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 4 نامع 57

 ةفاقثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

 ةلازاب < رس م 7
 ثمبل ت

 يرنللاريه ريا برتح ملاسلا

 جرارلاوزجا
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 ققحم ةحملا ةملك

 . ` ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هلآو دمحم اندينس ىلع هللا ىلصو 0 نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ٠ نيعمجآ هبحصو

 ةعجارمو قيقحتب مايقلا هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دقف دعب امأ :
 ملاعلا فيلأت ( عرفلا لسألل ناجلا عرشلا نايب ) باتك نم عبارلا ءزجلا

 رظنلاو بئاصلا ىآرلا ىذ ىمعلا دنع . مهدئانقو. ءاملعلا . عجرم :ليلجلا

 ماع فقوتملا ، ىوزنلا ىدنكلا ميهاربا نب دمحم هللا ادبع ىبأ بانلا

 ىف اذه هباتكو ، هاضرأو هنع هللا ىضر ةيوبنلا .ةرجهلل ةئامسمخو نامهث

 3 ذ ؟ءزج نيعبسو نينثا

 ىذلا ثلاثلا ءزجلا هثحب ام ةلمكت ءزجلا اذه ثحبيو
 ةيضقب ءزجلا اذه صخ دتو ص فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ هلبق

 ء ماع ةئامعبس ىلاوح نامع ف تاماسقنالاو نتفلا تثروآ ةميظع
 تماقو ص ةيتاتسر ةقرفو ةيناوزن ةقرف : نيتقرف ىلا اهببسب اومستناو
 هللا عمج ىتح ث اهعم قحلا نأ ىعدتو امامإ مدقت امهنم ةدحاو لك

 ديعس وبآ ىمدكلا مامإلا هلاق اميف قحلا باوص مهل رهظو ى مهلمش
 ء ةماقتسالا هامس اباتك ةيضقلا هذه ىف فلآ ىذلا ؤ ىبعانلا ديعس نب دمحم

 لصأو ع عبارلا نرقلا ءاملع نم وهو ع ترشتنا ىتلا ةعدبلا هذه در ف هفلأ
 دح غلب ثلاثلا نرقلا ةمئأ دحآ كلام نب تلصلا مامالا نآ ةيضقلا
 ماما ميدقتو 3 هلزع رصملا مالعأ دحآ رظن ىضتتاف ء فعضلاو ةنامزلا

 لزتعاف ص هميدقت ديري ىذلا هماماو هشيجب قرف ةيرق ىلا لصوف ت هريغ
 ىلع ءاملعلا نيب فالخلا مقوف ، ىناثلا مامالا عيابو ةمامالا تلصلا
 : لاوقآ ةثالث ىف رصحنت ةريثك لا وتآ



 س ٦٦ _

 ٠ هلق مامإ ةمرح هكاهتنال مئاقلا ةءارب : لوألا لوقلا

 نأو ؤ قحي مان هنآ هرمأ نم رهاظلا نأل هتيالو : ىناثلا لوقلاو

 ٠ هاضرب ةمامالا لزتعا تلصلا

 ٠ مه رمآ ق لاكسشالل مهنع فوقولا : ثلاثلا لوقلاو

 لمش هللاا عمج ىتح ءىربتملاو ىلوتملا نيب عازنلا لصح انه نمف
 .7 حارآو دالبلا اهب هللا رهط ىتلا ةيبرعيلا ةلودلا مايقب نامع لهآ

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو دابعلا

 ىثراحلا ديمح نب ناميلس نب دمح نب ملاس
 ١٤٠٣ ةنس مظعمل ا ناضمر ٢

٤ ةنس ةينوي ١٩٨٣



 2 اسلاس تب

 اباوج عابنز نب دمحم هللا دبع ىبآ بتك نم باتك ف تدجو
 ةجحلا هب موقت امو ؤ هلهج عسي ال امو ث هلهج عسي اميف ديعس ىبأل

 هللا هضر ديعس نب دمحم ديعس ايآ تلأس ك عامسلا و لوقلا نم كلذ

 ىلص دمحم ىبنلا ىوس ام مهتفرعم لهج عسي له : مهلك ءايبنألا نع
 ؟ ملسو هيلع هللا

 ٠ ىدنع اذكه معن : لات

 تاتف اوناك مهب لهاجلا ىلع نيربعملا نم ةجحلا موقت الو : هل تلق
 ؟ ءاملع ريغ وآ ءاملع اوناك ؤ تانث ريغ وآ

 ملعي الو ث ةجحلا ةداهسنك دهشي نأ هيلع نوكي نآ ىل نيبي ال : لاق
 ىنأل ث ةداهشلا موزل ريغ نم كلذ ىلا وه هيدؤي ملعب الا ةجحلا ملعك

 ريغب اودهش ول نأ هيلعو هل زاج ث كلذ هل تزجآو ، كلذ ملع هتمزلآ اذا
 اذه و اكرشم ناك هيف كشم ن ناو ٠ مهت د اهىشك دهشي هل ناك ىبن هنآ ىبن

 . ملعأ هللاو ىدنع ميقتسي ال

 ةلزنمم ناك ةعيرشلا لقن جرخم ال ةداهشلا جرخم ىدنع جرخي املكو

 ٠ ةداهشلا

 نم اهب ناميالا سانلا ىلع ىتلا ةلمجلا ىهأ عيرشلاف ا : هل تلت
 هيقف قحلا ناك امو 6 لمعلاو اهب رارتتالا -_- ناميالاب لوقلا

 كلذ ةفص انل نب اضيآ ةعيرشلا نم أ ن وه .ةاتخألا هيت ١ هيق ىرجي ام ه وآ ادحا و

 ىرجي امم نيدلا نم ناك ام وه ليق ام ىلع ةعيرشلا نا ىعمف : لاق

 ةعيرشلا مسا هيلع ى رجي اذهف 6 ىهنلاو رمثلا نم خوسنملا و خسانلا هيق

 وهو ء ءايبنألا نم ىبن ةعيرش ق فلتخي ال دحاو نيدلاو ڵ ىدنع اميق

: 4هيبين ىل ١ ىحوأ اميق ىلاعتو كرات هللا ل اه كلذك مالسال ١
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 امو كيلا انيحوأ ىذلاؤ احون هب ىضو ام نيدلا نم مكل عرش )
 ( اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل ) : لاتو ه ةيآلا ( ميهاربا هب انيصو

 خسانلاو ث ىمنلاو رمألا هيف ىرجي امو لامعألا مسا اهتحلي ةعرشلاف
 توبث ىف ضئارفلا مكحب ةقحال كلذ نم ةمكحملا ةنسلاو ىعم خوسخنملاو |

 نم ةعيرسنلا مكحب قحال ةنسلل قفاوملاو - حيحصلا عامجالاو ةعيزشلا

 جراخ ء باتكلاو ةننسلاو عامجالل قفاوملا .ىأرلا نم بوصنملاو ، كلذ

 هناف ه ةعييرش ىمسي ال ناك ناو ص ةعيرشلا نم قتنسثمو 0 , ةعيرشلا ¡ نم همكح -

 ٠ ةعيضو وهف حير هبف نكي مل ن را اذه لكو ى ةعيرشلا نم

 6 مهلوقع ة ةجح نم هب اونمؤبو 77 آ سانلا ىلع بجو ام : تلت

 لزنت نآ دعي هيق كسلا هعسي الو 6 : مهناذ د 1 عامنو 6 مهلابب رطاخو

 ١ . ةثالثلا ىناعملا هذه دحآ مهب

 ٠ كيذ نم هملع هلا همزل ملك ىدنع وه لات

 ؟ هنيد نم ه هوملعي ن ز هدابع هلل مزلأ امغ : .تلق

 ص هملعب هللا مهدبخت ىذلا هنفيد ةلمج هو ملعي نأ مهمزلأ : لات
 ب -٠ . " . ۔ : . ٠4٭ ىدتع . اذكه م

 ؟ هملع نم هب مهدبعت ىذلا ام : هل تلق

 حضوم ىف هنم لك كلذ عيمج ل نم ىدنع هملع مهصخ ام وه : : لاق .

 . ه. هتتخم موزلو 6 هص وصخ

 دحب هن ملغ مهيلع ن ٠اك هنم ء ىش وآ كلذ مهصخ اذاف : هل تلت

 هوملعي مل ن ٠رامف , عامسلا و (&0 لتعلا ةجحو 6 لابلا رطاخ .نم لكل تفصو ام

؟ اوكله.
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 هللا مهمزلأ امم وه ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا : هل تلت

 ؟ هلوسر هنآو ى دمحم هنآب « هملع

 نم اوناك اذا كلذ ملع ىلا اوغلب اذا كلذ ليت دق هنا ىعم : لاق

 ٠ هتلاسرب نيدبعملا نمو س هتمأ

 هنأب مهلابب رطخو مهيلا الوسر هلل نأب مهلابب رطخ ناف : هل تلق
 هيف اوكش ناو س دمحم هنآ اوملعي نآ مهيلع ناك دمحم ريغ وآ دمحم
 .؟ اوكله دمحم ريغ هنأ

 رظن وآ عامسب الا لقعلا ةجحب ءامسألا كاردا ىل نيبي ال : لاق

 زقعلا ةجح نم ةلاسرلا ىنعم هعم حص اذا هنكلو ث ةدابعلا ليبس ىلع.

 اوكله هيف اوكشف هملع كردم وه ام مهلوتع ىف حص اذاف ، ةكردم اهنأل

 ٠ هملعب اودبعت ام دعب

 6 كردم ريغ مسالا و ةكردم ةلاسرلا نأ ىلع ليلدلا امو : هل تلق

 ؟ كلذ ق قرفلا امو

 ةلاسرلاو ث ةفلتخم ءامسألا نألا ڵ كلذ نيب قرفلا نا ىعم : لاق
 هيلع زوجي ال لسرملا نأل ڵ تالاسرلا نم اهريغب اهانعم فلتخم ريغ

 ة هريغ ةلاسر هبشت ال هتلاسرف ث هريغ نيلسرملل هابتشالا الو فالتخالا

 ىف نوهباشتي دق نولسرملاو س هريغ ههبشي الو هريغ هبسثب نآ زوجي ال امك
 لسرو ص قلاخلا لسر نم مهئامسأ ىف نوفلتخيو س نوئطاوتيو ص ءامسألا

 +٠ نيقولخملا

 اذه نا : هل لوقي هل ربعي ىذلا دحاولا ربعملا نوكي اذهف : هل تلق
 ريغ وأ ةقث ناك ةجح هيلع نوكي له ى هللا. دبع نب دمحم وه لوسرلا
؟ دمحم هنآ هملعي نآ همزليو ةقث



. !٠ 

 رظان انآو ئ هبلع ةجح ن اك نمم هل ربعم ١ ن ١ ليلق دن هنا ىعم : لاق

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد هيف ىنيدو ص كلذ ى

 ء ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا صخش ىأر اذاف : هل تلق

 نمؤي _ ةخسن _ هب نمؤي وه ىذلا هللا لوسر دمحم وهأ هيف كشف
 ىبنلا اهب ءاج ىتلا ةلمجلاب نمآ اذاف ؟ كلذ لهج مسي له ؟ ال مأ
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 ء هريغ ليلدب الا ةجح صخلا نأ ىل نيبب الو ملعأ هللا : لاق
 ٠ فلتختو أطاوت ىعم صاخشألا نأل

 ىبنلا هنا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا هل لاق اذاف : هل تلق

 كنلا هعسي الو ةجح ىبنلا لوت نوكي له ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 ؟ ىبنلا اهب ءاج ىتلا ةلمجلاب نمآ اذا هيف

 هتلاسر تحصو هتجح تماق دن تناك اذا هنأ ىعمو ملعأ هللا : لاق

 هعسي الو س ةجح هلوت نآ س اهليج وآ اهفرع نم ىلع ةجحلا هب موقت امب
 :6 ٠ هيف كشلا

 ؟ هتحج مايقو هتلاسر ةحص ةمالع امو : هل تلق

 هيف نكمي ال امب تايآلا نم ءاج اذا هنأ ىعمو ملعأ هللا : لات
 ةجحلا هل تمات دنتمف ڵ ىرقلا مآ ىق كلذ حصو ص هلثمب ا وتأي نأ ةماعلل

 ٠ هتلاسر ريخ هغلب ١ ذا 6 هنع باغ وآ ٥ دهش نم عبمج ىلع

 ريغ اهاعداف تادآلا نم رهظآ امب هتجح تماق دنن تناك اذا : هل تلق

 كلذب نوكي له اذه هب نمآف ةوبنلا ىعداو ةيآلا كلتب ىنأ ، وه هنأ ىبنلا

 ؟ اكرشم

 باتكل دار هنأل ء كرشم ناك كلذي هل دهش اذا هنآ ىدتعف : لاق

.٠ ىدنع هللا



 ؟ اكرشم كلذب نوكي له ؤ ةطيرش ىلع هب نمآ ناف : هل تلق
 وهف ث هللا لوسر ناك اذا هب نمآ اذا كرشم ريغ هنآ ىدنعف : لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرعي ملو ث هفالخ هنآ فرعي مل اذا ىدنع

 ٠ هبق كشف 6 همساب الو هنيعب ملسو

 هللا لوسر هنا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاق اذاف : هل تلق

 ؟ املسم هارت له ص هللا لوسر ناك نآ ةطيرش ىلع هب نمف

 ملو هتتدص ناف س كشلا هعسي الف ةجحلا هيلع تماق اذا ىعم : لاق

 ٠ ًآاكرشم نوكب نأ هيلع تفخف الاو هيق كسشثب

 ؟ هتدصيو هب نمؤي مل ام كسشث وهف ةطيرش ىلع هب ناميالاف : هل تلق

 نم ةقيقحلا ىلع نوكي نآ الا ؤ هيلع فاخأ اميف ىدنع اذكه : لاق

 ٠ هعسي نآ وجرأف . اذه هناسلب لوقيو 4 هبل ق هقيدصتو هناميا

 ناميالا هناسلب رهظآو ث ةنقينتحلا ىلع هبلق ىف هب نمآ ناف : هل تلق
 ؟ رهاظلا مكح ىف كرشلا هقحلي له ، ةطيرشلا ىلع هب

 ٠ كلذ ىعدا اذا هناسلب هب قدصي مل ام كلذ هيلع نمآ ال : لاش

 له ك باسحلاو ثعبلا و توملاو 6 دعولاو دعولا ملعف : هل تلق

 ؟ رطاخلاو عامسلاو لقعلا ةجح نم اذهب ةجحلا موقت

 امآو ك فالتخاب لقعلا هجح نم هملعو كل ذ ق ليق دق هن ١ ىعم : ل اث

 نأ هيب دارملاو % هانعم فرعو هعمس اذا فدالتخا هبق ىل نبيب الف عامسلا

امهانعم مآ قرف لتعل ١ ةجحو رطاخل ١ نيق : هل تلتق ٠ هم ناميال ١ هيلع
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 ىناعملا ىف امأو ث ءامبسألا ىف قرف امهانعم نيب نأ ىعم : لاق
 ٠ هب دارملاو ، هانعم فرع اذا قرف كلذ ىف ىل نيبي الف تافصلاو

 بساحي وآ س .تومي ال: وأ توفي هنأ هلابب رطخ اذاف : هل تلق

 5 باثي ال وآ هيلع بقاعي ال وأ س باثيو بقاعي كلذكو « بساحي ال وآ

 ىف لوقلا لثم كلذ ف لوتلا نوكي مأ ث كلذك هنآ هلاب رطاخب ملعي له
 ؟ لقعل اةجح

 ' ٠ كلذك هنا ىعم : : ل انت

 ىلع ث هلتع ةجحو هلاب رطاخ نم كلذ ملعي مل ناف : هل تلق
 هارن له ىبح وأ كلذ ىلع تامو كلذ ملعي ن رآ هيلع نا لوقي نم لوق

 5 ؟ ًاكلاه

 ٠ كلذب لوقي نم لونت ىلع كلاه هنأ ىعم : لا

 عامسلاب الا كلذ ملع هيلع سيل هنا لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق
 ؟ كلذ عمسي ىتح ملاس هنا لوتب

 نم ىدنع جرخي :اذه نأل ى ةمالسلا هل ىل نيبي الو ملعأ هللا : لاق
 كلذ ىناعم لهج فق رذع ىل نيبب سيلو ص ءامسألا مكح ال ىناعملا مكح

 ٠ ١ اهملع اذا

 هيف ةجحلا موقت هدابع ىلع هضرف ىذلا هنهنو هللا رمآف : هل تلق

 لمعلا رطخ اذا ناك نمف س عامسلاو لقعلا ةجح نم وآ ث لابلا رطاخ نم

 ؟هنع ءاهتنالا وآ هب

 رمآ نم هبوكر الو هكرت هعسي ال ام لك نا ليق دق هنا ىعم : لاق

 لوزنو كلذ موزل نيح فق مزلي نيربعملا عيمج نم هيف ةجحلاف ث هللا
 كلذ ملع نم عامسلا ماقم تماق اذا لقعلا ةجح نأ ىعمو ث هيف هتيلب
 ةجح هب موتت ام لثم حيبقلا حابقتساو ، كلذ نم نسحلا ناسحتساب
٠ كلذ ىف ىدنع قرف ال هنأ عمسلا



_ ١٣ 

 موزلب ةمئاق ةجحلا نوكت ال هتيلب لزنتو كلذ مزلي نأ لبقف : هل تلق
 ىف الا لابلا رطاخ الو لقعلا ةجح الو نيربعملا عيمج نم. كلذ ملع
 ؟ هموزلو هتيلب لوزن نيح

 لبق هيلا مدقت هجو ىآ نم كلذ ملع هيلا مدقت نا هنا ىعم : لاق

 لهجل ا ىل ١ ملعل ا دعي عج رب نأ هل سيلو ك ةجح هيلع هملعف همو زل

 ٠ ليق هنا ىدنع ام ىنعم ىلع : ل اق كلذ ملع هجو ى آ نم

 هوجولا ىآ نم هيف كشي ال املع ملعي ىتح املاس نوكيو : هل تلق
 ؟ ٥ رك ذي عمس وآ 4 ايب كلا ذ رطخ وا و ؤ كل ذ ملع

 وأ ٨ هب م ادقل ١ ىلع ر دقب ام زال عيضي مل ام ملاس هنا ىعم : لاق

 وآ 6 :هعم حص دق نيقب ق كسب وآ .6-هنع ء اهنننال ١ ىلع ر دقب امثآم بكري

 ٠ ملعلا نم ناك هجو ىآ نم كلذ عيمج ىق هل ناب دت املع لهجي

 لاقف ةالص هيلع نأ ملعي ال وهو ى ةالصلا ترضح اذاف : هل تلت
 ملو دجستو ؤ مكرتو موقتت ، اذه كنتقو ىق ةالص هلل كيلع نا : ىدوهي هل

 نا كله الاو ىمذلا اهيف هل لات ام لعفي نأ هيلع له اميف لاقي ام هل ربعي
 ؟ لعفي ملو تقولا تاف

 : هيناعمب هتفرعم ىلع ردقيو هلعفي ام هل ربع اذا هنا ىعم : لاق
 كلت ءادأ نم ه_هلع هيلا غلب امب موقي نأ ليق دق ام ىلع هل رذع الو
 ٠ ةرضاحلا ةالصلا

 ةعكر هل ربعي ملو 6 دجسيو مكري هنآ ىمذلا هل ربع اذاف : هل تلق

 له 0 ىم ذلا نم كلذ لقعو ، ةدجس نم مك الو ةعكر نم مك ةخسن

 ؟ كلذ هيزجيو هلقع ف نسح ام ىلصي نآ هل

 ريغ همزلي ام هنآ هتقو ق كلذ ىلع الا ردقي مل هنا ىعم : لاق

٠ ليق ام بسح ىلع ، العف وأ املع هنيح ىق هيلع ردقي ام



 ا ٤

 نع لآنسي نأ لهج هنأ الا &ي نيريعمل ١ ىلع ردقي ناك ناف : هل تلن

 لهج هعسي ال مأ املاس هارت له ث هلتع ىف نسح امك ىلصو ع كلذ ةرابع
 ؟ كلذ

 ٠ هل هيربعم ىلع ردق اذا كلذ كرت هعسي ال هنا ىعم : ل انت

 اثالث وآ اعبرآ رهظلا ةالص ىلصي هنآ هلابب رطخ اذاو : هل تلق

 مأ هلقتع ىف نسح امك ىلصي نأ هل له ص اثالث ىلصي نأ هلقع ىف نسحف

 ؟ اعبرأ الا ىلصيال نآ هعسي ال

 6 كلذ دعب هجو ىآ نم ملعلا ةجح هيلع مقت مل ام هنا ىعم : لاق

 % هلتع ق نسح امك ىلصي هنآ هلتع ق ن ايسحتس اي الا كلذ كر دب الو

 ٠ ليق دق ام ىنعم ىلع هل ىزجي هنأ وجرأو

 ىف نسحو عبرأ اهنأ ىبص وآ ىدوهي هل ربع نا تيآرآ : هل تلق
 ؟ هلقع ىف نسح امك ىلصي نآ هل له اثالث ىلصي نآ وه هلتع

 ٠ كل ذ هل سيل هن أ ىعم : ل انت

 هلتع ىف نسحو ثالث اهنأ ىبصلا وأ ىدوهيلا هل ربع ناف : هل تلق
 ؟ هلتع ىف نسح امك ىلصي نآ هل له س نيتعكر ىلصي نأ وه

 ٠ كلذ هل هنا ىعم : لاق

 نسحو نيتعكر وآ اثالث ىبصل ١ وأ ى دوهيل ا هل ربع ن اف : هل تلق

 ؟ هلتع ق نسح امك ىلصب نأ هل له اعبرأ وآ اثالث ىلصي نأ وه هلتع ق

 ٠ كل ذ هل هن ١ ىعم : ل اتت

 نسحام عدوو ث ىدوييلا وأ ىبصلا هل ربع امك ىلص ناف : هل تلق
؟ املاس هارت ىلص نأ دعب تقولا تافو ، هلتع ىف



.. ١٥ 

 0 قحلا وهو هدنع نسحآ وه ام كرت اذا ملسب ال هنا ىعم : لاق

 . ةلماك ةجحلاب ىتأ دت لتعلا ملعو ء ةلماك ةجحلاب تأي مل ربعملا نأل
 5 قحلا قفاو اذا هملع هيلع بجي ملع ىدنع وهف ؤس ناسحتسالاب اهل دهشو

 لضفألا هلتع ىف نسحو هلابي رطخ اذا : لاقو ؤس هكرت هعسي ال ىذلاو

 ربعملا هل ربع اذاف هلقع ف نسحيو ث هلابب رطخ امك لمعي نأ هيلع ناك
 .ربعملا عابتا هيلع ناك لضفألا

 مل وآ قحلا ىتآ اذا نيربعملا عيمج نم اذه ف دحاولاو : هل تلق
 هللا نبد ةعيرش ق ن راك ام عبمج ق هنم لضفألاب ىتآ دنت هنأ الا هب تأي

 ٠ كرت وآ لعف ¡ نم

 ٠ هيوكر الو هكررن

 ل اقي ام فرعي ال و ؤ ةالص تقو هيلع ن اح اذا لجرل اف : هل تلق

 ١ ذ ١ عضوم ق ال ١ ني ربعم ١ ىلع ر دغب الو 6 هعكر نم ىه مك ال و ك اهيق

 مهيلا بهذي وآ هلقع ىف نسح امك ىلصي نأ هيلعأ ةالصلا هتنناف مهيلا بهذ

 ؟ ملعب اهيلصي ىتح تق تقول ا تاف ولو % هنالص ملعتيف

 لاح ىف اهملع بلطيو ع هلقع ىف نسح امك اهيلصي هنا ىعم : لاتق

 ردت اذا كلذ بلط ىف جورخلا ىدنع هيلعو ث اهملع همزلي امم هيلع ردقي ام
 هلقع ىف نسح امك اهالص كلذ ىلا هغولب لبق اهنوف فاخ ناف ، كلذ ىلع

 ولو س بلط هيلع نكي ملو س ىدنع هل ةجح ناك باوصلا هلتع ىف نسح ناو
 ٠ ههجو ىلع كلذ ىدآ اذا هنرضحب نوربعملا ناك

 ىلص دقو ئ نيريعملا ىلا لصي . نآ ليق تقولا تاف اذاف : هل تلق

 كلذ بلط ق جورخل ١ ضرف هنتع طحنب له \ هلتع ق نسح امك

 ؟ هل ميلعتلاو

قحلا قفاو نكب مل اذا لد_دلا هيلع بجوي ىذلا ن ا ىعم : : لاق



_ ١٦ 

 ٥ رذعي ى ذلا لعلو ئ همزلم ام ىلع هيدؤي ىنح كلذ ملع بلط ق ٥ رذعب ال

 ٠ هل ملعت ىف جورخ ىضم اميف همزلي ال لدبلا نع

 همزلي له ، ىضم امل ميلعتلا ى جورخلا همزلي ال ىذلاف : هل تلق

 ؟ هتقو نيحي نأ لبق لبقتسي امل ميلعتلا :ف جورخلا

 ضرفلا موزل لبق بوجو موزل كلذ ف ىل نيبي نأ ىلا : لاق

 ء هتقو روضحو

 >- م

 لبت ىغمامل ميلعتلا هيلع بجي له ك نيربعملا ىلا لصو اذا : هل تلق ا
 ؟ هنقو رضحب مل اذا لبتنتسي آ ميلعتلا

 ٠ هيلع هبجوي نم لونت ىلع كلذ هيلع نا ىعم : لاق

 ؟ كلذ همزلي ال هيلع لدبال لوتتي نم لوقت ىلعو : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لتنا

 2 ميلعتلا هيلع له ص هلبنقتسي ام تقو رضح دت ناك اذاف : هل تلت
 ؟ لدبلا همزلي نم لوتت ىلع ىضم امل ميلعتلا لبن هتتو رضح اذا لبقتسي

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ، اهيف لاقي ام فرعي ال وهو ث ةالصلا تقو رضح اذاف : هل تلق
 5 فرعي ىتح ملعتي مآ % كلذ دعب ملعتيو هلثع ىق نسح امك ىلص نأ هيلعأ

 ؟ تقولا ت ا ولو هلنع ق نسحامك ىلصي الو

 تقولا توف فاخ اذاف ء تقولا توف فخي مل ام ملعتي هنا ىعم : لاق

 نا با وصاا نم هلتع ىق نسح امك وآ 0 ملع امب لمع هلك ملعل ١ ملعيملو

٠ ائسسش نكب مل



١٧ 

 نسح امك تقولا ىف ىلص دتو تقولا تاف دقو فرع اذاف : هل تلق
 ؟ لدب هيلع له ء هلتع ىف

 نم هلوق ىلع لدبلا هيلعف لدعلا قفاو نكي مل نا هنا ىعم : لاق
 ٠ ىدنع هيلع لدب الف لدعلا قفاو ناك ناو ڵ كلذ هيلع بجوي

 هلقع ىف نسح امك ىلصي نآ لهجو ملعي ملف ملعتي ناك ناف : هل تلت
 ؟ ملع اذا تقولا دعب ىلصيو املاس هارت له ، تقولا تاف ىنح

 % تقولا تاف ىتح ملع امب لمعلا كرت اذا ةمالس ىل نيبي الف : لاق.

 ءىشل ايدؤمو ؤ ةعاط نوكب المع هب نوكي ام لمع دت ناك اذا لمعلا تقو

 . بجاولا نم

 اهيف ىلصو ث اهيف لوقي ام ةالصلا تقو ف مهفي مل اذاف : هل تلت
 ال ميلعتلا ضرف هنع طحني له ، تتولا تافو ع هلع ىف نسح امك
 ؟ لمعلا رضحي ىتح لبقتسي

 ٠ كلذ ليق دن هنآ وجراف : لاق

 هيلع بجي امنا مأ تومي ىتح هبأد اذه ىلع لازي الو : هل تلق
 هل ذع ق نسح امك ىلصيو تاف ا ذأ هنع طحنبو لمعلا ثتتو ق ملعلا

 ؟ال س نوكيو

 ٠ ليق ام ىنعم ىلع جرخي هنآ ىدنع اذكه:: لاق

 عي٥:ج نم ةجحلا هبلع متت مل اذا هبوكر هللا مرح ام عيمجف : هل تلق

 ما رح هنأ هلتع ق نسح الو ك هلايب رطخ الو %ڵ كلذ ةمرحب نيربعم ١

 ؟ الا س نوكب له 6 كلذ ىلع هبكترا و

 هل نيربعملا ىلع الو كلذ ملع ىلع ردقي مل اذا هنا ىعم : لاق

 ناك اذا هكاله ىل نيبب الف هيلع ةجحلا هب موقت ام كلذ ىق هلايب رطخ الو

( ؟ ج عرشلا نايب _ ٢ م )



_ ١٨ 

 نم دنع لاؤسلا هتلاخل همزلي امع لاؤسلاب ةنونيدلا هب نيديام لصأ ف
 قرف ىنعملا اذه ى هل عنتي ملو همزاول بوجو ءادآو همراحم بوكر كرت

 هللا هدعسأ درعس ىبآ ىلع ضرع ٠ هنيعي هنع لاؤسلا داتنعا هبلع بجوب

 ٠ اميلست ملسو هبلع هلل ١ ىلص دمحم هلوسر ىلع هلل ١ ىلصو هئالم ١ دعي

 : هيلا فيضملاو باذكلل فلؤملا بغ لاتق

 نب دمحم هللا دبع ىبآ نع نفلا اذه نآ نيملسملا راثآ ىف تدجو دق

٠ ىناوزنلا هبهذم تعن هيفو س باتكلا اذهل فلؤملا ميهاربا



_ ١١٩ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيد عيمج هل تبث دقف ةلمجلاب ناسنالا رقأ اذا هنآ تفرع ىذلا

 5 ىوايسبلا نسحلا ىبآ نعو ث ديعس ىبآ نع اذه دجويو ث هلك هللا

 هباتك ىف ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ نع اذه ىنعم دجويو
 نيفلتخم نيب امالك عمس نم نا : متلق مل مهل لاقي : هلوق وهو ع ةنزاوملا
 ؟ مكيلع جتحا نم نآ مكنجح امو ؤس كلاه هنآ همكح فرعي مل

 ناف ؤ عامجاب مالسالا مسا هل تبث دقف ةلمجلاب رقآ نم سيلآ : لاقم
 هفضد مل نا و ؤ اذه دمحم ىبآ لوق ىلا رظناف كلذ نم مكل دبالو معن : متلنق

 ّ عامجاب مالسال ا ىف ناميالا مسا ةلمجلاب رتملل تبث دنتف هسفن ىلا

 . عامجا هنأو ، هب رقي نآ كلذب بطوخ نمل دبال هنآو

 نيدتي ال هنأ مهتلا نم ءعىربو ةلمجلاب رقملا رقآ اذا هنآ تفرع دتو

 ق ت'احلاصلاب لامعألا هل حص نا هنآ لالضلا لهآ نايدأ نم ءىش

 نم لاقف ةحلاصلا لامعألا هنم حصت مل ناو ث هتيالو تزاج ةحلاصلا

 ٠ هنيد ىق هيلع ةنحم الو هتقفاوم تحص دق هنأل هتيالو زوجت : لاق

 . حلاصلا لمعلا هنم حصي ىتح هتيالو زوجتال : لانق نم لاتو
 نايدأ نم ءىش نيدتلا نم ةءاربلاو ةمالسلا مكحلا ف هل حصي امو
 عضاوملا نم كلذ ريغ وآ ةافسم دلب ىف وآ رصم فق لزني نأ وه ء تالالضلا

 لهآ نيدب نيدتي نمم دحآ مهيف سيل ى نيملسملا نيدب اهلهآ عيمج نيدي
 نيملسملا نيد اهلهآ نيد ىنلا عضاوملا هذه دحآب لزن نم لكف ى تالالضلا

 نم مزلي الو هتقفاوم تحص دقو ى نيملسملا نيد مكحلا ىف هل تبث دتف

 ةصعم هنم ملعي ىتح هتيالو تزاجو ص هنيدت ى هربنخي نآ هتيالو دارأ

 ٠ ةيالولا زوجت ةقفاوملاب نا : لوقي نم لوق ىلع

 هل حصي ىتحف ك حل اصلا لمعل أ هل حصي ىتح : لوقب نم لوق ىلعو

دتو ڵ هركذ لوطي امم اذه ريغي نيدتلا نم ةمالسلا هل حصي دتو 4 كلذ



 ۔. . ٢٠

 هل تبثو ص هلك هللا نيد عيمج هل تبث دقف ةلمحلاب رقأ اذا هنأ تفرع

 هللا دعوب قيدصتلا هل تنثو س هلسنرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميالا

 نم مهلك هللا ءايلوأ عيمج هيالو هل تبثو س هللا ديحوت هل تبثو ى هديعوو

 عيمج نم مهريغو نجلاو سنالاو ع اياعرلاو ةمئألاو نييبنلاو ةكئالملا
 نيقفانملاو نيكرسثملا نم مهلك هللا ءادعأ ميمج نم ةءاربلا هل تتبثو ث قلخلا

 . هللا ءايبنأ اوبراح نيذلا ى نيقفانملاو نيكرشملا نم هللا ءادعأ ةمئأو
 هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم ث هللا ءايبنب نيرقملا نيملسملا ةمئأ اوبراح وأ
 ٠ هركذأ مل اممو ص هتركذ امم هللا نيد نم ءىش لك هل تيثو 7 ملسو

 لهج هل اعساو املاس املاع اديعس املسم انمؤم ةلمجلاب رقملا ناكو
 ء هلهج هعسي ال مث ث هنم ءىشب هللا هدبعتي ىتح ث هلك هللا نيد عيمج

 هللا هد بعتي مل ام هنيعب هللا نيد نم ءىش ةفرعم نع لاؤسلا هيلع سيلو
 عيمج نع لاؤسلاب ةنونيدلا دقتعي نأ هيلع نا ليق دن هنأ الا ء هلهجيف هب

 ىلص دمحم ىبنلا نيد وآ ص هللا نيد ىف هنع لاؤسلاب ةنونيدلا همزلي ام

 رطخ اذا ، كلذ ىلا ىدتها هجو ىأب نيملسملا نيد وأ ، ملسو هيلع هللا

 ٠ هلدي نم دجي نآ هبلقب

 6 هلهج هعسي لصأ : نيلصآ ىلا عجري هلك هللا نيد نا : ليت دتو

 ةفرط هلهج هعسو ءىش لكو ث هنيد نم هب هللا هدبعتي مل ام عيمج وهو
 هي هللا هد بعتي ةلاح هبلع تأت مل امف \ تومي نآ ىل ا هلهج هعسو نيع

 تتأ اذاف س كلذ ريغ وأ لوق وآ ةيصو وآ كرت وأ ملع وأ لمع نم اميف

 + هنم هب هللا هدبعت امب مايقلا هبلعف اهيف هب هللا هدبعت ةلاح هيلع

 لمعو ملع : لوصأ هئالث ىلا عجار هلك هللا نيد نا : ليق دقو

 ةثالثلا هذه ق تاينلاو لاوقألا لخدي اذهب لئاقلا نأ ىدنعو س كرتو

 ديحونلاك هب ةجحلا مايق دنع هملعب هدابع هللا دبعت ام ملعلاف ڵ لوصألا

 ةنجلاو باذتعلاو باوثلاو ةءاربلاو ى ةيالولاو ى كلذ هبآ امو ديعولاو دعولا و

 هبلقب رطخ ول هنل ، هملعب هدابع هللا دبعت امم كلذ نآ ىدنعف ص رانلاو

مييلاوي وآ ث هئادعأ نم آربب وآ 0 مهيداعي وآ ؤ ه٥ءايلوآ ىلاوي هللا نأ



٢١ 

 لصأ اذهو ح هئادعأ نم آربيو هءايلوآ ىلوتي هللا نأ ملعي نآ هيلعف

 نم ةجحلا هب موقت امم ءىش ملع هغلب اذاف ، هيف لوقلا عستي عساو
 ، هملع هيلعف هب دارملاو هانعم فرعو ث هملعب هدابع هللا دبعت امم لقعلا
 لك سيل هنأل هلهج هعسي هنا ليق دقف هب دارملا الو هانعم ملعي مل ناو

 ٠ هانعم فرع ائيسث عمس نم

 راجفلا رابخآ هيفو هؤرقي نم عمسي وآ نآرقلا ناسنالا آرقي دتو

 نم كلذ نعو ث راجفلا نم ةءاربلاو ص راربألل ةيالولاو ڵ راربألاو

 نا ولو ث هلهج هعسي هنا ليق دقف كلذ ىنعم فرعي مل امف ، ماكحألا

 همالك ىنعم فرع ام ديحوت حصآب هللا دحوي مجعلا ضعب عمس ايبرع
 ضعب ىف دجوي دتو ث همالك ىنعم فرعيو ص ةغللا كلت فرعي نوكي نأ الا

 ٠ برعلا ضعب ىلع ىفخي ام برعلا تاغل

 نم لاستغالاو ءوضولاو ةالصلاف ى هللا نيد نم لمع وه ىذلا امآو

 وهف هللا نيد نم كرت ىذلا امآو ٠ لامعألا نم كلذ هبشأ امو ةبانجلا

 ٠ تامرحملا ميمجو رمخلا برشو ابرلاو ىنزلا لثم هكرت هيلع ام عيمج

 نآو ث هللا الا هلا ال نآ ةداهش ىهو ةلمجلا لهج عسي ال هنا : ليق دتو

 ٠ نيبملا قحلا وهف دمحم هب ءاج ام نآو ، هلوسرو هدبع ادمحم

 اذه نيملسملا لوق جرخي امنا هنا : نيملسملا ءاهنتتف نم لاق نم لاتو

 رخآلاو ى اهب ةجحلا هيلع تام دتو اهملع دق نوكي نآ امهدحأ : نيلجر ف

 3 امهلهج امهعسي ال ناذهف ع اهملع دق نكي مل ولو اهب دحج دق نوكي نآ
 كلهي الو ث اهلهج هعسيف س اهب ادحاج ناك الو ع اهملع هعلبي مل نم امآو

 ارسفمو المجم اهيف ام عيمجبو اهب نئاد اهبرتقم هنيد لصأ ف هنأل اهلهجب
 : اهنم ءىش دحجبو اهدحجب اهل اضتان هب نوكي امم ءىشب اهضقني مل ام
 ء اهب هيلع ةجحلا مايقو ث اهملع دعب اهنم ءىش ف وآ ع اهيف كشلاب وأ
مسا هقحلي هللا نيد نم ءىشب الهاج نوكي ال هنأل ، اذه :ريغ زوجي الو
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 ةجحلا هيلع موقتو ث هيف ةوع دلا هغلبت نآ نود هلهجب ةيصعملاو ث هل لهجلا

 لاحلا نم لاحب اهملع ىلع ردقي ال نم اهنيعب اهب الهاج نوكي ال هنأو ث هب
 ٨ هيلا هملع غولب دعب الا ءىش ملع ىلع ردقي ال هنأل

 ردقي ال امكف ص هيلا هرظن غولب دعب الا ءىش رظن ىلع ردقي ال املكو
 ردقي الام ملع ىلع ردقي ال هنألو ث هيلا هعمس غولب دعب الا ءىش عمس ىلع

 ء عمسلاو رصبلا نم هيلع ردقي الام ىلع ردقي ال امك س ملعلا نم هيلع
 ٠ لمعلا نم هيلع ردقي ال ام ىلع ردقي ال امكو

 ناف مايقلا ىلع ردق اذا امئاق ىلصي نأ ناسنالا ىلع نا ::ليق دتو
 ردي ال نأ الا ادعاق ىلصي نأ هل سيل : لاق نم لاقف مايقلا نع زجع

 ح مايقلا هيلع قش اذا ادعاق ىلصي نأ هل نا : لاق نم لاقو ع مايقلا ىلع
 ضرف نم هولقنف دعق اذا اهبف هنكمنك : اذا هتالص ىف نكمتي ال ناكو

 عم ةالصلا ف مايقلاف ى ةنتسثملا لجأ نم اضرف هنع اوطحو ص ضرف ىلا
 ٨ لاوحالا نم لاحب هيلع زدتي الام هفيلكت نم ناسنالا ىلع رسيآ ةقشملا

 مهريس ف الو ى مهتبطاخم ىف اومزلي نأ ءاملعلا ىلع زوجي الو
 ىنعم امناو ص مودعم وه امو س تالوتعملا يف زوجي الام مهراثآ ىق الو

 ء اهتجح هيلع تماقو ص اهتوعدو اهربخ هغلب نم اهلهج عسي ال هنا مهلوق
 لاح ىلا كالهلا لاح نم جورخلا هيلعف اهكرات كله دقف اهب دحاج وأ
 ٠ ةمالسلا

 اهلهجب كلمي الف ، لاوحألا نم لاحب اهملع ىلع ردقي مل نم اماو
 مهملعل ريسفتلا اذه ءاملعلا رسفي مل امناو ث اهب هيلع ةجحلا موقت

 عسي امنا هنآ كلذ مهنم ليقو هوبطاخ نم ملعلو 6 اذه ريغ زوجي ال ,

 امناو ، اهنم ءىش ىق وآ ث اهبف كش وآ اهب دحج وآ اهربخ هغلب نم اهلهج

 كله دق هنأ انيسثخ ذا هريسفتو فرحلا اذه ىق داهتجالا انسفنأ انمزلآ

 رشا م هللا هللاف ، نيدهتجملا ءافعضلا نم نيملسملا راثآل نيلوأتملا ةماع هبف
راصبألا ىوذ ليوأت ريغل راثآلا وأ ةنسلا وأ باتكلا ليوأت ف مالسالا لهأ



_ ٢٣ 

 نوكيب نأ فاخأ امناو ء قلخلا نم ريثك هيف هات دت هنأ اندنع اذه ناف

 اذه ىف قحلا ةباصا نع نيدهتجملا ءافعضلا بولق ىمعأ وت ناطيشلا
 ههجو ىلع هنآ الا س كلذك وهو مهنيدل الصأ هنولعجي دق مهنأل « هجولا

 لصأ ىف ديدشتلاو داهتجالا هجو نم هللا ودع مهءاج نيآ نم رظناف

 قيضلا ىف قحلا ةقفاوم الا ءامسشألا عيمج ق زوجي سيلو “ مهنيد

 ٠ ه م ٦ 7 ..أ ١ و

 تضم دقو هبلع كليلد امو ؟ اذه تنأ تكردأ نيأ نمف : ليق ناف
 ريغي تاعامسلاو دييقتلا و تاباوجلاو 6 ريسلا ق راصيألا ىوذ نع راثآلا

 ؟ ةلمجل ا لهج عسي ال هنآ مهنع تيث امنا و ؤ ١ ذهل ريسفت

 نوكيال هنآ مهنع اذه انذخآ اهلهج عسي ال هنآ مهعامجانم : هل ليق

 هدبعت ام لصأ ى اهل الهاج ادبآ نوكي الف الاو ث اهملع دعب الا اهل الهاج

 هب ىمسم ءىشب الهاج نوكي فيكو ك هب الهاج نوكي ىذلا لهجلاب هللا
 نمو ص هملعي ال هدنع هنيعب هب هللا لوقت نمو ع هملعي ال هدنع هنآو ث هنيعب

 اميف اهتقاط الا ىأ ( اهعسو الا اسفن هللا فلكي ال ) : اضيآ هللا لوق
 نم ءىش ملع غولب ىلا هل ةناط ال هنآ انعم حصف ء هنيد نم هب اهدبعت

 الاو ى هيلع قيطي ام هجوب هيلا هغولبو ث هل هملع ةدهاشمب الا ءايشألا

 ٨ هتيطي ال ام فلكي نآ ىلا جرخف

 لثم ضرآ ف نيدبعتملا نم ناك نم هنا : انلق انأ رخآ هجو نمو

 هعسي هنآ ةلمجلا هذه ربخ هغلبع مل رحبلا رئازج نم ةريزج ق وآ ةلافس

 رثا زجلا ق عطقنم ا اذه ناك املف ص اهلهج هعسي مل اهربخ هغلب اذاو ى اهلهج

 مل ؤ اهلهج هعسي مم اهملع اذاو ى اهملعي مل اذا اهلهج هعسي امنا قايفلاو

 دبعتملا ملع وه ىنعملا امناو س ىنعم انهاه عاقبلا و قايغلاو رئازجلل نكي

 ضرأ نع ةعطقنم ضرأب ناك نيدبعتملا نم اهملع نم لكف ص اهلهجو !اهب
 . اهلهج هعسي الف ص مالسالاب ةلصتم ضرأب ناك وآ مالسال ا
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 ةلصتم وأ ةعطقنم ضرأب ناك ص اهربخ هغلبي ملو أ اهملعي مل نم لكو

 همزلي الو { عضا وملا نم ناك ام ثيح وه هملع الا همزلي الو ، اهلهج هعسو

 ىلع ام لوآ نا : ليق دقو ث اذه مهفاف عضا وملا نم ناك ثيح هريغ ملع

 فلكي الو س لالدتسالا دعب الا كلذ نوكي ال هنآو ث هللا ةفرعم ناسنالا

 هملع نا : لانت نم ىلع وركناب ء انباحصآ لوق اذهو ث ارارطضا كلذ ملع

 كلذكف ث .ارارطضا عقي ال مهدنع هللا ملع ن راك املف ڵ ارارطضا عقي هللاب

 دعي الا اهملع همزلي الو س ارارطضا اهملع ناسنالا مزلي ال ةلمجلا ملع

 ةعومجم ةفورعم ظافلأ اهنأل ، ديعخملا ىلع ىفخأ ىهو هيلا اهملع غولب

 ىلا هللا هغلبي نأ الا ث هبلق رطاخب اهب ةطاحالا ىلع اهملعي مل نم ردقب ال
 ٠ هتيادهب كلذ

 موقت ال اهناو ص عامسلا نم ةلمجلاب ةجحلا موقت امنا : ليق دنو

 مساو ىلاعتو كرابت هللا مسا ىنعآ س ءامسأ اهنأل لقعلا نم ةجحلا اهب

 ىلص دمحم هلوسر هب ءاج ام امآو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر

 نم ةجحلا موقت امنا هناو ص ةفصلا جرخم جرخي هناف ملسو هيلع هللا

 ةخسن _ لعفلا تافص نم وأ ص تاذلا تافص نم ناك تافصلاب لوتتعلا

 . لاعفلا

 موقن امناو لوقعلا نم ةجحلا اهب موقت ال اهنا ليق دننف ءامسألا امآو

 امهنيب قرغلاو اهتفرعم ىلع ردقي ال هنأل ، عامسل ا نم ةجحلا اهب

 ٠ عامسلاب الا

 لوقعلا نم ةجحلا هب موقت امم ةلمجلا نآ تبث ولو هنا ليتق دتو
 % هلاعفأ تافصو ؤ هتاذ تافص نم هنافصو هللا ديحوت رئاسك تناكل

 ص هيلا اهغولب دعب الا اهب هلتع نم هيلع موقت ال اذه ىف هيلع ةجحلاو
 . اهيناعم ةفرعمو اهتفرعمو

 هريغ دنع 4 سفنتي ب موقي نآ ردقي ال رج اع ناسنال أ نا ليق دقو

رصبي نآ رج اع رصيبل او و 6 رصبي ١ل ١ .ےہ نآ ر دقي ال هن اف ك هريعب ال ١
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 روصبملا ريغو ث هريغ ىه ةلآب الا تاروصبملا نم هرصب ىلع ردقي الام
 ةزجاع ةلآلاو ، رصبملا ريغو هريغ ىه ةلآب رصبلا ىلا هسفن غلبي نأ زجاع
 نأ تارورضم تازجاع تاقولخملا اذكهو س رصب ىلا روصبم ريغ غلبت نآ

 ءايشألا ىلع ردقي ىذلا امناو ث ريغلا ريغب الا نهريغ دنع نهسفنآب نمقي
 ملع ىلع ناسنالا ردقي ال كلذك ث هناحبس لجو زع هللا وه ريغلا ريغب
 ٠ كلذ ملع ىلا هغلبت ةلآب الا ءىش

 ىق ةفطن ناك ذم مالسالا و ناميالا هل تباث ناسنالا نا ليتق دتو

 لاق دقو ض هب قاثيملا هيلع ذوخأم همأ نطب ى انينج ناك ذمو ص هيبأ رهظ

 مهدهننأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر كذخأ ذاو ) : لجو زع هللا

 هذهو ص رارتالا اذه تبثف ( اندهش ىلب اولان مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع

 كهجو متأف ( : لجو زع هللا لاتقو 6 مهيلعو مهل قاثيملا ١ ذهو 6 ةداهشلا

 مث ث ( هللا قلخل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف افينح نيدلل

 نم وه امنا ث هلوأت نم دنع باطخلا اذه ناكف ( ميقلا نيدلاكلذ ) : لاق

 ٠ نيدلا ىلع دولوم ناسنالا نأو ع نيدلا

 ىذلاف ، اذه ريغ انموق نع نآرقلا ريسفت ضعب ىف دجوي ناك ناو
 هللا ىلص ىهنلا كاق دقو ، هتركذ دق ام نيملسملا ءاهقف ضعب نع هتفرع
 اذكه نيدلا ىلع ىآ ث ةرطفلا ىلع دولوم وهف دولوم لك » : ملسو هيلع

 كلذ ىنعم نآ ليوأتلا ىف تدجوف « هارصنيو هاوبآ هادوهي امناو ڵ ىدنع

 مهيلع ىرجي نيكرشملا نم مهريغ كلذكو ىراصنلاو دوهيلا دالوآ نآ
 ةة اصلا عطقو سجنلا نم ايندلا ق ماكحألا نم مهئابآ ىلع ىرجي ام

 نيد نع عوجرلا ىلع نوربجي ال ث مهئابآ نيد ىلع مهكرتو ءابسلاو
 دعب مالسالاب اورتآ اونوكي مل اذا ، مهغولب دعب مالسالا نيد ىلا مهئابآ
 مل ولو . مالسال اب مهيلع موكحم رارتالا لهآ دالوأ نآو 0 مهغولب

 نم هريغ ى لوخدلاو ى هكرت ىلع نوردقي الو ص مهغولب دعب هب اورقي

٠ مالسالا مكح نم كلذ ريغو ث ةراهطلابو ، كرشلا لهآ نايدآ
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 لاقف الافطأ اوناك ام نيكرشملاو نيقفانملا دالوأ ىف فلتخا دق هنأ الا
 نيقحال اوناك امك س ةرخآلا .ى مهب نوقحالو مهئابآل مبت مهنا : لاق نم

 نم فعضو ث مهؤابآ بذعي امك نوبذعي مهنأو ث ايندلا ماكحأ ف مهب
 ٠هضتن ىف جاجتحالا رثكأو ث ةريثكلا للعلا هييلع لخدأو ى لوقلا اذه فعض

 6 قاثيملا مهيلع ذخأ دمخ هنأل ك ةرخآلا ق نوباثب مهنا : لاق نم لاتو

 تبثي ام مهابص ىف مهنم نكي ملو ث مالسالا مهل تبث دقو ى هب اورقأ دتو

 مهنع دبعتلاو ، مهنع عوفرم ملقلا نأل ى قاثيملا كلذ ضقن هب مهيلع

 ٠ لئاز

 ء ةنجلا لهأل اباوث نونوكي امناو نوباثي ال مهنا : لاقت نم لاقو
 ٠ روحلاو نادلولاك

 مل اذاو ك ميف سانلا فالتخال مهنع فوقولاب : لانق نم لانو

 مهغولب دعب امآو ى رانلا لهآ نم وآ ةنجلا لهآ نم مهنأ صن مهيف تأي
 نأو ث ةرخآلا ماكحأ ف مهئابآل اعبت نونوكيال مهنا ليق دقف ملحلا

 مل ١ ذأ ةضيرف هلل ا ودب مل ولو 6 مرحم بوكر وأ ةضبرق عييضت نم

 سيلو س ةرطفلا ىلع نودولوم مهنأل ے ةنجلا لهآ نم مهف اهب اودبعتي

 ةيصعم مهنم نكت ملو ث ةجح دبعتلا لاح نم هيلا هللا مهغلب اميف مهيلع
 ه كلذب اوبتاعيف ةضيرف اوعيض الو 2 اهب اوبقاعيف

 نيدبعتملا عيمج نم دولوم لك نآ نيملسملا ءاهقف ضعب نع دجوي دتو
 مالسال ا نآو ث ناميالاو مالسال ا ىلع دولوم وهف س نجلاو سنالا نم

 هل تبث دتو ص كلذب قاثيملا هيلع ذخأ دق هللا نآو ك ميهي تباث ناميالاو

 نم دولوملا اذه ناك هلك هللا نيد عيمج هل تيث دتو ص قاثيملا كلذ هيلعو

 ضرأب ( وآ 0 مالسالا ضرأب ناك نيكرشملا دالوآ نم وأ س رارقالا لهآ دالوآ

 ىصتآ وآ جوجأمو ج وجأي دنع وأ ث نيقرشملا ىصقأب وأ نيصلاب ناك س كرشلا

كلذ يغب وأ نامعب وأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنيدمب ناك نيبرغملا
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 ضرألا وأ ث فا يغلاو ةعطقنملا رئازجلا ضعب ىف ناك مالسالا ىرق نم

 هنيد نم هب هللا ديعت ءىش لكف ح ء اوس كلذ لكف ح مالسال ام ةلصنملا

 ةيانج نم لسغ وأ ةاكز وأ ةالصو ث ديعو وأ دعو وآ ديحوت وآ ةلمج نم

 ن اهلك تامرحملا عيمج نم ءىش كرت وآ ڵ لامعألا عيمج نم كلذ ريغ وآ

 نم ناك ام ثيح نم هب ةجحلا هيلع ماقأو هب هللا هدبعت امب مايقلا هيلعف
 ٠ اهريغ وآ اهب تددع ىتلا عضاوم ١ عيمج

 ء هلقع نم ةجحلا هيلع هب موقت امم ءىشب هناحيس هللا هديعت ناف

 ضرأ وأ ةالف وأ ةريزج ف ناك كله هلهج ناف ث هب هدبعت امب مايقلا هيلعف
 وأ لمعلا نم ءىشب هللا هدبعت ناو ى هل رذع ال مالسا ضرآ وآ ڵ ةعطقنم

 ح كلذ نم ائيش لهج ناف ى هب هدبعت امب مايقلا هيلعف هب ةجحلا هيلع ماقأ
 ، نيربعملا نم هترضحب نم لأسي نآ هيلعف ىضقنيو توفي تقو هل ناكو
 هنم لهج ام ملع بلط ىف جرخي نآ هيلعف هترضحب دحأ مهنم نكي مل ناف
 ص كرشلا ضرأب وأ مالسالا ضرأب دبعتملا اذه ناك ءاوسو ث ردق اذا
 روذعملاف ى هب ةجحلا هيلع تماق اذا ص هبي هللا هدبعت اميف هماكحأ فلتخي ال

 ثيح روذعم ريغ وهف اروذعم نكي مل نمو س عضاوملا نم ناك ثيح روذعم
 مهعضا وم فلتخا ولو ص هللا نيد ىف ءاوس مهلك نيديعتملا ماكحآف 6 ناك ام

 ماكحتآف ء كلذ ىف مهنيب قرف الو ص هللا نيد ى مهلزانم تقفتا اذا

 هللا نيد نم هلهج هعسي ءىش لكف عضاوملا نم ناك ثيح ءاوس نيدبعتملا
 هلهج هعسي الف هللا :نيد نم هلهج هعسي ال ءىش لكو س هلهج هل عساو وهف
 نم طرتشا نم طرتشا امناو س دبعتملا اذه ناك نادلبلاو عض اوملا ىآ ق

 عضاوملا ف دبعتملا ناسنالا اذه ناك اذا ىسفن ق عقي اميف نيملسملا

 ٠ ىفايفلاو رئازجلاك مالسالا نع ةعطقنملا

 ئ هيلا لصن ال هللا نيدب رايخالا نآ فراعتلاو نونظملا بلاغ ىق ذا

 مالسسال ١ ضرأب لصنمل ١ و .6 هغلبت ال ٥ ر ذع اهم عطقني ىتل ١ ججحل ١ نأو

ىف امأو ، نونظلا بلاغو فراعتلا ىف اذهو ، ججحلاو رابخالا هغلبت
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 فلتخت ال ناك عضاوملا ىأ ىف ءاوس دبعملا ماكحأف ماكحألا تاقيقح

 هللا نيد ىف هريغ ماكحأو هماكحأ فلتخت الو ث هب هللا هدبعت اميف هماكحأ

 كلذ ىف ملعأ الو ث ةقفتم اهماكحآف ص هللا نيد ق مهلزانم تفلتخا اذا الا

 .افناننخا

 ثيح اهلهج هعسي الف ةلمجلا ملعب ةجح دولوملا اذه ىلع تماق ناف

 ء هناسلب اهب زرارتتالا هيلعف اهب دحج دت ناك ناف ك عضا وملا نم ناك ام

 مل ناو ت اهنم هب دحج امب رارقالا هيلعف اهنم ءىشب دحج دق ناك ناو
 ( . اهب دحج دق نكي ملو اهنم ءىشب دحج دق نكي

 رارقالا هيلع امناو ث هناسلب اهب رارقالا هيلع سيل : لاق نم لاقف

 رارقا ىلا عجار ناسللاب رارتنالا نأل ث هبلقب اهب قيدصتلاو ث هبلقب اهب
 ٠ ريثك جاجتحا كلذ قو ئ لصألا وه بلقلاب رارتالاو فلتلا

 هناسلب اهب ةداهشلاو هناسلب اهب رارقالا نم دبال : لاق نم لاقو
 ٠ه ةدحاو ةرم اهب رارتالا هيزجيو

 ترطخ وآ س اهركذب عمس ام لك اهب رارتالا هيلع : لاق نم لاتقو
 امآو ث تدجو ام ىنعم جرخي هنأ ىدنع اذكه اهملع هيلا ىدانت وآ هلابب

 ملعن الف ى ديعولاو دعولا تابثاو ص ديحوتلا نم ةلمجلا ريسفت رئاس
 قيدصتلا الا كلذ ىف هيلع سيلو ص ناسللاب رارقالا كلذ ىف مزلي ادح نأ

 هنأ ةلمجلا ىف لوقلا زاج عامجالا اذه نمو ث بلقلاب ناميالاو ملعلاو

 ٠ ليتق اذكه اهب قح الو ث اهنم هنأل ى قيدصتلاو ناميالا اهيف ىرجي

 نينمؤملل رافغتسالاو ء ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا امأو
 ىق ليق ام لثم هيف ليق دن هنأ ىعمف اذه هابسثأو ث نيملاظلا نم ةءاربلاو
 داقتعالاو هب ةداهسثلاو هل ملعلا نأ هب ةجحلا مايقو ث هموزل دنع ةلمجلا
٠ فاك ناسللاب كلذ لوق نود بلقلاب هل
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 ة كلذ هيلع بجو اذا ناسللاب كلذ لوق نم دبال : لاق نم لاقو
 ٠ ةدحاولا ةرملا كلذ ىف هيزجيو ةجحلا هب تماتو

 غ هملع هيلا ىدأت وآ ، هركذب عمس وأ هلابي رطخ املك : لاق نم لاتقو

 مل اذاو ص اهموزل دنع ةلمجلا ىف كلذ لوق هيلع ناك امك كلذ لوت هيلعف

 «فايفلاو رئازجلا نم ةعطقنم ضرأب ناك اذا ةلمجلا ربخ دولوملا اذه غلبي
 اذه ىف تدجو ىنأ ملعأ الو ث اهربخ هغلبي ىتح اهلهج هعسي هنا لينت دنتف

 هغلبي مل نم اهلهج عسي هنا اضيأ ليق عامجالا اذه لجألف ى افالتخا

 ضرألاب ىذلا دولوملا ردقي مل امك هنأل ى مالسالا ضرأب ناك ولو ث اهربخ

 كلذك ث اهملع ربخ هغلبي مل اذا اهملع ىلع فايفلاو رئازجلا نم ةعطقنملا

 ناذهف ث اهملع ىلع ردقي ال مالسالاب ةلصتملا ضرألاب ىذلا دولوملا اذه

 ء اهلهج امهعسي مل اهربخ امهغلبي مل اذا ةلمجلا ماكحأ ىف ءاوس نادولوملا

 اهربخ امدع اذاو س افالتخا كلذ ى ملعأ الو ث اهملعب ةجحلا امهيلع تماقو

 رئازجلا ىف عطقنملا اهربخ غلب اذاو ، اهلهج امهعسو اهربخ امهغليي ملو

 ىف عطقنملا ىلعف ث اهربخ مالسالا ضراب لصتم ىذلا غلبي ملو ع ايفلاو

 ضرأب لصتم ىذلا ىلع سيلو ك اهلهج هعسبب الو ع اهملع فايفلاو رئازجلا
 ٠ اهلهج هعسيو اهملع مالسالا

 عطقنملا غلبي ملو ث اهربخ مالسالا ضرأب لصتملا غلب اذاو
 سيلو ى اهلهج هعسي الو اهملع لصتملا ىلعف ث اهربخ ىايفلا و رئازجلا ىف

 هعسيو فايفلا ىف ىذلا الو ء اهملع فايفلاو رئازجلا ىف عطقنملا ىلع

 ىف نيدولوملا عيمج نم نودبعتملا نوكي نأ فاصنالاو لدعلا اذكهو ص اهلهج
 قرغي الو ص هللا نيد ق مهلزانم توتسا اذا ڵ ءاوسىلاي هللا نيد ماكحأ

 ء ةعطقنملا ضرألل الو عاقبلل ىنعم الو ث هيف اوعمتجا دت اميف مهنيب
همزلي ملو ث اهربخ هغلبي مل اذا اهلهج عطقنملا عسو املكف ث ةلصتملا الو
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 اذا اهلهج مالسالا ضرأب لصتملا عسي كلذكف ك ةلمجلا ملع نم هريغ ملع
 رئازجلا ىف عطقنملا عسي ال امكو اهملع نمم هريغ ملع همزلي الو ى هغلبي مل

 مالسالا ضرأب لصتملا عسي ال كلذكف ث اهملع هغلب اذا اهلهج فايفلاو
 ٠ اهملع هغلب اذا اهلهج

 ء هلهج عسي ام عيمج ف رئازجلا ىف عطقنملا دولوملا اذه ماكحأو
 م اكحأك هلك هللا نيد عيمج و ض هللا نيد نم ف هلهج عسي الام عيمج ىفو

 مث ث الثم فاق لبج فلخ دولوملا اذه ناك ولو ث مالسالا ضرأب لصتملا
 نيد سم ف هيلع ءىش بوجوب ث ءاش ججحلا ىأب ةجحلا هيلع هللا ماقأ
 لبت 6 هنيد عيمج نم كلذ ريغ وآ ةيانج لسغ وأ ءوضو وأ ةالص نم هللا

 هعسيالو ء هتيد نم هب هللا هدبعت امب مايلا هيلع ناكل ةلمجلاملع هغلبي نأ
 هللا نأ ولو ث اهملع هيلا غلبي مل اذا ةلمجلا لهج هل اعساو ناكو ٤ هلهج
 ء ةكم لهآ نم هريغ اهب دبعتي ملو ث ةضيرفب فاق لبج فلخ ىذلا دبعت
 فاق لبج فلخ ىذلا ىلع ناكل مالسال ا نادلي نم كلذ ريغ وآ ىوزن وأ

 اهب مايقلا اهب هللا هدبعتي مل نم ىلع نكي ملو ك هب هللا هدبعت امب مايقلا
 ليق ىتلا ىوزنب وه نمم اذه اننامز ىف اريثك نآ وجرأو س اهلهج هعسوو

 نم راصمألا رياسو نامع ىرق نم اضيآ اهريغو مالسالا ةضيب اهنا
 مكحب هل موكحم نمم رضحلاو ودبلاو ديبعلاو ءاسنلاو لاجرلا نم ماوعلا
 ٠ تاراهطلاو حئابذلاو ةثراوملاو ةحكانملا نم مالسالا

 اولئس ولو ث اهتدابع نسحأ الو اهظافلأ فرع ام ةلمجلا نع لئس ول
 اذا هنا ليق دقو ث امهب اورقل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو هللا نع

 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر هب ءاج امبو ص هلوسربو هللاب رتقآ ناسنالا

 اهنوفرعي ال مهو ؤ ىدنع ةلمجلا مهل تتبثف ى ةلمجلا هل تتبث دقف س ملسو
 قيرط نم الا ةلمجلاب رارتتالا ىلا ةلبقلا لهآ وعدي نآ مزليال هنا ليق دتو
 ٠ كلذ ىلع لدي ام راثآلا ىف دجوي دقف ، طايتحالاو ةليضفلا

 ىبنلا وعدي ناك امناو ع كلذ مزلي ال ليق دقف موزللا قيرط نم اماف
اوناكف ث اهل نيدحاج اوناك ذا ةلمجلا ىلا نيكرشملا ملسو هيلع هللا ىلص
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 & هب ءاج امبو ث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب نوبذكيو مانصألا نودبعي
 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلابو ث هللا الا هلا ال هنأب دهسثي ناك نم امأو

 لوسر ركذ رثكيو ع ديحوتلاب نينذؤملا ف نينمؤملا ءاعد عمسيو ء هتالص

 ىف اذهب نورقم مهنأ ىدنعف ث هل قيدصتلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .٠ةلبمجلا
 هلوسربو هللاب ناميالا دبعلا تبث اذاف انباحصأ راثآ ف دجوي دتو

 ناميالا هل تبث دقف ث هبر نم هلوسر هب ءاج امبو غ ملسو هيلع هللا ىلص

 ،هب ةنونيدلا هللا همزلأ ام عيمجب ةنونيدلاو هب ناميالا هللا همزلأ ام عيمجب

 ث هتوادع هللا همزلآ ام عيمجل ةوادعلاو ث هتيالو هللا همزلآ ام عيمجل ةيالولاو

 ءاهتنالاو ث هب لمعلا هللا همزلأ ام عيمجب لمعلاو ث هملع هللا همزلآ ام ملعلاو

 ىف ىلاعتو كرابت هللا نيد ف تباث اذه لكو ث هنع ءاهتنالا هللا همزلآ ام
 لمعو ص آربتو ىلاوو ث هب نمآو ص هب لاقو ، هب لمع نمل هتونثك 0 مكحلا

 ء هتيلب هب لزنتو س هنيعب كلذ نم ءىش هصخي مل ام ىهتناو ، قدصو

 ٠ ةين وأ لمع وأ لونت نم امزال كلذ نم عيضف ث هتجح هب هيلع موقتو

 دقف ، هب قدصو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هب ءاج امب نمآ اذاو

 هللا بتك نم هب قدصيو “ هب نمؤي نأ هيلع ام عيمجب قدصو نمآ

 هللاب نمآ اذاو س هب ناميالا هيلع ام عيمجو ث هتكئالمو هلسرو هئايبنآو

 هب ءاج ام عمجو ؤ هلسرو هتكئالمو هلوسر هب ءاج امبو س هلوسرو

 نيد عيمج هل تبثي ال ناك ولو ، هلك هللا نيد عيمج هل تبث دنف ث هلوسر

 نم هنيعب هللا نيد نم ءىش لكب ملعيو ث رقي ىتح ةلمجلاب رقآ اذا هلك هللا

 ةالص وآ لقعلا نم ةجحلا هب موقت امم كلذ ريغو ص ديعوو دعوو ديحوت

 هرماوآو هللا ضئارف ميمج نم كلذ ريغو ڵ ءوضو وآ مايص وآ ةاكز وأ

عيمج نمو ص تامرحملا نم كلذ ريغو رئابكلاو ابرلاو ىنزلا كرت نم هيهاونو
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 6 هيلع ردتي ال امم كلذ ناكل “ عامسل ا نم ةجحلا هب موقت امم هيصاعم

 اذاو ، هل اكراتو ى هللا نيدل اعيضم كلذ قطي مل اذا ناكلو ؤ هنتيطي الو

 ملسي امناو ى ىدنع كلذك اكلاه هلعل ٠ هلل ابصاع ناك كلذك كلذ ناك

 ٠ هللا نيد هل تبث اذا ىدنع ةيصعملا نم ناسنالا

 ربلا نم راطقألا عيمج ق ءىنشانو دولوم لك نا : اضيأ ليتق دتو

 5 رارنتالا لهأ وأ كرشلا لهأ دالوأ نم س راصمألاو ىاسملاو ، راحبلاو

 عيمج نم رايخألا راربألا وأ ى قافنلا لهآ وأ ةمذلا لهآ وأ برحلا لهآ نم

 نود ضرآ الو ص ةعقب نود ةعقب ىف ث هللا نيد ف مهنيب قرف ال س نيلقثلا

 هصخ ام مكح همزلي امنا مهنم دحاو لكف ؤ دولوم نود دولوم الو س ضرأ

 6 هتوعد هيلا تغلب ام عبمج نم ىلاعتو كرابت هللا نيد ماكحأ عبمج نم

 تياثو ڵ كلذ ىوس امع روذعمو ء هللا هدبعت امم س هنجح هيلع هب تم ةو

 5 ةيالولاو قيدصتلاو ناميالاو رارتالاو ديحوتلا لاحلا هذه ىلع انعم هل

 نيد نم اهيف ام عيمجب رقمو س هب هللا هدبعت ام لصأ ىف ةلمجلاب رقم هنآو
 هرانو هتنجو س هلسرو هبتكو ث هتكئالمو هللاب ناميالا نم ىلاعتو كرابت هللا

 عيمجبو هقدصو س هقحب هللا ديحوت ريسفت عيمجو ص باسحلاو ثعبلاو
 مزاوللا عةجل ايدؤمو ص هلهج عسي الامو ص هللا نيد نم هلهج عسي ام

 تمانت الو س ةوعد كلذ عيمج نم 7 مل ولو 0 مراحملا عيمج نع ابهتنم

 ٠ ةيلب هنم هب تلزن الو س ةجح هنيعب هنم ءىش ى هيلع

 كلذ ىق ادبعتم ناك هتيلب هب تلزن هنيد نم ءىش ق هللا ججح ىاف

 وأ دعولا وآ س ديحوتلا نم اهريبسفت وأ ث ةلمجلا نم هنيعب هيف همزلي امب
 م ات ناف 0 مشآمل او مراحم ا نم وآ { مزا وللاو ضت ارفلا نم وآ ح ديعولا

 ملع وآ ةين وأ ، لمع وأ لوق نم ص هنيد نم هب هللا هدبعت ىذلا كلذب

 ناك ى هللا نيد نم كلذ ريغ وآ مراحم كرت وأ س ديعو وأ دعو وأ ، ديحوت

 ٠ ةمدقتملا هتلاح ىلع ناكو ف هللا نيد ف لاسو ء هلل اعيطم

 ناك ام مكح هنع لطب ى هب هللا هدبعت امب مقي ملو ، كلذ عيض ناو
ئ ل ا هل اي دؤم هي مقي ملو هعيض ى ذلا كلذ ن اك ناف س هنع لازو ع هل اتياث
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 هصخي امناو ث اتفانم ناك قافن ىلا هل ايدؤم ناك ناو ى اكرشم ناك كرش
 اهلك رفكلا ماكحا نا : ليقو ٤ قافن وأ كرش نم ثدحأو ، بكر ام مكح
 ء اقفانم كرشملا ىمسي نآ زوجي الو ص قافنو كرش : نيمسا ىلا ةعجار

 فلتخت ةلبقلا لهآ نم قفانملا مكحو كرشملا مكح نأل ، اكرنم قفانملا الو

 ملو ، مس اب امهنم دحاو لك درفآ اهمكح فالتخا لجأ نمف ص ءابستأ ى

 ٠ نيمسالا نيذه ى امهنيب عمجل ا زجي

 ناك ىتلا هتلاح ىلا عجر هب هللا هدبعت ام عيض ىذلا اذه بات ناف

 لثمح « هللا نيد هب تباث ءىشانلا دولوملا ادهو ؤ هل هعييضت ليت اهيلع

 مزاوللا ءادآ ىف هذه هتلاح ق هيلعو ؤ هلمجلاب رآ نمل هللا نيد تيبث ام

 هيلع ام لثم ديعولاو دعولا تابثاو ديحوتلا هحصو مراحملا نع ءعهتنالاو

 .٠ اهب رتآو ث اهب نماف هلمجلا مكح هيلا مدقت دن ناك ول نا

 نم لمع ام توبث نم نيبرملاو نينمؤملا عيمجل ام لثم دولوملا اذهلو
 مزلي ام هجو ىلع هللا ىصاعم نم ىتآ ام رزوو ؤ هيلع باوثلاو ڵ هللا ةعاط

 ح ءايسثألا نم ءىش ف مهنيبو هنيب قرف الو س هتيلب هب لزنتو ث هيف ةجحلا
 © اهنتو توفي ىنلا ل معألا نم ءىشب هللا هدبعت اذاف ص لاحلا نم لاح الو

 هديعت امب مايقلا هيلع ناك ك ةبانجلا نم لاسنغالاو ةالصلا لثم ىضقنبو

 الام كلذ نم ائيش لهج ناو س كلذ فرع نا ههجو ىلع هتيدأتو % هبي هللا

 ملعل بلطلا هيلع ناك هلك هلهج وآ ك هي الا هللا هديعت ىذلا كلذ لمع متي

 هلأس نيربعملا نم هترضحب ذخآ ناك ناف ، هلهج امع لاؤسلاو \ لهج ام

 ح 4نتيداتو هل ربع ام لوبت هيلع ناك كلذ نم قحلاهلربع اذاه س كلذ نع

 وآ نيقنانمل ١ وآ نيكرشمل ١ وآ ء افعضلا وأ ء املعلا نم هل ربعمل ١ ناك ء ١ وسو

 اولآساف ) : لجو زع هللا لات دتو ، كلذ ف ركذلا لهآ نم مهف ث نايبصلا
 ٠ ) نوملعت ال متنك نا ركذلا لهآ

 ولو ح هب اولاقو ، قحلا اوربع اذا ةرابعلا هذه ىف ركذلا لهأ ءالؤهف
( ؟ ج عرشلا نايب ٢٣ م (
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 ىف ممنأل ءاملعلا نم اوناك ولو ، ةجح مهلوق ناك ام قحلا اوفلاخ مهنأ
 ٠ هللا ىلع نيبذاكلا ءاهفسلا نم عضوملا اذه

 مهانأف قرع تاذ اولصو اموق نآ ول : بوبحم نع دجوي دتو
 هذه : مهل لاتف هيبقع ىلع لوبي : لاق هنأ وجرأ ك عضوم ىف فاج ىبارعأ

 ىبارعألا اذه بوبحم لعجف 6 جحلاب اومرحي نأ مهيلع نكل قرع تاذ

 . نم هلعجو ث مارحالا هيلع بجو نم ىلع ةجح قحلا نم هربع اميف ىاجلا

 ةجح انهاه هلعجو هلاؤسب هللا رمآ نممو ث عضوملا اذه ىف ركذلا لهأ

 نآ زوجب ال هنآ قحملا ةجح نم نوكب ام لقأو س هنيد ىف هللا ججح نم

 موقتال : لانق نم لاتتف ح هلوق هيلع دري الو س للضي الو ء هلات اميف ءىطخي

 نم. ءافعضلا وأ ءاملعلا نم اوناك ص ةنامألا لهأب الا كلذ ىف ةجحلا هيلع

 موقتالو ، كلذ ىف نيملسملا نيتفاوم اوناك اذاانموق تاقث نم وأ نيملسملا

 ٠ ( اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعج ام ) و ع ةجح نئاخ الو مهتم نم
 هل عقي كلذ ملع نأ ث ةكرب نبا هنأ وجرأ ث دمحم ىبأ نع دجويو

 هل هودنسأو ص هب هوربخأ اميف مهنم كلذ لوبق هيلعو س نيملسملا لاؤسب

 % نيمدقتملا ةمئألاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ةلوقنملا ننسلا نم

 ىلع انلد كلذب انرمآ املف ( ركذلا لهآ اولأساف ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 املع ديفي الو ص هل اديلتن هب لمعلا بجوي ةقثلا ربخ نآو س هربخ لوبق

 نايبلاب انرمأ املف ( اونيبتف ابنب قساف مكاج نا ) : لجو زع هللا لوقل
 % قداصلا ربخ دنع عوضوم انع لاؤسلا نأب انلد ڵ\ قسافلا ربخ عم

 ء ةنييتحلا ىلع ملع هربخ نأل ث هب ةقثو ث هل اديلخت ةقثلا ربخ لوبق بوجوو
 ةرابع نآ هريغ لوق نم هتفرع ىذلاو ى هيلا لصوي ال ةقيقحلا ملع نأل
 نم هللا نيد هيف قفاو اميف ةجح نوكي امنا ملاعلا و قداصلاو ةقثلا

 ٠ ملعأ هللاو هنم كلذ لوبت زجي مل هللا نيد فلاخ ناق ص هتدابع

 5 هلقع ىق نسح ام ىلع هادأ نيربعملا نم هترضحب دحآ نكي مل ناف

 ص جورخلا ىلع ردق اذا كلذ نم لهج ام ملع بلط ق جورخلا هيلعو

ء مراحملا نم هنع ءاهتنالا همزلي ام عيمج كلذكو ث هنم هلهج امع لاؤسلاو
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 ملعي نيربعملا نم هرضح نمم اهتمرح ةفرعم ىلع ردقي وهو اهبكر ناف
 كلذ هل ربعي نم ىلع ردقي مل ناو س كلاه وهو ث هل رذع الف لهج وآ
 كلذ بلط ىف دوهجملا لذبو س كلذ نم همزلي ام عيمج نع لاؤسل ا دتنعاف

 غلبي هنأ دجي وجري نمم هنع باغ وآ هعم رضح نمم هتردق هيلا غلب امب

 ٠ كلاه ريغ هنا : ليتق دنتف ڵ كلذ ملع ىلا هدنع

 ائيسث بكتري مل ام امأو « كلاه كاسثلاو ، ملاس اذه لثم ف لئاسلاو

 ملاع وهو انفصو ام بسح ىلع مزاوللا نم ائيسث عيض الو س مراحملا نم
 ملاعلا ىلع ردتي مل ا ذا ڵ لاؤسلا داقنعا كرتي وأ ملاعلل لاؤسلا كرتي وآ

 ليوط رمع دعب تام ولو ث ملاس كلذ عيمج ف ليق دق اميف انعم وهف
 ٠ كلذ ىلع

 ص لاؤسلا هيف هيلع بجيو ع هنيد نم ءىشب هللا هدبعتي مل ام امأو
 لاؤسلا همزلي نآ دحأل زوجي الو ث هنيعب ءىش نع لاؤس هيف هيلع سيلف
 نأ دحأل زوجي ال هنأ امك هلاؤس هعفن هنع لآس اذا ناك ولو ؤ“ هنع

 هملع ه۔هفنل اهملع ولو ث همزلي ال ىتلا تاعاطلا نم ءىش لمع همزلي
 ٠ همزلي ام هنع طح نمك وهف همزلي ال ام ادحآ مزلآ نمو ث اهل

 همزلي ام عيمج نع ةلمجلا ىف لاؤسلا دتتعي نآ هيلع نا ليتق دن نكلو
 ء هقلاخ ةدابع وآ س هثدحم نيد وآ ص هقلاخ نيد وأ ص هللا نيد نم

 دق امد اهب لدتسي ىتلا ءايشألا نم ءىش ىآف س هتلاخ اضر وآ ةدابع وأ

 همزلي ام ةلمج نع لاؤسلا داثتعا هيلعف ؤس هتفرعم نم هيلا هللا هاده

 ةدابع وآ هقلاخ اضر ىلا لصي الو عيطتسي ال هنأل ے كلذ ىل ا ىدنها اذا

 كردي نمم نيدبعتملا نم هلثم وه نمم ث هريغ نم كلذ بلطب الإ هقلاخ
 % هدنع نم هنم لهج امم هتلاخ اضر كردي هنآ هيلا ىدتها اميف هلتع

 ٠ هنم هتفرعم كردي وأ ، هدنع نم هنم لهج امم هقلاخ اضر كردي وآ

 نم لاقف عامسلا نم ةجحلا هب موقت امم هلهج هعسي ناك ام امآو
موقت ال : لات نم لاقو ث هربع وأ ملاعب كلذب موقت ةجحلا نا : لاق
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 كلذ ىف ةجحلا موقت ال : لانت نم لاقو ث نيماعب الإ كلذ ىف ةجحلا

 هب موقت نمب الإ كلذ ىف ةجحلا موقت ال : لاق نم لاتقو ، ةعبرأب الإ

 ٠ ةرشعل ١ ىل ١ ةسمخل ١ نم طلغل ا مهيلع زوجي الو 7 رهشل ا ةجح

 وه هملعي ىتح الإ كلذ ىف ةجحلا هيلع موقن ال : لاق نم لاتو
 هعسيو ؤ هملع ءاملعلل حضتا امك هملع هل حضتيو ث ءاملعلا هتملع امك

 هرذع اهب عطتني ىتلا كلذ ىف ةجحلا هيع مقت مل امو ، كلذ ف كشلا
 ح هملع هل حضتاو هملع اذاف ، هيف كشلاو ، هيف فوقولا هل عساوف

 مل هرذع اهب عطقني ةلزنمب لزنو ؤ هباوص هل نابو هردص هل حرشناو

 ٠ زوجي ال كس فوتو هفوقو ناك فقوف هيف كسث ناف ث هيف كسنلا هعسي

 هيلع ةجحلا مايق ف فلتخا ىذلا ءىشلا كلذ نع فقو نا كلذكو
 كش فوقو ١ ذه نكب ملو . هل ١ وربع ام ملع نع فوقولا هل ناك هيف

 ىف مهيلع ةجح مهلعجي نم لوق ىفو ث هيلع ةجح مهلعجيال نم لوق ىف
 ٠ زوجي ال كش فوقو كلذ ملع نع هفوقو نوكيف ليواقألا دحأ

 د قف ةجح مهريغتب هيلع موقت ال ناك ولو ءاملعلا نع فقو نا امآو
 فوقو لكو ، زوجي ال كش فوقو كلذ ناف س كلذ هعسي ال هنا : ليق

 كسث فوقو كلذ سيلف س ىآرلاب هيف اوفلتخا دق امم هللا نيد ىف زوجي ال

 سيل امم ازئاج ناك فوقو لكو ث هفناو كالهىلع نوملسملا عمجي امم

 ٠ ةمالسلا فوتو وهو ؤ زئاج فرقو كلذف ص نيملسملا دنع فالتخا هيف

 فقوو ؤ هالون نم نع فقوو ، ثدحملا نع فقو اذا هنا : ليق دتو

 نا : لين دقف ث هفوتوك فنو نم الإ لوتي ملو ڵ هنم ءىرب نم نع
 هثدح ف كس دت ىذلا ثدحملا اذه نأل س زوجي ال كش فوتو اذه

 نركي وآ 6 ةيجا و 4هتم ء ١ ريلاف ك هلل ةيصعم ام ١ هنأ وهف هنع فقوو

 ء ءىربتملا ىفو ث هيلوتم قو ث هيف كش اذاف ، هزئاج هتيالوف ةيصعم ريغ
 اذه نا ليق دنو ةءاريبلاو ةدالولا ضرف طتسأ دنف مهنع فقوو

٠ نوملسم ١ مهيلع ٥ ركنأ ى ذلا ةيبرعشل ١ فوقو
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 ٠ نيلتاقتملاو نينعالنملاك الكشم ثدحملا ثدح ناك اذا امآو

 فقي نمل وآ ىلولل لتاقلاو ، ضعب مهضعب نم نيآربتملاو نيداضتملاو

 دوهيلا نم وأ ث ةلبقملا لهآ نم هنم آربي نمم وآ ص ةلبقلا لهآ نم هنع

 قالطالا ىلع مرحي هلتقو ص هلتق زوجي ال نم عيمجو ؤ ىراصنلا نم وآ

 دق امم هنآ ىدنع اذه لكف ، هب لتقلا هيلع بجي ام هنم حصي ىتح الإ

 نأل ، لتاقلا نمو مهنم ةءاربلا زوجت : لاق نم لانتف ىأرلاب هيف فلتخا
 ئ مهتيالو زوجت : لاق نم لاتو اهلالح حصي ىنح ةمرحم مهءامد

 ريغب مهلتق هنآ ملعي ىتح كلذ لبق انم مهالوتب ناك نمل لتاقلا ةيالوو
 زوجيو 4 مه رمآ لاكسال لئاقلا نعو مهنع فقي : لاقت نم لاقو ؤ قح

 ٠ هئايلوآ لطاب حصي ىتح هئايلوآ نم ءىربتملاو ىلوتملا ىلوتي نأ فتاولل

 هفوقوك فقو رمألا لوتي ملو ص ءىربنملاو ىلوتملا نع فقو ناف
 سيلو ث هلثم وهف اذه هبشآ املكو ء زوجي ال ىدنع كسث فوقو اذهف

 اذاو ، لاؤسلا مهيف هل زوجي ىذلا فوقولا فتو اذا فتاولا ىلع بجي

 امع لاؤسلاو كلذ نم ةبوتلا هيلعف هل زوجي ال ىذلا كشلا فوقو فقو
 ٠ همزلي ام لهجو ؤ، بتي مل نا كلذ ىف همزلي

 ، هيلع ردقت اذا جورخلا هيلعف نيربعملا نم هترضحب دحآ نكي مل ناف
 اهتقو توفي امم اهب لمعلا همزل ةضيرف لكو ص كلذ نم لهج امع لآسيل
 نم لاؤس هيلعف س هنم ائيس لهج وآ هتيفيك فرعي ملو ؤ لمعلا لهجب

 هيلعف نيربعملا نم ادحآ هترضحب دجي مل ناف ص نيربعملا نم هترضحب
 ةنونيدلاو ، هب الإ متي ال امم اهملع نم هلهج ام ملع بلط ىف جورخلا

 ةجحلا هب موقت امم تامرحملا نم هبكر ءىش لكو ث كلذ نع لاؤسلاب
 ء هنع لقنتم ريغ هيلع اميقم هبوكرب اكلاه نوكي امم عامسلا نم هيلع
 . نيربعملا نم هرضح نمل لاؤسلا هيلعف

 جرخيف ث كالهلا لحم هب لح دق امم هلهج ام ملع بلط ىق جورخلاو

ىف هلقع نم هيف ةجحلا هيلع موقت امم هبكر مرحم لكو ع هب كله دقن امم
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 زوجي ال ىذلا هديعوو هدعوو هللا ديحوت نم ءىش ىف كلاك عامجإلا
 % لاؤس كلذ ىف هيلع سيلف كلذل دحجلا وأ عامجالا ىف هيف كنلا

 % كلذ ىف قحلا ملعي نآ هيلعف س كلذي هلنتع نم هيلع تمانت دق ةجحلا نأل

 همزلي نآ دحأل زوجي الف مازلا امآو س كلذ نع لاؤسلاب رمؤي هنأ ريغ

 ءىش لك سيل هنأل هلاؤس هعفن لآس اذا ناك ولو س تفرع ام ىلع كلذ

 هنا امك ص هابأ مزلي نآ زاج هل امزال نكب ملو س لأس اذا لئاسلا مفني

 ص هل ةمزال ريغ تناك اذا اهلمع نا هعفني ةعاط لمع همزلي نأ دحأل سيل

 اميف عامسلا نم ةجحلا هب موقت اميف لاؤسلاب ةنونيدلا همزلي امناو
 ٠ لاؤسلا هيف همزلي

 ناو ث اكلاه ناك هل لاؤسلا كرت هنأل ڵ كلذ ملع بلط ىق جورخلاو

 ناك ام امآو س هل لاؤسلا موزل عضوم وه اذهف املاس ناك لاؤسلاب ناد

 تمانو ؤ هيف هرذع عطقنا دنثو لاؤسلا كرت نا اكلاهو س لآس نا اكلاه

 اذكه لاؤسلا هيف همزلي نأ دحأل زوجي الو ث هلقع نم هب ةجحلا هيلع
 ٠ ليق هنأ ىدنع

 لهجو ء ةءاربلا الو ةيالولا هب قحتسي ام هنم ملعي مل نم امآو

 نيد فوقو انهاه فوقولاف س سنالاو نجلا نم نيلقثلا ميمج نم هرمأ

 ءىرب اهمكح ملع ناف ةريبك بوكر هنم ملع ناف ، لاؤس هيف همزلي الو
 ريغ الو ةريبك الو ةيصعم الو ةعاط اهنآ ردي ملف اهلهج ناو س اهبكار نم
 كلذ ف لاؤس هيلع سيلو ث كلذ ةفرعم لهج هعسي هنا ليق دقف ث ةريبك
 ٠ امرحم وآ الحتسم ناك

 هذهل بكارلا اذه نأل ڵ كلذ ىف لاؤسلا هيلع نا : لاق نم لاقو

 راصق اثدح ثدحآ مث ، هرمأ عيمجب الهاج اهبوكر لبق ناك ةريبكلا

 اذه ديعت دقو ؤ ه رمآ لوهجمل اك هرمآ مولعم ١ سيلو ئ امولعم هعم هرمآ

 مكحلا ملع ول نآ ع اهنم اهيف مكحلا ملع ول هيف تادابعب هرمأب ملاعلا

٠ هنم ءىربل اهيف
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 ةيصعمب ملعي مل نمل زوجي ىتلا ةحلاصلا لامعألا لمع ول هنآ اهنمو
 : لاق نم لاق هيف ةلخادلا للعلا لجألف ث اهنم ةبوتلا دعب الإ هتيالو
 ىف لاؤسلا داقتعا هيلع نا : لاق نم لاقو س كلذ ىف لاؤسلا هيلع نا

 هتمزل نم آربت كلذ لبت ناك اهلهجف “ ةءآرب وآ ةيالو نم همزل ام لك
 ٠ هنع فقي وآ ث هنم ةءاربلا هتمزل نم ىلوتي وأ ث هتيالو

 هل تمدتت دن تناك نميف الإ لاؤسلا همزلي ال : لات نم لاقو

 5 ىآرب هالوني نآ هيلعف « همكح فرعيب مل اثدح ثدحأ مث ڵ هعم هيالو

 ةفرعمب هالوتيف ، همكح فرعيل هثدح ىف همزلي ام نع لاؤسلا دتتعيو

 ٠ ةفرعمب هنم آربي وأ

 ك هلهج هعست ال امم هثدح نكب ملو ىآرب هال ون اذا : لات نم لاةو

 ةجح هيلع مقن مل ام ىأرلاب هل هتيالوب ملاس هنأل ، لاؤس هيلع سيلف
 ٠ هثدح مكح ةفرعمب

 لهج اثدح ثدحآ من ؤ نبد فوننو هنع اعتاو ناك نميف فلتخاو

 دانتنعا ىلع فوقولا نم هيلع وه ام ةلمج ىلع نوكي : لاق نم لاقف همكح

 ٠ اودع ناك نا هنم ةءاربلاو ء ايلو ناك نا هل ةيالولا ةطيرش

 زوجي نكلو ، نيد فوقو هنع فقي نآ هل زوجي ال : لاق نم لاتو

 { ةيالو نم هيف همزل اميف ةجحلا ىقلي ىتح ىآر فوقو هنع فقي نآ هل

 ٠ ةءارب وأ

 لاقف نيدلا ىف الالح مرح وآ امارح لحتسا نميف فلتخاو
 هنأ ملع نم هلالض ف كشلا الو ، هرفك ملع لهج عسي ال : لات نم
 موقنو ةمألا عامج ا وآ ئ هلوسر ةنس وآ هللا يباتك نم م ١ رحل لحتسم

 هللا نيد نم هيلع وه ام صقان هنأل ، هلتع نم هرفك ةفرعمب ةجحلا هيلع

 هللا نيد نم هيلع وه اميف كشي نأ هل زوجي الو ع هب نيدي ىذلا
ىف الو ، نيدلا نم هيلط وه اميف كشي نآ هل زوجي الو س هب نيدي ىذلا
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 مل ام لاؤس انهاه هعفني الو ء هيلع هضقنو هنيد لالضب ناد نم لالض

 ٠ هيف لاؤس الف لوقلا اذه ىلعو س كلذ مكح ملعي

 : نيدب هبكار ىلوتي وأ هبكري مل ام هليج هعسي : لات نم لاتو
 مهنع فقي وآ س نيدب وآ ىآرب هبكار نم اوءدب اذا ءاملعلا نم آربي وآ
 لوقلا اذه ىلعو ص نيدب ءافعضلا نم آربي وآ فقي وآ ، نيدب وآ ىآرب

 ص لاؤس هبف هيلع سيلف هليج هعسو ءىش لك نأل ع لاؤس هيلع سيلف
 لحتسملا ءىشلا ىف كسنلا هعسي ال امناو ث ريشب لوق هنآ دجوي اذهف

 ٠ هللا نيد نم م رحملاو

 ح هللا نيد نم ث لالحلل مرحملا وأ ے مارحلل لحتسملا ناسنالا امأو
 ناسنالا قف كشلا نأل ، هلالض قف كشلاو هلالض ملع لهج عسيف

 كسنلا نأل ، مرحملا وآ لحنملا ءىنلا ىف كشلاك سيل مرحملاو لحنسملا

 % لحتسىملا ءىشلا ىف كشلا ريغ وه لحتسىملا ناسنالا لالض ف

 ء هللا همرح ام مارح وأ ث هللا هلحآ ام لالح وه ملع اذاف 0 مرحملا وأ

 قيضي الم 0 مرحملاو لحتسملا ناسنالا ىف كش امناو س هيف كشي ملو

 ٠ دحآ كالهب دحآ كلهي الو س هلالض ملع لهج هعسيو ؤ كشلا هيلع

 كش ناف ڵ كرسثم وه ةلمجلا ق كاسشلا نآ لوقلا اذه دكؤي اممو

 قرنتفاف ڵ ةمعن رفاك ناكو ، اكرشم نكي مل ةلمجلا ىف كاسثلا ىف دحأ

 كاسثلا ناكف ى ةلمجلا ىق كاسثلا ىق كاسثلاو ةلمجملا ىف كاسثلا نيب مكحلا

 ىف كسلا ناكف ى ةمعن رفاك هيف كاسثلا ىف كاسثلاو ، اكرشم ةلمجلا ى
 ء كلذ ىف مكحلا وتسي ملو ث ءىشلا ىف كاسثلا ىف كسثلا ريغ ءىشلا

 ىلع ميقي ال نأو ، لاؤسلا اذه ىف ءاملعلا نم بحتسا نم بحتساو
 ثدحملا ناك اذا امأو ، هكشب كلهي هنأ ملعلا لهأ رثكأ لات دن ىذلا هكش
 هنأ لوتلا رثكاف ، اميرحت الو اليلحت كلذ ىف هللاىلععدم ريغ وأ امرحم

 ء نيدب هيبكار ىلوتي وآ ڵ هوبكر ام بكري مل ام نيمرحملا لهج مسب
 مهنع فقي وآ نيد وأ ىأرب هبكار نم اوعدبا اذا ءاملعلا نم ىأربي وأ

. نيدب ءافعضلا نع فقي وأ ربب وأ ، نيدب وأ ىأرب
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 لهج عسي ال امك ، نيمرحلا لهج عسي ال : لاق نم لاقو
 لك : ليق دقو ث ذاش لوق اذهو ى نيدلا لصآ نوفلاخي مهنأل % نيلحتسملا

 لكو ص كش فوقو وهف اهلك فقوألا عيمج نم هللا نيد ف زوجي ال فوقو
 عيمج نا : ليق دقو ، كش فوقو وه سيلف هللا نيد ىف زئاج فوقو
 هدبعتي مل ام عيمج وهو هلهج عسي لصآ : نيلصآ ىلا عجري هلك هللا نيد
 هليج عسي ال لصأو ث لاؤس هيف مزلي ال لصألا اذهو ث هب هللا
 نم ءىشب هللا نم دبعتلا هيلا قبس ناف هب هللا هدبعت ام عيمج وهو
 ةجحلا هب موقن امم اذه هبآ امو س هديعوو هدعو قيدصت وأ س هديحوت

 دق ةجحلا نأل س كله هلهج ناف ى هلهج هعسي الو هملع هيلعف ص لتنعلا نم
 دق امع لاؤسلا داقتعاب انهاه رذعي الو ث هلقع نم هملعب هيلع تماق
 ٠ هنم هب هللا هديعت

 هيف قحلا ناك امنا : ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبآ نعو

 هقيرط برضو ص عمسلا قيرط نم برضف : نيبرض ىلع وهف دحاو
 كلاه الو ، هضرف مزال ريغف عمسلا قيرط هيرط ناك امف ى لقعلا قيرط
 قرط اذاف ى لوقنملا ربخلا وهو ث هب ةجحلا مايق دعب الإ هملعي مل نم

 ڵ لوقنملا ظفللا سىفن ق ارسغفم ناك نا هضرف موزل ةحصم عمسل ١

 . هب بطوخ ام ريسفت نع ءاملعلا لآسي نآ ىلاف المجم ناك ناو

 : نيمسق ىلع مسقنيف لقعلا قيرط هتقيرط ناك امو

 ملاع هنأو « دحاو هللا نأ لثم لقعلا ىف مئان هليلد : لوألا مسقلا
 % هملعيو هدقتعي نأ هايا هعمسو هركذ دنع هيلعف س كلذ وحنو ص رداتو

 اذهف هدعبو فالتخالا ليقو ع هلابب ةروطخ دنع كلاه وهو هلهجي الو

 ٠ هتجح موزلو هليلد مايقل هيف كاشلل رذع الو ث هلهج هعسي ال هوحنو

 هللا نا لثم هيف سانلا نيب فالتخالا ناك ام وه : ىناثلا مستلاو

 ةجحف ص هسفنب رداتو ، هسفنب مل اع وآ ڵ ے ةردتي ردانو 0 ملعب مل اع

دقتعي ال نأ هيف كاسثلا ىلعو ص لاؤسلاو لالدتسالا دعب مزلت اذه
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 هللا نآ وهو ث ةلمجلاب كسمتي نآو س ليلد ريغب نيفلتخملا داقتعا نم الوق
 ٠ ءىش هلثمك سيل دحاو

 ةجحلا هب موقت امم اذه نآ لعجي هنآ ىدنعف دمحم ىبأ ريغ امآو

 نيقولخملا ىناعم عيمج هللا نع ىفني نآ ناسنالا ىلع نآو ص لقعلا نم

 ناو ص ىناعملا نم ىنعم ق هتلخ نيبو هللا نيب ىواسي ال نآو ث اهلك

 اهل ىتلا هضئارف نم ءىشب لجو زع هللا نم دبعتلا ناسنالا ىلا قبس
 ء ةبانجلا نم لاستغالاو ، ءوضولاو ةالصلاك ىضقني وأ ، توفي تقو

 ةبانجلا نم لاستغالا هيلعف ةالص تقو رضح اذاف س ناضمر رهس موصو

 ٠ ءوضو ريغ ىلع ناك نا ةالصلل ءوضولاو ث ابنج ناك نا

 هرذح نمل كلذ نع لاؤسلا هيلعف كلذ نم همزل دن امم ائبىش لهج ناف

 ق نسح ام ىلع هادأ نبريعمل ١ نم دحأ هرضحي مل ناف ك نيربعم ١ نم

 هيلع هلديو س همزل دنن ام هل ربعي نم بلط ف جورخلا هيلعو ص هلننع
 كلذكو ص هيدؤيل ضرفلا اذه نم همزل دن امع لاؤسلاب ةنونيدلا داقتعا

 مايقلا هيلعف ش اهتنثو توفي ىتلا اهملعب هللا هدبعت ىتلا ضئارفلا عيمج

 جورخلاو 4 اهملع نم لهج دق امع لا سلاو ص اهملع نم هي هللا هديعت 379

 ٠ كلذ ملع ب بلط ى

 امهريغ وآ رصعلا وآ رهظلا ةالص لثم ةالص هتمزل اذا هنأ دجوي دقو

 كلت هتالص هعفنت ال هنآ ةضيرف اهنآ ملعي ملو أ اهااصف ,رضئا ضتارفلا نم

 اهضرقب ملعي ملو اهالص ناف أ هل ةمزال اهنأو ئ ةضبرق ا ملعي ىتح

 . مثالاو لدبلاو ةرافكلا هيلع نآ هل اهموزلو هيلع

 نم لانتو ٠ مئال او لديلا هيلعو ص هيلع ةرافك ال : لاق نم لاتقو

 هيلع لدبي الو ةرافك ال : لاق نم لانتو ٠ مئال ا هيلعو ؤ هيلع لدي ال : لاق

 م انثو ڵ كلذ ها ز_جآ دقو لمع دتو ؤ لمعلا هفغلك امنا هللا نأل ح مثا الو

 نأل هعاطآ دنو س هعبطب نآ قاثيملا هيلع ذخآ دقو ء هب هللا هدبعت امب

6 هيصعيب ال نآ قاثيملا هيلع ذخآو ڵ هعيطي نأ قاثيملا هيلع ذخأ دق هللا
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 س لهج وأ ةيصعم اهنأ ملع ث هلل ايصاع ناك هيصاعم نم ائيسث بكر ناف
 هيلع اطخاس ؤ، هيصعي ال نأ هيلع هذخآ ىذلا قاثيملل اضقان ناكو

 ناك اذاف ء افالتخا اذه ىق ملعأ الو ث اهلهج وآ اهملع ص اهل هباكتراب

 اهريغ وآ تاولص نم تاعاطلا نم ائبسث لمع اذا كلذكف اذكه هيف مكحل ١

 هلمعب هللا هدبعت امب لمع دتو ص اهلهج وآ ةعاط اهنأ ملع ث هع اطآ دتنف

 هيلع هذخآ ىذلا قاثيملا فو دقو ط اهلهج وآ ةضيرف اهنآ ملع ةضيرف نم
 ٠ ع اطآ دقو ؤ هيف هعيبطب نآ

 نوكي كلذكف ث هيلع ةتباث ىصع ذا هنيصعمب اذوخأم نوكي امكف
 ىصعي ال نأ ىصاعلا نم دارملا نأل ى هل ةيناث عاطا اذا هتعاط هنم الويتم

 لمع تيث امكق ف عاطأ دو عيطي نآ عيطم ا نم دارملاو ے ىصع دتو

 ىف نأ وجرآو 0 عاطأ اذا ةعاط لمع هل تبث كلذكف ىصع اذا هتيصعم

 اهملع ىصع اذا هتيصعم هيلع تيث اذا هنآ ؤ هلضفو هلدعو هللا مرك

 ٠ اهلهج وآ اهملع عاطأ اذا هنعاط هل تيث كلذكف ت اهلهج وآ

 مراحملا بانتجاو ضئارفلا لمعب عفتني ال هنا : ليق هنأ ىدنعو
 ىدنع ام رثكأو س لوقلا ضعب ىف هل هموزلو كلذ ضرفب ملعي ىتح

 ضرفو ث اهمارح ملعي نآ تامرحملا كرت اذا هيلع سيل هنا لبق دت هنأ

 © امهيلع هلل ركاسثلا س ةصخرلل لباقلا نأ دجوي دتو ، هيلع اهكرت

 ٠ ملعأ هللاو دجوي اذه وحنو اهريغب ذخآلا بستحملا رباصلا دهتجملاك

 اذاف جحلاو ةاكزلاك عساو اهتقو ىتلا ضئارفلا نم ناك ام امأو
 ء هنم هب هللا هدبعت ام ملع هيلع نا ليق دقف كلذ نم ءىشب هدبعت

 ٠ هملع لهج هعسي الو

 زوجي ال ةلاح تأت مل ام كلذ لهج هعسي لاق نم لانو

 ةيصولا كرتي وأ ڵ هنم هيلع هل بجو دق ام ءاضق ريخأت هل

 ناك ولو ؤ كلذ كرتب نيدب وآ س اهيلع ردات وهو هنم همزل دق امب

 ٠ كلذ ريخأت ق هل اعسوم

ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبآ نع تدجو اميف تفرع دتو
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 قبس ناو ٠ ملعأ هللاو هيلع ردقي ام لوأ ىف اذه لثم لعف هيلع بجوي هنأ

 مل ناف ث هكرت هيلعف ڵ تامرحملا كرت نم ءىشب هللا نم دبعتلا هيلا

 د_حآ ناك ناف 4 هبكر دق امع لاؤسلاب ةنونيدلا لسف هيكرو هكرتي

 هيلعف هترضحب مهنم دحأ نكي مل ناو ث هلأس نيربعملا نم هترضحب

 ق جورخلا هلع امناو ؤ مرحملا بوكر ىف همزل امع لاؤسلاو ث جورخلا
 ىلع ردق اذا همزل دق ام ملع بلط نم هيف جورخلا همزلي ام عيمج

 هبسشآ امو ؤس ندبلا ةحصو ص قيرطلا نمآو ةلحارلاو دازلاب جورخلا

 ٠ اذه

 هعسيو س هللا ضئارف نم ناتضيرف امه ع ةءاربلاو ةيالولا كلذكو
 ةيالوب هللا هدبعت ناف س امهدحآب وآ امهب هللا هدبعتي مل ام امهلهج

 هللا ءايلوآ عيمج ` ىلوي نآ هيلعف س ةلمجلا ىف هئادعأ ةوادعو ٤ هئابلوأ

 تنبثو مهريغو - سنالا نم نيحلاصلاو نييبنلاو ةكئالملا نم مهلك

 % ناثوألا ةدبعو ىراصنلاو دوهيلا نم مهلك هللا ءادعأ نم ةءاربلا هل

 هعسوو ص رارتنالا لهآ نم رافكلاو ث نيقفانملا عيمجو نيكرشملا عيمجو
 هللا هدبعتي ىتح مهلك هللا ءايلوأ عيمج لهجو ، مهلك هللا ءايلوأ عيمج لهج

 ث هتيالو ىلع ناك مث ى كلذ ريغب وآ هنيعب وآ همساب هئايلوأ نم دحأ ةيالوب
 نم ةءاربلاب هللا هدبعني ىتح مهلك هللا ءادعأ عيمج لهج هعسي كلذكو

 امنا س هلك هللا نيد عيمج اذكه س هنتم ةءاربلا هيلع ناك مث 4 مهدحأ

 هدبعتي مل امم هنم كلذ ريغ هيلع سيلو ث هب هللا هدبعت ام هنم همزلي

 ٠ هي هللا

 امب مايقلا هيلعف هلك هنيد عيمج نم هب هللا هدبعت ءىنث لكف
 عمج نم هب هللا هدبعتي مل ءىش لكو ص هلهج هعسي الو س هنم هب هدبعت

 ناسنالا ىلع ناك ولو ص هنع لاؤسلا همزلي الو ث هلهج هل عساوف هلك هنيد

 عيمج نم كلذ هيلع ناكل هب هدبعتي نآ لبق هللا نيد نم ءىشب موقي نأ
 عيمج نم هلك هللا نيد عيمج نم ء ىش همزل ولو ؤس هنيد نم اهلك ء ايىشأل ١

 لبق هلك هللا نيد ميمج فق كلذ همزلي ناكل هب هدبعتي نأ لبق اهلك ءايشألا

لبق هلك هللا نيد نم دحاو ءىش همزلي مل اذا كلذكو ث هب هدبعتي نأ
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 لبق هللا نبد نم ء ايسشألا عيمج فق كلذ همزلب ال كلذكف ؤ ه دبعتي نأ

 ءىش لكو ، دحاو لصأ هلك اذه ىف هللا نيبد لصآ نأل 0 اهب هديعتي نآ

 ء كلذ هل مزالو ث هدبعت امب مايقلا هيلعف هب مايقلا همزلأو هب هللا هدبعت

 هلهج هل عساوف هب هللا هدبعتي مل ءىش لكو ث هلهج هعسي .الو
 ٠ هلل مزال ريغو

 ىلوت اذاف ے ىدنع اذه ىف لوتلاك ةءاربلاو ةيالولا ىف لوقلاو
 نه مهلك هللا ءايلوأ ةيالو هل تبث دقف مهلك هللا ءايلوأ عيمج ناسنالا
 ةكئالم نم ادحآ ىلوتي نآ هيلع سيلو ف مهريغو نجلاو سىنالاو هكئالملا

 انئاك مهنم دحأ ةيالوب هللا هدبعتي ىتح مهعيمج لهج هعسيو ؤ همساب هللا

 هعسيو ؤ هلهج هعسي الو ث هيلع هتيالو هيلع ناك مث ى مهنم ناك نم

 انئاك مهنم دحآ نع الو س مهنع لاؤس هيلع سيلو ث مهنم هريغ لهج

 هللا نآ ولو ث هنع لاؤسلا هللا نيد ف هيلع بجي ىتح الإ ص ناك نم
 هللا هدبعت امب مايقلا هيلع ناكل ، مهئامسأب هنكتالم عيمج ةيالوب هدبعت
 مهلك هئايلوأ عيمج ةيالوب هللا هدبعت اناسنا نأ ولو ُ مهتي الو نم هب
 هد بعتي مل رخآو ، كلذ ريغب وأ مهنيعأب وآ ، مهتافصب وآ مهئامسأب
 ةيالوب هللا هدبعت نم ىلع ناكل ، مهلك هئايلوأ عيمج نم دحأ ةيالوب هللا
 نم ىلع نكي ملو ث مهتيالو نم هب هللا هدبعت امب مايقلا مهلك هئايلوآ
 ٠ مهنم ادحأ ىلوتي نأ مهنم دحأ ةيالوب هللا هدبعتي مل

 مهئامسأب هللا ءادعأ عيمج نم ةءاربلاب هللا هدبعن اناسننا نآ ولو

 نم ةءأ ريي ه ديعتي مل رخآو 6 كلذ ريعي وآ مهنايعأب وأ مهتافصب وأ

 مايقلا اهي هدبعتو ةءاربلا هللا همزلآ نم ىلع ناكل 0 هئادعآ نم دحآ

 هللا ٥هديعتي مل نم ىلع نكي ملو ك ةءاربلا نم هي هديعتو هللا همزلآ امي

 لك مزلي امنا هلك هللا نيد عبمج كلذكو ك مهنم دحآنم آريب نأ ةءاريلاي

 هب هللا هدبعتي مل ءىش لكو ص هلهج هعسي الو ث هب هللا هدبعت امب ناسنا

 ةضيرفب مهلك هدابع عيمج دبعت هللا نآ ولو ث هلهج هل عساوو ء همزلي مل
 عبمج ىلع ناكل ةضيرفلا كلتم ٥هديعتي مل ادحاو اناسنا الا ةدحاو

ىلع نكي ملو ث اهلهج مهعسبي الو ے ةضيرفلا كلتب مايقلا هللا دابع
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 مزلي الو ، اهلهج هل اعساو ناكو ، ةضيرفلا كلنب مايقلا ناسنالا اذه
 هللا هدبعت اناسنا نأ ولو ، هريغ تمزل اذا ةضيرفلا هذه ناسنالا اذه

 ناكل ڵ ةضيرفلا كلتب هدابع عيمج دبعتي ملو ، ةدحاو ةضيرفب هدحو
 نكي ملو ث اهلهج هعسيي الو س هضيرفلا هذهب مايقلا ناسنالا اذه ىلع

 ء اهب مايقلا ةضيرفلا كلتب مهدبعتي مل نيذلا هللا دابع عيمج ىلع
 ٠ اهلهج مهل اعساو ناكو ، اهنع لاؤسلا الو

 ء لقملا نم ةجحلا هب موقت امم ىدنع هلك هللا .نيد عيمج اذكهو

 نيذه ىلا عجا ر هلك هللا نيد عيمجو ك عامسلا نم ةجحلا هب موقن اممو

 هعسي الو ث هنم هب هللا هدبعت ام هنم ناسنا لك مزلي امنا ، نيلصألا

 هدبعت ناسنا لكف ث هنع لاؤسلا الو ص هب مايقلا هيلع سيلو ؤ هلهج

 مل اذا ڵ هتقلخ نم هريغ هب هللا دبعتي مل ولو ص هب مايقلا هيلعف ءىشب هللا

 ةءارب وآ ةيالو نم هب هللا هدبعتب مل ءىش لكو ص هتلخ نم هريغ هللا دبعتي

 هريغ هب هللا دبعتي مل ولو ك هب مايقلا هيلعف هللا نيد نم كلذ ريغو
 نم هريغ هللا هب دبعتي مل اذا هب مايقلا كرت هل زوجي الو س هقلخ نم
 نم كلذ ريغ وآ ةءارب وآ ةيالو نم هب هللا هدبعتي مل ءىش لكو ص هتلخ

 ٠ هللا نيد

 هب هللا دبعت اذا هب مايقلا همزلي الف هقلخ عيمج هب دبعت ولو

 هنع طحي الو ؤ هب هللا هدبعت ام ناسنالا مزلي امناو س هتلخ عيمج

 ٧ هريغ مزل اذا همزلي مل ام همزلي الو ؤس هريغ مزلي مل ذا همزل ام

 نيلسرملا هئايبنأ عيمجو مهلك هللا ءايبنأ عيمج كلذكو 2 اذه مهفاف

 ةريخلاو ڵس نولعألا ة_هئألا مه نيذلا « مهتلاسمرب نآرقلا قطن نيذلا

 هيبن هللا بطاخ نيذلا ةمئألاو ص نورهطملا فارشألاو س نوفطمملا

 م:ب مامنتالاو 3 مهل عابتالاو ح مهب ءادتننالاو ملسو هبلع هللا ىلص ادمحم

 ٠ ) هدتتا مهادهبف هللا ىده نيذلا كئلوآ ( : لاقف

 دمحم انيبن ىلع نآرقلاب لزن ىذلا ميركلا كلملا ليربج كلذكو
هلل ١ ىلص ةمئألا فرشأ نم وهو { انلو هل ماما وهو 6 ملسو هيلع هللا ىلص
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 رقملا رارقا ىف مهتي الو ةتباث ءالؤه نم هتركذ نم عيمجف ص ملسو هيلع
 ءايلوأ عيمج ىلوت اذا هنأل ث ةلمجلا ةيالو ىف مهتي الو ةتباثو ث ةلمجلاب

 ملسو مهيلع هللا ىلص مهعيمج لهج هعسيو ث مهالوت دقف مهلك هللا
 ةيالولا لهج الو هلهج هعسي الف ، ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم انيبن الإ
 همزلي الو ث هملع هيلا ىدأت وآ س هركذب عمس اذا هب قيدصتلا الو ث هل

 ٠ كله مهنع لاؤسلاب ناد ناف 0 مهنم دحأ نع الو مهنع لاؤسلا

 ء كله نيملسملا نيد نم هل زوجي ام ريغب مهنم ادحآ ىلوت نا كلذكو

 امناو س هنع لاؤسلاب ةنونيدلا هل زوجي ال هلهج ناسنالا عسو ءىنث لكو

 اذا ةليضفلاو ةليسولا قيرط نم هلهج هعسي ال ام نع لاؤسلا هل زوجي
 هعسي امع لاؤسلا نوكي امناو ص ازئاج ناكو ڵ الضف لاؤسلا مقو

 ةمآ نم نيحلاصلاو ءايبنألا ةفرعم نع لآس ناف س ةنونيد ريغ نم هلهج

 5 مهب ىدتقيل ةحلاصلا مهرابخأ ةفرعمو ص ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 كلذف ؤ كلذ عيمج نم هل زوجي اميف مهتالخأب قلختيلو ص مهب ىسأتيلو
 ء ةضيرف كلذب هلاةتسنا لاح ىف لطعي مل ام لامعألا فرنأ نم

 ٠ هللا نيد ق هنم لضنفأ وه ام وآ

 ناكل س هل هتقفن هيلع هللا ضرف نم ةقفن همزل اناسنا نآ ولو

 ةضيرفلا كلتب موقيل اهبسكب لغتشي ةدحاو ةمرق وآ دحاو بح سدس

 ناسنالل زوجي الو ے هنم هللا هرذع دق ىذلا كلذب هلاغتشا نم لضفأ
 ء لئاضفلاب هلاغتشا لجأ نم تربك وآ ترغص ةدحاو ةضيرف لطعي نأ
 ء ضئارفلا عيض اذا لئاسولا هنم هللا لبقتي ال هنأل تفرشو تربك ولو

 نم بتي مل نا ةضيرفلا هذه معييضتب هللا هبذعيو س اهيلع هبيثي الو
 . اهعيبضت

 لجأ نم ةرضاح ةضيرف لطعي نآ هل زوجي ال هنا : ليق دت كلذكو

 جحلا ضرف هيلع بجو نم : ليتق دق هنآ امك ث ةبئاغ ةضيرفب همايق
 نم هب مايتلا هيلع بجي نمل موقي نأ دعب الإ جورخلا هل زوجي امنا هنآ
نم كلذ ريغ وأ ةوسك وأ ةقفن نم ضئارف نم مهل همزلي امب هلايع
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 اذكه ض مهلظي نمم مهيلع نمآي ثيح مهلعجي ىتح كلذكو ، ضئارفلا
 ٠ ملعأ هللاو ليق هنآ ىدنع

 انيبن ريغ مهتركذ نيذلا هللا ءايبنأ عيمج نم ىلوتي نأ همزلي الو

 ةيالوب هللا هدبعتي ىتح ص همساب مهنم ادحأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 هيلعف مه دحأ ةيالوب هللا هدبعت اذاف مهلك وأ س كلذ نم رثكأ وأ مهنم دحاو

 هدحو دحاو ةيالوب هللا ه دبعت ناف س كلذ ق هلهج هعسي الو ؤ هتيالو

 عيمج ةيالو لهج هعسييو ث مهنم هريغ ةيالو همزلت الو ث هتيالو هيلعف مهنم

 ٠ مهنم هتيالوب هللا هدبعتي مل نم

 لهج هعسي الو ث مهعيمج ةيالو هيلعف مهعيمج ةيالوب هللا هدبعت ناو
 نيفلاسلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم همآ نم نيملسملا ةمئأ كلذك ى مهتيالو

 ءاملع نم وآ ، ةمامالا مهيلع دوقعملا ةمئالا نم اوناك مهدهاشي مل نيذلا

 هعسي الو & مهعيمج لهج ناسنالا عسي ا نيدلا ق مهتمئآو نيملسملا

 قدر_ط نم مهنع لآس ناف ؤس همساب هل ةيالولا الو 0 مهنم دحأ نع لاؤسلا

 ء ىدنع لئاضفلا نم وهو ث زئ'ج كلذف ةيويند ريغب ةليضفلاو ةليسولا
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمآ نم مهتركذ نيذلا نيفلاسلا ءالؤه ةيالوو

 الا هلا ال نآ ةداهش ىهو ص ةلمجلاب هرارنا ىف مهفرعي ملو ث مهلهج نمل ةنباث

 ءاج ام عيمج نآو 0 ملسو هيلع هللا ىلص ث هللا لوسر ادمحم نأو ش هللا

 . ةلمجلا ةيالو ف مهتيالو اضيأ هل ةتباثو قح وهف هللا دنع نم دمحم هب
 تتبثو ص هللا ءايلوأ عيمج ىف اولخد دقف هللا ءايلوأ عيمج ىلوت اذا هنأل

 عيمج وآ هللا ءايلوأ عيمج ىلوت اذا ةلمجلا ةيالوو ث مهيف ةطيرشلا هذه

 اذه هيمثأ ام وأ نيقلا وأ ، رابخالا وأ راربالا وأ س نيملسملا وأ نيحلاصلا

 ءارسألا هذه نم هيلا هللا هاده امف ث هللا ءايلوأ عمجت ىتلا ءامسألا نم

 ةفر-ه هيلع مث ك اهنم اهريغ ةفرعمب هللا هدبعتي ىنح اهنم هريغ نع هللا ىفك
 .اهلهأب اهتاحلاو ے كلذ

 نيرفاكلا وأ ى نيملاظلا وآ هللا ءادعأ عيمج نم ءىرب اذا كلذكو

 لهآ عمجت ىنلا ءامسألا نم أذه هيأ ام وآ 4 نيقسافلا وأ ئ نيزئاجلا وأ
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 دحاولا ىفكيو ث ةلمجلا ةءارب نم ىدنع اذه لكف ث قافنلا لهآو كرشلا
 ىفتكا اهنم ائيسث لهج ناو ث اهلهأب اهتحلآ اهلك اهملع ناق ث اهعيمج نع اهنم
 . اذه مهفاف هلهأب هقحلي مث ، هملعي ىتح اهنم هلهج امع اهنم ملع امب

 ةلمجلاب هرارقا ىف مهلهج نمل ةتباث "نيملسملا ةمئآ ةيالو نا انلق دننو
 هدحو ادحاو ىلوتي نأ هل الو مهلهج نم ىلع سيلو ث ةلمجلا ةيالو فو

 اذاف ع هتيالو هل زوجي وأ ث هتيالوب هللا هدبعتي ىتح كلذ قوف امف مهنم
 { اهلهج الو اهكرت هعنسي الو ث هتيالو هيلع ناك هتيالوب هللا هدبعت
 هللا هدبعتي مل نيذلا مهنم نيقابلا لهج هعسيو ث اهب مايقلا عييضت الو
 هللا هدبعت امب مايقلا هيلعف نيعمجأ مهتيالوب هللا هدبعت ناف ع مهتيالوب
 ٠ كلذ لهج هعسي الو ص مهتيالو نم

 فلتخي امم هتيالو تناكو & ع امجالا ىف هتيالوي ه ديعنب مل ام امآو

 ةيالولا لوصأب ءاملعلا نم ملاع عفدي نآ لثم هل اهموزل ف نوملسملا
 ةمخألا ريغ نم .وآ 4 نيفلاسلا نيملسملا ةمئآ نم ناك لجر ةيالو ةءاربلاو

 نع ملاعلا لآس ئ لجرلا كلذ ةيالو هيلا عوفرملا مزلي : لاق نم لانف

 ٠ هلأسي مل وآ هتيالو

 مل وآ هتيالو نع لاس هتيالو همزلت ال : لانق نم لانو

 ء هتيالو همزل هتيالو نع لاس نا : لانت نم لاتو ه نيملاع انوكيىتح لأسي
 هلهج هل عساوف هتيالو همزلي ال نم ىلعف ث هتيالو همزاي مل لأسي مل ناو
 ٠.اذنه مهفاف

 كمئلرآ نم دحآ ةيالوب هللا هديعتي مل هدحو أ دحاو ائاسىنا نآ ولو

 هدبعت نم ىلع ناكل مهئامسأب مهعيمج ةيالوب هدابع عيمج دبعتو ث ةمئألا
 هللا هدبعتي مل نم ىلع نكي ملو ، مهالوتي نأ مهئامساب مهتيالوب هللا
 ٠ هالوتي نآ مهنم دحأ ةيالوب

 مهتيالو مزلي ملو ئ مهنم دحأ ةنال و وآ مهتيال و همزل اناسنا نأ ولو

 ء مهتيالو نم هب هللا هدبعت امب مايقلا هيلع ناكل هللا دابع عيمج نم هريغ
( ٤ ج عرشلا نايب _ ؟ م )
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 هللا دبعت هنأ ولو ؤ مهتيالوب هريغ همزلي مل اذا مهتيالو كرت هعسي الو

 اكل مهتيالوب هللا هدبعتي مل ادحاو .اناسنا الا مهتيالوب هدابع عيمج

 ملو ث مهتيالو نم هب هللا هدبعت امب مايقلا مهتيالوب هللا هدبعت نم ىلع
 مزل اذا مهالوتي نآ مهتيالوب هللا هدبعتي مل ىذلا ناسنالا اذه ىلع نكي

 مل ولو ص هتيالو هتمزل نم ةيالو ناننا:لك مزلي امناو ء مهتيالو هريغ

 دتو هريغ تمزل ولو ص هتيالو همزلت مل نم :ةيالو .همزلي الو هريغ مزلي
 ُ هب.هدبعت ام هلك هللا نيد عيمج نم ناسنا لك مزلي امنا هنأ لوقلا ىضم
 هللا هدبعتي مل ءىش لكو ، هريغ هب هللا دبعتي .مل اذا هعييضت هل زوجي الؤ

 ةمئألا لهج مهعسو اذاو ث هريغ هب دبعت اذا هب مايقلاهمزلي الف هب
 دمحم ةمآ نم ةمئألاف ؤ مهركذ مدنت دتن نيذلا نيلسرملاو ءايبنألا نم نيفلاسلا

 ناك ناو مهلهج عسي نأ ردمو عسوأ نوفلاسنلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ةلمجلا ىف ةيالولا نوكت نآو 0 مهنم دحآ نع الو مهنع لاؤسلا مزلي ال

 ىتح مهئامسأب ملسو هيلع هللا ىلص دمخم ةمأ نم ةمئألا ةيالو نع "ةيفاك

 ماي انقلا هيلع نوكي مث ؤ مهن ءامساب مهلك وأ ا ئ مهنم دحأ ةنال وي هللا ه دبعتي

 ٠ كلذ نم هللا هدبعت امب ذ ذئنيح

 ءادعأ عيمج لهج هعسو هللا ءادعآ نم ةلمجلا ق ءىرب اذا كلذكو

 مل نيذلا نيفلاسلا نم هللا ءادعآ نم دحأ نم ةءاربلا هيلع نكي ملو ء هللا

 اوناك س مهنم دحآ نم الو س مهنع لاؤسلا همزلي الو 4 مهئامسأب مهدههاشي
 نيذلا نيكرشملا ةمئأ نم وآ ص هللا ءايبنأ اوبراح نيذلا نيكرشملا ةمئآ نم

 وآ مهعابتآو مهاياعر نم وأ ئ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم انيين اويراح

 ضرألا ق شثنتو هنم نرطفتي تاومسلا داكت ) : مهنا هللا لاق نيذلا نم
 ٠ ) اده لايجلا رختو

 ةمئآ اوير اح نيذلا ةمئألا نم اوناك غ نيقفاذملا هللا ءادعآ نم اوناك وأ

 اوناك هللا ءادعآ عبمج نم كلذ ربغ وآ مهعابتأو مهاياعر نم وأ نيملسملا

 ةءارملا الو 4 مهنع لاؤسلا ميليو نم مزلي الف ك نبمرحم وأ نيلحتسم

> مهنم دحآ نم ةءا ريل اي هللا ه دبعتي ىتح مهعيمج لهج هعسيو ف مهنم
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 .ث .كلذ. نم هللا هدبعت امب مايقلل ذئنيح هيلع ناك مث . مهعيمج نم وأ

 ء ةلمجلاب هرارتنا ىف مهنم ةءاربلا مهلهج. ىذلا نابنالا .اذهل تبث :دتو
 .كهلوسبرو هدبع .ادمجم نآو ؛ هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نآ ةداهش ىهو

 وهف هللا نب دمحم.هب ءاج ام عيمج نأ .ديسثأو ، ملسو هيلع هللا .ىلص
 .ء هنع ةصنقانلاو ء اذه ىلع ةدئازلا ظافلألا نم اذههبشأامو نييملا. قحلا

 , - . . ىنعملا اذهل ةنمضتملا

 هل تبث دقف ، هلوسر هب ءاج امبو هلوز هللاب ناسنالا رقأ اذاف
 اذكه ةلمجلاب رقآ دقف ء ظفلألا نم ىناعملا هذه نمض اميف ةلمجلاب رارتالا

 .تكرتو ث انباحصأ ليواتقآ نم جرخي اميف .ىنعملا اذه .دجويو ث ىدنع

 .ةكئالم.لهج عسو اذإو ث هلوط فوخ .باتكلا اذه ىف امم ريثكلا جاجتحإلا
 : تدبجو ام ىلع هنمب ىوري اميف لاقف مهترثك ىبنلا فصو نيذلا هللا
 هيلعو الا عباصأ عبرأ عضوم نم ام طئن نآ اهل قحو ءامسلا تطآ »

 : هللا لاق نيذلا نيلسرملا هل هللا ءايبنآ لهج عزوؤ ث « هامدق وآ كلم ةهبج

 :: ( ريثك نويبر.هعم ١ لتاق ىبن نم نياكو (

 ةلمجلاب رارقلاب هتيالو نأكف هئايلوأو ها هدابع نم نيحلاصلا ةمئأو

 مهتيالو نع ةفاك هللا ءايلوأل ةلمجلا . ىف ةيالولا ٠ ٠ثناكف ى مهتيالو تتبث

 ء ةلمجل ب رارقالا نوكي نأ ردجآو ىلوآ هللا ءادعأف ؤ مهلهج نمل مهئامسأب

 نأل ى مهئامسأب منهنم ةءاربلا نع مهلهج نمل ةيماك ةلمجلا ف ةءاربلاو

 . + ديق اذكه ةءاربلل ولعت ةيالولاو ث قلعي ال وآ ولعي مالسالا

 ةجح ريلب هلل الو. ىلوت اناسنا آ :ولو ابضرغ كلذ لك : ناك نا و: ١

 ناك هللا ءايلوأ . .عبمج :نم: :كلذ ريغ .وآ ام' ها :وأ اكلم..وآ انين ناك نم انئاك

 : تتبثو .. هللا نيد ف زوجي امب هللا ءايلوأ ىلوتي نأ هل زوجي امناو ايصاع
 . ( ٠ ةيالولا

 نبذلا ى نيكرشملا نم ناك نم انئاك هللا ودع نم. :ءىرب : انانينا نأ ولو : :
 وأ نيملسملا ةمئأ اوبراح نيذلا نيقفاتملا. وآ ؤ .مهزيغ وآ هللا ىبت اوبراج

٠ .٠ ؟ `
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 نم ةءاربلا زوجت امناو ، ايصاع ناك ع هللا نيد ىف زوجي ام ريغب مهريغ

 لبق ناسنا ةيالو بجو ولو ص هب ةءاربلا هللا نيد ىف زوجي امم هللا ءادعأ

 لاؤسلا مزل ولو هللا ءايلوأ عيمج ىف كلذ بجول هتيالوب هللا هدبعتي نآ

 عيمج ىف كلذ موزلل هللا نيد ف هنع لاؤسلا مزلي ن رآ لبق هللا ىلو نع

 ء هنم ةءاربلاب هللا هدبعتب نآ ليق ناسنا نم ةءاربلا مزل ولو ح هللا ءايلوأ

 مزلي نآ لبق هللا ودع نع لاؤسلا مزل ولو ش هللا ءادعأ عيمج ىف كلذ مزلل

 ٠ هللا ءادعأ عيمج ىف كلذ مزلل هللا نيد ف هنع لاؤسلا

 بوجو لبق هلل ودع نم آربي وآ هلل ايلو ىلوتي وآ اناسنا مزل ولو
 همزل ولو ح هللا ءادعأ عيمج ىفو ء هللا ءايلوأ عيمج ىف كلذ همزلل هيلع كلذ

 ىلاعتو ث هيلع ردني الام كلذ هفيلكن ف ناكو ث هب مايقلا نع زجعل كلذ
 ٠ نوقيطي الام هدابع فلكي نآ هللا

 دقف ، نيرئاجلا وأ نيلداعلا ةمئألا نم اوناك نورضاحلا ةمئألا امأو
 نم الو ث مهعم مهروجو مهلدع روهظل مهلهج مهدهاش نم عسي ال هنا ليق
 ، هترصن هيلعو ث هتعاط هيلعف ط هتيعر نم وأ لدع ماما ةرضحب مهعم ناك

 هبشأ امو ث هيلع هب مكح اميف هل دايقنالا هيلعو ع هيلا هتاكز ميلست هيلعو
 . مهتكلمم لهأو ، مهتيعر ىلع لدعلا ةمئأل ةمزاللا قوقحلا نم اذه

 هترصن هل زجت ملو ث هتماما اهب تلاز ةيصعم مامالا اذه بكر ناف

 زوجي ال امم ءىش الو هنماما تتش .7 ث الو 4 هيلا هن 'كز ميلست الو ى هتعاط الو

 نولداعلا ةمئألا امآو س هلهج هعسي مل ههبسشأ امو اذه لجألو ؤ لدعلا ةمئأل

 . مهترصن الو مهتعاطب مهرصع ف نكي مل نم هللا دبعتي ملف ع نوفلاسلا
 اذه لجالف ك اهتمئأثلا ةيعرلا مزلي امم ءىش الو ك مهيلا هتاكز ميلست الو

 . مهليج عسو
 عسي مل تادابعب مهلو ك مهيف اديعتم ةمئالل دهاشملا ناك املف

 : انركذ امم ءىشب مهيف الو مهب دبعتم ريغ نوضاملا ةمئألا ناك الو ث مهلمج
مهنم دحآ ةالو هيلع بجو نمف ك اياعرلا ةلزنمي ١ وناكو ك مهلهج عسو



 ۔ ٥٣

 ء هتيالو همزلي مل مهنم دحأ ةيالو مهيلع بجي مل نمو ث هتيالو هيلعف
 ء نيضاملا ةمئألاو نيرضاحلا ةمئألا نيب ام قرف اذهف س هنع لاؤسلا الو

 مهلهج عسي ال اولاق دقف & نورضاحلا روجلا ةمئآ كلذكو ، تفرع اذكه

 دهاشي مل هنأل ، نيفلاسلا روجلا ةمئآ لهج عسيو ث مهروج دهاشي هنأل

 :ءاربلاو مهروج ةفرعم بجوي امب ةجحلآ هيلع تمات ناف ث مهروج
 ٠ كلذ هيلعف مهنم

 ناك اذا : لاق نم لاقو ث مهنع لاؤسلا همزلي الف كلذ ملعي مل ناو

 فيعضلا ىلع هبتسثا اثدح ثدحأ مث ك ماما .ةرضحي ءافعضلا نم دحآ

 ك هيف هب اومكح اميف مامالل نيدهاشملا ءاملعلل فيعضلا ملسف ٧ همكح

 نأ زوجي ال ائيس لعف الو ص لدعلا ةمئألا هيلع بجي ءىش نع منتمي ملو
 ء لدعلا ةمئأل الإ لعفي نآ زوجي ال ائيسث لعف الو ص لدعلا ةمئأ لعفي

 . مامالا اذه ىف هب اومكح ام ىلع ءاملعلا ةيالو عم هنع فوقولا هعسو

 .ىش لكشأ امف ع دودوم ةريس نمو ، ىراوحلا ىبأ نع اذه دجويو أ .
 ىلوآ ىلاو هللا ىلا هملع درو ث زئاج هنع فوتولاف \ ىضم نم هب لمع

 قحلا هسفنبو هنيعب دحآ ىلع نومكحي الو نوملسملا فقوي سيلو 0 ملعلا

 هنم اولمع امب قحأ هلهآ لطاب لطابلاو هب لمع نم هب ىدتهي نأ قحأ

 نأ الإ ى هنيعب ءىطخم نم ةءاربلا ىلا ءاعد انيلع سيلو ك هب ىلوأو
 لاق ام بذك فرعيو س قداصب هيف سيل هل رذعب هنيعب فلاخم هيف فلاخي
 ح نيملسملا لوق لبتقو كلذ نع كسمآ ام وهو ؤ“ قحلا ريغب هيف لوقيف هيق

 لضف اطخلا هيلع لخد نمو ، ىلعو نامثع لثم الخ نم رمآ كلذك
 نأو س مهئطخب رارقالا مهفلكن الو ، سانلل هئطخ فصن انيلع سيلف هب

 ميلستلاو نيملسملل رارقالا مهيلع نكلو ت كلذب الإ نيملسم اونوكي ال

 ٠ باوصلاو أطخلا لهأ ى لدعلا ةفص نم هب اوناد امب مهل

نم تركذ ام امآو ،\ نسحلا نب دمحم نسحلا ىبآ نع دجوبو
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 نحنف ص ةمالا موي ىلا راصبألا ىوذ نم نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا

 ةيالولاب هلل نونئاد 6 مهناف انكله انككسث ناف ء انتداهسث ىف كسث الو دهشن

 مل امب اولهج وآ مهملع هب ب حص مث 4 هوملع ىلو لكل ث مهبهاذم داقتعا ق

 ّ مهداقتعا .ةلمج ق هللا. ءادعألا .مهتوادع كلذكو 0 مهلوقع 4 ةفرعم هيلا غلبت

 ٠ مهنيد اننيدو « قداص لك ليبس اذهو .

