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 ميحرلا نمحرلا هلا مسب
 ةمدقملا

 ثوعبملا ىلع ملسنو يلصنو هريخ الا ريخ الو هريغ هلا ال يذلا هن دمحلا

 . دعبو هبحصو هلآ ىلعو ةي دمحم ةمحرلاو ىدهلاب

 نم ىقتنم ردقلا ليلج باتك لوصالاو ع ورفلا يف لومأملا ةياغ باتك نإف
 انخيش وه فلؤملا } ذخأملا لهس ريبعتلا لزج فيلأتلا نسح ةيهقفلا عجارملا مها

 نب سراف نب فيس نب رصان نب سماش نب رجنخ نب سماش نب دمحم ةمالعلا
 . يشاطبلا نالهك

 ليس ةثداح دعب نميلا نم تحزن يتلا ناسغ ةليبقب اهبسن لصتي ةليبقلا هذهو

 شاطبو مالسالا روهظ ىلا اكولم اهب اوناكو قشمد تنطوتساو ماشلاب تلزنو مرعلا

 بناجلا يف مهلوزن ناكو يرجهلا نماثلا نرقلا يلاوح يفف نامع مهلوزن اما
 رشوب ىلا نييئاطلا يداو ىلا لئامس نم دتمت يتلا يط لئابقب الها ناك يذلا يقرشلا

 نب ةلبجب لصتي مهبسنف ءىط ىلا اوبسن كلذلو تايرق يقرش ىلا طاطح ةيحان ىلا

 ماشلاب ناسغ كولم رخآ مهيألا

 هاقسملا ةدلبب يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا نم عبارلا دقعلا يف فلؤملا دلو

 نم هئابا ءاشنم ةدلبلا هذه ناضحا يف خيشلا اذه أشنو نامع ةيقرش ىرق ىدحا

 ةسردملا لخدا رمعلا نم ةسداسلا غلب املو ركبملا هنس يف وهو هوبا تام

 ىلا كلذ دعب هجتاو ةباتكو ةءارق ميركلا نآرقلا ملعت ام ناعرسو ةدلبلا يف ةيئارقلا

 بدألاو خيراتلا بتك هسفنب أرقف نمزلا هب هفعسي ام ملع ىلاو بتكلا ةءارق

 هيلع ترهظ ثيحب ءابدالا تالاقمو ءارعشلا نيواود نم ريثكلا ظفحو صصقلاو

__



 كلذ لعج مولعلا نم يدجلا ىللا فارصنالاو داهتجالاو دسحلا لئاحم رغصلا ذنم

 . مهثبع ثبعي الو نايبصلا وهل وهلي الف هل الغاش

 راكذتسالاو ظفحلا ىلا عطقناو كارداو يعوب هلوح رودي ام ىلا هبلق حتفت

 نكي ايهمو ركبملا غوبنلاو ميلسلا ركفلاو ظقيتسملا لقعلاو ةداحلا ةركاذلاب ازيمتم

 ررقي ايك ةركاذلاو هابص ذنم ةيعاو ةركاذ هللا هاطعا دق هل مجرتملا نا فورعملا نمف

 اهثرو ةركاذلا ةوق نا رهظيو افعضو ةوق ءاكذلل ديحو سايقم ةيب رتلاو سفنلا ءايلع
 تامدقم نم ءىدابملا سرد ام دعبو : ملعلا نم اظح اولاني مل ناو اوفلس هل ءابا نم

 ماع كلذو ملعلا ةنيدم ىوزن ىلا لحرف اهنم ديزملا باستكا ىلا هسفن تقات مولعلا

 هللا ةمحر يليلخلا هللادبع نبا دمحم مامالا ىلع افيض لزنف ربكالا هيخا عم ه ٢

 افرغ مش صصخ دقو دالبلا ءاحنا عيمج نم ملعلا بالطب اريثك ينعي ناكو هيلع

 نم هيلا نوجاتحي ام ىلا ةفاضالاب تامدخلا عيمج مهف مدقت ثيحب ىوزن ةعلقب ةصاخ

 اذه لصاو كلذ دعب ، ةصاخ ةيانع نم هب مهيلوي ام عم سبلملاو لكأملا ةنوؤم

 عرولاو نيدلا لها خويشلا ريهاشمو ءاملعلا رابك مزالو ملعلا سورد خيشلا
 رثالاب الا ديقتي ال رح ركفو صحاف لقعب اهسردي تاعوسوملا ةءارقب لغشناو

 ريبكلا ةمالعلاو مامالا كلذ لظ تحت عفاي وهو ةساردلا هذه يف ريسي ناك حيحصلا
 كلذو ليلجلا ةمالعلا كلذ هتمزالم يهف هتدجا هتمزالم تمث اذاو مالعالا هتاضقو

 هقفلاو ملعلا ندعم يف تنك لاق ههجو نع لئس امدنع ءاملعلا رابك دحا لاق ايك
 ملعلا ةلمح نم هريغل ةمزالملا كلت تققح ايك مهنع تذخاو مهتمزلو هلها تسلاحف

 لبق ىمستو ايبهذ ارصع شيعت ةرتفلا هذه يف ىوزن ةنيدم تناكو ماقم ىلعا هقفلاو

 نم حبصاف بجنملا دلبلاو شعلا كلذ هبجنا نمم هل مجرتملاو (ءايلعلا شع) كلذ
 مالسالا رانمو ع رشلا ءاول اوعفرو دابعلاو دالبلا ةمذخل اومدق نيذلا لاجرلا كئالوا

 بولقب ركنملا نع ايهنو فورعملاب ارمأو ىلاعت هتا ىلا ةوعدو اداشراو ءاتفاو ءاضق

 عيمج يف سرادملاو دهاعملا نم اددع مضت ىوزن تناكو ىفصملا بهذلا نم ىفصا

باوبالا نم بابلا أرقيل ءىراقلا نا ىتح ةميقلا بتكلاب اهبتاكم ترخز دقو مولعلا



 سرادلا ىلع لهسي ثيح ةعمتجم ةلأسملا كلت ين ةدراولا ةلدألا ىلع فقي نا هعسوبو

 رابك نم ددع ىلع دمحم خيشلا ءارق هخويش { ةفلك رسياو دهج لقأب قحلا ةفرعم
 عيدبلاو نايبلاو يناعملا ملعو فرصلاو وحنلا ملع ذخا خويشلا ةلمجو ملعلا لاجر

 رصان نب دماح ريهشلا سردملا خيشلا نع بدألا ملعو رعشلا نازوا ملعو قطنملاو

 يف ملعلا سرغو سيردتلل مهسفنا اوفقوا نيذلا نم خيشلا اذه ناكو { يوزنلا

 قحب و ملعلا رامث فاطتتال ةنيدملا هذه ىلا اعابت اوؤاج نيذلا بابشلا كئالوا سوفن

 . هرصع هيوبيس ىعديو ةيبرعلا مولع ةرقابع نم ربتعي رصان نب دماح خيشلا ناب

 ريرضلا ةمالعلا نع هقفلا لوصاو ثيدحلاو ريسفتلا ملع هل مجرتملا ذخا مث
 ةفاضالاب اذه مالكلا ملع هنع ذخا ايك هيلع هللا ةمحر يرزعلا رماع نب هللادبع خيشلا

 كلام يبا ةمالعلا نع ذخا ايك ةيملعلا هسلاجم ين هيلع هنا ةمحر مامالا ةمزالم ىلا

 يدنكلا رصان نب ديعس ملاعلا خيشلاو هنلا همحر يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا

 اهلك مولعلا اهلالخ ملعت ةيلاع ةيبرت هسفن بر دقو خويشلاو ءايلعلا رابك نم مهريغو
 دقو ع ورفلا يف ملاع هنا ايك لوصألا يف املاع ناكف هيف أرقو الا ملعلا نم اباب كرتي ملو

 ةيلهاج برعلا ماياو بسنلا يف ملعو خيراتلاو بدالاو ثيدحلا يفو ريسفتلا يف أرق

 دقو رعشلاو بدألا مولع نم ريثكلا ظفحي نامع ةباسن هوعدي مامالا ناكو امالساو

 فرعي ال لزغلاو مارغلا راعشا نع دعبلا لك ديعب هنأ الا رعشلا بناوج قرط

 . لزهلاو نوجملا

 مايا كلذو هلوق رعشلا نم ضرق ام لوأو ةغالبلاو ةدوجلا ىهتنم يف هرعش

 : ملعلا يقلتل ىوزنب همايق
 يداغو تالمعيلاب احئار اي

 ةشيعم باستكال ىعسي ناك نم

 لزا مل مراكملا بلط ىلا اناف
 امرغم نميهملاو ينارت نا ام

 داهوو ىبر نم زواغملا يوطي
 يداعو مولعلا بسك ىلا عاس

 داسوو كئارا قوف تيبيو
 داسقن دجام ةمهب ىعسا

 داعس نيعو ةمطاف نيبحب

 داسألاب لاقرالا لصاواو

_ ح ۔۔



 يدارمو يتيغب لصحا ىتح ىلعلا بلط يف سفنلا يده نيهاو

 داسك قوسب اعيب اهتعب دق ؤرما ينا اندلاب يموق نهيلف

 رياشبلاب تلبقا دق يدهلا سيعف رماع مأ اي فرطلا يضغو ينيعد

 رظان لك هل اوشعي ملع هل اقرشم ضرالا يف هللا نيد حبصاو

 : عوبسلا ةليبق ىلع يليلحلا مامالا راثم يف اهلاق ةديصق هل نا ايك

 مدهني رفكلاو نيدلا رانم ماقي مذخلا مراصلا فهرملاو انقلا رمسب

 منغلا عم ىتنبسلا باسنبو دابعلا نمأتو دالبلا رضخت لدعلابو

 : اهعلطم فيلسلا ةثداح يف اهلاق ةديصق هلو

 تامزعلا يف دجملا لك دجملاو تاقرطلا بعصا يلاعملا قرط

 تاجردلا توافت مانالا نيب نكي ل الهس دحلملا لين ناك ول

 ءاقبلا اه بتكي مل اهنكل تادلجم تناكل تعمج ول ارثنو ايظن ةبوجا هل ايك
 . ةنس نيرشع نم رثكا ذنم رعشلا لوق كرت دقو لامهالا دي اهتقزم

 لق نالاو دحاو دلجم رئازلاو جاحلا ماكحا ف رئاحلا داشرا اهنم تافلؤم هل _ ١

 . ليبسلا هيدهي هيدي نيب باتكلا اذهو الا نامع نم جاح جرخي نا

 ةعبراو تيب فلا ةئام ىلع يوتحي زجرلا رحب نم ايظن بهذلا لسالس ۔ ٢
 نم ع ورفلاو لوصألا عمج ةدئافلا ريثك ردقلا ليلج باتك وهو تيب فلا نيرشعو

 رئاس ف ةماحلا عجارملا نم اعجرمو ةريبك ةيملع ةعوسوم ربتعي ثيح هقفلا ملع

 اوكرتو ةريخالا ةنوآلا هذه يف رثنلا ىلع ءارقلا لابقا ديازت فسأللو نكل مولعلا

 . مظنلا

 ىلع يوتحي ءازجا ةسمخ يف ارثن لوصالاو ع ورفلا يف لومأملا ةياغ باتك هلو
 . هقفلا ملع نم عورفلاو لوصالا ملع نم ةريثك باوبا

-- ٥ --



 قيقد ركفتو ةصحاف ةسارد ةصالخ اهنا تدجو هذه هتافلؤم تعبتت اذاو

 . اهب قوثوملا عجارملاو ةميقلا بتكلا تاهما نم اهصخل ثيح
 يلاولا رود اهيف لثم ثيح دبدب ةيالو مث ءارمحلا ةيالو ءاضق ىلوت : هلامعا

 مايقلاو ماكحالا ي ةلادعلاب رهشو تارم تايرق ءاضت يلوو نالعج مث يضاقلاو

 يف وضعو طقسمب ةيعرشلا ةمكحملاب ءاضقلا بصنم نالا لغشيو هجو متا ىلع رمألاب
 . ةنطلسلا يف ايلعلا ةمكحملا ربتعت يتلا فانئتسالا ةمكحم

 رثؤم ةدابعلا اريثك ةركاذلا يوق ةينبلا طسوتم ةماقلا ريصق : هفاصوا

 . هلاوحا عيمج ٢ رهاظملا بح نع ديعب فشقتلا

 ءاملعلا ةيقب رامعاو هرمع ىف كرابي نا هنلا لئسن رمعلا نم نيعبسلاو ةعبارلا يف

 اهسأر ىلعو ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازول انركش صلاخب مدقتن نا الا انعسي الو

 ةمدخ نم هومدق ام ىلع ديعس لا ىلع نب لصيف ديسلا ومسلا بحاص ريزولا يلاعم

 اديزم لثسن هللاو بدالاو خيراتلاو ةعيرشلا مولع نم دلاخلا انثارت رشن نم مالسالل

 . قيفوتلا نم

 يشاطبلا انهم نب دلاخ
ه ١٤٠٤ ةنس لوألا عيبر ٢





 ميحرلا نمجرلا هللا مسب

 باتكلا ةبطخ

 يف هاري ال يذلا هتافصو هئامساو هلاعفا يف دحاولا هتانئاك عيمجب ملاعلا هلل دمحلا

 مهيلع لزناو ، هتاياو هتازجعمب لسرلا لسرا ث هتاقولخم نم دجا ةرخالا يف الو ايندلا
 3 هتايا نم ريثك يف نيرادلا لها ىلع دولخلاب ىضقو © هتاوامس عبس قوف نم بتكلا

 القتعم ادغ نم ىلع ةبوتلاب لضنفتو. هتادع ةاداعمو هتعاط لها ةالاوم بجواو

 يصاعلاو عئاطلا هلضف محعو { هتادييقتو هقالطاب ىبنلاو رمالا هباتك ف انل نيبو ؤ© هت يسب

 اوزاجف رومال ١ قئاقح مه فشكو & هت ادييأتبو هرصنب هلسر صخو ئ هتاقولخم نم

 ننسلا قلخلل اونسف 3 هتايفيك عيمجب يحولا مهيلا لزناو ، هتاهبش نم اونماو قيرطلا
 هبشلا نع ىلاعتو ث هتاقولخمب سايقلاو ةلعلا نع هناش لج ، هتاضرم ىلا مهدوقت يتلا

 ئ هتاكله نم ملاعلا هب ذقنا نم ىلع مالسلاو ةولصلاو ] هتافصو هئامسا ف حداوقلاو

 موصلاو ةاكرلاو ةولصلاب ثوعبملا ، هتاقرط لضفا اهل مميتملا سابحنالا نم رهطملا

 هلا ىلعو 0 هتافرعو عمجو ىنم ىلإ ةكم ءاحطب نم سيعلا جلدملا ، هتابودنمو ةضورفم
 نيقرهملاو ، هتاضرمو هللا ةعاط ف مهسوفن نيعئابلا ث هتارتع نم نيبيطلاو هباحصاو

 نيثراولا ئ هتاديبأتو نيدلا رماب مهدعب نم نيمئاقلا ىلعو ل هتانجو هللا ليبس ف مهئامد

 ىلع همالقا تدرغ امو 0 هتابثاو ملعلا رشنل مئاق ماق ام & هتاقرط ىلا نيدئاقلاو ىدهلا

 . هتاقرو فئاحص

 . دعب اما

 بتك نم هتفلا 0 هبيوبتو هنيصرتو هعمجو هبيذهتو هفينصتب تينع باتك اذهف

 .ينيمتلا نع هيف ام رثكاو ، رابغ تامركملا يف مهل قخلي ال نيذلا ، رايخالا انباحصا
 ىلع لاوقالا ف تدمتعا دقو ل نيدل ١ رونو سيمخ خيشلاو ةمئالا بطقو ئ نيملا

 . مهت اراج نع يع اب روصقل ئ مهحيحصت ىلع اهحيحصت ف تلوعو  مهحيجرت

_ ١



 لوصا نم هيف تعمج © نيحتافلا ريخ وهو هللا حتفي نا ىلا مهتارابم نع يلاح قيضو
 ملعلا ةمدخ دصقلاو © يهتنملا هيف بغريو ؤ يدتبملا هيلا جاتحي ام هعورفو ملعلا

 ىلا ردابي نا ابيع هيف ىأر نم لءاسا © فيطللا زيزعلا دنع ام ءاغتباو ، فيرشلا
 قحلا نيودت الا تدصق ام يناف ، هدر ىلا عراسي نا ءاطخ هيف ىأر نمو ، هدس

 ملقلا هب لز وا مهفلا هل غاز ءيش كلذو { هقيرطو هفيلأتو ىدهلا عابتاو © هقيقحتو

 « لوصالاو ع ورفلا ملع يف لومأملا ةياغ » هتيمسو دوصقمو عبتم قحلاو دودرم لطابلاو
. هلاب الا ةوق الو لوح الو ليكولا معنو يبسح هللاو



 ملعلا باب _ نيدلا لوصا باتك

 هتقيقح ىلع ءيشلا كاردا لبقو هيلع وه ام ىلع مولعملا اهب ىلجتي ةفص ملعلا

 نيدلا رون لاق ضيقنلا لمتحي ال ثيحب ءيشلا كاردا هنا يخامشلا ردبلا دنع راتخملاو

 ىلع ملعلا نوقلطي مهتيءار حالطصالا نم باحصالا هيلع ام تلمأت ناو هللا همحر
 اذا اضيا نظلا ىلعو اقح ناك اذا داقتعالا ىلعو هعم لاكشا ال يذلا ينيقيلا ملعلا

 اذه ىلع تبثي نا يغبنيف لاق مهتافنصم ىلع فوقولاب فرعي اك اقدص ناك

 ام ىلع ءيشلا كاردا ملعلا لاقيف ةدعاقلا هب سساتتو رمالا هيلع رودي دح حالطدالا

 وه ام ىلع هلوقب جرخ نكل كشلاو نظلاو داقتعالاو ملعلا كاردالاب لخديف هيلع وه
 ام ملع ثدحلاو ىلاعت هللا تاذ ةفص وه ميدقلاف ڵ ثدحمو ميدق نابرض ملعلاو هيلع

 اما يرظن وا يرورض اما امهنم داو لكو قيدصتو روصت ىلا مسقني وهو هادع
 اهكردي ام يهو تايلوالا اياضقلا كارداك الصا بلط ىلا جاتحي ال ام وهف يرورضلا

 ام يرظنلاو نينثإلا فصن دحاولاو ءزجلا نم مظعأ لكلا انلوقك ةرم لوا نم لقعلا
 ريغتم ملاعلا انلوقك يلقعلا سايقلاب لصحام اهدحأ عاونأ وهو بلط ىلإ هليصحت جاتحي

 . ثدحم ىلا جاتحم ثداح ملاعلا انلوقو ثداح ريغتم لكو

 . رمخلاك مارح وهف ركسم ناخدلا انلوقك يعرشلا سايقلاب لصحي ام اهيناثو
 أدتبملا لاثم يقو ديز ماق لعافلاو لعفلا لاثم يف انلوقك ليثمتلاب لصخي ام اهنلاثو

 . مئاق ديز ربخلاو

 هنم ينبيف هيلع موكحملا دارفا بلاغ عبتت وهو ءارقتسالاب لصحي ام اهعبارو
 . غضملا دنع لفسالا هكف كرحي ناويح لك انلوقك ةيلك ةدعاق

 اهيناثو نينثالا فصن دحاولا نا انكرداك ضخحملا لقعلا اهدحا ةثالث ملعلا قرطو

 ضغبلاو بحلاو ملالاو ةحارلاو عبشلاو ع وجلاك هسفن يف ناسنالا هدجي ام وهو نادجولا

 كرديوهو رصبلاو تاوصالا كردي وهو عمسلا ءايشا ةسمخ وهو رهاظلا سحلا اهثلاثو
 اهوحنو ةضومحلاو ةرارملاو ةوالحلا كردي وهو قوذلاو حئاورلا كردي وهو مشلاو ناولالا
 . ةجوزللاو ةبوطرلاو ةسوبيلاو نيللاو ةنوشخلا كردي وهو سمللاو
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 يرورض هضعب سحلاو لقعلاب كردملاو ايرورض الا نوكي ال نادجولاب كردملاف

 ويغ يف نوكي الف هصخي فيلكت يرظنلاو يرورضلا نم دحاو لكلو يرظن هضعبو
 هب ءاج ام ةقيقخ ةفرعمو هلسر ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعم يرورضلا ملعلا فيلكت نمف

 بتكلاو لسرلاو ءايبنالاو ةكئالملاو رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلاو توملا ةفرعمو هلوسر
 موصلاو ةولصلا بوجوكو فوقولاو ةءاربلاو ةيالولاو ءاجرلاو فوخلاو ردقلاو ءاضقلاو

 ىلا رظنلاب هلك اذه ، حوفسملا مدلاو ريزنخلاو ةتيملا ةمرحو ملاظملا ميرحتو جحلاو ةاكزلاو
 كلذ ملع هغلب نم

 لئاسمكف يرظنلا فيلكتلا اماو ةيلقن اهضعبو ةيلقع تايرورضلا هذه ضعبو
 رانلا لخد نم ديلخت بوجوو ةيؤرلا يفن لالدتساو رظن دعب الا لصحت ال يتلا مالكلا

 رظن ىلا جاتحت يتلا مارحلاو لالحلا لئاسمو مايصلاو ةولصلا ليصافت لئاسمكو
 كلذك يعطق هبوجوف يرورضلا اما هعضوم ىلا اهنم دحاو لك در بجيف لالدتساو
 حصي ال يرظنلا نم لوالاف لاجم اهيف يأرلل يتلا عورفلا لئاسمك ينظ وه ام هنمو
 اماو يتأيس اك قفانم اماو كرشم اما رقاك هيف فلاخلاو يرورضلاك دحال هيف فالخلا
 امب الك فلكو مهيلا هيف مكحلا ضوف نا هدابعل هللا ةمحر ةعس نمف يرظنلا نم يناغلا
 هناف افيعض ناك نا الا ويغ ديلقت هلوق يف قحلا ىأر نا دعب هل حصي ال هايا هارا

 . ليلدلا نع زجع نا اهب فلك يتلا عضاوملا يف ديلقتلا هيلع بج
 تبهذ باقعلاو باوثلا هيلع بترتي يذلا بوجولا يف ةمئألا تفلتخا دقو

 هكاردا لقعلا ىلع يفخ امل نيبم اما عرشلاو كلذل بجوملا وه لقعلا نا ىلا ةلزتعملا

 ايضاق لقعلا نولعجي مهارتف هللا همحر نيدلا رون لاق ، هملع لقعلل رهظ امل دكؤم اماو

 بوجو كلذ ىلع بترتف مهدنع لقعلا فلاخي امب عرشلا دري ال يا ، عرشلا ىلع
 لاق قفانم هلئاق لطاب بهذم وهو لاق ىلاعت هللا ىلع ةيحالصالاو ةيحالصلا ةاعارم

 ام وهو يعرشلا بوجولا نم ءيش يف هل مكح ال لقعلا نا ىلا انم روهمجلا بهذو
 تايلوصالا نم ءىش يف عرشلا لبق اندنع بوجو الف باقعلاو باوثلا هيلع بترتي
 هل نا ةرورضلاب كردا ناو لقعلا ناف ويغو ديحوتلا نيب كلذ يف قرف ال تايعورفلاو
 عرشلا لبق بوجو الف تادابعلا نم ائيش عناصلا كلذل هيلع نا بجوي ال اعناص
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 سانلل نوكي الثلؤ ىلاعت هلوقلو هةالوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك اموأ ىلاعت هلوقل

 هئلسرلا دعب ةجح هللا ىلع

 ماكحالل بصانلا لب تايعرشلا نم ءىيشب عرش ىلع هل ليبس ال لقعلاف
 سفنب هتفرعم كردت ع ون © نيعون تدابعلا لعج دقو ريغ ال عراشلا وه ةيعرشلا

 ةولصلا بوجوك عامسل اب الا هتفرعم كردت ال عونو عن اصلا دوجو ةفرعمك لقعلا

 انكردا ام ىتم نيعونلا نم دحاو لك ةيدأتب عرشلا انيلع مكحف جحلاو ةاكزلاو مايصلاو
 بجو عامسلاب هتفرعم تناك امو هتحص دنع بجو لقعلاب هتفرعم تناك امف هتفرعم

 يف امكاح لقعلا لعج ىلا انم ةفئاط تبهذو هللا همحو نيدلا رون لاق { هلوصح دنع

 امهو ةصاخ ىلاعت هللا ةفرعم بوجو يف امكاح هولعج قيرف ناقيرف مهو تادابعلا ضعب
 نم ةعامج كلذ ىلع مهقفاوو لاق نايمهلا يق ةمئالا بطقو بوقعي وبا نامامالا

 ةعامجلا كلت ضعبو ملحلا غ ولب لبق ةفرعملا كلت ابجوي مل نيمامالا نا الا ةيديرتاملا

 . غلبي مل ولو هلقع يوق نم ىلع اببجوا
 هللا ةفرعم لمشيف تاموهفملا يف ماح لقعلا نا ىلا اوبهذ يناثلا قيرفلاو لاق

 ىلع مهقفاوو ةكرب نباو ديعس وبا نامامالا امهو ملظلا ميرحتو فاصنالاو لدعلاو ىلاعت
 هيلع تماق نم ىلع بجوا ديعس ابا نا امهبهذم نايب ةيديرتاملا نم ةعامج اضيا كلذ

 يف نسح ام ىلع اهيدؤي نا اهتيفيك هل ربعي نم دجي ملو ةولصلا ضرف بوجو ةجح
 يف حبق ام كرتي نا عرش هغلبي مل يذلا ةريزجلا بحاص ىلع بجوا ةكرب نبا ناو هلقع
 لوق نيي قرفلاو هللا همحر نيدلا رون لاق هلثم ناويح اهناف تاناويحلا حبذك هلعف لقعلا
 ع رشلا ىلع ايضاق هنولعجيو لقعلا نومكحي ةلزتعملا نا ةلزتعملا لوق نيبو ةعامجلا ءالؤه

 نيبم وا دكؤم اما عرشلاف الصا لقعلا فلاخي امب عرشلا دري ال هنا نولوقي مهنا ىنعمب

 عرشلا دري نا نوزوجيو عرشلا دورو مدع دنع اكاح لقعلا نولعجي ةعامجلا ءالؤهو
 ملعلا مسقتو نيدلا رون لاق عرشلا ىلا ريصملا اوبجوا لقعلا فلاخي امب درو ناف هفالخب
 هيف عراشلا مكح رابتعاب امهب ملاعلا نهذ .يف هلوصح رابتعاب وه امنا رم ام ىلا

 ام وه يناثلاو هلهج عسي ال ام ملع وه لوالاف ، هيلا بودنم ىلاو بجاو ىلا مسقنيف

رئاسك بلطلا ىلع ردق نم ىلع ليألا بلط بجيو هبلط ىلع باثيو هلهج عسي



 ميظع هللا نم هل يناثلا بلاطو صوصخملا هجولا ىلع اهيلع ردق نم ىلع بجحت ضئارفلا
 نادبالا ةحص رابتعاب وه امناو رابتعالا كلذب ال نكل هتفرعم ىلا بودنم اهنمو رجلا

 يف فلتخم اهنمو امههابشاو لمرلاو فرحلا ميلعتك حابم اهنمو بطلا ملع وهو ةينامسجلا
 هللا همحر نيدلا رون لاق ] يفسلفلا قطنملا لوالا ماسقا ةثالث وهو اهمدعو هتحابا

 اهلعج تايآ يف رظن هنأل اضيا هزاوج حيحصلاو كلقلا ملع يناثلاو ةحابالا حيحصلاو

 ملع ثلاثلاو بيغلا يطاعت نم وه سيلو ةصوصخم ءايشا عوقول ةيداع ابابسا هلل
 هللا همحر نيدلا رون لاق عامجالاب مارح وهف هيلا ايدوم وا ارفك نكي مل اذا رحسلا `

 نبااَص . ِ .. ھ . ه . ١
 ةليع هلوق رهاظب هعنم ىلا موق بهذف لاق رفكلا ريغلا رحسلا ملعتزاوج يف اوفلتخاو
 امو ثيدحلا كلذ نيلماح هزاوج ىلا نورخآ بهذو & ثيدحلا ةرحاسلاو رحاسلا اولتقا

 ملظ نع هب زرحتلا هراجا نم لنع هتدئافو نيدلا رون لاق هنم رفكلا ع ونلا ىلع ههبشا

 : مهضعب هيف دشناو ةرحسلا

 هيف عقي سانلانم رشلا فرعي ال نمو هيقوتل نكل رشلل ال رسلا تفرع
 ىدا امرو ىرخأو ايند هيف ةدئاف ال ذا ةرطيبلا ملعك هوركم وه ام مولعلا نمو

 ةيعرشلا ماكحالا ردق ىلع ملعلا عاونأف رجحيف رابدالا يف ىطولاك روجحملا نييزت ىلإ

 بجاولاو مزاللاو هوركمو عامجالاب مرحو هتحابإ يف فلتخمو حابمو بودنمو بجاو
 ام هانعمو امزاج ابلط هلعف بلط ام وهو ةيعفاشلاو انروهمج دنع ةفدارتم ءامسا ضرفلاو

 . باقعلا هكرت يفو باوثلا هلعف يف ام وه ليق
 ام مهدنع ضرفلاف بجاولا ريغ ضرفلا نا ىلا بوبحم نباو ةكرب نبا بهذو

 بوجوك ينظ ليلدب تبث ام بجاولاو ةوكزلا وتاو ةولصلا اوميقاك يعطق ليلدب تبن
 نافلخ نب ديعس مامالا بهذ هيلاو لاق اندنع حجارلا وهو نيدلا رون لاق الثم رتولا

 ام بودنملاو يظفلفالخلاو ميرحت ةهارك هوركملا بجاولا لباقيو مارحلا ضرفلا لباقيو
 باقع هكرت يف سيلو باوثلا هلعف يف ام وه ليق ام ةانعمبو م٬اح ريغ ابلط بلط

 هكرت يف وه ليق ام هانعمو مزاج ريغ ابلط هكرت بلط ام وهو هيزنت ةهارك هوركملا هلباقيو
 يف الو هلعف يف باقع الو باوث ال ام وهو حابملا يقبو باقع هلعف يف سيلو باولا
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 ام ملع نع ثحبلا بجو اهداسف ىلع بقاعيو هيف ةينلا حالصا ىلع باثي امناو هكرت

 كله هيلع ةردقلا عم هنع ثحبلا كرت نمو بلطلا ىلع رداق لك ىلع هلهج عسي ال

 . هللاب ذايعلاو

 & يناثلاو . اهمهفي ةرابعب ربعملا دوحوب ةفرعملا ، لوألا : ناكرا ةتس ةردقللو
 مل اذا ةلحارلا دوجو ثلاثلا نكرلا . كلذ بلط نع ةعناملا تافالا نم ندبلا ةحص

 هلوعي نمل هكرتي ام دوجو ، سماخلا . قيرطلا ناما ، عبارلا نكرلا . يشملا ىلع ردقي
 . دازلا دوجو 1 سداسلا ٠

 ال لقو لجو زع لاق مظع لضف هيلا بودنملاو بجاولا ملعلا بلط لضفو

 ولو ملعلا اوبلطا ع هنع سنا نعو هلينوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي
 ملعلا بلاطل اهتحنجا عضتل ةكئالملا نا : لاق ظ هنع رخآ قيرط نمو - نيصلاب

 : لاق ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبا نع عيبرلا ىورو { بلطي امل ىضر
 انمآ ةمايقلا موي هب ءيج هب لمعف لجو زجع هلل ملعلا ملعت نم هكقَّع هللا لوسر لاق
 . ملعا هللاو ىصحت ال يتلا ثيداحالا نم كلذ ريغ ىلا ضوحلا ىلع دورولا قزريو

 لاؤسلا ماسقا باب

 عبرا لاؤسللو ملعلا يف هب نهربي ام حالطصالا يفو بلطلا ةغل لاؤسلا

 رجح لاؤس نيمسق ىلا مسقني وهو لئاسلا رابتعاب لألا ميسقتلا { تاميسقت
 ما ناويحأ لبالا امو ضرع ما مسجا ءاقنعلا ام لوقي نأك لوالاف ضيوفت لاؤسو
 ام ريغب بيجت نابيجملا ىلع رجح لوالاف لبالا ام ءاقنعلا ام لوقي نا يناثلاو . تابن

 . ءاش امب بيجي نا بيجملا ضوف يناثلاو ركذ

 هنم انضرغ مسقنيو نيدلا رون لاق هيف عراشلا مكح رابتعاب يناثلا مسقتلا

 © بجاوو ضرف ناعون مزاللاو هيلا بودنم وا مزال اما هنال نيمسق ىلا رابتعالا اذهب

 نع لاؤسلاك يناثلاو ، اهتيضرف يف فلتخي مل يتلا نيدلا روما نع لاؤسلاك لوالاف
 ءاش نا هطسب يتأيسو يأرلاب هنع فوقولا كيلع بجوا اثدح ثدحا اذا يلولا لاح
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 لاؤسلا ظفل رابتعاب ثلاثلا مسقتلا هيلا بودنملا ملعلا نع لاؤسلا هيلا بودنملاو هللا

 ءايشا ةسمخ دحا هيف يذلا طقاسلاف طقاس ريغ وا طقاس نامسق رابتعالا اذهب وهو

 ايش تبني نأك هلوا ضقني ام همالك رخآ يف لئاسلا يتأي نا وهو ضقانتلا اهدحا

 ةثدحم ءايشالا تناك اذا لوقي ناك لوالاف سكعلا وا هرخا يف هيفني مش هلاؤس ردص يف

 ىلع ليلدلا امف قاب ريغ ضرعلا ناك اذا لوقي نأك سكعلاو ؟ اهمدق ىلع ليلدلا امف
 نأك صحالا يف معالا هلاؤس يف لئاسلا لخدي نا وهو بارطضالا يناثلا ، ؟ هئاقب
 نع لئسي نا وهو تابثالا ثلاثلا ، ؟ امسج ثدحلا اهب راص يتلا ةلعلا ام لوقي
 نمم لوئسملاو ةيؤرلا توبث ىلع ليلدلا ام لوقي نأك لوئسملا هيفني ءىيش يف ةدايز تابلا

 عمج عبارلا ، هب لوقي ال نمم لوئسملاو ؟ رانلا نم ج ورخلا ىلع ليلدلا ام وا ؟ اهيفني

 ادحاو اليلد وا ةدحاو ةلع امهل بلطيف نيفلتخم نيئيش هلاؤس يف عمجي وهو نيلاؤس
 اليلدو ةدحاو ةلع امهل بلطيف اينافو اثدحم ملاعلا هب راص يذلا ليلدلا ام لوقي نأك

 لقعلا زوجي ال ءىيش نع لئاسي نا وهو لاحملا تحت لاؤسلا لوخد سماخلا ، ادحاو
 لعجي نا هللا ردقي له لوقي نا لوالاف ، تالاحملا نم ويغ وا نيدضلا عاتجاك هدوجو

 نيدضلا ريغ لاثمو ةدحاو ةلاخ ىف اتيم ايح وا ةدحاو ةلاح يف اقطان اتماص ناسنالا

 ةضيب يف هلك ملاعلا لعجي نا ردقي لهو اكيرش هل لعجي نا هللا ردقي له لوقي نأك
 . امهدحا قلخ ريغي نا ريغ نم

 © عبارلا ميسقتلا ، هجوالا ةسمخلا هذه ادع ام وهو طقاسلا ريغ يناثلا مسقلاو
 ظافلاب هنع لاؤسلا عنتميف هللا نع لاؤس اما هنال نامسق وهو هنع لوئسملا رابتعاب

 تاميسقت عبرا هذهف نيدلا رون لاق 2 اهنم ءىيش عنتمي الف ويغ نع لاؤس اماو يتأت
 ىلا رابتعالا اذهب هومسقو لاق لاؤسلل ةثعابلا ةلعلا رابتعاب سماخ مسقت هل ركذو

 عفن الو الصا هفرعي ال ءىيش نع لءاسي نا وهو ماهفتسا لاؤس لوالا : ماسقا ةسمخ
 دشرتسي ءىيش نع لءاسي نا وهو ةدئاف لاؤس © يناثلا . ديز ءاج له هلوقك هيف هل

 اددرتم ءىيش نع لءاسي نا وهو ريرقت لاؤس © ثلاثلا . امهدحا يف وا هيراد يف هب

 هفرعي ءىيش نع هقوف نم لءاسي نا وهو لالجا لاؤس عبارلا . هنهذ يف ررقتيل هيف
 هفرعي ءيش نع لأسي نأ وهو تنعت لاؤس سماخلا ، هل الالجاو لوئسملل اميظعت

 . ملعا هللاو مارح وهو كلذب رس يردا ال لاق اذاف لوئسملاهب زجعيل
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 ىلاعت هللا نع لاؤسلا اهب عنتمملا ظافلالا

 ياو ميملا حتفب نمو لهو ميملا حتفو ماللا رسكب ملو فيك ظافلا ةشع يهو
 يتلا لاحلا نع لاؤس يهف فيك اما امو مكو نمو نياو ىتمو ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب
 وا حيحص وه ديز فيك لاق نم باوج يق لوقت كنا ىرتا الا هنع لوئسملا اهيلع
 يف لوقت كنا ىرت الا هنع لوئسملا اهلجال ناك يتلا ةلعلا نع لاؤس وهف اماو مقس

 مولعمب سيل هللاو ، ةلعلاب حرصتف ذكو اذك لجال وه اذك ناك مل لاق نم باوج

 هعابتاو بوبحم نبا هعنمف لاعفالا نع اهب لاؤسلا زاوج يف فلتخاو اهب هنع لأسيف
 ىلع ةيالا كلت نيلماح نورخآ هزاجاو هلعفي امع لأسي الف ىلاعت هلوقب نيلدتسم
 . ميكحلا همكح ىلع عالطالا هجو ىلع ال ىلاعت هيلع ضارتعالا عنم

 كنا ىرت الا همدعو ءىيشلا دوجو ةبسنب قيدصتلا نع لاؤس يهف له امأو
 حصي ال هللاو الثم ةدوجومب تسيل ال ما ةدوجوم ءاقنعلا له لاق نم باوج يف لوقت

 . هدوجو يف كشي نا

 لاق نم باوج يف لوقت كنا ىرت الا ءعىبشلا سنج نع لاؤسف نم اماو
 . يكم وا يمدا وا ارشب تنا نم

 سفنلا ءازجا نعو مكح يف نيكرتشملا نيئيشلا دحا نع لاؤس يهف يا اماو
 يا نسحا ديز يا يناثلا لاثمو اماقم ريخ نيقيرفلا يا ريخ نيلجرلا يا لوالا لاثم

 . ءازجا الو هل كيرش ال ىلاعت برلاو ڵ| نسحا هئازجا يا

 ىتم لوقت نوكي وا ءىيشلا هيف ناك يذلا نامزلا نع لاؤس يهف ىتم اماو
 . نامز هيلع يتأي ال هللاو نوكي ىتمو ناك

 . ءىيشلا هيف لح يذلا ناكملا نع لاؤسف نيا اماو
 لب ناكم هيوحي ال هللاو ءىيشلا هنم زرب يذلا ناكملا نع لاؤسف نيا نم اماو

 . نامز الو ناكم الو ناك

 كشلا حصي ال دحاو هللاو كدنع امهرد مك لوقت ددعلا نع لاؤس يهف مك اماو
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 رئاط هباوجو اهتقيقح ام يا ءاقنعلا ام لوقتف ءىيشلا ةقيقح نع اهب لئسي امو
 هللا ام زوجي ال اذلو رجح هباوجو هتقيقح ام يا لبجلا امو دجوي الو فصوي برغملاب
 . ملعا هللاو اه كاردا ال لطاب ةيلعلا تاذلا ةقيقح نع لاؤسلا نال

 ىوتفلاو داهتجالا باب

 دهتجا لاقيالو خص لمحف دهتجا لاقي رمأ ىف ةقشم لمحت ةغل داهتجالا
 لقع وأ عرشب ةثداح لاصحتسا ىف عسولا هيقفلا غارفتسا حالطصالا ىفو ةرذ لمحف

 نيدلارون لاق ، مكحلل ملاعلا نييبت يه ءايلاو مضلا وأ اهرخآ ىف واولاو حتفلاب ىوتفلاو
 داهتجالا نم بجاولاف ، روجح وأ زئاج وأ بجاو اما ىوتفلاو داهتجالا نم دحاو لكو
 ىوتفلا وأ هب لمعلا دارأو عامجا وأ ةنس وأ باتك نم اصن هيف ملاعلا دجي مل اميف وه

 نم بجاولاو 5 اهيف مكحلا طبنتسي ىتح ةيضقلا كلت لوصأ ىف رظنيو دهتجي نأ هيلعف

 مرحملاو ، اهنيبت كيلع بجيف اهناتك كعسي ال ةلئسم نع تلئس اذا اميف وه ىوتفلا
 ىف كداهتجاك لوألاف ىلقع وأ ىعطق صن ةمداصم ىف دهتجا اذا اميف وه داهتجالا نم
 زيوجت ىف هداهتجاك ىناثلاو «مئةالصلا اوميقأوإل ىلاعت هلوق نم ةبودنم ةالصلا لعج

 وأ ايعرش ناك ءاوس اضيأ ايعطق مداصام وه ىوتفلا نم مرحملاو. يرابلا ةيؤر ةحص
 . ركذام ادعام امهنم زئاجلاو 5 ايلقع

 امو اهل ام سفنلا ةفرعم انه هقفلاب دارملاو عامجالاو ةنسلاو نارقلا هقفلا لصأو

 هذه نم طبنتسم اهعيمج نال تايعورفلاو قالخألا ملعو تايداقتعالا لمشيف اهيلع

 يلع لزنملا مظنلا وه نارقلاو لطاب وهف اهنم ائيش فلاخ وأ اهفلاخامو ةثالثلا لوصألا
 تناك ناو اهنأف ةنسلا لزنملاب جرخف رتاوت هنع لوقنملا زاجعالل ةلع دمحم انديس
 انيبن يلع هلوقب جرخو مالالا قيرطب لب لازنالا قيرطبال اهنكل يلاعت هدنع نم ايحو

 زاجعالل هلوقب جرخو وريغ يلع ةلزنملا ةيوامسلا بتكلا رئاس ع دمحم مركلا
 لوقنملاب جرخو زاجعالا ةهج يلع ال اهلازناف ةلزنم تناك ناو اهناف ةينابرلا ثيداحألا
 دنع اهب صصخي نكل نآرقلا مكح اهل يطعيال هناف ةذاشلا تاارقلا رئاس ارتاوت هنع

 ردص ام يه مضلاب ةنسلاو دحااولا ربخ نم الالدتسا فعضأب تسيل اهنأل ضعب
 . ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ك ىبنلا .ء
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 ةيلوقلا ةنسلا يلع الا نيثدحملا دنع قلطيال هناف ثيدحلاب صتخيف لوقلا امأ

 ركني ملف هتمأ نم دحأ نم ردص العف وأ الوق ىري نأ وهف هريرقت امأو فورعم لعفلاو
 يه ةيعطقل اف { ةينظو ةيعطق ة ىل ا ةنسلا مسقنتو ) هيلع هل هنم ريرقت وهف تكسو هيلع

 يف اك ةداع بذكلا يلع مهؤطاوت زوجيال ةعامج نع ةعامج هاورام رتاوتملاو اهنم رتاوتملا
 لوقنملا ناك ناو ، « رانلا نم هدعقم ءاوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم » هع هلوق
 هبوجو ملعي ملام هب صاخ هلعف له يف اوفلتخا دق مهنال ةلالدلا يعطق نوكي الف العف

 هيلع عمجملاك سيل هيف فلتخملاو بوجولا مدع ملعي لام هريغلو هل لماش وأ ريغلا يلع.

