنم دحاو ماقاو اهضبقو مهرد فلاب

 ناو يرتشملل اهب يضق نهرلا لبق ءارشلا ناك نا امهنم لوالل اهب يضقي
 يغبني هناف لوالا امهيا ملعي مل ناف ، نهترملل اهب يضق ءارشلا لبق نهرلا ناك
 يتشملاف لوالا امهيا ملعي مل اذا هنال نهرلا لطبيو يرتشملل اهب يضقي نا مامالل

 . نهترملا نم قحا

 راد امهنم ادحاو لك يعدي نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو

 اهضبقو مهرد فلاب ةنس اهنهترا هنا معزي دحاو لكو لجر دي يف اضرأ وأ

 يذلا امهلوال اهب يضقي نا مامالل يغبني هناف & ةنيبلا كلذ ىلع دحاو لك ماقاو

 اهاعدا امهلوال اهب يضقي نا هل يغبني هناف لوالا امهيا ملعي مل ناف ث اهنهترا

 اهنالو هتنيب ىلا الو يناثلا يعدملا لوق ىلا تفتلي الو اميلع ا ةنيبلا ماقا امحلواو

 اولاق امهنم دحاول نوكي ال لطاب سايقلا اذه نيهقفتملا ضعب لاقو ك رتاهت

 فصنلا امهنم دحاو لكل نوكي هناف ناسحتسالا يف اماو اولاق ، ذخأن هبو

 . همح فصنب انهر

 دي يف اضرأ وأ اراد ايعداف نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو

 ىعداو ةنيبلا كلذ ىلع ماقاو 0 اهضبقو مهرد ةئامب اهنهترا هنا امهدحا ىعدا لجر

 . ةنيبلا كلذ ىلع ماقاو ضوعلا ملسو هل اهضبقو ضوع ىلع هل اهبهو هنا رخالا
 اهب ىضق ةبهلا لبق نهرلا ناك نا امهنم لوالل اهب يضقي نا مامالل يغبني هناف

 ةبهلا نال ةبهلا بحاصل اهب يضق نهرلا لبق ةبهلا تناك ناو ، نهرلا بحاصل
 اهب يضق ضوع ريغب ةبهلا تناك نا نيهقفتملا ضعب لاقو © ءارشلا ةلزنمب

 هلوق سيلو هل اهلعجن نا نسحتسنف هلام كلذ يف ذفن هنال ال نهرلا بحاصل

 كلذ نوكي ال فيكو ءارشلا بحاص ةلزنمب ةبهلا بحاص نال ءيشب كلذ يف

 . هئيق يف عجارلاك هتبه يف عجارلا مهاياو انغلب دق اك قلفع هللا لوسر لاق دقو
۔ ١٧٩



 دي يف اضرأ وأ اراد ايعداف نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو باتكلا نمو
 يغبني هناف . اهضبقو هيلع اهب قدصت هنا ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقاو لجر

 قدصت امهيا ملعي مل ناو ، هيلع اهب قدصت يذلا امهلوال اهب يضقي نا مامالل
 ماقا امهلواو . اهاعدا يذلا امهلوال اهب يضقي نا مامالل يغبني هناف هيلع اهب

 رتاهتلاو رتاهت اهنال هتنيب ىلا الو يناثلا يعدملا لوق ىلا تفتلي الو اهيلع ةنيبلا
 عقي امنا هنال امهنم دحاول اهب يضقي الو نيهقفتملا ضعب لاقو © لوبقم ريغ

 . اموسقم اهفصن امهنم دحاو لكل

 ضرالا بحاص لاقف لجرل اضرا عرز لجر يف لاق : خايشالا ةلأسم
 فوختا لاق ، ةرجا الب اهايا ينتيطعا عرازلا بحاص لاقو يضرا كترجا

 لاق ناف تلق . ةنيبلا ضرالا بحاص ىلعو عرازلا لوق لوقلا نوكي نا

 & ةنيبلا عرازلا ىلعو هلوق لوقلا نوكي له يرمأب اهعرزي مل ضرالا بحاص
 يف هيلع ىدعت اذا ضرالا بحاصل عرزلا ناك الاو ةنيب رضحا اذا معن لاق

 . هضرا"

 نالف نم اهارتشا هنا لجر اهاعداف لجر دي يف رادلا تناك اذاو : ةلأسم
 رخألا انالف نا رخا ىعداو 0 نمثلا هدقنو اهكلمي وهو مهرد ةئامب نالف نبا

 ناك ولو 0 نيفصن امهنيب يضقي هناف اهكلمي ذئموي وهو هنم اهضبقو هل اهبهو
 ةقدص ريخالا ىعداو ث ةنيب كلذ ىلع ماقاو هيبا نم اثاريم يعدي نم مهعم

 . اعابرا امهنيب اهب يضقي هناف ، ضبقلا ىلع هتنيب كلذ ىلع ماقاو رخا نم

 بلط نا تيأرا تلقو © يدنع اميف نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 رذب ىعدآ اذا معنف كيكاكم عبس رذب يعدملا نيمي هدلول ضرالا يعدي يذلا

 فلح كلذ فرع اذاف ، حرلا لوط مكو ، عر نم يه مك يمسو كيكاكم عبس
 يف تركذ ام اماو & هدودحب هفلح ام ىلع مكاحلا هل مكحو دودحم ءيش ىلع

 نا ملعاف ئ ةمهبم ذكو اذك ردم ىلع الجر فلحم نا كاحلل له تلق نملا

۔ ١٨٠



 نم مهنمو ، دودحم ىلع الا فلحي هنأ ري مل نم ماكحلا نم نا اندجو ام ىلع
 رضحي كلذ ىلع هفلح يذللا لاقي م مهبملا نم هيعدي ام ىلع فلحي نأ ىأر
 © كلذ ليبسف مهتملا ىلع فلح يذلا هقدص ناف . هنم ءاش امب رقي وأ مهتملا كلذ

 مل ناو 0 ةدايزلا نم يعدي ام ىلع فلح اذه نم رتكا هتصح نا لاق ناو

 قحلا نم هل ملعي ام فلحي نا هب رقا ام رضحا يذلا نيمي بلطو ةدايزلا عدي

 لوالا ىأرلا بحاص هرك انهاه نمو هرضحاو رقا دق امم رثكا ضرالا هذه يف
 فلحي ال يذلا لعلو عطقني داكي ال نيمي هذه نال دودحم ىلع الإ فلحي نا

 يعدي ام ىلع فلحي نا مهتملا يف ءاوس هيلع اعدملا ىلع نيملا ىري دودحم ىلع الا

 يف ةخسن يفو نم انفرع يذلا اذهف ، كلذ باوصب ملعا هللاو ءىربيو هيلع

 ضرالا نم لوكملل مك رذب مك الو حرلا لوط مك فرعي مل اذإو ، دودحملاو مهتملا
 دحاب لدعلا نم مكاحلا هب مكح امف فالتخالا كانملعا دقو مهبملا نم اذهف

 . هللا ءاش نا باوصف نيلوقلا

 الجر دعقا لجر يف لوقت ام تلقو يدبع اميف نسحلا يبا نعو : ةلأسم
 ضرالا ىعدآ مث ببسل تناكو هل ةعارزلا نا افورعم ناكو اهعرزي هل اضرا
 يضرا هذه ءيشلا اذه انا فرعا سيل لاقو هضرا ضرالا بحاص دحجو

 تفصو ام ىلعف نيملا نم ىلعو اذه يف ةنيبلا نم ىلع تلق اهيف يعرز اذهو
 ضرالا هذه نا ةعارزلا بحاص ىلع ضرالا بحاص عفر اذا مكحلا يف اذهف

 ةنيبلا تناك عرازلا دي يف ضرالاو يل يه اذه لاقو هل يه ال نالف دي يف
 امهدحا دي يف تسيل تناك ناو هيلع ىعدملا ىلع نيمبلاو ضرال ىعدآ نم ىلع

 اهعرزي رخالا نا حصو لصالا يعدمل ضرالا نا حص ناف ةنيبلاب اعيمج ايعد

 هذه لاق ناو كلذب ةنيبلا هيلع تناك بابسالا نم يش وأ ءارش وأ هداعقب
 اهايا هدعقا امناو هل اهناوا نود هل اهنا اهيعدم ىلع ةنيبلا تناك اعطق ىل ضرالا

 يذلا نم ىلوا وه ديلا وذو ةنيب نوكي نا الإ هيف نافلتخي اميف امهنيب ناميالاو
 وأ ةحنم وأ هداعق هدي يف اهنا فورعملاو رهاشلاب ملعي نا الا هدي يف ضرالا

۔ . ١٨١



 هاوعد ىيف هلوق ىلا تفتلي كلذ ىف يعدم هاوعد زوجي ال امب اهلمعب لماع

 اهنا حصي نا دعب قحب هيلا اهلاوزب زوجيامب دهشت لدع ةنيبب الا لصالا يف

 رخا ىلع اضر ىعدآ نميف ليق دقو ، ملعا هللا هريغ لاق ، لصالا بحاصل

 ىعدآو ضرالا يف ىتلا ةعارزلاب رخالل امهدحا رقاف امهدحا دي يف ىه سيلو

 ضرالا يف دي اذ نوكي هنا لاق نم لاقف ، ةعارزلا امهدحال حص وأ ضرالا
 لصالا يف ايعدم نوكيو ةعارزلا هل نوكي لاق نم لاقو ، ةعارزلا هل تحص اذا

 . ضرالا

 محلو نالف نب نالف راد اهنا راد ىلع اودهش موق نع هتلأسو : ةلأسم

 ماقاو ، رادلا بر يلاوم مهو مهيلع ريغي ال هومدهيو هونبي اوناك دقو ءانب اهيف
 راد اهنا ةنيبلا اوماقا اذا لاق ، مهيلاوم لاقف انيب أراد اهنا ةنيبلا رادلا بر ةثرو

 وا ةقدصب اوءاج ناف مهراد اهنا نوعدي امب ةنيبلا مهئانباو مهيلاوم ىلعف مهيبا

 اونوكي مل نا تيأرا تلقف ث اهنم اوجرخ الإو كلذ وحن وا ءارش وا ةبه
 ينبي ناكو انيبا نع انثرو اولاق اذا اولخد امب ةنيب مهيلع سيل لاق ، مهيلاوم

 ريغ رادلا هذه يف انوبا لخد ام يردي الو ركني الو هيلع ريغي الو مدهيو
 مهيلع اوتأي نا مهيبأ راد اهنا اوعدا نيذلا ىلعو نولسي الف لاق هنع اهانثرو انا
 رادلاف الاو هب مهجرخي امم كلذ وحن وا هنذاب نونبيف مهيلع ريغي مهابأ نا ةنيبلاب

 ناك نا ءانبلا كلذ ثدحا يذلا نع ينربخاف تلق ، مهيلاوم اونوكي مت مهل

 وهو كلذ هابشأ وأ ىمأ وأ يخاو يبا نع اهتثرو لوقي نا عيطتسي ال ايح

 ايح ناك اذا لاق ، مهيبأ راد اهنا ةنيبلا موقلا ماقاو ءانبلا كلذ ثدحا يذلا

 8 بجي امم وأ ءارشب ءاج ناف مهراد لخد امب ةنيبلا لأس ءانبلل ثدحملا هنيعب

 تلق 7 ةنيبلا اوماقا نيذلا راد رادلاو جرخاف الاو كلذ هلف اقح اهيف هل بجوي
 مهيلاوم اونوكي مل اذا مهؤابا تضم اذا نولأسي الف لوسنلا اما لاق ، لوسنلاف
 لأسي ال معن لاق ، اهوباصأ ءاوس نوردي الو مهيبا نع اهوثرو مهنا اوعدا اذا
. مهيلاوم لوسن لأسو مهيلاوم نكي مل اذا لوسنلا



 نا ةنيبلا امهدحأ ماقاف اراد ايعادت نيلجر نع ديعس ابا تلأس : ةلأسم

 نا ةنيبلا رخآلا ماقاو 5 هريغ اثراو هل نوملعي ال هل اثاريم اهكرتو تام هابا
 تتامو ، اهقح نم اهابا اهاضقو رادلا كلت ىلع ريخألا ما جوزت لوألا ابا

 لاق 3 امهنم رادلا هذهب يلوا نم هريغ اثراو امهل نوملعي ال هل اثاريم اهتكرتو
 © رخآلا ةدلاو ىلا لوالا دلاو نم اهلاقتنا تبث دق هنال امهنم رخآلل اهنا ىلع عقي
 هنا امهنم دحاو لك توم يف تانيبلا توتساو لاقتنالا حصي مل ناف هل تلق

 امهدحا دي يف تناك نا اهنا يعم لاق ، اهب ىلوا نم هدلو ىلع اثاريم اهكرت
 . مهناميا عم نيفصن امهنيب نوكي نا ينبجعا الاو ديلل اهب ىلوا وهف

۔ ٣٢٨١.۔.



 نوتثالنلاو عباسلا بابلا

 دودحلاو رادجلا ف ىوعدلا

 فلحف ناميالا ىلا الزانتف امهل نيلزنم نيب رادج يف اعزانت نيلجر نعو
 لاقو 0 اهيلع امئاق رادجلا ىتلا ضرالا ىلع فلحي مل و هل هنا رادجلا ىلع امهدحا
 له هيلع فلحو يل وهف رادجلا اما ائيش رادجلا هيف يذلا دحلا يف لوقا سيل

 ام الا هل سيل هنا يعم لاق & يدنع اهلاحب يه ما رادجلل اعبت ضرالا نوكي

 رخالا فلح ناف هل ليق 0 هلوق ينعم ىلع يدنع اهلاب ضرالاو هيلع تفلح

 هيلع له رخالل ضرالاو امهدحال رادجلا تبث دق هناك هل اهنا ضرالا ىلع

 هنا حصي ىتح هلاحب رادجلا نا يعم لاق ، رخآلا ضرا نع هرادج ليزي نا

 . ضرالا هذه ىلع يدنع هينبي نا هل سيلف عقو اذاف عقي وا بصغ

 ناف © طئاحلا رادلا بحاص ىعداف نيراد نيب طئاحلا ناك اذاو : ةلأسم
 سيلف عوذج هيلع رخالل سيلو عوذج هيلع امهدحال ناك نا لاق مهضعب

 يراوبلا كلذكو ح اهيلع لمحي سيل يدارجلا نال قح هيف رادجلا بحاصل
 لاقو ث ائيش طئاحلا نم كلذب ناقحتسي ال يراوبلاو يدارجلا نال طئاحلا ىلع

 طئاحلا ناف ع وذج هيلع رخاللو امهدحا ءانبب الصتم طئاحلا ناك اذا مهضعب

 نوكيف تيبب عيفرتب ناك اذاف عفتري ال الاصتا نوكي نا الا عوذجلا بحاصل

 مهضعب لاقو 0 هعوذج عضوم عوذجلا بحاصلو لاصتالا بحاصل طئاحلا

 مهنيب وهف ع وذج هيلع دحاول نكي ل و مهنم دحاو ءانبب الصتم نكي اذا

 عبس هيلع رخاللو تابشخ رشع هيلع دحاول ناك ول مهضعب لاقو & نافصن

 تابشخ رشع دحاول هيلع ناك ول مهضعب لاقو 0 نافصن امهنيب وهف تابشخ

 امهنيب نوكي الو هبشخ تحت ام امهنم دحاو لكلف ةدحاو ةبشخ رخاللو

طئاح هيلع رخآللو بشخ هيلع امهدحال ناك اذا مهضعب لاقو © نافصن



 هترتس ةرتسلا بحاصلو امهنم بشخلا بحاصل لفسالا طئاحلا ناف ، ةرتس

 الصتم نكي مل ناف ، ةرتس الو بشخ هيلع امهنم دحاول نكي مل ناف اهلاح ىلع

 قحتسي الو نافصن امهنيب طئاخجلا ناف يراوبو يدارج هيلع امهدحا الو اهناينبب

 نصح ناك اذا مهضعب لاقو لمحت تسيل امهنال ائيش يراوبلاو يدارجلا

 نصحلا ناف ، امهدحا ىلا طمقلاو هيعدي امهنم دحاو لك ناكو نيلجر نيب

 امهدحا ىلا ءانبلا هجو ناك اذا ءانبلا كلذكو طمقلاب لمعا الو نافصن امهنيب

 ءانبلا هجوب لمعا ال مهضعب لاق دقو نافصن امهنيب ناك رخالا ىلا هرهظو

 نمل نصحلاب يضقي مهضعب لاقو ، كلذ نم ءيش ىلا تفتلا الو هرهظب .الو
 { هيلا نبللا باصناو ءانبلا رهظ هيلا ناك نمل ءانبلاب يضقيو 0 طمقلا هيلا ناك

 لفسلا بحاص داراف لجرل هولعو لجرل طئاحلا لفسا ناك اذا مهضعب لاقو

 الو هوك هيف حتفي نا هل سيل مهضعب لاقو ، كلذ هل سيلف لفسلا مدهي نا

 لاقو ، ولعلا بحاص ىأرب الإ لبق هيف نكي مل ام اعوذج هيف لخدي الو اباب
 كلذ رضي نكي مل اذا اعوذج لخدي نأ هلو اباب وأ ةوك حتفي نأ هل مهضعب

 لاقو ، كلذ لعفي نا هل نكي مل ولعلاب رضي هثدحي ءيش ناك اذاو ث ولعلاب

 اعوذج هيلع عضي الو ءانب هولع ىلع ثدحي نا ولعلا بحاصل سيل مهضعب
 نيب طئاحلا ناك اذاو ، نكي مل ام افينك هيف عرشي الو لبق نم نكي مل ام

 طئاحلاب يضقي هناف هل طئاحلا نا ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقاف نيلجرل نيراد
 هب يضق ةنيبلا رخالا مقي مل و هل هنا ةنيبلا امهدحا ماقا ناو نافصن امهنيب

 نيلجر نيب طئاحلا ناك ناو تعزن ع وذج هيلع رخ الل ناك ناف ةنيبلا بحاصل

 يضقي هناف ةنيب كلذ ىلع ماقاو هل طئاحلا نأ رقا نيلجرلا دحا نا رخاىعداف

 هلو لجر يدي يف طئاحلا ناك اذاو ي رخالا نيبو هنيب نوكيف هنم هتصحب هل

 بحاصلف افينك هيلع لعجي نا لجر داراف لجر راد ىلع هيف ةصخاش ع وذج
 كرتت نكلو ، عوذجلا عطقي نا رادلا بحاصل سيلو كلذ نم هعنمي نا رادلا

 عوذج فارطا يه امناو ءيش اهل نم ىلع لمحي ال ينبي نوكي نا الا اهلاح ىلع
۔ . ١٨٥



 هولعو دحاول هلفس تيب ناك ناو ، مهضعب لوق يف عطقيف هراد نم ةجراخ

 ينبي ن ا ولعلا بحاصل سيلو 3 هلفس مدهي نا لفسلا بحاصل سيلف دحاول

 ينبي نا هل مهضعب لاقو ؤ مهضعب لوق يف كلذ لبق نكي مل ائيش ولعلا ىلع
 مدهنا اذا مهضعب لاقو ، كلذ هل سيلف ررض مث ناك اذاف لفسلاب رضي مل ام

 ينبي نا ولعلا بحاصلو هناينب ىلع لفسلا بحاص ربجي مل اعيمج لفسلاو ولعلا
 ةميق يدؤي ىتح هلزنم لفسلا بحاص نكسي الو هقوف ولعلا ينبي مث لقسلا

 مدهو هولع ولعلا بحاص مده ول مهضعب لاقو ث ولعلا بحاص ىلا ءانبلا
 . هلاح ىلع هديعي ىتح ءانبلاب لفسلا بحاص ذخا هلفس لفسلا بحاص

۔ . ١٨٦



 نوتثالنلاو نماثلا بابلا

 مكحلاو اقسلا ف ىوعدلا

 هناب هيلع اعدملا رقأو اقسم هل نفد هنا لجر ىلع ىعدآ لجر نع لمسو

 اقسملاب رقا دق نوكي له اذه هنفد دقو اقسملا يعدملا ينعي هلام يف جرخا

 جارخال عدم نفدلاب رقا يذلا نوكي نا ينبجعي لاق ، رارقالا اذهب هيلع تبنيو

 كلذكو لاق ، هلام يف هنا الا اقسم هل نفد هنا رقا اذا هلام يف ىقسملا اذه

 { مهارد ةرشع ينبصغ هيلع اعدملا لاقف مهارد ةرشع هل ذخا هنا ىعدآ ول

 يعدمو يعدملل مهارد ةرشعب ارقم نوكي نا يدنع هبشأ هنم اهتذخا دقو

 . ملعا هللاو هل هبصغ

 وا قيرطلاب ةرضم ةلخن وأ ةلسف وأ ةرجش نع ديعس وب ١ لس و : ةلأسم

 بابرال نوكي ام تلق ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغ اهبرو موقل ةيقاسب ةرضم

 عفري هنا يعم لاق 0 ةرضملا فرص يف هلعفي نا قيرطلل بستحملا وا ةيقاسلا

 كلذب مكحو ةرضملا فرصب رما مكاحلا عم كلذ حص اذاف مكاحلا ىلا كلذ

 مهيلع نوكي الو . راضملا نم كلذ ريغ وا ةلخن وا ةلسف وا ةرجش عطق نم

 ةعامج ىلا كلذ عفري هنا يعم لاق ، مكاح نكي مل ناف هل تلق ، كلذ نامض

 حص اذا اهعطق وا اهتلازاو ةرضملا ف رصب هورمأيو مهعم كلذ حصيو نيملسملا

 ىنثتسي نا مكاحلا ىلع نوكيف تلق 3 ةجحلا هلانت ال ثيح اهبر ناكو كلذ مهعم

 ىنثتسي هنا ىعم اذكه لاق {ك هتجح هلانت ال ثيح ناك ولو هتجح بئاغلل

 . هتحح بئ اغلل

 اك رش لجر ىلع ىعدآ لجرو دمحا نب نسحلا يلع ييا نع بسحا : ةلاسم

 تبجو ناو مهنيب مكحلا فيكف ضعبلا ركناو مهضعب فرتعاف ىرجم وا اقيرط
 ام اذه ريغ كل ينمزلي الو كل فرتعا انا لوقي رقملاو مزلي نمف ةميق هل

۔٧٨١ .