 كلذ لوآ رذعلا عطقو 6 ةجحلا مايبنت دعي مكحلاب مهت :ءا ري كلذكو

 ) ٩4نم آربث هلل ودع هنآ هل نيبت املف ( : هللا لاق 1 6 ميهاربا مهوبأ

 ٠ هنوا دع هل نبت ىنح هنبأ نم ميم اربا رهب ملف هيبأ ق ةفصلا هذهو

 ناك نمل ةنسح ةوسأ . مهيف بن مكل ن راك دنل ) :.لجو زع هللا .لاقو
 كلذكو '( ديمحلا ىنغلا . وه هللا ناف ىلوتي نمو رخآلا مؤيلاو هللا وجري

 ىبنلل ناك ام (: لجخو زع هللا لاق ڵ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن

 دعب نم ىبرتت ىلوأ اوناك ولو نيكرتشملل اورفغتنسي نأ اونمآ نيذلاو

 : لجو زع هللا لوق "ىلا رظناف ( ميحجلا باحصأ مهنأ منهل نيبت ام.
 ! ناطلسلاؤ ةجحلا دعب الإ .نايبلا نوكي لهو ( مهل نيبت ام دعب نم )
 ماكحأ نع لاؤسلا ضرغتي :نأ, فسعتملا :فلكتملا اذه ىلع بجي ملف.

 هيلع ,نكلو ث:اهمكح ريغ ىف .امهثحب ، ةسفن ىلع اهبجويل ةءازبلاو ةيالولا
 & مهنم اهريسفتو هيلع امب امهبوجو..نيح ىق .امهئاملع نم .امهملعتينأ
 كلذ ىف مكحلا:فرعي.نأ. الإ ى ةفرعملاو ةفصلا ف هيلع ةجح مهايتفف.
 مكحلا ذافنا.همزل .اميف كش اذاف ه هلهج عسي ال .اميف كلذو ث هيف كشيف
 هذقني ىتح هيف كش ام.ثحب نع لاؤسلا هيلع ناك هلهج هعسي ال اميف
 ( ٠ هلدعب هسيفن ىلع

 ىغمنواالخ نميف مهل ملغ ال نيل ا نيملسملا ءافعض ه ملع له : تلتو
 ؟ لدع .نمو ميخم راج نم مهضعب نع وآ ّ ةمئألاو ءارمأل ١ نع اولأسي ن نآ

 نع نع كحبلاو هنع لاؤسلا س انلا نع عوضوم اذهف تفصو ام ىلعف

ءافمضلا نم دحأ ىلع كلذ لمح نمف مهناسحاو سانلا ءىواسم
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 ىدنع نسحي ىذلاو ص اقسثلا لهآ ليبس ىلا راصو ث افجلا ةلزنمب لزن

 زوجي الاف كلذ همزلب نمم ادحأ مزلأ نا هنآ كلذ اضيأ تدجوو

 نع لأس ناو ع كلذ زجي مل هب نادو كلذ هسفن مزلأ ناو ، كلذ هل
 دري ملو ء مهبنتجيل نيرئاجلاو نيملاظلا ليبس نعو ث مهفرعيل نيحلاصلا
 ف هيلع بجو ناف ث ةروع .ثحب الو مانتغا الو ةروع سيسجت دصقيو

 هيلع بجو نم ىلوت دحأ نم ةءارب وأ دحأ ةيالو كلذ هل ءاوس لاح

 ح امازلا كلذ هسفن مزلي الو ث ةءاربلا هيلع تبجو نمم ءىربو هتيالو

 كلذ ناك ةليسولا قيرط نم الإ همزلي نأ ريغ نم كلذب ذخأ هرمآ وأ
 : مهريس ف نوملسملا لاق دقو ٠ طئارشلا هذه ىلع لئاضفلا نم
 نمو ٠ ةرذعملا درن الو س ةروعلا سسجتن الو ص ةرثعلا ممنتمخن الو

 ٠ باوجلا

 ح ىلع نب ىسوم هنم ءىرب نمع اولأسي نآ ءافعضلا ىلع له : هل تلق

 نم امهدعبو امهلبق ناك نمم امهريغو هللا مهمحر بوبحم نب دمحمو

 ؟ تركذ نم ىلع كلذ سيلف ص ءاهقفلا

 نع اولأسي نأ تزكذ ام كلذكو س ىضم دق هلك اذه ىف باوجلاو

 ليبس اوفرعي ىتح لمجلا باحصآ لاتق نعو س ناورهنلا لهآ جورخ
 اوفرعيو ح ةءاربلاب مهنوصخيف ث قحلا نع غازو ث مالسالا نع غاز نم
 تمات ام الا مهيلع كلذ سيلف ح ةيالولاب مهنوصخيف ح .ماقتسا نم لبيس

 قحلا مكح هبجوي امب راصبألا هتنياع وآ رادلا ىف رهسث وآ ث ةنيبلا هب
 ٠ ىتتلا لهأ ليبس اذهو ث ةوادعو ةيالو نم راصبألا ىوذ لوق نم

 ناف : آ؟دتبملا هباتك نم ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبآ نعو
 ةفرعم هيلع له نيثدحملا ءامسأ لهجو ثداحلا مكح فرع اذاف : لاق
 اهلهأ نم ةءاربلاب ناد ناك اذا كلذ هيلع سيل هل ليق ؟ مهئامسأب نيثدحملا
 لجو زع هلل هب.اوناد ام ىلع نيملسملا ىلوتو ء هثدح هرفكأ ثدحم لك نم
: لئاق لات ناف ى مهئامسلب مهفرعي مل اذا ، مهريغ فو نيثدحملا ءالؤه ف
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 هيلع ةءاربلا عقويل مهئامسأب نيثدحملا ءالؤه نم دحأ ةفرعم دارأ ناف

 ؟ مهيف املع دادزيل هنيعي

 ٠ لضفأ وه : ل اق

 نع لآسي نآ هل سيل : ل انت هنأ ديعس نب دمحم ديعس ىبآ نعو

 ةثداحلا ةمدقتملا رابخألا نع لآسي نأ هل نكلو ث مهنم أربيل نيثدحملا ءالؤه
 ناف ؤ ةرثع مانتغا الو س ةروع سسجت ىلا دصقي نأ ريغ نم ةمئألا نيب

 هيلع بجومب ام هل نين ن ١ و 6 هالوت دحأ ةالو هبلع بجوب ام هل نيت

 ك اهدلع فقيل ةروع ثحب ق ١ دهنجم نوكب الو 6 هنم ءعى رب دحأ نم ةءا ربلا

 ميقي امك هراك وهو اهبكار نم ءىرب اهملع نا هنكلو ص اهبكار نم أربيو
 هثدح .هعم حصي مل نم نألا ، هراك وهو ثدحملا ىلع هنع دحلا مكاحلا

 نأ هل سيلف انتسىاف هريغ ملع ق ناك ولو 6 هدنع فوقولا لاح ىلع وهف

 6 هرتس كنه ىلا كلذب ادصانت فوقولا لاح ىف هعم لجر ةروع نع ثحبب

 هيف وه ام هيف لوقي نآ وهو هنع افتاو ناك نم ةبيغ نع ىهن دتو

 كلذ ىلا دصق اذا هتروع فشكو هرتس كتهف س رفكب سيل امم هملع امم

 + ىدنع هتبيعع نم دشأ

 نيثدحملا ثدح مكح ناسنالا فرع اذا هنأ ةكرب نبا نع دجويو
 رابخألا ةفرعم نع لأسي هنكلو س نيثدحملا نع مهنع لأسي نأ هيلع سيلف
 ناك رتس كته الو ث اهملع نكي مل ةروع فنك ىلا دصقي نأ ريغ نم
 ء هنم .عىنرب دحأ نم ةءاربلا هيلع بجوي ام هل نيبت ناف ، هيلع ارتتسم
 . ملعأ هللاو

 ٠ ملعأ هللا و اذه وحن هنغ هتفرع ىنأ ٦ اذكه

 لوسر لات دقو ىنايسبلا ىلع نسحل ىبآ نع لاؤسلا ةريس نمو
 ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتقغت نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ناك اذاو ڵ تقترتفا دق ةمألا ان . دقو « ةدحاو الإ اطخلا ىلع اهلك

ىلا لصن الو ث نيفلتخملا ةلمج نم ةقحملا ةقرفلا بلط انيلعف كلذك كلذ
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 ةنسلاو باتكلا نم ةجحلاو ليلدلاو س لاؤسلاو ثحبلا نود كلذ
 ٠ لاؤس ريغب كلذ ملع ىلا غلبي الو ك عامجالاو

 دقو ء ضرعو رجش اميف لاؤسلا نا نوملسلا لاق دننر ة اهنمو
 دجوق اشن امل هللا همحر دايز نب فلخ نآ نيملسسمل ١ ضعب نع تقرع

 ء هلهجب مهرذعي ال هدابع هب دبعت انيد هلل نا : لاق نيفلتخم سانلا

 ملعلا هيلا ابوسنمو اهيقف ىقل املكف ، فلك ام بلطي جرخف ص هيف كشلاو

 ىقل ىتح كنيد نم ريخ ىنيد : هل لاق هربخآ اذاف ث هداقتعا نع هلآس

 قحل ا نآ فرعو ه ريخأ ءىش نع هلأسو ء ةميرك ىبآ نب ملسم ةديبع ايآ

 ٠ هدابع هب دبعت ىذلا هللا نيد اذه لانف ةديبع ويآ لق ام

 هدبعت نمو ، هنامز لهآ فرعي نآ رصع ى ءىشان لك ىلعف : اهنمو
 مهتملكو 5 لدع لهآ مهلك هرصع لهآ دجو ناف ؤ هنع لويتلاب هللا

 مهتي الو ث هيلعف ةقرف الو مهنيد ف مهنيب فالخ ال رهاظ مهنيدو ةيلاع

 ىف ةجحلا مهو مهنم ركذلا لهآي ىدنتاو 0 مهمكحل ملسو مهنم ملع نمو

 لالض ىلع ىتمآ عمتجت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق كلذ

 « روهقم قحلاو ةيلاع رفكلا ةملكو ملظو رفكو روج لهآ مهدجو ناو
 % قداصلا ملعي ىتح مهدحأب ىدتتا الو {{ مهنم ادحأ لوتب مل دارآ هلعل

 ح هللا ةجح مه نيذلا هللا نيد ق ءانمألاو قدصلا لهآ 7

 رذعي الو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك نيصلاب مهدجو ولو
 '` ٠ :لاؤس زيغب هلك اذه ىلا لصيأالو ، قحلا ريغب

 ءادعآو نيدلا ىف فالتخاو طالتخا ىلع هرصع لهآ دجو ناو

 مهلوتي مل س روهقم قحلاو ع بلاغلا وه ءوجلاو نيفلتخم ابازحآو نيضغابتم
 لوقلا هنم ملعي ىتح حالصلا هنم ىآر .ولو .« مهنم ا دحآ لوتي ملو

 نم ليلدلاو ةجحلاب مهفرعيو مهنيد ف نيقداصلاو ص قحلا لهآ لوقتب
 مث ؤ مهفلاخ نم نود قحلا لهآ مهنأ ملعيو ّ عامجالاو ةنسلاو باتكلا
 فرع اذا ص مهنم لوبقلا هيلعو هدابع هب هللا دبعت امع مهلآسيو مهالوتي
نود لبيس اذه ىلا فيعضلا ديعلل نوكي الو س ةجحلا مهنأو مهقدص
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 نأ ، نسحلا ىبأ ريغ نع انفرع ىذلاو ثحيلاو بلطلاو « هنع لاؤسلا

 لدي نسحلا ىبآ لوق كلذكو ٤ نيملسملا نيد ريغ ىلع ناك دايز نب فلخ

 ٠ نيملسملا نبد ريغ ىلع ناك هنا ىلع

 لاؤس هيلع بجاوف لالضلا لهأ نايدأ نم نيملسملا نيد ريغ ناك ناو .
 جورخلا هيلعف هترضحب مهدجي مل ناف ص نيربعملا نم هترضحب نم
 ، كلذ نع لاؤسلاو س لالضلا نم هبكرو هلهج دق ام ملع بلط ى
 هنأ الإ لالضلا نيدب ندي مل ادحأ نأ ولو ث افالتخا كلذ ىف ملعأ الو
 هترضحب نم لاؤس هيلعف نيملسملا نيد هنيد ناك ولو ى اهلهج ةريبك بكر
 مل ناف ؤ تاقثلا نينومأملا ءافعضلا نم وأ ءاملعلا نم اوناك نيربعملا نم

 هلهج دق ام ملع بلط ىف جورخلا هيلعف نيربعملا نم دحآ هترضحب نكي
 ض نيصلا نم دعبأ وأ نيصلا ىلا ولو ء جورخلا ىلع ردق اذا هب لض دق امه

 . نيبرغملاو نيقرشملا ىصقآو

 فيكف ، ةضيرف انهاه لاؤسلا اذه نألا افالتخا اذه ف ملعأ الو
 ةليسو ناكو ةضيرف هيلع لاؤسلا نكي مل اذا امأو ، لالضلاب ناد اذا

 نيكلملا نم هيلا برقأ نوقحملا ءاملعلا ناك ولو ، هنع .لاؤسلا همزلي الف
 ناك اذا اماو ى افالتخا هيف ملعأ ال ام اذهو ع نيميركلا هيلع نيظفاحلا
 ناف ص هيلع هبوجو ق ىأرلاب نيملسملا ءاملع فلتخا دت ءىش نع لاؤسلا

 ناف ص قحلا ىلا هدنع برقأ مهلوق نم هاري امب ذخأ زييمتلا لهآ نم ناك

 اك ناو صس لالا هيلعف لاؤسلا هيلع لاق نم لوق اباوص ٥آر ىذلا ناك

 ٠ لاؤس هيلع سيلف هيلع لاؤس ال لات نم لوق اباوص هآر ىذلا

 ةنونيدلا نوكت امناو عضوملا اذه ف لاؤسلاب ةنونيدلا زوجت الو

 دت اميف وآ ث هيف لاؤسلاب ةنونيدلا ىلع نوملسملا عمجأ دق اميف لاؤسلاب
 ء عامسلا نم هيف ةجحلا هيلع موقت امم هل بكارلا كاله ىلع اوعمجأ

 لهج. وأ ام اهلهجف اهتقو توفي ىتلا لامعألا نم هب هللا هدبعت دق اميف وآ

ء اذه هبشأ ام وأ هب الإ متي ال امم اهنم ائيش
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 ريغب ةريبكلل بكارلا ناك اذاف ى هب ىفتكي ام اذه ىف ىضم دتو .

 دايز نب فلخ ىلع بجي ال فيكف ث لاؤسلاو جورخلا هيلع بجي ةنونيد
 نم ردق لقآ ىف .قطنت نأ ىدنع قحأل ىسفن ناو ! ؟ لالضلاب ناد دتو

 ءايبنألا بونذ ركذ دق هللا تيآر ال نكلو تقطن امي دانز نن فلخ .

 هب ىلصي انآرق هب لزنأو أ دابز نب فلخأنم هيلع مركأ مه نيذلا :

 ٠ تنطن . تتقظن دهاشملا ق .ىلتيؤ ٦

 ` ر

 : ارعش ليق ام وبحنك, انآو

 | تقنرف حامرلا ه دصقأ نانسو .
 مئانب | سيلو. ةنس 4 ذيع ق

 لات ليحرلا نب بوبحم نايفس ىبأ ثيدح ف دجوي ىذلاو
 ناكو : ل ى ىدهملا دمحم ؤبأ هل لاقي نيملسملا نم لجر ناك : نايفس يبآ

 ضعب ىف جرخ هنآ كلذ ىري ناكو : .لاق ٤ هسفن ليت نم مالسالا .رصي جنت

 { ناميالا لهآ لعفي اذه ام : لاقو.ع سانلا لمعي ام ىلا. رظنف ىزاخملا
 ثديؤا ‘ هيف سلجي .دجبسه هل ناكو ةرصبلا ىلإ فرصناف : لات
 لهأ نا : لوقي مالسالا فصي ناكو : لاقأ غ ركذيو هيف ىضقيو
 غلبف : لاق ، نينمؤم الو نيكرشمب اوسيلو رافك ةلبقلا لهأ نم ثادحألا
 انب اومله فصي ام هنورت دت : ضعبل مهضعب لاتف نيملسملا نم ةعامج كلذ
 ٠ لبقي هلعلف رمألا اذه هفصاون هيلا

 ز هيلع مه ام هل اوفصوو ص رمألا هوفصاوف ةعامج مهنم هانآف : لاق

 ادحأ دجأ ملو س رهد ذم اذه ىلع تلازامو \ قحلا وه اذه : لاتق

 ىلب : اولاق ى لوقلا اذهب لوقي ادحآ نآ ىرآ تنك امو ص هيلع ىنقفاوي

 لضافأ نم دمحم وبآ ناكف ص اناوعآو اذه ىلع اناوخا كل نا هللاو

 مل فيك رظناف ع هب حوبيو رمگيإا اذه رهظي ناكو : لاق ڵ هدعب نيملسملا

 ىأر فرعتيو ص هنيد نع لأسي جرخي مل ذا دمحم ابآ نوملسلا كلضي
 ناك اذا هرصمو هرصع ىف نيذلا نيملسملا ةمئأ لهج اذاو ث نيملسملا



 ۔ . ٦٠

 هل اناوخا مهسفنأ اولعجو ؤ هوبيتتسي ملو :يملسملا نيد ىلع اميقت

 . ه هوملعي نآ لبق هيلع مه امب هلهج عم اناوعأو

 ىلع اميقتسم ناك نم ىلع سيل هنأ ىراوحلا ىبآ نع دجوي دقو
 بجي ائيش عيضي مل اذا نيملسملا ىأر فرعتب جرخي نآ نيملسملا نيد

 بوكر وآ ث اهملع همزلي ةضيرف لمع كرت نم نيملسملا لاؤس هيف هيلع
 ىنعم هنأ ىدنع اذهو ى مهلاؤس هيف هيلع بجي اثيسث وآ اهيلع ماقأ ةرفكم
 5 نيملسملا نيد ريغ ىلع اوناك نامع لهآ نا ليق دقو ؤ هنع دجوي ام

 نوملاس مهنآ اوآرو ث مهنيد نع اولأسي اوجرخي نآ مهيلع اوبجوي ملف
 نم ملعلا ةلقن نا ليقو ث مهعضاوم ف قحلا مهل ربع نم ةرابع لوبقب
 امزال ناك جورخلا كلذ نأ دجن ملو ؤ سفنأ ةعبرآ نامع ىلا ةرصبلا

 ٠ ملعأ هللاو مهل

 مل دهتجم فيعض ىلع حرف لاخدا الإ راثآلا هذه عفرب درأ ملو

 ء هربدتدلف اذه ىباتك ىلع فقو نمف ص اهريبعت زيمتيو ث اهيلع فقي

 لبقي نآ ىب هنظ نسح الو ص اقح هنم دري نأ ىب نظلا ءوس هلمحي الو
٠ باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم لبقي الو ص الطاب هنم



.٦١ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيدو ث دحاو رمآ ىلع نامع لهآ ةملك هنمو هللا دمحب تعمتجا دت

 هللا ىلص ادمحم هلوسر هب لسرأ ىذلا هللا نيد وهو ص دحاو

 نم ءىربو { هللا همحر كلام نب تلصلا ىلوت نم مهنمف ئ ملسو هيلع

 ءىربو ث كلام نب تلصلا ىلوت نم مهنمو ؤ رظنلا نب دسلنارو ڵ ىسوم
 ىلوت نم مهنمو س رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم ءىرب نم
 ىسوم نم مهتعاربو ؤ هللا همحر كلام نب تلصلا مهتيالو ىلع نيملسملا

 لاؤسلاب ةنونيدلا ىلع مهيآر عمتجاو ث رظنلا نب دسنارو س ىسوم نبا

 لاؤسلا نوري نيذلا ع قحلا لهأ دنع هيف لاؤسلا مهيلع بجي اميف
 ٠ كله وهف كشلاب ناد نم نأ ىلع مهيأر عمتجاو ث ابجاو

 ف مكحلا لهجو اثدح ثدحم نم ملع نم نآ ىلع اوتفتا كلذكو

 هيلع ناك هيف مكحلاو ثدحلا ملع ناو ؤ هيف لاؤسلا هيلع نآ هثدح

 هلل ددحلاو ڵ هلعف نم ةءارملا هي بجي امم كلذ هثدح ناك اذا هنم ةءاربلا

 هلآو ىبنل ١ دمحم هلوسر ڵ هقلخ نم هتريخ ىلع هللا ىلصو |٧ هدمح نقح

 ٠ ملسو

 نسحلا رضحمم كلذ ناكو ؤ هدي طخب ديعس نب دشا ر مامال ١ بنكو

 ىبآو ، دلاخ نب دمحم ني هللا دبع ىبآو ئ ىضاقلا س شيرق نب ديعس نبا

 ء مامت نب دمحم هللا دبع ىبآو س ىضاقلا ىسيع نب راتخملا ةزمح

 ىلع ودآ باتكلا اذه اضيأ رضحو ك ىلاولا مساقلا ني دشار رظنلا ىبآو

 ركب وبآو س رمع نب ىلع نسحلا وبآو س ىلع نب دمحم نب دمحأ نب ىسوم
 . ركب ىبآ نب دمحم نب دمحأ

 ىق اوفلتخي ملو هيلع اوقفتاو ث مهعيمج ىلع باتكلا اذه ضرعو

 نم نيقب ةليل ةرشع عبرأل سيمخلا موي كلذ ناكو « مالسلاو هيف ءىش
ء ىتوس ةيرقب كلذ ناكو ى ةنس ةئامعبرأو نيعبرأو ثالث ةنس لاوش رهش



 ۔ ٦٢,

 رصنو ث قحلاب هللا هرصن ديعس نب دسثار مامالا هيف لزني ىذلا لزنملا ىف
 ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلعأ هللا نلصو هلل دمحلاو ، هب قحلا
 ٠ اميلسنتب

 .:ل .٠ . .. ٠ `“..و ١.١ ٦ )

 : هلوق نم فنصملا فلؤملا ريغلاو ة ميهاربا نبا دمحم طخ ريغ نم -_ ٠
 ريغي هنألا © فاتكلا ىلا - :افيضأ امم هنآ ؛وخرآ نامع لهآ ةملك تعمتجا ى .دت

 .- ة ` ٠: باتكلا اذه فلؤم ه هرسف ام كلذكو 4 هفلؤم طخ
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 ۔ ٦٣

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 نم هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ خيسلا هرسف ام اذه

 كرت نآ ث هللا همحر بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي ص راثالا لمجم

 نب دمحم ةللا دبع وبآ خيشلا لاق ٠ ةجح ريكنلا راهظاو ، ةجح ريكنلا
 ثدحلا عوتو تقو ىف ريكنلا هل نمم صاخ كلذو : هللا همحر ميهاربا

 لهأ نم ناك اودع وأ ايلو وأ اماما ريكنلا هل ىذلا ناك ، كلذ ريغ ال
 قحلا اهيف زوجي ىتلا ثادحألا ىف كلذو ع راكنالا لهآ نم وآ س رارقالا

 ىف ثادحألا نم س ةيصعملاو ةعاطلاو س لالضلاو ىدهلاو ث لطابلاو

 ىتلا ثادحألا نم كلذ هبشأ امو ةمامالاو ث لاومألاو جورفلاو ءامدلا

 . نامكح اهيف لجو زع هلل

 اهنم كلذ ىتأي هنآ ريكنلا ترهظأ ناف ةرما اطي لجر لثم كلذو

 مكح ىف لاحلا كلذ ىف ةجح هيلع اهراكنا ناك نيمي كلم الو جيوزت.الب

 ] هنمآ الو هتجوز اهنأ ملعي مل نم دنع هتمأ وآ هتجوز تناك ولو ، رهاظلا

 ء رهاظلا مكح ىف هل ةجح هيلع ريكنلل اهكرت ناكل هيلع ركنت مل اهنأ ولو
 ىآر ول كلذكو ص رهاظلا ماكحأ ىف صاخ اذهو ث اهل ارسنتم ناك ولو

 رثكأ ىف هل ةجح ريكنلل هكرت ناكل كلذ هيلع ركني ملو س رخآ لتقي التاق

 ٠ نيملسحلا لونت نم انفرع ام

 ىنارصن وأ ىدوهي وآ ملسم لام ذخأي اناسنا ىآر ول كلذكو

 : رهاظلا مكح ىف ذخكال ةجح ريكنلل هكرت ناكل هيلع ركني ملو ، ىسوجم وأ
 ناكل ريكنلا هيلع رهظأ هنأ ولو ث رئارسلا مكح ىف الطبم ذخآلا ناك ولو
٠ رئارسلا مكح ىف احم ناك ولو ع رهاظلا مكح ىف هيلع ةجح ريكنلل هراهظا



_ ٦٤ 

 ىلع عمجأ دق ماما ةايح ىف اماما اودقع نيملسملا نم ةعامج نآ ولو

 مدقتملا مامالا الو ڵ نورضاحلا ءاملعلا مهيلع كلذ ركني ملف هتماما
 ىف نيلطبم اوناك ولو ، رهاظلا مكح ىف كلذ ىف مهل ةجح كلذ مهلعف ناكل
 ء رهاظلا مكح ىف نيلطبم اوناكل كلذ مهيلع اوركنأ مهنأ ولو رئارسلا مكح

 تقو ىف مهراكنا ناك اذا كلذو ث رئارسلا مكح ىف نيتحم اوناك ولو
 ٠ كلذ هدعب الو هلبق ال ثدحلا

 لصف

 خيسلا لاق ، ةيعرلا نود ةمئالل ةجح ريكنلا كرت امنا : ضعب لاق
 هل نمم ةجح ريكنلا كرت نا : هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا ديع وبأ

 ناك اذا ، كلذ ريغ ال لطابلاو قحلا اهيف زوجي ىتلا ثادحألا ىف ةجحلا
 اي:ثو وأ اكرشم وأ ايسوجم وأ اودع وأ ايلو وأ اماما ريكنلا هل ىذلا
 ىتلا ثادحألا امأو ، نيدبعتملا ةقيلخلا نم ناك نمم وآ ص ىنثو ريغ وأ
 ةجح ريكنلا كرت سيلف ، ةيصعملاو لالضلاو لطابلا الا اهيف زوجي ال
 املسم وأ ، الهاج وأ ااع وأ ث اودع وأ ايلو وأ اماما اهثدحم ناك اهثدحمل

 الهاج وأ املاع وآ اودع وآ ص ايلو وآ اماما ريكنلل كراتلا ناك اكرشم وآ

 بسنلا وأ عاضرلا نم هتخأ جوزت هنأ ول كلذو ث اكرشم وأ املسم وآ

 هتلاخ وأ ث هتمع وأ هتخأ وأ همأ اهنأ وأ ، مراحملا تاوذ نم اهريغ وأ

 ٠ كلذ هبشأ ام وآ

 . ثبنتك الو هلوسر الو كلذ مرح دن لجو زع هالا نآ ملعي مل ولو

 دعب كذ هجيوزت ناكو ، كلذ مرح دق لجو زع هللا نأ املاع ناك وأ

 ءاملع نم ملاع فلأ ةرضحب هللا نيد ف ةمرحلل ةبجوملا ةفصلاب هملع

 اوركتي ملف ةمرحلل ةبجوملا ةفصلاب ملاع هنآ اضيأ نوملعي مهف ث نيملسملا

 مكح ى الو ث رهاظلا مكح ىف هل ةجح هيلع ريكنلل مهكرت ناك ام هيلع كلذ

نكلو ث اقساف امثآ اتفانم املاظ ارفاك اكلاه كلذ هلعفب ناكلو رئارسلا



_ ٦٥ 

 مهو هيلع ريكنلا اوكرت ناف ، كلذ هيلع اوركني نأ ءاملعلا ءالؤه ىلع
 ٠ هيلع ريكنلا مهكرتل نيكلاه اضيأ اوناكل كلذ ىلع نورداق

 نا : ملاع فلأ ةرضحبو ث لدعلا مامالا ةرضحب لاق املاع نأ ولو

 هيلع اوركني ملف ، ةعاضرلا نم تخألا جيوزت لحأ دق لجو زع هللا
 كلذب اوناكل كلذ ىلع هولوتو ء نورضاحلا ءاملعلا الو مامالا ال س كلذ لوق

 ٠ هللا نيد مكح ىف ث نيكلاه هللا نيد ق نبعولخم

 كفسو ةلبقلا لهآ ىبس لحآ دن لجو زع هللا نا : لانت املاع نأ ولو

 كلذ ىلع هولوتو س كلذ هيلع اوركني ملف ث ملاع فلآ ةرضحم مهئامد

 ، هللا نيد ى اكلاه _ ةخسن _ نوكلاه كلذب مهنم لكلا ناكل ، هوبرضو

 لوسر نا : لاقت الئاق نأ ولو ث ةقيلخلا نم دحأل ةجح كلذ ف أونوكي ملو
 ىلع وآ ث لدعلا مامالا ىلع ىغبلا لحآ دت ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةرضحب اذه هلوت ناك ولو ؤس اعدنيم كلذل لئاملا ناكل ى ةقيلخلا نم دحآ

 لاح ىف اماما اودقتعي نآ اوزاجآ دن نيملسملا نا : لانت ولو 0 ملاع فلأ

 هتماما بصغ وأ ث هبلع جورخلا زوجي وآ س لدعلا مامالا ةماما توبث

 ةجح هبلع ريكنلل مهكرت ناك ام كلذ هيلع اوركني ملف ث ملاع فلآ ةرضحب
 ٠ نيقسافلا نييذاكلا نم هللا ندد ف لئاقلا اذه مكح ناكلو ع هل

7 

 ء لالضلابو رفكلاب هبكار ىلع دهاسث رئابكلل بوكرلا نا : ضعب لاتو
 ٠ رفك دتتف اذه ريغب لات نمو

 صاخ كلذ نا : هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ خيسلا لاق

 اهيف اهبكارل نكمي الو ، قحلا اهيف زوجي ال ىتلا ةلطابلا ثادحألا ى
 ىف ىدملا اهبكارل لمتحي الو ث ةينالع الو رس ف هوجولا نم هجوي قحلا
 لحآو ايرلا لحآ هللا نا : لوقب نآ لثم كلذو ح ةينالع ال و رس ق هللا نيد

( ٤ ج عرشلا نايب _ ٥ م )



٦٦ 

 نم ةتيملا محل لكآ لحآ وآ ك مدلا برش لحأ وأ 6 مراحملا تاوذ حاكن

 ٠ كلذ هبنأ امو رارطضا ريغ

 لطابلاو قحلا هللا نيد ق اهيكارل زوجي ىتلا ثادحألا ق امآو

 اهيلع وه ىتلا هتلزنم ىلع نوكي كلذل بكارلا ناف ، لالضلاو ىدملاو
 هتلاح ىلع بكارلا نوكيو ث ةءارب وأ فوقو وأ ث ةيالو نم نيملسملا نيد ق
 ثدح لك نآ ث افالتخا كلذ ق ملعن الو س رهاظلا مكح ق ىلوخنا

 غىطخي نأ زوجي ال هناف ع نيملسملا نيد ف لطابلاو قحلا هيف هبكارل زاج
 قسفلاب الو س رفكلاب الو لالضلاب هيلع دهشي نآ زوجي الو ، هبكار
 كلذ ىف ةمدقتم ةيالو هل تناك نا هنع فوقولا زوجي الو ص هنم آربتي الو

 ٠ كلذ ىف هرذع عطقيو س قحلا ججح نم ةجح هيلع موقت ىتح

 ڵ هريغل هنأ ملعت الام لكأي ىلو ريغ وآ كل ايلو ىرت نآ لثم كلذو

 قحب لكأي هنأ ملعي ملو 5 بئاغ وآ رضاح غلاب وآ ميتيل لاملا ناك

 الجر تيآر ول كلذكو ٠ ىلوألا هتلزنم ىلع نوكي هناف س لطابب الو
 اراهن لكآي نم تيآر وآ س ادعات ىلص ةالصلا ترضح اذاف س بهذيو ءىجي

 ةتيم محل لكأي نم تيآر وآ ڵ هنطوو هرضح ىف ناضمر رهش ىف
 اقحم كلذ هلعف ق هنآ ملعت مل ولو مدلا برشي وآ ث ريزنخ محل وأ

 جرخي هل لعاف لك نأل ع ىلوألا هتلزنم ىلع كلذل لعاخلانناكل « الطبم الو

 ء لعفلا كلذ ىف هتئطخت زوجي الف ف هللا نيد ق قحلا جراخم نم

 . م استآ ةئالث ىلع مسقنت كلذ لثم ف ثادحألا نأل

 هيف دبعلا نوكي امم لجو زع هلل هيف قحلا ناك ام : هنم مستف
 ءاقتاو س جحلاو ةاكزلاو ةداصلا لثم س هيلع هللا نيد ىف انمتؤم

 ىق نمتؤم دبعلا ناف س كلذ هيسثأ امو ةبانجلا نم لاستغالاو س تاساجنلا

 نيملسملاب نظلا ةءاسا ناف ڵ نظلا هي ءاسي نآ زوجب الو ص هنيد ىلع كلذ

 بجوي امب اذه لثم ق دبعتملا ىلع ةجحلا موقتال هنأو ، بونذلا رئابك نم

٠ كلذ ريغ ال وه هرارتاب الإ هرفك
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 ةجحلا موقت امم ىلاعت هللا قوقح نم ثادحألا نم : ناث مستتو

 ريغ نم نيكرشملا ىديآ نم محللا لكآ لثم ث هريغ نم هلعاف ىلع هيف
 ريغ نم نيكرشملا ىديآ نم امحل لكأي نم ىرت نآ كلذو ث نيباتكلا لهآ
 ريغ نم محللا كلذ لكأي هنأ لحع ادهاش هيلع دهشف ث نيباتكلا لحأ
 هناف ى نيباتكلا لهآ ريغ نم نيكرشملا حئابذ نم محللا كلذ نآو س رارطضا
 ٠ رارتنا ريغ نم هيف ةجحلا هيلع موقت

 لتقلاو جورفلا لثم هدابعلو هلل قحلا هيف ناك ام : ثلاث مسو

 ناك ىتلا هتلزنم ىلع كلذ بكار ناف ، كلذ هبسثأ امو لاومألاو ةنامألاو

 ريغ ال هرذع عطقنيف ث ىلاعت هللا ججح نم ةجح هيلع موقت ىتح اهيلع
 ٠ كلذ

 ناكل س ةيالولا لهآ نم وهو ةآرما آطي الجر تيأر كنآ ول كلذكو
 5 ةريرسلا ف االطبم ءىطاولا كلذ ناك ولو ى رهاظلا مكح ق هتيالو ىلع

 ڵ رهاظلا مكح ىف هرفك ايجوم كلذ هلعف نكي مل % ةآرملا كلنل ارستتم

 هنأ ملعي ملو ، لعفلا كلذل اعتاوم هآر ثيح ءىربتم هنم ءىرب ولو

 ارفاك اكلاه هللا نيد ف ءىربنملا كلذ ناكل ڵ لطيم الو كلذ ىف قحم

 مكح ق نيدلاب ةيالولا هل تتبث اذاو ث روجلاب امكاح روزلاب ادهاش
 ء انتساف ةآرملا كلنل ايصاغ الطبم هللا ملع ىف لعافلا كلذ ناكو ڵ رهاظلا

 ىق هرفك بجوي ال لعفلا كلذ نأل ڵ هللا نيد ق املاس هل ىلونملا ناكل
 % رهالخلا ماكحأب هنيد ىف هدابع دبعت لجو زع هللا نأل ىع رهاظلا مكح

 ٠ رئارسلا ماكحأب كلذ ىق مهدبعتي ملو

 5 هملعب مهدبعتي ملو ء هنيدب هدابع دبعت ىلاعتو كرابت هللا نآو

 اهنأ قلخلا رثكآ ملع قو هللا ملع ىف ىهو ةآرما لجر جوزت ول هنآ امك
 ص دالوألا هنم تدلوو اهئطو ىتح هتخأ اهنأب ملعي مل جوزتملاو ء هل تخآ
 ، تام ىتح رثكأ وأ لقأ :وأ ةنس نيسمخ كلذ ىلع اميقم اهعم ساع دقو
هذه هبآ امو كلذ ىلع هللا هبذعي ملو ع هللا نيد ق املاس كلذ ىق ناكل
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 نسحأب رهاظلا ماكحأ ف مهل موكحم سانلا نأو ث اهلثمو ءايسثألا
 نأو ع لاوحألا وساب ةحضاولا ةجحلا مهيلع حصت ىتح لاوحألا
 لهآ سانلا نأو ڵ رارصالا مهنم حصي ىتح رافغتساو ةبوت لهأ سانلا
 ٠ لالحتسالا مهنم حصي .ىنح هللا نيد ق ميرحت

 كنيب ىقب ول » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دجويو

 اريثك مرح دت هللا نآو « هرتس كتهت الف توبكنعلا جسنك كيخآ نيبو

 فذق مرحو ث تاروعلا نع سسجتلا مرح دق هللا نأو ، نظلا نم
 ٠ تانصحملا

 اهيف زوجي امم ثاد_حألا نم اهتركذ ىتلا ماسقألا ةثالتلا هذهو

 عيمج نأو 6 ةيصعملا و ةعاطلا و 6 لالضلاو ىدهلاو 6 لطادلا و قحلا

 : ماس ةثالث ىلع اضبآ مسقنت ثادحأخلا

 لوقي نآ لثم س كلذ ريغ ال لطابلاب الإ نوكي ال امم : اهنم مسقف
 ٠ كلذ هيسنتأ امو تالاخلاو تاوخألا حاكن لحأ هللا نا : لئاق

 ىدهلاو لطابلاو قحلا هيق زوجي امم ثادحألا نم : ناث مسو

 ٠ هللا ءاس نا هنايبو هحاضياو كلذ حرش مدقتن دنتو ؤ لالخلا و

 لثم كلذو س قحلا الإ هيف زوجي ال امم ثادحألا نم : ثلاث مستو

 حاكن مرحو ص ىنزلا مرح هللا نا : نيملسملا ءاملع نم ملاع لوقي نآ

 هجوب لطابلا هيف زوجي ال قحلا وه ثدحلا اذه نآو 7 مراحملا تاوذ

 هللا نيد ىق زوجي الو س كلذ ىق ةجح نوكي ملاعلا اذه نآو ، هوجولا نم

 الو & ملاعلا اذه نم آريب نآ هللا نيد ق زوجي الو س كلذ ق بذكب نأ

 ٠ نيدب الو ىآرب هنع فقوي

 زاج ام ايرلا مرحو عيبلا لحآ هللا نا : ملاعلا اذه لاقت ول كلذكو

 آربي الو ص هئطخي نآ هللا نيد ق ملاع هنآ ملاعلا اذه فرعي نمم دحأل

٠ هللا نيد ق كلذب كله لعاف كلذ لعف ناف س هنع فقي الو ، هنم
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 عسي : لاق هنأ هللا همحر ديز نب رباج ءاثعشلا ىبأ نع دجوي امك
 اوعريب وأ ك هبكار اولوتم وآ هويكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج ساانلا

 نم ا وئري اذا ءاملعلا نع اوقفتي وآ ئ هبكار نم اوري اذا ءاملعلا نم.

 ٠ هيكار

 : ماسنأ ةسمخ ىلع مسقنت ثادحأخلا نأ رثألا ىف دجوبو

 . عامجالاب اهبكار رفك لهج عسي الام : اهنمف
 ٠ نبملسملا نم لوقلا رثكأ ق اه رفك لهج عسي ال ام : اهنمو

 نهل وآ ث نيملسملا لوت رثكأ ىف اهبكار رفك لهج عسي ام اهنمو
 كشي وأ ت اهنم ائيش دري وأ ث دار اهدري نأ لثم ةلمجلا ىف ثدحلا

 ح افالتخا كلذ ف ملعن الو ، كرشم كلذ بكار نأو ع اهنم ءىش ىف وأ اهيبف.

 ةيالو الو هتيالو عسي الو س هقسف الو هرفك الو هلالض ف كىنثلا عسي الو

 هرفك ىف كش ناف ك افالتخا كلذ ىف ملعن الو ، هرفك ىف كس نم
 « كرش رغك ال ةمعن رفك ارفاك كلذب ناك لوتم كلذ ىلع هالوت وآ ، كاش

 ٠ كاذ دعب ولو هنع فوقولا زوجي الو س كلذ ىلوت نم ةيالو زوجت الو

 هنمف : نيمست ىلع مسقنيف ث ةلمجلا ريسفت ىق وه ناث ثدحو

 رغك ارفاك كلذب ثدحملا نوكي ام هنمو ص اكرشم كلذب ثدحملا نوكي ام

 . همعن

 نم ءىش ىف كشي وآ ث ليزنتلا دري نآ لثمف اكرشم هب نوكي ام امأو

 لوقي نآ كلذو ث عمسلا نود لقعلا نم هيلع ةجحلا هب موقت امم ليزنتلا

 هللا نا لوقي وآ اهلك ث ءايشألا عيمج ىلع رداق ريغ لجو زع هللا نا
 لجو زع هللا نا : لوقي وأ ع ءايشألا عيمج ىلع رداق ريغ لجو زع
٠ هللا تافص نم ءىش ف كشي وآ ع اهلك ءايشألا عيمجب ملاع ريغ
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 ء ةردقب رداق هللا نا : لوقي نآ لثم ةمعن رفك ارفاك هب نوكي ام امآو

 ٠ هلهج عسي ال امم اذه ناف ث ملعب ملاع وأ

 لوقلا رثكأو ، ةمعن رفك رفاك كلذ ىف ثدحملا نا : ليق دقو

 . ءالؤه رفك لهج عسي ال هنأ نيملسملا راثآ نم دهاسلاو

 ةديبع ىبآ نع دجوي كلذ ىنعمو ث هرفك لهج عسي هنا : ليتق دتو
 مكح ق هل اثمو ١ ذه نزو ىلع ١ وقفن ١ و . دحأ كزلاهب دحأ كلهي ال هنأ

 ٠ ل .. ! ا

 ملع نمل صاخ كلذو هرفك لهج عسي ال لحتسملا نأ لوقلا رثكأو

 ء نيلحتسملا ثدح وهف ، ثلاثلا ثدحلا وهو نيدلاب ءىنلا كلذ ةمرح .

 كلذ ةمرح ملع نل صاخ كلذو 6 ث نيرصملا ثدح وهف عبارلا ثدحلاو

 هنأ لوقلا رثكأو ، نيمرحملا ثدح وهف سماخلا ثدحلاو ه نيدلاب ءىشلا

 ٠ كلذ مكح ملعي مل نمل مهرفك لهج عسي

 اهانركذ ىتلا ثا دحألا اهنم , عرفتت ةسمخلا لوصألا هذه نمو .

 ٠ اذه انباتك ردص ق اهانحرشو

 نمق : هللا نيد د ىف نيمست ىلع مسقنت ىلاعت اعت هللا ججح نا ملع ١ و

 موقت .الو ء ةجحلل ةبجوملا ةححلا دهاوشب ةححلا تماق 1 كلذو ةرفاك

 ةلادعلاب الإ ةجح نوكي ال دهاشلا لثم كلذو ص كلذ ريغ ال ةجحب الإ ةجحلا

 ٠ نيدلا ق لضفلاو هل

 ةيالولا ىف ةعيفرلا كلذكو ى لدعلاب الإ ةجح نوكي ال مكاحلا كلذكو .

 هدب ق ناك نم لك كلذكو .. كلذ ق هل ةجحل ١ د ١ وش دعب الا ا ةجح نوكي ال ال

 ةجح ةجحلا نوكت ام لجو زع هللا ججح نمو ث كلذ ىف ةجح ناك ءىش

 اهرهاظ :ى ةقداص ط اه رهجو اه رسن ف ةقحم نوكت ىتح هللا نيد ق

هتماتنساو هلضفو هلدع زهنش دق ى :ذلا ملاعلا لثم كلذو ع اهنطابو
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 © فيلكتي الو فيرحتب هملع ى ةمهت هقحلت ال ىذلا هلمع ق هتدصو هملعو

 دها و. ثلا هذه هنم ملع نم دنع هلهج عسي امب ىتفآ اذا ملاعلا ا اذه ناغ. .

 ٠ قحلا هايتف ق قفاو ناك اذا كلذ ق لوتلارثكآ ق هيلع 4 هجح ناك

 نوكي الو ى ةجح كلذ ىف نوكي ال هناف قحلا هايتف ىف فلاخ ام امأو

 كلت هايتفب راص دق لب س قحلاب ايدتهم الو اميقتسم الو ى اقحم كلذ ى أ
 هبذك ىلع دهشي ث الهاج اتفانم الطبم اهيفس الاض ابذاك هللا نيد ى

 لكو كايإو هللا انذاعأ ث هنيدب ءاملعلاو هلوسر ةنسو هللا باتك هلطابو ٠

 ١ كلذ نم ملسم ٠

 ناكلو ، ىتش نايدأ هلل ناكلو ث هللا نيد لطبل كلذك كلذ نأ الولو

 لالح لب ع الكو اسثاح ى املاس كلذ هديلقتب ناك نيدلا ى املاع دل نم لك `

 موقت نأ ىلا مارح هللا مارحو ، ةعاسلا موقت نأ ىلا لالح هللا

 ميرحت دحأل الو ث هنيد ف هللا مرح ام ليلحت دحأل سيلو ث ةعاسلا

 ةخسان ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ةعيرش نآو ث هنيد ف هللا لحأ ام..

 نيدلا ىف ديلقتلا نآو س هدنع ىبن الو ث هدعب ىبن ال هنآو 4 عئارشلا عيمجل ..

 هللا لاق ث ةقيلخلا نم دحأل هللا نيد ف ديلقتلا عسي الو ، زوجي ال مارح

 ناكو هاوه عبتاو انركذ نع هبلق انلفغأ نم عطت الو ) : ىلاعتو كرابت

 ٠ ( اروفك وأ امثآ مهنم عطت الو ) : لجو زع هللا لاقو ى ( اطرف هرمأ

 & ملعي الو لهجب هللا مرح ام لحي ن رأ ةقيلخلا ن نم ادحأ مسي ال هنأو

 لهجب .هللا هلحآ ام مرحي نأ ةقيلخلا نم دحأل لحب الو “ نيدب الو ىآرب

 وهف هنم ائيسثا وأ كلذ لعف نم نآو ؤ نيدب الو ىآرب الو 3 ملعب الو...

 هيبنلو هبانكلو ،:هللا نيذل داضمو ء هللا نيدل دداحم عامجاب كلاح `

:' .: ٠ : ' ! ٠. نيملسملا راثآل فلاخمؤ ث ملسؤ هيلع هللا ىلص ادمحم"
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 لزع ناو : هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ خيسثلا لاق

 ء لالضلاو ىدهلاو لطابلاو قحلا اهيف زوجي ىتلا ثادحا نم ةمئألا

 عامجاب هتماما تتبث دق اماما ناك ول صاخ كلذو ، ةيصعملاو ةعاطلاو

 مامال اودقع ث نيملسملا ءاملع نم ةعامج نأ حص مث ؤ هرصعو هرصم ىف

 نم حص الو 6 مهيلع راكنا لولا مامالا نم حصي ملو ك هتايح ق نات

 دق مامالا ن نأل ى ةيالولا ىف عيمجلا ناكل راكنا كلذل نيرضاحلا ءاملعلا

 بهذي نآ لثم كلذو ث هتيالو لازت الو ص ىت هوجوب ةمامالا هنع لوزت

 ذاقناو ودعلا ةياكن نع فعضي وأ ص همالك ا هرصب وأ هعمس وآ هلتع

 لهألو 0 مالسالل ىوقآ هريغ نآ ىلع مالعألا ءاله عمتجي وأ 0 ماكحألا

 هذه دحآ ىلع ناث مامال دقعلا مالعألا نم عقو اذا هناف ى مالسالا

 مامالا نأل ؤ مهنم عيمجلا هبالو تتبث ، هوجولا _ ةخسن _ تافصلا

 لوزت دتو ، هركذ مدنت ام لثم وهو ص هتيالو لوزن الو س هتماما لوزت دق

 ء ةمهتلا دح ق ريصي نأ كلذو س هنم ةءاربلا لحت : ص هتدالوو هتماما

 « مهمرح الو نيملسملا نيد ىف امهتم اماما نوكي نأ زوجي ال هناف

 لحيو ص هنم ةءاربلا زوجتو هتيالوو هتماما لوزت دتو ح مهلاومآ الو

 نوملسلا هييتنسيف هللا نيد ق هبوكر هعسي ال اثدح بكتري نآ كلذو هلتق
 + هنم بوني الف

 عبار لضصق

 ع هتمامال نيبصاغ ع هيلع نيغاب ع نيملسملا ماما ىلع ةجراخ جرخت نا
 كلذ مهيلع ركني نأ ءارش ماما ناك اذا هيلع بجيف ث كلذ ى هيلع نيلطبم
 دق ىتلا هتماما عيض ناف كلذ ىلع لتق ولو ث مهعفديو مهبراحيو

 ريغب كلذ ىلع رداق وهو ث اهيلع نمتئا دنن ىتلا هتماما كرتو اهب دبعت

 ءاملع نم ةفئاط تدقع اذاف ، نيملسملا نيد ىق اكلاه كلذب ناك ث هل رذع
تلاتتف ع مهيف مهرصع لهآ فلتخاو ع لوألا مامالا ةايح ى اماما نيملسملا



 س ٧٣

 4 نيملسملا نيد ق ةخسن نم عسي ام ىلع اودقع مهنا : ةفئاط

 اذهل اودقع مهنا : نيملسملا ءاملع نم ةفئاط تلاقو ، كلذ ىلع مهولوتو
 ملو ، كلذ ىلع مهنم آربتن نحنو ء عسي الو زوجي ال لصآ ىلع مامالا

 ٠ نيلصفلا دحأ ىلع عامجا ءاملعلا نم حصي

 رصعلا كلذ ءاملع عمتجا ول هنأل ڵ هنيعب ىواعدلا وه لصألا اذهو

 رصعلا كلذ ءاملع عمتجا ولو س ةجح كلذ ىق مهعامجا ناكل ء مهلطاب ىلع

 ح عامجا مهنم حصي مل اذاو س كلذ ق ةجح اوناكل ء مهقح ىلع

 ىف اوناك هللا نيد ىف زوجي ام مهنم قيرف لك ىعداف س كلذ ىق اوفلتخاو

 ٠ ملعأ هللاو نيعادتم كلذ

 لطابو مارح هللا نيد ىف دادضألا نيب عمجلا نآ راثآلا ىف دجويو

 ء ( نيمرجملاك نيملسملا لعجنفآ ) : ىلاعت هللا لوق ةجحلاو ، رفكو قسفو

 نيذلاك مهلعجن نآ تائيسلا ١ وحرتجا نيذلا تبسح مآ ( : هللا لوتو

 ٠ ) مهايحم ءا وسى تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 صاخ كلذو : هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا دبع ويآ خيسلا لاق

 هللا نيد ق نطابلاو رهاظلا ماكحأ ىق اهبكارل زوجي ال ىتلا ثادحألا ىق

 ىتلا ةجحلا هيلع موقت وآ ؤ رفكلاو لالضلاو قسفلاو لطابلا الإ

 ىتلا ثادحألا ىف تناك ولو ص رهاظلا مكح ف هللا نيد ىف هرذع عطقت

 ىدهلاو ؤس ةبصعملاو ةعاطلاو ص لطابلاو قحلا اهبكارل هللا نبد ق زوجي

 هوجو نم هجوب قحلا اهيف زوجي ال ىتلا ثادحألا امآو س لالضلاو

 لوتم هالوتف ايرلا لحآ لجو زع هللا نا : لوقي نأ لثم س قحلا

 ء املاع هنم ءىربتملا ناكو كلذ ىلع ذخآ ڵ هنم ءعىربو كلذ ىلع

 ىلوتي نآ لجو زع هللا نيد ىف زوجي ال هناف ى اضيأ ملاع هل ىلونملاو

 عمجلا نآو ث نيدلاب مهلك مهنم آربي نأ زوجي الو ث نيدلا ةيالو عيمجلا
٠ نيدلاب مارح انهاه دادضألا نيب
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 كلذب هيلع دهسثو ڵ لطابلاب ارمع لتق اديز نأ حص ول كلذكو

 ىلع هنم ءىربو ص نيدلاب ءاملعلا ضعب كلذ ىلع هالوتف لدع ادهاش

 & ةءارب الو ةيالو ىف مهنيب عمجلا زاج ام« نيدلاب ءاملعلا ضعب كلذ.

 اذه نأو س دادضألا نيب مرحلا عمجلا وه اذه نآو \ فوقو الو

 انهاه زوجي ال هنآو س نوملسملاو هلوسرو هللا همرح ىذلا عمجلا

 ، مهنع فوقولا الو ؤ مهن مهنم ةءاربلا ا زوجت الو « نيقحملا ءاملعلا ةيالو الا

 ٠ البوآت اريسفت نآرقلل ن نأ امك ّ البوأتو :اريسفت راثآتل نآو |

 لنضق

 ء مزليو زوجي هناف ى نيملسملا ءاملع .نم ىآرلاب نوفلتخملا امآو

 ، اضعب مهضعب اولوتي نآ نيفلتخم ا ءاملعلا ىلعو ث مهعيمج ةيالو بجيو

 رخآ همرجيو 4 ىآرلاب:اث ائسش ; مهدحأ لحي نآ لثم ىأرلاب اوداضت ولو ٠

 ٠ \ . ٠+:كلذ هيآ امو ىآرلاب

٠ ١ 

 هناف ى ةيالولا لحآ نم نيملسملا ءاملع ا نم : ىراغدلأ ف نوفلتخم امآو

 نأ ث مهنم نيلطبلا لطاب الو ث مهنُم نيقحملا قح ملعي نمل زوجي

 نم ةطيرشلا ةءارب داقتعا رلع ةيالولا ىف م مهنيب عمجب نأو ث مهالوتي .
 ادىز نآ حصي نآ لثم كلذو :“ :افالتخا كلذ ى .ملعن الو 0 مهنم لطملا

 نتق ذا ، قحلاب هلتق هنآ نيملسملا ءاملع .نم ناذهاسث دهسثف ى ارمع لتن .

 ىلاعت هللا نيد ف زوجت ةفض اؤعذا اذا هيلع ىغب وأ س هاخأ وأ هابأ '

 هلتق هنأ نيملسملا ءاملع نم اضيأ نادهاست 7 ب .كلذ ىلع هالوتن نحنو أ

 انهاه تفاكتف ث كلذ .ىلع, هم ارن نخنو , قحلا .ريغبو لطابلاب.

 نيلطمملا لطاب الو 0 مهنم .نيقحملا قح ملعي ملو تداضنو .ء ججحلا ,

 ةءازب مهنم لنطبملا قيرفلا نم .ارب : قحملا قيرقلا مزلي هناف ث منم ,
 مزليو ء كلذ ىلع اضعب يضعب اولؤتي :نآ مهعبسيالو أ رهج ةءارب ال رس ,

ح مهنم نيلطيملا لطاب الؤ ء هتنت نيقحملا قح اوملعي مل نيذلا مهءايلوأ
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 مهولوتي نأ اذه ع مهفالتخا لبق نم مهتيالو مهيلع تبجو دق نمم .

 ٠ مهنم لطبل ١ نم ةطيرشلا ةءارم داتنعا ىلع نيذلا ةيالو مهل اوتبثيو

 نيب عمجلا بجوو مزل نيأو ڵ دادضألا نيب عمجلا مرح نيآ رظناف
 ٠ اليوأتو اريسفت نآ رقلل نأ امك 6 البوآتو اريسفت راثآلل نأل ڵ دا دض | ١

 ىلع لمجملا ىضقي الو س لمجملا ىلع ىضقي رسفملا نا ليق دتو
 نيد ق ماستأ ةثالث ىلع مسقني دا دضلا نيب عمجلا نآ حصف ح رسىغملا

 ٠ كلذ حرش مدقت 9 لجو زع هللا

 ء لجو زع هللا نيد ف مزال لاؤسلا نأ ؤ رثألا ىف دجويو : هريغ لاق

 ىبنلا لانتو ( نوملعت ال متنك نا ركذلا لهآ .اولأساف ) :. ىلاعت هللا لانت .

 هللا ىلص لاقو ٠ «({ نيصلاب ولو ملعلا اويلطا » : ملسو هيلع هللا ىلص :

 ٠ )) ىشنآو ركذ نم ملاح لك ىلع بجاو ملعلا ملعت « : ملسو هيلع

 صاخ كلذو : هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا دبع ويآ خيسلا لات «

 لاو وسف { ماسنأ ةعبرأ ىلع مسقني ل ا ؤسىل ا نأل 0 هلهج عسي ال اميغ

 ه ةليسوو ةليضف لاؤسو ك لالض لاؤ وسو 6 ىأر لاؤسو ك نيد :

 هيبن نيدو ث لجو زع هللا نيد ف مزاللا بجاولا نيدلا لاؤس اماف ا
 لاوسلا وه هتمأ نم ةماقتسالا لهآ نيدو { ملسو هبلع هللا ىلص دمحم

 ء لتعلا نود عمسلا نم ةجحلل هب موقت اميف هللا نيد ف هليج عسي ال امع .
 ئ ةءا رم وآ ةيالو ناك هللا نيد ق هلهج عسي ال اميق ديعملا لحي نآ كلذو

 5 كلذ نم ءىش ىق دبعتملا لخد اذاف س ءاهتنا وأ ؤ ةيدن وآ فوتو وآ

 ةقراغمب الإ هللا نيذ ق ةمالس هل نكت ملو ة كلذ هلاح ى اكلاه .ناكو

 هيلعو م نيدلاب 'لاؤنمل هللا نيد ف ةيلخ ارا ء اهلخ :دق :نشل ةلزنملا لت
 ىق قحلا هل نيربعملا لك ناكو ص هللا نيد ىق هل مزاللا بلط ىق جورخلا

٠ نيملسملا لوق رهشأ ق هيلع ةجح كلذ
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 ملاع نم هيف هيلع ةجح ناك كلذ ىق قحلا هل ربع نم لك نأو

 ك ةمأ وأ كرشم وآ ك ديع وآ رح وأ 6 ىثنأ وأ رك ذ وآ 6 لم اج وأ

 وه انهاه ةجحلا نأل ء كلذ ىق هلل ةجح ناك كلذ ق قحلاب ماق نم لكو

 هملع رهظو س هلضف رهش دق ىذلا لدعلا قحملا ملاعلا نآ امك س قحلا

 ناكلو ح هجح كلت هابتمق ق ناك ام لطابلا نم ءىنب ىنفآ ول ّ هلدعو

 هبنكو هنكئالمو هللا نأل 6 ا اظ اقفانم ابذاك هللا نيبد ق كلت ٥ ايتتقي

 نم كلذ هلطاب لهج ولو ث لطابلاب هيلع نودهشي هنيدب ءاملعلاو هلسرو
 7 ملعآ هللا و لااضل ١ وأ ء املعل ا __ ةخسن _ ملعل ١ لهأ نم هلهج

 مث ث نيدلاب هالوتن ىلو كل نوكي نآ لثم وهف ىآرلا لاؤس امآو
 ضعب لانتف ، نيملسملا نيبد ىف همكح كيلع ىفخ اثدح بكترا هتيآر دت

 نيدلا ةيالو نم هلقنت ىتح ىأرلاب لاؤسلا هيف كيلع بجي هنا : نيملسملا
 كبلع بجي ىذلا ضرفلل هنع فوقولا زوجي الو ؤ نيدلا ةءا رب ئلا

 ةطيرسلا ةءارب دانتنعا عم ىآرلا فوقو هيف زوجي هنا : ضعب لاتقو ع هيف

 هعف ٠

 هباتك ىف لجو زع هللا همرح ىذلا لاؤسلا وهف لالضلا لاؤس امأو

 عضوم ى لاقو ( اضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو ) : لاق ثيح

 ( مكؤسشت مكلدبت نا ءايسئآ نع اولآست ال اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : رخآ

 هللا فيك ملسم ةروع فك نم » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانو

 « « همايقلا موب هتروع هللا رتسي ملسم ةروع رتس نمو ةمايقلا موي هتروع

 درت الو ك ةرثعلا منتغت الو ك ةروعلا سسجت الو : ءاملعلا تلاتو

 ١  1ر ذ 5 +

 .نم هلهج عسي ام ميلعت لثمغ ث ةليسولاو ةليضفلا لاس امآو

7 ملعآ هللاو كلذ هبشأ امو ضارقلا ملعو  مارحلاو لالحلا ميلعت
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 فقاولا ىلوتي ال نآ وهو 0 ما رح كسملا فوقو نأ رثألا ىف دجويو

 ٠ هل انيد كسثلا بصنيو ص هفوقوك فقو نم الإ

 : هل رفغو هلل ا همحر ميه ١ ربأ نب دمحم هللا دبع وبآ خيسل ا لات

 لثم وهو ث لجو زع هللا نيد ىف زوجي ال فوقو لكف كسنلا فوتو امآ

 نع فقي وأ ، نيملسملا ءاملع نم ءىرب نمعو ص ثدحملا نع فتناو فقي نآ
 ىتفآ امم هلهج عسي امىق كسثي وآ س نيملسملا ءاملع نم هالوت نمع وآ قحملا

 5 كشلا فونتو وه اذهف س قحلاب ىنغملا ملاعل ا نع فقي وآ . ءاملعلا هم

 : لاق ثيح هللا همحر ديز نب رباج ءاثعسلا ىبآ لوق نم كلذ لصأو

 . هبكار آولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسب
 . ملعأ هللاو مهنع اوفقي وآ س هبكار نم اوئرب اذا ءاملعلا نم اوعرب وآ

 : ةلأسم وجا

 : ماسقآ ةسمخ ىلع مسقني فوقولا و

 ٠ هانركذ ىذلا كشلا فوتو وهو ع لالضلا فوتو : اهنمف

 نأ وهو ث هللا نيد ىف تباثلا مزاللا بجاولا نيدلا فوتو : اهنمو

 دحآ نم ملعي ىتح سنالاو نجلا نم نيدبعتملا عيمج نع فقاولا فقي
 دجوي امك ٨ هيلع هيداعيف ارش دحأ نم ملعي وآ ڵ هيلع هيلاوبيف اريخ

 هيغ كل ناب امو ص هعبتاف هدشر كل ناب امف : ةثالث رومألا نآ رئألا ق
 بسحآ اميف ليقو ث هنع فقق لطاب الو دشر هنم كل نيي مل امو ص هبنتجاف

 طبختمك س باثو قفانملاو ، فاو نمؤملا نآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 ٠ كلذ نم هللا امنا اوعلا

 نم نيآربتملاو نيلتتقملاو نينعالتلا نع فوقولاك لاكسنألا فوقوو

. ضعب امهضعب
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 ىرت نآ وهو ؤ هللا ءاش ن ١ هنفصو هحرش مدنتن دن لا ؤسىل ١ فوقوو

 هنع فتنق ؤ هب غلي ام ملعت ملو 5 همكح تنآ تلهج اثدح كل ىلو نم

 ٠ لاؤسلا فوتو

 نم ةطيرسلا ةءارب هيف دتتنعتو اذه كيلو نع فقت نأ ىآرلا فوتوو

 ٠ ملعأ هللاو نيدب الاؤس هنع كسفن مزلت نأ ريغ

. : . 

 ةفص نا : هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ خيسلا لاق
 جراخم نم جرخم هثدح ق ثدحملل نوكي ال نأ وه اهريسفتو ةعدبلا
 ش ةينالع الو رس ىف قحلا هوجو نم هجو كلذ ى هل نكمي الو « قحلا

 وهو س ةينالع الو رس ىق قحلا هوجو نم اهجو ثدحلا كلذ لمنحي الو
 رسلا قف هللا نيد ق لطابلاب هثدحم ىلع ادهاش ثدحلا كلذ نوكي نأ

 ء هلطاب ىلع نودشي هللا نيدب ءاملعلاو ةنسلاو باتكلا نأو ث الملاو
 ٠ كلذ هبشأ امو تالاخلاو تامعلا حاكن لحأ هللا نا : لوقي نأ كلذو

 نوكت الو ث مقت الو زوجت ال اهناف س اهنفصو ىواعدلا ماكحأ امأو

 دهشت نآ لثم كلذو ؤس لطابلاو قحلا اهيف زوجي ىتلا ثادحألا ىف الإ

 ىلع هالوتن نحنو ص قحلابو ارمع لتق اديز نأ نيملسملا ءاملع نم ةفئاط
 ؟ربن نحنو ص لطابلاب هلتق لبي : نيملسملا ءاملع نم ةفئاط تلانو ٠ كلذ

 . كلذ حرش مدقت دقو ، ىواعدلا ماكحأ ةفص هذهف ى كلذ ىلع هنم

 ةثداح مكح ىق نيملسملا ءاملع فلتخي . نأ وهف ىآرلا فالتخا امأ و

 فالثخا راصف 0 عامجا الو ةنس الو ص هللا بانك نم صن اهيف تأي مل

 . الصأ ىأرلا فالتخاو . الصأآ ىواعدلا فالتخاو س الصأ عدبلا

 ٠ هعضوم ريغ ق لوصألا هذه مكح لعجي نآ نيدلا ق عسي الو

خيسل ا لات ٠ لصأب لصأ س اتنب نآ زوجي ال هنآ رثأل ا ىق دجويو
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 دق نم لثمف كلذ ريسفت امآ : هللا همخر ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبآ

 مدع دنع اهل مك ملعي ملو ڵ سدسلا دالوألا دنع مألل نآ ملع

 دنع اهل كلذكف سدسلا دالوألا دنع اهلا تبث اذا : لاقف ث دالوذنا

 دنع اهل ام ملعي ملو ء ثلثلا مهمدع دنع اهل نآ ملع وآ ك شسدسللا مهمدغ

 عم ةحوزلا كلذكو ڵ ثلثلا مهدوجو دنع اضيأ اهل نا : لاقف مهدوجو

 هيف حص وآ س صنلا هللا نم هيف ءاج دق امم س كلذ هبستآ امو دالوألا

 فلاخف عامجال ا هيق حص وآ 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةنسلا

 ٠ لوصألا هذه د أ 4 سابتي

 دقف ث اهتركذ ىتلا لوصألا هذه دحأ نم صنلا تأي مل اذا امأو
 ناك ولو ڵ اصوصنم باتكلا اهي تأي مل اهلك ءايسنألا نا : ءاملعلا تلات

 ةنسلا ىنآت اهلك ء ايسنأل ا تناك ولو ء مكح الو ريسىفت ةنسلل نكي مل كلذ

 ىتأي اهلك ءايشألا تناك ولو ى مكح عامجالل نكي مل ةنيبم ةصوصنتم اهب

 هنكلو ؤ عامجا ةباحصلا ( عامجا دعب نكب مل ةصوصنم عامجالا اهي

 مل ولو ، مارح وهف مارحلا هبسثآ امو ؤ لالح وهف لالحلا هبستأ ام

 ٠ نيدلا لطيلا اذه نكي

 لصخ

 مكحلا ةيالو ىهو ث نيدلا ةيالو ىه رهاظلا ةيالو نآ دجويو
 ءاملعلل صاخ كلذو ك ةريخلا ىهو 6 ةدهاشملا نم هوجو ةعبرأ نم حصت

 ماكحتب ملاعلا وهو ةقيفرلا نمو 6 ةءاربلاو ةيالولا لوصأ ماكحأب

 : نيمسق ىلع مسقني كلذو ةرهشلاو ةداهسثلا نمو ث ةءاربلاو ةيالولا

 5 سانلا نم دحأل ةيالولاب ةداهسثلا وآ ةرهشلا موقت نآ : امهدحأ

 ٠ ةءاربلا و ةيالولا ماكحأب ءاملعلا نع الا كلذ نوكي اال و

 سانلا نم دحأل ةدابسثلا وآ ةرهشلا موقت نآ : ىناثلا مسىتلاو

 هل زاج كلذ ماكحأب املاع ناكو كلذ هصخ نمف ، لمعلاو لوتلا ق ةقفاوملاب

 ٠ كلذ ىلع ىلوتب نأ
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 لح

 ةدهاشملا : هوجو ةعبرأ نم حصت اهناف اضيأ ةءاربلا امآو

 ق هحرش نكمي الف ليوط حرش كلذلو ص رارتالاو ةرهسثلاو ةداهسنلاو

 ٠ عضلللا اذه

 - ز ٠.

 نيدلا ىف ةجح الي ادحأ ىلوت نم نآ تعمتجا ءاملعلا نآ دجوبو

 نمحرلا ليلخ ميها ربا كلت هتيالو ىف قفاو ولو س كلت هتيالو ىف اكلاه ناك

 ء كلت هتعارب ىف اكلاه ناك ةجح ريغب ءىرب نمو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا ىلص هللا لوسر ودعو ، نوعرف هللا ودع كلت هتعارب ىف قفاو ولو

 65 هنخسنت ىلع ميه ١ رد ١ نمب دمحم خيستل ١ هرسف ام ىلع ضروع ملسو هبلع

 هللا دبع نب نامثع دمحم ىبآ ملاعلا لجألا خيشل ا هتضراعمب ححصو

٠ هللا هظفح
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هظفح ص ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبآ خيسلا باوج

 هتيم لكأي هتيأ ر نميف هللا كمحري انتفآ : هيل ا بتك نم ىل ا ه اتتيأو هللا

 ريغب ىلصي وآ ئ احوفسم ام د وآ ١ رمخ برشي وآ 6 ريزنخ محل وآ

 ريغب هنم مرحم تاذ ًطيو هلكأيو س نثو دباع نم امحل ىرتسني وآ ؤ رهط
 ئ ىل ايلو لتقي وأ 6 ن اضمر رهش ق لكأي وأ ئ هتمرحل هنفرعمب ىنم ملع

 فيكو ، نهنم ةلصخب وآ ڵ لاصخلا كلتل هلعفب ىدنع هتلزنم نوكت ام

 4 م اكحخل ١ ق تانفنم نه ١ رتآ 6 نهنم ةدحلا و ق وآ 6 نهيف مكحل ١

 ؟ نهنيب كلذ تعمج ةلع ىآبف نهيف ماكحألا تقفتا ناف ؟ تافلتخم وأ

 فصو ث كلذ ىل فصف ؟ نهيناعم تفلتخا ةلع ىآبف نهيف تفلتخا ناو

 هيلعو ص ىقيفوت هللابو تفرع ىذلا دارفنالا ىلع نهنم ةلع لك ىل

 ؟ بينآ هيلاو نيعتسأ هبو س تلكوت

 ةلصخ وآ ڵ رمخلا برش ريغ لاصخلا كلت عيمج لعف اذا ىلولا نا

 نكمي هنأل ، كلذ ف هلطابو هرفك حصي ىتح هتيالو ىلع هنا ؤ نهنم

 عيمج نم هللا نيد ىف هؤطخو هباوص نكمآ املك وأ س اذه هلعف ىف هباوص

 هنأل ، هتيالو كرنن ملو 6 هرذع لزنآو س هيف نظلا هب نسح هلاعفأ

 كرتت الف ص نيقيلا هيفو ء لصأخلا ىه هل ةيالولا نألو ث هنيد ىلع نمتؤم

 نوكيف رفكي مل وأ ، رفك هنأ هيف كشلل و ى رفك هن اهب نظلا ءوسل هتيالو
 ىق نوكب نأ لمتحا امل هنأل ى ملعل او نيقيلل نيعفاد كشلا وآ نظلا

 نوكي نأ لمتحاو ع هللا نيد ىق ةءاربلا قحتسيف ، هلل ايصاع اذه هلعف

 , ةيالولا ىهو لصألا ىلا عجر هتيالو ىلع نوكيف َ هلل صاع ريغ
 . هيف كشلاو هب نظلل اهنع لزي ملو ع هل تتبثأ

 برش امأو ، بونذلا رئابك نم نيملسملاب نظلا ةءاسا نا ليتق دتو
 © دحلا هيف بجي هنل ڵ رارطضالا هيف زوجي ال : لاق نم لانق دقف رمخلا

( ٤ ج عرشلا نايب _ ٦ م )
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 : لاقت نم لاتتو ٠ هريغ ىف ىنثتسا امك ، رطضملل هيف نثتسي مل هللا نألو
 ء ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم هريغك وهف ةكلهلا نم مصعي ناك

 ٠ كلذ ق لوقلا ىضم دقو

 هفصوب لوطي كلذف نهرومآ عيمج ىف نهماكحأ عيمج ريسفت امآو
 عفرأو 6 كلذ نم الصف ركذأ ىنأ ريغ 6 هفرعمل ١ فيعض انأو ٨ تب انكل ١

 ٠ هللاءاش نا هنف رع ام

 نمتؤم دبعلا ىتلا ضئارفلا نم ناك ام هنأ تفرع ىذلا : باوجلا
 لسغلاو مايصلاو ث اهل ءوضولاو ةالصلاك اهيلع ءوضولاو ةالصلاك اهيلع
 اراهن ناضمر رهش ق لكأي هيلو ىآر اذاف ، كلذ هبسثآ امو ةبانجلا نم

 وآ امئان ىلص مث ث ء احصخلا ةلاح نم كلذ ريغ وآ بهذيو ءىجي هآر :

 ىلع نوكي هنآ اذه هبسنأ ام وآ ةالصلل رهطت هري ملو ىلص ىلص وآ ث ادعاق

 دحألا زوجي الو س اذه هلعف نم هنم رهظ امب ةءاربلا زوجت الو ث هتيالو

 ملعب مل وآ ؤ اذه هلعفب ملع دنت نمم هالوتي نم دنع كلذىلع هنم آربي نآ

 هلوقو س هيلع لوبقم ريغ هلوت ناك هيف دحأ همصخ ول لصفلا اذه نأل
 قحلاو ، اذه ىف قح هيلع دحأل سيل هنأل ء همصخ ىلع لوبقم هنجحو وه
 حصي اميف هريغ نم هيلع ةجح ةماقا ىلع همصخ ردقي الو ؤ هدحو هلل هيف
 اميف هرمأ ىلع علطي ال ذا ص هنم رارتالاب الا هرذع هب لوزيو س هرغك هب

 ىلع ةجح اذه هلعف ق هترابعو هلوتف س قلخلا نم دحآ كلذ نم هللا هفلك

 . هيلع هيعدي اميف هل جوجحم همصخو ، همصخ

 هنإ ليق دقف هيرتسثب وآ ، نثو دباع نم امحل لكأي هيلو ىأر اذا امأو
 ريغ وآ ڵ، نيملسملا حت ابذ نم كلذ نا املاع نوكي نآ نكمي هنأل هتيالو ىلع

 ناف ى هرفك ملعب ىتح هتيالو كرت هل زوجي الف رذعلا هوجو نم كلذ

 هتيالو زوجت ال هنآ تفرع دقف هملعك ملع نم دنع كلذ ىلع دحأ هنم ءىرب

 ء هنيد ىلع نومآم لعافلا نأل ڵ كلذ هلعف نم رهظ امب هنم ءىرب نم

 ىوعد كلذ ف هيلع ىعدا نم لكو ي اجوجحم نوكيف دحأل هيف ةجح الو
٠ هريغ نم ةنيب ةماتاي الا هاوعد حصت الو 0 مصخ وهف
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 ىعدملاو مصخلاو س هسفن نع عفدي اميف ةجح هيلع ىعدملا اذه لوتو
 حصي ملو ك هئاعداب ىوعد هل حصت مل نمو ء هئاعداب ىوعد هل حصي ال

 نوكي هنا : ليق دقو س فذاق وهف ةجح هلوق ناك الاو س هلوقي هاوعد هل

 كلذل لعافلا نأ ملع دق نوكي نآ نكمي هنأل نظلا هب نسحيو ص هتيالو ىلع
 نسح امك ء هيلا رطضم ريغ هنأو ث ناثوألا ةدبع حئابذ نم هنأ ملاع

 نيسحتب الا رفكلا نم هل جرخم ال ىذلا روجحملا هبوكر دنع نظلا لعافلاب

 اذه نأل ڵ هرذع كرتيو ڵ نظلا اضيآ اذهب نسحي ال كلذكف ڵ هي نظلا

 هدحو هلل اهيف قحلا ىتلا تامرحملا تاروجحملا نم هلثم ناك امو س لصفلا

 ء هنم رادقا ريغ نم ةجحل _ ةخسن _ قحلا هيف هيلع موقت نآ نكمي

 ىعدي اميف مصخ وهف ث هبوكر لصأ ناك فيك ةجحلا ملع غولب ناكمال

 ٠ هلوتو هرارقا ريغ نم ةجحلا ةماقا ىلع همصخ رداق ؤ هيلع ىعديو

 ىف هرذع عطقنا امبر هيلع ىعدملا ىلع ريكنلا كرت دنع مصخلاو
 وهو ص اهيلع نمتؤم دبعلا ىتلا ضئارفلاو ٠ هيف هرذع عطقني ام عضوم

 . مكاحلا ريغ مصخلاف _ ةخسن _ مكحلاف ى اهيف همصخ ىلع مكاح

 ةغزانملا ىلع هديب الام ذخأو ، ىلو ريغ وأ ايلو لتق اذا ىلاولا امأو

 نوكتو ث هللو دابعلل هيف قحلا نوكي امم اذه هبسأ ام وأ ، كلذ ف هنم
 لوقو ث كلذ ىلع ةنيب وه ميقي نآ الا ةلوبقم ريغ كلذ ىف هنجحو هاوعد

 امف ، كلذ نالطب ىلع ةنيب وه ميقي نآ هيلعو ى هنم لوبقم هتجحو همصخ
 ىف جوجحم وهو ى دابعللو هلل اهيف قحلا ىتلا لاعفألا هذه نم هنم ناك

 نك ملو ث هللا نيد ىف هباوصو هتح لمتحي امناو ص اهيف مكحلا رهاظ

 ى هرذع اهب عطتيل ث لعافلا ىلع ةجح لعفلا نيح نم هيف لوعفملا نم
 مهتجح كلذ دنع تأفاكتو ص هباوص حصي ىتح ةجح لعافلا نم نكي ملو
 فلتخا دقف ةجح هريكن نوكي نمو س كلذ ىف ريكنلا هل نمم ريكنلا كرتل
:اذه ىق



 ۔۔ ٨٤

 باوصلاو قحلل لمتحم كلذ هلعف نأل ، لعافلا ةيالوب : لاق نم لانف

 عطقني ةجح هيلع حصي نآ ريغ نم رفكلاب هيلع مكحيو ث هتيالو كرتت الف
 ء لطابلا لعف هنآ كستلاب ىه امنا انهاه هتيالو كرت نأل ، هرذع اهب

 نيقيلا ليزي الو ص نيقيلا ليزي ال كشلاو ص نيقيلا ىلع تناك هل ةيالولاو

 ٠.هل نم نيقيب الا

 هقح لمتحا اذا هرمأ نم هيلع لكشأ امل هنع فوقولاب : لاق نم لاقو

 : لاق نم لاقو ٠ فوقوم وهف س كورتم كوكستم لكو ث هلعف ىف هلطابو
 حصي ىتح هلحب الا هيلع جوجحم وه ىذلا هلعف نم رهظ امب هنم ةءاربلاب
 ةنيبب الا همصخ ىلع هلوق نم ةجح هل لبقت ال هنأل ى هلعف ىف قحم هنأ
 رهظم جوجحم وهف ص هلوق نم هيلع ةلوبقم همصخ ةجحو ص هريغ نم اهميقي
 ءىرب نمل زوجي الو س هب عولخم _ ةخسن _ جوجحم وه ام هسفن ىلع
 دت نمم هلعف نم رهظ امب هالوتي نم دنع لطابلاب هفذقي نآ رهاظلاب هنم
 هنآ هيف دقتعي نأ هل زوجي الو س باوصلاو قحلل لمتحملا كلذ هثدحب ملع
 نصحملا مجرو ، قراسلا دي عطقب مكحي مكاحلا نأ امك ث هلعف ىف لطبم
 الو س هرارقا نع عجري مل مث ى هب رقأ وآ ، ةنيبلا كلذي هيلع دهس اذا

 ةحص دتعي نأ هل زوجي الو ء دحلا نم هيلع تبث ام لطعي نآ هل زوجي
 نوكي نأ نكمي هنأل ص هسفن ىلع رتملا هب رتآ وأ س دوهسثلا هب دهش ام
 ٠ هرارقا ىف ابذاك رقملا نوكي نأ نكميو س اروز اودهش دوهشلا

 ءعىريب امنا هلطايو هيغ هقح لمتحي ام هنم رهظ دت ىذلا اذه كلذك

 ، هيف جوجحمو ث هيلع روجحم وه ىذلا هلعف نم رهظ امب آربت نم هنم
 نأ ريغ نم كلذ هلعف ف لطبم هنآ دتنعيو ث هيلع دهسثي نآ هل زوجي الو
 بدغ كلذ نأل ، روزلاو بذكلاب ادهاسشو امكاح ناك لعف ناف س كلذ ملعب

 ٠ روزلاب دهست دقف ملعي ال امب دهسث نمو ص هملعي مل

 نم دحآ هيف هيلع نوكب رمآ ق لخد نم لك نأ : اذه ىف لصألا و

كلذ فق لخادلا نوكيبو ةجحلا كلذ ق هيلع م انت ول نأ ةجح س انلا
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 هاوعد ىلع اهميقي ةنيبب الا ىوعد الو لوق هل حصي ال نوكيو س اجوجحم
 جوجحملاو س جوجحم اذه ىف وهف ع ةجح هيلع همصخ لوق نوكيو س هلونتو
 هجحب الا ةمالس هيف هل نوكي ال اميف ةءاربلا هسفن نم حيبي نآ هل رذع ال

 نا : ليق دق هنأ مم ، هنم ةءاربلا تزاج اذه لجاألق ص هريغ نم اهميقي

 ٠ ةءاربلا مث ، فوقولا مث ى لاوقألا حصأ اذه ىف ةيالولا

 اميف هدحو هلل اهيف قحلا ىتلا تاروجحملا نم ائيسث ىتآ اذا امأو

 ريبك وآ ريغص نم مصخ اهيف همصخ ول ىتلا باوصلا اهلعف ى هل لمتحي
 ، هسفن نع اهب عفدي هل ةجح وه هلوت ناكو س امصخ ناك ريثك وآ ليلق
 هنم ةءاربلا زوجت ال : ليق دتف س ةنيبلا هيلع هيعدي اميف همصخ ىلعو

 نيرمألا نيذه نيب قرف اذهف س كلذ ىف هلطاب ملعي ىتح هلعف نم رهظ امب
 ٠ مل ءآ هللاو ليق اميف

 ءايشألا _ ةخسن _ ةريبكلا هذه بكار ىف نوفلتخم فلتخا ناف

 محل وأ ع ةنيم لكأ نم هلطاب وأ اهلعاف قح اهيف لمتحت ىتلا اهضعب وأ اهلك
 تخأ وآ مآ نم مرحم ت اذ ح اكن وأ لثنق وأ ح حوفسم مد وآ ڵ ريزنخ

 هلعاف قح نكمي امم اذه هيسأ ام وأ ى مراحملا تاوذ نم نهريغ وأ تنب وآ

 ناك مدلاو ريزنخلاو ةتيملا كلتل لكآلا نا : مهضعب لانف ؤ هلطابو

 وآ “ هلكأ ىلا هرارطضا دنع هلكآ هل هللا لحآ دتو س هلكأ ىلا ارطضم

 ٠ كلذ ىلع هولوتو ث هللا نيد ق ةزئاج ىه اميف ىرخآ ةفص هل اوعدا

 ال ابكنرم هلكأ ىلا رطضم ريغ وهو كلذ لكأ نا : نورخآلا لاتو
 ء حكانلاو لتاقلا ىف كلذكو ث كلذل الحتسم ص هلكأ نم هيلع هللا همرح

 5 هوجولا ضعب ى هليلحت ىنثتساو ح هباتك ىق هللا همرح ءىش لكو

 ايهلحآ دق ىتلا ةفصلا كلت لعافلل هقرف تعداف س نوفلتخم هيف فلتخا

 © هللا اهمرح ىتلا ةفصلل ىرخألا ةترفلا تعداو ، كلذ ىلع هولونو ث هللا

 نا : ليق دقف ث كلذ ىلع هنم اوتربو ، اهبوكر ق ارذع هل لعجي ملو

 نم دنع ص مكحلا ره اظ ىف نيقيرفلا دحآ رفك بجوي ال مهنيب فالتخالا
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 مهقدص ةحص ةفرعم هنع باغو ث هيف مهفالتخاو لعافلا لعف هعم حص
 ىلع مهضعب مقي وأ ، مهضعب قدصي مل ام هذه مهيواعد ىف مهبذكو

 ملاعلا عم مهنم دحآ وآ نوفلتخملا لزني وآ ى مهرذع اهب عطقني ةجح ضعب

 نيفلتخملا عيمجف ههبسشآ امو اذه نكي مل امف س فذاقلا ةلزنم مهفالتخاب

 ٠ مهتيالو هتمزل نم دنع مهتيالو ىلع

 لمتحم ثدحلا كلذ ذا هل ةيالولاو ثدحملا نم ةءاربلاب اورهاظن ولو

 لامتحالف لاح ىف همرحو ص لاح فق لحأ دق هللا نأل « لطابلاو قحلا

 نم هيف نيفلتخملا قح لمتحاو ص هلطابو هبكار قح لمتحا ص هلطابو هتح
 مهضعب قدصي نآ دحأل زوجب الو 0 مهبذكو مهقدض لمتحاو ث مهلطاب

 تعدا دق ةنرف لك نأل « مهملعك ثدحلا لصآ ملعي مل نمف ضعب ىلع

 ىهف اهلوق ىف ةقداص تناك ناف ، هللا نيد ىق ةزئاج ىه ىوعد ةفص

 مهقدصو مهلطابو مهقح ةفرعم ىلا مهفالتخال عماسلا غلي الو س ةنحم

 % هب مهملعك هي هملعو هيف اوفلتخا ام لصآ ىلع هفوقوب الا 7 مهبذكو

 هنقح وآ هبذك وآ مه دحآ قدص ةحص دقتعي نآ مه رمآ هنع باغ نمل سيلف

 ٠ كلذب هيلعو هل مكحيو ح هلطاب وآ

 بيغلاب دهشو مكح نمو ث بيغلا نم كلذ نأل ى اضيآ لعافلا كلذكو

 اهيف ةقداص تناك نأ ىوعد ىعدت ةقرف لك ذا ص روزلاب دهسثو مكح دنف

 ناو مك احلا نئلو ى هيلع ىعدم ىلع ىعدم قيدصن زوجي الو ث ةنقحم ىهف

 اميف ىعدملا بذك دقتعي نآ زوجي الق هيلع ىعدملا ىلع ىعدملل مكحي مل
 عفدي اميف هيلع ىعدملا قدص الو ى هيف هبذكو هتدص لمتحي اميف هيعدي

 تناك نا امهتيالو كرتت الو س هيف هبذكو هقدص لمتحي اميف هسفن نع هب
 امهدحآ فذقي مل ام ةيالولا ىف ءاوس هيلع ىعدملاو ىعدملاف س ةيالو امهل

 ، امهيلع موكحم امهف ث هرفك بجوت ىوعد ىعدي وآ ص لطابلاب رخآلا
 رهاظ مكح ىق قوقحلا نم ضعب امهضعبل امهمزلي ام عيمجب ناد امو
امهلطاب حصي مل ام نيدلا مكح ىق ناميالاو ةيالولا امهل تتبثو ث ايندلا
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 هديب هريغ لام ذخآلاو لتاقلا ىف ليق دق ام الا ڵ امهدحا لطاب وآ

 ٠ هيف لوقلا ىضم دقف كلذل هنم ةعزانملا ىلع هديل _ ةخسن

 ءاوس ةيالولا ىف هيلع ىعدملاو ىعدملاف هتيالو تبثي نم لوق ىلعف

 نم ةءاريلاب نيقيرفلا نيذه دحأ آدنبا ناف ، امهدحأ رفك حصي مل ام

 ىلوتي ناك نمل زاجو ث رهاظلا مكح ىف فذاقلا لطيملا وه ناك هبحاص

 ء هبحاص نم ةءاربلاب ءىدنبملا قيرفلا نم اربتي نأ هنم عىربتملا قيرفلا
 نم ةءاربلاب اورهاظنو ڵ\ هبحاص ن نم ةءاربلاب مهنم ذم ءىدنتيملا فرعي مل ناو

 نم مهنم قحملا ملعي ىتح هيالولا ىف مهل مهن ينا ليتق دنتف اضعب مهضعب

 : ليقو : لطيمل ا نم مهنم قحمل ملعي ىنح مهنع فقوي مهنا : | : لبقو 6 لطيمل ا

 .٠ تدجو ام ىلع فيعض لوق وهو مهلك مهنم آ ريي هنا

 عقو ناف س فالتخالا اذه لثمب نيلتتقملاو نينعالتملا ىف ليق كلذكو

 هعوقو نبح ق هلطابو هقح لمتحملا ثدحلل نيده اسثملا ءاملعلا نم عامجال ا

 نآ ثدحلا اذه ةقيقح لصآ مهنع باغ نمل نكي مل اطخ وآ لطاب هنأ

 قح هنأ مهنم عامتجالا مقو نا كلذكو س باوص وآ قح هنآ هيف مكحي

 هيف مكحي هنآ ثدحلا ةقيقح ةحص هنع باغ نمل نكي مل باوص وأ

 هل ماكحلا مه ثدحلا اذهل نودهاشملا ءاملعلا نأل ، اطخ وآ لطاب هنأ

 ء هفالخب مكحيو هضقني نآ مهمكح تبث نآ دعب دحأل سيلو ، هيلعو
 قح ىلع مهعامجاف أطخ هل حصي نأ الا ضقني مل تبث اذا مكحلا نأل
 هرمآ هبلع ىفخ نم دنع هلطاب وأ س هقحل بجوم هلطاب وأ ثدحلا اذه

 . اهتفلاخم زوجي ال ةجح انهاه عامتجالاف

 ىف هلل ةجح هل تدهش نمف © جوجحم وهف ةجحلا قلاخ نم لكو

 نيد ره اظي وهف لطيبم هنآ هل تدهش نمو % قحم وهف قحم هنأ هللا نيد

 هجح اش احو 6 اهتريرس ق هللا تناخ دت ةجحل ا تناك ولو ئ لطبم هللا

 ىطاعتن الو ڵ هنحص انع باغ ام رومألا نم دلنتنن ال نكلو أڵ كلذ نم هللا

هملع ناك اهتريرس ى هللا تناخ دق ةجحلا نأ ملع نمف ى كلذب بيغلا ملع
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 ص ةريرس قحلاب هيف هللا اوناخ اميف وأ مهيف - ةخسن _ اهيف مكحي نأ
 ةجحل اداضم نوكيف ؤ هملعك ملعي مل نم دنع كلذ راهظا هل سيلو

 ججح عيمج نا ليق دق هنأل « لطبم وهف هللا ةجح دداض نمو ء هللا

 لمتحا اميف نهتفلاخم دحأل سيل هدابع ىلع ةجح هللا اهلعج دق ىتلا هللا

 فلاخملاو ڵ بيصم نهعبتمف نهبذك ملعي مل اذا ، نهبذكو نهقدص هيف
 كلذ ى مكح نهبذك وآ نهقدص ملع نمف ص هللا نيد رهاظ ىف لطيم نهل

 ةنسلا وآ باتكلا فلاخ امب ىتفآ اذا هيقفلا نأل ص هللا ءاش نا هعسي امب

 بسح ولو ى هنم هلوبق دحأل سيلو ص ةجح هلوت نوكي الف عامجالا وأ
 ٠ هيذكو هقدص هعم لمتحاو

 ىلع الو س هقحو ثدحملا اذه باوص ىلع ءاملعلا عمجي مل ناف

 هلطاب مهضعب مكحو هتحب مهضعب مكحف ك هيف اوفلتخأو ث هئطخو هلطاب
 عمجأ و ؤ هنقح ىلع مه دحأ عمجأ ول هنأل 4 مه دحأل ع امجا هيف حصي مل

 فيكو ص هنيعب فالتخالا وه مهنم عامجالا اذه ناك هلطاب ىلع نورخآلا

 نآ دحأل سيلو لوقلا ضقانت نم اذه ؟ هيف افلتخم هيلع اعمتجم نوكي
 هنأل ص فالتخاب هيف مكحلا تبث دق ذا هيلع عامجالا مكحب هيف مكحي

 عضوم ىف عامجالاب الو ، عامجالا عضوم ف فالتخاب مكحي نأ دحأل سيل

 ٠ دحاوب سيلو رفم كلذ ى مكحلا نأل س فااتخالا

 ةيالوب نيملسملا نم فالتخالا هيف ءاج دق امم ثدحلا ناك اذاو

 ثدحلا كلذل نودهاسثملاو ءاملعلا عمجآو ص هنع فوقولاو ةءاربلاو هلعاف

 اذه نكب مل % هنع فوقولا وآ ث هنم ةءاربلا وآ ڵ هثدحم ةيالو ىلع

 هنأل س فالتخالاو لامتحالا نم هيف ام مكحل اليزم مهنم عامجالا

 هلك كلذ ذا نيملسملا ليواقا نم لوقب مهلك اوذخأ اونوكيب نأ زوجي دت

 لطاب ىلع اوعمتجا ول مهنكلو ے فوقولا وآ ةءاربلا وآ ةيالولا نم زئاج
 نونوكب ام نيح ق كلذي اومكحو ث هباوص وآ هيلع راكنالاو س ثدحم

 ىذلا مكحلا كلذ اوضقتنبي نآ مهريغل الو مهل زجي مل ع هيفو هيلع اماكح

ىف باوصلاب هل موكحم هعبتا نل ةجح مكحلا كلذ نأل ث مهنم تبث دق
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 هتريرس ق هنع باغ نمم هيعيتم ىلع ايعدم ناك هضخن ىعدا نمف 6 هعابتا

 ٠ هباوص نع هتلازا ق

 ججحب الا اهعضوم نع اهليوحت زجي مل تتبث اذا ججحلا اذكهو
 ٠ ملعأ هللاو تفرع أذكه كلذ زوجي ثيح ح ١ ه ٠. ..ه اهلثم

 ريغ نم حوفسملا مدلاو ةتيملاو ريزنخلا لكأ هنأ اوعمجأ اذا امأو
 هنآ وأ ىنزلاب ةلبقلا لهآ نم رئارحلا تانصحملا فذق هنأ وأ ڵ ةرورض

 هللا نأ معز وأ ا مهلاومأ منغ وآ ث ةلبقلا لهآ ىبس وأ ىنزأ وأ ىنز

 ه لالح نهريخغب ىنزلا نآو ف مراحملا تاوذب ىنزلا مرح امنا

 هللا نآو ى لالح هل لاعفألا هذه عيمج نأ معز وأ ؤس اذه هبسنآ ام وآ

 ىعدا وآ ، لالح مهريغل كلذ نآو 0 مهنايعأب موق ىلع كلذ مرح امنا

 هنآ الا ائيسن عدي مل وآ ث ليوأتلا نم اذه ريغ وأ هميرحت خسخ هللا نآ

 مث ث لاعفألا هذهل هلالحتسا عم هللا اضر عد ث كلذل لحتسم
 : هيف اوفلتخا

 تباث س هاضرل قحتسم ؤ اذه هلعف ى هلل عيطم هنا : هنترف تلانتف

 قحتسس ث هللا ودع هنا : نورخآ لاقو ٠ كلذ ىلع هولونو ى ناميالا هل

 ثدحب ملع نم لك ىلعف 0 كلذ ىلع هنم اوتريو ، رفكلا اذه هلعفب

 ذخألاو ، مهعم نوكلاو ث ةنقحملا هقرفلا عابتا هيف مهفالتخاو ثدحملا اذه

 هميرحت ةفرعم دعب ءايشألا كلتل لحتسملا رفك لهج هعسي الو ث مهليبسب
 ض ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنس وأ هللا باتك نم لحتسا امب
 نم الو ث هالوت نم ةيالو الو ث نيدب هتيالو الو ث ةنحملا ةمألا عامجا وآ

 قيتحت الو هبيوصت زوجي الو ، ةمايقلا موي ىلا نيدب هالوت نم ىلوت
 اذه مكح نم هلهج امع لا ؤسلا هيلعو س هبوص نم بيوصت الو س هلطاب
 لطابلا ملعيو ث ةنقحملا ةقرفلا مبتي وآ ث هعبتي قحلا ملعيل ثدحلا

مكحي نأ هل زوجي الو س ةلاضلا ةئطخملا ةقرفلا بنتجيو ث هبنتجيف
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 هدنع نانوكيف اعيمج امهباطخب مكحي الو ى اعيمج نيقيرفلا نيذه باوصب
 ٠ ءاوس مكحلا ىف

 داسفلاو حالصلا لهأ نيب ىواسو دا دضألا نيب عمج دت .نوكيف

 % دحاو ىف الا هللا نيد ىف اذه ىف نيفلتخملا نيب اميف قحلا نوكب الو

 ىف اهليلحت نثتسي ملو ى اهبوكر رجحو ث هللا اهمرح دق ءايسنألا هذه نأل
 ةلاح اهيلع ىتأت الو ث اهميرحتل ةياغ ال مارح ىهف س هوجولا نم هجو
 ، هوجولا نم هجوب هقحالو ث اهبكار باوص لمتحي الو ص اهيف لحت

 ء اهلطاب ىلع ةجح اهسفنب ىهف قح الو ص كلذ ىعدي نم باوص الو
 . ناميالا نم هل ةليزم ى اهبكار رذعل ةعطاق س لطابلاب اهسفن ىلع ةدهاش
 ءاملعلاو هيلع ةكئالملاو هللا دهسثي ، كالهلاو رفكلا نم اهبكارل جرخم ال

 . اهبكار قحو ث اهنتتح ىعدم لطابو ص اهبكار لطابو اهلطاب ىلع هللا نيدب

 نكي ملل اهبكار قح وأ اهتح ىلع اوعمجي نلو ث قلخلا عيمج عمج ول
 مهعبتاو مهبوص نمل رذع الو ص اهلطابل اليزم الو ، اهقحل ابجوم كلذ
 ٠ كلذ ىلع

 ء اهقحلي ام اهبكار قحلي ث اهبكار ىلعو اهسفن ىلع ةجح اهسفنب ىهف
 قح وأ اهقح ةنترف بجوأف س نوفلتخم اهبكار ق وآ اهيف فلتخا اذا كلذكف

 بجوأ نم قحل ض اهبكار لطاب وآ اهلطاب ةترف بجوآو ، اهبكار
 ةفصلا هذه نأل س لطابلا نم اهبكار قحلو اهقحل ام اهبكار قح وآ ث اهقح

 ء رفكلاو لالضلاو لطابلا الا لمتحت الو س لطابلاو قحلا لمتحت ال
 قح لمتحت ال كلذكف س ادحاو ىنعم الا لمتحت الو ص نيينعم لمتحت الو

 هلطاب الا لمتحي مل املف ث هلالضو هلطاب الا هلمتحي الو ث هلطابو اهبكار
 © مهلالضو مهلاب الا لمتحي ملو مهلطابو ث هيف نيفلتخملا قح لمتحي مل
 دنع الا هللا نيد ىف قحلا نكي ملو ، لالضلاو رفكلا نم مهل جرخم الو
 ٠ اذه مهف اف مه دحآ

 حكن وآ احوفسم امد وأ ةتيم وأ اريزنخ لكأ هنأ اوعمتجا اذا امأو
ء لطابلاو قحلل ةلمتحم ةفصلا هذه تناك ث اذه هبسثآ ام وآ مرحم تاذ
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 ، قحم وهف ةرورض نم كلذ لكآ نم نأل ث لطابلاو قحلا اهبكارل لمتحيو
 . لطبم وهف ةرورض ريغ نم هلكأ نمو

 . قحم وهف ، نهبسن ةفرعمب هملع ريغب مرحم تاذ حكن نم كلذك
 لعفلا اذه رهاظ نكي مل كلذكف س لطبم وهف نهيسني هتقرعم عم ناك اذاو

 هجولا ىلع كلذ لعف هنآ هملع دعب الا هرذعل اعطاق الو ص هلعاف رفكل ابجرم

 ، ةرورض نم لكأ لكآلا نوكي نآ نكمي هنأل ى هللا نيد ىف مرحم وه ىذلا
 نكميو ث كلذ لحأ هللا نأل ؤ اتحم لعافلا نوكيو ص انح لعفلا كلذ نوكيف

 نوكيو ث الطاب لعفلا كلذ نوكيف ص ةرورض ريغ نم لكآ لكآلا نوكي نآ
 ّ هلطايو لعفلا اذه قح لمتحا املف س كلذ مرح هللا نأل ئ الطبم لعافلا

 نآ هلطابو كلذ قح هنع باغ نمل نكي ملو ك هلطابو هلعاف قح لمتحا
 . ملعب الا لطابلاب وأ قحلاب هيف مكحي

 ىلع هلعف لعافلا نآ ةنئرف تعداف ث نوفلتخم هيف فلتخا اذا كلذكو

 5 هباوصب اومكحو ث كلذ ىلع هولونو هللا نيد ىف زوجي ىذلا هجولا

 ء هللا نيد ىف زوجي ال ىذلا هجولا ىلع هلعف هنآ ىرخألا ةننرفلا تعداو

 مهنيب فالتخالا اذه نكي مل هلطابب اومكحو ص كلذ ىلع هنم اوءعربتو

 ميقي وآ ، اضعب مهضعب ءىطخي مل ام مهدحأ رفك الو ، مهرفكل ابجوم

 ةلزنمب مهدحأ لزني وآ س مهرذع اهب عطقني ةجح ضعب ىلع مهضعب
 ملعي الو ص هللا نيد ق ةزئاج ىه ةفص تعدا دت ةنرف لك نأل س فذاقلا

 اوفلتخا ام لصآ ملع نم الا 0 مهبذكو مهقدص الو 2 مهلطابو مهنتح

 ٠ مهملعك هيف

 هيلع وأ قحب مهدحأل مكحي نأ مهرمأ هبلع ىفخ نمل زوجي الو
 ىف مهلطابو س مهقح لمتحاو ث مهرمآ ىفخ املف ، ملعب الا ل_طابب

 65 ةحصب الا مكحب اهيف ذفني ملو % اهئفاكتل فتو هلعل ڵ\ تعقو مهيواع د

 فالتخالا اذه نكي ملو س لبق نم هيلع اوناك ام ىلع نوفلنخملا ناكو

. اذه مهفاف ى مهمسا نم مهل اجرخم الو مهمكح ق ادئاز مهنيب
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 5 لامتحا كلذ ىف سيلف ؤ رهشو عدبلا مكح ىلع جرخ ثدح لكو

 ولو س هلطاب وآ هنتح نم تبث امل اليزم هدهاشن نمم هيف مكحلا نوكي الو
 دمحم ةمأ عمجيال هللا نأل اوعمجي نلو ى هتح لطاب ىلع قلخلا عيمج عمجأ
 نع عدبلا مكح ةلازا ىف مكاحلل سيلف ع لالض ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 لك ىلعو س ةجح مهنم الو ، ةجح مهب الو ، ةجح هيلع تحض ام ليبس
 امكاح نوكي نأ ءىشان وأ دهاش وأ بئاغ نم ثدحلا كلذ هعم حص نم

 هل رذع الو س قحلاب ثدحلا ىف نيمكاحلا ىفو ثدحلا ىف اهيلعو ث هسفنل

 مهنأ قحلا لهألا مكحيف مهيف هتقفاومو ك مهيف قحلا ةباصاب الا

 كلذ نودب هل رذع الو ، نولطبم مهنأ لطابلا لهأ ىلع مكحيو ، نوتحم
 ةنونيدلا داقتعاو ڵ نيملسملل ميلستلا هيلعف س كلذ ى مكحلا لهج نمل الا

 ٠ كلذب الا هيف رذعي ال امع لاؤسلاب
 قحلل ةلمتحملا ىواعدلا ماكحآو عدبلا ماكحأ نبب نآ تدجو دتو

 فالتخاو ث اديعب ادبعب اترف لطابلاو قحلل ةلمتحملا لاعفألا ىف لطابلاو

 ، دحاو ىنعم ىلع هلك لمحي الف ث اديدش اديدش كلذ ق هتوافتو مكحلا

 ٠ دساف دساف كلذ نام

 نب دمحم هللا دبع وبآ هأرقو ةدوسم هنآ وجرآ باوجلا اذه تبنك
٠ هللا ءاش نا حصو هححصو هللا همحر ميها ربا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هذه ايونكم تدجو : ميه ١ ربا نب دمحم هللا دبع وبآ خيسلا لاق

 ناك ىذلا مالكل ا اهلوأ ، دمحأ نب دمحم نب رمع صفح ىبأل ةريسلا

 ، مهيلع كلذ وه درف س نامع لهآ نم مهرضح نمو ىوزن لهآ هيلع قفتا

 : تدجو اذك وهو

 ء مسقلا ليزج نم ىلوأ ام ىلعو ث معنلا غوبس ىلع هلل دمحلا

 ديس هيبن ىلع هللا ىلصو ث ملعي مل ام ناسنالا ملع ث ملقلاب ملع ىذلا
 : دعيو ٠ ملسو هلآ ىلعو ئ مجعل ١ و برعل ١ ىل ا هلوسرو ح ممأل ا

 ، دحاو رمآ ىلع ةملكلا فالتئاب نامع لهأ ىلع ىلاعت هللا “نم دتنف
 ء ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هب لسرأ ىذلا هللا نيد وهو ، دحاو نيدو
 نب تلصلا مامالا ىلوتت نم نيملسملا نمف ث نامع لهآ ثادحأ ىف اوتفتاو

 دق امب نيد ةءارب ى رظنلا نب دئارو ، ىسوم نب ىسوم نم ءىربو ع كلام

 ء هيلع امهيغبو ص هللا همحر كلام نب تلصلا ىلع امهجورخ نم مهعم حص

 ء اذه امهثدحب هنم ملع ىلع امهالوت نمو س قح ريغب هتمامال امهتلازاو
 لهج عسي ال هناو ث امهنم لالحتسالا ىلع ناك امهثدح مكح نا اولانو

 هيف قصلا نوكي الو ث هل امهلالحتساو ث هتمرح لصأ ملع نم امهثدح
 ٠ نيفلتخملا ةلمج نم دحاو ى الا

 لكأو ، امهماكحآ هعم قرغي ملو ، امهجورخ هعم حص دن نم مهنمو

 تلصلا مامالا ىلوتف ، امهيف رادلا لهأ عزانت عضومل امهرمأ هيلع
 ريغ نم امهيف مزاللا سامتلا ىلع امهنع فقوو ع هللا همحر كلام نبا
 نيملسملا ىلوتو ث لالحتسالا لهأ مكحب الو ، ىغبلا لهأ مكحب هنم لهج
. امهيف _ ةخسن _ امهرمآ نم هعم حص دق امب امهنم مهتعارب ىلع
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 ةفصلا هذه ىلع ى امهنع فقاولاو ، امهنم ءىربنتملا نأ ىلع اوقفتاو

 هملعب اصوصخم مهنم دحاو لك ناك ناو ص ةيالولا ىف اعيمج ةمدقتملا

 فقاولا نأو \ قح ريغب ءىرب امهنم ءىربتملا نأ ملعي مل ام ع امهيف

 ٠ قح ريغي فقو امهنع

 ىلع قافتا وه اذاو ث ابوتكم هرظن امل : باتكلا اذه ىف رظانلا لاق
 كلذ ناك اذاو س نامع لهآ هيف فلتخا ام ريغ ىلعو ث نيملسملا نيد ريغ

 لهآ نأل ث هنيعب هيف اوفلتخا ام ركذ ام ىلع الا قافتا حصي ملف كلذك

 رظنلا نب دسارو ء ىسوم نب ىسوم ثدح مكح ىف اوفلتخا امنا نامع
 . امهنم ةءاربلا ىف الو س مهلعف ىف اوفلتخي ملو

 امنا نامع لهأ نا : هتريس ىف نسحلا وبآ خيشلا لاق كلذكو

 مكحلا ىق وه امنا 7 ناك اذاف س لعفلا ىف ال مكحلا ىق اوفلتخا

 ثدح مكح وهو \ هيف فلنخا ام ركذ ريغ ىلع قافتا زجي مل

 فالتخالا نأو س ىواعد وآ ةعدب هنأ رظنلا نب دسننارو س ىسوم نب ىسوم

 نم قحلا لهآ لوقو ث ىآرلاب وآ نيدلاب هيف نامع لهأ نيب عقو ىذلا
 ٠ نيدلاب فالتخا هنا هيف نامع لهآ

 : ةريغ لانت

 ڵ لئاق ةفلاخم ىدامتعا ال و ىدصت سيل : ميها ربا نيه دمحم

 تفرع امب ربخآ نكل \ ةروع فشك الو ص رنس كنه الو س هيلع نعطلا الو

 رظنلا دارآ نم هيلع فقيل ص راثآلا ف تدجو ام عفارو % رابخألا نم

 سيل هنآ ڵ رابخألا هتدكآو ى راثآلا هب تدهسثو ىدنع ىذلاو “ هبف

 مكحلا ق .© رظنلا نب دشا رو 4 ىسوم ني ىسوم ثدح ىف فالتخالا

 مكحلا ى مهنيب فالتخالا لب ى امهنم ةءاربلا نودو ء لعفلا نود هدحو
 امناو س هدري دار الو ص كلذ عفدي عفاد ردقب الو ص ةءاربلا قو لعفلا فقو

نآو ث اماما ناك كلام نب تلصلا نآ فالتخا هيف مهنيب ىدنع سيل ىذلا



_ ٩٥ _ 

 دشارل ةمامالا دنع ىسوم نأو ث تلصلا ةايح ىف اجرخآ دسارو ىسوم

 ٠ تلصلا ةايح ق ةمامالا ك رظنلا نبا

 ىفو س كلذ امهجورخ ىف اوفلتخا مهناف لعفلا ىف امهفالتخا امأف

 اجرخ دسنارو ىسوم نا : نامع لهآ نم لاق نم لاقف ةمامالا كلت دتنع

 ناليزم امهنأو ث ةمامالل نابصتغم امهنآو ، كلام نب تلصلا ىلع نييغاب

 تلصلاو ث ةمامالا دشارل دنتع ىسوم نأو س قح ريغي تلصلا ةمامال

 دشارل دنع امناو ؤ اهنم لزتعي ملو ، هتماما لزت مل % ةمامالا تباث ماما

 اميهلعف نا : اولاقو ، كلذ ىلع امهنم اوعربو س تلصلا ةماما لاوز لبق

 امهرفك ملع لهج عسي ال هناو ث كلذل نيلحتسم اناك امهناو ف مارح كلذ

 5 ىنعملا اذه نم هتدجو ام عيمج بتكأ ملو % امهلعف ةمرح ملع نم

 . ةبافغك اذه ق نذل

 ىف انوكي مل ادسثارو ىسوم نا : نامع لهآ نم لاق نم لاتقو

 هلل نيبستحم اجرخ امناو ، كلام نب تلصلا ىلع نييغاب كلذ امهجورخ
 لزتعا نآ دعب الا ةمامالا دئارل دتعي مل ىسوم نأو ث نيملسمللو هنيدلو

 دقع ىف الو س كلذ امهجورخ ق العفي مل امهنآو ث ةمامالا نم تلصلا

 كلذ مالعأ نم ناك ىسوم نآو س امهل زئاج وه ام الا ةمامالا كلت

 اذه ق نأل ث ىنعملا اذه نم تدجو ام عيمج بتكأ ملو ص نامزلا
 ه ةبافك

 فلؤملا ريغ لاق ٠ نامع ءاهقف ضعب ىنعملا اذه ى لان دتو

 خيشل ١ طخب ةليوط ة ديصق نم تابييأل ا هذه ت دجو : هيل ا فيضم ١ و

 : ارعش ىمدكل ا ديعس ىبآ خيسثلل اهنآو . ميه اربا نب دمحم

 حور نب ن اد ىیذلاب

 نارب حلا ىق مرو
 .م ٠ ١ و 41 ر آ ق

 نا ءبنب ىسوم نباو





 نال م نج ىوذ
 رهق : ٠ :نم ١ اخ

 نا ر هلظب لا قو

 ح

 نا رب ذلا روهظل

 مك دلا ىف هنم

 نايبلاب مايتلا كرتو
 : يف قيرفو

 نافغغي هيف كراسشملل ١

 4 دلاوي نم ىلاويو
 ناف . و ٦. .أ

 4 دلا وي نم ىلاون ال

 ذعلا لا .راب



 ٥. ٠. 2 و

 نم ىلوتي قيرف

 ةلاب ىللاوي

 ىنع - :ءا تلبصلا ىلاوي نم

 .. رس سيفتل ال

 7 : [ وأ
 ىفف ردس

 .. ى > ,

 .. . ىل وي

 ظنب فو۔۔۔_قوب

 هالو ال تي قيرفو

 هااا ارصان ه ربو

 ق ٠

 هلا , سك ق

 بور نع . ه نع لازتعاو
٠ 

  



 منئالل هكرت

 تمكلاو متاخلا

 را ىذ نا ا_. ذعم

 ذلتخي ال رابخ

 ٨ تاه مل رس هنلا

 بلاطي الو (

 ر هذ لاح ىف هنتم

 ىدح ام لثم َ

  



 تل ص دي ق امهو

 نامآ ا ةعم

 قحللو . قحلا ىلو ال

 تمالع امه

 رتس دح ق امه و

 ۔.۔. ا ذعم

 دشار الو ىسوم نكي مل

 قي ىدنع

 ذخأك نيتاه ذخأ

 جيب امم كلا

 نجسلاو لاملا تيب لثم

 د ا د ٩ ح

 4 ةم ر مألا عيمجو

 ذا تلصلا ىهن لثم
 مكحي هيفو ناك

 ذا تل صلا مكح لثم

 دعف الو ن اك

 افرح رمأل ا روهظ ق

 فلاخي ادحاو
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 ١ ٥ ومسص وأ اتلص هدق

 نامصع تا ماما نم

 ال ا فلاخ نادم ق

 نار هظي ام الو. .. .

 رمألا رهاظ ىق اندنع

 نابر . الا م

 ىآر رييغ ايآر هيف
 ناد حلا هلا فلسلا : .

 ةاكز وآ ةال ه ىق

 نابرا حي ا هب وآ

 ىف دحاو فرجب وأ

 ىتآيف اذه ىنآ نم

 نالعل ١ ف ١ ٥ و سي :

 ىسوم ليق دق ام ريغ
 نا غاب رظن نباو

 4 هلع اناك ىذلاو

 نابصتتغما مهف ..

 هيف ر مألا عيمجل

 نايد ةعم ا مهو
 | ضعب اندنع اذه لاق

 نا د لا م ضعبو

 رنلظظن ني ١ و ىسوم نىال

 ١ ةحم انعم \
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 نا مئاق ىدنع

 ١ نال د اع اعيمج ل دمل

 ىسو ه . ناك ذا ىرولا ف ٠ ١

 نامزلا مالعأ دحآ

 ثيل صلل رصملا ىضاق ناك

 نادم شب اذ هد

 اذهو اذهب انعم

 نا ددام وأ متاش

 اذه ركنم ىدنع سيل
 نآر ةلاي رن ة .

 ىوذو مهفلا ىوذ نم
 نامزآ ىضم امل لقعلا

 ناك ىسوم
 . ضاق

 نار كنب ال املاع

 ( هيف ناذه انعم
 ناد_ صقي ة جن لن

 ىد حاب هيطاوي ال
 نا مع ناكرأ ىه

 مت ٠ ..

 ر ذع ق انعمس ام ا ذه و .ؤ ناطحق ىبأل اهنأ اهت دجو ةريس نمو

 انلوقتو ث ةمزال هل مهتبراحم تناك هنأل لازتعالا نع كلام نم تلصلا



_ ١٠٣ 

 لالح هنأ هبنم هليبق رذعل نيملسملا نم هالوت نمف نيملسملا لوق هيف

 فقو نمو كلذ ىلع هانيلوت مهبرح كرت نع هنم اهفرع ةبوت وآ هلعف هل

 . كرتو مهتبراحم نع هلازتعا ناك فيك هعم حصي مل امب نيملسملا نم هنع
 ناك هنأل هل اودتع ام دعب نمو ، دشارل مهتدقع لب مهلاتق ىلا ءاعدلا

 اودقع ام - ةخسن _ مهتدقع لحي نآ اماما دشارل اودقع امل هيلع بجي

 % رذ٠دف هيلع اناوعأآ اودجي ال ىتح كلذ ىلا اوعديو ص اوديش ام مدهيو

 ابلاط الئاس ناك ، هعم حصي مل امل نيملسملا نم هنع فتو نمو

 ح هالوت نمم اوءربب مل ام كلذ ىلع هانيلوت انيد فوقولا ذختي ملو :قحلل

 ٠ انفصو ام ىلع هالوت نم نع فقي وآ

 راصتخالاو زاجيالا ىدصق نآ الول : ميهاربا نب دمحم هريغ لاتق

 تفرع ىذلاو س مهراثآ نم لجو زع هللا قفوو ث هيلع تردق ام تبتكل
 6 دحاو نيد ىلع مهلك اوناك ةيضابألا نيد نولحتني نيذلا نامع لهآ نآ

 تاحلاصلا لمعلا مهنم هل حص نم لك هنأو افالتخا مهنيب ملعت الو

 ةنحم ريغب ةيالولا قحتسا ىصاعملا نم ءىش هنم .ملعي ملو ى حلاصلا ىف
 : دشارل ىسوم دتعو ص دشارو ىسوم جرخ نآ ىلا نيدت نع ثحب الو
 تلصلاو دشارو ىسوم رصعل نودهاشملا ءاملعلا فلتخاف ث ةمامالا

 ىلعو ث اضعب مهضعبل مهتي الو ةتباث رهاظلا ماكحأ ىف اوناك نيذلا

 ىلع نييغاب اجرخ ادشارو ىسوم نا مهنم قيرف لاقف \:ضعب مهضعب
 نالحتسم اميهناو س قح ريغب اهل نيليزم ص هتمامال نيبصتغم تلصلا

 لاح ى اماما ادشار دقع ىسوم ناو ، كلذ نم امهيلع هللا مرح ام
 ٠ كلذ ىلع امهنم اوئربو لوقلا نم اذه هبآ امو تلصلا ةماما توبث

 هلل نيبستحم اجرخ .ادسشارو ىسوم نا : مهنم قيرف لاقو

 نيلحتسم الو ص ةمامالل نيبصتغم ريغ امهناو س لدعلاو قحلاب نيمئاق س هنيدل

 دعب الا ةمامالا دشارل ىسوم دتعي مل هناو ء امهيلع هللا مرح ال

 5 ىواعدلا نم اذه هبشأ امو هتماما لاوزو ث اهنم تلصلا لازتعا

٠ كلذ ىلع هولوتو
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 كلذ ىف دئارو ىسوم قح انعم حص ول هنا : مهنم قيرف لاقو

 ىلع ايهنم انئربل امهلطاب انعم حص ولو ص امهانيلوتل ةمامالاو جورخلا
 ريكن انعم حص الو ث امهلطاب الو امهتح انعم حصي مل امل نكل ع كلذ

 ء امهلعف نيح ىف كلذ ريغ الو ح لاقمب الو لاتقب امهيلع كلام نب تلصلا نم

 امه:.دقت نيح ىف ط امهيلع اسؤرلا نم الو 7 مالعألا نم راكنا انعم حص الو
 هل نوكي ام تقو ىف ريكنلا ىف ةجحلا هل نمم دحأ نم الو امهلعفو
 3 اههيلع ةجحلا مايقب امهرذع مطقنيو ث ةجحلا امهيلع تتبثف تتيشثف ، ريكنلا

 كلذ امهلعف ىف ةجح امهنم الو مهل حصي ملو ث امهرم آ ن نم بيرلا لاوزبو

 انعم حصيو ث امهرمأ نم بيرلا لاوزب امهقحو ث كلذ ىف امهباوص حصل
 رادلا لهأ ىواعد تأفاكتو كلذ ىف امهلطابو امهقح ىف ءاملعلا فالتخا
 بيرلا نم اجورخو ث ةمالس فوقو امهنع انفقوو ث اندنع اميف امهيف
 ء .كلذ حصي ىتح الا لطابب الو كلذ ىف قحب امهل مكحن ملو ث ةهبشلاو

 دهاش نمم ةيضابألا نيد لحتني نمم ادحآ نأ اذه انموي ىلا ملعن الو

 مهلبق ناك نم الو س مهدعب نم ءاج نمم الو ث دئارو ىسوم ثادحأ
 نمم وآ ، ثادحألا كلت ىق امهبوصي وأ ادشار وآ ىسوم ىلوتي نمم الو

 جورفلا زوجي هنا لوقي امهنع فقي نمم وآ ث امهئطخيو امهنم آربت

 ۔ ةشسن _ مهتلودل باصتغالا وآ ئ مهيلع ىغبلا وآ لدعلا ةمئأ ىلع

 لعافلا ناك اهلعاف نم ةءاربلا بجي ماما ىلع ماما دقع وآ ، مهتمامال
 7" ةيالولا ماكحأب ءاملغلا نيب فالتخا ال امرحم وآ .الحتسم كلذل

 ءلم فيفطتب ولو ، ةدحاولا ةريبكلا نآ نوعمجم مهنأ ىدنع لب ث كلذ ىق

 ٠ اهنم بتي مل ذا اهبكترم نم ةءاربلا بجت ةرذ بح نم فك

 دسثارو ىسوم ىلع ركنأ تلصلا نأ : مهضعب راثآ ىف دوجوملا كلذكو
 ح امهيلع ريكن كلذ ىق تلصلا نم انعم حصي مل ضعب لاتو ةمامالا كلت ى

 ادثارو ىسوم ىلوتي نمم ناكف امهنم ةءاربلاو ةيالولا ىف مهفالتخا امآو

 نازعو وه ناك : ليق دقو س ىراوحلا نب لضفلا كلذ امهلعف ف اهبوصيو

٠ رفعج نب دمحم امهالوتي نمم ناكو ث نيبج ق نينيعك نامع ى رقصلا



_ ٠٥'!\١ 

 نب ىسوم ىلوتي ناك رفعج نب دمحم نب رهزألا هنبا نا ليتق دقو
 5 فوقرلا ىلا عجرف 0 ملسا فوقولا ىآر فالتخالا ق رظن املف ىسوم

 نب ىسومل هدلاو ةيالو ىلع رغعج نب دمحم هدلاو ىلوتي انغلب امبف ناكو
 ىراودلا وبأ ثدحلا كلذ ىف دسثارو ىسوم نع فقب نمم ناكو س ىسوم
 ديعس نب دمحم ميهاربا وبأو ء ىرقلا ىمعألاب فورعملا ىراوحلا نب دمحم
 هللا دبع وبآو ص ىبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبآو ، ركب ىبآ نبا
 هللا دبع دمحم وبأو ، دشار نب ىقشمر نامثع وبآو % نسحلا نب دمحم

 ديعس وبآو ؤ حور نب دمحم نب رذنملا ويآو ؤ حاضو نب دمحم نبا

 3 سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبآ دسثارو ىسوم نم آربتي نمم ناكو
 ك بوبحم نيب دمحم انبا هلا ١ ديعو ريشم دمحم ويآو 4 ر ذنم ١ وبآو

 دمحم وبآو ك رئؤم ١ ىبآ ني دمحم ني هلل ١ ديع دمحم ويآو ن اطحت ويآو

 ح ىنالصلا رضخلا ني دمحم نمب ناسغ كلام ويآو ح نامثع ند ىراوحلا

 نب ادمحم نب هلل ١ ديع دمحم وبأو ديمحل ١ ديع نف ن امعنل ١ دوعسم وبآو

 ىلع نسحلا وبآو . ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبآو س ةخيسث ىبأ

 نيذلاو ع نولوتي نيذلا ءالؤه ءامسأب انيمس امناو ث ىنايسبلا دمحم نبا
 اندنع ام ىلعو ص راثآلا ىف اندجو ام ىلع نوءعربي نيذلاو نوفقي

 و ١ ١ !  4ح آ ١ م ٠

 ىلوتي وآ فقي وأ آربي نمم انددع نيذلا ءالؤه نم ادحآ نآ ملعن الو

 ء ىغابلا نم ةءاربلا ىف كسشيف كامس ىلع ولو ث ىغبلا ماكحأ لهجي

 جراخ هنآ هبلع حصي نآ دعب هيلع جراخ الو { ماما ىلع ماما اودتاع الو

 اذه هبشأ ام الو ، قح ريغب ماما لزاع الو ء هعم حص هجو ىأب هيلع
 اوناك هلو ى مهدنع ةحضاو كلذ ماكحأ نآ اندنع لي ،\ تامرحملا نم

 ٠ اهنم ءىش ىلع وآ س اهيلع نيقفتم

 ثادحآ ىق مكحي نامع لهآ نم قيرف ناكف مكحلا ق مهفالتخا امآو



 ۔ ١٠٦

 قيرف ناكو ث لطابلا الا لمتحت ال ىتلا عدبلا ماكحأب دسثارو ىسوم
 ئ لطابلاو قحلل ةلمتحملا ىواعدلا ماكحأب امهثادحآ ىف مكحي نامع لهأ نم

 ىفو ص ةءاربلاو ةيالولا فو لعفلا ىف مهفالتخا نم هانعفر اميف رظناف

 نا هركني نآ دحآ ردقي ال حيحص هناف ؤ هللا ءاش نا مكحلا

 .٠ هللاءاش

 قافتا زجي مل مكحلا ىق وه امنا فالتخالا ناك اذاو : ةريسلا نمو .