 رتاوتلا دح اهلقن غلبي مل يتلا ىهف ةينظلا ةنسلا امأو ، ايعطق نوكيال هريرقت كلذكو .

 ضيفتسملا لوالاف ى الوأ ا لوبقلاب يقلتتو ةث ةثالث يلع اهتلقن ديزت نا اما هنال ناعون يمو

 هساري امسق مهضعب هلعجو داحالاب ضعبو رتاوتملاب مهضعب هقحلاف هيف فلتخا دقو

 هدنس لصتي نأ اما وهو داحالا ىناثلاو داحالا نم ىوقأ وهو رتاوتلا ادح غلبي مل هنال

 وأ لسرملا وهف يباحص هدنس يف طقسي وأ لصتملا دنسملا وهف ُكقْيَع هللا لوسر يلا

 دنسملا امأ ، عطقنملا وهف يعباتلا طقسي وأ فوقوملا وهف يباحصلا يلع هدنسب فقوي

 ائيش بجوي ال ليقو اعم امهبجوي ليقو ملعلا نود لمعلا بجوي هنأ ىلع رثكألاف
 نورخآ هبجوي ملو مهضعب هب لمعلا بجوأف اضيأ هيف فلتخا دقف لسرملا امأو ، امهنم

 عطقنملاو فوقوملا امأو ، الف الاو بجو ويغ هب ىوقت وأ ويغ نم ةنيرق هتوق نأ ضعبو
 حالطصالا ىفو فافتالاو مزعلا ةغللا يف وه عمجالو . ا © املع الو المع نابجوي الف

 امأ { ماكحأو ماسقاو أو طورش هلو رصع يف رمأ ىلع ةيفع دمحم ةمأ ىدهتجم قافتا

 عامج الا فلاخيال ن ] وه هيلع قفتملاف © هيف فلتخمو هيلع قفتم ناعون ىهف هطورش

 نوكي نأو ايعطق فلاخي نأ دحأل حصيال هنأل كلذ انلق امناو نيدلا رون لاق ايعطق
 دنتسملا ىف ينظلا انطرتشا امناو لاق داحآ ربخ وأ ةيآ ليوأتك ينظ صن ىلع ادنتسم
 همدقتيال نا وهف هيف فلتخملا امأو ، عامجالل ال هل مكحلا ناكل ايعطق ناك ول هنأل

 دنع ةباحصلا ريغ نم نوكيال نأو نيرخآ دنع رصعلا ضارقناو ضعب دنع فالخ
 © الصأ هيف فلتخي مل ىذلا وه يعطقلاف ، ينظو يعطق يهف هماسقأ امأو ةيرهاظلا
 ةجح هنأ وهف همكح امأو ال مأ عامجا وه له فالخ هلصأ يف تبث يذلا وه ينظلاو

 نم رفكيال هيف فلتخلا ىف ةينظ ةجحو هفلاخ نم هب رفكي هيلع عمجملا يف ةيعطق
 هفلاخ .
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 مولعم ىلع مكحلا لوهجم لمح وهو سايقلا هقفلا لوصأ نم عبارلا لصألاو
 .هطرشو داهتجالا لعاف دهتجماف . هيف دهتجمو دهتجم نانكر داهتجاللو امهنيب عماجب مكحلا

 وحنلا نمو عامجالا نمو ةنسلا نمو باتكلا نم هيلا جاتحملا ردقلاب املاع نوكي نأ

 . داهتجالا عضاومو هقفلا لوصأو ةغالبلاو فيرصتلاو ةغللاو
 داقتعالا حيحص نوكي نأ هيف يفكي هزال طرشب سيلف تانايدلا لوصأ امأو

 له ضعب نود ماكحالا ضعب يف املاع دهتجملا ناك اذا اميف اوفلتخاو . ادلقم ناك ولو

 امهحصأ نيدلا رون لاق . نالوق عيمجلا ملعي ىتح ال مأ ملعي اميف دهتجي نأ هل

 . ديعسوبأ مامالا بهذ هيلإو . لالا

 الو ةنس الو باتك يف اهمكح دجوي مل يتلا ةثداحلا وهف هيف دهتجملا امأو

 كلذ ىلا هللا هقفو دقف قحلا فداصف داهتجالا هيف هل اميف :دهتجملا دهتجا اذاف . عامجا

 ذايعلاو كلاه وهف هيلع عمتجملا قحلا هداهتجا فلاخ نإو . رجالا مظع هللا نم هلو
 اذا امأو . اكرش فداص ولو ءاطخاف دهتجا نم رذع ثيح ظحاجلل افالخ هللاب

 فلتخا دقف . نيدهتجملا لاوقأ اهيف تضراعتف هيلع عمجملا ريغ نم ةثداحلا كلت تناك
 بسنو مثا هءاطخأ نمف اهنم دحاو يف قحلا نأ ىلا مهضعب بهذ ةثالث لاوقأ ىلع اهيف

 . هفالخ سانلا ىلع قيضي الو دحاو يف قحلا نأ ىلا نورخآ بهذو يسيرملاو مصالا ىلا
 هلف هءاطخأ نمو . ةباصالا رجأو . هداهتجا رجأ . نارجأ هلف هباصأف دهتجا نم لب
 . هداهتجا رجأ

 ةكرب نبا هيلعو برغملا لهأ نم انباحصأ بهذم وهو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ولو داهتجا لحم ةيضقلا نأ ىلع « ناميلس اهانمهفف » : ىلاعت هلوق رهاظب نيلدتسم
 ليلحتلا يف نيضراعتملا نيلوقلا نالو . ناميلس كلذب صخ امل امهلوق يف قحلا ناك

 كلذ يف ضعبل انضعب ةئطخت مدع امأو . لحم يف ناعمتجي الو نادض امه ميرحتلاو

 . نونظلا ىلع ةئطختلا ىنبت الو رخالا نود قحلل انضعب ةباصاب انتيعطق مدعلف
 روهمج بهذ هيلاو اهعيمج يف هللا دنع قحلا نأ وه ثلاثلا لوقلاو

 ىلع مكحف دهتجملا داهتجا ةيضقلا يف هللا مكح نأب نيلئاق ةلزتعملا روهمجو . ةقراشملا
 لب الثم ويغ عم قحلا ناك ولو هنع لودعلا هل حصي ال هنأ ىرت الا . هآر امب لك
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 لمعيف امهاوفاب ذخالا هيلع بجو ناليلد دهتجملا رظن يف ضراعت اذاو هتفلاخم ىلع بذعي
 لطب هداهتجا فلاخي امب مكح اذاف . كلذ هنم بلط اذا هب يتفيو لمعلا ءاش اذا هب

 هداهتجا ريغت مث هدنع حجارلاب مكح ناو . ايعطق فلاخي امب مكح ول اك همكح

 ريغت نا هناف هدلقم هب لمع وأ هسفنب هب لمع اذإ الإ هضقني الو لوالا همكح رمتسا

 مث هدلقم لعف وأ لعفف ةيبصلا جيوزت زاوج ىأر اذا امك امهيلع اروجحم راص هداهتجا
 كلذكو اهكرتي نأ هيلع بجو رباجل ىأر وه امك اهجيوزت زاوج مدع ىأرف هداهتجا ريغت
 . هدلقم

 رابتعاب نوكي دقو نتملا رابتعاب نوكي دقو دانسالا رابتعاب نوكي دق حيجرتلاو
 ةيلدعالا ىأرف ةثداح يف دهتجملا دهتجا اذاو . جراخ رمأ رابتعاب نوكي دقو لولدملا

 ذخألا هيلع مرحو لدعألا لوقلا كلذب ذخألا هيلع بجو اهيف ةدوجوملا لاوقالا دحال

 ثيح هيوهار نباو يروتلاو لبنح نبا مهنم ةعامجل افالخ هرظن يف حوجرملاب لوقلاب
 هصخي اميف ويغل دهتجملا ديلقت اوزوج ثيح قارعلا لهالو اقلطم ملاعلا ديلقت اوزوج
 دمحم افالخو . لمعلاو ىوتفلا نيبو قحلا نيب قرفال ذا ويغل هب يتفي ام نود هسفنب
 ةثكب نوكت ال قحلا ةباصإ نأل هنم ملعأ وه نمل دهتجملا ديلقت زوج ثيح نيسحلا نب
 يباحصلا نال يباحصلل هديلقت ازوج ثيح يخامشلا ردبلاو ةكرب نبال افالخو . ملعلا

 دبعت نئارق كلتف لاوحألا نئارقو يحولا طبهم دهاش ناو هناف . ءاوس قحلا يف ويغو
 هداهتجا فالخب لمعلا هل زوجي ال دهتجم لك نا ةدعاق نم ىنتتساو اهيلع علطا نم اهب
 مكح اذا ام وهو . هب ذخألا بجاو اهدحأ : ءايشأ ةثالث لزهألا ىلا لدعألا نم ليملاو

 لوقب مزتلي نأ هيلع بجو هرظن يف لزهألا هنأ ىري امب هعابتا هيلع بجي مح هيلع
 هنأ ىري ام ذخأي نأ هل لحي ال هناف كلذب هل مكح اذا الا رظن كلذل كرتيو همكاح

 ناكو رفاكب سات لدعألاب ذخألا يف ناك اذا ام وهو هكرتو هب ذخألا زئاج يناثلا . مارح
 اعفدو ةحلصملا كلتل ةياعر حوجرملا ىلا حجارلا كرتي نأ هل زاج نيدلا يف نهو هلعف يف

 دنع دوعقلا يف يع هللا لوسر لعفب هل لدتساو ناهبن يبأ نبا ةدافا ةدسفملا كلتل
 نأب وبخأو كلذك يدوهيلا هيلع رم املف كلذ دنع موقي ناك نأ دعب ىتوملا نفد
 . دوهيلل ةفلاخم سولجلاب هباحصأ رمأو ع هللا لوسر سلج كلذ نولعفي ورابحا
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 ىلا حجارلا كرت يف نوكي نأب اهيلا بودنم حجارلا ةفلاخم هيف ام ثلاثلا
 . اهنع كرغ هيهنل ابدأتو ادهز اهكرتف عابسلا لكأ ليلحت ىأر اذا اك دهز عون حوجرملا
 نالجر هيلا مكآحن اذا هلاثم ةيلدعألا ىلا ةيلضفألا كرتي نأ نينثا نيب مكحاذا مكاحلا ىلعو
 هكرتو زئاج عابسلا كلم نأ ىري وهو هكلم نأ دعب اعبس هبحاص ىلع امهدحأ ذخأ

 . هنم ذخأ امب همصخ ىلع هل مكحي نأ هيلع بجو هقح هيلع ذوخأملا بلطف لضفأ

 بلخلا تاوذو عابسلا نم بانلا تاوذ يف اوفلتخا دق ءاملعلا نأ ملعاو نيدلا رون لاق

 نباو يعفاشلاو قرشلا لهأ نم ةفئاطو برغملا لهأ نم انباحصأ بهذف ريطلا نم
 كلذ هيركت ىلا ناهبن وبا مامالا مهنم نورخا بهذو كلذ ميرحت ىلا مهريغو لبنح

 ةضراعم مهفالتخا ببسو حاضيالا بحاص لاق : لاق ةحابم اهنا ىلا نورخا بهذو
 ةيالا ه&يلا يحوا اميف دجا ال لق ىلاعت هلوق رهاظ نا كلذو ةنسلاو باتكلا رهاظ

 لكا» لاق يع يبنلا نا ةيره يبا ثيدح رهاظو حابم روكذملا ادع ام نا ىلع لدي

 بهذم بهذ نمف اهميرحت ىلع لدي «مارح ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لك
 رهاظب اهميرحتب اماو باتكلا رهاظب اهتحاباب اما لاق حيجرتلا بهذم وا خسنلا

 ةالصلا هيلع هنا ىور ام ىلا بهذف ةيهاركلا ىلع اهلمح نم اماو ةريره يبا ثيدح

 ىلع ىهنلا لمحو ريطلا نم بلخم ىذو عابسلا نم بان ىذ لك لكأ نع ىهن مالسلاو
 ملو دهتجملا ىلع ةلدالا تضراعت اذا اميف اوفلتخاو { ةيالا نيبو هنيب عمجيل ةيهاركلا

 نا هل ليقو لمعلا ءاش اذا طوحلالاب ذخالاو فقوتلا هيلع بجي ليقف حيجرتلا ىلع ردقي

 باب نم هنال مهضعب هدعبتساو نيدلا رون لاق ، هب لمعيف لاوقالا نم ءاش ام ريختي

 ردبلا لاق : لاق :ةرافكلا لاصخك هناب هنع بيجاو هدضو ءيشلا نيب رييختلا

 هنم فرعا وه نم كلذ يف رظاني نا هيلع ليقو ةكرب نبا مالك رهاظ وهو يحامشلا
 رييختلا هل نوكيف املع هدزي مل ويغ لوق ناب الدتسم يليلخلا ققحملا هدعبتساو لاق هيف

 . هكرتو هذخا يف
 هسفنب هفرعيف ليلدلا ملاعلا هل رهظي نا اما هنال ديعبب سيل هنع لوقاو لاق

 نوكيف بهاذملا دحا ملاعلا كلذ هل ححصي نا اماو هاري امب لمعلا ذئنيح هيلع بجيف

 لمعلا :ىلا جيتحا اذا حيجرتلاو طابنتسالا ىلع ةردقلا مدع دنع ديلقتلاو ويغل ادلقم

 بجي هناف الصا ليلد حيجرت لع ردقي مل يذلا فيعضلا هلثمو هتدئاف ترهظف بجاو
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 اك هنيعب دحا ىلع افوقوم ديلقتلا سيلو لضفلاو ةلادعلاو ملعلاب رهتشا نم دلقي نا هيلع
 يق اولتعاو ايباحص ناك ولو مهريغل هوزوج ملو ةعبرالا ةمئالا ىلع ةعامجلا ءالؤهةهفقوا

 اذاو طبضلا اذه طبضت مل مهريغ بهاذمو ةطوبضم ةنودم ءالوه بهاذم ناب كلذ

 : نالوق ال ما ةيضقلا كلت ريغ يف ويغ دلقي نا هل له هتيضق يف املاع فيعضلا دلق
 اذا فيعضلا يف اوفلتخاو لاق ردبلا دنع راتخملا وهو لاق لوالا امهحصا نيدلا رون لاق

 ليقف ، ةصاخ لمعلأ ىلع كلذ روصقم مأ ويغل هب يتفي نا هل له ءيش يف ملاعلا دلق

 اوفلتخاو اقلطم زوج ال ليقو اقلطم هل زئاج ليقو همدع دنع ليقو ملاعلا دوجو دنع هل
 يف ناب الدتسم يحاملا ردبلا لوالا بوصو ال ليقو زئاج ليقف لوضفملا ديلقت يف
 . دحا ىلع راكنا الو عيمجلا نم ىوتفلا تحصو لوضفملاو لضافلا ةباحصلا

 ردبلا ححصو ينابجلا هعنمف هيلا عجري دهتجم نم نامزلا ولخ زاوج يف اوفلتخاو
 لوق لوبقو هلثم يماعلا لوق لوبق اذه ىلعف ليلد الب ريغلا لوق لوبق ديلقتلاو زاوجلا
 لوبق لوبقو مالسلاو ةولصلا هيلع يبنلا لوق لوبق نوكي الو اديلقت نوكي هلثم دهتجملا
 ةزجعملا نم ليلدلا مايقل اديلقت لدعلا لوقو يتفملا لوق يضاقلا لوبقو عامجالا لوق

 ملعلاو قدصب نظلا بجوي يتفملا لوق ىلا سانلا عوجرو يع يبنلا لوق قيدصتو
 اديلقت لكلا نوكي اذه ىلعف هيف داقتعالل ريغلا لوق لوبق ديلقتلا ليقو كلذك ةلادعلاب

 . ملعا هللاو

 ىوتفلا يف أطخلا باب

 هلهج اميف لهاج نم وا هملع اميف ملاع نم نوكي نا اما ىوتفلا يف اطخلا

 وهو نيدلا ريغ يف وا هفالخ زوجي ال اميف يأ نيدلا يف أظخ نوكي نا اماف لك ىلعو
 لام فالتا هب قلعتي نا اما هيف أطخلا كلذ ولخي الف لك ىلعو فالخلا هيف عسي ام

 ثيروتك يعطق ليلد هب درو يذلا وهو نيدلا يف ملاعلا نم أطخلا عقو ناف ال وا ريغلل
 ثلثلا اهل لاقف هناسل تلزو كلذ ىلا دصقف ةوخالاو دالوالا دوجو دنع سدسلا مالا
 نأل هب لمعو لطابلا كلذ لبق يذلا ىلع نامضلاو مثالا امناو نامض الو هيلع ما الف
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 ىلوا وهف نيدلا ريغ يف هأطخ ناك ناو اهيلع باثم هتباصاو هنع ع وفرم ملاعلا أطخ

 لاق فالخ ماقم ماقملا نال اهب لمعو هاوتف لبق نم ىلع مثا الو نامض الو هيف رذعلاب
 اطباض راثالل اظفاح ناك نم ملاعلا لثم ديعس وبا مامالا لعجو هللا همحر نيدلا رون
 ىلا هناسل تاطخاف هظفحب ءيشل دصق اذا اهتلداب اهفرعي مل ناو اهلقن ىلع ةردق اذ اهل

 يأرلا وا نيدلا يف لهاجلا نم اطخلا عقو ناو هيلع ميغ ال يلج سايق وهو لاق ورغ
 نم نوكي نا اما ولخي الف هب قلعت ناف ال وا ريغلا لام فالتا هب قلعتي نا اماف

 لوالا ناك ناف ماوعلا دنع اهب نيموسوملا لاهجلا نم وا ةفرعملا مدعب نيروهشملا لاهجلا

 يناثلا ناك ناو ةبوتلا موزلو نيمضتلا مدع حيحصلا نيلوق ىلع هنيمضت يف فلتخا دقف
 . اضيا هنم لباقلا ىلع كلذ نا اك اعم هيلع رزولاو نامضلاف

 يتفملا ىلع رزولا ىوس ءيش الف ريغلا لال فالتا هب قلعتي ال امم ناك ناو
 ناسللا ةلز وه امنا ملاعلا نع عوفرملا أطخلا نا هللا همحر نيدلا رون لاق هنم لباقلاو

 اطخك ليواتلا قيرط نم هل كلذ نا اناظ هفالخب ىتفاف يعطقلاملع اذا ام هب جرخف

 جرخو هيلع نامض الو مثالا كلذ يف هيلع ناف قحلل فلاخملا مهليوأت يف لالضلا ةمئا
 اعامجا قحلا فلاخي اميف عقوف باوصلا ىرحتف يعطقلاب فراع ريغ ناك اذا ام اضيا

 يف لوالاك وهو هيلع هبني نا يغبني لهاجلا تحت لخد ناو اذهو نيدلا رون لاق

 لز اذاو همدع ديعس وبا ححص ح هيلع نامضلا بوجو يف فالخلاو هيلع مالاب لوقلا
 ملو لز اذاو كلذ ىلع هنم ءيرب ربكتساو رصأف هأطخ هفرعو ةضحلاب نم ههبنف ملاعلا
 ربجا اذاو هللا دنع املاس كلذب اروذعم ناك كلذ ىلع تام ىتح اهردي ملو هتلزل هبني

 ذئنيح هنال نامضلا هيلع قلعتيو مثالا هنع عفري اهيف لاز اهيفو ملاعلا ىوتف لوبق ىلع

 ولخي ال اهيف لز يتلا ملاعلا ىوتفب لماعلا نا ملعا هللا همحر نيدلا رون لاق ، مكحلاك
 ال كلاه وهف هب لمعف اهنالطب فرعي ناك ناف ، فرعي ال وا اهنالطب فرعي نا امإ
 دحا نم ىوتفلا كلت ولخت الف اهنالطب فرعي ال ناك ناو هنيعب هنم ةبوتلا الا هيجني
 نا اماو ج ورفلاو ءامدلا روماك عامسلا ةجح الا هب .موقت ال امم نوكت نا اما اهنال نيرمأ
 ال لباقلاف يناثلا نم تناك ناف ىلاعت هللا دوجو ةفرعمك لقعلا ةجح هب موقت امم نوكت
 اماهنألنيرما دحا نم ولخي الف لوألا نم تناك ناو هنيعب هنم هتبوتب الا وجني الو كلاه
 روصتي داكي الو يناثلا ناك ناف ملعي ال نا اماو الالحو امارح هنيد يف هلل نأ ملعي نأ
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 لمعلا كلذ ىلع اميقم نوكي نا اماف لؤألا ناك ناو ملاس وهف ءاملعلا رصاع نمل
 يناثلا ناك ناف هيلع مقم ريغ نوكي نا اماو لام وا جرف باكتراك هيلع رمتسم

 & هيف فلتخا دقف لوالا ناك ناو ، هنيعب هيلا دتهي مل اذا ةلمجلا يف هنع ةبوتلا هيزجتف
 ةبوتلل ادقتعم ناكو هنع لاؤسلل دتهي مل اذا هيزجت ةلمجلا يف ةبوتلا نا ىلإ مهضعب بهذ

 نيربعملا دجو ولو هيف لاؤسلا همزلي ام عيمج نع لاؤسلاو قحلا فلاخ ام عيمج نع
 هرذع ىلاو نيربعملا دوجو دنع هرذع مدع ىلإ نورخا بهذو هنع لاؤسلل دتهي ملو الثم
 . ملعا هللاو روهمجلا دنع روهشملا وه اذهو نيدلا رون لاق ، مهمدع دنع

 هلهج عسي ال اميفو هلهج عسي اميفو لهجلا يف باب

 ملعلا مدع وهو طيسب نامسق حالطصالا يفو ملعلا ضيقن ةغل لهجلا

 وهو بكرمو 0 هلابب رطخي ملو هروصتي مل ثيحب ملعلا هنأش نم امع الصا ءىيشلاب
 : نيلهج همازلتسال ابكرم .يمس امناو عقاولا يف هيلع وه ام فالخ ىلع ءىيشلا داقتعا

 يف نوكي نا اما بكرملاو طيسبلا نم دحاو لكو لهاج هناب هلهجو ءىيشلاب هلهج ¡
 يف نوكي نا اما يداقتعالاو ، يلمعلا وا يداقتعالا اهريسفت نم ءىيش يف وا ةلمجلا

 هدعو يف وا هبتك ةفرعم يف وأ هتكئالم ةفرعم يف وأ هلسر ةفرعم يف وأ ىلاعت هللا ةفرعم

 اهب لهجلاو ةشع هذهف فوقولا وا ةأربلاو ةيالولا يف وا ردقلاو ءاضقلا يف وا هديعو وا
 وأ تاحوكنملا وأ تابورشملا وا تالوكأملا يف نوكي نا اما يلمعلاو بكرم وا طيسب اما

 بورشملاو لوكأملا يهو ةثالثلا نم دحاو لكو كلذ نم ءىيش لعاف يف وأ تاسوبلملا
 اماو مالا حاكنو هنيعل ةمرحلا نا نيلئاقلا دنع رمخلاو ةتيملاك هنيعل مارح اما ح وكنملاو

 ةكرشملا اماو ريغلل اكلم هنوكل مرح امنا لوالا ناف ةكرشملا حاكنو ريغلا لامك ورنغل مارح

 ريغلا ءاسكك اعم ءاسنلاو لاجرلا ىلع مرح ام ىلا مسقني سوبلملاو اهكرشل تمرح امناف

 هبحاص طيسبلا لهجلاف ريرحلاو بهذلاك لاجرلاب هميرحت صتخا ام ىلاو نذا الب هتنيزو
 الف بكرملا لهجلا امأو هلابب رطخي ملو الصا هروصتي مل ام ملعب هل ةقاط ال هنال ملاس
 عسي ال امم لهجلا لحم ناك اذا اميف كلذو هللا همحر نيدلا رون لاق ، هبكترم ملسي
 يف هيلع وه ام فالخ ىلع هدقتعا ناو ملاس وهف هلهج عسي امم ناك اذا اماف هلهج
 . هملعب فلكي مل ذا عقاولا
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 ريغ هلحم ناك اذا اميف وهو هبحاص هيف رذعي ام ىلا مسقني بكرملا لهجلاو

 هلهج عسي ال ام ىلاو كلذك فرحلاو هدعاوقو بطلاب لهجلاك ةبجاولا تانايدلا

 هيف عسي يذلا لحملا نا ملعاو 5 هب ملعلا همزلي لاح يف يعطق ليلد هيف درو ام لهجك

 يلمعلاو يكرت اماو يندب لمع اماو هنكر يف يتإيسو داقتعا اما عسي ال يذلاو لهجلا
 هدعب هب نايتالا نوكي تقوب ديقي يذلا وه تقؤملاف { تقؤم ريغو تقؤم : نامسق

 تقوب ديقم امهنم لك ناف موصلاو سمخلا تاولصلاك لوالاف عورشم ريغ وا ءاضق
 نايتالاو ةفرع موي وهو تقوب ديقم هناف جحلاك يناثلاو ءاضق تقولا كلذ دعب امهلعفو

 هب نايتالا نوكي تقوب ديقتي مل ام وهو تقؤملا ريغو عورشم ريغ مويلا كلذ دعب هب
 ةجحلا موقت نا اما تقؤملا ضوغلاف جحلاو ةوكزلاك ع ورشم ريغ وا ءاضق هدعب

 لقعلا يدؤي الو عامسلا هتجح قيرط نال روذعم يناثلاف ال اماو فلكملا ىلع هتيضرفب

 ديعس يبا بهذم ىلع رخالا مزلي ام همزل كلذ ىلا هلقع ادحا ىدا ناف هتفرعم ىلا

 هلصوي نااماو اعامجإ هعمس اك هيدؤي نا هيلع بجيف هتيدأت ةيفيكب عمسي نا اما لوالاو
 ىلع هيلع بجي الو ديعس يبا بهذم ىلع ءادالا هيلع بجيف كلذ هفرعم ىلا هلقع
 كلذ نوكي نا نمأي ال هنالو تايعمسلا يف ةجحب سيل لقعلا نال روهمجلا بهذم
 هيلع نا عامسلا هيلا ىدا اذاف هتمعنب رفك وا هللاب كرش ىلا هب دؤيف ناطيش ةسوسو

 هبلط لوالا ىلع هيلع بجو هانعم فرعو كلذ هلابب رطخ وا اذك تقو يف اضرف هلل
 هل ربع نم عيمج ةجح هيلع ناكو ، امهعياش نمو نێمامالا دنع يناثلا ىلعو اعامجإ

 مهفف رجح يف اشوقنم هدجو وا رئاط نم هعمس وا ايبض وا اكرشم ولو كلذ يف قحلا
 هب ءاج نم ىلا رظن ريغ نم هسفنب موقي قحلا نال كلذ عيمج ف ةرابعلا

 هب كءاج نم ىلع لطابلا درو ابيرق وا ناك اديعب هب كءاج نمم قحلا لبقا» قلع هلوقلو

 ملف تقولا لبق اهمهف وا ءادالا تقو يف ةرابعلا مهف اذا هلك اذهابيبح وا ناك اضيغب
 اهنا لاحلاو هيلا تدرو اهنال هنايسنب اروذعم ناك اهيسن ناف تقولا لخد نا ىلا اهسني

 ةجح نوكيال لدعلا ريغ نأ ىلا ةيقاتسرلا تبهذو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ءابني قساف مكءاج اذا ل : ىلاعت هلوق ةلالدب نيلدتسم تقولا لخد ناو . كلذ يف
 همحر نيدلا رون لاق . هيتجح مدع ىلع ليلد قسافلا ربخ دنع نيبتلاب رمألاف ه اونيبتف
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 الو ةلاهب موق ةباصا وهو روذحمب ديقم قسافلا ربخ دنع نيبتلاب رمألا نأب بيجأو هللا

 ديزي ال ثيحب هل رايعم امإ هنأل : نامسق تقولا رابتعاب ضرغلاو لاق انه روذحم
 اماو . قرغتسملاب يخامشلا ردبلا هنع ربعو لاق . موصلاك صقني الو تقولا نع ءادألا
 رابتعابو ةرلصلاك لعفلا ءادأ تقو ىلع ادئاز بوجولا تقو نوكيأ ثيحب هل فرظ
 . ةولصلاك هنيعب فلكم لك ىلع اضرف نوكي نأ امإ هنأل اضيأ نامسق ضرفلا

 . ةزانجلا ةولصك ضعبلا لعفب طقسيو ، عيمجلا ىلع اضرف امإو . نيع ضرف ىمسيو
 هيف ريخم نوكي نأ امإ هنأل : نامسق هب رومأملا رابتعابو . ةيافكلا ىلع اضرف ىمسيو
 اذا ءافكألا دحأ جيوزتك هيف ريخلاو . موصلاو ةولصلاك ريخلا ريغف . ريخم ريغ وأ
 . الثم ةعامج بطخ

 ملو لعفلا كلذ ةيضرف ةجح هيلع تماق نم نأ ملعاو هللا همحر نيدلا رون لاق
 اذاف . هيلع ردق نم لءاسي نأ تقولا لوخد دعب هيلع بجو 0 هءادأ ةيفيك فرعي

 دجي مل نإو . قحلا ملعملا باصأ نإ ملعامك هيدؤي نأ هيلع بجو كلذ هملعي نم دجو

 ىشخ نإف . هلوعي نمب الو هب ررض ريغ نم هملعي نم بلط يف جرخي نأ هيلع بجو
 ضرفلا كلذ يدؤي نأ هيلع ناك ج ورخلا عطتسي مل وأ ربعملا دوجو لبق تقولا هتوفي نأ
 هملعي نم دجو مث كلذك هادأ ناف كلذ نع لاؤسلاب ةنونيدلا عم هلقع يف نسح اك

 لوألا هلعف ملعملا ملعت قفاو نإف . ملعملا هملع ام ىلإ عجري نأ هيلع ناك ءادألا ةيفيك

 هيلع ءاضقلا بوجو يف فلتخا دقف هفلاخ ناو . اقافتا هيلع ءاضق الف
 ءاضقلا بوجوب نولئاقلا فلتخاو همدع ىلا نورخاو بوجولا ىلا ةفئاط تبهذ

 هيدؤي هتمذ يف انيد هلعج نم مهنمو . روفلاب هيلع ءاضقلا بجوأ نم مهنم نيلوق ىلع
 نوكي تقوب هلعف ديقتي مل ام وهو تقوملا ريغ وهو يلمعلا نم يناثلا عونلاو . ءاش ىتم
 ريغلا روذنلاو جحلاو ةوكزلاك كلذو . عورشم ريغ وأ ءاضق تقولا كلذ دعب هب نايتالا
 روضح تقو ىلا هءادأ ةيفيكبو هبوجوب ملعلا لهج عمسي نأ همكحف تقوب ةتقؤملا

 نأ همزلو هلهج هيلع قاض كلذ دقتعا اذا هنإف . كرتلل ادقتعم نوكيال نأ طرشب هتافو

 ةجح هيلع نوكيو هملع همزلي ذئنيحف ةافولا هترضحأ اذإف . هءادأب نيدي نأو هملعي

 . هلعف تقوملا يف كلذ ناك اك هل نيربعملا عيمج
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 لعفلاو ملعلا هيلع اوبجوأف ةيدأتلا ريخأت يف ةعسوتلا مدع ىلا نورخآ بهذو

 بجاولا نايتا ناكما . بوجولا كلذ ببس دوجو لاح

 ا ةفل ةدلاخع ر ناكملا ء عم . ن خؤيال ه ,/ 1 ىلع رداقلا

 ن ا لبق ا اوجح ٢ ل اقو . 4 مكبر نم ةرفغم ل ١ اوعراس : لاعت 9 اقو . هب

 . اوجحتال
 بجويال ةعراسملا بلط نأ ةيالاب لالدتسالا نع باوجلاو نيدلا رون لاق

 لمحيف بونذلا نارفغل ةعراسملاب ةيالا ف رمألا نوكي ! نأ لاتحا عم عساولا قييصت

 رمأم هباوجو ىلوأ لوألا ىلع هلمحف رهاظلا فالخ ناك نإو . ةبوتلا بوجو ىلع
 ىهف ءادألا يف ةعراسملل ضتقم انهو ةقيقح بوجولل رمألا نا ثيدحلاب هلالدتساو
 رمألا نأ ةيضاق ةنيرق اهناف اوجحتال نأ لبق هلوق هتقيقح نع هفرص انلق لاق . ةبجاو

 لضافأ ضعب ؛ لدتساو لاق . لومأمل كاردا نم م عمل فوخو قافشالل وه امنإ إ ليجعتلا

 تقو ىلا ةاكزلا رخؤي ءرملا نأ هنايب جحلاو ةوكزلا ليطعت ىلا كلذ اذ هنايتا ناكمإ
 ام امهريخأت نم يصولا عسي هنأ مث . طقف ةيصولا هيلع بجتف امهلعف هيف هنكميال

 . امهلعف نود ةيصولا سفن ىلا بوجولا لقتنيف اذكهو يصوملا عسو

 نم امأف . امهكرت ادقتعم نكي مل اذا امب ريخأتلا زاوج ديق دق نيدلا رون لاق
 .لاقتنا روصتي داكيال اضيأو . كلاه وهف هرمع رخآ يف ةيصولاب ائزتجم امهكرت دقتعا

 ليطعت الف ةيصولا ىلع ليوعتلو لعفلا كرت ىلا دصقلاب الإ ةيصولا سفن ىلا بوجولا
 . ملعأ هللاو

 تامرحلا نم هكرت بجي اميف باب

 اهلك ءايشا ةثالث هنعل عل مراف وغل امأو هنيعل مارح امأ هعيمج مرحلا نا ملعا .

 ةراجحلا وأ دمعلاب برض ام يهو ةذوقوملاو ال وأ 7 ناك ءاوس قانتخا ببسب

 يمهو ةحيطنلاو كلذ نم تامف لفسأ ىلا ولع نم طقس ام يهو ةيدرتملاو تام ىتح
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 دوعت امم ناك ءاوس ناويح هسرتفا ام يهو عبسلا هلكأ أ امو هتميهب حطن ببسب تام ام

 نوكرشملا هحبذ ام وهو بصنلا ىلع حبذ امو الثم لبألاك ال وأ بئذلاك سارتفالا

 هل ةاكذ ال هناف مانصألل حبذ اميف الأ ايح كردا نا ةاكذلا عفنت اهعيمج ىفو مهمانصأل

 لاقي ال هللا همحر نيدلا رون لاق { ماعنألا ة ةيا يف اك هنم حوفسملا وه مرحلاف مدلا اماو

 . ةخسان اهنال لمعلاب ىلوأ يهف اقلطم مدلا ميرحت اهيفو دعب تلزنأ ةدئاملا ةيآ نا
 امكح ادحتا اذا ريخأت الو ميدقت هيف ىعاري ال ديقملا ىلع قلطملا لمح نأ لاق

 يف فلتخا دقف ريزنخلا امإو رخأت اذا اخسان قلطملا لعج نمل افالخ انه امك اببسو

 ىلا نورخاو رعشلاو دلجلا نود همحل وه هنيعل مرحلا نا ىلا ضعب بهذ هنيعب هنم مرحملا
 هناف ىلاعت هلوق يف ريمضلا له فالخلا أشنمو نيدلا رون لاق © هعيمج مرحلا نأ

 اهميرحتو رمخلا اهنم ءايشا وهف ويغل' مرحلا اماو ريزنخلا ىلا وأ محللا ىلا دئاع ه%سجر

 ريغلا لام ذخأ لجأل همرحتو رامقلا وهو رسيملا اهنمو «مارح ركسم لك» هيع هلوقل
 يهو هل ةمزالم ةفص لجال هميرحتو ابرلا اهنمو روجح اذه يف يضارتلاف اوضارت ناو املظ

 ليلذتو اهتمرح ميظعتل اهميرحتو باسنالا تاوذ حاكن اهنمو اهلح عضوم ريغ يف ةدايزلا
 لام ذخأ اهنمو طلتخال حيبأ ولو بسنلا نوص لجال هميرحتو انزلا اهنمو هيفاني حاكنلا

 احوكنمو اسوبلمو ابورشمو الوكأم : اعاونا ويغل مرحلا لمشيف ضارت الو نذأ ريغب ريغلا

 لوق وأ لعفب هبكتري مل ام هملع هغلبي مل نمل هلهج عسي ويغلو هنيعل مرحلا عيمجو ابوكرمو
 نم ىلوتي وأ كلذ ريغ ال هبرشي وأ هلكأيف هسفنب هيلع مدقي نأ وه لعفلاب هباكتراف

 لوقلاب باكترالا امأو كلذل مهنع فقي وا هبكترا نمم اؤرب اذا ءاملعلا نم أربي وأ هبكترا

 هنا ىخوت نأب اطخ وا كلذل هنم ادمع تامرحملا هذه نم ائيش هاوتفب للحي نأ وهف

 . ويغ ىلا دصقلاو هناسل لز اذا الأ هليوأت يف لض وأ كلذ يف باوصلا وه
 امو ناجلل حبذي امو نارينلل حبذي ام مانصألل حبذي ام لثمو نيدلا رون لاق

 ةحيبذلا حبذي ملسملا يف اوفلتخاو لاق & راجحأللو راجشألل حبذي امو نويعلل حبذي

 لوألا ديعس وبأ ححص ال ما اهلكأ لحي له ىلاعت همسا اهيلع ركذيف ىلاعت هللا ريغل

 : لاق ثيح يناثلا ىلا رظنلا نبا بهذو
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 دوهشلا ءالملا يف هوكذ ولو مرح هللا ريغل ¡وحبذن امو
 : رون لاق ، هيف فلتخم هاف رمخلا الخ ام رطضملل اهلك تامرحملا هذه لعتو

 ةكلملا نم هسفن كلذب يجنيل مرحلا لوانت هل لحي رطضملا نا ملعا هللا همحر نيدلا

 هميلا متررطضا ام الؤه : هلوقب كلذ انل لحا ثيح انيلع الضفتو 0 انبر نم ةمحر

 ببسلا اما ناطرش اهلو هيف فلتخمو هيلغ قفتم ناببس كلذل ةحيبملا ةرورضللو لاق

 لالخلا نم هسفن هب ييحي ام دجي ملو ديدشلا عوجلا نم نوكت ام وهف هيلع عمتجا
 بهذ هلكا يف الا هتاجن نوكي ال ثيحب مرحلا لكا ىلع هاركالا وهف هيف فلتخملا اماو

 ال مهدنع ةيقتلا نال كلذ عنم ىلا نورخاو عوجلا ةرورض ىلع اسايق ةحابالا ىلا ضعب

 !ذه يف اوفلتخاو داع الو غاب ريغ رطضملا نوكي نأ امهف ناطرشلا امأو لعفلاب زوبت
 دح دعتم الو هلثم رطضم ىلع غاب ريغ هنأب مهضعب وسفف ناودعلا اذه يفو يغبلا

 يف دسفيل اودع جراخ الو هوحنو مامالا ىلع غاب ريغ هنأ ىلا نورخاو هلكأ يف ةرورضلا
 مدو ماعنا ةتيمك ت امرحملا نم اعاونا رطضملا دجو اذاو لوألا نيدلا رون حجر ضيألا

 نا هل ليقو اهادع ام كرتيو ماعنالا ةتيم نم لكأي نا هيلع ناك ريزنخ محلو حوفسم

 ليقو ديصلا كرتيو ةتيملا لكايف اديصو ةتيم دجوو جحلاب امرحم ناك اذاو ءاش امم لكاي
 هنيعل مارح ةتيملا نأل لاق ءازجلا دقتعيو ديصلا لكأي نا نيدلا رون راتخا سكعلا
 . هنا ىلا بهذ ضعبف ريغلا لامو ةتيملا دجو اذا فالخلا كلذكو لاق ويغل ديصلاو
 دقتعيو ريغلا لام لكأي هنا ىلا نورخآو هلكا يف هيلع ةعبت ال هنال ةتيملا لكأي

 . نامضلا

 مل ضعبو هبجوا ضعبف هيلع نامضلا بوجو يف اذهب نولئاقلا فلتخاو لاق
 هل حيبا امناو فالتالاب نومضم ريغلل لام لكو ريغلل لام اذه نا نيلوالا ليلد © هبجوي
 رضح ول هنال لاملا اذه يب اقح رطضملا اذهف نا نيرخالا ليلدو طقف ةرورضلل لوانتلا

 الو غاب ريغ لاملا اذه نم هقح ذخأي نا اذهل ناك رضحي مل املف هييحي نا همزل هبحاص

 . داع

 تامعلاو تاوخالاو تانبلاو تاهمالاك باسنالا تاوذ حاكن ميرحت لهج عسيو

 مرحي ام عاضرلا نم مرحي» وع هلوقل عاضرلا لجأل مرح ام ميرحت هب قحليو تالاخلاو

٢٢



 هب قحليو يرورض همكحف لوبقلاب هتقلتو هتحص ىلع ةمالا تعمجا دقو بسنلا نم
 كروجح يف يتاللا مكبئابرو مكئاسن تاهماو : : ىلاعت هلوقل ةرهاصملاب مرح ام اضيا

 نيب عمجلاو نيتخالا نيب عمجلا هلثمو ةيالا الا رخا ىلا همئنهب متلخد يتاللا مكئاسن نم

 ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال» دقع هنع تبث امل اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا

 ناو ج وز اهل نم ميرحت هلثمو «ىربكلا ىلع ىرغصلا الو ىرغصلا ىلع ىربكلا ال اهتلاخ
 ههمكناميا تكلم ام الا ءاسنلا نم تانصحملاوإ : ىلاعت هلوقل كتكولمم تناك

 بهذ اك واولا ىنعمب ةيالا يف الا لعجن نأ اهب لالدتسالا هجوو نيدلا رون لاق

 يف ىنثتسملاب صخ نانشتسالا اهلصأ ىلع الا تلعج نأو هتماقتسا يف ديعسوبا هيلا

 محل لحيو ءاما مهل نكي نمنأف نوملسملا نهابس اذا نيكرشملا جاوزألا تاوذ ةيالا
 ملعلا ةجح مقت ل اذا ءايشالا هذه ميرحت لهج عسي امناو ءاربتسالا دعب نهب عاتمتسالا

 الثم لالح تاهمالا لوقت نا لوقلاب اهباكترا لثمف لعف وإ لوقب بكترت وا اهمرحتب
 وأ ميرحتب ملعلا ةجح تماق اذاف كئلوأ نم ادحا ج وزتي نا لعفلاب امهباكترا لثم وا

 فيسلاب لتقي نا لعفلاب هبكترم دحو هلهاج ىلع هلهج قاض لعف وأ لوقب بكترا
 تجوزت مل كلملادبع هل لاقف هيبا ةأرما حكن يبارعأب ناورم نب كلملادبع ءىيج

 الو لهج ال لاقو هقنع كلملادبع برضف يبا ةجوز يه امناو يمأب تسيل لاقف ، كمأ
 لاق ، داجأ لاق وأ كلملادبع نسحأ لاقف ءاثعشلا ابا كلذ غلبف مالسالا يف لهابحت

 ملعي مل اذا امأوةرهاصملا وأ عاضرلا وأ بسنلاب ملع اذا هلك اذهو هللا همحر نيدلا رون