 الا مهيلع كلذ تبثي الو نيقابلا مزلي ءاكرشلا دحأ رارقا سيلف هيف مكحلا

 . ملعا هللاو هيلع كلذ هل ناك ركنا نم نيمي دارأ ناو ةنيبلاب وا مهلك مهرارقاب

 نا مث موقل يقست ةيقاس اهيف هيلعو ةعطق هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نالمح يه امناو هل اهنا ضرالا بحاص لاقو الصا اهوعدا ىقسلملا باحصا

 . ىقسملا بحاص لوق لوقلا ‘ نم لوق لوقلا 3 ةيراع وأ

 هل ضرا ىلا اقيرط وا ىقسم لجر نم راعتسا لجر يف ليقو : ةلأسم
 اذه نا ةنيبلاب حصو ريعتسملا تام نا ىلا كلذب عفتني ناكو لام وأ راد وأ

 لطبتو زئاج كلذ نا اذه نم ةيراع نالف دي يف اناك امنا اقسملا وأ قيرطلا
 كلس كلاهلا نا حصو ةيراع حصت مل ناف ةيراعلا بحاص ىأرب الا ةيراعلا

 اذه ىقسملا اذه نم ىقسي وا هلام ىلا اقسملا اذه يف زوجي وا قيرطلا اذه

 . ابصغ هنم ناك كلذ نا حصي ىتح تباث كلذف لاملا

 ةيقاسلا هيلع يذلا ىعدآ لجر لام يف ةيقاس هلال لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 تلق ، لصا كيلع يل يه لب رخآلا لاقو ث هلامب رمي هيف هلمح هنا هلام يف
 ىعدآ مش ةنيبلاب هل تبث وا هلام ىيف ةيقاسلاب هل رقا اذاف لاق © امهنم يعدملا نم

 رارقاب تبث نا دعب ىقسملا توبث هب ليزي امم ءيش وأ رمت نالمح وا ةيراع اهنا
 ةيقاسلاب يعدملا رقأ اذإ اماو ، لاملا بحاص ىنعي كلذ يف عدم وهف ةنيب وا

 بحاص لاق 0 ةيقاس اذه هلام وا اذه هلام ىلا هيف هل ناو همصخ لاملا اذه نا

 يضرا يف ارمم كترعا انا امنا ةيقاس كل يضرأ يف الو ةيقاس ىلع كل سيل لاملا

 مل هنال هنيمي عم لاملا بحاص لوق لوقلاف ، يلام يف وأ يضرا يف ةيقابس وأ

 دق ناك ناف ى ةنيبلا ةتباثلا ةيقاسلا ىعدملا ىلعو هيلع هل ثبثي ءيشب هل رقي

 هذه يف ةعجر ةيقاسلا هذه لمع اذا هب سيلف ءاضقنا اهل ةفورعم هرمث هراعا

 ةعارزلا بحاصل نكي مل و يضقنت ال ةرمت تناك ناو ةرمثلا كلت مامت ىلا ةيراعلا

 ةعارزلا بحاص ىلع ةرجالا هلف ةيقاسلا كلت نم الا هتعارز يقس ىلا ةليح
۔_١٨٨۔



 نا ىلا وأ ةرمثلا كلت ءاضقنا ىلا لودعلا يأرب ةيراعلا يف هيلع عجر موي ذم

 ىلع نوكي ال لاح ىتأي وا.ةيقاسلا كلت ريغ ةيقاس ىلع سرغلا بحاص ردقي
 هل تفصو يذلا اذه ىدحا ناك اذاو 0 هجارخا يف ررض سرغلا بحاص

 , ... . ةرجإ هريغب الو رجاب ةجح قبت مل

 اهمكح ناك امئاق اهرثا تناك اهنا ئواعدلا عقو اذا قيرطلا يف : ةلأسم
 ةمئاق ريغ ناكا ناو ث ةنيبلا اهلطبت امب يعدملا ىلعو هيلع يه ام ىلع اقيرط
 قيرطو ةزئاج ريغ وأ ةزئاج تناك ءاوسو هاوععدب ةنيبلا .اهيعدم ىلع .ناك نيعلا

 . هيف رظناف قرطلا نم .كلذ .ريغ . وأ لزانم

 ركناو يعدملا لال ضرا يق اقسم لجر ىل ىغدآ لجز نع هتلأسو : ةلأسم
 ضرالا هذه يف رمي لاملا اذه ئقسم نا ادوهش يعدملا ماقاوأ هيلا اعدملا كلذ

 هذه يف رمي لاملا اذه ىقسنم نا ةلداعلا ةنيبلاب حص اذا لاق اقسملا اودحي نا الب

 ثيح اقسم لاملا اذه بحاصل جرخي نا ضرالا ةبحاص ىلع ناك ضرالا

 كلذ :يف ةرضم اقسلملا بحاص ىلع نا لودعلا ري مل ام ضرالا هذه نم دارا

 5 باوصلابو قحلاب ملعا هللا و

 اهيقسي ضرا هل لجر نع هتلأسو ث رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأستم
 وا كلذك اهارتشا ؤه :الا ةيقاسلا كلت نم يقسي سيلو قيرط اهل ةيقان نم

 هدح و يقسي ناك اذا لاق ، قيرطلاو هدنع ةيقاسلا كلت مكح نوكي ام اهثرو

 كلت لجر ىعدآ اذا هل تلق ، قيرطلا كلذكو هريغل اهنا 7 ىتح هل يهف

 ىعدم وه لاق { ةعطقلا بحاص اذهل هيلع نالمح يهو هل قيرطلاو ةيقاسلا

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ء هيلع كلذ حصي ىتح

۔ . ١٨٩



 نونالثلاو عساتلا بابلا

 اقح تيملا ىلع هل نا ىوعدلا

 ةثرولا نيمي بلط و ةنيب هعم نكي مل و اقح هيلع هل ناىعدآ اذا تيملا نعو

 انيلع ملعن ام انا نيملا ةثرولا ىلع لاق ، تيملا ىلع قحلا اذه نوملعي ام مهنا

 . تيملا اذه لبق نم اقح كل

 لجر ىعداف ادالوا فلخو تام لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 معنف ل تفصو ام ىلعف ٠٨ نمع دحاو لك مزلي له هدلاو ىلع قحلا اذه هل

 يعدملا ىلع سيلف يعدملا نيمي اوبلط ناف مهنم نيغلابلا ةثرولا عيمج ىلع كلذ هل

 اذه نيمي اعيمج اوبلط اذا كلذو مهدلاو ىلع هل قحلا اذه نا دحاو نيمي الا

 قحلا اذه مهنم دحاو ىلا بلط املكو دحاو دعب ادحاو بلط ناو & يعدملا

 ةثرولا نم دحاو هفلح املك هنا كلذو ىعدملا ىلع نيمبلا هل ناك هدلاو ىلع

 . فلحلا اذه ةصح ف قحلا هل بجو

 كلذ حص ناف ةثرولا كلذ ركناو تيملا ىلع قحلا ىعدآ اذا اماو : ةلأسم

 . تيملا اذه ىلع ىعدي امم اقح مهلبق نوملعي ام ةثرولا نيمي الاو ةنيبلاب

 بلط ناف ح ةثرولا كلذ ركنأف تيملا ىلع قحلا ىعدآ يذلا امو : ةلأسم
 نيدلا نا رخآ لوق هيفو © تام نا ىلا كلاهلا ىلع قاب هنيد نا ةنيبلا بلاطلا

 . ملعا هللاو ةنيبلاب ءافولا حصي ىتح تباث

 هماحرا ضعب هل لبقف اقح كلاه لجر ىلع ىعدآ لجر نعو : ةلأسم
 ةنيبلا وا لاملا بهذ ىتح هقح نع هعفد نوكي نا الا كلذ مزلي امف عجر ت

 . قحلاب هل ىتلا

۔ .١٩٠



 هبحاص ىلع امهدحا ىعداف امصتخا اذا نيمصخلا نا مشاه معزو : ةلأسم

 اعدملا ىلعف ةنيب نكي مل و ينربخا لاقو بئاغ لجر لبق وأ هيبأ لبق نم انيد
 مل و هسفنل ىعدآ ناو فلحي وأ ىطعي ىتح سبح همصخ لكن ناف نيمبا هيلع
 ناف هقح ذخاو يعدملا فلح لكن ناف نيملا هيلع اعدملا ىلعف ةنيب نكي

 لبق نم مصخلا ىلع قحلا ىعدآ اذا اذهو معن هريغ لاقو © هل قح الف لكن

 نم لاقف ، اذه وحن وا اذكو اذك هيبال هيلع نا هريغ هربخا وا هربخا هنا هيبا
 ىعدملا ىلا نيملا در نا لاق نم لاقو ، ةصاخ هيلع ىعدملا ىلع انهاه نيمبلا لاق
 . . اذكو اذك هل هيلع نأ نالف وأ هدلاو هربخا دقل فلح

 بلطو اقح اهيلع هل نا لجر ىعدآ تكله ةأرما يف تركذو : ةلأسم
 بلطي يذلا لاقو اوغلبي مل مهنا ةكلاملا دالوأ رمأب موقي نم جتحاف ةثرولا نيمي

 رضحا اذاف اوغلب دق مهنا بلاطلا ىلع ةنيبلاف 5 ةنيبلا نم ىلع اوغلب دق مهنا قحلا

 مهغولب ىلع رضحي مل ناف مكاحلا ىلا مهوعدي نا هيلع ناك مهغولب ىلع ةنيبلا
 . كلت مهرومأب موقي نم جتحي وا مهوعدي نا مكاحلل نكي مل

 ىلع اقح ىعدأ نمع تلأسو & دمحا نب نسحلا ىلع يبا نع : ةلأسم
 مكحلا نوكي فيك مصخلا نهفرعي الو مكاحلا نهفرعي ال تانب تيمللو & تيم
 نم نهفرعي نمب كلاهلا تانب ىلع جتحي مكاحلا ناف تفصو ام ىلعف ث مهنيب
 ىوعدلا تناك اذاو & كلذ يف نلكوي وأ يعدملا ىوعد نرضحي وا تاقنلا

 حص امب ةثرولا عيمج ىلع مكحيو مصخ وهف ةثرولا نم رضح نمف تيملا ىلع
 ليق دقو ؤ رضحي ىتح ةثرولا نم دحا ىلع مكحي ال ضعب لاقو © كلاهلا ىلع
 هللاو دحا ىلع جتحي مل و هب مكح قحلا هدنع حص اذا ناك يلع نب ىسوم نا
 . ملعا

 ال و هل وهف نيدب ةنيب كلاهلا ىلع ماقا نمو ءايضلا باتك نمو : ةلأسم
 امب ةنيبلا اوميقي نا تيملا لها ىلع نكلو مهنيد هيلعو تام هنا ةنيبلا نوفلكي

۔ . ١٩١



 نوبلاطلا هللا قتيلو هتوم لبق اهنم ءىرب دق تيملا نا مهقوقح نم ءالؤه اوعدا

 . اقح الا نوذخأي ال

 اراد يعدي لجر مكاحلا ىلا عفترا اذإو ، رفعج نب عماج نمو : ةلأسم .
 هنم اهاثرو يذلا تيملا نم اهارتشا هنا ىعداف نيثراو نيلجر دي يف اضرأ وأ

 ىلع يضقي نا مكاحلل هناف نيدهاش ماقاف دهاش رخالاو بئاغ نيثراولا دحاو

 دهاشلا نا لبق نم بئاغلا ةبيغ ىلا تفتلي الو ةنيبلا هب تماق ام عيمجب دهاشلا

 رضح ةثرولا ياف نيدب تيملا ىلع تناك اذا ىوعدلا نال كلذ يف همصخ

 مصخ وهف رضح ةثرولا يأف نيدب تيملا ىلع ةنيبلا ماقا ناف ، مصخ وهف
 يضمي نا هل يغبني اومستقي مل وأ ضرالاو رادلا اومستقا اوناك ءاوسو كلذ يف

 ىسوم يبا لوق كلذ وحنو ، ريبكلاو مهنم ريغصلا ىلع هلك كلذ يف ءاضقلا
 مكحي ال هللا همحر بوبحم .نب دمحم هللا دبع وبا لاقو 2 هللا همحر يلع نبا

 بئاغ ىلع يضقي ال هللا همحر رئؤملا وبا لاق ، رضحي ىتح مهنم دحا ىلع
 نم ىلع ةيضقلا يضميو ليكو هل رضحي وأ رضحي ىتح هتصح يف ةثرولا نم
 . ذخأن اذهب هللا همحر رثؤملا وبا لاق {. ةصاخ هتصح يف رضح

 ناف 3 ةنيب هيلع تماقو قارعلاب هتثروو نيد هيلعو تام نمو : ةلأسم
 قوقحلا لها عفر يصو هل نكي مل ناو 3 هنع يضقي نأ رمأ يصو هل ناك
 دعب كلذ نيدلا لها يضق قرو هل نكي مل نا هلام نم عيبو مهقوقح يف

 اوفلح ناف مهقح اوضبقي مل مهنا نيدلا لها فلحتسي م ةلداعلا ةنيبلا مايق

 هنا ةنيبلا مهيلعف هب رقاو كلذ فرعو ءاضقلا يف اولخد دق اوناك ناو اوضق

 . ملعا هللاو لصو اذا هتجح ثراوللو . اذكو اذك مهقح نم يقبو تام

 نب ناميلس مكح ء ميهاربا نب ملسم لاق ، يلع نب دمحم لاق : ةلأسم
 ناك لجر يف راحص يلاو مكحلا نب ناميلس دارا هنا ىعم راحص يلاو نامع

 نيلجرلا دحا دلو ماقاف ادال وا اكرتو اعيمج تامف انيد مهارد نيد لجر ىلع هل

۔ .١٩٢



 مل مكحف نونس كلذ ىلع ىتأ دقو اذكو اذك ءالؤه ىلع مهدلاول نا ةنيب
 نا حصي ىتح خسانلا لاق ، مهيبا لام يف هدلاو ىلع مهيبا نيدب ناورم وبأ

 هللاو تبني الف كلذ حصي مل ناو 3 هيلع يذلا لجرلا تام نا ىلا قاب نيدلا

 . ملعا

 © ةرسيم نب ىيحي يبا نع لئاسم يف اباتك أرقي يراوحلا وبأ ناكو : ةلأسم
 كلاهلا نبا ىلا لجر يتأف هل انبا فلخو مهرد فلأ فلخو كله لجر نعو
 دلولا نا ش تقدص هل لاقف ل كدلاو ىلع نيد مهرد فلالا اذه هل لاقف

 يأرب اهملس ناك نا ىيحي وبا لاق © هدلاو ىلع نيد اهنا ىعدآ يذلا فلالا ملس

 ىأرب اهملس ناك ناو 0 ائيش ةعيدو اهنا ىلع هقدص يذلا ىلع همزلي ل كاح

 يبال تلق & مهرد فلا ةعيدو اهنا هقدص يذلا ىلا ملسي نا هيلع ناك هسفن

 همزلا مل مكاحلا ىأرب اهملس اذا هلوق ينبجعي اذه لاق اهيف لوقت ام ، يراوحلا

 . فلالا هتمزلا هسفن يأرب اهملس اذإو 5 ائيش ةعيدولا بحاصل

.١٩٣۔



 نوعبرألا بابلا
 فرعي ل اذا ىعدملا ف

 هيلع ىعدي يذلا هيلع ىفخأ وأ

 ملف 5 هيلع اوهبتشاف ةوخا يرتشمللو ائيش لجرل عاب لجر نع هتلأسو
 نيدلا كلذ لاق كلذ مهدحا ىلع بلط املكو مهنم ادحا يأ ىلع هنيد ملعي

 ىتح مهدحا ىلع يعدي ال هنا يعم لاق & كلذ يف مكحلا فيك يخأ ىلع

 تلق 7 هيلع ىوعدلا ليبس ىلع هيلع كلذ حصي وأ هزيغ نود هيلع هنا ملعي
 ىوعدلا مسر ىلع ىعدا اذا هنا يعم لاق ، كلذ هل له هفلحي نا دارا ناف هل

 هقح ىعدآ مهنم وه نم فرعي نم فرعي الو مهدحال عاب هنا ةفصلا ىلع

 . نيملا يف قحلا هبجوي اميف ىدنع رظنلا مكاحلل ناك مهدحا ىلع

۔ ١٩٤



 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 فلسلا ف مكحلاو ىوعدلا

 ملستف اهفلسي مهارد هدنع ناك نمعو ث هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو
 الزنو هدحجو ركنا لجالا لح املف مهاردلا كلت نم ائيش لجر هدنع نم

 ملعا فلسملا ناك ناف تفصو ام ىلعف ، فلسملا فلحي فيك تلق ، نيميلا ىلا

 فلسلا هل نمل نيمبلاو ةبلاطملا نوكيف هل يه سيلو هريغل مهاردلا نا فلستملا
 اذهل الا هدحج يذلا قحلا دحاجلا فلستملا ملعي الو كلذب هملعي مل ناك ناو

 لعجيو هل نذاي نا يف فلسلا بحاص فلسملا اذه نذأتسا هفلس يذلا قحلا
 هفلح كلذب هل نذا ناف هفلس نم هدحج ام ىلع دحاجلا فلحي نا كلذ هل

 فلسملل هقح قحلا بحاص لعجيف فلسملا ىلا نيملا دحاجلا در ناو 0 هيلع

 . باوصلاب ملعا هللاو هيلع فلحي ىتح

 لجر نم فلستي لجر نعو ث هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 8 نوكي نم لوق لوقلا تلق ، كلذ دعب امهدحا ىعدآ لجالا لح املف مهارد

 لوق يف فلسلا اهب ضقتني ةصق صقو فلستملا لاق اذاف تفصو ام ىلعف
 نيمبلاف الاو فلسلا ضقني يذلا كلذ هلوق ىلع ةنيب هدنع تناك ناف نيملسملا
 امناو ، هضقني ام ىعدا مث فلسلاب رقا دق يعدملا ناك اذا هلوق ركنا يذلل

 تناك ناف اهيف مكاحلا رظن ةفصلا ىلع فلح اذاف ةفصلا ىلع اوبرلا يف نيمل

 ملعا هللاو اوبرلا ريغ يف انفرع اذه بسح ىلع هضقن فلسلا ضقني ام
 . باوصلاب

 وهو رمتب الجر فلس لجر نعو ىسومو مشاه نع دجوي اممو : ةلاسم
 & لجالا ركذي مل و هيلع دهشاو رمتب فلساف ظيقلا ىلا سانلا فلسي رجات

. ١٩٥ .