 ء ىسوم نب ىسوم ثدح مكح وهو ص هيف فلتخا ام ركذ ام ريغ ىلع
 نيب .عقو ىذلا فالتخالا نآو ڵ ىواعد وأ ةعدب هنأ رظنلا نب دسثارو

 هنأ نامع لهأ نم قحلا لهأ لوقو ث ىأرلاب وأ نيدلاب هيف نامع لهأ
 نيفلاخملا راثآو نيملسملا راثآ ىف روهشم اذه نآ الولو س نيدلاب فالتخا
 ىسوم نب ىسوم ثدح مكح ىف فالتخالا ناك ولو س اذه ىباتك هتنمضل

 ناك اذل هنأل ةقرف بجوي افالتخا ناك ام ىآرلاب ڵ رظنلا نب دشارو

 نآ ىآرلا لهآ نم قيرف لكل زجي مل ؤ ىأرلاب ةثداحلا مكح ىف فالتخالا

 هب مكح دق ىذلا هآر ق هيق هفالخ ىلع هنم آريب الو س هبحاص ءىطخي

 هفلاخ نهم ءىرب مث انيد هبآر بصن نم اولاق نيملسملا نأل « ةثداحلا ىق

 ىلع بذك دقف هللا ىلع هاعداو انيد هيآر بصن نمو ڵ لض دقف هيلع

 اذاو ى رايخلا هيف دابعلل :لعجي مل مكح ق مدقت اذا ىلاعت هللا نأل ى هللا

 ىلع انمتؤم لك ناكو ىأرلاب هيف فالتخالا زاج ىأرلا داهتجاو مهكرت
 ٠ داهتجالاو ىآرلا لهآ نم ناك اذا هداهتجاو هيأر

 نب ىسوم ثدح مكح نا :: نامع لهآ نم ةلاضلا ةقرفلا تلاق دتو

 همحر كلام نب تلصلا مامالا ىلع امهجورخ ف رظنلا نب دشارو ىسوم

 ء نيدلا جرخم ال ىآرلا جرخم جرخي هيف فالتخالا ناو ، ىواعد هللا

 لثمك هللا همحر كلام نب تلصلا مامالا ىلع امهجورخ ى امهلثم نآو

 فلتخا دقف هبحاص امهدحأ لتق وآ ، اضعب امهضعب لتق نييلو نيلجر
ةيالولا ق اعيمج امهنا : لاق نم لاتف ص ةنايدلاب ال ىآرلاب امهبف نوملسملا



_ ١٠٧ 

 : لاق نم لاتقو ث هيلع هنم ءىربيف امهدحأ لطاب وآ ث امهلطاب ملعي ىتح
 اعبمج امهف امهيلع ةمرحم هروجحم ءامدلا نأل ح ةءاربلا لاح ق اعيمج امهنأ

 ٠ امهيلع روجحملا مرحملا امهباكتراب ةءاربلا لاح ىف

 رمأ امهنم حصي ىتح فوقولا لاح ىف اعيمج امهنا : لاق نم لاقو
 امه دحأل وآ ارذع امهل حصي وآ ك امه دحأ ىلع وآ امهيلع ةءا رلا هي بجب

 ةيالو ىلع اضيآ فوقولا نوكيو ث هثدح لبق هيلع ناك ام ىلع هب نوكيف
 ىلوتب ليواقألا هذه باحصأ لكف 6 ءىطخملا نم ةءاربلاو امهنم قحما

 لثم ىآرلاب فالتخا مهمعزب هنأل % هيف هفلاخ دق ىذلا هبآر ىلع هبحاص

 ٠ نيملسملا لوق نم هوركذ ىذلا فالتخالا اذه

 نم ةلاضلا ةقرفلا تلاق دقو هلوق امأ :ميهاربانب دمحم هريغ لاق
 امهجورخ ىف رظنل نب دسثارو ىسوم نب ىسوم ثدح مكح نا :: نامع لهأ
 ىآرلا جرخم جرخي هيف فالتخالا نآو س ىواعد كلام نب تلصلا ىلع

 ء مههفسيو مهمتسشي نيذلا ءالؤه لوق نم هتفرع ىذلاف ڵ نيدلا جرخم ال

 وأ ث رسفم ريغ المجم الوق دجو هلعلف س كلذب قطنلا هل بحأ تنك امو

 نآ مهنم هتفرع نم لوت ىناعم ف جرخيو هتفرع ىذلاو ءىش ق اصاخ
 ريغ ىواعدلا فالتخا نأو ، عدبلاو ىواعدلا فالتخا ريغ ىأرلا فالتخا

 ىواعدلاو ىأرلا فالتخا ريغ عدبلا فالتخا نأو ء عدبلاو ىأرلا فالتخا
 عدبلا فالتخاو ، لصأ ىواعدلا فالتخاو لصأ ىأرلا فالتخا هنآو

 ىواعدلا عضوم ف عدبلاب مكحي ةخسن لمحي نأ دحأل زوجي الف ع لصأ
 عضوم ىف ىأرلاب الو ، ىأرلاو عدبلا عضوم ف ىواعدلاب الو ، ىأرلاو
 زوجي ال ماكحألا تاقرتفم لوصألا ةثالثلا ءالؤه نأو ، ىواعدلاو عدبلا
 نأ ىلا باتكلا اذه تبتك ىنأ ملعأ الو ء نهادحا نيب الو ، نهنيب عمجلا
 . ىواعدلا فالتخا وه ىأرلا فالتخا نأ مهراثآ ق تيتتل

نيعادتملا نأ الو س ىأرلا فالتخا وه ىواعدلا فالتخا نألو



. ١٠٨ 

 % ىواعد مهفالتخا ىآرلاب نيفلتخملا نآ الو ث ىآر فالتخا مهفالتخا

 ٠.هربدتواذه مهفاف

 5 هللا باتك نم مكح هيف تأي مل ثداح لكف ىآرلا فالتخا اماف

 ح نيملسملا عامجا نم الو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم الو
 مهيلعو ء ثداحلا كلذ ى مهءارآ اودهنتجي نآ ءاملعللف س كلذ هبشأ ام الو

 مهي ذغب لحأف ث اوفلتخاو مهئارآ ىف اوداضت ولو س ضعبب مهضعب ةيالو

 نآ لحملا ىلعف س مهضعب ءىرب وآ مهضعب ىلوت وأ ، مهضعب همرحو ائيش

 ىلوتي نآ ءىربتملا ىلعو ث لحملا ىلوتي نآ مرحملا ىلعو ص مرحملا ىلوتي
 ىق قارتفالا مهل زوجي الو ث ءىربتملا ئلوتي نأ ىلوتملا ىلعو ص ىلوتملا
 نآ مهقارتفا و مهداضتو كلذ مهفالتخاب ملع نم ىلعو ح عضوملا اذه

 نيب عمجلاو ى مهنيب قرفي نآ هل زوجي الو ص ةيالولا ىف مهنيب عمجي
 ٠ لالضو مارح انهاه مهنيب قيرفتلاو مزالو لالح انهاه دادضألا

 هبكارل هللا نيد ىف لمنحي ناك ثداح لك وهف ىواعدلا فالتخا امآو

 ىنعم وأ لالحلا ىنعمو ث لطابلا ىنعمو قحلا ىنعم : نيينعم هتينالع ق
 ناك ولو ء اذه هبسثآ امو لالضلا ىنعمو س ىدهلا ىنعم وآ ف مارحلا

 اماو ، لطاب اماو قح اما ء ادحاو ىنعم الا هتريرس ىق هبكارل لمتحي ال

 لمتحي ائبش بكار هبكر ناف ، لالض اماو ىده اماو 0 مارح اماو لالح

 ىنعم وآ ع لطابلا ىنعمو قحلا ىنعم : نيينعم هتينالع ى هللا نيد ى هل
 ناك ولو س ىدهلا ىنعم وآ لالضلا ىنعم وآ ص ناميالا ىنعم وآ رفكلا

 اماو قح اما : ادحاو ىنعم الا هللا نيد ىق هتريرس ق هل لمتحي ال

 ۔ اذه هبآ ام وآ س لالض اماو ىده اماو ث ناميا اماو رفك اماو ، لطاب

 ىنعم هل مهنم قبرق ىعداف ڵ هثدحل نودهاشملا ءاملعلا فلتخاف

 هيلع مهدحأ ىعداو ڵ كلذ ىلع هولوتو ك ىدملا وآ قحلا وآ > ناميالا

 ك كلذ ىلع هنتم اوعربو ك مارحلا وآ لالضلا وآ رفكلا وآ لطابلا ىنعم

ءالؤهف س هيلعو هل مهيواعد قو س هنم ةءاربلاو ، هتيالو ق اوداضتو



 ۔ ١٠١٩١

 تبجو دق تناك نمم مهلك مهتيالو زوجت اوداضت ولو ك مهلك نوفلتخمل
 زوجت الو ص زئاج انهاه دادضألا نيب عمجلاو ش مهفالتخا لبق هيلع مهتيالو

 نمف ص نيقيرفلا نم بذاكلا ملعي ىتح الا مهدحأ نم الو مهنم ةءاريلا هل

 ناكو ، هملعك مهبذك ملعي مل نم دنع ةريرس مهنم ةءاربلا هيلعف هبذك ملع

 وأ ث فذاقلا ةلزنم دحآ نم مهضعب لزني وآ ؤ مهتيالو هيلع تبث دق

 زوجيالف ةيطختلاب ءىدتبملا ملعيو ء مهالوتي نم دنع اضعب مهضعب ءىطخي
 رهاظلا ىف كلذب نولزني مهنأل ، كلذب مهنم ةءاربلا بجيو كلذ ءىدتبملل
 مهرئارس ىف كلذ ىف مهيواعد ق اوناك ولو ث، نيلطيملا ةلزنم هللا نيد ى

 ٠.هريدتو اذه مهفاف % نيقداصلا نم

 هنأل ، لطبملا قيرفلا ىلوتي نآ قحملا قيرفلل سيلف نوفلتخملا امأو
 ء رفاك لاض بذك رخالا قيرفلا عم لطبم نيقيرفلا دحأ نأ ةلاحم ال

 ٠ رفاك هنآو لطيم هنآ ملعي وهو ث لطبملا ىلوتي نآ قحملل سيل

 مهتح الو مهبذك الو هوعدي اميف مهلطاب ملعي مل نم امآو
 اعيمج م-هالوتي نآ هلف هبلع مهتيالو تبجو تناك دقو ؤ مهقدص الو

 ىف قحم وهف هيعدي اميف اقداص ناك هنآ ىوعد ىعدي مهنم دح او لك مهنأل

 دحأ لطاب ملع نل سيلو 5 هللا نيد ق زئاج وه ام ىعدي هنأل ث هللا نيد

 هلطاب ملعي مل نم دنع لطابلاب هفذقي وآ ث ةينالع هنم آربتي نآ نيقيرفلا
 دنع ارس هنم ةءاربلا هل زوجت امناو ث افذانتت نوكب هنأل ؤ هالوتي نمم

 .هالوتي نم

 اوناك اذا هدنع ةينالع هنم آريب نأ هلف هملعك هلطابب ملع نم دنع امآو

 هبكارل لمتحي ال ناك ثداح لك وهف عدبلا فالتخا امآو ف مكحلاب ءاملع

 لطابلا وآ ، هدحو رفكلا ىنعم الا ص هللا نيد ىف هتريرس ىف الو هتينالع ق

 :نيينعم هتينالع الو هتريرس ى هل لمتحت الو . هدحو لالضلا وآ \ هدحو

 & ناميالا ىنعمو رفكلا ىنعم وأ ، لطابلا ىف لالضلا ىنعمو قحلا ىنعم
ءاملعلا فلتخا ناف ؤ، اذه هيشآ ام وآ ڵ ىدهلا ىنعمو لالضلا ىنعم وآ



_ ١١٠ 

 7 مهدحأ ىعداو ص ناميالا هل نيقيرفلا دحآ ىعداف هثدحل نودهاشملا

 وأ لطابلا هيلع مهدحأ ىعداو س قحلا هيلع مهدحأ ىعدا وآ ، رفكلا

 مهدحأ ىعدا وآ ى رفكلا هيلع مهدحأ ىعداو ث ناميالا هل مهدحأ ىعدا

 وآ رفكلاب هيلع مكح نم مهنم قحملاف س هاده مهدحأ ىعداو ث هلزاض

 وآ 6 . قحلا هل ىعدا وآ هل مكح .نم مهنم لطيملا و لالضلاب وأ لطايلاي

 نبب عمجي نآ مكحلا ف زوجي الو « ١ ذه هبنأ ام وآ س ىدهلا وأ ناميالا

 نيذلا دادضألا مه ءالؤهو ٨٧ بيوصت الو ةيالو ق نيفلتخملا ءالؤه

 الو س لالض الو ىده الو ع ناميا الو بيوصت ق مهنيب عمجلا زوجي ال
 ٠ نيدلا ماكحأ ق مهنيب ةاواسملا زوجت الو ؤس لطاب الو رفك

 ىواعدلاب نوفلنخملاو 6 اوداضت ولو 6 ىأرلاب نوفلتخملا. امآو , ٠٤

 ايندلا ماكحأ ف مهيواعد تناك . اوداضت ولو. لطابلاو قحلل ةلمتحملا

 ٠ ملعأ هللاو زئاج تايالولا ق مهنيب عمجلاف ئ نيدلاو

 ٠ ىأرلاو عدبلاو ىواعدلا نيب قرفلا اذه ىف رظناف

 ءاملعلا تعمجأ ول عدبلا نأ : اضيأ عدبلاو ىوعدلا نيب قرفلا نمو
 كلذ ىف م. ,عامجا ناك الو مهنم كلذ لوبق زاج ام عدتبملا باوص ىلع

 ق مهقح الو مهباوص لمتحي الو ئ نيلطبم الااض ارافك اوناكلو 4 ةجح

 + ةينالع ٦ل و ٥ هد .رس

 ىف مهعامجا ناكل هتقح وأ هباوص ىلع ءاملعلا تعمجأ ول ىعدملاو
 اوناك ولو ح مهتئطخت زوجت الو ى كلذ ى مهتفلاخم زوجت الو س ةجح كلذ

 قرفلا نمو لطابلا نم هللا ةجح اسثاحو س مهرئارس ف نيلطبم نيبذاك
 نامياب وأ باوصب هل ءاملعلا تدهش اذا عدتبملا نأ ىواعدلاو ء عدبلا نيب

 اراغك اوناكو اهلويت هللو “ مهتداهش زجت مل كلذ هبشأ ام وآ ىدهب وأ

 ،مهتداهش لوبت زاج هنامياب وآ هباوصب ءاملعلا تدهش ول ىعدملاو ع الااض

٠ مهتتطخت ةطخت زجنت ملو



 س ١١١

 رفكلا نم هل ةمالس ال عدتبملا نأ : عدبلاو ىواعدلا نيب قرفلا نمو
 ىعدملاو ح اهنم ةيوتلا و اهنم جورخلاو هعدبلا كلتل هنقرافمي الا هللا نيد ق

 ٠ هثدحل كرات ريغ هثدح ىلع ميقم وهو رفكلا نم ةمالسلا هل حصت دق

 نيدلا هيلع دمشي عدتيملا نأ : عدبلاو ىوعدلا نيب قرفلا نمو
 هل الو ث ىعدملا ىلع نيدلا دهشي ال ىواعدلاو ى رفكلاو لالضلاو لطابلاب

 عدبلاو ىواعدلا نيب قرفلا نمو ى لالضب الو ىدهب الو ث رفكب الو نامياب
 اميف اقداص ناك نا ىوعد مهنم قيرف لك ىعدي ىواعدلا ف نيفلتخملا نآ
 ىف لطبم بذاك وه ىوعد ىعدي عدتبملاو ء هللا نيد ىف انتحم ناك هيعدي

 بذاك وهف ث هلهج نم هلهج وآ ث هملع ن نم هلطابو هبذك ملع أ هللا نيد

 مهنم قيرف لك ىعدي نوداضنملا عدبلا ىف نوفلنخملاو لطيبم ةلاحم ال

 نوفلاخملاو ء لطابلاب نيدلا مهيلع دهشيو ي نولطبم نوعدتبملاف ڵ ىوعد

 قحلا نوكي الو س قحلاب نيدلا مهل دهسثي نوقحملاو نوداضملاو مهل
 قحم نيقيرفلا دحآ ذا ةلاحم الو ص نيفلتخملا نم نيقيرفلا دحأ دنع الا

 ٠ رتفم هللا ىلع بذاك هللا نيدل قرافم لطبم امهدحأو

 اذا الا ةعدب ةعدبلا لهو : ىوايسبلا دمحم نب ىلع نسحلا وبآ لانت

 دحأ همدقتي مل ائيس هليوأن وأ هئدحب بكر دق مالسالا ىف ثدحملا نأك

 ايك ىواعدب سيل ةعدب كلذف هبكرف ، لصألا ىف مرحم وهو ص نيملسملا نم
 ثدحآ ام نوكي فيكو س ىواعد لصألا ىف نامع لهأ ثادحأ نأ معز

 كلذو هممآو همدق نم الو ث هنم ةعدبب سيل هميدقت ىف تلصلا ىلع دسثار

 6 ىآ ري لعف الو لوق ق الو دحأ هيل ١ مالسال ١ ق مهقبسي مل ء ىش

 قفتملا لدعلا مامالا ىلع ميدقتلا ميرحت ىلع عامجالا لب ، عامجاب الو
 ه هرفك روهظ لبت هيلع

 ع بكارلاو 6 ةعدب ةعدبلا : ميهاربا ني دمحم هريغ لات

 ر اهبكري مل ولو ك ةعدب ةعدبلا كلذكو هقيسي ةحسن _ همدقم

٠ فالتخأ كلذ ى ىل نيببالو ىدنع اذكه



- ١١٢ 

 نم ةيالو ىلع مهفوقو ناك ناو : اضيأ ىنايسبلا نسحلا وبأ لاق
 دشار ىلوت نم ةيالوو ع هنم ءىرب نم ةيالوو ث كلام نب تلصلا ىلوت

 ادهف هنم ءىرب نم ةيالوو ىس نازع ىلوت نم ةيالوو ث هنم ءىرب نم ةيالوو
 ء ةيالولا ىف لونتملاو لتاقلا نيب عمج نم لثمك مهلثمو ث هنيعب ءاجرالا وه
 ٠ .عيذملاو ىصاعلا نيبو

 ةيصعم تناك اذا ىصاعلا ةيالو امأ : ميهاربا نب دمحم هريغ لاق
 كلذ لبق هالوتي نك هيف مكحلا ملع نم دنع هتيالو زوجت الف ةريبك
 مسلو ، ةريبكلل هبوكرب ملع نم امأو ث هنم ةءاربلا هيلعو ث هالوتي ال وا
 داقنعا ىلع هالوت نا : ليق دقف كلذ لبت هالوتي ناكو ؤ ةيصعم اهنأ ملعي

 ناك هل زئاج كلذف ث ةريبكلل ابكنرم ناك نا هنيعب هنم ةطيرشلا ةءارب
 ٠ امرحم وآ الحتسم ةريبكلا كلتل بكارلا

 هل سيلو . امرحم وآ الحتسم ناك كلذ هل زوجي ال : لانق نم لانتو

 نأ هتيالو كرت الا هعسي الو ث هيلع تناك ام لصأ ىلع هتيالو تبثي نأ

 امرحم ناك اذا كلذ هل زوجي امنا : لاق نم لاقو ث هنم ةءاربلا وأ هيف كش

 مكحلا لهجو ث“ ثدحلا ةمرحيو ثدحلاب ملع اذا لااحتسالا ريغ ىلع امآو

 هنم ةءاربلا الا هل سيلو الف لالحتسالا ىف امآو ،“ ىآرب هالونب نآ هلف

 ٠ كلذ ف رظنا ، هنع فوقولا وأ

 هلوق ىنعم نه جرخي : ىراوحلا ىبآ نع دجوي باوج نم تفرعو

 ىتح هتيالو ىلع هنا لعف وأ لوقب ةريبك بكري هيلو ىآر اذا ىلولا ف

 ٠ ةريبك هنأ ملعي

 نآ وه : هلوقتو 4 كلاه وهف كلذ ىلع هالوت نا : لاق نم لاتو

 كشلا زوجيو : ريسي د ريشب لاتو 6 كلاه ةريبكلل .بكارلا . نآو > ملاس ىلوتملا

 ء رفك هنأب ةجحلا هيلع موقت ىتح رفك هنآ ملعي مل نم رفكلل نيلحتسملا ىق

. مهلوق دري نآ هل سيل نيذلا نيملسملا ةعامج ةجحلا و



_ ١١٧٣ 

 نم كلذب لات نم لاقف ةيالولا ىف لوتقملاو لتاقلا نيب عمجلا امأو
 ٠ رثألا ىف دهاسث دوجوم وهو نيملسملا

 ىسوم ثدح ىق هنآ ىدنع جرخي اميف : اضيآ نسحلاوبأ لاتقو

 كلذ ف حضوي نايب الو ةجح ريغ نم ىواعد هنأ كلذ لوأت نمو س دسنارو
 نيب ملعي ال اميف ىه ىواعدلا نأل ث الوبقم هلوق نكب مل 6٧ ىواعدلا هجو

 سيلو © ناميألا ىواعدلا ضعب ىف نوكي دقو ث نيدلا ىق سيلو ث ءامصخلا

 هانلتق ام ىلع حص دق رمآ اذه ناك اذاو ى نيميب _ ةخسن _ ناميأ اذه ىف

 5 نيعدملا ىوعد الو ناميألا هيف زجت مل مش ك مرحملا ثدحلا باكترا ىف

 ةداهش ليبتت الو ليقن ال مهسفنأل مهتدهاس نأل ٠٧ نيثدحملا ةداهست الو

 لهآ ليوأت نم ىلوآ هعابتا هيلع عمتجملا حضاولا ناك س كلذ ىف كنلا لهآ

 مرح ام نيدلا ىف بكر نم ناكل ىواعد اذه ناك ولو س ىواعد هنأ طلغلا

 همكح ناك هيلع همرح نم آطخو هلحتساو هتزاجا ىعداو ناك هيلع هللا

 ثدح نم ناك ىذلا نآ ىعدا نم لوق لطب اذه لطب املف س ىواعد

 املك وهو ث اهتيرط فورعم ىواعدلا ذإ س ىواعد تلصلا ىلا دنار

 فوتكم جاهنملا حضاو اذه مهنيب ماكحألاو موصخلا نيب لك_.ن

 ٠ قافتالاب مرحملا ثدحلا ةحص ىلع عامجإلاب عانقلا

 هنع هنأ وجرآ اميذ : ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبآ لاق

 ٨ دايحلا تالالض نم ىخآ هللا كناص : اهلوأ ىتلا ةريسلا نم وهو

 وه امنإ 0 دشار ثدح ق نامع لهآ نيبم فالتخالا نآ مهدناسم رمأو

 ىواعدلا نوكت امنإو ث كلذك كلذ سيلو ث ىواعد اهنآ وعدا مثإ مكحلا ق

 تلصلا ىلع مدقتي مل : مهريغ لاقو ، مدقت آدستار نإ اولاق ول نآ

 حم اذا امآو ث هيف لعفلا حصي ال ىذلا ىواعدلا وه اذه ىق ناكل

 سيلف ء مكحلا ىق اوفلتخاو س ةداهشلا ىلع اوتتفتاو ے هيف لعفلا

 . ىواعدب

) ج عرشثل ١ نايب _ ٨ م (
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 ىواعدلا ماكحأ ىلع جرخ ثدح لكو ي ديعس نب دمحم ديعس وبآ لات

 % تامرحملا لالحتسا نم عدبلا ماكحأ حيرصت ريغ ىلع ثادحألا عيمج نم

 لالضب وآ راكناب دوحج نم تارهاظملا تارهاسثلا تداالحملا ميرحتو

 لطابلاو قحلل تالمتحملا مكح ىلع جراخ نمو ث رارقالا عم ليوأت
 هلاح ىلع هلمنحيو ث هلطابو هتحب عامجالا مكح تباثلا س هيف زئاجلا

 مكح ىف تيث كلذ دحأب عامجالا ق مكحلا تبث اذا هيلع ترج ىتلا

 عمتجا نمم عامجالا ن راك ولو ص هيلع عمتجملا مكحلا ىف تبثي ام رهاظلا

 ّ مكحلا كلذ فو ، هباوصو هللا لدعل نيفلاخم مهتريرس ىف ناك هيلع

 مكحلا هنم تبث هجو ىأب هجولا اذه ىف مهمكح ناف نيلطبم اوناكو
 نم عيمجل ةجح وهف ص هلاح ىلع هنابثاب وآ هلطاب وآ ثدحلا قيقحتب

 همهفي مل امير اذه ديعس ىبآ لوق : ميها ربا نب دمحم هربغ لات

 ثدحلا ناك اذا هنا اذه هلونت ىناعم ى جرخي هنآ ىدنع ىذلاو لكلا

 زوجي ىذلا اذهف مارحلا وأ لالصلا وأ ے لطابلاو قحلل المتحم
 تعمتجا ناف ث هلمتحمب وآ هلطابب وأ هقحب ءاملعلا عامجا هيف تبثيو

 لطاب هنأ اوعمجأ ناو ، هجح مهعامجا ناك قح ثدحلا كلذ نأ ءاملعلا
 اميف مكحيف كلذ ىف مهتفلاخم مهريغل زوجي الو س ةجح مهعامجا ناك

 % لطاب هنآ هيلع اوعمجأ اميف وآ ڵ\ لطاب هنآ وآ قح هنأ هيلع اوعمجأ

 ء هيلع اوصمجأ اميغ نوبذاك ءاملعلا نآ ملع ولو قح هنأ هيف وه مكحيف
 لالح هنآ وآ ڵ لطاي هنآ نوملعي مهو قح هنآ ثدحلا ىلع اوعمجأ مهنأو

 اوعمجأ اميف مهتفلاخم لاح ىلع هل زوجي الف ، مارح هنأ نوملعي مهو

 ىف كلذ ىف هللا مكحل نوفلاخم نولطبم نوبذاك مهنأ اوملع ولو ث هيلع

 همزليو هل زوجيو س رهاظلا ىف مهتفلاخم كلذ ىف هل زوجي الف مهرئارس
مهتدصو مهلطابو كلذ ىق مهقح لمتحي ءاملعلا نأل س ةريرسلا ىف مهتفلاخم
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 ججح نم كلذ ىف مهعامجا ىف ةجح مهو ص هيلع اوعمجا اميف مهبذكو
 ٠ لجو رع هللا

 رهاظلا ىف ىلاعتو كرابت هللا ججح نم ةجح فلاخي نأ دحأل سيلو

 هيلع ىفخ نم دنع هللا ةجحل هتفلاخمب نوكيف ةلطبم تناك ولو س كلذ ف
 نيمسق مسقنت هللا ججح نأل ث هللا نيد ىف لطبم اهبذكو ةجحلا لطاب

 لمتحي ال ام اهنمو ص اهبذكو اهنتدصو ث اهلطابو اهقح لمتحي ام اهنمف
 نمف س بذكلاو لطابلا لمتحي الو س اهقدصو اهقح ىف قدصلاو قحلا الا

 ىلعف هيف امهتداهسش زوجت امب مكاحلا عم ادهش اذا لدعلا ادهاسث كلذ

 مكاحلا ملعي مل اذا روزب ادهسث اناك ولو ث امهتداهسش مكحي نآ مكاحلا

 ايضات وآ اماما ناك مكاحلا كلذكو ، رفك امهنداهسش مكحلا كرنن ناف ڵ كلذ

 موكحملا ىلعف ث هيف هيلع همكح زوجي ءىش ةيعرلا نم دحأ ىلع مكح اذا
 مكحلا لطاب هيلع ىفخ نم دنع كلذ ىف هل دايقنالاو هتعاط راهظا هيلع

 ٠ كلذ ىف

 ةمئألا كلذكو ، روجلاب هيلع مكاح هنأ ملعي هيلع موكحملا ناك ولو
 نيدتاع اوناك ولو ، مهلزعو ى ةمئالل مهدنع ىق ءاملعلاو ء مهتابراحم ق

 ض مهنم كلذ لوبقو ث مهعابتا ةيعرلا ىلعف ث نيكرشملا وأ ةقدانزلا ضعبل
 هيف لوقلا عستي عساو لصف اذهو س مهرئارس فق نيلطبم اوناك ولو

 . هيف رظنيف

 5 اهبذكو اهقدصو ء اهلطابو اهنتح لمتحي ال ىتلا هللا ججح ىه هذهو

 امو هللا ججح نم لدعلا ةمئآو هللا ججح نم لدعلا ىدهاست نذل

 ةقحم نوكت نآ الا لمتحي ال مىتلا هللا ججح امآو س اذه هيآ

 نيد نم ءىشب اومكح وآ اوتفآ اذا مههبسنأ امو ءاملعلا مهف ةقداص

 وأ ةنسلا وآ باذكلا هيب قطن ىذلا ديلقتلا هبف زوجي ال ىذلا هللا

 ص مارح ةرورض ريغ نم ةتيملا لكأ نأ ءاملعلا اوتخي نأ لثم ، عامجالا
اذهف ص مارح ةرورض ريغ نم حوفسلا مدلا وآ ريزنخلا لكآ نآ وآ
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 لمتحي الو ، نيقداص نيقحم اذهب اوتفأ نيذلا ءاملعلا نوكي نأ الا زوجي ال
 مهتقدص الا هيف لمتحي ال ىنعلا اذه نأل س نيبذاك الو نيلطيم اونوكي نأ

 مهبذكو مهتقدصو ث مهلطابو مهقح هيف لمتحي امم اذه سيلو ، مهقحو
 ء لالح ةرورض ريغ نم ةتيملا لكأ نآ اونفأ مهنأ ولو هللا نيد ف

 نم اذه هيبستأ ام وأ 4 لالح ةرورض ريغ نم ريزنخلا محل لكأ وآ

 ء هلالحب اودهسثو كلذب اوتفآ ولو س مهنم كلذ لوبق زجي مل هللا نيد
 ء مهقيدصت الو مهعابتا الو ى مهنم كلذ لوبت زاج امل ص هلالح ىلع اوعمجأو

 ء هللا نيد ىف نيلطبم نيعولخم نيجوجحم ءامصخ ءاهفس اوناكلو
 لمتحي الو ص مهلطابو مهتقحالو ص مهبذكو مهقدص هيف لمتحي ال اذه نأل
 . . مهلطابو مهبذكالا اذه اف

 اذه مهفاف 4 عدبلا ماكحأ جرخت هنمو « عدبلا لصآ وه اذهو

 لصخغلا اذه نأ ملعأو 5 هلثم وهف ث هللا نيبد ىف ههيسثآ امو لصفلا

 هل ادهانتم ناكو س هعم حص نمم دحأل الو ص ءافعضلل الو ءاملعلل سيل

 لبقي الو ث هللا نيد ق 4ه٩_,٫دلع تيث امعو س همكح لقني نأ هنع ابئاغ وآ

 ةداهىن الو عامجا هرييغتو همكحل ليدبت الو ڵ همكح نع هتلازا ىف

 ٠ اذه مهفا اوعمجي نلو س قلخلا عيمج كلذ ىلع عمجأ ولو . ىوتف الو

 ءاملعلا عامجا نوكي ىذلا لطابلاو قحلل تالمتحملا ثادحألا امآو

 ىلولا اهنمف ث هللا نيد ىف رهاظلا ىف مهتفلاخم زوجت الو ، ةجح اهيف
 نآ دحأخل نكي مل قحي هلتق هنآ ءاملعلا تعمجآ نأف ڵ\ ايلو لنق اذا

 ء لطبم هنأ هيف مكحي نأ زوجي الو ، لامتحالا مكحب هيف ه مكحي

 هنآو ص قح ريغب هلتق هنأ اوعمجأ ناو ةجح كلذ ىف ءاملعلا عامجا ناكو

 نأ زوجي الو س لامتحالا مكحب هيف ة مكحي نآ دحأل زجي مل لطبم

 قح نم هيلع اوعمجأ اميق هلل ةحح ءاملعلا نأل ڵ قحم هنآ هيف مكحي

 نامف ص هللا ججح نم ةجح فلاخي نآ دحأل زوجي الو ث هلطابو لتاقلا

 : ضعب لانتو ، هلتق ىف قحم هنا : مهضعب لاقف لتاقلا ىف ءاملعلا فلتخا

مهناذاهسو مهيواعد تناك اوفلتخاو اوعزانتو ، هلتق ق لطيم هنا
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 زاجو “ لطابلاو قحلل اامتحم ثدحلا ناكو ء ىدنع ةئفاكتم مهماكحأو

 ٠ فوقولاو ةءاريلاو ةيالولاب لتاقلا ق فالتخالا

 فالتخا لجأ نم لطابلاو قحلل المتحم ثدحلا مكح تبث اذاو
 مكحب هيف مكحيو مكحلا كلذ ضقني نأ دحأل نكي مل هيق ءاملعلا

 اوعمجأ ناف ، كلذ ىف هللا ةجح ءاملعلا نأل ، هلطاب وأ هنفح ىلع عامجالا

 ضقن مهريغل الو مهل زجي مل هتيالوو لتاقلا قح اهب تبثي ةفص ىلع
 ةءارلاو هتيالو ىف فالتخالاب وأ ، ةءاربلاب وأ لطابلاب هيف مكحيف مهمكح
 ٠ هنع فوقولاو هنم

 مل هنم ةءاريلاو 6 لتاقلا لطاب اهي تبثي ١ هفص ىلع اوعمجأ ناو

 مكحيف 2 ۔ مهمكح ضقن مهريغل الو مهع امج 1 و مهمكح تويثئ دعي مهل رجيب

 ةءا رىل ١ و ةمال ولاب اف هيف فالتخا ام وآ ةنال ولل قحتسم هنأ وآ قحم هنآ هيق

 ةفص ىلع الو هتح اهب تبثي ةفص ىلع اوعمجي مل ناو س فوقول او
 اهم تيئد ةفص لناقلل مهضعب ىعداو 6 مهنيب اوفاتخاو 6 هلطاب اهم تبثي

 نم مهضعب عربو “ لنانلا لطاب اهب تيثب ةفص مهضعب ىعداو | هقح

 مهلطابو ميتح هيلع ىفخ نمل نكي مل لتاقلا مهضعب ىلوتو ث لتاقلا
 هئايلوآ ةيالو هل زاجو ى مهدحأ مكحب لتاقلا ىف مكحي نآ مهبذكو مهقدصو

 . مهيواعد ىف اونيابتو اوداضت ولو ، نيفلتخملا ءالؤه نم

 نيفلنخملا نم ىدنع دحأل زجي مل لتاقلا اذه ىلوتي دحآ ناك ناف

 ةئفاكتم مهتاداهسشو مهججح نأل ئ هال وتيب نم دنع لطابلاب لتاقلا فذقي نآ

 لجآ نم لطابلاو قحلل المتحم ثدحلا اذه مكح تبثيو ؤ ىدنع ةطتاس

 هيف فالتخالا زاجو ص هلصآ ىلا ثدحلا عجرو ك هيف ءاملعلا فالتخا

 ٠ فوقولاو ةءاربلاو ةيالولاب ىأرلاب
 هبلع هللا مرح نم وأ هتخآ وأ همآ جوزن الجر نآ ول كلذكو

 اهنأ اهيسنب مل اع وهو همآ جوزت هنآ ء املعل ١ تعمجأ ن اف ء هجيوزت

اوعمجآ اميف مهتفلاخم دحأل زجي مل ، كلذ ىلع هنم اوعربو ث همآ
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 اهبسنب لهاج وهو همآ اهنآ ملعي ملو اهجوزت هنأ اوعمجأ ناو ع هيلع
 اوعمجأ اميف مهتفلاخم دحأل زجي ملو ، ةجح مهعامجل ناك ع همأ اهنأ
 ء همآ اهنأ ملاع وهو اهجوزت هنا : مهضعب لاقف اوفلتخا ناو ، هيلع

 ىفخ نل سيلف س دمآ اهنآ ملاع ريغ وهو اهجوزت هنا : نورخآلا لاتو

 باوصب وآ أطخب مكحب مكحي نآ مهلطابو مهقحو مهبذكو مهقدص هيلع
 . اهجوزت هنآ ملعي ىتح همأل جوزتملا ةيالو هل زاجو “ نيقيرفلا دحأ
 ٠ ملعأ هللاو تفرع اذكه همآ اهنأ ملعي وهو

 تبث اذاف س لطابلاو قحلل تالمتحملا ثادحألا عيمج ىق لوقلا كلذكو

 دحأل زجي مل اهلطاب وآ اهقح تبثي امب ءاملعلا نم اهيف عامجالا
 دحأ ملع ناف مهرئارس ىف نيبذاك اوناك ولو ث هيلع اوعمجأ اميف مهتفلاخم
 ء رئارسلا ىف مهتفلاخم هل زاجو ث رهاظلا ىف مهتفلاخم هل زجي مل مهبذك
 هيلع ىفخ نم دنع هللا ججح نم ةجح فلاخي نأ دحأل زوجي ال هنأل
 نم لكو « ارفاك هللا نيد ىف الطبم نوكيف ص نيدبعتملا نم ةجحلا لطاب
 طق نوكي الو س رئارسلا ىف رفاك وهف رهاظلا ى هللا نيد ىف ارفاك ناك

 ىف رفاك وهف هتينالع ىف رفك نمو ص رئارسلا ىف انمؤم ث رهاظلا ىف ارفاك

 ء ةينالعلا ىف ناميالاب هل موكحم ث ةريرسلا ىف ارفاك نوكي دقو ث هتريرس
 ملاع وهو ء تامرحملا نم اذه هيسن ام وأ هتخأ وآ همآ جوزتي نأ لثم

 ريغ نم تامرحملا نم اذه هبسن امو ريزنخلاو ةتيملا لكأب وأ ، نهبسنب
 هتاوخآ نم هتريرس هيلع ىفخ نمل زوجيو س هتريرس ق رفاك اذهو س ةرورض
 ق ناميالاب هل موكحم ةريرسلا ىف رفاك اذهف . هال ونب نأ هئايلوآ ىق

 ٠ هلثم وهف ههبسثآ امو اذه مهفاف ى ةينالعلا

 فذق وأ ؤ ىنزلاب نينصحملا وآ تانصحملا ضعب رح فذقت ول امآو

 رهاظلا ف نورفاك ءالؤهف س فذقلا بجوي امم ءىش هالوتي نم دنع ايلو

 هب مهوفذق اهيف نيقداص اوناك ولو ص رئارسلاو هينالعلاو ع نطابلاو
 ىف اورفك ةينالعلا ىف مهرفكلو ص نطابلا ىف اورفك رهاظلا فق مهرفكلف
نأ دحأل زجي مل اههيسشآ امو للعلا هذه لجألو ث اذه مهفاف ڵ رئارسلا
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 ق ١ رفاك نوكيف ةجحلا لطاب ملع ولو ى هللا ججح نم ةجح فالخي

 رهاظلا ىف رفك اذاو ع نيدبعتملا نم ةجحلا لطاب هيلع ىفخ نم دنع رهاظلا

 . ملعأ هللاو 6٧4 تفرع اذكه رئارسلا ق رفك

 ريظو كلذ رهشو عدبلا مكح ىلع جرخ ثدح لكو : ديعس وبأ لاق
 نوكي الو س لامتحا كلذ ف سيلف ، عدبلا ماكحأ تاحيحص ىلع اجراخ

 فالخب س لطاب وآ قح نم هنم رهش امل اليزم هدهست نمم هيف مكحلا

 . اوعمجي نلو هتح لطاب ىلع اوعمجأ ولو ث عدبلا ماكحا نم رهسن ام

 ةلازا ىف ماكحلل سيلف ؤ اوعمجي نلو ث هلطاب قينحت ىلع اوعمجأ ولو

 مهنألو ؤ ةجح مهنم الو ، ةجح هيلع تحص ام ليبس نع عدبلا مكح
 ثداح وأ رضاح وأ دهاست وآ بئاغ ىف مكحلا هيلع درو نم لكو ى ةجح

 ٠ هدنع عدبلا ثادحأ ماكحأ ةحص ىف اهيلعو ، هسفنل امكاح نوكي نأ

 قحلا ةقفاومي نيمكاحلاو ح عدبلا ق مكحلا ةفلاخمب نيمكاحلا ىلعو

 ىواعدلا ماكحأو عدبلا ماكحأ نبو 0 عدبلا ماكحأ ق مكحلل نيقفاوملل

 ةلمتحملا لاعفألا نم لطابلاو قحلا لامتحا ماكحأ ليبس ىلع ةجراخلا
 ق مكحلا فااتخاو س ديعب ديعب قرف ؤ ةعيرشلا مكح ق لالضلاو ىديهلل

 لمحت الف س ديدش ديدش كلذ ، نيقحملا ملعلا لهآ عم هتوافتو كلذ

 لاح لك ىلعو ء دساف دساف كلذ ناف ڵ دحاو ىنعم ىلع هلك كلذ

 ٨. ثادحألا لهآ نم دحأل نيملسملا ءاملع نم دهاشلا دهش اذاف انعم

 هيونتلاب ىواعدلا ماكحأ ىلع وآ ى عدبلا ماكحأ ىلع ةجراخ ثادحألا تناك

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ رصيب نمم وهو ث هنم ناك ىذلا هثدح نم
 زئاج انعم وهف ء ةبوتلاب هل هتداهش دعب كلذ ىلع هالوتف ؤس تابوتلاو

 ملعي مل ام ، ثدحلا ملع نمم كلذي هلوقت لوبيق زئاجو ۔ هتداهنت

 تضق ثد_حملا نوكي نأ الا هبذك انعم حصب نلو 6 كلذي دهاسثلا بذك

 كلذب هيلع تمكح وأ س هثدح ىلع رارصالا ىلع توملاب هيلع ةرهشلا

٠ ثدحلا ةحص ريغ رارصالا ةحصو ص رارصالاب ةعامجلا



. ١٢٠ 

 ء هنبوتب ةداهش كلذ دعي دحآ نم لبقي ال هناف كلذ ناك اذاف

 لبتن ام كلذب اعيمج اودهشي نلو ع ةبوتلاب نيلقنلا عيمج هيلع دهس ولو
 نكي مل هنأب اودهشي نلو ث نيلقثلا ميمج هل دهس ول هنأ امك ، مهنم
 لبت ام ، هلطاب عامجالا ىف وأ ، هلطاب ةرهشلا ف حص دق ىذلا كلذ هنم

 نوكي اميف عدم ةداهش لبنت نلو ، نيعدم كلذ ىف مهلك اوناكو ، كلذ مهنم
 ٠ ابتدلا مكح ىف الو س نيدلا مكح ىف ايعدم هيف

 ريغ ىلع ةماعلا نم وأ س ةمئألا نم ناك ثدحملا اذه ىلوت نمو

 ةيالولا ف فالتخالا مكح هقحلي هنأ ىدنعف س ةبوتلاب هل هنم ةداهش

 ىنبجعيو س ثدحلا ىفو هيفو ، ثدحملا نمو ت هنم فوقولاو ةءاربلاو

 ناك وأ \ ثدحلاب املاع ناكو ، كل تفصو امك اريصب اماع ناك اذا
 6٧ اعيمج ثدحملاو وه هالوتي نأ هملع دق هنأ ىضقي ارهاسش ثدحلا

 هنع فقي الو ث وه ىلوتي نأ هملعب الآ لمتحا وآ املاع نكي مل ناو
 ىلع نوكيو س ثدحملا ىلوني الو ث هلطاب ملعي مل ام نيدب الو ىآرب

 نم كلذ لكشي مل ام ةءاربلا مكح نم هلطاب نم هيلع حص امو هتلاح

 ىتبجعيف ؤ كلذ لكسشآو هثدحب ملاع ريغ مآ هثدحب ملاعأ ص ةدنالعلا ملع

 ٠ ملاعلل ةيالولاو لصفلا اذه ىف ثدحملا نع فوقولا

 ىذلا دهاشلاو ص نيملسملا ءافعض نم افيعض ىلوتملا اذه ناك ناو

 اذه ىق هنداهسس لبتتت الآ ىنبجع ث نيملسملا ءافعض نم كل هنفصو

 لمتحا اذا دهاشلا ىلوتيو س هتلاح ىلع ثدحملا نوكيو س ثدحملل عضوملا

 دهاشلا ىق لاق ادحأ نأ ملعأ الو س كل تفصو ام ىلع هتداهش قدص

 ةلاح ىآبي ةيالو كرت الو ةءاري الو فوقتوب هتداهش قدص لمتحا اذا

 هالوت اذا ثدحملا ةيالوب دحأ لات هنآ ملعأ الو ص اغنبعض وآ املاع ناك

 مهفاف ، افيعض وآ املاع ىلوتملا ناك س لاح ىأب ٠اثدحب ملعب ال نم

٠ افالتخا امهبف ملعأ ال نيذللا نيلصقلا نيذه



_ ١٢١ 

 اندنع اميف اهماكحأ جرخي عدبلا : ميه اريا ني دمحم هريغ لات

 % لطاب اماو قح اما س دحاو ىنعم الا هللا نيد ف لمتحي ال ناك اميف

 هايتفب لحتسملا هل ةفلاخملا هوجو نم هجوب ىنعملا كلذ مكحل فلاخملاف

 هوجو نم كلذ ريغب وأ ةئطختب وآ بيوصتنب وأ ع امجاب وآ ةد اهستب وآ

 اذا هنأل .ء عدنبم قساف لاض رفاك هل لااحتسالاو ڵ\ همكحل ةفلاخملا

 لالحلا ىف وأ س قح هنأ لطابلا ىف مكح وأ ، لطاب هنأ قحلا ف مكح

 ء ىنعملا كلذ مكح فلاخ دقف ؤ لالح هنأ مارحلا ىق وأ ؤ مارح هنآ

 كلذ نألو ث هللا نبد وه ىنعملا كلذ نأل ؤ عدتبم وهف هل لحتسا اذاف

 بكنرملاو ، هللا ةجح وه ىنعملا كلذ نألو ك ديلقتلا هيف زوجي ال ىنعملا
 عدم ريغ وأ ، هبكترا ال امرحم ناك نا هلوسرو هللا مرح امم ءىنتل

 . اعدتبم نوكي الو ، ةوعدلا لهأ نم وهف اميرحت الو اليلحت كلذ ىف
 ةوعدلل افزاعم ناكو ةوعدلا لهآ نم نكي ملو اعدنيم ناك كلذ لحتسا ناو

 . اذه مهفاف

 رومألا عيمج ق ىواعدلا ماكحأ نآ هيلع عمتجمل ا : ديعس ويآ لاش

 ح نيدلا لوصأ الو 0 نيدلا لهآ معت الو ص نبعادتملا الا صخت ال

 كلذ نوكيف س هصخيو كلذ هيلع حص نم الا نيدتلا ىف مسا اهم لوزي الو

 لصأب هل نيمستملا نودو ، هنلحن لهأ نودو ث هتعاط لهآ نود اصاخ هل

 ٠ نيدلا ىف ةفلاخم مسا هيف هيلع عقي مل ىذلا هنيد

 ناك ىعدي اميف اقداص ناك نا ائيش ىعدي هنآ هنم رهظب ىذلا امآو

 | ىوعد هيف مكحل ا ناك ، اذه نم هلصآ ناك املكو س كلذ ىف اقحم

 ٠ اذه مهفاف

 قداص هنأ ملعي ىتح عدم وهف ةوعدلا مكح همكح ناك نم لكو
 ناك فذاق وهف فذقلا لاح ىلا ىوعدلا لاح نم جرخ نمو ،\ بذاك وآ

 5 لطبم بذاك وهف عدبلا ةلزنمب لزن نمو ، ابذاك وآ فذق اميف اقداص

 ىوعدلا ماكحأ نيب ام قرفو ث هلهج نم هلهج وأ ث هملع نم هلطاب ملع
٠ عدبلاو فذتلاو



. ١٢٢ 

 ىسومو دسثارو س نمؤم وهف ةلبنقلا لهآ ىلع ىغب نم نا : لاق نم
 ء سانلا نم دحأ ىلع وآ س كلام نب تلصلا ىلع امهيغب ىلع نانمؤم

 دشار ناك هالوتي نآ كلذ ملع نمل زوجي الو 0 عدبلا مكح اذهف

 ىسوم نا : لاتق نمو ت نييغاب انوكي مل وأ تلصلا ىلع نييغاب ىسومو
 دبنار مدنقنو 6 كلذ امهجورخ ق كلام نب تلصلا ىلع نايغاب ادسثارو

 لزانو % كلذ دىنارو ىسوم ىلع عدم وهف ڵ تلصلا ىلع ىسومل اماما

 وهف ادسثارو ىسوم ىلوتي نم عم كلذ لاق اذاف ، ىعدملا لزانم كلذب
 ملع ولو ث امهالوتي نمل هسفن نم ةءاربلا حابأ دقو ث هعم امهل فذاق
 امهجورخب ملع دت امهالوني ىذلا ناك ولو س امهلعف لصآ ى نايغاب امهنأ وه
 جرخي امهثدح نأل س نييغاب انوكي مل وآ نييغاب اناك ملعي مل هنآ الا

 { امهرمأ نم رهظ اميف ، لطابلاو قحلل لامتحالاو ىوعدلا ليبس ىلع
 ءىربتملاو ڵ ةءاربلا قحتسم فذاق امهل ىلوتملا نم ىغبلاب امهل فذاقلاف

 امهل حصي الو ث ىغبلا لمتحي ىذلا امهجورخب ملع دق نم عم امهنم
 هيلع حصي الو باوصلا لمتحيو ث لامتحالاب الا هيف هنم ةمالس

 قحلا لمتحب ثدحلا ناك اذاف ، باتكلا لوأ ىف انفصو امب الا لطابلا
 هيفف دابعللو هلل قح هيف ناكو ص هنفح الو هلطاب حصي الو ص لطابلاو

 . فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ىف فالتخالا

 ىلع ىعدي الو هيحاص ءىطخي نآ لزانمل ا لهآ نم دحأل سيلو

 « هيلع روجحم وه امم هنم رهظ امب هنم آريي امناو ى افذق الو ايغب ثدحملا

 سيلو ص، هالوتي ىذلا هيلو عم ه رمآ نم هنع باغ امب هفذقي نأ هل سيلف

 عدي مل ام هعم هيف رهظ دق امب مكح اذا ءىربتملا فنحي نآ ىلوتملل
 ٠ هعسي ال ام هيلو ىلع وآ س هيلع

 ء هنيالوب ىلوتملا الو ڵ هتعاربب ءىربتملا فنعي نآ فقاولل سيلو

 ثد_حملا ءىربنملا فذق ناف س هئطخي وآ كلذ ىلع امهدحأ نم آربي نآ الا

 هنع فني نم دنع هفذق ناو ص هنم آربي نآ هالوتب نل زاج هالوت نم مم
ةيالو نع فقو امل ةهيسثلل فذاقلا ةيالو نع فقي هنآ نوكب ام لتاق



١٢٣ 

 هنأ ىلوتاا هملع اذا كلذ نم ةبوتلا هيلعف هثدحب ملع نكي ملو س ثدحملا

 وه ناك وأ ، قحب هالوتي نآ هل هوجولا نم هجوب لمتحاو ص هالوتي

 ٠ رفك بتي مل ناف ى هالوتي هنآ ملعي

 ىواعدلا لهأ نم ثادحألا لهآ ىف مزلأ نإو : ديعس ويآ لاتو

 آاطخلاو باوصلا لمتحت ىتلا ثادحألا لزنآو 0 عدبلا لهأ ىق مزل ام

 ىف نينيدتملا ىلع مكحو ء آطخلا نم اهل جرخم ال ىتلا ثادحخلا ةلزنم

 زجت ملو % لمتحي ال ام مكحب باوصلاو طخلل ةلمتحملا ثادحألا

 ىف فلاخ دقف ث كلذب نادو ڵ فوقولا وآ ةءارملا وأ ى مهيف ةيالولا الا

 . عدبلا لهآ نم كلذب وه ناكو س قحلا كلذ

 اميف اندنع اهماكحأ جرخت عدبلا : ميهاربا نب دمحم هريغ لات

 ادحاو ىنعم الا ، ةينالع الو ةريرس ىف هللا نيد ىف هبكارل لمتحي ال ناك

 نأ لثم ث كلذ هبشأ ام وأ قسفلا وآ رفكلا وأ مارحلا وأ لطابلا وهو

 هذهل لحتسملاف ڵ ةرورض ريغ نم ريزنخ وآ ةتيم محل لكآ هنآ حصي

 ىف الو ، هتريرس ىف هللا نيد ىف هل لمتحي ال ، عدتبم اهل بكارلا ةفصلا

 ىف لمتحت ال ةفصلا هذه نأل ، مارحلا وهو ادحاو ىنعم الا هتينالع

 طق هلل نيد ىف لمتحي الو ى مارحلا وهو ادحاو ىنعم الا هللا نيد

 ةينالع الو ةريرس ى هللا نيد ىف هل لمتحي ال اهبكار نألو ى لالحلا الا

 نألو ث هللا نيد ىف هوجولا نم هجوب قحلا هل لمتحي الو س لطابلا الا
 نيبذاك مهلك اوناكل اهليلحت ىلع ملعلا لهآ ىف ءاملعلا عمجأ ول ةفصلا هذه

 ءامصخو ص هلل ءامصخ ء هللا نيدل نيقرافم ث نيرفاك نيكلاه ص هللا ىلع

 ٠ الالض ءاهفس س نيملسملل ءامصخو ء هنيدل

 لوبق زاج امل اهليلحتب ىوتفلا ىلع اوعمجأ ول ءاملعلا نألو
 ىلع اودهش ول ءاملعلا نأ ولو س كلذ ىف مهديلتت زاج الو ، مهنم كلذ
ىلع ١ وعمجأآ ول ء اماعلا نألو ڵ كلذ ق مهتداهش لوبق زاج ام اهليلحت



١٢٤ 

 ةفصلا كلت تلاحتسا ام اهلدلحت ىلع ١ و دهشو اهليلحتب ١ وتفآو 4 اهليلحت

 ٠ تلدبت الو ، اهماكحأ تريغت الو ، لالحلا ىلا

 كلذي ا وتفأو ڵ ةفصلا كلت ميرحت ىلع ١ وعمجأ ول ءاملعلا نألو

 ء ءاملعلا دنع اهماكحأ ىف الو ش اهميرحت ىق ادئاز كلذ ناك ام اودهش وآ

 ء اهماكحآ لدبتت ال اهميرحت وأ اهليلحت ىلع عمجأ ما رح ىه ةفصلا كلتف

 دادعلا نآ ملع او .ء اهيف هللا مكح دق ةفصلا كلت نألو ،:ريغتت الو

 هللا نألو ڵ همكحو هملع ةقفاومب الا اهيف مهرذعي ملو 5 اهيف همكحب

 مهيلع ةجحلا مايق دعب اهيف همكحو ث اهيف هملع ةقفاومب هدابع دبعت
 نم اههبش اميف لوقلا كلذكو ع لوطيو رثكي اذه ىف اهيف لوقلاو ك اهيف
 ٠ كلذ ىف رظناف اهيف لوقلا لثم ى تافصلا

 نيد ىف هل لمتحي ال اهيف هيلع ةجحلا مايق دعب اهل بكارلا كلذك
 لالضلاو رفكلا وهو ادحاو ىنعم الا ص ةينالع الو ةريرس ق هللا

 قحلا الو ى ىدهلا الو ناميالا هل لمتحي الو 4 مارحلاو لطابلاو

 + هتينالع الو هتريرس ىف ث لالحلا الو

 اميف قحم هنا : مهضعب لاتف بكارملا ق نوفلتخم فلنخا :ول كلذكو

 ىف الا قحلا نكي مل ، هبكر اميف لطبم هنا : مهضعب لاتو ع هبكر
 ء " دنع مكحلا ىف زجي ملو % نيفلتخملا ءالؤه نم نيقيرفلا دحأ دي

 نيدلا نأل ، ةئطخت الو بيوصت الو ةءارب الو هبالو ىف يديب عمجلا

 وه اذهو ث مهنم نيقحملا قح ىلعو ث مهنم نيلطبملا لطاب ىلع دهشي

 ٠ تامرحملا نم اذه هبسشآ ك كلذكو ث عدبلا ىف فالتخالا

 بكارلا ناك اذا الا ةعدب ةعدبلا لهو : ىنايسبلا نسحلا وبآ لاق

 نم دحآ همدقتي مل ائيس هلبوأت وآ هثدحب بكر دق مالسالا ىق ثدحملا

 سيل ةعدب كلذق س هبكرف لصألا ق مرحم وهو « نيدحوملا نيملسملا

. ىواعدم



_ ١٢٥ 

 لوق رسفم رسف وآ ربعم ربع ول : ميهاربا نب دمحم هريغ لاق
 هنآ ىدنع ناك ء عدنبم وهف امرحم بكر نم لك : لاقف اذه نسحلا ىبآ

 ىأرب وأ نيدب س لهجب وآ ملعب مرحملا بكر اذا هنأل ؤ هلوق ىنعمب ىتأ دق

 ، ىدنع ءاوس وهف همدقتي مل وآ ، هبوكر ىف نيملسملا نم دحأ همدقت
 نم دحأ لطابلا بوكر ىف همدقت ولو س هبوكر ق هل رذع ال ناك اذا

 ح نيملسملا نم مدقتملا اذه ناك امو ث هعبتا نمل ةجح كلذ ناك ام نيملسملا

 ٠ نيقسافلا نيملاظلا نم ناك لب

 ىق اذه نسحلا ىبآ لوق دنع جرخي : : ميهاربا نب دمحم هريغ لان

 5 ةرورض ريغ نم ةتيملل لكآلا لتم « لالحلل تالمتحم ريغ ىتلا تامرحملا

 ةرورض ريغ . نم ابرلل لكالاو س ةرورض ريغ نم حوفسملا مدلل لكالاو

 لكآلا نآ اعيمج ناينعملا ناذه حص اذاف ڵ\ تامرحملا نم اذه هنأ امو

 ةفصلا هذه ى قيي مل ء ةرورض ريغ نم اهلكأ ى اهضعبل وأ ءايشألا هذهل
 نم هجوب لالحلل تاامتحم ريغ تافصلا هذه تناكو ، لالحلل لامتحا

 امرحم ناك ناو | الحتنسم ناك نا اعدنيم كلذل بكارلا ناكو ص هوجولا

 نيكهتنملا نآ افالنخا ملعأ ال ىنأل 5 ةوعدلا لهآ نم ناكو ؤ اعدتيم نكي مل

 ء ةوعدلا لهآ نم مهو ث نيملسملا نيد نم نيجراخ ريغ هميرحتب نونيدي امل
 + هللا مرح 1 مهباكتراب الالض ارافك اوناك ولو

 قح ىف نوفلتخملاو ، اهمارحو تافصلا هذه لالح ق نوغفلنخملا ناكو

 نيفلتخملا ةيالو الا زوجي الو « مهدحا دب ىف قحلا هلطابو اهل لكآلا

 مهنم قحملا ةيالو زوجت امناو 0 مهنيب عمجلا الو مهبوصت الو . مهلك

 ذوقلاو 0 عدبلا فالتخا وه فالتخالا اذه ناكو ف مهم بيوصنلاو

 . مهيف نيفلتخملاو نيعدتبملا ىف ليق دق امك هيف

 هنآ حصب ملو 4 اهضعب وآ اهلك ء ايسشأل ا هذه لكآ هنأ حص اذا امآف

 لالحلل تداامتحملا تافصلا نم اذه ناك س ةرورض ريغ الو ةرورض نم اهلكأ
ناك ول هنأل عدبلا نم اذه نكي مل 6 هلطابو لكالا نقح لمتحاو 6 مارحلا و



١٢٦ 

 ءايسنتألا هذهل لكآلا نا : ليق دقو ا اهل لكآلا ةيالو زجت مل عدبلا نم

 ءاربلا زوجت الو ك هتيالو ىلع وهف ايلو ناك نا هنا اهضعبل وآ اهلك
 ء كلذب هنم ةءاربلا زوجت الو ، هلاح ىلع وهف فوقولا ىف ناك ناو ط هنم

 ٠ كلذي هنم آربي نأ زوجي الو س هلاح ىلع وهف هنم آربي ناك ناو

 لكآلا ىف وآ س اهلك ءايسنألا هذهل لكآلا ىف نوفلتخملا فلتخا ناف

 لاقو س لكآلا نم اوعربو ةرورض ريغ نم اهلكأ هنا : مهضعب لانف اهضعبل

 ناك لكالا اولوتو س داع الو غاب ريغ ةرورض نم اهلكأ هنا : نورخآلا
 ملو % كلذ ليق مهال وتي .ناك نم دنع ةيالولا ى مهلك نوفلتخملا ءالؤه

 ىعدي مهنم قيرف لك نأل اذه . مهفالتخا لجآ نم مهنم ةءاربلا زجن

 نيدلا دجن الو ء هللا نيد ىف قحم وهف 0 اهيف اقداص ناك نا ىوعد

 نوفلنخملا ءالؤهو % قحي مهدحأل الو س لطابب نيقيرفلا دحآ ىلع دهشي

 ء ةفلتؤم ةقفتم نيدلا ىف اهناف ةفلتخم ؤس ةداضتم مهليوانأ تناك ناو

 دنع نيدلا ىف ةزئاج ىه ىوعد ىعدي نيقيرفلا نم دحاو لك نأل

 دحآ ىلع مه مآ ّ مهيلع ىفخ نمم ءاملعلا الو نيدلا دهستتي الو ص ءاملعلا

 ىف مهبهاذمف ث نيدلا نم جورخب الو ص بذكب الو لطابب نيقيرفلا نم
 نمم !وناك نا نيفلتخملا نم قيرف لك نآ مهفالتخاب ملاعلاو ى ةفلتؤم قحلا
 ىهف ىوعد ىعدي مهنم قيرف لك نآ ملعي وهف . كلذ ىق مكحلا ملعي

 ٠ نيدلا ىف ةزئاج

 ٠٨ ىواعدلا ىق ةداضتم ةفلتخم مهليوانتآو « نيدلا ىف ةقفنم مهبهاذمف

 ملعي هنأل ث مهنم لطيملا قيرفلا نم آربب نأ مهنم قحملا قيرفلا ىلعو
 نيذللا مهئايلوآ نم مهالوتي نم دنع ث مهنم رفاك ، هاوعد ىف بذاك هنأ

 مهدنع مهسفنأ نم ةءاربلل نيحيبم نيفذاق نونوكيف ى مهبذكب اوملعي مل

 مهتيالو تتبث دق تناك اذا قحملا قيرفلا ىلوتي نأ لطبملا قيرفلا ىلعو

 مهلوق لجآ نم مهتيالو اوكرتي نآ مهل زوجي الو ث مهفالتخا لبق مهيلع

٠ قحلاب



. ١٢٧ 

 ءاملعلاو نيدلاو لوسرلاو هتكئالمو هللاف ك عدبلا ىق نوفلتخملا امآو

 دحأ دنع الا قحلا نوكي ال مهنم قحملا قحبو ، لطبملا لطابب نودهشي
 ةءارب الو ةيالو ف مهنيب عمجلا مكحلا ىف زوجي الو س مهنم نيقيرفلا
 ىواعدلا نيب قرفلاو س اذه هبآ ام الو س ةئطخت الو بيوصت الو

 ةنيب ةحضاو لطابلا الا لمتحت ال ىتلا عدبلاو لطايلاو قحلل ةلمتحملا

 ٠ اهملع نم دنع هللا ءاش نا

 لازاضلاو رفكلا نم رهاظلا مكح ىق ةمالس هل حصي ال عدتيمل اف

 ء ايهنم هتيوتو ؤ اهنع هلازنعاو ؤ اهنم هجورخو ص هتعديل هتتقرافمب الا

 رفكلا نم ةمالسلا هل حصت دت نيدلا ىف هزاوج لمتحم وه امل ىع دملاو

 جراخ الو ص اهل كرات ريغ ص هاوعد ىلع رصم هلعف ىلع مينقم وهو ك لالضلاو

 نوعادتم اعادت ول كلذك \ اهنم بئات الو ڵ\ اهنع لزتعم الو ء اهنم

 سيل وآ ، اعيمج مهيديأ ىف وآ س نيقيرفلا دحآ دي ىف لام ىف مكاحلا دنع

 انيرتسثا انآ رخآلا قيرفلا ىلع مهنم قيرف لك ىعداق 0 مهنم دحآ ديأ ىف

 ء ةعاسلا هذه ىلا انل وهو ص انباث احيحص ءارش ءالؤه نم لاملا اذه

 . قح هيف ءالؤهل سيلو ، لؤاح انل وهو انكلم نم جرخي ملو

 مهل سيلو س طقت انم هورتسنا الو ث مهيلع هانعب ام : نورخالا لاتقو

 لاومألا ماكحأ ف مهنيب مكحي نآ مكاحلا ىلعف 0 مهل قح الو س قح هيق

 65 ىواعدلا ىف نيواستم وآ ؤ هيلع ىعدم وأ عدم نم مهاوعد ردنت ىلع

 . مييعادت لبت ناك نا نيعادنملا عيمج ىلوتي نآ تايكلولا ماكحأ ف هيلعو
 ء نيقيرفلا دحآ نم آربي نآ هل زوجي الو ث مهتيالو هيلع تبث دنت اذه

 اياصو وأ تابه وأ قانع وأ قالط وآ حاكن ق اوعادن نا كلذكو

 نينثا نوعادتملا ناك ف ماكحألا فونص ميمج نم ث كلذ ريغ وأ رارتا وأ

 فذقي نآ نيقيرفلا دحأل سيلو س دحاو كلذ ىق لوقلاف ڵ كلذ نم رثكآ وآ

 ء هللضي الو هئطخي الو هالوتي نم دنع هلطاب ملع ولو س رخالا قيرفلا
ىف رهاظلا ىف ااطبم ء هللا نيد ماكحأ ف هسفن نم ةءاربلل احيبم نوكيف



. ١٢٨ 

 ق رفاك وهف هللا نيد ق رهالظلل لطبم لكو 6 لجو رع هللا نيد ماكحأ

 ٠ هللا نيد ىف رهاوظلاو رئارسلا

 نم ملع هنأ ول كلذ نمو { هاعداو هلات ام هتدص املاع ناك ولو

 ناكل كلذي ربخآ هنأ ولف ئ بير الو كلذ ق كسن ال ىنز ةآرما وأ لجر

 هللا نيد ق هنا هتريرس ق اقداص ناك ولو ء هللا نيد ق ااطبم كلذب

 ٠ هريدنو كلذ ق رظناف 6 بذاك

 نم هيخأ ةنبا وأ هتخأ وأ هتنبا وأ همآ جوزت هنآ حص نا كلذكو

 نا هناف ث نهجيوزت هيلع هللا مرح نم عيمج كلذكو ،« بسن وآ عاضر

 لمتحت ال ىتلا تامرحملا نم اذه ناك نهبسنب ملاع وهو نهجوزت هنآ حص

 حصي الو ى عدبلا تافص نم اذه ناكو « مارحلا الا لمتحت الو لالحلا

 ث اهبسنب ملاع هنآو ؤ اهجوزت هنآ نيينعملا عامتجاب الا عدبلا تافص نم هنأ

 هجوب هنيعي الو هجوزي نأ كلذ ملع نمل زوجي الو ص كلذ لحتسيو

 اعد الو س كص ةباتك الو ةداهسنن الو .جيوزتب اهلك تانوعملا هوجو نم

 عيمج نم ءىنب هدضع ىلع دسني الو ، بيوصت الو ث كلذ جيوزت ىلا

 .٠ هدضع ىلع دن مسا هيلع ع ةي ام

 مارحو 65 هدضع ىلع دست دنف اهلك تانوعملا نم ءىتب هناعآ نمو

 مكحلا ملع نمل هنم ةءاربلا مزالو زئاجو ث مكلا ملع نم ىلع هتيالو
 اعبرأ عمج ولو س نهبسنب لهاج وهو نهجوزت هنأ حص ناو ، كلذ ى

 كلذ ىلع هناعآ نمل زئاج ث نهجيوزتن هل زئاجو س لالحف جيوزتب نهنم
 ء كص باتكب وأ ةداهسثب وآ جيوزتب اهلك تانوعملا عيمج نم ءىشب
 ٠ هنم نهبسنب ملعي ال نمم كلذ ىلا اعد وآ

 مهنأ هيلع ىفخو مهلعفب ملع نمل زوجي الو ؤ مهلك مهتيالو زئاجو

 5 مهئطخي الو ؤ مهللضي الو مهنم آربي نآ نوملاع وآ س نهبسنب نولهاج
 % باطخلا نب رمعو ركب ىبآ لثم لدع دحاو دهاش مهدنعو مهيلع دهش ولو

دهابنلاب موقي سيل ذا ،\ كلذ لجآ نم هدحو هتداهش اولبتتي ميلش



_ ١٢٨٩ 

 نم هريغل الو دهاشلل زاج ام مهلعف ىلع اومانتآو ء كلذ ق هجح دحاولا

 نا مهتيالو هنلعو ئ مهللضي الو مهئطخي الو 6 مهنم آربب ٠ آ ساانلا عيمج

 ٠ مكحلا حيحص ق اذهو ڵ كلذ ل_دق مهال وت ناك

 صخر دقف ؤ فوقولا ى عسوتو ث مه رمأ ىف بيرلا هيلع بلغ ناق

 ملع نم امآو مهنم زوجت الف ةءاربلا امآو ڵ كلذ ف صخر نم

 غ نهجيوزت هيلع هللا مرح ام عيمج نم كلذ ريغ وآ هتنبال وأ همأل هجيوزتب
 ىف جيوزتب عاضر وأ بسن نم هتمعو هتخآو هتنباو همآ نيب عمج ولو

 هيلع ناك \ لهاج ال ث نهباسنآب ملاع هنآ ملعي ملو 6 تادتقع وآ ةدنع

 ٠ نهبسنب ملاع هنآ ملعي ىتح هتيالو

 ملاع وهو نهجوزت هنا : مهضعب لاقف هيف نوفلتخم فلتخا ناو

 نم اذه ناك ي نيبسنب لهاج وهو نهجوزت هنا : نورخآ لاقو ص نهبسنب
 ناك نل نيعادتملا عيمج ةيالو زئاجو س لطابلاو قحلل ةلمتحملا ىواعدلا

 ٠ عدبلا تافص نم اذه نكي ملو ص كلذ لبنت مهالوتي

 برغم وأ رصع وأ رهظ نم ضئارفلا تاولص كرت نا كلذكو

 ىلع رداق ركاذ دمعتم وهو نهكرت هنأ ملع ناف س رجف وأ ةرخآ ءاسثع وآ

 هنأ حص ناو ص هنم ةءاربلا هيلعف « رذع ريغ نم نهكرت هنأو ؤ نهتالص

 5 كلذ لبق هالوتي ناك نا هتيالو هيلعف ص رذعل وآ ىسان وهو نهكرت

 ناك ام ىلعف ؤس رذع ريغب وآ رذعب نهكرت هنآ هرمأ هيلع ىفخ ناو

 ٠ ليق اذكه ث هنم ةءاربلا زوجت الو ص هتيالو ىلع تبثي نآ هالوتي

 نهنتاولص نكرت نهنأ ك ةآرما فلأ وآ ةآرما ىلع حص ول كلذك

 نكرت نونآو ، تاضئاح ريغ نك نهنآ ملع ناق س نهل تاركاذ تادمعتم

( ٤ ج عرشلا نايب _ ٩ م )



_ ١٣٠ 

 ناو ع كلذ ىف مكحلا ملع ذا ، نهنم ريب نأ هيلعف رذع ريغب تاولصلا

 كلذكو ث عدبلاو ىواعدلا ماكحأ هيف لخدي امم اضيأ لصفلا اذهو
 اطي اذاجر نياع ناف ى نيمي كلم وآ جيوزتب الا جورفلا هللا مرح امم

 هيلعف هتيرس وآ هنجوز اهنأ ملع ناف ث هل ءىطاواا ملعب ادمعتم اجرف
 ىقخ ناو ؤ هنم ةءاربلا هيلعف ؤ هنيرس وآ هتجوز ريغ تناك ناو ص هتيالو

 امهتيالو هيلعف ث امهريغ وأ هتيرس الو هتجوز اهنأ ملعي ملف اهرمآ هيلع
 : ليتق دتو ث امهنم ةءاربلا هل زوجت الو س كلذ لبت امهالوتي ناك نا

 اتح هعنمت اهلعل ذا ڵ\ هتيالو هيلعق هعقادت وأ هعنامت ةآرملا تناك ولو

 ٠ اهيلع هل بجب

 هنأ هيلع ىعدتو هيلع ركنتو هنم عنتمت تناك اذا اهنأ دجوي دقو
 ءاسنلا نم راكنالا هل نمم تناكو ص حاكن الو كلم الب كلذ اهنم ىتأي

 مل اذاف س كلذ نوريغيو ف مهسفنأ ىلع ماكحألا نوركني نيذلا تاغلابلا

 تابثا ىلع وه تآي ملو 5 ةنداص الو ، هيعدتن اميف ةبذاك اهنأ ملسيب

 دقف ث ةآرملا نم هيلع ةجحلا مايق دعب كلذ نع ىهتني وآ ، ةجحب هل كلذ

 كلذ فق ىتأي ىتح هنم ريي نآ كلذ مهنم ملع نم ىلعو ث اروجحم ىتأ

 ، هيف هل ةجح ال ام هيالع ريكنملا دعب بكر دق هنأل ، ةءاربلا نم هجرخي امب

 ةجحلا ماي دعب تأي ملو 5 ريكنلاب هيلع تماق نآ دعب ىهتنا اذاف

 رفكي الو ث كلذ لبق ايلو ناك نا هتيالو ىلع وهف 2 هيلع روجحم وه ام هيلع
 اهنم ريكنلا كرتو ث هيلع ةجح كلذ ىق ةآرملا نم ريكنلا راهظا نئل ڵ كلذم
 ٠هلةجح

 امارح كلذ ىف هيلع ىعدت الو س هعفادتو كلذ ىلع هعنامن تناك ولو

 هل وه ام هعنمتو هتيراج وأ هتآرما نوكت نأ نكمي هنأل ص امثأم الو

 اذه ىق ىلع هل قح ال لوقت نآ الا س هيلع موقت كلذ ىف ةجح الو

 ةجحب كلذ ىف هيلع جتحتف هنم عنملا بلطتو هنم عنتمت وآ ، حاكن الو كلمب

دعب هللا نيد ف ةجح هب هل سيل ام بكريو ث قحلا ةجح عفدتف ؤ قح



_ ١٣١ . 

 اكلاه ابذاك كلذب نوكي هناف ء هتجح ضحدت نأ دعبو ث هيلع ةجحلا مايق
 ٠ رئارسلا ىف انقحم ناك ولو ، رهاظلا مكح ق

 تماقأ دقو ، هتيراج وأ هتجوز اهنأ هللا ملع ىق ةآرملا هذه تناك ولو

 تلطب نأ دعب وأ ، هيلع ةجحلا مايق دعب ىدعت مت ث ةجحلا هيلع
 ججح نم كلذب هيلع مات نمم كلذب هيلع نيمئاتلا ةجحلا لهأ دنع هتجح
 ٠ اذه مهفاف أ هللا نيد مكح ىق اكلاه كلذب نوكب هناف ص هللا

 كلت نع هنم تعنتماف س كلملاو ةيجوزلا اهيلع ىعدا هنأ ولو

 ىلع اهئطوو اهسفن ىلع اهبلغف ث ريكنلا هيلع مقت ملو كلذ - ةخسن
 اهرصني نأ ةجحلا هلل هيلع موقت نمم اهرضح نم ىلع بلطت ملو ث كلذ
 رصتنن ملو % كلذ نع عنتمي ملف هتركنآو س كلذ اهيلع ىعدا هنآ الا ص هيلع

 هيف نوكي امم لصألا ىف اروجحم ىتآ دن ناك س كلذ ىلع اهتطو مث هنم

 وه هلوقو ، هيلع ريكنلا ترهظآ ول نأ ث اهلوقب هللا نيد ف اجوجحم
 ىف حصي ااف ث كلملا وآ ةيجوزلا ىعدت امم ةجحب سيل هنع اهتجح مفد

 ملو 6٧ ىه لوتي ام نكميو س وه لوقنب ام نكمب هنأل ے هنم ةءا ريلا ع امجالا

 كلذ هعنمت امناو ص امارح اهنم كلذ ىتأي الو ، اهسفن اهبصخي هنأ عدت

 ىهو ث كاملاو ةيجوزلا ىعدي وهو ث هكلم الو هنجوزب تسيل اهنأ ىعدتو

 اذه ىف لمتحيو ٤ هاوعدل عفدلاب اهنم ةجحلا هيلع تماق دقف ث كلذ ركنت
 بجي امم عنتمي ىنح هنع فوتولاو فقولاو ث هنم ةءاربلاو هتيالو ىنعم

 دق ىذلا رمكلا كلذ ى هلل هبلع ةجحلاب هيلع نيمئاقلا دنع ةجحلا نم هيلع

 كلذ ى هللا نيدل نيرصانلا نم لجو زع هلل كلذب هيلع مانت ولو ث هنم رهظ

 . هورصني نآ هللا نيدب نيدبعتملا نم دحآ وأ ، ىنارصن وأ ىدوهي

 ف هسفن مكحو ع ه اوعد هل حصت ىتح كلذ كرتي نأ عنتما اذاف

 ح رهاظلا مكح ىف انعم اكلاه ناك ع كلذ ف هيلع هللا ةجح عنتماو ع كلذ
 نيجتحملا نم كلذ ف هيلع جتحا نمم هيلع ةجحلا مايق دعب كلذ ىتآ اذا
ىق هللا نيد ىف ناك انثداص هتريرس ق ناك ولو ع هللا نيدب نيدبعتملا نم



١٣٢ 

 دبعتم ريغ ىبص كلذب هيلع مانت ولو ص انتساف انتفانم س رهاظلا مكح

 6 هاوعد نم عفدي ام الا ةآرملا راكنا نم ةجحلا هيلع منت ملو أ هللا نيدم

 مك_دلا ىلع ناكو س رهاظلا مكح ىف اجوجحم كلذب نوكي نآ اذل نيي مل
 . فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا نم انعم لوألا

 5 ركنن الو س كلذ هيلع ريغت ال ىهو ةآرملا هذه اطي هنياع ول امآو

 ةيعدم تناك ث اهسفن اهبصغ هنأ كلذ دعب تعدا مث ، كلذ ىلع هل ةعواطمو
 ريكنلا ق ةجح اهل سيلف ، كلذ ىف هل ةعواطم اهآر هنأل ى مكحلا ىف هيلع

 عم قادصلا قيرط نم ةجح اهل هتحلت الو س رهاظلا مكح ىف ةعواطملا دعب

 ٩ .٠ نم ك_لذ نب اع نم

 اهراكنا دعب اهئطوو كلذ دحجف ءطولا كلذ دعب هيلع تعدا ناف

 ض اقداص هللا دنع ناك ولو ث اكلاه رخآلا ءطولا اذهب نوكي هناف ، هبلع

 ىلع زوجي ام نيح ق كلذب هيلع ركني مل ابذاك لوألا لوتلا ىلع ناك رلو

 ناك ي ريكذلا كرتب ةجحلا تلطب نأ دعب تركنأ امناو ث ريكنلا
 ٠ املاظ ابذاك هللا دنع ناك ولو ى رهاظلا مكح ىف املاس كلذب

 هنآ اذه هلوق ىناعم ىف ىدنع جرخي : ميهاربا نب دمحم هريغ لاق

 لبقي مل س هغارف دعب هيلع تركنأ مث ڵ غرف ىتح هنعواطف اهتطو اذا

 ترهظآ اميف هللا دنع ةقداص تناك ولو ى اهنجح تلطبو ص راكنالا كلذ اهنم

 تركنأ مث ث ريكنلا اهل ناك ام تتو ق ريكنلا تكرت اهنأل س ريكنلا نم هيلع

 . رهاظلا ىف هللا نيد مكح ىف املاس وه ناكو ص اهنجح تلطب نآ دعم

 ريكنلا ا_هل ناك ام تقو ىف هيلع اهنم ريكنلا كرتب رئارسلا ى الطبم ناك ولو
 ٠ ةجحلاو هدلع

 ركنلا هبلع تمانتآف ك لوألا ءطولا كلذ دعي اهأطو دارأو داع هنآ ولو
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 ۔ ١٣٨٣٣ م

 رئارسلا ىف ناك ولو ص اقساف اتفانم هللا نيد مكح ىق رهاظلا ىف ناك

 ٠ انداص

 راهلاو ى ةأرملا هذه ىف ىضم ىذلا لصفلا اذه ىف رظنا كلذكو
 امل نوكي ال ام تقو ىف اهريكن راهظاو ث ريكنلا اهل نوكي ام تق ى اهريكن
 ةل ذخا د راكنال ١ نم لوصفلا ةثالثلا هذه ناف 6 اهنم ريكنلا كرتو 6 ريكن

 نم راكنال ١ هل ناك نم ةخسن -- ام عيمج فو 6 ماكحأل ١ عبمج ق

 ،كرشلا لهأو ث قاسفلاو ةبعرلاو ءاهفسلاو ةمئألاو ءافعضلا وأ ث ءاملعلا
 وآ قااطالا وأ ئ هلزع وآ ماما دقع نم ماكحألا عبمج ق را رال ١ لهأو

 ٠ ىا نيبي ام ىلع ماكحأل ا عيمج نم كلذ ريغ وآ ؤ ةبه وأ لام وآ ؤ حاكن

 ةجح نوكي امنا ريكنلا كرتن نا : لاق نم لانق دنن ناك ناو ىدنعو

 مامالا نآ ىدنع ىذلاف ، قساف لكل ال ص مهيلع ريكنلا كرت اذا ةمئألل

 كلذكو ؤ ةجح هيلع هب همايقو ڵ ةجح ريكنلا هل نمف هيلع ريكنلا كرت اذا
 : ليق دق هنأل ، ةجح مهنم ريكنلا كرتو س ةجح ءاملعلا ىلع ريكنلا كرت
 ءةمامالا مهب موقت نيذلا ءاملعلا ةرضحب ةمامالاب لجرل بطاخ بطخ ول

 ناك ع ريكنلا راهلخا ىلع نوردقي مهو ، بطاخلا ىلع ريكنلا اورهظي ملف
 ريكنلا اورهظآ مهنأ ولو ف مامالا ةماما تتبثو س ةجح مهنم ريكنلا كرت

 . ةجح هيلع ريكنلا راهظا ناك بطخي ناك ام تقو ىق بطاخلا ىلع

 ملف رضاح وهو ث رهاظلا ىف لجر ةآرما لجر جوزت ول كلذكو

 ريكنلا هنم لبقي مل اهجوزت نأ دعب هيلع ركنأ مث ث اهجيوزت هيلع ركني
 اهب هجيوزت تقو ى هيلع ركذأ ناو ث اهب هجيوزت تبث نأ دعب ى هيلع

 ٠ هل ةجح هنم ريكنلا راهظا ناك ٠

 وأ ايدوهي وآ ايلو وآ اتفانم تلتق ةآرما وأ الجر نآ ول كلذكو

 تقو ىف ريكنلا رهظأ ناف ع هلتق هللا مرح نمم كلذ ريغ وآ اينارصن
 ريكنلا راهظا دعب هلتقو لتاقلا هتني مل ناف ، ةجح ريكنلا راهظا ناك لتقلا
ريكذلا كرت ناو ث ىلو ريغ وأ ايلو لتاقلا ناك ، لتاقلا ةيالو زجت مل



_ ١٣٤ 

 ليق دت ام ىلع هنع فوقولاو ث هنم ةءاربلاو لتاقلا ةيالو تزاج لوتقملا

 ٠ فال ذخالا نم

 نم ةموع وأ س لاصي نم لصب ةمزح ذخأ ناسنا دارآ ول كلذكو

 هيلع هاوعد تتبث ام هدي ى ىهو ث ىوعد هيلع كلذ ق ىعداف ، كامس

 هلع :ريكنلا رهظأ مث ؤس كلذ دعب هنم ه ذخأف ؤس هنم هيلع ريكنملا هكرت دنع

 _ ةخسن نيح ىف هيلع ريكنلا رهظآ ناو ، ةجح هل نكن مل ٧ كلذ دحم

 كلذكف \ ةجح كلذ فق هيلع ريكنلا راهظا ناك س كلذ ذخآ دارأ ام تتو

 ىو۔_ةأ ناك ص هدعب الو لعفلا تتو هيلع ركني ملف هيلع ريكنلا كرت نا
 ٠ لعافلا ةجح

 كلذ ىف لوقلاف س كلذ قوف ام وأ رانيد فلأ هنم ذخأ ول كلذكو
 2 ١ ٠ دح

 تناك نمم ث اهريغو لوصألا نم لاومألا ىف ىواعدلا نايب ىف كلذكو
 ص كلذ دعب هنم ليقي مل اهب هنجح تصحو ص تلطب ىتح اهكرتف ةجحلا هل

 قحلا قفاو ام الا هنم ذخأت الو ، هربدتو ، اذه ىلوت ميمج ف رظناف
 ٠ باوصلاو

 وأ ىقب ديزل ارح قع دق اوتاكو ث مامال ءاملعلا تدقع ول كلذكو
 تبثي نمم مهو دعلا اورهظأف ص ةمامالا قحتسي ال نمل وآ ةجح دياع

 هرجه لاحتنا نم لطابلا ىلع هل اودقع ولو ث ةمامالا ىف ةجحلا هب
 اورهظأ نم ىلعف ، مهنم كلذ ىفخو ع كلذ ريغ وأ ةلبقلا لهأ ءاس وأ
 كلذ ىلع هتماما تتبثو ے مهنم كلذ لوبق مامالا اذه دقعب هيلع ةجحلا
 ٠ هللا ىلا رئارسلا ملعو ، رهاظلاب هدابع دبعت امنا هللا نأل ث مهيلع

 ه تماما تتبث نأ دعب ةيعرلا ىلا اورهظأ ءاملعلا ءالؤه نأ ولو
 مهنكل :ج مهنم :كلذ لوبق مهل زجي مل ، لطابلا ىلع هل اودقع مهنأ مهيلع
ةرخؤملا هذه مهدا وع قو ، ةجحلا عابتا مهيلعف 5 ةجح اوناك لوألا ىق



_ ١٣٥ _ 

 ،مهرئارس ىف نيقداص اوناك ولو { مهاوعد لوبق مهل زوجي الف س نوعدما

 نيدتو تايالوو ماكحأ اهب مهلو ث ةيعرلا ىلع تتبث دت ةمامالا كلت ن نأل

 تبثت ةجح الب اهب نيدتلاو ث اهماكحأ نم تبث .دق ام ضقن نوعدم مهفا
 ءكلذب نودهاشو ى رفكلاب مهسفنأ ىلع نورقم ةمامالا اهب لوزت امم 0 مهل

 ةمامالا كلن نع اوعجرو ؤ هل نودتاعلاو س كلذب مامالا رتآ ول ليتق دتو

 ف مهلوق ناك ام ، اهمكح نيملسملا مزلو س تتبث نأ دعب اهيف اولخد ىتلا .

 مهسفنأ ىلع هب اورقأ امم مهؤانثتسا نيملسملا ىلع ناكو ، ةجح كلذ

 اورصأ ناو ء اهيلع اوناك ىتلا مهتلاح ىلا اوعجر اوبات ناف ع رفكلا نم
 نآ ول نكلو ث هريغ ماما ميدقت نيملسملل زاجو ص مهنم اوئره اوبوتي ملو
 زوجي امبو س هلزع زوجي امبو ث هلزع بجوي امي هيلع اودهش ءاملعلا

 زاج ع نيملسملا ماكحأ ىف زئاج وه امب اوتأ اذاو ث اهنم هلازننعا لوبق

 دقع ىف مهلو ث ةمئألا ىلع ةجحلا مه ءاملعلا نأل ؤ مهنم كلذ لوبق
 ةجحلا ماماللو س اهلاوز بجوي امو اهتوبث بجوي امو اهلاوزو ةمامالا

 ةجح لكو ث ءايسنأ ىف ةمئألا ىلع ةجحلا ءاملعللو ث ءايسثآ ىف ءاملعلا ىلع
 . هركذ عضوم اذه سيلو ةجح وه _ ةخسن _ ىه ام عضوم ق

 نم ةريس ف دجوي ام كلذ نم : لبواتأ ةمئألا لزع ىق ليق دتو .
 قرف تعمجأ دتو ث ناطحق ىأل اضيآ اهنأ دجويو ث رذنملا نب هللا دبع .

 اهلاتنق الو اهلزع مل نم ةمئألا قرف نمف ع اهتمئآ لزع ميرحت ىلع ةمئألا
 ٠ تلعف ام فيك ى ةعاطلاو عمسلاب اهل نادو تلدع وآ تراج

 ةمئألا لزع ميرحت ق ةمألا ١ وتفاو مهناف ة وعدلا لهآ امآو

 : مهتم لاق نم لاقف ، تلدبو تراج اذا اهيف مهوفلاخؤ ى :تلذع ام
 ىغب كلذ ناف 6 هسقفت علخي ن آ مامالل ال و 6 . اهماما علخت ن آ .ةيعرلل سيل

 ٠ تلدع اذا انعم كلذو ى مهنم

 بحأ ال ىناف ، لوتلا اذه ىف رظنا : ميهاربا نب دمحم هريغ لاق
٠ هنم مهجورخ لمتحا ام ىغبلاب مهيلع مكحي نآ



 ۔ اهماما علخت نآ ةيعرلل سيل : مهنم لاق نم لانتو : ةريسلا نمو
 عمسي الف ؤ امص هعمس مصي نأ الا هسفن علخي نأ ىراشلا مامإلل الو

 ء هلةع ريغتي وأ ، هرصب ىمعي وأ ، قطني الف هناسل سرخي وآ ءادنلا

 مهنم مامالا بكر اذا ةمئألا هب لزعت امم نا : اضيآ اولاقو ٠ لتعي الف
 ناك رادلا لهآ ىف كلذ رهسثو ، تارفكملا رئابكلا نم هل ةرفكم ةيصعم

 ناو ث هتيالوو هتماما ىلا عجر بات ناف 5 هثدح نم هوبيتنسي نآ مهيلع

 هرارصاو ث ةبوتلا نم هعانتماو هثدح رهش اذاف رصأو ع ةبوتلا نم عنتما

 لزتعي وآ ملسي نآ .هولأس ث هيلع هتكلمم لهألا ةجحلا اهب موقت ةرهش
 ٠ مهل برحلا هبصن لاح ىف هلتقو هلاتق مهل لح الاو لعف ناف ع مهنع

 زجع هي لح دق مامالا نأ هتكلمم لهآ ىف عاش اذا : لاق نم لاقو

 ٠ لز غ ةمامالا ضورف ذخأ نع نهورم

 ام لزعي امناو ث زجعلاب مامالا لزعي ال : بوبحم نب دمحم لانو
 ح دمحم نب هللا دبع نب دمحم ىبأل باوج ف دجويو ع هنم ةءاربلا هب بجت
 ىف رثؤملا ىبآ نبال هنآ وجرأو رثؤملا ىبأ نبا وأ ةكرب نبا هنأ ملعأ هللاف

 ٠ ءارشلا دارأ ناف : لوقي مامالل ةعيبلا رمآ

 اوركذي مل اعفادم ناك ناو ح ايراش هلل كسفن عبت نأ ىلعو : اولاق
 ةرمثو مهيديأ ةقفص هوطعآ اذاف \ طورشلا نم هبلع اودكؤب ام عم ءارشلا

 نم ةهاع هب لزنت نآ الا هتماما لوزت الف ةمامالا تتبث دتف ك مهبولق

 هناسل وأ ڵ رصبي الف هرصب وأ عمسي الف د هعمس باهذ نم تاهاعلا

 ٠ هتماما تلاز تافآلا هذه هب تلزن اذاف ث لتعبب الف هلتع وأ ڵ قطنب الف

 همالك وآ هرصي وأ هعمس بهذ اذا : ميه اريا نب دمحم : هرمغ لاق

 : ضعب لاقو ث هتماما لوزت : ضعب لاقف ث هتماما لاوز ىف فلتخا دقف
 ء :هتماما هب لوزتف هلنتع باهذ امآو ؤ رمألاب نوملسملا موقيو ، لوزت ال

 ٠ افالنخا كلذ ىق ملعن الو

 ملعن الو هتماما تلاز هيلع كلذ رهظو مهتا اذا كلذكو : هريغ لاق
.انفالتخا كلذ ف



_ ١٧٣٨٧ 

 هيلع بجي ال امم هب رفكي اثدح ثدحآ نأ : باوجلا نمو

 هتيالو ىلع ناكو ث هتبوت تلبق بات ناف س كلذ نم بيتنسا دح هيف

 ح هتماما نع هولزعو ث هنم نوملسملا ءىرب بتي ملو رصآ ناو ص هتماماو

 ٠ هريغ اماما اومدقي وآ هولتقي ىتح هولتاق مهبراحو لزتعي مل نا

 اماما اومدق هتماما تلاز اذا : ميهاربا نب دمحم : هريغ لاق

 ح هريغ اماما اومدقتو هوسبح براحي ملو عنتما ناف ى هولزعو هيلع هريغ
 .٠ بوتيو ىهتني ىتح سبحلا فق لازي الو

 دح هيف هيلع بجي امم اثدح ثدحآ اذاف بسحأ اميف : باوجلا نمو
 ميقي هريغ اماما ارمدقو ث هتماما نم علخناو ز هتبوت تلبق ، كلذ نم باتو
 نم كل تفصو ام ىلع الا هلزع لحي الو ص هتيالو ىلع ناكو ث دحلا هيلع.

 رفاك وهف دحأ هيلع ىغب ناف ث اهب رفكي ىتلا ثادحألاو تاهاعلا هذه
 ٠ هترصن نيملسملا ىلعو

 وهف سانلا نم دحأ ىلع غاب لك : ميه اربا نب دمحم : هيغ لاق
 مكحب رقأ نا ث هللا رمأ ىلا ءىغي ىتح هيغب ىلع لتوق لتاق ناف ث رفاك

 نب دمحم نع لئاسم رثآ ىلع س رفعج نب نب عماج نم : هريغ نمو
 ئ ى دون اذا عمسي ال اممص مص وأ ىمع وآ مامال ١ نمز نا و : بوبحم

 عمسي وهو اممص مص ناو ث هريغ ماما هيلع مدقو لزع هناسل سرخ وآ

 مل اذا : لبتو ٠ لزعي مل لدعلا هنم فرعي وهو نمز وآ س ىدوت اذا

 . ىفعتسيو هناوخا عمجي نآ هلف لدعلا ةماقا ىلع مامالا قطي

 مدقو لزع هنم قيفي ال انونج مامال ا نج اذاو : ءايضلا بانك نمو

 ىمع اذاو ك كلذب لزعي الف نمز وأ ضرم وأ جرع اذاو ك هريغ ماما هيلع

 وهو نمز وآ دوت اذا عمسي ال اممص مص وأ هناسل سرخ وآ مامالا

٠ ملعأ هللاو ك لزعي مل لدعلا هنتم فرعم



_ ١٣٨ 

 ارعش ىبرع نب حور نبا لات :

 ا.لخثعن لتنوق تاماهتلابو
 مادتساب لماوعو الزع ىبأ

 تافآلا ضعبب زجاعلاو مصألاو ىمعألا نا ىعم : ديعس وبأ لاتق
 بيس ريعي كلذي هتماما لاوز ىف فلتخم اثدح ثدحي ملو 6٨4 هلقع حص ام

 كسمتو ث هلزع ىلع رادلا لهآ ءاملع عمتجي مل اذا ليق دتو ؤ نيبتسي

 ملام هتبراحم مهل نكي ملو % كلذي رفكي مل لزتعي ملو % ضعب لوقب وه

 ٠ لدعلا لهآ نيملسملا ليواقأ نم لوقب كسمتي

 مث ث مامالا ةماما تتبث اذاو : ميهاربا نب دمحم : هريغ لات
 دثو ٠ اعفادم وآ ابراست ناك جورخلا هل نكي مل هاذع رمأل جورخلا دارأ

 ركذ دتو مهرمأ نم مهيلا جرخي مث ءاملعلا عمجي نآ عفادملل ليق

 ناك ولف س اهبف امي اهذخآي نم : لاق هنأ هللا همحر باطخلا نب رمع نع

 ىدنلجلا. نع .ركذ دقو & هعمسي ال امب ملكتي نأ .رمعل نكي مل زوجي الآ
 دقو ؤ هعسي .الام لعف هنا لوتتن الو عجري نآ داك امف س لزتعا ناك هنآ

 : ضعب هل لاقف ٠ ىنوليقآ : لاق هنآ هنع هللا ىضر ركب ابآ نأ ىور

 ٠ لاتنسىنأاللو لا۔خنال.

 . لاتتست.الو لاقت ال تاهيه هل لات ايلع نآ دجويو : هريغ نمو
 عسمجي هناف . قحلا ةماقا ىلع مامال .ردقي مل اذاو : نسحلا وبأ لانت

 ` ٠ منهيلا ىفعت نسيو هناوخا

 جرخ كلام , نب .تلصلا نأ ولو .: يراوحلا نب لضفلا ةريس نمو .

 مال : .لاتو. ع نيملسملا ةلود .كرتو ، لبجلاب وأ .قاتسرلاب.قحلف٠ ابراه ا
 ,. . .. 4 : ممتلود !وغذدي نآ نيملنسنملل ىغبني ;ام× لزتعأ

 ص٠!. ٠ ٩ ٠ ٩١٠ .

ودعلاو 6 مهودع نم ةحسف ق نوملسملا ن راك اذا : رثؤملا ىبآ نعو



 س ١٣٩١

 ح هللا ماكحأ ذيفنت نع زجع هعم نمو مامالل حصو مهضرأ ريغ .

 زجعلا كلذ هريصف دودحلا ةماقاو ، نيملسملا ودع ةياكنو ، هرمآ ةماتاو

 علخ ماماللف ث ودعلا روهظو ث ماكحألا عبيضتو ث دودحلا ليطعت ىلا

 اذه علخ ناف ث دحلا اذه ىلا راص اذا اهنم هعزن نيملسمللو ث ةمامالا
 ، ثدح ريغ نم هانفصو ىذلا دحلا اذه ىلا هريصم دعب هسفن مامالا
 مه رمآب موقي نم مهسفنأل نوملس ١ مقيلو 6 كل ذ ق ةعسل ا هل انوجر

 ٠ داهتجالاو ةمزعلاو دجلاو ةوقلاب هللا اضر هجو ىلع 8

 نم ةفصلا هذه ىلع هبوكر دعب ةمامالا كرت نم مامألا منمنا ناو
 رظنلا ىف ةحسفلا ىف اوجرخو ث نيملسملا ىلع ودعلا مجه ىتح زجعلا

 ولو مهدهاجي ىتح ارذع الو ةعس هل ىرن امف راسث وهو “ مهسفنأل .

 .ملعأ هللاو دهسثتسي ىتح هسفنب

 اوعيابف : تافصلاو ثادحألا باتك نم ث اضيآ رثؤملا ىبأ نعو
 ء ةمامالا دننع عضوم ريغ ىف هل اودعو ث ةعيبلا عضوم .ريغ ق دسسنارل.

 هب اوراس مث ث ال مآ اهدقع اونسحأ مهتعيب تناك فيك ملعأ هللاو .

 امأف س لاومألا قفنأو ، نيملسملا نئازخ ضبقو ص ةمامالا راد هولزنآغ .

 ء لعف ام لدع اوري ملو ؤ اوضري مل مهنآ نوجتحيف ملعلاو هتفلا لهآ

 تلض لازتعاب جتحا مث فنتوو ريحت مهضعبو ؤ مهورهتقف سانلا مويلع و

 تلصلا نكي ناف ع هنم هوذخأف ةمامالا متاخ ىلا اولسرأ مث ث هثدحب ال ا
 نم علخنا دقف ، ةيقت الب اعئاط متاخلا ملسو ث ةفاخم الب ائربتم لزتعا

 مهيلا هنم ةءارب وآ نيملسملا نم ةروشم الي لزتعا اذا أطخأ دتو ث هتمامآ :

 ٠ اولبقي ال وآ هنم كلذ اولبقي ىتح

 5 ةنزاوملا بانك نم ةكرب نب دمحم ىبأ نع : ةنزاوملا باتك نمو .
 ةمكلا هيلع نيجراخلا ىلا ملس تلصلا نا : مهلوت نم تزكذ ام امأو
 ح مهل لاقي اهنتم هعالخنا و ةمامالا نم هتعارب بجوي اذهف “ متاخلا و

 ا ادمحم نأ ةكم رافك.نم .مكلبق اطخلا ق: هزمتنتفاو .نم لان كلذكو
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 آربتو راغلا ىلا انم ةخسن انع بره انتبونع لوزنب نقيآو .انفاخ
 ٠ هتتدص نمو هسفن رصني ملو انيلع هيعدي ناك امم

 انرمأ روهظو ث هسفن دنع هلطابب هتفرعم ىلع لدي اذهف : اولانت
 5 هب لكو ناك ام مزلل هلوقت ق انتداص ناك ولو ث هيعدي ناك امم هيربتو

 ناك املف ث هيلع ةلاسرلا ءاعدا نم هرصني قثي ناكو ف همعزب هيلع ىلوو

 ىلع لد هسفنب برهو ك هنمأو ه هلزنم نع لقتناو ث راغلا ف :ىراوتو كلذ
 ةقرفلا هذه تمعز امك هلزنمي مهيلا ىدافي .هنأ اومعزو هئطخو انباوص

 هفوخلاو { مهرش روهظل ةمكلاو متاخلاب مهيلا ىدافت تلصلا نأ ةقراملا

 رهاظلاو ى هل اكلم مناخلا و ةمكلا نوكن نآ لمتحي ام عم مهنم هسفن ىلع

 هنآ ملعي ىتح ض هب هل موكحم ء هيلا فاضم كلذ مكح نأ ڵ كلذ بجومب

 نم رثآ هدنع نوكت نأو ، هلامب هسفن ىدفي نأ ملسمللو 6 هريغل

 .هكلم عيمج

 هسفن ىدغي نأ ملسمللف ث هل كلمب اتسيل ةمكلاو متاخلا ناك ناو
 ع هتنامأ نم ذخأي نأو ث اهل ةمالسلا هنفنل كلذ ىف اجر اذا هريغ لامب

 انيلا ىدؤي امم وأ ث ةكلملا نم ةمالسلا هسفنل اجر اذا هودع اهب مناصيو
 ٠. عوجلا نم

 لصأو ، ىراوحلا نب لضفلا دمحم ىبأ ةريس نم رصتخم اذهو

 ميد_ةتو س كلام نب تلصلا لزع . اذه مهنمز ف هيف سانلا فلتخا ام

 ( . نازع ميدقتو ث رظنلا نب دسثار

 : اولاق قيرفو ؤ لزتعا : اولاق قيرف كلام نب تلصلا لزع ق امآو

 ء لزعلا قحتسي مل : اولاق قيرقو ء لزعلا قحتسا : اولاق قيرفو ث لزع
 مهلام تيبو ڵ نيملسسملا ركسع كرت هنل ، لزتعا هنأ رهاظلا دهاشلاو

٠ ملعأ هللاو س كلذ ى انلت دت ، نيفوخم نينجس كرتو 0 مهحالسو
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 ماما وهو ةيقت لزتعا ناك ناف ث ناتجح هيفف تلصلا لزع امآو
 لاق نم لوق سيلو ى لتقي وأ لتقي ىتح ةيقتلا هل لحت الف ڵ ىراش
 هسننب لزتعا هنآ الا سيلو ء ةجحب عضوم ىلا عضوم نم ىحتتنإ
 ٠ ةلودلا رمآ نم هيف ناك امم هدحو ىلختو

 ء ةبوتلا ىلا اعد هنآو ؤ لزتعي مل هنآ جتحا نم جاجتحا امأو

 ىلا اوعذي هنأ مهلسرآو اموق كلذب دهسثآو ڵ هسفن نم قحلا ىطعأو

 لبقت الف ؤ مويلا هنع نودهشي نيذلا كئلوأف ى 9 ىلاو ص ةبونلا

 ملو © اهتنو ىف مهتداهش اومنتك دتف نيقداص اوناك ن ا مهنأل ّ مهتداهسث

 عبرأ ن ناكو ص اماما اوماقأ ىتح نيملسملا ىلا اهودؤيو ؤ اهب اوموقي

 ماتأ نم هيلع مانأ امل مهتداهسث اورهظآ مث ؤ ةنس نم ءىنثو نينس

 ٠.لزعو رهقو

 رهاظب دابعلا ماكحأ ىرحتو ث سانلا ذخأي امئاق هلازتعا امأو
 مهحالسو مهلام تيبو نيملسملا ركسع كرتو لزتعا دنف س رومألا

 . ةجح موقلا نم ىريب نآ ريغ نم هنبا راد لزن ىتح بكرو “ مهنجسو

 :ركسعلا ف ىقب نمل لاقو س رجحب ىمر وأ فيس طارتخاو ى ابرح ىري وأ

 باتك مهءاج مهنا : موقلا لاقو ع مكماما مكيتأي ىتح مكركسع اوظفحا
 اوراسو اماما اوماتآف ڵ ركسعلا ىلا اولجعف لزتعا دت هنأ هتفيلخ نم
 ةمامالا ةلآو ةمكلاو متاخلاب هيلا ثعبو س هناكم ماما دعتو ؤ اولخد ىنح

 ،ىرضشلا ةعطاقتملا لدعلا ةمئاق ةيقت لزتعا : اولاق ناف ، ائسش مهل لقي ملو

 ٠ اولتقي وآ اولتننب ىتح داهجلا اهيلعو ةيقتلا اهعس ال

 زاجو ص رومألا ىف فعض دح ىلا راص هنا : انلق امك اولان ناف

 لبجلاب وأ قاتسرلاب قحلف ابراه جرخ هنآ ولو ه نيلوقلا ريخ وهف لازتعالا
 نآ نيملسملل ىغبني ناك ام لزتعآ مل : لاقو ص نيملسملا ةلود كرتو

 هل ١ رتع ١ ن اكو 6 ةفيعض ةجح اهنآ عم اه وعيضعيو 6 مهتلو د ١ وعدم

.ارهاظ ادهاش
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 ةنتفلاو ث اهلهآ ىلع ةنتفلاف ؤ ةنتفلا نع لزتعا هنا : مهلوتت امأو

 برحلا عضو بلاط ىبآ نب ىلع نم اولبقي مل نيملسملا نث ع قحلا كرت

 ىلخيو رغي نآ مامالل زوجي فيكو ث ةنتخلا ةفاخم ةيواعم نيبو هنيب
 نيذلا ىتأي ىتح دعقي نآ .هتفيلخ رمأيو هلام تيبو س هركسعو ةلودلا
 هلوسر مهءاجو 5 وه لزتعا ىتح اماما ىسوم مدقي ملو « هرمآ ىف اوعاج

 ء اومحق نمب موقلا مدقب ىتح هركسع ىف دعق الهف ، هتفيلخ لوسرو

 ٠ ةجحب هب جتحا نمل الو رذعب اذه سيلف س ةجحلا هل نوكنو

 ث كلام نب تلصلا مهلوآو ، رفعج نب دمحم نب رهزألا ةريس نمو
 فاخو ث ةمامالاب مايقلا نع زجعلاو ةنامزلاو فعضلا دح ىلا راصف
 ق ىسوم نب ىسوم ناكو ك مهنمعن لاوزو 4 مهنلود باهذ نوملسملا

 ةعامج ىأ ةلجأ هنلا عمتجاف % نيدلا لهأ ماماو نبملسملا خيس وه هتتو

 أوثكم قرغب اوراص اميف راصنألا د_ع هيف اميف نوملسملا رظنيل اوراسو
 :اولاقف ؟ نويلطن ام : لانف 0 مامالا نيبو مهنيب اميف لسرلا تناكف ص اهم

 نآ كنورلآسيو ف ةلودلا باهذ نوفاخيو ڵ\ فعضلا دح ىلا ترص دق

 نيملسملا رمآ اوددجيو ث نيدلا اذه هللا هب ىبحي لجر موقي ىتح لزتعت
 هيأر نورظتني امايأ اوقبخ كلذ ىف رظنا : لاقف ٠ مالكلا نم اذه وحن وآ

 ء هيف لوحت ىذلا لزنملا ىلا هلزنم ق ام لوحو ص لازتعالا ىلع مزع مث

 . نيملسملل اورظتنيف تلزتعا دق ىنأ مهيلا لسرأو

 ءاسثام نسحلل هلوق رضحو ث ديعس نب نسحلا مهيلا لسرآ نممو
 روبجم ريغ اننرضحب نسحلا لسرأ هنآ اودهشو س ةارنشلا نم هللا

 ةخسن _ ةمامالا كرات عا دو مهعدوف سانلا ىلع زرب مث ؤ روهتم الو

 لصي نآ ىلا ركسعلا ظفحب مهرمأو ث هيف ناك امع هسفنب لزتعم ع رمالل
 .مه قلا

 ءيجي نآ ىلا : لات نم لاتو . ىسوم ءعىجب نآ ىلا : لات نم لاتو

. هرظان نم مهنم ه رظانق ريثك قلخ ركسعلا ق هدنع ناكو ء مكماما
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 ىلا تفتلي ملو ث انغلب ام ىلع مهب قعزف ؟ كتماما كرتن : هل اولاقف
 ىلا هعم اوناك نيذلا سانلا نم هللا ءاش نم تلفنا كلذ دنعف ث مهلوق

 مهتحتسي 4 هطخب نازع باتكو هلوسر ىسوم ىلا ءاجو ى قرف ىلا ىسوم

 وهو ث نوديري ام بلط ىف هيلا اولسرأو ، ركسعلا ىلا .ليجعتلا ىلا

 مهرواحي وهو ث ةلأسملا دح ىلا مهرمآو هرمآ ناكو ث مهيلا مهعبتي
 .تام نآ ىلا

 نب نسحلاو س ديعس نب نسحلا رمألا نم هتعارب ديش نممو
 رهاظلا رهاستملا لازنعالا عم ماوعلا نم مهعم دهسثو ؤ حبسم نب مساقلا

 دمحلا دمحو « مركلاو حالصلا لعف ىلا لعف ىذلا لعف ىف بسن دتو

 ّ ث رمالاب موقي نآ هيلع لخد نمل لاق هنا : موقت لانت ناق ء مذي ملق ء هلل

 دشار مايقل اراكنا كلذ ناك امنا هنآ خياسثملا نم هللا ءاس نماذملعآ دنف

 ء احلاص الجر اومدقي نألا تلزنعا امنا : لاقو ٠ لازتعالا ركني نآ سيل

 ٠ تلصلا مامالا ربخ اذهف اذه اوماتآو

 تنكس ىتح ميمت نب نازع ماقآ نآ ةلودلل هرظن نم ناكف : اهنمو
 ماتآو ، ضعب نم مهضعب لبقو ؤ مهبر اورفتغتسا نأ دعب نم تاكرحلا

 دحاو امهرمآو ىضاتلا ىسومو مامالا نازع ناكو ث ءاضقلل ىسوم نازع

 ، ضعب نم مهضعب فاخ مث ، ةنس دعب ةنس ضعب امهضعب نم امهو
 . نامع لهآ نمآ لاوز نم هللا ملع ىق قبس امل ناكو

 مهنمف ، رومألا هذه ىف مهرظانآو اضيآ مهل اطلاخم تنكو : اهنمو

 ةءاربلا نكت ملو افنناو ناك نم مهنمو ت هيآرك هيآر ىسوم عم ناك نم

 موق مهدعب نم فلخف مهفقوتو مهعدوي كئلوأ اوضم ىتح مهنم دحآ نم

 نوعدي مهلعلو 3 اوعرسأ هيلا امع مهلئاس هللاو اوعدي ملو اوعجشت
 ىبآو ئ بوبحم ند دمحم نب ريشي نع اوذخأ ىذلا ق ىآرلا اوذخأ مهنأ

انكو ك ر ذنم ١ ىبآب ١ دهع برتآو 6 ر ذنمل ١ ىبآب طلخآ انآ تنكو 6 رثؤم ١
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 بلطيو ى از ده ق رظنلا سمتليو & ٥ اتتلآو ىس ذاتنلم ناكو ك ةكمب اعيمج

 .راثآلا

 ،هيلع انآ امب ةفرعم مهدنع سيلو “ نوعدي نيذلا ءالؤه : ىل لانو

 فقاو الا انآ امو ، اذه نود اميف _ ةخسن _ امب لوقلا نع فعضأ انأو

 ىبأ نع هوذخآ امنا ح سانلا هذه ىديآ ىف ىذلا اذهو ى قحلل سمنتلم

 ناف عرولاو فيقوتلا ىلا ناكو “ هللا همحر ريستب نع اذهف س رثؤملا

 ليلتي ةكم نم هتتقراف نآ دعي تامو عجر دقف اذه ريغ هنم ذخأ دحآ ناك

 ٠.هللا همحر

 ىنأ الا ڵ ءالؤه نيبو هنيب ناك ام ىردآ تسيلف رثؤملا وبأ امآو

 ٨ راحصب تناك ركانم ركنيو ث ىلع ايآ بتاك ناك رثؤملا ايآ نأ انيقب فرعأ

 ىف ىدلاو ىقليو فلتخي ناكف ث دشار مدق دتو ك راحص نم مدق مث

 نأ دارآ هنآ ىلع ىبآ ق لات هعمسأ انآو ىدلاول لاقو س بابسخلا كلت

 لزتعاو ث كلام نب تلصلا فق رومألا قفنت ىنح نيرهسشث ولو قرفب نوكي
 جرخ دق كلام نب تلصلا نا : هنع اذه ظفحأ انآو رثؤملا وبأ لاقو هيآرب

 ىسوم الا هدتعب مقي مل دنار نكلو 0 متاخلا درو ؤ لزنعاو ةمامالا نم

 لسريف : ىدلاو هل لاقف % هدنع اليلج ىسوم ناك فيك رظناف ، هدحو

 ّ معن : لانف رذنملا ني دئارل لاقف ڵ\ هفعضتساف رذنملا نب دمحم هنلا

 .٠ دقعلل اعضاوم ٥آ رو

 كلذ دعب نم ناك مث ٠ هنتم هيلع نقيتسآو هظفحأ ىذلا اذهف

 ىلع ىبآ ىلع هيق بضغ بتبيس عقو مت 6 هلل ١ ء اش ام دس دا رل اطل اخم

 .٠ مهنيب باتعألا ترجو

 : رغثعج نب دمحم رباج ىبأ باتك نمو

 فينعلا ناريحلاو فيعضلاو بئاغلا ن آ نوملىىملا ىلا عفر دعي امآ

هيف اندنع ناك امف ؟ ادسشار و نآ ىسومل زاج فيك : نولأسي مهنأ .
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 ىلا راصو فعض هناف تلصلا امأف ، بابلألا ووذ هيف كش الو س بايترا

 آربتو هسفن لزعو ع انح هيف سيل ام كلذ ناكو ع هتيامح نع زجعلا دح
 هتعارب تحصو ص ارهاظ ارهاسش هلازتعا ناكو ، هتماما نم نيملسملا ىلا

 نب دشار نوملسملا ىلو لزتعا املف ، اندنع ةلداعلا ةنيبلاب ةمامالا نم

 ء ةنازخلا حيتافمو ةمامالا متاخب هيلا كلام نب تلصلا ثعبيو “ رظنلا

 سيلو ، تام نآ ىلا ةنس نم اييرق هراوج ىف وهو ءىش ىف هضراعي ملو
 نامع لهآ ق ةردقلاو ةباجالاو ناوعألا نم هل ناك ام مكيلع بهذي

 ٠ لانقلا دارآ وآ « اروهتم ناك ول

 ىذلاو ، نيملسملا حالصو نيدلا زع ديري ناك ىسوم نأ اندنعو
 ملعلا لهآ عامتجا ديري ناك هنآ هرمآ رخآ ف همزع نمو هيأر نم انفرع
 ٠ نازعو دشارو تلصلا رمآ ف اورظني ىتح ص مهب قوثوملا ىآرلاو
 ىأر ىلا كلذ ىف قحلا ىلا عجار هنأو ، هعبتي قحلا ناك ثيحف
 ٠ نيملسملا

 همايآ رخآ ىف تولس لهأ نم نم ىلا بتك ىسوم ناك دتو

 كلذ ىلا انغلبو ص اتاثيم هرمآب 7 وقلا ىلع ذخآ دق ، دمحلا هلو هللا نأ

 انقوطو انمزلآ اميف ص رذعلا غالباب الا هللا دنع هيف انل رذع الو ص انتاطآو

 ةنتف بلطل هيف انمق امم ءىش ق مقن مل انآ انل هللا لهسي نأ وجرنو

 ٠.ةنحلالو

 ىق لقعلا ريغتو ص ةنامزلا دح ىلا راصف كلام ني تلصلا امآ

 هرمآ نم انللحتسلا امب سانلا نم لودع اندنع دهشو ؤ تاقوألا ضعب

 كهرمآ ىق ةجحلا ةماتاو ، نيملسملا نمو انم رظنلل انجرخو ء انللحتسا ام

 ىلا بتكو ث نيملسملل رظنن نآ هب قثن نم انيلا لسرأو ت هرمآب لزتعاف
 املف 0 ليجعتلا ىلع انثحتسيو “ هلازتعا ركذي هطخب ميمت نب نازع

 اوناك ام ىلع كلانه نوملسلا قفتا لزتعاو آربت دتت هنآ ىدنع حص

 ٠ بير الو كش هيف ىدنع سيلو كلام نب تلصلا رمآ اذهق ث هيلع اوقفتا

( ٤ ج عرشلا نايب _ ١٠ م)



 _ك ١٤٦.

 '.لابنق نم. مهنمف ُ ..ئآرلاب اوفلتخا :نيملسحلا نأل : رثؤملا ىبآ .نعو : :.

 :بهذي .وآ لقعي الف ى هلقع :اوريغتي نآ .الإ. لزتعي نآ ىرابشلا مامالل. سيل

 ںقطنيالف.هناسل بهذي وآ ء غمسي الف هعمس۔ بهذي وآ ء :رصبن الب .هرصب
 :۔: هبيصي .دجب الا هولزعي نآ نيملسملل سيلو .٠لزتعي نآ هعسي ذئنيحف
 :ارهاست هنيعب هنومسي رفكم بنذي. وآ ء هريغ ماما هيلع هميقي نآ .دب الف
 .رصآ. اذاف ڵ رهب هيلع نوجتحيف ے نيملسنملا ةماع عم هيف مه .ىذلا: دليلا :ف

 .نامثعب نوهلسملا لعف امك ء مهلتاق:نا هلتقو هتبراحمو.هلزع لح بتي ملو
 ىسوم لعفي ملف ٤ هنبراحم. لبق ههجو ق اهي اودانتو هثادحآب اومس

 .اذم .7 ائيش
- ٠ . .. .. ! - 8 . 1 ٠ .. 

 >٠.٠ :.: _. ٠ ةا ٠ ا ؛2ه “:لأ:::۔٨ ا لاز

 نعا فعض .اذا لزتعي نأ مامالل نا : نيلنسلا .ضعب . لات دقو ¡٫

 .ىوقأ وه .نم ؛ههب اولدبتسي نآ:نيملسمللو .ث :ودعلا ةبراحم نعو٠مماكحألا
 ةالو تبثآ اماما.. !ادنثاز اوماقآ. املف .٠ هتيالو لوزت نأ زيغ نم.هنم

 ٠ :هنيالو نوركنيو “ هيلع نونعطي اوناك نم مهنم مهعضا وم ىف تلصلا

 نم مهنم لقألا الا مهنم اولزعي ملو ص هيلع نعطي نكي مل نم مهنمو

 ناوعآب اوناعتساو : هولزعيي نآ ريغ نم هسفن لزعأ نم مهنمو ُهولزع

 نلا ادئاق تلصلا هثعب ةكرب نبا 'ىراوتلا منم ةداق اودوقو 2 'ثلصلا

 اورهظ ا املق ى تلصلا نلا مهريسم ىف مهو ء مهنم هعتمتل ليامس ىداو

 هولوو:،. هيلع:تلصلا هب نيعتسي ناك ام ىلع ةكرب نب ىراوحلاب اوناعتسا

 ء ادئاق هولعجو ّ هيسناملا ىلع

 هل ةبجحو ت مهيلا تلصلل ادفاو ناك % ديعسنب نسحلا م مهنمو .

 .اراقرج هولوذ . قاتسرلا نم "هولزع اورهظ املف ّ انغلب اميق 4 مهيلع

 اوز_هظد مل رمأل ا ا ؤلو املف ٠ "ةبوت ا الي هب مهنم ةنثثو . هل مهنم ار ١ رايتخا

 ناق ح :اهودريف ةملظم هنم ا ودجو الو ء امكح هل ا !وفنع .الو ح .ابنذ تلضلل

 ١ وزفك دنتق ائيرب نكي ناو و 4 ملال ظملا ا . .!ودري مل ذا ى ا وملظ دتف آ اظ نكپ

 نوذؤي نيذلا و ( : ىلاعت هللا لاقت دهو { هيلا مهريسمو هبلع مهيخبب
. ۔ ۔ ۔



 ۔ ل ١٤٧.

 ك (.آذي أم م..امثاو ا اناتهي. اولمتحا دننف اوبستكا ام .ريغب .تانمؤملاو نينمؤملا

 + هناوعأ مهتناعتسماو ك 4 هرثا ميئجوب اورفك دغثف ارفاك تلملا نكي ناو

 ! نولوتيو ،' ةمئألا ضعب نم نوع ربي : 'نوُملسملا ن آ : أ ل اقق ناف .

 ثدحي مامالا ناك امنا ؤ ميتلعش ام ىلع ويل ن .. معن ي ليق ٠ ةيالو

 . .كلذب هتلزنم مامالا نولزنيف ء نيملسملا نم صاوخ الا هملعي ال اثدح

 . هنم اوملعي مل اذا نيملسملا نم هناعأ نمو © .هالوت نم نولوتيو 0 ثدخلا

 . 2 آوملع ام لثم

 ‘' ث هل نيبراحم هيلا مترسنو ة هيلع متجرخ متنأ متلعف ام لثم امأو
 ةالولا ءاله ةالولا سئبف ك هنالو متيلو ك ةبلغلاو رهقلاب هومتجرخآ املف

 : 6 مكولوتي الو مكل اولوتي نأ مهل ىغبني امف 6 تلصلل نيمل اظ ١ ونوكي نآ

 . ٠ . الامع هل اوناكو ك تلصلا نولوتي مهو

 " هنل ريش امأ بأ نمأ هيط تجرخو ٤ ملاظلا وه تلصلا نكي ناو
 ٠ مكروما نب نم ءىش ىلع .عموطبتست الو هتالو اولوتت نأ مكل يغبني .امف

 : ةالو تابثا نم هركذ اميم زئؤملا ىبأ لوق ىف رظتا : : هريغ "لاتق ا
 جتحي هناف . : هناوعأ ةتناعتساو . هلامع هلامعتساو مهعنضاوم ق تلضلا

 . هنأو ح غدنبلا ليس ىلع جرخت . دشا ¡ رو ىسوم ثا دحأ . نآ ري مل نم, هم

 5 اوناك امناو . ك ةيضابالا نم .ةيبوبحملا فهذم. هب فلاخي انيد:آ "عرشي مل

 '" ٤ ةيضابالا نيدلنوتفاوم مهف 7 اهيف" نيقداص اوناك ن رأ .ىوعد" نوعدي

 "% .هلاقم" لثم لاقو ُ هماكخأب :مكحو © كلام نب تلصلا ةريسب راثن هتآو

 لمعتنس ١ 3 ح هب امث دنيم نوكي ام هيلع حصب ملو ك هل اعفآ لثم لعفو

 مامالا ا ةيالو هعم حص نم .ىلع مهتيالو ةتباثلا هنالوؤ تلصلا لامع

 . : .لوقلا ضعب ق هتباث مهتيالو نا ليق دق ةالولاو ةانضتلا نأل. ك مهل

 , , نم . .لكلو ح ؛ممهنيدت ق مهرابتخاو مهتنحم ىلا . ىلوتملا جاتحي الو

 . حصي ملو مهرمآو مهلاح لهج ولو ك مهالوتيإ نآ اه دنع مهتيالو تحص

٠ تاريخلا ىلا مهتقب ةياسمو ئ مهتم تاعاطلا ةعم



 ۔ ١٤٨

 ك ماكحألا رئاسى نم كلذ ربغو ك جورفلاو سفنألاو ك قاتعلاو قااطلاو

 ء مهيلا هيف رمألا ضوفو ث هيلع مهنمتأو ث هايا مهالو امب ملعلا لهآ الا

 6 ىسرم ني ىسومو ك رظنلا نب دشارل ىلوت مث ك ةلزنملا هذهب ناك نمو

 امكاح ناك ام لثمك اهل مكحو . كلام نب تلمحلل ايلا وتم ناك ام لثم

 مزلآو 5 تلصلا ةعاطي ايناد ناك امك ى دسثار ةعاطب نادو ڵ تلصلل

 هناف هديدعت لوطي امم ث تلصلل هسفن امزلم ناك ام لثم دسثارل هسفن

 جتحيو ث هيلا بهذي اميف الخدم اهب قلعتملا دجي ىتلا بابسألا نم ىدنع
 ٠ هدا وه دوق هنآو > لتلا الا مهنم لزعي مل هنآ ركذ هنأل 6 هيف هي

 امهنآ اهبوصيو ث دئارو ىسوم ةيالو تبثي نم هب جتحي امم كلذكو
 تلصلا ةماما لاوز دعب الا ةمامالا رظنلا نب دسثارل ىسوم دتعي مل

 : لوقي ضعبو س لزع : لوقي ضعبف ص اهنع هلازنعاو ح اهنم هيربتو
 ٠ لزعلا قحتسا : لوقي ضعبو “ لزتعا

 دشارو ىسوم ثدح ىق مكحي مل نم جاجتحا نم جرخي اممو
 رهشو ث ةنازخلا حيتافمو ةمكلاو متاخلا ملس تلصلا نآ س عدبلا ماكحأب

 ء كلذ ميلست ىلع كلام نب تلصلل ربج دسثارو ىسوم نم رهشي ملو كلذ

 . اهيذ مهلوخدو امهمدتت نيح ىف ةمامالا كلت امهيلع ركنأ هنآ رهش الو
 دارقلا نم الو ءاسؤرلا نم الو ص امهلعفل نيدهاشملا ءاملعلا عم حص الو

 دنعب مدقت ماما لك ىلع سيل هنأو ث اهيلع عمتجي ةرهشب امهيلع راكنا

 5 هريفكت رهظيو س هماكحأ لدبيو ؤ هراثآ ريغي _ ةخسن _ لزعي نآ ماما

 ٠ هنم آربيو ص هنالو تتشيو

 ثدح ىق مكحي مل نم لاوقأ ىناعم ىف جرخي اممو اذه هبسآ امو

 رفك اذا رفاك وهو.هلزع زوجي مامالا نآ 0 عدبلا ماكحأب دشارو ىسوم

 ىلع رهاظتي نآ وهو ع رفكب هيلع الو ناميالاب هل مكخي الو هلزع زوجيو
ىلع نا : ليق دقف ث هلزع زاج اميهت راص اذاف ى ةمهتلا بابسأ مامالا



 .س ١٤٩

 هلزع زوجي مهتملا نا : ليق دقو ؤ، نافع نب نامثع لزع ليبسلا اذه

 ٠ كلذ ق فالتخا الو

 ىلعف ث زوجي ال : ليقو ، زجعلاب هلزع زوجي مامالا نا : ليت دتو
 ىف ايلو انمؤم نوكيو ث زجعلاب هلزع زوجي مامالا ناف كلذ زيجي نم لوق
 ٠ ملعأ هللاو مكحلا

 مل ولو ث هلازتعا ىلع مالعألاو وه قفتا اذا مامالا نا ليق دتو
 كلذ قضي مل مينيدلو نيملسملا ةلودل حلصأ هلازتعا نأ اوآرو ازجاع نكي
 ئ رظنلام وه امنا هتماما نم هيف اولخد ام لصأ نأل ئ ازئاج ناكو ئ مهيلع

 نيدلو هللا نيدل حلصأ ةمامالا ىف هميدقت نأ مهرظن داهتجا عقو املف

 هرظنو مهرظن مقو اذا كلذكف ع هل ةمامالا دنع هل زاج مهتلودلو نيملسملا
 هلردلو هللا نيدلو مهل حلصأ اماما هريغ ميدقتو ةمامالا نم هلزع نا

 ٠ كلذ مهل زاج ح نيملسملا

 ء هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبآ لوق هديؤيو لوقلا اذه دكؤي اممو

 نيرجاهملا ةاعدو س نينمؤملا ريمآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخو
 كاهبف هابا مهتلاتقاو ء اهنم هجرخو ض هتماما نم هلزع ىلا ىدنع راصنألاو

 دحأ وأ اهيف هايا مهتلانتاو % اهنم هجورخو هتماما نم هلازتعا ناك ولف

 هنزاجاو ص هلعف ىلا مهؤاعد هنع هللا ىضر ركب ىبأل زاج امل امرحم كلذ

 ليلحت مرحمف ، هلعف امرحم ناك ءىش لكو ص هنم كلذل مهلوبتو ى مهلو هل

 هيف ملعأ الام اذه ص هنم كلذ لوبق مرحمو ى هلعف ىلا ءاعدلاو هلعف

 مل ناف س كلذ نم هتباتتسا كلذ ىلا مهاعد نيذلا ىلع ناكو ص افالتخا

 اثاحو س هب مامتتالا مهيلع مرحمو { هلزع مهيلع ناك رصآو كلذ نم بتي

 لطابلا اولعفي نآ راصنألاو نيرجاهملا نم ةمألا نم رايخألا و ركب ايآ هللا

 نم مهمامال ةباتنسالا نوعدت وأ عاد نم اولبقي وآ ص هيلا اوعدي وآ
 رمألا اذه فيكف ث هنم اهنوملعي ةريغص ىلع رارصا وآ ، ةريبك بوكر
٠ كلذ ىف رظناف ع ةيصعم كلذ ناك ول ميظعلا
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 ٠ . انال : ح خا 4 رق

 - 9؟, ١ .. -_

 4هتماما ذخأب نم . ىلا نيتمؤملا ريمآ :باطخلا نب رمعا ءاعد كلذكو

 ناك ؤلو ث امهنع.هللا :ئضو ركب ىبأ ىف لوقلاك رمع ىف لوقلاو ث اهيف امب
 مرحم ءىش لكو \ هعسي ال امب ملكتي ن رآ رمعل ءزجب مل كلذ زوجي ال

 هبوكر. وأ هلبنعق وآ هلوت ىلا ءاعدلاف ء مرخم هبوكر زآ هلعفم وآ هلوق

 “, .... - ٠ افالتخا كلذ ىف ملعأ الو مرحم د

 . روجحم مرحم هبوكر وأ هلعف وأ هلوق ليلحت ىلا ءاعدلا كلذكو
 تامرحملا ضعب ليلحتب.لوتلاو.٠ افالتخا كلذ فإ ملعأ الو كلذ زوجي ال .,

 ربزنخ محل لكآ .ول هنآ كلذ نمف ث اهبوكر نم دشأ اهلعف ىلا ءاعدلا وأ

 كلذ ىق هلطابو هقح هيلع ىفخ اذا هتيالو تزاج احوفسم امد وا ة ةتيم :وآ .

 زئاج وآ لالح حوفسملا مدلا. وآ ةتيملا وأ ريزنخلا محم لكأ نإ : لاتق ولو.

 دحأل زوجي الف ،:قالطالا ىلع كلذ مرح:هللا نأل هتيالو ٢ ام ، هلكأ .
 ٠ هنيدلؤ هللا ١. داحم. هللا .باتكل اداضم .نوكيف . . قالطالا .ئلع هلحب ن نأ:

 - " لل ي

 مرح ن نم 7 نم - س 1 هنخآ وآ هتنب ١ وآ همآ جوزت ول كل ذكو

 ملاع هنآ ملعي ننح .هتيالو تزاج بسن وآ عاضر نم. هجيوزت هبلع هللا .

 مرح .نمم . ١ دحآ وآ ت انيل ١ وآ تاهمألا جيبو زنت | لحأ .هنأ ولو 6 اهبسنب .

 ملأ الام اذهو ا ٠ ماكحلاب ءاملعلا دنع . نالو .تزاج ام هجيوزت هللأ ا

0 
 ا

 ئ اذ ده ق لوقلا ا ده هبشت ىتلا تامرحملا عبمج ق لوقلا كلذكو

 ٠ تايالولا ماكحأ ق بوكرو اهلعق نم. :دشأ تامرحملا هذه ليلختب لوقلام

 : لوقلا نم دسثآ لعفلا نا : دمجم نب ريشب رذنملا .وبا لاتت ذق ناك ناو

 ّ موعلا ىلع هتالطا ىدنع زوجي الو ث ىناعملا ضعب ق نصاخ ويف :
 لغفلأ ابوكر, تاءاربلاو تايالولا رمأ ق تامرحملا .نم ائيس نآ ملعا الو
 .هللا ءاشت نا كلذك هدجن هريدتو كلذ ق رظتاف . لوقلاب اهينوكر نم ذشآ ا

 عم زجاع زيغ ناك ولو. ك ُةمامألا نم .مامالا لازتعا زاوج دكؤي اممو

 ك هللا همحز ذوعشم نت ىدنلحللا لازتعا كاذ ىلع مالعألا و > م امالا قافتا
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 : لاق نم لاق دقو عجري. نأ داك ام هنآ ركذو 0 نيترم لزتعا هنا ليو

 نوددجي اوناكل الازتعا ناك ول هنأل « الازتعا ىدنلجلا نم نكي مل كلذ نار

 هناف لوقلا اذه ىق رظناف \ كلذ هل اوددجي م مهنأو أ ةمامالاي دتعلا 1 |

 ةمامالا دقع نأل ص الازتعا هنم ناك كلذ نا : لاق نم ةجح عطاق ريغ .

 ميلستلا و ىضارتلا. مهنم عقو مالعألا نآ الول لاح لك ىلع ةمزالب تسيل

 ميلستلا ن .راك اذاف ؤ اضرلاو ميلستلاب هتماما تتيثئ ماما همامال اضرلاو

 عقو اذا كلذكف اماما نكي مل نمل ءادتبالا ىلع ةمامالا هي تيثت اضرلاو"

 هتماما تتش . انهنم لزتعا" مث ، :هتماما :تمدقت نم اضرلاو ميلستلا :.

 هتماما تمذدنتت نم ةماما تتيث كلذكف كلذ ق قرف الوأ س اضرلاو ميلستلاب

 ، هريدتو كلذ ىف رظناف ڵ اضرلاو ميلستلاب ةمامالا هل _ ةخسن

 هلبقت نآ .كل زوجي الو . اتح .نكي نا هدحجتو هدرت نآ كل زوجي الو

 كسسفنلا ذخألا نع موق ل ن نش د مكنمرجي الو 0 "الطاب ن ناكة نا أ هذخآتو"

 - : ٠ ديهش بلق لك ىلع هللاو اهظح

 اميف اوفلتخا .دق ' مهنأف اولاتث ناف : هتربس ق ىراوحلا :وبأ لانق : .-

 ىق هولعف ىذلا لعفلا ى اطخأا نم آطخآ ناك امنا مهنا : ليت ٠ مهنيب

 ليا ء مهٹلحن ق الو مهتوعد ق هفالتخا نكن ملو ا ء :كلام نب تلصلا

 ىتلا هم ةمئاق : ةوعدلاو ةيضابالا نيد .ىلع نيملسملا ةوعد ىلج مهتوعد تناك

 . . ... ...نميلا ةويد نم ايل مم

 نم "لوق ىدنع ديؤي ةناف ئراوحلا ٢ لوت . ف رظنا : هر : لاق:

 نيعدتيم "اوناك أو ول مهنأل عدبلا ماكحاب دشارو :ىننىومأ تدخ ىق مكعتي مل

 ٠ ةضابألا نيد ىلع نيملسملا :ةوعد ئلع مهتوعد نكت.. م

!.. ][ }. . 

 نازع ىلع نومقنتىذلا ام : مهلا لات : .هتريس ق ئراوحلا وبأ لاق
 اهلبتن" نمم فرعن الو ؟ هماما :تناك فيك فرغت ال اولاتا ناف ؟ امنيمتا نبا

 ني رمع هتماما ئلع "عمتجا :دنفف 1 مهل لذت ؟ دحآ نغ هتيالو انذخأ الو

نب نامننو ى نايمثغ نب ناهبتو ث ئنوم:نب ىسومؤ. ع .ىناتلا دمحم
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 © ىوايسبلا ناميلس نب دمحم نب رهزألاو نالهك نب ةسبنعو ك نامثع
 لهآ نم ءالؤه ىفو ٠ سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبآوه دايز نب ناورمو

 اهتوبثو اهداسفو اهحالصي ملاعو ص ةمامالا هب موقت نمف رئاصبلاو ملعلا
 نمتؤم ضرألا نم فرط لك ناك نا : رثألا ىفو اهقحتسي نمو ث اهنالطبو
 . مهنيد ىلع هلهأ

 نب ىسوم لخدآ فيك اذكه ىراوحلا ىبأ لوق ف رظنا : هريغ لاق

 نم رئاصبلا و ملعلا لهأ نم ءالؤه ق نا : لاتقو ك مهتلمج ف ىسوم

 هتدجو ام عفر الا اذه ىف ىضرغ سيلو ث اهحالصب ملاعو ةمامالا هب موقت
 ( ٠ رثألا ىف

 ءالؤه نم هتماما ىلع عمتجا دق اولاق ناف : ىراوحلا وبأ لاق

 % كلذ ىلع ءانمألا مهعم ناك اذا هتماما تحص نم نا : مهل ليق ؟ ءالؤهو

 ايلاو هل ربزهلا نب نازع جرخو ث ايدعم هل نامثع نب ناهبن دعقو

 دقو ث راحص ىلع ايلاو ناميلس نب دمحم نب رهزألا جرخو س اذشلا ىلع
 ىبآف ث اذشلا ةيالوب ربزهلا نب نازع رمأ كلذ لبق رظنلا نب دسثار ناك
 ٠ كلذ نع هاهنف نيملسملا نم راسثأ نم ىلع راشأو ، لعفي ملو

 ناهبن نكي مل اذاف ، ميمت نب نازبل ابيطخ نامثع نب ناهبن ناكو
 نازعل بطخي بوبحم نب دمحم نب هللا دبع هدعب نم ناك ةبطخلل ارضاح
 اميف ابئاغ ىراوحلا نبا لضفلا ناكو ع ةمامالاب هل وعديو ص ميمت نبا
 ٠ ةيهارك الو كلذل ارييغت الو اراكنا هنم انعمس ام مدق املف ك انعمس

 نوقفتم نوفلتؤم انناوخاو اناف دعبو : هتريس ف ىراوحلا وبأ لات
 انيلوو ى دحاو اننيد ص نيقرتفم ريغ نوقفتمو ص نيفلتخم ريغ

 دساحتو نعطو دعابتو دحاوب كلذ نيبي نآ الا ڵ دحاو انودعو س دحاو

 نأ الا ، ةفرعملا ةلقو ةلاهجلا ةرثك عم ةسايرلا بلط نم هنآ دعب فاخيو

بئاغلاب ملاعلا هللاو ڵ بولقلل ضرمم وه امم ركذ ام ىلع برضي
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 مزلأ وه ام ىلع لبقيو ف بويخلا مالع ىلا كلذ درنو س بويغلاو

 ٠+ بجوآ و

 نب لضفلا هتالو انكرت انا اولاق ناف : هتريس ىق ىراوحلا وبأ لات

 ىلع جرخ نم عم ناك دقو س هللا دبع نب ىراوحلا هميدقتل ىراوحلا
 ةجحلا متمقأ دقف : ليق ؤ دشار باحصآ نم ناكو ، كلام ني تلصلا

 ،لئاو ني دمحم نب نامثع نأل ع ةئيطخلا مكسفنأ متمزلآو ّ مكسفنأ ىلع

 نم عم ناك دقو ص اماما ديز نب دمحم اعياب ىلاعسلا دامح نب ديزيو

 هل ايلاو ناكو ، دشار باحصآ نم ناكو ، كلام نب تلصلا ىلع جرخ

 ٠ ةماعلاو ةصاخلا كلذ فرعي ةعلقلا و لئامس ئلع

 نب دمحمو ى نامعنلا نب هللا دبع وبأو س دامح نب ديزي لانو
 « لئاو ني دمحم نب نامثع مهنمف ؤ دجسملا ىف اوعمتجا مهنا : هللا دبع

 ء هللا دبع نب دمحمو ث دامح نب ديزيو ص نامعنلا نب هللا دبع ويآو

 ء قاتسرلا ىلا ديزي نب دمحم ةماماب اوبتكو ى ديزي نب دلاخ نب دمحمو
 كاتعألا ىلا ىلع نب دمحم نب ىلعو ث لئاو نب دمحم نب نامثع جرخو
 نب لضفلا ناك ناف ، انعمس اميف ديزي نب دمحم ةرصن ىلا نوعدي
 اوناك اماما هللا دبع نب ىراوحلا هميدقت ىف مهمعزب أطخآ دت ىراوحلا
 ٠ اماما ديزي نب دمحم مهتعيبب نيئتطخم مه

 هيف لخد امم ةبوتلا دعب ديزي نب دمحم انعياب اناف : اولا ناف
 مل نم ديزي نب دمحم عياب نميف لوقلا امف : مهل ليق ه دشار رمأ نم

 نب لضفلا ىف مكلوق لثم وه سيلآ ؟ متملع ام لثم ديزي نب دمحم ةبوت
 اودوش دقف ، معن : اولاق اذاف ٠ معن : اولوقي نآ مهل دب الف ڵ ىراوحلا

 عم ةءاربلل مهسفنآ اوضرعو اوباع اميف اولخدو أطخلاب مهسفنأ ىلع

 ليق ؟ ديزي نب دمحمل مهتعيب نم اوبات دت مهنا : اولانت ناو س نيملسملا

 كهاتعباب امنا لاقو ، هتعيب نع عجر مث نيدلا ىق اماما عياب نم نا : مهل

ح هنم هانبتتسا نكي مل بنذ ىلع ارصم ناك دقو ص هتفرعمب نولهاج نحنو



 ۔ ٠,١٥٤.