 امأ اههبشأ امو باسنألاب لهاجلاف لاق ءاسنلا نم ءاش نم جوزتي نا هل عساوف كلذ
 بسنلاب املاع نوكي نأ امأو امهب املاع نوكي نأ امأو اعم اهمكحلو اهل الهاج نوكي نأ

 ناك نأف ، ههبشأ امو بسنلاب الهاج مكحلاب املاع نوكي نأ امأو مكحلاب الهاج
 نم ج وزتي نا هلو دحاو امهمكحف مكحلاب املاع بسنلاب الهاج ناك وأ امهب الهاج

 اقلطم ج وتلا هل لحأ دق هللا نأل هللا ملع يف هيلع مرح نميف عقو ولو ءاسنلا نم ءاش

 رصم يف تخأ هل تناك نأب مراحملا تاوذ يف عقي نأ الثم نكمأ ولو هيلع مرح ام الا
 هل هللا هحابأ ام هيلع ناكمألا كلذ مرحي الف اهريغ نم اهزييمت ىلع ردقي ملو اهلهجف

 قفاو ولو دصقلا سفنب كله هدصق نأف اروجحم دصقي ال نأ طرشب جيوزتلا نم
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 وأ هتخا يه اهجرزت :يتلا نا ةجحلا هيلع تماقف ةروصلا هذه ىلع ج وزت اذاف احابم

 اذه يف ةجحلاو اهنم باصأ دق ناك نا اهقادصو اهكرت هيلع بجو كلذ ريغ ىلا همأ
 ركب يبأك ناك ولو اهدرو هتداهش لوبق هل زاج دحاو دهش ناف نيلدع ةداهش عضوملا

 موقت يتلا ةرهشلا امأو هتداهش لبقي مل يذلا كلذ نم أربي نأ دهاشلا كلذل سيلو
 هيلع بجو همأ وأ هتخأ اهب ج وزت يتلا نأب ةرهشلا كلت هيلع تماق ىتمف نايعلا ماقم

 ةأرما ج وزت لجر نع لئس دقو يعفاشلا لاق انه نمو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ةجوز ةأرملا نا يبأ اذه ةأرملا تلاقو يتنبا هذه ةأرملل لاق هوبأ رضح املف بئاغ هوبأو
 وهو لاق ، نييثنالا ظح لثم ركتذللامهنيب ثرالا ناك امهوبا تام ناف هيبا ةنباو لجرلا

 . ملعا هللاو هيياعم نم اهدع نم ىلا تافتلا الف قح

 رصملا ةلالض لهج يف باب
 هنا اهدحا بهاذم ةثالث ىلع رصملا ةلالض لهج يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعأ

 ةلالض لهج عسي هنا اهيناث ، امرحم وا ناك الحتسم اقلطم هتلالض لهج عسي ال
 ارصم رصملا نكي ملو رصملا يف مكحلا ملعي مل نا هلك اذه نيدلا رون لاق ، لحتسملا
 دهاشم نوكي ال نأو ضعب دنع يداقتعالا اهريسفت يف وأ ةلمجلا يف ثدح ىلع

 اذا مهنع فقي ال ناو كلذ ىلع هنم ءيرب نمم كيال نأو هرارصا ىلع هل ايلوتم رصملا
 لهج هعسي الو كلاه وهف لاصخلا هذه دحأ هنم ناك نأف يأر وا نيدب هنم اوئرب

 حابملا لمشيف كرتلاو لعفلاب هيف نوذأملا وهو للحلاب لهجلا عسيو اقلطم هتلالض
 ال نأو هميرحتب لوقي ال نأ طرشب هلحب ملعي مل نمل عساو هلهجف هوركملاو بودنملاو
 هلهج هيلع قاض رومالا هذه دحأ هنم ناك اذاف ، هنع فقي الو هبكترا نم للضي

 همحر نيدلا رون لاق ةعورشملا اهطورش ىلع حاكنلاو كلملاو عيبلاك كلذو هملع همزلو
 كرتي نا هيلع ناك امارحو الالح هللا نيد يف نأب فلكملا ىلع ةجحلا تماق اذا هنا هللا
 لها لأاسي ىتح همرح الو هلح ملعي ال امع كسمي نا هيلعو للحملا يتأي نا هلو مرحلا

 كل ناب رمأ» هكقيَع هلوقلو هملع هب كل سيل ام فقت الوإ» : ىلاعت هلوقل ركذلا

 هلكف ةياور يفو «هنع فقف كيلع لكشأ رمأو هبنتجاف هيغ كل ناب رمأو هعبتاف هدشر
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 يف رئاسلا لثملاك راص ىتح لوبقلاب ةمألا هتقلت ضيفتسم ثيدح وهو لاق 5 هللا ىلا
 روجحم هرجح الو هلح ملعي ال ام باكترا نأ كل رهظ اذه تفرع اذاف لاق ؛ مهتنسلا

 قفاوي نأ امأ نيرمأ دحأ نم ولخي الف لعف وأ لوقب ملعي ال ام بكترملا بكترا اذاف

 نوكي نا اماف الالح قفاو نإو اقافتا كله اروجحم -قفاو نأف ، اروجحم وأ الالح
 ناك نأف دصقلا لمهم نوكي نأ امأو مارلا هدصق نوكي نأ امأو لالحلا هدصق
 هكاله يفف دصقلل المهم وأ لالحلل ادصاق ناك نأو هدصقب كله مارحلل ادصاق

 ملو هلعف يف هل هللا نذأ دق الالح فداص هنأل كلهي ال هنا ديعس وبأ ححص نالوق
 . ملعا هللاو & هب كلهيف دانع دصق هل نكي

 هلهج عسي ال اميف ةجحلا هب موقت اميف باب

 لوصالا دحأ هيف درو ام وه يعطقل اف ينظو يعطق ناعون نيدلا نأ ملعأ

 الف ينظلا اما كلذ ادع ام وه ينظلاو نايعطقلا عامجالاو ةنسلاو باتكلا : ةثالثلا

 طابنتساو ةلدألا حيجرت ىلع ارداق ناك نأب هسفن رظنب هيلا لصو ولو هملع ادحا مزلي
 الا ملعلا نود لمعلا سفن هنم بولطملا نال كلذ انلق امناو نيدلا رون لاق ماكحالا

 بهذو لاق بهذملا وه اذه ملعلا بجوي الو لمعلا بجوي دحاولا ربخ اولاق مهنا ىرت
 ربخ عمس ام ىتم عماسلا ناب نيلدتسم ملعلا بجوي لمعلا بجع اك هنا ىلا نورخا

 ملعي نا هيلع بجو هب لمعي نا هيلع بجو ام ىتمو هب لمعي نا هيلع بجو دحاولا
 يذلا هللا مكح وه كلذ نا ملعي نا هيلع بجوا اذاو .هيلع ىلاعت هللا مكح كلذ نا

 بجي هنا نم هومكذ ام نأ مهباوجو لاق هاندرا يذلا ملعلا بوجو لصح هيلع هبجوا

 نأل عازنلا لع نع جراخ وهف هيف هللا مكح وه هداهتجا هيلا ىدا امنا ملعي نا هيلع

 هلهجب كلهي ال هنا كش الو هب كلهيو هلهج لهاجلا ىلع قيضي يذلا ملعلا يف مالكلا
 امو هيف فالخلا عسي ال يذلا ملعلا يف مالكلاف اضياو هيلع بجي ام لعف اذا ركذ ام

 ال هنأب نيلدتسم المع الو املع بجوي ال هنا نورخا بهذو لاق كلذك سيل انه
 نم ريثك لطعتل كلذ حص ول نا مهباوجو لاق ملعلا هب بجي امي الا لمعلا بجي
 مل ام هنم ملس نم هلهج عسيف يعطقلا اماو دحاولا ربخب اهبلاغ توبثل ةيعرشلا ماكحالا

 ةفئاط تبهذف اهعم لهجلا عسي ال يتلا ةجحلا يف اوفلتخاو هب ملعلا ةجح مهيلع مثغت
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 ىلع اضيا ءالؤه فلتخاو هعم لهجلا عسي ال تايعطقلا نم ءيشب ءاملعلا لوق نا ىلا
 ةجح لضفلاو ةلادعلاو ملعلاب روهشملا دحاولا ملاعلا لوق نا ىلا بهذ نم مهنم نيلوق

 ناك ولو ةجحب سيل دحاولا لوق نا ىلا بهذ نم مهنمو كلذ يف اهعم لهجلا عسي ال

 ةجح نونوكي ال مهنا ىلا بهذ نم مهنمو هلثم ويغ هعم نوكي ىتح ةروكذملا ةجردلاب
 لوق نا ىلا ةفئاط تبهذو ديعس يبا بهذم وه لزألا لوقلاو ةرهشلا دح اوغلبي ىتح

 هسفنب قحلا هيف رصبي ىتح هلهج عسي اميف ةجحب سيل اورثكو اولج ناو ءاملعلا
 اماف كلذ نم ءيش يف كرتلا وا لمعلا همزلي مل ام هلك اذه هلهج هيلع قيضي ذئنيحف

 ام ديعس ينا لوق حجرو هركذ هلبق بابلا يف مدقت ليصفت هلف كلذ .نم يش همزل اذا

 ةثرو ءاملعلا» هنع يور امو «ليئارسا ينب ءايبنأك يتما ءاملع» كلع هنع يور
 يف روصتي ال ذا كلذك ءءاملعلاف مهنم دحاولا لوقب ةجحلا موقت ءايبنالاو «ءايبنألا
 مهنيب هيبشتلا هجو امناو ةجردلا عفرو لضفلا يف ءايبنالاب ءاملعلا هيبشت نا لقاع نهذ

 لكلو رذنم تنأ امنا ىلاعت هلوق هيلا دشري اك ةجحلا غيلبتو ىلاعت هللا ىلا ةوعدلا يف

 لوقب ةجحلا مايق تفرع امهنيب هيبشتلا هجو وه كلذ نا كل رهظ اذاف مداه موق
 قرط نم قيرطو هوجولا نم هجوب هتملع مث هلهج كعسو ءيش لك نا ملعاو ءاملعلا
 عجري نا دحأل حصي ال هنال هلهج كيلع قاض هوحنو ماهلاك ويغ وأ باستكاب ملعلا
 نم هعمس وأ هقح ملعف مون يف الثم هار ولو كشلا ىلا نيقيلا نمو لهجلا ىلا ملعلا نم
 لبق ناك ولو هملع همزل هقح ملعو هيف رظنف طئاح يف اشوقنم هار وأ رئاط ناسل
 . ملعا هللاو هب هلهج هل اعساو

 اهموزل ةيفيكو اهيلع لمتشي امو اهريسفتو ةلمجلا نايب يف باب
 هب ءاج ام نأو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الا هلا ال نا ةداهش نع ةرابع ةلمجلا

 هناو اعناص هل نا ملعي نا فلكملا ىلع بجي ام لوا نا ملعأ قحلا وه هبر نم دمحم

 بلطملادبع نب هللادبع نب دمحم همسا الوسر هل ناو ءيش هلثمك سيل هناو هلالا وه

 اذاف ىلاعت هلل نع هب ربخا اميف قداص هناو نالوق هبسنو هدج ةفرعم موزل يفو يشرقلا

 هتمزل ةضيرف عيضي ىتح دابعلا دنعو هللا دنع انمؤم ناك هب قدصو اذه فلكملا فرع

 ةجحلا مايق اهيناث فلكم ريغ هوحنو نونجملاف لقعلا ةحص اهدحا طورش فيلكتللو
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 رماوأ نم ىلاعت هللا ضئارف نم ءيشب ةجحلا هيلع مقت مل نمف فلكملا ىلع هب فلكلملاب

 يداقتعالا كلذ يف ءاوسو ويغب ةجحلا هيلع تماق ولو فيلكت هيلع نكي .مل هونو
 . هريغو

 دعب الا اهب فلكي ال ةلمجلا نا تفرع اذه تفرع ذاف هللا همحر نيدلا رون لاق

 فلختلا هيلع حصي ال ميكح لجو زع هللا نأل مزاوللا رئاس نم اهريغك اهب ةجحلا مايق
 ةلمجلا لهج عسيف ةجح نودب اهضعبو ةجحب تادابعلا ضعبب فلكي الف هماكحا يف

 ةفرعم امأو ىلاعت هللا دوجو يف لابلا رطاخ نم اهب ةجحلا مايقو اهب ةجحلا مقت مل ام
 الو امات اماملا كلذ ةفرعم دحا محلا اذا الا ةيعامس اهتجحف هب ءاج ام ةفرعمو هلوسر

 اعناص هل نا فراع وهو الا ويغب الصتم وأ ةيزج يف ادرفنم لقعلا لماك لقاع دجوي

 يف ددرتيو كلهيف ىلاعت ويغ هعناص نا دقتعي نا امأو قفويف ةيانعلا دي هب ذخأت نا امأف

 لقعلا صقان وهف كلذ نم ءيش هلابب رطخي مل يذلا امأو اضيا هكارشاب كلهيف هعناص

 اهريسفت نم ءيشب وأ ةلمجلاب ةجحلا تماق اذاو هتحص فيلكتلا طرش نمو
 نال كلذ نع لاؤسلا يف هل سفني الو هنيح نم هداقتعا فلكملا ىلع بجو يداقتعالا

 يف لاؤسلل سيفنتلا مدعو هب ةجحلا مايق دعب هلهجل ةعسوت هيف لاؤسلا نع سيفنتلا
 تماق اذاف هيف فلتخم يداقتعالا اهريسفت يفو هيلع عمتجم اهتجح مايق دعب ةلمجلا

 ةلمجلا ف عامجاب كرش ١ لءاسي ىتح هيف ددرتف فلكملا ىلع كلذ نم ءيشب ةجحلا

 . اهريسفت يف يأر ىلعو
 مايق دعب اهلهج اهيناث اهراكنا اهدحا عاونا ةثالث ىلع ةلمجلا يف ثدحلاو

 عسي الو عامجالاب كرشم ةثالثلا هذه نم ءيش يف عوقولاو اهيف كشلا اهثلاث اهب ةجحلا

 هيلع هالوت وا هكرش ىلع هبوص نم ةلالض لهج عسي ال كلذكو اعامجا هكرش لهج
 عسي ال كلذكو امهنم دحا ةلالض وا امهتلالض يف كش نم لهج عسي ال كلذكو
 كاشلا يف كاشلا ةلالض لهج عسي الو امهتلالض يف كاشلا يف كاشلا ةلالض لهج
 يف ثدحا نميف كاشلا مكح يف اوفلتخاو ةميقلا موي ىلا امهدحا ةلالض وا كاشلا يف
 موق بهذف كرش اهيف ثدحلا نا ىلع مهعاتجا دعب ةروكذملا ثادحالا نم ائيش ةلهجلا
 كلذكو كرشم ثدحملا كرش يف كاشلا نا ىلا ةديقعلا بحاصو دعاوقلا بحاص مهنم
 امناو كرشم سيل هنا ىلا ديعس وبا مهنم نورخا بهذو ةميقلا موي ىلا كاشلا يف كاشلا
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 ابا نا ىتح قرشملا لها نم انباحصا لوعم هيلعو نيدلا رون لاق ةمعن رفك رفاك وه
 هيلا: تفتلي ال ذاش هلبق امو اندنع اميف حيحصلا وهو لاق © هيلع عامجالا لقن ديعس

 ال يذلا ينزجلا كرشلا وه امنا كاشلا كرشب ليقلا كلذ لهأ دارا لاقي نا الا مهللا
 . كرشلا ماكحا نم ءيش هيلع بترتي

 نيحالطصا كرشلا يف برغملا لها نم انباحصال نا ملعا نيدلا رون لاق
 هيلع بترتي ال كرش امهيناثو اننيب اميف فورعملا وهو ماكحلا هيلع بترت كرش امهدحا

 ادع امم دئاقعلا يف قيبك باكترا وهو يفزجلا كرشلاب مهفرع يف ىمسيو كلذ نم ءيش

 لاق ، مهراثآ ارقتسا نم ءاكذ هل.دهشي اك ةاواسملاو دوحجلا نم يلكلا كرشلا لاصخ

 ىمسي نا اندنع .حصي الو ةمعن رفكو اقافن ىمسي اندنع ع ونلا اذهو نيدلا رون

 لاض وهف اكرشم قفانملا وأ اقفانم كرشملا ىمس نمو قحسا وبا مامالا لاقو ، كرشلاب
 ءامسألا ىلع ةيعرشلا ماكحالا بترت رابتعاب وه امنا عنملا اذه نكل نيدلا رون لاق قفانم
 مكحب امهدحا ىلع مكح نمو هصخت اماكحأ قفانمللو هصخت اماكحأ كرشملل نأل
 بترتف همكحب هيلع مكح هنأكف رخالا مسأب امهدحأ ىمس نمو قفانم لاض وهف رحلا

 همكح نع هيلع موكحماب جرخي مكح ةيمستلا يلع بترتي مل اذا اماو لالضلا هيلع
 . هيلع اوحلطصا ام موق لكلو كلذب سأب الف لاحلا كلذ هيلع وه يذلا

 بهذف كرشلا نع اجراخ انمؤم ؤرملا هب نوكي ام ىندا يف ءاملعلا فلتخاو لاق

 يف ةجحلا مايق دعب ناميالا ىلا كرشلا نم ؤرملا جرخي ال هنا ىلا انريغ نمو انم روهمجلا

 نا يوونلا لاق بطقلا لاقو لاق ناسللاب رارقالاو نانجلاب قيدصتلاب ةلمجلا هموزل
 قطني ملو هبلقب نما نم نا ىلع اوقفتا نيملكتملاو نيثدحملاو ءاهقفلا نم ةنسلا لها

 نم دحاو كل ن 1 تبث ام هدري نكلو بطقلا لاق رانلا يف ادلخم ناك هتردق عم هناسلب

 . ظفلتلا كزنب صاع نمؤم هنأب الوق ةفينح يباو يعفاشلاو دمحأو كلام
 دنعو هللا دنع ناميالا هب لمكي انكر رارقالا لعج ىلع لدتساو نيدلا رون لاق

 لتاقأ نا ترما» كفيط هلوقبو ناسللاب رارقاو نانجلاب قيدصت ناميالا نا يور امب قلخل
 ال فلسلا ضعبل مالك هنأب لزألا نع بيجاو لاق «هللا الا هلا ال ا ق ىتح سانلا

 لب كرش رارقالا كرت نأ ىلع هيف ليلد الف ةياور هنا ميلست ىلعو يع لوسرلا نع ةياور
 بجوي ال هكرتف ناميالا نم هنا ميلست ىلع ملسم وهو نامالا نم رارقالا نا هيف ام ةياغ

 كرش لمعلا كرت ناب ادحا لقي ملو ناكرالاب لمعو هصن ام ةياورلا رخا يفو فيك اكرش
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 باتكلل نيفلاخم نولاض ليقلا كلذب مهو ةيرغصلاو ةقرازالاك ج راوخلا نم لالضلا الا

 . ةمالا عيمجل نوقرافم ةنسلاو
 ءارجال طرش وه امنا قطنلا نا لاقي دق هناب يناثلا لالدتسالا ىلع بيجاو

 يف ةاجنلا نود قحب الا لاومالاو ءامدلا نقح هيلع بتر هنا ليلدب مالسالا ماكحا

 وأ مهلمع وأ مهقطن مهداقتعا فلاخ ناف لجو زع هللا ىلا مهرما لكو لب ةرحخال

 ةرعاشالا نمو انم ليلقلا بهذو نيدلا رون لاق © هيلع يزاجلا كلذب ملاعلا وهف قباط
 بطق لاق ، نيدلا رون لاق ، ناسللاب قطنلا نود زجم بلقلاب ناميالا نا ىلا مهريغو

 امو هبلق نمؤي ملو ناميالاب نئمطم هبلقو لثم بلقلا ىلا ناميالا ةفاضا هل لديو ةمئألا

 قطنو ىصحت ال عضاوم يف هيلع حلاصلا لمعلا فطعو مكبولق يف ناميالا لخدي
 ناتفئاط ناو وحن يف ملظلاو لتقلاو لاتتقالاك يصاعملاب هنرقو حلاصلا لمعلا نم ناسللا

 ملظب مهناميا اوسبلي ملو اونما نيذلا ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك اولتتقا نينمؤملا نم
 هيدعت كلذ ىلع لديو هيلا هبرق نمو يوغللا هانعم نع ريغتلا ةلق نم كلذ يف ام عم

 هناماب انمكح نينمؤملا ةراما دحا نم انيأر اذا انا هل لديو قيدصتلا ردابتي هناف ءابلاب

 نامالا نا ملعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اذكو كرشلا مكح هنع انلزاو
 ريغ وأ ناسللا هنع فشك ءاوس هب انمكح هنع فشك ةمالع يأب هناو بلقلا يف
 ىدا ام تركذ نكلو انباحصا ةفلاخمل ادصاق كلذ يف تسلو بطقلا لاق © ناسللا

 . يداهتجا هيلا

 دقف انباحصا نم بهذملا اذهب لئاق لوأب مامالا اذه سيلو نيدلا رون لاق

 مل ام داقتعالا وه ناميالا يف بجاولا ناو روكذملا فالخلا وبتعم يف ديعس وبا ىكح
 الاو ىلاعت هللا نيد نم هدقتعا امب رقي نا هيلع ناك هب بلوط اذاف قطنلاب بلاطي

 ملو هبلقب نمآ نم نوكي له فالخلا ةرمثو ، هلامو همدل حيبملا كرشلاب هيلع مكح

 نود داقتعالاب ءازتجالاب نولئاقلا فلتخا مث نالوق ال ما هللا دنع انمؤم هناسلب ظفلتي
 ناو بطقلا لاق ، نايصعلا امهحصا نالوق ال ما قطنلا هكرتب ايصاع نوكي له قطنلا

 اهيف سيل ةروسب يلصي نا نكمي هنال روصتي تلق رقي ال نا دقتعمل روصتي ال تلق
 لبق تايحتلا نم ملسي ناو ةحتافلا عم هللا لوسر ادمحم ناو هللا الا هلا ال نأب حيرصت
 . لاحلا كلت لبق هيلع مالكلاف لاح يف كلذ هل روضتي مل ول لب كلذب قطني نا
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 اذا اميف لاوقا ىلاعت هللا دنع ناميالا ةحص يف رارقالا يطرتشملو نيدلا رون لاق

 دنع املسم انمؤم هب نوكيو ظفلتلا كلذ هيزجي له يبرعلا مالكلا ريغب ةلمجلاب طفلت

 ىلص دمحم ةلاسرب ةداهشلا مدق اذا كلذكو هيزجي هنا حيحصلا ال وأ قلخلا دنعو هللا
 هب نوكيو كلذ هيزجي هنأ ىلا مهضعب بهذ . ةينادحولاب ةداهشلا ىلع ملسو هيلع هللا

 لاق لوألا حيحصلاو هيزج ال هنا ىلا نورخآ بهذو دابعلا دنعو هللا دنع املسم انمؤم

 حتفب دمحم لاق نميف اوفلتخا كلذكو هبر ىلع دمحم ليضفت دري مل ام ناهبن يبأ نبا
 هتغل كلت تناك اذا هيزجي ال وا هديحوت يف هيزجي له ةمجعملا ءاخلاب وأ هللا لوسر ميملا

 هيبا مسا ةفرعم يف اوفلتخاو اهنم رخالا ةينونلا حرش يف زيزعلادبع مامألا حجر لاوقا
 لاق اذا هنا حيحصتلاو يبرع يشرق هنا هبسن ةفرعمو هدج مساو ملسو هيلع هللا لص
 قلخلل ملسو هيلع هللا ىلص هتوعد نم رهاظلا وه هنال ديحوتلاب هلامكحيهلل!لوسردمحم

 نا اضيا هيلع بجي كلذكو هسفن ةصاخ يف ناسنالا ىلع بجيف هدجو هيبا ةفرعم امأو

 اضعب ضعب خسني هتايح يفو خسني ال هتوم دعب هعرش نأل تام دق هيفع هنأ ملعي
 لوسر دمحم يف اوفلتخاو كرش اهكرت ناو ديحوت هللا الا هلا ال نا فرعي نا هيلع بجو

 . ال ما ديحوت هنا فرعي نا هيلع بجي له هللا

 هيلع تبجو اك اهاداو ةلمجلاب رقا نميف اوفلتخاو بجي ال هنا زيزعلادبع حجر
 هعزعزي نا نم ارذح لوألا هداقتعا تبثي نا هيلع له هلابب ترطخ وأ هدنع تركذ مث

 ال وا كلذ ىلع هللا باوث يف ةبغرو بلقلا يف داقتعالا خوسر ىلع اصرحو عزعزم
 هنال بوجولا مدع امهحصا نالوق لوالا داقتعالا ضقني اثدح ثدحي مل ام هيلع بجي

 ةمذلا لاغشاو بوجولا توبثل فاك ريغ ليلعتلا نم ركذامو همالسإ ىلع قاب ملسم

 ناك هلعف ناف هلئاقل ةيبدنلا هنم رهظتف هلعافل باوثلا بجوي ليلعت وه امناو اهتءارب دعب

 . ملعأ هللاو هكرت يلع بقاعي مل هكرت ناو هيلع اباثم
 ةلمجلا ريسفت يف باب

 ةلمتشم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلا وعدي يتا ةلمجلا هذه نا ملعأ

 اهل ريسفت هنايبو اهيناعم تحت لخاد ويغو داقتعا نم ضئارفلا عيمجف نيدلا عيمح ىلع

 تابجاولا ةيدأت اهقح نم ناك امل هناف اهقحب الا ملسو هيلع هللا ىلص لاق اذلو
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 ل

 نم ائيش بكترا وأ تاسذرتفملا نم ائيش عيض نم ءامد تلح تامرحملا نع ءاهتنالاو

 كلذ نم ءيش لعاف لتق لح امل اهقح نم كلذ عيمج نا الولف هيلع رباك اذا تامرحملا

 ىف دحاو هناو هتالاكو ىلاعت هللا ةفرعم نم هداقتعاب اندبعت ام وه يداقتعالا اهريسفتو

 هلوقل ءيش هيف ههباشي الو كلذ عيمج يف ائيش هبشي ال هنا ىنعمب هلاعفاو هتافصو هتاذ

 ناو (توملا ةقئاذ سفن لك) ىلاعت هلوقل قح توملا ناو (ءيش هلثمك سيل) ىلاعت

 تيمي اهبو روصلا يف مالسلا هيلع ليفارسا اهخفني يتلا ىلوالا ةخفنلا يهو قح ةعاسلا
 امم اهناو ةنس نيعبرا ثعبلل يتلا ةيناثلا ةخفنلا نيبو اهنيب نا ثيدحلا ىفو يح لك هللا

 اهخفني يتلا ةيناثلا ةخفنلا نغ ةرابع وعو قخ ثعبلا ناو هبيغ يف اهب هللا رثاتسا

 ناويحلا عمج نع ةرابع وهو قخ رشحلا ناو تيم لك هللا ييخي اهبو روصلا يف ليفارسا
 ام مكلاثما ممأ الا هيحانجب ريطي رئاط الو ضرالا يف ةباد نم امو باسحلا فقوم ىلا

 نيفلكملا رشح ىلع ليلد ةيالا يفو نورشحي مهبر ىلا مث ءيش نم باتكلا يف انطرف

 ىلع مهرشحف نوفلكملا اما لافطالا نم مهريغو تارشحلاو ماعنالا نم مهريغو
 يشالتلا ىلع اهرشحف اهريغو تارشحلاو مئاهبلا اماو باقعل اماو باوثل اما بالقنالا

 ةنج يف مهف نيملسملا لافطا امأو ابارت دوعت مث اهملظ نمم صتقتل اهرشح يف ةمكحلاو
 مهيف تفلتخا دقف نيقفانملاو نيكرشملا نم مهريغ لافطا امأو نومعنمو نوباثم دلخلا
 ةدرم اهنكل مهئابآ عم رانلا يف مه ليقو مئاهلاك يشالتلا ىلع مهرشح نا ليقف ةمأل
 نوباثم ةنجلا يف مهنا بهذملا وهو ليقو نادلولاك ةنجلا لهال اباون نوريصي ليقو مهيلع
 . نينمؤملا لافطاك نومعنم

 ةيالا (هلوسرو هللا صعي نمو) لاقو ىرخا .رزو ةرزاو رزت الو) ىلاعت هللا لاق

 هللا ىلص لاقو © مهلاثما ةجرد نع نوصقني مهلاب امف ائيش اوعيضي ملو اوصعي مل ءالؤهو
 روما يف لافطالا عيمج مكحف © ثيدحلا «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» ملسو هيلع
 انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم كت ناور ىلاعت هلوقل قح .باسحلا ناو ءاوس اندنع ةرحالا
 زييمتو لصف هباسح نأل قلخلا باسحل فلاخم هللا باسح ناو (نيبساح انب ىفكو اهب

 مث نثعبتل يرو ىلب لقامهنيب زيميو هتيصعم يصاعللو هتعاط عيطملل نيبيف دابعلا لاعفأل
 اهيف مهف هتعاط لهأل هدعا ةنجلا همسا باوث ههبشي ال اباوث هلل ناو متلمع امب نئبنتل
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 هنايصع لهأل هدعا رانلا همسا باقع ههبشي ال اباقع هلل ناو نيلقتنم ريغ اهنعو نودلخ
 ماسجا مهو مالسلا مهيلع ةكئالملا ةلمج هلل ناو نودلخ هيف مهناو مهنم هللا انذاعا

 مدا ينب نم ءايبنا هلل ناو نجلاو سنالا ةلمج ريغ مهتلمجو ةدابعلل هللا مهقلخ ةينارون

 نورشعو ةعبراو فلا ةئام مه ا روهشملاو مهددع يف فلتخا دقو مالسلا مهيلعو هيلع

 لسرلاو ءايبنالا عيمجب ناميالاو لسرلا مهنمو افلا نورشعو ةعبراو فلا اتئام ليقو افلا

 هنيعب يبن ةفرعمب ةجح هيلع تماق نم الا ددع لا ةظحالم ريغ نم زجم المحم

 لك هيلع ةجحلا مايق دعب ةصاخ هب نمؤي نا هيلع بجيف زيزعلا.باتكلا يف نيمسملاك
 ىلا اهاحوا ابتك هلل ناو هلسر نم دحا نيب قرفن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ

 . .ءاش اميفهللا هقلخ مالك وهو هءايبنا نم ءاش نم

 اراذناو نينمؤملل ىرشبو مهيلع امو مهل :ام سانلا ملعت هلازنا يف ةمكحلاو

 ةفرعمو ماكحالا نم هيلع بترتي امو كرشلا ةفرعمو ردقلاو ءاضقلاب ناميالاو نيرفاكلل
 نا ملعأو ، فوقولاو ةءاربلاو ةيالولاو ءاجرلاو فوخلا داقتعاو هيلع بترتي امو ديحوتلا
 لوالا عضاوم ةثالث يف اهفلاخيو ةلمجلا مكح ويغو ةجحلا مايق يف ةلمجلا ريسفت مكح
 اهريسفت يف فلتخاو اقافتا اهب ةجحلا مايق دعب اهنع لاؤسلا يف سفني ال ةلمجلا نا

 ةجح مايق لبق هيف كشلاب كلهي ال هناو هنع لاؤسلا يف هل سفني هنا ضعب بهذمف
 ىلا نيسحلا نب دمحأو ديعس وبا بهذو هداقتعاب فيلكتلا ةجح تماق ناو هب ملعلا

 . ةلمجلاك هنع لاؤسلا يف سفني ال هنا

 هللا تافص نم ناك ام نيب ليضفتلا يضتقي رظنلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ام نيبو هتاذب ريصبو هتاذب عيمسو هتاذب ديرمو هتاذب ميلعو هتاذب ريدقك ةبجاولا ىلاعت

 عضوملا باقعلاو باوثلاو ماسجالا رشحو تاومالا ثعبك ةيلقعلا تازئاجلا نم ناك

 اهريسفت يف ثدحلا يف فلتخاو هيف كشلاالو هلهج عسيال ةلمجلا يف ثدحلا يناثلا

 لها نيب عئاشلا وهو نيدلا رون لاق { ةلمجلاك هلهج عسي ال هنا ىلا موق بهذف

 دق هنا ثلاثلا عضوملا ، هيف كشلاو هلهج عسي هنا ىلا نورخا بهذو لاق انم قرشملا

 مدقت اك ىزجي ال وأ ناسللاب قطنلا نود بلقلاب ىزجي له ةلمجلاب ناميالا يف فلتخا
 لاق © هنم اعوطت ناك هب قطن ناف بلقلاب الا مزلي ال اهريسفتب ناميالا نا ىلع اوقفتاو
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 دنع ةلمجلاب نامالا ريرقت بوجو يف اوفلتخا دق مهنا وهو عبار عضوم اذهو لوقن انكلو
 . اهريسفتب ناميالا ريرقت بجي ال هنا يف فالخ الو اهركذ

 ةفرعم نكل لقعلابو عامسلاب اهيف ةجحلا موقت اهريسفتو ديحولا ةلمج نا ملعأو
 ظافلا اهنال عامسلاب الا اهب ةجحلا موقت الف عمسلا قيرطب ةصتخم امهنم ظافلالا

 ةفرعم اماو رم ام دح ىلع مزليف عمسلا ماقم موقي ماهلا نوكي نا الا مهللا تاوصاو

 ةفرعمك عامسلاب الا اهيلع ةجحلا موقت ال يتلا ظافلالا الثمف لابلا رطاخب موقتف اهيناعم
 الف رانلا همسا اباقع وأ ةنجلا همسا اباوث هل نا وأ محرلا وأ نمحرلا وأ هللا قلاخلا مسا نا

 كلذ يناعم ةفرعم اماو عمسلا قيرط نم الا اهوحنو ءايشالا هذه يف ةيمستلا ةجح موقت
 كلذو كلذك هنا كلذ ةفرعم همزل فلكم لابب ترطخ اذاف حيحصلا لقعلاب كردنف

 ام فرعي الو هاصع نم بقاعمو هعاطا نم بيثم هناو اعناص هل نا هلابب رطخي نأك
 هل ةيمست ريغ نم ىنعملا اذهب قدصي نا هيلعف هباقع الو هباوث مسا ام الو هعناص مسا

 . اضيا مسالاب قيدصتلا همزل همساب عمس اذاف

 دنع ماح لقعلا نا نم ديعس يبا بهذم ىلع ينبم هلك اذه نيدلا رون لاق

 امهدحا ناعون ةلمجلا يناعم نا داهتجالا هيلا ىدا يذلاو لاق ، عرشلا دورو مدع
 ةيلامكلا تافصلاب هفاصتاكو هنع كيرشلا يفنو ىلاعت هللا دوجوك يلقع بجاو

 ةزئاجلا تافصلا وهو يناثلا عونلاو لقعلا قيرط نم هتجح عونلا اذه ناف القع ةبجاولا

 امنا اهتجحف اهوحنو يصاعلا-ةبوقعو عئاطلا ةبوثمو .بتكلا لزناو لسرلا ثعبك القع
 الو عامسلاب هتجح موقت لقعلا قيرط نم هتجح ناك ام لك نا ملعأو ، عامسلاب موقت
 . ملعا هللاو يكذ الا هكردي داكي ال يوق قيرط عامسلا قيرط نا كلذو سكع

 ديحوتلا باب
 هللا تافص نع هيف ثحيي هناف ةلمجلا ريسفت نم ناك ام مهأ وه بابلا اذه

 تافصلا امأف عاونا ةثالث يهف هقح يف ةزئاجلاو هيلع ةليحتسملاو ىلاعت هل ةبجاولا ىلاعت

 عمسلاو ةردقلاو ةدارالاو ملعلاو ةايحلاو ءاقبلاو مدقلاو دوجولا يهف ىلاعت هل ةبجاولا
 ءانفلاو مدعلاو ثدحلاك كلذ دادضاف ىلاعت هيلع ةليحتسملا تافصلا امأو رصبلاو

 تافصلا امأو اقلطم ماسجالا ةهباشمو ىمعلاو ممصلاو هاركالاو زجعلاو لهجلاو توملاو
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 الف اهلعفي ال ناو اهب فصويف اهلعفي نا زاوجل ةيلعفلا هتافص يهف ىلاعت هل ةزئاجلا

 ةامعلا نم ريثك اهيف عقوو رطخلا ةديدش ةليحتسملا تافصلا تناك املو اهب فصوي
 . مزلا ىلاعت اهنع ههيزنتو مه ا ىلاعت هنع اهيفنب ءانتعالا ناك نيفسعتملا

 وهو ناكملا اهل ةمزاللا ماسجالا تافص نم نا ملعأ هللا همحر نيدلا رون لاق
 هنال هنم ىوقا ناكملا نوكي:نا مزلل ناكم يف ناك ول هنال ليحتسم ىلاعت هللا ىلع

 هللا ىلع وهو هيف دجوي يذلا نامزلا هتافص نمو موزلملا اذكف لطاب مزاللاو هل لماح

 نمو هلثم موزلملاف لطاب مزاللاو هثودح مزل نامز يف ادوجوم نا ول هنال لاحم ىلاعت

 وأ ءيش يف ويغ ههباش ول هنال لاحم ىلاعت هللا قح يفو اهل اهريغ ةهباشتم اهتافص

 ةئراطلا ضارعالا نمو نامزلاو ناكملا ىلا جايتحالا نم هباشملا مزلي ام همزلل ويغ هباش

 ول هنال لاحم ىلاعت هللا ىلع وهو ثودحلا اهتافص نمو موزلملا اذكف لطاب مزاللاو هيلع
 هللا ىلاعت اقولخم نوكيف ثدحم ىلا جاتحال ميدق ريغ ناك ولو ميدق ريغ ناكل اثدحم ناك
 هتمزال ول هنال لاحم ىلاعت هللا ىلع وهو تسلا تاهجلا موزل اهتافص نمو كلذ نع

 يلي ام ريغ هنم ولعلا ةهج يلب ام نا هنايب امسقنم اضعبتم هب اطاحم ناكل تاهجلا

 ناكملا هيوحي ناك ولف هتاقولخم نم ناكملاو نامزلاو ءيش لكل قلاخ هللاف لفسلا ةهج
 ادجو دق انوكي نا امأ دب الف نامزو ناكم ىلا امهقلخ لبق جاتحال نامزلا هيلع يتأيو

 نوكيف هدعب ادجو دق انوكي وأ ويغ قلاخلا نوكيف هيهانتو هضعبت عم هثودح مزليف هلبق

 نيميدق انوكي نأ اماو هلاب سيلف كلذك ناك نمو هسفنب هقلخ دق ثداح ىلا اجاتحم

 . لطاب وهو ءامدقلا ددعت مزليف هعم

 هلاعفا يف الو هتافص يف الو هتاذ يف هيبش هل سيل هنأو ةينادحولاب ىلاعت هلل دهشن

 الو قوف هل سيلو دلاو الو دلو الو دض الو دن الو ريشم الو ريزو الو ريظن هل سيل هناو
 مش قوفلا ةهجب هوصصخو ةهبشملا تمعز اك لامش الو نيمي الو دعب الو لبق الو تحت

 سامم وهو اهيف ماسجألا نوكك ةهجلا يف هنوك ىلإ مارك نب دمحم بهذف اوفلتخا
 دوهيلا هيلعو تاهجلا لدبتو لاقتنإلاو ةكرحلا هيلع زوجيو شرعلا نم ايلعلا ةحفصلل
 لك نم شرعلا ىلع لضفي هناو ديدجلا لحرلا طيطا هتحن نم طئب شرعلا اولاق ىتح
 دمحأو سمهكو رضمك ةهبشملا ضعب دازو نيدلا رون لاق ، عباصا ةعبرا ةهج
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 سامم ريغ شرعلل ذاحم لاق نم مهنمو ةرخالاو ايندلا يف هنوقناعي نيصلخملا نأ يميجهلا

 ةهجلا يف ماسجألا نوكك سيل لاق نم مهنمو ةيهانتم ريغ ليقو ةيهانتم ةفاسمب ليقف هل
 لك لبق نئ اك ةيلزألاب درفنم لاعت وهف اهنع هللا لاعت ةلطاب تالالض لاوقألا هذه لكو

 . ءىش
 يلزا اما هنإف اهل عبار ال ةثالث ماسقا دوجوملا نأ ملعأ هللا همحر نيدلا رون لاق .