 ىلع رهزا لاقو لجا ىلا هنا ةنيبلا فلسملا ىلعو فلسلا ضقتني خيشلا لاق

 . خيشلا هعباتو ناثع يبا نع ظفحو ةنيبلا ضقنلا بلطي يذلا

 لاق مث رمتب وأ ربب فلسا لجر يف هللا همحر ةيواعم وبا لاق : ةلأسم

 هل تلعج دق فلسملا لاقو الجا فلسلل لعجي مل .الخ ام دعب نم فلستلل

 ىتح دساف لاق نم لاقو ، هضقن بلطي نم ىلع ةنيبلا نا لاق نم لاق 3 ًالجا
 لاق 3 ؛لاقو ، اذه ليق دقو لاق هريغ نمو ، الجا هل نا ةنيب فلسملا مقي

 ذا لوقي نم لوق لوقلا لاق نم لاقو ، لجا هل سيل هنا لوقي نم لوق لوقلا

 هاوعد .امهدحا حصي نا الا فلسلا ضقتنا افلتخا اذا لاق نم لاقو الجا هل

 يبا نعو ث هنيمي عم هلوق لوقلاو نيعلا هيلع ناك هلوق لوقلا ناك نم لكو

 لوقلا ليق دقو لاق 3 فلستملا لوق لوقلا لوقي نم لوقب ذخا انا لاق دمحم

 . فلسلملا لوق

 فلسملا نع فلستملا باغ مث مهارد .الجر فلسا لجر يف ليقو : ةلأسم
 هذه نا لوقيف فويز اهيف مهاردب هيلا يتاي. ش اقرتفيو هنع بيغي ام رادقم

 .ملعا الو مهارد كتفلسا دق فلسملا لوقيف اهينتفلسا ىتلا مهاردلا يه مهاردلا
 هنيمي عم فلسلملا لوق كلذ يف لوقلا نا اهكتفلسا ىتلا مهاردلا يه هذه نا

 نم اهيف ناك هنا ىعدت يذلا اذه اهيف نا. ملعا الو هر كتفلسا دقل هللاب

 . دوقنلا نم ام وأ فويزلا

 كمارد نا فلستملا لاقف افلس مهارد الجر فلسا لجر نعو : ةلأسم

 & ىمارد اهفرعا ال فلسملا لاقو & اهب ءاج مث لجا ىلا اهتسبح دقو ينع زجحت ل

 تلق 3 اهملعا ام فلحي الو لاق ، همهاردب سيل اهنا نيمي فلسملا ىلع لاقف
 الاو كمهارد ىه ام تنا فلحا اما فلستملا ةخسن يفو فلستملا لاق ناف

 ىلع فلحي ليق دقو هريغ لاق ، هفصنا دق لاق كمهارد يه اهنا انا تفلح
 . هللا همحر يلع يبا نع كلذ دجويو هباشتت مهاردلا نال ملعلا

۔ . ١٩٦



 هنا لجر ىلع ىعدآ لجر نعو يراوحلا يبا نع هنا دجوي اممو : ةلأسم
 مل اذاف تفصو ام ىلعف { هيلع فلستي نا هرمأ ام هنا هركناف هيلع فلست
 نا هرما ام هيلع ةخسن يفو هيلع اعدملا ىلع نيملا تناك ةنيب يعدملا عم نكي

 {، هيلع هيعدي يذلا فلسلا اذه هيلا هيعدي ام لبق نم قح هلبق الو هيلع فلستي

 فلسلا اذه نم هيلا هيعدي ام لبق نم قح هل هلبق ام ليق دقو لاق هريغ نمو
 هلبق امو ، تقولا اذه ىلا هيلع تباث وه افلس هيلع .فلستي نا هرمأ ام وأ
 ( . ةحاسلا هذه ىلا قح هل

 فلستملا لاقف افلتخا ناو ، ءايضلا باتك يف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 لوقلاف 5 ءافو نع انقرتفا فلسملا لاقف ؤ:ينيفوت مل وأ فلسلا نمث يلا عفدت مل
 . :. فلسملا لوق

 فلست دقو هيلع فلستي نا انالف رما هنا هسفن ىلع دهشا نمو : ةلأسم
 اذكو اذك هدي يف نهرا دقو بحلا نم اذكو اذكب مهاردلا نم اذكو اذك هل
 هرارقا نإف كلذ ضقن بلطو هدنع نم هفلسا يذلا وه هنا جتحا مم { لاملا نم

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر 3 هتجحب عفتني الو © هيلع زئاج

۔ . ١٩٧



 نوعبرألاو ىناثلا بابلا

 نهرلا ف ىوعدلا

 نا لجر ىلع لجر ىعدآ اذاو 0 ءايضلا باتك نم اضيا ةفاضملا ةدايزلا نم

 ءيش لع هل سيل هيلع اعدملا لاقف ةامسم امهرد هيف هيلعو انهر هل هعم

 مل و يدي يف انهر هيطعا ال نهرلاب رقملا لاقف نهرلا نم هب رقأ ام ينيطعيو
 هبحاص ىلا هملسي ىتح هب ذخؤي نهرلاب رقملا نا مكحلاف آ نهرب الا هل رقا

 مل و نهرب الا رقي مل هنا لاق ناف ، اذكو اذكب هعم هنهر هنأب ةنيبلا هيلعو
 عم هب رقا ام الا هيلع سيلف ىمس ناف ءاش امب يمسي ىتح هب ذخا هب مسي

 كلذ ينتنهر دق هيلع اعدملا لاقف ي مهرد فلا ةميق هنهرا هنا ىعدا ناف 0 ةنيبلا

 هنال هدر ىلع ةنيبلا فلكيو هب رقا امب ذخ ؤي هناف رخألا ركناو هيلا هتعفد دقو

 نهارلا رقا ناف ، ملعا هللاو ةحصب الا هنع لطبي الف هرارقاب نهرلا هيلع تبث دق

 ناو 0 نهرلا نم هيلع يذلا نم طقسي وا هيلا اهعفدي نا هيلعف ةئامب نهترملل
 لاقف اذك ةميق هيلعو اذه يننهر دق قدص نهترملا لاقف انهر هنهرا هنا ىعدا

 نهرلاب رقملا ىلعف ، ءيش الب كيلا هتعفد امناو هيف لع ءيش ال نهرلا بحاص

 نهترملل سيلف ءيشب ىمس اذاف هنهرا مكب يمسي ىتح نهرلا ذخؤيو هميلست
 ملعا هللاو كلذ نم رغكاب ةنيب هل نوكي نا الا هنيمي عم نهرملا هب رقا ام الا

 . باوصلاب

 يف ةلخنلا تناك نا تيأرأ تلق ، يراوحلا يبا نعو : ةلأسم هريغ نمو

 تام نا ىلا ةخسن يفو تام ىتح ىماتيلا با دي يف نهر اهناو ةنيبلا هتلخنل ةلخنلا

 ىتح نهارلل ةلخنلا بجت الو ىماتيلل ءادفلا هيلعو اهب ىلوأ ةلخنلا بحاصف

۔ . ١٩٨



 8 تام نا ىلا تيملا دي يف انهر تناك امنا ةلخنلا هذه نا ةنيبلا كلذب حصت

 ةثرولاف تام ىتح اهرمثي نهترملا دي يف ةلخنلا تناكو كلذب دهشت مل اذاف

 ةثرولا وأ نهترملا ناكو نهرلا اذه حصأ اذاف { نيغلاب وأ اماتيا اوناك اهب ىلوا

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ، قحلا نم ةرمثلا ثيح ةلخنلا اورمت دق

۔ .١٩



 نوعبرألاو ثلانلا بابلا

 بحذلاو مهاردلا ةخسن يفو بهذلاو ةضفلا ىف ؤ ىوعدلا

 اعدملا لاقف ليقاثم رانيد ةئام هيلع هل نا لجر ىلع ىعدا لجر نع لسو

 ةفيزم مهرد ةئام هل لاقف .« مهرد ةئام هيلع ىعدآو ةيندع رانيد ةئام هل هيلع

 ناو ، هلوق لوقلاف الصتم هرارقاو اذه همالك ناك ناف ، ةجرهنب رانيد ةئام لاق وأ

 ةج رهنب وأ ةيندع لاق ش مهرد ةئام وأ رانيد ةئام هلوق نيب توكسب عطق ناك

 . دلبلا كلذ دقن هيلعو .هلوق لبقي مل ةفيزم وأ

 ءاج مث اهب قدصتف مهارد وأ ةباد لجر ىلا عفد لجر نعو : ةلأسم

 لاقو ، اهب قدصتا نا ينترمأ نيمالا لاقف هل ناك ام بلطي مهاردلا بحاص
 نا الا نامضلا هيلع نا ىري هناف لوقلا نوكي نمل ةناما كعم هتلعج رخالا

 مهاردلا بحاص ىلعف ةنيبلا زجعا ناف اهب قدصتي نا هرما هنا ةنيب هعم نوكي

 . هتباد وأ همهارد هنم ذخأيل مث اهب قدصتي نأ هرمأ ام نيملا ةبادلا وأ

 مهاردلا نم اقناد الا مهارد ةتس رخآ ىلع ىعدآلجر نع هتلأسو : ةلأسم
 لاق © كلذ ىف مكحلا فيك مهارد ةعبسب ارجش هدنع نم ىرتشا هنا رقاف

 همزل رخالا هبلاط ناو هدنع نم هارتشا هنا رقا ام هيلا ملسي نا همزلي هنا يعم

 . هيلا ملسي نا

 هيلع ةنيبلا هل تماقف مهرد ةئامب الجر بلطي ناك لجر نعو : ةلأسم

 ىلع تناك يذلا انا لاقو ىرخأ نيسمخب هل رقأف لجر ءاجو & امهرد نيس:خ

 ىلع اهب رقا ىتلا نوسمخلا هنم ذخؤت هناف دوهشلا ىلع هبتشا نكلو نوسمخلا

 . دوهشلا ةداهشب نوسمخ رخآلا نم ذخؤيو هسفن

ه ١ ٠ ٢ -



 لاقف لجر ءاج مت اهدجي وهو مهاردب الجر بلطي لجر نعو : ةلأسم
 لع تناك امنا نالف ىلع تسيلو نالف ىلا بلطت ىتلا مهاردلا هذه ىلع انا

 قحلا بحاصل لاق هريغ نمو 0 اهب رقاو اهب فرتعا يذلا نم اهيفوتسي لاقف
 . هيلع يه يذلا نم اهذخأ ءاش ناو اهب رقملا نم .اهذخأ ءاش نا رايخلا

 مهارد ةرشعب لجر ىلع عفري لجر ف لوقت ام دمحم يبال تلق : ةلأسم

 هذه لبق نم قح هل هلبق ام هفلحي لاق 6 هفلحي فيك هنيمي ىلا لزنيو هركنيف

 مهارد ةرشع هيلع هل ام هفلح ناف تلق . هوجولا نم هجوب مهارد ةرشعلا

 . معن لاق

 دق هيلع اعدملا لاقف ةامسم مهارد لجر ىلع ىعدآ لجر نعو : ةلأسم
 اندنع ةنيبلاف ، نيملا نم ىلعو ةنيبلا نم ىلعف ث هيلا اهتعفد دقو هل لع تناك

 يعدملا عجرف اهعفد وه ىعدآ مم هيلع ىعدملا قح تبث رقا هنال هيلع اعدملا ىلع

 نمو © ضبقلل ركنملا ىلع نيميلاو عفدلا نم ىعدآ ام ىلع ةنيبلا هيلعف ، عفدلل
 اذك كل لع ناك دق لاق اذا هنا لاق نم لاقو { اذه ليق دقو لاق هريغ
 اماو 6 زئاج كلذف هرارقاب الصتم كيلا هتعفد وأ كيلا هتملس دق وأ اذكو

 هعفني الف لع ناك دق لقي مل و كيلا هتملس دق وأ اذك وأ اذك كل لاق اذا
 ةئامب مهرد فلا .ةميق هنهرأ هنا لج ىلع ىعدآ لجر نعو ، لاح ىلع كلذ
 رخالا لاقو 0 كيلا هتعفد دقو مهرد فلا ةميق ينتنهر دق هيلع اعدملا لاقف

 افلا هنهر هنا رقا اذاف & ةنيبلا فلكملا نمو هيف مكحلا فيك ائيش لا عفدي مل

 . هرارقاب نهرلا هيلع تبث دق هنال هدر ىلع ةنيبلا فلكيو رقا امب ذوخاملا وهف

 دحاو لكو مهارد نم اسيك امهنيب نابذاجتي اناك نيلجر نعو : ةلأسم

 ءىجي نا الإ سيكلا هدي يف نمل وه يذلل هاري هنأكف ، وه نمل هيعدي امهنم
 هدي يف يذلا ليق دقو هريغ لاق ‘ سيكلا لفسا هدي يف يذلا هتنيبب رخالا
 . كلذ ىيف دي وذ امهالك لاق نم لاقو © ديلا وذ وه مه اردلا

۔ . ٢٠١



 © نافصن امهنيب وه لاق { امهيديا يف اسيك ايعدا نيلجر يفو : ةلأسم
 فصنلا ىعدا يذلا لاقف ، هلك يل رخآلا لاقو هفصن يل امهدحا لاق ناو
 امهدحا دي يف سيكلا لصأ ناك اذا عيبرلا لاق ، عابرا ةثالث رخآللو عبرلا هل
 يف لصالايذلل لاملا ناف ، رخالا دي يف سيكلا سأرو سيكلا لصا يف لاملاو

 هريغ نمو ، رخآلا لوقب ذخآ هللا دبع وبا لاقو © ةنيب رخآلا مقي ىتح هدي
 هدي يف سيكلا سأر يذلل هنا لاق نم لاقو ، نافصن امهنيب ليق دقو لاق

 . هبحاص ضبق عضوم هسأر نال ىلوا

 رخآلا لاق اهايإ هلأس املف مهارد الجر ضرقأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نا الا ضرق يه ءيشب كلذ سيل لاق { ةعيدو وأ يدنع ةبراضم تناك اهنا
 رخآلا لاقو ةبراضم اهنا مهاردلا بحاص لاق نا تيأرأ تلق ى ةنيبب ءيجي

 هريغ نمو ى ةنيبب مهاردلا بحاص ءيجي نا الا ضرق يه لاق ‘ ضرق يه

 يذلا رخالاو هب رقي ام ىلع ةعيدو وأ ةحبارم اهنا هلوق لوقلاف لوالا اما لاق

 هسفنل ع دم هنال ةحبارم وأ ةعيدو يهو انعم هيلا كلذ سيلف ضرقلا يعدي

 ةجح هلام هضرقا هنا هلوق سيلو ةبراضملا نم حبر لاملا يف لعلو هبحاص لام
 . انفرع اذه بسح ىلع كلذ ىلع حصي نا الا كلذل عدم هنال هيلع

 لجا ىلا اهنا بولطملا ىعداف مهاردب الجر بلطي لجر نعو : ةلأسم
 انا قحلا هيلع يذلا لاقف هنيمي قحلا بحاص بلطف لجاع اهنا بلاطلا ىعدآو
 ىعدآ اذاف & كلذ يف يأرلا فيك تلأس قح لع مويلا كل ام هللاب فلحا
 بلاطلا هركنا اذا كلذب ةنيبلا هيلعف هامسو لجا ىلا هيلع هل هنا قحلاب بولطملا

 ناو هيعدي يذلا لجالا ىلا بولطملا ىلع هل قحلا اذه ام هللاب هنيمي عم لجالا
 هجوب اقح هيلع بلاطلل ام فلحي نا هيلع ناف بولطملا نيمي ىلا بلاطلا لزن

 . بلاطلا ىأرب الا لجالا ىلع فلحتسي الو هوجولا نم

۔ . ٢٠٢



 هيلع نا لجر ىلع ايعدا نالجرو دارا هنا ىعم ىيحي يبا نعو : ةلأسم
 يردا الو امهدحال مهرد فلا لع نا ملعا انا لجرلا لاقف ، مهرد فلا امهل
 ارارقا ناك لوالل فلح اذاف انيمي امهنم دحاو لكل فلحي ىيحي وبا لاق ، امهيا

 هيلع نا هللا همحر ةيواعم يبا نع دجوي يذلا ، يراوحلا وبا لاق & رخآلل هنم

 دحاو لكل هيلع بجو ةهج يأ نم هل تلق ، مهرد فلا امهنم دحاو لكل
 فرعا ال لاق اذاف اهبحاص ىلا فلالا عفدا هل لاقي هنال لاق ى مهرد فلا امهنم

 . مهرد فلا امهنم دحاو لك طعا هل ليق 0 يعدي امهالك و امها

 ةئام هيلع ىعدآ نإ تيأرأ تلقو دمحم هللا دبع يلا نع بسحا : ةلأسم

 ةئام يه لب بلاطلا لاقو 0 ةيندع رانيد ةئام كل لع هيلع اعدملا لاقف رانيد

 تناك مهريناند يف امهدلب لها لماعتي ام ىلع ريناند اهنا لوقاف & ةمات رانيد
 كلذ ريناند ىلع يهف اعيابت كلذ يفو امهدلب ريغ يف اناك ناو ةصقان وأ ةمات

 . ملعا هللاو دلبلا
 هيلع امناف عطقي مل و هرارقاب الصتم كلذ ناك اذا لاق نم لاقو هريغ نمو

 هيلع ناك كلذ دعب لاق م هريغ مالك وأ توكسب كلذ عطق ناو هب رقا ام
 . دلبلا لها ريناند

 لاقف 0 مهارد ةرشع هيلع هل نا لجر ىلع ىعدآ لجر نع لسو : ةلاسم

 رقم وه ليق هنا يعم لاق 0 هل وق لبقي له اهايإ كتيفوا دقو كل يه معن

 . ىعدآ امب ةنيبلا هيلعو ءافولاب ايعدم نوكيو هسفن ىلع

 هنا لاق و ركناف امهرد نيسمخ لجر ىلع ىعدآ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 تلق 7 هنم ًارارقا نوكي ال هنا يعم لاق ، ال مأ رارقإ اذه نوكيأ ىفوتسا دق
 املف هنيمي بلطو ةنيبلا نع همصخ زجعو ركناف امهرد نيسمخ هيلا ىعدآ ناف هل
 & ال مأ ارارقإ اذه نوكيأ ىفوتسا دق همصخ نا هيلع اعدملا رقأ فلحي نأ دارأ
 . هراكنا ىلع وهف ركنم ناك اذا هنا يعم لاق

۔ . ٢٠٢٣



 ةتس مهردلاو :مهرد فلا اهجوز ىلع تعدإ ةأرما نع هتلأس و : ةلأسم

 مهردلاو مهرد فلا اهنا جوزلا رقاو لدع يدهاش كلذب ترضحاف قيناؤد

 لوق لوقلا لاق ] نم لوق :لوقلا لدع - يدهاش كلذب رضحاو .يندع مهيرد

 7 : ٠7: . ةأرملا ةنيب

 فيك ركناف أ مهردب هل رقا هنا لجر ع ىعدأ لجز نع لئسو : ةل اشم

 مهردب هل رقا هنا زا يعدي اد امم قح . اقح هل هلبق ام انيمي فلحي لاق ى : نيمي ىرت

 :اهنزو 7 نيبتي ىتح ضف مهرد اعدا ناوأ : : ةلأسم ا

 مكاحلا عم كلذ هركناو وه مك فرعي أل قح هل لجرأ نع هلأسو : ةلأسم

 ءيش ف كشف امهيرد نورشع هل هدنعو هيلا نيملا درف همصخ نيمي بلطو

 زوجي هنا يعم لاق ، كلذ هل زوجي لهأ فرعي ام ىلع فلحي نا بلطو اهنم

 ىنعم ىلع هيلغ ءيش الف لعفي مل ناف قابلاب هريخ نا هتيأر ىنأكف ى . كلذ هل

 . هلوق
 هيلع اعدملا ركنا ارانيد هدنع هل نا رخآ لع :يعدأ لجر نعو : ةلأسم

 ركناو اذه لبق انيمي هيلع هفلح ناك دق هنا ىعداف هيلع اعدملا نيمي ىعدملا بلطو

 هيلع ناك الإو ةنيب رضحا ناف هفلح هنا ةنيبلا هيلع نا يعم لاق © هفلحي مل هنا

 ارانيد هدنع هل نا فلحف ىعدملا ىلا نيملا هيلع اعدملا در ناف هل تلق & نيبا

 هدنع ناك ارانيد هذنع هل نا فلح اذا هنا ىعم لاق ، فلاحلل مكاحلا همزلي ام
 ةرشع هيلع حص ول هنال لاقثم هنا فورعم وهو لاقنم رانيدلا نال الاقثم هل