 ملو.؛ نيملسملا غم ةاغب نيثكان .اذه مهلوقب اوناك هتعيب نع انعجر دقف
 اعياب .ام ريبزلاو ةحلط ىف لبق نم نوملسملا لاتق امك ، كلذ مهنم لبقي

 اذه ذخآ ايلع ن | : الاقت مث ك امهتعيب نع اعجر مث ، بلاط ىبأ نب ىلع

 ىلع ن نييغاب نكاد امهولعجو كلذ امهنم امهنم نوملسملا لبقي مل ، هسفنل رمألا

 | .. نيملس :

 هتعيب نع عجر مب } نيدلا ىلع اماما ياب نميف رثألا :ءاج اذكهو _
 ىلع لتق بزاح ناو ع هنم ةءاربلا :تبجوو : كلذ هنم نوملسملا لبقي ملا
 هل تناكو ن نجسلا: رمع كلذ هلوق ىلع ماقأو براحي مل ناو .غ كلذ
 جرخ .اميف . لوخدلا .ىلا .عجري ىنتح ةبوت :هنم .لبقت ملو ةعجوملا ةبوقعلا

! : 

 نازع نم ئري ىراوحلا نب :لضفلا نآ ملعن ال : اولاق ناف : اهنمو.

 نب تلصلا 'نم ءئرب ىؤم نآ ملعن ال نحن كلذك مهل ليق ميمت نبا
 : !ولاق ناف غ ئسوم نب 'ىسوم نم ةءاربلا ئلع متعمجأ دق متنأو ك كلام
 ني تلصلا .نم ةءارب كلذ ناك اماما.:رظنلا نب :دشار" مدق . ال ىسوم نآ

 هللادبع نب ؛ىزاوحلا مدق 15 يزاؤحلا نب .لضفلا كلذكق : :مهلا ليق ث كلام

 {.. . : ث ٠... . .:. . = .. ء اميف ا ني . نازع ن :نم هتم ةءارب كاذ ناك'

١١ [ ُ . ! 9 

 : مهل لا اتيف ح الت نم : لرغن ال انا مهلوق امآ : ىراوحلا وبآ لاق

 نب دمخم نب هللا ذبع ف نولوقت امأمكنم ؤهانملا مكيلع ةجحلأ :ن را

 الملا : .نب سيك كلذكو ةمامالاب هل وعدي انيطخن ن نازعل ن راك دقو بوبحم

 هل ناكو . اينباجا ايلاو هل ناك الملا ني ب مكحلا كلذكو أ ايباج ايلاو هل ن راك

 عم براحي عاقلا ةعقو ىف ناك هنا :كلذ لوتي وهو انغلبا امنف: اضيأ

 ىنزاؤحلا نب: لبضفلا ىلع مهل ارصانو مهعم براحي نازع باحصأ ,

 : ىكزأ نلا شيجلا اف جرخ ذا ، ديز نب دلاخ نب دمحمو ة هباخصأو

_" : . ٠ " كلذن" رتم وهو انغلب اميف اوقرحأو اولتق تتح امهعم ناكو
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 تناك نمف ع كشلا ىلع. ةءاربلاك ةيالولا سيلو : ىراوخلا وبآ لاقأ .
 ليبس نيبتي ىتح هرمأ ىف بيرلا لخذ ولو. س هتيالو ىلع وهف ةيال ..هل

 كسلا ىلع هنم ءىرب نمؤ ة املانس ناك كشلا ىلع هيلو ىلوت نمف ، هرفك

 نأل ، ةثداح ةءاربلاو ةيلصأ ةيالوملا نأ كلذو ٠ اكلاه ناك كلذك نكي ملو
 لجرلا نم _ ةخسن _ لوقب لبقت ةيالولا نأل ك ةءاربلا نم بجوأ ةيالولا .

 نورصنيو نيملسم اوناك اذا كولمل دبعلا نمو ع ةدحاولا ةأرملاو ،دخاولا آ
 نحنو ء ىلو انل انالف نا : ءالؤه نم دحاو لاق اذا ةءاربلاو ةيالولا
 ريغ نايب الو ثحب الب و تبجو ص نيملسملا نم وهو ف انالف ىلوتن

 ثحبلا دعي لدع ىدهاشب الا نوكتال ةءاربلاو ث هننيالو اوغنتر دقن أم
 .ةبجحلاو نايبلا

 نحنو ،ةنازع نم ءىرب دقن انالف نا : اولاتت ن راف : ىراوحلا وبآ لان '
 ناف ؟ ةجحب مأ كلذك ديلقتلا :هنولؤوتت أ : : هل ليرت هنم .هتءا رب ىلع ٥هالوتن

 اولخدو ديلقتلاب اولاق امل نيملسملا لوق نم اوجرخ . دنف . هدلتن : ار ارلا .

 | ه ةيبعبسشلإ لونق :

 رثؤملا ابأ نا : ةيولا فعضلا لها لاقت نامت : : ىزاوحلا ؤبأ. لاق :

 دق رثؤملا ابآ :ن : مهل لوت ث ميمت نب نازع ن نم "أربي ناك . ةللا همحر

 نا : هلزنم ئف هعم موقلا لوقي ميدقتلا لبت ميمت نب نازغ ىلوتي ناك
 قحلا وه اذه نآ قالطلاب لجرلا فلخ ول اما رمآ ىلع نوملنلا عمتجا" ,

 ء ميهت نب نازع ىلع كلذ دعت اوعمتجاو مهعم اونوكيف اثناح نكي مل

 ملعلا لجآ نع روثأملا ىفو ء مويلا كلذ. ىق .كلذ ىلع. .مهعم .رثؤملا وبآ ناكو

 5 ٠ .ةءاربلا هنم لبتي الو ةيالولا عفر هنع ذخؤي ىمعألا .ن

 ر هم ٩

 هزضب باهذ دعب ةداهشلأ هنم لبقي ال هتا : ليق دنأ كلذكو :هريغ لاق " ٠
 دهاشلا كلذكو افالتخا كلذ ق ملعأ الو ةءارملل تايج وملا ثتادحخلا ىلع

 ناك ولو ك لاعفألا ىلع هرصي باهذ دعبي ةداهشلا هنم لبقب ال هنآ رهاظلا .

امنأ هرصنب باهذ دعب ١ ناكأ ىذلا "لعفلا "نكي - ءا ربلا 'فجؤي. ام. زبيعغ ق ل
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 :كلذ لكو ص بيغلا ىلع ةداهشلاو ث نلخلا جرخم هبلع هنم ةداهشلا جرخت

 بجوت ىتلا ثادحألا ىلع هتداهش امأو ح ملعأ هللاو ڵ ىدنع زوجي ال

 . ٠ افالتخا كلذ ىف ملعا الف ةءاربلا

 ٠ ايتفلا ىف ةءاربلا هنم لبقن : اولاق ناف : ةريسلا ىلا عجر

 ةماماب لوقي ناك دقو ث ايتفلا ىف ةمامالا توبث هنم لبتي كلذك مهل : ليق

 .ميمت نب نازع

 هنا : اهيف تام ىتلا ةنسلا ف رثؤملا وبأ لاق دتو : ةريسلا نمو

 ميمت نب نازع نم آربب هنا لانق نم : هل لانف ٠ ميمت نب نازع نع فقاو

 دهاشب لبقت ةيالولا هب نوكت ام ىلا عوجرلاو ٠ معن : لاق ؟ أطخأ دقف

 ىدهاسثب لبقت ال ةءاربلا هب نوكت ام ىلا عوجرلا و ٠ نيملسملا نم دحاو

 ٠ نيملسملا ءاهقف نع رثألا ءاج اذكه ى نيملسملا نم لدع

 ةءاربلاو ةيالولا نأ نيملسملا رشاعم اوملعا : ىراوحلا وبأ لاق

 ةآرملاو رلاو دبعلا نع ذخؤتف ةيالولا اماف ث دابعلا ىلع ناتضيرف
 دحآ ةيالو اوعفر اذا كلذ نورصبيو س نيملسملا نم اوناك اذا ةدحاولا

 ءاهقفلا نم الا ذخؤت ال ةءاربلا امأو ث كلذ مهنم لبق نيملسملا نم
 ىلع نيملسملا نم ةلداعلا ةنيبلاب س هيبن ةنسو هللا باتكب ص ءاملعلاو

 نع راثآلا تءاج اذكه ى هل ةحيصنلاو ةجحلا ةماتا دعب هثدحب ثدحملا

 ٠ نيدلا ىف ةمئآ مه نيذلا نيملسملا

 مهيلا ىقلأ ام.الا ىمعلاو فعضلا لهأ ىبآ ناف : ىراوحلا وبا لاق
 :كلذ ق انلوقف “ نازع نم نآربب اناك رفعج ايآو رثؤملا ايأ نآ لوقلا نم

 ةيالولا بوجو لاوزل _ ةخسن _ بوجول ةلالد هيف سيل هنم امهتعارب نآ
 . ناهرب الب ةلمجلاب هنم ةءاربلا اهب قحت ةجح الو ك نايبلاب

 نمم انك دنف هللا همحر رثؤم ١ وبآ امآو . ى رآ : ىراوحلا وبأ لاق

ك هعزاننو هيق انعزانيو ك هعجارنو نازع ق انعجاربو ك هتصاخو هنطابب
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 ناك لب س تام ىتح كلذ هنم انعمس الو ى نازع نم ةءارب هنم انكردأ امف

 ى ذلا ا ذهف © هنم آريب هنأ هيلع ىورب نم ءىطخيو ٠ هنع فتا و هن | : لوقي

 ةءارملا ملع ن راك ناف ، هرمع رخآ ق هنم انعمسو رثؤملا ىبآ نم انفرع

 هللايو ك فوقولا ىلا عوجرلا هنتم انفرع دقف هنم فرع وآ ك انريغ

 ٠ ق_ يفوتلا

 نم الجر نآ س ىلع نب دمحم نب ىلع انربخأ دنف رفعج وبآ امآو
 رثؤملا ابآ نآ هيلا بتك رفعج ابآ نأ هربخأ ةقث هعم هنا : لات ايسب لهأ

 انركذف ث امهتمد لاق وآ ث امهمد هب لح دق ام نيدلا اذه ىق اثدحأ دت هنباو

 ٠ كلذ ناك دت ث معن : لاقف رثؤملا ىبأ نب دمحمل كلذ

 لح ول هنآ رفعج ىبأ ىلا بتك هنا : رثؤملا ىبآ نب دمحم انل لاقو

 ىبأ لوت ناك ناف ةدحاو ةليل كلذ ىلع تب ام انم كعم لح ام لثم ىعم
 ،ميمت نب نازع نم رثؤملا ىبآ ةءارب لبقت الف رثؤملا ىبأ ق الوبقم رفعج

 مامالاف رثؤملا ىبأ ف لبقي ال رفعج ىبآ لوق ناك ناو ؤ اهب ىدتقي الو

 نازع نم رفعج ىبآ ةءارب لبقت الو ث ةمهتلا نم دعبأو ، ةمرح مظعأ

 مد امهححآ لحي امينيب نيفلتخم نيلجرب نوجتحي فيكف ص ميمت نبا
 فعض نم اذهو رثؤملا ىبأو رفعج ىبأ ف ليق امك اذه ناك اذا رخآلا
 ٠ رصبلا ةلقو ىأرلا

 ىلع نب دمحم نب ىلع ةيالو عفر هنا : نامعنلا ني هللا دبع ويآ لاق

 انملع ىذلا اذهف ث هتيالو هيلا عفرف هتيالو نع هلأس دقو ء رثؤملا ىبآ نبا

 . ناصقنلاو ةدايزلا نم هللا رفغتسنو ص راثآلا نم انسردو ص رابخألا نم

 ء راثآلا ىف هيلع ةجحلا ةوق رثؤملا وبأ رظن املف : ىراوحلا وبآ لاق
 هنا : لاتقو هعمق ةعجارملا نع فكو { ميمت نم نازع ق ةرظانملا نع كسصأ

٠ ه تع فقاو هناو 6|كهخنم آريب ال
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 0٠ كلذ هنم انملعو ك هللا همحر رثؤملا ىبأ : -ىآر نم انفرع ىذلا اذهف :

 تامو ئ اهرف تام ىتلا ه ةنسلا نم رخال 1 عيبر رهش ف اذه هنم ناك ىذلاو

 + هللا همحر ةنسلا رخآ نم لاوس رهش ق

 تومأ دني¡هل ليق دقو ك هللا همحر ث ديز ن ارباج نع انغلب دق"
 ٠ كلذ نع عجر دق سابع نبا ن را : هنع هذخآ دقو ءىش ىف سابع نبا

 دت هنأ دهاش هئام ىعم دهسث ولف ث .هنع اذه تذخأ دق انغلي .اميف : .لاقف

 ث ةمايقلا موي ىلا هانمي إلو هانلآ وأ غ كلذ ينم ا تلبق ام عجر

 .دهان اتئام انعم دهسث ولف اذه رثؤملا نيأ نع انفزع دنن نحن : كلذكو
 هاقلن الو هال ةلن وأ كلذ انليقأام :هنم انفرغ ىذلا كلذ نع عجر دق هنأ

 . .. , .. ٠ ةمايقلا موي ىلا ادبآ

 "ثادحألا كلت ثدحأ نميف لوقن نحنو .: : ىراوحلا ىبأ ةريس نمو ٠
 ‘انعم وهق : اهب ئضر وأ 3 اهييلع :ناعأ وأ ك اهب' رمأو أ ىكرأب تناك ئتلا

 بئات الو ے\ هنذحن ميلع وهو هالوت نمم اربنو ء هنم ربن قىنناف رفإك

 ةعجارالو هبتشم

 .رثؤملا وبآ لاقف ىكزأ ن ةعنو ىق ناك نمع رئؤملا ابأ لجر لأس دقو .
 "ه الب كالب اي :رثؤملا ؤبآ ٠ معن : ٠لجزرلأ لاقف ؟ اهيف تنك وآ : آ

 : لجرلا لاقف ء الب كالب اي : رثؤملا وبآ لاقف ؟ ةبوت نم له : لجرلا لاقف

 . ٠. الب كالب ايب رثؤملا وبآ لاقف ؟ ةبوت سيلو

 نآ ملغنا ملو 7 لجرلا فرصت دأ و انفرصن آ .ىنح انم : رضحمب كل د ناك

 ةلاخ .نب دمحم نا :"رثؤملا ويآ لاقو ٠ ةبوتب كلذ قهباجأ : , ايآ

 . .. ه سرف ىلع اهيف ن اك ديرز

 . هنمحر.ىلع نب ىسوم باتك نمو : هتزيس ىق ىراوحلا وبأ لاق
مه ؤ امس ام ؤ اضعب مهضعب لت اتتب نيملسمل ا نم نبنفت اط نع لئسو هللا
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 :لاقت ؟ اضعب مهضعب لتق دقو:، امهنم ةيغابلا: فرعت نأ لبت نيملسملا:دبغ
 ٠ نينعالاا .ف لاتب كلذكو : ..٭ مهنم. ىغبلا لهآ فرعي ىتحن نوملسم مه

 : . ٠ ١ , ٠". هيالولا ف امهناف بذاكلا امهيأ فرعي مل ا اذا

 نب نازع ىلج نومقنت 3 ام .: ٣ لات : راوجلا نبأ ةريس نمو
 4 اهلبت. نمم فرعن .الو ئ هتماما تناك فيك فرعن ال .اولاق ن اذ ؟ ميمت

 مل ا مامالا عياب , نم فرعي مل اذا اولاق ن ٠ ٣ دحأ نع هتيالو انذخأ الو

 دوعسم نب ى دنلجلا 7 انوربخ :2 لبق ه هلونن ملو هتماما, ف تبثت

 أ

-: .( 

 ىدنلجلا ةيالو لبقت نأ زاج.اذاو ك نيملسملا نم اهلبق :. اولاق ناف .
 هبجياب ن 6 ةفرعم الب ميمت نب نازع ةيالو .. هعياب نمل هفرعم ال

 ٠ مهتلخن ىلع و نيملسملا ة ة ح وع د لع

 امنا نا ميا لرق ؛ه .:مهنيب اميف : اوفلتخا اوناك دت مهناف : اولاتت ناف ا

 نكي ملؤ . ء :كلام نن تلصلا ق. هولعنف ىذلا لعفلا يف:أطخآ .نم أطخأ ناك

 تا ة ةوعذ ىلع مهتوعد تناك ليا مهتلجن ف الو مهتوعد . ق موفالتخا

 : .نيملسملا ةوعد :نم اهيلع مم ىتلا ةمئاق ةوعدلاو . ةيضابألا ندد ىلع

 نب ريشبو ة بوبخم نب دمحم ناك : هتريس ىق ىراوحلا وبأ لاق
 . انغلب اميف تام ىتح انهملا نم ةءاربلا .ىلع مهلوقب لاق نمو :رذنملا

 انهملا ةماماب :نيكسمتم مهلوقب لاق نمو ناوزم وبآو س ىلع نبا دمنحم ,ناكو

 ىلع ايلاؤ هل ناورم وبآ ناكو ع ايضاق هل ىلع نب دمحم ناكو .ث تامىتج
 دلاخ ناكو ع زاخصب ناورم ىبأل ايدعم حاضولا نب دايز :ناكو ء .راجن
 هناوعأو هداوق نمم نأزع نب رقصلا ناكؤ ء 'ىؤزنب انهملل ايندعم دننحم نبا
 .مهئاملعو نيملسملا رابكا نم مهزيغو هتالو نم :زيزعلا دبع نب رذنملا ناكو
: .., .. ...:: . ٠. "؛أ!©!ا:» اضعب مهضعب للضي الو



 ۔ ١٦٠

 هب قبضت ام نامزلا كلذ ىف ثادحألا نم انهملا مامالا عم ناكو

 لتقلا نم ؤ دولجلا هنم رعشتقتو ڵ بولقلا هنم سثحوتستو ث رودصلا

 هعافش مهيف لبقت ال ث دويقلاو نجسلا ىف نيملسملا نم ةفئاطو ى قرحلاو

 لكآ ةلودلا ىلع فيخ نم لاق ام الا انغلب اميف ةحصلاب مهيف ذخؤي الو

 ء ثادحألا كلت ىلع نيملسملا نم هقراف نم هقرافف ، نجسلا ى هلام

 نم مهضعب كلذ ف ةنترف مهنيب ملعن ال ء نيملسملا نم هعماج نم هعماجو

 ىتلا ثادحألا كلت لعلو ، ليبسلا اذه ىلع نيملسملا ةريس اذكهو “ ضعب

 . ميمت نب نازع عم تناك ىتلا ثادحألاب ةهيبسث انهملا مامالا عم تناك

 ٠ ملعأ هللاو « رهظآ نوكب نأ

 نم انيملا مامالا نم ةءاربلا رهظأ الجر نأ انغلبو : ةريسلا نمو
 كلذ ق لوطلا بوبحم نب دمحمل ناكو س بوبحم نب دمحم عم هتوم دعب
 بضغو س بوبحم نب دمحم ىلع كلذ دتسئاف ى كلام نب تلصلا عم مويلا

 لجرلا ىلا هللا همحر بوبحم نب دمحم نم ناكو ث اديدش ابضغ كلذ نم
 ىلع لجرلا مدقت امناو ث هنم ناك ىذلا محتق ىتح 7 انغلب اميف مالكلا نم

 ملف ث كلذ ىلع ةقفاوملا نم بوبحم نب دمحم نم فرعي امل ةءاربلا راهظا

 نيب افجلا مالك نم هعمسأو هدعبآو هذبنو كلذ بوبحم نب دمحم هنم لبقي
 .انغلباميف سانلا

 اميف انهملا نم نآريي رذنملا نب ريسثبو ، بوبحم نب دمحم ناك دقو
 نع برضن انأ الا ء رهاظ ببس ىلع هنم امهتعارب تناك امناو ك انغلب
 نم نيملسملا نمو ع مامالا ىلا كلذ در نيملسملا نم نمف ، احفص هركذ
 انايب هل حضوي ملف ، ةحصلاو نايبلا نم بلطو هيف مامالا عجار
 ىلع ةماعلا تناكو ڵ نيملسملا ضعب كلذ ىف هيلع دجوف ، ةحص الو

 لمحي ملو ث لجرلا ىلع بوبحم نب دمحم بضغ كلذلف ص انهملا ةيالو

٠ انهملا ىف هملع ىلع سانلا بوبحم نب دمحم



 .س ١٦١ ب

 دمحم اذهلف ء مامالا رظان نمل كلذ نا : بوبحم نب دمحم لاتو.

 . حيحص هعم وهو ، هيلع وه ام راهظا لجرلا نم لبقي مل بوبحم نيا
 هعماجي ملو ، كلذ هنم لبتي مل مويلا انهملا نم ةءاربلا رهظأ نم كلذكو
 ٠ كلذ ىلع

 رذنملا نب ريشبو ث بوبحم نب دمحم ناك دقو : ىراوحلا وبأ لاق

 انهملا نم نآربي اناك دقو ء رفعج ىبآو رثؤملا ىبآ نم ساانلا عم غلبأ

 نحنو ء انهملا ةماما ىلع نيملسملا نم ريثكو ، تام ىتح انغلب اميف مامالا

 بوبحم نب دمحم ىلوتنو 6 نيملسملا ١ نم انهم ١ م امال ١ ىلوت نم ىلوتن

 اونوكي مل مهنأل أ ةيالولا ىف اعيمج انعم اناك امناو ۔ رذنملا ني ريشبو

 نب دمحم ءىرب ولو ث انهملا نولوتي اوناك نيذلا نيملسملا نم نوءعربي

 اعيمج اونوكي مل ء هالوت نممو انهملا مامالا ,نم رذنملا نب ريسثبو بوبحم
 ٠ هلهج اعساو ثدحلا ناك اذا كلذو ح ةيالولا ق

 ء هلهج ساانلا عسي ثدح مامالا نم ناك اذاف : ىراوحلا وبأ لات

 هالوتو ث نيملسملا نم ةفئاط هنم ءىربف س ثدحلا كلذي نوفراع مهو

 ىلع هالوت نم ناك ث نيملسملا نم ةفئاط هنع فقوو ، نيملسملا نم ةفئاط

 نمو ث ةجحلا هيلع موقت ىتح هنم ءىرب ىذلا عمو فقاولا عم هتيالو
 ىلوتي نأ ءىرب ىذللو ث ىلوتملا نم آربي ىتح هتيالو ىلع ناك ءىرب

 نم ءىرب نم ىلوتي نأ ىلوتملل سيلو ث ةجحلا هيلع موقت ىتح ىلوتملا
 ٠ هنم أربي نأ هيلعو ي هنم كلذ عمس اذا هيلو

 نم ةءاربلاب اورهاظتو ص ريخألا قيرفلا نم قيرفلا ءىرب اذاو
 بجيو ث فوقولا عسي الو ، كشلا قيضي كلذ دنعف ڵ ضعبلا مهضعب

 فوقولا عسي ملو س كشلا لاوزو ع لطبملا نم قحملاب ةفرعملاب ضرفلا
 ٠ قيفوتلا هللابو ، لهاجلا رذع مطتناو ے ةفرعملاب ةنونيدلا تبجوو

 ٠ اهلهج ساانلا عسي ال ىتلا ثادحألا نم ناك اذا اذهو

) ٤ > عرشلا نايب ١١ م (
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 هركذ ىذلا ثذحلا اذه ىف انرظن : ميهاربا نب دمحم : هريغ لاق

 ىف مكحلا اذه قحتسيو ص هلهج سانلا عسي مامالا نم نوكي ىذلا

 ا_مك وهف س ثدحلا كلذب نوفراع عيمجلاو ص ةءاربلاو ةيالولاو فوقولا

 نزكي ىتلا رومألا نم مامالا بكري اميف الا كلذ ىنعم جرخي ملف ث لاق

 رهاوظ ى اهيلع نمتؤم وهو ث ةذفان اهيف هماكحأو ث اقدصم اهيف هلوق

 ٠ نومأم اهيف مامالاف اذه نم ناك املكف ، ماكحألا

 نركي نأ لمتحيو اقح ىتآ دق نوكي نآ لمتحي ىذلا كلذ ملع نمف
 هنجحو ص هيف لوبقم هلوقو ث كلذ ىف نمتؤم وهو ث الطاب ىتأ دق

 دنع لصألا ( ىق ناكو ث هذفنآو همات .نم ىلع كلذ لاق ول نآ س ةذفان هيف

 مهلهاجو مهملاع ةيعرلا ىلعف ث ةرهاظلا لاعفألا كلت ىف لطابلا ىتأي هللا

 نم مامالا ةيالو نع فقي نآ هل زوجي الو ث كلذ ىلع مامالا ىلوتي نأ

 كلن ىف الطاب ىتأ دن ناك ولو ص هتيالو هيلعو س هنم آربي الو س كلذ لجأ

 فرعو ى ةجحلا هيلع ماقأو ى مامالا رظان نم الا هنم ترهظ ىتلا رومألا
 مرت ةنيب وآ ، هل رظانملا نم ملعب وآ ث لطابلاب مامالا نم رارتاي هلطاد

 ٠ لطاب هنم كلذ نأو ؤ قحلا ريغب كلذ لعف هنأ مامالا ىلع

 الطاب رومألا ىتآ دق هنأ هوجولا نم هجوب مامالا نم كلذ ملع نمف
 صاخ كاذ ق مكحلا ناف 6 رئاغصلا نم ءىن ىلع رصأ وأ 6 رئابكلا نم

 عسي امم مامالا هانآ ىذلا رمألا كلذ ناك ناف ى مامالا نم كلذ ملع نمل

 6 هنم ةءارملا هدلعق ئ قحلاب ءاملعلا نم هرفكو هلالض ملع نمف « هلهج

 ٠٨ هنع فوقولا هعسو 6 مامال ١ نم كلذ ملع نع قاضو هرفك ملعب مل نمو

 اريب نأ هلالضو هرغك ملع ىلا غلبي مل ١ ذأ هنع فوقولا دانع هعسي الو

 كلذب هتنم ا وري مهنأ مهنم كلذ ملع اذا هنم مهتعارب لجأ نم ءاملعلا نم

 كلذ لعف اذاف ؤ نيدب الو ىرب مهنع فقي نآ هل زوجي الو س ثدحلا

٠ كله لهاجلا
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 ع هعلخ هب بجي ام ىلع علطا دتو 3 مامالا ملاعلا ىلوت اذاو

 نمف ث هالوت نمم ءىرب ناو ٠ هتيالوب كله نيدب هالوتف كلذ هنم ملعو
 نمم ءىرب اذاف ، نيملسملا نم ةيعدلا نم هيف هملعك ملع هنأ ملعي مل
 هالوت نمم آرييق هل صاخلا ثدحلا نم هنم ملع ام لجأ نم مامالا ىلوت

 لجأ نم نيملسملا نم هتعا ريي كله دقف ؤ كلذ لجآ نم نيملسملا نم

 ىلع تماق امك ةححل ١ ىلونمل ١ ىلع موقن ىتح { قحل ام مهم امال مهتيال و

 ٠ كلذ صوصخب هنم ملعب فقاولاو ح ءىريتملا

 ةماعلا ىلع بجو دق ىذلا مامالا لعف ملع دق ىذلا قيرفلا ىلعو |

 هنم اوءعربي نآ كلذ ىق هلطابب اوملع اذا ءاملعلا ىلع بجوف ع هيلع هتيالو

 الو .ء نيدب هالوتي نأ هيلع ناك هنم ةءاربلا ىلا غليب مل ن .راف

 مل ام لثم اوملع مهنأ اوملع دن امم هنم اوئرب اذا ءاملعلا نع فقي

 نيملسملا نم آربي نأ هل سيلو ، نيدب الو ىأرب مهنع فقي الو س هملعب

 الو مهنم فيعض نم نبدب كلذ لجآ نم مهنع فقي الو 0 مامالل مهتيالوب

 مامالل مهتيالو لجأ نم مهئاملع نع فقي ن .آ هل زوجي الو ملاع

 ٠ نيدب الو ىآرب

 هلطابو مامالا ثدحم ملاعلل سيلو ٠ اكلاه ناك دحآ كلذ لعف اذاف

 نم مامالا نم آربي نأ ث، ءافعضلا نم الو ث ءاملعلا نم .هجولا اذه ىلع

 دق هنآ ملع دن نم عم الا ث هتيالو هيلع بجت نمم رادلا لهآ نم دحأ

 ٠ هلطادو هملع لثمب هنم ملع

 كالهلا لمتحت ىتلا لاعفألا كلتل مامالا لعفب ملع دق هنأ ولو

 لحت الف ث اهيف هلاوتتآ قدصيو اهيلع مكحيو ؤ نمتؤم وهو ث لالضلاو
 هنم ملع نم عم الا ص رادلا لهآ نم دحآ عم هنم آريب نآ هلطاب ملع نل

 ى كلذ ىف مامالا ةريرس ىلع علطاو ث هملعك لطابلا نم هنم ملع دق هنأ

كلذ عم مامالا نم آربي نأ هل زاج كلذ مامالا نم ملع دقن هنآ ملع اذاف



 ن ١٦٤.

 ىتحالا مامالا نم هتءارب ءىربتملا ىلع ركني نأ كلذ ملع .نمل سيلو
 .ةجحلا هيلع ماقأ اذاف ، مامالا ةبوت هب بجت ام لثم ث ةجحلا هيلع ميقي
 هبلغ مد هنيعب ثدحلا كلذ نم مامالا ؛ ةبوتب ملع نم هي هرذع عطقني امي

 مامالا نم ءىرب نم مزليو 6 هتيالو ىلاا عوجرلا همزلو . ذئنيح ةءاربلا

 ملعك ةخسن _ هملعك ملع دق نم عم الا ةءاربلا هنبعر لهأ نم دحأ عم

 . نم ثدحلا كلذ ق هملعك ملع دق هنأ ءىرينملا كلذ ملعي ملو ئ ءىرينملا

 لخ ملع دت هنأ ملعي ال وهو 6٠ هعم هنم آربيق 6٧ هج ولا اذه ىلع مامالا

 نأ كلذ هنم ملع نم عسي ملو % كلذ نم ةبونلا هيلعو ، كلذب اكلاه ناك

 بوتيو “ هملعك ملاع هنآ هنم ملعي ىتح مامالا نم ةءاربلا ىلع هعماجي

 هتعماجم هل روجت كلانه مث 6 هيلع ةروجحم ناك ىنلا كلنن هتءعارم نم

 ىنلع مامالا طخب ءاملعلا نم ءىربتملا ىلعو ، كلذ دعب هنم ةءاربلا ىلع
 ىتح مامالل مهتيالو ىلع مامالا ةيعر نم ءاملعلا ىلوتي نأ هجولا اذه
 اولوتي نأ مهيلعو ، كلذ ف ملعلا مهيلع بجوي امب ةجحلا مهيلع موت
 عسي امم ثدحلا ناك اذا مامالا نع مهفوتنو ئلع نيملسملا نم فاعضلا

 اوترب اذا ءاملعلا نم ربي وأ ، هبكار لوتي وأ هبكري مل ام فيعضلا هلهج

 ٠ نيدب وآ ىآرب مهنع اوفتي وآ هبكار نم

 اولوتي نأ ءاملعلا ىلع ناك ىتلا ثادحألا هذه نم ثدحلا ناك اذاذ

 نيدب مامالا اولوتي مل ام مهملعب مامالا ثدحب ءاملعلا نيملسملا فاغض

 مهتعارب لجأ نم نيدب نيملسملا فاعض نم اوئرب اذا ءاملعلا نم اءعورنب وآ

 مكحلا نعو هنع اوفعضو ث هب اوملع ىذلا ثدحلا كلذ ىلع مامالا نم

 كلذ ناك هجولا اذه ىلع هنم نوكت ىتلا مامالا ثادحأ ق اذهف ث هيغ

 ٠ هتيعر ىلع راج هيف مكحلا نوكب ام عيمج وأ ، لاومألاو ءامدلا ى

 ق سيلو ح مهرمأ نم كلذ لمتحاو ؤ هيف مهيلع قدصم هلورتو

 نم عامجاب مامالل ةلزنملا هذه ناف ص عامجالاب مامالل الا ةلزنملا هذه

 اذه ىف ىراوحلا ىبآ لوق جرخي هنأ ملعن الو س لدعلاو ملعلا لهأ لرت

٠ هانرسف امك الا باوصلا ىلع
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 قيدصت اهيف هل سيل ىتلا ثادحألا نم اثدح مامالا ثدحآ اذا امآو |

 وآ ث رمخلا برش وأ ث ابرلا لكآ وآ ىنزلا وأ فذقلا لثم \ ةجح الوأ

 نم نوكي ام عيمج وآ ث ريزنخلا محل وآ ةتيملا وأ مدلا لكأ وآ ڵ فذكلا

 ةجح الو ؤ رمألا رهاظ ىف اجوجحمو امصخ اهيف نوكي ىتلا ثادحألا

 نم هيف هل جرخم الو ، مكحلاب هيف لوقلا نوكي الام عيمج نم اهيف هلا

 د_ةف 4 هبق هلطاب حص دق ىتلا مامالا نم ثدحلا ملع نم لكف س لطادلا

 مامالا ةيالو كلذ عم هبلع مرحو 2 مامالا نم كلذب هملعب هتيلب تلزن

 ، نيدب كلذ عم مامالا ىلوتي نأ هل سيلو 4 ملعي مل وآ مكحلا ملع |

 ٠ هلالضو هرفك لهج نا ىأرب هالوتي نأ هل زوجيو

 نممو ث مامالا نم آربي نأ ءاملعلا نم هثدحب ملع نم عيمج ىلعو
 وأ نيدم مامالا ىلوت نم لكو ؤ نيدب كلذ هئدحب هملع ىلع مامالا ىلوت

 هفقو وآ س كلذ ىلع مامالا نم اوئرب اذا ءاملعلا نم ءىرب وآ 0 ىرن

 وأ نيدب نيملسملا فاعض نم دحأ نم ءىرب وأ ح نيدب وآ ىآرب مهنع

 ص كلذ هثدحب هملع مدعب مامالا نم هتعارب لجآ نم نيدب هتيالو نع فتو .
 ٠ هريغك ثادحألا هذه ىف مامالاو ع كلاه وهف

 دوتلا هجو ىلع ءامدلا ىف لتقلا لثم هتيعر ف مامالا لعف ناك اذاو

 امم تابراحملاو نجسلاو ريزعتلاو دودحلاو لاومألاو ابرلا ىف ماكحألاو
 ماكحألاف ، هبذكو هلطاب حصي مل ام هتيعر ىلع هيف قيدصتلا هل هللا لعج

 ف زئاجلا وهو ث لمتحي امم انفصو ام ىلع لوألا لوقلا ىلع ةيراج
 ٠ هتريس ف ةريسلا بحاص لاتق ام ىلع ماكحألا

 ثدح وه امناو ث قيدصتلا هللا لعجي مل اميف ثادحألا تناك اذاو

 نم هريغك وهف ث نيثدحملا نم هريغك هيف نوكب اميف وأ ، هسفن تاذ ق

 هذم ثدحلا ناك اذاو ، قحلا جراخم نم جرخم هل نكي مل اذا نيثدحملا

 رجت مل ىتلا هثادحأ نم وه امناو ث ماكحألا هوجو نم اجراخ نوكي اميف
قحلا نوكي امم كلذ ىف قدصم هنآ نيدلا مكح ق هتيعر دنع ةداعلا اهب هل



 س ١٦٦

 كلذ ىف ةيعرلاو مامالاف ث دابعللو هلل هيف ةجحلاو ، دابعللو هلل هيف
 كلذ ةقفاوم ىف اجوجحم هيف نوكي امم كلذ ف دبعلا ىتآ اميف ءاوس

 هيف لوقلاف ث كلذ هيلع ثدحأ .نمم ةجحلا اووذ كلذب هيلع مان ول نأ

 ٠ هاتأ نمم كلذ ىف فلتخا دقو ءاوس ث ةيعرلاو ةمئألا ىف اذه ىف

 ء هنتيالو ىلع وهف لطاب مأ قحأ كلذ ملعي مل اذا : لاق نم لاقف
 ٠لطابلاو قحلا لمتحت ةهبش هنم ةءاربلاو هتيالو كرتو ع نيقيب هتيالو نأل

 لوخدلا نم هسفن ىلع رهظآ امي ثدحملا نم ةءاربلاب لاق نم لاقو

 رهاظب ةمزال هنم ةءاربلاو هللا نيد ف اجوجحم هيف نوكي اميف روجحملا ىف
 ' ٠ .هفذق لحي الو 6 لطابب كلذ ق هيلع دهشي نأ ريغ نم رمألا

 ىف حصأ ةيالولاو س هرمأ نم لكسأ امل هنع فوقولاب لاق نم لاقو

 هوجو نم هجو ةءاربلاو ث ةءاربلا نم ملسأ هنع فوقولا مث ، مكحلا

 ، هنم ءىربتملاو ى ىلوتملا ىلوتي نأ كلذ هنم ملع نم ىلعو ى قحلا

 ملع دن هنآ ملع نم ءىطخي نآ كلذ نم ملع نم عس الو ث هنع فقاولا و

 ةيالولاب هبف رهاظتلاو فوقو ف الو ى ةءارب ىف الو ث ةيالو ىف كلذ هنم

 نمم دحأل سيلو ص ةزئاج ءايلوألا نم كلذ ملع نمم فوقولاو ةءاربلاو

 هنه ملعي مل نم عم ، لاح لك ىلع ةءاربب هيف اوئطخي نأ كلذ هنم ملع

 رهشي ىتح رادلا لهآ عم فوتوب هنم رهجي ال كلذكو ص كلذ ىف هملعك

 ناك اذاف ى رادلا لهآ عيمج عم س بير الو اهيف ركانت ال ةرهسث ثدحلا

 ثدحملا ىق رهاظتلا كلانه زاج .رادلا لهآ ميمج كلذب ملعف ء كلذك كلذ

 نمم .مهريغ نمو ةمئألا نم هجولا اذه ىلع هثدح ناك اذا ى رادلا ى

 هثدح ةرهسث. عم هنيالو هصخ نم ىلعو .ص رادلا لهأ ىلع ةيالولا قحتسب

 ملع هيلع لمتسثب عضوم فق وآ رادلا لهآ ىف كش الو س هيف بير ال ىذلا
٠ هل ةيالولا لهآ عم كلذ هندح



١٦٧ 

 نم ةءاريلاي اورهاظتو 6 قيرفلا نم قيرفلا ءىرب اذا : هلوق امآو

 بجيو ا فوقول ١ عسي ال و ؤ كشلا قدضي كلذ دنعف « ضعبل مهضعمي

 ة فوقولا عسي ملو ى كشلا لازو ، لطبملا نم قحملاب ةفرعملاب ضرفلا
 ٠ قيفوتلا هللايو لهاجلا رذع عطقناو 6 ةفرعملاب ةنونيدلا تبجوو

 دقف ث اهلهج سانلا عسي ال ىتلا ثادحألا نم ثدحلا ناك اذا اذهف
 هلاعلاف ء هليج مسي ال امم ثدحلا ناك اذا هنأ اندجوف اذه هلوت ىف انرظن

 ملعي مل نم كلمي الو ، مامالا نم كلذ لهجب كلمي ىذلا وه مامالا نم هب
 ثدحلا ناك اذا ، ضعبل مهضعب نم ةءاربلل ىنعم الو ، مامالا نم كلذ ا
 ثدصلا ناك اذاو ، لهاجلا كلهي .ثدحلل لهاجلاف ث هلهج عسي ال امم
 ةرهش مامالا ىلع كلذ رهشي ملو ث هلهج هملع نم هملع نم عسي ال امم"

 نم عم كلذ هنم ملع نمل رسلاب .هنم ةءاربلاف 5 رادلا لهآ ىلع. اهم موقت

 ثدحلا هنم ملع نم عيمجل كلهم هثدح ملع نمم هيف كسئلاو هنم كلذ ملع

 رهتشي ىتح لاح لع ةءاريلاي هيف رهجلا عسي الو ، ملاع وآ ث فيعض نم

 له آ نم ف كلذ هصخ نمم ةححل ا كلت تم -.ماننو & ٥ ةرهشل ا كلت تغلب ثيح

 ٠ ه4هنيعرو مامال ١ ةكلمم .

 هل ىلوغملا ناك اهيف هلالض لهج عسي ال ىتلا ةجحلا تماق اذاف

 نيدلا ىف هلهج عسي ال ىذلا هثدحب ههلع ا دعب هنع فثا ولاون

 الا عسي الو & ملاس هنم ءىربتملاو . كلاه هدف فلتخي ال امي "

 نمم كلذ عم ةءارملا تزاجو 0 هلهج عسي ال هثدح ناك اذا هنم ةءاربلا :

 وأ ىآرب هلهج عسي ال ىذلا ، ثدحلا كلذب هيلع ةجحلا ماين دعب هالوت ا

 ٠ لطملا مامالا نم ءىرمتملا وه قحملا كلانه ناكو ، هنع فقتو وأ نيدب '

 اذا هتدالوب هنكلمم لهآ كلهم كلانهف ڵ هالوت وآ مامالا نع فقو نمو

 مل نمو 4 هل بكارلا ةلالض لهج الو س هلهج عسي ال ىذلا هثدحب اوملع

 كلهي الف ڵ رادلا لهآ نم هب ةجحلا هيلع نكي ملو مامالا نم كلذ ملعي

ةجحلا هيلع موقت ىتح مامالا نم ةءاربلاب رهجلا عسي د الو ؤ هتيالو



_ ١٦٨ 

 ذهاهم ثدحلا ناك ءاوسو ؤ هلهج عسي ال ىذلا مامالا ثدح ةفرعمب

 ىلع هجحلا كنت مقت مل 7 هب ملع نم هلهج عسي امم وآ ث هلهج عسي ال

 عم هي هنم ةءاربلا 6 هتيالوب اوكلهيو .ء ثدحلا ةفرعمب رادلا لهآ عيمج

 ىلع ةجحلا موقت ىتح كلذ لحي الو ، مارح كلذ هعم حصي مل نم
 ٠ كلذ ملعب لهاجلا

 فوقولاو مامالا ةيالوب كله هلهج عسي ال ىذلا ثدحلا ملع اذاف .
 ف ,ةءاربلا تناك ثدحلاب رادلل لهآ . عيمج ىلع ةجحلا ثمانت اذاف هنع

 ىلع مهنم ةجحلا هبلع مقت مل نم الا 5 ةزئاج رهجلاب رادلا لهأ غيمج

 مل هنآ لمتحا اذاف ى . هعم حصي مل كلذ ىف رذع ىذ وأ { كلذ

 حصي نأ الا نكمي امم هوجولا نم هجوب كلذ هعم حصي ملو ے كلذ هغلبي

 لوبتم هلوتف 0 مامالا نم كلذ هعم حصي .مل هنآ ىعداف  مامالا رفك هعم

 نو نومأم هنأل ةروجحم رهجلاب مامالا نم هعم ةءاربلاو كلذ ىلع نومأم

 ٠ هبنيد ىلع

 ، ميمت نب نازع ىف ةريسلاو : هتريس ف : ىراوحلا وبأ لاق

 ىلع ىف ةريسلا لثمك ىراوحلا نب لضفلاو ث هللا دبع نب ىراوحلاو

 ىنبسارلا بهو نب هللا دبعو ث نايفس ىبآ نب ةيواعمو ، بلاط ىبأ نبا
 نازع نأ كلذو ةليخنلا لهآ ماما عادو نب ةرثوجو ؤ ناورمنلا لهأ ماما

 نونئاد ، ىراوحلا نبا لضفلاو ة هللا دبع نب ىراوحلاو ث ميمت نبا
 نم ةمرح لالحتساو ص ةمامالا قحب مايقلا نم مهسفنأ هومزلآ ىذلا

 ء .هيلع اوعمتجا ىذلا لصألا ىلع مهعماجي مل نم ليلضتبو ث مهعزان
 كزي ملو 4 مهلوقب لقي ملو ء مهتوعد فلاخ نمم ةءاربلاب ةنونيدلاو

 . مهلعف ىلع مهبوصي ملو 6 مهودع داعب ملو ّ مهيلو لوتيو ، مه رمآ

 ٠ () ملعلا نم مهدنع ديدج لكو

 ىنعم ىل رهظي ملو نوعرغ ملعلا نم مهدنع ريرج لكو : ةخسن ىف )١(
 .اذه



١٦٦١ 

 مهركذ هغلبو ث مهرابخأ ىلع رهظو ث مهرومأب املاع ناك نمو
 نع زجع نمو ث ىدتهملا نم لاضلاو ، لطبملا نم قحملا ةفرعم هيلع. بجاوف
 سيلف ث ةقيقحلا ليبس نع ةلالدلا هيلع تيمعو ى .ةفلكلا بوجوب ةفرعملا
 نم موقأ ىه ىتلا ليبس نم اههجو ىلع ةفرعملاب ىتأي ىتح روذعمب
 ىف .اوفلتخاو ث ةلحنلا مساو ث ةلمجلاب رارقالا ىلع نيقفتملا نيقيرفلا
 ةراعا ثادحألا ىف لدعلا ةماقاو ع قحلا ةباصا نم مهسفنأل ةوعدلا
 انوكي نأ مدعو ك ةبلاغلا ءاوهألاو ةبستكملا ءارآلاب ةضقانتملا رومألاو
 . ةعيرشلاو ةنسلا ىلع اعيمج

 دقو ، هيلا ةبيرقلاو ث هللا دنع ةليسولا ذخآ نآ نيقيلا قحلايو .

 ٠ ( نوبذاكل مهنا دهشي هللاو ىنسحلا الا اندرآ نا نفلحيلو ( : هللا لات

 ىلع هللا دهشيو ايندلا ةايحلا ىف هلوت كبجعي نم سانلا نمو ) : لاقو

 اهيف دسفيل ضرألا ىف ىعس ىلوت اذاو ٠ ماصخلا دلأ وهو هيلت ى ام

 هللا قنا هل ليق اذاو ٠ داسفلا بحي ال هللاو لسنلاو ثرحلا كلهيو

 ٠ ( داهملا سبلو منهج هبسحف مثالاب ةزعلا هتذخأ

 دبعب الو ث اهنم جراخب سيل ةفصلا هذهب قيقحل نيقيرفلا دحآ ناو

 .مهيف _ ةخسن _ مهنع كشلا الو ي مهب ةلاهجلا عست ةت الاف ؤ اهنع

 ىلع مهضعب ىغب نولحتسي ةمئأ هنأل % اعبمج مهنع فوقو ولا عسي ال و

 دحآ ناو ٠ مه ام ليلق تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الا ٠ ضعب

 اولوآو س هللا هملعي تاحلاصلا المعو اونمآ نيذلا نم سيل نيتقيرفلا.

 . مهنيد ىف كسلا مهيرتعي الو س مهبر نم ةنيب ىلع مه نيذلا ملعلا
 اولمعا لتو ) : هللا لانتو ث مهناميا ىف سبللا الو ء مهتيقت ىق بيرلا الو

 بيغلا ملاع ىلا نودرتسو نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف
 . ( نولمعت متنك 7 مكئبنيف 'ةداهسثلا و

 ىلع اعيمج نيقيرفلا نا : لاقي نأ باوصلاو لدعلا نم سيلو
٠. لالض ىلع اعيمج امهنا : لاقي الو ، ىده



_ ١٧٠ 

 ح امه رمآب ةلاهجلا عست : لاتي نآ باوصلاو لدعلا نم سيلو

 . ملسب امهنع فوقولا سيلو ث اعيمج امهيف عساو كسنلا نا لاقي الو
 اومتن :نيذلاف 6 ةبجاو هتيالوو . هتباث .هتماما ميمت ني نازع ناك ن راف ١

 6 قاثيمل ١ مهضقنب نوثدحم ٥ ةاخخي مهف ك هنود اماما اومدتو 6 هيلع

 ٠ قحلا ريغب نيملسملا ءامد مهلالحتساو

 مكءامد نوكفست ال مكشقاثيم انذخأ ذاو ) : ىلاعت هللا لاق دتو .
 متنأ مث ٠ نودهست متنآو متررقأ مث مكرايد نم مكسفنأ نوجرخت الو
 مهيلع نورهاظت مهرايد نم مكنم ايرف نوجرختو مكسفنأ نو ولتقت ءالؤه

 نمك .ء مهرمأ ىف باتراؤ ث مهتلالض ىف كسن نمف ( ناودعلاو مشالاب

 ۔ميمن نب نازع ىف كاسنلا .نوكيو ص هعم نمو نايفس ىبأ نب ةيواعم ىف كبش

 ٠ ةنتفلا لبقت نم بلاط ىبأ نب ىلع ف كاشلاك

 ه ةبجاو ةيالو الو ص ةتباث ةماما هل سيل ميمت نب نازع ناك ناو
 . ى دهلا و قحلا ىلع نوقحم هيلع اومقن نيذلاف 6 هثدحي عيلخ وه و

 ٠ هرمآو هلالا ةعاطب نومئان

 ءادهش هلل نيماوق اونوك اونمآ :نيذلا اهيأ اي ) : هللا لاق دتو

 ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت الآ ىلع موق نانش مكنمرجي الو ط.ىتلاي ٠

 ء سانلا نم طسقلاب نورمآلا مهو ( نولمعت امب ريبخ هللا نا هللا اوتناو
 قحلا ىف باتراو س هي اومان . ةخسن هب اولان ام لدع ىف كش نمف

 هعم نمو بهو نب .هللا دبع ىف اوكسث نيذلاك نوكي ث هيلع اوعمتجا ىذلا
 ء ةليخنلا باحصأ نم هعم نمو عادو نب ةرثوحو ع ناورهنلا باحصأ نم د

 ىلع لالض ق اوكش نيذلاك 4 ميمت نب نازع لالض ق كرثا نم نوكيو

 ٠ ةنتفلا دعب نم بلاط ىبأ نبا

 ٦ نب ىلع ةلالض ف اوكسث نيذلا كاكسشلا نوملسملا للض دتو
 ،عادو نب ةرثوحو ى بهو نب هللا دبعو ، نايفس ىبآ نب ةيواعمو ص بلاط
ع ميمت نبا نازع كلذكو ص مهنم اوعربو ث مهكسث ىلع نوملسلا مهترافو



١٧١ 

 اعيمج مهيف كشلا عسي ال ى راوحلا نب لضفلاو ث هللا ديبع نب ىراوحملاو

 3 رمألا نم هب اوماق ال نولحتسم مهنأل اعيمج مهنع فوتولا عسي ال

 ٠ نيقحم اعيمج نونوكي الو

 لوق نم جرخ دقف اعيمج مهنع فقوو س اعيمج مهيف كسث نمغ
 مهوللضو نوملسملا مهتقراف نيذلا كاكشلا لوق ف لخدو ث نيملسملا ز

 5 لالحلا نم هللا لحآ ام مرح وآ ث هللا مرح ام لحآ نمف 0 مونم اوعربو

 تعاج كلذبو ث هتلالض ف كاكشلل رذعلا الو ، هتلالضل ةلاهجلا عست ال .
 .٠ اهب لومعملا ةنسلاو ث اييلع عمتجملا راثآلا .

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ث ءاملعلا ضعب نع ىور دقو

 رسفو ص لانق امك وآ « امهدحأ قنع اويرضاف نيريمأ. متيأر اذا ».:: لاق ,

 متيآر اذا انعم كلذ زوجي : لاقف هللا همحر بوبحم نب دمحم كلذ .

 نوكي الو س نيداضتم نيماما انوكي نآ امهدحأ قنع اويرضاف نيريم ¡

 ش ارئاجو الداع وأ ع الطبمو اقحمو ث ايدتهمو الاض الا ناداضتملا نامامالا .
 قنع برضب رمآ امنا نوكي نآ ملسو هيلع هللا ىنلص هللاا لوسرب ىلوأو .
 هللا ىلص هللا لوسر ىلع زوجي الو ء قحو لدع كلذو ع رئاجلا لضملا لطبملا .

 غ هللا .باتك عبتي ص لداع ماما قنع برضب رمأي نوكي نأ ملسو هيلع
 متيآر اذا » : لوقي نوكيف 2 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس اوفتقيو

 ال ام اذه « امهدحأ قنع اويرضاف ص ىتنسو هللا باتك ناعبتن نيماما '

 ٠ ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع زوجي 6

 مالسالاو .دحاو هللا نا : هللاا همحر ، باطخلا نب رمع لات .دتو. ..
 لاق كلذك ى نيمامما ىنعي س دحاو دمغ . نافيسن. ميقتسي الو س دحاو

 رصم ريغ ىف كلذ امناو س دحاو رصم ى ناماما .عمتجي ال: : نوملسلا :

 .., . " .. . ٠ دحاو ماما الا نيملسملل نوكي الو ي دحا و

 ء هللا همحر ث ىيحي نب هللا دبعل دتعلا:ق:نوملسملا ناك كلذكو .
رمأيو ے ركملا ركني نأ ملسم لكل لحي :امناو ى دحاو ماما: ناك امناو
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 هل ةمامالا مسا ن راك 6 الالح هل جورخلا ناك جرخ اذاف 6 فورعملاب

 . ٠ هلبق ماما كلذ ىف نكي مل ام الالح

 اماما هللا دبع نبا ىراوحلا مدق ، ىراوحلا نب لضفلا امأو
 مهضعب آربي نيداضتم ، دحاو رصم ىف نيماما. اناكو ى ميمت نب نازع ىلع

 مهضعب قسفيو ث اضعب مهضعب للضيو ، اضعب مهضعب رفكيو ، ضعب نم
 نيقيرفلا دحآ ناو ث ءامدلا نولحتسيو ث ءامسألا كلذي نورهظي ، اضعب

 تمزلو ث هنم ةءاربلا هبجاوو « ةنتفلا ىف طتاسو س ةنسلاو باتكلل فلاخم
 هتلالض فق كشلا , عسي الو ّ مه رفكب لهاجلل رذع ال مهتلالضب ةفرعملا

 ؛ مهنع فوقولا لحي الو

 ٠ نبملسملا لوق مهيف اولوشي نآ ىمعلاو فعضلا لهأ لاق امك سيلو ،

 مهلبق نم نيذلا كلذ لانت دت ؤ تاهده تاهيه 0 نولئاسو نوفقاو نحنو >

 الضف ں نورتفب اوناك ام مهنع لخنو ، نوبسكي اوناك ام مهنع ' ىنغآ امف

 نيدتهم اوناك امو ث كلذب ٠ ذخآ نمف س نيملسملا عم الالض كلذب اوناكو

 نم مهليبس ىلع انعم ناك ث مهلعفب ىدتقاو ، مهلوقب لاقو كاكسثلا ىآرب

 شمهرخا وآو نيملسملا لئاوأ كلذ ىلع ىضم دتو ث ةلالضلا ةيمستو ةقرفلا

 مهر راثآ نوعبات نحنو .٠

 اذه ىف ' ىراوحلا ىبآ لوق ىف رظنا : ميهاربا نب دمحم : هريغ لاق

 ليبس نم اههجو ىلع ةفرعملاب ىتأي ىتح : هلوق قف ةصاخو ث هلك لصفلا

 ةلحنلا مسنا و ى ةلمجلاب رارقالا ىلع نيقفتملا نيقيرفلا نم موقآ ىه ىتلا

 لعجف ث لدعلا ةماقاو ، قحلا ةباصا ق مهسفنأل ةوعدلا ىق اوفظخاو

 جرخي ملو ء ةلحنلا مسا و ئ ةلمجلاب رازقالا ىلع نيقفتم ت نيقيرفلا

 امهلالحتساو امهداضت نم امهداضت نم ركذ ام عم م ةلحنلا مسا نم امهدحأ

 ٠ اميتلالش ىف كشلا عسي ال هنأو

 4ألا مرح 11 لحتسم امهدحأ وأ ني نيتيرقلا الك نأ تيثو حص اذاو

ء هللا مرح ال ةلحتسملا لالض ق كشلا عسي ال هنأ لوقلا رثكأ ىفف { هيلع



_ ١٧٣ 
 امل لحتسم هنآ نيقيرفلا دحأ ىلع حص اذاو ث هللا لحأ امل مرحملا الو
 4 ةلحنلا نم جراخ وهف ك هل هللا لحآ ل مرحم وآ 6 هيلع هللا مرح

 . قحلا ةلحن لهآ نم هنآ ىمسي نأ زوجي الو ث اهل قرافم

 © هيلع هللا مرح ال لحتسم نيقيرفلا دحآ نآ نآ حصي مل اذا امآو

 ح هللا نيد ىف لااحو ء هللا نيد ىف زئاج وه ام قيرفلا اذه ىعدي امناو

 وه ام رخآلا قيرفلا ىعديو 6 لالحلا كلذ نم هيعدي ام لحتسي امناو

 هيعدي ام لحتسي امناو ث هللا نيد ىف لااحو ث هللا نيد ىق زئاجو لالح

 ولو َ ةلحنلا نم نيجراخ ريغ نيقيرفلا نيذه الكف ، لالحلا كلذ نم
 ٠ حصي ىتح افلتخا و اداضن

 5 هللا نيد ى ما رح وه ام ىعدي نيقيرفلا دحآ ناك اذا امآو

 كشي ملو ‘ هلحتسي اميف قداص هنأ نظ ولو ث مارحلا كلذ لحتسيو
 هسفن هل ثلوسو ڵ، كلذ ناطيشلا هل نيزو \ هلحتسا دق ىذلا كلذ ف

 ةلحنلا لهآ نم هنآ ىمسي نآ زوجي الو س ةلحنلا نم جراخ وهف ، كلذك هنأ

 6 قحلا ةوعدو س قحلا ةلحن نم جرخ دق اذهو س قحلا ةوعد لهآ نم الو

 كشي نأ هللا مرح ام لحتسا دت هنأ ملع نم عسي الو 0 ملع وآ كلذ لهج

 لاؤسلا هعفني الو ء هلقع نم كلذ فق هيلع موقت ة ةجحلا نألاو ڵ هلالض ق

 ريغم وآ لاؤسب ملع ىنمغ ؤ : ملعلا هعفني امناو ؤ هلالض ملعي مل اذا انهاه

 ،هنم هتعارب وآ ث هل هتقرافم وآ س نيدلا نم هجورخ وأ ث هرفك وأ ى هلالض

 نم هجرخي ام وأ ، لالضلا ءامسآ نم اذه هبسثأ ام وأ هنع هعالخناو
 ٠ ىدنع اذكه كلذ هعفنو ڵ كالهلا نم ملس دقف ڵ ناميالا

 هيشآ ام وآ هرفك وآ لحتسحملا لالض ق كسنلا عسي هنا : لات نم لانو

 اذا ، ءاملعلا نم آربي وآ ، ىلوت نم لوتي وآ س نيدب لوتي مل ام ے اذه

 اوعرب اذا نيدب فيعض نع فقي وآ آربي وآ ، مهنع فقي وآ ، هنم اوعرب
 لاؤسلا مزلي امناو ، ملاس هنأل ع هيلع لاؤس الف لوقلا اذه ىلعو ك هنم
. عامسلا نم الا هيف ةجحلا هيلع موقت ال امم ءىشل هبوكرب اكلاه ناك نم
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 'بحقسا نم بحتساو ص اذه ىف لاؤسلا هيلع نا : لاق نم لاقو
 لهآ رثكآ لاق دق ىذلا هكش ىلع ميقي نآ هل رب ملو 5 هرانخاو كلذ

 ٠: !هلقع نم هيف ةجحلا هيلع موقت هنآو ، هيف كشلا هعسي ال هنا : ملعلا

 عسي الو ث هلقع نم هيف هجحلا هيلع موقت هنا لوقي نم لوق ىلعو
 6 هلقع نم ةجحلا هبلع تمانو ؤ هرذع عطقنا دق هنأل ، لاؤسلا ىف هل

 . اذه مهفاف لاؤسلا ىف هل سفني الو ، كلذ ملع هيلعف

 نم نيتفئاط نع لئسو 6 ىلع نيب ىسوم باتك نم هنآ دجوي دفو

 فرعت نأ لبق نيملسملا دنع مهؤامسأ ام س اضعب مهضعب لتاقي نيملسملا

 ؟ اضعب مهضعب لتق دقو ك امهنم ةدغايلا

 ٠ مهنم ىغبلا لهآ فرعب ىنح نو وملسم مه : لاق

 لهآ نم مهف نيملسم اوناك ا ذاو ء نيملسم مهلك مهلعج فيك رظناف

 نا مهتيالو ىلع ميف نيملسم مهلك اوناك اذاو ، قحلا ىوعدو ةلحن

 . ٠... ةيالو مهلا ة همدغنم تمدغن تناك

 ىلع مهنا : لاق نم لاقف نيداضتم ا نيلتاقنملا ىف فلتخا دتو

 لاقو . مهنع فقي : : لانق نم لاو . مهدحأ لطاب ملعي ىتح مهتيالو

 اهه : لاق نم لاقف نينعالتملا ف فلتخا كلذكو ٠ مهنم ربي : لاق نم

 : . امهنم آربي : لاق نم لاقو ٠ امهنع فقي : لاذن نم لانو ٠ امهتيالو ىلع

 ريبخلا ميكحلا وهو هبانك ىف امهنيب هللا مكح فيك نينعالتملا ىف رظناو

 ءايشألا دستآ نمو ث امهنم قداصلا قدصو ث امهنم بذاكلا بذك ملع دتو

 عبرأ ) : جوزلا دهشي نأ لجو زع هناحبس مكحف ىنزلاب تانصحملا فذق
 ناك نا هيلع هللا ةنعل نآ ةسماخلاو ٠ نيقداصلا نمل هنا هللاب تاداهش

 هنا هللاه تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع آردبو ٠ نييذاكلا نم

. ) نيقداصلا نم ناك نا اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو ٠ نيبذاكلا ن
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 لطبم بذاك امهدحآ نأ ةلاحم ال نيذللا نيداضتملا نيذه ى رلخناف

 نم كلذ امهجرخي مل فيك 4 هللا نبد ق نيملسملل ودع هللا نيد ق

 ٠ كلذب ل انت . نم لوق ق نيملسمل ١ هيالو نم الو 4 قحل أ ةلحن

 امهضعب ءىربو ث اتداضتو ؤ نيملسملا نم ناتقرف فلتخا ول كلذكو

 ةيطختلاب امهنم ءىدتبملا ملعي ملو ؤ اضعب امهضعب آطخو س ضعب نم
 كلذ اميجرخي مل اهتبحاصل نيتقرفلا نم ةءاربلاب ءىدتبملا الو ، هبحاصل
 لهآو قحلا ةلحن لهآ مهلك اوناكو ء قحلا ةوعد نم الو س قحلا ةلحن نم

 ٠ كلذب لاق نم لوق ىلع مهلك مهتيالو تزاجو ص قحلا ةوعد

 غ ةءاربلاب لاق نم لاقو ، فوقولاب لات نم لاقف : كلذ ىف فلتخا دقو
 ٠ همهفاو اذه ق رظناف 6 ةدالولاب لات نم لاقو % ذاش لوق هنا لدبتو

 ناضمر رهش مايصو 5 ضئارفلا تاولص كرات كرت ول كلذكو

 اكهنتذم ث رذع ريغب ادمعتم تاولصلل ءوضولا وآ ةبانجلا نم لاستغالاو

 ٠ قحلا ةلحن نم الو س قحلا ةوعد نم كلذب جرخي مل % هميرحتبي نيدي امل

 نيدي امل اكهتنم رذع ريغب هللا تامرحم نم ائيس بكر ول كلذكو .
 ٠ قحل ا ةلحن لهآ نم ال و ؤ ة وع دلا لهآ نم كل ذي جرخي ِ مل 6٧ هميرحتبي

 نم نيملسملا ضعب بتكو : لاقو : هتريس ىق ىراوحلا وبأ لاذ دنو
 { ةءاربلاو ةيالولا هبابسأ نم ترج دقو ع هناوخا ضعب ىلا ملعلا لهأ

 ، بوبحم نب دمحم نأ همهتي ال نم ضعب هثدح هنآ هباتك ف ىوري اممو
 نيملسملا مالعأ نم مهريغو زرحم نب ديعسو ث ةبقع نب حاضولاو

 نم ىلا اباتك اوبتكو موي تاذ اوعمتجا نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر
 نامع لهآ نم نيملسملا نم مهباتك هغلب

 نأ نوديري ٠ مامالا نالف نم ناك دق هنأ مكملعن اناف مكيلع مالس .
 ء كلذ ىلع هنولوتي ال مهنأ مهنوملعيو ث مهل رهظ دق ام مهل اورهظي

٠ كلذ هنم ملع نم نولوتي الو
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 : مهل لاتف ث هللا همحر ، سنيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ مهءاج مث :ا ا

 مامالا اذه ةيالوب كسمتسم وهو ث مكناوخا نم هنولوتت متنك نم متيأرأ

 ىتح مكعم مهتيالو ىلع مه سيلآ س رهظ دق ام هنم مكل رهظ دق ىذلا

 ناك ىذلاب مهيلع ةجحلا مكتماتاب وأ ، هثدح ةفرعمب مهيلع ةجحلا موقت
 مدعيال هناف ؤ مكباتك متكسمأ امل هللا دبع ايآ اب هللاب مكلأسأ ىناف ث هنم

 مكتوعد فالخ لختست ال ثادحأ هذه امناو ء نامع لهآ قرنفيف الداجم

 ملف ث هب بجعآ بنذ فارتقا وه امناو ى اهعرش ةعدب ىلا وعدي الو

 اوكسمأف ث هيف وه جلو س هيلع هومتنيابف هيف حصنلا مكذم نبقي
 ىلا كلذ ناكو ع هيلع مه امع اوكسمأو ، هحصن اولبقو ، اولعغف مكبتك
 دري مل نا ىدنع هناف رثؤملا ىبأ لوق ىف رظناف ، هيف عزانت ريغ مويلا

 هنأ هيف جلو ث هيف ةحيصنلا لبقي ملو هب بجعأ دق ىذلا بنذلا كلذ
 .ةلحنلا نم هجرخي

 يغاب ماما ريغب نوملسملا هلتاقف براح اذا مامالا ىف ليق دقو
 امامأ اوميقي ملو ، ىغبلا ىلع ءامدلا كلذ ف كنسف مهيلع
 ىلا عجري هنأ همزلي اميف فصنأو ث نيملسملا ىلع هينب نم بات مث 2 هيلع
 امناو ى هريغ مامال نوملسملا دقعي مل ام مامالا وه هنأل ى هنماما

 اذه ىق رظناف س ةيصعملا ىلع رارصالا ةمامالا توبث دح نم هجرخآ

 امل اكهتنم ناك اذا قحلا ةلحن نم ةبراحملا كلت هجرخت مل هناف ے مامالا

 ٠ همبرحتب نيدي

 تدجو اذكه ث دحآ ىلا ابوسنم ه دجأ مل : تاباوجلا ضعب نمو |

 ناب دتتف ص رظنلا نب دشارو \ ىسوم نب ىسوم ثدح امأف ٠ ابوتكم
 ،جهنمل ا هيف نيملسملل حضوو 0 ججحلا هب تماقو ث هملظ تلجناو س همس

 ديكاتلاو عزانتلاو ے ديحسشلا ثحبلا دعب نيدب اهنم اوئربف هلل دمحلاو
 اناك امهنأل ، امهلالض ق كشلا الو س امهرفك لهج عسي ال : اولاتو

 5 ةلاهجلا ىلا ملعلا دعب امهيف دوعي نأ دحأل سيلو ص امهثدحل نيلحتسم

مكعم امهثدح ةحص نم انب لصتا ام الولو ص ةلالضلا ىلا ىدهلا دعب الو
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 هنآ الا ث انلبق نوملسلا هيلع عمتجا ام اذهف 0 مكل هانييو كلذ نع انفىتكل

 نيب دقوتو س ةنسألا فارطأب هنع بذن ىسوم لهأ نم ةينقي تيقب دق

 ءاش ولو ، ةطقال ةطتاس لكلو “ عبتم عدتبم لكلو ص ةنتفلا ران نيملسملا

 ٠ ىدهلا ىلع مهعمجل هللا

 . دشارو ىسوم دعب نم نيثدحملا ثادحأ نم تركذ ام امآو

 5 رادلا لهآ اهنرهش ىلع انل عمتجي ملو ء رابخألا اهب انيلع تفلتخا

 انكسمآف س ةيفاكتم تاياكح اهيف اوكحو ص ةيفانتم تالاقم اهيف اولانتو

 حصي ىتح 4 هلهج انعسي امم كلذ انملعو _ ةخسن قو _ كلذ انيأرو

 رادلا لهأ نم الك ناو ٠ هلهأ لالضب ةجحلا انيلع موقتو ف هملع انعم

 رهجت الو س هب اضرلا هيف اميف كلذ نم ربدت هملع ىلع كلذ ىق روصتم

 .هيف فلتخم ىق ةءاربلاو ةيالولاب

 ث دجوو 4 هنم با وج ق 6 بوبحم نب دمحم ند ريني ل انت ا ذه وحنو

 نم ىتلا ثادحألا ىف هلوق ىف رظنا : ميها ربا نب دمحم :هرغ لات

 ث هللا دبع نب ىراوحلاو ، ميمت نب نازع ةماما لثم ص دسنارو ىسوم دعب

 هرصع ىف اوناك نيذلا ث دشارو ىسوم دعب نيذلا ةمئألا نم مهريغو

 ةيالو نع فوقولا ىآر هنآ ىدنع هلوق ىنعم ف جرخيف ، هرصع لبق وآ

 . مهنم ادحآ لوتب ملف ّ مهلك مهنم ةءاربلا نعو ء مهلك ةمئألا كلت

 مهنع فوقولا نأو ، هلهج عسي امم كلذ ىآرو س مهنم دحأ نم ءىرب الو
 كاهنااطيو اهتويثو“ مهتماما نع الاؤس هسفن ىلع بجوي ملو % هل ملسأ

 ٠ مهثادحأ نم ءعىت نع الو

 ءنيبراحتم نيداضتم هللا دبع نب ىراوحلاو ء ميمت نب نازع ناك دتو

 سانلا وعديو ؤ هل اهتوبثب نيديو هسفنل ةمامالا ىعدب امهنم دحاو لك

 كلذ لحتسيو ؤ هتعاط ىلا عوجرلا ىلا هاصع نم ربجيو “ هنعاط ىلا

 ماما لك نأ فراعتملا اذكهو ؤ دحاو رصم قو ث دحاو رصع ىق امهو

( ٤ ج عرشلا نايب _ ١١ م )
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 هيوص نمل و اهيف هسفنل برصم اهل لحتسم م هنتماما تودثي نت اد وهف

 ىلا سانلل عا دو س هأطخ وآ كلذ ىف هللض نمل ءىطخمو للضمو ؤ هعبتاو

 ٠ هتعاط ىلا عوجرلا ىلع هفلاخو ٥ اصع نمل رباجو ئ هتقفاومو هتعاط

 هنأو ڵ هلوسرلو هلل ةعاط هنأو س كلذ عيمج هل لالح هنأ ىريو

 ىتلا ماكحألا عيمج ذافناو ، مهتابوقعو مهتاوكز ضبق عيمج هل لالح
 هننآو 4 مهجورفو مهنادبأو مهلاومأ ف مهاياعر ىف ةمئألل اهذافنا زوجي

 ةمئأل ازئاج ناك ءىش لكو ع هيف لعفلا قرطم ث كلذ ميمج ىف لوقلا قدصم
 دودحلاو ماكحألا عيمجو 6 تايراحملا نم هل نيلحتسم وآ ث لدعلا

 % ركذ امم مهل مزلي وآ ةمئألل زوجي ام عيمج نم كلذ ريغو ث تاعاطلاو

 هنآو ؤس هوقحتسي ام قحتسم هنأو 0 مهلثم هنأ ىرب هناف ركذب مل وأ

 . هيف مهتلزنمب
 هلل دمحلا : اهلوآ ء ناطحق ىبأل اهنا لاني ةريس ف دجوي دتو

 ىلا هعم نمو ىسوم لصوو ٠ اذه اهنم ترصتقا س راهقلا دحاولا
 اومدقو اوعمتجاو ص ةبوت ريغ نم ةقرفلا دعب اوعمتجا دقو س ركسعلا
 . مهتعيبو مهرومأب ملعأ هللاف ث اماما ميمت نب نازع

 نازع ةقفص نا : لوقي سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ناك دنو
 هيف انلوتو ص ملعأ هللاف ڵ لتق ىتح هتريس دمحت مل مث س ةحيحص

 املف ص كلذ ىلع هانيلوت ميمت نب نازع نم ءىرب نمو ص نيملسملا لوقت
 هنم رهظت ةبوت ريغ نم ىسوم ىضقتسا س ميمت نب نازعل رمألا ماقتسا
 ترهظ امك رهظت ةبوت ريغ نم دسثار ةالو ىلوو س هتئيطخ ترهظ امك
 ىذلا ناك ناف ؤ ةريرس مهبيتتسي ناك هنأ انعمس انأ الا س مهتئيطخ

 ٠ نبملسملا ةريس نم اذه فرعن امف اقح هانعمس

 ىللاو ىلع هللا ديبعو دسشار جرخ ك نازعل رمألا رقنسا املف

 ثبلف ى اديتقو ى انجسو ارسأف هللا ديبعو دنار مزهف اولتتقاف ، راحص

. رهاظلا ىق نايلو امهو ض اثبل ام نازعو ىسوم .



 س ١٧٩

 ىف امهرمأ هالا عمجي مل مث ، امهب ملعأ هللاف ةريرسلا ىف امأو
 ء هفاخ امل ىسوم نع ءاضقلا نازع لوحف ث امهرمأ دسثري ملو ث امهلمش

 نميف لعف امك هيف لعفي نأ افوخ نازع هلجاعف ث ىكزآب رخآلا عمجو

 . هولتقف اشيج هيلع شيجو ، نجسلا نم صوصللا جرخأف ث هلبن ناك
 ء اوبلس نم اوبلسو ث اولتت نم اولتتف ةيرقلا لهآ ىلع اوعضو مث
 ىف رغوو ، تمدقت تانح كلذ لكو ك ءايحأ مهو رانلاب اسفنأ اونترحأو
 & اراصنأو اناوعأ مهذختاو ، هباحصأ نم نيثدحملا نازع ىوآف ، رودصلا

 ٠ ىكزأ ىلا ريسملا نع رخآت نم ةقفن حرطو س تاقفنلا مهيلع ىرجآو

 ىراوحلاو س ىراوحلا نب لضفلا بضغ س ىسوم نب ىسوم لتق املف

 ىراوحلا نب لضفلا دنعف ث ميمت نب نازع ىلع اراسو ص هللا دبع نبا
 ريغ نم هامعو هئطخو ةننمف ىع راحص ىف اماما هلل ا ديع نب ىراوحلل

 ماحمح نب فيهآ ناكو ث شويجلا ميمت نب نازع اهيلا ثعبف ى هنم ةبوت

 ريغ نم مهنيب اميف ءامدلا اوكفسو س عاقلاب اوقتلاف ، هريغو هداوق نم

 ء امهعم لتق نم لتقو التقو ، لضفلا هللا دبع نب ىراوحلا مزهف ، ناهرب
 . نيقيرفلا دحآ دنار ملعي ملو ، نوقابلا قرفتو ، رسآ نم رسآو

 ىلع نومقنت اذام : مهل لاقي ىراوحلا ىبآ ةريس ف دجوي دتو
 فرعن الو ء هنتماما تناك فيك فرعن ال : اولانت ناف ؟ ميمت نب نازع

 هتماما ىلع عمتجا دنف ؤ مهل ليق دحأ نع هتيالو انذخأ الو س اهلبق نمم

 نامعنو س نامثع نب ناهبنو س ىسوم نب ىسومو ث ىضاقلا دمحم نب رمع

 ، ىوايسبلا ناميلس نب دمحم نب رهزألاو ، نالهك نب ةسبنعو س نامثع نبا
 . سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبآو س دايز نب ناورمو

 ناهبن نكي مل اذاف ، ميمت نب نازعل ايبطخ نامثع نب ناهبن ناكو

 بطخي بوبحم نب دمحم نب هللا دبع هدعب نم ناك ع ةبطخلل ارضاح
 { ايباج ايلاو هل الملا نب سيك ناكو ث ةمامالاب هل وعديو س ميمت نب نازعل
 ح اضيأ هل ارصان ناكو ئ ايلاو ايباج هل ناك الا نب مكحلا كلذكو
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 65 نازع باحصأ عم عاقلا ةعقو ىف ناك هنا كلذ لوتي وهو انغلب اميف

 رظناف ، هباحصأو ىراوحلا نب لضفلا ىلع مهل ارصانو مهعم براحي
 ىف رظناو ث مهتبراحم نم هبتك اميف رظناو ث مهرابخأ نم هبتك اميف
 الاؤس كلذ ىف ركذي ملو ے ضعب % ,ض د مهضعب كفس دنو 0 مهنع مهفوقو

 ٠ ةنونيد ريغب الو ةنونيدب

 ترصتخا س دجوي ام ىلع هل ةريس ىف ىوايسبلا نسحلا وبأ لاق دتو
 عامجالا دجن مل س تلصلا دعب نامع ىف نيمدقتملا كلذك : اذه اهنم
 عامجالا نا انلق دقو س مهتيالو الو ث مهنم دحأ ةماما ةحص بجوي

 ٠ انيلعو انل هجح

 ملو ئ ميمت نيب نازع ةماما ق رادلا لهآ نيب عزانتلا اندجو دقو

 ع امجاب هنتماما ةحص الو هتيالو ىلع دحأ _ ةخسن عامجالا دجن

 تدقعنا له ص هتماما فو هيف نيفلتخم مهاندجو نكلو ث هيلع نيملسملا

 6 هل نيدتاعلا هيالو ىلع نعمنجم رادلا لهأ دجن ملو 6 اهرضح نمي

 أڵ ةلكشم هتدنتع تناكو 4 هيلع قافتاب نيملسم ١ مالعأب هئندقفع ثحص الو

 ء هميدقت لبق ةيعرلا نم الجر ناك هنآ رادلا لهآ نم عامجالا اندجوو
 هنأ مدقتملا رمألا ىلع عامجالاب انعم وهف س لكشملا رمألا ىف لخد مث

 65 نوملسلا . همدن لدع ماما هنآ عامجالا عقي ىنح 0 لدع ماماب سيل

 . ةجح عامجالا نأل

 5 هتيالو الو هتماما ىلع اوتفتبي مل ن :رازع نا انلق دقو : ةريسلا نمو

 هميدقت نآ انل حصي ىتح هتماما انيلع تتبث الو س هل نيمدقملا ةيالو الو

 نب لضفلا كلذك ى مهتيالو ىلع قفتملا نيملسملا مالعأب هتقفص ةحصو

 رئاس نم نالجر لصألا ق امه ث هللا دبع نب ىراوحلاو س ىراوحلا
 % امهدتع ىق امهتماما ةحص ىلع رادلا لهآ قفتي ملو ء قافنالاب سانلا

 نم ةيالو الو ص هتيالو الو ص هللا دبع نب ىراوحلا ةماما ىلع قفتي ملو

 دوقعملا مكحي قحل ةدساف ةماما ىق لخد نم نأل س كلذ ىف هلوخدل همدت

دحل داشر ةحص ريغ نم ءامدلا كلذ ىلع اعيمج اوكفس دتو ؤ هل
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 ىلع امهف ، لدع ىماماب اسيل امهنآ لصألا عامجالاو % نيقيرفلا

 انيلع سيلو ع كلذ ىلع نيملسملا عامجاب امهتمامآ حصت ىتح لصألا
 عامجالاب لطبملا نم قحملا انل حصي ىتح لكشملا رمألا ىف لوخدلا
 امهريغ ىو امهيف هب اوناد اميف نيملسملا لوق انلوقو ث اهانب ىتلا ةجحلاو

 ةرهسثلاو عامجالا قيرط نم كلذ ىف انيلعو س ةجحلا انل منت مل نمم
 . مرحملا ثدحلا بوكر وأ ى لطبملا ةحصب عفدت أل ىنل

 اناف ، ناطلسلا مهيلع ىلوتسا نأ دعب نامع ىف نومدقتملا امأو

 حص الو ، نوملسملا مهمدقت مهنآ الو ث ةنتسف الو لدع ةمئآ اوناك ملعن ال

 مهنم دحأ ىلع نيملسملا نم عامجالا دجن ملو ث لدعلاب مهتريس انل
 عامجالاب ساانلا رئاس نم لصألا ىق مهو 2 هيلع عمتجم لدع ماما هنأ

 مهنم دحأ ةلادع حصت ىتح 6 ماوعلا نم لوألا عامجالا ىلع مهف

 سيل ذا ث ةيالولاو ةمامالا ىف هيلع قافنالاو ، لدعلاب هتريسو هب مان اميف
 ى هيلع قافتالا انن حصي ملو ، هتيالو الو ، ماما ةماما دقتعن نأ انل
 عامجالا اندجو الو ى ةيالولا لهآ نم نيملسملا مالعأب هتدقع تحص الو

 عيمجلا نم اضرلاو س هرصع ىف لدعلاب هتريس الو هيلع ىضارتلا ىلع
 ىلع نيملسملا نم عامجالاب اضرلاو قافتالا نأل ث هل ميلستلاو ث هتماماب

 اذهف س ةيعرلا ىف لدعلا هتريس تحص اذا ، ةجحلا بجوي هب ىضارتلا
 عمتجملا كلام نب تلصلا دعب نامع ىف ةمامالاب نيمستملا عيمج ف انلو
 ٠ مامالا هللا دبع نب ديعس الا هتماما ةحص ىلعو ى هيلع

 انتوعد لهأ نم رادلا لهآ اندجو اناف نيملسملا نم هعم دهشتسا نمو

 ء هتيالوو هللا دبع نب ديعس ةماما ةحص ىلع نيعمتجم ص نيملسملا نم

 ق اننيدو هيف بترن ملو عامجال ام كلذ تبثف مهنيب فالخ الو

 ةفلاخملا قرفلا ميمجو ث اهل نيثدحملاو ث اهلهأل ةرفكملا ثادحألا عيمج
 ء نيملسملا نم هنيدب ناد نم نيدو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن نيدل
 ركب وبآ مهنم رهظ نيح ركنملا ركنأو ، لديب ملو ريغي ملو ى هتريسب راسو
٠ امهنع هللا ىضر رمعو
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 نم دسثار ىلا اوعجرو : ناطحق ىبال اهنا لاقي ىتلا ةريسلا نمو
 5 اماما هودتع س اريسأ اسوبحم اديقم اعيلخ نجسلا ىق ناك نأ دعب

 وه اذهف ،\ فاوصلا دنار عابو % ةاكزلا اويجو ث ةعمجلا اورصتو

 ةمامالا ةعيب اولعج مث س هوكرتو هولذخ مث ى نامع لهآ نم بيجعلا بجعلا
 اوقفاص اودارأ املك اوهلو ابعل اهلهأ ىلع اهيف هللا بجوأ امو ، اهضرفو

 ملو ث رثكأ وأ لتتأ وأ ةعيب رشع ةنس اوعياب ىتح هولذخ مث ى ةعيبب الجر
 رظنلا نب دنار اوعياب ى ةمامالا قحب اهيف اوراس الو ث ةدحاوب هللا اوغب

 5 ىطمرقلا ديعس ابآ اوعيابو ى هللا دبع نب ىراوحلا اوعيابو ، نيتعيب

 ىراوحلا اوعيابو س ديعس نب نسحلا اوعيابو ، نسحلا نب دمحم اوعيابو
 ء نيتعيب الم نب مكحلا اوعيابو س ديزي نب دمحم اوعيابو ے فرطم نبا
 ٠ ربزهلا نب نازع اوعيابو

 ند نا رعو 4 مه انيمس نحن امنا و 6 ال وآف ال وآ مهنعيب بتكن ملو

 ٠ هريغو الم نب مكحلا ل_دق هنعبب تناك ربزهلا

 ىلو امل هنأ الا هتعيب ىف هيلع مقنن انسلف ربزهلا نب نازع امأف
 هعم هفلاخي نمو ىس سانلل هنيد نيبتي الو نيملسملا ةوعد رهظي مل ث رمألا

 دق نوملسملاو ڵ دحاو قحلاو ى نايب ريغ ىلغ نيعمتجم هركسع ف

 مهعم هتريس تناك دتو ث زيزعلا دبع نب رمع نم اولبقي مل مهنأ متملع
 رخآلاو ع كلذ ريغ هنم اولبقي ملو ، نيملسملا نيد رهظي نأ الا ، ةدومحم
 ٠ لوألل مبت

 اذه ترصتخا ىبرع نب حور نب دمحم هللا دبع ىبأل ةرسلا نمو

 نب دنار ليبس نوكي نأ ڵ فوصوملا قحلاو ، فورعملا لدعلا نمو : اهنم
 % هنم ادهع انيلا برقأ مه نيذلا س نامع لهآ ةمئأ نم هريغ لبيس رظنلا

 قاتسرلا ةيدوآ نم حتف لزانلا ىصورخلا نسحلا نب دمحم مهنم
 هنا مث 6 ايراست اماما ناكو ص انغلب اميف ءارثلا ىلع عيوب س ىدمحيلا

٠ ةمامالا نع لزتعا
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 عطق ىلع عيوب نم مهنم ث ةمئأ ةينامثل هدعب نم نامع لهآ عيابو
 ةمئألا ءالؤه نمو ث عافدلا ىلع ميوب نم مهنمو ث انغلب دت ام ىلع ءارشلا
 : اينع نسحلا نب دمحم لازتعا دعب نم ةمامالا ىلع اوعيوب نيذلا ةينامثلا

 ربزهلا نب نازع هدعب نم مث ء ىوزن لزانلا ىصورخلا مساقلا نب تلصلا
 نب نازع دعب نم مث 7 مساقلا نب تلصلا ةايح ىق هل دتع ص ىكلاملا

 ربزهلا نب نازع ةايح ىف دقع ث دمحيلا بلك نم ىكلاملا ربزهلا
 ديعس ىهبأب فورعملا وهو ث هللا هنعل ىنادحلا دمحم نب هللا دبعل
 . ىطمرقلا

 قحلا ةوعد نع مغيز هنم ملعي نأ لبق نم ديعس ىبأ ةايح ق دنع مث
 تلصلا تامو ، ةيناث مساقلا نب تلصلل ةطمارقلا ةعدب ىلا نيملسملاو

 ٠ ةمامالا نع لازنعا ريغ نم مساقل ١ ني ١

 ىنب ىخآ ىوزن لزانلا ىنتحسلا ديعس نب نيسحلل هدعب نم عيوب مث
 ربغ نم تام مث % انعمس ام ىلع رهش نم لتآ ةمامالا ىق ثيلف س ةلاعن

 ٠ ةمامالا نع لا زتعا

 عيوبو ؤ ىوزت لزانلا ىنادحلا فرطملا نب ىراوحلل اودقع مث
 نمو ث قاسفلا ىديأ ىلع ذخأ دلبلا ىف ناكف ، ةعفادملا ىلع انغلب ام ىلع
 ىوزن ىلا ناطلسلا ءاج ناك اذا ناكف س اديدش اذخآ نامع لهآ ءاهفس

 اذاف ے ىوزن نم هسفن لزنم ىلا ةمامالا تيب نم لزتعا اهلهآ نم ىيحي

 ةمامالا جات عضوو ث ةمامالا تيب ىلا وه عجر ىوزن نم ناطلسلا جرخ

 ٠ هللا ىصع نمل ةعاط الو ث هلل الا مكح ال : هلوح نمل لاقو هسأر ىلع

 ء بسحأ اميف ةماس ىنب نم مون ناطلسلا دنع رمألاب هل امئاق ناكو
 رذعو ء ةمامالا نع لازتعا ريغ نم تام نآ ىلا كلذ ىلع ىراوحلا لزي ملف
 نمل الا دحأل اندنع رذع الو ، ىراسشلا رذع ريغ نيملسملا دنع عفادملا
٠ هللا هرذع
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 ن اكو 6 فرطم نب دمحم نب ورمع هيخآ نبال هدعي نم دنع من

 ٠ ةمامالا تيي نم لزتعا ناطلسلا ءاج اذا ى همع ليس وحن ىلع

 5 ةايحلا ىف دمحم نب رمعو ؤ كلذ دعي نم ةطمارقلا تءاج مش

 تيي ىلا عجري ملف 6 ىح وهو نيرحبلا ىلا نامع نم هطمارقلا فعجرقف

 ٠ ةمامالا دنع نم هةرنف اهيف ناك نينسب هدعب نم دنع من ء ةمامالا

 ىلع هوعيابو ڵ ىوزن دمس لزانلا ىدنكلا ديزي نب دمحمل دقع مث
 ملف % نيد هيلع لجر هنأب ةعبيلا دنع مهيلع لنعاو ى عافدلا ىلغ انغلب ام

 برهو ى دلبلا ىلع بلغت ناطلسلا نا مث ، ءارشلا عطق ىلع مهعيابي
 ركسعو رسلاب ركسع ث نيركسعب ناطلسلل هترصاحم دعب نم ديزي نب دمحم
 ٠ داتعألاب

 ص ىردبلا الملا نب مكحلل هتايح ىف ديزي نب دمحم دعب نم دنع مث
 ةفعضلا ق هلثم ةليتقلا لهأ نم ناك اماما نأ ملعن الف س لاعس لزانلا

 ٠ امرجم الو املسم ةنهولا و

 ا ركسع ناطلسلا ماقأو % ةمامالا نع لزتعا الملا نب مكحلا نا مث

 رظنلا ند دسا ر نوكب نأ نيملسملا ىلع قحلاف ٠ ةراغلا هذه ىلا ىوزنب

 ٠ نيلطبملاو مهنم نيقحملا ةمئألا نم هاوس نمم مهيلع مظعأب سيل

 نب دمحم دعب نم نيفوصوملا ةمئألا ةينامثلا ءالؤه نآ كتفرع دتو
 مهل دنع مهلك نيترم هل دقع نم مهنم ؤ سفنآ ةينامث مهو ث نسحلا

 نب دمحم توم لبق اوتام مهلكو س نسحلا نب دمحم ةايح ىف ةمامالا

 ٠ هلبقت ناك نم ةابح ىف هل دقع دق دحاو ريغو ، نسحلا

 قحل ا ىف ميلك هللا مكح ق دابعلا نآ قحلا فرع نم ملع دقو

 اماما نوكي نآ اما رظنلا نم دشار نأ قحلا فرع نم ملع دقو ؤ ءاوسلا

ح مهانركذ نيذلا ةمئألا ءالؤه كلذكو ٠ ىده اماما نوكي نآ اماو ، الاض



١٨٥ 

 . ىده ماما نوكم نآ اماو س الاض اماما نوكب نأ دبال مهنم دحاو لكف

 هرمأ ةفرعم انمزلي نآ ىرحأ وهف اننامز ىلا أدهع برقأ مهنم ناك نمف

 ه هلبق ناك نم ةفرعم نود

 انمزلي ال ناك ناو ئ هلهج انعسي نأ ىرحأ دسنا رف 6 دسثار دعب اوعيوب

 ٠ مهتفرعم انمزلت نأ ىرحأ هدعي نم نيذلا ةمئألاف ڵ دشار ةفرعم الا

 نوكي وأ ؤ نيملسملل اودع الاض نوكي نآ دبال مهنم دحاو لك نأل
 6٧ دحاو مهتكلمم ىفق ناك نم دنع مهلك مهيف مكحل اف ، نيملسملل ايلو انحم

 لهج ةمئألا هذه نم دحا و لك ةكلمم ق ناك نم عسي ل هنا لدت دتو

 ٠ ارئاج ناك نا ٥هروج لهج الو أ الداع ناك نا \٤ هلدع

 نم مهرصع دهاش نمم الو ث مهتكلمم لهآ نم نكي مل نم امأو

 ريغ هنأل ؤ مهنامياو مهلدعو مهرفكو ؤ مهروج لهج هعسيف ث مهتيعر

 هروج وأ مه دحآ رفكي ةجحلا هبلع تماق ناف ح مهتعاط نم ءىشب دبعتم

 قحتساو هناميا وأ مهدحأ لدعب ةجحلا هيلع تماق ناو ص هنم ةءاربلا هيلعف

 كلذ نم ءىشب ةجحلا هيلع مقت مل ناو ى هتيالو هيلعف هيلع ةيالولا كلذب

 نم هب هللا هدبعتي ءىش ةجحلا هيلع موقت ىتح مهرمآ لهج هل عساوف

 ٠ هب هللا هدبعت امب مايقلا هيلعف ، مهرمآ

 نم ث مهلك نيلاضلا ةمئألاو س مهلك نيقحملا ةمئألا ميمج كلذكو

 ءايبنألا نم نيدتهملا ةمئألا تناك « هرصع دهاشن مل نم ىلا مدآ ندل

 ةمئألا تناك وأ ، نيحلاصلا هللا ءايلوأ نم مهريغ نم وآ ، نيلسرملا وأ

 نم وأ نيلسرملا هللا ءايبنأ اوبراح نيذلا نيدتعملا ةربابجلا نم نيلاضلا
 مل وأ ، نيملسملا ةمئأ نم ادحأ اوبراح نيذلا ، نيملاظلا ةمئألا نم مهريغ
٠ نيرئاجلا الو ص نيدتهملا نم ادحأ اوبراحي



_ ١٧٨٦ 

 مهنم دحأ ةيالو دحآ ىلع بجي سيلو مهلهج انعسي كئلوأ لكف

 هجحلا هيلع موقت ىتح هنيعو همساب مهنم دحأ نع لاؤس الو هنيعو همساب
 ةيالوب ةجحلا هبلع تماق اذاف ى مه دحآ نم ةءاربلا وأ ، مه دحأ ةيالوب

 مهدحأ نم ةءاربلاب ةجحلا هيلع تماق ناو ث هتيالو هيلعف ، مهنم دحأ
 ٠ هلهج هعسي مهنم دحأ نع لاؤسلا هيلع سيلو 4 مهنم ةء اريلا هيلعف

 نييبنلا هكئالملا نم مهلك هللا ءايلوأ عيمج ىلوتي نأ هيلع كلذكو
 ٠ نيعمجأ مهنم نجلاو سنالاو 4 نيلسرملاو

 هللا ء ايلوأ عيمج ةيالو هل تنيث دنف هلك هللا ء ايلوأ ىلوت اذاف

 انييت الا هنيعو همساب هتيالو الو مهنم دحأ ةفرعم هيلع سيلو 4 مهلك

 عمس اذاف ث هلهج هتمأ نم ادحأ مسي الف ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 ٠ هلمع هيلا ىدؤن ةهج ىاب هطع هيلا ىدأت وأ هركذب

 ىلع سيلو 0 مهلك مهلهج عسيف ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ريغ امآو

 مهريغ الو ليفارسا الو لاكيم الو مالسلا هيلع ليربج ةفرعم دح
 تلطأ هنا : ليتق ىذلا ڵ تاومسلا اوئلم نيذلا مهلك هللا هكئالم عيمج نم

 امدتت هيلعو الا عباصأ عبرأ عضوم نم ام س طيت نأ اهل قحو ءامسلا

 مهركذب قطن نيذلا هلسرو هئايبنأ نم دحأ ةفرعم الو ٠ هتهبج وآ كلم
 نيذلا س نيحلاصلا هدابع نم دحآ ةفرعم الو ؤ قطنب مل وآ نآرقلا

 هيلع سيلو ى ةمئألا ريغ وآ ةمئألا نم س قطني مل وأ نآرقلا مهركذب قطن
 همساب مهنم دحأ ةيالو الو . مهتركذ نيذلا ءالؤه نم دحآ ةفرعم

 .٠ هنعو
7 

 هتيالوب وآ 64 هنفرعم هيلعف ك مهنم دحأ ةفرعمب ةجحلا هبلع تيمات اذاف

 .هتيالو هيلعف

 6 ةمثخلا ربغو ةمئألا نم مهلك هللا ءا دعأ عبمج نم آربب نأ هبلع كلذكو

ءىرب دقمم ؤ هللا ءادعأ عيمج نم ءىرب اذاف ٠ نيعمجا سننالاو نجلا نم



_ ١٨٧ 

 ئ هنيعو همساب هنم ةءاربلا الو 6 مهنم دحأ ةفرعم هيلع سيلو 6 مهنم

 ةمئأ ريغ نم وأ ث لالضلا ةمئأ نم مهلك هللا ءادعأ ميمج لهج هعسيو
 ّ نيحلاصلا نم ا دحأ وآ أ هلسر وأ هئايبنأ نم ادحأ براح نمف ؤ لالضلا

 براح نمم قطني مل وآ س هركذب نآرتلا قطن نمم براحي مل نمم وآ
 ءالؤه لكف س هيراحي مل وآ ، هاداعو ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم انلوسر

 موقن ىتح هنيعو همساب مهدحأ نم ةءارملا دحأ مزل الو مهلهج عسي

 ةجحل ١ هيلع موقن وأ هنفرعم هيلعق 6 مه دحأ ةفرعمد هجحل ا هبلع

 3 مهنم دحأ نع لاؤس هيلع سيلو ث هنم ةءاربلا هيلعف ث هنم ةءاربلاب
 ةجحلا هيلع موقت ىنح كلذ عيمج لهج هعسو 4 مهلاعفأ نم ءىش نع الو

 ٠ كلذ مهفاف هنم ءعىنب

 هريغ لىيسك دسثار ليبس اولعجي مل نيملسملا نامف : لئان لان ناف

 ءا رو امو امهتلالض لهج عسي ال ىسوم وآ دشا ر نأ : اولاننو 6 ةمئأل ا نم

 5 هنيعرل دشار ةلالض لهج عسي ال نوملسملا لوقي امنا : هل لف

 اوملع اذا ى هتعاطب هلل نينئادلا س هتيار تحت نيبراحملا ء هتكلمم ق نيذلا

 دشلاو ث هرفك لهج عسي الف ى هيلع ىغبو تلصلا نم ةمامالا بصتغا هنأ

 ىغبب هنم ماع ىلع كلذ مهنم لعف نمو ث هتعاطب ةنونيدلاو « هدضع ىلع

 ٠ كلذك دسارل هتيالوب رفاك اندنع وهف تلصلا ىلع دشار

 هيلعف ء تلصلا ىلع دشا ر ىغب اذه اننامز ق هعم حص نم كلذكو

 ىلع اد شار ىوآ نمو دشار ةنقرافمب نبدي نآ هيلعو 6٤ هنم آريب نآ

 قرافي نأ هيلعف ، الهاج وأ ىغبلا لهأ نم ةءاربلا مكحب املاع ناك ، هيغب
 17 ىلع نيملسملا لوق اذه “ هيغب ىلع ادشار ىوآ نم هنيد ق

 ٠ ثنآ كلبوآت

 ٨٧ هدعي نم نبي ذلا ةمئأل ١ لبس ريغ اذه ق 4 ر ليبس : ل انت ن اف

تويئ اذعم حص امك 6 مهتماما تودث انعم حصي مل ٥ دعي نم ةمئألا نأل
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 ءالؤهو بوبحم نب دمحم هتماما ىلع هعياب تلصلا نأل 5 تلصلا ةماما

 نم هريغو ىنادنلجلا دسثار لثم مهعيابي ناك امنا دسثار دعب نيذلا ةمئألا
 ٠ نامع لهأ ءاسؤر ءاهفس

 ش نافع نب نامثع ةماما ممأ تبثأو حصأ تلصلا ةماما : هل لقف
 ةحص مآ نامع لهآ دنع حصأ هتماما ىف نافع ني نامثع ثادحا ةحصو

 اذاو ء هنس ربكو همدقو هفعض نم ةانق ىلع ءىكتي ناك اذا تلصلا ةفعض

 داهجلا نع هللا هرذع دق نم هلعلو س هنكلمم ضعب ىلع ةمذلا لهأ بلغت

 لزن اذاو س هنم ادعاس دسشوأ س ادسج هنم ىوقأ ىضرملاو ناجرعلا نم

 نع لوحتي نآ هل عمطي ملو % داهجلا نع هللا هرذع دن نم ةلزنمب

 ريكنلا كرتنو ى هتيالو تتبثو س هتماما تلاز مقس ةحصب ةلزنملا كلت

 . ةجح ريكنلا راهظاو ةجح
 ١ دسج ىوقأو 6 ا دهع انيلا برقأ نسحلا نبا نأ را دلا ق حصو

 ٠ تلصلا نم ادعاسو

 نم دنع هتيالو تحصو دشار ةماما تتبث دق اذاف : لئاق لانف ناف

 نم ىلع ةءاربلا بجنت امك هنماما توبثو س هتيالو توبث هعم حص دق

 الو س هيغب رمآ هعم حصي مل نم امآو س هملظو دسشاار ىغب هعم حص دق

 % ايغاب دئار ناك نا هلل هنم داقتعا ىلع فوقولا هيلع قحلاف ث هتيالو رمآ

 كردي مل نم عسي أذه ى ىلو هل وهف لدع مام ١ ناك نا و ؤ، ودع هل وهف

 ٠ هفرعن ىذلا نيملسملا نيد اذهو ص هنامز

 نم ةءاربلاب وعدي نأ انناوخا نم دحأل بحن امو : ةرسلا نمو

 ةعاسنا بحتسن امناو ، هنيد ىف كلذ هعسي ام وآ ث انتوعد لهآ نم ماما

 سيلو ع ةيبعشلاو ةيقيرطلاو ةيرفصلا لثم ةعدبب انيد عرش نميف ةقرفلا
 نم ةءاربلا هنم رهظ نم الا نيملسملا نيبو ةيبعشلا نيب ةقرفلا راهظا بحن

 ناف ، فيعضلا هيأر ىلع هوقراغي مل ذا لجأ نم نيملسملا ةمئأ نم دح
هوتترافب مل ذا لجأ نم نيدلا ق نيملسملا ةمئآ نم دحأ نم ةءاربلا رهظآ نم
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 ىف نيملسملا ةمئآ نم دحآ نم ةءاربلا رهظآ نم ناف س فيعضلا هيآر ىلع

 نيمل سحلا ىلع قحلا كلذف ث ةنونيدلا ىف هايا هتقرافم لجأ نم نيدلا

 . نيملسملا ءافعض هبنتجيل ث هرفك اوريظيو ك هرمأ اوعيشي نأ
 ة ةمامالل انتوعد لهأ همدق نممو ث انتوعد لهآ نم ناك نم امأو

 انتوعد ةمئآ نم دحأ نم ملع نم ىلعو س هنم ةءاربلا ةعاسنا بحن امف

 ةنحم نم نيدلا ىف همزلي امب نيدي نأ لك ىلعو ث هنم ةءاربلا ارفكم ارمآ
 مل نم فلكي نأ هل سيلو ث هنم ةءاربلا هملع ىف هيلع بجي امب ، هملع
 ىعارل انهدلا نم سانلل عسوأ وه اميغ هتءاربك آربي نأ هملعك ملعي
 . لبالا

 همحر ث سيمخ نب تلصلا نع ء هللا همحر س ىراوحلا وبآ ىنربخأو

 نافع ىبأ نب دمحم ركذ هنآ ى هللا همحر ڵ بوبحم نب دمحم نع “ هللا

 : لاقف رثؤملا ويآ امآو : ىراوحلا وبأ لاننف ى عيلخ اندنع وه : لانف

 نب دمحم نم ءىرب اننامز لهآ نم الجر نأ ولف س هعلخ نع قيضي هنا

 بويأ نب لئاو بويآ ىبأ نع بتكلا ف دجن ذا لجأ نم نافع ىبآ
 نم وأ ث ارابج ناك نافع ىبأ نبا نا : لاق هنأ هللا همحر ىمرضحلا

 كلذ لجآ نم هنم ءىربف هنم آريب بوبحم نب دمحم عمس ذا لجأ

 اندنع لجرلا كلذ ناف ، هرفكم نافع ىبآ نبا نم هعم حصي نأ ريغ نم

 + عيلخ اندنع ةفصلا هذه ىلع

 هللا دبع تومرضح مام ا ليبس اندنع نافع ىبآ نب دمحم ليبسو

 نيد هيف اننيدو ث ديعس نب هللا دبع ىف ائيسث لوقن سيلو ، ديعس نبا
 ١ نيملسمل . +

 ٠ ابنج هيلع ١ ومدقو اولزع تومرضح لهآ ناك دقو
٠ مهه٠



 ٦٠\ا .

 ديعس ني ا ١ ذ ناكو : ىمرضحلا حاضول ١ لوقي درعس نبا رمآ ق و

 تدبحأ تايهاد هدعي نم تثدحف ٠ لماش حانجلاو ىبحي نبا نم ااماع

 دومع موقل ١ مصقي وأ 6 هقرف انيف ثدحتن نأ ةسشخ تالكشم امه رتس

 .٠ ةقلحلا

 ق عسو امب مهتملك عامتجا و ث اننوعد لهأ ةفلأ بحن كلذكو

 سيلو « مهنيب امىف ىواعد ىه امنا ةوعدلا لهآ فالتخا نأل أ نيدلا

 ىعدي دحاو لك امناو س قحلا ةعيرش فالخ ةعيرشب نيدي مهنم دحأل
 نمف س قحلا ةعيرشل انتفاوم هيف ناك ى هيف هئاعدا ىف اقداص ناك نا ام

 هنم هلل آربي نأ هيلعف ء مهنم ىغابلا ىغبو 0 مهنم بذاكلا بذك ملع

 كلذ بذك نع لاؤسلاو ثحبلا سانلا فلكي نأ هل لحب الو . هنيعب

 ٠ ىغابلا كلذ ىغب ةحص نع الو س بذاكلا

 ٧ بذاكلا اذه نم نوع ربب ال نيذلا هء ايلوأ نأ ملعي نأ هيلعو

 ىلع ركني نأ هيلعو ى نيدلا ى هيقفاوم ص ىغابلا كلذ نم نوءربب الو
 ع ابتا هيغبي هعم حصي نأ دعب ىغابلا كلذ نم آريب هنأ مهنم ملع نم

 هنأل .ي كلذب ناد نم علخي نأ هيلعو ؤ هنم ةءاربلا هريغ ةءاربل س هنم

 نيملسملا نيد مكح ىف بجي امب الا دحأ نم ربب نأ دحأل لحب ال

 ٠ ىدهجب كل تنيب دنف ؤ هنم ةءاربلا

 اوناك نيذلا ةمئألا كئلوأ نع نسحلا ىبآ فوق ق رظنا : هريغ لاق

 ىف اقحم نوكي نآ مهنم دحاو لكل دبال نيذلا س رظنلا نب دسئار دعب

 %كهل ايلو وأ هلل اودع نوكي نأ ةلاحم ال ص اهيف ااطبم وآ ث هتماما

 .ةلاحمالو

 ضعب ناك دتو ؤ ةتباث ريغ نوكت نآ اماو ةتباث هتماما نوكت نآ اماو
 لك نآ فراعتلاو ح اضعب مهضعب ءامدل نيكفاس نيبراحتم ةمئألا هذه

 لحتسم وهو ؤ هتعاط ىلا عوجرلا ىلا هاصع نمل ارئاج هتعاط ىلا عاد مامإ

نمل ءىطخمو للضمو 6 هعبت ١ و هيوص نمل و ؤ اهيف هسفنل بوصم هنم امال



١٨٦٩١ 

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط ةمامالا كلن نأ عدم ي اهيف هأطخ وأ ض اهيف هللض

 هل لالح هنأ ىري س اهيف هفلاخ نمل قراقمو \ اهدب هرمأ هللا نأو

 مهيف ماكحألا عيمج ذافناو ؤ مهتابوتعو هتيعر تاوكز عيمج ضبق

 مهتيعر ىف اهذافنا ةمئألل زوجي ىتلا ، كلذ ريغو تابراحملاو دودحلاو

 ازئاج ناك ءىش لك نأو ك هيف لعفلا قلطم ث كلذ ف لوقلا قدصم هنأو
 عيمج نم مهتيعر ريغ ىف وأ مهتيعر ىف هل نيلحتسم وآ س لدعلا ةمئأل

 ٠ لاوتخلاو لاعفألا

 ناك اماما نآ ول هنأل ث هنوقحتسي ام قحتسم هنأو ڵ هيف مهلثم وهف

 ةيصعم هذه ىتماما نا : لاقف ث هل اهتوبث ىف فالتخا ال س ةمامالا تباث
 زوجي ال هنا هتيعرل لانق وأ ، ىلع اهمرحو اهنع ئناهن هللا نأو ، هلل

 نأو ث ىتعاط ىلا عوجرلا ىلع مكربجأ الو ، ىتعاط ىلا مكوعدأ نأ ىل
 ةبجاولا دودحلاو ماكحألا ذافنا ىل زوجي ال هنأو ، كلذ ىلع مرح هللا
 ةدحاوب وآ ءابسشضشألا هذه هلوقب ناكل س كلذ ىلع مرح هللا نأو 0 مكيلع

 ٠ هتيالوو هتماما نع اعلخنم اهنم

 بان ناف صس كلذ نم هتباتتسا نيملسملا ىلعف ةمامالا تباث ناك ناف

 . هركذن مل امم ههبشآ امو اذه لجألف ث هولزعو ى هنم اوعرب الاو

 نآ انفعضتسا و ئ هركذ انمدق امك هيلع بجوي فرلا :1ا نا ٠ اذلتن

 نحنو س انسفنأل انطتحاو ى كلذك هنآ ماما لك ىلع بيغلاب دهشن
 ٠ بيغب دهشن نأ هللاب ذوعن

 فوقو ق رظناف . ى رأ وحلا ىبأ نع هتلت ام وحن دجوي دقو

 لكشأ ذا 0 مهركذ انمدق نيذلا ى ةمئألا كئلوأ نع ىوايسيلا نسحلا ىبآ

 هنآ .0 مهنم دحأ ىلع نيملسملا نم عامجالا دجن ملو ؤ مه رمآ هبلع

. ملسأ مهنع فوقولا ىآرف لدع ماما



 س ١٩٢

 هنأ الو ، الاؤس كلذ ىف هسفن مزلآ هنأ نسحلا ىبأ نع دجن ملو

 ءىرب نم ىلوتي هنآو هنع اندجو اميف نسحلا وبأ ركذي ملو ى اهمزلي مل
 هنآ اندنع ام ىلعو ص هب نظلا نسح ىلع لوقنو ث هالوني ال وآ مهنم

 هسفن مزلي ال هنأ بيغلاب دمسشن نأ انل زوجيالو س مزالو زئاج
 هيلع لخادلا بيرلاو ةهبسشلاو لاكشالل فقو امنا هنل ، اذه ىق الاؤس

 بجي وآ ث ةءارب مهيلع هب بجي حضا و رمأ مهيف هدنع حصي ملو ، مهيف

 ىفخي ال نمم هنآ اندنع نسحلا ايأ نأل ف مهيف هب مكحيف ث ةيالو مهل هب

 ةريبك نوكت ةحضاو ةفص مهنم هعم تحص ول نآ ص ةءاربلا بجوي ام هيلع

 ملع نم دنع اهبكار نم ةءاربلا بجت ةدحاولا ةريبكلاب نأل ى هللا نيد ى

 مكحل ٠

 ث هتيالو زوجت الو س اهنم بتي مل نا ءاملعلا نيب كلذ ىف فالتخا الو

 ء ةياغ ريغ ىلا ص هالوت نم ىلوت نم ةيالو الو س هالوت نم هيالو الو

 نم بيوصت الو هيبوصت زوجي الو س كلذ قوف امف فلآ ةئام غلب ولو
 نم هجوب اهبوكر ىلع هل ةنوعملا الو \ هدضع ىلع دسلا الو ء هبوص
 ء ملق ىربب وأ ث ةاود دمب وأ ث ةلالدب وأ ، ةداهشب اهلك تانوعملا هوجو

 . اهلك تانوعملا عيمج نم اذه _ ةخسن كلذ هبآ ام وأ

 امح د سنأو 6 اهحبتأو 6 رئابكلا مظعأ نم ةريبكلا كان تناك ء اوسو

 نخد وأ س ةرذ بح سدس فيفطتف ةلزنم اهلقأو اهاندأ نم وأ س ةلزنم
 كلذ نم لقأ وآ ح فيفطتل ١ هي حص ام وأ ڵ ةضف ةيح وآ ء ةضف طا ربق وآ

 قسنتو هنم نرطفتي تاومسلا داكت ) ام بكر وأ ، ىبن فلأ لتق نمك
 ءا وس كلذ لكف 6 اهلك ىصاعملا رئابك بكر وآ ئ (اده لابجلا رختو ضرألا

 ٠ ةءاربلا ماكحآ ىن

 ءاملعلا نبب فالنخا الو . انددع ام عيمجب ةءاريلا تيثت “.وثن فيقطتلايق

 ء امرحم وآ الحتسم فيقطتلل بكارلا ناك ءاوسو 0 هملعن اميف ، كلذ ىف

فيقطتلل لحتسحلاف ء امرحم وأ الحتسم اهلك ءايشألا كلتل بكارلا و



 س ١٩٣

 دق ام فيفطتل لحتسملاو ىدنع كلذ ىق قرف ال ء ءايشألا كلتل لحتسملاك

 نم هل لزاعلاو 4 اناودعو ايغي نيملسملا ماما لتتل لحتسلاك انفصو

 هتماما توش لاح ق ماما ىلع مامال دتاعلاو ؤ اناودعو ايغب هتماما.