 وهو يلزا ريغ يدبا وأ ايندلا وهو يدبا الو يلزأال وأ ىلاعتو هناحبس هللا وهو يدباو
 نم هنولو نوكتس يتلا هتروصب ملاع هعنصي نأ لبق ءيشلاب ملاع ىلاعت هللاو ةرخالا
 7 لجو زع هللا غرف ثيدحلا يف يور رئاص هيلا امو هلكشو هريغو ضايبلاو داوسلا

 ردق رخآ ثيدح يفو ديعس وأ يقشو هعجضمو رثاو هقزرو هلج أ نم سمخ دبع لك
 نمام رخآ ثيدح يفو ةنس فلا نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق ريداقملا هللا
 وأ ةيقش تبتك دقو الاو رانلاو ةنجلا نم اهناكم هللا بتك دقو الا ةسوفنم سفن

 . ملعا هللاو ةديعس

 لاعت هللا نع ءاكرشلاو هابشالا يفن ىلع ةلادلا ةيلقعلا نيهاربلا باب

 ىلع زوجيام عيمج هيلع زاج هتاذ يف هباشم العو زع ىلوملل ناك ول هنا ملعأ
 ريغلا كلذ فصتا ويغ اهيف :ههباشو ةفصب افصتم هبشلا ناك ىتم هنأ هنايبو ههباشم

 لاقو ، ماسجالاك ال مسج ىلاعت هنأ ةمسجملا لوق كلذ لاثم © ةفصلا كلت مزالي امب

 لوط نم ةينامسجلا تافصلاب فصتي نا بجي امسج ناك اذا هنا مهباوجو نيدلا رون

 اطاحم نوكي نا بجو تافصلا هذه هيلع زاج ىتمو كلذ وحنو رصقو ضرعو قمعو
 كيرش ىلاعت هل ناك ولو لحلا ىلا ةرقتفم ماسجالا نأل هوحنو ناكملا نم وريغل اجاتحم هب

 ةدابعلل اقحتسم اكلام ابر نوكي نأل الاص نيكيرشلا نم دحاو لك ناكل لزألا يف

 يعطقلا ناهربلاب ةتباثلا ةينادحولا لطبتف رخالا نود كلذب امهنم ادحاو صخي ليلد الو
 ثيح اصقان هتاذ يف نوكي نا مزل اريشم وأ ناك اريزو انيعم هلعف يف ىلاعت هل نا ولو

 نم ريغلا ىلا جاتحي امناو الصا ويغ ىلا جاتحي ال تاذلا لماكو نيعملا كلذ ىلا جاتحا .
 نوكي نأ مزلل نامز وأ ناكم يف ناك ىلاعت هنأ ولو هسفنب هلعفب مايقلا نع ازجاع ناك
 هنع رخأتو نامز هقبس نوكي نا مزل نامز يف ناك نم نا ةمزالملا نايب هتاذ يف اصقان
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 نامزلا كلذل نوكي نا مزليو زجاع ثداح لب ميدقب سيلف اقوبسم ناك نمو نامز

 نا ناكملا يف ةمزالملا نايبو مدقتملا رخأتملا قلخي نا ةلاحتسال ويغ وه قلاخ قباسلا

 نم ىوقا لماحلا نا كش الو هل الماح ناكملا كلذ نوكي نا مزل ناكم هل ناك نم

 نا مزلي اضياو زجاع وهف وريغ هنم ىوقا ناك نمو هنم ىوقا ناكملا نوكيف لومحملا
 يف كيرش هل ىلاعت هنا ولو ثداح قوبسملاو اقوبسم لاحلا نوكيف اقباس ناكملا نوكي

 ناك ول زيزعلا باتكلا هب حرص يذلا وه ناهربلا اذهو كلملا كلذ داسف مزلل هكلم

 امهنم لك ديري نا مزل نيكلام اناك ول هنا ةمزالملا نايبو اتدسفل هللا الإ ةهلا امهيف

 عيمج يف امهتدارا قفتت نا لاحو كلملا دسفيف رمألا يف اعزانتيف رخالا ديري ام فالخ
 . ملعا هللاو ءايشألا

 هيلع ةزئاجلاو هل ةبجاولا ىلاعت هتافص يف باب
 يفن كلذ مزلتساو هل ءايشالا ةهباشم نع ىلاعت ههيزنت ركذ ام هنأ ملعأ

 اذه تفرع اذا لاق هنأكف امازتلا كلذ هيلع لد امب انه حرص اقلطم ةهباشملا

 هتاذ يف دحاو وهف الاعفاو تافصو اتاذ هقلخل فلاخم ىلاعت هللا نا كل لصح
 . هلك كلذ نمءيش يف دحا ههبشي ال هنا ىنعمب هلاعفا يف دحاوو هتافص يف دحاوو

 كرشي نا حصي ال هنا ىنعمب هتدابع يف دحاو هضعب دازو هللا همحر نيدلا رون لاق

 هئامسا يف دحاوو م .هضعب دازو دحاو قحب دوبعملاف ةدابعلا يف هعم هريغ

 ىلاعت هقح يف تاذلا ىنعمو 0 ايمس هل ملعت له ىلاعت همساب دحا ىمسيال هنا ىنغمب

 لولدم نأل هتاذ يف هقلخل افلاخم ىلاعت ناك امناو لامكلا تافصب فصتنملا دوجوملا

 تسيل هتاذ نأل هتاذ يف هقلخل افلاخم ناك امناو ىلاعت هريغ يف دجوت ال هتافص
 ةيتاذلا هتافص هذهو نامز يف ةثداح الو ناكم يف ةلاحب الو ةمسقنمبالو ةضعبتمب

 ةلواحمب ال ىلاعت هلاعفا نأل هلاعفا يف انل افلاخم ناك امناو اهريغ ال هتاذ نيع وهو
 اذاف دارا ام ىلع ءايشالا هل لعفنت امناو ريغلاب ةناعتسا الو ةلوازمب الو لايتحا الو

 امناو هب ةناعتسالا مزلي ىتح نونو فاكب ظفلت مت امو نوكيف نك هل لاق ائيش دارا

 ىلعا نم كلذ لثم دعت تناك برعلاو لاعفنالا ةعرس نع هب ربع ليثمت وه
 . ةغالبلا
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 ىلاعت هللا فصوي نأ زوجي له هنا يف اوفلتخا مهريغك انباحصأ نا ملعأو

 امب الا هفصو زوجي ال ما عراشلا اهب حرص يتلا تافصلا يناعمل ةمهفملا تافصلاب

 ةيرعشالا تراتخاف هللا همحر نيدلا رون لاق ، هئايبنا ناسل ىلع وا هباتك يف هب حرص

 ةفص الو امسا هنم تبثت الف هتافص اذكو ةيفيقوت ىلاعت هئامسا نا ىلا انباحصا ضعبك

 فقوتو ينالقابلا ركب وبا يضاقلا هيلا لامو لاق عراشلا نم فيقوت كلذب درو اذا الا

 يف ةفصلاو مسالا قالطا عنمو ةفصلا قالطا زوجف يلازغلا لصفو نيمرحلا ماما هيف
 ال ةقيقح ال ناعم يا ةيرابتعا روما يهف ةيتاذلا اماف 5 ةيلعفو ةيتاذ ناعون ىلاعت هقح

 ىلاعت هنع فتنم ةفصلا كلت دادضا نا انملعيل هسفن اهب ىلاعت فصو امناو جراخلا يف

 دئاز يقيقح ىنعم تابثا ال اهدض يفن تافصلا كلت نم ةفص لكب ربتعن نحنف

 اهنم قتشا امب ىلاعت فصتا قولخملاب ةمئاق ةيقيقح ناعم يهف ةيلعفلا امإو تاذلا ىلع

 يف ةيقيقح ناعم ةتامالاو ءايحالاو قزرلاو قلخلا ناف تيمملاو ييحملاو قزارلاو قلاخلاك
 اهدض معمابحت لعفلا تافص نا وه لعفلا تافصو تاذلا تافص نيب قرفلاو قولخلا

 قزري نأو ورمع قزر يف قيضيو ديز قزر يف عسوي ناك لحملا فالتخا دنع دوجولا يف
 ضغبيو انالف بحيو اذك انالف عنميو اذك انالف يطعي ناو ديزل لهجلا قلخيو ارمع ملعلا

 . اذكهو انالف

 فلتخا ولودوجولا يف اهدض عماجت ال ةدارالاو ةردقلاو ملعلاك تاذلا تافصو
 الف لزالا يف هنع يفنت ال تاذلا تافص ناو اذك لهجو اذك هللا ملع لاقي الف لاحملا

 ام اذه يثالثلا ردبلا لات نيدلارون لاق اذكهو دري ملو ردقي ملو ملعي ملو هللا ناك لوقت
 يذلاو لاق مهدنع ةثداح لاعفالا تافص نا ىلع لدي وهو ةقراشملا مالك نم ذخؤي

 قزارو لزالا يف قلاخ ىلاعت هللا لاقي هنأل ةيلزا ةميدق اهلك هللا تافص نا ةبراغملا هيلع
 تافصو تاذلا تافص نيب قرفلا ناو اذكهو قزريو قلخيس ىنعم ىلع لزالا يف

 لزي ملو نوكي نا لبق ناك امب املاع هللا لزي مل تاذلا ةفص يف لاقي نا مهدنع لعفلا
 دجويس هنا هللا ملع ام دوجول اديرم لزي لو دجوي نا لبق دجويس ام داجيا ىلع ارداق

 ىلع اقزار لزي ملو قلخيس ىنعم ىلع اقلاخ لزي مل لعفلا ةفصو اذكهو دجوي نا لبق
 . اذكهو قزريس ىنعم
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 لزالا يف لعفلاب ىلاعت اهب فصتا يتلا يه تاذلا ةفص نا هلصاحو لاق

 ىلا عجار وهو لازي ال اميف اهب فصتي امناو هيف لعفلاب اهب فصتي مل يتلا لعفلا ةفصو

 انريغ نمو انم روهمجلا بهذف تاذ ةفص مالكلا تابثا يف فلتخاو اهثودحب لوقلا

 لعف ةفص اهنا ىلا انتمئا ضعبو ةلزتعملا بهذو لعف ةفصو تاذ ةفص نوكت اهنا ىللا

 سرخلا يفن ىنعم ىلع ىلاعت هلل فاضي ةرات مالكلا نا ملعا ةتس وبا ردبلا لاق طقف

 ىنعمف لعف ةفص نوكيف هل لعف هنا ىنعم ىلع هيلا فاضي ةراتو تاذ ةفص نوكيف

 هتافص نا ملعأو مالكلا قلاخ يناثلا ىلعو سرخاب سيل يا لوالا ىلع املكتم هنوك
 زع هريغ سيل يا ةيلعلا هتاذ يه ةيتاذلا هتافص لولدم يا هتاذ نيع ةيتاذلا ىلاعت

 نا همازلتسال لطاب وهو هدعب .ةدوجوم نوكت نا اما مزلل هريغ تناك ول اهنال لجو

 صقنلاب اهفاصتا مزليف تالامكلاب ةفصتم ريغ تافصلا كلت دوجو لبق تاذلا نوكت

 لوقلاو ءامدقلا ددعت همازلتسال اضيا لطاب وهو دوجولا يف هل ةنراقم نوكت نا امأو

 . ىراصنلا ترفك هبو رفك ءامدقلا ددعتب

 لاق ، ةعيشلاو ةلزتعملا بهذمو انبهذم وه هانررقامو هللا همحر نيدلارون لاق
 اهيلع ةدئاز هتاذب ةمئاق ةيقيقح ناعم يه ىلاعت هللا تافص نأ ىلا ةيرعشألا تبهذو

 .اذكهو ةداراب ديرمو ةردقب رداقو ملعب ملاع مهدنع وهف
 يأ هتاذ نيع يه ىلاعت هءامسأ نأ ىلا انباحصأ بهذ هللا همحر نيدلارون لاق

 ردبلا لاق لاق 5 ةيلعلا تاذلا ريغ ناث رمآ كلانه سيل يأ هتاذ نيع 5 هئامسأ لولدم

 ءىيشل هعضوو مسالا صيصخت اهنأل ةيمستلا ريغ مسالا نأ ملعأ هللا همحر ةتس وبأ

 ةيمستلا اضيأو ةهيدبلا هب دهشت اك مسالل رياغم ءىيشل مسالا صيصخت 0 نا كشالو

 فالخلا رهتشا دقو كلذك مسالا سيلو نامزلا نم ىضم اميف ضقنم هنأو عضاولا لعف
 ظفل يف عازنلا سيل هنأ يف لقاع كشيالو ويغ وأ ىمسملا سفن وه له مسالا نأ يف
 يف عازنلا لب دحأ ىلع هبتشيال امم اذه ناف ويغ وأ صوصخلا ناويحلا سفن له سيف

 هيلع قداص رمأ رابتعإب تاذلا وه مأ يه يه ثيح نم تاذلا وهأ مسالا لولدم

 ىمسملاو مسالا نيب ةرياغملا ىلع ءاملعلا قفتإ يدحلا لاق & هيلع ينبني هل ضراع

 مسالا نأو ىمسملا ىلع ةلادلا لاوقألا سفن يه ةيمستلا نأ ىلإ انباحصإ رثكأ بهذو
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 سفن وه مسإ لك نأ ىلا ويغو كروف نبإ بهذف ءالؤه فلتخا مث لولدملا سفن وه
 قلاخ وأ ملاع كلوق كلذكو ىمسملا وهف مسإ ىلع لاد لوق هللا كلوقف هنيعب ىمسملا
 وه ام ءامسألا نم مهضعب لاقو اقلاخ املاع هنوكب فوصوملا تاذلا ىلع لدي هنإف

 وه مسالاو هتاذ ىمسملا نإف قزارلاو قلاخلاك ريغ وهام اهنمو تاذلاو دوجولاك نيع
 هتاذ ىمسملا نإف ملاعلاك اريغالو انيع سيل وهام اهنمو هتاذ ريغ هقلخو قلخلا سفن

 .اهريغالو هتاذ نيع سيل يذلا هملع مسالاو

 كلذ ىلع مهقفاوو لاق ةيمستلا وه مسالا نأ ىلا ةلزتعملا تبهذو نيدلارون لاق
 انباحصأ قالطا ىضتقم وه كروف نبإ هيلا بهذ امو لاق انباحصأ نم نيرخأتملا ضعب

 لب ليقو ىظفل فالخلاو ويغو ديعس نب دمحأ خيشلا لاق لاق، هللا مهمحر
 نم تاذلا ىلع لدام مسالا نأ وه ةفصلاو مسالا نيب قرفلاو نيدلارون لاق٤ يونعم

 ىنعم رابتعا عم تاذلا ىلع تلدام ةفصلاو تاذلا هب فصوي ىنعم رابتعا ريغ

 هيلا بهذ امال قيقحتلا وهو ةلالجلا ظفل الا مسا الف هيلعو لاق تاذلا هب فصوي

 هيلعو لاق © ةفصلا يهف اهنع ترع ناف لاب ةفرعملا ةفصلا وه مسالا نأ نم ضعب

 ءامسألا هل ) ىلاعت هلوقب هل لالدتساالو لاق ، ةفص هنودبو مسا فيرعتلاب ملعلاف

 هب تفصوف نسحلل ةديفملا اهنال ازوبجت تافصلا ىنعمب ةيالا يف ءامسالا ناف ( ىنسحلا

 مساب يرابلا ىمسيالو اباقلا تناك اذإ الا حبق الو نسح ىلع لدت الف ءامسألا امأو

 نوكت نا اما هيلع مزلل هتاذ ريغ ةيتاذلا هتافص نا ول هللا همحر نيدلا رون لاق

 هقح يف لوألا لاحتساف تاذلا ىلع ادئاز ائيش وا هنم اضعب وا هتاذ يف الاح ائيش
 كلذ نع هللا ىلاعت ءايشالل افرظ نوكي نا مزلل هيف ةلاح. تناك ول اهنال ىلاعت

 كلذ نع هللا ىلاعت هماسقناو هضيعبت مزلل ضعب تناك ول.اهنال اضيا يناثلا لاحتساو
 نوكي نا مزلل اهنع اجراخ هتاذ ىلع ادئاز ائيش تناك ول اهنال اضيا ثلاثلا لاحتساو

 ادر هللا همحر رامع وبا لاق ةتسوبا ردبلا لاق كلذ نع هللا ىلاعت ريغلل اجاتحم ىلاعت

 تافص اوتبثا نا املف هصن ام تاذلاب مايقلاو رياغتلاو ددعتلاب مهلوق يف ةيرعشالا ىلع
 هب اهنولخي الحم ةرياغتملا ةددعتملا يناعملا هذهل اوسمتلا مم ةددعتم ةرياغتم يناعم ىلاعت هتلا
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 امل ودجي مل املف ويغ ءيش هعم سيل هتيلزا يف هللا ناك امل هودجي ملف هيف اهنوميقي اماقمو

 ىلع اورساجتف اولض دق مهنا اوأرو مهيديا يف طقس اجرخم اذهب لوقلا نم هيلع اومدقا
 ىلا © اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت هتاذب ةمئاق هلالج لج عناصلاب ةلاح اهناب لوقلا

 لحم هلالج لج هللا نا اومعز ثيح مهتلاقم نم حبقاب مهيلع دري نا ىسع امو لاق نا
 . ىراصنلا نم ةيبوقعيلا لوق كلذب اوهاضو يناعملل لحم هتاذ نا اوتبثاو ءايشالل

 ةفشكنم لجو زع هتاذ يا هتاذب لب ملعب ال ملع ىلاعت وهف نيدلا رون لاق

 ةدئاز ةفصل ال امه تامولعملا فاشكنال ةملاع اهناب ةفوصوم امات افاشكنا ءايشالا اهل

 وه عمسب ال هتاذب ريصبو هتاذب عيمس هللاو نويرعشالا ءالؤه لوقي اك اهب ةمئاق اهيلع

 اه تارصبملاو تاعومسملا فاشكنا يف ةيفاك ىلاعت هتاذ يا وريغ وه رصببالو وريغ

 ىمست اهب ةمئاق تاذلا ىلع ةدئاز ةيقيقح ةيونعم ةفص ىلا ةجاتحم ريغ امات افاشكنا

 ةهبشملا كئلوا معز اك نافجاو ةقدح نم ةبكرم نيع ىلا الو ءالؤه معز اك ارصبو اعمس
 كتاذ يف تنا نكت مل املاع ىلاعت نكي مل ول هنا وه ملع عيمس ىلاعت هنا ىلع ليلدلاو

 اذهو رصحنت ال يتلا نساحملا قئاقدو ناقتالاو ماكحالا ةياغ نم هيلع تنا امب افصتم

 معا وهف بجاو وا نكمم ناك ام نئاك يئزجو يلك لكب ملعلا ىلاعت هل تبثم ليلدلا
 عيمس ىلاعت هنا ىلع ليلدلاو تابجاولا نود تانكمملاب صتخت اهنال هجو نم ةردقلا نم

 لطاب مزاللاو مصا نوكي نا بجول ةايحلاب هفاصتا عم اعيمس ىلاعت نكي مل ول هنا وه

 عم هنا وه اريصب ىلاعت نكي مل ول هنا وه ريصب ىلاعت هنا ىلع ليلدلاو موزلملا اذكف

 رئاس يف لوقلا اذكهو موزلملا اذكف لطاب مزاللاو ىمعا نوكي نا بجو ةايحلاب هفاصتا

 . هتاذب ميدقو هتاذب يحو هتاذب ديرمو هتاذب ريدق ىلاعت وه لوقتف ةيتاذلا تافصلا

 هتافص ممتلقو هتاذ نيع ىلاعت هتافص متلق مكنا ليق ناف هللا همحر نيدلا رون لاق
 كلذ ملسن ال انلق ةيرابتعا روما ىلاعت هتاذ نوكت نا مكمزليف ةيرابتعا روما ةيتاذلا

 لولدم يا ةيتاذلا هتافص لولدم وه هتاذ نيع ةيتاذلا هتافص انلوقب دارملا نال موزللا

 كلت يناعم وه ةيرابتعا روما ةيتاذلا هتافص انلوقب دارملاو هتاذ نيع وه ةيتاذلا هتافص

 نم دحاو لكل نا هنايب ةيرابتعا روما يه نهذلا يف روصتملاو اهنم موهفملا يا تافصلا
 وهو اهنم مهفي ىنعمو ةيلعلا تاذلا وهو هيلع لدت الولدم اهرخآ ىلا ميلعو ريدقو يح
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 وه موهفملا اذهو تاذلا نيع وه لولدملا كلذف اهرخا ىلا ملاعلاو ةردقلاو ةايحلا ىنعم

 توملا يفن ةايحلاب ىلاعت هفاصتا نم دارملاف اهدادضا يفن اهب ربتعي يا ةيرابتعا روما

 لهجلا يفن ملعلاب هفاصتا نمو ىلاعت هنع زجعلا يفن ةردقلاب هفاصتا نمو ىلاعت هنع

 . ملعا هللاو لاكشا الف ىلاعت هنع ىمعلا يفن رصبلاب هفاصتا نمو ىلاعت هنع

 ىلاعت هنع ةيؤرلا يقن يف باب
 رون لاق 5 ةقدحلا يف يئرملا ةروص عابطنا وأ يئرملاب صابلا عاعش لاصتا ةيؤرلا

 الو مهتيبرع نم اهفرعت برعلا تناك يتلا ةيؤرلا ةقيقح يه هذه هللا همحر نيدلا

 لوسر نم انلسرا امو) ىلاعت لاقو ةنيرق عم ةتكنل ازوجت الا هوحنو ملعلا ىلع اهنوقلطي
 ةرصابلاب ايئرم هللا نوكي نا بجي ةيؤرلا ثيدح ةحص ريدقت ىلعف لاق (هموق ناسلب الا

 . راصبالاب كردي نا هنمو ةرهوجلا يف يناقللا هب حرص اك انركذ ام دح ىلع

 : هلوق يف ينابيشلا هب حرص اكو
 اددمتي ىغط نقيدنز كلذف هنيعب هاري ايندلا يف لاق نمو

 ادنسم هيورن رابخالا يف ءاج اك هدابع نانجلا يف هاري نكلو

 ملعلاب ةيؤرلا يلازغلاو رخفلا ليوأتف ةرعاشالا روهمج اذه ىلعو نيدلا رون لاق
 :1 ع وضوم ثيدحلا كلذ نا لاقي نا قحلاف ليلد الب اهتقيقح نع اهب لودع

 مولعملا ءيشلل دب ال هنا كلذو هالاق امب يلازغلاو رخفلا نم عنتقن ال انا مث لاق { يتأيس

 مهو ةيؤرلل نيتبثمللو روصتت ال ىلاعت هتاذ ةقيقحو هب ملاعلا نهذ يف روصتي نا نم
 . يلقنو يلقع ناقيرط اهزاوج ىلع لالدتسالا يف مهلو ةلدا ةرعاشالاروهمج

 هللا نا جتني ىري نا حصي دوجوم لكو دوجوم ىلاعت هللا نا اولاق لوالا قيرطلا

 ةكرتشم ءايشالا انيأر انألف ىربكلا ليلد اماو رهاظ ىرغصلا ليلدف اولاق ىري نا حصي

 فصولا وه دوجولا ذأ ةدوجوم اهنوكل الا ةيؤرلا يف اهكارتشال ةلع الو اهل ةيؤرلا يف
 يف اهب ليلعتلا نكمملا للعلا نم دوجولا ىوس ام اولطباو تادوجوملا عيمج نيب كرتشملا

 دحا وهو رخفلا لاق هللا همحر نيدلا رون لاق فسعتو فلكت ريغ نم ءايشالا ةيؤر

 امهيف تايقولخملا ةحصو ناقولخم ضرعلاو رهوجلا لاقي هنال فيعض يدنعاذهو;مهتمئأ
 لطبف دوجولا وأ ثودحلا اما كرتشملاو ةكرتشم ةلع نم هل دب الف امهيف كرتشملا مكح
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 حصي ىلاعت هنوك بجوف دوجولا وه نوكي نا نيعتف هومركذ امل ثودحلا وه نوكي نا
 توبث ىلع ةلدالا نم هومركذ ام كلذكف الطاب اذه نا امكف لاق 0 اقولخم نوكي نا

 ةحصف ةدوربلاو ةرارحلاب كردنو ضيرعلاو ليوطلا سمللاب ك ردن اناف اضياو ةي ورلا

 اسوملم هنوك ةحص مزلي ىتح هرخا ىلا مالكلا قوسنو كرتشملا مكح ةيسوململا
 . همالك اذه ملاعملا يف لاق لقعلا ةهيدبب عوفدم همازتلاو

 اهنم ءايشاب ةيعمسلا رهاوظلا نم ةيؤرلا زاوج ىلع اولدتسا دق يناثلا قيرطلاو

 ول اولاق زاوجلا ىلع اهب مهلالدتسا هجوو (كيلا رظنا ينرا) ميلكلا نع ةياكح ىلاعت هلوق
 نا اما ولخي ال اهايا هلاؤس نال مالسلا هيلع ميلكلا اهلأس ام ةزئاج ىلاعت هتيؤر نكت مل

 ناك نم نال لاحم لوالاو اهتلاحتساب ةفرعم نع وا اهتلاحتساب لهج نع أشن نوكي

 اضيا يناثلاو اميلك ايبن نوكي نا حلصي ال هيلع ليحتسي امو هبر ىلع زوجي امب الهاج

 ملكلا قح يف ليحتسم وه ام بلطف ةليحتسم اهنا فرع نا هنال كلذك ليحتسم

 ليحتسم وه ام بلط اهايا هلاؤس نم مزلي الو اهتلاحتسا ملعي وهو اهلأس انلق ةيصعم
 باوجلا هموق عمسيل اهلأس امناو دري مل هنكل اهعوقو دارا ول نا كلذ مزلي معن
 اهتلاحتسا ىسوم رابخا مهفكيف نينمؤم موقلا كئلوا نوكي نا اما اولاق ، اهتلاحتساب

 باجا ىلاعت هنا مهل لقني هنا ثيح ينعا ايناث ، نوقدصي الف نيرفاك اونوكي نا امأو

 ناميا ياو نينمؤم موقلا سيل انلق كلذب مهربخا نيح هوقدصي مل مهنا امك اهتلاحتساب
 يف هايا مهقيدصت مدع نم مزلي الو ةهج هللا ىرن ىتح كل نمؤن نل هيبنل لاق نمل
 لبجلا كاكدناك يناثلا باوجلا عم ةيآ مهل رهظي نا لاتحا عم اهتلاحتساب هرابخا

 ينارت نل اوعمس دق مهلكو تاقيملا كلذل الجر نيعبس مهنم راتخا دق لكلاف اضياوالثم

 مه نوعبسلا كثلوأف اضياو هسفنب هرابخا نم موقلا نظ يف ىوقا نوعبسلا هعمو ورابخأف
 مالكلا عوقو ىلع ةيؤرلا ةحص اوساقف مالكلا اوعمس نيح ةيؤرلا ىسوم .اولأس نيذلا

 ةياكح ىلاعت هلوق هموقل اهلأس ىسوم نا ىلع لدي اممو ةقعاصلا مهتذخاف ادساف اسايق

 اولاقف كلذ نم ربكا ىسوم اولأس ىلاعت هلوقو انم ءاهفسلا لعف اب انكلهتا ىسوم نع
 متناو ةقعاصلا مكتذخاف ةهج هللا ىرن ىتح كل نمؤن نل ىسومل متلق ذاو رهج هللا انرا

 اوكله امك كلهو اوختو اك خبول اولأس امك لأس مالسلا هيلع ىسوم ناك ولف (نورظنت
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 ذخا نأل رهاظلا فالخ اذه انلق كلذ ىلع اوخنوو زاجعالا مهتداراب اوكله. اولاق

 هيفكي الو ليلدلا رهاظ نع هب لدع نم ىلعو ةيؤرلا لاؤس ىلغ ابترت خيبوتلاو ةقعاصلا
 نظلا ناو زاجعالا الا اوديري مل مهنا مهب نظ ضحم هنأل مهنايغط ىلع مهيدامت الالدتسا

 ىلص ادمحم نا يف فالتخالا نم ةباحصلا نع يور ام اهنمو ائيش قحلا نم ينغي ال
 اوفلتخا ام ىلاعت هيلع ةزئاج ةيؤرلا نكت مل ول اولاق ال مأ هبر ىأر له ملسو هيلع هللا

 هلحتنا حيرص بذك فالتخالا كلذ يق مهنع يور ام انلق لوقع لها مهو كلذ يف

 نم تلاق اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع نع نولئاقلا كئلوا يور دقو فيك ةيؤرلاب نولئاقلا
 لاق نمم ةءاربلا يف ةحيرص ةلاقملا هذهو ةيرفلا هللا ىلع مظعا دقف هبر ىأر دمحم نا لاق
 ىلص دمح نأب لوقلا بذك اما مكمزليف اقافتا قسف هللا ىلع ةيرفلا مظع نأل كلذب
 لحم الو قدصب الئاق تقسف ثيح ةشئاع ليلضت اماو هبر ىأر ملسو هيلع هللا

 داهتجالا لحم ناك اذا هداهتجا يف هفلاخ نم قيضي نا دهتجملل سيل هنال انه داهتجالل

 اهبر ىلا ةضان ذئموي هوجو) ىلاعت هلوق اهنم ءايشاب ةيؤرلا ع وقو يف اوكسمت دقو 0 اينظ

 ةيحيرصلا ىوعد انلق ةرخالا يف نينمؤملل ةيؤرلا عوقو يف ةحيرص ةيالا هذهو اولاق (ةرظان
 هرا ملف لالهلا ترظن لاقي اذلو ةيؤرلا ريغ ةغللا يف رظنلا نلف ال وا اما ةعونمم كلذ يف

 نع لودعلاو ةنيرقب الا حصي ال زاجم ةيؤرلا ىلع هقالطاو هرا ملف هتيأر لاقي نا حصي الو

 زاجملاب ذخالاو هوجولا ةظفل كلانه ةينرقلا نا لاقي ال رهاظلا فالخ زاجملا ىلا ةقيقحلا

 ١ . رهاظلاب ذخا ةينرقلا عم

 برعلا نال متركذ امل ةنيرق يفكت ال ةيالا يف هوجولا نا لوقن ان أل نيدلا رون لاق

 هقالطا نا لاقي ال ماركالاو لالجلا وذ كهر هجو ىقبيو ءيشلا تاذ ىلع هوجولا قلطت
 نع هفرص يف نئارقلا نا لوقن انال لاق ث ةنيرق ىلا جاتحي زاجم فورعملا هجولا ريغ ىلع
 ايناث اماو هللا ءاش نا ابيرق هفرعتس اك اهتمئالمومةيالا قايس يهو ةرهاظ فورعملا هجولا
 هوجوو هلوق اهيلع فطع هنا ليلدب ىلاعت هللا ةمحر راظتنا ىلع لاد ةيالا قايس نلف

 نيب ةبسانملا تعفتزال ةيؤرلاب ةيالا يف رظنلا رسف ولف ورقاف اهب لعفي نا نظت ةرساب ذئموي
 ةرساب هوجوو اهبر ةيئار نويع نيب ةبسانم ال ذا اهمظن لتخاو اهؤانب ىعادتلو نيتلمجلا
 هلوقل ةميقلا موي يف ةرظنلا كلت تديق ةيالا نلف اثلاث امأو ورقاف اهب لعفي نا نظت
 ميلست ىلعف فقوملا يف اهتوبث يف اوفلتخاو ةنجلا يف ةيؤرلا اوتبثا دق ةيرعشالا ءالؤهو ذئموي
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 ةيالا يفف اعبار اماو ةنجلا يف ةيؤرلا توبث ىلع ةيالا يف ليلد الف هولاق ام ةيالا ىنعم نا
 مف قلعت الف راصبالاب ىري هناب اولاق ةيرعشالا ءالؤهو ةرظانلا يه هوجولا نأب حرصتل ا

 هءزج ىلع لكلا قالطا باب نم راصبالا ىلع هوجولا ظفل قلطا هنا لاقي ال اضيا اهب

 الو ةنيرقب الا حصي ال زاجم كلذ نا لوقن انال رواجم ىلع وأ هيف لاحلا ىلع لولحلا وأ
 فصوت ال ذا راصبالا ىلع اهقالطا نم عنام ةراضنلاب هوجولا فصوف اضياو ةنيرق

 :رسف ام فالخب ةيالا اورسف دق نيعباتلاو ةباحصلا نألف اسماخ اماو راصبالا كلذب

 نب ديعسو نسحلاو بلاط ينا نب يلعو سابع نبا نع يور دقف ةيرعشالا ءالؤه
 ىنعمب رظنلا ناك اذا اولاق دحا هللا ىري الو اهبر باوث رظتنت ةرظان ىنعم نا بيسملا
 اذاف اولاق (ةرسيم ىلا ةرظنف) ىلاعت لاق دقف كلذ ملسن ال انلق ىلاب يدعي الف راظتنالا

 مالك يف رظنلا درو دقف كلذ ملسن ال انلق ةيؤرلا ىنعمب الا نوكي الف هجولاب نرق

 : ناسح لوق كلذ نم راظتنالا ىنعمب وهو اعم ىلاو هجولاب انورقم برعلا

 حالفلاب يتأي نمحرلا ىلل ترظان ردب موي هوجو
 ةدايزلاو ةنجلا يه ىنسحلاف اولاق ةدايزو ىنسحلا اونسحا نيذلل ىلاعت هلوق اهنمو

 نأرهاظلاف ليلد الب رهاظلا فالخ اذه نيدلا رون لاق { ميركلا ههجو ىلا رظنلا يه

 ةدايزو مهرد فلا يدنع رسفي ال اذلو هسنج نم الا نوكت ال ءيشلا ىلع ةدايزلا

 مهمعزب ىلاعت هللا ةيؤرو هيلع ديزملا نم لقا ةدايزلا نا رهاظلاف اضياو الثم بوث ةدايزب

 . اماقم العاو ةنجلا نم ربكا

 هبر ىري هنأب سيردإ نب دمحم نقيي مل ول هللاو امأ يعفاشلا لاق اذلو نيدلا رون لاق

 اضياو ةرهوجلا يشاوح يف يروجابلا هنع كلذ لقن ايندلا يف هدبع امل داعيملا يف
 دقف ىلاعت هللا ىلع نورجتملا ءالؤه هرسفام ريغب ةدايزلا كلت اورسف نوعباتلاو ةباحصلاف

 نبا نع يورو باوبا ةعبرا امل ؤلؤل نم ةفرغ ةدايزلا نا بلاط يبا نب يلع نع يور
 اهلاثما رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم لوقي هللا نا عستلا ةدايزلاو ةنسحلاب ةنسحلا سابع

 هلوق اهنمو هب مهفحتيو هلضف نم هللا مهديزي امل مهراظتنا عستلا ةدايزلا ىليل يبا نعو
 مهتيؤر وه مهبر ءاقلف اولاق تايالا نم اهوحنو )مر اوقالم مهنا نونظي نيذلا) ىلاعت
 الا حصي ال زاجم ةيؤرلا سفن ىلع ءاقللا قالطا نال كلذ ملسن ال نيدلا رون لاق ، هل
 ماقم فالخب وهف ليوهتلاو فيوختلا ماقم يف الا ءاقللا ركذ دري مل هنالو ليلد الو ليلدب

 اهيأ اي) ىلاعت لاق يصاعلاو عئاطلا ءاقللا ماقم يف كرتشا هنالو اهنومعزت يتلا ةيؤرلا
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 مو ىلا مهبولق يف اقافن مهبقعاف) لاقو (هيقالمف احدك كبر ىلا حداك كنا ناسنالا

 اهتيصوصخ نومعزت متناو ىلاعت هل ةيؤرلا يف هل يصاعلاو عئاطلا كارتشا مزليف (هنوقلي

 نع اوور مهغا اهنمو هديعوو هدعو ءاقل هيف نال ثعبلاب هل ءاقللا ريسفت مزليف نينمؤملل
 ردبلا ةليل رمقلا نورت اك مكبر نورتس هصن ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهدحا هوجو نم لطاب ةيؤرلا توبث ىلع هب لالدتسالا هللا همحر نيدلا رون لاق
 نم دئاقعلاو ملعلا هتدافا نع الضف هب لمعلا بوجو يف فلتخا داحا ربخ هنا
 نا اهيناثو داقتعالا هب تبثي ال داحالا ربخ نا موقلا ءالؤه حرص دقو ةيملعلا تادابعلا

 هيبشت هيف نا اهثلاثو ةيالا (راصبالا هكردت ال) باتكلا صنل ضراعم ثيدحلا اذه

 ةهج يف ارينم اريدتسم ردبلاك مهبر نا هب نيلدتسملا مزليف ردبلا ةليل رمقلاب ىلاعت برلا
 ينرملاب يرملا ال ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت ثيدحلا يف اولاق © هنالطب يف ءافخ الو ةصوصخم
 ةيؤر نأف اضيا ضحملا هيبشتلا ردبلا ةيؤرب ىلاعت هتيؤر هيبشت يفو انلق متركذ ام مزلي ىتح
 نع ىلاعت هتيؤر يف اهنم متررف يتلا ةيؤرلا مزاول نم اهوحنو ةلباقملاو ةهجلل ةمزلتسم ردبلا
 وأ ةمحرلا رقتسم وأ باوثلا ةيؤرب لوؤتم اماو رهاظلا وهو عوضوم اما ثيدحلاف كلذ
 قهزو قحلا ءاج لقو هب اوقلعت ام عيمج هللا دمحب طقسف نيدلا رون لاق كلذ وحن

 . اقوهز ناك لطابلا نا لطابلا

 نممف مهفصنم هب حرصف تاقلعتلا هذه طوقس مهوققحم ىإر دقلو لاق

 الاق ثيح هحرش يف دنسلا ديسلاو فقاوملا يف ةبلملا دضع قلعتلا كلذ طوقسب حرص

 ذئنيحو ادج ةفيعض انونظ الا ديفتال رهارظلا هذه لاثما نا كيلع ىفخي ال تناو

 لاق نيقيلا اهيف بلطي يتلا ةيملعلا لئاسملا يف اهيلع ليوعتلل رهاوظلا هذه حلصتال

 ام نالطب تفرع ناو لاق حيرصلا قحلاب يرصتلا نم هيف امب ىفكو امهمالك صن اذه
 اهتلاحتساو ةيؤرلا يفن ىلع ةعطاقلا نيهاربلا نم كيلع هدرونس ام ىلا عجراف هيلع اولوع

 ماقمب انيفتكال اهتلاحتساو ةيؤرلا يفن ىلع طق اليلد ركتن مل ولانا ملعا لاق
 يفنلا يقبف هب قلعت ام طوقس تفرع دقو ليلدلا اهتبثم ىلعو اهمدع لصالا نال عنملا

 قيرطب اهتلاحتساو اهيفن ىلع هب لدتسن ام ضعب كعمسن نا دب النكلو هلصا ىلع
 لوالا دصقملا ، اهب لئاقلا مكح نايب يف ثلاثلا لقنلا قيرطب اهيفن نايب يف يناثلا لقعلا
 ةيؤرلل نا ملعا ديسلاو دضعلا لاق هللا همحر نيدلا رون لاق القع اهتلاحتسا نايب يف
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 ةساحلل هروضح عم ةيؤرلل زئاج ءيشلا نوك يناثلاو ةساحلا ةمالس لوألا طئارش عست
 ةارماب ينرملاك ةلباقملا مكح يف هنوك وأ تاهجلا نم ةهج يف ةرصابلل ةلباقم ثلاثلاو
 ةياغ مدع سماخلاو اعطق رصبلا هكرديال ادج ريغصلا ناف رغصلا ةياغ مدع عبارلاو
 ةياغ مدع سداسلاو افيعض ناك ناو ةلمجلا يف نول اذ يا افيثك نوكي نأب ةفاطللا
 رصبملا ناف برقلا ةياغ مدع عباسلاو اهفعضو ةرصابلا ةوقلا بسحب فلتخم وهو دعبلا

 وهو لئاحلا باجحلا مدع نماثلاو ةيلكلاب هكاردا لطب رصبلا حطسب قصتلا اذا

 . ويغب وأ هتاذب ائيضم نوكي نا عساتلا امهنيب طسوتملا نولملا مسجلا

 هللا ىلع اهتلاحتسا هلل دمحلاو كل رهظ طئارشلا هذه تفرع اذاو نيدلا رون لاق

 هذه اولاق لاق & ضرع الو مسبب سيل ىلاعت هللاو مسج يف الا لقعت ال اهنال ىلاعت
 نم برعلا لقعت مل انلق بئاغلا ةيؤر اهيلع لمحت الو دهاشلا ةيؤر يف يه امنا طئارشلا

 دهاشلا ىلع بئاغلا متسق دقف اضياو نولقعي امب الا هللا مهبطاخي ملو انركذ ام الا ةيؤرلا

 مكلاب امف اهرخا ىلا ةردقب رداقو ملعب ملاع ىلاعت هنا متلق ثيح ةيتاذلا تافصلا يف

 ءالقعلا نم ريثك فالتخال متت ال القع اهتلاحتسا ىوعد ليق ناف انه اه مكلصا متكرت

 ناف كلذ ملسن ال انلق هعوقو زاوج ىلع لد ءالقعلا هعوقو يف فلتخا امو اهعوقو يف

 ىلع اليلد كلذ مهئاعدا نوكيأ ةهلالا ددعت اوعدا دقو لوقع لمهأ ةيلهاجلا يف برعلا

 اهمعز نم مهنمو طقف ةرخالا يف اهتبثا نم مهنمف ةيؤرلا اوتبثم فلتخا دقو اهددعت زاوج
 . ءايلوألا نم ويغلو هل اهمعز نم مهنمو ةصاخ هلع دمحم

 هنا ءاملعلا رثكا دنع حجارلاو ةرهوجلا يشاوح يف يروجابلا لاق نيدلا رون لاق
 نمل افالخ امهلحم يف امهو هسأر ينيعب ىلاعتو هناحبس هبر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص
 اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا تفن دقو ويغو سابع نبا ثيدحل هبلقل الوح لاق

 نا ةدعاقلاو تبثم هنال سابع نبا اهيلع مدقي نكل ملسو هيلع هللا ىلص هل اهعوقو
 يف ةربتعم يه امنا ةدعاقلا هذه هللا همحر نيدلا رون لاق يفانلا ىلع مدقم :تبنملا
 اضيا تايلمعلا يف اهربتعي مل ضعبو تايداقتعالا تايملعلا يف ال تايلمعلا تاينظلا

 لاق ةرخالا يف اهئافتناب لوقي نمم هنال عرص بذك سابع نبا نع ةيؤرلا ةياورو لاق
 لاق ةعجارملا تارم نم ةرم لك يف ىلاعت هاري ملسو هيلع هللا ىلص ناكو يروجابلا لاق
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 هيلع هللا ىلص يبنلل مالسلاو تاولصلا هيلع ىسوم عيجرت ناك امنا افو نبا مالك نمو
 : لوقي دشناو تارملا راونا ةدهاشم رركتيل تاولصلا نأش يف ملسو

 هدهشي ثيح هيف رونلا يلتجيل هعجري ذا ىسوم لوق يف رسلاو
 هدري ذا لوسر نسح هلل ايف لوسرلا هجو ىلع هانس ودبي

 عنملا امهحجرا يرعشالل نيلوق ىلع ءايلوألل اهعوقو يف فلتخاو لاق نا ىلا
 ايندلا يف ويغ اهاعدا نمو ملسسو هيلع هللا ىلص هل الا ايندلا يف تبنت مل اهنا قحلاف

 ىهتنا نيدلا رون لاق ويفكت ىلا مهضعب بهذ ىتح خياشملا قابطاب لاض وهف ةظقي
 ناو لاق اهركذ نع انفلؤم نوص انببحا ليطابا هركذ ام قوف مهلو لاق هفورح صنب
 اهوحتو ةلباقملا نم ىلاعت هقح يف ةليحتسملا ةيؤرلا طئارش مهل انمإزلا اوأر امل ةرعاشالا
 هللا نا لاقف رخا قيضم ىلا ءىجتلا نم مهنمو ةمسجملاو ةيماركلاك اهمزتلا نم مهنمف
 يبا نع يورم لوقلا اذهو لاق اهب هنوري نينمؤملا يف ةسداس ةساح هتيؤرل قلخي ىلاعت
 ديزي يبا نع اذه لقنو ندبلا ءازجا عيمجب ةيؤرلا نا ىلا نورخآ بهذو ةفينح
 اهبر ىلا ةضان ذئموي هوجو رهاظب هجولا عيمجب اهنا ىلا نورخا بهذو يماطسبلا
 . ةرظان

 لهالا ةهبش ريغ نع ةئشانلا تالوقنلا هذه نم بجعلا هللايو نيدلا رون لاق

 نأ ىلع ليلد نم لهو . ةرخالا يف ةسداس ةساح ناسنالل قلخي هللا نأ ىلع ليلد نم
 لحم ةرخالا اولاق اضيأ . كلذل حلاص هلك هجولا وأ ةيؤرلا كاردال ةحلاص ندبلا ءازجأ

 دحأ روكذملا اذه نأ ىلع اليلد ملهف كلذ انملس انلق ةعساو ةردقلاو تاداعلا قرخ

 ةداعلا نم رصبلا هكرديام ندبلا ءازجأ عيمج كاردإ نأ ملسن ال انأ عم قراوخلا كلت
 نأ الا مهللا القع ليحتسملا نم يفرملل ندبلا كاردا ناف . اهقرخ لقعلل زؤجي يتلا
 دق ندبلا نأل ندبلاب ال رصبلاب كاردالا ذعنيح نوكيف ارصب هلك لوحي ندبلا نأ لاقي

 نوهقفي نوداكيال موقلا ءالؤه امف هجولا يف لوقلا كلذكو . رخا قلخ ىلا لوحت
 . ةيلقنلا ةلدألا يف يناثلا دصقملا اثيدح

 هلوق امهادحا نيتيآ ىلع اهنم رصتقيو هللا همحر نيدلا رون لاق
 ىلاعت هنع ةيؤرلا يفن يف ةحيرض ةيالا هذه نأ ملعأ لاق ( راصبألا هكردت ال ) : ىلاعت
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 رصب لك كاردال يفن ىهف اقلطم ىلاعت هل راصبالا كاردا ىفن هنأ امهدحأ نيهجو نم

 ةنسلا يفنبو دلولا يفنب حدمت اك اهب احدتمم ةيالا هذه ركذ ىلاعت هنأ امهيناثو . ىلاعت هل

 عيمج نم ينرملاب ةطاحالاب ةديقملا ةيؤرلا وه كاردالا نأب لوألا ىلع ضرتعاو لاق . مونلاو
 ال انلق معألا يفن يضتقيال صخألا يفنو ةقلطملا ةيؤرلا نم صخأ وهو هتاهجو هبناوج
 هدييقتو ءيشلا ىلا لوصولا يف ةقيقح هنال ةطاحلالاب ةديقملا ةيؤرلا وه كاردالا نأ ملسن