 . ليقاثم ةرشع هل ناك ريناند

 نيدهاش / هيلع رضحاو مهرد ةئام لجر ىلع ىعدآ لجر نعو : ةلأسم

 مهرد ةئام هيلع ىعداف بلاطلا داع مث بلاطلا ىلا اهملسف اهب مكاحلا هيلع مكحو

۔ .٢٠٤



 الف { ةئاملا هيلع هل تبني ثي له مهرد ةئامب نيرخا نيدهاش هيلع رضحأو ىرخأ

 اهملس ىتلا ةئاملل لوألا ميلستلاب مكاحلا عم ائيرب راص هنال هيلع تبثي اذه ىرن

 الا ىرخأ ةئام هيلع بلاطلل نكي مل مكاحلا عم ةءاربلا بجوأ اذاف بلاطلا ىلا
 تبج و اهنا فرعي اخيرات ةئاملا هذه يف ناخرؤيو هيلع نادهشي نيدهاشب ن أي نا

 ىتلا الوا ىتلا ةئاملا ريغ ةئاملا هذه نا نادهشيو ىلوالا ةئاملا ملست . دعب هيلع

 . ىرخأب ةئام هيلع ا تتبثف ف مكاحلا اب مكح

 ءاج كص يف انيد مهرد فلا لجر ىلعا لجر ىعدآ اذاو ا :. ةلاسم

 هيف ةموصخلاب هلك و دق هناو هريغل هنيعب لاملا كلذ نا ةنيبلاب ءاج ت ا همساب هب

 وهو هلكو يذلا ينعي نالف ىلع ىل لوقي ليكولا نأل هنم كلذ لبقي هناف
 . كلذ ف قداص

 هنا لاقو ركناف امهرد نيسمخ لجر ىلع ىعدآ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 تلق . ارارقإ نوكي ال اذه نا يعم لاق 5 ال مأ ارارقا اذه نوكيأ ىفوتسا دق

 هنيمي بلطو ةنيبلا نع همصخ زجعو ركناف امهيرد نيسمخ هيلا ىعدآ ناف هل

 ارارقإ اذه نوكيأ ىفوتسا دق همصخ نا هيلع اعذملا رقأ فلحي نأ دارأ املف

 .. هراكنإ ىلع وهف اركنم ناك اذإ هنا يعم لاق

۔ .٢.٥



 نوعبرألاو عبارلا بابلا

 قتعلاو ةكلملا ف ىوعذلا

 هنا ةخسن لجر ىلع ىعدآ لجر نعو ى هللا همحر يلع .يبا نع دجوي اممو
 وهو هقتعأ انالف نا ةنيب فلكيأ ةنيبلا ماقأو هقتعا الجر نا دبعلا ىعدآو هل دبع

 يعم ديعس وبا لاق & هدبع وهو هقتعا انالف نا ةنيبلا دبعلا فلكي لاق © هكلم

 . اذهل ةكلملا هيلع حص اذا اذه ىلع ةنيبلا دبعلا فلكي امنا هنا

 فلح ةنيب هعم نكي مل و هقتعا هنا هديس ىلع ىعدآ اذا دبعلا اماو : ةلأسم
 كنم ج رخ ام هذه كتعاس ىلا كنيمي تكلم امم كدبع اذه انالف نا هديس هل

 دهتجاف هيلع تلق اميف اقداص تنك نا دبعلل ليق اذه ىلع فلح اذاف قتعب

 هللا قتاف ابذاك تنك ناو ، كدهج هنع برهاو ةكلملا نم كسفن كاكف يف
 . هريغو اذه يف لدعلاب ملعا هللاو كديس ءاضر ىلا عجراو

 لاقف هقتعا هنا همالغ هيلع ىعدآ لجر نعو 0 هللا دبع يبا باوج : ةلأسم

 زجعا ناف ديسلا ىلع اندنع ةنيبلاف 0 ةنيبلا نم ىلع تلاس تم اذا هتقتعا ديسلا

 امنا هديس نا ملعي ام هللاب نيمي دبعلا ىلعو ارح دبعلا ناك ىعدآ ام ىلع ةنيبلا

 هتلبقو هل ةيراج نم اريغص امالغ هل ةأرما ىطعأ لجر يف لاقو : ةلأسم
 ءامجع تتام ناف هعبت ال اهنا لاقف {، رح وهف ءامجع تم نا تلاق حش هنم

 ركنا اهجوز ناف تلق ، دبع وهف ءامجع تمت مل ناو ، رح وهف تلاق اك
 ناو & همكاحت لاق ، كلذ يف اهمزلي ام دبعلا اذه اهنباو ةيراجلا عابو ةيطعلا

 ىعدت امم قح اهل هلبق ام هنا هنيمي عم هلوق لوقلاف الاو ةحص كلذ امف ناك

 تبلط نا معن لاق & نيمي يرتشملا ىلع اهلف تلق 0 دبعلا اذه ةيطع لبق نم هيلا

۔ .٢٠٦



 يعدت امم اقح هيف اهل ملعي امو دبعلا اذه ىرتشا دقل نيمي هيلع اه ناك هنيمي

 لاق & هنيبو يرتشملا نيب لوحتو هعيبت نا اهل لهف تلق ، ةيطعلا هذه لبق نم
 نع ًاينغتسم نكي مل ناو ، لعفتلف كلذ ىلع تردقو هما نع اينغتسم ناك نا
 لوحت نا نم اهعنم امو اهلوق نم ناك دق ام كلذ ىلع تدهشأو هتكرت همأ

 . ال لاق ، كلذ يف اهداهتجا ريغ اهيلع لهف تلق ء هنيبو اهنيب

 اذا هنا هتحص يف دهشي لجر يف هللا همحر هللا دبع يبا نعو : ةلأسم
 تام مث نينسب هتوم لبق كلذو هللا هجول رارحا هكيلاممف توملا هب ثدح
 ةداهشلا هذهب دهشأ موي هل ناك امنا ةثرولا لاق نا تلقو ، اندنع رارحا مهف

 اندنع لوقلاف { ةداهشلا هذهب دهشا موي هل نحن كليلامما لاقو رثكأ وأ مالغ

 لجر يف لاق كلذكو ث ةداهشلا دعب دافتسا امب ةنيبلا ةثرولا ىلعو دبعلا لاق ام
 © ةجوزلا تكله مث ةنس نيرشع وحن اشياعت م اهلام فصن هتجوز هتطعا

 امب ةثرولا ىلع ةنيبلا نا ملعا هللاو لوقاف ، هتجوز ةثروو جوزلا فلتخاو
 . ةيطعلا دعب ةكلاملا تثدحا

 دحا تقوت ل و هقتعا كلذ هالوم نا يلع يلا نع دجوي اممو : ةلأسم

 . بلاطلا ةنيب نم ىلوا دبعلا ةنيب لاق & نيتنيبلا

 انا مالغلا لاق ةبرغ ضرا هب مدق هل مالغ هعم ناك لجر نعو : ةلأسم

 . دبعلا ىلع لاق ث ةنيبلا نوكي نم ىلع رح
 | رح يمالغف اذه يضرم يف تم نا لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نم حص هناف ةثرولا تلاقو & كلذ هضرم نم تام هنا مالغلا ىعداف تامف
 ديسلا نا دبعلا ىلع ةنيبلا نا ىعم لاق 5 ةنيبلا نم ىلع ، تامو كلذ هضرم
 لاق ، تامف رح ىمالغف تم نا لاق ناف هل تلق ، كلذ هضرم نم تام
 ` .. ةثرولا ىلع الو هيلع ةنيب الو ، رح دبعلا نا يعم

۔ . ٢٠٧



 هنا دبع ىلع ىعدآ لجر نعو ، بسحا اميف يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 اذهل ىعدملا ىلع هناف تفصو ام ىلعف ، رح انا دبعلا لاقو هيبال وأ هل كولمم
 ايعدم دبعلا ناك هيبال وأ هل كولمم دبعلا اذه نا ةنيبلا رضحا اذاف { ةنيبلا دبعلا
 لجرلا اذهل دبع هنا حصي نا دعب نمو 7 ةنيبلا ةيرحلا يف دبعلا ىلعف ةيرحلل

 ةنيبلاب دبع هنا حصي ىتح رح وهف ةيدوبع دوسالا اذه ىلع حصي ل اذاف

 . ةلداعلا

 ديز مالغ انا لاقف رقأ لجر نع هتلأس و ث ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم ١

 3 ديزل كلملا هيلع بجوي لوقلا اذه نوكي له ديز كولمم وأ ديز دبع وأ
 همزلي له ث ديزل كولمم وأ ديزل مالغ انا لاق ناف تلق & كلذ يل نيبي ال لاق

 وه لاقف ، ديز كلم انا لاق ناف تلق ، كلذ ليق دق لاق 3 هرارقاب كلملا

 لاق ناف تلق « هرارقاب ديزل كلملا هيلع تبني نا ينبجعيو توبثلا ىلا برقا
 مداخ انا لاق ناف تلق © كلذب هيلع تبثي لاق « ديزل انا وأ ديزل مداخ انا

 لاق ، ديزل ىلوم انا لاق ناف تلق ، كلذب هيلع تبني لاق ، ديزل انا وا ديزل

 © ةبصعلا عم نوكي وأ ًاديس نوكي ىلوملا نأل كلملا هيلع تبثي ال هنا يعم

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 ناك نا لاقف رح هنا هربخا مث ادبع ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ناو ، هعيب زجي مل و هارتشا يذلاب هبتاكيلف كولمم انا لاقف هارتشا نيح هلأس

 ليق دقو لاق هريغ نمو > هنت بستحيلو هقتعيلف هعيب زجح ل و هل رقي ل ناك

 رح هنا ةنيبلاب حص اذا وه امناو & كلذ وه ءاش نا الا هقيدصت هيلع سيل
 . هيرتشي نا هل لاق وأ هعاب نمل كولمم هنا رقا دق ناك اذا كلذو

 هعاب عئابلا نا ىعدآ يرتشملا نا مث لجر نم ادبع ىرتشا لجر : ةلأسم
 ركني عئابلاو ركناو هل دبعلا نا نالف لاقف نالفل ادبع وأ ابصتغم ادبع وأ ارح

 ىلع ارراقت اذاف هضبقي مل وأ نمثلا نزوو ، دبعلا يرتشملا ضبق دقو كلذ
۔ . ٢٠٨



 عئابلا ىلع هلوق لبقي الو يرتشملا ىلع نمثلا ناف هضبقي مل ناو حيحصلا عيبلا
 نم لجرل هنا رقا نا كلذكو ث دبعلا قتع رح هنا يرتشملا رقا ناف ةنيبلاب الا
 نم ىلا هميلستب يرتشملا رمؤيو يرتشملا ىلا هميلستب رمؤي عئابلا ناف سانلا
 ىلع ةنيب حصي نا الا ءيشب عئابلا ىلع عجري الو هل رقملا هقدص اذا هب هل رقا

 هنا يعدي وهو عئابلا نم ناك بيع هب رهظ ناك نا هريغ لاق . يعدي ام

 اذا امأف 3 هركني وأ كلذ يعدي نالفو نالفل ادبع وأ ابصتغم وأ ارح هعاب

 بيعلا شراب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو قتعي دبعلا ناف رح هنا يرتشملا لاق
 هقدصي مل هل رقملا ناك ناو بيعلا شراب هيلا هملسو دحال رقأ اذا كلذكو

 ارهش هدنع تناكو ةما ىرتشا نا هنعو & بيعلاب هدر يرتشملا دي يف دبعللو

 {، اهيلع قفنا امب اهيلع عجري له ةنيبلا كلذ ىلع تماقاو ةرح اهنا تعدا ش

 ركنت مل و ائيش لقت ملف اهارتشا موي ةرح اهنا ةملاع تناك اهنا ةنيب .تماق ناف

 يه رقت ملو ةنيب كلذب مقت مل ناو اهيلع قفنا امب اهيلع عجري نا هلف عيبلا
 دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو ءيشب اهيلع عجري نا هل سيلف كلذب
 ِ ِ . ملسو هلاو يبنلا

 ينب ءاقتع نم هنا لاق وا هقتعاو نالفل ناك هنا رقي لجر نعو : ةلاسم

 ىتح ةيرحلا همكح نا باوجلا ، همكح نوكي ام نالف ينب يرس وا نالف

 هيلعو هل تبثي ال هكلم نالف ىنقتعا هلوق اماو & كلذب رقي وأ كولمم هنا حصي
 لاق ةجحلا هغلبت ال نمم بئاغ لجر انالف ناف هل تلق & نالف ركنا اذا ةنيبلا
 حصي ىتح ةيرحلا مكح همكح ناك ةكلملاب رقي مل اذا اذه اضيا تلق دق
 كلذ امنا هكلم مكح عماسلا دنع هيلع تبثي ال نالف ينقتعا هلوقو ث قتعلا
 . ىلعو قتعلاب ةنيبلا دبعلا ىلع ناك هقتعي مل و دبع هنا ركناو نالف .همكاح اذا

 ةنيبلا ىلوملا ىلع ناك رح انا لاق ول اماف ، قتعب جرخ ام هدبع هنا نيملا رخ الا

 نا لاق ، ةدحاو ةظفل يف قتعلاو ةكلملاب رقا ناف تلق ، ملعا هللاو هدبع هنا
 نايب باتك ىلا عجر ، لمعتسي مل و هلوق لبقي مل ينقتعا لاق ةكلملا رارقا مدق

۔ ٢.٠٩ . . عرشلا



 نوعبرألاو سماخلا بابلا

 ماكحالا يف ليحلا

 هل ام ركني نا هنم فيخف هتجوزل قادص وأ نيد لجر ىلع ناك اذاو

 هب رقا ناف © هنود هيلع يعدملل هناو هدودح هلام عيمج هيلع ىعداف هيجلي وأ

 . هرارقا مكاحلا هيلع دحا هل هنا لاق ناو { رمألا عطقنا

 هعيبي هنا هيف ةليحلاف ةنيبلا مدعو الام لجر نم لجر ىرتشا ناو : ةلاسم

 هيلع هعاب هنا دهشيو لاملا بر نم ةرضح يف هب قثي نمم هريغل وأ هريغ نم
 هناو هل هنا ةنيبلا هنم تبلط هدي يف هنا عدم ىعدآ ناف عنام الو زجاح الب

 دوهشلا هرضحي اثدح هيف ثدحي نا هنكما ناف ةنيبلا ةماقا نم عئابلا ملس و هدي يف

 . اضيا ديج وهف هدي ديلا ناو ، عنام الو عفاد الب هيف ثدحا دق هنا اودهشيل

 اهارتشا هنا جتحيلف هسفن نع دحللا عفد دارأف ةق رس قرس نمو : ةلأسم

 قرس هنا جتحا نا كلذكو ى ةنيب { ةنيبلا هيلع موقت نا الا هيلع عطقي ال هناف

 ناف ءاكرش اهيف هل ناو هل اهنأ جتحيف ةيراجب ىنز نم كلذكو & عطقي مل هل

 . هتهبش اذه

 الف ، هفلحتسا نم هل نطفي ملف هليحب هجول انيمي ىحرا نمو : ةلأسم

 اذاو ، سانلا قوقح ريغ يف ناطلسلا دنع زوجيو سانلا قوقح يف كلذ زوج
 نا ناطلسلا ينرمأ ناف فلحا سيل انا لقيلف الجر فلحي نا ناطلسلا دارا

 فاخ اذا هاركإ ناطلسلا رمأ نأل ههركا دقف نيمبلاب هرمأ ناف تفلح فلحا
 . هلام وا هسفن ىلع

۔ .٢١٠



 نوعبرألاو سداسلا بابلا
 هريغ لبق نم اقح هسفنل يعدي نميف

 هنوملعي مهنا ناميألا مهيلعف حصو تيمل اقح لجر ىلا تيم ةثرو ىعدآ اذاو
 قحتسا فلح نمف هوج ولا نم هجوب هنع لاز هنا نوملعي 7 هيلع ناك دقو

 . ءيش هل نكي ل نيملا نع لكن نمو 3 هتصح

 اهجوز ناك هاخا نا لوقيو مكاحلا ىلا ةأرما ىلع عفري لجر يفو : ةلأسم
 بلطو ملعي مل وأ هوخأ هنا ملعي مكاحلاو هثراو وهو الام اهدنع فلخو تامو

 يعدي ام ىلع ةنيبلا رضحي نا مصخلا رماي مكاحلاف { مكاحلا هل لوقي ام ةأرملا نيمي

 ىلع هل هفلح هنيمي بلطو ةنيبلا زجعا ناف هاوعد همصخ ركنا اذاو همصخ

 نم رارقا ريغ نم مصخلا ىوعدب مكاحلا ملع ناو ، نيملا نم قحلا هبجوي ام
 ناك ناف ىواعدلا يف هملعب مكحي ال هنأل مكاحلا كلذب مكحي مل هيلع اعدملا
 يلو ناطلسلا ماقم موقي نمم وأ ناطلسلا ناكو همكح نيمصخلا مزلي امكاح
 . هملعب ادهاش وه ناكو هريغ مكحلا

 تدهشا اهنا هريغ اهتثرو ضعب يعرآو تتام ةأرما يف تركذو : ةلأسم

 مهنا ةثرولا كلذ ركناو مهنم رضحمب كلذ نوعمسي اوناك اهتثرو ناو قحب هل
 ىلعف ، اهوثرو ىتلا ةدهشملا نم كلذ اوعمس ام مهناميأ بلطو كلذ اوعمسي مل

 لبق نم اقح لاملا اذه ف اذهل مهلبق نا نوملعي ام نيملا مهيلعف تمصو ام

 . يعم اميف نيملا مهمزلي اذه ىلعف ةداهشلا هذهل مهعامس نم يعدي ام

 هربخا هنا معز هيلع هيبال ناك اقح لجر ىلع ىعدآ لجر نعو : ةلأسم

 فلحي لاقف تنا فلحا لاقف فلحي نا بولطملا هركو ةنيب هل نكي مل و هغلب وا
 هرك تلق ، وه فلحيف لاق ، كلذب ضري مل تلق هغلب وأ هربخا هابا نا

 . يطعي وا فلحي ىتح سبحيف لاق

۔ . ٢١١



 تركذ ام تمهف دقو { يدنع اميف ، يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 دهشا نا احتف نأ ةنيبلاب كعم حص اذاف يدنهلا رماو دمحم نب ناميلس رما نم

 لزنا اذاف يدنهلا حتفل مهيلع امب بلاط ناميلس ناو هل ناك ام لكب ناميلسل
 يدنهلا حتفل هعم ام وا يدنهلا حتفل هيلع ام فلح نا هميرغ ىلا بلطو نيعلا ىلا