 ٠ اناودعو ايغب اهلاوز لبتو

 فيفطتلل مرحملاو ث ءايشألا هذهل لحتسملاك فيفطتلل لحتسلف
 نمم امهريغ وأ لاصي وأ كامس ىلع ىغابلاو ع ءايلا هذهل مرحملاك
 ةمئأ مظعأ نم ناك ولو ث نيملسملا ماما ىلع ىغابلاك اردق امهنم لقأ وه
 كامسلا نم كلذل لحتسملاك ةمئألا نم كلذل لحتسملاو س اردق نيملسملا
 لاصبلاو كامسلل لتاقلاك هنيد ىلع نيملسملا مامال لتاقلاو ، لاصبلاو
 ٠ ةءاربلا ماكحأ ىق هنيد ىلع

 هلطابو ، هل لتاقلا قح لمتحي اميف هنيد ىلع نيملسملا مامال لوقلاف

 لمتحي اميف ةلبقلا لهآ نم اقساف ناك ولو ء لاصبلاو كامسلل لتاتتلاك
 نأ فاصنالاو لدعلا اذكهو ث ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ىف هلطابو هتح هيغ
 تالمتحملا نمو س تامرحملا نم هلك كلذ ذا ث ءاوسلاي قحلا ىف لكلا نوكي
 نيمو.صعم ريغ مهلك ذاو ث دابعللو هلل هيف قحلأ اممو ، لطابلاو قحلل
 ىف مهلزانم هيف توتسا اميف ءاوسلاب قحلا ىف مهلكو ث هللا ءاسث نم الا
 ةفص مهيف هدنع حص نسحلا وبأ ناك ولف ث نيملسملا مكح ىفو ث هللا نيد

 مهيف هدنع حصي مل املف ث آربو ىلوتل ك ةءارب وآ ةيالو بجوت ةحضاو
 ٠ لاؤس عضوملا اذه ىف نكي ملو س لاكسثا فوقو فقو كلذ بجوي ام

 % ةمئألا كلت نع عضوملا اذه ىف فتاولا فقي نأ اندنع زوجب الو

 ةيالولا ةضيرف ميض دق نوكيف س مهنم ءىرب دن نمعو ث مهالوت نمعو
 ءايلوأ اونوكي نآ امآ ص هللا نيد مكح ق ةلاحم ال مهنأل 4 مهيف ةءاربلا و

 ء ىري نمعو ؤ مهال وت نمعو { مهنع فقاولا فقتو اذاف ے هللا ءادعأ وأ هللا

 ى ذلا كشلا فوتو ١ ده ناك 4 هفوتقوك فتو نم الا لوتب ملو 4 مهتم

 . ملعأ هللاو هلجأ نم ةيبعشلا نوملسملا قراغ
( [ ج عرشلا نايب ١٢٣ م)



_ ١٩٤ 

 ٠ هنع فوقولا ىف ةءاربلاو ةيالولا ضرفل اعيضم فقاولا ناكو
 نكي مل اذا ةمئألا ءالؤه نع فوقولا زوجي هنا : عضوملا اذه ىف ليق دقو

 6 قح ةصهئآ اوناك نا مهتيالوو مهتعاط همزلي نمم مهتيعر نم فتتاولا

 مل اذاف ، روج ةمئأ اوناك نا مهتقرافمو مهذم ةءارملا همزلت نمم وأ

 ىلوتو س لاك_.شالل مهنع فقوو ك مهرمأ هبلع لكشأو ؤ مهتيعر نم نكب

 ملعي مل ام هئايلوآ نم مهنم ءىرب نم ىلوتو ف هئايلوآ نم مهالوت نم

 د_حاو لك ناكو ث قح ريغب آربن ءىربنملا وأ ڵ قح ريغب ىلوتملا نأ

 فقاولل زوجب الو ، فوقو وآ ةءارب وآ ةيالو نم مهيف ء هملعب اصوصخم

 © هفوتوك فقو نم الا بوصي الو س ءىرب نم وآ ىلوت نم ءىطخي نأ

 ىلوت نم الا بوصي الو س ءىرب وأ فتنو نم ءىطخي نآ ىلوتملل زوجي الو

 بوصي الو ؤس فقو وآ ىلوت نم ءىطخي نأ ءىربتملل زجي ملو ى هتيالوك
 ٠ هتءعاريك ءىرب نم الا

 ى كلذ ىلع نومأم ث هملعب صوصخم الك نا عضوملا اذه ىف ليق دتو

 5 ةيالوب كلذ ىف رهجلا زوجي الو س فوقو وأ ث ةءارب وأ ةيالو نم

 ف مكحلا جرخي سبلو ص هماع ىلع اروصقم لكلا نوكيو ث ةءارب الو

 هفوقولا زوجي ال ذا 7 عدبلا جرخم نسحلا ودأ مهنع فقاولا ةمئألا هذه

 دحاو لك نوكي ال عدبلا اذاو ث ءاملعلا دنع هللا نيد ملع ىف اهلهأ نع

 . موتعدب هدنع حص اذا ةءارب وأ ةيالو نم مهيف هملع ىلع اروصقم

 ء عدتبملا نع فوقولا الو س عدتبملل ىلونملا ةيالو زوجت الو

 قرافم لاض لطبم عدتبملا نأل س مكحلا ملع نم دنع هالوت نم نع الو
 ءالؤه ىف ليق د_ةو ث هللا نيد نمو ث قحلا ةلحن نم جراخ ث هللا نيدل

 د_حاو لكو ث قحلا ةلحن نم نيجراخ ريغ مهنا ةمئألا نم مهنع فوقوملا

 ىلوتملا نأ ملعي مل ام فوقو وأ ةءارب وأ ةيالو نم مهيف هملعب صوصخم
٠ قح ريغب كلذ اولعف س ءىريثملا وأ فقاولا وأ



_ ١٦٥ 

 عضوم ىفو س دحأ ىلا ابوسنم هدجأ مل & تاباوجلا ضعب نمو

 ند ىلا هنم رصتخم بوبحم نب دمحم نب ريب باتك تاباوجلا ضعب نمو

 تاجناو ؤ همقتس ناب دقف دشارو ىسوم ثدح امآف س نيملسملا نم بنك

 نم ناك ام امآو س امهرفك لهج عسي ال : اولاتو س نيدب هنم اوتربف ، هتملظ

 ح رادخألا اهب انيلع تفلتخاف ث دستارو ىسوم دعب نم نيثدحملا ثادحا

 ء ة._بفاذتم تالاقم اهيف اولاتو س رادلا لهآ اهترهسن ىلع انل عمتجي ملو

 د امم كلذ نآ انيآرو انكسمأف س ةئفاكنم تاداكحب كلذ ىف اوكحو

 داك ك ۔ هلهأ لالضب ةجحلا انيلع موقت وأ ڵ هلدع انعم حصي ىتح هلوج

 :اضرلا هيف ام كلذ نم نيدب هملع ىلع كلذ ق روصقم رادلا له نم

 . هيف فلتخم ى ةءاربلاب الو ةيالولاب رهجت الو ث هبرل

 هنآ كاذ ىنعم ىدنع جرخيف ؤ انكسمأف : هلوق ىف رظنا :هريغ لاق

 .٠ بو ند الو ةئطخم ال و ةءا ريم الو ةدالو مهيف مكحي مما فشتقو

 كلذ ناك ناو 6 هلهج انعسي امم كلذ نأ 6 انبآرو : هلرذ ق رظنا و

 هل ازئاج فوةولا ىاع ةماقالا ناكو س لاؤس هيف هبلع نكب مل هلهج هعسي

 مكح ذفنيف ء ١ رد وآ ةدالو ىلا فوقرلا نع هل زوجي ام هعم حصب ىنح

 4٩4 ٠ عقف 4٩ عم حص ام

 ةجدلا انيلع موقت وآ ى هلدع انعم حصي ىتح : هلوق ف رظناو

 هاعجي ملو 6 هلطاىو هقحو هلالضو هلدع لمتحي امم هلعجف أ .هلهآ لالض

 ٠ ل__طابلا الا لمتحت ال ىتلا عدبلا نم

 كلذ ىف هملع ىلع روصقم رادلا لهأ نم ناك ناو : هلوق فق رظناو
 ء ةءارب وأ ةيالو نم مهيف ملع امب اصوصخم هملع ىلع اسوبحم هلعجف

 آربت ءىربتملا نأو ، قح ريغب ىلوت ىلوتملا نأ ملعي ىتح كلذ ىلع انومأم

 تزاجو ، انوهأم نكب مل قح ريغب ىلوت ىلوتملا نأ ملع اذاف ، قح ريغب

ةءاربلا تزاج ث قح ريغب اربت ءىربتملا نأ ملع نا كلذكو ث هنم ةءاربلا



_ ١٩٦١ 

 نأ الو ، قح ريغب ىلوت ىلوتملا نأ ملعي مل اذاو ث انومأم نكي ملو ع هنم
 ٠ ىلوتملاو ءىربتملا ىلوتي نأ فقاولل زاج ، قح ريغب أربت ءىربتملا

 ء هيف فلتخم ىق ةءاربلاب الو ةيالولاب رهجت الو : هلوق ىف رظناو
 رادلا لهآ فاانخال ء كلذ ىف ةءاريلاو ةيالولاب رهجلا نع عنم فيك رظناف

 ،ةئفاكتملا تاياكحلا اهيف مهتياكحو ث ةيفانتم تالاقم اهيق مهلوقو س كلذ ىف

 ٧ هجح مهدحأ ىلع مهدحأ لعجي ملو ى نيئفاكتم مهلك رادلا لهآ لعجذخ

 مكحي ملو ٠٨ قحلا ةلحن نم مهدحأ جرخي ملو أ ءاوس مهلك مهلعجو

 ءال_ه ق مكحلا لعجب ملو 65 لطابي مهدحأ ىلع الو قحب مهدحأل

 نوكيال لطبملا عدتبملا نأل ،انيعدتبملا مكح ريغ مهمكح لعجو ك نيعدتبملاك
 ٠٨ قحلا ةلحن لهآ نم اعيمج نانوكي الو س هتعدي ىف هل فلاخملل ائفاكم

 امهنم دحاو لك نأل ى قحلا ةلحن لهأ نم اعيمج امه نيئفاكتملا نيفلتخملاو

 ٠ هللا نيدل انتفاوم ناك اقداص ناك نا تاياكح ىكحيو س ىورعد ىعدي

 ء هللا نيدل قرافمو ث ةلاحم ال بذاك وهو ىوعد ىعدي عدتبملاو
 قدصلاو بذكلاو لطابلاو ث قحلل ةلمتحملا ىوعدلا نيب قرفلا وه اذهو
 عدتيملاو % لطايلاو بذكلا الا لمتحت ال ىتلا ىوعدلاو ص هللا نيد ق

 ٠ هللا نيدل قراملا اهيعدم

 ةري..ىلاب لصتم هنأل ، بوبحم نب دمحم نب ريسثب نع هنآ ىدنع اممو
 ى ريشبل اهنا لاقي ىتلا هنيبو ث هنيد عرش ىذلا هلل دمحلا اهلوأ ىتلا
 اهريسفتب نولصتم ء انباتك ردص ف ةلمحلا نم انركذ ام دعب انا مث

 ريغ ىق نيثدحملل هلامعتساو ميمت نب نازع ةدتع نم المجم ث اهدعب

 مكحلا نم هيلا بلط امو ىكز ام س ثدحلاو مهثادحا نم مهتابوت راهنا

 كلذ دعب اميف مكحلا ىرجآ مث ث هيلع ىراوحلا نب لضفلا ةدقعو س هيخ
 ة اهيف تناك طورش اهنم ضقتنا امو ث اهب درفنملا ةكرتشملا ةدقعلا نم
ء هميرحتب كلذ نم ءىش ىف ةجحلا تمانت ام لكف ث اهل عرف داسف وآ



١٩٧ 

 هبف كشلا غئاس الو 6 هلهج عساو ربعف هي ةنونيدلا ق هل ةرهشلاو

 ٠هلهأآ لالض ىق _ ةخسن _

 هسفن ىلع كشلاب عجا رو ث هدي ىف ال ضقان كلذ ىف كاشلا نأل

 املكو ث اهركذ انمدق ىتلا ةلمجلا مكحب قحلا كلذ ناكو ، هب ناد اميف

 رذعل عطق الو ، هلهج عساوف اهريغب مظتنا الو س اهريسفت ىف كلذ عقي مل

 هل ةرهشلاب هبوكر ىف لصتي ملو ث مهل ميرحتلا هيف تبثي امو ع هب سانلا
 5٨ هم نيدتلا ىف مهل صاخ مهنم هملع نم ىلع روصتم كلذف ء مهيف

 فنأنست قرفلا اذهيو \ هسفت ةصاخ ىق مهنم لك ىلع هب ةجحلاو

 ردص ف ىتلا ةلمجلا هذه ىلع نيقفتملل هب تبثيو ث ةنحم ريغب ةيالولا
 مكحلا نم هانتبث ام ىلا اهنم مهل ءاعدلا بجي ىتما ةوعدلا ، باتكلا اذه

 انعسو ام ث مهنم نيملسملل ميلستلا ىف تاءاريلاب اوعزاذتب مل ام اهيف

 ٠ اهل لمجملا لوقلا اذهب اهنم مهل هلهج

 هت :مسنب مهنم دحاو لك مازلا نع قرفلا اذه دعب كاسمالا انيآر دقو

 قافتالا لاح ىلا هيف لخد اميف هيلع مكحلا نم بجي امب ، هثدح ةبمستو

 ٠ انفصو ام ىلع

 نب دلاخ نب د_هحم ىلا ث بوبحم نب دمحم نب ريسثب باوج نمو

 اونبت ؤ اولج٬عي الو اوعرسي ىلوألا : لئاو نب دمحم نب نامثعو ، دمحم

 « ادبدس الوق اولوتو ف مكرئارس اوحلصأآو . مكناين اوصلخأو & اوتيثنو

 نم هيف مكحلا نايبو ع هتافرعب متضرعت اميف مكل ةحيصنلا غلبأ كلذو
 ء ةميزعلا لهآو ء ىآرلا تارطضم نم كلذ متسمتلا دقل ىرمعلو ص ىلبت

 عامجالا هيلع عقوو ث رظنلا هيلع فقوو ث رومألا هيلع ترج ام متملع دقف
 ٠ لوألا ثدحلاب

 .. رظنلا ند دشار ىسوم نب ىسرم ثدح ىنعي هنأ ىدنع : ٥هرغ لاق

. مكنلمج ىف كلذ ءارو امع توكسلاب متمصتع ا مث : باوجلا نمو
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 ثدح دعب امع فوقولاب اومصتعا مهنأ ىنعي هنأ ىدنع : هريغ لاد

 الو ةيالوب اهيف اوملكتي ملف ث تناك ىتلا ثادحألا نم دسارو ىسرم

 ا_هييف روجلا نع تركسلا نآ اوأرو ، بيوصتب الو ةئطختب الو ، ةءاره
 ٠ ملعأ هللاو ّ ملسأ و بوصأ كلذ ف كلذ

 ىف د_حأ رهجي الأ مكيفو ث مكل مويلا هراتخن ىذلا كلذو : لاق مث
 بوجو مم كلذ نم ءىنت ةجح ةمانا الو ةءارب الو ةيالوب هيف فلتخ

 ٠ اهتماقا كرتن ق رذعلا

 اوح_ .هند مل فيك انهملا اوتتراف نيذلا نع هتلاسو : باوجلا نمو

 ؟ مهيلع هحح اوناك مهو هل نيلماعلا مهءايلوأ

 رهألا ىلاع مهئاليتسا نم ناك امل مث ؤ كلذ اولعف مهرأ مل : لانف

 ند اوررجزو ث هنم ةءارب اورهظي ملف هتوم دعب مهءايلوأ اوحصني مل
 ةمالسلا ىف كلذك هلعفو ؤ ةجح ريكنلا كرت نا : ليق دنو س كلذ دارأ

 قحلا نوكي الام نبمست نيي ةعتاو ثادحألا هذه ىرأ دقو ث ةعنامملا و

 نبب ام :هو ص هيف باوصلا ىذلا داهتجالا نيبو س نيفلتخملا نيب دحاو ق الا

 . نيقيلاو كوكسنلا

 ٠ هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام نبي ام :وهو : رخآ لصف اضيأو

 . ىغفخلاو رهاظلا وهو : رخآ لصف اضيأو

 وهو : رخآ لصف اضرو ٠ ماعلا و صاخلا هو : رخا لصف ايضرآو

 % هركذ لوطي ام هللعو هلئالد حاضياو كلذ ريسفنو ڵ كرتسثملاو صاخلا

 ىنأ تاهيهو س هماكحأو هدودحو هماسقأو هيناعم ىف هل فصولا عستيو

 ناك ام ةصخرلاب اوعستاو س مكسفنأ ىف هللا اوقناف ، هقئاقح غلبمب مكل

 ةهبشلا ليوأتو ث ةقرفلا ناسلو مكاياو ث مكبر دنع اهب اعنتتاو مكرذع

٠ ةد _ سافلا تادانتنعالا ىلاو ص ةيدوملا رطاوخب ام
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 ىمنلا بوبحم نب دمحم نب ريسثب رذنمل ىبآ نع دجوي دن : هريغ لاق
 فلتخم ىف ةءاربلاب الو ةيالولاب رهجي ال نأ ث رايتخالاو ، ةيهاركلاو

 ٠ ه_دن أ

 ةيالو ىف ةنونيدلاب رهجلا مهنم دحأ ثدحي ال نأو اضيآ هنع دجويو
 صرصخم وه ام ىلع مهنم لك نوكي نأو ئ هيق فلنخم ق ةءاري ق الو

 ء هملعب هيف صوصخم مهنم لك نوكي نآو _ ةخسن فو _ هملعب هيغ .
 ٨ هل لحب الام هسفن نم كلذ حيبيف 4 روهملا مكح ىلا جرخي ال نآو

 ٠ هنجح هي هل تماق كلذم ماق هنأ ىنم هدنع ناك ولو

 ىف ةءارب وأ ةيالو ىف ةنونيدلاب رهجلا نع رذنملا وبآ عنم فيك رظناف .
 اوحابأ كلذ اورهش اذا مهنآو ، اهوفرعو ؤ مهدنع تحص دق ثادحأ

 ة ادارح مييلع راهشالا كلذ ناكو ث هتحابا مهل لحي ال ام مهسفنأ نم
 نم هوروشآ اميذ مهتجح مهل تماق كلذب اوماق مهنأ ىتم مهدنع ناك ولو

 راهسثا نم ايطخ دسشآ ىدنع ةءاربلاو ةيالولا راهسثاو ، ةءاربلاو ةيالولا

 ٠ بيو صنلاو ةئطختلا

 لوق ىدنع جرخي الو 5 هعضوم ريغ ق ناك اذا ديدش كلذ لكو

 لطابلاو قحلل تالمتحملا ثادحألا ىف هلوتك لانق نمو ٠ اذه ريسب رذنملا ىبأ

 ثادحألا كلن لهآ نوكي ىتلا قحلا ةلحن نم اهلهأ جرخي ال ىنلا

 بذكلاو قدصلاو س لطابلاو قحلا ةلمنحم ثادحألا كلت لهآ ىف نونيدتملاو

 نيعادتملا ىلع ادهاسث نيدلا نوكي الو ع ىواعدلا نم مهسفنأل هنوعدي اميف

 نيفلتخملا نم دحاو لكو س بذكب الو قدصب الو ث لطابب الو قحب

 ناك نا ى نيملسملا نيدو هللا نيد ىف قحم وه ىوعد ىعدي نيعادتملاو
 ٠ قحلا ةلحن لهآ مهلكو 6 هبعدي اميف ادةداص

 نوكيب نأ هلوقك لاق نم الو ى ريشب رذنملا ىبآ لوق ىدنع جرخي الو
 ىنلا ثادحألا نم ءىش ق ةءاردلاو ةيالولاب رهجلا نعو ؤ هعنمو اذه هيهن

ء هللا نيد ىف قدصلاو قحلا لمتحت الو س بذكلاو لطابلا الا لمتحت ال
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 نيذلاو ى اهبكار لطابو اهلطاب ىلع هللا دهشي ىتلا ، عدبلا جرخم ةجراخلا

 اهلطاب ىلع نودهشي ءاملعلاو ك اهلطاب ىلعو اهبكار لطاب ىلع نودهشي
 ىنعم الا اهبكارل الو هللا نيد ف اهل لمتحي الو ، اهبكار لطاب ىلعو
 ٠ لطابلا وهو دحاو

 نم دحأل الو ص هلوقك لاق نم االو ريشب رذنملا ىبأل زوجي الو

 هذه لهآ نم ةءاربلاب رهجلا مرحيو عنمي نأ نجلاو سنالا نم نيلقثلا
 ىف فلتخا ولو ، مهرفكب ةجحلا تماتو . مهل اهبوكر حص اذا ثادحألا

 سننالاو نجلاو ماوعلا و ءافعضلا و ءاملعلل زئاجو 6 مهنم ةءاربلاو مهتيالو

 ٠ ثادحألا كلت لهآ نم اوعربب نآ

 زئاجو ماكحألا ملعي نمم نامع لهآ نيب افالتخا هيف ملعن الام اذه

 هعم تحص نم دنع ثادحألا كلت لهأ نم ةءاربلاو رسلاو رهجلا مزالو

 نم دنع ثادحألا كلت لهأ نم ةءاربلا مهل زئاجف ءاملعلا اماف ؤ مهثادحأ

 مل وآ مهرغكب مهيلع ةجحلا تماق مهال وت ناك ولو 0 مهثادحأ هعم تحص

 ةءارملا مهل زوجي الف ءافعضلا امآو ، كلذ ىق ةجح ءاملعلا نأل 7 مقت

 ءافعضلا نأل ؤ مهرفكب ةجحلا هيلع تماق نم دنع الا مهال وتي نم دنع

 . ملعأ هللاو ے\ تفرع اميف ىدنع جرخي اذكه ص كلذ ىف ةجحب اوسردل

 ىنعم الا هللا نيد ق لمتحت ال ىتلا ثادحألا نبب قرفلا ممهفاف

 ةينالع الو ةريرس ق هللا نيد ق اهبكارل لمتحي الو س هدحو لطابلا

 ةينالعلاو ةريرسلا ىق رفاك وهف ث رفكلاو لطابلا وهو دحاو ىتعم الا

 ٠ عدبلا ماكحأ اهنم جرخي ىتلا ىه ةفصلا هذهو ث نطابلاو رهالخلاو

 ىنعمو ؤ قحلا ىنعم : نيينعم هللا نيد ىق تداامتحملا ثادحألا امآو

 لمتحا ث لطابلا ىنعمو “© قحل ىنعم هللا نيد ىق لمتحا اذاو ث لطابلا

 ىه هذهف ث لطابلا ىنعمو ؤ قحلا ىنعم : نيينعم هللا نيد ىف اهيكارل

 ىلع الو س اهبكار لطاب ىلع الو ص اهلطاب ىلع نيدلا دهشي ال ىتلا ثادحألا

ىلع الو ش اهبكار لطاب ىلع الو ى اهلطاب ىلع ءاملعلا دهشي الو ، هتح
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 اودهش ول مهنأل ، اهلصأ مهيلع ىفخ اذا ث اهبكار قح ىلع الو ، اهقح

 دهاش وهف بيغلاب دهشث نمو ك بيغلاب نيدهاش اوناك قحم هنآ اهبكار ىلع
 نمو ث بيغلاب نيدهاش اوناك لطبم هنآ اهبكار ىلع اودهش ول ، روز

 دهش دقف ملعي مل امب دهش نمو ث ملعي مل امب دهسث دتف بيغلاب دمش
 .٠ رفك دقف روزلاب دهسث نمو ص روزلاب

 اذا لطبم وآ قحم هنآ اهيكار ىلع اودهشي نآ ءاملعلل زوجي امناو

 اهبكارل هدهاشمب اهبوكر لصأ مهدنع حص اذاف ؤ اهل هيوكر لصآ اوملع

 نم هوملع امي هل اودهشي نأ مهل زاج ث كلذ هبآ ام وأ ث هلعف تقو ى

 ٠ ملعأ هللاو لطاب وآ نقح نم هلعف

 قيفوتالو أ هللا ءاش نا كلذك هدجت هلمأتو هتركذ ام عبمج ق رظناف

 ٠ هللاب الا

 ثادحألاو 6 لطابلاو قحلل ترالمتحملا ثادحأخلا ماكح ق لوقلاو

 اذه ركذ نم ىضم دتو ؤ لوطيو لوقلا عستي لطابلا الا لمتحت ال ىتلا
 ٠ هللا ءاش نا هب ىفتكي هنأ نظأ ام باتكلا اذه ق

 ةلمتحملا ىواعدلا امأو ٠ ةحضاو ةبيرق اهماكحأ ناف عدبلا امأف
 ةلمتحملا ثادحألا امآو ٠ ةيفخ ةعساو ةقيقد اهماكحآ ناف ؤس لطابلاو قحلل

 ةعساو اهلهأ ىف نيفلتخملاو ث اهلهأ ماكحأو اهماكحأ ناف لطابلاو قحلل
 . ةيفخ ةقيقد

 مهو ث مهاندجو ام ىلع هنم اوئربو 3 انهم اوقراف نيذلا ىف رظناف . .
 ءاملعلا مه اوناك مهنأل ريكنلاب هيلع اوماق ول نأ ةماتلا ةجحلا اوناك
 نب حاضولاو { رذنملا نب ريسثبو ڵ بوبحم نب دمحم مهنم ف مالعألا و

 نم نيدهاش نأ ولف ث نيملسملا مالعأ نم مهريغو زرحم نب ديعسو ك هبقع
 نكي مل هنأل ، ةلوبتم مهتداهش تناك ثدحب هيلع ادهش نيملسملا مالعأ
الو ، ةءارب الو ث ةيالو ى ةقرف الو ع فالتخا انهملا ق نيملسملا نيب مقو
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 لوزتو ث ءامصخلا ةلزنم نيدهاسشلا لزنيف ؤ ةئطخت ىف الو \ بيوصت ىف
 ىلع الو ئ هالوتي نم ىلع الو 4 هبلع هجحلا ةمانتا اوكرتف ه مهنجح

 ٠ ةدحاو ةوعدلاو 6 مهل ةعماج ةلحنلا تناكو 6 هلامع

 ء هيف نيدتلا فو هنم ةءاربلا فو ث هتيالو ىف نيقرفتم اوناك ناو
 ميلست الو س هنعاط الو هترصن الو هتماما توبث ىري ال ناك مهضعب نأل

 ىري مهضعب ناكو ء اهتمئأل ةيعرلا مزلي امم كلذ ريغ الو ث هيلا ةاكزلا
 هتعاطو هترصن هيلع بجاوو ص ةمزالو ةتباث هتماما نأل ص همزلي كلذ نآ

 تناك امناو ؤ اهتمئأل ةيعرلا مزلي امم كلذ ريغو ث هيلا ةاكزلا ميلستو

 نم دنع هنم ةءاربلاب رهجلا مهل نكي ملو ، ةريرس هنم ءىرب نمم ةءاربلا
 تناك كاذبف « ءاملعلاو ءافعضلا نم مهملعك ملعي مل نم دنع الو ث هالوت

 ،٥الون نم ىلوتي انهملا نم ءعىربتملا ناكو س ةدحاو ةلحنلاو ، ةدحاو ةورعدلا

 ٠ هملعك ملع نمم هنم ءىرب نم ىلوتيو

 هنأ ملعي مل نمم هنم ءىرب نم ىلوتيو ؤ ىلوتي انهملل ىلوتملا ناكو
 هالونب نه دنع هنم اربي نأ انهملا نم آربي نمل زوجي ال هنأل ء انهملا نم اريد

 ىلع نب دمحم ناكو ى هنم ءىرينملا ملع ام لثم ص انهلا نم ملعي مل نمم

 ة تام ىتح انهملا ةمامابو ةيالوب نيكسمتم مهلوقب لاق نمو ناورم وبأو
 ىلع ايااو هل ناورم وبأ ناكو ، تام ىتح ايضاق هل ىلع نب دمحم ناكو
 دلاخ ناكو ث راحصب ناورم ىبأل ايدعم حاضولا نب دايز ناكو ى راحص
 هناوعأو هداوق نم نازع نب رقصلا ناكو ث ىوزنب انهملل ايدعم دمحم نبا

 ،مهئاملعو نيملسملا رابك نم مهريغو ء هتالو نم زيزعلا دبع نب رذنملا ناكو

 كلذ ىف ثادحألا نم انهملا مامالا عم ناكو ص اضعب مهضعب 7 الو

 ٠ بولتلا اهنم سحوتستو ص رودصلا اهب قيضت ام نامزلا

 عم هتوم دعب نم انهملا مامالا نم ةءاربلا رهظأ الجر نا : ليقو
 عم نامزلا كلذ ىف لوطلا بوبحم نب دمحمل ناكو س بوبحم نب دمحم
اضغ بضغو \ بوبحم نب دمحم ىلع كلذ دتساف س كلام نب تلصلا
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 نب دمحم نم فرعب آ ةءارملا راهظا ىلع لجرلا مدقت امناو ء اديدش

 هذينو كلذ بوبحم ني دمحم هنم ليقب ملف ڵ كلذ ىلع ةقفاوملا نم بوبحم

 ٠ انهملا ةيالو ىلع ةماعلا تناكو 6 هدعبأو

 نيبو . انهملا نم ةءاربلا نيب عمج فيك بوبحم نب دمحم ىف رظناف
 ىلوتي نم ةيالو نيبو ث انهملا نم آربي نم نيب عمجو ء انهملا ىلوت نم هيالو

 { ةيالولا ىف انهملا ىلوتي نم نيبو ث انهملا نم آربي نم نيب عمجو ع انهملا
 ةوعد لهآ مهلك اوناك فيك مهيف رظناف ث هيف نيدتلا ف نوقرتفم مهو

 ٠ هيف نيدتلا ف نوقرتفم مهو ي دحاو نيدو ى ةدحاو

 هتءعاربك انهملا نم نوعربي اوناك نيذلاو بوبحم نب دمحم ىف رظناو
 ىلع وآ ئ انهملا ةيالو ىلع نوقفتي انهملل نولوتملاو 4 مه اودارآ ول هنم

 نآ انهملا نم نوءربي نيذلل زوجي ال هنأل ، كلذ مهل زاج ام هنم ةءاربلا
 هنم اوءربي نآ هنولوتي نيذلل زوجي الو س ةجح ريغب هتيالو ىلا اوعجري
 ناك نمل زوجت اهملعآ ال هنم ةءاربلاف س هنوم دعيو هابحم ىف ةجح ريغي

 ٠ ملعأ هللاو ے ةمئألا نم هدنع هنأل س هالوند

 وأ ةيالو نم هيف هملعب اصوصخم لك ناك فيك ءالؤه ىف رظناو

 ق نوقترتغم مهو 6 مهل ةعماج ةوعدلا و ةلحنلا ثناك فيكو 6 ةءاأ رم

 ٠ هنم ةءاربلاو ةيالولا

 ةلحنلا و 6 اضعب مهضعب ىلع مهل ةيجا و مهتيالو تناك فيك رظنا و

 ىلع الو هنبال و ىلع قافنالا مهل زوجي ال و ڵ ةلحن لهآ مهلك مهل ةعماج

 ٠ هنم ةءا ريل أ

 رمكلا اذه ىف ججحلا ةماقا ريغ نع توكسلا اوأر فيك رظناو
 ناك اذاف ؤ مهنيب فالتخاو ث ةقرف مقيف لاح فشكني نأ افوخ حضاولا

 رومألا _ ةخسن فقو _ ةلكشملا ثادحألا ىف فيكف حضاولا رمألا اذه
ثادحألاو ةئفاكتملا تاداهشلاو ث اهيف فالتخالا عقو ىتلا ةهبشملا ةلكشملا
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 اهبف تلازو س تاداهشلا اهيف تطقسو ث ةيفانتملا تاباكحلاو - ةخسن

 نع اولاحتساو ث اضعب مهضعبل ءامصخ اهيف ءاملعلا راصو ث ججحلا

 رهجلا كرتب رمألاف ؤ ماصخلاو ىعادنلا لزانم ىلا ماكحلا و ججحلا لزانم

 بجوأو مزلآو ىلوأ اذه ف تايطختلاو بيوصتلاو تاءاربلاو تايالولاب

 بيوصتلاو ، تاءاربلاو تايالولاب رهجلا كرتب رومألا نم مزحأو

 نسح كلذ لك امو ى تاحضاولا رومألا ةخسن ثادحألا ىف تايطختلاو

 ٠ هللا ءاس نا باوصو

 نامع نم ابئاغ ناك لجر نع لئس ديعس ىبأ نع هنأ دجوي اممو
 بلطو ص ماما هنآ رهسثي لجر اهيفو نامع ىلا عجرف ث راصمألا ضعب ىلا
 © هللا ليبس ىف داهجلاو ث ركنملا نع ىهذلاو فورعملاب رمألا ىلع هعيابي نأ
 هل دقتع نم ملعي نأ ريغ نم كلذ ىلع هعيابب نأ هيلع لهو كلذ هيلع له
 ؟ نيملسملا نم

 ع نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ اهيلع بلاغلا راد ىف ناك اذا : لاق

 نمم فالخلا لهأ نم مهرهاظي الو ث مهداضي نم مهراد ىف نكي ملو
 ء ةفصلا هذه ىلع رادلا ىف مامالا ةماما ترهظ اذاف ث ةمامالا لحتني

 لحتني نمم ؤس لطابلاب نيدني نمم لطابلا لهأ اهيلع بلاغ راد ىق ناك اذاو

 اهلهآ ىلعو اهيلع مكحي راد ىف ترهظ وأ ث للملا لك نم ث لطابلاب ةمامالا

 ٠للطبم وهف لطابلاب

 قحلا لحتني نمم نينيدتملا نم طالتخا راد ىف هنماما ترهظ نمو
 رآ ، قحلا نم هتعيب تذخأ ام ىلع هنم ملعي ملو هرمأ لكشأف ، لطابلاو

 نممو ، هرمأ حصي ىتح فوتوم لكسثملاو ، لكشم وهف ث لطابلا لهأ نم
 ء ىلاوبف قحلاب نيتفملا دحأب هتوعد رهظتو ، هتريس حصت وآ هنعيب تذخأ

٠ ىذ ىطاعيف لطابب وآ



. ٢٠٥ 

 لهآ نأ ريغ س نيملسملا ةوعد اهيلع بلاغلا رادلا تناك ناو : تلق
 همزلت له ، ضعب نم مهضعب ءىرب نآ ىلا لكشم رمآ ف نوفلتخم رصملا
 لهأ نم نوملسملا هل دقع ىذلا نأ ملعب ىتح وأ مامالا كلذ ةماما
 ؟ةماتن سالا

 اضعب مهضعب نم اوءرب اذاو اضعب مهضعب نم نءعوربي ال نوملسملاف
 نم مهنم ءىربتملا ملع اذا ةماقتسالا ىلع كلذ ف اعيمج اونوكي مل
 مهضعب نم اوئربام ىلع ملعب مل أذا امآو 6 هنم ءىرب ام ىلع هيحاص

 مهل تقبس دقو اذكه 6 اضعب مهضعب نم ء ١ ريل ١ مهنم ملع امن ١ و 6 اضعب

 ةمامالا رادلا ق ترهظ اذاف ؤ مهراد رادلاو مهتيالو ىلع مهف ئ هدالو

 اوفلنخا ام ملع اذا امآو ڵ لدع ماما ناك ء ةفصلا هذه ىلع قحلا لهآ نم

 ىلعو ، قدلا فلاخ نم لطبملاو ، قحلا قفاو نم مهنم قحملا ناك هيف
 ةجح مهيلع مهو مه رمآ اولهجي ال نآو ، نبيقحملا عم اونوكي نآ ءافعضلا

 ٠ ناددألا ىف طالنخا راد رادلا تناك ىس نيدتلا ىف اوفلتخا اذا امأو

 نيقيرفلاف ، ىواعدلا ماكحأب مهفالتخا نوكي اميف اوفلتخا اذا امأو
 سيلو ؤ لطبملا نم مهنم قحملا ملعي ىتح لدعلا لهآ ةلمج ىلع نيفلتخملا

 ٠ كلذ مهفاف ع عدبلا ماكحآك رادلا ىف ىواعدلا

 فا"ذا اذا مهنأ لوقلا اذه ىناعم نم ىدنع جرخي : )١©( هرغ لات

 ناك ناف ص ءىشلا كلذ ىف رظن ءىشلا كلذ فرعو س ءىش ىف رادلا لهآ

 هجوب هللا نيد ىف قحلا لمتحي الو ص هللا نيبد ق لطابلا الا لمتحي الامم

 هيدن ةنس ق وآ ث هبانك ى هللا مرح امم ءىشلا كلذ ناكو س هوجولا نم

 نيذلا نم قحملاف ى هتمآ نم نيقحملا عامجا وآ ك ملسو هيلع هللا ىلص

 نيبي ةخسن ىفف ؤ هريغ لاق : هلوق نم لبتأ امو ىضم ام لك )١(
 . هنع هللا ىضر ميه ١ ربا نب دمحم خيشل ١ باتكلا فلؤم هنأ لئاتلا



. ٢٠٦ 

 ىلص لوس رلا ةنس وأ 6 هللا مكح قفاو نم 6 ءىشلا كلذ ق اوفلتخا

 ٠ ءىشلا كلذ ى عامجالا وأ ؤ ملسو هبلع هللا

 وأ ،س لوسرلا ةنس وأ ، هلللا مكح فلاخ نمو ف مهنم لطيملاو

 6 قحلا نبد ىلع الو ، قح لهآ مهلك نوفلنخملا نوكي الو ث هيف ع امجالا

 لهآو س قحلا نيد لهآو ء قحلا لهآ نم نوكب امناو س قحلا ةلحن ىلع الو

 فلاخ نمو س كلذ ىق مكحلا قفاوو ث كلذ ىف قحلاد مكح نم ث قحلا ةلحن

 ٨ قحلا ةلحن نمو ؤ قحلا نيد نمو س قحلا نم جراخ رهف كلذ ى مكحلا

 نيةيرفلا دحآ نركيو ك عدبلا ماكحأ هنم جرخت ى ذلا وه لصفلا اذهو

 سيلو ، قحلا ةلحن لهأ نم وه سيل رخآلا قيرفلاو ك قحلا ةلحن لهأ نم
 ٠ لدعلا لهأ ةلمج نم ره الو س قحلا نيد ىلع

 ناك ناف س ءعىنلا كلذ ىف رظن \ ءىش ىف رادلا لهآ فاتخا اذا امأو

 ىف وأ س هللا لوسر ةنس قف وآ ؤ هللا نيد ىف لطابلاو قحلا لمتحي امم

 ىهو ث هللا نيد ىف ةزئاج ىه ىوعد ىعدي مهنم قيرف لك ناكو ح هتمأ عامجا
 5 بذاكلا نم مهنم قداصلا ملعي ملو 5 اقداص ناك نا ث هللا نيد ىف قح

 . قحم هنأ هل مكحل هيعدي اميف مهنم قداصلا ملع ول هنأل

 مل اماف ، لطبم هنآ هيلع مكحل هيعدي اميف مهنم .بذاكلا ملع ولو

 مهقح لمحا 0 مهنم بذاكلا بذك الو 6 مهنم قداصلا قدص ملعي

 6 قحلا ةلحن ىلعو س قحلا نيد ىلع مهلك اوناكو ث هللا نبد ى مهلطابو

 لمتحتال ىتلا عدبلا ماكحأ الصأ امه نالصألا ناذهو ث لدعلا ةلمج ىلعو

 ٠ لطابلا الا هللا نيد ىف

 نوكي ىتلا هللا نيد ىف لطابلاو قحلل ةلمتحملا ىواعدلا ماكحأو
 ناو نينعالتملا نأ امك س قحلا ةلحن لهآو س قحلا نيد لهأ نم مهلك اهلهأ

 لهأ نيد ىلعو ث قحلا ةلحن لهأ نم امهف لطبم امهدحأ نأ ةلاحم ال ناك
٠ قحلاةلحن لهأ نمو ي قحلا



_ ٢٠٧ 

 ةلحن لهأ نم امه ضعب امهضعب ءامدل نيكفاسلا نيلتتقملا نأ امكو

 نم امه اضعب امهضعب نم نيئربتملا نأ امكو س قحلا نيد لهآ نم س قحلا
 ٠ قحلا نيد لهآ نمو ص قحلا ةلحن لهأ

 ماكحأ ق ئ مهيعادتو مهفالتخا ناك مهلك نيعادنملا ماكحأ اذكهو

 ٠ نيد ماكحأ وآ ايذد

 مقت مل ه هللا نيد ىف اهتح لمتحي ىوعد ىعدي قيرف لك ناك اذاف

 مهدحأل تماق الو ؤ هرذع عطتنيو ، هلطاب اهب حصي ةجح مهدحأ ىلع

 ةكوكسثم اهلك مهماكحأف هرمأ نم ةهبشلا اهب لوزتو ى هتح اهب حصي ةجح
 نأ ريغ نم هيعدي اهيف لطابب عدم ىلع دهشب نآ زوجي الو ئ هفوقرم

 ىلع مهفالتخا لبق نوعادتملا ناك اذا هلك اذه انلوق امناو س هلطاب ملعي

 ٠ قحلا ةلحن

 عدبلا ماكحأ نم جرخي امم ءىش ق اوفلتخا ناف ١ وفلتخا مث

 6قحلا ةلحن لهآ نم مهلك اونوكيب الو ء قحلا ةلحن نم جراخ مهنم لطيملاف

 قحلل ةلمتحملا ىواعدلا ماكحأ نم جرخي امم ءىش ىق اوناتخا ناو

 زئاجو ئ قحلا نيد لهآ نم مهلكو 6 قحلا ةلحن لهآ نم مهلكف 6 لطابلاو

 ٠ ملعأ هللاو 6 مهال ون نم

 : هرتغ لات

 نم ءىش ف ناملاعلا فلتخا اذا هنأ ديعس ىبأ لوق ىناعم نم جرخي
 ون نمم امهو 6 هلهج عسي ام مرحملا كلذ ناكو ث هللا نيبد ق تامرحملا

 ىلعو ث امهذالتخاب ملع نم ىلع ةجحلا وه امهنم قحملاف س ةجحلا هايتفب

 ٠ هيلع ةجحلا :وهو هلوقت لوبق هل فلاخملا لطيملا ملاعلا

 نه ىلعو 6 اهلهج نم ىلع ئ اهملع نم ىلع موقت هللا ةجح نأل

ء هلهج عسي اميف ةجح دحاولا ملاعلا نآ لوقلا رثكآ وه اذهو ص اهتفاو



_ ٢٠٨ _ 

 ء هنيد ف ةجح هدحو هللا هلعج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ امك
 ٠ هييني هللا نيد ماق امك هللا نبد مهب موقيو ئ ءايبنألا ةثرو مهف ءاملعلا و

 هلهج عسي اميق ةجح نوكي ال دحاولا ملاعلا نا : لاق نم لانتو

 ٠ نيملاع انوكي ىنح

 موقت نم ةجح نوكي امناو ص ةجح ناملاعلا نوكي ال : لان نم لاتو
 ٠ ادعاصف ةرشعلا ىلا ةسمخلا نم طلغلا هيلع زوجي الو ث ةرهشلا هب

 هملعي ىتح الا هلهج عسي اميف ةجح هيلع نوكي ال : لاق نم لاقو
 هتملع امك هبأ وص ملعيو ك هب ١ وص . هل حصنيو 6 هل دع هل ننجبتيو وه

 ٠ ءا ملعلا

 ملو ء هلهج عسي اميف ةجح هيلع ملاعلا لعجي ال نم لوق ىلعف
 لوبت نع فوتولا هعسيف هلهج هعسي ىذلا ءىشلا كلذ ةفرعم هل نبي
 كرت هل زوجي الو ى ملاعلا ةيالو نع فقي نأ هل سيلو ث كلذ ىف ملاعلا لوق

 ٠.هنتيالو

 ملام هميرحتب نادام لهج ناسنالا عسي نآ هيلع عمتجملا رثألا نأل

 دجويو ى هبكار نم اوئرب اذا ءاملعلا نم آربي وآ هبكار لوتي وآ ى هبكري

 دحآ نع فقي وآ آريب وآ 6 نيدب وآ ىآرب مهنع فقي وأ . نيدي وأ ىآرم

 ٠ هدكا ر نم اوعرب اذا نيدي ءاذعضلا نم

 رئألا اذه نأ دجويو س ديز نب رباج ىلا فاضي رثألا اذه دجويو

 ىذلا ءىشلل كلذ ىف كش نمل اوزيجي ملو اوصخري ملف ث هيلع عمتجم
 . اهنع فقي وآ اهكرتيف ملاعلا ةيالو ق كسثي نأ هنع فقوو ى هلهج مسي

 نم هنع فقي الو ، كلذ هلوق لجأ نم ملاعلا نم آربي نأ هل اوزيجي ملو
 ٠ كلذ هلوق لجأ



_ ٢٠٩٨٩ 

 ملف ث قحلا نم هلات ام لجأ نم ملاعلا نع فوقولا هعسو اذاو

 نع فوقولا هعسوو ملاعلا ىلوت نم ةيالو نع فوقولا هعسوو هلوتي

 ىذلا كشلا فوقو نم اذه نوكي نآ تتتح ملاعلا نم ءىرب نم ةيالو
 اذهف هنم ءىرب نمعو ؤ ىلوت نمعو ص لتاقلا نع فقو اذاو س زوجي ال

 ٠ كلذ ىف رظناف كشلا فوتو هنا ليت دت هنآ ىدنع

 وه ام امهدحأ لحأف ث نيدلا ىف نيلجرلا نيب فالتخالا ناك اذاو
 امهنم قحملا امهفااتخام ملع نم لهجو ث رخآلا همرحو ء هللا نيد ق ما رح

 اءهنم لطبملا ةيالو هعسي الف ث ةيالو امهل هعم مدتنم ناك ناف س لطيملا نم

 ٠ نيدلاب امهنم قحملا نع فقي الو ث آ؟ربي نآ هل زوجي الو ث نيدلاب

 ة ايتخلا ىف ةجحلا امهب موقت نيذلا ءاملعلا نم نافلتخملا ناك ناف

 لوبق هيلعف 5 اموفالتخاب فرع نم عم ةلزنملا كلتب اناكو س هلهج عسي اميف
 نم هعمس امب ةجحلا هيلع تماق دقو ث هتيدصت هيلعو ث امهنم قحملا لوت
 نم آربيو ث امهنم قحملا ىلوتي نآ هنيح نم هيلعو ص لوقلا رثكأ ى هلوق

 ةيالو نم همزل ام كرتي نآ هيلع ةجحلا ماين دعب هعسي الو ؤ امهنم لطيملا
 ٠ لوقلا رثكأ وه اذهو ى لطيملا نم ةءاريلاو امهنم قحملا

 نم ملاعلا هريغ ام ليجو س هلوقت لوبق كرت هعسي هنا : لاق نم لاقو

 ء هلوننت لوبق كرتن هعسي ال هنآ لوقلا رثكأو ، كلذ ىف هكش كلهي الو ے قحلا

 كلذ ىق هللا ةجح وه قحملا ملاعلا نأل ، قحلا نم هريغ اميف كشلا الو

 لوحتي الو ث هل فلاخملا لطبملا ملاعلا ىلعو ث امهفالتخاب ملع نم ىلع

 ٠ هفلاخ نم ةفلاخمل هتجح الو قحملا قح

 ىف هلاثمأو هئارظن نم نوديزي وأ فلآ ةئام كلذ ف همصخ ناك ولو
 مهيلع ةجحلا وه ناك ، ضرألا لهأ عيمج كلذ ىق همصخ ناك وآ ملاعلا

) ( > ع رشثل ١ نايب ١٤ م (



. ٢١٠ 

 هفلاخ ١ هللا ةجح لوحتي الو ء هل نيعماسلا نم هعمس نم ىلعو ء كلذ ق

 ٠ اهلهج نم لهجب لوحتت الو ث اهفلاخ نم

 قحملا ملع ىلع لهاجلا ردقي فيك : لئاق لانق ناف ى نيدب الو ىأرب قحملا
 دق نيملاع س نيدلا ف نيهيقف اعيمج اناك اذا ے امهنم لطيملا ملعو ز امهتم

 ؛ امهنيدو امهتلحن لهأ عم ىضم اميف ث اميملعو امهلضف رهش

 كلذ ىف قحملا ملاعلا لوق وهو ، حضاو كلذ ىلا ليبسلا : هل انلق

 ةخسن حضوأ نم دنع كلذ نم حضوأ ءىش الو كلذ ى قحلل هريسفتو

 قحب لهاجلا لهج سيلو ث نيمآ هيقف ملاع قحلاب قبطني ذا ، قحلا فرع
 ٠ هتح لطبيو هنجح لوزت ملاعلا

 نم ىلع موقت ءايستألا عيمج ى هللا ةجح نآ ملعن اميف فالتخا الو
 نم ىلع موقت امك ؤ اهملع نم ىلع موقت ىهف س اهملع نم ىلعو ث اهلهج
 اهتفلاخم عسي الو ث اهملع نم ىلع موتت امك اهلهج نم ىلع موقتو ع اهلهج

 نمم اهلهج نمل الو ث اهملع نمل اهكرت الو هللا ججح ةفلاخم _ ةخسن
 ٠ هللا نيد ىف اهلك ءايسألا عيمج نم ءىش ف هيلع تماق

 هوريغ اميف نيقحملا ءاملعلا لوق ىدنع اهمظعآو ججحلا بجوآ نمو
 . مهفلاخي مل نم ىلعو ث مهفلاخ نم ىلع هب اوماقو ث نيدلا نم

 هب ىتفأ اميف نيملسملا ءاملع نم دحاولا لوق نا : ديعس وبأ لات

 ٠ لوتلا رثكأ ىف ةجح نيدلا نم
 : هربغ لات

 هناق . هاهج عسي ال اميق امآو ء هللا نيبد نم هلهج عسي اميف كلذو

٠ افالتخا كلذ ق ملعأ الو ئ كلذ ق ةجح



_ ٢١١ 

 نيدلا ق ايتفلا ق موقي ءاملعلا نم دحاولا ناو ئ هلوت ىلا عجر

 ماقم ماقت اذاو ئ ةعبرألا ماقم مانت نينثال مانم مانت اذاو ح نينثالا مانم

 هفلأ ةئام ماقم مانق نيعبرألا مانم ماقت اذاو ئ نيعبرألا مانتم مانت ةعبرألا

 ٠ نوديزي وا

 3 مهلك ضرألا لهأ ماقم ماق نوديزي وأ فلآ ةئام ماتم مانت اذاف
 دحأل نكي ملو ى نيدلا نم هدي ىف قحلا ناك اذا مهيلع ةجحلا وه ناكو

 اذه ىلع نيدلاو قحلا نآ الولو ى نيملاعلا عيمج نم نيدلا ىف ةجح هيلع
 لوسرلاب اهيف كاسثلا رذع اهب مطقنيو س موقت هللا نم ةجحلا تناك ام
 ٠ مهلك ضرألا له ىلا دحاولا

 نر,_ببذلا هي ىلوأ ك_لذ ناكف ةعامجب ١ل ١ كلذ موقيب ١ل ناك ولو

 ا_۔.يبلع هلاا ىلص ىسوم عم نوراه ةلاسرب لتعم لتعا ولو 6 نولسرمل او

 نم مهلرسر هي مهءاج ام ةمآ لك ىلع ةجحلا نأل ء هل ةجح كلذ ناك ام

 ٠ةهيرشلاو ةجحلا

 ء نيلسرملاو نييبنلا متاخ ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ناك دتو

 + مهعيمج ىلع هب ةححلا تماننف \ ةفاك سنالا و نجلا ىلا هلسرأ

 هاخأ ٩4۔عم ل سرب نأ هير لآس ملسو هيلع هللا ىلص ىسوم امناو

 هنأل ث مهيلع هجحلاو ث مهيلا لوسرلا وه ىسوم ناكو اريزو نوراه

 ٠ نينثاب الا هلآو نوعرف ىلع ةجحلا موقت

 قحلا نم هب ىتفأ اميف هللا ةجح قحملا ملاعلا نا : ديعس وبآ لاق

 ناك ناف ث هيلع تماق اذا هللا ةجح ليجي نأ دحأل سيلو ع هللا نيد نم
 ناو ث ةجحاا ويف هب ماق نم ىلع هلمج مسو اميف هللا ةجح دحاولا ملاعلا
 كلذكو ص ةعبرألا كلذكو ث ةجحب سيل نانثالاف ةجح دحاولا نكي مل

٠ ىصحبيالام ىلا ةعامجلا



٢١٢ 

 نكي ملو ث نينقحم نيملاس انوكي مل نيدلا ى افلتخا ول نيملاعلا نأل

 لوتع ى نيملاعلا بر ىلع ابذاك ع نيدلا ىف اكلاه نوكي نأ امهنم دحاول دب

 نوكيال نيدلا ىف قحلا نأل ث نيلهاجلاو نيملاعلا نم امهنالتخال نيعماسلا
 ىف حصي اميف هريغ هعم بلطي نأ زوجي الف ، نيربعملا نم دحاو عم الا
 نوكيف 6 لان ام لثم لوقب نأ اما : نيرمأ دحآ نم دنال هنأ لوقعلا

 . ناصقن الو ةدايز الم

 :هيس لا
 ىلا جاتحي الف هلوقكو ث هلوقب الئاق هلاق اميف هل اقفاوم نوكيف

 ٠ ىفكو هللا نيد نم وه كلذب مانت دقو ا كلذ ق هعم هريغ

 نيدلا ف افلاخم نوكيف : لاتق اهريغ لوقي نآ امآو هلوق ىلا عجر

 6 نيفلتخملا نم دحاو عم الا نوكي ال ادمأ نيدلا نأل ئ نيملاعلا لوتع ق

 نأ نكمب دقو ص هللا ىلع ابذاك امهدحأ نوكي نآ الا لوقعلا قف لمتحي الو

 رخآلاو اننداص امهدحأ نوكي نآ نكمي دو ث هللا ىلع نيبذاك اعيمج انوكي

 . نيقداص اعيمج انوكي نأ نكمي الو ك ابذاك
 ىك ةنسلا نه وأ باتكلا نم مكح هبق ءاج ام نيدلاو لاحملا نم اذه

 ٠ نبملس ه1ا لع نم عامجالا نم وأ

 وه امو ص كلذ هبي امب وأ ءالؤه دحأب ملاعلا نم لوقلا ناك اذاف

 لاق نم عيمج ىلع قداصلا وهو هفالخب لوتب نآ هريغل زوجي الف س هلثم
 . نيدلا ق نوبذاكلا مهف ضرألا لهأ عيمج هيفلاخم ناك ولو ى هفالخب

 :هرغ لات

 نأل ، عدبلا ماكحأ هنم جرخت ىذلا لصألا وه هناف اذه ىف رظنا

 ىنعملا كلذ مكحل فلاخملاف ے ادحاو ىنعم الا هللا نيد ىف لمتحب مل ام لك

٠ عدتبم هل لحتسملا



٢١٣ 

 ق مارح وه ام امهدحأ لحأف ث نيدلا ف نالجرلا فلتخا اذاو

 ؟ رخآلا همرحو {&{[ نيدلا

 ملع دق نمم اميفالتخاب ملع نم ىلعف ء ءاملعلا نم اناك ناف
 ىف كشثلا هعسي الو س امهنم قحملا قيدصت ءاملعلا نم امهنآ امهفالتخاب

 ء هتجح لوزت هل لطبملا ةفلاخمب سيلو ؤ كلذ ف ةجحلا وه هنأل ، هلوت
 هنيدب ءاملعلا دنعو ص هللا نيد ق الهاج اهيفس ابذاك راص دن لطيملا نأل

 ع هللا نيد رييغتب كلذب لهاجلا لهجل سيلو ع ءاملعلا نم هملع نم كلذ ملعي
 ٠ هد .نع 4٩هنثنجح لطبتو

 ءلطيملا نم امهنم قحملا ملعي نآ لهاجلا رذعي فيكف : لئاق لانت ناف

 ؟نااع اعيمج امهو

 ، هججح نم ءىش لوبق هيلع بجوأ نم هللا رذعي مل : هل ليذ

 نم ءىش ةفلاخم وأ ، هدودح نم ءىش بوكر وآ هججح نم ءىنت عابتا وآ

 ٠ هابا هفلكو ، كلذ هيلع بجوأ نم لهجل ث هنفلاخم هعست ال ىذلا هنيد

 نم هلتنو ، هنيد نم هريغ اميف هللا ججح نم ةجح ملاعلا ناك املو
 ءهباتنك هللا مهثروتف ؤ مهمدع دنع هئايبنآب موقي ام كلذ ىف هب موقي ث هنيد

 مل ، هئايبنأ ةثروو هءانمأو هفئالخ هللا مهلعجو ث ءايبنألا هب تءاج امو

 ء هتحب لهاجلا لهجل ث هللا نيد نم هب ماق اميف ملاعلا ةفلاخم زجي

 قح نم حضوأ ءىش الو ص هل لطيملا ةفلاخمل قحلا نم هلانت اميف كنلا الو

 ٠ هليجل لهاجلا ىلع كلذ ىفخ امناو ك هنييبت وأ ملاعلا ريسفت

 هللا هغلك نم لك ناك ولو ئ ىلج حض ١ و نم ءاملعلا دنعف وه امآو

 نم ءىش كرت وأ س دودح ةماقا وآ ، ةاكز وآ ، ةالص نم هنيد نم ائيست

.٠ هججح ن م ء ىش عابتا وآ . هججح نم ء ىش لوبق وآ أ هنام رحم



. ٢١٤ 

 كلذ كرت هل زاج س ىضم اميف ملعلاب اوفرع نيذلا ءاملعلا فتلخاف

 هبنسناو ڵ لطبملا لطابو س قحملا قح فرعي مل اذا س هي هللا هدبعت ىذلا

 ٠ هدودح تلطعتو ص هللا نيبد لطيل ى هلهجل كلذ هيلع

 وآ ؤ ىراصنلا وأ ؤ دوهيلا عم سنن ملحلا غلاب اناسنا نأ ولو

 عمسف كرشلا لهآ للم نم مهريغ وآ ةقدانزلا وأ ڵ سوجملا وأ

 سيل انيبن هللا دبع نب دمحم نآ ىلع ى نيعمجم مهتا وعد مهء املع

 نآو س نولطيملا هيلع هارتفا دن امم كلذ ريغ وأ رحاس وآ بذاك هنأو ى اييث

 اذه ريغ عمسي ملو ث ىبنلا وه ؤس ميرم نب ىسيع وآ ث نارمع نب ىسوم
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ىف كسثي نأ هل زوجي ناكأ هفرع الو

 ٠ مهبذك هيلع ىفخ ذا ىبنب سيل هنأ

 ء هللا دبع ني دمحم نا : نولئانن لانف هنرضحمي فلنخا ول كلذكو

 . ىبن هنآ هريغ هبسن هباسثي ال ثيح ىلا هبسنب ىتأو

 ىتآو ملسو هبلع هلل ١ ىلص هللا ديع نب دمحم نا : نورخآ لاقو

 تيحم ة . وين ق كىنثب نآ هل زوجي ناكأ ىبن هنآ 6 هريغ دصقو 6 هريغ بسني

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لالحلا ق نيملاعلا فالتخا نم ىفخأ نكي مل نا هنأ ىدنع اذهو

 ىلص ىسيع لتتل نوعدملا كلذكو س ىدنع كلذ نودب وه سيلف 7 مارحلاو

 رحاس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناميلس نآ نوعدملاو ع ملسو هيلع هللا
 ٠ كلذ الا فرعي مل نمم كلذ قدص نمل رذع ال

 ٠ هبصحأ ال امم ء هللا نبد نم ١ ذه ريغ كل ذكو

 ىتح هلهج عسي اميف ةجح دحاولا ملاعلا نوكي ال : لاق نم لاتو
 فوقولا هل :زوجيو ث هلوقت ىف كشلا زوجي لوقلا اذه ىلعف ث نيملاع انوكي
٠ نيملاعي كلذ قف ةجحلا هيلع موقت وقت ىتح 7 هلوبنت نع



. ٢١٥ 

 ءاملع ةعبرأب الا كلذ ىف ةجحلا هيلع موقت ال : لاق نم لاتو ٠

 نم ةسمخلاب الا كلذ ىف ةجحلا هيلع موقت ال : لات نم لاقو

 ةجح مهب موقتو ث طلغلا مهيلع زوجي ال هنألا ، ةرشعلا ىلا ى ءاملعلا

 ٠ ةره نلا

 كلذ قح وه هملعب الا كلذ ىف ةجحلا هيلع موقت ال : لاق نم لاقو

 موقت ذئنيحف « هلدع هل حضتا و ؤ هباوص هل نابو ڵ هلهج هعسي ىذلا

 ٠ هلهج هعسي الو ى هب ةجحلا هيلع

 ةجحلا هيلع موتتت هنا : لاق نم لكف س فالتخالا اذه ىف رظناف

 ء كلذب ةجحلا هب هيلع تماق اميف كسلا هعسي الف ليواقألا هذه نم لوت ى

 ٠ كلذ ف كىنثلا هعسيغخ

 هلهج عسي اميف ةجحلا موتت دحاولا ملاعلاب نا : لانت نم لوتو
 ٠ كلذ ق لوقلا ىضم دقو 6 اندجو ام ىلع لوتلا رثكأ وح

 ه هعسي ال وآ ح ملاعلا لونت لوبق ىف كىثلا هعسي ناك لاح لك ىلعو

 5 قحلاب هلوق لجآ نم قحملا ملاعلا نع فوتولا هل زوجي ال هنا : ليت دنف

 هنم ةءاربلا هل زوجي الو ص نيدب الو ء ىآرب لطيملا نم هنعاري لجآ نم الو

 لهج ساانلا عسي نأ هيلع عمتجملا .رثألا ءاج دت هنألو س نيدب الو ىأرم

 ءاملعلا نم اوعربي وآ ؤ هبكار اولوني وأ ، هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام

 ٠ مهنع اوفقي وأ « هبكار نم اوعرب اذا

 نآ هللا مرح ام ةمرح لهج نمل اوزيجي مل هناف رثألا اذه ىق رظناف

 « مهنع اوفقي الو ى هبكار نم اوعرب اذا ، ءاملعلا نم اوءعربي نآ

 مكح ةفرعم لهج ناكف ص ءىشلا كلذ ةمرح ةفرعم لهج هل اوعسوو

 ء ءاملعلا نم ةءاربلا نم هللا نيد ف عسوأ ء ءىشلا كلذ ةمرح _ ةخسن

٠ مهنع فوقولا نمو هبكار نم اوعرب اذا



_ ٢١٦ _ 

 ك ءىنلا كلذ مكح ةمرح _ ةخسن _ ةفرعم لهج هل اوعسو امناو

 .هبكار نم اوعرب اذا مهنع فوقولا وأ ، ءاملعلا نم ةءاربلا كرت طرش ىلع

 نم مهتءارب لجأ نم مهنع اوفتو وأ ك ءاملعلا نم اوعرب اذا مهنأل

 نيعبتم الو ، مهل نيملسم اونوكي مل ، قحلاب مهلوق لجأ نم وأ ث لطبملا
 اوناكو مهنيد كلذ فف مهنيد الو ، مهلوت كلذ ىف مهلوق ناك الو ع مهل
 مهتءارب لجآ نم مهنع فوقولاو ث مهتيالو كرتب كلذ ىف ءاملعلل ءامصخ

 : لوقي نم لوق ىلع هلك اذهو ع قحلاب مهلونت لجآ نم وأ ، لطبملا نم
 ٠ كلذب مهيلع مقت مل ةجحلا نأو ، كلذ ةفرعم لهج مهعسيي هنا

 ،نيملاعلاب وآ ى ملاعلاب هيلع موقت ةجحلا نا : لوقي نم لوق ىلع امآو
 تماق اذاف ، طلغلا مهيلع زوجي الو ث ةرهشلا ةجح مهب موقت نمب وآ

 ةجحلا هب هيلع تماق ام لوبق ىف كسثلا هعسي الف ص ءالؤه دحأب ةجحلا هيلع

 ٠ هلوبتو مهلوق قيدصت هيلعو ؤ هرذع عطقنا دقو

 دخف ؤ هلتع نم هبلع ةجحل ١ هي موقن ال امم هلهج هعسي ال ام امأو

 وأ ڵ كرسنثم وأ ، ىبص نم هريغ نم لكب كلذ ىف هيلع موقت ةجحلا نا ليق
 هردلا ىدؤي ام ثيحق ء اهلك ملعلا هوجو نم كلذ ريغ وآ ، قفانم وأ ، رفاك

 ٠ كل ذي ةجحل ١ هبلع ثمانت دنف هملع

 نآ ول هنأ بوبحم نع رثألا ف دجوي دتو ث لوقلا رثكأ اذه لعلو
 'الاتنف ؤ هبقع ىلع لوبي فاج ىبارعأ مهاتأف % قرع تاذ اولصو اموق

 ٠ اومرحي نآ مهيلع ناكل س قرع تاذ هذه نا : مهل

 ةجح ى هيبقع ىلع لوبي ىذلا ث اجلا ىبارعألا اذه بوبحم لعجف
 اوناك ولو « قرع تاذ نم اومرحي نأ هللا مهدبعت دمت نيذلا كئلوأ ىلع
 ٠ نوديزي وآ فلأ هئام

 قساف مهلدف ح ةلتلا مهيلع تيفخو ك ةالصلا اودا رآ مهنأ ول كلذكو

٠ هلوقت لوبق مهيلع ناكل ، اهيلع



٢١٧ 

 ايلع ةلدألا تناكو ث ةلبقلا مهيلع تيفخ ول : ليق دق كلذكو
 { اهتفرعم مهيلع ناكل ، حاير وآ ، موجن وآ س سمسث نم ى مهل ةرهاظ
 اولهج ولو ث اهيلع ةلدألا تماق دقو ةلبقلا اورحتي نأ مهل زجي ملو

 نأ مهل سيلف ث مهيلع ةجح ةلدألا كلت نأل ث ةلدألا كلتب ةلبقلا ةفرعم

 رذعي ال ، اهملع وآ اهلهج نم ىلع ةمئاق هللا ةجحو ث اهولهج ذا اهوكرت
 ٠ ةجحلا ةفلاخمب دحأ

 ىدنع ىتلا ةلبقلا ىلع ةلدألا هذه نم ىفخلا ءىشلا اذهف اهيف رظناف

 ء ةجحلا هب تمانت فيكف ص هللا ءاش نم الا ، سانلا رثكآ ىلع ىفخت اهنأ

 . اهل لابقتسالاو ، اهيلا هجوتلا هيلع ناكو « ةلبتلل ىرحتلاب رذعي ملو
 فرالاتخا دنع قحلا ةفرعم نم ىفخأ نكي مل نا ىدنع انهاه قحلا ةفرعمو

 ٠ هيف اوفلتخا ىذلا قحلل نيقحملا ءاملعلا ريسفتو ح ءاملعلا

 هذهب موقت ةجحلا تناك اذاف ث هللا ءاش نم الا هنودب وه سيلف

 مهريغ مهفلاخ ولو ث نيقحملا ءاملعلابف ث ةلبتملا لئالد نم تايفخلا ءايشألا

 ٠ ملعأ هللاو 3 مهب موقت نآ ىلوآو ىرحأ نيلطيملا ءاملعلا نم

 نم اونوكي مم ولو س ةنامألا لهآي الا ةجحلا موقت ال : لاقت نم لانو

 ء ةنايخلا لهآب ةجحلا مونتن الو ؤس نيملسملا ءافعض نم اوناك ولو ؤ ءاملعلا

 ٠ اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو

 ٠ هللا ءاسث نا اذه ىف رظناف

 ء هللا ديحوت لثم لقعلا نم ةجحلا هب موقت تناك ام امآو

 هب هيلع موقت ةجحلا نا : ليق دنف ؤ هديعوو ى هدعوو ث هتافصو
 لصقلا اذهو ث كلذ ىف قحلا ةفرعم هيلعو ، هرذع عطقنيو 6 هلتع نم
 © هتفرعمل هللا هاده نم الا هفرعي داكي الو ؤ لوقعملا هيف قرغت رحب
 ٠ راكفألا هيف راحت ىفخ ءىش وهو

& هلقعب هروضح دنع كلذ ق ةجح هيلع هلقع اولعج فيك رظناف



٢١٨ 

 ؤ هركذب عمس وآ ،.كلذ نم ءىش هلابب رطخ :اذاف دحأ نم هعمسي مل ولو

 ةفرعم هيلعف ٤ هوجولا نم هجوب هملع هيلا ىدأت وأ رثآ نم هرلخن وأ

 رذعي الو ث هيف فوقولا الو ، كلذ ىف كسشئلا هعسي الو ، كلذ نم قحلا
 ٠ ةنونيد ريغب هنع لاؤسلا داقتعاب الو ، هنع لاؤسلاب ةنونيدلاب

 نأل ث رذعلا عطتتنم كلاه وهف ملعي مل امف هدحو ملعلا هعفني امناو

 ء كلذ ىف ةجحلا كرتي نأ هل سيلف س هلقع نم كلذب هيلع تماق دق ةجحلا
 ٠ ةجح هيلع هلتع و

 هعفني سيلف ء ا وفلتخي مل وأ ؤڵ كلذ ق ءاملعلا فلنخا ءاوسو

 ناك ، هتقيدصتو هريغ نم لوت لوبقو » هنفرعم هيلعو ى هدحو ملعل ا الا

 هئادعآب . موقت هللا ةجحو « هلل اودع وآ هلل ايلو ناك ، اكرشتم وأ املاع

 ٠ هثايلوأب موقت امك ، هيف ةجح هللا مهلعج اميف

 5 كلذ هلعفب رطاخلا كلهي فيك ث ىفخلا ءىشلا اذه ىف رظناف

 اذك_ه و 4 هللا دنع اجوجحم 7 ّ هلنع نم كل ذي ٥ ر ذع عطقني فيكو

 نم دنع نيب حض ١ و هلكو 6 هلهج نم ىلع ىفخ قيقد هلكو ى هللا نبد

 هم انت هللا ةجحو 6 رسع با وبآ لهجل ١ ق نكلو 6٨ رسيف ني دلا و .46 هملع

 اهتفلاخم ف الو اهكرت ىف رذع ال ث اهملع نم ىلع اهمايتك ث اهلهج نم ىلع
 وه اميف ةجح هدحو قحملاف س اهفلاخي مل وآ اهريغ اهفلاخ ص اهمايق دعم

 ٠ اذه مهفاف ى ءاملعلا عيمج هفلاخ ولو ٤ هيف ةجح

 5 لقعلا نم ةجحلا هب موقت امم ءىش ىق ءاملعلا تفلتخا اذاف

 ءاملعلا كئلوأ نم قحملا ةقرعم هيلعو ث ءىشلا كلذ ىف قحلا ةفرعم هلعف

 % هبف نيفلتخملا كئلوأ نم ءاملعلا نم لطيملا ةفرعم هيلعو ص هيف نيفلتخملا

 نيلطبملا ءاملعلا ىلع دهشيو ع نوقحم مهنأ نيتحملا ءاملعلل دهشي نأ هيلعو
 ٠ كلذ نم ءىش فق كسلا ىف هل رذع الو 0 نولطيم مهنأ

ء هلع نم كلذ ىف هيلع موقت ةجحلا نا : ليق دق هنأ ىدنع اذكه



٢١٩ 

 لهج الو ك كلذ ف نيقحملا لهج الو > كلذ ق قحلا ةفرعم لهج عسي الو

 ٠ كلذ ىف نيلطيملا

 ةفرعمو ئ اهتفرعم ىلع ماوعلا ردخي فيك ءاسشألا هذه ق رظناف

 ٠ هللا هاده نم الا 6 اهماكحأ

 ةفرعم لهج هعسي ال هنا : لاق نم لاقف لحتسملا ىف فلنخا دتو

 ىف كسنلا هعسي الو س هبوص نم لالض ق كشلا الو ، لحتسملا لالض

 دهشي نأ هيلعو ، هبوص نم للض نم باوص ى الو ، هللض نم باوص
 ةداهشلاب الا ، هتوادعو هباتعو هللا طخس نم هل ةمالس هنآ هسفن ىلع

 اذا هنأ هسفنل دهشيو ملعي نآ هيلعو ؤ نوقحم مهنأ كلذ ىف نيقحملل

 بضغ نم ملاس هنآو ث كلذب هلل عيطم هنأ نوقحم مهنأ نينقحملل دهت

 ٠ هباقعو ء هنيصعمو ڵ هطخسو “ هللا

 ح هللا بضغ نم هل ةمالس ال هنأ هسفن ىلع دهشي نأ هيلعو

 نوقحنتسم ؤ نولطيم مهنأ نيلطبملا ىلع ةداهشلاب الا ؤ هبانتعو \ هطخسو

 ٠ هتيصعمو ، هبانتعو س هللا بضغل

 ملاس هنأ مهلطابب نيلطبملا ىلع دهش اذا هنأ هسفنل دهشي هنآ هيلعو

 كلذ ىف هريغ ىلع دهشي نآ هيلعو ء هطخسو “ هباقعو ص هللا ةيصعم نم

 ٠ هسفن ىلع دهش امك س هب نيدبعتملا نم

 ك هسفنل دهشي امك ى هي نيديعتملا نم كلذ فق هريغل دهشي نآ هيلعو

 فلك امنا هنآ كلذ ق لصألاو ڵ هلتع نم هانركذ 7 هيلع موقت ةجحلا نأو

 موقت ةجحلا نآو 0 ملعلاب الا هل رذع الو ملعلا هيلعق 0 ملعلا اذه ىق

 .. ٠ هلتع نم كلذ ىق هيلع

 هيلا ىدان وآ _ ةخسن حمس :وآ “ هلايب رطخ اذا اذه امناو

٠ هضهلع هجو ىآ نم كلذ ملع ` 9٩



 س . ٢٢

 هانفصو ىذلا لوتلا اذه لكو ث هفصوب طيحأ ال ميظع رحب اذهو

 ص لوقعملا نم لحتسملا لالضب موقت ةجحلا نا : لوقي نم لوق ىلع وه امنا

 ٠ ىدنع اميف لوقلا رثكأ وهو

 ىصاعلا ىلع ةجحلا اهب موقت ىتلا ةيفخلا ءايشألا هذه ىق رظناف

 اذا هنا : لانق نم لوق ديؤن امناف س هلهجب رذعي الو ث هلقع نم لهاجلا

 6 امهدحأ همرحو ث امهدحأ هلحأف ث هللا نيد نم ءىش ىف ناملاعلا فلتخا

 ملاعلا قيدصت هيلعو ؤ امهفالتخاب ملع نم ىلع موقت ةجحلا نآ

 ٠ كلذ ليج ولو ص هيلع ةجح نوكيو ع هلوت لوبقو س قحملا

 ء كلذ ىف كدثملا عسيو ث لحتسملا لالض لهج عسي هنا : ليق دقو

 ٠ ملعأ هللاو 6 هيف فوقولاو

 ث هبوص نميف ى كسثلاو لحتسحلا ىف كشلا عسي هناف لوقلا اذه ىلعو

 ةداهشلا ملع لهج هعسي هنأو ث هلقع نم كلذ ىف ةجحلا هيلع موقت ال هنآو

 لوقنلا ىف هانفصو امب ، هريغلو هسفنل ةداهستااو ، هريغ ىلعو هسفن ىلع

 .لوقلاو ص هلع نم لحتسملا لالضب ةجحلا هيلع مونتت هنا لوقن ىذلا

 نأ دعي وه اهنا 0 لحتسملا لالض ملع لهج عسي ال هنا : ليق ىذلا

 % هللا باتك نم ىه لحتسملا هلحتسا ىذلا ءىشلا كلذ ةمرح نآ ملعي

 ٠ ةمألا نم نيقحملا عامجا نم وآ ث هلوسر ةنس نم وأ

 ء هللا بانك نم مرحم هنأ ملعي ملو ما رح ءىشلا كلذ ملع اذا امآو

 6ڵ كلذ ريغ نم مرحم هنآ الو ء عامجال ا نم وآ ، هلوسر ةنس نم وأ

 ۔ هبف كشلا هعسيو ، لحتسحملا لالض ملع لهج هعسي هنا : ليق دتف

 ٠ ليق هنآ ىدنع اذكهو “ هربدتو اذه مهفاف

 نم امهو ض هلهج عسي امم ءىش ىف نيدلا ىف نافلنخملا ناك اذا امأو
 ء رخآلا همرحو ، نيدلا ف مارح وه ام امهدحأ لحف ث نيملسملا ءافعض
ةقوقولاو ى ىأرلاب امهيف ةيالولا ناف ع اميفالتخاب ملاعلل نايلو امهو



٢٢١ 

 ح امهنم لطبملا نم ةءاربلاو ث امهنم قحملا ةيالو داقنعا ىلع ىآرلاب امهنع

 . نيدلاب امهنع فوقولا زوجي الو ، زوجت ةطيرشلا ىن

 ، ىأرلاب امهل ةيالولاو 2 ىآرلاب امهنع فوقولا زوجي امناو
 ةيالوو ث ةطيرشملا ىف امهنم لطيملا نم ةءاربلا داتعا ىلع امهتيالو وآ

 ٠ ةطدرشلا ق امهنم قحملا

 لاؤسلا داقتعا مزلي : لانت نم لانف امهنع لاؤسلا موزل ام امآو

 ةءاربلا ىلا امهنم لطيملا ةيالو نم جرخي ىتح ع امهرمآ ق همزلي امع

 فورتقوو 6 ىآرلا ةيالو ىلع فقي الو 6 نيدلاب امهنم قحملا ىلوتيو ك نيدلاب

 ٠ ىآرللا

 امهنع فوقولا هل عساو هنأل ، لاؤس اذه ىف همزلي ال : لانت نم لاتو
 ء قحملا كلذب ىلوتيو ، لطيملا ةيالو كلذب جرخيف ص ىآرلاب نيعيمج
 ٠ مرحم ابكار الو 6 مزالل اعيضم كلذم نوكب الو

 ىلءع زئاج لوألا لوقلاو 4 حصأ هيلع لاؤس ال هنا لوقلا اذهو
 ٠ طادتحالا

 ىلولا وآ ث نيفيعضلا نيبلولا ىف لوقلا اذه ىلع لاؤسلا همزل اذاو

 ىف هنم أربي ال ناك اذا ىلولا ريغ ىف وأ ء لطابلا نم هلهجي ام بكر اذا

 5 فالتخالا ىلع لاؤسلا مزلف ٦ ملعو ؤ لصألا

 ىمسيو ص لاؤس فوقو وآ ص ىآر فوقو هيف فوقولا نوكي عضوملا اذهف

 ضعب ىلع هيف لاؤسلا همزل اذا ، لاؤس فوتو ىمسي س ىآر فوقو
 مسا هتحل لاؤسلا همزلي مل اذاو 2 لاؤسلا فوقو مسا هنحل ع لوقلا

 + ىآرلا فوتو

 نأ زوجي الو س نيدب نوكي الو ، ىآرب الا نوكي ال لاؤسلا فوتوو
فوتو هبزجي دقو ، لاؤسلاو ىأرلا فوقو عضوم فق نيدلا فوتو فقي



٢٢٢ 

 ىلع لاؤسلا فوتو هيزجيو ث لاؤسلا فوقو نع عضوملا اذه ىف ىأرلا

 ٠ ىآرلا .فوقو نع كلذ همزلي نم لوق

 ناكو ث نايلو امهو ، ملاعو فيعض نيب نيدلا ىف فالتخالا ناك اذاو

 ع ةجح انهاه ملاعلا نوكي الف ث ملاعلا وه لطبملاو ، فيعضلا وه قحملا

 ح ىآرلاب فوقولا هيف زوجيو ث نيدلاب هتيالو زوجت الو ، مصخ وهو
 هيلعو هيف زوجي مصخ عضوملا اذه ىق ملاعلاو ث لاؤسلاب فوقولاو

 فيعضلا ةيالو كرتو س فيعضلا ىلع زوجي امو س فيعضلا ف زوجي ام

 نيدلل مهنم ضقن س نيدلاو قحلاب نم _ ةخسن _ لاق ام لجآ نم قحملا
 ٠ هبوكر الو هلهج مهعسي ال امهو

 نم ملاعلا ءىربو ، لطبملا ملاعلا نم قحملا فيعضلا ءىرب ناف
 قحملا نم ث امهنم كلذ عماسلا ملعي ملو ، قحلا نم لاق ام ىلع فيعضلا
 ء فيعضلا نم ةءاربلاب ؟دد امهنم ملاعلا ناك ناف س لطيملا نمو ش امهنم

 ءىرب امم ؤ هبحاص نم ةءاربلاب امهنم ءىدنبملا نم آربب نأ اهقحب لهاجللف
 . نيد ةءارب ال ، ىآر ةءارب هيلو نم

 ء هيلو نم ءىرب هنأ لجأ نم ىآر ةءارب آربي نآ هل ناك امناو
 ٠ كلذ ثدحأ نيح ىأآرب هالوتي وهو هفذقو

 ك هئايلوأ نم ءعى ربنم هتنم ءىرب مث ك ىآرب هيلو ىلوتب ناك ١ ذأ امآو

 نآ هداقتعا نوكب امنا و 6 ىآرب هيلو فذق نمم آربب هناف ك مهريغ نم وآ

 ٠ قح ريغي ىآرب 4نم آربب

 ىذلا اذه نم ا ريب وهف ؤ هتيالو ىلع هنم ءى ريثم ا اذه هعلو ناك ناو

 هلوقب هيلع مقن مل هنأل افذاق راصو ئ هنم ةءاربلاب آدبو س هدنع هفذق

 ىذلا اذه ىلو نم ريي نآ ةجح نكت مل اذا هل نكم ملو ص ايتفلا ىف ةجحلا

 لوزت ام هعم حصي مل وه هيلو فذق املف ث هيلع ةجح نوكيب ىتح هالوتي
ث هل ىلو نم ءىربو ى هل ابلو فذق دق ع رهاظلا مكح ىف ناك ص هتيالو هم



٢٢٣ 

 ء ىآرب هالوتي ىذلا هيلو نم ءىزب نمم ىأرلاب آريب نأ هل ناكو
 ٠ عضوملا اذه ىف الا ىأرلا ةءارب زوجت الو

 رمألا رهاظ ىق هناف ؤ هنم ءىرب نمع ع هنم ءىربتملا عىرب ول كلذكو
 ىآرلاب آريب الو 4 هيلول رهالخلا مكح ق فذاق هنأل 4 ةءاريلاب آدي نمم آريب

 ٠ داتنعالا ىف الا رخآلا نم

 هناف هيف افلتخا اميف ى ةجح انوكي مل اذا ةآربلاب امهنم ءىدتبملا امأو
 ٠ ةءاربلاب ءعىدتبملا نم ىآرلاب آربب

 ى هبحاص نم امهدحأ ءىربف ث نيدلا ىف افلنخا اذا نافيعضلا كلذكو

 ء ةءاربلاب ءىدتبملا نم ىأرلاب آريب هناف ء لطبملا نم امهنم قحملا ملعي ملو
 ء ايتغلا ىف ةجحلا هب موقت ال هنألو ث هيلول رمألا رهاظ ىف فذانت هنأل

 نم آريب نأ زوجي الو ص نيدلاب ال ىآرلاب فوذقملا هيلو ىلوتي هنألو

 نأ زوجي الو ، نيدلاب لطبملا نم آربيغ لدعلا رصبي الو ك نيدلاب قحملا
 ٠ نيدب هفذنت نمم آريبو ىآرب هيلو ىلوتب

  ىلرلا نم امرج دشأ فذاتلا نوكب الو 0 ىآرب هيلو ىلوتي امناو

 ٠ نيدلاب فذاقلا نم هل ةءاربلا تناك نيدلاب ةيالولا تناك ول هنأل

 ء نيملسملا ءافعض نم فيعض ىلو لجرل ناك ول : ديعس وبآ لات
 ء هنم ةءاربلا هي بجت وآ ، ىآري فوقو هي هيلع بجي اثدح هنم ملعي مل

 هدنع كلذب اوناك \ هنم نوءعربب نوديزي وآ ملاع فلآ ةئام عمس مت

 هنع باغ اميق س قحلاب هنم اوعرب دق اوناك ولو س نيجوجحم نيعولخم
 . مه رمآ نم

 مهب نسحآ ناف س هجواا اذه ىق نظلا مهيف نسحي نآ هل زوجي الو

 اذا ے كلذو اكلاه ناك س قحلاب .الا هيلو نم نوءعريي ال مهنآ. هعم ذا نظلا

هيلو ناك اذا هالوتي هن مهملعآ وآ © هالوتي هنآ. نوملعي مهنأ ملع



٢٢٤ 

 كلذ هتقو ىق رادلا لهآ هتيالو تمزل دق ث هنم اوعريب ىذلا كلذ

 ٠ ٥هرحعو

 نظلا مهيف نسحي نآ هل زوجب « لزانملا هذه دحأ ىلع ناك اذاف

 مهل ةجح ال س نوجوجحم نوعولخم ث هيلول نوفذاق مهنأل ، اذه ىلع

 هل زوجي الو ث ةموكحلا نم ءاوسلاب كلذ فف مهريغو مهو ث مهريغ ىلع
 ء مهيف هنظ نسحب هللا نيد ى مهيف قحلا نم همزل دق ام مهيف عيضي نأ
 نآ زوجي ال امكو س نظلا ءوسب الو س نظلا نسحب مكحلا زوجي ال هنأل

 زوجي امناو س نظلا نسحب مكحلا زوجي ال كلذكف ، نظلا ءوسب مكحي
 ٠ نظلا ماكحأ ةفلاخم ىلع قحلاب مكحلا مزليو

 ةجح ءاملعلل نوكي الو ، ءاوس قحلاب ماكحألا ىف مهريغو ءاملعلاو

 نم الو 6 ماكحأ نه اهلك ٥هوجور لا نم هجو ق مهريغ لزانم اهم ن روفلاخي

 ق قدلا اوفلاخي مل اذا ء قحلاب مهلو ظ عضوم ى الا ي مالسالا لزانم

 6 ةعيرشلا نم وه ىذلا 6 نددلا ق قحلاب ل لوقلا ن نم هبغو ايئفلا ق مهلو هك

 ٠ سانلا نيب مكحلا جرخم جرخي الو

 6 لهاجلا هلهج ىذلا لطادلا ىلع لطملا نم مهتعارب ق كلذكو

 ق نيدم الو 6 ىآرب مهنع فوقولا الو ئ ءاملعلا نم ةءارملا زوجن ااخ

 مهريغ هلهج ىذلا لدعلاو قحلا نم اولاق ام عضوم فق نيعضوملا نيذه
 ء هثدحب لهاجلا ملع دق ىذلا لطبملا نم مهتعارب ىف الو ى لاهجلا نم
 امهيف ملاعلل ناذللا ناعضوملا امه ناذهف ث هثدح ةمرح ةفرعم لهجو
 ٠ نيملسملا نم فيعضلل \١ا و 6 لهاحلل ,رسيأ ام

 مكحلاف ك مالسالا لهآ نبي تاموصخلاو ماكحألا نم كاذ رئاسو

 ٠ كلذ ى مينيب فالتخالا ءاوس ملاعلاو فيعضلاو لهاجلا نيب امه:ذ

 هتم ملع دق هل ىلو نم مهفاعضآو ءاملعلا ءالؤه ءىرب ول كلذكو

ءاملعلا نأ ملعب ملو ح لاؤسلاب وآ 4 ىآرلام هنع فوتولا همزل دق اثدح



_ ٢٢٥ 

 دقو ؤ هعم اذه ىلع هنم ا وئريف هريغ ثدحم الو ٨ ثدحلا كلذم هنم اوملع

 رادلا لهأ همزال هال رتب ىذلا كلذ هتيالو تناك وآ 6 هالوتي هنأ أ وملع

 ٠ عضوملا لهأو

 : ٥هربغ لات

 نم وآ أ ةمامالا مهل دوقعملا رادلا لهآ ةمئأ نم اماما نوكي نأ وهو

 آربي نأ هيلع ناك هملع رادلا ق دهاشلا رادلا لهآ ءاملع

 تلا زو ؤ ِ}ِ امصخلا نم مهريغك ١ وناكو ح ىآرلاب مهلك مهنم

 اذه نم نيقحم مهتءارب لصأ ىف اوناك ولو ع ءاهقفلاو ءاملعلا ةجح مهنع

 ٠ ديعس ىبآ لورق ىل عجر 6 هنأ بسحأ ء ١ ريبلا و ةيالولا

 لوقلا ىلع اوعمتجا دق مهفاعضآو مهلك ءاملعلا ءالؤه ىآر ول كلذك

 ةنس وأ ث هللا باتك ڵ فرحلا كلذ فلاخي امم ، لطابلا فورح نم فرحم
 ء لطاب هنا : فرحلا كلذب اولاف ةمألا نم نيقحملا عامجا وآ ث هيبن

 © كلذ ى مهفالخب ةكولمم ةمآ تلاقو س لطاب وهو قح .هنآ وأ ، قح وهو

 لهاجلا اذهل لحي الف & مهفالخب دحأ لتقي مل وآ س قحلا قفاو امم

 ٠ ءامكح ءاملع ءانمأ هدنع مه نيذلا ءاملعلا ءالؤه ىلوتي نآ

 كلذ ىلع نيدب مهنم ادحآ ىلوت وآ س نيدب ءاملعلا ءالؤه ىلوت ناف

 مالسالا ق هل زوجي رذع ريغل وأ ، ةلمجلا ف مهنم ةءاربلا ةطيرش ريغب

 ك ةجح مينآو © ءاملع مهنأ 0 مهيف هنظ نسحو مهل هتنامآ عضوم الا

 ٠ ليبسلا ءاوس نع نيلاضلا نيكلاهلا نم كلذب ناك

 نم نيدب مهنم ريب نأ مهيف همزل ع ىضم اميف هءايلوآ اوناك اذاو
 ، ملع هوجولا ىأ نم كاذ ملعل هللا هقفو نا ث كلذ مهنم عمس ام نيح

 فوقو وأ ، ىآر فوقو مهنع فقي نآ هيلع ناك كلذ نع هرظن رصق ناف

 مهريغك مهو ، نيد فوقو عضوملا اذه ىف فقي نآ هل زوجي الو ص لاؤس

( ٤ ج عرشلا نايب _ ١٥ م)



. ٢٢٦ 

 ايتف ريغب نيلونتم وأ مهريغل نيتفم كلذي, اوناك ء عضوملا اذه ف سانلا نم

 كلذ : قرف الو { مصخ كلذ ق مهل نكي مل وأ ئ مصخ كلذ ق مهل ن راك

 ٠ ١ .. ٠ مهريغ و ع املعل ١ ننجب

 مصخ ناك ولو ث نيدلا لصأ ف فااتخالاب نيمصتخم اوناك اذاو

 ةمألا هذه تناك ناف س قحلاب تلانن دقو ث ةكولمم ةمأ .مهلك ءاملعلا ءالؤه

 ىلع ةجح تناك ث ايتفلا ىف ةجح نونوكي .نيذلا ءاملعلا ةلزنمب تلزن دق

 هتقو ق ءاملعلا نم ةءاربلاب قحلا اهنم لبقي نأ هيلع ناكو ،. لهاجلا

 ةيسمألا ىلوتيو ء لاؤسلاب وآ “ ىآرب مهلك ءاملعلا . .نع فقي وأ ؤ هنيحو

 { :.. ٠ فالتخالا ىلع كلذ ن نم لقأ ةكولمملا

! . . ... 8 ٠ . 
٠٠ 

 : هرغ لات

 تتفأق ءاملعلا نم ةمألا ذ هذه تناك اذا اهأ هلوق ا ىنعم . ىدنع جرخي .

 اريب نآ هنتنفأ نم ىلعو . ' كلذ ف ةجح تناك ءاملعلا ن نم ةءاريلاي. كلذ ق

 عسي اميف : هجح دحاولا ملاعلا لعجي ال. .نم لوقن ىلعو © ءاملعلا نم

 نأ ةجح هيلع اهلعجي مل اذا هل زيجيو ع اهلوق لوبق همزلي الف ك هليج
 ل زوبجي الو ، نولطبم منهنأل ، لاؤسب وأ 4 ؛ىآزب ءاملعلا نع فقي

 5 ٠ ىأرب وأ ث ةءاربلا ةطيرش ىلع الا نيدلاب مهتيالو

 نيدب و ء ىأرب ةمألا نع فوقولا هل زوجي الف ، لاح لك ىلعو
 رثألا نأل ، نيدب الو ىآرب اهنم ةءاربلا الو ، قحلاب اهلوق لجأ نم
 هوبكري مل ام ك هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ هيلع عمتجملا
 مهل سيلف ث هبكار نم اوئرب اذا ءاملعلا نم اوءريي وأ ث هبكار اولوتي وأ
 ح اهنم اوعربب وأ اهنع اوفقي نأ ء ةجح ريغ تناك وأ ةجح تناك لاح لك رع

 ( . قحلاب اهتعارب لجآ نمو س قحلاب اهلوق لجأ نم

 ةمقلا لوت لوبق هيلع نا : انلوقو : ديعس ىبأ لوق ىلا عجر
اجوجحم ناك الاو ك هتعاسو هنيح نم مهلك ءاملعلا نم ةءاردلا و ك قحلاد
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 > .لهاجلا اذه ىلع هللا هجح :عضوملا اذه ق ةمألا هذهو % هللا ةجح ف اكامش

 مهيلع تماق نيذلا ث ءاملعلا ءالؤه رمآ نايب ف ضرألا .لهأ عيمج ىلعو
 . , ٠ ِ .. كلذ ىق .قحلاب

 : هريغ لاق

 : لاق نم لوتنب ذ_خأآو 6 ةجح اهلعج هناف 6٧ ددبعس ىبأ لو ك ق رظنا

 ٠ ةجح دحاولا اعلا ن

 ! ؛ . . . ملاعلا .

 هذه . .نم ضرأل ١ لها , عيمج كفني لز . ديعسم ىبأ لوق ىلا عجر ..

 ۔ همألا:هذه اولوني. نآ اما : .نيرمآ دحأ نم ءاملعلا ءالؤهو :. ةمألا

 ، ءاملعلا ءالؤه ىف :اهلوق اهنم اولبتي وأ س نيدب الو ئآرن اهنع .اوفقي.الو

 ا وكله ال ١ و ؤ ,رصبلا حملك عم ث مهتع اسو مهنيح نم م ينم نوءربيو

 .هن براغملاو قراشملا لهأ نم ضرألا لهآ , عبمج . ١ وناك ولو 7 اغيمج

 : هرغ لانت

 : نيتلاح ¡ نم اجرخم مهل لعجي مل هنا : : .ديعس ىبآ لو وك ف رظنا و

 مهيلع ب ةجح نوكن ال وآ 6 رصبلا حملك عم اهلو دق مهيلعف ة ةجح نوكي . .آ اما

 ٠ ىأرب الو نيدب اهتع اوفقي الو س اهتيالو مهيلعف هب لاق نم لوت ىلع

, 

 ةعامج وآ ث ءاملعلا نم املاع ىأر ول كلذكو : ديعس ىبأ لوق ىلا عجر
 نيد ق قحلا فلاخم ىذلا لطابلا نم هيلع اوعمجأ دق المع ءاملعلا نم

 مهنم ىآر ىذلا كلذل جرخم الو ك هللا نيد هبف فلتخي ال و 6 هللا

 رم مهرثك مهف قحلا جراخم نم اجرخم لمتحي الو ء لطابلا نم
 ٠ ةطيرش ريغي ةذونيد ةدالو مهال وت نآ هل لحب ال , ح ` ساانلا

 ناك ٥ ةءارملا ُطررش ريعي مهنم ادحأ وآ 6 كلذ ىلع مهال ور د نام ه

 هجو ىأب كلذ ىلا هللا هادهو مهثدح رصي ن ٠اهف \ اٹدحم اكلاه كلذب

4 هلت ق هنيزو كلذ .باوص نم هللا همهلأ ام قيرط نم ولو 6 هوجولا نم
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 ناف ء ملعلا دعب مهيف كسثلا هل زجي ملو أ اعم مهنم ةءاريلا هيلع ناك

 نكلو ص نيدب مهالوتي نأ هل زوجي الف { مهلالض الو مهثدح رصي مل

 لوق ىلع لاؤسلا داقننعا ىلع ىآرب مهال وتيو ّ ىآرب مهذع فقي نأ هل

 . هيلع عمتجملاب سيلو ث كلذب لوي نم

 . ماكحألا ف سانلا نم مهريغك عضوملا اذه ىف مهو كلذ انيب دنو
 : هجغ لاق

 ىلصخغلا اذه ىف رظناو 7 عدبلا حصت هنم هناف لصفلا اذه ىق رلخنا

 زجي مل املك هنأل ء عدبلا ماكحأ هنم جرخت اضيأ هناف ص هليت ىذلا

 ء عدبلا لصآ ره كلذف “ هللا نيد هيف فلاخ دت امم ملاعلا ايتف لوبت هيغ

 . ادحاو ىنعم الا هللا نيد ق لمتحي ال هنألو 0 عدبلا ماكحأ جرخت هنمو

 ءاملعلا نوكي ىذلا عضوملا انيب دتو : ديعس ىبأ لوق ىلا عجر

 طتتق لطابلا لهآ نم س قحلاب ةءاربلا ىفو ء قحلاب قحلا وهو س ةجح هيف
 ٠٨ كلذ ريغ ال

 نأ وهو ص مهيفو ث مهل مزلي امو ى كلذ ىف مهل ةجحلا ام انيب دنو
 ء ىآرب هيلع مهنم ربب ال نأ كلذ لقأو ث هولاق ىذلا قحلا مهنم لبقي

 ٠ نيدب الو ىآرب مهنع فقي الو 6 نيدي ال و

 : هرمغ لان

 مهفلاخي مل وآ دحأ مهفلاخ ءا وسو ؤ دبعس ىبأ لوق ىناعم ق جرخي

 ك ءاهفسلا نم آ ئ ءافعضلا نم وآ 6 ءاملعلا نم مهل فلاخملا ناك 6 كلذ ق

 الالض ءاهفس كلذ ى مهل نوفلاخملا ءاملعلا راص دقو ، ءاوس هلكف

 نم س نيدب الو س ىرب مهنع فتي الو ؤ مهنم آربي نآ زوجي الف ى ارافك

 . مهفلاخ نمم قحلاب مهتءارب لجأ نم وأ ، قحلاب مهلوق لجأ
 : نيتلاح نبي مه نيقحملا ءاملعلا ءال ه نا : هلوت ىناعم ق جرخيو

كحلا هعسي الو 6 مهلوق قبدصتو 6 مهلو لوبق مزالف هجح ١ ونوكي نآ اما



 س ٢٢٩

 ام لتأف ئ هجح اونركي نآ اماو ٠ قحلا نم هب اوتآو قحلا نم اولاق اميق

 مهنم أربي الو ، نيدب الو ىأرب مهنع فقي الو ، مهتيالو تبثت نآ نوكي
 ٠ نيدب الو ىآرب

 اوناد ام لهج سانلا عسي هنآ هبلع عمتجملا رثألا كلذ ىف ةجحلاف

 اذا ءاملعلا نم اوءعريب وأ \ هبكار اولوتي وأ ؤ هربكرب مل ام . هميرحتب

 ء ند.دب الو ىآرب قحملا ملاعلا نع فوقولا اوزيجي ملو % هبكار نم اوترب

 . قحلاب هلوق لجآ نم نيدب الو ىآرب هنم ةءاربلا الو

 « ىآرب هيلع مهنم آربي ال نآ كلذ لتآو : ديعس ىبأ لوق ىلا عجر

 ء قحلاب مهلوق لجأ نم ث نيدب الو ، ىآرب هيلع مهنع فقي الو س نيدب الو
 لهجو ث لطبملا نم فرع دق ىذلا قحلاب لطبملا نم مهتعارب لجآ نمو
 6 هملع نع هرصب رصقو س لطيملا نم هملع ىذلا ثدحلا مكح لهاجلا

 ف ملاعلا نم آربي ال نآ كلذ لتف ، كلذ ى ملاعلا لوت لوبت نع قاضو

 ٠ نيدب الو ىآرب هنع فقي الو ؤ نيدب الو ىأآرب كلذ ىف ملاعلا نم ث كلذ

 > اهماكحأآ نونف عيمج ق ةءاربلاو ةيالولا ق اهلك ماكحألا رئاس امآ و

 مالسال ١ قوقح عيمجو ك ماكحألا عبمج ق سانل ١ نم مهريغك مهف

 مهف ك نيفذات نونوكي ام عضوم فو 6 نرورعدم مهف 6 نبعدم نونوكم اميق

 ٠ مهريغك نوفذاق

 ٠ مهريغك ماكح مهف ى اماكح ننوكي ام : عضرم فو

 ٠ مهريغك ءامصخ مهف ك ءامصخ نونوكي ام : عضوم فقو

 مهنيب قرف ال ٥ مهريغك دوهش مهف ادوهش نونوكي ام : عضوم فو

 كلذ ىف ملعن الو ، ملعلا ف مهلزانم فالتخال كلذ ىف سانلا نيبو
 ن كب امد ملاعلا هللا ىصع ءاوسو . مهنم ملعلا .لهآ نيملسملا نبي افالنتخا

 هبف نوكي امب هاصع وأ ، ايدعتم هيف نوكي امب هاصع وأ ث ابتفم هيقف

. افذاتت هيق نوكي امب وآ ك ايعدم
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 وف ؤ هلل ا نيد مكح } ىف هلل ايصاع هيق نوكي ام ل اح ٠ :ىلا غلب أذاق :

 سانلا ىلع ةنتف دسأو ّ ملاعلا ثدح مظعأو ء سانلا نم هريغك

 ؤ قح هنآ معزي امب لوقلا قيرط نم قحلا فلاخو س هللا ىصع اذا ملاعلا

 لهجي امب وآ 0 ملاع هيف هنآ لهاجلا ىرب اميو ث نيد هنأ معزي امبو

 ٠ ملاعلا ريغ نم ؤ كلذ ى ملاعلا ةلزنم لهاجلا

 هنأ .المجم رذألا ءاجو ء كلاهملا تاميظع نم ميظع عضوم اذهو

 اميف صاخ وه امناو ، نيدب الو غ ىآرب ءاملعلا نع فوقولا زوجي ال

 ولو س قحلاب املاع هيف نوكي اميفو ، ةجحلا هيف .نوكي امم انفصو

 نيدب الو ّ ىآرب ملاعلا نع فوقولا زوجي ال كلذ نأ لوأنم كلذ لوأت

 ٠ ةميسج ةنتفو ةميظع 4 ةعدبو الالض كلذ ناك ،. رومألا عيمج ف

 نيدلا ى هيتمكأ ةنال مهلا زوج نايدألا لهأ . ناكل ء كلذ ناك ولو ا

 مهلهج ى ملعلا لهأ لزانم ف مهعم اوناك ام مهنع فوقلا مهل لحي ال ذا .

 ملعلا مسا مهيلع رهظو ى ءاملع مهنأ اونظ ذا ث ءاملعلا ءامسأو س ءاملعلام

 هلل ىصاعلا :نوكن الو « لاحمو لالض كلذو ' ء ادبأ كلذب ءاملع مهنأ

 نيقحملا ءاملعلل مسالا اذه صاخ صخ امناو مسالا اذه ىف ءاملعلا نم ادبأ

 ء لدعلا نم هب اوماق وأ ى قحلا نم اولاق اميف قحلا ليبس ىلع نيميقتسملا

 ٠ كلذ ريغ ال انفصو ام ىلع

 عسي هنأ هيلع اوعمجآو ؤ نوملسملا هب لانت ىذلا لصألا وه كلذو

 اوعربب وأ ص هبكار اولوتي وآ ص هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج ساانلا

 % لطابلا بوكر ىلع ءاملعلا اولوت اذاق ص هبكار نم اوئرب اذا ءاملعلا نم

 ح مهل كلذ نأ اوملع ءاوسو ث لطابلا لهأل ةيالول مكح كلذ ق مهقح

 ء هيقت فلتخي ال ام اذهو ؤ لطبملل مهتيالوب اوبكر دق مهنأل ، اولهج وآ

. ملعلا لهآ عم هبف كشب الو
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 : هرغ لاق . ا" .ي

 مهل كلذ نأ اوملع ءاوسو : .هلوق ىف جرخي ئنعملا نأ ىدنع ١
 نأ ارملع ءاوسو ىآ 5 لطبملل مهتيالوب لهجلا اويكر دت مهنأل أااولهج وآ ١

 هنأ اوملعي ملق كلذ ا ولهج وآ مهل زئاجو :مهل لااح لطيملل مهتيالو و

 مهنأل ڵ نيلطبملل مهتيالوب نولطبم مهو ث كلذ ق مهل رذع الف & مارخا

 ء ءاوسو ٠ نبيلطيملل وآ ث لطيملل مهتيالوب لطابلا اوبكز دق

 َ . مهل مهتيالوب نورلطىم مهم دحاو فلأ وأ ادحاو اولوت

 لهأ مآ ريسفت نع ةيافك لو ةلا ; سفن فو : : درعس ىبأ لوق ىلا عجر .

 ىلع عابتألا نم كلذ ىلع: مهغبتا نم ةيالوو ء مهئامسآو مينايعاب لالضلا"

 نونيديو ، كلذب هللا ىلا نوبرقتيو ك لدعو قح مهتم كلذ ن أ نونظي انن '

 مهل مهديلتتنب مهئاملع ةمالؤب . نيكلاهلا نم ةفصلا هذه لهأ نم مكو ء ه '

 ،نيلبانت هل اوناك هيلع مهتيالوبف ، هيلع مهتيالوو ؤ مهنم هلوبنثو ح لطابلا (
 : ىلاعتو كرابت هللا لوقب ىفكو ث نيلعاف هل اومسي هيلع مهتيالوبو `

 ٠ ةيالولاب ةلمجلا ف مهلخدأف ‘مهل ةيالولاب مهنم مهنأب مهيلع مكح دقف ( مهنم هناف مكنم مهلوتي نفو )

 .. .. . :هينغألاق .. `

 ئ مهكاله و مهعبتا نم أطخو ڵ ءاملعلا الخ ق هي جتحا ام نسح (

 ءافعضلا اولض امنا مهنأو ، ةلاضلا بهاذملا هذه ميمج ىف رظنأ كنأل
 عابتا ف رذع ةلاهجلاو ءافعضلل .نكي ملو ث نيلاضلا ءاملعلا عابتاب |

 ٠ الالاض مهلك اوناكو & كلذ ىق ءاملغلا

 : ملسو 4 هيلع هللا ىلص ىبنلا لانت دقنو : ديدس ىبأ لوت ىلا عجر
 ، مهنم وهف قحلا ىلغ مهبحأ نم هنأ ىنعملا « مهنم وهف اموت بحأ نم »

 نوكي نآ قحلا ليوأت ىف زوجي الو س مهنم وهف لطابلا ىلع مهبحأ نمو..
 ص نيملسملا نم هنم ناك ةبارقلا ةبحمل ملسملا هدلو بحأ اذا ىدوميلا
 ق مهنم ناك هرماو ةبارقلا ةبحم هدلاو وآ همحر بحآ اذا ملسملا نأ ال و ب

_ ٠ لالضلاو لاحملا نم اذه ء هنيد
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 و : مهبطاخيل باتكلا لهآ ىف هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق ت
 ) " هلكأت نابرق انيتأي ىتح لوسرل نمؤن الأ انيلا دمع هللا نا ) : ا
 متلق ىذلابو تانيبلاب ىلبق نم لسر مكاج دق ) : ىلاعتو كرابت هللا "٣

 ءالؤه نأ لورتعلا ق انعم حص دقو : ) نيقداص متنك ن ا مهومتلتق ملف

 مهفالسأ مهلتق امنا و ؤ الوسر الو ايين ١ ولتت مل مهنايعأب نبيطاخم أ

 ، كلذ ىلع مهتنولوتيو ث مهليبس نوكلسيو ث مهنيد نوعدي نيذلا نم
 انيبن ىاع هللا تاولص لسرلا ةلتق اولوت ذا ع لسرلل نيلتاق هللا مهامسف
 ٠ نيلسرملاو نيبينلا عيمج ىلعو دمحم

 ةئامسمخ ذنم لسرلا نولتقي نيبطاخملا ءالؤه نا : لوقيو ىعدي نمف
 نمو ث لوقعلا هلنعت الو ، نوكي الام اذهف ث كلذ نم لقأ وآ رثكأ وأ ةنس

 لهآ لاق امناو ث نيلتاق ةلتق هللا مهامس دتو ص اولتقي مل مهنا لوقي

 نيلتاق اوناك س مهنيد ق مهل مهييوصتو ث ةلتقلل مهتيالوب مهنا : ملعلا

 ء لتقلاب اوضري ملو ؤ مهتنسملأب اورمأ ملو َ مهيدياب اولتقي مل ناو
 هللا نيد ىف لاحم ال نولتانق كلذب مهف ؤ مهنيد ى ةلتقلا اولوت مهنأ الا

 هناف مكنم مهلوتي نمو ) : لجو زع هلوتل ث ةيمستلا ىف ىلاعتو كرابت
 نم طخسلا نم مهقحل ام هقحل مهنيد ىف مهنم ناك نمو مهنيد ف ( مينم

 ةيدلاو دوتقلا نم لتاقلا قحل ام ىلوتملا قحلي مل ناو ث ةبوقعلاو هللا
 .ا بندلا ى ةبوقعلاو

 ك هنسلاو 6 باتكلا و 6 رابخألاو 6 راثآلا ليوأت هللا مكمحر اومهفاف

 ق ناف صاخلا ىلع ماعلا الو ح .ماعلا ىلع كلذ نم صاخلا اولمحت الو

 ٠ نيملسملا نيدل ديدشلا فالخلاو ى نيدلا ف كالهلا كلذ

 :هرخغت لاق

 نيب فالتخالا رمآ ىلع اهب ناعتسي امم اهنكل راثآلا هذه بتكأ امنا

 دق ىذلا ديلقتلا بننجيو س قحلا ةفلاخم دنع ةكلهلا رذحيلو ء نامع لهآ

 ةءارب ىق نيدلا ىق ديلقتلا زوجي ال هنآ ث نيفلتخملا نيقيرفلا عيمج نع ءاج
. ىآرلا نم وه سيل ىذلا نيدلا رمأ نم ءىش الو س ليلضت الو



_ ٢٣٢٣ 

 ىف سانلا فلتخا اذا انوملعي انخايشآ ناك : ناليغ نب مشاه لانتو

 ىلوتيف ى ةءارب ىف وآ ث ةيالو ف وآ ، ضعب مرحيو ، ضعب لحي امم ءىش
 مارحلا نم فرعت ىتح تاهبشلا دنع فقف ، ضعب نم ءعىربيو ،“ ضعب

 . قارفلاو ةيالولا كل نيبتيو ى لالحلا و

 نيد ىنيدو ؤ نيملسملا لوق رمألا اذه ىق ىلوق كلذ دنع لتو

 ةلجع _ لجعت الو ، مهنم انأف نيملسملا ىأر هيلع عمتجا امف ، نيملسملا

 ،ملعب لختو ، رصب ىلع آربتو ، رصب ىلع لوتتف قحلا كل نيبتي ىتح قرخ
 ء تاقثلاو ملعلا لهآ نيملسملا لآسآ ىتح فتتاو انأ : لتو 0 ملعب مرحتو

 ملعلا لهأ نم نيملسملا لضافأ ، قدصلا لهأ دنع نكف سانلا فلتخا ناف
 نا قفوم كناف 0 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو .ص هياتكيو ص هللاي

 .هللاءاش

 هللا لأسن ث مهلوق اذه ناكو ث نيملسملا لئاوأ ىخم كلذ ىلعو
 ٠ ىضريو بحيو ءاشي امل قيفوتلا

 : هررخغ لاتق

 ء سانلا فلتخا اذا : لاق هنأل ڵ لمجم رثآ هناف رثألا اذه ىف رظنا

 لخدي عماج مسا سانلا نأل ث ءاملعلا الو ءافعضلا فلتخا اذا : لقي ملو

 ةوعدلا لهأ ريغو ةوعدلا لهأ هيف لخديو ع رارتالا لهأو كرشلا لهأ هيف
 ٠ ءافعضلاو ةوعدلا لهآ نم ءاملعلا هيف لخدبو

 ةجحلا هب موقت ام ءىش ىف اوفلتخا اذا مهنأ نيبي مل هناف هيف رظناف

 . عامسلا نم ةجحلا هب موقت امم ءىش ق وآ لتتعلا نم

 هلهج عسي امم ءىش ىف اوفلتخا اذا هيف نيبب مل هناف هيف رظناو

 ٠ عامسلا نم ةجحلا هي موقت امم ك هلهج عسي ال امم ءىش ق وأ

 دنع نكف سانلا فلتخا ناف : لاق هناف رثألا اذه رخآ ىق رظناو

 هيبن ةنسو ص هبتاكبو ث هللاب ملعلا لهأ نم نيملسملا لضافأ قدصلا لهآ

. .قدصلا لهآ دنع سانلا فلتخا اذا نوكلا ىلع انهاه مرغف



٢٣٤ 

 ةفئاط لوقتف مهلآبسي نمم باوجلا هيلع .فلتخاف لئاسلا لأس امبرلو .

 6٨ نيفلتخملا نم ى رخأل ١ ةنترفل ١ لوقب مهريغ لوقيو ء :نيفلتخملا دحآ لوتب

 مهفالتخا م هتفرعم ف بيرلا هنع لوزيو كلذ ف قحلا ىل نيبي ذافأ
 ٠ هللا ءاسث نم الا قفوم لئاس لك سيلو

 دهتجيو لدتسي نأ هيلع نآ ةكرب نب دمخم 7 نع دجوي دت ناك ن و .

 هيف دهتجا اذاف ، هيف اوفلتخا ام مكح افو 0 لطملا نم قحملا بلط ف

 هخيغب ىلع مجعي نأ دب الف ٤ لال دنسال ١ و ,بلطل ا ىف هبخن حضا انو

  7ےننج جاح 4٩4 ٠ ,

 دقو ء قحلا ىلع هنأ بسحي وهؤأ لضأ ذهتجُم نع مكاننل د دتو :. "
 بيرلا هعم لوزي املع هتوبن اوملعي ملف هللا ءايبنأ ضعب ةوبن ى رينك كش

 ح هيف قحلا مهل نيبو ڵ كلذ ىف قحلا مهل هللا:نيب .دقو ث .مهتوبن ف .كبلا و.
 هللا نيب ام .مهعفني ملف ث .هيف مهرذع عطقو % كلذي ةجحلا مهيلع ماقأف

 هللا مهرذعي ملو ّ قحلا نم مهل نيب ام الو س كلذ ىف قحلا نم مهل

 ناك الو ة هيف.مهنع كسثلا هب لوزي املع اوملعي مل ذا كلذ ىف كشلاب
 ٠ مهيلع ةجحلا مايق دعب هيف لاؤسلا الو ازئاج كلذ .ف مهلا فولا
 .:. . 6.٠ !. ؛ 1 ا

 هللا نيد نم ميلع ةجحلا هب تمانت ءىش لك ن نا انفرعو اندنع ىذلاو «
 دتو « .هنع بيرلا .هب لوز انيييبت .اهتهج هل ,نيبي مل اذا اهفلاخ نمل رذع الف أ

 ىده هنآ كلذ ق دجوي دتق ) مهانيدوف . دومث امآو ) : ىلاعت هللا لاقت

 ةفلاخم ىلع ارباكم نؤكي مهضعب لعلو ّ ناينبلا ك لذ مهعفني ملف ّ رانم

 مهلكو 2 مهتوبل ف اكاش نوكي اضعب لعلو ث مهتوبنب ملعلا دعب ءايبنألا
 , .نمكرشي مكلاف

 نم اريثك ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ن : : لش دنو

 " هللا هآرب ىنح هيلع ءاعدالاو ةمهتلا نم .7 ل نا و 6 رحسلاب همهتا .

 ملف أ هبانك ىف ةيلع هللا لزنأ امي ملس هيلع هللا ىلص دمحم هيبن :ناسل `

ىدتع ةلاحم الو ، رع ملسو هيلع هللا يلص ناميلس ةوبن ف كش نمل نكي



٢٣٥ 

 عطقو ث هتوبنب هجحلا مهيلع ماقأو ، ن . اميلس ةوبنب هل نيب دق هللا نأ .

 هلذخ : نمو ك ىدتها كلذ ىف قحلا لوبقب هبلع هللا نم نمف ك مهيف مهرذع

 ماتأو © هللا همزلآ نمم هتويني رارقالا نع فقوو كسثو قحلا ليقي ملو

 6 هفوقوو هكشب هرذعب ملف هنع باغ وأ هدهاش نمم كلذ :ق ةجحلا ةيلع

 - ٠ كلذ نع لاؤسلا داقتعاب الو

 ق هل رذع الاف ح 4نيد نم ءىش ق دحآ ىلع تمان هلل ةجح لكآ

 نم ءىش كرت نم وأ ىبن ذ ةوبن نم تناك ام انئاك اهتفلاخم ق الو ، اهكرت

 6 هديحوت نم ءىش ةفرعم ق وآ 6 هضئارف نم ىن ءا ذأ ق 55 . ةثامرحم

 دعي كلذ نيب قرف ال. نيفلتخملا دحأ فالتخأ نم قحلا ةقارعم ق و 3

 هديعت . .انمي : مايقلا هيب ةجحلا هيلع ثمات' نم ىلغو ة ّ هي ةجحلا ةراق

 ٠ هتنم هب ةننلا 3 ,

 لب & ءاوسسللاب هدابع عيمجل ديدستلاو ص هللا نم قيفوتلا سيلو .

 . :7 هيف ىلصي ىذلا بابلا :دجسم .ماما ٠ نارمع نا : لبق دننو !

 معزأ نأ قضأل ىنا مامض اي : نارمع لانف 0 ضيرم وهو بئاسلا ن

 ليبسلا مهل لعجي مل ءىش ىلا دابعلا اعد هلدعو همكحب ىنلاغت هللا نآ

 ٠ ه بلا
, .: . ٠ '. . : . :9 .. ٠١ 

 .: ( . . ا

 ، هنم ديدستلاو قيفوتلاو ث هللا نم نملا نآ ىرتفآ : عيبرلا هل لاقف
 ىرمعل ال : نارمع لاقف ؟ لهج ىبأل هقيفوتو هديدسنك ، رمعو ركب ىبأل
 + ءاو 7 \ مه ام

 ,..هيلع دش : عيبرلل مامض لاقف .

 . ٭ عيرلا لانت ام هبجعآو

 دنع لوقلا كلذ هرضي ملو ، دجسملا ماما لزي مل نارمع نا : ليقو ا



_ ٢٣٦ 

 ،هب ندي ملو ث هيف فلاخي ملو ، ءىش ىفق فاض امنا هنأل ، هريغ الو مامض

 ٠ تدجو اذكه

 ح مهضعب اهلحأف ث ةثداح ىف ءاملعلا فلتخا اذا هنأ تفرع دتو

 ء ضعب اهبكار نم ءىربو ، ضعب اهبكار ىلوت وآ ، مهضعب اهمرحو
 هللا نيد ف لمتحي الو ى دحاو ى اهيف قحلا امم ةثداحلا كلت تناكو

 ٠ نيقيرفلا دحأ لطابو ى نيقيرفلا دحآ باوصالا

 ء كلذ ىف ةجحلا مهب موقت امم كلذ ىف نوقحملا ءاملعلا ناك اذاف

 © مهلوق لوبق هيلعو ث نيقحملا ءاملعلا عم مهفالتخاب ملع نم ىلعف
 مهفلاخ نم ىلعو ، مهفالتخاب ملع نم ىلع ةجحلا مهو ث مهل قيدصتلاو
 عس ال امم وآ ش اهلهج عسي امم ةثداحلا تناك ءاوسو ء ءاملعلا نم

 .اهلهج

 مهب تماق دتو ء كلذ ىف نيقحملا ءاملعلا لوق ىف كنب نمل رذع الف

 هللا ةجح مهف مهفلاخ نم ىلعو ، كلذ ىف مهفالتخاب ملع نم ىلع ةجحلا
 . اهتتراف نم قارفل الو ث اهفلاخ نم فلاخمل هللا ةجح لوزت الو ، كلذ ف

 دقو س هلهج عسي اميف ةجح ءاملعلا نا : لوقب نم لوق ىلع اذهو
 ركذ مد_ةت دنتو 0 ةجح كلذ ق ملاعلا نا : لاق نم لاقف كلذ ىف فلتخا

 ء هلهج عسي اميف هللا ةجح موت دحاولا ملاعلاب نآ ىلع جاجتحال او ى كلذ

 .هليج عسيالاميفو

 ٠ ةجح دحاولا ملاعلا نا : ىراوحلا وبآ لاد دقو

 ٠ هلهج عسي اميف ةجح نيملاعلا نا : لاق نم لاتقو

 & طلغلا هيلع زوجي ال نمم ةرثكلا ى ءاملعلا نوكي ىتح : لاق نم لاقو
 ٠ هلهج عسي اميف ةجح نونوكي ذئنيح مث ث ةريسشلا ةجح هب موقتو

 هبف ملعأ الو س كلذ ىف ةجح ملاعلاف هلهج عسي ال اميف امأو

اخت۔۔۔لاافا.٠



 ، قحملا ملاعلا نع فوقولا هعسي ال هنا : ليق دنتف لاح لك ىلعو

 هعسو ولو ء هللا نيد نم قحلا نم هلاتق ام لجآ نم هتيالول كرتلا الو

 ىلعف ص هلهج هعسي امم كلذ ناك اذا ء هلاقو هللا نيد نم هريغ اميف كشلا

 ء كلذ ىق هللا ةجح مهف ا هلهج عسي اميف ةجح ءاملعلا لعجي نم لوق

 نم ىلع هللا ةجح مهو ك اهلوتت ىف كسث نمل الو ث اهنح لهج نمل رذع الو
 ٠ نيلطيملا ءاملعلا نم مهفلاخ نم ىلعو مهفالتخاب ملع

 ام لجآ نم ت مهنم ةءاربلا الو ى مهتيالو نع فوقولا زوجي الو
 ملع وآ ئ مهقح لهج نم ىلع هللا ةجح مه و ؤ هللا نبد نم هي ١ ومادت

 وه هنا ليق دقف ( هبر نم ةنيب ىلع ناك نمفآ ) : هللا لاق دتو ؤ مهتقح

 نيدل هتدابعو ث قحلاب هلونت وه هنا ليق دنف ) هنم دهاش هولتيو ( . ملاعلا

 ٠ دها سشلا وه هناسلف ص هللا

 موقتال نيذل ا ؤ نيملسمل ا ءافعض نم كلذ ق نوفلتخملا ناك اذا امآو

 قح لهجو ص مهفالتخاب ملع نمل زوجي هنا : ليتق دقف « كلذ ىف ةجحلا مهب

 لاؤس فوقو مهعيمج نع فتي نآ ، مهنم لطبملا لطابو ى مهنم قحملا
 دحأ سيل هنأل 0 مهنع فوقولا زئاجف ڵ اولق وآ نوفلنخملا رثك ءاوسو

 كرتتو ؤ مهلوق فق كشلاو 0 مهنع فوقولا عسيف ح كلذ ق ةجح مهنم

 مهنم قحملا هل نيبتيو ع هيف اوفلتخا ام نع لأسي ىتح مهل عابتالا

 ملو ، مهنم نيلطبملا قرافيو ث مهنم نيقحملا عم نوكيف ع مهنم لطبملاو
 ٠ كلذ ق هل ةجح هللا مهلعجي

 نم ةجحلا هب موقت امم ى هلهج عسي ال اميف نوفلتخملا ناك اذا امآو

 نوكلاو ى مهنم قحملا قيدصت هيم نيفلتخملا فالتخاب ملع نم ىلعف ث لقحلا
 ءاملع كلذ ىف نوفلتخملا ناك ءاوسو ع هتئطخت ث مهنم لطبملا ةنترافم ، هعم

 ٠ ءاملعو ءافعض وآ س ءافعض وآ

 ةتراغمل ١ و . مهنم نيقحمل ١ عم نوكل | ؤ مهفالتخاب ملع نم ىلعف

ناك ء وسو 6 ءافعضلا نم وآ ح ءاملعلا نم قحملا ناك ءاوسو 6 نيلطمملل



 ع لطبملا .لالض ىف كشلا :عسبي الف ث ءافعضلا نموأ غ ءاملعلا نم لطملا
 "ّ 3 . :: . ...... ::ه منفنم قخملا قح الو .: |

 نئفجي.. هللا ن : مهضعب لوقيف نوفلتخم فلتخي نأ لثم كلذو

 هع اسل ا نأ .: صعب لوقي وأ 4 مهيبحي ال هلل أ ن : .ضعب لوقيو 6 ىتوم |

 هلل أ نا : ضعب لوقي وأ 6 ةت آ ريغ ةغاسلا /. .صعب لوقيو ‘ ةت آ

: } 
 وآ 6 ارومقل ١ ق نم ثعبب ال هلل أ ن : ضعي لوقيو ٠ رويقل ١ ق نم ثعبب

 ةجحلا .هب مونقت امه ٤ هذيعوو ع هدعوو ث هللا ذيحوت عيمج نمن اذه ريغ
. . .٠ . : .: . . , ِ . 

 لقعل !أ نم ١ ٠ .. ٠.١ ٩ .+ ٠ . ! ` : . ہ ٠ . -  : 5ظ ا .

 ٠: ملسي ن 1 6 مهمالك ن ينعم بفزعر ؤ 4ؤ « مهناتخاب اه ملع نم ىنلعف ١ "

 . قر افم ن نأو 6 هعم نوكيو ١ هبلتعب' رطخ ول هنأل 6 .هللضيو مهنم لطيمل

  1نآو ئ ىنو ة هلا ىيحي هللا نآو ، ئ ةينآ ةعاسلا نآ ملعب ن ا هبلع ناك

 ١ :. . ,.. .: ِ ! ٠ .. و ٠ دوخبقلا ف نماثعي هللا

 لتخا ن .نم الو ح 7 نمو ك .ركاذا د نم كلذ ركذم عمسي مل ولو -

 ف كنستلا هل .زوجي الو :ء كلذ ق هلنتتغ. نم ١ هيلع ة همئان ةجحل اف ء نيفلتخملا

 > :.و ٠ فوقولا الو 4 : كلذ

 !.:. ١ .! ١

 موقت تلا هللا : ةجح ىف كشلا هل زوجب ال امك هناف ے اذه ىف رظناف .

 1 5 هجح ق كشلا هل روجم ال كلذك . اهتقر افمو اهتفل اخمو لوتعلا نم | ,.

 دعيف ك اهتتقرافم الو ك اهتفلاخم الو && عامسلا نم ةجحلا اهم موعت وقت ىتلا

 ,. + اهتنتراغم الو اهتفلاخم زوجي الف ، هنبد ق ةجح ائبسث هللا لعجي نأ

 امل نيلحتسمملا رفك ف كسلا عسي ال هنآ رئاسلا دهاشلا رثألاو
 لالح ملع نم لكف ث هللا لحأ امل نيمرحملا رفك ىف كسلا الو س هللا مرح

 امارح وآ س هتمآ عامجا وأ ، هلوسر ةنس وآ ، هبانك نم هللا نيد نم

غ لالحلا كلذ مرحي وأ ث مارحلا كلذ لحتسي نم عمسيف ع هنيد نم



_ ٢٣٨٩ 

. 
 مل وأ ، كلذ ف نوفلتخملا فلتخا ءاوسو ء هلع نم كلذ ملع نم ىلع

 كنفلا عسي ال هناف ءاملع وأ ءافعض نوفلتخملا ناك ءاوسو ث اوغلتخي
 ٠ نيقحملا قح ق الو ى نيفلتخملا نم لطيملا لالض ق

 نم الو ، مهنع فوقولا زجي مل ث ءاملعلا نم نوفلتخملا ناك ناف
 ٠ نيلطعملل ةقرافملاو 6 نيقحملا عم نوكلا هيلعو ِ . ٤

 ىنعم ىىلع هلك كلذ لمتحي الئل ء تافالتخالا هذه نيب قرفلا رظناو
 هلهجل . عسي ال اميفو ٠ هلهج عسي ا اميف نيفلتخل ا ىف مكحلا ا لعجيو ش ذخا و

 نيب ىوسيو ف ءاوس ةجحلا هب موقت ال نمأ قو ث ةجحلا هب موقت نم فقو
 ن _ ..ا ٠.٤... كلذ ق ماكحألا

 نب دسشارو س ىسوم نب ىسوم نم نوءربي نيذلا دنع رثألا اذهو

 اناك رظنلا نب دشارو .ئسوم نآ..دجوي .هنأل ؤ هيلع عمتجملا هبسث رظنلا

 7 كسلا الو ، امهرفك .لهج عسي ال هنآو . امهيلع ه هللا ,عد ا ال نيلحتسم

 ء نيلحتسملا لالض ىف كشلا هعسي هنا : . لاق دق ناك ناو ٤ امهلالض

 0 ٠ اذهب لات نم أطخب الو 4 : وه لوألا لوقلا

 قحلا قفاو امي الا هنم ذخأت الو هريدتو ئ هتبتك ام عبمج ق رظناق

 ٠... باو صلا و

 ٠ هنم رصتخم أ دتيمل ب اتك ق .دمحم ىبآ نع دجوي كلذكو .

 ؟ ةجح نيرقملا لكف : لاق ناف

 ىق نيمهتملا نم هب هللا هدبعت ام ريسفت ذخآيال نآ همزلي لب : هل ليق
 امب ملعلاو ث فافعلاو رتسلا لهآ نم الا كلذ ذخآي ال نآو ث هللا نيد

 اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ) : لوقي هللا نأل ث هب هللا هدبعت

 ٠ ) سانلا ىلع ءادهش



. ٢٤٠ 

 الو 7 ةرخآلاو ا.دندلا ق مهيلع هلل ةجحلا مه نيذلا ءادهشلاو

 ٠ نببشذضرمالودع الا نونوكي

 ق نيفلتخم ملعلا مهيلا بوسنملا ةلادعلا لهآ دجو اذاف : لاتق ناف

 ءىش ريسفت ق مه دنع عقو ثداحل 4 هللا دنع نم ء اج امم ءىش ريسفت

 ؟ىرخللا ءىطخت ةقرف لكو ص هللا دنع نم ءاج امم

 قو ء ل_طبملا نم قحملا بلط ق دهتجيو لدتسي نأ هيلع : هل ليق

 5 بلطلا ىف هسفن حص انو س هيف هلل دهننجا اذاف هيف اوفلتخا ام مكح

 ٠ هتجاحو هتيغب ىلع مجهي نأ هل دب الف ث قحلا ىلع لالدتسالاو

 مهيف ثدح وآ مهنيب ناك - ةخسن _ نوكي ثداح لكفآ : لاتق ناف

 ؟همكحاذه

 ء هلعاف هب زفكي اهنم برضف ص نيبرض ىلع ثداوحلا : هل ليق

 مل نا لهآ نم ةءاريلا همزليو ؤ هب هنم ةءاربلا ىلع نوملسملا عمجيو

 ىلاعتو كرابن هلل ةنئاد ء ممه ةيوصم ء ءاملعلل اعبت ةماعلا نوكتو ، همكحب

 ٠ هيف هب اوناد ام ىلع مهل ةيالولاب

 نع مهراصبأ ترصتو ، همكحب ةفرعملا مهملع غلبي مل ثداح لك فو
 اوعزانتو س قحلا لهآ هيف فلتخا املك وه س ثداحلا رخآلا برضلاو ع كلذ

 اونوكي نأ زوجي الو ڵ ضعب مهضعب ةئطخت ىلا كلذ ىدؤي ىتح همكح ىف

 مسا ناو س نيبيصم ء اضعب مهضعبل مهنم ةئطختلاو فالتخالا اذه مم

 ىتلا ثداوحلا نيب قرف اذهف ث مهعيمجل ةتباث ةيالولاو ث ميعمجت ةلادعلا

 ٠ ادحاو اهيف قحلا نوكي ىتلا _ ةخسن فو _ ث نوكت ال

 اوفلتخا ام مكح ملعي مل ىذلا فيعضلا ىلع بجاولا امف : لاق ناذ

؟ مهنم لاحملا اذه دهاسث دتو “ ءعىطخملا نم مهنم بيصملا ملعي ملو % هيف



_ ٢٤١ 

 نأ ىلا هيف اوفلتخا ام مكح نع ثحبلاو ، مهنع لاؤسلا هيلعو ث مهنم .يصملا نم ءىطخملاب هلهجل مهنع فقي نأ هيلع بجاولا : هل ليق
 ٠ ملعب هلل مهيف نيديف ، هدنع مكحلا ةحصب هلل ةجحلا موقن

 : هحغ;غ لانت

 عبت ةماعلاف 5 اهلعاف نم ةءاربلا ىلع نيعمتجم نيملسملا دجو نا اهبكار
 ٠ لاس الو فوقو اذه ق نوكب الو ء ءاملعلل

 ىلع بجاولاف اضعب مهضعب ءىطخي ث اهمكح ىف نيفلتخم اودجو ناو
 نم بيصملا ملعي ملو ع هيف اوفلتخا ام مكح ملعي مل ىذلا فيعضلا
 هل ةجحلا موتت نأ ىلا كلذ نع لاؤسلا هيلعو ، مهنع فقي نأ ك ءىطخملا
 ٠ ملعب مهيف هلل نبديق 4 هدنع مكحلا ةحصب

 % اوفلتخي مل ام هنيد ىق هللا ةجح دمحم وبأ مهلعج فيك رظناف

 لطبملا نعو مهنم قحملا نع فوقولا زاجو ؤ ةجح اونوكي مل اوفلتخا اذاو
 ٠ مهتيالو كرت ىو س فوقولا ىف لطيملا قحملا نبب ىواسو

 لوبق كرتن فو 6 مهنم قحمل ١ لوق لوبق كرتن ق مهنيب ىواس كلذكو

 ىلا هكس ىلع ةماقالا هل زاجأو ع ةياغ كلذل لعجي مل مث ، مهنم لطبملا لوت
 مل امو 6 ملعب مهيف هلل نبديف 64 هدنع مكحل ١ ةحصب هل هجحل ١ موقن نأ

 6 ملسم مل اس وهف | هدنع مكحل ١ ةحصب هجحل ١ هل موقتو 6 كل د ملعي

 ٠ ملعأ هللاو ء هلل ىلو نمؤم

 ملعأ هللاف دجوي كلذكو : هلو ىناعم نم جرخي هنآ ىل نبيب اذكه

 ٠ ملعأ هللا و هنع هنأ بسحأو 6 هريغ وآ ى واسيبلا نسحل ١ ىبآ نع هنأ

 ق الا قحلا نوكب ال امو ئ نيدلا نم نوملسملا هبف فلتخا ام امأو

 ىلعف س اضعب مهضعب نم ةءاربلاب اورهاظتو ى نيفلتخملا نيب هنم دحاو

( ٤ ج عرشلا نايب _ ١٦ م )



٢٤٢ 

 نأ هل لحي الو س لطبملا نم آريي نأ ث هيف اوفلتخا ام مكح ملع نم لك
 نم قحملا هيالو كرتن هل زوجي الو 6 هيلع ةجحلا مايق دعي لطملا نع فقي

 ٠ اولات ام لدعو 6 مهقاقحتس سا ملع اذا هئايلوآ

 مهو 6 هيف اوفلنخا ام مكح الو 6 اولان ام لدع فرعب مل نم امأو

 نم هجح هيلع مقت ملو ، اضعب مهضعب نعليو س ضعب نم مهضعب آربي
 هل ناف ڵ كلذ ملعي ال افيعض ناك وأ ئ عامجا الو ةنس الو ء هللا باتك

 بلطو %ڵ ف)ذاتخالا مكح نع ثحبل ١ و 6 مهنع لا ؤسىل ا هيلعو ٨٧ فقي نأ

 عامجالاو ء ةنسلاو س باتكلا ليلدب ص ءاملعلا نم مهريغ نمو مهنم ةجحلا

 هل رذع الو 6٨ هنم آربيف لطيملا و 6 هال ونيف قحملا ملعب ىنح 6 ةمألا نم

 ٠ بلطلاو لاؤسلاب الا

 نم هيف سانلا فلتخا ام لك نأ بابلألا ىوذ نع هانظفح ىذلا نأل
 ضرف لاؤسلا نآ ى نيفلتخملا نيب دحاو ىف الا قحلا نوكي ال امم ءىش
 ٠ 4 يق كسنلا عسي الو ٨٧ بج ا و

 مهنأ مهملعي مل ن ١ و نيقح ا نع فقي نأ هل تزجأ مل : لئان لان ناف

 ؟ مهنع فوقولا هعسي الو ع نوقحم

 نا ) : ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ، اهانفصو ىتلا ةلالدلاب

 . مهنم وه نم ملعي ملو س قساف امهدحآو ( اونيبتف آبنب قساف مكءاج

 : هرغث لات

 هتعيب 6 طىعم ىبآ نمي ةرتنع نب ديلول ا ق تلزن ةيآل ا هذه نآ دجوي

 عجرف ئ مهتانتدص ىبجيل قلطملا ىنب ىلا ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا

 هللا ىلص ىبنلا داراف ئ ىلتق اودا رآ مهنا : لاقو حيبق ريخي قيرطلا نم

: هللا لزنأو ڵ كلذ نع هللا مه اهنف ك مهوزعي نأ هباحصأو ملسو هيلع



 س ٢٤٣

 ىنب نم ربخب ىأ ( اونيبتف أبنب قساف مكءاج نأ اونمآ نيذلا اهيأ اي )
 مآ وه قدصآ هب ءاج ام مكل نيبتي ىتح اوتبثف ىآ ( اونيبتف ) قلطصملا
 ام ىلع اوحبصتف ةلاهجب ) اموق اولتقت ىأ ، ( اموق اويبصت نأ ) س بذك

 ٠ ملعأ هللاو س بتكلا ضعب ىف دجوي اذكه ) نيمدان ( مهلتقب ىآ ) متلعف

 كلذ نمف ء هلوت كرنب قساف لك سيل نأ ىدنع نم جرخي كلذكو

 نا : مهل لاقف ء جحلا تيقاوم ضعب دنع مهو اموقت ىتآ انقساف نآ ول

 . عضوملا كلذب مهفرعو ؤ تيقاوملا ضعب وآ ملل وأ 4 قرع تاذ هذه

 سيلو س كلذ نم مارحالاو هقيدصت مهيلع نا : نيملسملا ضعب لاق دنف

 . نومرحم مهو الا نرواحي نآ مهل

 اذه تبث اذاف ، ليحرلا نب بوبحم نع لوقلا اذه ىنعم دجويو
 6 هلعت نم ضتارفلا نم هب هللا ديعت ام عيمج ق كلذ تدنث ئ تيقاوملا ق

 نم كلذ ريغ وأ ةدانج لسغ وآ ئ ة اكز وآ 6 اهريسفت وأ ةالص تقو وأ

 . نيملسملا 'نم لات نم كلذب لانق دتو ضئارفلا

 نيب عاضرب تربخأ ، هي تربخأ اميف ةمهتم ريغ ةنقساف نأ ول كلذكو

 تناك ولو اهجيوزت هل زوجي ال : ليق دقف س اهب هجيوزت لبق ةأرماو لجر
 ٠ كرسثلا لهآ نم ةربخملا هذه

 .٠ هديدعن رثكي ماكحألا نم ريثك ق كلذكو

 ريخ دنع نيبتلاب هللا رمأ املغ ، كلذك هنأ اضيأ بهف ع اضيأ رظناو
 نم هب ربخآ اميف لطبملا قسافلا ىف اصاخ كلذ نوكي ال ملف ، قسافلا
 ىدصتالو ث هلهج هب ربخملا عسي ال امم هثدحأ اميف قحملا نود ص هللا نيد
 ٠ هلوق ىلا مجر هيف رظناف كلذ ىف ىناعملا ملعيل نكلو ، ةضراعم اذهب

 لاؤسلاب انرمآف ( نوملعت ال متنك نا ركذلا لهآ اولآساف ) : لاتقو

 لك_شثأ اميف ركذلا لهآ لسن نآ انيلعف ث ملعن ال انك اذا ء ركذلا لهأل
 . ا هراع



٢٤٤ 

 :فوقولا انيلعف « فانتو نمؤملا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاتقو

 نم بلطنو س لطبملا نم قحملا نيبتنو ث لآسنو ملعن ىتح ث ملعن ال اميف
 ( نولدعي هبو قحلاب نودهي ةمأ انقلخ نممو ) : هلوقل هعابتاب هللا انرمأ
 ٠. نولدعي هبو قحلاب نودهي نيذلا ، ةمألا بلط انيلعف

 كلذ ةفرعم نوكت الو ) هئامسآ ف نودحلب نيذلا اورذو ( : لاقو

 هبف متفلتخا امو ) : ىلاعت هللا لاق امك ص نيبتلاو لاؤسلاو بلطلاب الا

 ءىس نم :هيف متعزانت امو ) ٠ هللا باتك ىأ ) هللا ىلا همكحف ءىش نم

 دمحم هرين هنسو هللا فانك ىلا ىنعي ) لوسرلاو هللا ىلا ٥هودرف

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنح س هيبن ةنسو ص هللا بانك نم كلذ عيمج نم نيبنن نآ انيلعف

 بلطنو نيدحلملا رذنو قحلا لهآ عبتنف ، لطابلا لهأ نم قحلا لهأ ملعن
 . نولدعي هبو قحلاب نودهي نيذلا ةمئألا

 ةلمج نم مهملعي ملو ( مهيلع هللا بضغ اموق اولوتت الو ) : لانو
 ٠ هفلت [ ا

 : هررغ لات

 ملع نم ىلع هللا ةجح نيقحملا ءاملعلا لعج نم لونن ىناعم ىف جرخي
 هللا هجح مه نبقحملا ءاملعلا نآ نيلطيملا ءاملعلا نمو 0 مهفالتخا لصأب

 لصآب ملع نم ىلع هللا ةجح مهو 6 نيلطعملا ءاملعلا نم مهفلاخ نم ىلع

 نيلطءالا ةفلاخمب هللا ججح لطبت ال هنأو ى ماوعلاو ءافعضلا نم مهفالتخا

 هللا ربمآ نيذلا ركذلا لهآ مهو ، مهقحب نيلهاجلا لهجل الو © مهل

 . نولدعي هبو قحلاب نودهي نيذلا ةمألا مهو ء مهلاؤسب

رمأ نيذلا مه نوطبملاو ى مهتيالوب هللا رمأ نيذلا مهو ث ملعلا اولوأ



 ۔ہ ٢٤٥

 هللا رمأ نيذلا مه و ء مهيلع هللا بضغ نيذلا مهو 6 مهتيالو كرتم هللا

 ٠ م هتاداعمبو مهتفلاخمبو مهكرتب

 هللا ةجح ءاملعلا لعج نم لوق ف جرخي اذكه هناف اذه ىق رظناق

 عيمج مهقحلت نيذلا نوقداصلا مهو ث هبزحو هللا ءايلوأ مهو هنيد ق

 ء ءايلوأ نم دحأ هب صخ ام الا هللا ءايلوأل ةعماجلا ةنسحلا ءامسألا

 . مهفونص دحأ نم وأ هللا

 ٠ باوصلاو قحلا قفاو امب الا هنم ذخأت الو ء كلذ ق رظناف

 هنا : اخلتخا نيذللا نيلدعلا ىف ديعس ىبأ لوق امأو : باوجلا نمو

 ةنونيدلا همزلت الو ، كلذب كله نيدب وآ ىآرب امهنم قحملا نم ءىرب نا
 ٠ لطبملا نم قحملا ملعي ىتح هب ىلي اميف همزلي لاؤسلاب

 ث ٥ رغ لات

 لح دقو .ث ىلنبا دق قحملا نم ىري ىذلا ناف : اذه هلوق ف رظنا

 نأ تفرع دقو ؤ ىولبلا دسأ نم اذهف ،\ لضو رفكو س كالهلا لحم

 ناك اميف كااهلا لحم هيف الاح ناك ءىش لك ىف همزلت لاؤسلاب ةنونيدلا

 توفي تقو اهل ىتلا ضئارفلا نم ناك اميفو ء عامسلا نم ةجحلا هب موقت
 + ١ ده هبنأ امو 6 ىضقنيو

 لح دقو ث كلاه هنأ ىدنعف ث نيدب وآ ىأرب ملاعلا نم ءىرب اذاو

 قحملا ملاعلا نم ءىرب اذل هنأ ىدنع هيف كشي ال ام اذهو ع كالهلا لحم

 هيلع نأ ىدنعف اكلاه ناك اذاو ، كلاه هنآ قحلاب هلوق لجأ نم نيدب
 جرخيل ث لاؤسلاب ةنونيدلا هيلعف ء لاض رفاك هنأل ڵ لاؤسلاب ةنونيدلا
 ٠ هلالضو كلذ هرفك نم

ء ةجحلا هب موقت امم هلجأ نم ناسننالا رفك ام عيمج ق لوقلا اذكهو



_ ٢٤٦ 

 موقن ىتلا تامرحملا عيمج هيف لخدي عساو لصف اذهو ث عامسلا نم
 ٠ عامسلا نم ةجحلا اهب

 ةرجاهلا ةالصك س ىضقنيو توفي تقو اهل ناك ةضيرف لك كلذكو

 ءوضولاو ث هبانجلا نم لسغلاكو س تاولصلا ضئارفو س برغملاو رصعلاو

 هدلعف كلذ نم ءىتب هللا هدبعت اذا هبلع ناف س اذه هيشأ امو ڵ تاولصلل

 ء نيربعملا نم دحأ هترضحب ناكو س كلذ نم ائيسث لهج ناف ث هب مايقلا
 همزل امع لا .ىلاب ةنونيدلا هيلعق دحأ هنرضحب نكب مل ناف ن هلاس هيلعف

 ىلع ردق اذاو ؤ كلذ ملع بلط ىف جورخلاو ع هب هللا هدبعتو ع كلذ نم
 ٠ كلذ نم هب هللا هدبعت امب موقيل ء جورخلا

 هوجو ميمج نم ء هللا نيد ىف تامرحملا نم ائيسث بكترا اذا كلذكو
 5٧ لكأم وآ ؤ فوقو وأ س ةءارب وأ \ ةبالو نم س اهلك تامرحملا

 لاؤسلا هيلعف ع هللا همرح ام عيمج نم كلذ ريغ وأ ، حاكن وأ ، برشم وأ
 هترضحب نكي مل ناو ث نيربعملا نم دحآ هنرضحب ناك نا كلذ ملع نع
 ردقي مل ناو ث ردق اذا كلذ ملع بلط ىف جورخلا هيلعف نيربعملا نم دحأ
 هللا هدبعت امب موقيل ، كلذ ملع نع لاؤسلاب ةنونيدلا هيلعف جورخلا ىلع
 ٠ هيقف كلذ نم هب

 ء لاؤسلاب ةنونيدلا امهيف مزلي نيذللا نيلصفلا نيذه ف رظناف

 ضئارف نم اهب هللا هدبعت ةضيرف لك وهو ص كلذ ملع بلط ى جورخلاو

 . هب ىضقنيو توفي تقو اهل ىتلا هللا

 هنع لوحتي ملو ص هيلع ماقأو ث هبكر هللا نيد ىف مرحم لكو

 نالصفلا ناذهف ص كلذ هبشأ ام وآ س ةطيرش ىف وأ ص هنيعب هيف ةبوتب

 ٠ كلذ مهاف اهددع ٩ ال و 6 امه ركذ لوطب 6 ناعساو

ء هيبن ةنس ف وأ ث هباتك ف هللا مرح امل لحتسملا ىف فلتخا دنو



 س ٢٤٧

 هيبن ةنس ف وأ ث هباتك ىف هللا لحأ ال مرحملا وأ ، هتمأ عامجا ف وآ
 : هنمآ ع امج ١ ق وأ

 ح هللا باتك نم مرحم ءىشلا كلذ نآ ملع نم لك نا : لاق نم لاقف

 ريغب وآ ةدهاسثمب كلذ لحتسي نم ملعف ث هتمأ عامجا وأ ث هيبن ةنس نم وأ
 6 هلالضو هرفك ملعي نأ هيلعف ح ملعل ا ةجح هيلع هب موقن امم س كلذ

 ملع لهج هعسي ال هنآو ص اذه هبسنآ ام وأ ؤ هللا نيدل هتقرافم وأ

 ل_هج ىف هل رذع الو ص هلتع نم كلذ ى هيلع موقت ةجحلا نأو ڵ هرفك

 ٠ كلذ ملع نع لاؤسلاب نادو س كلذ ملع بلط ق جرخ ولو س كلذ

 ملسي ملع ناف ، ملعلا هيف امناو ، لاس عضوملا اذه ىف سيلو

 5 رطاخب وآ لاؤسب ملع ثيح نمو ث لهجلاب كله لهج ناو ث ملعلاب
 ناد ولو ملعي مل امو ث هب ملسو ع ملعلا هعفن كلذ ملع هيلا ىدؤي امب وأ

 ةئام كلذ ىف رمع ولو ع هراهنو هليل كلذ ملع بلط ىف جرخو ث لاؤسلاب
 ٠ كلاه وهف ملعي مل امف ، هل ةياغ الو ے كلذ قوف امف ةنس فلأ

 ىلا فاضي ىذلا لوقلا ىنعم جرخي لوقلا اذه ىنعم ىلعو
 ء هعم نيرضاحلا ةعامجلاو س بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا ىبآ
 ء هيلا فاضت ىتلا ث هلل دمحلا اهلوأ ىتلا ، ةريسلا كلت ىف نيفوصوملا
 ، ىسوم نب ىسوم ثدح رفك ملع لهج عسي ال هنآ اهنف دجويف
 ةمرح لصأ ملع نم امهلالض ىف كشلا عس الو ، رظنلا نب دسثارو
 . عجر ٠ اهيف دوجوم وه امم اذه هبسشآ ام وآ ت امهلعف

 ىف هللا مرح امل لحتسملا رفك ملع لهج عسي هنا : لاق نم لانو
 دحآ نم هتمرح ملع ولو ح هتمآ عامجا وآ ؤ هيبن ةنس وأ ص هبانك

 نيب دل هنت رافم وآ 6 هلط ام وآ ئ هلالض وآ 6 ٥ رفك ملعب ىتح ٥ وجول ا هذه

 ملع نع روذعم وهف ههبش ام وأ س ه دحآ وأ ؤ اذه ملعي مل امو ص هللا

٠ هلهج هل عس ١ وو كل ذ
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 ع هرفك ملعي مل ام لحتسملا رفك لهج مسي هنآ ريسثب نع دجوي دقو
 6 لونلا ١ ذه ىلعو هنع دجوي 6 ١ ذم وحنو 6 ةجحلا هيلع موقت ىنح

 هعسي امم كلذ ذأ 6 لاؤسلا كرتب روذعم وهو لاؤس انهاه مزلي اام

 ٠ هرق لا س الف 4 هللا نيبد نم هلهج هعسو ءىن لكو 6 هلهج

 ةنونيد ريغب اذه ىق لاؤسلا داقتعا بحتساو : لاق نم لاتو

 لئاضفلا نم هنم لضفأ وه امع هب لغتسثي جورخلا نألا ٤ جورخ الو
 ٠ مزاوللا هي لطعننو ئ لامعألا ةخسن _