 كاردالا قلطم يفن ىلع ةلاد نئارقلا لب ةينرق الو ةينرقل الا حصي ال زاجم ةطاحالاب

 ماع ريغ يفنلا نأ يأ بلسلا مومعل ال مومعلا بلسل ةيالا نأ اضيأ هيلع ضرتعاو
 راصبألا لك هكردت ال اذكه . ىنعملا نوكيف امهضعب هاري نأ لمتحيف راصبألا عيمجل
 احدم تدرو اهنأل مومعلا بلسل اهنأ ملسن ال انلق . نينمؤملا راصبأ ىهو اهضعب لب

 هنع لوزي نأ حصي الو حدملا اذهل ليزم ىلاعت هل راصبألا ضعب كارداو . ىلاعت هل

 ةنسلاب افصتم ةرخالا يف نوكي نأ زاجل كلذ زاج ول ذا ىلاعت اهب حدمت يتلا هتافص

 ولو هنع هيفنب ىلاعت حدمت امم هلك اذه نال ؛ هيبشلاو كيرشلاو دلولاو ةبحاصلاو مونلاو
 ىلع قحتسيف اليخب الهاج ابولغم اروهقم ازجاع اليلذ ذئنيح ناكل كلذ هيلع زاج
 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت متشلا كلذ

 ىلع ليلد لدي مل اذا اميف ةتباث يه امنا مومعلا بلس ةدعاق نأ باوجلا لصاح

 ليلدو ليلدلا هيضتقي ام ىلا اهنع لدع كلذ ىلع ليلد لد اذا امأ . اهفالخ دارملا نأ

 لاقي ال دوصقملا تاف ةدعاقلا كلت ىلع لمح ناف ةيؤرلا ىفنب نب حدقلا دصق انه لودعلا

 ضارعألاك ءايشأ هقلح نم هب فصتا دق هنأل . لاعت هحئادم نم سيل ةيؤرلا يفنا نأ

 ضعب اضيأ كلذكو لوقن انأل هل احدم نوكي ال ويغ هب فصتا امو اهوحنو حاورأل او

 امهيفن نوكي الف كلذ وحنو رجشلاو طئاحلاك ةنسلاب الو مونلاب فصتي ال تاقولخلا

 يهو مالسلا هيلع ىسوم اهب هللا باجأ يتلا ةيالا ةيناثلا . مكمعز ىلع هل احدم هنع

 . ( ينارت نل )
 ىلاعت هنأ امهدحأ نيهجو نم ةيؤرلا يفن ىلع اهب لالدتسالاو نيدلا رون لاق

 . ةرخالاو ايندلا يف امئاد اهيفن نوكيف دبؤملا لابقتسالا يفنل يهو نلب اهافن

 قحأ ويغف هميلك نع اهافن ام ىتمو هميلك ىسوم نع اهافن ىلاعت هنأ امهيناثو
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 يف هب تدكأ ام هتضتقا ولو ديبأتلا يضتقت ال نل نأب ليألا ىلع ضرتعاو هنع اهيفنب
 برعلا ةغل يف درو دقو . هفدارمب ءيشلا ديكات اذه انلق ( ادبا هونمتي نلو ) : ىلاعت هلوق

 : هلوق كلذ نمف ريثك هنم

 نمق قيقح ريخلاب تنأ
 : رحلا لوقو
 وتاعد تحيبأ تناك نإ ريج لجأ برشم لوأ سودرفلا ىلع نلقو

 : نافنص ةيؤرلا يدقتعم نأ ملعأ ةيؤرلا دقتعم مكح يف ثلاثلا دصقملا

 هاري هنأ لاق نم مهنمف نافنص ءالؤهو ةرخالاو ايندلا يف ىري ىلاعت هللا نأ اولاق امهدحأ

 فنصو . باتكلا ةمداصمل نوكرشم ءالؤهو هاري نأ هللا ءاش يلو لك ةرخالاو ايندلا يف

 مشوأتل نوقفانم ءالؤهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل ايندلا يف ةيؤرلا اوصخ مهنم
 ءارسالا ةليل هبر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ مهل عضو ثيدحب باتكلا

 لطاب صيصختلا اذهو ( راصبألا هكردت ال ) : ىلاعت هلوق ثيدحلا اذهب اوصصخف
 باتك يفو لاق هيوار نع حص ول نا داقتعالا هب تبني ال داحآ ربخ ربخلا اذه نأل

 ري مل هنأكف هيلعو . كرشم وهف هبر ىأر ادمحم نأ لاق نم نأ هانعمام تالاهجلا

 . صنلا ةمداصم نع هب نوجرخي ائيش اذه مهليوات

 يلول ال الصأ ايندلا يف ىري ال هللا نأ اولاق ةيؤرلا ياقتعم نم يناثلا فنصلا

 يف ىري هنأ اولاق امهدحأ نافنص اضيأ ءالؤهو ةصاخ ةرخالا يف ىري امنإو . يبنل الو

 نوكرشم ءالؤهو انيديأو انهجوأو انماسجأك ديو هجوو مسج هلو زيحو ةهج يف ةرخالا

 هيبشتلا اذه نع اورتست : امهيناثو . ابر هنومعزي انص نودبعي مهف هقلخب مهبر مهعاواسمل
 حيرص نم رارق اذهو اهفيكن ةلاح الو ةئيه الب يأ ةيفيك الب ةرخالا يف هارن اولاقف
 : مهيف يرشختزلا لاق اذلو . ىنعم هيف ع وقولا عم هيبشتلا

 ةفكوم يرمعل رمح ةعامجو ةنس مهاوه اومس ةعامجل
 ةفكلبلاب اورتستف ىرولا عنش اوفوختف هقلخب هوهبش دق
 : يليلخلا ققحملا لاق اذلو . ةنس الو باتك نم ليلد اهيلع مقي مل فيك الب ةدايزو
 هفدرأ اذ نمف اذب يبنلا لاق الو فيك الب تلاق ام يالاف
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 هفخسا ام لئاقل دازي كفا ىوس فيكالب مهلاقم ىرتأ
 اولوأت مهنأ كلذو هب مهقلعتو باتكلا مهلوأتل نوقفانم مهنأ اندنع ءالؤه مكحو

 ههجو ) : لاعت هلوقل ايندلا راد ف كاردالا يفنب ) راصبالا هكردت ال ( : لاعت هلوق

 . ملعأ هللاو ةيالا ىنعم يف مالكلا طسب مدقت دقو ( ةرظان اهبر ىلا ةرضان ذئموي

 ةنسلاو باتكلا نم ةهبشملا اهب تقلعت ظافلأ ريسفت يف باب

 يف تطرفام ىلع يترسحاي سفن لوقت نأ ) : ىلاعت هلوق يف امك بنجلا اهنم
 ىلع عقي امنا مدنلا نأل كلذ ريغب اهليوأت حصي ال ذإ هللا رمأ يف هانعمو ( هللا بنج
 هلل نأ معز نم لوقو مسج هللا نأ اهلوأت نم لوق طقسف يهانملا باكتراو رماوألا كرت
 هفرعت يذلا بنجلا ىلع اهولمحي نأ امإ مهنأل يهام فرعن ال بنجلا ىمست ةفص

 مزليف برعلا هلقعت ال بنج ىلع وأ انلقام مزليف ازاجم وأ ميسجتلا مزليف ةقيقح برعلا
 بلق نا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةياورلا يف امل عباصألا اهنمو لقعي ال امب باطخلا

 نمحرلا ةردق تحت نمؤملا بلق نأ هانعمو . نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا
 هجولا اهنمو ةيببسلا هتقالع لسرمزاجم ةردقلا ىلع عباصألا قالطاو . ءاش فيك هبلقي
 ىنعمب وهو ههجو الإ كلاه ءيش لك ( كبر هجو ىقبيو ) : ىلاعت هلوق يف روكذملا

 تيبلا ردب موي هوجو يف اك تاذلا ىلع هجولا قلطت برعلاو ىلاعت هتاذ الإ يأ تاذلا

 مسا قالطا هتقالع يلاسرا زاجم تاذلا ريغ ىلع هقالطا يفو تاذلا ريغ ىلع هقلطتو

 : ىلاعت هلوق يف اك نيعلا اهنمو لاحم ىلاعت هقح يف ةيقيقح ةدارإو لكلا ىلع ؤزجلا
 يلاسرالا زاجلا ليبس ىلع ظفحلا ىنعمب يهو ( ينيع ىلع عنصتلو اننيعأب يرجت )
 نأل ظفحلا وه يذلا ببسملا ىلع ةرصابلا وه يذلا ببسلا مسا قالطا هتقالع
 ( مهيديأ قوف هللا دي ) : ىلاعت هلوق يف ةدراولا ديلا اهنمو اهب الإ ابلاغ لصحي ال ظفحلا

 ةحراجلا ىنعم ال ةردقلا ىنعمب ىهو ( اماعنأ انيديأ تلمعامم يديب تقلخامل)هلوق يفو

 اك ةضبقلا اهنمو ( ناتطوسبم هادي لب ) : ىلاعت هلوق يف امك عضاوم يف ةمعنلا ىنعمبو
 : ىلاعت هلوق يف اك ءاوتسالا اهنمو ( ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألاو ) : ىلاعت هلوق يف
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 لاقو . ةميقلا موي هكلم ضيألاو يأ كلملا امهب دارملاو ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا )
 : رعاشلا

 قارهم مدو فيس ريغ نم ةقارعلا ىلع رشب ىوتسا دق
 دجلاف انبر دج ىلاعت هنأو نجلاو ىسوم نع ةياكح ىلاعت هلوق يف اك دجلا اهنمو

 هلوق نم يأ ركملا اهنمو . ءايربكلا يه يتلا ةمظعلا ىنعمب وأ تاذلا ىنعمب ةيالا يف
 ركملاف ( نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نماي الف اركم انركمو اركم اوركمو ) : ىلاعت

 هللا ىلع نازوجي الو ةعيدخلاو لايتحالا ىقيقحلا هانعم نأل ةبوقعلا ىنعمب ىلاعت هيلإ دنسملا
 نأب ةقيقح اهرخآ ىلا اديو اهجوو انيع هللا نأ ىلع ةهبشملا لدتسا دقو . ىلاعت
 يبنلا نأو اهنع اولأسي مل لجو زع هللا باتك يف اهلاثمأو ظافلألا هذه اوعمس امل ةباحصلا

 هللا ىلص لوسرلا مهل نيبل رهاظلا اهانعم ريغ ديرأ ولف كلذ نم ءيشب مهربخي مل
 . مانالا ىلع ليكشتلاب ال ماكحالا نييبتب ءاج هنال كلذ ملسو هيلع

 اوناك بيعلا نأل ليكشت اذه لثم نع توكسلا يف سيل نيدلا رون لاق

 متأو روهظلا ةياغ يف مهدنع كلذ ناكو . ةنيرق اهنم مهدارمل اوبصن هل تعضو ام
 ربخلا رابخا كلذكو ثبع هروهظ عم هنع ثحبلا نال هنع نولءاسي الف حوضولا

 . ملعأ هللاو لاكشا الف ثبعلا نم دعي امنا حوضولاب

 لاعت هقح يف ةزئاجلا تافصلا باب

 ةلزتعملل افالخ هيلع بجاولا نم سيلو لسرلا ثعب ىلاعت هقح يف زئاجلا نم نأ ملعا

 . مهوحنو ةيتمسلاو ةمهربلل افالخ هيلع ليحتسملا نم الو ةفسالفلاو
 داعملاو شاعملا رمأ ةيحالص نأل ىلاعت هللا ىلع لسرلا ةثعب اوبجوأف ةلزتعملا امأ

 . مهس الإ ماظن كي الف مهدوجو ىلع ةفقوتم

 ةياعر بوجوب دسافلا مهبه ذم ىلع ينبم وهو هللا همحر نيدل ١ رون لاق

 درو لقعلا مكحتب مهلوق ىلع ينبم ةيحلصالا ةاعارم بوجوو ىلاعت هتنا ىلع ةيحلصالا
 . هلاطبا مدقت دقو هيلإ عرشلا
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 لاق ةعيبطلا وأ ةلعلا قيرطب ىلاعت هللا ىلع كلذ اوبجوأ دقف ةفسالفلا امأو

 . ةعيبطلا الو ةلعلا ال راتخلا عناصلا وه هللا نأل رهاظ مهبهذم نالطبو
 نأ لاتحال اهتاذل ةليحتسم اهنأ بهذ نم مهنمف ةثعبلا ةلاحتساب نولئاقلا امأو

 هناب بيجأو هيلا نجلا ءاقلإ نم وه امنا رشبلا اذه ىلا ءاج يذلا ربخلا كلذ نوكي

 دنع نم ال هللا دنع نم ربخلا كلذ نأ هب كردي املع هيلا ىحوملا رشبلا يف هللا قلخي
 يف اهناكما عم فيلكتلا ةلاحتسال ةليحتسم اهنأ معز نم مهنمو نيطايشلاو نجلا
 قرخ ناب بيجأو القع ةداعلا قرخ ةلاحتسال ةليحتسم اهنأ معز نم مهنمو اهسفن

 . ضأللاو تاومسلا قلخ عادبا نم دشأب وه سيل ةداعلا

 عوقو ىلع ةلادلا تازجعملا دوجوب اوبيجأو اهعوقو ركنأو اهزاوجب لاق نم مهنمو
 غيلبتلاب هرماي مل يبن ىلا ءاحيالا ىلاعت هيلع زئاجلا نمو ضراعم ال ثيح ةزجعملا
 ةنئاكلا ةلدألا انل مهبصن لسرلا لاسرا يف ةمكحلاو لوسرلا نود يبنلا مساب صتخيف

 نم لسر مهنأو ءايبنأ مهنأب مهاوعد ةنورقم انبر ناوضر قيرط كولس ىلا انتيادهل اببس
 ةلطبم ةداعلل ةقراخ تازجعم هغيلبتب مهرمأام هللا نع نوغلبم مهناو هقلخ ىلا هللا
 لك يف يدبع قدص ةلزنم ةلزان مهاعدم قيدصت ىلع ةدهاش مهل دناعملا ةضراعمل

 نع ال ىلاعت هنم لضفت ضحم نع وه امنا تازجعملا كلتب مهاوعد نرقو ينع هغلبام

 . باهيا نع الو بوجو
 زجعلا نم ةذوخأم ةغل ةزجعملا نأ ملعاو يروجابلا لاق هللا همحر نيدلا رون لاق

 وأ ةلاسرلا ىوعد وه يذلا يدحتلاب نورقم ةداعلل قراخ رمأ افرعو ةردقلا دض وهو

 دي ىلع ةداعلا فالخب رهظي رمأ يه دعسلا لاقو لاق . ةضراعملا مدع عم ةوبنلا

 ربتعا دقو . هلثمب نايتالا نع نيركنملا زجعي هجو ىلع نيركنملا يدحت دنع ةوبنلا يعدم

 : دويق ةعبس اهيف نوققححا

 نيب نم ءاملا عبنك يناثلاو نآرقلاك لوألاف اكرت وأ العف وأ الوق نوكت نأ : لألا
 . مالسلا هيلع ميهاربا انديسل رانلا قارحا مدعك ثلاثلاو ملسو هيلع هللا ىلص هعبصأ

 دعب ةرم هيلع اورمتساو سانلا هداتعاام ىهو ةداعلل ةقراخ نوكت نأ : يناثلا

 . ىرخأ
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 ىهو ةماركلا كلذب جرخو ةلاسرلا وأ ةوبنلا يعدم دي ىلع نوكت نأ : ثلاثلا

 نم مهل اصيلخت ماوعلا دي ىلع رهظيام ىمهو ةنوعملاو حالصلا رهاظ دبع دي ىلع رهظيام
 ىلع رهظيام ىهو ةناهالاو اركمو ةعيدخ قساف دي ىلع رهظي ام وهو جاردتسالاو ةدش
 . ةحيحصلا تيمعف ءاربتل روعأ نيع يف لفت هناف ةمليسمل عقو اك هل ابيذكت هدي

 نأب امكح وأ ةقيقح ةلاسرلا وأ ةوبنلا ىوعدب ةنورقم نوكت نأ : عبارلا

 اسيسأت ةلاسرلا وأ ةوبنلا لبق ناك ام وهو صاهرالا كلذب جرخو ريسي نمزب ترخأت

 . ةثعبلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هل مامغلا لالظأك اهل

 ةيا لاقاذا اك اهل فلاخلا كلذب جرخو ىوعدلل ةقفاوم نوكت نأ : سماخلا

 . لبجلا قلفناف رحبلا قالفنا يف قدص

 اذا اك هل ةبذكم تناك اذا ام كلذب جرخو هل ةبذكم نوكتال نأ : سداسلا

 ىقدص ةيآ لاق ول ام فالخب باذك رتفم هنأ قطنف دامجلا اذه قطن قدص ةيآ لاق

 ال دامجلا نأ قرفلاو باذك رتفم هنأ قطنو ىيحأف هؤايحاو تيملا ناسنالا اذه قطن
 راتخا امير هنأل هبيذكت ربتعي الف راتخم ناسنالاو يهلا رمأ هنأل هبيذكت ربتعاف هل رايتخا

 . ناميالا ىلع رفكلا

 دازو نيدلا رون لاق رحسلا كلذب جرخو هتضراعم رذعتت نأ : عباسلا

 اهبرغم نم سمشلا عولط نمزك ةداعلا ضقن نمز يف نوكت نأ وهو : انماث
 تبنت نأ ضرللو رطمتف رطمت نأ ءامسلل ورمأك لاجدلا نم عقي ام كلذب جرخو
 . ملعأ هللاو تبنتف

 مهقح يف زوجيامو مهيلع ليحتسي امو لسرلل بجي اميف باب

 بجاولاف ةليحتسم تافصو ةبجاو تافصو ةزئاج تافص ,ءايبنألاو لسرلل نأ ملعأ
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 لك هلع هلوق يف اك مهداقتعا بسحب ولو يروجابلا لاق . نيدلا رون لاق
 ملس نيح هللا لوسراي تيسن مأ ةولصلا ترصقا نيديلا وذ هل لاق امل نكي مل كلذ

 نود داقتعالا ةقباطم سفنب قدصلاب فصويال ربخلا نأ نيدلا رون لاق . نيتعكر نم
 ةلع هنأ ثيدحلا اذه لثم يف لاقي نأ يغبنيف ةرعاشألا بهذمو انبهذم وه اك عقاولا

 عقاو وه اذإف عقي مل كلذ لك نا هرابخا لاح نط هنإف هنظ يف عقاولا نع ربخأ امنإ
 ول لاقو لخنلا نوربوي ةعامج ىلع كلع رم دق ليق ناف يروجابلا لاق . هضعب
 ناك ىنعملا نأل ءاشنالا ليبق نم اذه نأب بيجأ تصاشف اهوكرتف تحلصل اهومتكرت

 اصقن دعي ال يجرتملا عوقو مدعو بذك الو قدصب فصتيال ءاشنالاو كلذ يناجر ين
 ولو قلخلا ىلا هلاصياب اورمأام لاصيا وهو غيلبتلاب مهفاصتا مهقح يف بجاولا نمو .
 نم رفكلا راهظاو غيلبتلا كرت زاوجب نيلئاقلا ةعيشلل افالخ مهكاله ىلا كلذ ىدأ
 . كالهلا اوفاخ اذا ةيقتلل ءايبنألا
 يف نيفلاخلا ةثكل الصأ ةوعدلا لاطبا لل ك كلذ مهقح يف زاج ول نيدلا رون لاق

 رشن نم مهنمو رانلا يف يقلأ نم مهنم نأ ىتح ءوسلاب مهل نيدصاقلاو مهرمأ ادبم

 بجي هناف هناتكب اورمأام جرخيل هغيلبتب نيرومأملاب غيلبتلاب انديق امنإو لاق . راشنملاب

 . نيفرطلا نم اوءعاشام مهقح يف زوجي هناف همدعو هغيلبت يف اوريخ امو هناتك مهقح يف
 يهنمب سبلتلا نم مهنطاوبو مهرهاوظ ظفح ىهو ةنامألا مهقح يف بجاولا نمو

 دسحلاو رمخلا برشو انزلا نم نوظوفحم مهف ىلرألا فالخ وأ ةهارك يبن ولو هنع
 ةنامألا بوجو ليلدو بودنملاو بجاولا نيب ةرئاد مالسلاو ةؤلصلا مهيلع مهلاعفأف ربكلاو

 ريغ نم مهعابتاب انرمأ هللا نأل هب نيرومأم انكل هوركم وأ مرحم لعفب اوءاج ول مهنا مهل

 الو ةمرحم محلاعفأ نوكت الف ىلرألا فالخ الو هوركم الو مرحمب رمأي ال وهو ليضفت
 . ىلألا فالخ الو ةهوركم

 يبنلا نوكي الف . ةلوقعملا ءايشألل نيلقاع اونوكي نأ مهقح يف بجاولا نمو

 نوكي ال يبنلا نأ ىلع ليلدلاو ةلقاعلا ريغلا تاناويحلا رئاس نم الو اهوتعم الو انونجم

 امأو . نونجم وأ رعاش اولاقو ةنج هب مأ ةنجلاب هيبن فصو نم ىلع ىلاعت هراكنا انونج
 كلبق انلسرأ امو و : ىلاعت هلوق ةلقاعلا ريغلا تاناويحلا نم هنوك مدع بوجو ليلد
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 لبق لاجرلا ريغ لاسرإ يفن يف ةحيرص ةيالا هذهف ه ةيالا . . . مهيلإ يحون الاجر الإ
 سنج ريغ نم لوسر نكي مل هنأ ىلع لدف اضيأ لجر انيبنو مالسلاو ةولصلا هيلع انيبن
 زئاج لب القع ليحتسي امم سيل ءالقعلا ريغ نم ايبن الا دوجو نأ ملع او . ءالقعلا

 نم وه سيلف ه لحنلا ىلا كبر ىحوأو ف : ىلاعت هلوق امأ لقنل عقو ولو عقي مل هنكل
 بجم اممو اتويب لابجل ١ نم ذختت نأ كبر اهملأ يأ ماحلال ١ ىنعمب وه امنإو ءانبل اب ءاحمالا

 نع مهنم مزحلا ليبس ىلع يحولا نم مهيلإ يقلأ امل نيظفاح اونوكي نأ مهقح يف
 مهقلاخ رماب نواهتلاو غيلبتلاب رمالا رماب نواهتلا لا دوم لامهالا نال هنم ءيش نايسن

 موصخلا مازلال ظقيتلاو نطفتلا مهقح يف بجاولا نمو . اهنع نوموصعم مهو ةريبك
 تايآ مالسلاو ةالصلا مهيلع مهل ةناطفلا بوجو ىلع ليلدلاو ةلطابلا مهيواعد لاطباو

 نع ةياكح ىلاعت هلوقكو هم هموق ىلع ميهاربا اهانيتا انتجح كلتو » : ىلاعت هلوقك

 نم مهضعبل تبث امو 4 نسحا ىه يتلاب مهلداجو ظ : ىلاعت هلوقكو هعاوناب تيتا

 قئالاف طقف ءايبنأ لب السر اونوكي مل ناو مهعمجل ةناطفلا تبثتف ويغل تبثي لامكلا
 ع وقو ريدقت ىلع مصخ ا هب نودري ام ةناطفلا نم مهدنع نوكي نأ ةوبنل ١ بصنمب

 هتعلاو نونجلاو بذكلاك كلذو مراكملا كلت دض مهقح يف عنتمملاو مهنم لادج

 . يصاعملا باكتراو هفسلاو
 باكترا نم ءايبنالا ةمصع ىلع تقفتا ةمالا نأ ملعأ هللا همحر نيدلا رون لاق

 اميف مهيلع بذكلا ةلاحتسا ىلع اضيأ اوعمجأو ةعيشلا نع مدقتام الإ ادمغ كرشلا

 اوثعبام ريغ يف اوهس مهيلع بذكلا زاوج يف اوفلتخاو مدقت دقو اوهس وأ ادمع هب اوثعب
 امأو . ةسيسخلا ريغلا ةريغصلا باكترا -زاوج يف اضيأ اوفلتخا كلذكو . هغيلبتب
 . كرشلا ةريغ رئابك كلذكو اقافتا مهيلع ةليحتسمف اهوحنو ةمقل ةقرسك ةسيسخللا

 يف يئابجلا عنمو مهيلع اهزاوج يلا ةيوشحلا تبهذو هللا همحر نيدلا رون لاق

 امأو . ةوبنلا دعب هلك اذه دمعلا ليبس ىلع اهريغو ةسيسخلا ةريبكلاو ةريغصلا مهقح

 ضعب اهعنمو مهيلع رئابكلا زاوج ىلا ةلزتعملاو ةرعاشالا نم روهمجلا بهذف اهلبق
 ةرهاع ل ١ نوكك رفنيام لك مهضعب عنمو ةوبنلا دعب عابتال ا نع رفني ام اهنال ةلزتعملا
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 نيدلا رون لاق اهدعبو { ةوبنلا لبق ةريبكلاو ةيغصلا ةضفارلا تعنمو كلذ وحنو
 امل اضيا رئاغصلا سيسخ نمو اقلطم رئابكلا نم ةوبنلا دعب نوموصعم مهنا به ذملاو

 لبق اماو . مهيلع ليحتسيام ةلاحتسا ىلعو هل بجخام بوجو ىلع ةلدالا نم مدقت

 نم ةلزتعم ١ ضعب هاعد اامو مهيلع هزوجي لقعل او مهنع كلذ عفري يعمس ليل د الف ةوبنل ١

 . لوالا داسفالل حمم ريخالا حالصالا نأل ملسم ريغف ةوبنلا دعب مهعابتا نع رفنم هنأ

 صخأ زاوجلا نال مهنم اهعوقو مزلتسيال ةوبنلا لبق رئابكلا مهيلع انزيوجت نأ ملعاو لاق
 هعنم ىلع ليل د حص ولو عناملا مدع عم لاحلا باحصتسال هب انلق دقو ع وقول ١ نم

 . ميركلا مهبصنمب قئاللا وه عنملا نأل هانعنمل

 انرما دق انا اهنم ةلدا ةوبنلا دعب مهتمصع ىلع انلو هلل همحر نيدلا رون لاق

 نا لقإل هلوقو هماوهتناف هنع مكآهن امو هوذخف لوسرلا مآتأاموإ ىلاعت هلوقك مهعابتاب
 انكز سئاسخلاو رئابكلا مهيلع تزاج ولف همهللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك

 كلذ مهيلع زاج ول مهنا اهنمو لطاب وهو اهيف مهل انعابتا لاح امهباكتراب نيرومأم
 أبنب قساف مكءاج نات ىلاعت هلوقل ايندلا روما نم ءيش يف ةداهشلا يلوبقم ريغ اوناكل

 نع ةياكح ىلاعت هلوق اهنمو ىلاعت هللا نع هب اوءاج ام مهنم لبقي فيكف ههاونيبتف
 الو ناطلس . مهيلع كل سيل يدابع نات هلوقو ه“44نيصلخملا مهنم كدابع الإ ظ سيلبا

 اذاو «مإنوفطصملا هدابع مهناو هيحول هللا مهافطصا ذنم مهقرافي مل صالخالا نا كش

 ليلدلا اذه نا لاقي ال ةمصعلا مهل تتبثف ليبس مهيلع ناطيشلل سيلف كلذك اوناك

 نم وه سيل مهنم كلذ لثم رودص نا لوقن انا اضيا ةفيفخلا رئاغصلا مهباكترال فان

 ةصق يف اك هلعاف نم ليوأت وأ وهس وأ ةلفغ كلذ أشنم امناو مهيلع ناطيشلا طيلست
 سوسوملا وه هنال ناطيشلا ديك نم وه مدال عقو ام نا ليق ناف مالسلا هيلع مدا

 هيلع مدا لوأتب عقو امناو ناطيشلا طيلست نم كلذ سيل هناب انبجا كلذ مهل نيزملا
 ريغ ةرجش نم لكأف ةرجشلا كلت سنج نع ال ةصوصخم ةرجش نع يهنلا مالسلا
 . ليق اذك اهسنج نم اهنكل اهيلا راشملا

 نع امكبر اكاهن اموف سيلبا نغ ةياكح ىلاعت هلوق رهاظ يفو نيدلا رون لاق
 دعب لكأف يهنلا يسن مالسلا هيلع مدا نا هنع باوجلا نكلو هدري ام ةرجشلا امكلت
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 ةرجشلا نم مدا لكا ليقو هئىسنف لبق نم مدا ىلا اندهع دقلو ىلاعت هلوقل نايسنلا

 مهل اهيعدن الو ءايبنألل لب ءايلواللةمصعلا يعدن ال انال لاكشا الف هيلعو ًابني نا لبق

 كلذو هكرتو هلعف يا مهقح يف زئاج وهف ليحتسملاو بجاولا ادع ام ةوبنلا لبق اضيا

 يتلا ءايشالا الا قاوسالا يف يشملاو سانلا ةطلاخمو عامجلاو مونلاو برشلاو لكالاك
 لاق ث هكقلَع هللا لوسر نع كلذ اوور موقلا ناف امايق لوبلاك ءايبنالل اهلعف حبقتسي

 ىلع سيل امئاق لاب نمف ههميميظع قلخ ىلعل كناوؤئ ىلاعت هلوقل لطاب وهو نيدلا رون

 . ملعا هللاو ميظع قلخ ىلع نوكي نا نم الضف نسح قلخ

 ضعب ىلع مهضعب ءايبنالا ليضفت يف باب

 ىلع روصقم ضعب ىلع مهضعب ءايبن الا ليضفت هلل ا همحر نيدل ١ رون لاق

 يف مكحلل الها انسل انال هنم داهتجاب بابلا اذه لخدي نا دحلال سيل يا عامسلا ِ

 مهضعبو ىسوم مهضعبو حون مهضعبو مدآ هدعب مهضعب لضفف هككع انيبن لكلا
 ىسيعف احونف ىسومف حيحصلا وهو بطقلا لاق & لاق ميهاربا مهضعبو ىسيع

 ىسيعف ىسومف ميهارباف انيبن ءايبنالا لضفا اذكه لاقف حون ىلع ىسيع لضف مهضعبو
 هلوق ءايبنالا رئاس ىلع كلع هتيلضفا ىلع ليلدلاو مالسلاو ةولصلا اعيمج مهيلع حونف
 ءايبنالا قالخا الوا ركذ هناف هدتفا مهادهبف هئللا مهاده نيذلا كئلوا ىلاعت

 عيمج فصتي ن ١ هيبن رم ١ ش هب هص اصتحخا مهفي قلخب مهنم لح او لك فصوو

 انا كقْلَع هلوقو اهضعبب فصتملا نم لضفا اهعيمجب فصتملا نا كش الو قالحلا

 وا كلذ نم مظعا رخف الو وا كلذ قوف رخف الو يا رخف الو نيرخالاو نيلوألا مركا
 . رخف الو مدا دلو ديس انا نفع هلوقو ارخف كلذ لوقا الو

 ىلع ينولضفت ال» لاق هنا نلع هنع يور ام اذه يفاني الو نيدلا رون لاق
 وا اعضاوت كلذ لاق نوكي نا لاتحلال «ىسوم ىلع ينوريخت ال» هلوقو « ىتم نب سنوي

 لوق يف نوروكذملا مهو مهريغ نم لضفا مزعلا ولواو مهنم لضفا هنا ملعي نا لبق هلاق
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 : رعاشلا

 دمحم يبنلاو ىسيعو ىسومو امهالك ليلخلاو حون مزعلا ولوا
 ضعب ىلع مهضعب ءايبنالا ليضفت ةلدا تلمأت اذاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 كلذك ةلضافملا هذه داقتعا بجي الف نظلا ىلع ىنبي ال ملع داقتعالاو ةينظ اهتيأر

 ىلع ةفوقوم اهنال مهبتك يف ةلضافملا هذه ركذب ةقراشملا انباحصا نتعي مل كلذلو لاق
 داح آ ربخ انلقل كلذ دوجو اهيف انردق ولو ربخ حرصت اهيف دري لو عراشلا نم | . عمل ١

 قلخلا عيمج ١ > ىلع انيبن ةيلضف ا داقتعا بجح معن رهتشال رت اوت ولو داقتعالا هب تبثي تبثي ال

 ةمالا ت دقو اضيا كلذ يف هنع ةيورملا رابخاللو كلذ ىلغ ةيدمحملا ةمالا عامجال

 فلا ةئام ءايبنالا ددعو ميظعلا لضفلا وذ هللو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كل؛لوبقلاب

 ةعبراو ةئامثلث ليقو روهشملا ىلع رشع ةثالثو ةئامثلث مهنم لسرلاو افلا نورشعو ةعبراو

 لع دمحم مهرخآو هينب ىلا لوسر وهو ال ا هيلع مدا مهلوأ رشع ةسمخ ليقو رشع
 . هنيزو دمحمو ىسيعو دوادو ىسومو ميهارباو حونو مد آ مهو ةفاكلا ىلا اوثعب مهنم ةعبس

 ةفيلخ هنأل اضيا ةفاكلا ىلا لسرا .نمم عشوي نا سايقلاو يخامشلا ردبلا لاق

 مهنم ةسمخو دواد ةفيلخ هنال مالسلا هيلع ناميلس مهنم ناو ةاروتلا ماكحاب رماو ىسوم

 دوه نويبرع مهنم ةعبراو لع دمحو ناميلسو دوادو عشويو ىسوم فيسلاب اوثعب
 نمو مالسل ١ مهيلع سير دا و ثيشو مد آ نوين ايرس ةن ;الثو دل دمحمو حلاصو بيعشو

 ليئارساو هما نطب يف صيعلا هيخا دعب هبقعتل هب يمس بوقعي ةعبرا نامسا مهنم هل

 دمح عبارلاو نونلا وذ وهو سنوي ثلانلاو حيسملا وهو ىسيع يناثلاو هللا يفص هانعمو

 نافوطلا دعب قبي مل هنال حونو رشبلا وبا هنأل مدآ ةثالث مهنم دادجالاو للع دمحا وهو
 وبا وهو مرغو شيرق نم نييناندعلا وبا هنالو ابا هامس هللا نال ميهارباو هل الا لسن

 . هدالوا مكح يف لوسرلا ةماو كلع هللا لوسر

 مهنم ةعبرا نا نم ةبراغملا انباحصا بتك ضعب يف درو امو نيدلا رون لاق
 رضخلا امهو ضرالا ف نانثاو ىسيعو سيردا امهو ءامسلا ف مهنم نانثا نالا ىللا ءايحا

 ملو عراشلا نم فيقوتب الا كلذ ىلا لصوتي ال نكل هعوقو نكمملا نم وهف سايلاو

 هب نسحنف هيلع علطن مل ام ىلع علطا كلذب لئاقلا لعلف لاق كلذ يف ربخ انيلا لصي
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 نامقلك دبع ةوبنب لاق نمل افالخ رارحا مهلك ءايبنالاو ركذ ام لهج انعسيو نظلا

 توبث يف فالخلا عم اذه كولمم هنا تبثي ملف ينون هنا تبث نا لوقن انال ينون هناف

 ىلاعت هلوقب الدتسم مهنم نكي ل نم ةوبنب لاق نمل افالخ ىرقلا لها نم مهلكو هتوبن

 مهنا رخا باوجو ناكم ريسافتلا ضعب يف ودبلا نا هباوجو هيودبلا نم مكب ءاجوؤلل

 ضعب دنع روكذ مهلكو مهورواجف مهيلا اوثدح امناو ودبلا نم لصالا يف اونوكي مل
 . همممهيلا يحون الاجر الا كلبق نم انلسرا اموف ىلاعت هلوقب الدتسم

 ىلع ليلد وه امناو لاجرلا يف ةوبنلا رصح ىلع ليلد اذه سيلو نيدلا رون لاق
 ةراسو ءاوح تس نهو أبنت نم ءاسنلا نم رجح نبا لاق اذلو مهيلع ةلاسرلا رصق
 ةيساو ميرم عبرا ةوبن يف فالتخالا عقو دقو ريغ نعو ىسوم ماو ةيساو ميرمو رجاهو
 . ملعا هللاو رجاهو ةراسو

 انتعيرشب ءايبنالا عئاش خسن يف باب

 ةخسان مالسلاو ةولصلا هيلع انيبن ةعيرش نا ملعا هللا همحر نيدلا رون لاق

 ثعب هناف قالخالا مراكمو ديحوتلاك هخسن حصي ال ام الا لوالا عئارشلا عيمجل

 اهليدبت حصي ال ىلاعت هللا تافص نال هخسن حصي الف ديحوتلا اما اهلدبيل ال اهممتيل

 لاق ىري هنا دقتعي نا اذه رمؤيو ىري ال هللا نا دقتعي نا يبنلا اذه رمؤي نا زوجي الف

 لاقو هلبق نمم دحا ةعيرشب ادبعتم نكي مل كنع انيبن نا ملعاف اذه تفرع اذاف
 انلق هم مهاربا ةلم عبتا نا كيلا انيحواوؤئ ىلاعت هلوقل ميهاربا ةعيرشب دبعتم هنا مهضعب

 ةلاحلا هذهو كلذ وحنو ىلاعت هل دلولا ءاعداو كشلل ةيفانملا ةيفينحلا يف هعابتاب رما

 نيباتكلا لها قافتا يه ةيزمل هيلا اهتفاضاب ميهاربا صخو ءايبنالا عيمج اهيف كرتشم

 ىسوم ةعيرشب ليقو حون ةعيرشب دبعتم هنا ليقو مهدنع هترهشو هتوبن ىلع نيكرشملاو

 يف مكح لوالا عئارشلا نم ءيش يف درو اذاو لوألا حيحصلاو مزعلا اولوأ ةعيرشب ليقو
 بهذ ال ما هب ذخالا حصي له ريرقت الو خسن ءيش انعرش نم هيف نكي مل ءيش

 هب لمعي ال خوسنملاو انعرشب تخسن عئارشلا عيمج نال كلذ نم عنملا ىلا مهضعب

 . ءايشالا لصا ىلا هانددر الاو هب انلمع ءيش انعرش نم هيف درو ناف
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 هنع لقتني الق هيف هللا هلزنا يذلا همكح وه ءيشلا كلذ لصا نيدلا رون لاق
 هلبق نم ةعيرشب ادبعتم مالسلاو ةولصلا هيلع انيبن نوك انه نم مزلي الو رخا مكحب الا

 عرشلل ريرقتلا نا لاقي ال هلقن انيلا لصي مل هل ريرقتو رخا مكح هيف نوكي نا لاتحال

 ع رش نا مهضعب لاقو هريغ لب هنيجع هن ١ ملسن ال لوقن انال. هب دبعتل ١ نيع وه لوال ١

 ونب ءالؤه نكل هيلع نحن ام نيع وهو نيدلا رون لاق ، خسني مل ام انل عرش انلبق نم
 . ملعا هللاو هيف ام تفرع دقو هلبق نم ةعيرشب دبعتم كفع المحم نا ىلع مهبهاذم

 ةكئالملا ركذ يف باب

 تسيلو رونلاك ءيضت اهنكل ويغ نم ليقو رون نم ةفيطل ماسجا ةكئالملا
 تلاقو لسرلا مهارت اذكهو ةفلتخم لاكشاب لكشتلا ىلع ةرداق امظع الو امد الو امحل

 © اوتام نيذلا مدا ينب نم نيبيطلا ءالضفلا حاورا يه ةكئالملا نا ىراصنلا نم ةفئاط

 نا ةعطاقلا ةلدالا مايقل هكارشاب انمكح اذه دقتعا نمو بطقلا لاق نيدلارون لاق

 نم اضعبو رونلا نم قلخ مهضعب نا ىلع ةلادلا ثيداحالا نم كلذك اوسيل ةكئالملا

 ةلمج لك نا ملعت نا بجاولاو لاق عامجالل فلاخم وهف كلذ ريغ دقتعا نمو ركذلا

 قوملا حاورا ةكئالملا انلق اذاف ةلمج مدا ونبو ةلمج نجلاو ةلمج ةكئالملا ىرخالا ريغ

 ةدح ىلع ثعبت ةكئالملا نا ةلدالا تماق اضياو مدا ينب نم اونوكي نا مزل ءالضفلا

 ام ريغ حاوراب نيثوعبم وا نيثوعبم ريغ وا حور الب نيثوعبم مدا ونب نوكي نا مزليف
 هنأب اعرش فوصوملا ثعبلل راكنا هنال كرش هلك كلذو ايندلا ةايحلا يف مهيف تناك
 نوثعبي فيكف ايندلا يف مهيف ناك امم ثوعبم ريغ ءيش مهنم كرتي ال هناو ةايحو حاورا

 معزو كداسجا ىلا يعجرا حاورالا اهتيا كلملا يداني امناو مهيف تناك يتلاخيورلا نودب

 يف نكت مل حاورا يهف ةقيقحلا يف ةقطانلا سوفنلل ةفلاخم ةدرجم رهاوج اهنا ءامكحلا
 نويبوركلاو نوبرقملاو نويلعلا مهو ةدابعلل مسق : نامسق ةكئالملاو بطقلا لاق داسجا

 يحو نم هبهللا رما ام ةمدخل مسقو نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي العو لج هللا لاق
 يناثلا مسقلا يا ارما تاربدملا مهلكوا ارما تاربدملا مهنمف كلذ ريغو مجرو باحسو
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 ام نولعفيو مهرما ام هللا نوصعي الت ىلاعتهللا لاق يضرا مهضعبو يوامس مهضعب

 ىلاعت هلوقل كرشم وهف كلذب مهفصو نمو ثانا مهناب مهفصو زوجي الو «نورمؤي
 © لاجر مهناب مهفصو اضيا زوجي الو هماثانا نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجو

 . قفان كلذب مهفصو نمو يروجابلا لاق نيدلا رون لاق

 ىلعو ىلاعت هلوق هيلع اولوأتو انباحصا ضعب كلذ زوجو نيدلا رون لاق
 مهللا كلذب لاق نم قافن ىلع ليلد الو لاق ةكئالم مهناب لوقلا ىلع هلاجر فارعالا

 ةيروكذلا دوجو نم لاجرلل ةمزاللا تافصلاب مهفصو لاجر مهناب لئاقلا ديري نا الا

 مسالا لولدم ال مهيلع لاجرلا مسا قالطا الا دري مل انباحصا نم كلذ زوجو اهمزاولو

 ءانف دعب كلذك نوتوميو ةدحاو ةعفد اوقلخ ليقف مهقلخ أدبم يف فلتخاو مهفاف
 فقوتلا ىلوالاو كلذ ىلع ةلادلا ثيداحالل حيحصلا وهو نيتوافتم اوقلخ ليقو قلخلا

 وأ نوبرشي وأ نولكأي مهناب مهفصو زوجي الو ال ما ةدحاو ةعفد وه له مهئانف يف
 . نوماني

 ىلا ضعب بهذ مهتمصع يف فلخلاو كلذب مهفصاو قفانو نيدلا رون لاق
 همءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتا اولاق ىلاعت هلوقب نيلدتسم مهنع اهيفن
 بلاثم ركذ ةبيغلا نا باوجلاو سفنلا ةيكزتو ةبيغلا ءايشا يصاعملا نم اهيفف اولاق ةيالا

 ضارتعالا اهنمو اهملعي مل نم عم سفنلا لئاضف ركذ ةيكزتلاو اهملعي مل نم عم ريغلا
 ال ةمكحلا نايبل بلط حلا .. اهيف لعجتا .ةكئالملا لوق نا باوجلاو هلعف يف هللا ىلع