 دارا اذا ائيش يدنهلا حتفل هنع اورتس ام مهفلخ كلذ ىلعو كلذ هل ناك ءيش

 اذه يعدي ام لبق نم ناميلسل مهلبق ام مهفلحي نأ دار أ نأو اذه ىلع مهنيمي

 الا نيمي هيلع نكي : هيلا نيملا اودر ناف هل كلذ ناك يدنهلا حتف لبق نم

 نا هب قثي نم هربخأ وأ يدنهلا حتف هعم رقا دقل فلحيف وه ديري نوكي نا

 اذه حتف لام نا ةلداعلا ةنيبلاب حصي نا دعب اذكو اذك يدنهلا حتفل اذه ىلع

 حتفل مهيلع نا نوملعي ام ملعلاب نيملا مهيلع امناو دمحم نب ناميلسل يدنهلا

 ناميلس بصني نا الا مويلا ىلا حتفل وه الام اورتشا الو مهعم امو يدنهلا

 اعدملا فلحي كلذ دنعف اعطق اذكو اذك اذه ىلع حتفل نا نيمبلا دمحم نبا

. نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ مهفاف اعطق هيلع



 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ةلكألا يفو عئابلاو رقملاو ثراولا هلكأ يف

 كرتو كله لجر نعو ء هنع هللا يضر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لئسو -
 هرمثبو امهدلاو كرت ام زوحي ام زوحي امهدحا ناكو نيدلو نينثا ةثرولا نم

 نم ثرو اميف هيخا ىلع هتثرول ةجح هتوم نوكي له تام نا ىلا هيخا نود

 لاملا هدي يف يذلا ناك ناف تلق & فالتخاب كلذ يف ليق هنا ىعم لاق 0 هيبا

 يعم اذه لاق ، لاملا هدي يف ناك تام نا ىلا هيخأ ةبيغ ىف هزوحيو هيعدي

 كله نا ىلا هيلع كلذ ركني ملف هيخا ةرضحب هاعدا ناف تلق 3 لوألا لثم
 ىوعد ركنا الو لاملا هدي يف نكي مل يذلا ةجح نا يعم لاق & لاملا هدي يفو

 لاقو ، رهاظلاب مكحلا يف هنم كلذ ملع نم عم تلطب دق هترضحب هيلع هيخأ
 نود لاملا هل تبثت ةجح ةثرولا دحا نم لاملا هدي يف نمل مقت مل اذا ليق. دق

 تبنت ةجح. ثلاثلا لسنلل سيلو يناثلا لسنلا ىلا عرش هيف ةثرولا عيمج نا هريغ

 اتباث لسنلا ناك ام لسنلا ثاريم لاق نم لاقو ، هدج نع هدلاو نم هثاريم هل

 اذهو ثاريملا ببس عطقت ةجحب لاملا لاوزب هنم هتجح عطقنت مل ام لاملا يف

 . يدنع اذكه لاقف هيلع هتضرعو هيف ينباجا ام ينعم ىلع هتديق

 هفرعا لام يف هللا كمحر انتفأ ، دمحا نب نسحلا يلع يبا نعو : ةلأسم

 ةثرو فلخو يرتشملا لجرلا تامو لجر ىلع ةصح مهدحا هنم عاب موقل
 ريغي ال يرتشملا ةثروو ةصحلا اوعاب نيذلا موقلا ينعا موقلا دي يف لاملا يقبو

 ىصوأو موقلا دحا تام مث هنم نوعيبيو لاملا يف نوفرصتي موقلاو نوركني الو
 يذلا { ال مأ لاملا اذه يف لخدي نا بستحملل زوجيأ لاملا نم دجسملل ةلخنب

 اذإ رقملاو عئابلا ةلكأ لوقي ضعبف 5 افالتخا رقملاو عئابلا ةلكأ يف نا تفرع
 ايعادتي نا الا هل رورقملا الو يرتشملا ىلع ةجحب اهسيل امهيديا ىيف لاملا ناك

۔ ٢١٣ ۔



 ام ىلع اذهو اهتثرول ةجح لاملل امهلكا نا لوقي ضعبو ك لكالا عم لاملا
 ىلع هزاحو يرتشملا تام نا ىلا هيعديو لاملا لكاي عئابلا ناك اذا يل نيبي

 امو لاملاب ىلوا هتنروو هب ىلوا وهف تام نا ىلا كلذ اوريغي مل و هدعب هتثرو
 كلذ بستحملا ىلع قيضي الو © كلذ زئاجف ةفصلا هذه ىلع هلعجو هنم هلازا

 هارتشا يذلا لاملا ةرمث همعطا عئابلا نا كلذ نم ملع بستحملا دنع نوكي نا الا

 ملعا هللاو هب ىلوا هملعف هوبلطيف مهبحاص ءارشب اوملعي مل ةثرولا ناو هنم
 . هللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخأت الو كلذ يف رظنا

 ةثالثلاو الهبب ةجوز هلو مهدحأ تام رفن ةثالث نيب لام نعو : ةلأسم

 نا ملعي الو ةريثك نينس هنولكأي اوناكو لاملا ةثرولا مسقف ىوزن يف رفنلا
 ةأرملا نا كغلب هنا الا ةأرملا تتام ىتح هنولكأي ءالؤهو . اهثاريم تبلط ةأرملا
 يرتشي نا كلذ زوجي له كدنع كلذ حصي مل هناو ةثرولا ىلع مرحت تناك

 لوقنف تفصو ام ىلعف { مهيديا يف يذلا لاملا اذه نم ائيش ةثرولا دنع نم

 ةفرعملا اهيلا لصتو ربخلا نكمي ثيح نامع يف ةيح ةأرملاو لاملا اذه مسق اذا

 ساب الو كلذ نم ءارشلاب ساب الو مهيديا يف امب ىلوا موقلاف لاملا اذه مسقب

 اذه نم اهثاريم بلطت تناك ةأرملا نا ةلداعلا ةنيبلاب حصي ىتح هنم لكالاب
 هثرإ ذخأي نا هعسي له تام دق هدلاوو دلو دحال ناك نا كلذكو . لاملا
 ىلعف ، لاملا اذه يف ةثرولا بلاطت تناك ةأرملا نا هعم حصي مل و لاملا اذه نم

 هل زئاجف الام هدلاو دي يف دجو نم نا ءاهقفلا ضعب لاق دقف تفصو ام

 يف يذلا لاملا اذه نا ةلداعلا ةنيبلا هعم حصت ىتح هنم هتثرو ذخأيو هلكا

 دجو امف لاملا اذه ةفصب افراع دلولا اذه ناك ول لوقنف & مارح هدلاو دي
 ةلداعلا ةنيبلا هعم حصت وأ ملعي ىتح هنم هثاريم ذخأو هلكأ هل زاج هدلاو دي يف

 يبا ىلا انلصوف ث انعم كلذب ىنع دقو 3 لاملا اذه يف ةصح ةأرملا هذهل نا

 هدلو ناو هيعدي هنأ الا نيبئاغ موقل لام هدي يف لجر ناكو هللا همحر رثؤملا

۔ ٢١٤



 موقل هزا سانلا عمو هعم رهاشلاو هدلاو لي ف يذلا لاملا كلذ نع ج رحتي

 ىلع لوقن لوقلا اذه ىلعف مارح كدلاو دي يف يذلا لاملا اذه نا ةلداعلا ةنيبلا
 . باوصلاب ملعا هللاو كلئاسم نم تفصو ام

 اديز نا كلذ دعب رهشف ىماتي ادال وأو الام فلخ لجر نعو : ةلأسم

 تام ىتح هلكأيو هزوحي هدي يف تبو ماتيالا ءالؤه لام نم ائيش ىرتشأ
 لاق لاق ، مهل هعرزي وأ ةفصلا هذه ىلع هتثرو نم هيرتشي نا دحال زوجي له
 ازئاج نانئمطالا مكح يف يدنع كلذ جرخ هجوب عيبلا كلذ لالخ لمتحا اذا
 ١ حصي امب الإ كلذ تبني الف مكحلا يف اماو ، لخادلا كلذ ىلا نأمطا اذا
 تبني له ائيش لقي مل و عيبلا ريغي ملف كلذ دعب ىماتيلا دحا غلب نا تلقو

 مل و ، ىماتيلا نم غلب نم توكسب رهاظلا مكح يف عقو ام لوا نم عيبلا
 هلام عيبب متيلا ملع اذا ليق دق هنا يعمف 0 هنانئمطا وأ مكحي ريكن هنم عقي

 الا هيلع تبني ال ليقو ، مكحلا يف هيلع تبث ركني مل و ريغي مل و غولبلا دعب
 عيبلاب هملعو هغولب دعب يرتشملا تومي وأ ريغي الف غ ولبلا دعب هيلع اعدي نا
 - كلذ ريغي مل و

 لاملا كلذ نا هعم حص الام كرتو هدلاو كله لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ، هلحم ذخا هدلاو لعل هيردي امو لاق مت لالح هل لاقف & هدلاو دي يف بصتغم

 ةيواعم وبا لاق { ةقث ريغ هعم هدلاو ناك وا ةيالولا يف هعم هدلاو نا هل تلق
 . ةيالولا يف نكي مل وا ةيالولا يف ناك دحاو ليبسلا

 لاملا اذه لاقف هنع لأسف هلكأي لام هدي يف ناك لجر نعو : ةلأسم
 & مكبحاص يل رقا دق لاقو 5 هب رقا يذلا هداعا مث تام نا ىلا هلكأ مث نالفل
 فعضي هناف الإو هب هل رقا نمل وهف احيحص ارارقا كلذ هلوق ناك نا ىرا يناف
 . هيلع تبث دقف رقا اذا لاق نم مهنمف هيف يدنع فلتخم رارقالا اذهو & يدنع

 . اودهشأ لوقي ىتح لوقي نم مهنمو
۔ ./ ٢١٥١



 ناك مث هثراو ةرضحب هريغل هب رقأف لام هدي يف ناك لجر نعو : ةلأسم
 ثراولا دارأف تام نا ىلا الوا ناك ام لثم هلكأيو هعنميو هزوحي هدي يف لاملا

 دقف هرارقا دعب هيلع هيعدي عجري مل اذا هنا يعم لاق ، كلذ هل له هذخأ

 . هرارقا هيلع تبث
 عبرب هتجوزل فرتعا يذلا اماو دمحا نب نسحلا ىلع يبا نعو : ةلأسم

 اهغلبي عضوم يف يهو هرمثيو هعنميو هزوحي هدي يف لاملا اذه ناكو ائرابت مم هلام
 اماو هتثرول لاملا نا لوقلا رثكا يفف تام ىتح ركنت مل و ريغت مل و كلذ ملع
 ةثرولا عم هيف لوخدلا هل سيلف تام نا ىلا هدي يف هارو اهب هرارقاب ملع يذلا
 هتثرول دهاش و كلذ بلط اذا اهل هرارقاب هيلع دهاش وهو هيلع هتجح هملع نأل
 يهو اهيلع هيعدي هعمسيو اهنم لاملا اذه لاوز هعم حصي نا الا هعنميو هزوحم

 . ملعا هللاو هركنت مل و كلذ ريغت مل و اهيلع هاوعدب ةملاع

 اهبرشو ةفورعم ضرأب هدلول رقا لجر يف هللا كمحر لوقت ام هنعو ةلأسم
 ءافوب هل كلذ سيلو هل ىلع قحب هئام نم فورعم جلف نم ءام عبر ءاملا نم

 نا الا هتحص ىيف رارقالا اذه ناكو كلذ فرعي دهاشلاو قحلا فرعي دلاولاو

 هزوحي هدلاو هب هل رقا يذلا لاملا اذه لزي مل و هعنم الو كلذ زاح ام دلولا

 هترضح نا ىلا اهزوحيو اهرمثي ناكو الخن ضرالا يف لسفو هعنميو هرمنيو
 ةثالثو اهب ىصوا ناك ىتلا ضزالا ةيصولا دنع هل تبثف بئاغ دلولاو ةافولا

 ريغ هدلاو تام دقو هتبيغ نم دلولا ءاج املف ءام راثا ةثالث هصقناو ءام راثا

 رارقالا لاح نوكي ام ءام عبر الإ لبقا الو ءام عبرب يل رقا ناك انا لاقو كلذ

 اذه ناك اذاف ، هليبس فوصوملا لاملا ةخسن رارقالا اذه يف دلولل بجي امو
 ناك وأ لدع ادهاش كلذب هل دهشا اذا دلولل كلذ تبث هتحص يف هنم رارقالا
 هدلو ىلع لاملا دلاولا زوحف ةثرولا نم عزانم هيف هعزاني امو رارقالاب املاع وه

 رارقالا هل ناك ةنيبلا هب تماقو رارقالا حص اذاو 5 هنع هليزي امب ، هليزمب سيل

 ىلا هرما عفر كلذ يف ةثرولا نم دحا هضراع ناف كلذب ةنيبلا تدهش اذا
۔ ٢١٦ .۔



 رارقالا ةثرولا عم حص ناو هذخا هل ناك ةثرولا هلاس ناو هتنيب رضحاو مكاحلا

 ةللاو لاملاب هب رقا يذلا ةضراعم مهل نكي مل امهتلادع نوفرعي لدع يدهاشب

 ءاش نا باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخات الو كلذ عيمج يف رظنا © ملعا

 . هللا

 همحر يلع يبا نع ىسوم نب دمحم نب رمع نع ةساير نب دمحم : ةلأسم

 لاق لجر يف ، رباج يبا نع ىسوم نب دمحم نب رمع صفح وبا لاق 2 هللا
 . هيلع قحب ءاضق نالفل وهف هل لام لك نا { هتخأل وأ هيخأل وأ ىبنجا لجرل
 ؛اندلاو» انابأ نا ةثرولا لاقو لاملاب هل دوهشملا هبلط مث تام نا ىلا وه هلكا من
 لاملا ةلكأم نا يلع وبا لاق ، صفح وبا لاقف ، تام نا ىلا لاملا اذه لكأ

 املاع ناك هل دوهشملا نا نودهشي لدع ةنيبلاب اوتأي ىتح هل دوهشملا رضت ال
 تيملا ةثرو ىلع سيلو 5 هل دوهشملا ملعي لاملا لكأي هل دهشُملا ناكو ءاضقلاب
 85 يجحلا ىلع ءاعدالا امنا هيعديو هل دوهشملا ىلع لاملا اذه لكأي ناك مهابأ نأ
 نم ملعب لاملا اذه لكاي ناك مهابأ نأ ةنيب الإ هتثرو ىلع سيلف تيملا اماو
 نوكي نا فاخأ هللا دبع وبا لاق & يحلا ىلع ءاعدالاو ملعلا نكلو هل دوهشملا

 اذه لكأي ناك مهابأ نا اضيأ ةنيبلا مهيلع لاقو ، ىلع يبأ ىلع مهو اذه يف
 مهابأ نا ةنيب مهيلع سيلو مهيلع ريغي الو كلذب ملاع وهو هل دوهشملا ىلع لاملا
 امأو ملعلاب مهتنيب تدهش اذا مهنكلو هل دوهشملا نم ملعب ىعديو لكأي ناك
 ةثرول وهف لكالا تام ىتح هنم ملعي لجر لام لكأي لجر ناك اذاف يحلا
 . هيلع هيعدي ناو لكالا

 دق لجر ىلع هاعداو الام لكا نمعو 0 هللا دبع يبا باوج نم : ةلأسم
 ىلعف ، اهيف لوقلا نوكي فيك تلق & لكالا تام وأ هيلا هتنرو هبلاط مث كله
 لوكأملا نم ملعب لاملا اذه لكأي لكالا اذه ناك اذا اولاق ، رثألا يف انيأر ام

۔ . ٢١٧



 ريغ وأ ةلاكو وأ همعطب لكأي ناك امنا ةخسن يفو لكأ امنا هنا هتثرو وأ يقابلا
 ةخسن يفو ، كلذب ىلوأ هتنروف يح لكآلاو هيلع لوكأملا تام اذا اماو ، كلذ
 اذه حصي ىتح مهبحاصل ناك هنا حص اذا كلذب ىلوأ هيلع لوكأملا ةثروف
 لصالا يف هل وه يذلاف اذه لثم يف اعزانتو ءايحأ اناك اذاو 3 هيلا لاز امب
 ركني ال اذهو هل هنا اذه ىلع هاعداو رخآلا دي يف كلذ ناك ناف هب ىلوا وه

 ركناو باغ ناو ، اذه ىلع هيعديو هدي يف وه يذلا هبجوتسا دقف ريغي الو
 تام دق لكآلا ناك اذا هيلع لوكأملاو لكآلا نيب قرفلاف & كردي مل دعب نم

 هملعب هلكأي ىتحف ءايحأ ناك اذاو { هتنرول بجو هملعب لكأي ناك دقو

 دهشملا هلكأي ناكو لامب لجرل دهشأ لجر نعو ، ركني ال اذهو هيلع هيعديو
 ىتح هل هب دهشأ يذلل هنا يدنعف دوهشملا هبلاطو تام نا ىلا هدي يف وهو

 هتثرو نوكي مث تام ىتح اذه ملعب هلكأي دهشملا عجري مث هنم هضبقيو هملسي
 اندنع وهف لاملا بر نم هاعداو الام لكأ لجر نعو ث ملعا هللاو هب ىلوأ

 اهبحاصو السف اهلسف مث اضرا لكا لجر نعو ،“ كل تفصو اك لكالا يف
 . اهلبق ىتلا لثم اضيا يدنع وهف ملاع اهبحاصو اراد ىنب وا هلسفب ملاع

 دق الام ىعدي لجرلا ىوعد الو ةجح هبحاصل نوكي ال اممو : ةلأسم

 الف بلطو دعب نم هركنا مث هركني الف هعمسي وهو هل هنا هئاعداب هيلع هلكا
 لكا يذلا تام اذا اماو ، كلذ ريغو ةبادلاو دبعلا يف كلذكو 3 هل ةجح
 يف وهو هبحاص نم ملعب لاملا اذه لكأي ناك هنا لدع ةنيب هتثرو ماقاف لاملا
 . كلذ مهفاف تيملاو يحلا نيب قرف اذه يفو هب ىلوا هتئروف تام ىتح هدي

 هيبأ ثاريم يعديف هدجل ناك هنا ةخسن يفو ناك الام يعدي لجر يفو

 يعدي الو هل ىوعد ال ةخسن يفو ليقف & لبق نم هيعدي هوبا نكي مل و هنم
 كلذ بلطي تيملا كلذ نكي مل و تام دق ثراو ثاريم ىعبآ اذا كلذكو ةنيب

نبا ىسوم نع رثالا ءاج كلذكو اعباتتم مهتوم نوكي نا الا تام ىتح بولطملا



 تيملا نوكي نا الا هتجح هل نوكت نا بحا اناو نيملسملا نم هريغو رباج ييا

 انظفح يذلا رثؤملا وبا لاق ، لاملا كلذ نم هثاريم لطبت ةنيب هيلع تام دق

 عاشم لوالا لام نا لدع ةنيب موقت نا الا يلوق وهو رباج يبا نب ىسوم لوق

 حص اذا هناف م ويلا ىل ا مسق هيف ىرج هنا نادهاش ملعي ال اذه هم وي لا

 . لوالاف لوالا ثيراوملا ىلع لاملا مسق كلذ

 لوالا تيملاو دجلا لام نا لدع ةنيب موقت وأ لضف باتك نمو : ةلأسم
 اذاو ك ةجحلا هيف لخدت هناف مويلا لا مسق هيف رجي ل اذه هموي ىلا ع اشم

 هيلعف هريغ دي يف لاملا نم ائيش ةثرولا ضعب ب ىعدأو مسق دق لاملا نا ملع

 ةنيبلا لوق لبقا ال رثؤملا وبا لاق ئ مسق هنا ملعي ل ناف . مسقي ل هنا ةنيبلا

 نوملعي ال نالف ةثرو نيب عاشم عضوملا اذه نا اودهشي ىتح مسقي مل هنا

 هنا لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق لاق هريغ نمو & مسق هيف ىرج هنا

 هتجح تتام دقف لاملا اذه يف هبلاطم هنم حصت مل و لوالا ثراولا تام اذا

 وأ ةلامع وأ ةلاكوب هدي يف وه نم دي يف هناو هل لاملا اذه نا حصي نا الا

 ةجح عطقنت امناو هتجح يناثلل لاق نم لاقو ، هوجولا نم هجوب وا بصغ
 مل و لاملا حص ام اذا هتجح عبارلاو ثلاثلل لاقو ، يناثلا بلطي اميف ثلانلا
 لاقو لاق هريغ نمو 3 لاملا نم هقح ليزي ةجح ةثرولا نم دحا ىلع تبنت
 ثراوللف ةجح توبث ث الو مسق لاملا ف ىرج هنا نوملعي ال مهنا لاق نم