 ميقي الكل ي ةنونيد ريغب اذه ىف لاؤسلا دقتعن نآ انتبحمو انلوقو

 دقتعي ال نأو ، هيف هكسنتب كلهي هنا : ءاهقفلا رثكآ لاق دق س كش ىلع

 ٠ هيف فلتخم ءىتب ناد دق نوكيف س كلذ نع لاؤسلاب ةنونيدلا

 كلذ هبستأ ام وآ ى هللا مرح ا لحتسملا ىف لوقلا اذه ىف رظناف

 تاللحملا نم كلذ هبسنآ ام وآ ، هللا لحآ امل مرحملاو س تامرحملا نم

 ملعي ملو ءىش ةمرح ملع اذا امآو ى هيلع هب لدنسي ام ىضم دتو ث دحاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم وأ ث هللا باتك نم ىهأ ع هتمرح
 فلتخا دق امم كلذ ريغ نم وأ ى نيقحملا هتمأ عامجا نم وآ ى ملسو

 نم وأ ، هللا بانك نم ءىنلا كلذ ةمرح ناكو س ىأرلاب هيف نوملسملا

 : كلذ لحتسي نم ىآرف ؤ هتمأ عامجا نم وأ ث هللا لوسر ةنس

 عضوملا اذه ف مزلي الو ؤس كلذ ملع لهج هعسي هنا : لاتق نم لاقف
 وهو ص راثآلا ىف دهاشلاو ، لوقلا رثكأ وهو ، اهريغب الو ةنونيدب لاؤس
 كلذ ىف عدم ريغ وآ اهل مرحم وهو ث ءايسثألا كلتل بكارلاك اذه ى
 لهج عسي هنأ عضوملا اذه ىف لوقلا رثكأو ، اميرحت الو اليلحت

 ٠ هرفك ملع

٠ نبيلحتسمل ١ لهج عسي ال امك نبمرحمل ١ لهج عسي ال : ل انت نم لاقو
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 ء نيلحةسملاك نومرحملاو ص نيدلا لصآ نوفلاخي مهنأل ث نيلحتسملا لهج
 لكلو ع نيلحتسملا ىف هيلع امك ع نيمرحملا ىف هيلعو ى نيمرحملاك نولحتسملا و
 ٠ قحلا ق جرخي ىنعم ليوأت اذه

 عسي ال امك ۔ نيمرحمل ١ لهج عسي ال هنا : لاق نم لوق ق ةححل ا نمو

 اريي وأ ، نيدب مهالوت نم ىلوتي نآ مهالوتي نمل ع كلذ نم نيلحتسملا لهج
 مهنع فقي وآ س نيدب وآ ىآرب مهالو نمم وآ د مهنم اوئرب اذا ءاملعلا نم

 لجأ نم نيدب مهنع فقي وآ ؤ نيملسملا ءافعض نم ربي وآ س نيدب وآ ىرب
 ٠ نيدب مهالوني نمم وآ ك مهنم مهتءارب

 دق هنا : لوقب نيذلا س نيلحتسملا ىف فالتخالا ىف لوقلا كلذك

 ّ مهلالخ ملع بجوي ىذلاو س اذه ةطيرش ىلع وه امنا ى مهلهج عسي

 ء همارح لالحتسا نم هللا ىلع ءاعدالاب هنيد نم هدي قف امب ضقيلف

 اوفلاخ اذا نيلحتسملا ىف هيحاص عم اذه تبث اذاو ث هلالح ميرحت وآ

 اذا غ نيدلا ىف ءاعدا ريغب نيبكارلاو نيمرحملا ىف تبثي هلعلف ؤس نيدلا

 ٠ همزاول اوكرتو ص هنامرحم اوبكرو س نيدلا ةمرح اوكهتنا

 عسي ال امك إ لصألا ق هلهج عسي الو لحتسيملاك ٥ دنع مرحملاف

 لصألا ىف لحتسحملا لهج

 ٠ هلوت ىضقنا

 . هلوسر ةنس نم وآ ؤ هللا باتك نم ءىش ةمرح ملع اذا امآو

 ، كلذل مرحم وهو كلذ بكترت نم ىآرف ث نيققحملا هتمآ عامجا نم وآ
 هعسي هنا : ليق دقف ث اليلحت الو اميرحت كلذ ى هللا ىلع عدم ريغ وآ

 نم أربي وأ ، نيدب هالوت نم ىلوتي وأ س نيدب هلوتي مل ام هرفك ملع لهج
نع فقي وأ ؤس نيدب وأ ىأرب مهنع فقي وآ س هبكار نم اوترب اذا ءاملعلا



. ٢٥٠ 

 رثكأ وه اذهو س نيدب مهنم أربي وأ ث نيدب نيملسملا ءافعض نم دحأ

 ٠ لو ةلا

 باتك نم هولحتسا ام ةمرحب ملع اذا نيلحتسملا ىف لوقلا كلذكو

 ملع لهج هعسي : لاق نم لوق ىلعف ع هللا بانك نم اهنأ لهج وأ هللا

 وحن ىلع ءاملعلا نم آربي وأ ، نيدب هلو نب مل ام وه امنا س هرفك

 اهنآ ءىشلا كلذ ةمرح ملعي مل ص ءىش ةمرح ملع اذا امأ ث انركذ .ام

 ، ةمذلا عامجا نم الو ص هللا لوسر ةنس نم الو ،.هللا باتك نم

 ملو س همارح ملع دق هنا ريغ ث ىأرلاب هيف ءاملعلا فلتخا امم الو

 ٠ ىأرلا نم كلذ ةمرح ناكو س كلذ ريغ هيف

 % هنم آربب نأ هعسي ال هنا : ليق دقف ءاملعلا نم كلذ لحتسي نم ىآرف

 كلذ نم ائيسش لعف ناف ، نيدب الو ىآرب هنع فقي الو ؤ هللضي الو

 ىنح ء هليلحنب طق عمسي ملو % ءىشلا كلذ ما رح الا ملعي مل ولو س كله

 فوقولا الو س ةءاربلا هعسي الو ؤس هل زوجي الف كلذ لحي ملاعلا ‘ ىآر

 ٠ هل ليلضتلا الو س هنع

 هللضي الو ث نيدب هنم ريب نآ هل زجي مل فيعض هبكر ول كلذكو

 رثك ولو ءاملعلا ىآر هنآ ول 0 ماكحألا هذهل لهاجلا ىف رظناو ؤ هرفكي الو

 : لوقي مهضعبو ؤ لالح هنا : لوقي مهضعبف ث ءىش ىق نيفلتخم مهددع

 كلذب عمسي الو س طق مرحم ءىنلا كلذ نأ ملعي مل وهو ث مارح هنا

 عمجي نآ مل اعلا اذهل زجي مل هلل ا باتك ق امرحم ءىشلا كلذ ناك ناو

 مهالوتيو نيدب اعيمج مهنم آربي نوكيف ،ةءارب ىف الو “ ةيالو ىف مهنيب
 ٠ نيدب اعيمج

 ١ ٠ ذه ق افالتخ ١ دمحم ىبأ ال و .6 دردعس ىبأ نبب كل ذ ق ملعأ ال و

 ءىرب الو ك نيقيرفلا دحأ لوتب ملم ئ اعبمج مهنع فنو نا امآو

ك هل ز اج كلذ نآ 4 هكرب نب دمحم ىبأ لوق ىن اعم ق جرخيف ء مهنم
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 نيقيرفلا نيب عمجي نآ هل زجي ملو ث لطبملا نم قحملا ملعي ىتح ض هل مزالو
 ٠ اضعب مهضعب نوئطخي اوناك اذا ؤ ةءارب ق ال و ح ةدالو ق

 ركنأ و \ة دمحم ىبأ لوق وحنك ئ ىن ايسيل ١ نسحل ١ ىبأ لوت كل ذكو

 ٠ اذه ىباتك ف كلذ ركذ مدقت دقو 6 كلذ ف هلونت دبعس ىبآ ىلع

 نم ةقحلملا ةقرفلا نع فوقول ١ هعسي ال هنا : لوقيف ديعس وبآ امآ و

 ّ مهفلاخ نم ىلع كلذ ىف ةجحلا مه مهنأل مهتيالو كرن الو ث ءاملعلا

 هللا مهلعج نيذلا ع هنيدب نومئاقلا هللا ةجح مهو ، مهقح لهج نم ىلعو
 نم هفلاخم هللا ةجح لوزت ال هنأو 6 ءىنلا كلذ ف هماكحو هدوهش

 اولوأو % هللا كلذ ماعي ٨ ءاهفس لالض رافك مهل نيفلاخملا نآو %ڵ اهفلاخ

 ٠ كلذ ق لوقلا مدقت دقو هبق نيفلتخملا ربغ نم ءىشلا كلذمي ملعلا

 ءاملعلا ىأر لهاجلا اذه نأ ول هنأ ديعس ىبأ لوق ديؤي اممو
 هنا : لوقي مهضعبو ح لالح هنا : لوقي مهضعبف ، ءىش ىق نيفلتخم

 نأ ملع وأ ك مارح الو لالح ءىنلا كلذ نآ ملعي مل وهو 6 مارح

 نرفلتخي ءاملعلا عمس ىتح طق هليلحتب ملعي ملو ، مرحم ءىشلا كلذ
 نبب فالتخالا هيف قبس دق امم ءىشلا كلذ ناكو ىس هميرحتو هليلحت ى

 : ىآرلاب ءاملعلا

 دخف { ما رح هن | : لوق مهضعبو ڵ لالح هنا : لوقب مهضعبف

 ءاملعلا ءالؤه نع فقي نأ مهفالتخاب ملاعلا لهاجلا اذهل سيل هنا : ليت
 هيلعو ث مهوئطخي الو ، مهللضي الو ، مهتيالو كرتي الو س نيفلتخملا

 . بيوصتلاو ةيالولا ىف مهنيب عمجي نآ

 مكحلا لهج دنع هافخأو هتقدأ ام نيمكحلا نيذه نيب قرفلا رظناو
 دمحم ىبأ لوق نأل ث امهمكح نيب ديعبلا قرفلا رظناو ڵ هيف
 نيفلتخملا ءالؤه نم لطبملا فرعي نأ ردقي ال لهاجلا نأ نسحلا ىبأو
 اريثك فرعي ال لهاجلا انيآرف س ءاملع مهلك اوناك اذا ے مهنم قحملا الو

هللا نيد نم ءىش عيبضتب هورذع مهرن ملو ث هلهج لجأل هللا ماكحأ نم



_ ٢٥٢ _ 

 نيد نم ءىش لكي مايقلا هومزلأ لي ، هملعي مل ام ، هي مايقل ا همزلي

 نأ لهاجلا اذهل سيلو ث هلهج وأ هملع ث هب مايقلا همزلي هللا

 مكح امب لصألا اذه ىف مكحيف ث نيقرتفملا نيلصألا نيذه مكح نيب عمجي
 . ناقرتفم هيف امه امم رخآلا لصألا ىق هب

 ءىشب ماق نم لك نا : ايتفلا ف ليق دق هنأ ىعم : ديعس وبآ لات

 ، رجاف وآ راب وآ ، رفاك وآ نمؤم وأ س فيعض وآ ملاع نم هللا نيد نم
 همايتب ةجح ناك امنا هنأل ء ةجح ملاعلا ملسملا نأ امك ث ةجح وهف

 نوفلتخملا هيف فلتخا ول ىذلا ىآرلا هيف فلتخي ال ىذلا هسفن قحلاب

 ىف الا هيف قحلا ناك ام ث الوق هسفنل هيف ىعدي لك س نيلقثلا عيمج نم
 لاق نم هب لاتقو ، نيمئاقلا نم مانت نم هب مانن ىذلا ءىشلا وهو س دحاو

 فالاتخالا الو ص هتفلاخم زوجت الو س هسفنب ةجح ناك امناو ص نيلئاقلا نم
٠ ١ ٠ 

 ال امم وأ هلهج عسي امم ناك ك هجح رهف ايتفلا ق هيف مئاق لكف

 قحلاب مئاقلاف س مزال عضوم ريغ ف وأ ث مزال عضوم ف هلهج عسي
 أ لصغلا اذه مهفاف % هسفني هجح قحلا ناك اذا ةحح لئاقلا و 6 ةحح

 ةجح نم هنآ هلبوآتن ةحص نمو ف ليوآت هلو 6 حيحص ثيب اث لصف وهو

 نآ ركنب ملو % رعتي مل هللا نيد نم ءىش ق تدئ اذا هنأ ؤ قحلاب مئاقلا

 ٠ ةلمجلا ىف تبث امكو هللا نيد عيمج ىف تبثي

 ريسفت نم ءىش ىف تبثيو ؤ هيف فلتخي ال اميف ةلمجلا ريبعت فو
 نأ ركني الو ىرعتي ال كلذكو ث ءاهتنالاو ، لمعلا موزل دنع ؤ ةلمجلا
 مزال لك نأل ث نيدلا ف مزاللا نم ةلمجلا ريسفت عيمج ف مزليو س تبثي
 موقت اميفو ث هتفلاخم عسي ال اميف هعضوم ىف قحال وهف نيدلا ف
 نم ءىنث ىف قحلا فلاخ نم ملسي الو ص اهعضوم فق ةلمجلا ةلزنمب هتجح
 قحلا ىناعم مهفاف ث ةلمجلا ىف قحلا فلاخ نم ملسي ال امك ء اهفئاظو
 نم هضعبو اضعب هضعب فلاخي الو س اضعب هضعب نم جرخي مل فيك

. قحلا ليوأتب هيناعم ق فلتخي الو = ضعب ق لخاد هضعبو ، ضعب
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 ماق اذا هنأ هب مات نم عيمج نم هنيد ىف نم هللا ججح مظعأ نمو

 ء درلا هعسي ال هنآ هللا ةجح نم نوكي ام لقأف ، ناك نُم انئاك مئان هب
 ىلا هملع غلبي مل نم نع الئاز كلذ لبق ناك دقو ،هل بيذكتلا الو
 مئاقلا نكي مل ناف ، هيف دبعتلا هفلكو ث هنيعب كلذ ملع هفلك كلذ
 عسي ال اميف ةجح نوكي نأ زجي ملو عسي مل ى هلهج مسي اميف ةجح قحلاب
 3 هلهج عسي اميف ايتفلا قيرط نم هب ماق اذا ةجح قحلاب لئانلا نكلو ى هلهج
 ٠ هلهج عسي ال اميفو

 هيلع دري الآ ث هلهج عسي اميف ؤ نيدلاب مات اذا قحملا ةجح نمو

 كلذ ريغ ىق ناك ولو س هب ءاج ىذلا قحلا هيلع ركني الو ث هب ءاج ام

 نآو ث ائطخم كلذ ريغ ىف ناك ولو ، هب ءاج اميف ءىطخي ال نآو ث الطبم
 ٠5 فالتخالا ىفو 0 عامجال ا ىف هملع ناب اذا هي ءاج ام لدع هنم لبقي

 توبثل هلهج عسي آل اميف ةجح ناك امك ث هلهج مسي اميف ةجح وهف
 لصأ ىف اهيناعم فلتخت ال دحاو هجو نم ث كلذ عيمج ىق قحلا ةجح

 ٠ لدعلا

 لخد مث ، لجر نيملسملا عم هتيالو ىف ناك اذاو : ربتعملا باتك نمو

 ، هنوم دعب نم ةقث نيملسملا نم لجر معزف ، كلذ نم هجرخآ ءىن ف
 نوملسملا ىلونو % كلذب هنداهستو هلوق نوملسلا ليق ؤ كلذ نم بات هنآ

 ٠ ىحلا اذه مهيلو ةيالوب كلاملا

 : ه;7غ لاق

 : فالتخاب اذه ىف ليق دق هنأ ىعم

 ىف ةبونلاب دحاولا ةداهش هيف زوجي بسحأ اميف : لاتق نم لاق
 الهاج وأ ، امرحم وآ الحتسم بكارلا هبكر ناك س ىصاعملا نم ءىش لك
 ؤونح نم وأ هللا قوقح نم ناك ، اءربتسم وآ ارهاسث وآ « املاع وآ
. هتداهشب ةيالولا ىلا عجريو ث هللا قوتتح نم هل ةلوبقم كلذ نم ةبوتلاب هل نيملسملا نم دحاولا دهاسشلاف ع دابعلا
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 نم هجو ىف " هدحو هتداهش زوجت ال بسحأ اميف : لاق نم لاتقو
 زوجت : ليق هنأ بسحأو ؤ نينثا ةداهست الا لبقي الو س كلذ نم هوجولا

 هلل هبنذآ ىذلا بنذلا كلذ ىف قحلا ناك اذا ةيوتلاب هل هدحو هتداهس

 ٠ هدحو ىلاعتو كرابت

 بسحأو ؤ هدحو هتداهسث لبقي مل ه دابعلا قوقح نم ناك نا امأو

 بنذلا كلذ ىف قحلا ناك اذا ث ةبونلاب هدحو هتداهسث زوجت ال ليق هنأ

 مل دابعلا قوقح نم ناك اذا امآو س هدحو ىلاعتو كرابت هلل هبنذآ ىذلا

 هدحو هتداهش زوجت الو : ليق هنآ بسحأو س هدحو هتداهست ليقت

 ٠ ارهاست هيف هبنذ ناك اميف هللا قوقح ق ناك اذا

 هيف ةداهسنلا تزاج ةرهاس تسيل ىتلا ىصاعملا نم ناك اذا امأو
 5 دابعلا قوقحو “ هللا قوقح ىف زوجي ليق هنأ بسحأو س دحاولا نم

 نم ةبوتلا دعب بات اذا هيلع ةعبت ال هنأل ، الحتسم ثدحملا ناك اذا
 هيزجت ةبوتلاف ث هللا قوقح نم عبض ام الو س سانلا لام نم هفلتأ ام
 هللا قوةح نم عيض دت امب مايقلا نعو ث هلك كلذ نامض نع بات اذا
 ٠ ةنونيدلا ىلع

 : ليقف ى هل ةداهستملا لبقي مل اذا س هيف لوقلا فلتخا !ذا هنآ ىعمو

 ببسل هنم أربي الو ىلوتي ال فوقولا ىلع وه : ليقو ٠ ةءاربلا ىلع وه
 مث ك كلذ هينذ نيملسملا نم دحآ هنم ملع اذا امأو س دحاولا ةداهش

 : ليق هنآ بسحف ص هنم هملع دق ىذلا بنذلا كلذ دعب ةيالولا هنم ملع

 مل هل ىلوتملا نأ اعيمج نظلا امهيف نسحيو ع اضيأ هتيالوب ىلوتي هنا
 ٠ ةبوتلا دعب الا هلوتب

 ثدحملا نألا س هل ىلوتملا ىلوتيو ڵ لوألا نم آربي ليق هنأ بسحآو
 هل ىلوتملاو ، هيف حيحصلا مكح ىلع وهف ث ةداهشب هتبوت حصت مل لوذا
 هيف نكميو ص لطابب هالوت هنآ ملعي مل هنأل ، هل تناك ىتلا هتيالو ىلع

٠ هتيالو ىلع وهف 6 اذه



 ۔۔ ٢0٥٥

 ث هل ملسملا ةيالو ىنعمل لوألا ثدحملا نع فقوي : ليق هنآ بسحأو

 ٠ كل تفصو ىذلا ىنعم ىلع هل ىلونملا ىلوتيو

 لوخدل ، هل ىلوتم ا نع فقويو 0 لوذلا نم آربب : ليت هنأ بسحأو

 ريغ ىلع هل ىلوتملا ةيالو حصو ث لوألا ثدح حص اذا ث هيلع لاكشالا
 ملو ث حص دق ىذلا لصألا ىلع لطابلاو قحلا هيف نكمأو ث هتبوت ةحص

 ٠ هبف لاكسالل هنع فقويف ؤ هلاوز حصي

 ح لوألا نم ةءاربلا نع فتقويف ع اعيمج امهنع فقوي ليق هنأ بسحأو

 آردت ةءاربلاو ، ةهبشلاب هنم ةءاربلا ىف لخدف ، هل ىناثلا ةيالو عضوم

 . ةهبسلاب

 ثدحلا ةحصب لوألا نم ؤ اعيمج امهنم اربي : ليق هنآ بسحأو

 ث هتبوتب ملع هنآ ملعي ملو ى هثدح حص دق نمل هتيالوب رخآلا نمو ص هيف
 هيلع اروجحم ناك امك ث ملاظلا ةيالو هيلع اروجحم مكحلا ىف ناكو
 عم ث ملسملا نم ءىربتملاك ملاظلل ىلوتملاف س رهاظلا ف ملسملا نم ةءاربلا
 ح ملاظلا ةيالو نم روجحم هلك كلذ نأل ، اذه نم ربيو ؤ اذه ىلوتي نم
 ٠ ملسملا نم ةءاربلاو

 هملع ملعي نمم هل ةيالولا ىفو س ةداهسثلا ىف هلك اذه ىف ىنبجعيو

 ء هتيالوب ىلوتي نآ ةءاربلاو ةيالولا رصبي وهو هالوت اذا هنآ ، هثدحب

 فورعملا هثدحأ ىذلا هثدح نم ةبوتلاب هل دهس اذا كلذكو س ثدحملا ىنعأ

 ىف نومأم تابوتلا ماكحأو ث ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ رصبي وهو ث هنم

 ، همارحو هلحتسم نم هقوقح بوجوو ث هبوجوو هماكحآب ريصب ث كلذ
 5 هتيالوب ىلوتيو ث كلذ هنم لبقي نأو ث دابعلا قوقحو ص هيف هللا قوقحو

 ح داببعلا قوقح نم وأ ك هللا قونتح نم قحلا ىف قحملا ناك ام نئاك
٠ اعيمج ايلوتي نأ س ارهاسشث وآ ةريرس ث امرحم وآ الحتسم



_ ٢٥٦ 

 ىلع انومأم هثدحب هنم ملع دعب ثدحملل ىلوتملا نكي مل ناو

 نمؤي ال فيعض وهو هالوت مث ى هب اريصب ى كل هتفصو ىذلا اذه لثم
 فالتخالا هتقحليو ى لاكشالا هيلع لخدي نأ فاخيل ى ماكحألا ةفرعم ىلع

 ٠ فوقولاو ةيالولا ىف

 دهاسنلا نأ ىعمو ث لاح لك ىلع ىنبجعت الف س هنم ةءاربلا امأو
 ىذلا ثدحلا كلذ نم ةبوتلاب هل دهشي ىتح هلوتي مل اذا ث ةبوتلاب هل
 ىنعآ س ةءارب الو فوقوب هيف لاق ادحأ نأ ملعأ الف س هنم ءىرب هب

 ٠ ثدحلا ناك هجو ىآ نم ثدحملل ةبوتلاب دهاىنتلا

 دهان وه امناف \ رصيي ال وآ كلذ ماكحأ رصبي ناك اذا هنأ ىعمو

 كلذ نم ةبوتلاب هل دهست اذاف 4 ثدحلا كلذ نم ةفورعم ةبونلاو ص ةبونلاب

 هقحلي الو س كلذ ىف هلوت ىلع انومآم ناكو ع ةبوتلاب هل. دهش دنف ثدحلا

 . فوقو الو ةءارب مهنم دحأ عم ملعأ امدن

 ح ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ثدحملا اذهل ىلوتملا ناك ول هنأ ىعمو

 وهو س ثدحلا نم ةيوتلاب هل دمسشي ملو هالوت مث ث هثدحب ملعي ملو

 ىلع هتيالوب ىلوتي نأ ىل نيبب ال هناف ء هثدحب ملعي هنآ ملعي ال نمم
 نوكنف ، ثدحلا ثدحي نأ لبق هالوت نوكي نآ لمتحي هنأل ڵ لاح

 نأ الا ث هثدح نم ثدحملا جورخ كلذ بجوي الو ث ةزئاج هل هتيالو
 ٠ هرفك ةفرعم رادلا لهأ ىلع بجنت ةرهشب ارهاسش ثدحملا نوكي

 ةيالولا رصبي ىذلا ىلوتملا اذه هالوت مئ س اذه ىلع ناك ناف

 انئاك دحاولا لوقب ةيالولا تبثي نم لوق ف ىعم هتيالو تبثت ك ةءاربلاو
 5 ةماعلا نم وآ ث ةمئألا نم نيمرحملا وآ س نيلحتسملا نم انعم ثدحملا ناك ام

 ىق ءاملعلا ليواقأ اهيف ًفاكتت عزانت كلانه عقي مل ام ءاملعلا نم وأ

٠ ةماعلا نم وأ ةمئألا نم دهاشلا ثدحلا بحاص



_ ٢٥٧ 

 قافآلاو رادلا لهآ ىلع بجت ىتلا ةرهاسلا ثادحألا لهآ ناف

 فلتخا ولو ، رفكملا هثدح ةرهش نم اهيف فلتخي الو هثدح ةرهش راصمألاو

 نيلطيملا فالتخا سيلف ؤ قحلاو لطابلاب هنم ةءاربلاو هتيالو ىف نوفلتخملا
 اذا س نيثدحملا ثادحا نم ةءاربلا هب بجت اميف فالتخالا عقوي امم
 لمتحم اهيف سيل ىتلا ثادحألا ماكحأ جرخم ثادحالل ةرهسثلا تجرخ
 ضاق مكحلا نآ الا ، لطابلاو قحلل ةلمتحم ثادحألا تجرخ وأ ، قحلا

 نيملسملا نم هلو هيلع ماكحلا نم هل نيدهاسشلا نم عامجالا مكح نم اهيلع
 ٠ ثدحلا لطابب

 ء هلطاب ىلع عمتجم هنأ هيف عامجالا مكح ىف ثدحلا جرخ اذا هناف
 لامنحاا عفني مل ، هلطاب ىلع عمتجم هنأ هبف لاتمحالا عفنيب مل

 ٠ هتريرس ىف ثدحلا ةحص هنع باغ نمل لطابلاو قحلل هيف

 لطابلاو قحلل لمتحملا ثدحلا ىف عامجالا جرخ اذا كلذكو
 هيلع تباثلا ثدحلا ىف فالتخالا زاج الو لامتحالا رضي مل ، باوصلاب
 ةيالو نم عامجالا مكحل ةفلاخملاب عامجالا مكح ةلازاب عامجالا مكح
 ٠ عامجالا ةفلاخم ىلع ةنونيدلابو كلذب مكحلا تابثال ةءارب وأ

 ء لطابلاو قحلل لمتحملا ثدحلا مكح ىلع عامجالا تبث اذا كلذكو

 نمل زجي مل هقحو ث هباوص مكح ةحص الو “ هلطاب مكح هحص ريغب
 ةنونيدلاب هيف مكحي نآ هتريرس ف هتقيقحب ثدحلا ةحص هنع باغ
 هتحص هنع باغ نم لك دنع لامتحالا مكح هيف جرخو ع هلطابب الو هتحب
 نمل وأ \ هرصمو هرصع دهاش نمل ڵ ترج فيكو س تناك فيك هتريرس ق

 نم وأ ، هرصم لهأ نم هرصع دعب ءاج وآ س هرصع تقوو هرصم نع باغ
 مكحلا ضقني نأ ثدحلا ةحص هنع باغ دحأل سيلو ، هرصم لهآ ريغ
 بئاغ وأ دهاس نم فيعض وأ ملاع نم ةنونيدلاب هتفلاخمب هيف عمتجملا
 مكح ضقن هل زوجي الف « هرصع دعب ثداح وأ “ هرصعل دهاسنتم نم

( ؟ ج عرفلا نايب _ ١٧ م )



 ۔ ٢٥٨

 ىلا ىأرلاب الو ء عامجالا ىلا ةنونيدلاب فالتخالا مكحب هيلع عمتجم
 ٠ عامجا

 ىلا ، عامجالا مكحب هيلع عمتجم مكح ضقني نآ هل سيل كلذكو

 ماكحألا رصب نع فعض نم لوقلاب ىآرلاب الو نيدلاب فالتخالا مكح

 مل ام ىأرب اهلهأ نم ادحأ ىلوتف ، اهتافلتخم نم اهعامجا هيلع ممتجملا
 لصأ ىف قجب آربي وآ ڵ قحب ىلوتي نم نيقحملا نم ادحآ فلاخي
 قحم ملاع نم فوتقوب هنع فعضو ث همكح ةحص لهج ىذلا عامجالا

 نيدب وآ ىآرب امهد_حآ نم ةءارب وآ نيدب فيعض نع وأ س نيدب وآ ىأرب
 ٠ انعم كلذ هيلع قيضي الف

 ماكحألا ىف ةتباثلا ثادحألا لهأل ةءاربلاو ةيالولا نع فقو نا كلذكو
 ملاع نع فوقوب ةءاربب وآ ةيالوب نيقحملا ةفلاخم ريغ ىلع ء اهيلع عمتجملا
 امهدحأ نم ةءارب وأ ، نيدب نيقحملا نم فيعض نع وآ ث نيدب وأ ىآرب
 نم دحأ نم افالتخا كلذ فق ملعن الو ملاس و_هف نيدب وأ ىأرب

٠ نيملسملا



. ٢٥٩ 

 ىواعدلا ماكحأ فالنخا ركذ

 عدبلا ماكحأ نم

 ىلع ث ثادحذخلا عيمج نم ىواعدلا ماكحأ ىلع جرخ فالتخا لكو

 تاللحملا ميرحتو ى تامرحملا لالحتسا نم عدبلا ماكحأ نم حيرصت ريغ
 وهف ث رارتنالا عم ليوأت لالضب وآ راكناب دوحج نم تارهاظلا تارهاسنتلا

 مكح هل تباثلا ى هيف زتاجلا لطابلاو قحلل تالمتحملا مكح ىلع جراخ

 تبث اذا هيلع ترج ىتلا هلاح ىلع هلمتحمو هلطابو هتحب عامجالا
 مكحلا ىف تبثي ام رهاظلا مكح ىف تبث كلذ دحأب عامجالا ىف مكحلا

 مهتريرس ىف ناك هيلع عمجأ نمم عامتجالا ناك ولو ، هيلع عمتجملا
 . نيلطبم اوناكو مكحلا كلذ ىف هباوصو هللا لدعل نيفلاخم

 قيقحتب مكملا هنم تبث هجو ىأب هجولا اذه ىف مهمكح ناف
 باغ نم عيمجل ةجح وهف ض هلاح ىلع هنابثاب وآ ، هلاطباب وأ ثدحلا

 ، مهدهش نمم مهلطاب ةحص هنع باغ نم عيمج ىلعو “ مهلطاب ةحص هنع

 . مهنع ب اغ وآ

 6 كلذ رهستو 0 عدبلا مكح ىلع جرخ ثدح لكو 4 لصألا اذه مهفاف

 ء لامتحا كلذ ف سيلف 6 عدبلا ماكحأ تاحيحص ىلع اجراخ رهظو

 لطاب وأ قح نم هنم رهش ال اليزم هدهاش نمل هيف مكحلا نوكي الو
 ٧ هقح لطاب ىلع اوعمجأ ولو عدبلا ماكحأ نم رهشت ام فااخب

 مكاصلل سيلف غ اوعمجي نلو هلطاب قيقحت ىلع اوعمجأ ولو ، اوعمجي نلو
 5 ةجح مهنم الو س ةجح هيلع تحص ام ليبس نع عدبلا مكح ةلازا ق

 .ةجح مهبالو

 ثداح وآ رضاحم وآ دهاش وأ فئاغ نم مكحلا .7 درو نم لك ىلعو

% هدنع عدبل ا ثادحأ م اكحآ ةحص ق اهيلع و - هسفنل امكاح نوكي نأ



 ۔ ٢٦٩٥٠

 ء عدبلا ق مكحلا ةفلاخمب نيمكاحلا ىلعو 0 عدبلا ماكحأ ةحص فو

 ماكحأ نييو 0 عدبلا ماكحأ ق مكحلل نيقفاوملل قحلا ةقفاومب نيمكاحللو

 لطابلاو قحلا لامتحا ماكحأ لبيس ىلع ةجراخلا ىواعدلا ماكحأو عدبلا

 ةعيرسثلا مكح ف لالضلاو ىدهلل _ ةخسن _ قحلل ةلمتحملا لاعفألا نم

 ٠ ديعب ديعي قرف

 ديدست كلذ نينحملا ملعلا لهآ عم هتوافتو ، كلذ ىف مكحلا فالتخاو
 ٠ دساف دساف كلذ ناف 6 دحا و ىنعم ىلع هلك كلذ ) ١ ` : ااف ٤ ديدنت

 نم دحأل نيملسملا ءاملع عم دهاستلا دهس اذاف انعم لاح لك ىلعو

 ماكحأ ىلع وآ ى عدبلا ماكحأ ىلع ةجراخ ثادحألا تناك س ثادحألا لهأ

 وهو ث نيهجولا دحآ ىلع هنم ناك ىذلا هندح نم ةبوتلاب ىواعدلا

 دعب كلذ ىلع هالونف س تابونلاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ رصبي نمم

 نم هجوب نيملسملل ةفلاخم هنم حصي مل نمم وهو س ةبوتلاب هل هتداهش
 هلوت لوبق زئاجو س ثدحملا كلذل ةداهشلا زئاج وهف س نيدلل هوجولا

 % ثداح وأ رضاح نم هنع باغ وآ ء هدهاش نمم ثدحلا ملع نمم كلذب

 نوكي نآ الا هبذك انعم حصي ملو % كلذي دهاشلا ملاعلا بذك ملعب مل ام

 تمكح وآ ، هثدح ىلع رارصالا ىلع توملاب هيلع ةرهسلا تضق ثدحملا

 ٠ رارصالاب ةعامجلا كلذم هيلع

 هيلع مكحلا حص اذا هناف 7 ثدحلا ةحص ريغ رارصالا ةحصو

 _ ةخسن _ عامجا وأ ةرهستب ارصم تام هنآب وآ ؤ ةرهشلاب وأ س رارصالاب

 دعبي دحآ نم لبقتن ال هناف ، كلذب هيلع مهمكح تبث ث عامجا مكح وأ

 اودهسثي نلو ك ةبوتلاب نيلقثلا عيمج هل دهش ولو هتبوتب هتداهش كلذ
 اودمشي نلو نيلقثلا عيمج هل دهش ول هنأ امك ث مهنم لبق ام كلذب اعيمج
 % هدف هلطاب ةريسثلا ىف حص دق ىذلا ثدحلا كلذ هنم نكي مل هنأب

 هيف اوناك امو س كلذ مهنم لبق ام هنم هلطاب ىلع عامجالا ىف وأ

٠ نودهشي هب ام قحلا مملكع ىف نيعدم كلذ ىف مهلك اوناكو ، ةجح



 س ٢٦١

 مكح ىف ايعدم هيف نوكي ام مكح ىف دبألا ىلع ىعدم ةداهش لبقتن نلو
 ٠ هللا ءاسن نا كلذ مهفاف ث ايندلا مكح ىف الو ص نيدلا

 نيهجولا نيذه دحأل هثدح حص دت ىذلا ثدحملا اذه ىلوت نمو

 نم وأ ؤ عدبلا ثادحا نم هلطابي ةرهش مكح وأ عامجا مكح ق اعيمج

 هنم ةداهست ريغ نم ثدحملا نم كلذ هعم حص نم مم ىواعدلا ثادحا

 ق مهل ةفلاخم هنم حصي مل ىذلا نيملسملا ءاملع نم وهو ؤ ةبوتب هل

 نم ثد_حملاو س نيدلا مكح رهاظ ىق مهتقفاوم هل حصو 4 نيدلا لصآ

 ٠ ةلزنملا هذهب جراخ هنآ الا ةماعلا نم وأ ةمئألا

 افالتخا هيف ملعأ الف لوألا امآو س هيف فلتخي ىذلا اذه نأ ىعمف

 ٠ كل تفصو امك ث ةلمتحم ةبوتب هل دهش اذا ةيالولا ىف هنآ

 هقحلي هنآ ىدنعف ث اهمدقت ةبوتب ةداهش ريغ ىلع ىلوت اذا امأو

 ىفو هيفو ؤس ثدحملا نمو هنم ةاربلاو فوقولاو ةيالولا ىف فالتخالا مكح

 املاع ناكو س كل تفصو امك اريصب املاع ناك اذا ىنبجعيو س ثدحملا

 وه ىلو ني هنآ هملع دنت هنأ ىضقي ارهاسش ثدحلا ناك وآ ؤ ثدحلاب

 هملعي ال نأ لمتحا وآ ى ثدحلاب املاع نكي مل ناو س اعيمج ثتد_حملاو

 ىلوتي الو ، هلطاب ملعي مل ام نيدب الو ىأرب هنع فقي الو ، وه ىلوتي نأ
 مكح نمو ث هلطاب نم هيلع حصح امو س هتلاح ىلع نوكيو س ثدحملا
 ريغ مأ هثدحب ملاعأ ، هيف ملاعلا ملع نم كلذ لكشي مل ام ةءاربلا
 ٠ كلذ لكسثآو س هثدحب ملاع

 ناو ث ملاعلل ةيالولاو لصفلا اذه ىف ثدحملا نع فوقولا ىنبجعيف

 كل هتفصو ىذلا دهاسثلاو ، نيملسملا ءافعض نم افيعض ىلونملا اذه ناك

 0 ثدحملل عضوملا اذه ىف هتداهش لبقت ال نأ ىنبجعآ نيملسملا ءافعض نم

 هتداهش قدص لمتحا اذا دهاشلا ىلوتيو س هتلاح ىلع ثدحملا نوكيو

 قدص لمتحا اذا دهاشلا ىف لاق ادحآ نآ ملعأ الو س كل تفصو ام ىلع

٠ افيعض وأ املاع ناك ةلاح ىأب ةيالو كرت الو ث ةءارب الو فوقوب هتداهست



٢٦٢ 

 ملعي ال نم هالوت اذا ثدحملا ةيالوب دحأ لان هنأ ملعأ الو

 نيلصفلا نيذه مهفاف ء افيعض وآ املاع س ىلوخملا ناك لاح ىأب هثدحب

 : هربغ لات

 قرفلاو ص ىواعدلا ماكحأو ّ عدبلا ماكحأ نم انهاه هركذ اميف رظنا

 رظنلا دارآ نم همهفيل امهنيب قرفلا برقأ نأ انأ تدرأو ڵ كلذ نيب

 ىف هللا همرح ام لحتسا نم لك وه عدببل ا نآ تفرع ىذلاو ص هيف

 مرح وآ ؤ هميرحت ىلع نوملسملا عمجأ وأ ، هلوسر ةنس ى وأ ك هبانك

 6 هليلحت ىلع نوملسملا عمجأ وأ ث هيبن ةنس ىف وأ هباتك ى هللا هلحأ ام

 ٠ عدتبم وهف ك الالح مرح وأ ؤ امارح لحتسا هنأ هيلع حص نم لكف

 ناك نمم هنع باغ نم وآ س هدهاش نمم هثدح هعم حص نم لك ىلعو

 هيلع مكحي نأو ؤ هنم ربب نأ س هرصع ريغ ىف ناك وأ س هرصع ىف
 ء هلطابو هقح ىف ءاملعلا فلتخا ناف ، كلذ ىف مكحلا ملع اذا لطابلاب
 مكاحلاف ، لطبم هنآ مهضعب هيلع مكحو س قحم هنأ مهضعب هل مكحف

 زوجي الو ، هفلاخ نم لك ىلع ةجحلا وهو ث قحملا وه لطابلاب هيلغ
 دحأل زوجي الف ةدحاو ةمأ تناك ولو ى هتئطخت الو قحملا ليلضت دحأل
 ص سنالاو نجلا نم نيلقثلا عيمج اهفلاخو اهقراف ولو اهليلضت الو اهنئطخت
 ٠ مهلك قلخلا رئاسو ماوعلاو ع ءافعضلاو ءاملعلا نم

 لهآ ميمج نأ ولو ص ناك نم انئاك لطبملا بيوصت دحأل زوجي الو

 اوعمجأو ث، هباوص ىلع اوعمجأو س لطبملا ثدحملا اوبوص مهلك ضرألا

 لبقي الو س لطاب ىلع مهنيعي نآ دحأل زاج ام س هبوص نم باوص ىلع

 نيقيرفلا دحأ عم الا كلذ ف قحلا نوكي الو ، مهببوصت الو مهعامجا
 ء دحآ هيف فلتخا دحاو ىف الا كلذ ىف قحلا نوكي الو ، نيفلتخملا

٠ دحأ هيف فلتخي ملو



_ ٢٦٣ _ 

 & لطابلا قفاو نم مهنم لطبملاو ، هيف قحلا قفاو نم كلذ ىف قحملاف
 عيمج هلطاب ىلع عمجأ ولو ، هقح نع ادبأ مهنم قحملا ليحتسي الو
 ليحتسي الو س سنالاو نجلا نم ءاملعلا عيمجو ث نيلقثلا نم ضرألا لهأ

 عمجأ ولو ه هنم هجورخو ك هلطاب كرتم ال ا هلطاب نع ١ ديأ مهنم لطيمل ١

 ٠ مهلك ء املعل ١ عبمجو سنال ١ و نجل ١ نم نبلقتل ١ عبمج هقح ىلع

 ادئاز هبلع الو لطعملل ةداهسثلا الو ث ءاملعلا نم عامجالا نوكب ال و

 ٠ اذه مهفاف 5 اهمكح نع اهل القان الو ، هماكحأ ق

 ىف لمتحي ناك ءىش لك وهف ث لطابلاو قحلل ةلمتحملا ىواعدلا امآو
 ء حوفسملا مدلا و ةتيملل لكذلاك ى هلطايو هنتحو ؤ همارحو هلالح هللا نيد

 الالح ناك ارطضم لكألا ناك ناف ص اذه هيسنأ ام وأ ك ريزنخلا محل وآ

 ء ا١اطيم ناكو ، هيلع امارح ناك رطضم ريغ ناك ناو ص انقحم ناكو ص هل

 عيمج نم ءالؤه ريغ وأ س هتخأ وأ ، هتنبا وأ ؤ همأل جوزتملا كلذكو

 ض نهجيوزت هل لالحف نهبسنب الهاج جوزتملا ناك ناف ء هيلع هللا مرح ام
 هبسنشأ ام كلذكو س نهجيوزت هيلع مارحف نهب سنب املاع ناك ناو
 هذا.٠

 تاولصل كراثلاو ، ناضمر رهس نم ءىش موصل كراتلا كلذكو
 ، قحم وهف رذع نم ناك ناف ك هللا قوقح نم اذه هبسثآ امو ضئارفلا
 كلذ ناكو ك االطبم ناك رذع ريغ نم ناك ناو ٧ هال الالح كلذ ناكو

 + هيلع امارح

 نم عيمجو ث ةلبقلا لهأ نم ث هيلو ريغل وأ 5 هيلول لتاقلا كلذكو
 ىف ثادحألاو جورفلا ءطو كلذكو ث اذه هبسنآ امم هلتق هيلع هللا مرح
 هبشي امم دابعلا قوقح نم كلذ ريغو ، صاصقلا هيف بجي امم ، نادبألا
 اذهل لعافلاف ؤ مارحلاو لالحلاو ، لطابلاو قحلا لمتحي امم ، اذه
 نم ءىشل لعافلا ىلع مكحي الو س همأرحو هلالحو ت هلطابو هقح لمتحم
. عدتبم هنأ حصي ىتح عدتبم هنآ ءايشألا هذه



 م ٢٦٤

 هيسنآ امو س ريزنخلا محلو ّ حوفسملا مدلاو ء ةنيملل لكآلا امآف

 ىلع ناك ايلو ناك ناف ث هنم ءيشل وأ كلذل هلكأ حص اذاف ث كلذ
 أربي ناك ناو ؤس هنع فوقولا لاح ىف ناك هنع افوتقوم ناك ناو ث هتيالو

 لمتحي اذه نأل ، اذه هلكأب هنم آربي الو ث هنم ةءاربلا لاح ىف ناك هنم

 كلذب مهنم ةءاربلا زوجت الو ؤ مهنيد ىلع نونومأم مهنأو ؤ مهل هلالح
 امارح كلذ اولكأ مهنأ ملع اذاف س امارح كلذ اولكأ مهنأ ملعي ىتح

 لبت لوقلا ضعب فو ث مهتباتتسا دعب لوقلا ضعب ىفف ث مهنم ءىرب
 اولحتسي ىتح امارح كلذ اولكأ ولو س نيعدتبم نونوكي الو ث مهتباتتسا

 ٠ نيعدتبم نونوكي مث ى كلذ

 حص اذا هنأل ى ماكحأ ةثالث هيف عمتجت هناف ، لصفلا اذه ىف رظناف

 4 ةيالول ا نم هلاح ىلع ناك الالح وأ اما رح هلكأ هنأ ملعي ملو هلكأ هنأ

 نيدب امل اكهتنم ناك امارح هلكأ هنأ حص اذاو س ةءاربلا وآ ڵ فوقولا وأ

 هنآ حصي مل ام قحلا ةلحن لهأ نمو 6 ةوعدلا لهأ نم ناكو 6 هميرحتنب

 لحننسم هنأ حص د اف ك اليلحت كلذ ق هالا ىلع ىع دد وأ 6 كلذل لحتسم

 6٧ قحلا ةوعد لهآ نمو ص هللا نيد نم اجراخ ناكو س اعدنبم ناك كلذل

 حصي ىتح الا اعدتبم نوكي ال هناف ث اذه ىف رظناف س قحلا ةلحن لهأ نمو

 ٠ هلكأل الحتسم هلكأ هنأو . امارح هلكأ هنآو ث هلكأ هنآ

 عمتجت مل امو س اعدتيم ناك ى ىناعملا ةثالثلا هذه هيف تعمتجا اذاف

 لهآ نمو 6 قحلا ةلحن لهأ نم ناك 6 اههبسنأ امو ىناعملا ةثالثلا هذه هبرغ

 ٠ نيملسملا ةوعد

 هيلع هللا مرح امم امهريغ وأ ؤ هتنبا وأ همأل جوزتملا كلذكو

 هللا مرح امم امهريغ وأ هتنبا وأ همآ جوزت هنأ حم اذاف س نهجيوزت

 ء هنم ربي نأ زوجي الو ث ةيالولا نم :هلاح ىلع ناك ث نهجيوزت هيلع
 ركب ىبآ وآ ڵ بوبحم نب دمحم لئم همآ اهنآ لدع دهان هيلع دهش ولو

ء ةءاربلا زجت مل اهجاوز كرتي ملف ث باطخلا نب رمع وآ س قيدصلا



 ۔ ٢٦٥

 ىف ةجحلا هيلع موقت ال هنأل س هنداهسن لبقت مل اذا هتيالو ىلع ناكو

 ىده اشني ةجحل ١ هيلع موقت وأ 6 نهيسننب ملعي ىتح دحا و ةد اهنتم كلذ

 هثالث عامتجاب الا اعدتبم اذه نوكي الو ص كلذ هيسشآ ام وآ نهيسني لدع

 ء كلذل لحتسم هنأو ث اهبسنب ملاع هنأو ، همآ جوزت هنأ حصي ىتح : ناعم

 ٠ هب نت ١ د وأ

 ىلبق هيلع ناك ىذلا هلاح ىلع ناك اهب جوزت هنأ حص اذا هنأل
 هنأ حص اذاف ص ةءاربلا وأ ڵ فوقولا وآ ى ةيالولا نم اهب هجيوزت

 % هيلع هللا مرح املو ، ةريبكل ابكنرم ناك ث اهبسنب ملاع هنآو ؤ اهجوزت

 مرح امل اكهتنم ناكو س قحلا نيد لهآ نمو س قحلا ةوعد لهأ نم ناكو
 ء كلذل لحتسم هنآ حصي ىتح ، هميرحتب نيدي املو س هيلع هللا
 . هللا نيدل قرافم عدتبملا نأل ث هللا نيدل اننرافم اعدتبم ذئنيح نوكي مث
 ٠ نيملسملا ةوعدلو ى قحلا ةلحنلو

 ةوعد لهآ نمو س قحلا ةوعد لهآ نم هميرحتب نيدي امل كهتنملاو
 هبشأ امو 0 مايصلاو تاولصلا كرن نم اذه هيسشآ ام كلذكو ث نيملسملا

 هجيوزت حصي ىتح : ناعم ةثالث عامتجاب الا هللا قوقح نم اذه
 6 كلذل لحنسم هنأ حصي ىتحو 6 اهبسنب ملاع هنأ حصي ىتحو 0 اهب

 ٠ اعدتبم ذئنيح نوكي مث

 ناف س هللا قوقح نم ىتلا تامرحملا نم اذه هبشأ ام ميمج كلذكو

 ج وزت هنأ : مهضعب د لانف : همآ جوزت نم ق نيملسمل ١ نم ءاملعلا فلتخا

 ٠ هنم اوعربو مارح اهل هجيوزت نآو ث همآ اهنأ ملاع وهو همآ

 ىلع هولونو ث همآ اهنأ ملعي ال وهو اهب جوزن نا : نورخآ لاقو .
 مل ام كلذ لبق مهالو تي نم دنع ةيالولا ىف مهلك نوفلتخملا ناك ع كلذ
 : مهالوتي نم دنع ضعب مهضعب نم ةءارب وآ اضعب مهضعبل ةئطخت رهظي
 نوكيب ذئنيح مث ، كلذ هبسثآ امو ، هفذتت هيف مهل زوجي ال نمل فذق وآ
مهنم آرببو ء الطبم فذقلاب وأ ، ةءاريلاي وآ 4 ةئطختلاب مهنم ءى دتنملا



 س ٢٦٦

 ةوعد لهأ نمو ك نيملسملا نيد ىلع مهلك نيفلتخملا الؤه نأل ع كلذب
 ناك نا ىوعد ىعدي مهنم قيرف لك نأل ء قحلا ةلخنو س قحلا
 قيرغلا نأل % هللا نيدل قفاوم ومو ] قحم وهف هيعدي اميق اتتداص

 هجيوزت ناو س همآ اهنأ اهبسنب ملاع وهو ث همآ جوزت هنل اولاق نيذلا
 ص نيقداص اوناك نا ص هللا نيد اوقفاو دنف كلذي هنم اوئريو مارح اهي

 هجيوزت نآو ث همآ اهنآ اهبسنب لهاج وهو اهجوزت هنا : اولاق نيذلا نألو

 اوناك نا هللا نيد اوتفاو دقف ، كلذ ىلع هولوتو هل لالح اهب

 ٠ نيقداص

 قحم وهف هيعدي اميق اقداص ناك نا ىوعد ىعدي .نيقيرفلا الكف

 نم امآو 0 مهتتطخت وأ 6 مه رئارس هيلع ىفخو 0 مهفالتخاب ملع نم دنع

 أربي نأ هيلعف 4 مهرئارس ىلع فقوو ، قحملا نم مهنم لطبملا ملع

 ، مهرئارس ىلع نمل زوجي الو س مهنم قحملا ىلوتيو ع مهنم لطيملا نم

 ص مهرئارس هيلع ىفخ نمم ص مهالوتي نم دنع مهنم لطبملا نم آربي نآ
 قيرفلا نم آريب وأ نيقيرفلا نم قحملا ىلعو س مهفذقي وأ س مهتتطخنت وآ
 ةءاربلا راهظا الو ى مهتقفاوم الو ، مهتيالو مهل زوجت الو ، لطبلل

 هبلع ىفخ نمم مهالوتب نم دنع فذقلا الو صس ةئطخنلا الو ؤ مهنم

 ٠ مهلطاب ملع نم دنع مهنم ةءاربلا راهظا مهل زوجيو مه رئارس

 ح همأل جوزتم ىلونب نأ % ءاملعلا ءال ه فالانتخاب ملع نمل زوجيو

 دنع ةءا رم وآ فذقت وآ ةئطخن مهنم حصي مل ام ؤ نيفلتخم ا ءاملعلا 7

 ح جوزتم ١ ق ءاملعلا فلتخا امل مهنأل ڵ هعم كلذ لعف مهيلع مرحي نم

 ءامصخ مهلك ١ وراصو 6 مهنجح تلطبو ئ مهيواعدو مهتداهش تأفاكت

 6 همكح الو ؤ هتداهش لبقت ال ىعدملاو 0 عدم مصخلا و % اضعب مهضعبل

 ٠ هيعدي اميف همصخ ىلع هتجح الو

 هجيرزن لالح جوزتم ا قح ىلع نيملسملا نم ءاملعلا عمجا ناف

زجي ملو س هجح مهعامجا ناك ؤ هلطابو اهب هجيوزت مارح ىلع وأ ث اهب



 س ٢٦٧

 مهتئطخت الو س مهتقرافم هيلع اوعمجأ اميف مهيذك ملعي ال نمم دحأل
 ىلع اوعمجا اذا جوزتملا ةيالو الو ٤ مهنم ةءاربلاو ، هيلع اوعمجأ اميف

 هيلع اوعمجأ اميف مهبذكب ملع نم ىلعو ، هلطابو اهب هجيوزت مارح
 ملعي مل نم دنع مهنم ةءاربلا راهظا هل زوجي الو س ةريرس مهنم ربب نأ
 ملعي مل نمم مهبذكب ملع نم دنع كلذ راهظا هل زوجيو ع مهبذكب
 ٠ اذه مهفاف % كلذ ى مكحلا

 ء نيملسملا نم ءافعضلا هيلع عمجأ اميف نيقحملا ءاملعلا فلاخ نا امآو

 نيعدتيملا ءاملعلا الو س ءافعضلا ةفلاخم نكي مل نيعدتيملا نم ءاملعلا وأ

 ءامصخ مهنألو مهعامجال ةئفاكم الو س نيقحملا ءاملعلا عامجال ةلبزم

 لهآ نم ءافعضلا ىلع ةجحلا مه قحلا ةوعد لهأ نم ءاملعلاو نوعدم

 عامجا ناكو ع لالضلا ةمئأو نيعدتبملا نم ءاملعلا ىلعو ، قحلا ةوعد
 قحلا ةوعد لهأ نم ءاملعلا عامجا لطبب امناف ةجحلا وه ءاملعلا

 دنع ءىشلا ىلع عامجا مهنم حصي الو . مهنيب مه اوفلتخا اذا

 ٠ هيف مهفالتخا

 نم ءاملعلا عامجا ليزي الف ك نيعدتيملاو ءافعضلا نم مهريغ امآ و

 ٠ ملعأ هللا و ئ لبق اذكه ء قحلا ةوعد لهآ

 ةرعد لهأ نم هنآ هميرحت نيدي ال بكارلا كهتنملا نا : انلتق امناو
 ىذلا كلذ نآ نيملسملا نيدو س مارح هبكر ىذلا كلذ نأ هنيد نأل ، قحلا

 مارحلا كلذ ق نيملسملا نيدو 6 مارحلا كلذل فكا رلا نبدف مارح هيكر

 لهأآو ،\ قحلا ةوعد لهآ نم وهف 0 مهنيبو هنيب قرف الو س دحاو نيد

 ٠ نيملسملا نبد هنيدو ف قحلا ةلحن

 هنيد نأل ڵ نيملسملا نيد ريغ هنيدف 6 مارحلا كلذل لحتسملا امآو

 فلتخاف مارح ءىشلا كلذ نأ نيملسملا نيدو “ لالح ءىنلا كلذ نآ

لهآ نم الو ك نيملسملا نيد لهآ نم وه سيلف 6 نيملسملا نيدو هنيد



_ ٢٦٨ 

 ارعش اذه لثم ى هيقفلا لات دتو س قحلا ةلحن لهآ نم الو س قحلا ةوعد :

 وج ناقرتفم امهو اذه علخ اذه نيد وهپ

 قحلا قفاو امب الا ىلوق نم ذخأت الو ، كلذ ميمج ىف رظنا
 ٠٠ باوصلاو

 : ربتعملا بانك نمو

 ٠ رسفن ال : الاق هنم ائرب ام ىلع الآسف لجر نم ائرب نيلجر نعو

 ك ةجحلا مهب موغت نيذلا ءاملعلا نم اناك نا : هللا دبع وبأ لانت

 نمم اناك ناو “ امهتعاربب لجرلا نم ءىربو ص امهلوق لبقو ى الآسي مل
 : الاق ناف س ارسغفي ىتح امهلوق لبقي مل ؤ ةجحلا امهب موقت ال

 ناكو ص اتام ىتح الآسي مل ناو س هيلع امهلوق لبق بتي ملف هانبتنسا انا

 ٠ هللا ءاسث نا امهتيالوو هتيالو تتبث ث ةيالو لجرلل

 : هررحت لات

 كلذو ث ربتعملا مكح ىف الا انعم حصي ال ىتلا رثألا تالمجم نم اذهو
 ةءاربلاو علخلا امهنم هجو ث نيهجو ىلع جرخت قالطالا ى ةءاربلا نآ
 هذه هاسشأو س قسفلاو قافنلاو ے لالضلاو رفكلا ءامسأ نم ةيمست ريغب
 ىهو ث اهب نيمستملا نم ةءاربلا قحتسي نم ىلع ةلاد ءامسأ ىهف ث ءامسألا

 ٠ نعللا ىه ةيمست ريغب ةاربلاو ث اهب ىمس اذا ةيمستلا ف ةءارب

 ءىرب وآ ك مالسال ا نم ءىرب نالف وآ س نالف نم تئرب دق : هلوتو

 ص اذه هابأ وأ نالف نم أربأ انأ وأ ك مالسالا نع عيلخ وأ ث هللا نم
 ةحص اهلك ظافلألا هذه ى انعم نوكي الو س ةيمستب سيلو علخ اذهف

 ىمسا نم كلذ ناك ص اهب هفذتق نم عيمج نم اهب فوذقملا ىلع ةداهش

اهنم ءىش جرخي الو س فذقلا هجو ىلع وآ ث ةداهسثلا هجو ىلع اهب هل



٢٦٩ 

 مالسالا نم عيلخ وأ ؤ مالسال ا نم ءىرب نالف هلوق الا ةداهست انعم

 ض ةاربلا ىلع ةلادلا ءامسألا ىنعم هبشي هناف س ةداهسنلا هجو ىلع هوحنو

 عيمج نم ذاقلاو ةءاربلا نم حرصمو هلك انعم جراخ فذقف اهرئاس امآو

 ء سنالاو نجلا نم نيلقثلا نم نيدبعتملا نم هقلخ عيمج نمو س هللا دابع
 نمو ث نيئربتملا عيمج نم ىواعدلا جرخم ةجراخ س فيعض وآ ملاع نم
 مهديلقت الو ، هيلع مهعابتا زوجي الو ى كلذ مهنم لبقي الو س نيفذاقلا عيمج

 نمل ةجح كلذ ىف نوكي الو س مهتءاربك ريبو س مهعلخك ملخي نآب س هيف
 ريثك رشبو ث ريثك ءاملع اوناك ولو ؤ مهعمس نم ىلع ةجح الو ث مهعبتا
 مهلوق لوبقم مهناف اميلست ملسو اعيمج مهيلع هللا تاولص ءايينألا الا

 ٠ مهتعاربك آرييو ؤ مهتداهستك دهب نأ مزال ةداهشلا نم اولان ام عيمج ق

 جرخ ام عيمج نم هب اوربخآ ام عيمج ىف اوقدصيو س مهلوقك لاقيو

 مهريغ نم ديلتنلاف ، مهريغ نم ةداهسثلاو ، مهريغ نم ىوعدلا ليبس ىلع
 . زئاج بجاو ليق اميف كلذ ىف مهل

 عيمج ىف مهل ديلقتلا زوجي ال ليق هنآ انعمف ى قلخلا رئاس امأو

 ىف الو ث مهتداهشك كلذ ىف دهسثي نآ زوجي الو س ىوعدلا جرخم جرخ ام

 قيدصتلاو عطقلا ىلع مهتءاربك آريي الو ، مهلوقك لاةي الو ي هنم ءىش
 5 افيعض وآ املاع ص اريثك وآ اليلق اوناك كلذ ىف مه دلق نمو ص هيف مهل

 مكح نع لاض ءىطخم وهف ص نيركنم وأ نيرقم ، نيرفاك وأ نيملسم
 .نيدلا

 ىمسملا اهبحاص ىلع ةءاربلل ةبجوملا رفكلا ءامسآ نم ناك ام كلذكو

 ىمسملا نم اهب ةيمست ناك اذاف س تلرفكملا ءامسلا نم علخلاو ةءاربلا اهب

 فذقلا هب دارملاو ڵ كلذ ىف لصألا اهنم ءىشب وأ س اهب ىمسملل اهب

 © هيلع ةبجاو اهنآ ىلع ثدحملا ىلع ةداهشلا اهب داري ال ى ةءاربلاو علضلا او

 نم ىهف ؤ فذقلا ىنعم ىلع ىه امناو ث ةداهشلا ىنعم ىلع ةثدحم
دنع ىضم اميف اهقحتسي ال نمم اهب ىمس نم عيمجب اهب نيمستملا عيمج



_ ٢٧٠ 

 ىف فذاقلاو ث دهاشلا ةلزنمب ال س فذاقلا ةلزنمب ىعم كلذب ىمس نم

 ايلو فذق ىذلا فوذقملا نكي مل اذا ىعدملا جرخم جرخي انعم عامجالا

 هفرع دت ام هنم فرعي نم عم الا قلخلا عيمج نم هفذقي هعمس ىذلل

 ءعىربتمو عدم اذه عم فذاقلاو ڵ كلذ ىلع هل قفاوم هناف ث ءامسألا نم

 ٠ هتداهش زوجت ال هنآ ليق اميف ىوعدلاو ، فذقلاب

 ناك ام عيمج ىف هتداهش زوجت ال ىعدملا نآ عامجال ا ىف كلذكو

 هنداه نشت لبقم عجري هنآ افالتخا كلذ ى ملعن الو ؤس هبو هيف ايعدم

 نمل اعلاخ افذاق نوكي وآ س ايعدم همكح هيف تبثو س ايعدم هيف ناك اميف

 اعولخم هعم هيلول فذاقلا نوكيف ص نيدبعتملا نم هعمس ىذلا هالوني

 % اديآ هيعدي اميف هتداهش زوجت ال س ةءاربلا هسفن نم احيبم ؤ ايعدمو

 قرف الف س اريثك وأ اليلق ءافعض وأ س كل تفصو امك ءاملع اوناك ءاوسو

 ٠ ءاوس هيف مكحلا و ث ءاوس هلك لوقلاو س كلذ ى

 ماكحأ ق ءاملعلاو ءاهقفلاو ؤ عيلخ ةداهش الو 0 عدم لوق زوجي الو

 نم سانلا رئاس 0 مامصتخالاو ماكحألا عيمجو 0 فذقلاو ىوعدلا

 قرف الو س نيرفاكلاو نيملسملاو س نيركنملاو نيرقملا نم ءاوس ؤ ءافعضلا

 ماصتخالاو ، ىوعدلا الو ى ماكحألا ق مهريغ نيب الو ث نيملسملا ءاملع نيب

 ح عامجالا مكح ىف انعم كلذو ى افالتخا كلذ ىق ملعن الو ، قرف

 نم مهل لعج اميف الا نيملاعلا رئاس ىلع نيملسملا ءاملعل ىلع لضف الو

 اميف طيلستلا نم مهل لعج اميف وآ ث نيدلا رمآ ف ايتفلا ىف ةجحلا
 ٠ نيدلا لوصأ عئارشل نيملاعلا ىلع هيف اماكح مهلعج

 نيد ق ءاملع اوناك 6 ءأ وس مهريغو مهف 6 تاموكحلا رياس امآو

 6 ني دل ١ ق م اكحأل ق ءا وس مهلكف 6 نيملسملل نبيوصنم ةمئأ وأ هلل ١

 ٠ نيدلا ماكحأ ق مهيلع ىعدم وآ نعدم وآ ءامصخ اهيف نونوكي ىذلا

 اذاف كلذ هيأ امو % كل تفصو امم ةءارمبلل ةيجوملا ءامسألا امآو

بجوملا مسالاب ةداهسثلا هجو ىلع ىمسملا نم ىمسم اهب هيمست ناك



٢٧١ 

 3 ةداهشلا هجو ىلع جراخ كلذ نا : ليق هنأ ىعمف ث ةءاربلا هيلع

 ء ثدحلا ىلع الا نوكت ال ةداهستلا نأل ، لاح ىلع فذق هنا : ليقو
 . هباتك ىف ءامسألا هذهب ىلاعتو كرابت هللا ىمس امناو مسالاب نوكت الو

 ريخأو مهلاعفأ مهنع صق نأ دعب ص ىلاعتو كرابت كلذب مهيلع دهنتو

 ٠ اهيلع ةثيبخلا ءامسألاب مهامس مث ث اهب مهيلع دهستو س اهب

 ٨ ءاملعلا نم اهي دهش نمم ةداهش نوكت اهنا : لرق هنآ ىعمو

 توبثو 0 كلذ فالتخاو ؤس تابونلاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب ءارصبلا

 اهقحتسا نم الا ءامسألا هذهب ىمسي ال هنآ ىلع نومأم هنأل ؤ هيناعم

 ٠ هتنامأو هملع ق هعم

 نونمؤي الو س كلذ نوربعي ال نيذلا ءافعضلا نم ةداهش نوكت الو

 نم لوق ىلعو س ثادحألا ىلع ءامسألل ةبجوملا ماكحألا ةفرعم ىلع

 لخدي ى قالطالا ىلع ةداهست نوكن اهنأ ىلع ص ةداهش نوكت اهنا : لوتب

 0٧ اهتفرعمو كلذ ىق ماكحألا ىلع نمؤي ال ذا ڵ فيعضلا ىف ةلعلا هيلع

 نكي مل اذأو س هنم كلذ جرخي نميف ريسفتلا ىلع الا هل كلذ تبثي الو

 كلذب دهاشلا نوكب نآ نم رعتي مل { ةتباثلا ةداهسثلا هجو ىلع جرخي كلذ

 ٠ ابعدم افذاق نوكي نآ هتداهست زجت مل اذا

 اجراخ ءاملعلا ىق ناك اذا هنأ ، كلذ ىف فالتخالا ىلع ىنبجعيو

 ىلا مهنم جاتحي ال نأ مهتم ةداهسثلا هيلع زوجت نميف ةداهستلا جرخم

 بجوملا مسآ الب هيلع دهشملا ىلع مهتداهش ىف مهلوت لبقي نأو ، ريسفت
 نآو س ثادحألا نم مسالا كلذ قحتسي اهب اومسي مل ولو ؤ ةءاربلل

 هاريف هثدح ناك ام ىمسي ىتح الا كلذب ةداهسثلا فيعضلا نم لبتي ال

 ٠ ةءاربلاو مسالاب هيف ماكحلا مه نونوكيو س رفكم هنآ نوملسملا

 ىتح ارسفم ىمس ولو ص كلذ فيعضلا نم لبتي ال ليق دق هنآ ىعمو

 كلذ نم هاباتتسا امهنآو « ثدحلا ريسفت ىلع مهنم نأ دهاستلا دهشتي

. اهتداهشب مكحيو ٧ امهنم ليبتقب كلانه مث « بتي ملف
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 ىلع ةداه دنلا نيفيعضلا نم لبقي ال هنا : ليق دت هنأ ىعمو

 ملف هاباتنسا نأ دعب بتي مل هنأ ىلع ادهو ارسف ولو ، ثادحألا
 ء ةءاربلاو ةيالولا رصيب نم ةداهسث ةءاربلا ماكحأ ف لبقي امناو س بتي

 مظعآ ةءاربلاو ى ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم لوق الا ةيالولا ىف لبقي ال امك

 ادهش اذا نيفيعضلا نا : ليق هنآ بسحأو ؤ، امكح دشأو امرج

 . امهنم لبقي هنآ س بتي ملف هثدح نم هاباتنسا امهنا : الاقو ء مسالاب

 رابكلاو اهنم راغصلا ثادحألا ميمج ىلع رارصالا نأل ، رسفي مل ولو

 نوثدحملا اهب ىمسي ىتلا ةثيبخلا ءامسألاو ء قسفلاو رفكلل بجوم
 ىلع اهتداهسشب ث امهلوق ىف همكح ةحص جورخب اذه ىلع نانومأم امهيف
 .٠ ثدحلا

 ىردي ال فيعضلا نئل ، كلذ ىلع نانمؤي ال : ليق هنأ بسحأو
 اهيف لمتحملا اهيواعد نم اهعدب وآ س اهلطاب نم اهتح ثادحألا نيب قرفلا
 ىف .نومأم ريغ وهو ث اهتامرحم نم اهتالحتسم الو ث اطخلاو باوصلا
 ٠ ريسفتلاب الا لاح ىلع لمتحملا لوبق

 هجو ىلع رفكلا مساب ادهش اذا امهنأ نيفيعضلا ىف ىنبجعيو

 ناك س هيلع ادهش نم ىلع امهنم لبقي الآ ثدحلا ارسغفي ملو 5 ةداهشلا

 انيب اذاف ث ثدحلا انيبي ىتح ةيالو هل نكت مل وآ ةيالو هل هبلع دوهنملا

 نم نايلو امهو ع امسلا و ةنياعملا ىلع عطقل ا ىلع هب ادهسنو س ثدحلا

 نمل ارفكم ثدحلا ناك اذا امهتداهىش نم كلذ لوبق ىنبجعأ ث نيملسملا

 ارسفو افصو دت امهنأل ڵ بتي ملو هاباتتسا امهنا : الوقي مل ولو ، هبكر
 ناك نا ثد_حملا هنم باتتسي ام وآ ، ارفك ناك نا ثدحملا هب رفكي ام

 دوهسنملا ق مكحل ا ىف هيلع بجي ام هلو ص هيلع دوهشملا ىلعو ص اريغص

 ءاملعلا ىلع الا نيدهاسنلا ةداهشب حصي ى ذلا ؤس ريبكلاو ريغصلا نم هيلع

 . نبيوصنملا ةمئألاو ے نيملسملا نم نيدلا ىف

ىنبجعي هنأ الا ص ءاملعلا ةد اهثب الا مهيلع لميتب نأ ىنبجعي ال هناف



_ ٢٧٢٣ 

 ملاعلا ىتأ اذام ارسفو احرشو ماما وأ ملاع ىلع ادهت اذا امهيف

 ء ةداهشلا ىف اماق دقو س هيلع امهنداهسن لبقأ ملف » مامالا وأ

 نم ىلع ةجح امهلعجآ ال ىننكلو ، امهتيالو نع فقأ الو س امهنم ربأ الو

 ىف امهيلع بجي امب ادهش اذا امهتيالو كرتأ الو ص نيملسملا نم امهتوف

 ىلع وآ ث فيعضلا ىلع مسالاب ادهش اذا كلذكو ء .اسا ماكحأ

 ةلعلل كلذ ىف اهتداهش لبقت ال نآ ارسفي مل ولو ص هل ةيالو ال نم

 آردأو ث امهنم ةداهسن كلذ تبث اذا امهتيالو كرتن الو س كل تفصو ىتلا

 ىنبجعي الو ص امهل ىذلا مالسالا قح بجاول فوقولاو ةءاربلا امهنع

 ثدحلا ارسغي مل اذا س بتي ملف هاباتنسا امهنا الاق اذا امهنم لبتي نأ

 اهيف دهشي ةلزنم لك سيلو ص امهتيالو كرتآ الو س كل تفصو ىتلا ةلعلل

 كلذب قحتسا هسفن تاذ ىف تضرع ةلعل هتداهسنب مقي ملف أ دهاستلا

 لبقن ال هنآ الا ث ةداهسنلا مكح هل تبث اذا ىنعم ةءاربلا الو ةيالولا كرت

 ٠ كلذ ف لدع الو 7 سيل هنآ لجأل هتداهست

 ىلع اوءاجو ث ىنزلاب رقم ىلع لودع ريغ ةعبرأ دهسث ول هنآ امك
 ىنعم مهيلع بجو الو ى مكحلا ى نيفذاق اونوكي مل ، ةداهستلا هجو

 ء دبعتلا لهآ ىلع سيلو ، فذاقلا ريغ دهاشلا نأل ، قيسفتلا الو دحلا

 مهل زاج اذا هيلعو 5 هب ةداهشلاب هللا مهدبعت ام ملع اومتكي نأ مهل الو
 ملع مهيلع سيلو ص كلذ مهنم لبقي مهنأو س ةجح مهنأ اوملعي ىتح كلذ

 ناف س هيلع تبجو ىتلا ةداهشلاب لدعلاب مايقلا مهيلعو % انعم كلذ

 . اهادأ دقف لبقت مل ناو ، اهادآ دننف تلبق

 دهش دنن نم وآ ث نيملسم اديبع كلذ ىلع دوهسثلا ناك ول كلذكو

 6 تارفكملا نم ثدحب دهستتف ى ةداهشلا هجو ىلع ءاجف ص بات مث روزلاب

 ق هل تضرع ىتلا هلعلل هيلع مهتداهش زجن مل نمم دحأ ىلع ىنزب وآ

 افذاق انعم كلذي نكب مل 0 اهلجآ نم هتداهش لبقت ال نأ مالسال ١

سيل ، هل ضرع امل هتداهش لبقت مل دهاش وه امناو ث اعلاخ الو
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 أ هللا ءاش نا كلذ مهفاف ى كلذ ىف باوصلاو قحلا هجو هيدحعنل

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو

 : ةماقتسالا بانك نم هبسحأ ربتعملا بانك ريغ نمو

 نيذلا انمون نم لودعلا ةداهش زوجت ال هنآ ملعلا لهأ عمجأو

 بجوي اميف الو ، دودحلا ىف نيملسملا نم دحأ ىلع اننيد فالخب نونيدي
 فوقو وأ 6 ةو ا دع ىلا نيملسمل ١ ١ ةيالو نم جورخلا وأ 6 رفكلا مهيلع

 لوخت لوبق زوجي الو ڵ كلذ ق نيملسملل ءامصخ مهنأل ى ةءا رب وآ

 ٠ نيملسملا نم ملعلا لهآ نم عامجالا ءاج كلذي 4 مصخ ةداهست الو ك عدم

 ء ماكحألا نم ءىش ىف مهيلع مهتداهسن زوجت ال : لاق نم لاقف
 ( ءادهشلا نم نوضرت نمم ) : لاق ىلاعت هللا نأل ، نيبضرم ريغ مهنأل
 ٠ هللا نيدل نونئاخ مهنأل ، نييضرم ريغ مهف

 ىف اقلعتم كلذ ناك ام قوقحلا ف مهتداهسث زوجت : لانت نم لاقو
 0 ثيراوملاو اياصولاو ڵ تارارتالاو نويدلا لثم ، ةصاخلا لاومألا
 ددعلاو ڵ قاتعلاو قالطلا لثم 0 جورفلا الو ص راشيألا ىف زوجت الو

 . جورفلا ماكحأ هيف لخدي امم اذه هبشي امو

 نيملسملا هيف اوقفاو ام لك ى مهتداهست زوجت : لاق نم لاقو

 ٠ دودحلاو نوملىىملا هب رفكي ام ادعام ئ هيق ةنونيدلاب

 مه هيف اوقفاو ام لك ىف مهتداهش زوجت : لات نم لاتقو
 مهتداهست زوجت هنا : ليق دق هنا ىتح © مهفالخب اونيدي الو ص نيملسملا

 وهو هنم صختقيو ء ملسملا مهتداهسشب دانتيو ى صاصقلاو دوقلا ى مهيلع

 جرخم جرخي الو س قوقحلا جرخم جرخي كلذ نأل س هتيالو ىلع
٠ دودحلا



٢٧٥ 

 قلعتي اميف الو كلذ ىف ال ى مهيلع مهتداهش زوجت ال : لات نم لانتو

 اهب بجب ىتلا ةبراحملاو قرسللا لثم ك قوقحلا نم دودحلا هب

 ٠ مرغلاو عطقلا

 نومرغيو س قوقحلا ىف كلذ ىف مهتداهست زوجت : لانق نم لاتو

 دودحلا نأل 3 مهتداهش دودحلا مهيلع ماقت الو س دحلا هب قلعتملا لاملا

 انموق نم لودعلا نم ةداهستلا زوجت هنآ نوملسملا عمجأو 65 تارفكملا نم

 عيمجو صاصقلاو ، قوقحلاو دودحلا عيمج ىف اضعب مهضعب ىلع
 ىلع مهتداهست زوجت مهنم ةقرف لكو 4 ةلبقلا لهآ نيب ةيراجلا ماكحذلا

 ةئجرملاو ةيردقلاو ميسثلاو ضفاورلا نم قرفلا رئاس ىلعو ع اضعب مهضعب
 ةلم لهأ مهنأل 5 نيملسملا نبد فالخب ناد نم عيمجو جراوخلاو

 ٠ قافنلاو رفكلا مسا و أ ةلملا مسا مهعمجي ؤ قافنو رفكو ص ةدحاو

 لهأ للم عيمج ىلع ةزئاج انموق نم لودعلا ةداهشلا نأ اوعمجأو
 عيمج ف باتكلا لهآو ٧ دهعلا لهأ نم ، نارينلاو ناخألا ةدبع نم كرنلا

 قح توبث كلذ ىف ناك اذا س دودحلا نم مهيلع تبثي امو ، قوقحلا

 ٠ دح وآ قح نم دابعلل وأ س هللا

 : بورض ىلعف 6 ةوعدلاو 6 قحلا ةلحن لهأ ة داهن امأو

 % ءىش لك ىف اضعب مهضعب ىلع ةزت اج مهتت داهبنتف ءاملعلا امأف

 عيمج ىلعو 6 ةوعدلا لهآ رئاس ىلعو 4 نبملسملا نم مهئتافعض ىلعو

 مل ام ٣ داهسلا نم هي ١ وماق ام عبمج ق نيكرشمل ١ عبمج ىلعو 6 انموق

 0٧ هوجولا نم هجو ف ةموصخ وأ ،\ فذق وأ ڵ ىوعد ةلزنم اولزني

 ٠ افالتخ أ اذه ق ميلعت الو

 ىلع ة ةزئاجف هتيالو تبثن نمم ص نيملسملا نم ءافعضلا ةداهسس امآ

قحلا ةلحن لهآ نم مهريغو ء ءافعضلا و ءاملعلا نم قحلا ةلحن لهآ عيمج



٢٧٦ 

 ةف ي ةيالولا لهأ ىلع رفكلا هيب بجي اميف الا &ي ماكحألا عيمج ق

 ٠ فالتخاب هيف ليت

 ةداهش زوجت ام وحن ىلع ةزئاج مهتداهسث نا : ليق دقف ث ةيالو
 97 امو 6 تا رفكمل ١ ىوس ام ماكحألا ف هتيالو تيثت نمم 4 ء افعضلا

 ىلا فوقولا لاح نع وأ ث رفكلا ىلا ناميالا نع هيلع دوهشملا هب

 ٠ ةءارملا

 مهل تبثت مل ام ث ةلحنلاب نيرقملا نم لدعلاو ةقثلا لهآ امآو

 6 هتيالو ثتنيتث نم الا مهنم دحأ ة داهس زوجت ال : ل انت نم ل انتتو

 ٠ ىلولا وه لدعلا امناو

 لك وه س قحلا ةلحن لهآ نم ةقثلاو لدعلا لهآ نا : لانق نم لانو

 ءاهتنالاو س ضئارفلا ءادآ نم س هرمأ رهاظ ىف تانامألاب افورعم ناك نم

 5 ةريغص ىلع رصم الو ث ةريبكل عقاوم هنأ ملعي الو 0 مراحملا نع

 ترهظو ص نيملسملا نيد نم هميرحتب نيدي اميف ةمهت هيلع رهاظتت الو
 قحتسي مل هنآ ريغ ، ةلحنلا لهأ لوقل ةقفاوم هلامعآو ڵ هنريسو هتالخأ

 ٠ ةقفاوملا مكح هب عقي امب ةربخلا ةحصب ةيالولا

 % نيملسملا نم ءاملعلا ىلع مهتد اهس زوجت ةفصلا هذه لهأف

 جرخم جرخي ام عيمج ق 6 قحل ا ةلحن له ا نم مهريغو ءافعضلا و

 ةيالولا اوتتحتسي مل ناو مهنأل % تارفكملاو دودحلا نود ماكحألا

 .٠ انموق نم مهنيد ىف تاقثلا نم ةلزنم ىندأب اوسيلف

 ةلحنلا لهأ نم لودعلا ةداهسئ نا : ملعلا لهأ نم لانت نم لاق دو
 ء تارفكملاو دودحلاو قوقحلا نم ماكحألا عيمج ف نيملسملا ىلع زوجت
 لهأ ةلمج ف مهمكح توبثل لدعلا ماكحأ ةلمج نم كلذ جرخي الو
 لهآ نم مهلاثمأ ىلع مهتداهست زوجت نآ بحنو ، نيدتلا ىف ةماتتسالا

مهئاملع نم انموق عيمج ىلعو ث ةلحنلا لهأ قاسف ىلعو ى ةلحنلا



٢٧٢٧ 

 دودحلا نم ماكحألا عيمج ق للمل ١ لهآ عيمجو 6 مهريغو مهتانتثو

 ٠ كلذ ريغو ثا دحألا ق مالسالا لهأ عيمجو 6 قوقحلاو

 عيمج ىف ةماقتسالا لهأ عيمج ىلع مهتداهست زوجت نآ بحنو

 نود قوقحلا عيمجو ا لاومألا ىف مكحلا جرخم جرخي ا

 نود ام 0 مهريغو نبملسملا ءافعض نم ثادحألا نم تارقفكملاو دودحلا

 ةيالو هل تبثت نمم دحأ ىلع مهتداهست زوجت ال نآو س تارغكملاو دودحلا

 ءىش ىف الو ى دودحلا نم ءىش ف مهئافعض نم الو س نيملسملا ءاملع نم

 لقتني ث ةيالولاو ناميالا هل تبث دت دحأ مسا نوكيف ؤس تارفكملا نم

 تيثب مل نم ةداه سنب ةاري وآ ڵ فوقولا ىلا ناميالاو ةيالولا مكح نع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق توبثل ةيالولا مكح الو س ناميالا مسا هل

 : ىلاعتو كرابت هللا لوتقلو « مهاوس نم ىلع دي نوملسملا » : ملسو

 نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعج امو ) ( ليبس نم نينسحملا ىلع ام )
 ٠ ( اليبس

 ناميالا لهأ ىلع لريس انعم هل نوكي الف ناميالا هل حصي مل نمف

 ديعو وآ ث ايندلا ىف دح هتداهشب مهيلع تبثتو ث ناميالا هنع هب لوزي اميف
 ولو ڵ نيملسملا ةلحن لهآ نم ةقثلاو لدعلا لهآ نأ انعمو ، ةرخآلا ق

 نم ةداهشلا بوجو ىف ةجرد ىلعأو ةلزنم مظعأ ةيالو مهل بجت مل
 ام الا {. ةماقتسالا لهأ ماكحأ مهماكحأ نأل 0 مهلضافآو انموق ءاملع

 % لوقلا نم ةقفاوملا هب بجت ام ةلزتمم مهب ملاعلا لهج نم مهجلتخا

 نم لودعلا ةداهسث زوجت نآ هل بحنو س ةيالولا دقع هب هل تتبثو

 نيملسملا نيد لوصأ هيف اوقفاو ام عيمج ق مهنيد ىق تاقثلا ؤ انمق

 زوجت الو س ةصاخ لاومألا ىف همكح قلعتي امو س قوقحلا عيمج ق

 هنم دلوتت ىذلا قتعلاو جورفلاو ك دودحلاو تارفكملا ق مهتداهش

 . جورفلا ماكحأ

لاق دقف تارفكملا ثادحألا ىلع نيملسملا نم ءافعضلا ةداهش امآو



٢٧٨ 

 زوجت امناو س كلذ ىف مهتداهش زوجت ال هنا : ملعلا لهآ نم لان نم

 % ةيالولا ىف ءافعضلا ةداهش زوجت ال هنآ امك ؤ ءاملعلا ةداهسن كلذ ىف

 ماكحأب ءارصبلا ءاملعلا لوق الا كلذ ىف زوجي الو ص ةيالولا عفر فو

 ٠ ةءاربلاو ةدالولا

 مظعأ ةءاربلاو 6 ةءاربلا بجومب اميف مهنتداهست زوجن ال كلذكف

 ٠ ءارصبلا ءاملعلا الا اهرمأ دلننب ال نآ ئ ارذح دسأو ۔ ارطخ

 عيمج نم ءىش لك ىف نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت : لا نم لاقو
 مهتداهش زوجن الو ؤس ، تارفكملاو قوننحلاو ى دودحلا عيمجو 0 ماكحألا

 ء قفانم وأ ك رفاك هنأ اودهشي نأ لثم ے قسفلاو قافنلاو رفكلا نم لمجملاب
 زوجت الو ى ةلمجملا ءامسألا نم اذه هسنأ ام وأ س لاض وآ س قساف وأ

 امهنأو ڵ هيلع دوهسنملا هب رفكي ائيس نادهاسشلا نيبب ىتح كلذب مهتداهست

 . هيلع امهنداهسش زوجت كل انهف س بتي ملف هنم هاباتتسا

 ءافعضلا ىلع تارفكملا ثادحألا ق مهنداهست زوجن : لات نم لانو

 الو % ءاملعلا ىلع مهتداهش زوجت الو ء ةلحنلا لهأ نم مهريغو ءايلوألا

 هوباتنسا مهنأو 6 مهثا دحأ ا وفصو ولو 6 نيبوصنمل ١ ةمئألا ىلع

٠ ١ ٠.٠ ٠ 

 تزاج ص انركذ ام ىلع هوفصوو 6 مهثدح اونيب اذا : لانق نم لاتقو

 اوناك اذا س هيلع ةداهشلا تبثن نمم هيلع اودهست نم عيمج ىلع مهتداهش

 ىلع ص ةيالولا لهآ نم ءافعضلا ةداهست تبثت نآ بحنو س ةيالولا لهآ نم

 ىلعو % قحلا ةلحن لهآ نم مهنود وه نمو « ةنال ولا لهآ نم ءافعضلا

 عيمجو ث دودحلاو ماكحألا عيمج ىف للا لهآو ء ةلبقلا لهأ عيمج

 ٠ بتي ملض كلذ نم ابانتسا امهنأو س ثدحلا نادهاسشلا نيي اذا س ثادحألا

 زوجن نأ بحن الف ، نيملسملا ءاملعو ث نيدلا ى ةمئألا ىلع امآو

هيالو نع هبي نولقتنب وآ ك مه رفكي اميق ءاملعلا نم الا مهيلع ةداهشلا



 س ٢٧٩

 نيذلا ءاملعلا كلذ ق هجح ميلع نوكم امناو 64 فوقو وآ ةءارب ىلا

 . اذه مهفاف ةيالولا عفر ىف ةجح نونوكيو ث ةءاربلاو ةيالولا نورصبي

 نمو ١ باتكل ٣

 ىف ةجح نونوكيو ث ةءاربلاو ةيالولا نورصيب نيذلا ءاملعلا امأو
 ىفو ، دودحلا ىفو ع تارفكملا ثادحألا ىف ةزئاج مهتداهستف ى ةيالولا مغر

 ءافعضلا ىلعو ص ةمئألا ىلعو ء ءاملعلا ىلع ةداهسثلا هيف زوجت ام عيمج

 لهأ عيمج ىلعو ث ةلبقلا لهآ عيمج ىلعو ص قحلا ةلحن لهآ نم مهريغو

 . ةزئاج ةداهسلا هيف نوكت نمم ث ماكحألا عيمج ف للملا

 هتداهسث تزاج ءاملعلا نم مامالا ناك اذاف نيدلا ىف ةمئألا امأو

 هنداهسش تزاج ءافعضلا نم ناك ناو ؤ ءاملعلا ةداهش هيف زوجي اميف

 ةداهش هيف تفعض اميف تفعضو ء ءافعضلا ةداهش هيف زوجت اميف

 ٠ ءافعضلا

 نم ناك ولو ث ءاملعلا ىلع ةداهشلاب انعم ةنقحالف هيلع ةداهسثلا امآو
 ةمئألا تاجردب تقحلو ث مالسالا ىف هتلزنم تمظع دق هنأل ڵ ءافعضلا
 ٠ نيدلا ق

 ق ةءارملا ماكحأ هب بجت اميف لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش امآو

 ىنزلا ىف الا نيملسملا نم ملعلا لهأ نم لوقلآ رثكأ ىف ةزئاج ، ثادحألا
 . هيف نهنداهست زوجت الف

 5 دودحلا نم ءىش ىف لاجرلا عم نهتداهست زوجت ال : لاق نم لاقو

 ىف نهتداهش زوجت هنآ ملعلا لهآ لونت نم رثكألاو “ قوقحلا ىق زوجتو
 لهآ نم لانق ادحأ نآ ملعن الو س ىنزلا ىف الا لاجرلا عم ماكحألا عيمج
اميف الا ماكحألا نم ءىش ىق زوجت نهدحو ءاسنلا ةداهست نا ملعلا



. ٢٨٠ 

 لفعلاو ص قترلاو ةرذعلا ىف ةداهشلا لثم س هيلع لاجرلا عالطا نكمي ال

 ٠ عاضرلا ىف كلذ لبق دنو ص ءاسنلا ج ورف ق

 لاجرلا نم هيلع علطب ال ام ىنعمل كلذ لكو “ ةلباقلا ةداهستو

 ىلع اهدحو ةعضرملا ةداهش زوجت هنآ : رثألا هيف ءاج هناف عاضرلا الا

 لاجرلاو ءاسنلا ةداهش نم كلذ صاخ كلذ نم اهلعف ىلعو 0 عاضرلا

 ىف نهتداهش تزاج نأ املف ڵ كلذ هيسثي وه امم س كلذ نم هللا ءاش ام الا

 ىف نهتداهسث رجت مل ع لاجرلا نم نهريغ هيلع علطي ال ام ع عضوملا كلذ
 ٠ ملعأ هللاو س كلذ نم هبلع نعلطب ال ام عضول ةصاخ ىنزلا

 ءادهسنلاو ٠ ) ءاده تنلاب اوتأي مل ناف ) : لجو زع لاق هنألو

 ناكف ىس ءاسنلا كلذ ىق هللا نئثنسي ملو 5 ةعبرأ لاجرلا مهو س نوركذم

 نم دودحلا ىف تأي املو ث ماكحألا رئاس نم ىنثتسم ىنزلا ىف صاخ اذه

 ناكف س ىنزلا ىف ىتآ ام دودحلا نم كلذ ريغو ركسملاو رمخلاو قرسللا
 ناف ى نيلجرلا ةداهش هيف ةزئاج 0 ماكحألا رئاس ق ةلخاد دودحلا رئاس

 ٠ لجو زع هللا لانت امك ، نانأرماو لجرف نيلجر انوكي مل
 ةيالولا عفر ىق ةزئاج اهدحو ةآرملا ةداهسث نا : لاق نم لانو

 ص ادحاو ناك ولو ع ةيالولا لجرلا عفر زوجي هنا : لوني نم لوت ىلع
 ةيالولا عفر زوجي ال هنا : لاق ا دحأ نآ ملعن الو ، فالتخا كلذ فقو

 ثادحألا ق ءاسنلا ةداهش زوجتو س لجرلا نم زوجتو ص ةآرملا نم

 ٠ ناترماو لجرف نيلجر انوكي مل ناف ، لاجرلا عم تارفكمل

 ٠ اهنم ءىش ق الو ثادحألا ىف نهدحو ءاسنلا ةداهش زوجت الو

 الو ث ةيالولا مفر ىق ةصاخ ةيالولا ىف ةزئاجف ديبعلا ةداهش امأو

 . هيالولا ريغ ءىش ىف ملعلا لهآ لوق رثكأ ى زوجت

اناك نا اهدحو ةمئألا نمو ك ةيالولا عفر دبعلا نم اوزاجأ دتو



٢٨١ 

 هيف زيجن ىذلا لوقلا ىلع افالتخا كلذ ىف ملعن الو ص ةيالولا رصيب نمم

 . رارحألا لاجرلا نم دحاولا نم ةيالولا مفر

 ٠ ةيالولا دحاولا عفر زوجي : لاق نم لاقف كلذ ف فلتخا دننو

 ٠ نينثا انوكي ىنح زوجب ال : لاق نم لانتو

 ٠ ةيالولا عفر هنم

 ٠ ةيالولا ىف هلوق زوجيو ث ةيالولل هعفر زوجي : : لانق نم لانتو

 ىلع ةداهشلا نم هيف فلنخا اميف الا زوجب الف ماكحألا رئاسى ق امآو

 ءىش ىف هتداهش زوجت الو س كلذ هبآ امو نيعلا ىلع ال س ةفصلاب بسنلا

 كلذكو ڵ لاعفألا نم ءىش الو ص قاتعلا الو قالطلا الو س دودحلا نم

 نم ءىش الو س ثادحألا نم ءىش ىلع نايمعلا ةداهش انعم زوجت ال

 نم كلذ ريغو عيبلا و ءارشلا لثم لاعفألا نم ءىش ىف الو ؤ دودحلا

 انعم زوجي الو ، نونظلا جرخم انعم جرخت مهتداهش نأل ث لاعفألا

 تمظع ولو س ملعلا لهآ لوق نم انملع اميف هوجولا نم هجو ىلع كلذ

 ٠ مهتلزنم

 كلذ انعم جرخيف ث راصبألا ءاحصألا نم ءامالاو ديبعلا ةداهست امآو

 مهتداهش زيجي ماكحألا ىف ديبعلا ةداهش زيجي ىذلاف ، فالتخالا جرخم

 ٠ رئارحلا ءاسنلا لثم كلذ ىف ءامالاو ث هريغو ىنزلا نم ثادحألا ق

 ٨ هلوق لطبب اليلد ملعن الف ءامالاو ديبعلا ةداهست ز اجآ نمو

 ٠ نيملسم ١ هلمج ىفو 4 نيديعتمل ١ هلمج ق نولخا د مهنأل

 هبلع زوجي نم ىلع ةءاربلاو ةيالولاب ءارصبلا ءاملعلا ةداهت امآو
٠٠ 

رفكلا نم هيلع مسالا عاقيا ىلع زوجت اهنا : ليق دقف 0 ةداهشلا



 س ٢٨٢

 اهب قحنسمملا 6 ةفوصوملا ءامسألا نم كلذ هايىتثآو 4 قسفلاو قافنلاو

 . مهتداهسث ىف مهلوق لوبت زوجيو س ةجح نونوكيو ى ةءاربلا ىمسملا
 ٠ ادعاصف ناملاع كلذب هيلع ادهش اذا ڵ\ كلذي هيلع اودهش نمم ةءاربلاو

 نوكت الو س فذقلا عقوم عقت مسالا ىلع ةداهشلا نا : لاق نم لاتقو

 ىنعمل مسا وه امنا كلذو ى قافنلاو رفكلاو قسفلاب هنومسي مهنأل ةداهسث

 امناو س هب قسفيو هب رفكي امم س ىنآ ام ىلع ةداهسث وه سيلو ت ىتآ ام

 اذاف س هب قسفيو ث هب رفكي ىذلا ثدحلا ىلع اودهس اذا ةداهسث نوكت

 هنم نوعربي مهنأ وأ هب رفكي امم كلذ نا : اولاقو ، كلذب هيلع اودهش

 كلذب اوناك هانآ ىذلا كلذ ىلع :هنم نوءعربي نيملسملا نأ وآ س لعفلا كلذم

 ٠ انتفلاو ةداهشلا ىف ةجح

 نأل س قحلا ىف نهوب سيل لوألا لوتلاو ، ىوقأ وه لوتلا اذهو
 كلذ سيلو س هل نيقحتسملا هلهآ ىلع الا رفكلاب دهشي نآ هتحلي ال ملاعلا

 وهو ص هيلع دوهسنملا هب ىمس مسا ىلع ةداهش وه امناو ص هنم ةءارب

 % ثاد_حألا نم عقي اذامي ءامسلا عضاومب هملع عضوم كلذ قف ةجح

 تزاج امك س ءامسألا ىلع مهتداهش زوجت الف ص نيملسملا نم ءافعضلا امآو

 ٠ ثادحألا ىلع مهتداهست زوجت امناو ث ءامسألا ىلع ءاملعلا ةداهش

 نم هايانتنسا دق اميهناو ئ ثادحألا نم ىتأ ام ىلع اودهش اذاف

 ٠ امهنداهست تزاج س بتي ملف ىتآ ىذلا كلذ

 ىلوتب نم دنع اده اناك ناق 0 مسال ا ىلع نافيعضلا دهست اذاو

 دنع ادهش اناك ناو ى هالونب نمل نيمصخو ى هل نيفذاق اناك هيلع دوهشملا

 6٧ فذاق ةداهش زوجت الو س نييعدم اناك ؤس هيلع دوهشملا لوتي مل نم

 .!هعق ايع دم ناك % ءىش ق ةجح نكي مل نم هنأل ء ىعدم الو ء مصخ الو

 كلتب عامجال ا ىف هبلع دوهشملا ىلع ةجحلا مقن مل اذاف ى امصخ وآ

 هالوتي نم دنع هيلع ادهست نمل فذقلا جرخم اجراخ كلذ ناك ةداهشلا

٠ ىوعدلا ةلزنمب هال وت ال نم دنعو



_ ٢٨٣ 

 بجوي وأ هرفكي نم كلذ امناو ، ثدحلا ىلع ءاملعلا دهش اذا امأو
 هبشأ ام وأ كلذب وأ ، كلذ ىلع هنم نوريب نيملسملا نآ وأ ث هنم ةءاربلا
 افالتخا كلذ ىف ملعن الو ، ةجح كلذف ث اعيمج ايتفلاو ةداهسثلا نم اذه
 ءادهشلا ماقم كلذ ىف مه لب ء فذاتلا مانم كلذ ىف نوموقي ال مهنأ

 ٠ ملعلا لهآ نم عامجالاب انملع اميف

 ملو 6 رغفكملا ثدحلا ىلع ا وده اذا نيملسملا نم ءافعضلا امأو

 ىلع ةجح مهف س ٥ ورفكيو ٥ رقسفي ملو % كلذ ىلع ٥ اتنأ نمم ١ وعربي

 مكحلا لهج ناو 6| هنم ءىرب هبلع دوهشملا رغك ملع ناف 6٧ هدنع دوهسنملا

 ٠ هنم ىرب كلذ دعي ملع مت

 ، هالوتي نم دنع اورفك وآ هونتسف وآ هيلع دوهسملا نم اوري اذا امآو

 مكحلا لهج ناو ص هنم ءىرب مكحلا ملع ناف ؤ هالوتي هنآ نوملعب مهو

 نأ هلو ، هريفكت الو ؤ هقيسفت ىف ةجحب مه سيل مهنأل % هدنع هفذق مهف

 بجوب ال ثدحلا كلذ ناك ىآرب مهنم ءىرب اذه ىلع هيلو فذنت نمم آريي
 ىآرلاب اذه هيلو ىلوتي نأ هلو س قسفلا وأ ث رفكلا وأ ةءاربلا هيلو ىلع

 نم اذه هبسشآ امو قافنلاو قسقفلاو رفكلا ىلع ءافعضلا دهش اذا هنأل

 ء فذقلا دح ىف كلذب اوناك ثدحملا ثدحآ امل ريسفن ريغ نم ءامسملا

 ٠ ءايلوألا ريغ ىف ىوعدلا دح ىو ء ءايلوألا ىف فذقلا ماكحآو

 كلذ ق مهنم ةجح الو ئ عدم لوق الو ؤ فذاق ةداهش زوجن الو

 ء امسلا ريسفت ق ةجحلا مهب موقت ال ءافعضلا نأل هوجولا نم هجوب

 ٠ هللا ءاش نا كلذ اومهفاقف

 : لاتق نم لانف : هيلع دوهسنملا ىلع ةداهشلا توبث ىف فلتخاو
 ناك نم انئاك ص هيلع دوهشملا ةرضحب الا ثادحألا ىلع ةداهشلا زوجت ال

 ثدحملا نم ثدحلا كلذ انياع امهنأ نيدهاشلا نم ريسفتو ص نادهاشلا
 باتري ال ام ىلع كلذ نارسفيو ع امهناذآب هنم كلذ اعمس وأ ؤ امهنيعأب
هبف ةداهشلا زوجت ال هنآ ىنزلا ىف دحلا ىق تيثن دت ام لثمك ص هيف
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 ىف ليماك انيقي انايع ىنازلا نم كلذ اوأر مهنأب ءادهشلا دهشي ىتح
 ء ىنازلا ناك نم انناكو ع اوناك ام انئاك دوهسثلا كلذ رسفي مل ناف ةلحكملا

 ٠ هيلع دحلا بوجو فق مهتداهس تزاج الو ى هيلع ةجح كلذ ىف اونوكي مل

 ٠ دوهشلا رسفي ىتح رمخلا ىف كلذكو

 نم كلذ عمس هنأو ، ىغنزلاب اذه فذق فذاقلا نأ فذقلا ف كلذكو
 5 هيلع دوهستملا نم ةرضحب دهاسستلا هغصي ظفلب ىنزلاب اذه فذقي فذاقلا

 لبت مهتداهش نع نوعجري مهلعلف ، دوهسثلا ةرضحب دحلا هيلع ماقي مث
 هسفن نع آردي ةجحب تأي هيلع دوهشملا لعلو س دحلا مهيلع ماقي نأ
 دحلا هنع آرد_يف ةهبست كلانه بجوي وأ س دوهنلا هي هيلع دهس ام

 ٠ ةبسنلاب

 امهنأ ملع اذا هنرضحب ثدحملا ىلع مهتداهست زوجت : لانق نم لاتو

 6 هيف ثدحلا كلذ ثدحأ هنأ هيف هبلع نأ دهشي ىذلا فوقولا اكردأ

 % ثدحلاب هيلع اعطق ادهش اذا هيلع اهتداهش تزاج تقولا رسفي مل ناو

 دوهشملا ناكو ص ةداهش نع ةداهش لبقن الو س ةرهس ىلا كلذ افصي ملو

 ة لوتب انعضي وأ امهتداهسث لطبي ببسب هسفن نع اردي ال ارضاح هيلع
 مهب نسحأ عطقلاب اودهسن اذا دومسنلا نأل ث امهتداهسش نع امهفتوي وأ
 ٠ كلذ اودلتو ف مهتداهش ىف اومهتب ملو س نظلا

 نم لاقف : هترضح ريغ ى هيلع دوهسملا ىلع ةداهشلا ىف فلتخاو
 املاع ص اتيم وأ ناك ايح ء هترضح ىق الا هيلع ةداهشلا زوجت ال : لاق

 ٠ ةيعرلا نم ايماع وأ اماما 6 افيعض وآ

 تيملا ىلع زوجت الو ص بئاغلا ىحلا ىلع زوجت ال : لانت نم لاتو
 ٠ تيملاو ىحلا ناك نم انئاك

 زوجي الو ح ىحلا نيملسمل ١ نم فيعضلا ىلع زوجي : لاتق نم لاتو

٠ ءاذعض وآ ءاملع دوهشلا ناك ك مهترضحب الا ةمئألا الو ءاملعلا ىلع
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 © افيعض هيلع دووسشملاو ؤ ءاملع دوهشلا ناك اذا : لاق نم لانو

 ، ىحلا ىلع مهتداهش تزاج ص ةوادع وأ ةيالو هل تبثت ال نم وأ

 ٠ تاومألا ىلع مهتداهست رجت ملو

 هنتم آريب الو 6 بئاغلا ىحلا ىلع ةداهشلا زوجت : لات نم لاتو

 ءىرب ع ىنشد اهأ ردي ملف هتجح تعمس اذاف ء هنجح عمسيو ىقلب ىنح

 ٨ ايماع وأ اماما ، اغيعض وأ املاع ناك ، كلانه هنم

 ح ةيالو هل تبثت ال نمو ءافعضلا ىف كلذ زوجي امنا : لاتق نم لاقو
 ٠ هترضحب كلذ نوكب ىنح هبلع كلذ زوجي الف ةمئألا و ء املعلا امآو

 { ءاملعلا ىلع ةداهشلا لبقت ال هنأ ، هلك اذه نم هراتخن ىذلاو
 ءاملع اوناك نيبوصنمل ١ ةمئألا ىلع الو ى ءاملعلا ةجح هل تحص نم

 ع امس وآ ث اونآ ام نايع ىلع مهثدح ريسفتو ؤ مهترضحب الا ءافعض وآ

 آردي ملو اعطت ١ و دهشو 6 ١ وحصقفي مل وآ كل ذ نع أ وحصنفأ نا ١ ونآ ام

 ىلع لبقي الو ث كلذ ىلع هنم ءىرب هنم لبقي ةجحلا كلذ ىف هسفن نع

 ىف مهيلع لبقي الو س مهترضحب ءاملعلا ةداهش الا ءاملعلاو ةمئألا
 ٠ مهبيعم

 هبلع ليقت نآ هيف راتخنف 6 ةيال و هل تبثي نمو ؤ ء افعضلا امأو

 اورسف ١ ذا ء افعضلا نمو & انرسفو انفصو ام ىلع ء املعلا نم ٣ داهسلا

 هنم آربي نآ بحن الو ٠٧ بتي ملف كلذ نم هوبانتسا مهنأو \ ثدحأ ام

 هنتم آريب نآ بحنت الو 4 بئي ملف كلذ نم هوباتنسا مهنأو 6 ثدحأ ام

 نكي مل ولو س ءىرب هسفن نع آردي ملو تعمس اذاف س هنجح عمست ىتح

 ٠ كلذ نبح ةرضحلاب دوهشلا

 ىلع الا كلذ ىف فلتخا دقف ، ثادحألاب تيملا ىلع ةداهشلا امأو
 توبثب ةرهسشلا مهل تضق ىذلا نيدلا ىف ةمئألاو نيملسملا نم ءاملعلا
نع مهرمأ لقنني ملو ڵ كلذ ىلع اوتام ىتح ڵ ةدتعلا ةحصو ح ةيالولا



_ ٢٨٦ 

 دنع ههبسث الو ث بير هيم مهيلع لخدي رمآ الو س فوقو الو رفكب كلذ

 زوجت ال هنآ ملعلا لهآ لونت نم ٠ عامجالا ناف س كلذ مهنم فرع نم

 لقتنت اميف الو ص ةءاربلا بجوت ىتلا ثادحألا ىف ءالؤه ىلع ةداهشلا

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعن الو ، فوقو وأ ةءارب ىلا هيف مهماكحأ

 ةداهشلا زوجت ال : لات نم لاقف : ءالؤه ىوس اميف اوفلتخاو
 ىلا هيلع مه ام لاح نع مهرمأ لتنني اميق ثادحألا ىف تاومألا ىلع

 ةجحلاو ؤ هتجح تتام دقف تام نم لكو 6 ةيالو نع فوتو وأ ةءارب

 مكح ةءاربلاو س هسفن ى هيلع ةقلعتملا ماك_حألا ىف ةمئاق ريغ هيلع

 ٠ تيملا ناك نم انئاك كلذ ءاوسو صس سفنلا ىف صاخ

 عفدن ال ةرهسنب وآ 0 ع امسي وآ نابعب هثدحو هرفك هعم حصي مل نمف

 ىلوتيو س هبلع وه ام ىلع لاح لك ىلع هعم هرمآ تبث دنف اهيف كش الو

 ولو ڵ رفكم ثدحب هيلع اودهش وأ ى هنم اوئرب نمم مهتءارب ىلع نيملسملا

 هريغ عم مهلالض حص نيذلا س لالضلا ةمئألا نم هيلع دوهشملا ناك

 هرفك مكح هيلع بجي ملو تامو فلس نمم ف ةرهسن وأ ع امس وآ نايعب

 رمآ ىف ليق هنأ انملع ام حصأ وه انعم لوقلا اذهو ص هتابح ق ةنييلاب

 تيملا ناك انعم كلذ ءاوسو ؤ تا ومألا ىلع ث ادحألا ىلع ةداهشلا

 نيدي امل كانهتناب وأ س هب نيدي امم نيدلا فالخب هيلع دهس نمم
 نونيدي اميف نيقسافلا ةمئألا نم وآ ى نيعدتبملا ةمئألا نم ناك وآ ، هميرحتب
 ٠ انفصو امك هيف لوقلاف هميرحتب

 قرف ال و ى ءا وس هتوم دعم وأ 6 هتوم ليق هتدح ة رهست ةحصب امآو

 .٠ هنوم دعي ال و هن ايح ق هت دحي هيلع ة رهشل ا ةحص ق

 ةمئألا عيمج نم لالضلا ةمئألا ىف كلذ زوجي امنا : لاق نم لاتو

 ةمئأ اوناك وآ ث ةمئآ مهو ت مهنيد ىف اوتسف نيذلا س قاسفلا نيدلا ق

٠ ءالؤه ريغ ىف زوجب الو س لالضلا نيد ىلا ةاعد
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 درهشمل ١ عم ةمال و هل تيثت مل نم عيمج ف كلذ زوجي : لان نم ل انقو

 ٠ هيلع هتداهش زوجت نمم س ثدحلا كلذي هيلع

 ءاملعو نيدلا ىف ةمئألا ىف الا عيمجلا ىف كلذ زوجت : لانت نم لاتو

 ء افالتخا كلذ ىف ملعت الو ء ءالؤه ىف كلذ زوجي ال هناف ؤ“ نيملسملا

 ىفو ث نيدلا ىف ةمئألا ىلع ةداهسثلا زوجت ال هنأ عامجال ا حص نأ املف

 نم الا عيمجلا ىق ةداهسثلا تلكسآ ڵ نيفلاسلا تاومألاو س نيملسملا ءاملع

 نم الو ث نيملسملا ءاملع نم سيل هنأ هيلع _ ةخسن هدنع دوهسنملا

 هبلع رجح مهنم سيل وآ مهنم وهأ ملعي مل اذاف ڵ نيدملا ىف ةمئألا

 ٠ عامجالا ىف هيلع ةداهسنلا لوبق

 ئ نيدل ا ق ةمئألا نم الو % ءاملعلا نم سيل هنا : ن ادهاسشلا لانق ولو

 امهنألو ، ثدحلاب هيلع اهتداهش زوجت امهنأ نايعدم امهنأل امهلو لبقي مل
 امهنأ اذه ديؤي اممو ڵ ثدحلاو رفكلاب هيلع الاق ىنح هل نامصخ

 دنع امهنع هللا ىر باطخلا نب رمعو ك قيدصلا ركب ىبأ ىلع ادهش ول
 ء امهلوت لبتي نأ هل زجي مل ث نيماماب اسيل امهنا الاقو ك امهفرعي ال نم
 © امهلهج وآ امهملع نم دنع ناماما امهنأل ء رمعو ركب ىبأ ىلع امهتداهسنالو

 هنظ نسحي نأ هل زجي مل ءاملعلا لضفآ نم اناك ولو نيدهاستلا نألو

 ةمصعلاب امهل دهشي وآ ارفك دقو ث امهدلتقي نأ ص امهل هتنامآو ث، امهب

 ادهسشي امناو ث اروز ادبأ ادهشي نلو ٤ ابذكي نل امهنأ هنع باغ اميف
 هللا لوسر نع هناميا ةقيقح وآ س هتوين وآ هتلاسر تحص نمل ةمصعلاب

 لاح لك ىلع ةمصعلاب مهل ديشي نأ زوجي الو ، ملسو هيلع هللا ىلص
 ، ةيصعم ىلع اوتومي مل مهنأ ةمصعلاب امهل دهستي امناو ؤ اديآ نوصعب ال

 ولو ةجح هيف انوكي نأ زوجي ال اميف نيدهاشلا ديلقت هل زوجي الو
 ٠ كلذ لهج

 نوملسملا هيلع عمجأ دق ام لطبي نأ امهب هنظ نسحلا هل سيلو

 ٠ امهيلع ةداهشلا زوجت ال هنأ ع هيلع
.٠
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 ركي ىبأ ندل نم ث نيدلا ىف ةمئألاو ءاملعلا ىف لوقلا كلذكو

 مهلتم وه نمو ث رقصلا نب نازع ةيواعم ىبآو س ديز نب رباجو رمعو

 ةمئألا كلذكو س ىنامعلا هللا دبع نب ديعس مامال ا ىلا ى مهنود وآ

 كلذ ريغو ناسارخو اسوفن لابجو س تومرضح نم “ نودتهملا ءاملعلاو

 نم ةجحلا مونت دق هنألو س رمعو ركب ىبأ ىف لوقلاك ، راصمألا نم
 ةريثك تاجردب رمعو ركب ىبأ نم ةلزنم لقأ اوناك ولو ص ءاملعلا ضعب

 اذا رمعو ركب ىبأب ةجحلا هيلع موقن الو ؤ امهملع هدنع حص نم ىلع
 ىلع سيل نألو ص ءاملعلا نم هملع نمب ةجحلا هيلع موقت امك ، امهلهج
 ،۔ امهفرعي مل نم امهلهج عسيو ؤ رمعو ركب ىبآ ةفرعم مهلك سانلا

 ريغ نم وآ ع ءاملعلا نم هنأ سانلا نم فرعي مل نم لك سيل نألو
 مهنمو ء املع مهنم سانلا نأل ى ءاملعلا نم سيل هنآ هيلع مكح أ ءاملعلا

 ٠ ملع ريغب مكحيو ث بيغلا ملع ىطاعتي نأ هل سيلف ث ءاملع ريغ
 ىلع مكحي نأ هل سيلف « ودعلا مهنمو ىلولا مهنم سانلا نأ امك

 فوقولا هيلعو ؤ روزلاب امكاح نوكيف 0 ملع ريغب ىلو وأ ودع هنآ دحأ

 اهنم رئكآو ص للعلا هذه لجاألف ملعب مكحيف 5 ودع وآ ىلو هنأ ملعي ىتح

 نمل اهلوبق زجب ملو مهلهج نم دنع تاومألا عيمج ىف ةداهسثلا تلكشأ

 ىلا لصوتي ال ةءاربلاو ةيالولاب ءاملعلا نألو ، هيلع دوهشملا رمأ لهج

 ا يلد هسفن صخشلا نوكيف 6 صخلا سفنب صخسلا نم كلذ ملع

 ء صخستلا كلذ لهج نم دنع ص هلهج وأ هملع ىلع وآ ؤ هرفك وآ هناميا ىلع

 آربيف ودع وأ ى هالوتيف ىلو هنأ صخلا كلذل لهاجلا ىرحتي نآ زوجيو
 ةداهسنلا لبتي الف ملاع وأ ث هبلع ةداهشلا لبقيف لهاج هنآ وأ ث هنم

 % ودعلا وآ ، ىلولا كلذ هيرحتب قفاو اذا اذه هيرحتب املاس نوكيو ص هيلع

 ٠ لوتلا ضعب ف ملاعلا لهاجلا وأ

 ص تالوكأملا .نم ةروجحملاو ةحابملا ءايسثألل لهاجلا نا : ليق دق امك
 رقنلاو نآضلاو زعملاو ةنيملاو ك درقلاو ريزنخلاك اهسفن ىلع ةلادلا

ىق املاس ناك لاالحلا قفاوف لالحلا ىرحت اذا هنآ كلذ ريغو س لبالاو



. ٢٨٨٩ 

 ئ هصخش هتفرعم كردتو 6٨ هسفن ىلع لا دلا سيل هنأل 6 لوقلا ضعي

 ليلدب الا هلهجو هملعو هرفكو هناميا نم هصخشب هتفرعم كردت ال نمك
 دنع قرخ كلذ نيو 6 لهجلاو ملعلا و 6 رفكلاو ناميالا وه و ؤ هريغ نم

 ٠ ملعأ هللاو هملع نمح

 ٠ ملعأ هللاو تدجو ام ىناعم ق جرخي هنآ ىدنع اذكه

 ، داشرلا ليبس ىلا مهيدهي ، داه موق لكلو ، لاجر نامز لكلو
 ٠ داسفلاو ىغلا ليبس نع مهعنميبو

 نم ث هنامز لهآ ىلع هلل هب مات اميف هلل ةجح نوكي ةلزنمب لزن نمو
 ح هفرع نم ىلع ناك ، ملعلاو ةنامألا دهاوسث هل ترهاظتو ةعيرسثلا لتقن

 لكلو س قدلا نم هب اماق اميف رمعو ركب ىبأ ةلزنمب‘ هتجح هيلع تماتو
 ٠ ارلهج وآ اوفرع نميبف لدعلاب اوريسي نآ ةفاكلا ىلعو س اولمع امم تاجرد

 6 تاو_هذلاو ءابحألا ىلع 6 ثادحخنا ق ةرهشلا ىلع ةداهستلا امآ و

 نم ءىش ق ة هنلا ىلع ةداهسنلا زو .جن ال هنأ : لانت نم لانق دخخ

 نايعلا ىلع الا ةداهشلا نركت الو ۔ تارغكملا نم ءىش ق 6 ثادحا

 ٠ عطقلا وأ عامسلا وآ

 5 نايعلا ىلع ةداهسثلا زوجن ام ليبس ىلع كلذ زوجي : لانق نم لانو

 ٠ هيلع ةداهشلا زوجت نم عيمج ق عامسلا و

 ڵ ثاد_حخلا عيمج ق ةرهشلا ىلع ةداهسنلا زرجت ال : لان نم لاتو

 ٠ كلذ زوجي الف ةماعلا ىلع امأو ، لالضلا ةمئأ ىلع الا

 زوجت ال ةرهشلا ىلع ةداهسثلا نأ حصأ وه لوألا لوقلا نآ انعمو
 قو_ةحلا عيمج الو 6 دوتلا و 6 صاصتلاو دودحلاو 6 ثادحألا عيمج ق

 ئ باسنألاو حاكنلا ق ة رهشألا ىلع ةداهشلا ةزاجا نم كلذ صخ دق ام الا

 ة رهسلا ىلع ةداهشلا زوجت هنا هيخ ليق اعيا ر اهجو ميلعت الو توملاو

( ؟ ج عرشلا نايب _ ١٩١ م)



-- ٩٠ ٢ 

 مدهلاو ء قرحلاو قرغلا لثم ى توملا بابسأ نم دلوتي ام الا ث هيف
 دقف تول ١ ماكحأب قحال هناف تول ١ جرخم جرخي امو ء دقفلا و

 ٠ ةزئاج هيف ةرهشلا ىلع ةداهشلا نا : ليق

 6 عاضرلاو 6 راهصالا ة رهش نم حاكنلا جرخم جرخي ام كلذكو

 ٠ ههيسنشأ امو

 ڵ باسنألا قحلم قحال هناف ص رهاسلا ءالولا ىلع ةداهسثلا كلذكو

 8٨ باسنألاو حاكنلاو ٨٧ توملا هبسني امب قحال وه امم اذه هايسثأو

 د_ةف ث اههيسنتآ امو باسنألاو س ههدسشآ امو حاكنلاو « ههيستأ امو توملاف

 بجوي ام ىلع ةداهستلا امأو س ةرهشلا ىلع ةداهسثلا هيف زوجت هنا : ليق

 زوجت ال هنآ افالتخا كلذ ى ملعن الف صاصقلاو دوقلاو دودحلا

 قحال وهف اذه هبشآ ام كلذكو ى كلذ نم ءىش فق ةرهشلا ىلع ةداهشلا

 ٠ هلثمو هب

 همكح قلعتي امو س برضلاو لتقلا ق ةرهشلا ىلع ةداهسثلا كلذكو

 ملعن ال و 6 ةبد الو ح صاصق ال و دورق كلذب تبثي الف 0 باسنألا مكح

 ٠ افالتخا كلذ ق

 ع قاتعلاو قالطلا نم ماكحألا عيمج ف قوقحلا ىلع ةداهشلا كلذكو

 ء قوقحلا عبهج نم دلوتي امو س ءارشلاو عويبلاو ص اياصولاو رارتالاو

 ةثالثلا هذه صخ ام الا هيف ةرهسلا ىلع ةداهشلا زاجأ ادحأ نآ ملعن الف

 ٠ اهنم دلوتي امو اههبشأ امو اهانركذ ىتلا هوجولا

 5 بسنلاو توملاو س حاكنلا نم هبشأ دودحلاب انعم ةءاربلاو

 ىف نيملسملا نم دحأ ىلع انموق ةداهش زوجت ال هنأ ملعلا لهأ عمجأ دت هنأل

 ىق اوفلتخاو س دودحلا نم ءىش ىق الو ء رفكلل تابجوملا ثادحألا

ةداهسث ملعلا لهأ رثكأ زاجأف ، حاكنلاو بسنلاو توملا ىف مهيلع مهتداهش



٢٨٩١ 

 ةلزنمب تاءاربلاو دودحلا تناكف ، كلذ ق نيملسملا ىلع مهنم لودعلا

 ٠ كلذ ق لوقلا نم هبلع اوعمجأ اميف ةدحاو

 مكح هيف سيل ءىش عقو اذا هنأ : هيلع عمتجملا رثألا ءاجو

 ث نيملسملا عامجا وأ ڵ لوسرلا ةنس وآ ث هللا باتك نم تباث صوصنم

 ملعن الو ، همكح هب قحلي ى كلذب ءايشألا هيسشآ رظني هنآ كلذ ىق فلتخافغ

 « اهلك قوقحلا نم ةجراخ اهنأل س دودحلا لثم ةءاربلا هبشي ائيش
 جرخم اهرومأ عيمج ق جرخت امناو ث ءايستألا نم ءىش اههبششب الو

 ١ د و دحل ٠

 ىف ةرهسلا ىلع ةداهشلا زوجت ال هنأ ملعلا لهآ لوت نمه عامجالا و

 بسنلاو توملاو حاكنلا ىف الا قوقحلا نم ءىش الو س دودحلا نم ءىن

 دودحلا عيمج ىف ةرهسلا ىلع ةداهستلا تلطب دقف ؤ كلذ هبسئأ امو

 مااسالا ماكحأ نم ائيش ملعن الو س قو_ةحلا ةماعو س صاصقلاو

 ٠ قح اماو ت دح أما : نيينعم اودعي

 د_دآ ركني الو ، ةجراخ اههبش ىلعو ث هتحال دودحلاب ةءاربلاف
 ىلع انعم ةرهشلا ةداهسئف ص ةرباكملا ىلع نوكيب نآ الا ث انملع امدف كلذ

 ىلع ردقت الو س اهريغو للعلا هذه لجآ نم ةفيعض ةءاربلا ىف رابخألا

 ء نيملسملا نم ادحأ ءىطخن ال انآ ريغ ، اهب ذخألا الو ، اهتزاجا

 ٠ اذه مهفاف كلذ هيلع درن الو

 ٤ هيلع امهتداهسش زوجت نمم ثدحب دحأ ىلع نادهاسشلا دهش ناف

 كلذ زرجي اافخ ء هثدحل ةرهشلا نم اه هعم حص ام قدرط نم كلذ نآ انييو

 ح ةرهشلا قيرط نم هنأ انييب مل ناو 6 هانريخآو هانيب دق ام ىلع انعم

 مل اننم ناك ناو ئ هبلع امهتداهسش تزاج ايح ناك ناف اعطت هبلع ادهسثو

 ةداهشلا زاوج ىف لوقلا ىضم دقو ،\ هيلع امهتداهسش زجنت

 زوجت نمم زوجت فيكو ، اهرجحو تاومألاو ءايحألا ىلع
ء ءايحألا ىلع الا ةداهشلا زجت مل ثيحو ث ةيافك هيق ام



_ ٢٨٩٢ 

 ئ ىدنع فعضأ كلذ ىف ةرهسنلا ىلع ةداهشلاف س تاومألا ىلع الو
 ٠ ملعأ هللاو

 انفرع دنق ث تاءاربلا ىف ثادحأخلا ىلع ةداهستلا نع ةداهشلا امآو

 كلذ نا : لاق ادحآ نأ ملعن الو س هنع انذخأ نمع زوجي ال كلذ نآ

 ء.لوةلا ضعب ف مهلوق ىناعم نم كلذ ةزاجا ىلع لدي ام الا اصن زوجي

 5 ةرهسلا ىلع ةداهستلا نم هبسثآ اذه ىف انعم ةداهسثلا نع ةداهشلا نذن

 ّ حاكنلا و % قوقحلا عيمج ىف ةزئاج ةداهسستلا نع ةداهشلا نا ليق دت هنذن

 عيمجو ف تارارتتالاو س باسنألاو ڵ توملاو س قاتعلاو ڵ قالطلاو

 5 اذه فالخب كلذ ىق لاق 6 ملعلا لهآ نم ادحأ نأ ملعن الو س قوقحلا

 ٨ اهلك ديدحلا ىف ةداهنلا نع ةداهسلا زوجت ال هنأ مملعن اميف اوعمجاخ

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعن الو

 م دولل بجوملا لنتلا ق ةداه نلا نع ةداهسنلا ق اوفلتخا و

 ٠ كلذ زوجي ال : لان نم لانف : صاصختلل ةيجوملا حورجلاو

 هنألو س قوقحلا جرخم جرخي هنأل زئاج كلذ نا : لاق نم لاقو

 ملعن ال نبماسمملا ىلع انموق ةداهست نم هزاجأ نم ضعب كلذ زاجأ دنت

 غ ةرونلا ىلع ةداهنلا هبق زوجت كلذ نا لان ملعلا لهآ نم ادحأ نأ

 نآ انعم كلذ لد س فالتخالاب ةرهسثلا ىلع ةداهشلا ىف ليق نآ املف
 فرعن ال انك ناو س بجوأ ةداهسثلا نع هيف ةداهشلاو ء برقأ هيف فااتخالا

 % اظفحو اصن ةرهشلا ةداهش ىف فالتخالا انفرع امك ث الخغفحو اصن كلذ

 ةداهسثلا نع ثادحألا ىف ةداهسثلا زوجت ال هنأ هبحن امو انرايتخا نأ مم
 ىف الو س لالضلا ةمئأ ىف الو س تاومألا ىفو ءابحألا ىف ثادحألا ىف
 ٠ لاحلا نم لاح

 اهل انعم سيلو 6 اهنم برضو 6 دودحلا نم دح انعم ةءا ربأا نأل

 هذآ ع٥ اهيف زاج ح ةداهشلا نم دودحلا ق زاج امف دودحلا الا هسش

 هنا : لبق دن هنل ڵ دوحلا ىف تأي مل ام ديدشنلا نم اهبف ءاج دت

ءاملعلا نم عيمجلا ىلع ءاملعلا نم الا ثادحألا ىف ةداهشلا زوجت ال



٢٨٩٣ 

 نم دودحلا ىلع ةداهشلا ىف انملع اميف دحآ كلذ لقي ملو . مهريغو

 ةداهشلا اندجو نآ املف س دودحلا نم كلذ ريغو رمخلاو قرسلاو ىنزلا

 اهيلع اوملعي لب ى دودحلا قحلم قحلي ث ءايشألا عيمج ىق ةءاربلا ىلع

 أ دودحلا نم دآ ىه لب ى دودحلا قلعتم الا قلعتت ال اهاندجوو ؤ ديزتو

 مزل وأ ث انمزل اميف انرصبأ ام لدعو ع انفرع ام لضف كرتن نآ بحن مل
 امك ء الوصأ اهل رصبي ال ىتلا ليوادألاب قلعتيو ص انم كلذ سمتلا نم

 نع ةداهشلا الو ص ةداهشلا نع ةداوسنلا ليقت نآ بجي الو ث اذها انرصبأ

 انئاكو ، دهاشلا ناك نم انئاك سانلا نم دحآ ىق ةءاربلا رمأ ىف ةرهشلا

 ء بايغألاو نيرضاحلاو ، تاومألاو ءايحألا نم هيلع دوهشملا ناك نم
 ٠ باتكلا اذه ىف امهرمآ نم هانبم دق ال ةداهشلا نع ةداهشلاو

 : هريغ لاق

 7 ةميظع ٥ وقت هيذخف ن اف ؤ باتكل ١ ١ ذه ف ةد اهنل ا ف ل_درت امدق

 نأو 6 مهنع ١ وزو 6 مهيلع تاء ١ ربلا بوجو رمأ ق ء افعضلل اعاستا و

 ميسيقنأ ىلع ا رقيضن وآ . اهنم مهمزلي ال ام مو زل ءافعضلا فلكتي ال

 ٠ مهل نوملسملا عسو دخ اد

 : بانكلا نمو

 هتداهسن زوجت نمم س هثدحب ثدحملا رارقا ىلع ةداهستلا امآو

 ثد_حأ هنأ هرارتناب هرلع دوهشلا ةداهشف 6 انفصو ام عضاوم ق هياع

 نع عجر اذاف ك هرارقا نع عجري مل ام هيلع زئاج كلذف ، ثدحلا كلذ
 كاذ ق ملعن ال و ٨٧ هنم ةءاربلا نع عجر ح هيذك نم باتو ئ هرارتا

 ٠ افاا تخا

 ةداهشلا زوجن ام عضاوم ق الا هرا رقاب هيلع ةداهشلا روجت الو

 دودحلا امآو ك انييو انفصو ام ىلع عطقلا و ك عامسلاو نايعلاب هيلع

لو ه_دلع عقي مل ام فالتخا هيفف {© هبلع اهيجوي امي هرا رقا نع مجر اذا



_ ٢٩٤ 

 5 هرارقا دعب دحلا هنع آرديب ال هنأ لوقلا ضعب ىفف ڵ\ دحلا

 هبلع دوست وأ ڵ مكاحلا دنع كلذب رقأ ؤ هرارقا دعب هراكنا هعفني الو
 عجر مث ؤ دلج وأ مجر نم دحلا لوآ هدلع عقو اذاو ڵ“ درهستلا كلذم

 5 ةنيبلا هيلع تدهش وأ ى مكاحلا .دنع هرارتا ناك هثدحب هرارقا نع

 ىذاا اذه بات ناو ث دحلا هيلع تيثيو س كلذ دعب ةعجرلا هعفنت ااغ

 ٨ هتيالو ىلا عجر 4 دحلا هيلع ماقي نأ لبق دحلا هبلع بجو

 ٠ كلذ لبق ىلوتب نكي مل نا ىلوألا هتلاح ىلاو

 ةداهسنتملا الو ڵ ةداهشلا نع ةداهشلا نولبقت ال ملف : لئان لانت ناف

 ّ مهليلضت ىلع نوملسملا عمجأ دق نيذلا س نيفلاسلا ةمئذنا ىف ةرهسلا ىلع

 هنأل ڵ ضعب موضعب نع هوذخأو مهريسو ء مهلوق كلذ ىلع عباتتو

 ىلع ةداه .تلا نم الا هتفرعم ىلا غلبي الو ص انرصع ىف اد_دآ كردن ال

 ؟ ةداهستلا ىلع ةداهسثلا وأ س ةرهشلا

 , ىتلا للعلا نم هانحضوآو هانيب دق امل كلذ لبتي ال : هل انلق

 هركذ مدقت اميق ص ةداهستلا ىلع ةداهسنلاو ڵ ةرهسلا ىلع ةداهسثلا فعضت

 هانحضوأو ؤ اضيأ هانيي دن الو ؤ كلذ لبت نم ءىطخي الو ء انباتك ىف

 فيكو س تاومألا ىفو ءابحألا ىف زوجت فيك ثادحألا ىلع تاداهشلا نم

 نم هانبب دق املو س اهانيبو ء كلذ ىف ةلخادلا للعلا انحضوآو س زوجت ال

 ارلعت لب ث دود_حلل ةهبستم اهنآ هانحضوآو ث هل انججتحاو ص ةءاربلا رمآ

 ٠ دب زلنو !_ هدع

 ىاع انموق ٥ داهش زوجت ال هنأ ك نيملسم ١ نم ء املعلا عمجأ دق 11 و

 مهتوعد ل_ھآ نم الو 0 مهئافعض نم دحأ الو ص نيملسملا ءاملع نم دحأ

 6 مهيلع دودحلا بجوي امىق الو 6 مهنم ء اريلا بجومب امىق 4 مهما وع نم

 ىف مهيلع مهتداهش ىف اوفلتخاو ث انهاه دودحلاو ةءاربلا توتساف

 + ١ ذه ريغ

بجوت اميف ةداهسثلاا زوبجت ال هنا :: نيملسملا ءاملع ضعب لات دت املو.



_ ٢٩٥ _ 

 ، مهريغ الو مهئافعض نم زوجت الو ث نيملسملا ءاملع نم الا ةءارنلا:

 انهاه ةءاربلا تدازف ث نيملسملا ءاملع ريغ نم دودحلا ق ةداهشلا اوزاجآو

 ء دحأل رييخت ال هلل ناقح امه ةءاربلاو دودحلا نألو س دودحلا ىلع

 . امهب مكحلا كرت الو س مزلو امهنم بجو ام ةلازا ىف قولخمل ةجحالو.