 الا نوعمجا مهلك ةكئالملا دجسف ىلاعت هلوقب اضيا اولدتساو عناصلا ىلع ضارتعا

 نم وه نيدلا رون لاق ، مهنم هؤانثتسا حص امل ةكئالملا نم نكي مول اولاق هغسيلبا
 : دح ىلع مطقنم ءانثتسالاو نجلا نم ناك سيلبا نا ليلدب نجلا

 سيعلا الاو ريفاعيلاا الل سينا اهب سيل ةدلبو
 مل ول اولاق هيلع ليلدالورهاظلا فالخ وه انلق ةكئالملا ضعبل مسا نجلاف اولاق

 ركذلاب اوصخف مهريغو ةكئالملل رمالا انلق دوجسلا كربتب ىصع املا ةكئالملا نم نكي

 نا رابخالا ضعب يف درو امب اضيا اولدتساو ةثكلا يف مهتيبلغالو هللا دنع مهفرشل
 © ةيصعملا امهنم تعقو دقو كلذ ىلع ةيالا تصن دقو نيكلم اناك تورامو توراه .
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 رابخالاو ركانملا نم ائيش العف وا نايصاع امهنا ىلع ليلد ةيالا يف سيل نيدلا رون لاق

 سانلا مهميلعتو رفكت الف امهلوق عم نييصاع انوكي فيك دوهيلا بذك نم كلذب

 نا ةمكحلا يفاني سيل ذا نيملعتملل ةنتف ىلاعت هللا نم رمأب نوكي نا لمتحي رحسلا
 لزناامو » ىلاعت هلوق كلذب نارومأم امهنا ىلع لديو هنايتا نع مهاهنيو ائيش مهملعي

 . النم هايتواام يمس ام كلذب نيرومأم انوكي مل ول امهنا رهاظلاف هؤلبابب نيكلملا ىلع

 قلطاف نيكلملاب اهبش ناحلاص نالجر امهنا ليق امم ىلوا اذهو نيدلا رون لاق
 ام هللا نوصعيالإئ ىلاعت هلوقب ةمصعلل نوتبثملا لدتساو هيلع ليلد ال ذا امهمسا امهيلع

 اليلد نوكت اهنا اهنع بيجاو نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي نورمؤي ام نولعفيو مهرما

 ىلع تلد امناو كلذ اهيف سيلو نامز لكو مهنم درف لك تقرغتسا ول نا بولطملا ىلع
 زاوجل ضعبلا نود مهنم ضعبلا نايصع يفاني الف ةلمجلا يف كلذب نوفصتم مهنا
 رون لاق هيف اوحدم يذلا نامزلا ريغ نامز يف مهنايصع يناني ال كلذكو ماعلا صيصخت
 وا هب لصتمب الا ديقي الو صصخي ال ربخلاو اهتلمجل ةلماش ةماع رابخا تايالا نيدلا

 ةقيقح دقتعي نا بجوف كلذك سيل انهو الثم لقعلاك لصتملا مكح يف وه امب
 كلملا قدصي نا لوسرلا ىلع بجوام ةيصعملا مهيلع تزاج ولف اضياو تايالا لولدم
 فقوتي ال قيدصتلا بوجو ناب باجيو كلذ يف ابذاك نوكي نا لاتحال هب هءاج اميف

 . بيذكتلا رذع عطقنيف قدصلا دهاش هيلع ىري٠نا لاتحال ةمصعلا توبث ىلع

 عيمجل ةمصعلا توبث ىلع عطاق ليلد انه سيلف ةلمجلابو نيدلا رون لاق
 ىتح هدارفال قرغتسم مومعلا نا حجارلا نكل هفلاخ نم رفكي. ىتح مهصاخشا

 ةكئالملا اماو ةيضرالا ةيلفسلا ةكئالملا نم لضفا ءايبنالاو انه صصخم الو اوصصخي

 ةلدأب نيلدتسم مهنم لضفا ءايبنالا نا ىلا ةيرعشالا روهمجو انروهمج بهذف ةيولعلا
 ىلا ردابتملا نال نيدلا رون لاق همدال اودجسا ةكئالملل انلق ذاو ىلاعت هلوق اهنم
 هوجول نوكي دق دوجسلا نا لاقي ال سكعلا ال ىلعالل دوجسلاب ىندالا رما نهذلا

 اذه كتيأرأ» سيلبا نع ةياكح ىلاعت هلوق لوقن انال مظعت دوجس نكي مل هلعلف

 اهنمو تالاتحالا نم ميظعتلا ادع ام يفني هئهنم ريخ اناع هلوقو ه&يلع تمرك يذلا
 ءايبنالا ةدابع نا اهنمو ويغ نم لضفا ملاعلاو هئاهلك ءامسالا مدا ملعو ىلاعت هلوق
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 نمو هوركملا ةفداصمو تاوهشلا عمق نم قئاوعلا عطق يف قاشملا لمحتب نوكت امنا

 نا اهنمو اهقشا يا اهزمحا لامعالا لضفا :كر يبنلا لوقل لضفا وهف كلذك ناك

 لقعلا مهيف عمج دق ءايبنالاو لوقع الب ةوهش مئاهبلاو ةوهش الب لوقع ووذ ةكئالملا

 لب ماعنالاك كئلواؤت» ىلاعت هلوقل مئاهبلا نم رشا وهف هلقع هتوهش تبلغ نمف ةوهشلاو
 هتوهش هلقع بلغ نم نا يضتقي كلذو ةيالا هئهللا دنع باودلا رش نا لضا مه

 اضيا مهيلع نينمؤملا رئاس ليضفت نايضقي لبق يذلاو ليلدلا اذهو ةكئالملا نم لضفا

 . كلذ يف فالخلا ركذ يتأيسو

 ةكئالملا نا ىلا ركب وبا يضاقلاو يميلحلا هللادبع وباو ةلزتعملا تبهذو نيدلا رون لاق
 هللا ىلص هيبن نع ةياكح ىلاعت هلوق اهنم ةلداب كلذ ىلع اولدتساو ءايبنالا نم لضفا

 امناو عضاوتلا ليبس ىلع كلذ لقي مل نيدلا رون لاق مهكلم ينا لوقا الوإ» ملسو هيلع
 نا كلذو هب اودعوت يذلا باذعلا لازناب هولجعتسا ثيح ةوقلا ىوعد نم ًأربتيل هلاق

 ىلع اضيا مهليضفت يضتقي ةيالا رهاظ نا عم اهبلقو ضرالا ةلزلز ىلع ردقا ةكئالملا
 ةياكح ىلاعت هلوق اهنمو كلذب هلالدتسا ضقتنيف كلذب لوقي ال مصخلاو : دمحم

 ايأر امهنا انلق نيكلم انوكت نا الا ةرجشلا هذه نع امكبر اكاهن ام سيلبا نع

 نلإل» هلوق اهنمو لامكلا وه كلذ نا مهل ليخف الاعف ىوقاو هقلخ مظعا ةكئالملا

 ىراصنلا ىلع در وه انلق هئنوبرقملا ةكئالملا الو هللادبع نوكي نا حيسملا فكنتسي

 ال هناو صيبالاو همكالا ءىربيو قوملا ييحي هنا ثيح نم ىسيع ةيهولا اومعز ثيح

 نكي ملف ما الو مهل با الو مهل هللا ةيوقتب ىسيع نم كلذ ىلع ردقا ةكئالملاو هل بأ
 وه انلق ميرك كلم الا اذه نا ارشب اذه ام اهنمو ةيدوبعلا نع مهفاكنتسال ابجوم كلذ

 كلذو لاصخلا يف ال نسحلا يف ليضفت وهف اضياو تاهقفتم ريغ ةوسن نع ةياكح

 نولئاقلا فلتخاو كلذ نلقف هللا قلخ عيمج نم ةروص نسحا كلملا نا نهل ليخت هنأ
 نم لكلو مهنم لضفا نونمؤملا مأ نينمؤملا راس نم لضفا ةكئالملا ىلع ءايبنالا ليضفتي
 . ةلدا نيلئاقلا

 ناو اهناف ةينظ اقلطم ليضفتلا ةلدا نا ريبخ تناو هللا همحر نيدلا رون لاق
 ةمث نكي ملو ادعاصف نيينعمل المتحم ناك امو ةيليوأت تالاتحا اهيفف ةينآرق تايآ تناك
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 ىلع اهدحا حيجرتو ةلالدلا ةيواستم تالاحالا كلتف ةصاخ يناعملا دحا ةداراب عطاق

 ملعلا ةرمث مزاجلا داقتعالاو يعطقلا ملعلا ديفي ال طقف ينظ حيجرت كلذ وحن وا يقابلا

 لاقو ءيش ىنعملا اذه داقتعا نم فلكملا ىلع سيل هنا فرعت اذهبف ينظلا ال يعطقلا

 ليربج ةكئالملا لضفاو مهتافلؤم يف هوركذي ملف ةقراشملا انباحصا هنع تكس اذهلو

 هئايبنا ىلا هللا دنع نم لوسرلا وه هنا هتيلضفا ىلع ليلدلاو هللادبع ةيبرعلاب هانعمو ليق
 دهاجملاو اهدهشي نا هل هللا نذا يتلا عئاقولل دهاشم وهو لسري مل نمم لضفا لوسرلاو
 رثكا هداهجو هلاسرا انلق دهشو لسرا ةكئالملا نم هريغ نا ليق ناف ويغ نم لضفا

 ىلاعت هللا دنع لضفا ناك ريخلا يف الاصخ رثكا ناك نمو هداهجو ويغ لاسرا نم

 زع هللا نأب الدتسم هكلع يبنلا ىلع ليربج لضف ثيح عامجالا يرشخزلا قرخ دقو
 ؛مهنيكم شرعلا يذ دنع ةوق يذ ميرك لوسر لوقل هنال هلوقب ليربج فصو لجو
 يف لاطاو هنع ةنجلا يفن ىلع رصتقاف هنونجم مكبحاص امون هلوقب ادمحم فصوو

 . تعمس امب ليربج فصو

 ريغو ليضفت ىلع لدي ام اهريصقتو تافصلا ليوطت يف سيل نيدلا رون لاق
 نونجم ملعم هنا لع هللا لوسرل نولوقي اوناك اشيرق ناف ماقملا هاضتقا ءيش كلذ امنا
 . ملعا هللاو هنجلا هنع ىفن ثيح مهلوق نارقلا مهيلع درف

 اهب ناميالاو بتكلا يف باب

 نآرقلابو امومع هئايبنا ىلع :هللا اهلزنا يتلا ةيوامسلا بتكلاب ناميالا بجي

 اهنم نوسمخ رذ يبا ثيدح يف اك بتك ةعبراو باتك ةئام يه بتكلاو اصوصخ
 " ةعبرالا ةاروتلا لبق ىسوم ىلع ةرشعو ميهاربا ىلع ةرشعو سيردا ىلع نوثالثو ثيش ىلع

 دمحم انديس ىلع ناقرفلاو ىسيع ىلع ليجنالاو دواد ىلع روبزلاو ىسوم ىلع ةاروتلا يه
 وهو اهماكحا ضعبو اهتوالتو اهتباتكل خسان وهو ملسو مهعيمج ىلعو هيلع هللا ىلص

 ليجنالاو ينزبع ةاروتلاو يبرع مالك وهو رويزلاف ليمئالاف ةاروتلا هيليو اضيا اهلضفا
 ليقو ناضمر نم نيضم ثالثل ميهاربا فحص تلزنو ليق اذك ينايرس روبزلاو يمور
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 هنم تضم ةرشع ثالثل ليبحنالا لزنو هنم نيضم تسل ةاروتلا تلزنو هنم ةليل لوا يف

 ةعبارلا يف نآرقلاو ةدحاو ةعفد اهئايبنا ىلا تلزنا اهلكو هنم تضم ةرشع يناثل روبزلاو
 حوللاو ايندلا ءامس ىلا ظوفحملا ح وللا نم ةدحاو ةعفد لزنا ردقلا ةليل يف هنم نيرشعلاو

 مث كلم ةهبج ليقو كلذك اهضرعو ماع ةئامسمخ ةريسم اهلوط ءاضيب ةرد وه ظوفحملا
 ةبيطب رشعو ةكمب نينس رشعب هلازنا مت مث حلاصملا بسح ىلع امجنم كلذ دعب لزن

 نع ليبج نع بتكلا لكو بطقلا لاق ، ةبيطب رشعو ةكمب ةنس ةرشع ثالثب ليقو
 وأ حوللا نم خسنلاب ةكئالم نع وأ هنع وأ ظوفحملا حوللا نع ليفارسا نع ليئاكيم
 ناعمو فورح نم بكرم مالك بتكلا نم ويغو نارقلاو لاوقا حوللا نع ليربج نع
 هانلعج ولو هموق ناسلب الا لوسر نم انلسرا امو هئايبنا تاغل فالتخاب هتارابع ةفلتخم

 ريغ فالخب زجعم نآرقلا مظنو يرعو يمجعأ هتايآ تلصف الول اولاقل ايمجعا انآرق

 هعمتسمو هئراق لالك مدعو هنايبو هتغالبو هزاجا اهنم تاهج هزاجعالو بتكلا نم

 امولع هعمجو ةيلاخلا معألا يف ىضم امع هرابخاو بيغلاب هرابخاو همظن يف ةداعلا قرخو
 نع ةمهلا فرصو صصقو لاثماو ظعاومو مارحو لالح نم بتكلا نم وريغ اهعمجي مل
 وأ ءاملعلاو ءاغلبلل ةزجعم هنم ةدحاولا ةيالا لهو اوحضتفاف ليلق هضراعو هتضراعم

 . نالوق قوف امف تايالا ثالثلا

 مظعالا نكرلا وه لب لزنملا مالكلا نكر وه مظنلا نا ملعاو نيدلا رون لاق
 يف كلذ لعافو رخا ظفل ىلا هانعم خلس هئراقل زوجي الف ىنعملا وه يناثلا نكرلاو

 . ةيسرافلاب ةولصلا يف نارقلا ةءارق هزيوجت يف ةفينح ينال افالخ هتالص دسفت هتالص

 ريغ هتحت لئاط ال امب هنع هباحصا ضعب راذتعاو هتابوجعا ىدحا يهو نيدلا رون لاق

 . ملعا هللاو عومسم

 نارقلا قلخ يف باب

 يف بوتكملا همالك ىف ةمألا نيب فالخال هنإ هللا ةمحر نيدلا رون لاق
 فرح لكو فورح نم بكرم هنأل قولخم رودصلاب ظوفحملا نسلألاب ولتملا فحاصملا

 ءاهتنإو ءادتبإ هل ناك امو ءاهتنإو ءادتبإ هل نوكيف هلبقام ءاضقناب هدوجو طورشم اهنم
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 ام لكو همدعو هدوجو نكمم هنالو ةرورضلاب ثداح ثداحلا نم بكرملاو ثداح وهف

 همدقب ليق ولف لجو زع هللا ريغ ئيش هنألو اضيأ ةرورضلاب ثداح وهف كلذك ناك
 هللا نألو لطاب وهو ناميدق ذئنيح نوكي نأ مزلي هنأل مدقلا يف ةينادحولا تلطب
 ظ هلوقب ثداح هن اب ركذل ا فصوو 4 كل ركذل هناو ظ هلوقب ركذ هن اب هفصو

 وه لب ظ حوللا ف هنأب هفصو لاعت هنألو 4 ثدحم نمحرلا نم ركذ نم مهيتأيام

 هفصو ىلاعت هنألو { هيف لاحلا اذكف ثداح حوللاو 4 ظوفحم حول يف ديجم نارق

 ةثداح رودصلا كلتو ه ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآ وه لب ل هلوقب

 تفلاخو قولخم لوعجملاو 4 انارق هانلعج انإ ل هيف لاق ىلاعت هنألو اهيف لاحلا اذكف

 لجو زع هتاذب تامئاق تاوصأو فورح لاعت همالك نإ اولاقو هلك اذه يف ةلبانحلا

 ءالؤهو ناميدق ةفالغلاو دلجلا نا الهج مهضعب لاق ىتح كلذ يف اوغلابو هعم ةميدق

 .نوكرشم
 ددعت اوزاجأ مهنأ فاشكلا يشاوح يف مهنع دّيسلا ىكح دقو نيدلا رون لاق

 ىلاعت همالك نأ ىلا ةيماركلا تبهذو اضيا فرش وهو بابلا كلذ نم اذهو ءامدقلا

 كرش اذهو ةيلعلا تاذلاب ثداوحلا مايق مهزيوجتل هتاذب مئاق ثدحم تاوصأو فورح
 اوفصو دقف ةلبانحلا امأو & مهتافصب هوفصو ثيح هقلخو هللا نيب اوواس مهنال اضيا

 .ةاواسم كرش امهكرش ناكف قلاخلاب ةصتخملا ةفصلاب قولخملا

 تبهذف مالكلاب ةامسملا ةيتاذلا ةفصلا يف فالخلا امناو نيدلا رون لاق

 ةميدق تاذلا تافصو © تاذ ةفص هنأل ميدق هنا ىلا ةقراشملا نم ةفئاطو ةيرعشألا

 مو لاق ، قولخمب سيل تاذلا ةفص وه يذلا نارقلا اولاقف نارق مسإ اهيلع اوقلطأو
 نوكيف كلذ ىلع اوحلطصي نأ مهل نكل ليلد نارقلاب يتاذلا مالكلا ةيمست ىلع مقي
 .ال مأ انارق يتاذلا مالكلا ىمسي له هلصاح ايظفل فالخلا

 هتبثأ نمف يتاذلا مالكلا تابثإ يف اوفلتخإ انباحصأ نأ ملعأو نيدلا رون لاق

 يبأو رظنلا نبإ نيمامالاك ضعبلا هافنو روهمجلا مهو ىلاعتاهنع[رمرخلا يفن نع ةرابعهلعج
 دقو اذه تفرع اذاف ، ةردقلا ةفصب ىلاعت هنع سرخلا يفن يف اوفتكاو امهريغو نكاس
ريغ ائيش وه سيل يتاذلا مالكلا نأ ملعاف تاذلا نيع تاذلا تافص نأ كل مدقت



 نأ ىنعمب اهريغ يه تسيل ةيلك ةفصب اهفاصتا نع ةرابع وه امنإو ةيلعلا تاذلا

 سيلف لامكلا عاونأ ىلع ةلاد ظافلأب لامكلا كلذ نع ربعو ةلماك ةيلعلا تاذلا
 ىلع مهف ميدق هنأب ريغلا كلذ فصوي ىتح يتاذلا لامكلاب فصتملا هللا ريغ كلانه

 اك ءامدقلا ددعت مهمزليف تاذلا ريغ تاذلا تافص نأب نيمعازلا ةرعاشألا بهذم
 روذحم لكلا انلق ، تافصو تاذال نيتاذ مدق ءامدقلا ددعت نم روذحملا اولاق رم

 اهب هنأ نومعزت مكنأل اهيلا وراقتفإ مزل ويغ يه ةيقيقح ايناعم هتافص متلعج نإ مكنأل

 ملعاف اذه تفرع اذإف لاق ، رم اك سيل ريغلا ىلا رقتفملاو اهرخا ىلا ردقي اهبو ملعي
 ىلاعت هللا نأ اوديري نأ الإ ميدق نآرقلا نأ بهذملا لهأ نم لاق نم لوقل هجوال هنأ

 مهنع ىفتنتف بولطملا ىنعملا كلذ نع ةرصاقلا ةرابعلا هذهب نوربعيف سرخأب سيل
 تافص نأ مهلوق يف افورعم مهبهذم نوكلو نيملسملاب نظ نسح لامتحالا اذهب ةءاربلا
 .ملعأ هللاو ةعينملا ةدعاقلا هذه ىلا مهنم ةرابعلا كلت در بجيف تاذلا نيع تاذلا

 هباشخنملاو مكحلا باب

 ناهذألا ىلع هباشتم وهام هنمو هانعم حضتم مكحم وهام نآرقلا نم نأ ملعأ
 هناف روسلا لئاوأ ةعطقملا فورحلاك الصأ كرديال اميرو هءافخل لمأتب الإ هانعم كرديال

 اهيف ضوخلا نع فكلاف كلذ دري ملو عراشلا نم فيقوتب الإ اهيناعم ةفرعم ىلا ليبسال
 تامكحم تات هنم » : ىلاعت هلوقل اهباشتم هنمو امكحم نآرقلا نم نأ انلق امنإو ملسأ

 نايبب الإ هنم دارملا يفخام وهو لمجم نارقلا نمو 4 تاهباشتم رخأو باتكلا مأ نه

 نوكي نأ امإ هنم دارملا ءافخ نأل : ةثالث عاونأ وهو . ةيناثلا مملا رسكب لمجملا نم

 هقالطا دنع ملعي الف رهطلاو ضيحلل ءرقلاك رثكاف نيينعم نيب ظفللا كارتشا ببسب
 نايبلا ىه ةنيرقلا كلتو هنم هدارم ىلع لدت ةنيرق ملكتم ا بصني ىتح ديرأ نيينعملا يأ

 نايبب الإ هانعم فرعيال ابيرغ ظفللا نوكي نأك كلذو ظفللا يف ةيارغب نوكي نأ امإو
 رشلا هسم اذا هلوقف % اعوله ناسنالا قلخ > : ىلاعت هلوق نم ع ولهلاب هل اولثمو
 هنم مولعملا هانعم نع ظفللا لقن ببسب نوكي نأ امإو . ع ولهلل نايب رخا ىلا اعورج
 ةدابعلا ىلا لقنو ءاعدلا ةغل اهانعم ناف ةولصلاك دعب ملعي مل رخا ىنعم ىلا
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 ةمئيسن هلثمب ءيشلا عيب ١ يب ىلا لقنو ةدايزل ا ةغل هناف ابرلاكو ك . لوسرلا نم | . نايبب ةصوصخلا

 . دلت لوسرلا نم نايبب الوأ ةدايز هعم ناك

 انبهذم ىلع امأ . لمجملا يف ةيفنحلا بهذم ىلع ينبم هلك اذه نيدلا رون لاق

 نم رهظأ هيلا ةبسنلاب امهدجأ نكي مل نيينعم لمتحاام اندنع وهف ةيعفاشلا بهذمو

 دجو نيبملا يأ لصفملا نآرقلا نمو اندنع الامجا لقنلا الو ةبارغلا نوكتالف رخالا

 كلذو . ويغب وأ ايئادتبا هنايب ىمسيو هظفل سفنب هروهظ ناك ءاوس هانعم رهظام"
 نأ امإ هظفل سفنب نايبلا هيف امو القع وأ اعامجإ وأ ةنس وأ اباتك نوكي نأ امإ ريغلا

 . احوجرم الاتحا ويغ لمتحي وأ هانعم ريغ لمتحيال نوكي
 نأ ملعف هفرعتس امك اندنع مكحماب نايمسملا امه ناعونلا ناذهو نيدلا رون لاق

 . سكع الو نيبم مكحم لك نأل مكحملا نم اقلطم معأ نيبملا
 ةباشتملاو مكحملا نايب يف تافالتخالا نم تيثكا دق ةمألا نا نيدلا رون لاق ۔

 كلتو هفلاخام وه هباشتملا نأو هبهذم قباطام وه مكحلا نأ بهذم لهأ لك ىعداو

 امهنأ اوقفتاو ةيبب نع يح نم يحيو ةنيب نع كله نم كلهيل هدابع يف هللا ةمكح

 . رحال ١ مكح فل اني مكح هل امهنم ع ون لك مالكل ١ نم ناعون

 دحاو ىنعم ريغ لمنحيال هنأ امإ ظفللا نأ ملعأ هللا همحر نيدلا رون لاق
 ةبسنلابف رخالا نم رهظأ هيينعم دحأ نكل لمتحي نأ امإو . هللا الإ هلإ ال هنأ ملعأك
 رخالا ىنعملا ىلا ةبسنلابو . مكحملا نم مسق وهو ارهاظ ىمسي يرهاظلا ىنعملا ىلا

 ناينعملا نوكي نأ امإو . ليلد هيلع لدي مل نإ هباشتملا نم مسق وهو الوؤم ىمسي

 . هباشتملا نم مسق وهو لمجملا وهف حجرم الإ رخال ١ ىلع امهدحأ حجريال يأ اوسلاب

 ىلاعت هللا تافص ىلع ةلادلا تايالاك خسنلا لمتحيالام وه ةيفنحلا دنع مكحلاو لاق

 . ه ءيش لك قلاخ ميلع ءيش لكب وهو ل
 صنل ١ مكحف . هصخ مكح امهنم مسق لكلو : ره اظو صن نامسق مكحملا و

 4 هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف ف : ىلاعت هلوق انعمس اذإ ان أ ىنعمب ملكتملا دارمب عطقلا وه

 نم رفكب انعطقو هانمهفام دارملا نأ انمكح « ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو » هلوقو

 ةيعطق اهسفنب نوكتال ةيظفللا ةلدألا نأ همعز يف رخفلل افالخ كلذ يف انفلاخ
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 نوكي نأ ىلوأ ينظلا ىلع فقوتملاو ينظ اهلقنو فرصلاو وحنلاو ةغللا لقن ىلع اهفقوتل

 اهظافلأ يناعم فرعت برعلا نأل ينظ ىلع ةفقوتم اهنأ ملسنال نيدلا رون لاق

 عوطقم رتاوتملاو رتاوتم لقنلا كلذف لقن ىلع اهنم فقوت امو لقن ىلع فقوت ريغ نم
 . هقدصب

 رهاظ هنم ملكتملا دارم نأب نظلا رهاظلا وهو مكحلا نم يناثلا مسقلا مكحو

 يف رهاظلا فلاخ نم ىطخن الو هفالخ ىلع ليلد لدي ىتح هب لمعلا بجيف هانعم
 دارملا نأ ىلع ليلد لد اذاو هيلا راص ليلد هل نوكي نأ لاتحال هفالخ هل زوجي عضوم
 اليوأت ىمسي هب ذخألاو ليلدلا كلذب ذخأو رهاظلا كرت رهاظ ريغ ظفللا اذه نم
 نيينعمل ظفللا ناك امل هنأ كلذو ليلدب الإ رهاظلا نع لدعي الو مهلوق ىنعم اذهو ظفلل
 دارملا نأ ىلع ليلدل ا لد املف رخالا ىنعمل ا داري نأ زوجن انأ عم امهرهظأ دارملا نأ اننظ

 بجويف ايعطق نوكي نأ امإ ليلدلا كلذ و ادارم نكي مل رهاظلا نأ انفرع يناثلا ينعملا
 هنال هيلا ةروريصلا يف ذئنيح فلتخاو هتداراب نظلا ديفيف اينظ وأ نطابلا ةداراب عطقلا
 هنأل ىلوأ رهاظلاب ذخألا نأ ىلا مهضعب بهذف اضيأ ينظ ليلد رهاظلاو ينظ ليلد
 . ىلوأ ينظلا ليلدلاب ذحألا نأ ىلا نورخآ بهذو . لصألا

 داحالا رابخاو مومعلا ضراعت ناو ردبلا لاق لاق بهذملا وهو نيدلا رون لاق

 . رهاظلا نم ىوقأ نالرألاف رهاظلاو
 حجرتيال ديعبو . حجرم ىف داب رهاظلا ىلع حجرتي بيرق : ماسقأ ةثالث ليوأتل او

 ىلع ملسأ لجرل هكلع هلوق . ةيفنحلا ضعب ليوأتك لبقيال رذعتمو . يوق حجرمب الإ
 . حاكنلا ديدبت ىلع لمحي اولاق . نهرئاس قرافو اعبرأ كيلع كسما ةوسن رشع

 نع الا نوكي ال قارفلا ناف نهرئاس قرافو هلوق كلذ يفني نيدلا رون لاق

 دارا ولف تباث ءيش ىلع لدي ال كاسمالا ناف اعبرا كسما هلوق كلذكو دقع توبث

 ةأرملا ىضرو يلولا نذأك طورش ىلع فقوتم هديدجت نال احيرص هب ورمال حاكنلا ديدبت
 هجوو ةاشلا ةميق ىلع ةاش ةاش نيعبرا يف يع هلوق مهلمح كلذكو دوهشلا ةضحو
 نم بولطملا ةمكحلا لطبتف ةاشلا يهو لاملا ءزج يه يتلا نيعلا لاطبا هيف نا هرذعت
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 لطاب اهحاكنف اهيلو نذا ريغب اهسفن تحكن ةأرما امتإ مهلمح كلذكو ومنلا وهو لاملا

 غيص نم ياو ازاجم الا ةيبصلا ىلع قلطت ال ةأرملا نا هرذعت هجوو ةمالاو ةيبصلا ىلع
 . ةأرما لكل ةلماش ىهف مومعلا

 نا لوقاو لاق ةرذعتملا ليوأتلا ةلثما نم هوركذ ام لصاح اذه نيدلا رون لاق
 ليوأتلا نم يه امناو لبقي ال يذلا رذعتملا ليوأتلا نم تسيل اهعيمج ةلثمالا هذه
 لاق اهب ذخالا لطبف تاليوأتلا هذهل حجرم الو يوق حجرمب الا حجرتي ال يذلا ديعبلا
 هللا نإلا ىلاعت هلوق يف سفنلاب ةرقبلا ةيفوصلا ضعب ليوأتكف رذعتملا ليوأتلا ةلثما اما

 كئلوا ليوأتكو اهنع هللا يضر ةشئاعب اهيف ةعيشلا ضعب ليوأتكو ةرقب اوحبذت نا مكرمأي
 ركب وبا طئاغلا اولاق مطئاغلا نم مكنم دحا ءاجوأل ىلاعت هلوق اضيا ةعيشلا

 رمع ناطيشلا اولاق «هرفكا ناسنالل لاق ذا ناطيشلا لثمكإل» ىلاعت هلوق مهليوأتكو

 ةمطافو يلع امه اولاق هينايقتلي نيرحبلا جرمإل» ىلاعت هلوق مهليوأتكو ركب وبا ناسنالاو
 ةمطاف ىلع يلع يغبي الف ىوقتلا زجاح وه خزربلا اولاق هئنايغبي ال خزرب امهنيب
 نم كلذ وحنو نيسحلاو نسحلا امه ناجرملاو ؤلؤللا اهنم جرخي يلع ىلع ةمطاف الو
 لها نع اذه لثم درو ام رثكاو لاق اهلثم ىلع ةنسلاو باتكلا لمح رذعتملا تاليواتلا

 هانعم ىفتخا ام وهف هباشتملا اما دسافلا مهبهذم دمتعم وه اك ةعيشلا نم نطابلا

 هيبشت هماهفال وا رقلا ةظفلك ظفللا يف لامجال اما ءاخنتخالا كلذو مكحملا لباقم وهف

 ناينعم هل ناك ام هانعم يفخلا نمف نمحرلا ىلا هدانسا يف ءاوتسالاك هقلخب ىلاعت برلا

 ال قلخلا ىلع امهبم ناك ام هباشتملاآ ناب إلوقلا هنمو امهنم دحاو لك ىلع هلمح حصي
 نم ةيناثلاو همغرشع ةعست اهيلعو ىلاعت هلوق يف رشع ةعستلاو ةعاسلا تقوك نوفرعي
 ما اكلم رشع ةعستا يردي ال هناف ه ةينامث ذئموي مهقوف كبر شرع لمحيو ىلاعت هلوق
 كلذو هللا الا هليوأت ملعي ال ام هانعم يفخلا نمو ةيناثلا يف لوقلا كلذكو افلا ما افص

 تقو ةفرعمو باقعلاو باوثلا ريداقم ةفرعمو رافكلا ىلع باذعلا لوزن تقو ةفرعمك
 . مهيلع تيفخو دابعلا اهب بطوخ امم ءايشالا هذه ناف نوكي ىتم ةعاسلا

 لثم ىلع هجوتم ريغ لقعي ال امب بطاخي ال ىلاعت هناب لوقلاو نيدلا رون لاق
 يف طرتشي الو موهفم مهدنع هانعمو لوقعم ةلمجلا يف هب باطخلا نال ماقملا اذه
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 ةعطقملا فورحلا نأب لوقلا ىلع دري معن ليصافتو ءيشلا ريداقمب ةفرعملا مامت لوقعملا
 ريغلا وحن مالكلا هيجوت وه باطخلا ناب باجيف اهنم دارملا ام يردي ال روسلا لئاوا

 ريغ نم ملكتملا هب ملكت ناو هناف مالكلا نم ماهفالا هب دصقي مل ام جرخيف ماهفالل =

 مساب صخي امناو بطاخ هنا هيلع قدصي ال ذا ائبع نوكي ال وريغ ماهفا هب دصقي نا

 لق ماعنالا ةروس رخا يف يتلا تايالا ثالثلا وه مكحملا نا سابع نبا لاقو ملكتملا
 هنم جرختساو نيدلا رون لاق ، تايالا رخا ىلا مكيلع مكبر مرح ام لقا اولاعت

 لتقو ملظلا ميرحتو طسقلاب رمالاك عرشو عرشب خسني ال ام وه مكحملا نا رخفلا
 نبا نع ليقو موصلاو ةولصلاك عرشو عرشب خسني ام وه هباشتملاو قح ريغب سفنلا
 نا ضعب لاقو ن ص قرملا صملا ملاك روسلا لئاوأ فرحا هباشتملا نا اضيا سابع

 نم خوسنملا وه هباشتملا نا اضيا سابع نبا نع يورو لاتمالاو صصقلا وه هباشتملا
 دارملا نا ىلع ليلد رهظي ىتح فوقولا هباشتملا مكحو خسانلا وه مكحملا ناو تايالا

 ءورق ثالث نهسفناب نصبرتي تاقلطملاو ىلاعت هلوق يف اك كلذو هب ذخؤيف اذك هنم

 امهنيب كارتشالا ليبسب ىرخا رهطلا ىلعو ةم ضيحلا ىلع قلطي ءرقلا ناك امل هناف
 نم دارملا ىلع ليلدلا سمتلا ضيح ثالث ما راهطا ةثالث يها ةيالا نم دارملا ام ردي مل

 . ضيح ثالث ضعب لاقو راهطا ةثالث دارملا نا ضعب لاقف هيف فلتخا اذلو ج راخ

 نمم مهوذح اذح نمو انباحصا عمجا دق هنا ملعاو هللا همحر نيدلا رون لاق
 اذا امك كلذو هيلا ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت عنم ىلع قاطي ال امب فيلكتلا عنم

 لمعلاب مهرما مث ضعب نم رهظا اهضعب سيل ناعمل لمتحم وه امب دابعلا هللا بطاخ
 لاق اندنع حصي ال قاطي ال ام فيلكتو قاطي ل امم هب مهملع مدع عم هنم دارملا

 ال امب فيلكتلا ةمكح نا نولوقي مهنال ةينيد ةلاسملا تسيلو لاق ةيرعشالا هتزوجو

 رون لاق ، بقاعيف أيهتي ال وا باثيف لاثتمالل ًايهتي له فلكملا رابتخا يه قاطي
 عنمب اولاق امنا ةلزتعملاو انباحصا نا ملعاو لاق كلذ زاوجب لاق بطقلا تيأر مث نيدلا
 ال نمم هعوقو نال رابتخالا بناج ىلإ ال هعوقو بناج ىلا ارظن قاطي ال امب فيلكتلا
 . لاحم لاحلاب فيلكتلاو لاحم قيطي

 هلوقل مكحملا ىلا هدر هيبشتلا هرهاظ ام وهو هباشتملا نم يناثلا مسقلا مكحو

 اندرا اذاو ىلاعت هلوق يف اك كلذو نارقلا ضقانت مزلي الئل كلذو باتكلا ما نه ىلاعت
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 هللا نا لق ىلاعت هلوق ىلا هدر بجي هباشتم هناف همئاهيف اوقسفف اهيفرتم انرما ةيرق كلهن نا

 اوسن » ىلاعت هلوق يف اكو نيتيالا ضقانت مزل الاو لوالا رمالا لوأتيف ءاشحفلاب رمأي ال

 يف اكو ىسني الو يبر لضي ال ايسن كبر ناك امو همكحم ههباشتم اهناف ه6مهوسنف هللا

 سيل همكحت هباشتم هناف ناتطوسبم هادي لب هؤئىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ىلاعت هلوق

 يرخاتمو ةلزتعملاو انباحصا بهذم اذهو ضقانتلا مزل اهيلا دري مل ولف ءيش هلثمك
 لاق © دارملا ةقيقحب عطقلا عم هليوات نع كاسمالا ىلا ةيرعشالا فلس بهذو ةيرعشالا

 . ملعا هللاو هيلا انبهذ ام قحلاو نيدلا رون

 بسح ىلع لتاقلا ىلع تبجو يتلا ةيدلا ريدقت مهمزلي كلذكو نيدلا رون لاق
 بكترم هنال باقعلا لتاقلا قحتسا امناو ةرورضلاب لطاب اذهو لوتقملا رمع نم يقب ام

 اماواومعز امك ال لعفلا كلذ لثم نع هل ارجز ةيدلا هيلع تبجوو هباكتراهللا مرح امل

 ضعب نا ثيدحو لاق ثيح ةينونلا حرش يف زيزعلادبع مامالا اهنع باجاف ةيناثلا
 بسجب اهيف ةدايزلا نا وأ دحاو ربخ هنال عطاوقلا ضراعي ال رمعلا يف ديزت تاعاطلا

 مدعل اهيف ةلزتعملا لوق نالطب رهظ ناو ةلاسملا هذهو نيدلا رون لاق ، ةكربلاو ريخلا
 الو اهيف فلاخ نم اهب قسفي يتلا ةينيدلا لئاسملا نم تسيل مهاوعدل دهاشلا ليلدلا
 نودب وأ هكلمي ناك ءاوس هب عفتنيل هيلا هللا هقاس ام وهو هقزر ءاضقنا لبق دحا تومي

 يقتي وا سبلي وا لكؤي امم ناك ءاوس هب عفتناو هايا هملظف ريغلل اكلم ناك ناب هكلم

 روهمج بهذمو انبهذم اذه لقاع ريغ وأ القاع هب عفتنملا ناك دربلاو رحلا زع هب
 يف ثفن سدقلا حور نا دوعسم نبا نع اعوفرم ربخلا يف ام هيلع لديو ةرعاشالا

 نلمحي الو بلطلا يف اولمجاو هللا اوقتاف اهقزر لمكتست ىتح سفن تومت نل يعور
 هتعاطب الا هدنع ام لاني ال ىلاعت هللا ناف هللا ةيصعمب هبلطي نا قزرلا ءاطبتسا مكدحا

 . هب عفتني ام ال كلمي ام وه قزرلا نا ىلا ةلزتعملا تبهذو

 هكلم ام يمسي نا هيلع مزلي هنا امهدحا نيهجو نم لطاب وهو نيدلا رون لاق

 قؤزرم ريغ هل كلم ال امو باودلا نوكت نا مزلتسي هنا امهيناثو هل اقزر ىلاعت هللا

 يناثلا اماو اقوزرم هناحبس برلا نوكي نا همازلتسالف لوالا اما لطاب امهالكو
 ىلع ةباد نم امول هلوقو هئاهقزر لمحت ال ةباد نم نيأكرإل ىلاعت هلوق هتمداصملف
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 ناك اقزر ىمسي هب عفتنيل هيلا هللا هقاس ام لك نا قحلاف همئاهقزر هللا ىلع الا ضرالا

 سايق وأ عامجا وا صن هلوانت زاوج يف درو ام لالحلاو ةهبش وا امارح وأ الالح كلذ
 ال رهاوظلاب اندبعت امنا هناف ال وا كلذك لالح هنا ىلاعت هللا ملع يف ناك ءاوس يلج

 رمخلا ميرحتك يلج سايق وأ عامجا وأ صن هلوانت عنم ام مارحلاو هملع انع باغ امب

 تحت هلوخدل ةنسلا صنب مارح هنا لاقي وا كلا سايقلا يف هب قحلملا ناخدلاو

 ءيشلا بذاجتي نا يه ةهبشلاو هللح نمب ةبع الف ماح ركسم لكو هع هلوق
 . فقوتلا هيف بجاولاف امهنم دحاول حجرم الو همرحي لصأو هللحي لصا نالصا

 بهذم وه ةهبشو مارحو لالح ىا قزرلا مم مسقتو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ءايشالا نا ىلا ضعب بهذو ةفع هللا لوسر نع اهوور ثيداحاب نيلدتسم روهمجلا
 لوق رهاظو عيبرلا لوق وهو هللا همحر يخامشلا لاق لاق ريغ ال مارح اماو لالح اما

 اهدحا اهيلع لخدي ملو ةبيرلا يف عقو اذا ةبوجا ةثالث ةبيرلا يف خياشمللو لاق رباج

 اهعيبي ثلاثلاو يقابلاب قدصتيو قفنا ام رادقم كسميو اهعيبي يناثلاو يلابي الو اهكسمي

 مارحلاو لالحلا يه ينلا قزرلا عاونا نم دحاو لكل ردقملا هللاو نمثلا عيمج كسميو
 هنا لاقي ال اك " قزار هللا لاقي نا يفبني ال نكل ىلاعت هاوس قزار ال ذا ةهبشلاو

 دسفم هنا لاقي .ال اكو صيقنتلا ماهيا نم هيف امل نكل هقلخي مل هنأل ال رذقلا قلاخ

 هيلا ةبسنلاب هلعف نا ريغ كلذ لعف يذلا وه ةقيقحلا يف ناك ناو ةدسافلا ءايشالل

 انملعل ةدسفم انيلا ةبسنلاب تناكف انيلع تيفخ ةمكح وه لب ةدسفمب سيل ىلاعت

 ءانب مارحلا قزري ال ىلاعت هنا ىلا ةلزتعملا تبهذو كلذ قوف امب انلهجو ةرضملا رهاظب
 حيبقتلاو نيسحتلا يف مهتدعاق ىلعو كلمي ام وه مهدنع قزرلا نا نم رم ام ىلع

 لئاسم نم تسيل ةلأسملا هذه نا ناهبن ينا نبا لاقو هباوج رم دق امهنم لكو نييلقعلا

 . اهداقتعا بجي يتلا نيدلا

 قزر نوفني مهتيأر ةلزتعملا دعاوق ىلا تعجر اذا نكل هللا همحر نيدلا رون لاق
 ةينيد ذئنيح ةلئسملاف لاق مهمعز يف هب قيلي ال امع ههيزنتل ابلط ىلاعت هللا نع مارحلا

 هل هريدقتو هلكا ىلا هقوسو مرحملا لكا دوجول ىلاعت وريغ قزار تابثا اهيلع مزلي اهنال

 مهو لجو زع برلا وه ةقيقحلا ىلع لعافلاو لعاف نم الا موقت ال لاعفا اهلك هذهو
 . ملعا هللاو ةيردق ةلئسملا تعجرف هنع اهنوفني
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 ربقلا باذع يف باب

 ةرتاوتم اهنا ملاعملا يف لاق ىتح كلذ ىلع ةلادلا ثيداحالاو تايالا يف درو امل هتوبث ىلا

 اولخدا ةعاسلا موقت مويوايشعو اودغاهيلع نوضرعي رانلام{»ىلاعت هلوق تايالا نمف ىنعم

 باذع ىلا نودري مث نيترم مهبذعنسإل ىلاعت هلوق اهنمو ه%كباذعلا دشا نوعرف لآ

 ةثلاثلاو ربقلا يف ةيناثلاو دودحلا ةماقاب ىلوالاف رارم ثالث نوبذعي مهنا ركذ هناف هئظيلغ