 هدجل ناك هنا لام ىلع لدع يدهاش ك احلا عم لجر ماقا اذاو : ةلأسم

 بأ مو نالفو نالف مهو هينب نيب اثاريم رادلا هذه كرتو تام هدج ناو
 ثرا و : اعيمج ءالؤهل ناملعي الو بلاطلا اذه هثروف هوبأ تام 7 بلاطلا اذه

 ٤ مويلا ل مسق هيف ىرج امهدحا لام نا ناملعي ال مهانيمس نيذلا ءالؤه الإ

۔ . ٢١٩



 ةداهشلا هذهب ادهش اذإ امهنا لاق نم لوقب ذخأن نحنو افالتخا اذه يف لعلف
 ىلع مهنيبو مهل هنا ءالؤه ةيرذ ىلا غلبي نا ىلا دجلا نم ثاريملا اذه اقاسو

 رضح وأ مكاح همسق دق هنا ةنيبب كلذ عفدي نم ءىجي نا الا هللا باتك لدع

 هبلطيف همهمس ىلا مهنم دحاو لك ىلا عجري كلذ مهنيب اميف هومسقف ةثرولا
 ينب نم هنا ىعدآ لجر يف هللا همحر ناورم يبال باوج يفو © هل حص ثيح
 مهقومر يف ديسا ينب نم ذخآ ديسا ينب نم هنا هبسن حص اذاف لاق ديسا

 دلولل سيل هنا ل اق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق لاق هريغ نمو 0 مهعمجي امو

 . هنع لوزت ىتلا ججحلا نم كلذكو هدلاو بلطي مل ام ثاريملا نم بلطي نا
 ام بلطي ، بلاطي نا ثلاثلل سيل نكلو لوالل كلذ زوجي لاق نم لاقو

 امف مسق هيف حصي ملو مسقي مل لاملا مادام لاق نم لاقو ، لوالا بلطي م
 © كلذ زاج مهتوم نم عباتت يف ، نم كلذ ناك اذل لاق نم لاقو ء اولسانت
 . باوصلاب ملعا هللاو فالتخالا هيف ىرج كلذف ات وافتم مهتوم ناك اذاو

 ناكو مسقي ملف هتثرو ىلع الام فلخو كله لجر يف تركذو : ةلأسم
 و لكالا تام ش .هكيرش تام نا ىلا هلكأي و هعنميو هزوحم مهدحا دي ىيف

 ال و هكيرش نم هارتشا هنا دحا ملعي ل و مسق .هيف ىرج لاملا اذه دحا ملعي

 هليبسف 5 هليبس نوكي فيك تلق ، هوجولا نم هجوب هيلا هلازا الو هل بهو

 ىتح لكآلا تام اذا نيملسملا ضعب لوق يف لكآلا ةثرول ةجح هلكالا نأ

 تسيل كيرشلاو ثراولا ةلكا نا ضعب لاقو & قح ريغب الطاب هلكا هنا حصي

 لوقلا رتكا يف ةتباثف لاملا يف هل ةجح ال يذلا ىبنجألا ةلكأ اماو ، هوجولا نم

 ئ ملعلا لها لوق نم كللذ لكو ملعا هللاو ةزئاج هلكالا لاقو ئ هلاوز حصي

 لكني ال و باوصلاو قحلا قفاو ام الا يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت

۔ . ٢٢٠



 كشال اباوص نوكي نا نود كيلا هب تبتك ام كلذ عيمج نم ءيش يف لع

 . هللا ءاش نا هيف

 هومسقي ملف هتثرو ىلع الام فلخو كله لجر يف تركذو : ةلأسم
 لكالا تام مث هكيرش تام نا ىلا هلكأي و هعنميو هزوحي مهدحا دي يف ناكو

 هكيرش نم هارتشا هنا دحا ملعي الو مسق هيف ىرج لاملا اذه نا دحا :ملعي مل و

 هللا كمحر تفصو ام ىلعف ئ هوجولا نم هجوب هيلا هلازا الو هل بهو ال و

 هنا كلذ نم بجيو هركذ لوطي ام فالتخالا نم ةلأسملا هذه يف ءاج دقف
 ىلا مسق هيف ىرج هنا ةنيبلا ملعت ال لوالا كلاهلا لام لاملا اذه نا حص اذا

 انعم كيرشلا زوح نال لوالا مسقلا ىلع ةثرولا ىلع مسقي هناف ةلاحلا هذه

 مهو هئاك رش ىلع هيعديو هزوحم هدي ف ناك هنا حصي نا الا هريغ زوحك سيل

 كلذ مهفاف مكحلا يف مهريغ نود هتثرول لاملاف كلذ نوركني الو نوريغي ال

 ٠ باوصلاب ملعا هللا و

 هيلع هيعديو لجر لام لكأي لجر ناك اذا هللا دبع وبا لاق : ةلأسم

 لاملا اذه نا ملع ىلع نكي مل هنا جتحا مث هركني مل و كلذ ريغي مل و هنم ملعب

 دهش ناف { هل لاملا اذه نا ملعي ناك ام هللاب نيمي هيلعو هتجح هيف هلف 3 هل

 اذه نا فرعي نكي مل هنا هلوق يف هل ةجح الف هل لاملا اذه نا لدع ادهاش

 وأ هيخال وأ هيبال ناك لاملا نا دهش ناو هيلع لكالل لاملا تبثيو هل لاملا
 هتجح هل اذه يف ناف نالف هب هل رقأ وأ نالف هل هب ىصوأ وأ هتراو وه نمل

 . هل هنا اذه هلامب افراع نكي مل هنا هنيمي عم

 ةأرملا تناكو ةأرماو نيلجر مهيبا نع الام اوثرو ةوخأ ةثالث نعو : ةلأسم
 تيقبو اتام ىتح نيفصن لاملا الكأ نيوخألا نا ممت اهيوخأ دحأ اهلتقف قسفت
 مهل لاقف مهتمع ثاريم اهلتق يذلا ىلا لتقي مل يذلا دالوأ بلطف امهل وسن
 بلط ول لاق & اعيمج اتام ىتح ائيش هيخا ىلا بلطي مل خالا ناف تلق ، كلذ

۔ . ٢٢١



 مهيبأ دي يف ناك ام دحاو لك ثري ةيواعم وبا لاق { مالك كلذ يف ناك ام

 . تام نا ىلا

 ةنيب رخآ لجر ماقا مث هلكأيو هيعديو لام هدي يف لجر نعو : ةلأسم
 لاملا لكأ يذلل له ةلداعلا ةنيبلا كلذب تدهشو هيبا نم هثرو هلام لاملا نا

 لكأب ملعي ام نيمي هيبأ نم هثرو هنا ةنيبلا هل تدهش يذلا ىلع هدي يف وهو
 يذلا ىلع نيملا نم ىلع ركني مل و ريغي ملف ، لاملل هاوعد الو لاملا لجرلا اذه

 ىلع نيملا نا تفصو ام ىلعف 0 ةنيبلا هل تدهش يذلا ىلع وأ لاملا هدي يف

 هثرو هل هنا ةنيبلا هل تدهش يذلا هلعل لاملا قحتساف ةنيبلا هل تدهش يذلا

 هثروو هل هنا ةنيبلا هل تدهش يذلا لاق ناو ، اقح هيف اذهل ملعي الو هيبأ نم

 هل تدهش دقل نيملا هيلع ناك ةنيبلا تدهش ام الإ اذهب هل ملع الو هيبأ نم

 لاملا اذه يف اذهل نا ملعي امو لطابب هل تدهش اهنا ملعي امو لاملا اذهب ةنيبلا

 اذهل نا ملعي امو هل لاملا اذه نا همصخ فلحي همصخ ىلا نيمبلا دري وأ اقح

 ىبأو نيملا نع لكن ناو © هل لاملا ناك فلح ناف هوجولا نم هجوب اقح هيف

 . ءيش هل نكي مل فلحي نأ

 نيغلاب هل نيدلو كرتو كله لجر يف انعمس دلاخ نب دمحم لاقو : ةلأسم
 ريغي ال رضاحم رخآلاو لكآلا كله ىتح هملعب لاملا هيخا ىلع امهدحا لكأف
 رخالل سيلو مهوبأ لكأ امب قحا هتثروو تتام دق تيملا ةجح نا ركني الو

 ىوعد ريغب لكأ ولو هل تلق 3 هتوم دعب ءيش هملعب هوخأ هيلع لكأ اميف
 . معن لاق

 ثرو امب هبحاصل امهنم دحاو لك رقا نيلجر نع رثؤملا يبا نعو ةلأسم
 تام ىتح هلكأي ثبلو ائيش هبحاص ىلا امهنم دحاو لك ملسي مل و هيبا نم
 & تباثف رارقالا اماف كلذ يف ىأرلا فيك 3 امهدحا يقبو ىماتي ةثرو كرتو

 ال هل رقملاو تام ىتح هل رقملا نم ملعب هب رقا ام لكأ ىذلا اذه ناك ناف
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 هرارقاب ملع دق ناك اذا ءيش هل رقملل سيلو ىلوا لكالا ةثروف & كلذ ركني
 هيلع كلذ ركني ملف تام ىتح هايا هلكأب ملع مث هب هل رقا ام ملعو رقمل
 ةخسن يفو ءيش هل رقملل سيلو رقملا ةثرول لاملاف ، لدعلا ةنيبلا اذهب تحصو
 ام ملسيو هيلع تباث هرارقا ناف امهنم يحلا اذه اماو ، ءيش هل رقملا ةثرول

 رارقاب ملع دق تيملا هل رقملا نوكي نا الا هب هل رقا ىذلا ، تيملا ةثرول هب رقا

 هاعداو هل رقملا نم ملعب يحلا رقملا اذه هلكاف هب هل رقا ام ملعو يحلا اذه

 دقو مكحلا يف يحلل لاملاف تام ىتح كلذ هيلع ركني ال وهو هنم ملعب هيلع

 لحي اميف اماو 4 مكحلا اذهف هب رقا امب تيملا ملعب هاوعدو هتلكأم هضقنا
 © ركني ال وهو هملعب هاعداو هيلع هلكاو هيلا هملسي مل و قحب هل رقا ناك ناف

 ىذلا ىلا لاملا كلذ ملسي نا هيلعو هللا نيبو هنيب اميف هقح كلذ لطبي الف
 رقملا هلكا نا ليق دق هنا يعمو هريغ لاق ، قحب هل رقا اذا هتثرو ىلا هب هل رقا

 الو هل رقملا كلذ رضي ال عيبلاو رارقالا لبق امهل تناك يتلا ديلاب عئابلا وأ
 رقملا ىلا كلذ دعب عجر مت امهيلا راص نا دعب امهيلع هلكأي ىتح ىرتشملا
 ةجحلا بجوي هلكالا نا لاق نم لاقو 3 امهدحا وا اتام ىتح هالكاف عئابلا وا
 ىتح ليقو هملع ريغب وا هيلع لوكأملا ملعب تناك تحص اذا تام اذا لكالل
 لاملا اذه لكا امهنم يحلا اذه ناك نا تيأرأ تلقو هنمو © هملعب كلذ نوكي

 مهو مهيبال رقا هنا نوملعي مهو تيملا ةثرو نم ملعب تيملل هب رقأ ىذلا

 ءيش لوالا تيملا ةثرول نوكي له يحلا اذه تام ىتح هلكأي هنا نوملعي

 مهملعب مهيلع هلكأي لزي ل وهو مهيال هب رقا دق ناك ىذلا لاملا اذه ىيف

 نمو 0 هل ءيش الف اغلاب مهنم ناك نم اماف ، كلذ نوركني ال مهو تام ىتح

 يف كيرش يحلا رقملا اذهل ناك نا تيارأ متلق { هتصح هلف اميتي مهنم ناك

 ةثرو ىلا عفدا هكيرش لاقف متفصو ام ىلع تيملا كلذل هب رقا ىذلا لاملل اذه
 هتمسقمو هكيرشل اذه عنصي فيك لعفي نا يبأف مهيبال هب تررقا ام تيملا
 الو تيملل اهب ارقم ناك ىتلا ةصحلا ذخا لصألا وا ةرمنلا همساق اذا وهو
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 الا ةرمث الو الكأ همساقي نا هل ىرا الف متفصو ام ىلعف { هتثرو ىلا اهعفدي

 كلذ ىلع هتصح ذخا هعسو ةرمثلاو لصالا امهنيب مكاحلا مسق اذاف مكاح مكحب

 رقملا هيلا عفدي نا ىلا مكاحلا ماقم نيملسملا ةعامج تماق مكاح نكي مل ناو

 ال و هللا ىوقتب هرمأيو هيلا ةرمثلا نم هتصح ذخأيلف همساقم ريغ نم هتصح

 ملاظلا اذه ناك اذا هللا ءاش نا كلذ نم ءيش هيلع سيلو تيملا ةثرو ملظي
 لصالا اماو ،} هتصح ىلع ءيش دازي الو . اهنم رثكا هطعي مل و هتصح هاطعأ

 . مكحلاب الا هنم هذخأي الف

 كله لجر نعو ى هيلا بتك نم ىلا ناميلس يبأ نم باوج : ةلأسم

 نم ءاجف هتايح يف اكلم هيعديو هعنميو هزوحي ناك هتنرو ىلع الام فلخو
 اذه نوفرعي مهنا اودهش ةنيب ماقاو يضاقلا عم مهمكاحو هيف ةثرولا ضراع

 يناثلا كلاهلا اذه دي يف لاملا اذه اوأر مهناو هيف ضراعملا اذه دلاول ناك لاملا

 ثراولل ةداهشلا هذه تبثت نمل هتثرو ىلع هفلخو تام نا ىلا هعنميو هزوحنو

 اماف ، عنملاو زوجلاب هل دهش ىذلا ثراولل ما لصالاب هل دهش ىذلا لوالا

 ىلع هكرتو تام نا ىلا نالفل ناك لاملا اذه نا دوهشلا نم ىلوالا ةداهشلا

 انموي ىلا هوجولا نم هجوب مهنم لاز هنا نوملعي الو نالفو نالف مهو هتثرو
 ريغ ادوهش عنملاو زوحلاب لاملا هدي يف ىذلا يتاي نا الا ةثرولل لاملاف ، اذه
 . هتثرو ىلع هكرتو تام نا ىلا هعنميو هزوح هدلاو دي ين ناك لاملا اذه نا الؤه

 ناف هوجولا نم هجوب مهريغ ىلا مهنم لاز هنا نوملعي الو نالفو نالف مهو

 لوالل اودهش نيذلا نيلوالا دوهشلا ءالؤه ريغ كل تفصو ام ىلع ةنيب تأي م
 ناو ، ةفصلا هذه ىلع لوالا ةثرول لاملاف ، يناثلل اودهش مث تفصو ام ىلع

 ةثرولا ءالؤه دلاو دي يف ناك لاملا نا لوالل اودهش نيذلا نولوالا دوهشلا ناك
 رخالل كلذ دعب اودهش مث ءاوس اذكه هتئرو ىلع اثاريم هكرتو تام نا ىلا

 هكرتو تام نا ىلا اكلم هيعديو هعنميو هزوحي هدلاو دي يف لاملا اذه اوأر مهنا
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 قرفلا مهفاف رخالل تتبثو ىلوالا مهتداهش تلطب نالفو نالف مهو هتثرو ىلع
 هللاو هذه كتفص ىلع ىنعملا هقيقد اهناف { ةرخالاو ىلوالا ةداهشلا نيب اميف
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا يلوق نم ذخات الو كلذ يف رظناف . ملعا

 ديلولا نا كاياو هللا انمحر ملعا 5 هللا همحر ىلع نب ىسوم باتك : ةلأسم
 ىلا فلخ ءانبا بلط نا يلإ اوعزانت فلخ ينبا هللا دبعو احورو ييحي نبا

 نبا دمحمو عابنز نب رفيج امهو لدع ىدهاش ينارضحاو امهيبا لام ديلولا
 هدلاو نم هثرو ىذلا حور نب فلخ لام نا عابنز نب رفيج دهشف ىراوحلا
 لام نا ىراوحلا نب دمحم دهشو هتافا افلخ نا ملعا ال ىيحي نب ديلولا دي يف

 دقو ةيطع الو عيبب هتافأ هنا ملعا ال ىيحي نب ديلولا دي يف حور نب فلخ

 دبع مهو ادوهش ينورضحاو ديلولا ىلا لصو مث كلبق نم امهليدعت ىلا لصو
 ةداهش نع ادهش دمس نالزني امهو هللا دبعو هسبنع نب ديلولاو دمحم نب هللا
 ىيحي نب ديلولا نبا نمحرلا دبع تنب ديلولا مأو حاضولا تنب تعشالا ما

 حرو نب فلخ ىلع يعديو تيبلا نكسو تويب نم هدي يف الام يعديو لكأي
 دهاشم وهو ركنا الو ريغ هنا ناملعي ال هيلع هاوعد فرعيو ملعيو عمسي وهو

 بسني ىذلا لاملا اذه لكاي ىيحي نب ديلولا نا ىيحي نب لئاو دهشو رضاحم

 فلخو حور نب فلخ ىلع هيعديو ىيحي نب ديلولا هلكأي حور نب فلخ ىلا
 ملعا ل هئاعداو اذه فلخ ىلع هيعديو ىيحي نب ديلولا لك اب اع رضاحم اذه

 ىلا لصو دقو ىيحي نب ديلولا دوهش ةداهش هذهف ريغ الو ركنا افلخ نا
 لاؤسب فلخ يتنبا رمأف اذه يباتك كيلا لصو اذاف كلبق نم مهليدعت

 اجرخيل مث ىراوحلا نب دمحم هنع دهش نم وا عابنز نب رفيج امهو امهيدهاش
 هاجرخاف هاعزن اذاف ىيحي نب ديلولا دي يف هنا هب ادهش ىذلا حور نب فلخ لام
 نم هاجرخا ام وا لزنم وأ لخنو ضرا نم ناك ام هفرعاف هعضاوم يف نم
 حاضولا ةنبا ثعشالا ما ىيحي نب ديلولا كرضحيل مث هعضاوم يف هفرعاو ءيش

 ديلولا ناو ، هب اودهش ام اوفصيلف ىيحي نب لئاوو نمحرلا دبع ةنبا ديلولا ماو
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 ادهاش هوجرخا امب اودهش ناف حور نب فلخ نم ملعب هاعداو هلكا ىيحي نبا

 ىذلا لاملا اذه نا ديلولا دوهش اودهش ناف ديلولا دي يف هنا الاقو فلخ نبا

 فلخ ىلع هاعداو ىيحي نب ديلولا هلكا ىذلا وه فلخ ينبا دوهش هجرخا

 تيأر دقف فلخ ينبا دهاش جرخأ امم ءيش نع ازجعي مل و هنم ملعب ح ور نبا

 ديلولا فلحتساو هنم ملعب حور نب فلخ ىلعىعدآو لكأ ام ىيحي نب ديلولل
 © هوجولا نم هجوب اقح هيف حرو نب فلخل ملعي ام هلام لاملا نا هللاب انيمي

 نا ديلولا دوهش زجعف هافصوو هب ادهش ام فلخ ينبا ادهاش جرخا ناو

 فلخ نم ملعب هاعداو هلكاو فلخ ينبا دوهش هجرخا ىذلا لاملا نا اودهشي

 ضعب نع اوزجعو هضعبب اودهش ناو ، هدوهش زجع اذا هيف ديلولل قح الف
 اوزجع امو هدوهش هب هل دهشو هنم ملعب فلخ ىلع هاعداو هلكأ ام ديلولل امناف

 هتنيبو تفص و ام ملعاو فلخ ينبال وهف فلخ يتبا ىدهاش هوجرخأو هنع

 . هللا ءاش نا كل

 دهشاو لامب رخآل رقأ لجرو ، دمحا نب نسحلا ىلع يبا نع : ةلأسم
 رقملا تام نا { امهدحا كله نا ىلا رقملا دي يف هل رقملا هكرت وا ادوهش هيلع