 همزلي مل رذع هل ناك اذاو س هكرت ىف رذع هل نكب مل اذا رفك هكرت ناف

 اننيد ىف انطتحاو ث انسفنأل انرتخا للعلا هذه لجألق س امهب مايقلا

 ٠ امهنم ةداهشلا لودق كرتم

 نيفلاسلا ةمئألا نم مهتعارب ىلع مهالوتنو نيملسملا عماجن انكلو
 ءىرب مهنم ادحأ نأ انعم حصي مل ام نيلماعلا عيمج نمو ح نيلاضلا

 تي۔جو دق نمم دحأ نم ءىرب وأ & هنم ةءاربلا هل زوجت ال نمم

 نمم مهتءارب ىلع مهانيلوت اذاف ڵ\ قحلا هوجو نم هجوب هتيالو اناع
 ق مهتفا وذ مل ناو ث نيدلا لصآ ىف مهانتفا وو مهانعماج دقف ؤ اوعردم

 6 اعطت مهيلع دهشن وأ مهئاربك هنم اوئرب نمم آربنف اهسفن ةءاريلا ظفل

 نع فقو نم هنأ هيلع عمتجملا رثألا نأل ى مهيلع مهتد'هسنك اودهسث امك

 ءىرب د_ةف ، نيملسملا نم هنم ءىرب نمم ىلوتو ؤ نيثدحملا نم دحأ

 هالوت نمم دحآ نع فقو نمم هنآو ، نيدلا لصآ ىف ثدحملا كلذ نم

 ، نيملسملا نم هالون نم ىلوتو نيداا لصأ ىف هنيالو تبجو ث نوملسملا

 دحأ نيب افالتخا كلذ ىف ملعن الو س نيدلا لصآ ى ملسملا كلذ ىلونت دنف

 ٠ نيملسملا نم ملعلا لهآ نم

 هيلع دمسشن الو ث دحأ نم نيماسلا ةءاربك آربن نآ انل زوجي الو
 ملعنو ء هنم مهعم حص ام هنم انعم حصي نأ ريغ نم مهتداهستك اعحطت

 ء هالوتي نم دنع دحآ نم اوئرب اوناك نا نيئربتملا نئل ، هنم اوملع امك هنم

 لوبق مهل زوجي الو ث هفذق مهنا ليق دقف ؤ هالوتي هنأ اوملع د_ةتو
 : ليق دقو مصخ ةداهش ليقت الو اضيأ هل ءامصخ مهو 6 مهلوق |

 ملاعلا ناك ناف ث هالوتي نم دنع دنحأل ىلو نم ملاعلا ءىرب اذا هنا آ
{ هيلو نم ءىرب ىذلا ملاعلا نم آربي نآ هيلول زاج هل ىاو هنأ ملعي
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 بتي ملف ملاعلا باتتساو هالوتي هنآ هملعاف هل ىلو هنأ ملعي مل ناو
 .٠ هنم ةءارملا هل زاج

 اوناك ، هالوني نم دنع دحأ نم اوئرب اذا ءاملعلا نا : ليق دقو

 ادحأ اومس اذا ءاملعلا فلتخا دتو 0 عدم ةداهش زوجت الو ، نيعدم

 كلذب اودضقو ث لالضلا ءامسأ نم كلذ ريغ وأ رفكلا وأ قسنلاب
 مهنا : لاق نم لانف ، كلذب هنم ةءاربلا اودصقي ملو 0٧ ةداهشلا

 د
 .٠ دوهس

 . ةفذن مهنا : لانت نم لاقو

 الو ك ) دوهش اونوكي مل ءافعضلا نم كلذب نوملس ا ناك ناو

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعأ

 دارأ نم هعضوم نم هيف رظنيف ص باتكلا اذه ىف اذه ركذ مدقتت دتو
 ٠ كلذ

 ةءاربلا ,نم نوهآ ، قسسغفلاو رفكلاو س قافنلاو قسفلاب ةيمستلا و

 ء افذق كلذ نأ ىلا بهذي هنع تدجو اميف ةيواعم وبآ ناكو ، اعطق
 اذاو س نيفذاقلا نم كلذ لوبق زوجي الف فذقت هنا : لوقي نم لوت ىلعف

 نيئربتملا نأل ى نيئربتملا لوق لوبق زجي مل ءالؤه لوق لوبق زجي مل
 رفاك هنآ ناسنال ىمسملا امآو ث فال ثخا كلذ ى سيلو س نوءعدم

 سيل ڵ\ هل فذاق هنا : ليتو ؤ هراع دهاش هنأ : لق دقف ؤ\ قفانم وأ

 ٠ دهاشب

 نم نيفلاسلا لالضلا ةمئأ نم دحآ نم ءىرب نم هنأ تفرع دنو

 نوملسلا ملع ام لثم هنم ملعي نأ ريغ نم ص هنم نوملسملا ءىرب ذا لجأ
 تدهش دق اذا وآ ث هنم نوءعربي نيملسملا نأ هعم رهش اذا وأ ث هنم

 هنآ هنم ةءاربلا ىلع اوعمجآ وأ ،\ هنم نوءعربي نيملسملا نأ ةنيبلا هعم

٠ هحسي الو كلذ هل زوجي ال
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 : باتكلا نمو

 نولوقت امف : لاق ناف . ه انعم نم جرخي ام وآ 6ك هنم رصنتخم

 عمجا نيذلا 6 نيفلاسلا ةهئألا ىلع ةداهشلا هذه لبقو 6| ءىرب نميدخ

 ؟ مهنم ةءا ربلا ىلع نوملسملا

 ىلع ةداهسثلا وآ ، ةرهسثلا ىلع ةداهشلا لبق نآ امآ : هل انلق

 تناك ناو ص انعم هيلع كلذ قيضي الف كلذ زيجي نم لوق ىلع ص ةداهشلا

 © هللا ءاش نا لاح ىلع انعم وهو “ هتيالو كرتت مل انعم ةيالو هل

 ٠ كلذ ىف لدعلا ليبس ىلع ص اندشرتسا نا كلذي هرمن الو

 ءىرب ىذلا ثدحلا ملعي ملو ى نيفلاسلا ةمئألا نم ءىرب نا امأو

 وآ ، هعم رهسث وآ ، هعم حص دق ذا مهنم ءىرب امناو ء هب هنم نوملسملا

 ةءاربلا ىلع ا وعمجآ دق وآ © مهنم نوءعربب نيملسملا نآ هعم ةنيبلا تدهش

 ، ةفصلا هذه ىلع ةءاربلا انعم هعسي الو ث انعم لطابلا : ليق دنف ؤ مهنم

 قيقحل هناو ص هتيالو كرتن هيف لعفت ام لقآو ، ةفصلا هذه ىلع هالوتن الو

 ٠ هنم آربي هنا ليق دقو ث هنم ةءاربلاب

 ؟ مهنم ةءاربلا ىلع اوعمجأ ذا نيملسملا عامجا متكرت دنف : لاتق ناف

 عامجا انكرت انا : تلق ام كلذ الول رظنلا تنسحأ ام : هل انلت

 ىلع مهانقفاو ول انأل ڵ نيملسملا لوق نم عامجالا ىلع نحنو ث نيملسملا

 ىذلا ثدحلا انعم حصي نآ ريغ نم هنم ةءاربلا ىلع اوعمجآ نمم ةءاربلا

 ريغو ث نيفلاخم مهل انكل 3 هلجأ نم ثدحملا نم ةءاربلا ىلع اوعمجأ

 ، ءامصخ نوعدم مهنأل ، انم ةءاربلا ىلع نوعمجي اوناكلو ، مهل نيقفاوم

 مل ام اذهو « عدم الو مصخ ةداهش الو عدم لوق لوبق زوجي الو

 ٠ مصخ الو ؤ ةداهسث الو عدم لوق لوبق زوجي ال هنآ افالتخا هيق ملعن

 نم هب اوتفآ اميف الا قلخلا رئاسو ماوعلاو ءاملعلا نيب قرف الو
 ةجح هللا مهلعج امم ، هيف قحلاب اوماق امو ث هيف قحلاب اولاقو ع نيدلا
ء هثدح ملع نم دنع ثدحم نم ةءارب ىف ولو ع نيدلا عيمج نم هيف
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 د_ذع هثدح لجأ نم ثدحم نم ءاملعلا ءىرب اذاف س هيف مكحلا لهجو

 !ن 7 .ه يلع هيف هجح مهف ك هثدح ملع نم

 ىلو دنع هنم اوئربا ول ميال 6 نوعدم مهف هثدحب ملعي مل نم دنع امأو

 آربد نأ هيلول زاجو ث ةفذق' ممه 5 هالوتي هنأ اوملع دتو هثدحي ملعي مل ى هل

 هل زاج :ام ؤ هنم . مهنع ازب .قا ةجح .وأ ءادهست اوناك ول مهنأل ح مهنم

 نيعدم اوناك ء هثدحم ملعي مل .نم دنع هنم.اوترب :اذاو 6 مهنم آريب نأ

 % ىبلو نم متئرب امب ىدنع اوحصآ :. لانف هيلو مهاتآ ول هنأل ے ءامصخ

 مهتداهسث زوجت الو :ه مهريغ ةداهش نم كلذ اوحصي نآ مهيلع ناكل

 ةبوتلا مهيلع ناكلو . هلجأ نم .هنم اوئري ىذلا ءىنلا ى مهلو لو

 حص ولو ؤ قح هجوب هتيالو هل لمتحا ذا ى هيلو نم مهتءارب

 مهتعارب نم اوبؤتي مل ن ران . ماوملاا نم وأ ّ .نيملسملا نم هريغ دنع هنتسف

 { ةجح نكي مل ةلزنملا هذهب ناك نمو . مهنم اريب نأ هيلول ز 7

 ماكحألا عيمج. ق مانألا رئاسو ءاملعلا نيب قرف الو 0 ادعدم امصخ ناكو

 مهلعج امم ڵ لدعلا نم .هب اومان ّ قحلا نم هب اولاق اميف الا اهلك

 ٠ ءا ود مهريغو | مهف ٤ كلذ ريغ ىفو 1 هنيد ق ةجح هللا

 مهف 4 نيعدم اوناك ثيح دوهسن مهف ادوهست نونوكي ام عضوم ىفف
 نبد ىف موتموصخ تناك ى ءامصخ مهف ءامصخ اوناك ثيحو ث نوعدم
 ةغلاب ةرح ةقفانم اوفذن ولو ث ةفذق مهف ةفذق اوناك ثيحو ث ايند وآ

 ء رفك. مهنع دحلا .مكاحلا كرنن ناف س دحلا مهيلع ناكل ىنزلاب

 . اذه مهفاق ى انفصو دق اميق الا ماكحألا عيمج ىق ءاوس مهريغو ءاملعلاق

 . رثكأ آ لتأ وآ مهرد ىوعد ىلغ اوعمجأ ءاملعلا نآ ول كلذكو

 ىعدملا ناك ولو س باطخلا نب رمعو ث قيدصلا ركب'ىبآ هلزنمب اوناك ولو

 زاج امل س .نيكرشملاو نيقفانملا نم امهريغ وآ بهل ىبآو س لهج ىبآ لثم هيلع

 زاج امل رثكأ . وآ .لقنأ وآ ء ءاملعلا نم. فلآ ,جمئام اوناك ولو .. مها و عد لوبت .

 ثبح . نم ء هريجب , الو كلم ق . ميببسفنأل مهتداهسثا الو , ؤ . مهاوع ءعد لوبت

ه_ذظ نسحلا مهتداهش وآ مهاو عد دحأ لبق ن ناف مهتداهش ز زوجت ال
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 اذه ىف لطابلا هيلع نولوقي الو ، قحلا الا هيلع نوعدي ال مهنآ مهي
 ( ٠ الطبم ناكل ى بيرقلا ردقلا .

 الطبم ناك 78 ;ل مهتداهش وأ ٤ مهاوعدب مهل مكح امكاح نآ ولو | :

 ٠ افالتخا هيف ملعأ ال ام اذه وآ ث ارفاك

 هىف زجي مل ن ايندلا ماكحأ ىف ىواعدلا ىف اذه زوجي ال نأك املف

 % نيدلا ماكحآ ق مهاوعد ىلع مهتداهش الو مهاوعد لوبت اضيآ

 لكو ئ ايندلا ماكحأ ق ىواعدلا نم دنأ ىدنع نيدلا ماكحأ ق ىواعدلاو

 ٠ اذه مهفاف 6 هلوبق روجي ال كلذ

 زجي مل ة ايندلا ماكحأ ىف ءاملعلا ىوعد لوبت زوجي ال ناك املف

 ء ملاع فلأل مكح هرصع لهآ رايخ نم رم امكاح نأ ولو س كلذب مهل مكحلا

 ءاملعلا ىلع ناكل 6 مهرصع لهآ رابخ مهو ث مها وعدب رثكأ وأ لقأ وأ

 هنم اوءربي نأ ىدنع مهيلع ناك لبقي مل ن راف ، كلذ هيلع اوركني نأ

 عمجآ نمم ةءاربلا ىلع انعمجآ ول كلذكو ؤ هوللضي نآ مهيلع ناكلو س كلذب

 ناكل ، ةفذنق وآ س نيعدم نونوكي ام عضوم ف هنم ةءاربلا ىلع نوملسملا

 دق نمم ةءاربلا ق مهانتقفا و د نمب ةءاربلا انيلع اوركني نأ مهيلع

 نيقفاوم مهل نكن ملو 4 نيفلاخم مهل انكلو ث هنم ةءاربلا ىلع اوعمجأ

 ٠ ملعأ هللاو اذه مهفاف ّ مهءا ربك !

 جرخم جرخي كلذ تو ّ ةقرافملا وأ. ؤ علخلاو ةءاربلا ةرهسشثمف

 ممتعارب ىلع ممهالوتي نآ ءاملعلا نم كلذ ملع نم ىلعو 4 ىوعدلا
 هوتراف وأ هو_علخ وآ ث هنم اوري ىذلا كلذل مهعلخ وآ غ مهتا رف وآ

 نوكت ال ىوعدلاو س ىوعد هنأل س اعامجا كلذ ىمسي الو ث مهنيد ق

 ح مهنع رهش وأ مهنم كلذ عمس ع اورثك وأ ءاملعلا لت ءاوسو ء اعامجا
 ىف اهلك ىوعدلاو ، ىوعد هنأل س مهنم كلذ لوق لوبق زوجي الغ ;¡

 نلا ديلقتلا الو ، اهلوبق زوجي ال نيذلا .ماكحأ : ف وأ ايندلا ماكحأ '
ملعن الو ع اهلهأ ىلع اهب هعم ةداهشلا الؤ © هل اهب مكلحلا الو:۔ اهاعد
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 ضعب ىف عامجا ىمسي ىذلا امناو 0 ملعلا لهأ لوق نم افالتخا كلذ ىق

 ىلءع ءاملعلا تعمجآف ، لطابلاو قحلا لمتحي امم اثدح ناك اذا لوقلا

 مهفلاخو ض رفكلا ء امسآ نم اذه هبسشثي ام وآ هلالض ىلع وآ ، ثدحملا رفك

 لهآ ءاملع نم وأ ، نيملسملا ءافعض نم ةجخب وه سيل نم كلذ ى

 ةجحلا وه ءاملعلا عامجا و 0 مهفلاخ نم لوق لوبق زوجب الف ث لالضلا

 ٠ مهيلع

 مهتريرس ىف اومكحو ث لطابلاب مهتريرس ىف اوعمجأ دق اوناك ولو
 ء رفكلاب ناسنا ىلع اودهش ول ءاملعلا نأل س كلذ نم مهاسثاحو ء لطابلاب

 هذ_ه تناك س رفكلا ءامسآ نم اذه هبنأ ام وأ \ قسقفلاي وأ ء لالضلاب وأ

 ۔ لوتلا ضعب ق هبلع دوهسسنملا ىلع هجح اوناكو ء مهنم ةزئاج ةداهش

 ىلع نونومآم مهو ث قسفلاو لالضلاو رفكلا بجوي ام نرفرعي مهنأل
 نونمؤد ال ءافعضلاو ؤ كلذ ةفرعم نولهجب مهنأ فاخي الو س كلذ ةفرعم

 زوجت الف كلذ ماكحأ اوملع ولو س لالضلا لهآ ءاملعو س كلذ ةفرعم ىلع

 ٠ رفكلا بجوي امب ث ةوعدلا لهآ ىلع مهتداهش لوبق

 ءامسألا ىلع اوديش اذا فيكف ارسفم ثدحلا ىلع اودوسث ولو
 ىفق نيملسملا ءاملع ةداهش تناك املف ڵ ثدح ريسفت ريغب رفكلل ةبجوملا

 5 ىوعد نكت ملو س كلذ مهنم عمس نم دنع ث لوقلا رثكأ ىف ةزئاج كلذ

 ٧ افذق الو ىو_عد كلذ نكمي مل ؤ مهنع كلذ رهش اذا كلذكف ت افذنت الو

 ء افذق الو ىوعد كلذ نكي ملو ؤ مهنع ةداهستلا ىف ةرهشلا كلت لوبق زاجو

 ٠ كلذب مهتداهسث زيجي نم لوق ىلع ةجح اهب مهنم ةرهسثلا كلت لوبق زاجو

 ء رفكلل ةبجوملا ءامسألاب ةداهشلا زاوجب فالتخالا ركذ ىضم دتو

 هناميا وأ ، هلطابو ثدحملا اذه قح ىق نيملسملا ءاملع فلتخا ناف
 ةدحلا ناكو ف عامجالا مكح لطب ، هلالض وأ هاد_ھو ث هرفكو

 مهتداوش تافاكتو ع هيف مهمكح فلتخا اذا عامجا هيف حصي الو ، هلاحب
 تناكو ، مهنم ضعبلا ةداهسث الو ء مهنم ضعبلا مكح ةحصب الو ك هيف

زوجي الو ث قحلا ةلحن لهآو ، قحلا ةوعد لهآ نم مهلك ءاملعلا
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 نه ةءا رىلا الو ك مهنم ةءا ربلا الو 6 مهضعب ةئطخت الو ك مهتئطخت

 لقتني الو ز مهتيالو هيلع تبث دق ناك نمل مهلك مهتيالو زئاجو ى مهضعب

 نونمؤم نوملسم مهو ث مهمكح لدبتي الو 4 مهمسا ريغتي الو ى مهلاح
 ٠ هللا نيد ى رهاظلا ماكحأ ق

 ثدحملل ةئطختلاو ث هل ةيالولاو ثدحملا نم ةءاربلاب اورهاظت ولو
 ىلع اضعب مهضعب ءىطخي مل ام هلطابو ثدحملا قحو ث هل بيوصتلا و

 نع ملخنيو ؛ هتجح اهب لطبي ةجح رخآلا ىلع ضعب ميقي وآ ، كلذ
 ءىدتبملا ملع ناف ، كلذ ىلع ضعب مهضعب نم اوئرب ناف ، مالسالا
 ض رهاظلا مك_ح ىف فذاقلا عولخملا لطبملا وه ناك هبحاص نم ةءاربلاب
 ء ةيالرملا ىف هذم ةءاربلا رهظأ اذا كلذ دعب هنم ءىربتملاو س هنم ريبو

 دنع ق_حم هنم هتءعاريب وهو س هنم ءىرب نمم اريب نأ مكحلا ىف هل نأل

 لطيملا وه امهنم هبحاص نم ةءاربلاب عىدتيملاو ء امهرمأ هنع باغ نم
 ٠ رهاظلا مكح ىت

 مهنأ الا ، كلذ ىلع هبحاص نم ةءاربلاب مهنم ءىدتبملا ف ,عي مل ناو

 ثدحلا ف نيفلتخم او۔.ناك دتو ء " مهضعب نم 5 ربلا ا ورهاظن

 وآ ، هرمآ نم باغ ام عسفومل ى مهنم دحاو لك باوص لمتحي ىذلا
 نم ةءاربلاب اورهاظت ىتح ءىش ىف افالتخا مهنم ملعن ال وأ ك هلامتحال

 ءىدنبملا ملعي مل ناو ث لطبملا ويف ءىدتيملا ملع ناف س ضعبل مهضعب
 ٠ د_حاو لاحب لكلاف

 نم مهنم قدملا ملعي ىتح ةيالولا ىف اعيمج مهنا : هيف ليق دنو
 ٠ نينعالتملا ةلزنمب ع لطملا

 حصأو ح ل٫واقخلا نم ذاش فيعص : لوت وهو 4 ةءاربلا ق ليق دقو

٠ مهنع فوقولا مث ، عيمجلا ةيالو مكحلا ف ليواقألا
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 نم ملعلا لهآ لوق لوصآ نم اندنع ذاسثف اعيمج مهنم ةءاربلا امآو

 ٠ نيملسملا

 : بانكل ١ نمو

 ء فالتخالا هيف زوجي اميف فيعضلاو ملاعلا فالتخا ناك ناو
 لوقلاف ، فالتخالا هيف زوجي امم وه رآ س فالتخالا هيف مدقت دن وأ

 ءىرب ناف ث ناقحم امهالكو نيملاعلاو س فيعضلاو ملاعلا نيب دحاو هيف
 ٠ نيدب هنم ةءاربلا تناكو ، ال_طيم ناك س كلذ ىلع فيعضلا نم ملاعلا

 امهنم ءعىدنتيللاف 6 كلذ ىلع ملاعلا نم فيعضلا ءىرب نا كلذكو

 6 رخآلا نود امهدحآ نم ةجح الو س لطيملا وه هبحاص نم ةءاربلاب

 ٠ ىآرلا ىلع هبحاص نم ةءارملا آدننا نم عولخملاو

 نأ هعسو س امهيف مكحلا ملعي ملو ث امهل عماسلا كلذ لهج ناف

 ناكو س كلذ فرعي مل ناو ص كلذ فرع اذا نيدلاب امهنم قحملا ىلوتي

 ء ىآرب امهنع فقيو ؤ، ىآرب امهالوني نآ هعسو ، فيعضلا ره قحما

 فذ_ة ذا ڵ ىآرب هنم ءىرب وأ س لطبم وه ذا ىآرلاب ملاعلا ىلوت ناو

 ٠ كلذ هعسو هيلو

 6 لصألا ق ل_طبم ره ذا 6 كلذ هعسو نبدب هنم ء ى رب نا كلذكو

 ٠ لطبلل هجح الو

 ح ملاعلا وه ققحملاو س فيعضلا وه امهتم لطيملا ناك نا امآو

 ملالا نع فوقتولا عسي الف س فيعضلا ره اههنم ةءاربلاب ءعىدنتيملاو

 فيعضأل ةيالولا عست الو ، ةيالولا ىلع وهو ص اذه ىلع نبدب الو ىأرب

 5 ىآرلاب اذه ىلع هل ةيالولا عسيو ؤ نيدب عسيو ث نيدب اذه ىلع

 ٠ هيلول علخلا عضومل ىآرلاب هنم ةءاربلاو

 زو_جتو ص نيدب فذاقلا لوتي مل ام ؤ هلهج عسي امم فذقلا مكحو
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 ء ةمدقتم ةيالو هل تناك اذا س ىأرلاب هنم ةءاربلاو ء ىآرلاب فذاقلا ةيالو

 لاح ىلع رهو ف ىأرلاب ا هنم ةءاربلا تزاج 6 ةمدقتم هبالو هل نكت مل نا

 ٠ نيدلاب فوشنو .

 . ضايبلاو قحلا لمتحي ىذلا ثدحلا ق نافيعضلا فلتخا ناو

 هيف زوجي اميف ىأرلا ى وآ س هيف افلتخا ام ىلع ملعي ال لوهجم ف ءا

 امهنم فذاقلا نم ةءاردلاف س كلذ ىلع رخآلا نم امهدحأ ءعى ريف س فاانتخالا

 3 عساو ىأرلاب امهنع فوقولاو ء ىآرلاب اعيمج امهل ةيالولاو ، ىأرلاب
 ٠ هعسو نيدب امهنم قحملا فوذقملا ىلوت ناف

 ريغ ىلع نيدب هالوت ناو ، هعسو ىآرب امهنم لطيملا ىلوت ناو

 ٠ كلذ هعسي مل ةطدرشلا ةءا رم دع

 مهدحأ فذق ىتح هيلع اوناك فيك الو ء اوفلتخا ام ىلع ملعي مل ناف
 ملاعلا لهجو ث فذاقلا نم فوذقملا عىريف ث هنم عىريو ، رخآلا
 غ ىأرلاب هنع فوقولاو ث ىأرلاب فذاقلا نم ةءاربلاف ع همكحو كلذ مهنم
 ٠ ةطيرشلا ىف ةءاربلا دقع ىلع الا نيدلاب هل ةيالولا زوجت الو

 ، ىآرلاب هنم ةءاربلا زوجت الو ي نيدلاب قحملا نع فوقولا زوجي الو
 هنع فوقولاو ك نيدلاب هل ةيالولاو ؤ ةطيرشلاب هنم ةءاربلا زوجت نكلو
 ٠ ىآرلاب

 ءىدتيبملا الو ، اوفلتخا ام ىلع الو ، فالتخالا مكح فرعب مل ناو

 ، ضعب نم مهضعب ءافعضلا ءىرب هنأ الا س هبحاص نم ةءاربلاب مهنم

 مهيف فالاتخالاو ث ءاملعلا ةلزنمب كلذ ى مهف ا كلذ لصأ فرعي الو

 ةءاربلاو ، لوقلا ضعب ق فوقولا ع لوقلا ضعب ىف مهل ةيالولاو ، دحاو
 لوقن الو س فوقولا مث « اذيلا بحأ مهل ةيالولاو ، انفصو ام ىلع

 هلك اذهو س نيملسملا بهاذم ىلع كلذ انعم حصي الو ص مهنم ةءاربلاب

 ء ءافعضلاو نيملسملا نم ءاملعلا ةيالوب مكحلا هيلع بجو . ناك اذا
. اذه ىلع هيف لوقلاف س قحلا مكحب كلذ هبلع تبثئو
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 ّ مهتيالوب الو { مهملعب ءاملعلل ةجحلا دهاوش هيلع مقت مل اذا امآو

 تبث دتو ث ملعلا ىف ةجحلا دهاوسث هب موتت ام مهنم فرعي ال ناكو

 مكح مهفالتخاب ملاعلا اذه دنع ءاملعلا مكحف ث مكحلا ىف مهتيالو هيلع
 ىف مكحلا انيب دقو س مهتيالو تتبث دق نيذلا نيملسملا نم ءافعضلا

 ةماع دنعو ء هللا دنع مهملع ةلزنم تحص دق ءاملعلا ناك ولو ڵ كلذ

 ٠ ناسنالا اذه الا ث سانلا

 ¡ هننامآو هلضفو ملاعلا ملعب ةجحلا دهاوش هيلع تماق اذاو

 نآ هيلعو ث هتجح نم همزل ام لهجي نآ هل سيلف س قحلل هتقفاومو
 ةجحلا مايقو ث هتيالو ىف هيلع ةجحلا دهاوش دنع هتريسب هيف ريسب
 كلذ ىف هيلع سيلف ةجحلا دهاوش هيلع مقت مل امو ث هنم ايتفلا ف هيلع
 اهلهج ولو ث ةجحلا هتمزل ةجحلا دهاوسث هيلع تماق اذاو س قيض
 ٠ هملعب هيلع مكحلاو روذعم رهف الاو ، اهب هلهج ى هل رذع الف

 : بانكلا نمو

 6٧ لطابلاو قحلا ثدحلا كلذ لمنحي ناسنا نم ثدح حص اذاو

 هنم حصب مل رأ ث هلطايو ناسنالا كلذ قح ق نيملسملا ءاملع فلتخاف

 ىف وآ ص هنامياو هر_غك وآ ث هلطايو هقح ىق اوفلتخا مهنأ الا \ ثدح

 نم مهلكو ك ةيالولا ىق مهلك نوفلتخملا ءاملعلاف س هنم ةءاربلا وآ ؤ هتيالو

 رهاظلا مكح ق مهلكو ڵ قحلا ةلحن لهآ نمو .س قحلا ةوعد لهآ

 نيقيرفلا دحأ لطاب ملعي مل امو ث نيقيرفلا دحأ لطاب ملعي ىتح نوملسم
 اورهاظت ولو ، مهتيالو هتمزل نم ىلع مهتيالو ةتباث ، نوملسم مهلكف
 مهضعب ءىطخي مل ام ى هتحو هلطابو هتيالوو ناسنالا كلذ نم ةءاربلاب

 ء مهتجح اهب لطبت ةجح ضعب ىلع مهضعب ميقي وآ س كلذ ىلع اضعب
 ء مالسالا نع نوعلخنيو

 نم ةءاربلاب مهنم ءىدتبملا ىلع ملعو ، ضعب نم مهضعب ءىرب ناف
© هنم آريبو ث رهاظلا مكح ق فذاقلا عولخملا لطيملا وه ناك \ هبحاص نم



٢٣٠٥ 

 نأ هل نأل ث ةيالولا ىف هنم ةءاربلا رهظأ اذا كلذ دعب هنم ءىربتملاو

 ةءاريلام مهنم ءىدتنملا فرعب مل ناو 6 رهاظلا مكح ق هنم ءىرب نمم آريم

 . ةيالولا ىف مهلك مهنا : ليق دقف ع هبحاص نم

 ٠ فوقولا ىف مهلك مهنا : ليتو

 ٠ مهلك مهنم آ ريب هن ا : ليقو

 : باتكلا نمو

 ثدحلا ناكو ص لطابلاو قحلا لمتحي ال ىذلا ثدحلا حص اذاو

 © هلطايو هتقح ىف ءاملعلا فلنخاف س لطابلا :نم هتدحمل جرخم ال الطام

 ّ عامجالا ره هلوقتو ث ةجحلا وه باوصلاو قحلل مهنم قفاوملا اذ

 لو_ة لبقي الو ث فذاقلاو ىعدملا وه هل فلاخملاو س ادحاو ناك ولو

 آفاكني الو س قحم ىلع ةجح لطبمل سيلو س فذاق قدصي الو “ عدم

 ٠ قحم ىلع لطبمل ةجح الو ى لطابلا و قحلا

 مهنم ىلوتي نأ نيفلتخملاو ع ثدحملا نم كلذ ملعب نحتما نم ىلعو
 لجأ نم نيقحملا ءاملعلا نع فقي نآ هل زوجي الو ث امهنم قحملا
 مهمايق لجأ نم الو ، قحلاب مهكمح لجأ نم الو ، قحلاب مهلوت
 مييلع ةجحو ث مهل ريظي هنأ وه نظي نم كلذ ف مهفلاخ ولو ، قحلاب
 لطبملاو س قحملا وه انهاه قحملاف ع لضفلاو ملعلا ىف مهلثم وه نمم
 ٠ لطيملا وه

 هنم ةءاربلا الو س هنع فوقولا الو ى هتيالو كرت زوجي الف قحملا امآف

 ٠ كلذ ىف هل رذع الو س كلاه وهف كلذ لعف ناف ىس نيدي الو ىرب

 لطبملل فلاخملا قحملا لوت نأ لوقلا رثكأ ىفف ث مهنم لطبملا امأو
 نيفلتخملا فالتخاب ملاعلا ڵ مكحلل لهاجلا ىلع ايتفلاب مانت اذا ءاملعلا نم

( ٤ ج عرشلا نايب ٢٠ م)
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 ع لاضلا لالض هنيح نم ملعي نأ هيلعو ث لهاجلا ىلع ةجح ث ءاملعلا نم
 ٠ كلذ ق هجح قحملا نأل ح قحملا ملاعلا نم ايتفلا ه هجحي لطملا لطابو

 هلو ث فالتخالا رمآ هيلع لكشأ اذا هيلع فيضي ال هنا : لبق دقو

 ، كلذ هعسو ىأرب هالوت ناو ، نيدب هالوتي الو لطبملا نع فقي نأ
 5 قحلا جرخم جراخ ره امناو ء ااطاب لمتحي ال ثدحلا ناك نا كلذكو

 و_هو قحلا قفاو نم مهنم قحلاف ، همكح فو ث هيف ءاملعلا فلتخاف
 ةجح ملاعلا لوقو ص امهفااتخاي ملع نم ىلعو 0 هفلاخ نم ىلع ةجحلا

 ء قحلا هنم لبتي نأ كلذ هنم فرع نم ىلعو ص كلذ ق ايتفلا ىف امهيلع

 ء ملاعلاو قحملا ىلوتي نآ همزلي ام لتأو س كلذ نع هقنع ىولب الو

 لعف ناف ث نيدب الو ىرب هنم ةءاربلا الو ، هنع فوقولا هل زوجي ال وأ
 ٠ كله كلذ

 نأ ةجحلا هي موقت ناك نمم املاع ناك ولو 6 لطملا ق همزلي ام لتأآو

 ةلمجلا ىف ةءارب ةطيرش ريغب نيدب هالوت ناف ث نيدب ال ىآرب هالوتي
 ٠ كلذب كله

 هيقف قحلا امم ثدحلاو 6 انتحم ملاعلا و 6 افيعض لطملا ن اك نا و

 ضعب ق كلذ هعسيو ؤ امهقالتخاب ملاعلا لهاجلا ىلع قبضأآ وهف س دحاو ىف

 ٠ فالتخالا نم انفصو ام ىلع لوقلا

 ء نيملسملا نم فيعضلا وه قحملاو ملاعلا وه لطبملا ناك ناو

 لطيمل ةجح الف ث ادحاو ىنعم الا لمتحي ال ثدحلاو ، دحاو ىف قحلاو

 ىف افلتخا امهنأ الا ملاعلا نم فيعضلا آربي مل نا نكلو س قحم ىلع

 الا نيدب لطبملا ملاعلا ةيالو زوجت الو س فيعضلا ىلع ةعبت الف ، كلذ
 هعسو ىأرب هالوت ناف ، لوقلا ضعب ف هنم ةطيرشلا ةءارب داقتعا ىلع

 ىأرب هنم ءىرب وآ ، نيدب هنع فقو ناف ؤ هتيالو ىلع فيعضلاو ع كلذ

. كله نيدب وآ
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 ملاعلا نم فيعضلا ءىرب ناف ث كلذ هعسو ىأرب هنع فقو نا نكل

 كلذ باوصب كلذ باوص لهاجلا ملعي ملو % هلطاب لجآ نم لطنملا

 فذق اذا عضوم ىآرب انهاه فيعضلا نم اريب نآ هل زاج ، هئطخ نم

 لطيملا ملاعلا ءىرب ولو ع هايتقب هجح هب هيلع مقت ملو ڵ هيلو
 0 دحاو ىف هيف قحلا ىذلا كلذ ى افلتخا دتو س قحملا " ىلولا نم

 ء لطملا ملاعلا وه ةءاربلاب امهنم ءىدتيملاو ڵ\ فيعضلا وه امهنم ق_حملاو

 وهو 0 ملاعلا وهو ، لاح ىلع امهنم لطيملا ناك س كلذ ىلع اعلاخت مث

 نيدي هنم ةءاربلا نوكنو ث فذقلا لجآ نم ةمزال ةءاربلا هيلعو ، فذاقلا

 ناو ؤ كلذ هعسو ىأرب هنم ءىرب ناو ث كلذ باوص هجو ملع نا
 نم ىرب هنم ءىرب وآ س ىآرب هالونف اذه ىلع فيعضلا ةيالو نع قاض

 ٧ كله نيدب هنم ىرب ناو ڵ كلذ هيلع قضي مل ّ ملاعلا نم هتعارب لجأ

 عيمج ىف الطبم هيف نوكي ىذلا لاحلا ق نيدب ملاعلا نم ءىرب ناو
 . ملاس وهف لاحلا

 اجرخم لمتحي ال ىذلا ثد_حلا ىف اعيمج نافيعضلا فلتخا ناو

 ص ءاملعلا نم نوفلتخملا سيلو ص ادحاو هيف قحلا نوكي اميف وآ س لطابلا نم

 قفاوملا وه امهنم لطيملاو قحلل قفاوملا وه امهنم قحملاف س امهدحأ الو

 & ىأرلاب امهنع فوقولاو ، ىأرلاب اعيمج امهيف ةيالولا زوجتو ع لطابلل
 ةيالولاف هيلع ىمع ناو ع كلذ فرع نا نيدلاب لطبملا نم ةءاربلا زوجتو
 لطبملا نم امهنم قحملا ءىرب نا ىآرلاب امهنع فوقولاو ، ىآرلاب امهيف
 % ىآرلاب فيعض وه ذا ، فذقلا عضومل قحملا ى ةءاربلا تناك ، هلطاب ىلع

 ةيالولاو ، ىأرلاب هل ةيالولاو س ىآرلاب هنع فوقولاو ، نيدلاب زوجي الو

 هيف ميقتست الو ، نيدلاب هيف زوجي الو ، ىأرلاب نيخيعضلا نم لطبملل
 ٠ ااطبم ناك نا ةطيرشلا ىلع الا ىأرلاب اعطق فيعضلل ةءاربلا

 هرفكي مقي مل نم افذات ناك أذا ؤ ىآرلاب هنم ءعیرببغف فذاتلا امآ و

 عسي اميف فيعضلا نألو ع ءاملعلا نم هريغب الو ع هب ةجحلا ىف هتيالو ىلع

4 ايتفل ١ ق هلهج عسي اميق ةجح مل اعلا و ؤ ايتفل ١ ق ةجح سيل هلهج
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 عسي ال اميف دحاو ىف هبف قحلا اميفو س نيدلا ىف فالتخالا ناك اذاو

 املاع ناك قحلا قفاوف ص نيربعملا نم كلذ هل ربع نم لكف ؤ هملع ليج

 نم وآ ، نيقفانملا نم وآ ص هل ةيالو ال نمم وأ س ةيالولا لهأ نم افيعض وأ

 هعسي ال ام هل ربع نم لكف ء اهوتعم وآ ايبص ناك وأ ، نيدحاجلا

 ريعملاف س هملعب هللا هدبعت امم وآ ء هملع هيف همزل ام نيح ىف هملع لهج

 ، كاه كلذ ىف كسث ن ناف ث كلذ لوبت هيلعو ث هعمس نم ىلع ةجح كلذ

 هيف قحلا ىذلا نيدلا نم هملع لهج عسي ال اميف فالتخالا ناك ناو
 تيجو نم نيب نم نيبو ث هل ةيالو ال وآ ث ةيالو هل نم نيب . ف
 كلذ لكف ،\ ةوعدلا لهآ قاسف نم وأ ، فالخلا لهآ نم هنوادع

 ذ ىلع لوتي مل ام ءىشب هنيعب هيف دبعتم ريغو ، هملع لهج هعسي امم
 هيالو هل همزلي مل نمم ، هنيعب كلذ ىف قحل ثدحب وأ س نيدب الطبم
 % ةلمجلا ىف هنع هفوقو ريغ هلجأ نم نيدي هنع افوتقو وآ ؤ ةءارب وأ

 ٠ هلجآ نم لطابب هيف قحم ىلع هيف مكحب وأ

 نأ كاذ لهج ناو س هل زوجي الف س الطبم هريغ ىف ناك ولو

 هل ثد۔حبي الو س لاتق ام باوص لجأ نم لاق ام باوص ق هئطخب

 لبقي مل ام هلك اذه ىف وهو س هلجأ نم همزل دنف ناك ام ريغ هئطخم

 هلوتبي وأ س الطبم بوصي وأ س اقحم ءىطخي وآ ؤ اقح دري وآ الطاب

 لهجو ث اهاهج عسي ىتلا اهلك ءايسنألاب هليج لاح ف كلذ ىلع نيدب
 ء الطاب لبقي وأ ى اقح دري مل ام كلذ نم ءايشألا عيمج ف وهف اهملع

 قحم ملاع نع وأ س نيدب فيعض قحم نع فقي وأ ، نيدي الطبم لوني وأ

 وأ هل_هجل لطابب نيدب وآ س ىآرب هلضفو هملع ةفرعم هيلع بجو دق

 . هباوص ىلع ابيصم ءىطخي وأ ، هلطاب ىلع الطبم بوصي
 باوص مدقت وأ ، هريغب كلذ ىف بيصملا أطخ مدقت دق ناك ولو

 ةجحلا موقت نآ ىلا اذه ىلع ادبأ ملاس وهف ، كلذ لبق ءىطخملا
هرصيأ اذاف ڵ\ هرصيآو ، كلذ ملع ىلا غلب هوجولا ىآ نم هملعي هيلع
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 ملعلا دعي عجري نأ هل رجي مل 6 هباوص نم كلذ أطخو هلدع فرعو

 هكشو كاذ نع هعوجرب وهو ث كشلا ىلا نيقيلا دعب الو ، لهجلا ىلا

 ٠ كلذ ىف هنجحو هرذع عوطقم لب روذعم ريغ

 ناسل نم هملع لهج عسي امم ىذلا كلذ ملع هنلا مدقت ولو

 كلذ ملع نيآ نم ملعي ال ثيح نم وآ س كرشم وآ ىبص وأ ؤ هوتعم

 هيلا غلب هوجولا ىآ نهف 0 ماهلا نم وآ س هملع بسنكا نيآ نم الو ٠

 مكح همزل مش ى ه دابع هب دبعت ىذلا هللا نيد نم هلهج عسي ام ملع

 هماعب لالدتسالا هيلعف ّ مكحلا كلذ ىلع الاد ملعلا كلذ ناك ڵ كلذ ق

 هملعب ةءاربلاو س كلذ هملعب ةيالولاو كلذ هملعي لمعلا هدلعو ؤس كلذ

 ىف هي هللا هدبعت ام عيمجو ىهنلاو رمألاو ث ةملاسملاو ةبراحملاو ڵ كلذ

 نوكي ديعت همزلي مل ناو ؤس كلذ عم هل سيلو ث هب دبعتلا همزل ام نيح

 ل_عف ناف ملعلا سفن ىف كنلا ىلا عجري نأ هيلع الاو 0 ملعلا كلذ

 هملع ول نآ هيلع ةجح كلذ هملع نوكي ام هب لمعلا همزلي ام عيضف كلذ

 ناسل نع وأ ى ماسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس نم وأ ث هللا بانك نم

 هملعو ، كلذ ءاو_سف ءاملعلا لضافأ نع وأ د ملسو هيلع هللا ىلص هيبن

 هل ةجح اذه امك هل ةجحو ش هيلع ةجح اذه امك ى هيلع ةجح وهو اذه

 ل_صخغلا اذه ىف ملعن الو ، هيلعو هل ةجح ملعلا نوكي ام عيمج ق

 ميقتسي الو ث نيملسملا نم ملعلا لهآ نم دحآ نيب افالتخا ملعلا لهآ نم

 هعوجرد هليلضتو هئطخ دحب ملاعلا اذه ىلع مكحلا نأل ڵ اذه ىف فااتخالا

 نم ءىش ىف ملعلا كرت عسو ىتم هنأل ث لوقعلا ججح نم ملاعلا اذه نع
 ء هللا ند.د عيمج ىف كلذ عسو 4 هملعب ةجحلا مايقو « هملع دعب هللا نيد

 ٠ هللا نيديو ط هللا نيد ىق ملعل ا لطبو

 مل ي ناك ام انئاك هلما نيد نم ءىش ف ملعلا كرت عسي مل اذاو

 نب د نم ء ىش ق وآ 4 هلل ١ ند د عبمج ملع ١ د ١ و .6 هلل ١ نيب د عبمج ق عسي

٠ هللا ءاس نا بل ىذ ىلع بيغي ال ام اذهو “ هللا
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 : فيضملاو بانكلل فلؤملا ريغ لانت

 ىف تدجوو ص باتكلا فلؤم طخب ةريسلا هذه نم هتدجو ام ىضقنا

 خيسلا نع اهنآ ركذيو س اهسفنب ةريسلا هذه نيملسملا بتك ضعب

 ةريسب اهمجرتو س باتكلا اذهل فلؤملا ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبأ

 : بتك ى ةريسلا هذه نم هانغلب ام ىهتنم ىلا غلب املف ء عدبلاو ىواعدلا

 نب دمحم هللا دبع ىبأ خيسلا فيلأت ء ىواعدلاو عدبلا ةريس تمت
 % اهنحصب ملعأ هللاو س اهنخسن ىلع تضرع : اضيأ بوتكمو 4 ميه ارا

 اهنأ الا ، ةيافكلا باتك نم نهادحا ث نيتخسن ىف اهسفنب اهتدجو اذكهو
 ٠ عدبلاو ىواعدلا ةريسب ةمجرتم ريغ

 : بانكلا اذهل خسانلا لان

 ق اذه اموتكم تدجو : ىورنألا ىركسملا دسا ر ني لىناه وهو

 ةيشاحلا ٠

 عست 6 تيسنل ١ موب اه رخآ سلاجم ق ةريسل ا ةضراعم ثتمنت : وهو

 6 ةنس ةئامتسو ؤ ةرثع ىتنثا ةنس 4 م رحملا رهش نم نولخ لايم

 . ىوزن نم ةمرحلا ةراحب

 نيمل سيملا خيش هيبنلا ملاعلا عرولا ةقنلا لجألا خيشلا ضراعملاو

 ٠ دمحأ نب دمحم نب نامثع دمحم ىبأ نيدلا ىن نامع نم ةفاكلا ةودتو

 الا اهدصاتم نم دوذلا ماقأو 6 اه دساف نم اريثك حلصأ دقلو

٥ دري دمحم نب دمحآ نم دبعس بفنكو & ٥ انتيأو 6 هلل ا اش ام
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : هيفو ىحنم ١ رباج ىبآ ني رمع نب دمحأ ركي ىبآ ىض اققلل ب أ 2 ورج

 همحر ىوزنلا ىدمسللا ميها ربا ند دمحم هللا دبع ىبأ خيسلا در

 وهو 4 ميها ربا نم دمحم هللا ديع ايآ ىنعأ 6 هلا ؤس لاؤسلا كلذكو 4 هللا

 ٠ هللإ ءاش .. نا هعضوم ق كلذ ٠, نم ءىش لك نيبم

 امك مامال ا لزع نيملاعلاي زوجي له : هللا كمحر لوقت ام : لاق

 دقعلا ف ةجح ناك امك ث لزعلا ف هيلع ةجح نانوكيو ، هدقع امهب زاج
 نيملاعلاب ناك امك ، امهرضح نم نود امهيآرب كلذ ىف رتتسي مل اذا

 كلذ ريغو ث نامضلاو ڵ، نويدلا نم دابعلل قلعتن ىتلا قوتحلا دتعنت

 مايص نم هللا قوقح ث ىنزلا ريغ دودحلاو 7 جورفلاو ماكحألا نم
 اممو ث هلهج عسي امم ؤ هللا نيد فقو ح جحلا و ث هراطفاو ناضمر رهش

 ملاعلا و ه ىحلا مامالا ى لع ةجحلا امهب موقت امكو ث هلهج عسي ال

 7 ُ هركذت . امم كلذ ريغو ص امهرفك بجوي امي اههيلع ادهش اذا ى ىحلا

 لزع هيب تثي ام لقأ مكبف لالضو ؟آاطخ وهو . كلذ !زوجي ال مآ

 ؟ م امالا

 ء ءاملعلا نم نيرضاحلا ىلع ةجح ءاملعلا نم نيبئاغلل نوكي كلذكو
 ؟ مهلعف زوجي ثيح هولزع وآ مامالل اودتع اذا

 : باوجلا

 كلذ نم رثكاي الو س نيملاعلاب مامال ا لزع زوجي ال هنآ تفرع ىذلا

 ذافنا نع هيف فعضي لاح ىف ريصي وأ س هتكلمم ق هنم رهش رفكب الا

 ىف كلذ اضيأ هنم رهشيو ، ودعلا ةياكنو ث دودحلا ةماقاو ع ماكحألا ا

 هتكلمم ٠

نوكم نأ لمتحي : هللا هظفح ميه اريا ني دمحم هللا دبع وبآ لاق
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 اهنم ىقبي ال ىتح ء هنكلمم عيمج ىف كلذ رهسثي نأ وه ث لوقلا اذه ىنعم

 دقو الا س اهرضح الو س اهودب الو ث اهارتالو ؤ اهيفاسم نم عضوم

 هيف نأل ، لطاب عونتو نم نمألا دنع ىدنع نسحي اذهف ، كلذ هيف رهش

 دوجو نم ناطيسثلا عماطم داوم عطتو ث عزانتلا عونتو نم ةمالسلا
 ٠ ةنترفلاو سبلتلا

 فوخ لتاقلا رمآ ىف افلتخا امل ىسوم عبات ابيبسث نأ دجوي امك
 مهضعب للضي ال ءاملعلا نأل ، ةقرف عضوم كلذ نكي مل ناو ع ةقرفلا
 نكلو س عامتجالا مسخوم ف قرتفت الو س باوصلا عضوم ىف اضعب

 ٠ لدعلا نم ءىنث توف فيخ اذاو ث ناطيسلا ديك نم نمؤي ال

 نم هب هللا رمآ ام كرتي نآ ىدنع نسحي مل لطابلا نم ءىش عوقوو
 قوسف دنع هيف ةجح هلعجو ث هب:هللا هرمآ نم دنع طسقلاب مايقلا
 اذه نوكي نأ الو س هنكلمم عيمج ىف هتسف رهشي ىتح س قسافلا اذه

 هانعم نوكي نأ لمتحيو ث هتفلاخم زوجت ال انيدو اعامجا لوقلا
 كلذ رهسنتد مل ولو ڵ هنكلمم نم هيف وه ىذلا عضوم ا ىف كلذ رهشي نأ

 امنا هو ،:رصمو نميلاو نامع تلخد ى لئاقلا لوقي امك اهعيمج ق

 .٠ ضعبلا هلوخدب لكلا ىلع لوخدلا مسا قلطأف ص اهنم اعضوم لخد

 فارطآ نم نوملسملا هبلا راس هثادحأ ترهس امل نامثع نآ دجوي دقو

 5 هوعماجو ى هنم اولبقتو س اهنم باتو ص هيصاعمب هوفرعو ، ضرألا
 ضعب لتقب رصمب هلماع ىلا ابانك اودجو ث هنع سانلا قرفت املف

 نودجاولا هيلا عجرف ث هنم اهنآ هومهناف ، ضعب ةبوقعو ، نيملسملا

 ، هنم اهنأ هلوسر مهل رقأ الو ع هنم اهنأ مهل رقي ملف اهنع هولأسف ، باتكلل

 رخآ ناكو س رادلا ىف هعم نمو رصوحو “ هننماما نم لازنعالاب هورمأف

 ح هيلا اوعجر ذم هنيبو مهنيب ناك ام عيمج نكي مل ث هولتق نأ هرمأ
 ءىشب هنوبلاطي اوناك دقو ث هتكلمم لهأ عيمج ةرضحب هولتقو هورصاحو
 ثدحي ام مكحب هنوبلاطيو ى هوبلط نآ دعب هوبلط ائيسن نوكرتيو ، ءىش دعب
 اونوكي مل مهنآ نيمدقتملا ريس ف اندجو الو مهنع انغلبي ملو ث هنم
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 ىتح 1 هتكلمم عيمج ق كل ذ ة رهش دعي ال ١ هيلع بجي امي ٥ ذخآ نوريب

 ٠ هتيالو هعسي هتيعر نم دحآ ىقبي ال

 : باتكلا ىلا عجر

 عمسي مسىتقو ئ هلهج عسي ال مسقف : نيمسق مسقنيف رغكلا امآف

 دحاولا نم ةجح هيلع جراخلاف ع 6 هلهج س ال ىذلا مسقلاف 6 هلهج

 ٢أ. . ::. ...:... .<.. ٠ ناك ام انئاك ادعاصف

 ٠ ةجح ملاعلا : موقن لانف هلهج عسي ىذلا رفكلا امأو

 ٠ نيملاع انوكي ىتح : موق لاننو

 مسنتني رفكلا نا ليق اذكه : ميهارب نب دمحم هللا دبع وبأ لاتو

 نيد عيمج ىف كلذكو ؤ هلهج عسبب ال مستو ث هلهج عسي مسقف : نيمسق
 ةفلك هب لزنت ملو ع هللا نيد نم هموزلب دبعتملا نحتمي مل ام لكف ص هللا

 لقعلا نم ةجحلا هب موقت امم ناك س هلهج هعسي امم وهف هب دبعنلا
 موتت ام وأ ، كلذ هبشأ امو ، ديعولاو دعولا تابثاو ى ديحوتلا ريسغت نم
 هب لزن امو ع كلذ هبسنآ امو ص ىهنلاو رمألا نم عامسلا نم ةجحلا هب

 وهف ث عامسلا وآ لقعلا نم ةجحلا هب موقت امم ناك هب دبعتلا ةفلك
 هعسي مل هللا نيد نم ءىشب دبعتلا همزل نم لكف ث هلهج عسي ال امم
 دبعتي مل اذا هب اذه دبعت ىذلا ءىشلا كلذ لهج هريغ عسوو ى هلهج
 ع هريغ كلذ موزلل همزلي مل ام ادحأ مزل ن رآ ادحآ عسي الو ؤ هي ره

 ةلزنمب اولزنب نأ الا : هري مزلي مل اذا همزل ام هع طخ نأ الو
 نم همزل ام مكحب صوصخم وهف دبعتم لكف س ةدحاو ةلزنمب س هريغ .

 عسي امم ناك مامالا رفك عيمجو ث همزلي مل امع روذعمو 4 هللا نيد .

 ء لقعلا نم ةجحلا هب موقت امم ناك ، هلهج عسي ال امم وآ ث هلهج
 هتعاط مهيلع نأ الا هلهج رفك هتيعر نم ملع نم عسي الف ؤ عامسلا وأ
مهيلعو ء هللا عاطأ اذا مهيلع هل بجي امم هيلا جورخلاو «: هترصنو
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 ء هلل ةعاط هلل هتعاط لاح ق هل مهتع اطو ص هللا ىصع اذا هتيصعم .

 لاحيف هتعاطب آ وناد اذاف ش هلل ة ةيصعم هلل هتيصعم لاح ى هل مهتع اطو

 هللا ةيصعمب اوذيدي نأ مهل سيلو ص هللا ةيصعمب اوناد دنف ، هنيصعم

 .٠ هي ديعتل إ ةفلك هي لزن امم ا دهو ؤ ملع الو لهجي

 ه هللا ةعاط ىلع ةمئألل ةعاطلا تناك امناو : رثؤملا ىبآ نع دجوي دقو

 هيلع ام ضقن ىلع ةعاطلا مهل نوكن فيكف 2 مهتعيب تناك كلذ ىلعو

 ىذلاو س هب اوملعي مل ام مامالا رفك لهج نم ةيعرلا عسي ب امناو ڵ اوعيوب

 ٠ هنوملعي ىذلا هرفكب هنولزعي امناو “ هب هناز ال هنوملعب ال

 ق ناورم نب كلملا دبع ىلا ضابآ نب هللا ديبع بانك ىف دجو وب دتو

 ىلع نامثع ةعاط نآ نؤنمؤملا ملعف أ هثادحأ هيلع ددع نأ دعب نامثع رمأ

 ٠ باوجلا ىلا عجر ٠ هلل ةعاط سيلبا ةعاط نوكت الو ڵ سيلبا ةعاط كلذ ٠

 ىف رهش ولو ى هلزع ةزاجا ىلع هيلع عمتجملاب سيلف فيعضلا امأو
 ٠ هيق فداانخالا ثملع دت كلعلو هنكلمم

 اذا هلز_ع زوجي نآ انرايتخاو س كلذ ىف فلنخا : هللا ديع وبآ لاتقو

 نمم مهل عنمل او ؤ ةيعرلا ق ماكحألا ذافناو ص ةلودلاب مايقلا نع زجع

 ضئارفلا عيمج نأل س رمألاب مايقلل هيف اجري نمم هريغ ميدقتو مهملظ
 % كلذ نع زجعلا دنع اهلعف نع رذع دتف ص اهلعف هللا بجوآ ىتلا

 هقو_ةح لطبتو ء هدودح لطعيو ء هللا رمآ عيضب نآ ىدنع نسحي الو

 ٠ هي ءافولا نع هللا هرذع دت دبع دهعل ث هتلخ قونتحو

 هل كسمتلا مهيلع نكي مل قحلاب مايقلا هنم مدعأ اذا انببحأف
 مايقلا مدع اذاف ، قحلاب مايقلاب قلعم وه امنا دهعلا نأل ى دهعلا كلذب

 قحلاب مايقلا كرت ول هنك ے دهعلا كلذ موزل لاوز ىدنع نسح قحلاب ا

 نأ انببحأف ع دهعلا كلذب هل كسمتلا مهيلع نكي مل ث هيلع هتردق دنع
دنع قحلاب نيمئاقلا مهاوناك نيمدقتملا ءاملعلا نأل ، زجعلا كلذك نوكي
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 ىلع مهريغ ردق اذاف مهنيب اعئاض هللا رمأ نكب ملو 6 مامال ١ زجع .

 كسمت امك ث هتماماب كسمتلا مهل ىنبجعآ مامالا زجع دنع قحلاب مايقلا

 دنع هللا رمأ عاض اذاو 6 مهتردقو ٥ زجع دنع مهماما ةماماب نومدقتملا

 ح هللا رمأب مايقلا و ث هلزع ىنبجعآ ت هتيعر ىف روجلا رهظو س هزجع
 ٠ باوجلا ىلا عجر ُ

 اهب تادابعلاب قلعتت ىتلا قوقحلا نم هتركذ امم هريغك كلذ سيلو
 هللا قوقحو دودحلاو ماكحألا نم كلذ ريغو 4 تانامضلاو نويدلا نم

 اهماكحأ فلتخم لوصأ هذه ناف هتركذ امم س هريغو مايصلا نم ص ىلاعت

 ٠ ةجح ريغو لاح ىف ةجح دحاولا نوكي دق

 زوجي امناو \ ضعب ىلع اهضعب لمح زوجي الف ث ةعفدلا هذه نع هب .
 ء ىش ق رسكنن الو > امهنيب ةعماج ةلعم لوصألا ىلع عورفل ١ لمح

 ٠ اهنم

 . ةنسلا وآ ى هللا باتك هل قطن ام وه تفرع ىذلا : هللا دبع وبآ لاتت

 ٨ نيدي الو “ ىآرب كلذ ةفلاخم دحأل زوجي الف 0 مكحب عامجال ا وآ

 ىلع اهضعب لوصألا هذه لمحت نأ زوجي الف ى ملعب الو س لهجب الو

 3 اهعيمج مكحب اهدحاو ىف مكحيف ، ضعبب اهضعب ساقي الو ، ضعب
 زوجي الو ؤ اهضعب مكحب اهضعب ىف وأ س اهدحاو مكحب اهعيمج ىف وأ
 نيمي لثم ىدنع كلذو ث همكح نع هتلازا الو ، هعضوم نع كلذ ليوحت

 ناميألا ةرافك ف لعجو ث ارييخت اهترافك ىف هللا لعجي ملو ث راهظلا
 رييختلاو ، راهظلا ىف زيجي نأ دحأل زوجي الف ص رييختلا ةلسرملا

 ىف زجي مل امك ث رييختلا ةلسرملا ىف زيجي أل وأ ةلسرملا ف زاج امك
 ٠ ناميآ كلذ لك ذا ى راهظلا

 عضوم ق ثلثلا زيجيف 6 سدسلاو ثلثلا نم مألا ثاريم ق كلذكو

ةجوزلاو جوزلا ثاريم كلذكو ك ثلثلا عضوم ق .سدسللا وآ ك سدسلا



٣١٦ 

 > ع امجال ١ وآ ك ةنسل وأ ك باتكل ١ هيف مكح دق امم ١ ذه هيشأ امو

 ٠ ضعب ىلع اهضعب لمحي ال و 6 ضعيب اهضعب لوصأل ٥ ١ ذه رس انتت

 4 بانك هيف قطنب مل ام ؤ لوصأ ا هذه عورف نم ء ىنب ىتأ اذا امأو

 ل_صخلا كلذ قف هبيش ءىشلا كلذل دجو ناف ف عامجا الو 0 ةنس الو

 ٠ لرق اميف تفرع اذكهو ئ هلثم وهف ءىشلا هبشأ امو ئ همكحب هعف مكح

 سيقو ث لوصألا نم هريغ ىلا جرخ اهبش هف هل دجي مل ناو
 اذل ضئاحلا ةمرح اوسانت مهنأ دمحم ىبآ عماج ىف دجوي امك ث اهيلع

 ناك املف س دمعتملا لتاقلا ثاريم ىلع ى ضيحلا ىق ادمعتم اهجوز اهئطو
 ىف ءىطاولا ناك ع هلتق نم هنع هللا هاهن ام هباكتراب هثاريم اعونمم لتاقلا

 اهئطو نم س هنع هللا هاهن ام هباكتراب هنجوز نع اعونمم ادمعتم ضيحلا

 ىف امهيف مكحلا ىوتسا نيلصألا نيذه ف ىهنلا باكترابف ، اهضيح ىف
 دجوي كلذك ص افلتخم امهرومآ نم ريثك ى امهمكح ناك ناو ؤ ىنعملا اذه

 قرقي امك ، هنجوز نيبو هنيب قرغي ربدلا ف ءىطاولا نآ اضيآ ةعماج ىف
 ، ىنز قيضملا ف لوخدلا نومسي ةغللا لهآ نأل ، هنجوزو ىنازلا نيب
 مسا قحتسا قيضملا ىف هلوخدبف س قيضملا ىف لخاد ربدلا ىف ءىطاولاو

 ٠ ةقرفلا ىف امهيف مكحلا ىوتساو ص ىنزلا

 : رعاشلا لوتب جتحيو

 ابحرلا قلخلاو شيعلا عاسو بحأ ىننأل قيضم قف نازب تسلو

 كلذب اوعنتقي مل مث ، ضعبب اهضعب ةعيرشلا اوساق فيك رلظناف
 ٠ ةغللاب اوقلعت ىتح

 مهلتم امناو ث ناهربلاو نايبلا باتك ىف رثؤملا ىبأ نع دجوي كلذكو

 نيبت : اولاق مث ى اماما هيلع مهميدقتو مهجورخو ع مامالل مهلزع ى
دترا هنآ هيلع دهشن نحن : اولاق هولتق املف \ الجر اولتق موتك ، هثدح



_ .٣١٧٧ 

 لبتن ال اناف اناخآ لتق : اولاق وأ ڵ انيلع دوق الف 4 مالسال ا نع

 مهاوعد نيلتاقلل زاجل مامالا ىلع هوعدا ام مهل زاج ولو ث هيلع مهتداهش
 اضيأ رظناو س اهريغ ىلع ةمامالا ساق فيك رظناف ص لوتقملا ىلع

 ف مهتيالو زوجت له مهاخأ لتق هنآ مهاوعد ليقي مل ناو نيلتاقلا ىق

 ٠ مهباوص لمتحيو ص نيملسملا لوق ضعب

 متيلوت ام مكنأ : تافصلاو ثا دحألا باتك ىف اضيآ هنم دجوي كلذكو

 اذهف ع ةمامالا نم آربي نأ هيلع نولسرت متعجر اتلص متلزعو ث رمألا
 _ ةخسن _ هيلع لسرآ مث ، لجر ةآرما جوزت لجرك س فنعو لهج مكنم

 فيك رظناف ى اهقلطي مل وأ اهقلط نا اهجيوزت ف هل ربج الف 0 يقلطيل نآ ِ

 دنع جوزتملا اذه ةدالو ىف مكحلا فيك رظناو ث اهريغ ىلع ةمامالا س

 ةخسن هيلع لسرأ مث ؤ اهجوز اهقلطي نأ لبن اهجوزت هنأ 7 نم

 نم دنعو ء اهلطم مل وآ ؤ اهتلط هنأ ملعب مل نم دنعو ص اهقلطيل نآ

 ٠ اهتتلط هنأ ملع

 دمحم نب ريسثب رذنملا ىبآ نع وهو ث نيملسملا ضعب نع دجوي دتو
 ىلع ليلد هلزنم ىف هلازنعا ىف امف دعبو ، هلصلا رمآ ىف بوبحم نبا

 رهلخ مث س لزنم هنجوزو هعمج الجر نآ ول منيآرآ ء هتماما نم هتعاري

 . اهل همزلي ام عيمج عطقو ء هريغ لزنم ىلا اهنع هتلآ عيمجب هلازتعا

 ةمامالا ساق فيك رظناف ، ا يتارف ىلع لدي هنم لعفلا اذه ناك له
 تناك ال : لاقف س جيوزنتلاب ةمامالا هريغ اضيآ ساق دتو ث اهريغ ىلع

 تقو ىف نيلجرل اهجيوزت زوجي الو ، دحاو لجرل الا زوجت ال ةآرملا
 تقو ف نيلجرل زوجت الو ث دحاول الا زوجت ال ةمامالا تناكف ، دحاو

 . دحاو عضوم ف دحاو

 ىلع مرحم : اهجوز اهقلطي نآ لبق جوز اهل ةآرماب جوزتملا كلذكو
 ءاضقناو ث اهقالط دعب كلذ مهل زئاجو ح ءايلوألاو ڵ جوزملاو جوزتملا

 ىلع مرحم ةمامالا تباث ماما ىلع ةمامالا هل دوتتعملا ناكو ؤ اهتدع
مامالا اذه ةماما لاوز دعي كلذ مهل زئاجو ث نيدقاعلاو ث هل دوقعملا



_ ٣١٨ _ 

 اجوز اهل نآ مولعم ىتلا ةآرملا هذهل جوزتملا اذه ناك املف س اهل هنتنارفو

 ء مامالا ةماما لاوز دعب هل دتع هنا ملعي مل نم دنع هباوص لمتحم

 لئاسلا دصقي ملو ث هريغ وآ ريكنب مهلطاب حصي ىتح اهلاوز لبن وأ
 ةنس وآ ، باتكب باتك نم انفصو دق امم \ لصأب لصأ سايق هلاؤس ف
 لوصألا لمحتو س لصأب الصآ سيقيف ث عامجاب عامجا وأ ، هنسب

 ء نيدلا ىه لوصخلا نأل س كلذ ىف قحلا فلاخيف س ضعب ىلع اهضعب

 ادعام همكح ىآرلاو س ىآرلا ادعام همكح نيدلاو س لوصألا وه نيدلاو

 ٠ نيدلا

 عضوم فق نيدلاب الو ث نيدلا عضوم ف ىأرلاب مكحي نأ زوجي الو
 ق عامجالا الو ى ةنسلا الو س باتكلا نم مكح تأب مل املو ؤ ىآرلا

 نم ناكو س ىآرلا مكح ىلا نيدلا مكح نم جرخ ددع ديدحتب لزعلا

 زجي ملو س سايقلا نم هركذ مدقت دنت امك هريغب ساقي نآ زاجو ، عورفلا
 هيق لوقلا عنمي الو س عضوملا اذه ىف سايقلا عنمي نآ ىدنع دحأخل

 ح ضعبب اهضعب ساقي نآ زوجي ال ىتلا لوصألا نم هلعجيو ىأرلاب
 ديدحتب ى عامجالا الو ةنسلا الو باتكلا نم مكح لزعلا ف تأي مل هنأل
 هسيقي نأ الو ء هفلاخي نآ دحأل زوجي ال ء الصآو انيد كلذ نوكيف ددع

 % ةنسلا وآ س باتكلا مكح نم هيف تبث دق ام ريغ هيف زيجيق ث هريغب

 ١ . عامجالا وأ

 مقت مل اذا زوجيو ث ةمئألا لزع زوجي نيملاعلاب نأ تدجو دتو
 5 .امهيف ىواعدلا فاكتت وأ ، امهرذع عطقب امهلعف تقو ىف ةجح امهيلع

 اناك امك لزعلا ى هيلع ةجح نانوكيو ص كلذ هبسنأ امو امهرمآ لكشيف

 ةيعرلا ىلع ةعاطلاو عمسلا هل بجو امناو ء دقعلا ىف هيلع ةجح

 امهو س هامدنتم امهو ع امهلمع نم لمعو ص امهنجح نم ةجح وهف ث نيملاعلاب

 اذاو ى امهنم كلذ زوجي ثيح “ هالدعم امهو ء هافيزم امهو ث هارخؤم

مهو ى هباتكو ءايبنألا ةثرو ءاملعلاف تبثأ رثكألابف ، نيملاعلاب لزعلا هبث



٣١٦٩ 

 0 هدوهشو هؤافلخ مهو ؤ ه دالبو هضرآ ىق هثويغو هدابع ىلع هللا ةجح

 ٠ ةيعرلاو ةمئألا ىلع ةجح مهو ؤ مهمدع دنع هئايبنأ ماقم نوموقيو

 اممو ث هلهج عسي امم ث هللا نيد عيمج ى ةجحلا موقت نيملاعلابو
 نانوكيو ث ةمئألاي ذفنت ىتلا ماكحألا عيمج نآ ذفنيو ، هلهج عسي ال

 ةجحلاو ةمئألا مدع دنع لوقلا ضعب ق دودحلا ناميقيو ؤ ةجح كلذ ىق

 هللا نم اماع دودحلاو ماكحألا ىق درو باطخلا نا لبق اميف كلذ ىق

 ىفو ( لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذاو ) : ماكحألا ىف هلوق

 تبث ناف ( ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا ) : دودحلا

 ناو ث دودحلا كلذكو ڵ ةمئألا مدع دنع ماكحألا نوذفني ءاملعلا نأ

 ٠ ليق اذكه ماكحألا ىف لطب دودحلا ق لطب

 ماقم كلذ ف نانثالا موقيو ةعامجلا باطخب ظفللا مقي دقو ا
 ٠ ةعامجلا

 ىف ناورم نب كلملا دبع ىلا ضابآ نب هللا دبع باتك ف دجوي دتو
 « سانلا لامعأ ىف نورظان ع هللا ءادهش نونمؤملاو ڵ نافع نب نامثع رمآ

 ( نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لتو ) : هللا لاق كلذكو

 نوملسملا ىآر املف س ىناسرخلا ةيطع نب لاله ةريس ىف دجوي كلذكو

 ء نامز لك ى هلل نورظان نوملسملاو ىصاعملا نم نامثع هب لزن ام
 ٠ هللا باتك ىلع سانلا لامعأ نوضرعي “ ضرألا ق هللا دوهش

 هللا ةريخ اوناك موناف ء ىنارحبلا دايز نب فلخ ةريس ق كلذكو

 مهنيو 0 مهيف هنويعو هرمآ ةالوو 0 مهيلع ءادهستو ث هللا لهآ نم ذئموي

 ىلع هللا ةجح مه ءاملعلاف س تعقو ثيح ةنتفلا رصبيآ نم لوأ مه اوناك

 ةداهش نأ ملعا ؤ اهتداه۔شك امهلزعو باوجلا ىلا مهريغو ةمئألا

 مهنم لزعلاو 0 مهتداهسن تزاج كلذكو ء مهريغ لعفب مهنم مالعا دوهشلا

 عامجاب هبعدب اميف ةطتاس هتداهش ىعدملاو ء مهريغ ىلع مهنم ءاعدا

ةمكثلا ٠



. ٢٣٢٠ 

 لوبقم هريغ لعفب ملعم لك سيل : هللا هظفح هللا دبع وبأ لاق

 هكيرش وأ هدبع وأ هنبال دهش ول هنأل ڵ هريغ لعفب ملعم وه ذا ص هلوق

 كلذكو ث هريغ لعفب املعم ناك ولو ڵ كلذ ىف هلوت لبقي مل ز هريغ لعف ىلع

 ،ههيأآ امو مكاحلاك هسفن لعفب ملعأ ولو ى هلوق ليقي دقو س هدحو ناك اذا

 هلوق لبقي ام عضوم ف هريغ لعف نم هب ملعأ اميف هلوق لبقي امناو
 % هلوق لوبقو ، هتداهش زاوج فق ةلعلا امنا ناك ولو ٠ كلذ ىف

 نم ناك ،\ هريغ لعفب ملعأ نم لك لوبق بجول هريغ لعفب ملعم وه ذا

 لعفب نوملعم مه ذا ى قافنلا وآ ڵ ناميالا وآ رارقالا وآ ء كرشلا لهآ

 عيمج نم ناك ولو 4 دحأ نم لبقي مل ىعدم لزاع لك ناك ولو ص مهريغ

 زوجي ال هنأل ، مهنم كلذ لوبق هل زجي مل دحاو لجر الا ضرخلا لهآ

 ءايدنألا الا اوناك ام انئاك هوعدا اميف مهتداهس الو س نيعدملا لوق لوبق

 امعق كلذ ق مهريعك اوسيلو 6 مهلوق درب ال هناف 6 مهيلع هللا تاولص

 ٠ ملعأ هللاو 6 ليت

 دودرم نوعدملاف س نومكاحلا مهنمو نوعدملا ث مهنم نيلزاعلا نكلو
 ٠ مهلعف قرطم مهلوق قدصم نومكاحلاو 6 اودرب ثيح مهلعف

 ٠ باوجلا ىلا عجر

 ملعا ؤ نيرضاحلا ىلع ءاملعلا نم نيبئاغلا ةجح نم هتركذ ام امأو
 نم هل قوقح هنيعر عبمج ىلع قلعت دقف ؤ هتماما تنثتدش . 3 إ ذا مامالا ن آ

 6 ىلا و نم ةيالوو مهسفنأ ىلع هماكحأ ذافنا و .4 هتبالوو ا 6 هترصنو هنع اط

 6 اهءادأ مهيلع هللا بجوأ ىنلا تاضورفغلملا ءادأو 6 ىداع نم ةوادعو

 مهماما ىلع نوعدم نوجراخلاو ك اهي الا مهقلاخ دنع مهل ةمالس ال و

 هللا نيد ى مهيلع ناك كلذ دنعف س مهب الا نيبئاغلا دنع حصت مل ىوعدب

 نكمي ىوعدب مهيلع ضرتفملا نوعطقي الو 0 مهنيد رمآ ىلع اوتبثي نأ

 ىوعد نأل ث نيرضاحلا نم ةءاربلا نيبئاغلا مزل كلذلف ك اهبذكو اهقدص
 املف \ هيف اولخد اميف لوخدلاو ء مهل دايقنالا نيبئاغلا مزلت نيرضاحلا

٠ ملعآ هللاو ء كل تركذ ام همكح ناك كلذك كلذ ناك



٣٢١ 

 قوقحلا كلتب اهيلع تيبث اذا ةيعرلا امآ : هللا هظفح هللا دبع وبا لاق

 لوزت كلذكف ؤ كلذ ريغو ث ةرصنلاو ةعاطلا نم هتماما تويبثم مامالل

 مهضعب ىلع وأ ، مهيلع مامالا هقحتسا ام الا اهلاوزب قوقحلا كلت مهنع

 مهيلع هل تيث دق ام ةلازا ىف مهل رذع الف ص هتماما لاوز دعب ةبوتب

 ء قحلاب هنع اهلاوز زوجي كلذكف ى قحلاب هل اهتوبث زاج امكو « قحلا ريغم

 ٠ لطابلاب هنع اهلاوز زوجي ال كلذكف ث لطابلاب هل اهتوبث زجي مل امكو

 نيدل نوداضملا مهو نيعدتبملا مهنم نا ليق دقف نوجراخلا امآو
 لحأ ال ميرحتب وأ ك هللا مرح امل لالحتساب قافن وأ ، دوحجب هللا
 وهف مارح هنا اذه لوقيف س لالح ءىشلا اذه نا : لوقي هللا نأل ث هللا
 لمتحي ال ي هلعفب _ ةخسن _ هللا نيدل قرافم ث هلوقب هللا لوقل داضم
 ء هللا كلذ ىف هلطاب ىلع دهشي س هوجولا نم هجوب هللا نيد ق هباوص

 هنأ هسفن ىلع دهشي كلذ هلوتو ث ءاملعلاو ؤ هؤايبنآو هتكئالمو ى هنيدو

 ىلعو ث هسفن ىلع ةجح هسفنب وهف ث لطبم هنآ هلئاق ىلعو س لطاب
 ٠ هلباتو ، هلئانق

 ىلع اودهسثيو س قح كلذ نآ اوعمجي نلو س قلخلا عيمج عمجآ ولف
 نيليزم مهتداهش الو ث كلذ مهعامجا ن راك ام هلباتو هلئاق باوصو هباوص

 ٠ دحأل الو س دحآ ىلع ةجح مهب هماق الو ث همكحل نيلباق الو ص هلطابل

 نم هجوب انتح لطابلا كلذ ليحتسي الو س ةجح كلذ ىف مهنم تناك الو

 اهيلعو ى هسفنل امكاح نوكي نآ كلذ هيلا درو نم لك ىلعو س هوجولا

 ء قحلاب هل دهش نميفو ؤ هيف قحلا ةقفاومب الا هيف هل رذع الو ؤ هيغ

 كلذ نم بجي ام ىلع لاؤسلا وآ ث نيملسملل ميلستلا وآ ڵ لطابلاب هيلعو

 ٠ لوطي هريسفتو

 نوعدملا مهنمو ث كلذل مهميرحت عم نوجراخلا مهو نومرحملا مهنمو
 ّ مهئاعداب نيدلا نوداضي الو ص هللا نيد ةقفاوم نوعدي نيذلا مهو

 مهق نيقداص اوناك ناف ء هللا نيد ق ةزئاج ىه ةفص نوعدي امناو

( ٤ ج عرشلا نايب _ ٢١ م)



 س ٣٢٢

 عقو اذا مهسفنأ نم ةجح مهل موقت الو ء هللا نب دل نوقف ١ وم نوغقحم

 . مهيف عزانتلا

 ك مهفلاخي نأ مهنع باغ نمل سيل نيذلا مهو ث نومكاحلا مينمو
 مكح سيلو ث ليت اذكه مهف ى ةيعرلا ىلعو ةمئألا ىلع ةجح ميسفنأب مهف
 ٠ ليق امدف ادحاو نيجراخلا

 ىلع ىضرف ث ةموكحلا ىف ارسو انلع بتاك ةيواعم نأ دجوي دقو
 لاقي ةفوكلاب اضرأ اولزنف س هل نيقرافم اوجرخ نوملسملا ملع املف ڵ كلذب

 در اع مت 6٨ هنم ١ ولبتف ةبوتلا مهل رهظام مهيلا جرخف 6 ء أ رورح اهل

 اولزنف ك هل نيقرافم اوجرخ نيملسملا كلذ غلب املف ث ارس باتكلاب ةيواعم
 هللا دبعل اودقعو ى هوجحو هورظانف سابع نبا مهيلا لسراف ث ناورعنلا
 اوبجوأو 6 هنعاط اوعلخ دقو الا هبلع اماما نودتعي الو 6 اماما بهو نبا

 ىلعو هيلع ناك 6 ةيعرلا نم ىلع مه دنع راصو 6 اهكرت مهسفنأ ىلع

 ٠ مهتعاط ف لوخدلا هعم نم

 ىلع اوجرخ نيذلا نكي ملف ئ هيلع جورخلا مسا ىدنع مهقحلي دتو

 ةءاربلا هيلع اوجرخ فيك ملعي مل نم زاج الو ث هتيعر دنع نيعدم "ىلع
 ملعي مل نم دنع مهنم ةءاربلا هللا نبد ق مهيلع بجي ناك ولو ئ مهنم

 هيلع بجوأ نم نأل س مهجورخ ف نيلطبم اوناكل س ةيعرلا نم مهملعك
 نآ دعب الا هيلع جورخلا مهل زاج املو س لطبم وهف ةءاربلا نيدلا

 ح مهسفن :أ نم ةءا ريل ا ا وحييي اذل مهملعك اوملع دت هتيعر نأ وملعي

 ملع املكف . ارس مهنيب ةدتاكملا تناكو ث، نونلخلاي ذفنت ال م اكحألا نأل

 6 مهلع بجي امب هلل اوماقو ك هيلع ١ وركنأ مهعم رهشو 6 كلذ نوملس ١

 ٠ هيلع ةجحلا مه مهنأل

 هيلع هنوتقرافي ال كلذ هنم اوملع اذا اوناك مهنأ ريسلا ىف دجن ملو

 ح رخ دقو مهملعك كلذ هتنم ] وملع دك هنبعر عبمج نآ ١ وملعي ىتح الا

٠ مهجورخ مكحك هجورخ مكح نكي ملف مهلتقف ىلع مهيلع



٣٢٣ 

 ء هنم ةرهاشلا هثادحأ نم بات ام دعب نامثع ىلع "ىلع جرخ دتو

 هوبلط ائيسث نوكرتيو ث ءىش دعب ءىشب هنوبلاطي اوناكو 5 هولتقو هوبراحو
 ٠ مهنيب ث دحي ن اك اميق 6 هيلع بجي امي ٥و ذخأيو 6 ٥ وبلط نآ دعب

 نأ اوملعي ىتح الا هيلع بجي امب هنوذخآي ال اوناك مهنأ دجن ملو

 اولوتو ڵ نامثع نم نوملسملا ءىرب دتو 4 مهملعك اوملع دت هتيعر عبمج

 هللا دبع ىلع جورخلاو ، نامثع ىلع جورخلا مكح ف رظناف ع هتلتنق

 . جورخ هلكو فلتخم كلذ مكح ناف س بهو نبا

 : باوجلا نمو

 ىنبلاب مهيلع مكحيأ اثدح اوثدحي ملو ث هيلا اوهتنا ىتح اماما نيدصإت
 فاخو ادلب تدصق ىتلا ةعامجلا ف ليق دق امك ؟ كلذب مهيلع مكحي.ال مآ

 مييلع مكحيآ ث بلسلاو مراحملا كاهتناب نوفورعم مهو ث مهنم هلهآ
 ثد۔_حب الا كلذب ميلع مكحي ال مآ مهتبراحم زوجتو ث :ىغيلاب
 ؟ كلذ هب نوقحتسي

 : با وجل ا

 نوقحتسي ثدحب الا ىغبلا مساب مهيلع مكحي ال هنآ هتفرع ىذلا
 ٠ ملعأ هللاو 6 همسا هب

 ٠ باوجلا ىلا عجر

 اماما اودتعو ح مامالا اذه ةعامجلا هذه نم ءاملعلا لزع نا تيبآرآ

 نورو كبأ 1 مهبيوصت ىلع ر ١ دل ١ لهأ عمجأو 6 هدفع زوجب نمم هريغ

 ه٬باوصو مهبا وص لمتحيو 6 رها لغلا مكح ق كلذ رادلا لهأل اعساو

؟ ال مأ د وتعملا و ك نيلزاعلاو نيدتاعلا



 س ٢٣٢٤ ۔۔-

 : باوجلا

 ةلأسملا ق كل تفصو امي الا زوجي ال مامالا لزع نأ تفرع ىذلا

 ىلع مهعامجا ناك ناف ص نيلزاعلا باوص ىلع مهعامجا امآو ص ىلوألا

 هولزعو ث ودعلا ةباكنو ڵ قحلا ةماقا نع هفعض وآ لوزعملا مامالا رفك

 « رضح وآ باغ نم ىلع ةجح ناكو ؤ اباوص اذه مهعامجا ناك كلذ ىلع

 مهنم ملع ريغب مهيبوصتو مهعامجا ناك ناو ث رخآت نمو دهاسث نمو

 اعامجا اذه ناك ي همكحب مهنم لهجب هبيوصت مهل زوجي ال نم بيوصتب
 ّ مهيلع بجاولا نم عوجرلا ناكو ص ناكو ص رادلا هذه لهأ نم زئاج ريغ

 . ملعأ هللاو

 ّ عامجالا ملع اذا لئاسلا دارأ امنا : هللا هظفح ص هللا دبع وبآ لاق

 نم دنع مهباوص لمتحيآ ك مهنم عامجال ا عقو هجو ىآ ىلع ملعي ملو
 لهآ فلتخا نا تيآرآ ؟ ال مآ مهعامجا عقو فيك ؤ مهعامج هيلع ىفخ

 دوتعملاو نيدتاعلاو نيلزاعلا باوص مهضعب ىعداف 0 مهعامجا دعي رادلا

 هنآ الا مهعامجا ملعي مل نم دنع مكحلا فيك مهئطخ ضعب ىعدا ض هل

 مكحلا فيكو عامجا لبق وآ عامجا دعب هنآ ملعي ملف ؤ مهفالتخا ملع

 ؟ مهدعب نم اشن نم دنع

 ١ وجل ١ ب :

 % ةجح ره ىذلا مهع امجا دعب مهفالتخ | ناك نا هنآ تفرع ىذلا

 وهف مهفلاخ نمف ث اهلبق ىتلا ةلأسملا ف كل هتنيب ىذلا قحلا هجو وهو

 ملع اذا هتقلاخمب هتطخي نآ هنم عوجرلاب ملع نم لك ىلعو ص ءىطخم
 ٠ كلذ مكح

 نع عجارلا ناك 6 زوجي ال ىذلا مهعامجا دعي مهفالتخا ناك ناو

 ٠ لطابلا ىف ىدامتلا نم ريخ قحلا ىلا عوجرلا نأل ث ايبصم مهعامجا

مهضعب همرحو { مهضعب هلحا ثدح ق مهفالتخ ١ ناك ن ١ امآو



_ ٢٣٢٥ 

 !دهاشم وأ ائشان ناك همكح نع لاؤسلا ث مهفالتخا مكح لهج نم ىلع ناك
 ٠ ملعأ هللاو 6 مهفالتخاب هملع دعب

 لصأ فيك ملعي مل اذا لئاسسىلا دارآ امنا : هللا دبع وبآ لاق

 . مهعامجا عقو هجو ىأ ىلع الو ث مهعامجا
 ء هتماما ىلع اعمتجم ناك ماما ىف لوقت امو : لاؤسلا ىلا عجر

 ءالؤه فو ةيرت ف وأ ، هيلا اوهتنا ىتح اوجرخ ةعامج نا مث
 ى مامالا اذه ريغ مامال دتع ءاملعلا نم رهظ ع ءاملعلا نم سان ةعامجلا
 نيدقاعلا ىلع الو س ريخألا مامالا ىلع ريكن لوألا مامالا نم رهظي ملو

 ، مامالا اذه لزع ىف اولخدي مل نيذلا رادلا لهآ مالعا نم رهظ الو ث هل

 س هتماما كرتو ث هلازنعاب لوألا مامالا ىلع راكنا رخآلا مامالا دتعو

 زوجيأ ؤ نيلزاعلاو نيدقاعلا ىلع الو س هميدقتب رخآلا مامالا ىلع الو

 مهتيالو تابثاو ث مهب نظلا نيسحت هل نيدتاعلاو رخآلا مامالا اذه ءايلوأل

 ءامدلاو ريزنخلا محل لكأ ءايلوألل زاج امك ث لوألا مهلاح ىلع

 . مراحملا تاوذ نم مهريغو تانبلاو تاهمألا حكنو س تاحوفسللا

 , هبحاص امهنم دحاو لك لتق ىتح نيداضتملاو نيلناقتملاو
 نم اههنم قحملا ملعي مل اذا اضعب مهضعب نم نيئربتملاو نينعالتملا و
 لكأ مرح دق هللا نأل ، مهل مهتيالو تابثاو ، مهب نظلا نسحب لطبملا

 ةريبكلا باكترابو ث رئابكلا نم هلعجو س حوفسملا مدلاو ةتيملاو ريزنخلا
 رئايك نه لنتلا كلذكو س باتعلاو رغكلاو ةءاربلا اهبكار قحتسي ةدحاولا

 منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو ) : ىلاعت هللا لانق دو س بونذلا

 نوكي الو ٠ ( اميظع اباذع هل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ
 ىف ةجحلا مهب موتت نيذلا ءاملعلا نم ىلولا نوكي دتو ء انمؤم الا ىلولا
 لتاقلا ةيالو زاج اذاو ث هلهج عسي ال اميفو ث هلهج عسي اميف هللا نيد

 لمتحا ام عيمجلا ىف لمتحا اذا ، ةرشعلاو نينثال لتاقلا ةيالو زاج ے دحاول
 ةريثك ماكحأ لوزت ءاملعلا نم اوناك اذا ةعامجلا هذه لبقتو ، دحاولا ف
اميف مهاوتفو 2 مهيلعو ، مهل ىتلا نويدلاو ى مهتانامآو مهتاداهسث نم



_ ٣٢٦ 

 لتابقلاو ء هركذن مل امم كلذ ريغو ث هلهج عسي ال اميفو ث هلهج عسي

 اج عنتما نا و 4 كلذ ريغو ةيدو دوت نم هيلع بجو ام عيمجب ذوخأم

 قا سيلو ث همأ 7 نم دلو لوتقملا نأ عامجالا ىو ث هتبراحم

 عيمجب لعافلا ىلع ىتأي ناك املف ث هلتق هل بجوي ام لتاقلا اذهل هيلع
 ٠ هتيالو تتبثآو ص نظلا هب نسح ت اهيف هباوص نوكي ةلاح هانركذ ام

 زاج ال لهف ض اهيف هلزع زوجي ةلاح هيلع ىتأت تناك امل مامالا كلذكف

 مأ ے مهتيالو تابثاو ، مهب نظلا نيسحت نيدقاعلاو نيلزاعلا ءايلوأل

 باوص لامتحا دنع لزعلاو لتقلا نيب قرفلا انل نيبو س كلذ زوجي ال

 ! ؟ هللا ءاش نا روجآم تنآ ص كلذ

 : باوجل

 لوزت الف .ه عامجاب هتماما تتبث ماما لك نآ تفرع ىذلا
 عامجالا ىلع ضرتعملاف ّ عامجاب الا لوزن ال تناك اذاف ف عامجاب الا

 لوقل “ هعلخ بجوو س همد لح دقف هيلع مدق نم لكو ث ءعىطخم
 قنع اوبرضاف رصم ىف ناماما رهظ اذا » : ملسو هيلغ هللا ىلص ىبنلا
 ق حملا قنع برض زوجي ال هنآ ملعلا لهأ دنع مولعملاو ، « امه دحأ

 هوجولا نم هجوب اهلاوز ىلع عمجي مل ام هتماما ىلع لوكلا نأل ث امهنم
 ٠ هيف فلتخم وآ هيلع قفتم

 لوزت :الف عامجاب هتماما هتبث ماما لك هلوق امآ : هللا دبع ويآ لاق

 عامجالا ىلع ضرتعملاف عامجاب الا لوزت ال تناك اذاف ڵ عامجاب الا

 لانت ول هنأل ؤ عامجا هنآ ىلع لدي ال ظفللا اذه سيفن ناف 0 :ىطخم

 مامت نع فقوو ؤ لوزت الف عامجاب هتيالو تنبثئ ماما لك نا : لئاق

 ىلع ليلد هيف سيلو ص هانعم فورعم امان اباطخ اذه . ّ مالكلا

 . عامجا هنأ

ح امات ( ايا _ طخ اذه نكب مل مالكلا مامت نع فقوو 6 ال : لاق ناو



٢٣٢٧ 

 : لئاقلا لوقي امك عامجاب الا لوزت ال اهنآ هلئاق ىنعم نآ ملع و.

 { اهيلع رصيف ؤ اهنم باتتسي ةرفكمب وآ هبيصي دحب الا لوزت ال اهنا ا
 لوزت ال اهنأ اذه لئاق ىنعم امناو ، عامجا هنأ ىلع ليلد هيف سيلو

 ٠ ع اهمجاب الا

 اهليزي نأ دحأل زجي مل عامجا لوقلا اذه نآ تبثو حص ناف
 ّ عامجالا عضوم ىف الا اهلاوز زيجي نآ دحأل زجي ملو ّ عامجاب الا

 لهجب ىآرب الو ث نيدب نيدلا ةفلاخم زوجت الو نيد عامجالا نأل
 املك نأل ى هلعف زيجي نأ دحأل زجب مل هلعف زجي مل املكو ملعب الو

 دحأل زجي مل أ ةمألا عامجا وأ س هلوسر ةنس وأ ؤ هبانك ىف هللا همرح

 نيدلا دضو ى نيدلل اداضم نوكيف لالح كلذ نا : لوقيف ، كلذ لحب نآ

 .٠ هريغ وه

 ريزنخلاو ةتيملا لكأ مرح دق هللا نل ث الطاب ناك هريغ ناك اذاو
 تمرح ) : هركذ لج لاقف ى قالطالا ىلع ةيالا ىف هركذ ام عيمجو مدلاو و |

 : لوقي نأ دحأل زوجي الف ى ( ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع
 هكرحت هللا قلطآ امك س كلذ ليلحتب قلطم لالح .ةتيملاو ريزنخلا محل

 ، اذه مرح هنا لوقي ىلاعت هللا نأل ث هلوقب هللا لوقل اداضم نوكيف

 .رآ لئاتلا ىنثتسي نآ الا هلوتتي هللا لوتل داضم وهف لالح هنا اذه لوتبق

 !داضم ذئنيح نوكيو ؤ زوجي الف “ هللا ىنثتسا. امك ى رطضملل لالح. كلذ .

 ٠هللا لوقل .

 زجي مل ث عامجاب الا ةمامالا لاوز عامجالا مرح اذا كلذكف ,
 ّ عامجالل اداضم نوكيف 4 ء عامجالا عضوم ريغ ىق اهلاوز لحي ن نأ دحأل .

 ءاملعلا ضعب نع رثألا ءاج دتو ؤ نيد وه عامجالا نأل س نيدلل اتترافم.

 اهل اوزوجي ملف ث ءاملعلا نم هريغ هفلاخ ءىشب ةمامالا لاوز ةزاجاب
 اعامجا مهنم كلذ نكي مل ءىش ق مهنيب فالتخالا مقو اذاو ء كلذب

 هيف هريغ هفلاخ دق اميف اهلاوز زيجملا ناك اعامجا نكي مل اذاو ع هيف
٠ عامجالا عضوم ريغ ى اهلاوز زيجي



٣٢٨ 

 اهلاوز زيجي نأ لئاقلا اذهل زجي مل عامجا لوقلا كلذ نأ حص ناف

 اذه نكي مل هلوق لوقلا اذه لئاقل زاج اذاو ء عامجالا عضوم ريغ ىف

 ٠ ملعأ هللاو ىدنع اذكه اعامجا

 ريغ نم بلاط ىبآ نب ىلعو س نافع نب نامثع ةماما تليزأ دقو

 ةتباث امهتماما تناكو ، امهتماما لاوز ىلع امهنكلمم لهآ عيمج نم عامجا

 . عامجاب

 النذنت ىنح امهتكلمم له آ نم هعم نمب ىلعو ن امثع بر اح دقو

 ىلع نيعمجم امهتكلمم لهآ نم امهعم اوبراح نيذلا نكي ملف امهل نيقرافملا

 ٠ رهاظلا مكح ق امهتماما لاوز

 لثعن ىلا اوبلطف “ ىنارحبلا دايز نب فلخ ةريس ق دجوي دتو

 نع اوعجري نآو ث هب نوردقي امم انتح مهسفنأ نم اوطعيب نآ هعايسنأو
 اوبآو اوعنتماف س مهيلع بجو ام دح اوطعيو ث هميرحتب نونيدي ام ةمرح
 اودامت املف س هيف كلذ نم هنع اوهن ام ةمرح ى اودواع املف ، اولعفي ملف

 عابتاو ك مهسفنأ ءاوهأ ىلع ق اولخت كلذ نم هنع اوهن ام ةمرح ق

 ٠ هتماما ةلازا دارآ نمل نيبراحم هعابتآو نامثع ناك دقف س اهتاوهسش

 نمو ةيواعم س ماشلا لهآ نأ ةيطع نب لاله ةريس ف دجوي دتو

 نيضار ث نامثعل نيلوتم ع نامثع مدب نيبلاط ء ىلع برحل اوجرخ ث هعم
 ةبنك نمو ث نامثع ةالو نم ةيواعم ناك دقو ص هيلع ناك ىذلا رمألاب

 هللا ىلص هللا لوسر هرمآ نمم صاعلا نب ورمع هعم ناكو © ىحول |

 لاح ىف امهو امهلمعتسا نم راضي سيلو ث شيجلا ىلع ملسو هيلع
 ةلزنمب امهتنامآ لاح ق امهو ص امهقسف نم كلذ دعب ثدح ام امهننامأ

 ٠ قاسفلا نم امهقسف لاح قو ء ءانمألا نم امهريغ

 بهو نب هللا ديع مامالا هتكلمم لهآ نم هعم نمو “ىلع براح دقو

هتنيك ماما لك ناك ناف ك مهلتقو ناورهنلا لهأ نم هعم نمو ىبسارلا



٣٢٨٩ 

 مدق نم لكو عامجا اذه نأو ، عامجاب الا لوزت الف عامجاب هتماما
 اهلاوز ىلع عمجي مل ام هتماما ىلع لوألا مامال ١ نأل ڵ\ هعلخ لح دت هيلع

 ، باوجلا ىف انركذ امك ث هيف فلتخم وآ هيلع قفتم ، هوجولا نم هجوب
 هعم نمو همد لحو ث ىبسارلا بهو نبا هللا دبع مامال علخ بجو دتنف

 هللا دبع مدقت دقو عامجاب ةتباث تناك ىلع ةماما نأل ڵ هراصنآ نم

 ٠ هتكلمم لهآ عبمج هتماما لا وز ىلع عمجي نآ ليتق هيلع

 هللل دبع ىلا ىلع هلسرأ ةمألا هيقف سابعلا نب هللا دبع ناكو
 اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل هلوت امآو ص هتعاط ىلا مهوعدي

 لهأ دنع مولعملاو ، « امهدحأ قنع اويرضاف دحاو رصم ىف ناماما رهظ

 فرع اذا ىدنع كلذكو س امهنم قحملا قنع برض زوجي ال هنآ ملعلا
 ٠ امهنم قحملا فرع ارهظ نيماما لك سيل هنل ع امهنم قحملا

 اهب تتبث ىوعد ةفص هسفنل ىعدي امهنم لك ناماما رهظ اذا هنأل
 5 اميهنيد عيمج ىف ناميقتسم امهو س اقداص ناك نا هللا نيد ىف هتماما

 ةحص امهنالتخال عماسلا ملعيب ملو ، ءىش ىف هللا نيد نافلاخي ال
 تماق الو ، امهتماما لصآ فيك الو ص هايعدا اميف ص امهبذك الو ص امهتدص

 لطاب الو س امهنم قحملا قح اهب فرعي ةحص امهفااتخال عماسلا ىلع

 برض هيلع بجي مل ، هوجولا نم هجوب كلذ ىلا هملع غلب الو ع لطبل
 ٠ ملعأ هللاو ع امهدحأ قنع

 امهتيالو س تمدقت نم دنع نيمامالا نيذه ىف مكحلا فيك رظناو

 هوجولا نم هجوب لطيملا نم امهنم قحملا ةفرعم ىلا متلبب ملو ع هعم
 هيلع تماق الو هيف افلتخا ام لصأ ىلع فقي مل اذا « هريغ الو لاؤسب

 ٠ كلذ ملعب ةجح

 امهدحأ باوص ةقرف لك تعدا اذا نيفلتخملا ىف مكحلا فيك رظناو

٠ هعم مهتيالو تمدقت نم دنع رخآلا آطخو



 : باوجلا ىلا عجر

 بجوي هل دوقفملاو ، هل نيدتاعلا . مامال ا نم ريكنلا كرت سيلو

 كله دتف هتردتم لاح ق هكرت ناك نا هنأل ء هل دوتفملاو نيدتاعلا باوص

 لاذضف ڵ كلذ ىف فلتخا دنتف \ هفعض . لاح ىف ريكنلل هكرت ناك ناو ى اوكلهو

 ىف ريكنلا كرتت هنم فرع نم لعف هعسي ال : موقت لاتتو س هعسي : موق

 6 هيلع نيجراخلا نم ةءاربلا هيلع نآ امك ص هنم ةءاربلا هتردقم لاح

 ء هملعك ملعي مل نم عم 0 لوألا مامالا نم ةءا ربلا راهظا هل زوجب الو

 زوجي الو ص نظلا هب نسحي نآ ريكنلا كرت ىف هتردتمب ملعي مل نم ىلعو
 ٠ هل لامتحالا لاح فق نظلا نيملسملا ماماب ءىس نأ

 ناك رئابكلا نم نينمؤملاب نظلا ةءاسا نا ليق دق .: هللا دبع ويآ لاق

 هيف لمتحا اميف نظلا مهب ءاسي نآ زوجي ال هنآو ى ماما ريغ وأ اماما

 نم هجوب نمؤملا باوص هيف لمتحا ام لك نا : لين دقو ص مهباوص

 ٠ هتيالو ىلع وهف هوجولا

 5 ةمهت الب بولقلا لقثي ام هنم رهظ اذا ىلولا نا : ليق دتو
 لقثت امناو ڵ ةريغص ىلع ةماقا الو س ةريبك بوكر الو ص ةبارتسا الو

 هنأ ءايلوألا ىف نسحتسي ال امو هتالخآ ءوس نم ىرب امل هنم بولقلا

 نوكي ال ءافطصالاو ءافطصا ىه امنا ةيالولا نأل ء هتيالو كرت عسي

 ٠ ردكلاب ابو شم

 بكري وأ س هرمآ لكي وآ مهتي مل ام هتيالو ىلع وه : لاق نم لانو
 ٠ هلزع زاج امهتم راص اذا مامالا نا : ليق دقو ع امرحم

 ملو 6 امدهت مهعم راص اغ هتماما نم لا زنعالاب نامثع اورمأ دقو

6| هنم هفرع رذعل نوكي ن رأ ل هالوت نم .ىلوتي الو 6 هبلع دشا رل ىسوم



_ ٣٣٢١ 

 طرتشي نكي ملو ؤ هنع فقي مم نظلا هب نسح ولف س هنع اهلبق ةبوت وآ,
 ٠ با وجل ١ ىل ١ عجر ٠ ةيوت وأ ر ذعل نوكي نأ ١ د أ | هال ون نم ىلوتب ال _ هن آ ,

 سيلو ع هتردقمب ملعي مل نم عم هلوت لوقلا هل لامتحالا لاحبيف ١

 امنا مالعألا نم ريكنلا كرت نأل ، اضيأ مهل ةجح مالعألا نم ريكثلا كرتل

 هتماما تتش ماما لكف ؤ هلهج عسي ال ام نود هلهج عسي اميف ةجح وه '

 ريكنلا كرت ناك ولو ، هيلع نيجراخلا لهجال و س هلهج عسي الف عامجاب

 ، موبوكرب نيمرحملاو نيلحتسممل ا ةيالو زاجل هلهج عسي ال اميف مهل ةجح.
 ٠ همكح اذه ناك زوجي ال اذه ناك املف س ريكنلا كرت عم

 باوجلا ىق لوقلا مدقت دن : ميها ربا نب دمحم هللا دبع وبأ لات

 & هلهج عسي ال مسقو ى هلهج عسي مسقف : نيمسق ىلع مسقني رفكلا نآ

 لصآ ملعي مل نم نيلحتسملا لهج عسي هنا. : ليق دقو س كلذ ركذ ىضم دتو .

 ءاملعلا نم اوع ربب وآ 6 هبكار )ولوتم وآ 6 هوبكري مل ام 6 ٥هوبكترا ام ةمرح

 ٠ كلذ هيسن ام وأ هبكار نم اوعرب اذا .

 مهعسي مل .كلذ لحتسي نم اوءرق كلذ مرح هللا نأ اوملع اذاو
 لهج عسيو ح نبمرحمل ١ لهج عسي كل ذكو 6 لوقل ا .رثكأ ق ٥ رفك ملع لهج

 هبكار ةيالو نم كلهي ام كلذ ىف هنم نوكي وآ غ هبكري مل ام هللا همرح ام
 عسي ال امم وآ 6 هلهج عسي امم ن اك نيرفاكل ا عيمجف 6 كل ذ هيأ ام وآ ني د

 كرت نوكي الف ؤ هوجولا نم هجو ف هبكار باوص لمتحي ال امم ن هلهج
 هرفكو ح اتح كلذ هلطاب ليحتسيف ء هل ةجح هبكا ر ىلع ءاملعلا نم ريكنلا

 .٠ ىده هلالضو ك اناميا كلذ

 ل

 عسي ال امم وأ ث هليج عسي امم ناميالا نم ائيسث دبعلا ىتآ اذا كلذك
 ةنيبب ارفك لمتحي الو ث ناميالا الا ءىشلا كلذ لمتحي ال امم ث هلهج
 كلذ لعاف ىلع ءاملعلا نم ريكنلا راهظا نوكي الف \ هوجولا نم هجوب
 ء الالض كلذ هادهو ص ارفك كلذ هناميا ليحتسيف ث هيلع ةجح ءىنلا

ناك اميف ةجح ءاملعلا نم ريكنلا هل نمم هكرتو ء .ريكنلا .راهظا نوكي.امناو



٣٧٣٣٢ _ 

 قحلا وآ 0 لالضلاو ىدملل وآ “ ناميالاو رفكلل ةلمتحملا ء ايشألا نم

 نوكب الف ى رفك وآ ناميا نم ادحاو ىنعم الا لمتحي ال ناك امآو ح لطايل او

 رفكلا وآ ، ارفك ناميالا ليحتسيف ةجح كلذ ىف ءاملعلا نم ريكنلا كرت

 & هلهج عسي ال امم وآ ث هلهج عسي امم ناميالاو رفكلا كلذ ناك اناميا

 عسي ال لصأو & هلهج عسي لصأ : نيلصآ ىلا عجار هللا نيد عيمج نأل

 ٠ ملعأ هللاو ‘ ليق اذكه هلهج

 اذكه هلعفو ت ةجح ريكنلا كرتن نأ ريشب رذنملا ىبأ نع دجوب دتو

 ملف أ ريكنلا هل نمم ريكنلا كرت نأ ى ملعأ هللاو ، كلذ ىنعمو ث كلذك

 نم ىلع ركنملل ةجح وهف هيلع ركنأ نا ث هيلع ركني مل نمل ةجح وهف ركني
 ٠ هيلع ركنأ

 نيرجاهملل ىغبني ناك دقو س رثألا اذه راثآلا ضعب ىف تدجو دتو

 اولنقيو ، هلل اوبضغي نآ ف مهرهظأ نيب نينمؤملا ريمأ لتق ذا راصنألاو

 نأل ، نامثع مدب سانلا ىلوأ نوكي نآ "ىلعل ىغبني ناك دننو ث هلتق نم
 ٤4 همد بلطيو هلثننت نم لئثتب لدعلا ماما مدب ساانلا ىلوأ لدعلا مامالا

 !وركنب ملف نيملسملا رهظأ نبب لتق ذا املظ لنت نامثع نآ ىلع ليلد اذهو

 : ارعش ليقو ث ةمئأ مهوذختاو هلتق اولوت لب ث هلتق

 راصنأل ١ و نبرج اهملل ابجع

 موقلا لبقأ ابكار نيثالث ى

بالكلل اضرعم التق



٢٣٣٣ 

 ٥ ولت اق ا و _ فقود مل نئلف

 باذعلا ميلأ نم هللا ملع

 . نامثع ىلوت نم ىلع نيملسملا ججح قثوأ نم اذهو

 ليلد ريكنلا هل نمم ريكنلا كرت لعج فيك رظناف : هللا دبع وبأ لاق
 فيك رظناف 0 ايبصم هلتق ىذلا ناك املاظ ناك اذاو ص املاظ لتق نامثع نآ

 : ليق دق هنأل ث هل ةجحو ص هباوص ىلع ليلد لعافلا ىلع ريكنلا كرت ناك

 { رفكلا وأ ناميالا الا لمتحي ال ىتلا ءايشألا نم تسيل ةمامالا ةلازا نا

 ةلازا نا : ليق دق هنآو ء انفصو امك ةجحب سيل هراهظا و ريكنلا كرت نوكيف
 مامالا نوكي نآ لمتحي هنأل ىس رفكلاو ناميالل ةلمتحملا ءايشألا نم ةمامالا

 تافآلا ضعب وأ س زجع وأ س دح وأ ث رفكب هتماما لاوزل اننحتسم
 ٠ اهلاوز ةزيجملا

 اهل ليزملا نوكيو ث هتماما لاوزل قحتسم ريغ نوكي نأ لمتحيو
 ةمامال ليزملا نوكي نأ لمتحا ىناعملا هذه لجؤلف ، الطبم هيلع ايدعتم

 3 مامالا رفكي ام ضعبب اهلازآ اذا ارفاك الطبم مامالاو ، انحم مامالا

 نم لوق ىلع بلاط ىبآ نب ىلعو ث نامثع ةماما ةلازا اذه ىلع ليلدلاو
 ٠ عامجاب امهتماما ةتباث نيماما اناك دقو ث كلذب لوقي

 ىلع ليلدلاو 4 قحم مامالاو ء ارفاك اهل لبزملا نوكي نآ لمتحيو

 ٠ ىبسارلا بهو نب هللا دبع ةماما ةلازا اذه

 نأ وهو ص اعيمج نيرفاك مامالاو ةمامالل ليزملا نوكي نآ لمتحيو
 ٠ هيلع ريكنلا مامالا كرتيو ع اهتلازا ىف ةمامالا ليزملا دعبي

نم اهتلازا هل نم اهليزي نأ وهو نينمؤم اعيمج انوكي نأ لمتحيو



_ ٣٣٤ _ 

 ملسو ث كلذ هبستآ ام وآ سرخ وأ ممص وأ زجع نم تافآلا ضعبب ءاملعلا

 قحلل ةلمتحملا ءايشألا نم ةمامالا ةلازا تناك املف 0 مهيلا ةمامالا مامالا

 ىف ريكنلا هل نمم هراهظاو ريكنلا كرت ناك ع ناميالاو رفكلاو س لطابلاو

 ء ناميالاو رفكلا الا لمتحت ال ىتلا ءايشألا نم تناك ولو ، ةجح كلذ

 ناميالاو ث اناميا رفكلا ليحتسيف ، ةجح هراهظا الو ريكنلا كرت نكي مل
 ٠ ارغك

 لهأ معز 73 ىناسارخلا ةبطع نب لاله ةريس ق دجوب دتو

 :ركب ىبأ نب دمحم نأو ؤ اوضرب ملو % نامثع لنق اودهشي مل مهنأ كسنلا

 .نيملسملا عسي ناك وأ « نوهراك نيملسملا ةماعو ه هباحصأ نم ةبصع ف

 غنورصني الو ى هنورزاؤب الو هنوعنمي الو ٨ مه رهظأ نيب هللا ةفيلخ لتقي نأ

 ريكنلا كرت لعج فيك رظناف ء هلتق ىلع نيملسملا ىأر عمتجا دقل ىرمعل
 ٠ لعافلل هجح

 هلتق نم ىلع ريكنلا كرتف ؤ نامثع لتق رضح نم نآ تدجو دتو
 هلتاتقك هنأو ث ريكنلا هكرتب براحم هنأو ، لتاق هنأ ريكنلا ىلع هتردت عم
 لبانتو « هيقف هولعف امب هيلع مه مكاحو روصنم مهل هنأو .| هبراحمو

 لذاخلا نآو س ريكنملا كرتي هيلع مهاو_ءدل عماسو أ هيلع مهنتداهستل

 ! ٠ باوجلا ىلا عجر ٠ لذاخلاك لتاقلا

 ع ةحوفسملا ءامدلاو ريزانخلا لكآ ةيالول عسوتلا ف هتركذ ام امأو
 ىتح نيداضتملا نيلتتتملا و مراحملا تاوذ نم كلذ ريغو تاهمألا حاكنو

 ٠ نيئربتملاو نينعالتملاو هبحاص امهنم دحاو لك لتق

 جرخي اهبكارمل ةيالولا لاح ق اعسوم ناك ناو لوصخلا هذه نأ ملعا

 ّ حوفسملا مدلاو ةتيملاو ريزانخلا امآ ث ةفلتخم اهماكحأ ناف ؤ هل لامتحالا

 لعجي ملو س رارطضالا لاح ق هلحأ دنف لاح ىف همرح دت هالا ناك ناو

 ء هريغ عم هل ةجح هملعو ء رطضملا ريغ دحأ .ىلا رارطضالا ملع . هللا

ك هريغ مكح ريغ اذه همكح ناك ى هلعفل هريغ عم هل ةجح هملع ن راك املف



_ ٣٣٥ _ 

 هجح هيسنل بكترملا لهج ن راف 4 هتركذ دق امم مراحملا تاوذ حاكن كاذكو

 لدع نم هريبع نيبو هنيب قرفلا ناك كلذك كلذ ناك املف 6 هريغ عم هل

 ١ ةمئأل ٠

 امهل لخلا لامتحا عم امهبذك , نم امهقدص ةحص مدعو 0 ةهنيسنلا

 ٠ لامتحالا عضوم اذه نأل ء اقح امهل باوصل لمتحي الو

 رغك وه ىذلا أطخلاو ةهبشلا سيل : هللا همحر هللا دبع وبآ لات

 . فوتوه كوكشم لك ، كشلا بجي ةهبشلاب نأل ث ةيالولا هب تتبث امم
 ةيالو هللا بجوأ دتو ث كلذ ىف كش ال رفاك اماو نمؤم اما دبعتم لك نأل

 ث رفاك الو نمؤم هنآ ملعي ملف اذه رمآ هبتشا املف س هئادعأ ةوادعو هئايلوأ

 فوقولا بجو همبشلابف « هنع فقو 0 رفاك اماو نمؤم اما ةقيقحلا ف وهو

 ةيالولا بجنت اا 6 كلذ ٢ كش ل 6 ةءاربلا و ةوا دعلاو ضغبلا بجي

 نم ةءاربلا ىف سيلف ى رفكلا الا لمتحي ال ثدحلا ناك اذاف ، ةبحملاو
 ع هتيالو الا زجت مل ناميالا الا لمتحي مل اذاو ع بير الو كسن ثدحملا

 6 مدقتملا ف ةيالولل اقحنسم ناك اذا بير الو 6 هتيالو ق كسن ال و

 : اذه هناميا لبق نم هنم آريي وآ هتيالو كرتت سيلو

 ةهبشلا الا نيئربتملاو نينعالتملاو نيلتاقتملا ق لمتحي مل اذاو
 ةهبشلا عمتجا ءاوسو ث رفكلا نم مهل جرخم ال هنآ تبث دقف ث رفكلاو
 رفكلا نم مهل جرخم ال ناك ناف ء هدحو رغفكملا ناك وأ ء مهيف رفكلاو

 مهنم ةءاربلا ف سيلف ، لامتحا عضوم هسيلو ث مهبالوصل لامتحا الو
 ٠ بيبر الو كت

 ّ مهل باوصلا لامنحال مهل ةيالولا تزاج امنا هنآ تفرع ىذلاو
 لك باوص لمتحمف ث كارتالا ىلع اعم امهباوص لمتحي مل ناو هنأل
ىلع امهنم دحاو لك باوص لمتحي ناك املف ص دارفنالا ىلع امهتم دحاو



_ ٣٢٣٨٦ 

 ةمدقتم تناك اذا هتيالو تتبث اذاف ، دارفنالا مكحب هيق مكح دارفنالا

 نوكيف رفك هنآ كنلا وأ ، هيف ةهبسثلل هتيالو كرتت مل هيف نيقيلا ىه تناكو ح هل

 & كلذب هيلعو هل مكح هباوصو هأطخ ملع ول هنأل ء هيف نيقيلل اليزم هيف كشلا
 ٧ لطبم الو قحم هنآ ملعي مل املف ، هيف لامتحال او ةهيشثلا تلازو

 ناكف ث هيف لصألا ىلا عجرو ث نظلاب هيف مكحي مل هلطابو هقح لمتحا
 هتيالو لزت مل ىلو هنآ هعم نيقيلا ناك املف ث هل ةيالولا ىه هيف لصألا

 ملو ى كلاو هيف ةهبسنلاب هل ةنباث اهنآ نقيتم ىتلا هيف لصألا ىه ىتل

 ٧. هنقح هعم حصي نأ ريغ نم هعم قحم هنأ :هتيالو هنآ نم هل تشم

 6٧ هلطاب هعم حصي نأ ريغ نم لطيم هنآ هنم ءىرب نم هنم ربب الو

 لكو س هنع بيغم كلذ لك ذا ص روزلاب ادهاش ص نظلاب امكاح نوكيف

 ٠ ليبق اذكه روز دهاش وهف بيغي دهاش

 ء هتيالو زجت مل كلذ ريغ ال لطابلا الا لمتحي ال اذه ناك ولو

 ٠ ملعأ هللاو

 5 ةحوفسدلا ءامدلاو ريزنخلا نم ددع ام دعب باوجلا ىف ركذ دتو

 هذه نأ ملعا : لاقف نيئربتملاو ڵ نينعالتملاو نيلنتقملاو ، تاهمألا حاكنو

 5 هل لامتحالا جورخب اهبكار ةيالولا لاح ىف اعسوم ناك ناو \ لوصأ

 . مهل لامتحالا انهاه تيثاغ

 تزاج امناف ى نانعالتملاو نالتتقملاو نائربتملا امآو : كلذ دعب لاقو

 لامتحا مم ص امهبذك نم امهقدص ةحصل مدعو ، ةهبسثلا عضوم امهتيالو

 ء لامتحالا عضوم اذه نأل ث اعم امهل باوصلا لمتحي الو س امهل اطخلا

 ٠ باوجلا ىلا عجر ٠ بلوصلاب ملعأ هللاف انهاه مهيف لامتحالا ىقبف

 امناو ڵ رخآلاب نظلا تأسأ دقف ؤ امهب نظلا تنسحأ اذا كنأل

 ىرت الآ س لامتحالا عضوم كلذف ث امهعيمجب باوصلا جرخي نآ لامتحالا

لمتحي ناك ولو ث هنم آربت نأ هللا نيد ىف كيلع ناكل كيلو ءىرب اذا



٢٣٣٧ 

 نظلا ةءاساو ڵ رخآلاب نظلا ةءاسا هب نظلا نسح ق ناك اذا ، هنتدص

 .ءايلوألا ف زوجتال

 هنآ تفرع ىذلا : هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ لات
 ، هالوتي نم دنع ىلو نم ةءاربلا رهظي نآ هيلع جرحم هنلا هنم ءىرب امنا

 فذاقلا نأ امك ص ايذاك وآ س اقداص ءىربتملا ناك هالوتي هنآ ملع اذاو

 اتداص ناك ؤ هملعك ملعي مل نم دنع ىنزلاب هريغ فذقي نآ هيلع مرحم

 كلذك ك ةءاربلا قحتس ا فذقلا نم هيلع مرحملا هياكترابف ث ايذاك وآ

 ةءاربلا قحتساو س كلذ هيلع امرحم ناك هيلو دنع ىلو نم ءىرب اذا

 ٠ هنم هراهظا نم هيلع مرحملا هباكتراب

 : باوجلا ىلا عجر

 امناو ء اهب هيلع لدتسي راجمو ؤ اهب فرعيب هوجو لامتحاللو

 اطخب ةحصلا مدع دنع نيئربتملاو نينعالتملاو نيلتتقملا ةيالو تتبث
 امهباوصو امهئطخب ىدنع ةحصلا تمدع امناو س بيصملا باوصو ص ءعىطخملا

 ىلع هغلب نم عم ادهاش لعفلا ناك ول هنأل ، امهل كلذ لامتحال

 ٠ مهلعق لبت مهتيالو

 نايب ىلع اليلد اذه ىف نأ وجرأ : هللا هظفح هللا دبع وبأ لاق
 ىلع هغلب نم عم ادهاش لعفلا نكي مل هنأل ، لامتحالا نم هتركذ ام

 ؟طخي ةحصلا تمدع باوصب دحأل الو ، ةطخب دحأ _ ةخسن _

 امهئتطخب ىدنع ةحصلا تمدع امناو ص بيصملا باوصو “ ءىطخملا

 ىلع هغلب نم عم ادهاش لعفلا ناك ول هنكل ، امهل كلذ لامتحال امهباوصو
 ٠ هبف بيصملا باوص وأ آطخب امهلوأ امهدحأل وآ امهيلع وآ ث امهدحآ

 لعف لك نأ تفرع دتو ؤ لامتحا هيف نكي ملو % ادوجوم كلذ ناكو

 قح وآ 0 مارحو لالح وأ ؤ، ةحاباو رجح : نيينعم هللا نيد ق لمتحا

 & مراحملا تاوذل حاكنلاو ك ريزنخلاو ةتيملل لكألاك اذه وحن وأ ، لطابو
 عضوم وهف ، كلذ هبشأ امو لتقلاو ، هنطو ف ناضمر رهش ىق راطفالاو

( ٤ .ج عرشلا نايب _ ٢٢ م )



_ ٢٣٢٣٨ 

 قحب لعافلا ىلع مكحي ال كلذب عماسلا نأل س لطابلاو قحلل لامتحالا

 تناك ناو ص نيينعم هللا نيد ق هل لمتحم كلذ نأل ، ةحصب الا لطاب الو

 تابثا الا زوجي ال ام هنمف ى ةفلتخم هانددع امل لعافلا ةيالو ى ماكحألا

 ٠ هل ةمدقتم تناك اذا هلطاب حصي مل ام لعافلا ةيالو

 عمتجملاب سيلف س بيرتسا اذا هنع فوقولاب لوقي ضعب ناك ناو

 ٠ هنم ةءاربلا زوجت الو 6 هبلع

 ليزمب كلذ سيلو ث ةءاربلاو ةيالولاب هيف فالتخالا ءاج دقو هنمو
 ئ لطابلاو قحلا ٨للا نيد ق لمتحا لعف ناك نا هيف لصألا نأل ء لامتحاال

 ء هيف لامتحالا ليزت ةجح هيف موقت نآ الا لامتحالا عضوم وهف

 لامتحا هيف سيلف ى لطابلا وآ قحلا الا هللا نيد قف لمتحي مل لعف لكو

 ٠ لطابلا وأ قحلا ريغل

 ڵ كلذ ريغ ال الطاب املو س كلذ ريغ ال اقح اما هسفنب لعفلا اذهف
 ىلا جاتحي الف هيف مكحلا رصبأو ؤس لعفلا هعم حص نم كلذ فرعيو

 سفن نم هلطاب الو هقح ملعن ال س رخآلا لعفلاو لعفلا سفن ريغ نم ةحص
 اقح هللا نيد ىف نيبنعمل لمتحم هنأل ، لعفلا ريغ نم ةحصب الا لعفلا
 لطاب اماو قح اما ادحاو ىنعم الا لمتحي ال رخآلا لعفلاو ث الطابو
 . باوجلا ىلا عجر ٠ كلذ ريغ ال

 هبسنو طخ وأ دمع : ماسقأ ةئالث ىلع ىهو همرحم عرفتت ، اهحرشو

 + دمصعلا

 رخآلا ممستلاو ص مرحملا وه مست : نيمست ىلع دمعلا مسقني مث

 . هب رومأملاو حابملا وه

هيف لوتقملاو لتاتلا نوكي مسق : نيمسق ىلع اضيأ حابملا مسقنيو



. ٣٣٨٩ 

 ناك ناو أطخلاو ث ابيصم لتاقلاو ث ائطخم لوتقملا نوكي مسقو ث نيبيصم
 ءادأ نم عانتمالاو ث هيلع رارصالا دعب الا هلعاف مثآ ريغف حابم ريغ
 ٠ هبف قحلا

 مثأي الو 6 مرحم ريغ أطخلا لتق نآ تفرع ىذلا : هللا دبع ويآ لاد

 رمأ هللا نأ سيلو ، كلذ ىف بجي امم همزلي ام عيضي نآ الا أطخلل لتات
 © اطخلا ىف مثالا نع افعو لتقلا ىلع دامتعالا رجح نكلو ك اطخلا لتقب
 كلذ ىف نآ ىل نيبي الاف هلعاف مثآ الو مرحم ريغ ناك اذاف س تفرع اذكه

 ٠ باوجلا ىلا مجر ٠ ملعآ هللاو ، هبوت هنم بجت الو ث ارارصا

 ناف ث هدصاتقم فااتخام ىرجت هماكحأ فالتخاف ، دحاو لعف وهو

 دصقلاب ةقلعم ماكحألا فالتخا نآ ريغ ، ريخألا فالخب ءىش لعفلا ىق ناك

 ناعم هيف ناك املف ؤ هريغ نع هب لغتسيو عستي حرش اهلو س لعفلاب ال

 هيلع رذعب أطخلا لتاقت لثم ك لوتقملاو لئاتلا عيمجلل لامتحأالاب جرخي
 . هيف روذعم هجو ىلع ناك كلذ ص هلعف نا هلعف تقو ىق همالعا

 هملعك ملع نم دنعو ث هتلاخ هللا دنع ملاس هنآ هسفن دنع ناكو

 ةتيملا نم مدقتملا مكح ريغ همكح ناكو ، ىأرلاب هيف فالتخالا زاج
 : درلا ٠ ريزنخلا و

 ىف ىأرلاب فالتخا زاوج ىف ةلعلا تناك نا : هللا دبع وبآ لاق
 . آطخلا امهل لمتحي الو ى باوصلا امهل لمتحي نأ وه ث لونتتملاو لتاقلا

 ة باوصلاب ال أطخلاب ةءاربلا بجت امناو ث ةءاربلا بجت باوصلاب سيلف
 مل اذا لتقلا باوصلاو طخلل لمتحم لعفلا نأ وه ةلعلا تناك ناو
 عيمجلل لامتحالاب جرخت ىناعم هيف نوكيب فيكف ، هلصآ فيك فرعي
 لامتحالاب جرخت ناعم امهيف ةتيملاو ريزنخلا كلذكف ، لوتقملاو لتاقلا
 لمتحا ث ريزنخ وآ ةنيم محل الجر معطي الجر تيآر ول كنأل ء عيمجلل

 لمتحا وآ ، اعيمج امهل لامتحالا نم جرخو ، لكآلاو معطملا باوص كلذ ف

 ائطخم امهدحأ نوكي نأ لمتحاو س نيئطخم اعيمج انوكي نآ

 لتقلا ىف ناك ناو ث لتاقلا ىف ىأرلا فالتخا زاوج ى ةلعلا تناك ناف
هنأ هسفن دنع ناكو ث لوتقملاو لتاتلل عيمجلل لامتحالا ق جرخت ناعم



_ ٣٤٠ 

 امهيف ةتيملاو ريزنخلا كلذكف ث هملعك ملع نم دنعو ث هقلاخ دنع ملاس
 محل الجر معطي الجر تيآر ول كنأل ى عيمجلل لامتحالاب جرخت ناعم

 امهسفنأ دنع امهو لكآلاو معطم ا باوص كلذ ف لمتحا ريزنخ محل وآ ةتيم

 نوكي نآ ىغبنيف ص امهملعك ملع نم دنعو 0 امهتلاخ دنع ناملاس امهنأ

 ةلعلا ءاونسال ىنعملا اذه ىق ءاوس ةنيملاو ريزنخلاو لتقلا ى مكحلا

 . مييغ

 ةلعلا ريغ لعجي ال نأ ىغبنيف هركذ ام ريغ لتقلا ىف ةلعلا تناك ناف
 ىذلاو ئ مهللع فااتخال فلتخم كلذ ىق مكحلا نأ تفرع ىذلاو ى ةلع

 هلل هيق قحلا نأل ث لتتلا ىف ىآرلاب فالتخالا زاج امنا هنآ تفرع

 ىوعد هل لبتت الو . مكحملا رهاظ ىق جوجحم لناقلاو ص دابعللو

 % هريغ نم ةنيب كلذ ىلع ميقي نآ الا س لوتقملا ىلع هسفن نم ةجح الو

 لناتلا ميتي نآ الا س هسفن نم لتاقلا ىلع ةلوبتم هنجحو لونقملا لوقو

 نيح ىق لونتملا ىلع ةجح لنانتلا نم نكي مل املف ث كلذ نالطب ىلع ةنيب

 تاكنو ث هباوص حصت ةجح لتاتلا نم نكي ملو ، هرذع اهب عطتني لتقل
 قحلل المتحم لعفلا ناكو س كلذ ىف ريكنلا كرتب مهتحج كلذ دنع

 ( : لطابلاو

 كرتت الف : لطابلا و قحلل لمتحم كلذ هلعف نأل ت هتيالوب : لاق نم لاقف
 اهب عطقني ةجح هيلع حصي نأ ريغ نم رفكلاب هيلع مكحيو ، هتيالو
 % لطاب كلذ هلعف نا كشلاب وه امنا انهاه هتيالو كرت نأل ، هرذع

 ث ٠. هلثم نيقيب الا نيقيلا لوزي الو ث نيقيلا ىلع تناك هل ةيالولاو

 كلممتحا اذا ء ه رمآ نم هيلع لكشا ال هنع فوقول اي : لاق نم ل انتتو

 . فوتوم كوكشم لكو ث هلعف ىف هلطابو هقح

 هيلع روجحم وه ىذلا هلعف نم رهظ امب هنم ةءاربلاب : لاق نم لاتقو

هسنقنت ىلع رهظم جوجحم وهم ؤ هلوق نم هيلع ةلويتم همصخ ةجحو . هريغ



_ ٣٤١ 

 4 كلذ هلعف ؟ لطيم هنآ ىلع ءىرب نم هنم أربي ملو ك عولخم هي وه . ام

 هالوت نم هلوتي ملو ، كلذ هلعف ف لطبم هنآ ىلع ءىرب نم هنم آربي ملو
 ٠ كلذ هلعف ق قحم هنآ ىلع

 دحأب هيلع مكحي مل % لطابلاو قحلل المتحم هلعف ناك امل هنكلو

 . روزلاو بيغلاب هيلع !دهاشو امكاح نوكيف ث ةحص ريغ نم كلذ
 نيقيلا نع لزي ملو ث ةيالولا وهو ث هيف لصألا ىلا ىلونملا عجرو

 لصملا نا : : ليق دتو 0 هركذ مدقت دق امب هنم ءعىريو ؤ هبف كلاب هيف

 ةجح سانلا نم دحآ هيف هيلع نوكي رمأ ىف لخد نم لك ن نآ اذه ق

 3 اجوجحم كلذ ىف لخادلا نوكيو ث ةجحلا كلذ ىف هيلع ماق ول ن رآ

 هريغ نم اهميقي ةنيبب الا هسفن نم ىوعد الو لوق حصي ال نوكيو

 { جوجحم اذه ىف وهف ةجح هيلع همصخ لوق نوكيو ث هاوعد ىلع
 هيف هل نوكب ال اميف ةءاربلا هسفن نم حيبي نآ هل رذع ال جوجحملاو

 ٠ باوجلا ىلا عجر ٠ هريغ نم اهميقي ةجحب الا ةمالس

 دنع هاوعد ةحصب هير دنع املاس ناك املف ء عدم اذه ىف هنأل

 هنم هل زوجي الو ف هالوتي نآ هملعك ملع نم ىلعو ص كلذ زاج ، هسفن

 لوصألا هذه هبشي الو س تملع اميف نيملسملا نم دحأ لوق ق ةءاربلا

 : درلا ث ةمئألا لزع اهنم ءىشب الو اهتركذ ىلا

 كلت فالتخاب هملع عم لئاسلا دارأ امنا : هللا دبع وبآ لات أ
 ء مرحم لك هباكترا دنع هتيالو ةتبثم ىلولا ناك ال هنآ اهللعو ء لوصألا
 جورخب الا ى هللا نيد رهاظ ىف كالهلاو رفكلا نم هل جرخم الوأ

 ازوجي ةلاح اهيلع ىتأي ىتلا رئابكلاو تامرحملا عيمج ىق هل لامتحالا

 اهيلع نونمتؤم دابعلا ىتلا ضئارفلا نم كلذ ناك ، هيف اهبوكر هل

 قصلا ىتلا تامزحملا نم ناك اذا ص كلذ هبسثأ امو مايصلاؤ ةالصلاك
 تامرحملا نم كلذ ناك وآ ، كلذ هبشأ امو ريزنخلاو ةتيملاك ء هدحو هلل اهيف

ص ىماتيلا لاومأ لكآو جورفلاو لتقلاك دابعللو هلل اهيف قحلا ىتلا



٣٤٢ 

 جرخم ال ىتلا تامرحملا كلتل بكارلا ناك املغ ، كلذ هبشأ امو غلبلاو
 زوجي ام لاح ىف اهبكر هنآ هل لامتحالا جورخب الا كالهلاو رفكلا نم هل
 زوجي ةلاح هيلع ىتأت مامالا ناكو زوجتو هتيالو هتبث ، هيف اهبوكر هل
 ناك اذا ةلزاع ةيالو تتبث ال له ث كلذ ريغ وأ ممص وآ زجعل اهيف هلزع

 تامرحملا ثادحألا كلت عيمج بكار ةيالو تتبث امك ةمئألل هلزع زوجي نمم

 ٠ هنم ةءاربلاو هطخسو هباقع نهنم ةدحاو بوكر ىف هللا بجوأ ىتلا
 : باوجلا ىلا عجر

 . عامجاب الا لوزن الف عامجاب تتيث اذا ةمامالا نأل

 : درلا

 لك لعلو ث دحاو ريغ نع رثألا اذه تدجو : هللا دبع ويآ لاق

 اذا هنآ هليوأت ف ىدنع نسحي ىذلاو بهذم ىلا كلذ ىف بهذي دحاو

 فلتخا دت ءعىتتب هلزع ءاملعلا ضعب دارأف ؤ عامجاب مامالا ةماما تتبث

 اوناك وآ هتماماب لوكسمتو ص هب هلزع نع مهريغ منتماو ى هب هلزع زاوج ف
 ىوعد مهضعب هيلع ىعداو هلزع فق مهيأرب اوفظنخاف س ىآرلا لهآ نم

 مامالا ةماما لوزت الف اذه وحن وآ س كلذ مهريغ ركنأو ث اهب هلزع زوجي

 ىمع وأ مص اذا مامالا نأ تدجو دتو ؤ مهنم عامجاب الا اذهب

 لاوز ىف فلتخم اثدح ثدحي ملو ء هلقع حص ام تافآلا ضعبب زجع وآ

 % هلزع ىلع رادلا لهآ ءاملع عمجي مل اذا : ليق دقو ص كلذب هتماما

 كسمت امب هتبراحم مهل نكت ملو ، كلذب رفكي مل ضعب لوتب وه كسمتو
 : باوجلا ىلا عجر ٠ لدعلا لهآ ليواتآ نم لوقع

 ح مهرسكو مهريغص اهب هتكلمم لهأ ىلع تانونيدلا ىرجت اهتوبثبو
 ةالصو ةاكزلا ءادآ نم مهلهاجو م هملاعو ؤ مهدوسأو مهذخيبأو

 ةرصنلاو تاءاربلاو ڵ تايالولاو تاموكحلا ذاغناو ء تاعامجلا

. هبحاص نود اهب دحأ درفني ال نوكرتشم اهيف مهو ، تابراحملاو



 س ٣٤٨٣

 : درلا

 نأ دا رأ ناك ناف ؤ“ لوقلا اذه ىنعم ملعأ ال : هللا دبع وبآ لاتق

 اهتوبثب مهنم دحأ درفني ال مهل ةمزالو ةكلمملا لهآ عيمج ىلع ةتباث ةمامالا

 ىلع تتبثو ث دحاولا ىلع اهتوبثب عيمجلا ىلع تبث هبحاص نود اهموزل الو

 نود دحل درفني ال ءاكرش اهيف مهو ، عيمجلا ىلع اهتوبثب دحاولا
 دعي اهبلع رصأو ث ةريبك بكر اذا مامال ا نآ تفرع دقف ث اهيف هبحاص

 ، هتيعر نم كلذ ملع نم دنع هتماما نم علخنا دنف س اهنم اهل ةياتتسما

 ةمامالا تباث وهف ةيعرلا نم كلذب ملعي مل نمو ى كلذب مهعم هتماما تلازو

 ةخسن كلذب ىدنع ءاوسو ت مهيلع ةمامالا قح هل بجاوو 6 مهعم .

 نم ادحاو الا كلذب ملعي مل وآ ادحاو الا ةكلمملا لهأ عيمج كلذب ملع

 تلاز نمل سيلف كلذ نم هللا هدبعت امب صوصخم لكو ص ةكلمملا لهآ عيمج

 عضوم ىف هريغ ىلع كلذ توبثل هسفن ىلع اهتبثي ارهج وأ ارس مكح ىف هنع
 نع اهلاوزل هنع اهليزي نأ هيلع تبث نمل سيلو 2 اهتابثا هل سيل ام
 ٠ هب اهلاوز زوجي امب الا هريغ

 لهآ عيمجف س كلذ نم همزلي امب دبعتم لك مامالا ةعاط كلذكو

 ڵ كارتالا هللا نيد ف مهيلع بجي ثيح ء ةمامالا ىف نوكرتشم ةكلممل ا

 . اهيف دارفنالا مهيلع بجي ثيح نودرقنيو.

 هلدع جرخي ليوأت كلذلو س ةكرتسثم ريغ ةمامالا نآ تفرع دتو

 . هيف قحلا قفاوف هليوأت نم اندنع

 : باوجلا ىلا عجر

 هنأل ، ةكلمملا لهأ عيمج نم هيلع عدم وهف مامالا ىلع ماق نم لكو
 مهعسيو هيلع نيجراخلا لهج الو ث هلهج مهعسي الف ةمامالا تتبث ا ذا

٠ ضعبل مهضعب لهج ا



 : درلا

 ال نولحتسم مامال ١ ىلع نوجراخل ١ ن اك اذا : هللا دبع وبآ لاق

 ةمرح لصآ ملع نم مهرفك ملع لهج عسي الف ؤ كلذ نم مهيلع هللا مرح

 اذه عيضي ملو ء اليلحت كلذ ىف نيعدم وأ نيمرحم .اوناك ناو ث كلذ

 نيبد ىق هيلع بجي ‘ اتح هلطابب لهاجلا جراخلا اذه جورخب ملاعلا

 ء كلذ ريغ وآ ث هتعاطل ما زتلا وآ ڵ هتردق دنع ةرصن نم مامال ا اذهل هللا

 بيوصت وآ ث هنم ةءارب وآ ؤ م امالا اذه ةعاط نم جورخب هللا ىصع وآ

 هيلع قيضي الف ث اهب كلهي ىتلا لاعفألا نم اذه هبسشآ ام وآ س هيلع جراخلا

 عيمج ةمرحب نئاد ناسنالا نأل ڵ هيلع جراخلا اذه رفك ملع لهج ىدنع

 لصأ ىه ىتلا هتلمج نم كلذ ريغ وآ ابروأ ىنز نم هيلع هللا همرح ام
 . هنيد

 نئاد وه ام بكري نم ىآر اذاف س كلذ ةمرحب الهاج ناك ولو

 كلذ ةمرحب لهاج هنآ ريغ ث هتلمج ماكحأ .نم هب هللا هدبعت اميف هميرحتب

 نئاد وه ام بكري نم ىآر اذا كلذك هرفك ملع لهج هل مساوف هنيعب

 مامالا ىلع جورخ نم كلذ ةمرح لهاج هنآ الا س هنلمج ىف هتمرحي

 وهف هنم نكي مل ام هرفك ملع لهج هل عساوف هل ث نايصع وأ 2 لطابلاب
 ناد اميف ىدنع قرف الو ث هب هدبعت دت ءىش عيبضت نم هب كلهي لعف
 هبكري نم ىآرف ث هريغ وآ مامال ا ىلع جورخ وآ س ابروآ س ىنز نم هتمرحب

 ٠ هرنك لهجف

 نئاد وهو مامالا ةعاطب هرمآ امك ةالصلاب هرمأ دت هللا ناف اضيأو

 مامالا ةعاط عييضت هيلع مرح امك ص ةالصلا نم هب هرمآ اميف هتعاطي

 امك هيلع جورخب مامالا ةعاط عيضي هاري نم رفك لهج ىدنع هعسيف
 جورخب مامالا ةعاط نم هب هرمآ اميف هتعاطب نئاد هاري نم لهج هعسي

٠ مامالا ةعاط نم هب هرمآ اميف هتعاطب نئاد هارب نم لهج هعسي امك ي هيلع



 ب ٣٤٥

 وه هنم نكي ملو ُ كلذ ةمرح لهج ١ ذا ةالصلا عيبضت .هيلع مرح دقو

 ٠ ملعآ هللاو ڵ كلذ ق هيلع .بجي ءىش عييضت نم هم كلهم لعف

 هيلع ةجحلا مه اوناكو س قحلاب مامالا ىلع نوجراخلا ناك اذا امآو

 3 مهليلضت الو هيلع نيجراخلا ةئطخت هعسي الف س هيف هتيعر ىلعو

 ّ ماما ىف هللا ىصعي نآ هعسي الو ؤ هترصن الو مامالا بيوصت الو

 . مهيف قحلا ةفلاخم ىق رذع هل سيلو ٤ جراخالو

 !زوجي الف 6 هقرافو "ىلع ىلع ىبسا رلا بهو نم هللا ديع جرخ دقو

 ىف هيبوصت الو س "ىلع ىلع هجورخب هنم ةءاربلا الو 5 هللادبع ليلضت
 وأ اقتسشان نآ ولف 7 مهنم هللا ءاش نمم نامع لهآ لوق ىف هللا دبع لتق

 لطابلاب "ىلع ىلع جرخ ىبسارلا بهو نب هللا دبع نأ هعم رهش ابئاغ
 ةمامالا تباث ناك ك ايلع ن نآو ٤ 6 هجورخ ق هيلع دمعتم 6 هتمامال بصاغ هنآو

 هيف فلتخا الو } طق ربخلا اذه رغ بئاغلاو ءىشانلا اذه عمسي ملو
 مل مهنم هللا ءاسث نمالا ايندلا لهأ نم ةملكلا عامجا هيلع دجوو هدنع
 ء اهبيوصتو اهقيدصت الو ةرهسثلا هذه لوبق بئاغلاو ءىشانلا اذهل زجي

 نيطايشلا هتعدا ام رهش دنتو \ بذكو روز ةرهشو ىوعد ةرهش اهنأل

 هنعد ١ امو ك رحسل ١ نم ملسو هبلع هلل ١ ىلص دو ١ د نب ن اميلس ىلع .

 كلت هللا بذكاف ك لتقلا نم ميرم نيب حيسملا ىلع ىراصنلاو دوهيلا

 عحي ققح نأ دحل زوجي الو ئ فذك ىه ذا اهلوبق زئاج ريغ ناكو 6 ةرهشلا ٠

 نم ةرهشلا تحص ول كلذك ء ابذاك ناك هنأ نكي مل امل : لوقيف بذكلا

 ىعدملا نأل ، اقح لصألا ىف تناك ولو ث اهلوبق زجي مل ىوعدلا لهأ

 اذا اتتداص ناك ولو ص اهلوبت كل زجي مل ىوعد ىعدي كينذآب هتعمس ول

 ٠ هنع رهش اذا كلذ لوبق زوجي فيكف هتدص ملعي مل

 ىف قحم هللا دبع نأ بئاغلاو ءىشانلا اذه عم حصو رهس ول كلذك

ممل مهربخ نم ةحيحص لصألا ف تناك دق ةفصب "ىلع ىلع هجورخ



_ ٣٤٦ 

 . قدصو قحب ةرهش اهنأل ڵ اهبيذكت هل زجي ملو ح اهلوبق كرت هعسي

 لئاضقي عمسف ءىنشان آشن ول هنأ تدجو دقو س اهماكحأ فلتخي ةرهسلاو

 5 تحصو هعم ترهشف ء ةحيحص لصألا ىف ىه ىتلا بلاط ىبأ نب ىلع

 اذاو ؤ اهبيذكت هل زجب ملو 5 اهلوبق هيلع ناك ى هبلق نم بيرلا عفتراو

 . ملعأ هللاو ةرهسلا كلت لوبق زجي مل هللا دبع لتق ىف قحم هنأ هعم رهش

 ٠ باوجلا ىلا عجر

 ناك ناف : هل ليق ، اهلهج عمسي ال مالعألا كلذك : لئاق لاق ناف
 ىنغتسي نآ زرجب الو ئ ضعب نع مهضعبب ىنغنسي هناف هلهج عسي ال

 ةجح هيلع تمانق نم الا مهنع هب ىنغتسي نأ زوجيو ث مامالا نع مالعألاب
 : درل ١ هملعب هيق صوصخم وهو همكح هل مزال كلذف مه دحأ ةيالو

 % اعيمج مالعألا و مامالا نع ضعب ىنغتسي دت : هللا دبع وبآ لاق

 جانحي الو س مالعألا ىلا جاتحي دقو ى اعيمج مهنع ضعب ىنغتسي الو

 ٠ هريسفت ىلا جاتحم ريغ رصبم كلذو ، مالعألا ىلا جاتحيو ث مامالا ىلا
 : باوجلا ىلا عجر

 نمل زجي مل ء اهانفصو ىتلا تانايدلا قلعي نم كلذك كلذ ناك اذاف

 ملعب الا & مهعم دايقنالاو ى مهيلا ميلستلا نيلزاعلا ملعك مامالا نم ملعي

 مهملعك ملع نم ىلعو ء مهنم ةءاربلا هللا نيد ق هيلع ناك مهملعك

 : مهئامد ليلحتو مهضارعأل مهتحابا نم مهلعف نع ةياتنسالاو ةحيصنلا

 ةءاربلا مهمزل الاو مهنم اولبق ناف س هعم مهتيالو تتبث نم ىلع كلذو
 : درلا ه مهنم

 دايقنالا الو ميلستلا زوجي ال هنآ تفرع ىذلا : هللا دبع وبآ لاق

 ناف ص لعفلا كلذ نم هل ةباتنسالاو ةحيصنلا هيلع بجي ءىش ق دحأ

 بجي الو ث رفكلاب الا هنم ربيب ال هنأل س هنم ةءاريلا هتمزل الاو هنم لبت

 5 دحأل داقني نآ دحأل زوجي الو ء هللا ةيصعم نم الا ةيوتلا همزلتو هيلع

هنتم بات ناف ى هنم هييتنسي نآ همزليو هب رفكي لعف نم دحأل ملسيو



_ ٣٤٧ 

 هيلع بجي اميف هعم لوخدلا هيلع ابجاو نوكيف ، هنم ءىرب الاو جرخو
 هيلعف مهملعك ملع اذا مهل دايقنالا هيلع نأ حصو تيث ا ذاو 64 هنم هجارخا

 . ملعأ هللاو ى ىدنع اذكه امهل دايقنالا هيلع نوكي ام لاح ف مهتيالو

 نم ةءاربلا تمزلو س مامالا لزع لوبق رجح امنا ناك نا ام امو
 اضيآ كلذكف ص هلزعل لتاقلا نع مامالل ةبجاولا تانايدلا طوقسب هلزاع

 ليزملا نم ةءاربلا همزليو ، دحآ نع ةنايدلا هب طقست لعف لك رجح بجي
 كولمملا لثم مامالا ريغب ريغلا ىلع تانايدلا قلعتت دقو ء هنع ةنايدلا كلتم

 5 تانايدلا قلعت لاوز ىه امنا ةلعلا تناك اذاف س اهجوزل ةآرملاو « هديسل

 رطخ مظعف ء ءايسثألا تتوافت ولو ڵ ءىش ىف ةلعلا هذه تدجو ثبحف

 ىنعملا كلذ ىف اهمكح ناك س رغصو اهنع رخآلا لءعاضتو ربكو ث اهضعب

 نيتم ىف ةلعلا تدجو اذا هنآ دجوب اذكهو ص اهيف ةلعلا دوجول ادحاو

 ٠ ملعأ هللاو دحاو ىنعملا كلذ ىف اهمكح نأ ريغصلا ريبكلا ىق انوافن ولو

 : باوجلا ىلا عجر

 دنع وهو مهئامد كفسو ت مهل ةبراحملا مهملعك ملعي مل نم ىلع نأل

 ىنعأ مهملع ىف ارفاك مامالا ناك ولو ء مهل لالح هللا نيد ق مهسفنأ

 دحاو نم مامال ا ةيالو هعست نمم رادلا لهآ نم ىقب ولو س نيجراخلا

 قرغلا اذهف ، هترصن نكمآ اذا هفلاخ نم ةئطختو هترصن هيلعف ؤ ادعاصف

 ىل رسيتو هركذ ق رضح ىذلا وهو ث ةمدقتملا لوصألاو لصفلا اذه نيب

 نم ناك امو ے هنم هللا رفغتسأ انآف اطخ نم ناك امف س هحرشو هنبيبت

 ٠+ هلل ١ نم وهف ف ١ وص

 . ميظعلا شرعلل بر وهو تلكوت هيلع 2 هللاب الا ةو الو لوح الو
 ٠ ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

هجورخ لاح ف همد هللا نيد لحأ نم لك : هللا دبع ويآ لاق : درلا



- ٣٤٨ _ 

 جورخلا .زوجي ال ناك اذاو ث هل ودع هلل براحم لطبم وهف ث .هتبراحم وآ

 ىق ةجح هيلع هلل موقت ال ث هروجو هملظ ةلازاو هرفكب مامالا اذه ىلع

 هرفكبي ملع نم نأل ، هرفكم ملعي مل نا رادلا لهآ نم دحاو ىقب ام كلذ

 دحآ قتي مل هنآ ملعي ىتح ى :هيلع جورخلا دحأل زجي مل هتيالو هعست مل

 © هنيعب هتيعر نم دحاو لك ىف هعم كلذ حصيو { هتيالو هعست .هتيعر نم

 لعف ناف ث نونظلاب ذفنت ال ماكحألا نأل 0 . مامال ا رفك هعم حص دق هنأل

 هنم ةءاربلا نم هتحايا هيلع مرحم وه ام هسفن نم حابأ دن ناك كلذ ليق

 هتكلمم عيمج ىف هرفك رهش ولو ث هيلع جورخلا اضيأ زوجي الف ث لتقلاو
 عم كلذ حصيو ث ه رفك هعم رهس دن هتيعر نم دحاو لك ن نأ ملعي ىتح

 اهنحصو ءا هيلا اهغولبب دحآ ىلع مكحي ال ةرهسلا نأل ، هيلع نيجراخلا

 ةجحلا هيلع تماثتو س هعم تحصو “ هتغلب دن اهنأ ملعي ىتح الا هدنع

 ` ٠ اهيف هنع بيرلا عافترا وهو ء اهنحصب

 5 لويتم هلونف هعم حصب مل . ٥ رهشل ١ هغلبت مل هنآ ىعد ١ نم لكو

 مل اهنأ ىعدا نم لكف ى ةروهشم ريغ تناك لصألا ف ةرهسثلا هذه نأل

 ٠ لوبيتم هلوقف هعم رهسن

 مكدنعو اندنع تيبث دق : : انلق ريستب رذنملا ىبآ ةريس ف دجوي دننو 7

 كلذ قو ك هنياعي مل نم عم هتاتنوأ لوآ ق اروهشم نكي مل روهشملا ن

 دت نوكي نآ الا زوجن ال اولات ناف ف مكتفلاخم ىلع هترهشل مكنم ءاعدالا

 ؟ ةريثك تاتنوآ دعي ولو ئ هملع

 هنأ تبثو حص اذاو ع مكنع بيغمل نوعدم كلذ ق مننأ : انلتن

 هعست رادلا لهآ نم دحاو ىقب ام رفاكلا مامالا اذه ىلع جورخلا زوجي ال

 ىقب ام هركب هيلع جورخلا زجي مل اهلك ايندلا كلم اذا كلذكف & هتيالو

 هخسفو هروج ق رايخلا اذه كرتو ص هتيالو هعسي هتكلمم لهآ نم دحاو

دحاو هتيعر نم يقب ام هروج ةلازا. ىف هيلع ةجح هلل مقت ملخ ، هملظو



_ ٣٤٩ _ 

 ٠ رادلا لهأ نم هريغب لات نم هئطخت زجي مل عامجأا ري ربعغ

 نوملسلا ىآر املف 0 ىناسرخلا ةبطع نب لاله ةريس ق دجوي دتو

 ىف نوراضن نوملسملاو ىصاعملا نم نامثع هب لزن ام نوملسملا ىأر
 _ ةخسن _ ىلا سانلا لامعأ نوضرعي س ضرألا ق هلل دوهسث نامز لك
 اوقراف هفلاخ امو ث هيلع هوعماجو « هب اوذخآ هتفاو امف ث هللا باتك ىلع

 ، ىصاعملا نم بكر امب هوفرعو “ ضرألا فارطأ نم هيلا اوراسو هيلع
 65 بنذلام فارتعالا نم هب مهاغنآ امب نوملسملا ىضرف س بوتي هنآ ركذف

 ٠ هنم اولبقو هيلع هوعماجف ى هناحبس هللا ىلا ةبوتلاو

 مه راثآ ىف بتكو س هيلع مهده اع امع ثكن مهنع ساانلا قرفت املخ .

 اراهن مكيلع اومدق ناو س نوحبصي الف اليل مكيلع اومدق نا هلامع لا

 هيلا اوعجرف “ هباتك هعمو هلوسر ىلع نيملسملا هللا رهظآف ڵ نوسمي الغ

 هنآ معزف انرمأ لزنعاف ء انئامدو هللا نيد ىف كمهتن انك انا : ا ؤلاتتفن

 هلجرو هليخب ساجننساو ث، كلملا ىنعي ص هايا هللا هليرس الابرس علخي ال

 لاتقلاب هوعدبي نآ اوهركو ث ةلجع هيلا نيملسملا نم نكب ملغ ؤ % هتيي لهآو

 نب رانيد هل لاقي نيملسملا نم الجر اومرف س هباحصأو وه هب مه آدي ىتح

 املف . هيغبب عنتماو ىبآف ڵ مهبحاصب مهل ديقي نآ هيلا اوبلطف س ضايع,

 هللا مزهف ؤ هيلع اولمح هيغبب عنتما و ث هيلع ىغب دق هنآ نوملسملا ىآر

 . ٠ الهآ كلذل ناكو هولتقف هيلا اوصلخ ىتح مهولتنف نامثع ء ايلوأ

 ةلزنم لعج فيك ت لاله لوق ىق رظنا : هللا هظفح هللا دبع وبأ لاتق : | 5

 اطرش كلذ ىف طرتشي ال ى مهيلا سانلاو ةمئألا ف رمألا لعجو 0 نيملسملا ١

 ، هدوهشو ث هماكحو ، هؤافلخو ؤ هنويعو ك هؤانمآو ى هللأ ةجح مه مهنأل

 نوذفني نامثعل نورضاحملا ناك فيك رظناو س هئايبنآو ى هباتك ةثروو

 ح هل ميترضاحم لاح ىف هبلع بجي امب هنوبلاطيو س هنم ثدحي ام مكح هيلع.

٠.هنم كلذاوملع اذا



_ ٢٣٥٠ 

 دحآ ىقبب ال ىنح هنكلمم عيمج ف ةرهشل ا كلذ قف لااه طرتشي الو

 هثادحآب هوفرعو نامثع ىلا نوملسملا راس دتو ث نامثع ةيالو هعست اهنم

 بنذلاب فارتعالا نم هي مه افنآ ام هنم اولبقتو ث هنكلمم ىف هنم ةرهاسلا

 هنم اولبقي نأ مهل زوجي الو س هنم اولبتقو هوعماجو ث هللا ىلا ةبوتلاو

 هبلع اوجرخف . كلذ دعب ثكن مث ، قحلا ىلع الا هوعماجي الو ؤ لطابلا

 هوعماج امب هيلع اوجرخ ول مهنأل ، هيلع هوعماج ام ىلع ال هنم ثدح امب
 اونوكي وآ س لطابلا ىلع هوعماج اونوكي نآ اما : نيتلاح نيب اوناك هيلع
 ٠ قحلا ىلع هوعماج

 ا_مب هوبراحو هبلع اوجرخ مت ؤ قحلا ىلع هوعماج ١ وناك . ناف

 نعو ةريسسىلا ىلا عج جر ٠ نولطبم مهف كلذ ريغ ال هنيعي هيلع ٥ وعماج

 ٠ هلنت ناك نيملسمل ١ نم دهش نم عبمج ٥ روسم

 نم رضح نم لاله اهركذ فيك رظنا : هللا هاقبأ ، هللا دبع وبأ لاق
 ذخأ مهنم ىقبي ال ىتح هتكلمم لهأ نم باغ نم ركذي ملو ، نيملسملا
 : ةريسلا ىلا عجر ٠ هتىالو هعس

 نم ةيواعم ىلا بنكف ص نيملسملا نود ارس ايلع بتاكي ةيواعم لعجف
 كذآ تملع ول ىنآ _ انغلب امك _ ةيواعم هيلا بتكف ٠ نينمؤملا ريمآ ىلع

 نيملسملا كلذ غلبف ع لعفف نينمؤملا ريمأ مسا حماف كلتاتأ مل نينمؤملا ريمأ
 هللا كامس مسا نم كسفن علخت نأ ىلع "ىلع اي كلمح ام : هل اولاقف

 نا مث ؤ كلذ نم باتف ء تعنص امم بتقف ث نوملسملا هب _ ةخسن

 ىضر ءىش نم امكح امف نيمكحلا امكحي نآ ف ارس هبتاكي لعج ةيواعم
 ءايلع اوتتراف نيملسملا كلذ غلب نآ املف ص ىلع كلذب ىضرق ص نيقيرفلا الك هب

 دحآ قبي مل ءارورح اهل لاني ةفوكلا نم اضرأ اولزنف ؤ هرمأ هيلع اوباعو

 ، هرمأ هيلع بيعيو ص هتقراق الا انغلب امك هتفلاو نيدلا ىف فرشلا لهآ نم

 بنكملاب ةيواعم دواع مث ع هنم اولبقتف ةبوتلا مهل رهظأف " ىلع مهيلع جرخف
كلذ ىآر املف ، هنم بات ىذلا ىلا ادواعو نيمكحلا رمأ ذخأو ، ارس



. ٣٥١ 

 هلل ١ ديع مهيلا ثعيف & ٥ رمأ هبلع نوببيعي ىلعل نبقر افم ١ وجرخ نوملس ١

 ٠ هتعاط تحت ت اولخديو ايلع اوعجا ري نأ مهيلا بلطي مهاتأف 6 سابع نميا

 تناك امنا ء لااه لوق ىف رظنا : هللا هظفح هللا دبع وبأ لات

 هيلع هلل اوماق كلذ نوملسلا ملع املف س ارس ىلعو ةيواعم نيب ةبتاكملا

 هلل هيلع مايقلا نوري ال نيملسملا نأ كلذ ق طرتشي ال س هبلع بجي امب

 “ىلع ةكلمم عيمج ىف هيلع هنوقرافي اوناك ام ةرهست دعب الا هبلع بجي امب

 ٠ هتيالو هعست هنكلمم لهآ نم دحأ ىقبب ال ىتح

 ءهولناقيل ضرأ لك نم هيلا اوراسف : نامثع رمآ ى ملاس ةريس نمو

 نيرجاهملا نم نينمؤملا ىلا لسرآ ث هوتقفاوم مهنأ نقيآو مهلوآ هب لزن املف
 بتكو هنع شيجلا عجرف ث كلذ هنم اولبقف هللا ىلا بوتأ ىنا : راصنألاو

 ، هلتنتب رمآ نم مهنمف س رصم لماع ىلا هنع اوعجر نيح نيملسملا سوءرب
 ثعبا نآ : ةيواعم ىلا بتكو “ فالخ نم هلجرو هدي عطقب رمآ نم مهنمو
 ، اورفك دق ةنيدملا لهأ ناف ، لولذلاو بعصلا ىلع ماسلا لهآ "ىلا
 اوعجرف ث رصم لماع ىلا هباتك ىلع نوملسملا رهظف ث ةعاطلا اوعلخو
 : اولاق ك ىلب : لاق ! ؟ بوتنس كنأ معزت ملأ : اولاقف باتكلاب نامثع ىلا
 لسف ائيرب انثداص تنك نا : اولاق ٠ ىردآ ال : لاق ! ؟ باتكلا اذه امف

 ىلع هب متخي كمتاخ تيطعأ نم رظناو ء هطخ انفرع دقف ، بتك نمل كبتاك
 باتكب هبستو ، ىمتاخ ىلع س شقنتسا هنا لوقت تنك ناف س باتكلا اذه

 املف ع هرمأ نم كرهظ بحاص لسو ص هثعب نم ديربلا اذه لسف ى ىبتاك
 ٠ هلك اذهب ملعأ ال : لاق ث هسفن ىلع ءوني نآ الا ريذاعملا هيلع قاض

 رصم نم هبلا نيلصاولا ددع ق : لئاقلا لاق دقو + ةريسنلا ربغ نمو

 : ارعش

 موقلا لبقا لبقأ ابكار نيثالث ف
باكرلا قوف رصم نم هلا



.٣٥٢ 

 5 هب رقي نآ ىبآو هبحاص هنآ .نينمؤملل نيبت املف : ةريسلا ىلا عجر

 ترمآو ؤ ملاظملا تددرو ث دودحلا تمقأ نا اذه نع ضرعتس : ولاق

 انيلع ددراف : اولاتف ؤ مهيلع ىبآف انئامد ىلع فاخن الو مهتي ال نم انيلع

 ٠ كلهأ نم دحأ نم هتثرو ثاريم سيل هناف انرم ا

 رفوي مل وه اذاف ، ىماتيلا لاومأ نم ءىشلا لجرلا ىلوت دت هنأو
 وهو دمحم ةمأ رمآ تيلو دق كنأو 2 هنم تعزن ث هومهتاو مهلاومأ مهيلع

 نم لجر ىمر هنوعجاري مه امنيبف .. مهيلع ىماتيلا لاومآ نم ربكأ
 ضايع نب رانيد هل لاقي ملسأ نم نيملسملا نم الجر س تلصلا ريبك لآ

 نحن : !ولاق ك هلتاقب.ىل ملع ال : لاقف مهل هديقي نأ هيلا اولسرأف هلتقف
 - ىف نونمؤملا رذعآ املف ، كلذ مهيلع ىباف ةنيبلا هلتاق ىلع ميقن
 .` . نوملسملا هلتقف هولتاقف هايا مهعنمف قحلا

 لعج فيك ث ملاس لوق ف رظنا : هللا هدعسأ ث هللا دبع وبآ لاق
 هتكلمم لهآ عبمج نود نينمؤملا نم هرضح نم ىلا نامثع ةماما ق مكحلا

 اثيسث نوكرتيو ث ءىش دعب اثيسث هنم نوبلطي اوناك مهنأل ، هنع نيبئاغلا
 لهآ عيمج نآ ركذي ملو .هولتق نآ مهرمآ رخآو ث هوبلط نآ دعب هوبلط
 الو س هنم ىرجي ناك ام فرعي ارضاح ناك الا دحأ مهنم قبي مل هتكلمم

 لهآ عيمج ملع دعب الا ائيسث هنم نوبلطي الو ص العف نولعفي ال اوناك مهنأ
 ٠ هنك !

 فارطأ نم نامثع ىلا اوراسف : ضابأ نب هللا دبع باتك نمو
 ىلص ىبنلا جاوزآ ةماعو راصنألاو نيرجاهملا الم ىف اوعمتجاو ء ضرألا
 % هللا ىصاعم نم ىتآ ىذلا هوربخآو هوركذف هونآف 0 ملسو هبلع هللا

 ش قحلا عجاريو ك هنم هللا ىلا بوتي هنأو ، نولوقي ىذلا فرعي هنأ معزف
 ىلا عوجرلاو ؤ ةبوتلاو بنذلا فارتعا نم هب مهاتتلا ىذلا اولبقتف

 اوتأ اذا مالسالا لهأ ىلع :اقح ناكو ع هنم اولبقتو هوعماجف ك هللا رمأ
ىلع سانلا قرفت املف ڵ قحلا ىلع ماقتسا ام هوعماجيو هولبقي نأ قحلاب



_ ٢٣٥٣ 

 بات اميف داعو ى هيلع مهدهاع ىذلا ىلع ثكن ، قحلا نم هب مهاتتا ىذلا

 رهظ املف ڵ\ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت نأ مه رايدا ىف بتكو ث هنم

 هولتقف اوعجر ص هيلع مهدهاع ىذلا دهعلا ىلع هتكنو هباتك ىلع نونمؤملا

 ٠ هللا مكحب

 فيك ضاب نب هللا دبع لوق ف رظنا : هللا هاقبأ ث هللا دبع وبآ لاق

 فارطأ نم هيلا اوراس مهنأو ث نينمؤملا ىلا مامالا ىف مكحلاو رمألا لعج

 6 قحلاب مهاتتتاف ڵ هتكلمم ق هنم ةرهانلا هيصاعمب هوربخأو 6 ضرألا

 هولبقي نآ قحلاب اوقتا اذا مهيلع اقح ناكو ص هنم اولبنو هوعماجف
 نوكب الو ث هوعماجيو ث هنم اولبقي الو ڵ قحلا ىلع مانتتسا ام هوعماجبو

 5 هبصاعم نم ةبوتلا دعب الا هنتماما ىلع هنوتبثيو قحلا ىلع اميقتسم

 سانلا قرفت نأ دعب ثكن مث ى هنم بات دق امب ةبوتلا دعب هلزع مهل سيلو
 متحي ه ولنننف اوعجرف 6 هنم بات اميق داعو 6 قخلا نم هب مهاتتا ام ىلع

 ١ هال 4٩4 ٠

 نم ةدوتلا دعي هنم ثدح ام ىلع . هل مهتبراحمو . هل مهلتق ناكو

 ىلع الا اهيلع هوعماجو س هنم اهولبق ىتلا س هنم ةرهاسلا هيصاعم

 دق بونذب لزعت الو براحت الو لتقت ال ةمئألا نأل ڵ هنم بات دت ام

 . اهيف مهتبوت تلبنتو ، اهنم بات

 ىلع ايدامت الا اوبآ ناف ث ةمئألا رمآ ىف رثؤملا ىبآ نع دجوب دنو

 ىلع ةجحلا تمانو « مهرصم ىف كلذ رهشو مهرفك ىلع ايضمو © مهيغ

 دحآ اهيف ىلوتي الو ، رفك راد مهدنع رادلا تراصو ع اهماما رفكي ةيعرلا

 نوكيب الو ح هريفكت نيملسملل رهظأ نم الا هتيالو نيملسملا عم مدنتي مل
 هؤايلوآو وهو ث نيرثكألا مه نوملسلا ناك ناف ؤ هتيالوي اكلاه هالوت نم

 ناف 0 مهتمامال كرثنلاو 0 مهرمأ نع لازتعالا نوملسلا هلآس ؤ نولقخلا

 ىلع هونمأيو ص هللا رمأب موني نم مهسفنأ ىلع اولوو مه رمآ اولبق لعف

 ( ٤ ج عرشثل ا نايب _ ٢٢٣ م )



_ ٣٥٤ _ 

 هوبراح نيملسملا براحو ص ةمامالا نع علخني نآ ىبآ ناو ث هللا رمأ

 ٠ مدلا لالحا ارفاك هولتانتو

 امعف رثؤملا ىبأ نع اذهف س نامثع ق نيملسملا ةنس كلذي تضم دتو

 ضابآ نب هللا دبع الو ى مل اس الو لااه نع دجأ ملو % هريغ نع تدجو

 . اميتمامال نيليزملا س امهيلع نيمئاقلاو "ىلعو نامثع رمأ نم هوركذ اميف
 5 هوركذ ىذلا ىنعملا كلذ ىف امهتيعر عيمج نيب ةكرتسنم امهتماما نأ

 ك ةجحلا مه كلذ ق ءاملعلا اولعج امناو 6 هيحاص نود 7 دحاو درفني ال

 . ملعأ هللاو ۔ مهيلا ةمئألا ىف رمألا اولعجو

 انباتك آرق نمف : هللا همحر ميهاربا نب دمحم هللا ديع وبأ لاق

 افرح ٥ ريدنيلق هعف ام ضعب وأ 6 هعيمج ملع هغلب وأ ك هيلع آرق وأ ى | ذه

 ٠ باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخأب الو ك افرح

 انآف هريغ ق وأ . تب انكلا اذه ىق وه اميق قحل ١ هيق ثفلاخ ء ىش لك

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو ص هنع هل رفغنسمو س هنم هللا ىلا بئات

 ٠ اميلست ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 ةدايزلا نم هللا رفغتسأ انأو ، هدمحو هللا نوعب باتكلا مت
 ٠ نا ٠ ٠. !او

نم هبنكو 6 هللا همحر حور نب دمحم هللا ديع ىبأ ىلا با وج



_ ٣٥٥ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اناياو كديزي نآو ث انل تلأس امك كل هللا لآسأ هللا كمحر تناف

 ٠ اريثك نيمل اعلا بر هلل دمحلا و ؤ اننمو ااضف هندل نم ةمحر هنأو

 ٠ ملسو هلآو هللا لوسر دمحم ىلع هلل ١ ىلصو

 دسا رو 6 ىسوم ني ىسوم رمآ نع تلأس دمع كنأب هللا كمحر تركذ

 ىنفرعم تبجأف 6 باتكلا أذه كنلا تينكف ئ ميمت نب نازعو ك رظنلا نبا

 اميو . باتكلا اذه ىف نييوسننملا ءالؤه ىف ىدنع امو © مهيف ىأر

 ٠ مهيف هلل نيدآ

 ىزجيل ) دئاع قحلا ىلا لكو ء دحاو قحلا نآ هللا كمحر ملعاف

 تعمس دقو ( ىنسحلاب اونسحآ نيذلا ىزجيو س اولمع امب اوءاسأ نيذلا

 هنآ الا س بلوص هيف ام عيمج نأ توجرف ؤ باتكلا اذه ىف ىلع آرق ام

 فصو ذا س ميمت نب نازع ةماما دقع فصو نم ببس ىسفن ق لخد

 حصي ملو ث اماما ناك دق ميمت نب نازع نآبي ، هيباتك ىف باتكلا بحاص

 مايآ تناك اهنآ الا س الطاب الو اتح تناك هنتماما نآ انعم رهست الو س انعم

 نأ ةنتف مايآ هناك اهنكل س باتكلا بحاص لوق نم ىسفن ق لخدف ص ةننف

 ىف تبثتو ؤ ةمامالا ةدنع ةجح موقن ال نآ ءافعضلا نم مهوتم مهوتي

 امك ص ةنتفلا مايأ ف تبثت ةمامالا ةدقع نأ : لوقن نحن لب ع ةنتفلا مايأ

 اهتكلمم لهآ دنع اهرصع ىف اهلهج عسي ال ةمئألا :ناو ڵ لدعلا مايآ ق تيبثت

 اما : نيرمآ دحآ نم مهيف اهنامز ىف اهتكلمم لهآ كفني الو س اهرصمو

 فوتو لحي الو ص مهتاودعب هلل اونيدي نآ اماو ع مهتيالوب هلل اونيدي نآ

 ص سانلا ىلع تبثت امنا ةمامالا تناك ولو ث هتكلمم لهآو هتيعر عم ماما

 لهآ ةلادع ةفرعمك مهتفرعم قيرط نم سانلا ىلع ةمئألا ةيالو تبثتو

٠ نيلدعملا لوتب دلبلا



٢٣٥٦ 

 دقع ليق هالوتي نم ناك نم عم الا لدع ماما ةماما تيث ام اذا

 اذا س هتلادع تحصو س هرمآ لدع هتماما دنع دعي هعم حصي ىتح هتماما

 ىتح اهوبراحي نآ رصملا كلذ لهأل زاج رصم ىلا تمدق اذا هتيار هناك

 مكح فااخ ىلع مهتيالو توبث ىف ةمئالا مكح لب ص هتلادع مهعم حصي

 . مهب كربخ دعب الا مهال ونتن نآ كل سيل اياعرلا نأل ى اياعرلا ةيالو توبث

 ٠ كيلا مهايا هتيالو عفرب مهالوتت نأ كل زوجي نم مهتيالو كيلا عفرت وأ

 كءايلوأ تعمس ناو 0 مهنم دحأ نم ربن نآ كل سيل اياعرلا كلذك

 كنيد ىف كيلع كلذو كؤايلوأ ؤ هب ربب ام كعم حصي ىتح مهنم نوءربب
 % اياعرلا نم دحآ نم مهتأرب كئايلوأ ىلع ركنت الو س كءايلوأ ىلوتت نأ

 كئايلوأ ىلع ركنت نآ كيلعف ث كل ايلو هنم نوءربب نيذلا نوكي نآ الا
 5 كلذ ىف كدنع رذعلا هب مهل موقي ام كل اوحصي ىتح هنم مهتءارب

 اورهظأ نأ دعب نم كيلو ىلع مهتداهستب كلذ ىف رذع كدنع مهل موتي الو
 دعب نم مهتداهست تناك اذا ص هنم اوعرب دن ىذلا ثدحلا ىلع هنم ةءاربلا

 نوعدم ةلزنملا هذه ىف مهنأل % ثدحلا كلذب هنم ةءاربلا اورهظآ نأ

 ىعدم لوق لقن نآ كل لحي الو ؤ اورثك وآ اولق س كنيد ف كدنع نوعولخم

 ٠ عيلخ ةداه سالو

 ق تنك اذا مامالا امأو ى سانلا نم ريثك هلهجي قيقد باب اذهو

 مكح ىف كتبقر كفنت الو ء هنع فقت نآ كل لحي الف ڵ هرصع ىو ص هنكلمم

 آربت نأ اماو س هالونت نآ اما : نيرمآ دحآ نم مامالا اذه رمأ ف ةعيرشلا

 نم آريب هنآ هنم تملع اذا كئايلوأ نم ادحأ ىلونن را كل لحي الو 6 هنم

 . م امالااذه

 ةعاطلاو لدعلا ماماف ، ةعاط ماماو ث رفك ماما : ناماما مامالاو
 لهآ هتك_لمم لهآ عسي ال رفكلا ماماو ع هتماما لهج هتكلمم لهأ عسي ال
 هغلبت ملو ث نامامالا ناذه ةكلمم ىف نكي مل نم امآو س هنم ةءاربلا الا

امهيف ةوادعلاو ةيالولا لهج هعسيف ص امهتيعر نم نكي ملو ى امهتوعد



 ۔ ٢٣٥٧

 ماكحأ نم همزلي ام ملع ىف ةجحلا هب هبلع موقتو ؤ كلذ هعم حصي ىتح

 ث ةمئألا نم ىضم نميف سانلا مزلي ىتح كلذ الولو ، كلذ ف ةعيرشلا

 نيضباتلا ، مهرمأل نيكلاملا مهنامز ةمكأ ىف مزلي امك ث مهنامز اوكردي ملو
 لاحمو ؤ كلذب ملسم ماقت اذا ء مهرصع ق مهل نيدهاشملاو مهرصم ىلع

 ددع ىصحي ال امكف ، ملسم هب موقي الام ةعيرشلا مكح ف نوكي نأ
 انركنأ امناو ، رايبو رجاف نم ةمئألا ددع ىصحب ال كلذك س راجشألا قرو

 هناف ث امهولزنآ اذا نيملاعلا بر هلل دستارو س ىسوم ق اننامز لهآ ىلع

 ءىرب دق نم امهنم ءىرب دق ذا ث امهنامز كردي مل نم امهلهج عسي ال
 نب تلصلا ىلع ايغب امهنأ اومعزو س نيملسملا نم ءىرب دنف نم ث امهنم

 قحلا ريغب سانلا نم دحآ ىلع ىغب نمم ةءاربلاب هللا نيدن نحنو س كلام

 . بوتب نآ الا

 سانلا اومزل اذا مهتعدبب قحلا نع نيقسافلا ىلع انركنا امناو

 5 ةمئألا نم هوكردأ نميف قحلا ىف مهمزلي امك س ةمئألا نم اوكردي مل نم

 انمزلأو ، لطابلا لهآ هلهجيو ، قحلا لهأ هفرعي ديعب قرف كلذ نيبو
 ء هتنعل نه ابره ص نيملاعلا بر هلل ةعدبلا رهظآ نم ىلع راكنالا انسفنأ

 هللا ىلص دمحم انيبن نع انعمس ذا ى هنمحرل اضرعتو ص هتعاطب ةنونيدو

 غملع ملاعلا رهظي ملف ىتمأ ف عدبلا ترهظ اذا » : لاق هنآ ملسو هيلع

 ةعدبلا هل انراكناب ةنعللا نم هللا ىلا نوبراه نحنو ؤ « هللا ةنعل هيلعف

 رادلا ئ ساانلا تاروع نع سيسجنتنلا ميرحتب هلل نبدنو ؤ ةنتفلا لهآ نع

 نع لس ةنتفلا لهأل لوتتن ذا ، رخآتملاو مهنم مدقتملاو ، رجافلاو مهنم

 ذا ڵ تالالضلا ليوأت ىدهلا ةمئأ راثآو ڵ قحلا راثآ نولوآنيو س كنيد

 نم ىغب نعو “ هقسف اوفرعي مل نم قسف نع اولآسي نأ سانلا نومزلي
 مزل ولو ڵ نوريغمو نولدبمو نوركنم هل هلل نحن اذهو ص هنامز اوكردي مل

 ذا هللا الا مهملعب ال نيذلا نع اولآسيو اوثحبي نآ مهمزلل اذه ساانلا

 انرفك انا : اولاقو ف مههاوفأ ق مهيديأ % اودرف تانييلاي مهلسر مهنعاج

٠ بيرم هيلا اننوعدت امم كش ىغل اناو ث هب منلسدرآ امي



٣٥٨ 

 لهآ نم هنامز كردي ميل نمم لدع ماما ىلع ىغب نم قسف سيلف

 :مهل لاتقو ع هللا لسرب بذك نمم اقسف مظعأب انتلحن لهأ ءانبأو ث انتلبت
 راثآ قفاوي امم ائيش اننامز لهآ ىلع ركني ملف ے هب متلسرأ امب انرفك انا

 كلذ انراكنا نم هلل ةبوتلا انيلع بجوو ث كلذ مهيلع انركنأ لب ، قحلا
 امو ث قسفلاب هيف اونادو قحلا هيف اوفلاخ ام مهيلع انركنآ لي مهيلع

 % اذنلحنو انتوعد لهآ نم قحلاب ةفرعملا لهآ نم دحآ ىلا كلذ ءىجلي

 نع هب نيقسافلا هلهآ ىلا الا كلذ ءىجلي امو س انتلبق لهأ نم نيقحملاو

 وه هنا ةيادهو ص ةبوتب ةرخآلاو ايندلا ىق مهنم هللا انآري ، هلدعو قحلا

 .ميحرلا باونلا

 ةمألا نيب قحلاب مكحلا ىف زييمتلاو قرفلا هللا كمحر نيبتف
 وآ ث نيدتهملا نبقحملا نم نيدهاسثملا ةمئألا نم مهريغ نيبو 4 نيفلاسلا

 هذه لهآ ةلالض رصبأ كلذ ىف قحلا رصبأ نم ناف س نيدسفملا نيرئاجلا

 ٠ كل تفصو ىنلا ةعدبلا

 رظنلا .نب دسنارو ، ىسوم نب ىسوم نم ءىرب نم نآ ملعن نحنو

 نأ هذيد ىف همزلف س هدنع ةءاربلا هب انتحتسا امهنم ثدحب هنم ملع ىلع

 ة هنيد ىف عروو قدصو ث ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب م هل نمم امهنم أربي

 ةءاربلا امهنامز اوكردي مل نيذلا سانلا مزلأ نمم آربي هنأ دمسثن نحنف

 ء نيملسملا نم ءىرب نم لجآ نم الا امهيغبب مهدنع ةحصلا ريغ ىلع امهنم

 ةءاربلا هسفن ف دحاو لك مزلي امناو ، تاءاربلا ف ديلقتلا زوجي ال هنأل

 نأ هعم حص امك ؤ ةرهسلا قيرط نم مهثدح هعم حص اذا ثدحلا لهآ نم

 ء هينيع رظنم كلذ لعفي ال ناك ناو ث اهنطب ى ناك هنأو ث هتدلو همآ
 ىلع هتدلو همأ نأو ث همآ نبا هنأب ملعي نآ هيلع ناف هساوح نم ءىش الو

 . هيف بيرلا الو ، ملعلا كلذ ىف ءىش كشلا هعسي ال ةمزال ةرورض

4 ديعلا و نايمعلا بولق ق حصي . ةرهسلا ملعو 6 ةرهسلا ملع كلذف



_ ٣٥٨٩ _ 

 ءةرهسثلا ىلع نيدهاش ةداهستب ةءاربلا زوجت ال كلذك 6 مهتداهش زوجت الو

 ٠ ديبعلاو نايمعلا ةداهش زوجت ال امك

 جيوزتلاو بسنلا ىف ةرهشلا ةداهش زوجت هنأ : رثألا ىف ءاج اممو

 ٠ انيم هرب ملو تام انالف نآب ةرهسنلاب اندهسىتت 6 توملاو

 ٠ الوتقم هري ملو ، لتقي هري ملو هلتقب دهسن كلذكو

 لجأ نم نبملسملا نم ا دحأ لتنت هنأل ى ةرهسلا لتقي هنآ : رثألا ء اجو

 داقي نأ ةرهسثلا ىف زجي ملو ى قحلاب مهتنونيد لجآ نمو س قحلاب مهمايق
 هتوم ىلع دوهنلا ةداهش تزاج ولو ص ةرهسلا ةداهشب صاصقلا ق دحأ

 . هئاسن جيوزنو ث هتاريم رمآ ف

 زوجتالو ، بسنلا ىلع هتداهىش زوجت ىمعألا نآ : رثألا ءاج كلذكو
 هك لذريغذف

 3 عاضرلا ىف اهدحو اهتداهش زوجت ةكولمملا نأ رثألا ءاج كلذكو
 ّ عاضرلا ىف نيجوزلا نبب ةقرفلاب اهدحو اهتداهش مكاحلا مكحيو

 ٠+ مك احلا ١ مكحبو

 ٠ مالسالا ةلم ىلع رفكلا للم لهأ ةداهش زوجت ال هنأ : رثألا ءاجو

 ةزئاج ةيسوجملاو ةينارصنلاو ةيدوميلل ةداهسن نآ : رثذلا ءاجو
 هجو ى رثألا هب ءاج املك سيلو ث ةكولمملا ةداهش تزاج امك س عاضرلا ف
 مالسالا ماكحأو 0 هوجولا لك ىف هب اومكحي نآ سانلل زاج هب صوصخم

 ء ةالصلا تاملسملاو نيملسملا ىلع اهريغو ةالصلا ف ىنح معتو صخت
 ٠ اذه ىف فصولاو ث امهيلع ةالص ال امهناف ءاسفنلاو ضئاحلا الا

 حص نم عم هنم ةءاربلا مزلت ام نأ دشار نم ةءاربلا كلذك
 ٠ هث ` ہ ٩ عم



. ٢٣٦٠ 

 ص دنار ىق ىعم حص ام كملعأ نآ تركذو : هللا همحر هباوج نمو

 ىتح هنس تربك دق ناك تلصلا نأ ص ىعم حصو ؤ كعم حص هنأ ملعاف

 نمو “ امهيلع ءىكتي وهو ى لاجرلا فكأ ىلع ةضورعم ةانق ىلع ىنمي ناك
 مهنع هللا طح نيذلا ناجرعلا نم فعضآ نوكي نأ تقح ةلزنملا كلتي ناك

 ىجري ال ص هب تلزن ةهاعب داهجلا ضرف هنع هللا طح نمو ث داهجلا ضرف

 جورخلا الو غ هيلع ىنبلا لحب الو ع هلزع نيملسملل تيأر ع ةحص اهنم هل
 حص نمف ص قحلا ريغب هنم اه ذخأو ةمامالا باصتغا الو س قحلا ريغب هيلع

 هيلعف س قحلا ريغب ةمامالا هنم ذخآو \ تلصلا ىلع ىغب ادنار نأ هعم

 اذه ناك ولو \ كلذ ىف دسثار دضع ىلع نيداستلا نمو ى دسنار نم آربي نأ

 نع ىلو علخب هلل تند دنار نم آريب مل مث ىل ىلو هعم حص ىذلا

 كلهم ىغبلا نآ ملعي نمم ناك اذا ث دئار نم ةءاربلا هكرتي ىدنع هنيالو

 ٠ نيدلا ى هلهأل

 امع لاؤسلاب ةنونيدلا هتمزلأ كلذ ملعي ال فيعض اذه ىلو ناك ناف
 ق هعم حص دق ىذلا ىغبلا أ ذه ق ةدالولا و 6 ةءارملا مكح ق همزلب

 . دئار ىغبب فيعضلا ملع دعب نم كلذب هيقفلا هانفأ اذا دشار

 نأ ء تلصلا نامزو 6 دنار نامز كردب مل نمم دحأل لحي الو

 مأ ، تلصلا ىلع ايغاب دسثار ناكأ لأسيف ، دسنار ىغب نع ايناد لأسب
 : هللا لاقو ص هنع هللا ىهن ىذلا سسجتلا نم اندنع اذه ! ؟ اتحم ناك

 ٠ هنع هللا

 ٠ مهمزلي امب اونيدي نآ سانلا مزلأ نم ىلع انركنأو

 مل ىح تلصلاو تلصلا ىلع دئار مدقت ىعم حص هنآ كملعآو

 نوملسملا هلزع الو ص ةمامالا نم آربت تلصلا نآ ىعم حصي ملو س تمي

 دشار ةلزنمو س تلصلا ىلع ىغب ادستار نآ ىعم حص الو ڵ قحي اهنع

نم ةلزنمب هتايح ق اماما تلصلا ىلع همدقت نم ىعم حص دق اميف ىدنع



_ ٣٦١ _ 

 ميقم الو س رفاسم هنآ ىعم حصي ملو ء اراهن ناضمر رهش ىف لكأي هتيأر

 لكألل دمعتم هنأ ملع نم ىلعف ث رذع ريغ نم لكألل دمعتم الو سان الو

 ىف هل زوجي رذعل لكأي هنأ ملع نم ىلعو ث هنم هلل ةءاربلا رذع ريغ نم

 ىف اد_هعتم لكأ اذه هيلو ناك ولو 0 ايلو هل ناك اذا هال ونب نأ مالسال ا

 6 هدرمتو هدمعب ملعي هللاو 6 موصلل اركاذ ص ندبلا حيحص وهو هنطو

 هل لحي الو هتيالو ىلع تابثلا هيلو مزل ناكل ايسان تلكأ امنا : لاقف

 اذه ادعتم لكأ هيلو نأ ملعي ىتح اودع هللا دنع ناك ولو هتيالو كرت

 ٠ انفالتخا هيف ملعآ الام

 مزلل هنيد ىلع نمتؤم هنآ الولو ، هنيد ىلع نمتؤم ملسملا نأل
 حصي ىتح ص ةالصلا كرت ىلعو ث راطفالا ىلع ةآرملا بتاعي نأ مكاحلا

 ملعن نآ انمزل ءىش ىق قحم هنأ ملعي مل نم لك سيلو ع ضئاح اهنآ هعم

 ىلع لطابلاب كيلع دهشن نأ انمزلل مزلي كلذ ناك ولو ، لطبم هيف هنأ
 انل زوجد ال نمم نحنو ص كلبق كريغل ناك دن هنأ ملعن انك دت ، هكلمت مل ام

 ملعن مل انأل ث هتلازا لبق لاملا كلمي ناك ىذلا كلذ ىلع كل دهشن نأ

 ٠ قح ريغب هتذخآ لاملا كلذ نأ دهسنن نأ انل لحي ال نحنو ص هلازآ هنأ

 ء كلبق لجر تحت تناك اهنآ ملعن انك ةأرما تجوزت اذا كلذك

 نأ انل لحي الف ث اهقلط دت هنأ ملعن ملو ، هتايح ىف اهتجوزت كنآ ملعنو

 ىلع اهتجوزت كنأ انعم حصي ىتح ث امارح اجرف تئطو كنأ كيلع دهستن

 ٠ قحلا ريغ

 نيملسملا نم رهشب مل هناف ڵ\ ىدنع حص ام عضوم دشار لاح كلذك

 مدقت ىعم رهش امك ، هتايح ى اماما تلصلا ىلع هميدقت ىق هيلع راكنا

 دشار ىلع رصملا لهآ نم مالعألا راكنا ىعم رهست ولو ص هيلع اماما دستار

 دمحيلا رهق امك ث هتيلغي مه رهتف هتابح ىف اماما تلصلا ىلع هميدقت ف

 تندل ، تولسو ىوزن دمس لهأ نم هدنجل مهتبلغف ى هايا مهتيلغب ادستار
راهظاو ء ةجح ريكنلا كرت نآ رثألا ءاج هنأل ، دار نم ةءاربلاب هلل



 س ٣٦٢

 انئربلو ء ؛نامثع لتق نمم ربن نآ انمزلل كلذك كلذ الولو س ةجح ريكنلا

 كلذ نيركنم ريغ قحلا مالعأ اندجو انكلو ، ةحلط لتقو ةسثئاع براح نمم

 مهنأ انعم حص امك ث هيلع ريكنلا اوكرت مهنأ كلذ انعم حصف ث كلذ نيح

 نيمكحلا ةموكح رمآ نم هريغو نامثع مدب بلط نم ىلع ريكنلا اورهظأ
 .كلذريغو

 6 هللا همحر رباج ىبآ نب ىسوم نم ةءاربلا انمزلل كلذك كلذ الولو

 افع ىبأ نب دمحم ىلع مهجورخ ق ء هللا همحر بعك نب ثرا و نمو

 ٠ هلعف ىلع هلوق لبقي ال ىعدملا نآ : رثألا ءاج دقو

 ٠ هيلع همكح . نم ىلع هلوت ق هلعف ز زئاج مكاحل ١ نآ : رثأل | ء اجو

 ناو س همكح ىلع نمنؤم ص هنبعر ىلع مكاح مامالا نآ : رثألا ءاجو

 ٠ مولظم هنآ هبلع موكحملا ىعدا

 ّ مامالا ىلع ماكح مامالا ضرآ نم نيدلا مالعأ ن رآ : رثألا ءاجو

 ةجح برثي تناكف ؤ هنيعر ىلع مامالا مكح ز زاج امك ص هيلع مهمكح زئاج

 زئاج مكاحلا لوتو ص ناتبعدم ماسثلا و ة ةرصبلا تناكو ث نامثع ىلع هللا

 ٠ ىعدملا لونت ىلع

 اهمالعا ناك اذا ، نافع ىبآ نب دمحم ىلع ةجح نامع تناك كلذك

 سانلا عيمجو س ثراوو ى تلصلاو نافع نباو دستارو ؤ هيلع نومئاقلا

 اذاو ڵ ىوقنلا مكح فلاخي امم ءاوهب دحأ ىلا لامي الو س ءاوس مكحلا ق

 ، ريبزلاو ةحلط لوت زاج ث هريغو دشار لثم دحأ ىلع ىعدملا لوق زاج

 ةحلط ناكو ص هيلع نيرظان اناك ذا دعب امولظم لت نامثع نآ اوعدا اذا

 لام تبب ةحلط عنمو 0 هراد ىف رصاحم نامثعو ث نيملسملا ةعامجب ىلصي

 لهآ دنع قحلاو ى لتقلا نع مامالا عنمي ب ملو أ ةليتقلا لهآ ءاهفس نع هللا

. هيف مايغ ال موي ف سمشلا ءوض نم حضوآ قحلا



٣٦٣ 

 باوصلاو قحلا قفاو ام الا ىلوت نم ذخأت الو ء كل تفصو ام ربدت

 ٠ هنم ةبوتلاب هلل نئاد انأف باوصلا ىنم فلاخ امو

 هلآو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ع اريثك نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 ٠ اميلست ملسو

 نب رمع ىلا هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع ىبأ باوج نمو
 ةيالولا ف سانلا فالتخا نم تركذ ام امأو : هللا همحر رمع نب دمحم
 هللا قوقحل فنص : نافنص الا كلذ ىف مهعمجأب سانلا امف ، ةءاربلاو
 ةورعلاب كسمتسا دقف هتقونح هللا ىعد نم عاس هللا طخس ىف تفنصو 4 عاو

 لهآ الا مهفلاخي الو ث ءاملعلا عابتأو ءاملعلا الا كلذ ىعري الو ص ىقتولا

 ناهرب الو ةجح الف س ىوقتلا ليبس اوفلاخو ث ءاوهألا اوعبتا نيذلا ىمعلا
 صاخ وه ام مالسال ا قوقح نم نآ كلذو ث ناميالا ةعيرش ى مهل موقي

 ملعلا لهأو ث لاحب هلك كلذ ميمج نوركني لاهجلاو ىمعلا لهأف ، ماعو
 ملعلا لهأو ، هفنصو هللا هزيم ام ىلع ةفصلا حضوأب كلذ نوفرعي ةفرعملاو
 . قاقسثو نيدلا ىف ةفلاخمو قارتفا هنآ لهاجلا ىري ثيح نم قافتالا نوري

 هلهجب الو س لقاع لك هحرش لتعي ام هللا ءاش ن ا كلذ نم كل نبيآسو

 ٠ نيبملا قحلا وه هللا دنع كلذو ع لهاجلا الا

 ة ةفلثخم لزانم ىلع اوناكو ى كرتلاو لاعفأب اهيف سانلا فلتخا ناو

 اهلك اهيف اوقفتا ناو س نوقفاوم كلذ ىف قحلل نوقفتم مهناف لاوحأو
 ضئاحلاو رهاطلا رمأ ىف كلذو س لطابلاب اهب اوناد ةنونيد ىلع لاعفألاب
 ربلا ىف ديصلا ةمرح كلذك ، اهرصقو اهمامتا ق رفاسملاو ، ةالصلا رمآ ف
 ةءاربلا كلذك \ لوطي اذه ف فصولاو لحملل هلالحاو ع مرحملا ىلع
 . ةيادهلاب هيلع هللا نم نمل ةيافك انفصو ام ضعب قو ع ةيالولاو

 نم ةءاربلا نيملسملا ضعب ىلع بجت دق ةيالولاو ةءاربلا كلذكو
ىف ةيالولا مالسالاو نيدلا ىف مهناوخا ضعب ىلع بجتو ع هنيعب ناسنا
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 ةيالولا مكح فو ، نوقفتم قحلا ىف مهلك مهو ، هنيعب ناسنالا كلذ
 ٠ نوخفرنفم كلذ ق ء اريلا و

 نيملسملا ةبالو ق هلو 7 مدق مالسالا ىف هل ناك دق لجر لثم كلذو

 ةريرس هنم آربي نآ هيلعف ةريبك بكر دق هنآب هيلع مهضعب علطا مث ، مسا
 ىق هناوخا دنع هل لحي ام ةجحلا نم هعم نوكي نأ الا ةينالع هنم ريب الو

 مه هنولوني ىذلا اذه ىف مهدنع ةجحلا هذهب ةءاربلا مهيل ا رهظي نآ نيدلا

 ةءاربلا ةحابا نيملسملا نيد ف هب قحتسي ارمأ رهظي نأ ملسمل لحي ال هنأل
 قو ى اقداص رمألا كلذ ىق وه ناك ولو 0 مهنيد ق مه دنع هسفن نم

 % ةيصعملا بوكر نم مهنم ملع امب اقفاوم قحلل رمألا كلذ لهآ نم هتعارب

 كل تفصو ام لتم كلذو ث ةينالع مهنم آربي الو ث ةريرس مهنم آربي امناو

 مكحلا ىف نيملسملل ىلو وهو ص ةريبك بكر دق هنآ هنم تنأ ملعت نمم

 ال نكلو ث ةريبكلا كلت بكر نمم نوعربي نوملسملاو ، نيدلا ىف رهاظلا
 اورهظي نآ مهلو ص هولوتي نآ مهيلعف ء اهبكر اذه مهيلو نآ نوملعي
 % ةريرس هنم آربت نأ كمزلي تنآو ڵ ةينالع كريغ دنعو كدنع هتيالو

 حص دق هنأب كدنع حص اذاف ث ةريبكلا كلتل هبوكر نم كدنع حص ام

 ننم هئايلوآ دنع حصي ىتح ةينالع هئايلوآ دنع هنم آربت نآ كل لحي الو

 الو ص ةينالع مهدنع هنم ربن نآ كلف ىس ةريبكلا كلن بكر دت هنأ مهدنع

 ٠ هبف كوفلاخي الو س كلذ كيلع اوركني نأ مهل لحي

 هنافرعب دحاو لجر ى نيفلتخم ناملسلا نوكي امبر رخآ هجوو
 امهضعب ايلوني نأ امهيلعو س هنم آربب امهدحآو ث هالوتي امهدحأ اعيمج

 امهدحأ ناف ، هنيعب لجرلا اذه ىف اضعب امهضعب نم املع دق ام ىلع اضعب
 ضعب امهضعب ىلع اركني نأ امهل لحي الو ؤ هنم آربي امهدحأو ص هالوتي

 اذه رمأ ىف هب نيدي اميف هبحاص ىلع ةجحلا اهنم دحاو لكل ذا ، كلذ
 اذه نايلوتم اناك دق امهنأ لثم كلذو ث هتعارب وأ ث هتيالو رمأ ق ، لجرلا
 هنم املعو ث ةريبك بكر دت هنأ هنايلونب اناك نأ دعب هنم املع مث ، لجرلا

هنآ املع دق ذا لجأ نم اعيمج هنم ائربو ةريبكلا كلت بكر دق هنأب اعيمج
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 هنأم ةريبكلا كلت بكار نم ملع دت امهدحأ نأ مث 6 ةريبكلا كلت بكر دق

 مل امهدحآو ث هنيد ىف هيلع بجاولا كلذو ث هتيالو ىلا عجرو بات دت

 ، بات هنآ ملعي ىتح هنم آريب نآ هلف س بات ةريبكلا كلن بكار نآ ملعي

 نيلجرلا نيذهل ز زاج ةفصلا هذه ىلعف ، لدع ىدهاشب هتبونت هعم حصت وأ

 لجرلا اذه ىلوتي امهدحأ نآ 0 مهنم ملع ىلع اضعب امهضعب ايلوتي نأ

 نأ كلذ س اضعب امهضعب ىلع اركني نأ امهل لحي الو ، هنم ربب امهدحأو

 اذه رمأ ق هي نيدب اميف هبحاص ىلع هللا نيد ق ةجحلا املينم دحاو لكل

 لجرلا اذهل ىلو نملا نأل ڵ كل تفصو ام ىلع ةءارب وأ ث ةيالو نم لجرلا

 ٠ بات هنآ هنم ءاعدا ىلع ىلوتي

 ىتح س مهنيد ف نيملسملا دنع بذكب ةبوتلا ىعدملا ىلع سيلو
 دحاولاب ةيوتلا نأل ى ءاهقفلا ضعب لوق ق 0 ىعدا اميف بذاك هنآ اوملعي

 ءاهتفلا لوق ضعب.ففو ث ةمأ وآ دبع ةبوتلا ىف عفر ىذلا ناك ولو ع ةلوبنم
 مهعم حصي ىتح نيثدحملا ثدح فرع نم ىلع ةروجحم ريغ ةءارملا نآب

 ةثالث دحب الا مهثدح هعم حصي الو 0 مهثدح هعم حص امك ؤ مهتبوتن

 6 نباعو دهاسثو ىآر نم ةنياعم مهثدحل ءىربتملا نم ةنياعمب اما : هوجو

 ةرهش اماو س نباعو ىآر نم ةداهشب هثدح ىلع لدع ىدهاسش ةداهش اماو

 ٠ ركذت الو رادلا ى عفدت ال هثدح لعف

 ىف ةرفكلا مهلاعفأ تحص اذا نيثدحملا لاعفأب ةرهسثلا نآ ملعاو
 كلذ هعم حص نم ىلعف س كلذ ةحص ق بلقلا بتري ملو % ةرهسشلاي رادلا

 ةرهش ةحص نم هبلق ىف حص امب رفكملا ثدحلا كلذ لهآ نم آربي نآ

 حون دهع ىلع نافوطلا ق فرع نمم ثدحلا كلذ لهأ ناك ولو ئ مهتدح

 ، نيدلا ىف ةامعلا نم فئاوط نأ كملعأ ىنا مث ڵ ملسو هيلع هللا ىلص
 رثألا كلذ ىف اوفلاخف س ثدحلا لعف ةرهىشك ثدحلل ءاعدالا ةرهسث اولعج

 راثآل اوناك ذا ، نيقسافلا موقلل ادعبف س رفك نم نيدب كلذ ىق اونادو

 نأ اومعز ىتح ص نيملسملا راثآل مهتقرافمب اوضري ملو ، نيقراقم قحلا
ىلع مهتفاوي مل نمو ع نيملسملا نيد ىه نيملسملا نيدل مهتقرافم
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 : مهمعزب ا ولاقو 6 نيملاظلا نم مهمعزب مهدنع ناك نيملسملا راثآل مهتقرافم

 نم هللا ىلا آرينو 6 مهلالخ نم هللاب ذوعنف { % نيملسملل قرافم هنا

 ٠ مهتلاهجب قحلا هيف اوفلاخ ىذلا مهلاحتنا

 حصب رمأ اذا هب حصي امم ثدحملل ءاعدالا هرهش ناك ول هنأ ملعاو

 ىف ناتفلنخم ناتمأ تقفنا اذا ملسو هيلع هللا ىلص ميرم نب ىسيع لتق

 رومألا حصأ نمو ڵ\ ىراصنلاو دوهيلا مهو هلتقل امهيواعد ىلع نيدلا

 ءاعدالا ىلع نايعادتم هانعم قفتا دقف ، اهيف دادضألا قافتا ىواعدلا ى

 ٠ مهئاعدا ىف نوبذاك مهنأ حص لب ، حصي ملف ميرم نب ىسيع لتقل

 هذقنت ناك ولو . هئاعدا ىق هلوت لبقي ال ىعدملا ناب : رثألا ءاج مث

 ٠ املسم

 ءادنيالا هنم رهظ نمم تاءاريبلاب ءادتبالا نآبي : رثألا ءاج مش

 ءىرب دق ىذلا ،\ ثدحلاب هنم ءىرب نم ىلع هتداهش زوجي ال تاءاريلاب

 هذ_ه زيمي نم لتو ؤ هيلع دمسشي نآ لبق نم هنم ةءاربلا رهظ اذا هنم
 ةءاربلاب عىدتيملا نألا ث اهيف قحلل هللا هاده نم الا كنامز ف رومألا
 ءىرب دق ىذلا ثدحلاب هنم ةءاربلا رهظآ نم ىلع ةداهس الو هلوق لبقي ال

 نآ الا ، ىنزلاب هفذقب آديب نم ىلع هتداهش زوجت ال هنآ امك ث هب هنم
 مهفا 5 رفن ةثالث فذاقلا ناك ولو ىنزلاب فذقلا ىلع هريغ دهشي

 فذاقلا لوق الو ى ءعىدتيملا لوق لبقي ال هنآ ف نيملسملا لوق نم تفصو ام

 ٠ كلذ ىف امهنداهسش زوجت الو س كل تفصو اميف

 راثآ ةفلاخم ىلع هدابع نم ةءاريلاي هلل اوناد ةامعلا ءالؤه نا مث

 نم اوعرب امنا مهنأ الا ؤ نيثدحملا ثادحأب مهنم ملع ريغ ىلعو ص نيملسملا

 نمو ص مهنم نوعريي نيملسملا ضعب نآ مهعم حص نا لجآ نم هللا دابع
 مهنم مه اوعربف ، نوريب نيملسملا ءاهقف ضعب نأ مهعم حص نا لجا
 اوفرع دتت نيذلا ءاهقفلل اديلقتو ، نيملسملا نم مهنم نوءريي نيذلل اعابتا
٠راربكلا مكحو ى راثآلا _ ةخسن _ قحلا ةفلاخم ىلع مهنم نوءريب مهنأ



_ ٢٣٦٧ 

 2 رابحألاو نينابرلا هنيد ف دلتو س راسخلاب هسفنل ىضر نمل ادعبف
 هللا لاتو ، راجفلا نم مهلبق الخ نم ليبسك ث راثآلا مكحل ةفلاخم ىلع

 ىف ءاجف ( هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا ) : لجو زع
 © هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختي مل مهنأ ليوأتلا
 مهل لحي ال اميف مهلوق اوعبتاو ، مهنيد مهودلق نكلو ء هللا عم ةهلآ الو

 ىف قحلا مهنابهرو مهرابحآ لوقل مهعابتا ىف اوفلاخف س هيف مهوعبتي نآ
 اوذختا ) دق مهنأب هللا مهامس نأ لجو زع هللا دنع ]وقحتساو ث كلذ

 ٠ ( هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ

 اوعرب ذا نيملسملا نيدل مهتفلاخم ىلع ةامعلا ءالؤه ضري مل مث

 مهنأ اوملع اذا ى نيملسملا ضعبل اديلقتو اعابتا قح ريغب سانلا نم

 ء نيملسملل فلاخم وهف انلعفك لعفي مل نم : اولاق ىنح مهنم نوءربب

 هجول هركننو س اذه نم هلل آربن نيملسملل قفاوم وهف ى مهلالضك لض نمم
 ء نيملاعلا بر

 هللا هنعل ماسثه نب لهج ىبآ نم آربت نآ كيلع مارح هنآ ملعاو

 نم فئاوط تعمس ذا لجأ نم كرشم هنأ ملعت ال تنآو ء هنيعو همساب

 هيلع نودهسشيو نوءريي مهنأ تملع ذا لجآ نمو س هنم نوءعربيب نيملسملا
 ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ابراحم ناك هنأبو ، اكرش ناك هنأب

 ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبراحم ىلع ردب موي لتق هنآبو

 هتعمس نأ دعب نم هنم ءىرب نم ةداهش ليبنتت نآ رثألا ىف كل زوجي الف

 ٠ هنمع ىرد ىذلا ثدحلا ىلع هنم آربب

 هذه ىلع هنيعو همساب هللا ودع لهج ىبآ نم آربت نآ كل لحي الو

 نم هنم ءىرب نمل اديلتتو اعابتا الا كرشم هنأب كنم ملع ريغ نم ةفصلا
 نمو ث نيكرشملا ةقبط نمو نيكرشملا نم أربت نآ كيلع نكلو ع نيملسملا
 هنعل لهج ىبآ نم آربت نأ كل لحي الو ث كتلمج ف المجم نيكرشملا عيمج
ىق ردب موي لتق اهنأو ، كرشم لهج ابأ نأ ملعت ىتح ةفصلا هذهب هللا
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 همساب لهج ىبأ نم آربن نحنو ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هبرح

 ك.ت ااب كلذ ةحص انبولق ىف قيقحت ةرهشب كلذ انعم حص ذا \ هنيعو

 ةءا رب لجآ نم الو ث هنم اننعءا رب لجأ نم هنم أ ريثت نآ كل سيلو ٤ بير الو

 كاياو ڵ\ كل تفصو ام مهفام أ هرفك ثدحب كنم ملع ريغي هنم نيملسملا

 ء نيدتعملا نم كنيد ىق نوكتف ؤ نيدلا ف راثآلا ةفلاخمو

 ىف ةروتسىملا ةآرملا ىلا مهدحأ ىنتأب ىنغلب ام .ىلع ةامعلا ءالؤهو

 ناف مهنم ءىربآ ى نالفو نالف نم نيآربتأ : اهل لوقيف هلهأو هتيب لهأ
 هتجوزل ايعاد نوكيف س مهثدحب اهنم ملع ريغ نم مهنم نوءرهي نيملسملا
 هللا لانت دقو ص راثآلا ةفلاخمب نيدن نآ ىلا اهاعد ذا ث رانلا ىلا كلذب

 ةباقولا و ( اران مكيلهآو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : ىلاعتو كرابت

 مهلهأ ن نورمآبي ءالؤهو س قحلا عابتاب هلهأ نمؤملا . رمآب نآ ةيآلا هذه ى

 ء ملس ١ انالفو 6 هيقفل ١ انالف نأ مهيلع نوجنحبو ك قحل أ ةغل اخمي

 متنأ ١ وعرباف 6 نالاف نم نوعربب مهلك ث حلاصلا انالفو 6 ملاعلا انالفو

 ٠ هنم نوءريي نيملسملا نأل ك هنم

 نم ةءاربلا نآب ى ىدتها هنآ هلهجب ىآر ثيح نم اذهب لاق نم

 نآ هل لحي الو ص هعم حص وأ هثدح فرع نم مزلت امنا س هنيعي ثدحم

 ءىرب ى ذلا كلذ نأ هنم ملع ريغ ىلع هنم نيملسمل ا ةءا رب لجأ نم هنم آريب

 ول هنأ امك ڵ نوملسملا هنم ءىرب ىذلا ثدحلا كلذ ثدحآ هنم نوملسملا

 لهآ دنت وهو س لحلا ضرآ ف ربلا ديص نولكأي نيملسملا نم ةعامج ىأر
 كلذ نأل ح ديصل ا كلذ نم مه دنع لكأي نأ هل لح ام « هب مرحآو ججحل ام

 ٠ همارحا نم وه لحي ىتح هنود مهل لحب

 هثدحي اوملع دت نيذلا نيملسملل لحي ثدحملا اذه نم ةءاريلا كلذك

نيذلا نيملسملا نم نم مهريغ نود مهنيد ق كلذ مهمزليو 6٧ هنم ةءاربلا رغكملا
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 نيملسملا نم ةعامج تيآر كنأ ول كلذك ، ثدحملا كلذ ثدحب اوملعي مل
 ىف ناضمر رهش ىف نورطفيو كدلب ىف ةالصلا نورصقي كدلب لهآ ريغ نم
 مهلثمك نوكت ىتح مهلعفك لعفت نأ كنيد ىف كل لح ام س كنطوو كدلب
 ؛ ىدتهاو رصبآ نمل ةيافك هضعب ىف ام كل تفصو دقن س رفاسملا ةلزنمي
 ٠ ىد_۔تتا نيملسمل ١ راثآبيو

 نع اهنم لض نم لض ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمآ نآ ملعن الو
 ، هليوأت فالخ ىلع رمألا اولوآن ذا ى ماعلاو صاخلا ىق الا مالسال أ ةنسح

 ىلع روكلا لك ىف اومكح ةمألا نآ ولو ث هليبس ريغ ىلع رمألا اولعجو
 نمو ث ةنتف هنيد ق مهنم دحأ ىلع لخد ام ةنسلاو 0 راثآلا ةقفاوم

 مهنأ اننيد لهآ راثآ ةفلاخم ىلع اننامز ق ةامعلا اهلوأن ىتلا ةلالضلا

 نيملسملا ناف نالاف نم آربتآ : هل نولوقيف كسمتملا فيعضلا نورمأي
 ناف ص نيملسملا دنع هلاح نعو هلاعفآ نعو هنع لس بهذاف ث هنم نوءعربي

 مل ىذلا هثدح نع لس.و ء هنم تنأ آرباف هنم نوءعربي نيملسملا نآ تملع

 كنوربخيسى هنم نوعربتي نيذلا نيملسملا ناف ، هثدحآ هنآ تنآ ملعتت

 ٠ هث دحف

 نأ هل لحي ال وهو تاومأ موق تاروع نع سسجتي نأ هنورمأيف

 نع ىهن هللا نأل ئ تاومألا تاروع نع الو 0 ءابحألا تاروع نع سسجتي

 لحي ال كلذك س ةبيغلا لحت ال امكو ى ةبيغلا نع ىهن امك ى سسجتلا

 مكضعب بتغي الو اوسسجت الو ) : لاق لجو زع هللا نألا ڵ سسجتلا

 ىف هنم آربت نأ كمزلت نمع نيملسملا راثآ ف لاؤسلا مزلي امناو ( اضعب
 ٠ نيمل _.بملا راثآ

 تنأ ملعت مل مث هن دحأ هنآ تملع وأ ئ رفكمل ا هثدح هعم حص اذا

 65 ثدحلا كلذ " هنأ تملع دق اميف ةيالولاو ةءاربلا ميكح ق كمزلي ام

 نيملسملا لآست نآ كيلعف ث هالوتت تنآ تنك نمم ء ثدحلا كلذ بحاصو

( ٤ ج عرشلا نايب _ آ م (



_ ٢٣٧٠ 

 ع كعم حصو ت كلذ ىف هثدح نم هنم تملع دق ام ىلع هيف كمزلي امع
 مهفاف . 6 تنأ هالوتت نمم رفكمل ١ ثدحلا تملع اذا _ هيف ل ا ؤسىل ا مزلي ا ا ذهف

 ٠ كل تفصو ام

 ملسملا ىلع نأب نيملسملا راثآ ف اوعمس ذا مهليجب ةامعلا ءالؤيف
 © ةءاربلاو ةيالولا رمأ ىف همزلي امع لآسيو ؤ هنيد ىق همزلي امع لآسي نأ

 نع ث هنع هللا مهاهن امعو ث مهنع هللا هعضو امع لاؤسلا سانلا مزلأ نا
 ىلع لاهجلا ءالؤه بجواف « هنع اوسسجتي نآ _ نعو ؤ هنع اوثحيب نآ

 ٠ بابلألا ىلوآ اب ا 5 بانكلاو ةنسلا كلذ ى ولاخ دتو

 هلعل ام ةيافكلا نم هب اننونظ ىفق ةياكحلا حبق هنع تيكح نم امآو

 ساانلا ىلع مكحن نآ انل لحي الو س انيلع ما رحو ؤ ةياورلا نم اندنع دحأ

 لاق دقو ص ايبرغ وأ اييرم وآ اثيبخ وآ ؤ اضيغب مهنم ناك نم اننظ ءوسب

 وه اولدعا اولدعت ال نآ ىلع موق نانس مكنمرجي ال ( : لجو زع هللا

 نأ ءاوهألا تالضم نم ناك ام ىوقتلا نم هفرعن الو س ( ىوقتلل برقأ

 هيلعو اننيد اذهو ص رثألا مكح ق هقحتسي الام ىنلع رشبلا نم ادحآ ضغبي

 لخم هلو س انيلع ام لثم انريغ ىلعو ، هللا ءاش نا تومن هيلعو ، ايحن

 اننذسحو . اكلاس قحل أ لديسلو ك اكىسمتسم قحل ١ نبدب ناك ن أ انل ام

 ٠انسنفنآ

 مكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلل اهيأ اي ) : انبر لاق كلذكو
 عيمج ىف راثآلاو ةنسلا قفاوي نأ انهاه ةيادهلاو ، ( متيدتها اذا لض نم
 حصو ك رثألا هي مكح امم ءىش ق قحلا فلاخي الو 6 رارتالاو تالاحلا

 ىلع دظفنعم وآ لوق وآ لعفي دحأ ىلع مكح نمف ريخل ١ و .ؤ رصيل ١ هيف

 كلذ نع هسقن لجعي . ةخسن _ هسفن لعجي ملو 6 ر اثآل ا ةفلاخم لبيس

 ىلا ةلاحم ال هريصم ناف ئ رارصالا ةنوم كلذ ىلع تامو ئ رافغتسالاب

 هنمب مهاياو اهنع انحزحزو ء اهنم ةنمؤمو نمؤم لكو هللا انذاعأ ث رانلا

.٠ ميحر فءور هنا هنوعو



_ ٣٧١ 

 هللا هحلصأ دمحم ابآ نا : لاق هنآ تركذ نمع تركذ ام امآو

 انتاوخأ نم خاب متيآ دقف ث :هماما تلصلا نب دمحم نب هللا دبع \ همصعو

 ىرب ثيح نم نيملسملا فلاخي نآ نيملسملا نم دحأل بحن الو 0 نيدلا ف

 نم ءىش ىف مهراثآ نم ءىش مكح فلاخ اذا هنأل ڵ مهقفاو دت هنأ هلهجب

 هنأ هلهجب ىآر ولو ث انتداص مهليبس ىلعو 0 افلاخم نيملسملل ناك ى هنيد

 ء ققاسثم كلذ ىف مهنيدلو ى قرافم كلذ مهل وه لب ث قفاوم كلذ ىف مهل

 رمآ ىف هللا اوقتي نآ ، نيملسملا عيمج نم ىتحيصن هغلب نم لك ركذأ ىناو
 نع نيغئازلا ليوآن غيز نم كل تفصو دق ام هبسن ىلع س ماعلاو صاخلا

 مهو مهليلضتو ث كلذ ىف مهفلاخ نمل ع مهديلتتب نيكلاملاو ك مهليوأنب قحلا
 لكو هللا انتزر ث ليبسلا ءاوس ىلع ماتتسا نم ليلضتلاو لالضلاب قحأ
 ث كل تفصو ام ربدت ث ةمايقلا موي ةداعسلاو ةماقتسالا ةنمؤمو نمؤم

 ء نيملسحلا راثآفلاخ امو ص نيملسملا راثآ قفاو ام الا ىلوق نم ذخأت الو

 تنأ ملعت نمم رثألا فلاخ ىذلا ناك ولو ، ىريغ نم الو ىنم هلبقت الف
 هقيفر هنأو ى ةنجلا لهآ نم لاتق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ٠ هنلالض ىف هبوصت نآ كل سيلو ص هتداعسب دهستت نآ كيلعف ث ةنجلا ف

 لحي ال نيملسملا عيمج نآ امك اننيد اذه ىلع سانلا نم لاؤس نمف

 ناو ع ةرجشلل هلكأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص مدآ مهابآ اوبوصي نآ مهل

 ةيصعم ىق هب اودتني نآ مهل لحي الو ، ايبن اصلخم ناكو ص ايلو هلل ناك

 نم مهتعيرش ىف تيث اميف هللا ةعاط ى هب اودتني نآ مهمزلي امناو ع هللا

 تناك ناو س ه رمآ نم مهتعيرش ق مرحو ختسىن اميف هب اودنتتتن الو س كلذ

 ٠ كلذ هبسشآ امو ةوخالاب تاوخألا جيوزت لثمك هلل هتعاط

 هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ع نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 ٠ اميلست ملسو

 دمحم ني ره زالل مالكو ةحيصن & هنن اكريو هللا ةمحرو كلع مالسل ١ و

: نيدلا لهألا رفعج نبا



٣٧٢ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ث بابلألا ىلوأ اي هللا لأسآ : رفعج نب دمحم نب رهزأ مكوخأ لوقي
 ٠ نآرقلا ةلمح ايو ى باتكلاو ةنسلا لهأ ايو ، بادآلاو ملعلا لهأ ابو

 ء نامع لهأ نم هيلا روظنملا ايو س نارمع لآو ةرقبلا ةروس لهأ ايو
 5 ءادألا نسحب مكيلع نمي نأو ، ىوهلا مكبلغي الو ص ايندلا مكرهقت ال

 لاوتآ اومهفت نآ مكلآسآو ، اراونأ مكرودص ألميو ، اراصنآ هل مكاضريو

 ٠ ةيالا رخآ ىلا ( اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نا ) : مكبر

 اندها ( ءاعدلا لوآو ئ ءاعدلا مث 6 ديحوتلا اهلوأ باتكلا هحتافو

 ناك نهو ث ةماقتسالاب الا كردت ال ادبأ ةمالسلاو : ( ميقتسملا طارصلا
 ٠ قيرحلا باذع الا سيلف ك قيرطلا نط لزو 6 ةعدب ىلع

 نيداا امنا » : لاق هنآ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ليقو

 ناك هنا ليقو « ةحيصنلا نيدلا امنا ه ةحيصنلا نيدلا امنا ٠ ةحيصنلا
 نددلا امنا ٠ ةحيصنلا نيدلا امنا » : لوقي ناكف هددر ائمىش دكأ اذا

 ٠ مالسال ا لهآ نم سيلف هلهآو مالسال ام متهيب مل نمو ؤ &{({ ةحيصنلا

 ىكبتو س بولقلا لجؤي نأ ىغبنيف ناوخالا نيب نامع ف ثدح ىذلاو
 باذعلا عفتري نآ ىجري الو س رورسلا ردكتو س رودصلا ألمتو س نويعلا

 دق انأو ث ةميق نسملا هوجولاو ؤ ةميلسلا بولقلابو س باتملا نسحب الا

 ىف ثدح ىذلا اذهب ةفرعم ىدنعو ؤ ىربق ىلا تيعدو ڵ ىرمع ىضقنا

 ،راهذلاو ليللا ىف اعيمج موقلا بحاص تنكو “ ناوخالا نيب قرقو س نامع

 ء ىتحيصن نيملسملل لذبأ نأ تيآر دتو “ رابخألا كلتب ملع ىدنعو

 نع ث راثآلا نم بانكلا اذه ىف تفلآف ، ىنجح غلبأو 5 ىتفرعم ىدآأو

 نمو ث راصبألاو عامسلا لهآ اهب عفتني نأ توجرو ث رايخألا ءاملعلا

٠ رايخلا مهنع ةخسن _ مكنع بهذيو ث رانلا نم ةاجنلاو ةنجلا بلطي



_ ٣٧٣ 

 مهيف ىرجو ث عقو ام مهنيب عقو نيذلا خياسملا ءالؤه نآ مكملعأ و

 كدابعلاو ءاملعلاو ث دالبلا مالعأو 5 داوقلاو ةمئألا مه اوناكو ب فااتخالا

 ء نحملا نم ايندلا لهأل ضرعي ام مهل ضرع ىتح 4 داهتجالا لهآو

 ، نيملسملا ىآر ىلا مهتوم ليق هلل دمحلاو اوعجر مش ؤ نتفلا ضراوعو

 { رافكلا لزانم اولزنيو ف مهب فختسي نآ ىغبني الف ڵ رافغتسالا ىلاو

 ىف زجعلاو س ةنامزلاو فعضلا دح ىلا راصف ؤ كلام نب تلصلا مهلوآ و

 . مهتمعن لاوزو مهتلود باهذ نوملسملا فاخو ؤ ةمامالاد مايقلا

 لهآ ماماو ء نيملىىملا خيست وه ، هننو ىف ىسوم نب ىسوم ناكو

 زع هيف اميف نيملسملل رظنيل هيلا اوراسو ث هلجأ هيلا عمتجاف ك نيدلا
 اميف خياشملاو لسرلا تناكو ى اهب اوثكم س قرفي اوراص املف ص ناميالا

 ةنامزلا دح ىلا ترص دق : اولاقف ؟ نوبلطت ام : لاقف ث مامالا نيبو مهنيب

 موقي ىتح لزتعت نأ كنولأسيو ، ةلودلا باهذ نوفاخيو س فعضلاو

 اذه وحن وآ نيملسملا نمآ دجيو ص نيدلا اذه لجو زع هللا هب ىيحي لجر
 ٠ مالكلا نم

 ىلع مزع مث ، هيآر نورظتني امايآ اونبف ، كلذ ىف رظنأ : لاقف

 لوحت ىذلا لزنملا ىلا هلزنم ب ةخسن _ لزنملا ىق ام لوحو ث لازتعالا

 لسرأ نممو ، نيملسملل اورظنف ، تلوحت دنت ىنأ مهيلا لسرأو ك هيلا
 5 اضيبآ ةارشلا نم هللا ءاش نم هلوح رضحو ؤ ديعس نب نسحلا مهيلا

 ٠ روهقم الو روبجم ريغ انتنرضحب نسحلا لسرآ هنآ اودهسنو

 _ ةخسن __ ةمامالا كرات عادو مهعدوف ك سانلا ىلع جرخ مت

 لصي نآ ىل ١ ركسعمل ١ ظفحب مه رمأو 6 هبق ن اك ام نع هسنقت لزتعم ك رمالل

 . ىسوم ءىجي نآ ىلا : لاتق نم لاتو . موقلا

 ٠ مكماما ءىجي نآ ىلا : لاق نم لانو

اولاقو ، هرظان نم مهنم هرظانف ريثك قلخ ركسعلا ق هدنع ناكو



_ ٣٧٤ 

 دنعف ح ممهلوقت ىلا تفتلي ملو ء انغلب ام ىلع مهب قعزف كتماما كرتت : هل

 ىلا ڵ ىسوم ىلا هعم اوناك نيذلا ء سانلا نم هللا ءاش نم بلقنا كلذ

 مهتحتسي هطخب ميمت نب نازع باتكو ، هلوسر ىسوم ىلا ءاجو س قرف

 نب دار اوماقآ كلذ دنعف س ركسعلا ىلا ليجعتلا ىلع ركسعلا ىلع

 هثعبي وهو نوديري ام بلط ق هيلا اولسرأو س ركسعلا لخدو ء اماما رظنلا

 نآ ىلا مهرواحي وهو ص ةملاسلا دح ىلع مهرمأو هرمآ ناكف { مهيلا

 .تام

 ني دمحمو 6 دبعس ني ١ نسح رمأل ١ نم هتءا ربب دهش نمم وهو

 6 رهاظلا رهاشلا لازنعالا عم ماوقلا نم نم مهريغ دهشو 6 حبسم ند مساقلا

 ٠ مذي ملو 6 هلل دمحلاو دمحو مركلاو حالصلا ىلا لخد ىذلا ق بست دقو

 نم انملعأ دنف ث رمألاب موقي هنآ هيلع لخد نمل هنا : موق لانت ناو

 ركني هنآ سيل ى دسثار مايقل اراكنا كلذ ناك امنا هنأ خياسثملا نم هللا ءاسث

 اذه اوماتآف ، احلاص الجر اومدقي نأل تلزتعا امنا : لاقو ث لازتعالا

 هل نكي ملو ، رظنلا نب دشار ماق مث ، كلام نب تلصلا مامالا ربخ اذهف
 ٠ ةسايسلا ىف ةبرجت الو س ةسارفلا ف ذفان رظن

 رمألا ظلغ ىتح س هريغ ىلع ركني ناك امك هيلع ركني ىسوم عجرف
 وهف ث هرمأب رظنلل نيملسملا نم هعم نمب اضيآ ىسوم جرخو ث امهنيب

 برح تناكو ؤ هورواعتو دسئارب سانلا راث دتو ڵ\ لصي نآ لبت وآ قرفي

 دقو ، ىسوم لخدو ، سبحو وه برضو ث هباحصأ نم ةدع اهيف لتق

 نازع ماق نآ ةلودلل هرظن نم ناكف ء ةكرحلا تدتشاو ، هبلع ركسعلا كلم أ

 لبقو ت مهبر ا ورقغنسا نأ دعب نم تاكرحلا تنكس ىتح 0 ميمت نبا

 مامال ا نا زع ناكف ح ء :اضقلل ىسوم نازع م انتآو ڵ ضعب نم مهضعب

 دعي ةنس ضعب امهضعب نم امهو ، دحاؤ امهرمآو 7 ىضاقلا ىسوم ناكو

. ضعب نم امهضعب فاخ مث ڵ ةنسح



٣٧٥ - 

 ربتعم اذه ىفف ث نامع لهأ رمأ لاوز نم هللا ملع ىف .قبس امل ناكو
 نب ىسوم نيب ةوخألاو قافتالاو ةيالولا تناك فيك ث رظنلاو مهفلا لهأل

 مهالوآو  مهريبكو موقلا ملاع وه نازعو 2 ميمت نب .2 ىسوم

 رمآ اذهف ث كلذ لبق ترج ىتلا بابسألاب مهفرعآو 5 كلام نب تلصلا

 مهف مهمايآ اوناك نيذلا خياسثملاو ّ مهلك مهلا اطلاخم تنكو & ةمئألا

 اضيأ مهل اطلاخم تنكو س مهمايأ ىف مهؤاملعو نامع لهأ خياشم

 مهنمو ؤ هيآرك هيآرو ىسوم عم ناك نم مهنمف ؤ رومألا هذه ىف مهرظانآو

 كئلوأ ىضم ىتح مهنم دحأ نم فرعت ةءاربلا نكت ملو ث افقاو ناك نم
 . م هفقوتو مهعروب

 امع مهلئاس هللاو ى اوعرب ملو اوقحتساف ئ موق مهدعب نم فلخو

 نع ك هب اولاق نيذلا نيدلا اوذخآ مهنأ نوعدي مهلعلو س اوعرسأ هيلا :
 ئ رثؤم ١ ىبأب ثدحأ انآ تنكو 6 رثؤم ١ ىبآو % بوبحم نب دمحم نب ري 0 :

 { هاقلأو ىناقلي ناكو س ةكمب اعيمج انكو ص رذنملا ىبأب ادهع برقأو

 ٠ راثآلا بلطنو اذه ق رظنلا سممتلنو.

 © هيلع انآ امب ةفرعم مهدنع سيل ايآر نوعدي نيذلا ءالؤه ىل لاتو
 الا انأ امو ، اذه ىف لوقأ فيكف ث اذه نود اميف لوقأ نأ فعضأ انآو

 هوذخآ .امنل. ، سانلا ءالؤه ىديأ ف ىذلا. اذهو ڵ قحلل سمتلم فقاو
 . ا . .. / ٠2 هللا همحر ريشب اذهف ك رثؤملا ىبآ نع

 دنف اذ ده ريغ هنم ذخا دحأ ناك ناف 6 عرولاو فيق ونلا ىلا ناكو

 ٠ هللا همحر ليلقب ةكم نم هتنتراف نأ دعي تامو عجرا

 فرعأ ىنأ الا ، ءالؤه نيبو هنيب ناك ام ىرذأ تسنلف رثؤملا وبآ امأو

 & راحصب تناك ركانم ركنيو ث ىلع ابآ بتاكي نمم ناك رثؤملا ايأ نأ انيقب.
 كلت ىف ىدلاو ىقليو فلتخي ناكف ي دئار مدق دننو ء راحص نم :مدت مث,
نآ دارأ هنا : ىلع وبأ ىل لاق هعمسأ انأو ء ئدلاول لاتو ع بابسلا ‘
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 لزنعاو ؤ كلام نب تلصلا ف رمألا قفتي ىتح نيرهش ولو قرفب نوكي

 ٠ هيأرب

 نم جرخ دق ؤ كلام ني تلصلا نع اذه ظفحأ انأ : رثؤملا وبآ لاقو

 ىنم نظلا هدعب مقي مل ادسثار نكلو ى متاخلا درو لزتعا ثبح ةمامالا

 ح اليلخ ىسوم ناك فيك رظناف ، هدحو ىسوم الا هدتعل متي مل دارأ هنأ

 دشار هل لاقف ڵ هفعضتساف رذنملا نب دمحم هيلا لسريف س ىدلاو هل لاقف
 هظفحآ ىذلا اذهف ث دقعلل اعضوم ٥آرو هآرف معن : لاقف ث رذنملا نبا

 .هنم هيلع نقيتسأو

 هلعل ببس عقو مث ى هللا ءاش ام دشارل اطلاخم كلذ دعي ناك مش

 دعب ببس ىق تلخد دق انآو ف مهنيب باتعالا ترجو ص ىلع ىبآ ىلع بضغ

 ح :هي نيدأو هلحتسأ تنك اميف لخدأ تنك انآو ؤ ةمئألا ءالؤه عم ببس

 ٠ هلل دمحلاو همرح ءىش ق تلخد ىنأ ملعأ ملو

 تيأر س سانلا فالتخا تيآرو ص اهيف امب رومألا كلن تضقنا املو

 تأطخأ ام لك نم ، بانملاو رافغتسالا ىلا تعجرو ؤ ىب ىلوأ فوقولا

 ء ملسأو ىلوآ فوقولا تيآر س بابسألا عيمجو ، بابسألا كلت نم هيف
 ىلوقو ڵ باوصلا بلط ى داهتجاو لاؤسو نيبت فوقو 6 مزحآو قثوأو

 نمو ؤ“ نبملسملا عيمج وعدآ هيلا ى مهنيد هيف ىنيد ف نيملسملا لوق اذه ىق

 ٠ نيملاعلا بر ىدي نيب هماقم فاخي

 : ليقو ث هل عرو ال نمل نيد الو س كالم وه عرولا نآ اولمعا

 كاح امو ث كييري الام ىلا كبيري ام عدت نأ هرخآو هطسوأو عرولا لوآ
 ىلص ىبنلا نع رخآ ثيدح قو ص هعدف كردص ىف _ ةخسن _ ردصلا ى

 : لان ؟ عرولا امو : هل ليق (( عرولا مكنيد ريخ » : لاق ملسو هبلع هللا

 نأ ث مكئامدو مكموحلو مكسفنأ ىف هللا هللاف ٠ « ةهبشلا نع فوقولا »
 مكتمئأب اوفختست نأ رذحلا مث رذحلاو ع رطخلا ميظع ىلع اهولمحي

بنذ الب مهتوادعو مهضغب ىلا اوعرستو ي مكمالعآو مكئاملعو مكخياسثمو



_ ٢٣٧٧ 

 وهو انيه هنوبسحتو ) : لجو زع هللا لاق دقو س نوبوثي الو هيلع نورصي

 ٥هرزو لمحي هنأل ئ مظعأو مظعأ أذه ىلا ىعا دلاو ك ) ميظع هللا دنع

 كئلوأ ىلا عوجرلاب الا ةبوت هل نكي مل بات ناو س هعبتي نم رازوأو
 ٠ هنلا مهاعد ناك ام نع عجريو ، مهاعد نيذلا كلذكو ع مهلزآ نيذلا

 ىلا عجر مث 4 ليبسلا ريغ ىلع ناك ايعاد نأ ( :1 ثيدحلا قو

 اهترفغل هنيبو ىنيب اميف هبونذ تناك ول ىلاعتؤ كزابت هللا ىحوآف ةبوتلا
 ٠ « اهيلا مهاعد ىتلا ةلالضلا ىلع اوتام نيذلاب فيك نكلو س تناك ام هل

 توزغ : هل لات ث ءاملعلا ضعب دنع ملسم ف عقو الجر نا : ليقو
 قرف عبرأ هل ركذ ىتح ث ال لات ؟ مليدلا توزغ : هل لاق ال : لاق ؟ دنهلا
 مل ملسملا كوخآو ث عبرألا ءادعألا ءالؤه هنم ملس : هل لات نيكرشملا نم
 ٠ نوعجار هيلا انلو هلل انا ع كنم ملسي

 مكاعد اميف اورظناف 0 ملسملا قح نم مظعأ قح هللا دعب سيلف

 اونعلا : لاق نم انريغ هنلا وعدي اميفو 0 هبلا مكانوعد ةخسن

 راذنا انحرشو انحصن اميفف س اولجعت الو اوتيثت لاقت نمو “ الوآ اولنلاتو

 ث هللا دابع هللا اوتنتا مش ؤ هللا اوقتاف ڵ رادقألا قباوس هللو ڵ راذعاو

 ٠٠. منهج ران ىدتعا نمل ةبوقعلا و مدلاو محللا هناف

٠ اميلست ملسو هلآو ىلصملا دمحم ىبنلا ىلع هللا ىلصو



 ا ٣٧٨

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رخآلاو س ءىش لك ليق لوألا هلل دمحلا ٠ :نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هعم سيل ص توهل ءالآب درفت هلاو س توكلملاو ةردقملا ىذ ص ءىش لك دعي

 ذفنيو ث هتئيسشمب هتلخ عيمج ف ىضقي ، دوجوم كيرش هل الو ث دوبعم هلا
 . رارف هنع الو ى رايتخا كلذ ىف مهل سيل ث هتيضقو همكحب مهيف

 مارحلاو لالحلاو عئارشلا انل نيبو ث مالسالل اناده ام ىلع هدمحن .
 . . مالسلا هيلع دمحم انيبن انيلع " نمو

 : دعي امآ

 دبعتو س هسفنل هضرو انيد مالسال ىفطصا ىلاعتو كرابت هللا ناف

 % نيرذنمو ؤ هب نيرشبم السر س هلخ نم هنوفص هل راتخاو 0 هدايع هن :

 ىذلاو احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش (: لجو زع هلوق كلذو |

 الو نيدلا اوميقأ نآ ىسيعو ىسومو ميهاربا هب انيصو امو كيلا انيح وأ

 (هسفنا هفس نم الا ميهاربا ةلم نع بغري نمو ) : هلوتو ى ( هيف اوقرفتتأ
 مالسالا ريغ غنيب نمو ث ( مالسالا هللا دنع نيدلا نا ) : ىلاعت لاتقو

 ٠. ( نيرساخلا نم ةرخآلا ىف وهو هنم لبقي نلف انيد

 رفغتالو ث هيلع ةماقتسالاب. إلا ,هنيدي ,هدبعت ,نيم ,لامعأ هللا لبقي الف

 هلثمك سيل ڵ كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نآ ةداهش مالسالا نمو

 هللا ىلص ادمحم نأو ، صالخالا ةداهش ث ريصبلا عيمسلا وهو ؤ ءىش

 هيلع هللا ىلص دمحم هب ءاج ام عبمج نآو ؤ هلوسرو هدبع ملسو هبلع

 ناميالاو ث ارسفمو المجم هب ءاج امك ص نيبملا قحلا وهف هللا نع ملسو
رخآلا مويلا و ث هئادينأآ عيمجو ء هلسرو هبتكو هتكئالميو س قح هللاب



 نأو ك اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو 6 رانلاو ةنجلاو 6 باسحلاو ثعبلا و

 هدبب ( تويب ال ىح وهو 6 تيميو ىبحي هنآو 6 روبقلا ق نم ثعبب دق هللا

 ٠ ريدق ءىش لك ىلع وهو 6 ربخلا

 ءادأ ى هلل داهتجالاو ، هاصع نمل رانلاو ع هللا عاطأ نمل ةنجلا نأو
 عم اهتقول ةالصلا ماتآو ، همراحم عيمج نع ءاهتنالاو ص همزاول عيمج

 يلو ، اميف مزلي ام عيمجب ههبسل ام وآ ماتلا ءوضولاب اهئادأ ف هلل ةينلا
 لابتالاو ع اهيف هلل عوشخلا عم اهل ةلبقلا لابقتساو ، ننسو ضئارف نم
 ةالصو “ هللا نيد ق بجي ام ىلع تارورضلا دنع اهب مايقلاو ئ اهيلع

 ةبانجلا نم لاستغالاو ، تاساجنلا ءاقتاو ء رفسلا ف رصقلاو ، عمجلا
 اهميلستو ف اهلهآ ىلع اهمسقو ص اهقدصو اهنتحب ةاكزلا ءاتباو ء ضيحلاو

 ح هتيدأت ىف هلل ةينلاب فافعلاو ملحلاب ے ناضمز رهش مايصو ض اهنتتحتسم ىلا

 عاطتسا نم ىلع مارحلا تيبلا جحو ث هيلع تبجو نم ىلع رطفلا ةنقدصو.
 هالس سه _الا

 ننسلاب مايقلاو ك ء هضرف بوجو دنع هللا ليبس ق داهجلاو ك

 تاعاطلاب ىلاعت هللا ىنلا برقتلاو ، رذع نم الا كلذ موزل دنع تاعامجلاو

 ىلع نيبرتالل ةيصولاو ث كلذ هبنأ امو لئاسبولاو لفاونلاو لئاضفلا نم
 ءافولاو س كلذ هيلع بجو نم ىلع روذنلاو 4 ناميألا ةرافكو ث اريخ كرت نم

 ىهنلاو « فورعملاب رمألاو ى هللا ة ةيصعم .ق ,رذن الو ء هللا ةعاط ىف رذنلاب .

 ةلصضو 5 ىوقنلاو ربلا ىنلع نواعتلاو % كلذ ىلع ةردقلا دنع س ركنملا نع

 ء نيكاسملاو ىماتيلاو ىبزقلا ىذبؤ ، اناسحا نيدلاولابو ، ماحرألا

 ليبسلا نباو « بنجملاب. بحاصلاو ى بنجلا راجلاو ،: ىبرقلا ىذ راجلاو..
 ٠. اروخف الاتخم ناك نم بحي ال هلما نا .مكناميأ تكلم امو ,

 ءاثلا ءاتتناو ث ههبسثأ اون ىنزلا :نم"نشحاوفلا نع جوزقلا ظفحو ا
 نم نهوتأف نرهطت اذاف نرهطي ىتح ) : ىلاعت هللا لاق امك ضيحملا ى
 مارحلا نع رصبلا ضغو ث ربدلا ىف نهئطو بانتجاو ( هللا مكرمآ ثيح
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 زوجي ال نمم ، مهريغو تانصحملاو نينصحملل فذقلاو 0 ءارفلا ميرحتو
 ء هللا ةيصعم ىف دهع لك ضقنو ء ةبحصلا نسحو س بناجلا نيلو ى هفذق

 ىل ناذئتسالاو ث اهنم رهظ ام الا اهرتسب هللا رمآ ىتلا ةنيزلا رتسو

 امك مهيلع درلاو ، نيملسملل ةيحتلاو ؤ يلها ىلع ميلستلا و % تويبلا

 ميلستلاو ةيحتلاو ؤ اهلهآ ىلع ميلستلاو . اهلثم وأ اهنم نسحأب هللا رمأ

 ىلع اوملسف ) : هللا لاق امك ي تويبلا لوخد دنع اهنم سفنلا ىلع

 دصقلاو ث ةمذلا لهآب ءافتحالاو ) ةيبط ةكرابم هللا دنع نم ةبحت مكسفنأ

 حالصلا لهآ ىزب ىيزتلاو ءىش لك ى ءايرلاو ءاليخلا كرتو ى ءىشلا ف

 ء اهلوبقو حئاصنلا لذبو س نايصعلاو لهجلا لهأ ىز ةيناجمو أ ناميالاو

 : هللا لاق امك ء سانلا نع وفعلاو 0 ظيغلا ملظكو 5 نيدلا ى عرولاو

 ٠ ( نيتسحملا بحي هللاو ساانلا ىلع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو )

 .كرتو ى ثبدحلا ىف .قدصلاو س تانايخلا كرتو ث تانامألا اودأو

 رمأ امك س ديصلاو ةحيبذلا دنع هللا مسا ركذو ث زوجي اميف الا بذكلا
 هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو هللا باتكب حاكنلاو ناتخلا ىف ةنسلاو ث هللا
 ىف دوهشلا نم زوجي امب وأ ث ةلداعلا ةئيبلاو ةضيرفلابو ؤ ملنو هيلع
 كلذ ىق هماتم موقي نم وآ 7 ىلولا نذاو ى ةآرملا اضرو “ هللا نيد

 هللا رمأ امك قالطلاو ، ناسحالاب حيرستلاو ، فورعملاب ككسسمالاو

 ، هللا نيد ف زوجي امك ث قالطلاو علخلا نع دوهسلاب درلاو هلوسرو
 « كلذ ىق نيملسملا ىآرو ص عامجالاو ةنسلاو باتكلاب ثيراوملاو ةدعلاو

 ٠ حاكنلا ف بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيو

 .هتلزنمب لزن امو ئ ركسعملا نم ا ٠, كلذ د هبشأ املكو ئ رمخل ١ برش ميرحتو

 .> سبالملاو برا.شملاو ك :معاطملا نم مراحملا نم هللا مرح ام ميرحتو

 ليلحتو 6 عيبلا دنع ماهبالا و ح ررغلا ميرحتو ح ايرلا ميرحتو ك حكانملاو

 )١() ةيرف عمج . : ءارفلا ٠
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 الا ميتيلا لام ميرحتو ف نزولا ىف لدعلاو س ليكلا ىف افولاو ى عيبلا

 ميرحتو 4 نسحآ ىه ىتلاب الا ميتيلا لام ميرحتو 0 نسحآ ىه ىتلاب

 رابلا ساانلا عيمج ىلا دعولاو دهعلاب ءافولاو ث، اهلحب الا سانلا لاورمآ

 مكحلاو 6 ةداهشلاب مايقلا و ، ةهبسث لك نع فوقولاو س رجافلاو مهنم

 5 ىوهي دحآ ىلا لامي الو ث ءاوسىلاب سانلا عيمج ىق قحلاو ث لدعلاب

 ء مهنم ةءاربلاو ى مهل ضغبلاو ح مهلالضب لالضلا لهأ ىلع ةداهشلا و

 ىلع رصي ال نآو “ مهل ةيالولاو ص هل مهتعاط ىلع هللا ةعاط لهألا بحلاو

 نم نارفغلا ىعدي الو ، ةيصعمب هلل نيدي الو ص ةريبك الو ةريغص ةيصعم

 ء روهلا نم ءىش ى هللا ةمحر نم ستئوي الو س نايصعلا ىلع هللا

 ى رومألا نم ءىش ى هعداخي الو س رومألا نم ءىش ق هتبونقعب رتعي الو

 ٠ هينالع الو ةريرس

 دري الو س الدع هركي الو ص اراج ى ذؤب الو س امحر عطقب ال نآو

 ، ةروعلا سسحتي الو 6 ةرثعلا منتغي ب الو ص ةرذعملا دري الو س الدع

 ء ةميهتلاو نظلاب ذخآي الو ك ةميمنلاب ى ىعسي الو ء اضعب ضعب بتغي الو

 مهيلع ىدتعي الو ء سانلاب موت رخسي الو ، ةسثحافلا عيسثي نأ بجي الو

 متكيال نم اننيد ىف لخدي الو ث مهقوقح مهملظي الو ، مهيلع لتعي الو
 طخسي الو ؤ اناضر ىضري الو ص انلوق لوتي الو ء انتبيغ ىعري الو ص انرس

 عيمج ىف انداتنعاو ، انودع ىداعب الو ص انرومأ عيمج ىف همهتنو ث انطخس

 كرابت هللا لانت ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن نيد ض اهلك ءايشألا

 نع ىهنيو ىبرقلا ىذ ءاتياو ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نا ) : ىلاعتو
 هب هللا رمأ ال نحنف ٠ ( نوركذت مكلعل مكظعي ىغبلاو ركنملاو ءاسثحفلا

 هيلع هللا ىلص دمحم هيبن نيدلو ، نورجدزم هنع هللا ىهن املو ء نوعيطم

 ٠ نوعبتم هتمأ نم هليبس كلس نمو ص نودتنقم ملسو

 نونئاد اناف اذه عمو ص نوقرافم نينمؤملاو هلوسرو هللا ىصع نملو
 هنم رافغتسالاو 6 ةنونيدلا انمزل ام عيمج نم رافغغنتسال او ك ةبوتلاب هلل

هنتم ء ىش ق وآ كلذ عيمج ق انفلاخ ء ةينو لمعو لوق لك نم هنيد ق
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 هانيسسن ش انآطخآ وآ كلذل اندمعت ، هقلخ قوقحو هقوقح عيمج نم هاضر

 وآ ؤ هل نيلحتسم انك ص هانيآر وأ هي.اند ث هانلهج وأ هانملع ث هانركذ وأ

 ز ىصاعملا نم انم فلس ام عيمج ىلع نومدانو ص نيلوآنم وآ نيمرحم

 قح لك نم صالخلا نودتتعمو ث ادبآ بنذ ىلا دوعن ال نآ نودقتعمو
 انمزلآ ىذلا هنيد عيمجب ىلاعت هلل نونئاد ، هدابعل وأ هلل انيلع بجو

 نونئادو ث هلخ قوقحو هتونقح نم اهلك ءايسنألا عيمج .ى هب ةنونيدلا

 عيمج نم هنيد ف هنع لاؤسلاب ةنونيدلا انمزل ام عيمج.نع لاؤسلاب هلل
 هيف هلل انمزل ام عيمج نع لاؤسلا نودتتعمو ث هقلخ قوقحو هقوقح
 هلل نونئادو ث هتقلخ قوقحو هتونتح عيمج نم هنيد ىق هنع لاؤسلا داتتعا

 نيلوألا نم نيملاعلا عيمج نم هئادعأ عيمج ةوادعو هئايلوأ عيمج هتالوم

 ٠ نيدلا موي ىلا نيرخالاو

 وأ ةقيقح ق هتيالوب ةنونيدل ١ انمزلأ ام عيمج ةنالوب هلل نونئا دو

 ٠ ةطيرش مكح وأ رهاظ مكح

 فوقولاب ةنونيدلا هيف انيلع بجو نم لك نع فوقولاب هلل نوذئادو
 ، هرمأ انيلع لكسنآ ثدح لك ىف فوقولا نودتنعمو ؤ هقلخ عيمج نم هنع

 هتحص انعم حضتي ملو ث هللا نيد ف هلطابو هلعاف قح اندنع لمتحاو
 ءاملعل انتيالو ىلع لطبملا نم ةءاربلاو ، قحملا ةيالو داقتعا ىلع هتقيقحو
 ٠ كلذ ىف مهمكح ىلع نيملسملا

 لهآ نيدو 0 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن نيدب هلل نونئادو

 باطخل ١ نب رمع صفح ويآو 6 قب دصل ١ ركب ودأ مهنم ك هنمأ نم ةم انتتتسال ١

 ىرافغلا رذ ىبآو 6 رساي نب رامعو 6 لبج نب ذاعم نيدو 6 امهنع هللا ىضر

 ٠ ناورهنلا لهآ ماما ىبسارلا به و نب هللا ديع نيدو & هللا مهمحر

 ٠ مامالا قحلا بلاط ىبحب ني هللا ديعو مامالا ريدج نب سادرملاو

٠ هللا مهمحر



._ :٣٨٣ _ 

 ند ملسم ة ٥ دببع وبآو . صاب امأ ني هلل أ .ديعو ك ديز نب نياج اح نب دو

 ٠ هللا مهمحر نيدلا ق مهتمئأو نيملسملا ءاملع نم ةميرك ىبأ
` 

 ء بوبحم نب دمحمو ث ليحرلا نب بوبحمو س بويآ نب لئاو نيدو
 ٠ هللا مهمحر نيدلا ق مهتمثأو نيملسملا ءاملع نم بيبح ني عيبرلا و

 ءاملع نم ناليغ ني ماهو ك رذنملا نب ريشبو 6 رينلا ند ريتم نبدو

 ٠ هللا مهمحر نامع لهآ نم ى نبملسملا

 هللادبع نب ناسغو ، بعك نب ثراولاو ، دوعسم نب ىدنلجلا نيدو
 ٠ هللا مهمحر نامع لهآ نم نيبوصنملا ةمئألا نم

 نم رقصلا نب نازعو ى بوبحم نب دمحمو ص ىلع نب ىسوم نيدو
 ٠ هللا مهمحر نامع لهآ نم نيملسملا ءاملع

 ددعسس وبأو 6 ىبرع ني حدر نب دمحمو 6 نسحل ١ ني دمحم ني دو

 ث هللا مهمحر نيدلا ق ةمئألا و 6 نيملسم ا ء املع نم ديعس نب دمحم

 ٠ اريخ هلهأو مالسالا نع مه ازجو ص اعيمج مهنع ىضرو

 ى هركذن مل نمم & . مهريغو ءاملعلا نم م انفصو نيذلا ءالؤهف ا

 اننيد فالآ انؤاملعو 6 نلا ا ؟ انتمئآ مهنيدب نيديو 6 ءال ه ةلحن

 ، مهملس انملسو ، مهبرح انبرحو ص مهودع انودعو ص مهيلو انيلوو ى مهنيد

 ثا دحللا ق اننيدو ك مهلوق انلوقو ك مهيآر انيآ رو 6 مهبه ةم انيه ذمو

 ندل نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعي تقرتفا ىتلا قرفلاو ع ترج ىتلا
 ىلا هللا نيد مهدعب فلاخ نمو 6 بلاط ىبآ نب ه ىلعو 6 نافع ندب نامتع

 ىلع امهعبتا نم نمو 0 قراط نب ني هللا ديعو 4 ناميلا نم نوراه مايآ ء ءاضتنا

٠ مهنيدو مهلوق ء هللا نيدل امهتفلاخم



٣٨٤ 

 كلام نب تلصلا ندل نم نامعب ترج ىنلا ثادحألا ق اننيدو انلوقو -

 ئ ميمت . ند نا رع مايآ ء اضنتنا ىلا أ دسشارو ك ىسوم ني ىسومو

 . مهنيدو مهلوق هللا دبع نب ىراوحلاو

 نمو رادلا لهآ نم الك نأ نامعب ترج ىتلا ثادحألا ى انلوقو

 نآو فوقو وآ ةءارب وأ ث ةيالو نم هملعب مهيف صوصخم نيملسملا عيمج

 تبث ولو ث كلذ ىف هريغ ىلع ةجح هل نكي مل مهرمأ نم ءىش هصخ نم

 ء مهدنع حص ام مهريغ دنع حصي ملو ث مهلاعفأ ةحص قنقلخلا عيمج دنع

 مهصخو مهعم حص دق ام مكح ىق املاس دحاولا ناكل هدحو دحاو ولو

 تبث ول س كلذك مهعم حص دت ىذلا كلذ ىق مهمزلي امب مكحلا مه مهيلعو

 ءهللا قلخ عيمج نم هريغ دنع حصي ملو ّ مهلاعفأ ةحص هدحو دحاو دنع

 مكحلا وه هيلعو س هعم حص دق ام مكح نم نيملاس هللا قلخ عيمج ناكل

 ىلع ةجراخ اندنع اهلك اهلك مهلاعفأ و مهثادحأ لصآ نأل س كلذ ىف همزلي امي

 نونيدي امل كاهتنالا ىلع الو ى عدبلا ماكحأ ىلع ال س ىواعدلا ماكحأ

 : عدبلا ماكحآو % ىواعدلا ماكحأ نيب نآ اندنع نأل ى هميرحتي

 هذهب انعم رقأ نمف ڵ دساف كلذ ناف ، :دحاو ىنعم ىلع هلك لمحي الف

 اهب ةنونيدلا ىنعم هيلع حص وأ ث اهيلع انقفاوو اهانفصو ىتلا ةلمجلا
 ىتلا ةلمجلا هذه فالخب ناد نمو “ انيلع هتح بجوو « انيلو ناك

 كلذب انبدنم اهنم ءىشل وآ اذهل ةفلاخملا دحأ ىلع انعم حص وآ ، اهانفصو

 لهأو انبر نيدلو ص نوتقرافم هل نحنو ء ابناجم اننيدلو ص ايداعم انل ناك

 . نوكسممتسم انتلحن

 انرصع ىف ةربخلاو ةنحملا بجتو ث ةهبشلاو بيرلا مقي ام رثكأو

 اذا اهبف فالتخالاو ، نامع ىف ترج ىتلا ثادحألا ىف ث انرصمو ث اذه
 ةقفاوملاو ةيالولاو انعم دحأل حصي الف ث طالتخا راد ذئموي اهيف رادل
 ء ىواعدلا ماكحأ نيب قرفلا ىف مهيف قحلا ةفلاخم نم هل ةءاربلاب الا

مهل تتبث نيذلا ملعلا لهآ نم دحأل ةيالو هنم حصي وآ 0 عدبلا ماكحأو



٢٣٨٥ 

 ماكحأ نم ىواعدلا ماكحأ نبب قرفلا ىف مهعم قحلا ةفلاخم نم ةءاربلا

 0 ىبرع نب حور نب دمحم هللا دبع ىبأ لثم \ فالتخالا اذه دعب عدبل ١

 نب ديعس نب دمحم ميه اربا ىبأو س ىراوحلا نب دمحم ىراودحلا ىبآو

 همحر ديعس ىبأو ، نسحلا نب دمحم نسحلا ىبأو ك ىوكزقلا ركب ىبأ
 ىبأ لثم ث انتلحن لهآ نم مهدعب فلس نمم ملعلا لهآ نم مهريغ وآ هللا

 نسحلا نب دمحم نب دمحآ ركب ىبآ ، عابنز نب دمحم نب هللا دبع دمحم

 دمحآ نب دمحمو ى هيقفلا نب ركب ىبأ نب ديعس نب دمحم ركب ىبآو ىلاعسلا

 ء ديلولا نب نسحلا نب دمحمو ص دمحآ ركب ىبآ هدلوو ث ىلاعسللا

 نسحلا ىبآ نب رمع نب ىلع نسحلا ىبأ خيسلاو ص دنار ىبآ نب دمحمو

 نب دمحم نب دمحآ نب نسحلا ىلع ىبأو س ىحنملا بهسنألا ىبآ نبا

 دمحم هللا دبع ىبآ خيسلل اذه انموب ف ةيالولاو “ هللا مهمحر نامتع

 هونيب ىذلا مهبه ذم عابتال ! هل حص نم وأ ؤ هللا هظفح ميه اريا نبا

 ٠ كلذ ىلع مهال وتي نم وأ

 ةيالو داتنعا ىلع ثادحألا هذه لهآ نم نوعقاولا فقو امناو

 حصو س مه رمآ ةقيقح مهيلع ىفخ ذا ، لطيملا نم ةءاربلاو ى مهنم قحلملا

 . مه رمآ مهعم كلذل لكسشآف ، ضعب مهضعب ىلع مهيواعدو مهلعف لصآ

 بجو رمألا مدنتتم ىف نكب مل اذاو . مهدنع مهلطابو مهتح لمتحا و

 ىلع اوتاضتساف 0 مهنم دحآ نم ةءاربلاو ف مهنم دح ا يالو مهيلع

 ةيالو تابثاب الو ث ةءاربب هنيعو همساب مهنم دحأ ىلع اوعطقي نآ مهسفنأ

 ىغبلا لهآ نم ةءاربلا ى مهنم كسن ريغ نم ةجح ريغب مهنم ةقيقحلا ىلع

 ىصع نم عيمجو ى هللا لحآ ال نيمرحملاو ص هللا مرح امل نيلحتسملا نم

 نم ةئطخت الو س ةريغص ىلع رارصا وأ س ةريبك بوكرب هللا
 دحآ نم ءىرب نمو 0 مهنم ا دحآ ىلوت وآ س مهالوت نمل 7 نيفقاولا

 ءىربتملا وآ ىلوتملا نآ ملعي مل ام دحآ نع وآ ؤ مهنع فقو وآ ؤ مهنم

( ٤ ج عرشلا نايب _ ٢٥ م)



_ ٣٨٦ 

 مهنأ ولو ث هللا نيد ف هعسي قح ريغب فقو وآ ءىرب وأ ىلوت فقاولا وأ

 مهنم قحملا اوفرعل ص مهلعف لصأ ةحصو 6 مهرمأ نطاب ىلع اوفقو

 نطابو مهتريرس مهيلع تيفخ مهنكلو ، مهيف مكحلا اولهجي ملو س لطبملاو
 ىآرف 0 مهلطابو مهقحو مهلعف نم رهظ اميف مهعم لمتحاو 0 مهرمأ

 . مهنم لطبملا نم ةءاربلاو ؤ مهنم قحملا ةيالو داقتعا ىلع فوقولا

 عسوآو ملسأ ةقيقح ريغي ةءا رب وأ 6 ةبالوب مهيف مكحل أ كرنو

 معنو انيسح وهو هاضر هيف آ قيفونلا هلأسأ هللاو 6 هللا نيد ق

 ٠ ريصنلا معنو ىلوملا معن ع ليكولا

 هيلا ىهتنل وأ ، مهريغو نيملسملا ءافعض نم اذه ىباتك هغلب نمف
 هربدتيلف ص هيف ام ضعب وآ هتتينقح ملع هغلب وأ ؤ هبلع ءىرق وأ هأرقف

 ضامغا نع موق نآنسش هنمرجي الو ، هسفن ىلع قفشم رظن هرظنيو
 5 ءىش ق قحلا فلاخ نم لكو ى هنم قحلا قفاو امب ذخألاو ص هيق رظنلا

 تاولص هللا ءايبنأ نم ناك ولو ث هل ةجح الو س هنم كلذ لبق نمل رذع الف

 عيمج نم اقح در نمل رذع الو 0 مهريغ نم لبق اذا فيكف ء مهيلع هللا

 هل هجح الو ى هللا مهنعل ذورمنو نوعرفو لهج ىبأ نم ولو ث هب ءاج ام

 هللا رفغتسأ انأو ى بير الو ؤس كلذ ق انعم كش ال \ هدحجو هدر ىف

 لوت لك نم ث باوصلاو قحلا هيف تفلاخ ام عيمج نم هيلا بئاتو
 هنلهج وآ ، هيلع تدمتعا هريغ ىف وآ باتكلا اذه ىف وه امم ث ةينو لمعو

 بئات اناف ڵ هتيأر وأ هي تند ؤ هتلوأن وأ هبف تأطخأ ث هتبسن وأ هتركذ

 ٠ هنع هل رفغتسمو ث هلك كلذ عيمج نم هللا ىلا

 نامع لهآ نم نيدلا ف نيملسملا ماما ىلع باتكلا اذه ضرع
 6 ه٥اقبآو هظفحو هللا هالوت س ناميلس نب ميه اربا نب دمحم هللا دبع ىبأ

 اذه عيمج نا : لاقو ث هللا ءاسث نا حصو ث هاجن هتمحرب رانلا نمو
٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو باوص هنأ ىدنع باتكلا اذه



_ ٣٨٧ 

 ملسو راتخم ١ ىفطصمل ا دمحم هلوسرو هيبن دمحم ىلع هللا ىلصو

 .ا دل ..

 : ةلأسم ج

 له ا ثدح ق مكحل أ : هللا همحر ديعس وبآ لات : دربعس ىبأ نع

 نم جراخ اذهو س فوقولاو ةءاربلاو هيالولا هيف زوجيو س لكستم نامع

 ةخسن لاقب ىلتي ىذلاف : لاق ح عامجالاو ةنسلاو باتكلا مكح

 هيف حصي ىتح ث هتيالو ىلع وهف ث ةيالو هل تناك نم هنا : لوقي
 ٠ ةءارملا ىلا اهنع هلتنب ام

 لطبي سيلو ص رهاظلاب آربي هنا لوقي ةءاربلاب لوقي ىذلاو : لاق

 ٠ لامتحالا رهاظلا مكح

 نمو ث هل كلذف س نيهجولا دحآ ىف كلذ ى مكحلا رصبأ نمف : لاق

 ءىش اذهو ث مكحلاب هلهجل فقي نوكب ام لقأف ڵ كلذ ىف مكحلا رصبي مل

 فالتخالا هبف تبث دقو ص هيلع وه امع ادبآ لتني الو س تبثو ءاج دت

 هجو لكو ؤ فوقولاو _ ةخست _ فقولاو ةءاربلاو ةيالولل ةزاجالاب

 . عامجالاو ةنسلاو باتكلا ىف لصآ هل هوجولا هذه نم

 . فتنا و وآ

 مونتن لوصفلا هذه دحأب ىضتقي مكح هيف حصي مل رمألا نأل : لاقت
 ح ةءارب الو ةيالو ىف هريغب ىتأ نم رذع هب عطقنيو ، عيمجلا ىلع ةجحلا هب

 ىف لمتحي امب أربي ءىربتملاو ، لمتحي امب ىلوتي ىلوتملا نأل ، فوتنو الو
 ء هريغ ىلا ةءاربلاو ةيالولا مهنم رهظأ نم سيل كلذك فقاولاو ڵ رهاظلا
٠ هيلو نم ربب نكي مل ام رذعلا عوطقم ناك



٣٨٨ 

 ٠ هلوت ىنعم ىلع توكسلا هب ىلوآ ناك هيلو نم آربي ناك ولو : لاق
 : ةلأسم قي

 هدال و نع هللا همحر نسحل ١ وبآ لئس : هللا همحر دربعس وبآ ل انت

 ملعن مل ةنس نينس هتبحص ث لونأ نمف ىراوحلا ابآ لوتأ مل اذا : لاق

 ٠ ةوفه هنم

 : ةلأسم وج

 ٠ انح ىضابآ كلذ : لانف هللا همحر حور نب دمحم نع هنلأسو : لات

 : ةلأسم دج

 ديعس :ني دمحم ديعس ايأ عمس هن ا ناوخالا نم هب قثأ نم : لاق

 لهآ رومأ ىف بابسأ لجر نيبو هنيب ىرج دقو ص ىوزن ةيرقب
 . نامع

 ىذلا ، رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع ىلوتأ انأ : ديعس ويآ لاق

 نب دمحم ميهاربا ابأو س دمسب ناك ىذلا حور نب دمحمو ع الهبب ناك
 ٠ ىكزأب ناك ىذلا ركب ىبآ نب ديعس

 ىسوم نه آربي ناك رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا ديعف : هل تلق
 ؟هنع فقي مأ تلصلا ىلوتيو ى دنتارو

 نع فقيو دسثارو س ىسوم نب ىسوم نم ربب ناك هنا ىعم : لاق
 ٠ امهنع فقي نم ىلوتب ناك هنآ الا تلصلا

 ؟ امهالوتب نم ىلوتب ناك هنآ كدنعو : هل تلق

 ء كلذ الا هيف زوجي ال هنأ الا ةسياقم اذه ىف هل ثدح نكي مل : لاق

٠ هنيد ىلع نومأم هنأل



_ ٣٨٩٨٩ 

 ىلوتي ناك ىكزأب ناك ىذلا ركب ىبأ نب ديعس نب دمحمو : هل تلق
 ؟ ادىثارو ىسوم نب ىسوم

 نم : ليق دقو ؤ امهالوني نم ىلوتيو “ امهنع فقي ناك هنا : لاق

 ٠ ءىرب دقف ءىربتملا ىلوت نمو ص هالوت دقف ىلونملا ىلوت

 نيئربتملاو نيلوتملا هءايلوأ ىلوت ىلوتي ىذلا فقاولا اذهف : هل تلق

 ؟ هنع فقاو هنم ءىربتم ث صخشلا اذهل ايلوتم نوكي نيفتناولاو

 ٠ قحلاب كلذ همزلي هنآ ىعم اذكه : لاق

 : ةلأسم ةيج

 نيلسرملاو ءايبنألا نعو ى هللا همحر ديعس ىبأ نع بسحآ اميف
 فرع اذا مهلهج عسي ال مأ مهلهج عسي له : لق مهيلع هللا تاولص

 ؟ ءايبنألا نم هريغ فرعي ملو ، ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم لهاجلا اذه
 ؟ كلذ هعسي له : تلق

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب نمآ اذا انفرع ىذلاف هفصو ام ىلعف
 عيمج نآو ص هللا ىبنو هللا لوسر هنأ مهيلع هللا ىلص نييبنلا متاخ

 قصلا وهف هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم هب ءاج ام

 عيمج نع ىفنمو ث ءىش هلثمك سيل دحاو هنآب ص هللا ةفرعم دعب نيبملا
 نوكسلا هيلع زوجي ال ، تاوذلا عيمج نع هتاذب نئاب تافصلا
 ىلص هللا لوسر دمحمب نمآو هللا ديحوتب رقأ اذاف « هيلع تاكرحلا الو

. نيبملا قحلل وهف هللا نع هنأ هب ءاج ام عيمج نأو س ملسو هيلع هللا



_ ٣٨٩٠ 

 موقت ىتح نيملاظلا ةوادعو نيملسملا ةيالوو نيلسرملاو نييبنلاو ةكئالملا .

 اذاف س نيلسرملاو نييبنلا عيمجب نمؤي نآ هيلع ضرفلا ةفرعمب ةجحلا هيلع

 ةكئالملا عيمجب ناميالا هيلعف ث هللا باتك نم كلذب ةجحلا هيلع تماق

 ٠ نيلسرملاو نييبنلاو

 ايك ى مهتمجب الا نمؤي نأ هيلع نكي مل مهئامسأب مهفرعي مل ناف
 نآ هيلعف همساب مهنم فرع نمف ث ةلمج مهتفرعمب ةجحلا. هيلع تمان دق

 . كله كلذب هيلع ةجحلا مايق دعب كلذ ىف كس ناف ع هنيعو همساب نمؤي

 هريغو سيلباو نوعرف لثم نيقسافلا لهج عسي له كلذكو : تلق

 _ ؟ مهلهج عسي ال مأ

 نم عيمج هلل ىداع اذا هنأ انفرع انظفح ام ىلع كلذ فق هجولاف

 ضرغب ناد دقف ( هعاطأآ نم عبمج هلل ىلاوو ئ هاضر فلاخو ن هاصع

 هبداعيق « هنيعب هللا ! صاع ةفرعمب ة ةجحلا هيلع موقت ىتح ةءاربلاو ةيالولا

 6 ر ادخأل ١ ةحص : رهش وأ 6 ةنييل ا ة د :دامش أ ه4نيع رصبت . وأ 6 وه

 ٠ كلذ مهفاف

 ىتح هل ىداعو هل ىلاو دقف ؤ اهب هل نادو ث ةلمجلاب هلل رقأ اذلو

 ئ كلذب ملعأ هللاو 4 ةءاربلا هل هدلع بجنت ام هجوي ةجحلا هيلع موقت

 عبمج نم هللا ىلا بئانو ٥ اضر هبف تفلاخ ام عبمج نم هللا رفغتسأ انآو

 ٠ ليكولا معنو هللا انبسحو ث ىصاعملاو بونذلا

 لوح الو ٠ اميلست ملسو هلآو ىبنل دمحم ان ديس ىلع هلل ١ ىلصو

٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةونت الو



٣٨١ 

 ققحملا لانت

 نم عبارلا وهو عرشلا نايب بانك نم لوصألاو رسلا بانك مت

 ىلع مر السلا و ةالصلاو ٥دمح قح هلل دمحلاو عرشلا نايب باتك ءازجأ

 موب ىلا ناسحاب هل نيعباتلاو هبحصو هلآو دمحم انديس هدبعو هلوسر

 نيدلا ٠

 ھ ١٤٣ ةنس نابعش رهش نم نورنعلاو عساتلا ةعمجلا

 م ١٩٨٣ ةنس وينوي رهش نم رتاعلا

 رماع دمحم نب رصان نب دمحم طخب ىلوألا نيتخسن ىلع هانضرع دتو
 . هيرجه ١١٨ ماع اهخسن نم عرف ىبيصخلا

 اهنم عرف ىركسلا دمحم نب ىلع نب دستار نب لسثاه طخب ةيناثلاو
٠ ةيرجه ١٦٤١ ماع



 ١٩٨٤ ةنسل ٥٧٨ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