 هل رقملا كسمتو هب هل رقملا تام نا كلذكو & مهل نوكي له هتثرو هاعداف

 لطبي رقملا زوح سيلو هتثرول لاملاف هل رورقملا تام اذاف { ال ما ةجح كلذ يف

 ناو ركني الو كلذ ريغي الو هنم ملعب رارقالا دعب هيلع هيعدي نا الا رارقالا

 هنا ليق دقو & تام نا ىلا هدي يف ناك اذا هتثرول هنا لوقلا رثكاف رقملا تام

 لوقلاو لوقلا ضعب ىلع هيلع تبني عئابلاو رقملا زوح سيلو هب هل رورقملل
 . ملعا هللاو رتكالا وه لوالا

 هنا رقملا تام نا ىلا رقملا هلكا مت لامب لجرل رقا نميف ليقو : ةلأسم
 هلكا م لاملا زاح لاملاب هل رقملا نوكي نا الا لكآلا كلذ رضي الو هل رقملل

 لكأ لاق نم لاقو ، لكالا ةثرول وهف هملعب تام ىتح رقملا كلذ دعب هيلع

 . هتثرول ةجح هلكا اذا لاملل رقملا
. ٢٢٠١۔



 ريغب اهباحصا نع ، ىواعدلاب لوزت ال اهفوصا ىلع لاومالاو (١ر : ةلأسم

 دحاو لك دي يف ناك مث مهدلاو نع الام اوثرو موقك كلذ ليقو هفرعمو ةجح
 توكسو روضح مهو نيقابلا ىلع هلكأف لكلا مهيدحا دي يف وا ءيش مهنم

 لاملا نكي ملو مهضعب توم دعب هثاريم مهنم دحاو لك بلط م اوريغي مل
 نبا دمحم نب هللا دبع لاقف ، رهشي مل وا كلذ يفخف مسق دق ناك وا مسق
 اوناك اذا لاملا لصاب اودهشي نا ةنيبللو هلصا ىلع لاملاو مهتجح مهل بوبحم

 اضيا لاقو 3 ءاهقفلا نم ريثك كلذ يف هفلاخو موسقم ريغ عاشم هنا نوملعي

 3 ملام يف كئلوا ىدعتل مهنم ابجعت مهيلع ىعدآ ام رييغت نع توكسل ا نا

 ةجحلا مهلانت ثيح وا مهنم رضحمب ىوعدلاو ديلا دعب توكسلا لب هريغ لاقو

 . ملعا هللاو ، مهتوم دعب نم مهتثرول الو مهل ةجح الو مهتجح عطقي
 وا هسرغي وا هرمثي وا لاملا اذه لكاي هنا لجرل حص اذا ليقو : ةلاسم

 . هل دي كلذ نا هرمعي

 امهرماب لاملا اعابف لام اهتوخالو اهل ناك هنا لوقت ةأرما يفو : ةلأسم
 تبلط مث اتام ىتح امهيديا يف ناكو اتام ىتح اهاوخأ هلكأو الام هنمنب ايرتشاف
 ةثرو اهاركنا اذا كلذ امهل تبثي له تلق ء امهتوم دعب لاملا نم اهتصح

 اهيوخا ناب ترقا اذاف & كلذ اهل تبثي له ةنيب كلذ ىلع تماقا ناو 3 اهيوخا

 امهنا حصي اهنم رارقاب لاملا كلذ نمث نم لاملا اذه ايرتشاو اهرمأب اهلام اعاب

 ةجحلا نالا تبلط اهنا مث امهنم يضر ريغ ىلع نمثلا كلذب ةقفص كلذ ايرتشا

 اهتجح تلطب ةفصلا هذه ىلع ةنيب كلذ ىلع تماقأو ىرتشملا لاملا اذه يف
 . امهل لاملا نوكيف امهسفنا ىلع هايرتشا نوكت نا نكمي امهنال اهتوخا تومل

 لاق نم لاقو .3 هيلع ثدحلاو ثدحملا تومي نا الا ءاعدالا ةلزنمب سيل لسفلاو ءانبلا نا ليق دقو ةىناسم )١(

 .. ثدحملا ىلع ةجحلا هتثرولف هيلع ثدحملا امآو ثدحملا تومي ىتح

 ۔ . ٢٢٧



 نوعبرألاو نماثلا بابلا
 ديلا هب تبنت اميف

 امهدحا نا ريغ يضرا لوقي دحاو لك اضرا نامصخلا ىعدآ اذاو تلق

 هنا اولاق دقف تفصو ام يلعف & يعدملا امهياف تلق هل مضرت ضرالا تناك

 كلذكو ى اهيف دي اذ كلذب نكي مل ضرالا هذه لمعي ناك هنا ةنيبلا تدهش اذا

 اضعب مهضعبل موصخلا نم رارقالا يفو ىواعدلا يف ادي اندنع هسيل مضرلا

 لجرلا اذهل مضرت تناك ضرالا هذه نا ةنيبلا تدهش ناف ح ةنيبلا مايقب الو هب

 همضر اماو 0 انعم اهمسا هل عقو دقو الا هل مضرت ال هنال هل انعم ضرالا هذهف

 تماق ولو 5 اهيف هل ادي انعم كلذ سيلف اهمضري وه هريغ لامعتسا وه اهل
 وا لاملا اذه يف ينبي وا لزنملا اذه نكسي وا لاملا اذه رمثي ناك هنا هنيبلا

 كلذب همصخ هل رقا امل انلق كلذكو 0 هيف هل ادي كلذ ناك هدي يف وهو لسفي

 . باوصلاب ملعا هللاو كلذ يف دي اذ ناك

 لجر ىلع ينبو لجرلا لسف اذا ءانبلاو لسفلا نا رهزألا نبا لاقو : ةلأسم
 هريغ نمو & لجرلا ىلع ءاعدالا ماقم موقي وا لجرلا ىلع ءاعدالا ةلزنمب وهف

 ثدحلا توع نا الا ءاعدالا ةلزنمب سيل لسفلاو ءانبلا نا ليق دقو معن لاق

 . ثدحملا ىلع ةجحلا هتثرولف هيلع ثدحملا اماو

 هسرغي وا هرمثي وأ لاملا اذه لكأي هنا لجرل حص اذا ليق دقو : ةلأسم
 هنا حص نا اماو ، هدي يف هنأ هل اودهشي مل ولو هل دي كلذ نا هرمعي وا

 . هل ادي كلذ نكي مل هملعي

 اماو ، ةعارز وا سرغلا وا ءانبلاب الا نوكي ال ديلا اذ نا ملعاو : ةلأسم
 مضري هانيأر نا ةنيبلا ماقا اذا دي اذ اذه نوكي ال اهلمعو اهيقسو ضرالا مضر

 انا ةنيبلا دهشت ىتح دي اذ اذه نوكي الف اهلمعي وا اهيقسي وا ضرألا هذه
۔ ٢٢٨ ۔



 لي وذ اذهف رادجلا اذه ينبي وا رجشلا اذه سرغي وا ضرالا ع رزي هانيار

 . كل تفصو ام ىلع ناك اذا

 هنمو © كلملل هبجوب تسيلو كلملا ىلع ليلد ديلا نأ دجوي : ةلأسم
 . كلذ يف رظنيف كلملا بجوي ديلا نأب ال ؤه جتحاو

 وا هسرغي وا هرمثي وا لاملا اذه لكأي هنأ لجرل حص اذا ليقو : ةلأسم

 . هل ادي كلذ نكي مل هلمعي هنا حص نا اماو هل دي كلذ نا 3 هرمعي

۔ . ٢٢٩



 نوعبرألاو عساتلا بابلا

 هيلع هيعدي وا لجر لام لكا نميف

 ديلا يفو كلذ هبشا امو هلكأي نا ريغ نم

 هنم ملعب هيلع هيعديو لجر لام لكأي لجر ناك اذا هللا دبع وبا لاقو

 هل لاملا اذه نا املاع نكي مل هنا جتحا مث هركني مل و كلذ ريغي ملف خا هلو

 ادهاش دهش ناف { هل لاملا اذه نا ملعي ناك ام هللاب نيمي هيلعو هتجح هلف

 تبنيو هل لاملا اذه نا فرعي مل هنا هلوق يف هل ةجح الف هل لاملا اذه نا لدع

 وه نمل وا هيخال وا هيبال ناك لاملا اذه نا دهش ناو ، هيلع لكالل لاملا
 هنيمي عم هتجح اذه يف هل ناف نالف هب هل رقا وا نالف هب هل يصواو هثراو

 . هل هنا اذه هلامب افراع نكي مل هنا

 كمحر تلأس 7 هللا همحر يلع نب ىسوم يلع يبا باوج نمو : ةلأسم
 ناك هنا حصو تام اذا لكالا يف ىأرلا نم فرعا ىذلاف ، هلكألا نع هللا
 لكآلا ةثروف ركني الو كلذ ريغي ال وهو هيلع لوكأملا نم ملعي لاملا اذه لكأي
 اذاو ، كلذ ريغ وا ةبه وا ءانطب هلكأي ناك هنا حصي ىتح لاملا كلذب ىلوا
 هيلع هيعديو هملعب هلغتسي وا هلكأي ناك هنا حصي ىتحف نايح امهو افلتخا
 تيملاو يحلا نيب قرف اذهو هب يلوأ نوكيف ركني الو ريغي الف عمسي وهو هل هنا

 . ملعا هللاو

 نمعو ء هللا امهمحر هللا دبع يبا ةخسن يلع يبا باوج نمو : ةلأسم
 تلق لكآلا تامو هيلا هتثرو بلط مث كله دق لجر ىلع هاعداو الام لكأ
 اذه لكأي لكآلا اذه ناك اذا اولاق رثالا يف انيأر ام ىلعف { اهيف لوقلا فيك
 هتثروو هتجح تتامو تبث دقف لكآلا تام ىتح هيلع لوكأملا نم ملعي لاملا
 وا همعطب لكأي ناك امنا هنا هتثرو وا يابلا حصي ىتح لكأي ناك امب ىلوا

٠ ٠ ٢٣ ٢ ٥



 لوكأملا ةروف ىح لكآلاو هيلع لوكأملا تام اذا اماو ، كلذ ريغ وا هلاكو
 ناو 0 هيلا لازامب اذه حصي ىتح مهبحاصل ناك هنا حص اذا كلذب ىلوا هيلع

 ناف هب ىلوا وه لصالا يف هل وه ىذلاف ، اذه لثم يف اعزانتو نييح اناك

 دقف ريغي الو ركني ال اذهو هل هنا اذه ىلع هاعداو رخآلا دي يف كلذ ناك

 8 كردي مل دعب نم ركنا داع ناف اذه ىلع هيعديو هدي يف وه ىذلا هبجوتسا

 ملعب لكاي ناكو تام دق لكالا ناك اذا هيلع لوكاملاو لكالا نيب قرفلاو

 . ركني ال وهو هيعدتو هملعب هلكأي ىتحف نيح اناك اذاو ئ هتنرول بجو اذه

 ال وهو هثراو ةرضحب رخآ هاعدا لام هدي يف ناك لجر نعو : ةلأسم
 دارا يعدملا نا مث تام نا ىلا هزوحيو هلكأي ناك مث هركني الو كلذ ريغي
 يف ناك اذا هنا يعم لاق ، كلذ ىلع لاملا ذخاو هعنم ثراولل له لاملا ذخأ
 . يعدملا دي ىيف نوكي ىتح ىوعدلا رضت ال ليقف هيلع اعدملا دي

 ضرأ لجر دي يف ناك اذا ، هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم
 قاب وه ام اهيف ينف دق ام اهيف ضرالاو اهايإ هتلكأم ىلع ةنيبلا ماقاو اهلكأي
 ءارش لاملا لصأ لاملا لكأي يذلا عم سيلو هل ناك اهلصا نا ةنيبلا لجر ماقاو

 تناك لخنلاو ضرألا هذه نأ لدع ادهاش هل دهش ناف هتلكأمب الإ هريغ الو
 ناف هوجولا نم هجوب لاملا اذه اهنم الازا هدلاو الو ناملعي الو هيبال وأ هل

 ضرالاو لخنلا هدي يف يذلا هلكأم ىلا تفتلي الو هل ةتباث لخنلاو ضرالا
 ناك هنا دهاشلا هل دهشي وا هنم ةبه وأ ءارشب اهيلع لدع ةنيب رضحي نا الا

 نادهاشلا دهشي امنا ناك نا هدلاوو اذه امهيعديو لخنلاو ضرألا هذه لكأي
 لدع يدهاش ماقا اذاف هركني الو كلذ ريغي ال هاوعدب ملاع وهو هدلاول لاملاب

 . هتلكأمو هدي يف امب ىلوأ ناك كل تفصو امم ءيشب
 اهيف ةنيب فل..۔و اهيف تام مت امايا لجر راد لجر نكس اذإو : ةلأسم

 تبنت اهناف اهايإ هترجأ امناو يراد لجرلا لاقو ث انل اهكرت انيبأ راد هذه اولاقف
 . كلاهلا اهرجأ هنا ةنيبب لجرلا يتأي نا الا هدعب نم كلاهلا ينبل

۔ . ٢٣١



 ملف مهل ام ةلمج يف عئاش مولعم مهس موق لام يف هل ناك نمو : ةلأسم
 بلطي مل مث رخا ثراو ىلا لاملا كلذ لقتناف تام ىتح هدي يف يذلا ىلا هبلطي

 ثراولا ىلا لقتناو تام ىتح هبلطي مل و يناثلا ثراولا تام ىتح اضيأ همهس

 كلاهلا نكي مل ام كلذ همهس كردي هناف { ثلاثلا ىلا هبلط مم يناثلا دعب رخآلا
 وهف كلذك نكي مل اممف ريغي الو ملعي وهو هنود هسفنل مهسلا اذه يعدي

 . ةجح هيلع بجومب كلذ هتوكس نوكي الو هدجو ثيح همهس قحلي

 لاملا ىلا رظنف تام وأ هنع باغ مث لجرل الام فرعي ناك نمو : ةلأسم
 ناب رخآلا حصي ىتح لوألل همكحف رخآ لجر دي يف هتوم وأ هتبيغ دعب

 وأ هرارقاب هنع لاز دق هنا حصي ىتح هل هنا فرعي نم هب دهشيو هل لاملا

 . ةنيب وأ دوهش

 لجر ىلع ىنبو لجرلا لسف اذا ءانبلاو لسفلا نا رهزالا نبا لاق : ةلأسم
 هريغ نمو © لجرلا ىلع ءاعدالا ماقم موقي وأ لجرلا ىلع ءاعدالا ةلزنمب وهف

 ثدحملا تومي نا الا ءاعدالا ةلزنمب سيل لسفلاو ءانبلا نا ليق دقو معن لاق

 هتثرولف هيلع ثدحملا اماو ثدحملا تومي ىتح لاق نم لاقو & هيلع ثدحملا وأ

 هل هبهو وأ هنم هارتشا هنأ ىعدآ اذا معن رثؤملا وبا لاق { ثدحملا ىلع ةجحلا

 يتلخن هذه لاق ناو ةجحب هيف لخدي الف ركني الو عمسي وهو هب هضياق وأ

 رجأتسي وأ هل لمعيو لجرلا طلاخي لجرلا نوكي دقف يتلخن وأ يمالغ اذه وأ
 ناك يذلا مالغلا برو لخنلا بر تكنسيف يتلخن و يمالغ لوقيف هنم مالغلا

 هرجاو ناك هنا ةنيبلا رضحا اذا ةجحلا يف لخدي اذه ىلعف بسنلا نم امهنيب

 . اذه هابشأو اهايإ هحنم وأ اهيف هلكو وأ لخنلا يف هلمعتساو مالغلا

 هضبقيو هزوحم رخا تيأر ش هب فرعي لام هل نميف تركذو : ةلأسم

 وه لاق وا هارتشا هنا سانلا تدح وا كلذ لقي و هارتشا هنا لاقو هعرزيو

 هنا ناتقث الو ةقث كربخي مل و كلذ مهنم دحأ الو سانلا لقي مل وأ هارتشا هنا
۔ ٢٣٢.۔



 هنم كمزل ناو تلق لاملا اذه نوكي نمل تلق & هعرزي هدي يف وهو هارتشا

 ىتح هل وه نمل وهف تفصو ام ىلعف لجرلا كلذل لصألا يف هفرعت تناو ةعبت
 ربخ رهاظب وأ لدع ةنيب نم قح مكحب هدي يف وه نم ىلا مكحلا يف عجري

 كلذ ركني ال وهو لاملا بر ىلع هدي يف نمم ىوعد وأ ةجحلا ميقي امب عفدي ال
 & هيف باتري ال هوجولا نم هجوب كلذ لاوز ىلا كبلق ةنانئمطا وأ هريغي الو

 . كلذ ريغ ملعي ىتح هل ناك نمل لصالاف ةنيبلا تعقو اذاف

 هريغ لجر دي يف هاري مث لجرل هنا لجر هفرعي لام يف ليقو : ةلأسم

 هجوب هيلا راص وأ هايإ يضق وا لاملا كلذ ىرتشا لجرلا كلذ نا همسيو
 هيلع كلذ ركني الو ريغي الو هدي يف كلذ ىريو كلذ رهشيو قحلا هوجو نم
 ىريو عم رهظي ام ىلع الإ هلازا انالف نا نالفل هنا ملع يذلا اذه ملعي الو
 لاملا اذهب عفتني نا ةفصلا هذه ىلع اذهل زوجي كلذ نا لجرلا دي يف كلذ

 يف هضراعي ل ام هنم هاطعا ام هنم ذخاي نا هل زوجيو ، لجرلا اذه دي نم

 هاوعدب كلذ زوجي الف هدحو لاملا هدي يف يذلا ىوعدب اماو & لاملا بر كلذ

 . لاملا اذه هيلع اذه ىوعد لبق لجرلا اذهل لاملا اذه نا اذه فرع اذا

 ضعب © نالوق هيفف ريغي الو رظني دهاش وهو هلام هيلع كلم نمو : ةلأسم
 ريغ ادهاش ناك اذا هل ةجح الو هن ود 7 هيلع كلذ تبني لاق انباحصا

 تبني ال اذه نا ضعب لاقو . ةيقت كلانه نكي مل و ركنم الو كلذل ريغم

 . هنود هلام كلمو هيلع ىدعت نم ملظ ف بجعتي و

 اهاعداف ص وخ نم طئاحب اهيلع طوح دق ضرأ هدي يف ناك نمو : ةلأسم
 رضحي دي هيف هلو هيلا اعدي نم دي يف ناك نم لك ديلا نا ىدنعف 0 لجر

 كلذف هرثا هناو كلذب هدي ف هنا ملعي لمع هيف هل ناك ام ديلاو عرز وا

 اندنع صوخلاو تبثاف نيطلا ة رامع امناو 6 ص وخ هرامع لي اندنع كلذكو لي

. ٢٣٣ .



 تلقو لاق ، نسحلا يبا نع اذكه ادي ناك هقرو تبن ول عرزلا نا اك دي

 تبثي ال صوخلاب راضحلا نا رخا عضوم يف لاقو 3 هنع لأساف يأرب كلذ

 نافلتخيو ضرا يف نانثا عزانتي نا الا ديلا تبنت ةعارزلا الو رادجلا لثم ديلا

 . نيملا هيلعو ةنيبلا رخالا ىلعو دي هل هتعارز ناف امهدحال ةعارز اهيفو

 هللا ءاش ام هلمعتساو هعرزف لجر لام ىلع عقوت لجر نعو : ةلأسم
 لاملا برو هل هبهو هنا وا هل هعاب هنا لوقيو هنم ملعب لاملا بر ىلع هيعدير

 اذاف تفصو ام ىلعف ، هيف ثدحيو لاملا لكأي يعدملاو ركني الو كلذ ريغي ال
 اذهف ركني الو ريغي ال وهو هبحاص نم ملعب هلكأيو لاملا يعدي اذه ناك
 بحاص ميقي نا دعب نم ةنيبلا كلذب حص اذا هب ىلوأ وه لاملا هدي يف يذلا

 ناك هنا ةنيبلا ىعدملا ماقاو هل لاملا اذه نأ وأ هل ناك لاملا اذه نا ةنيبلا لاملا

 ىلوأ وه ناك ركني الو ريغي ال وهو هنم ملعب اذه ىلع هيعديو لاملا اذه لكأي
 هوجولا نم هجوب لاملا اذه هبصتغا يعدملا اذه نا ةنيبلا رخآلا مقي ىتح هب

 . باوصلاب ملعا هللاو كلذب هاوعد ليزي

 هعرزف هلام ىلعو هنكسف هلزنم ىلع لجر عقوتف باغ لجر نعو : ةلأسم
 املكف لجرلا دي يف هلام دجوف بئاغلا مدق ممت هللا ءاش ام وأ نينس هلكأو

 ناك نمف تفصو ام ىلعف ، لاملا نيبو هنيب لاح هلام نم ائيش ذخاي نأ دارأ

 ىلوا وه ناك هل لاملا اذه نا هتنيب بئاغلا ماقا ناف هب ىلوأ وهف ءيش هدي يف

 ناو ، هب ىلوأ ديلا وذ ناك هل لاملا اذه نا ةنيب هدي يف يذلا ماقا ناو 0 هب

 هب ىلوأ وه هل لاملا اذه نا ةنيبلا ماقا يذلا ناك ىوعدلاو ةلكأملاب ةنيبلا ماقأ
 اذه نم ملعب هلكأيو لاملا اذه يعدي ناك اذه نا يعدملا هنيب دهشت ىتح

 . هب ىلوأ وه لاملا هدي يف نم ناك اذهب ةنيبلا تدهشأ اذاف ركني الو ريغي ال وهو

 ةثالثلاو الهبب ةجوز هلو مهدحأ تام رقن ةثالث نيب لام نعو : ةلأسم

 نا ملعي الو هريثك نينس هنولكاي اوناكو ةثرولا لاملا مسقف ىوزن يف رفنلا
۔ . ٢٣٤



 ةأرملا نا كغلب هنا الا ةأرملا تتام ىتح هنولكأي ءالؤهو اهثاريم تبلط ةأرملا

 نا كل زوجي له هيف لوقب كلذ كدنع حصي مل هناو ةثرولا ىلع مرحت تناك

 تفصو ام ىلعف © مهيديا يف يذلا لاملا اذه نم ائيش ةثرولا دنع نم يرتشت
 ةفرعملا اهيلا لصي و ربخلا نكمي ثيح نامعب ةيح ةأرملاو لاملا اذه مسق اذا لوقنف

 لاملا كلذ نم ءارشلاب ساب الو مهيديا يف امب ىلوا موقلاف لاملا اذه مسقب

 اهثاريم بلاطت تناك ةأرملا نا ةلداعلا ةنيبلا حصي ىتح هنم لكالاب سأب الو
 ذخاي نا هعسي له تام دق هدلاوو دلو دحال ناك نا كلذكو لاملا اذه نم

 ىف اهثاريم يف ةثرولا بلاطت تناك ةأرملا نا هعم حصي مل و لاملا اذه نم هثرإ

 الام هدلاو دي يف دجو نم ءاهقفلا ضعب لاق دقف تفصو ام ىلعف 3 لاملا اذه

 يذلا لاملا اذه نا ةلداعلا ةنيبلا هعم حصت ىتح هنم هثرإ ذخأيو هلكأ هل زئاجف
 دج و امم لاملا اذه ةفصب افراع دلولا اذه ناك ولو لوقنف مارح هدلاو دي يف

 ةلداعلا ةنيبلا هعم حصت وأ ملعي ىتح هنم هثاريم ذخأو هلكأ هل زاج هدلاو دي ىف

 رثؤملا يبا ىلا انلصوو انعم كلذب ىنع دقو لاملا اذه يف ةصح ةأرملا هذهل نا

 هدلو ناو هيعدي هنأ الإ نيبئاغ موقل لام هدي يف دجو لجر ناكو هللا همحر
 موقل هنا سانلا عمو هعم رهاشلاو هدلاو دي يف يذلا لاملا كلذ يف جرحتي
 حصي ىتح كدلاو دي يف تدجو ام لك هتلا همحر رثؤملا وبا هل لاقف نيبئاغ

 لوقلا اذه ىلعف ؤ م رح كدلاو دي يف يذلا لاملا اذه نا ةلداعلا ةنيبلاب كعم

 . باوصلاب ملعا هللاو كلئاسم ةخسن يفو كلتلأسم يف تفصو ام ىلع لوقن
 مهرد ةئام ىلع ةأرملا تحلصا دق ينا يحلا ثراولا لاق نا تيأرأ تلقو

 يتح هدي يف امب ىلوا وهف تفصو ام ىلعف ، هنم كلذ لبقي له كلذ تلبقو
 اذه لاق عجر نا تيأرأ تلقو 0 كلذل ةركنم ةأرملا نا ةلداعلا ةنيبلا حصت

 3 هدنع نم ءارشلا زوجي له هلكأي هدي يف لاملاو ءيش يدنع دحال سيلو يلام

 مسق اذه مسق ناك اذا انفصو دقو ، كلذك اهيف باوجلاو ىلوألا ةفصلا ىلعاذهف
 اذه نا رقأ نا كلذكو 3 هدي يف امب ىلوا ناسنا لكف انفصو ام ىلع لاملا

۔ . ٢٣٥



 ام ىلع ناك اذا دحاو ىرجملاف ءىش هيف دحال سيلو هدلاو دي يف ناك لاملا
 اذه نم هتصح ذخأي نا كلاهلا لجرلا نبا دارأ ناف ، لاملا ةمسق يف انفصو
 هتصح ذخأن نأ زوجي الف لاملا اذه يف اثاريم ةأرملل نا هعم حص دقو لاملا

 اهتثرو ناك نا تكله تناك نا اهتثرو وأ ةأرملا نم رضحمب الإ لاملا اذه نم

 نم هتصحب يرتشملا ملع اذا كلذ هل زاج هتصح عيبي نا دارأ نإو نامع يف

 ناكو هب درفني ال يرتشملا ناك اذا ةقث ريغ وأ ةقث يرتشملا ناك لاملا اذه

 حصي الو لاملا اذه يف ثاريم ةأرملل حصي مل ناو نيرضاحم ءاكرش هيف هل

 لكف ةأرملا ةايح يف لاملا اذه مسق دقو ةلداعلا ةنيبلاب لاملا اذه يف اهتبلاطم

 ثاريم نم هتصح ذخاي نأ لجرلا نبا دارأ ناف هدي يف امب ىلوأ امهنم دحاو
 ناف لاملا اذه نم اثاريم ةأرملا هذهل ناف كل انفصو ام ىلع زئاج وهف هدلاو

 لزعيو كلذ هل زاج هيلع موقيو لاملا اذه ضبقي نا كلاهلا لجرلا نبا دارأ

 اذه ضبقي ال نأ دارأ نإو © اسأب كلذب ىرن الو ةرمثلا نم اهثاريم ةأرملل
 هذه نم هيلا هتصح لاملا هدي يف يذلا ملسف هريغ دي ىف لاملا ناكو لاملا

 الإ اهذخأي الو 0 كلذ هل زاج لاملا اذه نم كتصح هذه لاقو 3 ةرمنلا
 هتصح ذخأي نأ هل زوجي امنإو لاملا اذه يف اهثاريم ةأرملل حص اذهو لايكملاب
 رضحمب الإ لاملا اذه مسق زوجي الو لاملا هدي يف نم هيلا اهملس اذإ ةرمثلا نم

 ةنيبلاب لاملا اذه يف اهثاريم ةأرملا هذهل حصي نأ دعب نم اهتثرو وأ ةأرملا نم

 . ةلأسملا هذه نم كل ترسف دقو كيلا هب تبتك ام مهفاف ةلداعلا

 كدلاو كيلع هفلخ فيس نعو ، يراوحلا يبا اوج نمو : ةلأسم
 اوذخأو كيبأ ىلع اوعقوت دق دنجلا ناكو دنجلل ناك هنا دلبلا لها كربخاو

 مل و دنجلل هنا كل لاقو 3 مويلا ةدم ىلا كيبا عم فيسلا تكرداف هرامح هل

 يف فيسلا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف ، دلبلا لهأ ربخب الا كعم حصي

 نا لدع ادهاش كعم دهشي وأ تنأ ملعت ىتح كيبال فيسلا اذهف كيبأ دي

۔ . ٢٣٦



 , - . . . : . 7 . ؟ . ِ ءارأ

 . هتثرول وهو كيبال فيسلاف

 2 رخا ىقبي الو هدنع نكست هتأرمأ مأو ةأرما ج وزت نم نع و م ةل اسم

 عيمج ف تفصو ام ىلعف ئ مارح اهنا اهماو ةارملا سفن يفو ءيشلاب ء يجح ىتح ٠

 زئاجو هب ىلوأ وهف لجرلا اذه دي يف ناك امف لجرلا اذهو ةآرملا هذه ةصق
 ةقث دحاو اهربخأ ولو لدع ادهاش اهدنع دهشي وأ مارح هنا ملعي ىتح هلكأ
 يرزئاج نيلدع ةداهشب الإ ءىشلا كلذ لكأ اهعسيو ءاوس هلكف ةقث ريغ وا
 . ةداهشلا

 ريغي ملف عمسي هيلع اعدملا و هل هنا لجر ىلع الام ىعدا نمو : ةلاسم

 ناو ، رخالا ىلع تبني هناف هل ىعدملا دي يف لاملا اذه ناك ناف {© ركني مل و
 ىعدملا نوكي نا الا ىوعدلا هذه هرضت مل هيلع اعدملا دي يف لاملا اذه ناك

 ملف هتفرعمو لاملا بحاص نم رضحمب رخا لجرل هعابو هل هنا لاملا اذه ىعدا
 . ملعا هللاو هارتشا نمل لاملا اذه تبثو عيبلا بجو دقف ركني مل و ريغي

 عيبلاب هبحاص ملعو هل هنا هعدي مل و لجر لام لجر عاب اذإ اماو : ةلأسم
 لاملا هيلع اعدملا ركنأ اذإو & لطاب عيب وهو زوجي ال كلذ ناف كلذ ريغي ملف

 ىعدآ ام ةيقب يف ركني مل ناو راكنالا كلذب ىفتكا ةرم وأ دحاو سلجم ي

 يذلا سلجم لك يف ركني نا هيلعف سلجملا كلذ دعب اماو & سلجملا كلذ يف هيلع
 يف الام لجر ىعدآ اذا اماو هراكنا هعفني مل كلذ دعب ركنا من هيف هيلع ىعدآ

 نم ركنا اذاف ركني ملف هعمسي وهو هل هنا هنم ءاعداب هيلع هلكأ دق لجر دي

 تام اذإ امأ & كلذ ريغو ةبادلاو دبعلا يف كلذكو هل ةجح الف بلطو دعب

 نم ملعب لاملا اذه لكأي ناك هنا لدع يدهاش هتٹرو ماقاف لاملا لكأ يذلا

 وأ ىحلا نيب قرف اذه يفو هب ىلوأ هتثروف تام ىتح هدي يف وهو هبحاص
 . . كلذ مهافاف تيملا

. ٢٣٧ .



 لزنم يف نيتأرما نعو ، بوبحم نب دمحم هللا دبع يبا نعو : ةلأسم
 امهنيب وه لاق لاملا اذه يف ةيقابلا تلاقف امهادحا تيفوت م الام نالكأي

 . نافصن

 ةيصو دنع ةأرملا روضح اماو هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 يهو هذه ةنالفل ىلع سيل اهل هتيصو دنع لاق اهجوز ناك ناف 3 اهجوز
 وأ 0 هب ملكتت بلطم اهل ناك ناف ةرضحلاب اهارتو ةلخن نوعبرأ الإ ةرضاح

 ةرضاح يهو ةلخن نيعبرأ اهل اوبتكاف ةلخن نوعبرأ الإ ىتجوزل ىلبق سيل لاق

 ةجحلا هيف اهقحلت كلذف لاق امب اهبلقب ةيضارو كلذ ريغت الو ركنت الو عمست

 مكحلا يف اماو ، ركنت مل و ريغت مل و هلوقب تيضر اذإ اهقح نم يقب ام لاوزب
 لاقيو اهنيمي عم مكحلا يف اهل ناك هتوم دعب ةنيبلا اهف تحصو كلذ تركنا اذاف

 ىوعد نا ليق دقو هريغ لاق 0 اهل همده اقح هتجوز ىلا جوزلا بلطم نا

 سيل كلذ نا هيلا ميلستلا هاوعد وأ هميرغ ةرضحب هميرغل هيلع امم ةءاربلا ميرغلا

 ناك اذا لاملا ىوعدك كلذ سيلو هيلع اعدي امب رقي مل ام ركني مل ولو ةجحب

 . يع دملا دي يف لاملا

 ىعدآ ام رييغت نع ت ,كسلا نإ &،. بوبحم نب دمحم هللا دبع لاقو : ةلأسم

 ىوعدلا وأ ديلا دعب توكسلا لب هريغ لاقو © مهلام يف كئلوا ىدعتب مهيلع

 مهتثرول الو مهل ةجح الو مهتجح عطقت ةجحلا مهلانت ثيح وأ مهنم رضحمب
 . ملعا هللاو هتوم لعب

 لع يتنبال نإ لاقن ةافولا هترضح نمو ءايضلا باتك نم :: ةلأسم

 هيلع ناك اهما قادص نا ةنيبلا ترضح تام املف اهمأ قادص نم ةلخن نيثالث
 لاقو اهدلاو هب لاق ام الا اهل سيل لاق هنا يلع نب ىسوم نعف { ةلخن ةئام

 . اهدوهش هب تماق ام اهل ريشي

. ٢٣٨۔



 ةنيبلا لكآلا ةثرو ىلعف لكآلا تام ىتح لجرل الام لكأ نمو : ةلأسم
 . ءاعدالاب مهنيب سيلو هيلع لوكأملا ملعب تام ىتح هيلع لكا مهبحاص نا

 ملف هيلع ءاعدإب هنم ملعب هيلع لكا هنا ةنيبلا لكآلا ىلعف اعيمج نييح اناك ناو

 لكا هنا ةنيبلا لكآلا ماقاو هيلع لوكأملا تام ناف ركني مل و هيلع لوكأملا ريغي

 هيلع ءاعدا هنا ةنيبلا دهشت مل و ركني مل و ريغي ملف هيلع ءاعداي هنم ملعب هيلع
 ملف هيلع لكآلا نم ءاعدالاو هيلع لوكأملا نم ملعلا نوكي نا دبالف ملعلا عم

 .. ركني مل و ريغي

۔ .٢٣٩



 نوسمخلا بابلا

 نيهجو نم ىوعذلا

 اعطق ىوعد هيلع ىعداف عجر ش ك اجلا لا ةمهتي لجر ىلع ىعدآ اجر نع

 مصخ ىلع يعدي ناك اذا يعم لاق ، ةيناثلاو ىلوالا هاوعد مكاحلا هنم عمسي ام

 مهتا نا كلذك و ، ةمهتلا ينعم هيلع ةخسن ىلع تبثو همهتاف عجر مث رضاح
 لوقي نا مكاحلل لهف هل تلق ، ىوعدلا يف هل بجي ام ىلا لصوأ ىعدآ م

 كلذ ك احلا ىلع نا يل نيبي سيل لاق 6 ال مأ ىلوالا كاوعد تلطبا دق ىعدملل

 .. نسحف ًاطايتحا كلذ لعف نإو

 : خسن ثالث ىلع اضورعم باتكلا مت : ققحملا لاق

 يوربالا يركسملا نانس نب يلع نب هعيبر نب هللا دبع نب ديعس نب هللا دبع طخب ىلوألا
 ه٧٧١١ ماع يف اهنم غرف

 هخسان ركذي مل ميدق طخب ةيناثلاو

 ددجم ديدجو مبدق نيطخب كلذك ةنلانلاو

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 قراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتك

 ه١ ٤.٤٤ مظعملا ناضمر ٣

 مه١ا٤٩ ماع هينوي ٣

۔ ..٢٤٠
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 ماكحالا يف باب

 ءادتبالاو مكحلا يف لوخدلا يفو هيلع اعدملا نم يعدملا ةفرعم يف باب

 . كلذ ةفصو هب
 يفو نيمصخلا روضحو هيلا ناعفرلا دنع هلعف مكاحلل يغبني اميف باب

 ۔ نيملا

 . تانّيبلاو ىواعدلاو ماكحالا ةفرعم يف باب

 . ججحلا موصخلا ملعت يف باب

 . تقولا يفو مكحلا هيف زوجي ىذلا عضوملا يف باب
 . ك اجلا دنع حلصلا

 . هملعب همكحو مكاحلا ةداهش يف باب

 . اهنايصعو ةردملا يف باب
 . مهيف ك احلا هلعفي امو موصخلا راضحا يف باب

 . ضيرملاو يمعالا يفو اهميلستو ةردملا نايصع يف باب

 . يلاو وأ ةالو هيف سيل دلب يف قح هل ىذلا يفو موصخلا عفر يف باب
 . هريغوا ةيطع وا عيبب نامصخلا هيف اعادتي ىذلا ءيشلا ةلازا يف باب

 . موصخلا فرعي مل اذا مكاحلا يف باب

 . كلذ يف مكاحلا هلعفي امو ىواعدلا ةفرعم يف باب

 باب ؛ح..
 ظ

٠ .
 

 ؛ايو.

 اح

 ٠

 ؛ان..

 انح

 . كلذ لعب هيلع عجر 7 هاطعا و هقدصو يش هيلع يعدا نميف باب

 اعدملا ىشلاب هل نوكي نمو ءامصخلا نم هلوق لوقلا نوكي نميف باب

 . لاوحألا عيمج يف دودحلاو ةلاوخلاو ةلافكلا مكحو هيف
 وا نهر هدي يف هنا هيلع اعدملا رقأف ائيش دحا هيلع يعدا نميف باب

 . ١ ذه وحن و ١ ةيطع

 . ١٤٢.۔.
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٢٩ 

٢٣٠ 

٣١ 

٣٢ 
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 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 براب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 هبشا

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 . ثاريملا

 . جاتنلاو باودلا يف ىوعدلا يف

 . رودلا يف ىوعدلاو ديلا يف ىوعدلا يف

 . ةيدلاو ةيطعلا يف ىوعدلا

 . همصخو غئاصلا نيب ىوعدلاو مكحلا

 . هينقلا يفو ةرجالا يف مكحلاو ىوعدلا

 . بيعلاو عيبلا يف ىوعدلا

 . امهتثروو نيجوزلا نيب ثاريملا يف ىوعدلا

 . اضيا ثاريملا يف ىوعدلا

 يف ىوعدلاو ثاريملا يعديف رخا ءيجي مث ثاريملاب هل مكح نميف

 . دلولاو ةيجوزلاو قالطلا ةجوزلا ىوعد يف

 . كلذ هبشا امو نيملاو ريبغتلاو جورفلاو ةيجوزلا يف مكحلا

 . امهريغو لزنملا يف امل نيجوزلا نيب ىوعدلا
 . ىوعدلا ىف

 . اهيف ناميالاو قوقحلا يف ىوعدلا

 . اهيف مكحلاو حورجلا يف ىوعدلا
 . املا يف ىوعدلا

 امو ثادحالاو راضحلا عشق ةمرصلاو ةرفحلاو ةلخنلا يف ىوعدلا

 . كلذ

 . ضرالاو رادلا ىوعد يف

 . دودحلا يفو رادجلا يف
 . مكحلاو اقسملا يف ىوعدلا

 . اقح تيملا ىلع هل نا ىوعدلا

 . هيلع يعدي ىذلا هيلع يفخا اذا يعدملا ف

 . فلسلا يف مكحلاو ىوعدلا

 ۔ . ٢٤٢٢
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 باب
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 . نهرلا يف ىوعدلا
 . بهذلاو ةضفلا يف ىوعدلا

 . قتعلاو ةكلملا يف ىوعدلا

 . ماكحالا يف نيحلا

 . هريغ لبق نم اقح هسفنل يعدي نميف
 . ةلكألا يف عيابلاو رقملاو ثراولا ةلكأ يف
 . ديلا هب تبنت اميف

 هبشا امو هلكأي نا ريغ نم هيلع هيعدي وا هريغ لام لكا نميف
 . كلذ

 . نيهجو نم ىوعدلا باب

 ۔ . ٢٤٣

:١٩٨ 
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٢١١ 

٢٢٨ 

٢٢٤ 

٢٤.
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