 انتييحاو نيتنثا انتما انبرإف» رافكلا نع ةياكح ىلاعت هلوق اهنمو ليق اذك ثعبلا دعب

 ةايحلا يه ىلوالا ةويحلا ناب دروو نيتنثا اويحا مهنا امك نيتنثا اوتيما مهنا اوركذف«ئنيتنثا

 ةتامالاو دوجولا لبق مهمدع نع ةرابع يه لوالا ةتامالا ناو ةيورخالا ةيناثلاو ةيويندلا

 ةجام نباو ةبيش يبا نبا هجرخا ام اهنمف ثيداحالا اماو ايندلا اهب اوقراف يتلا يه ةيناثلا

 يف رفاكلا ىلع هللا طلسير لوقي هكقْيَع هللا لوسر تعمس لاق يردخلا ديعس يبا نع

 ىلع خفن اهنم انينت نا ول ةعاسلا موقت ىتح هغ دلتو هشهنت انينت نيعستو ةعست هربق

 . (ءارضخ تتبنا ام ضرالا

 نيعستو ةعست وهو ىنسحلاهللا ءامساب رفك هنا ددعلا اذه ةمكحو ليق

 انليو اي ىلاعت هلوقب نوفانلا جتحاو اهلحم نم عجارت سقيثك ىنعملا اذه يف ثيداحالاو

 هومس مهناب بيجاو ادقرم هومس ام ربقلا يف نيبذعم اوناك ول اولاق هماندقرم نم انثعب نم
 هلوقبو دقرملاك هيلا ةبسنلاب ربقلا راص ىتح فقوملا لوه نم اودهاش ام ىلا ارظن كلذب
 امو ةدملا اولاطتسال نيبذعم اوناك ول اولاق ه“مةعاس ريغ اوثبل ام نومرجملا مسقيو ىلاعت

 ىلا ةبسنلاب ةعاس ةدملا كلت اومس امنا مهناب هنع بيجاو ةعاس الا اوثبلي مل مهنا اومسقا
 نم اهدعب ام ىلا ةفاضالاب خزربلا ةدمف هل عاطقنا ال يذلا ديبأتلا نم مهل فشك ام

 . ةعاس نم لقا دبالا

 باسحل او ثعبل او تومل ١ ركذ . ديعول او دعول ا باب

 هيفكي ليقو هللا الا تيم يح لك نا دقتعي نا فلكم لك ىلع بجي هنا ملعا
 ه%&توملا ةقئاذ سفن لك ىلاعت هلوقل حصا لوالاو تومي لقاع لك نا دقتعي نا
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 لماش ءانفلاو ههجو الا كلاه ءيش لك نا دقتعي نا هيلع بجيو سفنا تاوذ مئاهبلاو
 بنذلا مجع ىتح ةيناف ءايشالا عيمجف مادعا هنال دوجولا دعب مدعلا قلطمو توملل

 يفو صلاخلا بهذلا يف اذك صعصعلا دع بلصلا لفسا لدرخلا ةبح لثم ءيش وهو
 مجع الا ىنفي مدا نبا لك» ثيدح نم درو امو صعصعلا وه مجعلا نا حابصملا

 بكري هنم بنذلا مجع نكل يا عطقنم ءانثتسالا بطقلا لاق «بكري هنمف بنذلا

 ةمكحل هيلع اهبكريو ةينافلا نايعالا ديعي هناحبس هنا ثيدحلا ىنعم يف لاقو هتداعا دعب

 مهو ىرخأ راد ىلا بالقنالا ىلع ناف وه ام اهنم ءايشالاو كلذب الا ةداعالا رذعتل ال

 تاناويحلا نم ءالقعلا ادعام وهو باهذلاو يشالتلا ىلع ناف وه ام اهنمو ءالقعلا
 نا ىلع روهمجلاو سابع نبا بهذم وهو رشحت اهناف تادامجلاو تاتابنلا نم اهريغو

 هلوق ىلا هم هيحانجب ريطي رئاط الو ضرالا يف ةباد نم امول ىلاعت هلوقل روشحم يح لك
 اوفلتخاو باهذلاو يشالتلا ىلعو ءالقعلا ادع ام نكل «همنورشحي مهبر ىلا مثو ىلاعت

 بهذملا وهو بالقنالا ىلع مهئانف نا ىلا بهذ نم مهنمف نيكرشملا دالوا يف اضيا
 . تاناويحلا رئاسك يشالتلا ىلع مهئانف نا ىلا بهذ نم مهنمو

 لك ىلع بجيو همي&تلتق بنذ يأب تلئس ةدوؤملا اذاو ىلاعت هلوقل لوالا قحلاو
 معزف ىلاعت هلوق امهيلع ,ليلدلاو قح باسحلا ناو قح ثعبلا نا دقتعي نا فلكم

 تايالا نم اهلاثماو همتلمع امب نئبنتل مث نثعبتل يبرو ىلب لق اوثعبت نل نا اورفك نيذلا
 ىلا حورلا در ثعبلاو ةايحلا عاطقنا هنأب مهضعب هفرعو دسجلل ح ورلا ةقرافم توملاف
 اهنا رافكلا نم معز نمل افالخ ايندلا يف تناك يتلا اهداسجاو حاورالا داعت دسجلا

 ال ةداعملا يه حاورالا نا لاق نمو اهنيع ال لوألا ماسجالا لثم يه ماسجا يف داعت

 ىلا دشري اك اهملظ نمم اه صاصتقالا يه ءالقعلا ريغ ثعب يف ةمكحلاو ماسجالا

 مهنمف اهتيه ام نييعتو حورلا نايب يف ءاملعلا فلتخاو ةيوبنلا ثيداحالا ضعب كلذ

 انب فوقولاف اهتيه ام نع هيبن ربخي مل ىلاعت هللا نا الئاق اهنع فوقولا بهذم بهذ نم

 الف هقلخ نم دحا هيلع علطي ملف هملعب هللا رثاتسا ءيش حورلا دينجلا لاقو قحا

 رمالل نيلوأتم اهنايب يف نورخآ ضاخو ةدوجوم اهنا نم رثكاب اهنع ثحبلا هدابعل زوجي
 ةولصلا هيلع هنا نيلئاق ه%يبر رما نم حورلا لق ىلاعت هلوق يف اهنايب نع فكلاب
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 نا كلذو هتوبنل ةيا ةقفاوملا كلت نوكتف ةاروتلا يف ام قفاويل اذكه لوقي نا رما مالسلاو
 اولاقو ح ورلا نعو نينرقلا يذ نعو فهكلا باحصا نع هولأسي نا اشيرق اورما دوهيلا
 نع تكسو ضعب نع باجا ناو يبنب سيلف اهنع فقو وأ اهلك اهنع باجا نا مهل
 ليق ةاروتلا يف مهبم هنال حورلا رما مهباو نيتلوالا نع باجاف يبن وهف ضعب
 نكمي امم ح ورلا رما نم هيلع مهبا ام ىلع هللا هعلطاو الا كرت تمي مل هنا حيحصلاو

 الؤه فلتخاو لاحم اهعيمج رشبلا ملع نال ىلاعت هتامولعم عيمج ىلع ال هيلع هعالطا

 الا تيملا نم دقفي ال هنأب اولدتساو مدلا يه ح ورلا نا ضعب لاقف اهنايب يف نوضئاخلا
 . مدلا

 ناصقن مزليف هوحنو حرجب مدلا ضعب بهذي دق هناب مهيلع دريو نيدلا رون لاق
 باحصا نع يورملا وهو ضعب لاقو لطاب وهو مدلا كلذ ناصقن بسحب ح ورلا
 . يروجابلا لاق ةئيهلاو لكشلا يف دسجلا ةروصك ةروص وذ مسج يه ح ورلا نا كلام
 نيديو مسج وذ حورلا لاق دلاخ نب ميحرلادبع نع مساقلا يبا نع غبصا لقن
 هححصو نيمرحلا ماما نع يوونلا ىورو الس دسجلا نم لست سأرو نينيعو نيلجرو
 ةيراس نوكتف رضحلا دوعلاب ءاملا كابتشاك مسجلاب كبتشمو فافش فيطل مسج اهنا

 يف نيمسج لولح ةلاختسال ةلطاب لاوقالا هذه لكو نيدلا رون لاق ، ندبلا عيمج يف

 بلقلا ليقو نطبلا ليقف لاوقا ىلع اهلحم يف اضيا اوفلتخاو ىلوا فقوتلاف دحاو ناكم
 حاوراف توملا دعب ام اماو هلك اذه نم ءيش ىلع ليلد الو بلقلا نم بيرق ناكم ليقو

 الف امئاد ال نكل ايندلا ءامس يف مدا دنع ليقو حيحصلا ىلع روبقلا ةينفاب ءادعسلا

 ةعباسلا ضرالا يف نيجس, يفف رافكلا حاورا اماو تءاش ثيح حرست اهنا يفاني

 رئبب رافكلا حاوراو مزمز رئبب ليقو ماشلا يف ةيباجلاب ءادعسلا حاورا ليقو ةسوبحم ىلفسلا
 . تومرضح يف توهرب

 بجاولاف اضيا لاوقالا هذه نم ءيش ىلع يعطق ليلد الو نيدلا رون لاق
 تيم وهف ببس الب وا ناك ببس يأب هدسج هحور تقرافو تام نم لكو فقوتلا

 لاق ، باتك لجا لكل نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي أل مهلجا ءاج اذاف هلجأب
 خويش دحا وهو يبعكلا معزو لاق ةيرعشالا روهمج بهذمو انبهذم اذه نيدلا رون
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 يقبل لتقي مل ول هناو توملا لجا رخالاو لتقلا لجا امهدحا نيلجا لوتقملل نا ةلزتعملا

 هناو هلجا لوتقملا ىلع عطق لتاقلا نا مهضعب معزو توملا وه يذلا رخالا لجالا ىلا

 لوتقملل تبثا لوالا نا نيلوقلا نيب قرفلاو هيف تومي يذلا هلجا ىلا ىقبل رخا ول

 هلجا ريغ يف تامف لتاقلا هيلع هعطق دقو ادحاو الجا الا هل تبثي مل ىناثلاو نيلجا

 امل لوتقملا توم يف ريثأت هل نكي مل ول لتاقلا نا امهدحا نيتجحب عيمجلا جتحاو
 نا ثيداحالا نم درو امب ةيناثلاو ةيدلا همزل املو امولظم لوتقملا ناك اذا باقعلا قحتسا

 ام :اماو لاق ثيح ناهبن يبا نبا اهنع باجاف ىلوالا اماف رمعلا يف ديزت تاعاطلا ضعب

 باقعلا هلعفب اقحتسم نكي مل ومع نم كلذ صقني مل ول هنأ نم نويلزتعملا هدقتعا
 نا نكمي دقف ىلاعت هللا نم امكح منهج هؤازجف ادمعتم املظ اسفن لتق نم لك نال

 بيغلا ملع نم كلذو باقع هيلع نوكي الف مهمعز ىلع هلجا ءافو اذه لتق قفاوي
 . مومعلا ىلع ىلاعت هللا مكحو

 بوجو نكل لاق ربقلا باذع ةحص يف ثيداحالا ترتاوت دقو نيدلا رون لاق

 رذعت دقف اننامز يف اما كلذ هغلب نم ىلع فقوتم وه امنا رتاوتلا نم ركذ ام قيدصت

 تعمجا ام الا ةاورلا عاطقنال داحالا ةلزنمب اهلك رابخالا تراصو وريغ نم .رتاوتلا كاردا

 عامجالا قيدصت بجي ذئنيحف هكلع هللا لوسر نع هنا وا ارتاوتم اذه نا ةمالا هيلع

 ارتاوت اهنوك يفو رابخالا حيحصت يف ربتعملا ةأرملا بحاص لاق ربخلا قدصب عطقلاو
 الف ال امو ارتاوتم وهف كلانه رتاوت امف نورقلا ةثالثلا يف فلسلا هيلع ام وه اداحاو

 دبعتم الك نال اننامز يف نم ىلع هب عطقلا بجوي ال نورقلا كلت يف ارتاوتم هنوك نكل
 رتاوتلا بلقنيف ةيداحا الا ابلاغ نوكت ال نورقلا كلت يف رتاوتم هنا ةياور نا ممم هملعب

 يف فالخلا حص اذلف نظ ىلع ينبنت ال دئاقعلاو قدصلا نونظم نوكيق ايداحا

 انردق ولف لوقعملا نع جراخ تيملا بيذعت نا ربقلا باذعل نوفانلا لاقو ريقلا باذع
 لتق نم دهاشن اناف تيم لك يف كلذ نكمي الف هيف ح ورلا ةداعال ربقلا يف هناكما

 اهب كردي ةايح تثدح اهنا ىرن الف هؤازجا ىنفت ىتح ةليوط ةدم لتقلا دعب بلصف
 ةرورض ملعن اناف حايرلا يف يرذ وا رانلاب قرحا وإ عابسلا هتلكا نم كلذكو باذعلا

 نا لمتحي هناب لوالا نع بيجاو ترذعت هءازجا قرفت عم هتايحو تقرفت هءازجا نا
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 ةينبلا دوجو ةايحلا يف طرتشي هنا ىلع ينبم هنا يناثلا نعو نحت اهكردن ال ةايح هيف قلخي

 باذعلا ملا هب سح سح ةايح درفنا زج لكل هللا قلخي نا ناكمال هب لوقن ال نحنو .77

 . ملعا هللاو

 رانلاو ةنجلاو باسحلا باب

 هبح اصل لا ١ 0 .نيبتو هب ب اوث رادقم نيبتو دودرملا او هنم .م لوبقلل ١ نيبتو هبحاصل ريخل ١

 فيقوت هناب مهضعب هفرعو نيدلا رون لاق اق © هباقع رادقم نييبتو هيلع دودرم هنا نييبتو

 " لوقيف مهتانسحو . اهيف " ١ بتك مهمتؤيو هيدي نيب مهفقوي نا هب دارمل ١

 قلخي نا هب دارملا ليقو مكل اهتفعاض دقو مكتانسح هذهو اهنع تزوابت دقو مكتايس

 نع لقن لوالا لوقلاو باقعلاو باوثلا نم مهلامعا ريداقمب ةيرورض امولع مهبولق يف هلا
 ا .... سابع نبا

 انملكتو.مههاوفا ىلع متخن موي ىلاعت هلوق نم باتكلا هب ءاج امو هتمعنو هتردق نيب
 ىلع روصقم ريغ باسحلا نا ىلع ليلد همينوبسكي اوناك امب مهلجرا دهشتو مهيديا

 وه قلخلل بساحملا نا ىلع لمحيف ةداهشو ةبطاخو ةملاكم هعم لب طقف نييبتلا سفن

 نم الا مهلك قلخلا ةبساحم ىلع ةردق هل لعجو كلذل هقلخ ىلاعت هللا قلخ نم قلخ
 مل امعا نع مهلأسيف هب مهملكي هنوعمسي اتوص مهل هلل ١ قلخ نا لمتحيو ينثتس ١

 بتارم نايب باسحلا ةدئافو ارهج اذهو ارس اذهو اريسع اباسح اذه بساحيف

 تبثا ام قس افلا ىريو ركشيف هنع يحم امو هل بتك ام نمؤمل ١ ملعيف ناصقنل او ل امكلا

 ةثالث باسحلا لل ة ةبسنلاب اي سانلا نا ا دعاوقل فو ها همحر نيد رون لاق
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 معزف ىلاعت هلوق رهاظب لوقلا اذه فالخ يل رهظ دقو نيدلا رون لاق ، نوكرشملا

 حيرص اذهف لاق هممتلمع امب نؤبنتل مث نثعبتل يبرو ىلب لق اوثعبي نل نا اورفك نيذلا
 ةنسلا يفو همنولوئسم مهنا مهوفقوإ ىلاعت هلوقو مهلامعاب نوئبني ثعبلا يركنم ناب
 اله هل ليقف باسح مهيلع سيل افلا نوعبس يتما نم ةنجلا لخدي» هع نع

 ليقف افلا نيعبس افلا نيعبسلا نم دحاو لك عم يل دازف تدزتسا لاقف كبر تدزتسا
 هتمحرب يا ةميركلا هديب تايثح ثالث يندازف هتدزتسا لاقف كبر تدزتسا اله هل

 نمؤملا نع باسحلا يفن درو ثيحو بطقلا لاق تاعفد ثالث تايثخحلا ثالنلاو
 ليقو ائيشف ائيش هلمع نع كرشم وا يبن لئسي الو لاق نا دعب ةشقانملا يفن دارملاف
 بجيف باوثلا راد ةنجلاو هاوس ام عدف ماقملا قيقحت اذه كلذ دعب لاق مغ كرشملا لئسي

 محل ناو هوحنو ءانفب اهنع نيلقتنم ريغ اهلها ناو ةيناف ريغ اهناو ةرخالا يف اهدوجو داقتعا

 مهنيعا ذلتو مهسفنا يهتشت ام اهيف

 ةاصعلا اهلهأ نأو كلانه اهدوجو داقتعا بجيف ةرخالا يف باذعلا راد رانلاو

 اهلخد نمف اهيف نودلخم اهلهأ نأو ينغتال اهنأو اهلهأ اهنم اوبوتي مل نيذلا رئابكلا لهأ
 ريعسلا مث ةمطحلا مث ىظل اهتحتو منهج اهالعأ عبس نارينلاو نامث نانجلاو اهنم جرخيال
 اهالعأ نيبو ءاوتسالا ىلع ىرخألا لخاد نم لك بابو ةيواهلا مث ميحجلا مث رقس مش
 راجحالاو مدآ ينب ىوس اهل رمج الو قرحم ءاوه اهرحو ةنس ةئامعبس وأ سمخ اهلفسأو
 اهجرخأام ايندلا يف يتلا رانلا هذهو اضيأ نيطايشلاو ىلاعت هللا نود نم ةهلآ ةذختملا

 لصحي مل كلذ الولو نيترم رحبلا يف تلسغ ىتح منهج نم سانلل لجو زع هللا
 اهيلا هجوملا ىلاعت هللا نايصع نع ارجاز اهب ىفكو اهرح ةدش نم دحأل اهب عافتنالا
 ىلا ةلزتعملا ضعبو ةرعاشألاو انروهمج بهذف نالا رانلاو ةنجلا دوجو يف ةمألا تفلتخاو
 ةنجلا امهناكساو مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ ةصقب اولدتساو نالا نادوجوم امهنأ

 مكحم صنل هنع باوجلا نكميال ليلد اذهو نيدلا رون لاق . ةلزلاب اهنم امهجارخاو
 . ةوبنلا دحج نم دنع ىتح ةرورض ورتاوتلو هب باتكلا

 ةرخالا يف اهب دوعوملا ةنجلا ريغ اهيف اناك يتلا ةنجلا نأب لوقلاو نيدلا رون لاق
 اهنم اريثك ناف كلسملا اذه ةكلاس ةحيحصلا رابخألاو هيلع ليلدال ذإ هلئاق نم مكحت
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 يبأو رتوملا يبأك انباحصأ ضعبو ةلزتعملا روهمج بهذو . نالا امهدوجو ىلع لديام

 اولدتساو ءازجلا موي ناقلخي امنإو : نالا نيتقولخم ريغ امهنأ ىلا ناهبن يبأ نباو لهس
 هلوق عم عطقنيال يأ محاد اهلوكأم ىنعمب 4 مئاد اهلكأ ةنجلا قح ىف ظ : : ىلاعت هلوقب

 اهؤانف مزل نالا ةقولخم ةنجلا تناك ولف اولاق ه ههجو الإ كلاه ءيش لك ثح : ىلاعت

 اهلوكأم ماود نأب هنع بيجأو قرفلاب لئاق ال ذإ اهلثم رانلاو ةمئاد نوكت الف اهكالهو
 لوكأم ماود روصتيال يأ رخآب ءيج دحاو ينف اذا هنأ ىنعمب لدبلا ليبس ىلع وه امنإ

 ام ناف نيتيناف امهنوك يف فاك ءءانفلل نيتلباق امهيتاذ نوك نأ لوقن وأ هنيعب دحاو

 نم هيلع ضرع ضراعل العف هنع ءانفلا عفرو ةقيقحلا ىلع ناف هتاذل ءانفلا هيف نكا

 يف هنأ هنيعب راغلاو ةنجلا لحم نييبت نع فوقولاو يتاذلا ناكمالا كلذ عفديال جر ج
 نيلئاقلا ءاملعلا ضعبو كلذ ىلع لدي ليلد الو ليلد ىلا جاتحم هنأل ىلوأ اذك ا

 ءامسلا قوف ةنجلا نأ مهروهمج لاقف . امهلحم نييعت ىف اوذخأ رانلاو ةنجلا دوجوب

 انفلسأ امك فقوتلا قحلاو ىلفسلا ضيألا تحت رانلا نأو . يهتنملا دس دنع ةعباسلا
 نم امأف لت : هلوق يف ميركلا هيبن ناسل ىلعو زيزعلا هباتك يف هللا اهركذ يتلا بتكلاو

 هباتك يتوأ نم امأو » : ىلاعت هلوق ىلا هيباتك اورقا مؤاه لوقيف « هنيميب هباتك يتوأ
 4 اروشنم هاقلي اباتك ةمايقلا موي هل جرخنو » : هلوقك تايالا نم اهوحنو ه هلامشب

 هلوق ليلدب هلمع ءرملا ملع نع اهب ربع اهرشو اهريخ دابعلا لامعال ةيواح فحص ىه
 اهليوأت حصي الف هي ترشن فحصلا اذإو وه» : ىلاعت هلوقو هم اروشنم هاقلي » : ىلاعت

 الو بجاو جراخلا يف اهدوجوب نامالاو جراخلا يف اهل دوجو ال يتلا ةيرابتعالا يناعملاب

 يفو لجو زع هللا اهركذ امك الامجا اهب ناميالا يفكي لب يهام فحصلا نييعت انمزلي

 تيوط رافغتسا اهيف سيلو تيوط اذاف ةفيحص موي لك هلو الإ نمؤم نمام ثيدحلا
 . ألألني رون اهلو تيوط رافغتسا اهيفو تيوط اذاو ةملظم ءادوس يهو

 لخدي نمو مهتمصعل ةكئالملا اذكو افحص نوذخأيال ءايبنألا يروجابلا لاق

 ىطخت الف شرعلا تحت ةنازخ نم اهريطت حيرلا نأ درو دقو . باسح ريغب ةنجلا

 ىتؤي قسافلا نأو هنيميب هباتك ىتؤي نمؤملا نأب ناميالا بجي نيدلا رون لاق

 ةثع نيلسرملا ديسل ضوحلاو باتكلا صنب تبث ةنأل هرهظ ءارو نم وأ هلامشب هباتك
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 . ضعب هلاق ةرتاوتملا ثيداحألا هب تدرو قح ةرخالا ف

 هللا دبع ثيدح نم نيحيحصلا يفف لوبقلاب ةمألا اهتلقن دقو نيدلا رون لاق

 هحيرو نبللا نم ضيبأ هؤام ءاوس هاياوزو رهش ةيسم يضوح صاعلا نب ورمع نب
 درو دقو . ادبأ امظي الف هنم برش نم ءامسلا موجن نم رثكأ هنازيكو كسملا نم بيطأ

 وحن كلذو نامعو ندع نيب اك ضوحلا نأ دمحأل ةياور يفف . ةفلتخم تاهجب هديدحت

 ةياور يفو . نيرهش وحن كلذو ةنيدملاو ءاعنص نيبام نيحيحصلل ةياور يفو . رهش
 يف رهش وحنب ةفاسملا ريدقت ثيح نم يفانت الو رهش وحن كلذو ةلياو ةكم نيبام

 هيلع لضفت ىلاعتو هر احبس هلل ١ نل رخ آ صعب ف نيرهش وحنبو تاي ياورلا ضعب ١

 ةليوطلا ةفاسملاب ربخأ مث الوأ ةيصقلا ةفاسملاب كلع ربخاف ائيشف ائيش هعاستاب

 . ةفاسم اهلوطأ ىلع لدي ام ىلع دامتعالاو

 زوجو رابخال ١ رتاوت هغلبي ل نمل هلهج عسي امم ةلئسم ١ هذهو نيدل ١ رون ل اق

 دريو . مالسلاو ةالصلا هيلع انيبنل لئاضفلا ةدايز نم اهنال اهيف دحاولا ربخب قيدصتلا

 ةنجلا لخدو ضوحلا درو ايفوم ءاج نمف هدهعب ىفوأ نم هيع دمحم ةمأ نم ضوحلا

 ضوحلا يتمأ يلع درت مالسلاو ةولصلا هيلع هنع ىور امل الف ال نمو ىلاعت هللا لضفب
 لاق انفرعت هللا يبناي لجر لاقف هلبا نع لجرلا لبا لجرلا دوذي امك هنع سانلا دوذأ انأو

 ندصيلو ءوضولا رثأ نم نيلجحم ارغ يلع نودرت مكريغ دحأل تسيل اميس مكل معن

 كلام ينبيجيف يباحصأ نم ءالؤه براي لوقأف يلا نولصي الف مكنم ةفئاط ينع
 . ثيدحلا كدعب اوثدحأام يردت لهو لوقيف

 انأ انيبف ةميقلا موي اعبت اعبت ءايبنألا رثكأل فإ مالسلاو ة ةولصلا هيلع هنع ةياور يفو

 تلقف مله لاقن مهنيبو يتيب نم لجر جرخ مهتفرع اذا ىتح ةرمز اذا ضوحل ١ ىلع مئاق

 مث يرقهقلا مهرابدأ ىلع اودترا مهنا لاقف مهنأشام تلقف هللاو رانلا ىلا لاقف نيأ ىلا
 نيأ ل ١ تلق مله م لاقف مهنيبو ينيب نم لجر جرخ مهتفرع اذا ىتح ىرخأ ةرمز اذا

 الإ مهنم صلخ هارأ الف مهرابدأ ىلع اودترا مهنا لاقف مهناشام تلق هللاو رانلا للا لاق

 درو دقو . اهتلمج ىلا ةبسنلاب معنلا ةلاضك ليلق مهنم يج انلا نأ ينعي معنلا لمه لثم
 نوكأ نأ وجرأل ينإو اعبت رثكأ مهيأ نوهابتي مهنأو هتمأ هدرت اضوح يبن لكل نأ
 . ملعأ هللاو اعبت مهرتكأ
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 طارصلاو نازيملا باب

 ةنسلاو باتكلا يف نازيملاو نزولا ركذ درو هنأ ملعأ هللا همحر نيدلا رون لاق

 هنيزاوم تلقث نمف ل لاقو ه ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو » : ىلاعت ىلاقف

 منهج يف مهسفنأ اورسخ نيذلا كئلوأف هنيزاوم تفخ نمو . نوحلفملا مه كعلوأف
 انباحصأ بهذف هليوأت يف ةمألا تفلتخاو « قحلا ذئموي نزولاو » لاقو هم نودلاخ

 ليبس ىلع نيرخال ةواقشلاو موقل ةداعسلا توبث نع ةرابع هنأ ىلا ةلزتعملا روهمجو
 اهتفخب ءيسلا لمعلاو نيزاوملا لقثب حلاصلا لمعلا توبث هئبش ثيح ةيليثمتلا ةراعتسالا

 ناتفكو دومع ةبصق نازيملا نأ ىلا ةرعاشألا تبهذو . ائيش دحأ هيف ملظيال هجو ىلع :

 ىلا رظان هدومعب ذخا ليربجو ضرالاو تاومسلا قابط نم عسوأ امهنم ةدحاو لك
 يف مهلاوقأ تبرطضا مث . باسحلا دعب مهدنع هلحمو هيلع نيمآ ليئاكيمو هناسل

 ىلا نورخا بهذو . ةحيبقو ةنسح ماسجأ يه ليقو بتكلا يه مهضعب لاقف نوزوملا

 . ةدودرم لاوقأ اهلكو هسفنب لماعلا نوزوملا ليقو تاملظو راونأ ىه نوزوملا نأ
 يتلا ةينيدلا لئاسملا نم تسيل ةلئسملا هذهف ةلمجلابو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ىلع ابكم يشمي نمفأ ل : ىلاعت هلوق يف روكذملا طارصلا امأ . اهيف فالخلا زوجيال

 لع هنع ةيورملا تاياورلا يفو « ميقتسم طارص ىلع ايرس يشمي نمأ ىدهأ ههجو
 فيسلا دح لثم منهج ءارس ىلع طارصلا عضوي لاق . دوعسم نبا نع ةيورملاك

 ع ورصمو اهيف يوهي كرشمف اهب فطتخي ران نم بيلالك هيلع ةلزمةضحدم فهرملا
 وجني نأ كلذ بشني الف حيرلاك مث وجني نأ كلذ بشني الف قربلاك رمي نم مهنمو
 مهرخآ نوكي مث لجرلا يشمك مث لجرلا يمرك مث لجرلا يعسك مث سرفلا يرجك مث
 . هتمحرو همركو هلضفب ةنجلا هللا هلخدي مش ارش اهيف يقلو رانلا هتحول دق لجر اناسنإ

 اك نيفلكملا بترل ليثمت هيف نيكلاسلا فانصأ ركذو عورشملا قحلا نع ةرابع وهف
 لطابلاو قحلا نيبام نأ كلانه نيبو هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا يف يلازغلا هب حرص
 ىلا ةيرعشألا تبهذو لطاب امإو قح امإ ءايشألاف ةرعشلا نم قدأو فيسلا نم دحأ

 هيفو رافكلا ىتح نورخالاو نولوألا هدري منهج نتم ىلع دودمم رسج طارصلا نأ
 كلسي ةواقشلا لهأو . نيملا تاذ مهب كلسي ةداعسلا لهأف . لامشو . نيمي : ناقيرط
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 ةثالث هلوطو منهج تاقبط نم ةقاط ىلا ذفنت ةقاط لك تاقاط هيفو لامشلا تاذ مهب

 ءاوتسا فلأو . طوبه فلأو . دوعص فلأ : ةنس فالآ

 ىلا بهذ دقف نيدلا باب نم ةلئسملا تسيلو نكمم هلك اذهو نيدلا رون لاق

 . يداربلا مساقلا وبأو . مكحم نب دوه خيشلا مهنم انباحصأ ضعب هيلإ اوبهذام لثم
 . ملعأ هللاو لمشلا عماجو ناميلا يف ةمئالا بطقو رطانقلا يف ليعامسا خيشلاو

 ةعافشلا باب

 بلط اعرشو ريغلل ريغلا نم ريخلا لاؤس افرعو بلطلاو ةليسولا ةغل ةعافشلا
 نوكتف نينمؤملا هدابعل لجو زع بيرلا نم اهيف ةجرد ةدايز وأ ةنجلا لوخد ليجعت

 لبق اهيلإ همدقت ىه ةلصخب اهنم مالسلاو ةولصلا هيلع انيبن صتخيو مهريغو ءايبنألل
 وهو ليق عفشي نأ هللا ءاش نم عفشي هدعب نم مث هل الإ اهباب حتفي الف عفاش لك
 ىأ 4 ادومحم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع ظ : ىلاعت هلوق يف يذلا دومحملا ماقملا

 نمل الإ نوكتال ةعافشلاو اعفاش كلبق اودجي مل ثيح نورخالاو نولوألا هيف كدمحي
 الو » : ىلاعت هلوقل ايقشألا نم وريغل ةعافش الف تابجاولا ىدأو تامرحملا بناج

 لبقي الو ائيش سفن نع سفن وال اموي اوقتاو » هلوقو هم ىضترا نمل الإ نوعفشي
 اك ةماع تايالا هذهو « عاطي عيفش ش الو ميمح نم نيملاظلل امف » هلوقو «م ةعافش اهنم

 ليلد ةثلاثلا يفو . هللا هاضترا نم ىلع ةروصقم ةعافشلا نأب حيرصت ىلرألا يفف تيأر

 اك نيكرشملا صخت الف ويغ ملظ وأ هسفن ملظ نم لكل مسا وهو ملاظلا نع اهيفن ىلع
 مومع عم ببسلا صوصخب ةربع الف مهيف اصاخ اهلوزن ببس ناك نإو اهناف اومعز
 . ظفللا

 لهأ ديلخت يف ةعطاقلا ةلدألا نم يتأيسام تايآلا هذه دضعيو نيدلا رون لاق
 يف ةعافشلا مهنع تفتنإ ةيتالا تايعطقلاب رانلا يف مهدي تبث ىتم مهنإف رئابكلا
 نأ نم الضف رانلا لخديال ةنجلا لوخد يف ةعافشلا هل تتبث نم نإف ، ةرورض فقوملا
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 ثيدح لع اليوعت رئابكلا لهأل ةعافشلا اوتبثأف ةرعاشألا تفلاخو لاق 5 اهيف دلخ
 دحاو ربخ هنأ اهدحأ هوجوب باجيو لاق (يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش) هوور

 هتضراع هنأ اهثلاثو ملعلا بجوأ امل ايعطق ضراعي مل ول هنأ اهيناثو يعطقلا ضراعيال

 دق هذه نأ ىلع كلتب هذهف (يتمأ نم رئابكلا لهأ يتعافش لانتال) اهصنو هلثم ةياور

 بهذ امك ةياورلا كلت عضوب لوقلا امأ ، بجوف هتفلاخ دق كلتو باتكلا اهدضع

 نوبرقتملا هيلا برقتل رئابكلا لهأل ةعافشلا تناك ول هنأ الئاق يليلخلا ققحملا هيلا
 لعف نم نإف اوبات اذا ام وهو باتكلا هيلع لد طرشب ةقلعم اهنأب لوقلا امأوء رئابكلاب
 ةعافشلا صيصخت اذه نم مزليالو ويغ هل عفشي نأل اقحتسم ناك اهنم باتو ةيبك

 ىلع باتف ىصع نم بيلغتل ورمع لوط يف ىفوأ نم نود اهنم بات مث ةيبكلا قأ نمب
 ليهستو هللا ةمحر نم مهسايا عفد ركذلاب مهصيصخت يف ةدئافلاو طق صعي مل نم

 مكحو هللا ةمحر نم اوطنقتال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابعاي لق » مهل قيرطلا
 لاق نإو الرأتم ناك اذا ةمعن رفك رفاك هنأ رئابكلا لهأل ةعافشلا توبثب لاق نم
 عاتجإ نأ كلذو زيزعلا باتكلل مداصم هلوق نأل كرشم وهف باتكلل لوأت ريغب كلذ
 ىلع ةلادلا تايالا عم يضرملا ىلع اهرصقو ملاظلا نع ةعافشلا يفن ىلع ةلادلا تايالا

 ريغ نم مهل اهتبثأ نمف رئابكلا لهأل ةعافشلا يفن ىلع ةعطاق رئابكلا لهأ بيذعت

 يضر ديز نب رباج ىور ، كرشم باتكلا نم ءيشل دارلاو عطاوقلا هذهل ادار ناك ليوأت
 ذخفتي هكلع هللا لوسر لعج « نيبرقألا كتريشع رذنأو » تلزن امل هنأ هنع هللا
 نإ بلطملا دبع ينباي) لاقف بلطملادبع ينب ىلع قا ىتح اذخف اذخف شيرق ذاخفأ
 3 نوقتملا مكنم ىنايلوأ نإو الأ ائيش هللا نم مكنع ينغأال ينإو الأ مكرذنأ نأ ينرمأ هللا

 تنب ةمطافاي { مكباقر ىلع اهنولمحت ايندلاب متئجو نيدلاب ادغ سانلا ءاجام نفرعأل الأ

 (ائيش هللا نم امكنع ينغأال ينإف هللا نم امكسفنأ ايرتشإ دمحم ةمع ةيفصايو دمحم

 .ملعأ هللاو

 يف دولخلا باب

 لوق وهو اهدحأ & بهاذم ىلع 5 سانلا هللا همحر نيدلا رون لاق

 مهنع افعي نأ امإ كرشلا ادع امم رئابكلا لهأو رانلا يف نودلخم كرشلا لهأ نأ ةيرعشألا
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 رانلا لهأ نأ يناثلا 5 اهنم نوجرخي مث مهلامعأ ردقب اوبذعي نأ امإو اهنولخدي الف
 © مالسالا نع تجرخ ةفئاط ىلا اذه بسنو اهيف نيدلخم ريغ مهقسافو مهكرشم
 ةصاخ كرشلا لهأل باذعلا امنإو اعطق نيبذعم ريغ رئابكلا لهأ نأ ثلاثلا بهذملا

 دعب ناتيناف رانلاو ةنجلا نأ عبارلا بهذملا ، نيرسفملا ضعبو لتاقم ىلا اذه بسنو
 بهذملا ، ناوفص نب مهج ىلا لوقلا اذه بسنو اهيف امهنم ةدحاو لك لهأ لوخد

 اوناك هللا يصاعم نم رئابكلا لهأ نأ ةلزتعملاو ةماقتسالا لهأ بهذم وهو سماخلا
 لهأ نكل امئاد ةنجلا يف نودلخم ةعاطلا لهأو امئاد رانلا يف نودلخم نيقسافوأ نيكرشم

 كلذ بوجوب نولوقي ةلزتعملاو هلضفب باوثلاو هللا لدعب بيذعتلا نأ نولوقي ةماقتسالا

 مدقت دقو ، نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا يف مهبهذم ىلع ءانب كلذ نع ىلاعت هيلع
 نم مكح نايبو ةماقتسالا لهأ بهذم نايب يف نالا عرشن نحن اهف هنع باوجلا

 بتي ملو ةيبكب ىصع نم نإ لوقنف\ اهلك بهاذملا كلت لهأ نم كلذ يف مهفلاخ
 هلوسرو هللا صعي نمو له ىلاعت هلوقل امئاد رانلا يف دلخم وهف اهيلع تام ىتح اهنم
 .هادبأ اهيف نيدلاخ منهج ران هل نإف

 بيجاو ديحوتلا يف هلوسرو هللا ىصع نم دارملا نإب ضرتعاو نيدلا رون لاق

 هتئيطخ هب نطاحأو ةئيس بسك نم ىلبإللىلعت هلوقبو صصخمالو ماع ظفللا نأب
 ةريبكلا بحاص نأ ملسنال اناب ضرتعإو نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلؤاف
 طبحأ هنأب باجيو اهايا ملظيال تانسح هل نأل بناج لك نم هتئيطخ هب تطاحأ

 نيقتملا نم هللا لبقتي امنأ ربخا دق هنأل ائيش ملظي ملف ةيبكلا ىلع هرارصإب هتانسح

 ىلع هرارصإ عم هتانسح نم ائيش هللا لبقتي ملف قتمب سيل ةيبكلا بحاص نأ كشالو
 منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو ىلاعت هلوقو هيلع تام اذإ هلبقالو ةريبكلا
 الا هناميإ ىلع انمؤم لتقيالو هناميإ ىلع انمؤم لتق نم دارملا نأب ضرتعإو هماهيف ادلاخ
 لتاق مكح الوا ركذ هنأل ليلعتلا اذه يفني ةيالا هذه قايس نأب باجيو ، كرشم

 هلوقو دحاو نيعضوملا الك يف هيلع موكحملاو ادمع هلتاق مكح ركذ مث ءاطخ نمؤملا
 اهنع مهامو نيدلا موي اهنولصي ميحج يفل راجفلا نإو ميعن يفل راربألا نإل ىلاعت

 ويغو كرشلل لماش روجفلاو اهنع اوبيغي نأ مزل اهنم نوجرخي اوناك ولف «نيبئاغب
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 رجفلا ةرفكلا مكئالوأ يف اك روجفلا يف نولماكلا انه راجفلاب دارملا نأب ضرتعإو
 رخآ اهلا هللا عم نوعديال نيذلاوإل هلوقو ليلد ريغ نم رهاظلا فالخ هنأب باجو

 قلي قلي كلذ لعفي نمو نونزيالو قحلاب الا هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقيال
 ةيالا هذه يفف همي بات نم الا اناهم هيف دلخيو ةميقلا موي باذعلا هل فعاضي . اماثأ

 نأ اك كلذك اضيأ انزلاو ديلختلا بجوي قح ريغب اهلتق مرحلا سفنلا لتق نأب حيرصتلا
 لعفي نموا لاق هنأ امهدحأ نيهجوب هيلع ضرتعيو دلخي رخا اهلا هللا عم وعدي نم

 دلخي انزلاو لتقلاو كرشلا لعف نم امرهاظف كلذ نم ائيش لعفي نمو لقي ملو 4 كلذ
 رانلا يف ديلختلل بجوم لاعت هللاب كرشلا نأب مهعم متنأو أو ةمألا تعمجأ دق هنأب باجو

 سفنلا لتق اذإ الا دلخيال كرشملا نأ مزلتسي هنأل عامجالا كلذ لطبي اذه مهضارتعإو

 ةيالا يف انزلاو لتقلا ركذ ةدئاف امف" ينزي مل ولو دلخم كرشملا نأ تبث اذإو ، انزو مارحلا

 مرحلا لتقلا كلذك دلخم هبحاص درفنإ ول كرشلا نأ اك ديلختلا مكح امهيلع ىنبيل الا

 مكل ليلدال امهيناثو بات نإ الا رانلا يف هلعاف دلىخ امهنم دحاو لك درفنإ ولف © انزلاو
 ريغ نم ثكملا لوط ىلع ديلختلا قلطي نأ زوجيال ملف يدبألا ديلختلا ىلع ةيالا يف
 لماش روكذملا ديلختلا اذهف اضيأو ليلد ريغب رهاظلا فالخ اذه نأب باجيو ديبأت
 روهظ لبق ةمألا تعمتجإ دقو { يدبأ ريغ اضيأ هديلخت نوكي نأ مزليف اضيأ كرشملل
 ةيوبنلا ثيداحألا نم اهدضعي ام عم ةينآرقلا صوصنلا هذهب ذخألا ىلع هدعبو فلاخملا

 هيلع تطاوت يذلا ردقلاف اهظفل رتاوتي مل نإو رتاوتلا غلبم اهقرط ددعت يف تغلب يتلا
 دجيال ثيداحأو ةديدحب هسفن لتق نم ثيدحك لوبقلاب اهلك ةمألا اهتقلت دقو رتاوتم
 مرحام هلالحتسإب نوكيف هلعفل الحتسم كلذ لعف نمب اهلوأت نكل ، اهوحنو ةنجلا حير
 .اكرشم هللا

 اهيف دئازو اهصوصن نع ثيداحألا كلتل فراص ليوأتلا اذهو نيدلا رون لاق

 ربخ نإف قيضملا اذه يف لوخدلا ىلع مهلمح يذلاام يرعش تيلو لاق اهنم نكي ملام

 رومألا يف ملعلا هب تبنيالو تايعطقلا ضراعيال داحآ ربخ وه امنإ رانلا نم ج ورخلا
 تاينظلا ف هب لمعيال ةن وز لوهجملا ربخلاو ةلاهج هلاجر ف عقو امبرو تايداقتعالا

 .تايعطقلا يف هيلع لوعي نأ نم الضف
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 رفاك وهف ديلختلا هنع ىفن نم مكحو اقلطم قسافلا نع باذعلا ىفن نم مكحو

 عم ةنجلا لخدي لب بذعيال ةيبكلا بحاص نأ لاق نم هتحت لخديو ةمعن رفك
 عراس بذعيال ةيبكلا ىتآ نإ هنأ ملع نم ناف ىلاعت هللا ةيصعمب ءارغإ هيفو ءادعسلا

 ىلع بقاعي الام ناف ةريبكلا ميرحت وهو يعرشلا مكحلل ليطعت اضيا هيفو اهنايتإ يف
 ءاسو اتقمو ةشحاف ناك هنإ انزلا اوبرقتالوإئ ىلاعت هلوق نم وه نيأف مرحمب سيل هلعف

 نولصيسو اران مهنوطب يف نولكأي امنإ املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ اليبس
 .اهلاثمأو ةيالا هميادمعتم انمؤم لتقي نموإل» هلوقو هماريعس

 نم فلاخ ام عم هكرشب مكحن ملو ةمعن رفاك اذه نأ انلق امنإو نيدلا رون لاق

 الإ اهالصيال ىظلت اران مكترذنأفإط ىلاعت هلوق وحنب اهلوأتي هنأل صوصنلا كلت
 ىلوتو بذك نم ىلع رانلا ىلاعت بلا رصق دقف لاق «ل%يىلوتو بذك يذلا ىقشألا

 نم ىلع اهرصق امنإ هنإف يقيقحال يفاضإ رصقلا اذه نأ هباوجو بذكي مل قسافلاو
 ىف بيغرتلا ديفيل قدصمو بذكم ىلا اهلوزن موي سانلا ماسقنإ ىلا رظنلاب ىلوتو بذك

 يقشلا ىلع وه امنإ رانلا ءالصإ رصق نأ رخا باوجو بيذكتلا يف بيهرتلاو قيدصتلا
 نكل رصقلا هلوانتي مل هل فصو وهف يقشلا دعب امو قسافلاو كشملل لماش مسإ وهو
 يف فلتخا ينظ ليلد ةفصلا موهفم نأ تفرع دقو ةفصلا موهفم ليبس ىلع هنم مهف
 نارهاط يبال رخا باوجو ىداقتعالا ملعلا هب تبثي نأ نم الضف هب لمعلا بوجو

 تتبث اذاو . رخا باب يف مهبيذعت يفاني الف اهنم بابل وه امنا رصقلاف باوبأ رانلا

 : ىلاعت هلوقو هفالخب عطاقلا توبثل اهرهاظ ريغ ةيالاب دارملا نأ انعطق تالاتحالا هذه

 رصق ةيالا يف سيل هباوجو « ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا نأ انيلإ يحوأ دق انا ل

 ةيالا يف ركذلاب صخو بذعم هنآ هنع رابخا اهيف امناو . يلوتملا بذكملا ىلع باذعلا

 وأ بذك نم ىلع باذعلا نأ لاق ولف نوعرف باطخ يف هناف كلذ ماقملا ءاضتقال

 . ماقملا بساني مل قيدصتلا عم ةريبك لعف
 يف وه نولوقي مهناف بذع نأو دلخم ريغ ةريبكلا بحاص نأب نولئاقلا امأ

 نإو . ءاش نم هيف عفش ءاش نإو . بيذعت الب هنع افعو هل رفغ ءاش نإ هللا ةئيشم
 يف نولوأتيو اهنم هجورخب نوعطقي مث ةدملا نم ءاشاهإلابوأ هلمع ردقب هران يف هبذع ءاش
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 وهو بقح عمج باقحألاو ه اباقحأ اهيف نينبال » : ىلاعت هلوق اهنم تايآ كلذ
 يف ةيالا نأ هباوجو تارم رشع نوناثلا نوكتف .ةشع ةلقلا عمج رثكأو ةنس نونامث

 اباذك 4 انتاياب اوبذكو اباسح نوجييال اوناك مهنا لف : ىلاعت هلوقل ةصاخ نيكرشملا

 باقحالا لمح بجوف هدري باتكلاو هب نولوقتال متنأو كرشلا لهأ ديلخت مدع مكمزليف

 اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف :: ىلاعت هلوق اهنمو ةيهانتم ريغ ةدم يأ ةياغلا مدع /

 نمو هآر ا اريخ لمع نم نأ ىلع ةلاد ةيالاف ا اولاق : هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو .

 هيلع ءازجلا ال مهلمعب ملعلا الإ دقت مل اهرهاظ ىلع اهومتلمح نإ انلق : . هارش لمع

 هللا مهيري كلذك هيلع ةرسح نوكيل لب هب عفتنيل ال هلمع رفاكلا ىري لجو زع هللاف

 لامعالا ءازج ةيؤر ىلع اهومتلمح نإو رانلا نم نيجراخ مهامو مهيلع تارسح مهلامعأ

 لد رخا ليلدب جرخ كرشملا نأ ليق ناف هب نولوقتال متنأو هيف كرشملا لوخد بجو

 لبقتي امنإ لوبقم ريغ هلمع نأ ىلع ليلدلا لد قسافلا كلذكو انلق هلمع طابحا ىلع

 اهئزج دوجو ىلع ال لامعألاب ملعلا ىلع ةيالا يف ةيورلا لمح بجوف نيقتملا نم ةللا
 ىزجم الف ةئيسلاب ءاج نمو . اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم ط : ىلاعت هلوق اهنمو

 4 مكنم لماع لمع عيضأ ال ديبعلل مالظب كبر امو » : ىلاعت هلوق عم هم اهلثمم الإ

 هلف ةنسحلاب ءاج نم أل : ىلاعت هلوقل نمؤملا ةنسح ىه ةفعاضملا ةنسحلا نأ هباوجو

 الإ مويلا كلذ عزف نم نمأي ال هنأ كشالو نونمآ ذئموي عزف نم مهو ه اهنم ريخ

 مو هللا هملظي ملف هلمعل عيضملاو هسفنل ملاظلا وهف هقسفل هتانسح لبقت مل نمو نمؤمل
 4 ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كشي نأ رفغي ال هللا نإ لت هلوق اهنمو هلمع عيضي
 نإ هللا ةمحر نم اوطنقتال مهسفنأ ىلع اوفرسا نيذلا يدابعاي لق » : ىلاعت هلوق عم
 مث ةروفغم بونذلا عيمج نأ ىلع ليلد ةيالا هذه يفف اولاق « اعيمج بونذلا رفغي هللا

 نم كرشلا ادع ام يقبف « هب كشي نأ رفغي ال ل هلوقب كرشلا اهعيمج نم جرخأ

 ةيناثلا ةيالا يف نأ انلق هم ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو > هلوقل ةئيشملا يف رئابكلا

 كرشلا ادعام نأ اولوقت نأ بجوف مكمعز ىلع كرشلا جرخاف . اهلك بونذلا نارفغ

 نمل مكلوق مكعفني الو مكبهذم ضقتنيف اعطق هل روفغم ةريبكلا بحاصف روفغم
 نإ نيقفانملا بذعيو : ىلاعت لاق دقف اهتوبثب متعطق ءايشأ ةئيشملاب قلع دق هناف ءاشي
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 مالسالا رهظأو كرشلا ىفخأ نمب قفانملا مسا نوصخت متنأو ل مهيلع بوتي وأ ءاش
 ءانبأ نحن ىراصنلاو دوهيلا .تلاقو لف : ىلاعت لاقو رانلا يف مهبيذعتو مهديلختب متمزجو

 بذعيو ءاشي نمل رفغي قلخ نمم رشب متنأ لب مكبونذب مكبذعي ملف لق هؤابحأو هللا
 نوقلعت ال مكلاب امف مهديلختو ىراصنلاو دوهيلا بيذعتب متعطق دقو « ءاشي نم
 نإ هب كشي نأ رفغيال هللا نإ هلوقب انربخأ دق هللا نأ ليق ناف ةئيشملا ىلع مهبيذعت

 الف يوغللا كرشلا كرشلاب متدرأ نإ انلق ةئيشملا يف مهادع نم يقبف مهل رفغيال نيكرشملا

 ىلع ال برعلا ةغل ىلع لزن نآرقلاو ةغل دحوملا مهنم ناف ىراصنلاو دوهيلا عيمج لمشي

 بذك وأ كرشأ نم لكل عرشلا هعضو كرشلا مسا نأ ملق نإو يناثلا حالطصالا
 عم نيكرشملا نم ىراصنلاو دوهيلا جرخف عضولا اذه ىلع ةيالاو اباتك ركنأ وأ الوسر

 , _ ٍ . جرخ نم
 يف اك هبيذعتب عطقلا ىلع لدت رخا تاب صخ دق قسافلا اضيا كلذكو انلق

 وهو بئاتلا وه هل روفغملا نأ رهظف . امهوحنو ادمع نمؤملا لتاقو املظ متيلا لام لكآ

 نأ ليق ناف ىرخأ ةلدأب رئابكلا لهأو ةلدأب نيكرشملا ج ورخل هل رفغي نأ هللا ءاش يذلا
 كلذ نودام رفغيو : ىلاعت هلوق ةدئاف امف اضيأ ةبوتلاب امهل روفغم قسافلاو كرشملا

 ةبوت هللا لبقي امنإو هتبوت ةلوبقم بئات لك سيل نأ ىلع هيبنتلا هتدئاف انلق « ءاشي نمل

 نال اهلوبق بجو تدجو امهمف ةبوتلا دوجوب نارفغلا دعو ليق ناف هل رفغيف ءاشي نم

 لب هيلع بوجوبال هدنع ةلوبقم حوصنلا ةبوتلا نإو قح هدعو نإ معن انلق قحلا هدعو
 طورشلا كلت ىلع هقفو هل رفغي نأ ءاش نمف .طورش ةلوبقملا ةبوتلل نكل هنم لضفتب
 يفن يف قالطالا ةدئاف امأو ، هومتمعز ام ال ةئيشملاب قيلعتلا ةدئاف هذهف اهب وف

 كرشلا ةيبك ميظعتل يهف رخأ تايا يف ةبوتلاب روفغم هنأ عم ةيالا يف كرشلا نارفغ

 هلوق اهنمو هامح لوح موحت الف عماسلا هنع رفني ىتح هنأش ليوهتو قسفلا رئابك ىلع
 تاومسلا تمادام اهيف نيدلاخ رانلا ىفف اوقش نيذلا امأو رانلا لهأ يف ىلاعت
 الإو يدبأ ريغ دولخلا نأ ىلع ليلد ةيالا يف ءاننتسالاف اولاق هككبر ءاشام الا ضيألاو
 نوكت نأ حصي هنإف اهنم جورخلا ىلع ءانثتسالا يف ةلالدال هنأب بيجأ 3 هانعم امف
 ادغ دعقن لوقن اك 0 اهيف مهلوخد تقو ىلا مهحاورأ جورخ نيبا ام يه هانثتسملا ةدملا
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 دوعقلا لبق هانثتسملا ةدملا كلت نوكت نأ حصيف اذك اهيف عنصن ةدم الا ديز عم اهلك

 تام نم نأو ةرخالا رادلا يف رانلا يف دولخلاب ءايقشالا دعوأ هللا نأ كلذو ديز عم
 ةدم ةرخالاو ايندلا نيب سيل هنأب لوقلا ىلع ءانب هتمايق تماقو هترخآ ترضح دقف
 هيف هللا دارأ تقول ءانثتسالا نوكي نأ لمتحيو لوخدلا لبقام تقو نم مهأنثتسإ حصف
 يلا هنم ثاغتسا يقشلا هيف لخدأ اذا رانلا يف داو وهو ريرهمزلاك 0 رانلا ريغب مهبيذعت

 اهيف داو هنأ ىلا رظنلاب اهيف نودلاخ مهف مهباذع عيونت هيف مهلاخدإ ةدئافو 0 رانلا

 ولف اضيأو ، اهباذع عون فلاخي هباذع عون نأ ىلا رظنلاب اهنم نوجرخمو ، اهنم ؤزجو
 مسإ نإف كرشملاو قسافلا ديلخت مدع مزلل اهنم مهجورخ ىلع لاد ءانثتسالا نأ ليق

 ءاج هنيعب ءانثتسالا اذهف اضياو اعيمج مهدولخ ىلع دراو ءانثتسالاو مف لماش ىقشلا

 دولخ مدعب لاق نم مكحو 0 ةنجلا يف مهديلخت مدع اضيا مكمزليف ءادعسلا ديلخت يف

 هقلعتل ةمعن رفك رفاك هنأ الصأ نيبذعم ريغ مهنأ لاق نمو رانلا يف رئابكلا لهأ

 .تايالا هذه رهاوظب

 ةاصعلا نإ اولاق ، اهنم بيجاعا دولخلا مدعب نيلئاقللو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ةيفيك يف اوفلتخا م لاق © اهرادقم هللا ملع ةعاسب لوخدلا دعب نوتومي رانلا اولخد اذا
 اوجرخي ىتح الصأ يشب نوسحيالو باذعلا لأ نودقفي مهنا مهضعب لاقف توملا

 نم مدنع له لقإل مهحاورأ قهزب ايقيقح اتوم نوتومي مهنأ نورخا راتخاوء اهنم
 دهشيو هركذ لوطي ثيدح مهلو إ نوملعتالام هللا ىلع نولوقت مأ اذهب ناطلس
 تبنيال هتحص ريدقت ىلعف دانسالا يداحآ هنأ ىلع انه هركذل ةجاح الف هدرب باتكلا

 مكل نذأ هللآ لقأل انيقي املع هولعجي نأو انيد هيلع اولوعي نأ الوف فيكف داقتعالا هب
 .هئنورتفت هللا ىلع مأ

 هنأ كفع هنع يورام كلذ نمف باذعلا يف رانلا لهأ لزانم نيب قرفلا دروو
 هغامد امهنم يلغي ناترمج هيمدق صمخإ يف لجر اباذع رانلا لهأ نوهأ نأ ) لوقي ناك

 نم مهنمو اباذع مهنوهأل هنأو اباذع هنم دشأ ادحأ نأ ىري ام مقمقلاب لجرملا يلغي اك

 ءازجأ عم هيتبكر ىلا رانلا يف وه نم مهنمو باذعلا ءازجأ عم هيبعك ىلا رانلا يف وه

 نالعن هيلع لجرل اباذع رانلا لهأ ىندأ نأ )ةياور يفو (رمتغا دق نم مهنمو باذعلا
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 يلغي نم مهنم نأو رانلا بهل رافشأو رمج هسارضأو رمج هعماسم هغامد امهنم يلغي
 رانلا لهأ وسكي نأ هللا دارا اذا ةلفغ نب ديوس لاقو & ( ريثك ءام يف ليلق تابحك

 ران نم رامسم هيفو الا قرع مهنم ضبنيال ران نم هردق ىلع اقودنص مهنم لجرلل لعج

 مم ران نم قودنص يف قودنصلا كلذ لعجي مغ ران نم لفقب لفقي مغ رانلا هيف مرضت م
 مهقوف نمل ىلاعت هلوق كلذف رانلا يف حرطي وأ ىقلي مث لفقي مث ران امهنيب مرضي

 هبشت قيهشلاو ريفزلا الا وه امف موقلا سئي اذإف للظ مهتحت نمو رانلا نم للظ
 رانلا نأب نيلئاقللو ةيفاعلا هللا لأسن ، ريفز اهرخاو قيهش اهلوأ ريمحلا تاوصأ مهتاوصأ

 ىتحر هةقيع هلوق اهنم ةلدأ مهبيذعت عطقني مهقسافو مهكرشم اعيمج رانلا لهأ نأو ةيناف

 رجش اهيف تبني هنأ اوورو ( ينافك يأ طق طق لوقتف همدق اهيف رابجلا عبضي
 سيل اهباوبأ هيف قفصت موي رانلا ىلع نيتأيل صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو ، ريجرجلا
 .اباقحا اهيف نوثبلي امدعب كلذو دحا اهيف

 لديال يبسح يبسح يأ طق طق اهلوق نأل نيثيدحلاب مهل قلعتالو نيدلارون لاق

 تألتمإ له منهجل لوقن موي اهنوفكي اهلهأ نأ ىلع لدي امنإو مهباذع عاطقنإ ىلع

 عطقنم مهباذع نأ ىلع لديال هنإف ورمع نبإ ثيدح كلذكو { ههيديزم نم له لوقتو
 اضيا اولدتساو مهباذع عيونتل ريرهمزلا ىلا اوجرخأ مهنأ لمتحيف هتحص ريدقت ىلعف
 & اهيهانت عنم باوجلاو اهئانف نم دبالف ةيهانتم ةينامسجلا ةوقلا نأ لوألا © ةيلقع ةلدأب

 طرش ىلع ءانب اذه باوجلا لقعلا ةيضق نع ج ورخ ةايحلا ءاقب عم قارحالا ماود يناثلا
 قلخيوأ ادبا امئاد اهقلخي دقو ىلاعت هللا قلخب ةايحلا ليلدب لوقنالو جازملا لادتعإو ةينبلا

 لاق ، ةمعن رفك نورفاك مهنأ ءالؤه مكحو رانلاب هتينب اهعم برختال ةوق يحلا يف
 ليوأتلاب سيل اذه مهليوأت نأل نوكرشم مهنأ لاقي نأب ةقرفلا هذه مكح يف نيدلارون
 نولخدي اعيمج ءايقشألاو ءادعسلا نأب نيلئاقللو ، كرشلا مكح مهنع عفري ىتح يوقلا

 يجنن مث ايضقم اتح كبر ىلع ناك اهدراو الا مكنم نإوؤل» ىلاعت هلوق اهنم ةلدأ رانلا

 نإو هلوق نأل اهيف مهل ليلدالو نيدلا رون لاق ، ايثج اهيف نيملاظلا رذنو اوقتإ نيذلا
 جرخأ فوسل تم اذءا ناسنالا لوقيوإ» ىلاعت هلوقل ثعبلا يركنمل باطخ مكنم

 مث نيطايشلاو مهنرشحنل كبروف ائيش كي ملو لبق نم هانقلخ انا ناسنالا ركتيال وأ ايح
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 مث ايتع نمحرلا ىلع دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعزننل مث ايثج منهج الوح مهنرضحنل
 الا مكنم نإو تافتلالا ليبس ىلع لاق مث همئايلص اهب ىلوأ مه نيذلاب ملعأ نحنل

 ءيشلا نم ةاجنلاو اوقتإ نيذلا يجنن مث لاق مث ثعبلا يركنم رشعماي يأ ؛هاهدراو
 هعم نمو ادوه نكي ملف همئادوه انيجن انرما ءاج املف هيف عوقولا لبقالا نوكتال

 .باذعلا ىف مهعم نيلخاد

 نيرفاكلاو نينمؤملل اماع دورولا ةيا يف باطخلا اولعج انباحصأ نأ ملعأو

 قالطإ هيلع مزليف فارشالاب نينمؤملا قخ يفو لوخدلاب نيرفاكلا قح يف دورولا اورسفو
 يقيقحلاوأ فارشالاو لوخدلا نيب كرنشم دورولا انلق نأ نييقيقحلا اهيينعم ىلع ةملكلا

 هذه مكحو كلذ زاوج مهبهذم نأ صخلنف امهدحا يف ةقيقح هنأب انلق نأ يزاجملاو
 نإ ىلاعت هلوق اهنم باتكلا تايال فلاخم اذه مهليوأت نال ةمعن رافك مهنأ ةقرفلا

 مئاهسيسح نوعمسيال نودعبم اهنع كتثلوأ ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا
 سان يف يهف صوصخلا اهب دارم ةماع ةيالا نا اهدحا هوجو نم هيلع ضرتعيو

 يق سيلو ليلدب الا صيصختلا تبني الو صصخملا مدع لصالا ناب باجيو نيصوصخم
 داعبالا نوكي نا لمتحي نودعبم اهنع كفلوا هلوق نا اهيناثو هب صصخي ليلد دورولا ةيآ

 الو يزاجم لب يقيقح ريغ داعبالا نوكي نا هيلع مزلي هناب باجيو اهيف لوخدلا لبق

 هدييقت حصي الو قلطم داعبالا نا لوقن وا ليلدب الا هتقيقح نع هب لودعلا حصي
 اونوكي نا مزلي اهنع اودعب مث اهنم اوبرق اوناك ولف اضياو ليلدب الا تقو نود تقوب
 . . اهنع نيدعبم اهنم نيبرقم

 مدع نع ةيانك هناب باجيو اسح امل نوعمسي ال مها ىلع تلد ةيالا نا اهثلاثو

 هلوقو ربكالا عزفلا مهنزحي ال ىلاعت هلوق اهنمو اهيف مهلوخد مدع مزلتسيق اهايا مهبرق

 نم اونما املو كلذ مهنزحال رانلا نولخدي اوناك ولف «هؤنونما ذئموي عزف نم مهو

 سان كلذب نيفوصوملا نا لمتحي هنا امهدحا نيهجو نم هيلع ضرتعيو مويلا كلذ عزف
 مزلتسي ال هنا امهيناثو صصخم الب صيصخت هناب باجيو نينمؤملا نم نوصوصخم
 مهنع نزحلا عفريو مهبولق نم الا هللا قلخي نا ناكمال فوخلاو نزحلاو رانلا مهلوخد
 رهاظلا فالخ هبلق يف نم الا قلخو بذعم هنا ىري نم نزح عفر ناف الوا اما باج
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 ىلاعت هلوق اهنمو ليلد نم امو ليلد ىلا هتوبث جاتحيف كلذ نكما ناو هناف ايناث اماو
 مهنال ميسقتلا اذه نالطب مزل اعيمج اهولخد ولف ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرفلل

 هناب باجيو رانلا نم مهجورخ دعب ميسقتلا لحم ناب هيلع ضرتعيو ادحاو اقيرف نونوكي
 . ليلد ىلا جاتحت ىوعد

 امل ءالؤه ىلع ناك امنا ةمعنلا رفك مكح نا ملعاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 نوحلصي ال ةمالا هذه نا مهضعب معز اك نينمؤملا بيذعت نم مهبهذم هيلا ىدا

 اهنولخدي مهنا معز نم اما مهنع شغلا ليزتف رانلاب مهتيفصت دعب الا ةنجلا نوكسل
 اورم ىتم الو يه نيا نوملعي الو املا اهنم نودجي الو اسح اهل نوعمسي ال ةدماخ يهو

 لوؤي نا لاتحالا ايعطق هيف اوفلاخي مل مهنال قيسفت ىا اذه مهلوق مهل يضقي الف اهيلع

 اما ليلد ىلا اجاتحم ناك ناو اهباذع نع يا همينودعبم اهنع كئلوا ىلاعت هلوق

 هللا ىقبيف امهلها ىنفيو اهيف لك لها لوخد دعب ناينفي رانلاو ةنجلا ناب نولئاقلا
 مهلوأتو ههجو الإ كلاه ءيش لك ىلاعت هلوق وحن محلوأتل نوقساف مهنا مهمكحف هدحو

 الثم ثكملا لوط يف ةغلابملاب دبالا مهلواتو الثم ليوطلا ثكملاب دولخلا تايا يف دولخلا

 مهنع عفرت ال هذه مهتهبش نال نوكرشم مهنا كلذ دعب يل رهظ دقو نيدلا. رون لاق

 . ملعا هللاو عطاوقلا كلت هلاطبال لبقي ليوأتب سيل مهليوأت نأل كرشلا مكح

 ر دقل او ء اضقل ١ ب اب

 مويلاو بتكلاو ةكئالملاو لسرلاب ناميالا بجي اك ردقلاو ءاضقلاب ناميالا بجي
 ناميالا ةقيقح غلبت نلو دجت نل كنا» تماصلا نب ةدابعل للع هلوقب المع رحلا

 ملعا نا يل فيكو هللا لوسر اي لاق «ىلاعت هللا نم هنا هشو ويخ ردقلاب نمؤت ىتح
 نكي مل كاطخا امو كئطخيل نكي مل كباصا ام نا ملعت لاق هرشو ردقلا ريخ

 نا نامالا نع لعس دقو كفع هلوقبو رانلا تلخد كلذ ريغ ىلع تم ناف كبيصيل

 هللا نم هنا وشو ويخ ردقلاب نمؤت ناو رخالا مويلاو هئاقلو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت
 ام وه اهنوكسو لادلا حتفب ردقلاو العفو الوق ءيشلا مامتا دملاو رصقلاب ءاضقلاو ىلاعت
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 توبث نع ةرابع ءاضقلا نا وه حالطصالا يف امهنيب قرفلاو ءاضقلا نم هللا هردقي

 عيمج روص لوصح ردقلاو يلكلا هجولا ىلع ىلعالا ملعلا يف ءايشالا عيمج روص
 عقاولا وهو هسفن يضقملا ءيشلا ىلع ءاضقلا قلطي دقو ظوفحملا حوللا يف تادوجوملا
 ءوسو ءاقشلا كردو ءالبلا دهج نم كب ذوعا ينا مهللا مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق يف
 بجاولاو هنم ذاعتسا كلذلو ىنعملا اذه ىلع بجي ال هب ىضرلاو ءادعالا ةتامشو ءاضقلا

 ناميالاك اعرش ابولطم ناك اذا الا الف يضقملا اما هفرصتو هللا مكحب يا ءاضقلاب ىضرلا

 ىلع ربصي ملو ينامعن ركشي ملو يفاضقب ضري مل نمه لوقي ىلاعت هللا نا درو دقو هوحنو
 نا نكمي ذا ردقملا ال هللا لعف ريدقتلا نال يضرم ردقلاو ه&يفاوس اهلا ذختيلف ينالب

 نايعالا نم نيع رهظت نا عنتمي نا وه ردقلا رسو ةغلاب ةمكح حيبقلا ريدقت يف نوكي

 يف هيصقتسنو ركفلا نعم نا عرشلا انل زوجي ملو اهدادعتسا هيضتقي ام بسح الا

 ةئجرملا» هع هلوقو «ةيردقلا ةمالا هذه سوجو سوج ةما لكل» هع هلوقل ردقلا
 ايبن نيعبس ناسل ىلع ةيردقلا تنعل» هيع هلوقو «اهسوجم ةيردقلاو ةمالا هذه دوهي

 فنص نافنص مهو لحي ال امب هيف نوملكتملاو ردقلا يف نوضئاخلا ةيردقلاب دارملاو «يلبق
 بهذم وهو مهسفنال اهقلخ اوبسنو ىلاعت هلل قلخ مهلاعفا نوكت نا اوركنا مهنم

 لجو زع هللا ىلا مهلاعفا عيمج اوفاضاو مهنع بسكلا اوفن فنصو مهقرف عيمجب ةلزتعملا
 لسغملا دي يف تجلاك مهسفنا اولعجو مهنع رايتخالا عفرو مهل هنم ربجلا ليبس ىلع

 مهلوق درو نيفنصلا هبش نايب يتايسو اعانتما عيطتسي ال حايرلا هبلقت ءاوهلا يف طيخلاكو
 قلخ انلاعفا نا اولاقف نيلاحلا نيب طسوتلا ىلا ةيرعشالاو ةماقتسالا لها بهذو مهيلع

 انلاعفا هللا قلخ ىلع ال انباستكا ىلع بقاعنو باثنف باستكا انل يهو لجو زع هلل

 تابثإ يف حيرص ةيالاف ه%تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهلف ىلاعت هلوق ليلدب

 كحضا وه هناو ىلاعت هلوقلو ةيربجلا بهذمل ةلطبم يهو اهل باستكالاو بسكلا

 محل لعف وهو مهيف ءاكبلاو كحضلا قلاخ وه ىلاعت هللا نا ىلع حيرص ةيالاف ىكباو
 هنا دارملاو ىلقع زاجم هيلا لعفلا دانسا ناب هيلع ضرتعاو ةلزتعملا بهذمل لطبم اذهو
 هيلا راصي الو زاجملا مدع لصالا نا باوجلاو امهسفن ال ءاكبلاو كحضلا ببس لعاف
 ىكباو .كحضأ وه هنا هلوق نيب تعمج اذاف ةنيرق انه سيلو ةقيقحلا ةدارا نم ةنيرقب الا
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 هلل لاعفالا قلخ تابثا قيرط كل لصح تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل هلوقو

 ثالث ىلع هيف سانلا لاقف ردقلا نع لئس نا سابع نبا نع ةمركع نعو
 دقف ردق الو مهيلا ةضوفم لامعالا ناو دابعلا ىلا ةئيشملا رمالا يف نا لاق نم لزانم

 زع هللا ىلع اميظع ىرتفا دقف هنع وزني امم ائيش هللا ىلا فاضا نمو هرما يف هللا داض
 ررق نم لوإو هايندو هنيد هل ملس يذلا كلذف هللا لضفبف تمحر نا لاق لجرو لجو

 دقو ءاطع نب لصاو دسافلا بهذملا اذه ررقو لعفلا هقلخو دبعلا ةردقب لوقلا دعاوقل

 ال مكح لداع يرابلا نا لاقو ةنس نيرشع هتسلاجم يف ثكمو يرصبلا نسحلل ذملت

 رشلاو ريخلل لعافلا وه دبعلاو هيلع مهيزاجتف ايش دابعلل قلخي نا هيلع زوجي الو هب
 هللا نوكي نا ةمكحلا نم سيل لاقو هلعفب هيزاجم ىلاعتو هناحبس هللاو ةيصعملاو ةعاطلاو

 نوكيف نيرفاكلل داعمو رفكلل ضغبم وهو هب نيرفاكلل رفكلا قلخي ىلاعتو هناحبس

 مهدنع زوجي الو عرشلا ىلع اكاح لقعلا لعج ىلع ينبم اذهو نيدلا رون لاق
 نا زوجي ال هنا اهدحا ءايشا ةثالث انه اه هيلع لوع ام لصاحو هفالخب عرشلا دري نا

 الف نيشو حبق يصاعملا لاعفا نا كش الو لدع هنال حبق الو نيش هللا ىلا فاضي
 نا كلذ نايبو اهقلخ يف ال اهباستكا يف نيشلاو حبقلا نا هباوجو هيلا اهتفاضا حصت

 هحبق ام ال عرشلا هنع ىهن ام كلذ ىلع انقفاو نم دنعو ةيضابالا رشعم اندنع حبقلا

 © نايلقع امهنا مهدنعف ةلزتعملا اماو اندنع نانيعرش حبقلاو نسحلا نأل طقف لقعلا

 ةدارالا نا هدنعف هب مهرمأي ام فالخ دابعلا نم ديري نا ىلاعت هيلع زوجي ال هنا يناثلاو
 هنم اهرودص دري مل هللا ناك اذاف اهلعاف نم تردص دق يصاعملا نا هباوجو رمالل ةمزال

 روهقم اهركم نوكيف هعوقو هللا دري مل ءيش يصاعملا نم ناك ثيح ابولغم نوكيف

 يور لصاول هنع هللا يضر ةديبع يبا نم باوجلا اذه عقو دقو نيدلا رون لاق
 لاقن ةديبعوبا اذه لصاو دئاق لاقن نميمعا اناكو ةديبع يبا ءاقل ىنمتي ناك الصاو نا
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 نا لوقا ينكلو ال لاقف ردقلا ىلع بذعي هللا نا لوقت يذلا تنا ةديبع يبال لصاو

 ليق مث لصاو عطقناف هركتساب ىصعي هللا نا معزت يذلا تنأ رودقملا ىلع بذعي هللا
 وهو همدهف ةنس نيثالث ذنم اناينب هل تينب لاقف تفقوف كلأسو صلختف هتلأس هل

 رودقملاو هللا لعف ردقلا نا ةديبع يبا مالك يف رودقملاو ردقلا نيب قرفلاو فقاو
 هنا هلصاحو هيلع مهيزاجيف العف دابعلل هللا قلخي نا زوجي ال هنا ثلاثلا ، دابعلا بسك

 انباستكا ىلع ءازجلا نا هباوجو اهيلع انيزاجي نا زجي مل ىلاعت هلل اقلخ انلاعفا تناك ول

 ام اه تلخ دق ةما كلت تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل اهايا هقلخ ىلع ال اهل

 نا هنايبو تايالا نم اهوحنو اوبسك امم بيصن مهل كفلوا متبسك ام مكلو تبسك

 ةهجو هتردق تقلعت اهبو ىلاعت هلل يهو عارتخاو دابا يا قلخ ةهج نيتهج لعفلل
 انلاعفا يف حبقلا امناو حبق ميكحلا هلعفي اميف سيلو هتردق تقلعت اهبو دبعلل يهو بسك
 ةفاضا هيف ام لوألا عاونا يهو تايآب زيزعلا باتكلا نم اوثبشتو هرماوا تفلاخ اذا
 ريفم كي مل هللا نأب كلذ مهيدياب باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف وحن دبعلا ىلا لعفلا

 يذلا ميهارباو وحن مذو حدم هيف ام يناثلا مهسفناب ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنا ةمعن
 اشاثما رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم هلوقك ديعوو دعو هيف امو هللاب نورفكت فيك يفو

 ىلاعت هللا لاعفا نا ىلع ةلادلا تايالا ثلاثلا منهج ران هل ناف هلوسرو هللا صعي نمو

 يف ىرت ام هلوقك ملظو حبقو فالتخاو توافت نم دبعلا لعف هب فصتي امع ةهزنم
 يذلا اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولنو توافت نم نمحرلا قلخ
 دابعلا لاعفا قيلعت عبارلا نيملاظلا مه اوناك نكلو مهانملظ امو هقلخ ءيش لك نسحا

 رمالا سماخلا رفكليف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف وحن هيلع ةلادلا تايالا يا مهتئيشمب

 لب دبعلا يف هللا هدجوي اميف ةناعتسالل ىنعم الو اونيعتسا نيعتسن كايا وحن ةناعتسالاب

 انبر مدآ لوقك مهبونذب ءايبنالا فارتعا سداسلا هبر نم ةناعاب دبعلا هدجوي اميف
 ام عباسلا نيملاظلا نم تنك ينا كناحبس مالسلا هيلع سنوي لوقو انسفنا انملظ

 يلعل ينوعجرا وحن ةعجرلا بلطو رسحتلا نم ةقسفلاو رافكلا نم ةرخالا يف دجوي
 ةفاضا اهيف يتلا تايالا لمح باوجلاو نينسحملا نم نوكاف ةرك يل نا ول احلاص لمعا
 قيفوتلا بلط ىلع ةناعتسالا تايا لمحو امل هبسك ىلع اهيلع هؤازجو دبعلا ىلا لاعفالا
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 قلاخ دبعلا ناب رصت اذه لك يف سيل ذا كلذ ىلع مهتناعاو ريخلا لاعفا مهبسكل
 بسك نا ىفخي الو فيك هسبالم ىنداب ول ام هجول يفكت هيلا لعفلا ةفاضاو هلعفل

 ىلع ويغب دبعلا نيعتسي ناو هبساك ىلا لعفلا فاضي نا حصيف ةيوق ةسبالم لعفلا

 مهبلطو ةمايقلا موي مهرسحتو نيمرجملا فسأت ةياكح اهيف يتلا تايالا كلذكو هبسك
 تايالا اماو قلخلا يف ال بسكلا يف مهطيرفتل مهنم كلذ ناك امناف اولمعيل ع وجرلا

 مهلاعفا نا ىلع ةلالد اهيف سيلف ملظلاو نيشلاو حبقلا نع ىلاعت هلاعفا هيزنت ىلع ةلادلا

 امناو ادحا ملظي الو حبق هقلخ يف سيلو نسح هللا قلخ نايلع لدت امناو مهل ةقولخم

 مههبش عيمج لحنت باوجلا اذهبو ع ورشملا اهيف انفلاخ اذا اهل انباستكا يف ملظلاو حبقلا

 . هللا ءاش نا

 هلوق اهنم هللا ءاش نا اهنع باوجلا مهنكمي الو اهب لدتسن يتلا ةلدالا ركذنل

 لكل ةماتع ةيالا نا اهدحا هجوا ةثالثب هيلع ضارتعاو ةيالا هليش لك قلاخإل» ىلاعت

 ءيش هنال اقولخم هللا نوكي نا مكمزل اهمومعب متمكح ناف ءيشلا مسا هيلع قلطا ام

 هناب ضاق لقعلا نال ةيالا كلت مومع نم متركذ ام صصخ دق لقعلا ليلد نا هباوجو

 قلخلا نا يناثلا رودي وا لسلستيف ويغ وه قلاخ هل نوكي نا مزلل اقولخم هللا ناك ول

 نا هباوجو ءيش لك ردقم هللا نأل ةيالا مومعب لوقن نحنف اذه ىلعو ريدقتلا ىنعمب

 اهنم اهيف ةيعرش ةقيقح تناكف رخا ناعم ىلا ةيبرعلا ضعب هيف لقن اغضو عرشلل
 دودحملا بيصنلا يف ةوكزلاو صوصخملا كاسمالا يف موصلاو ةفورعملا ةدابعلا يف ةولصلا

 وهو الا ىلاعت هيلا افاضم هلمعتسي مل عرشلا ناف ىلاعت هيلا فيضا نا قلخلا كلذكو
 مكلاب امف ةينظ ماعلا ةلالد نا نولوقت متناو ةماع ةيالا نا ثلاثلا عارتخالاو داجيالا ىنعم

 نا ىلع ةمالا تعمجاو هاضتقمب لقعلا ىضق ثيح اهب عطقلا نا هباوجو انه اهب متعطق

 داقعنا دعب اهيف ةبلزتعملا فالخب قبع الو يعطق نيهجولا الكو اهمومع اهنم دارملا

 يمرلا دانساب حيرصت هناف ىمر هللا نكلو تيمر ذا تيمر امو ىلاعت هلوق اهنمو عامجالا

 يا ةباصالا ىنعمب ةيآلا يف يمزلا ناب ضرتعاو ع يبنلا لعف هنا كشالو ىلاعت هيلا

 زاجم ةباصالا ىلع يمرلا قالطا نا هباوجو مهباصا هللا نكلو مهتيمر ذا مهتبصا امو
 مكلمعو يا نولمعت امو مكقلخ هللاوإل ىلاعت هلوق اهنمو ةنيرق الو ةنيرق ىلا جاتحم
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 اهب يتلا ةلالا دارملاو هب نولمعت يذلاو مكقلخ هللاو ريدقتلاو ةلوصوم ام ناب ضرتعاو
 . لمعلا

 تردص اهناف ينآرقلا مظنلا لالخا مزلل لاونملا اذه ىلع ةيالا نكت مل ول اولاق

 اهنوتحني يتلا مانصالا ةدابع ىلع مهل خيبوتلا ليبس ىلع مالسلا هيلع ميهاربا نم

 مزلي هنا هباوجو اخيبوت ال مهل ارذع نوكي نا مزلل مكلمعو مكقلخ هللا دارا ولف مهيدياب
 لوقنال نحنو مهيف هللا هقلخ يذلا لمعلا كلذ نايتا ىلع نيروبجم اوناك ول نا تركذ ام

 ىلع خيبوتلاف اباستكاو اهيف ارايتخا مهل لعاجو مهلامعأ قلاخ هللا نا لوقن لب هب

 قلخو مهقلخ ىلاعت هنا عم مهنم بلط ام فالخل مهباستكاو هنع اوهن ام مهرايتخا

 هضعب نع مهاهنو هضعبب مهرماف لعفلا كلذ باستكا ىلع ةردق مهل لعجو مهلعف
 كلذ نوكي نا مزلل اقلاخ ىلاعت ويغ ناك ول هنا اهنم ةيلقع ةلدا انلو ةيلفن ةلدا هذهف

 صتخي ةعنص قلخلا نا ىلا راشا ىلاعت هنا ةمزالملا نايبو ةحلالا ددعتف قلخ امل اهلا قلاخلا
 داجيالا يهو قلخلا ةفص تناك اذاو قلخ امب هلا لك بهذل اذا هلوق يف هلالا اهب

 اهلا ناك نم الا اهب فصتي ال ذا ةهلالا ددعت اهددعت نم مزل هلالاب ةصتخم عارتخالاو

 نوقلختوإل» هلوقو همريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخت ذاؤل» ىلاعت هلوق اما كلذب ضاق لقعلاو

 كفالا نولعبجتو نيطلا نم روصت دارملاو امههبشا ام كلذكو زاجم اهيف قلخلاف هماكفا
 يف باستكالا انل امناو ويغ ال ىلاعت هللا قلخ دابعلا لاعفا نا حصف مكل اثيدح

 تبسك ام اهل ةيربجلا تمعز امك ال مذلاو حدملاو باقعلاو باوثلا بترتي هيلعو انلاعفا
 دهاشم وهو بتارملا ىلعا باستكالاب لان نم لان كلانه نمو تبستكا ام اهيلعو
 ءايلوالا تاماركو هيف دجملل زعلا لينو هبلاطل ملعلا ليصحت هنمف ركذي نا نم رثكا
 اهبلاط باستكا ببسب تلصح امنا ءايشالا هذه نا ملعن اناف رصحت داكت ال يتلا

 ةوبنلا الا اليدبت هللا ةنسل دبت نلو هللا ةنس كلت هقلخب ال اهلامعتسا يف هدجو اهبابسال

 نم ءاشي نم هب هللا صخ ءيش اهنال اهليصحت بابسا لمعتسمل بسكلاب لصحت الف

 كلذكو رايتخالا ال رارطضالا هجو ىلع مهيتاتف اهل مهنم باستكا ريغ نم هدابع
 ايبن هللا دنع نوكلا ىلا ارظن ةيرورض ةوبنلا لبقو الوسر هللا دنع نوكلا ىلا ارظن ةلاسرلا

 نيتيرورض امهنوك يف نيملسملا نيب فالخلاف غيلبتلا بناج ىلا ارظن ةيباستكا ةلاسرلاو
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 هل لعجي ملو هلعف ىلع ناسنالا ربج هللا نا اولاقف ةيربجلا اما يظفل نيتيباستكاو
 يف هللا هقلخي ضرع ةعاطتسالاو ةعاط وا ارفك ءاش نا هرفك ىلا هلصوت ةعاطتسا
 ةلزتعملا دنعو لعفلل ةنراقم ةيرعشالا دنعو اندنع يهو ةيرايتخالا لاعفالا هب لعفي ناويحلا

 . لعفلا لبق ةدوجوم
 نم مكحف لاعفالا قلخ يف فالخلا ىلع ينبم اهيف فالخلاو نيدلا رون لاق

 لطبيو ىلاعت هللا ىلع اعيمج هلاعفا لمح هنال ةمعن رفك رفاك هنا ةيربجلا ةلاقمب لاق

 مذلاو حدملاو مكحلاو ظعاوملاو ديعولاو دعولاو بتكلا لزناو لسرلا لاسرا اذه هبهذم
 لاسرا ناك الوحم هنع عيطتسي ال هيلا ارطضم لاعفالا نم لعف ىلع اروبجحم ناك نم نأل

 ائبع كلذ نم ائيش عيطتسي ال هنا عم لثتمي مل نا هديعوو لثتما نا هدعوو هيلا لسرلا

 ةيربجلا باجا همدع ىلع مذلا الو هلاثتما ىلع حدملا قحتسي الو ميكحلا نأشب قيلي ال
 ناولالا يف لاقي اك مومذملاو حودمملا كلذ هيف هللا قلخ امل مذلاو حدملا قحتسا هناب

 اهسفنب بستكت مل اهنا مولعملا نم ذا ريغلا لعفب ناحدميف حيبق اذهو نسح اذه

 لهأو ةداعسنلا لهأل ةمالع ديعولاو دعولاو بتكلا لازناو لسرلا لاسراو حبقلاو نسحلا
 لاعفالا يف مذلاو حدملاك سيل ناولالا يف مذلاو حدملا نا لوالا نع انلق ةواقشلا

 نسجلاو اهنم حيبقلا كلذكو ناك لحم يا يف نسح ناولالا نم نسحلا ناف ةيرايتخالا
 هب رما اذا انسح اذه قح يف نوكيف هيهنو عرشلا رما فالتخاب فلتخي لاعفالا نم

 ال هيهنو عراشلا رمال نيعبات حيبقلاو نسحلا انيأرف هنع ىهن اذا احيبق اذه قح يفو

 ناب فيرعتلل بتكلا لزناو لسرلا لاسرا نا ملسن ال اناب يناثلا نعو ناولالاك امهلحم

 . ةدئاف ديدهتلاو رجزلاو ظعاوملل ناك ال كلذك ناك ول ذا يقش اذهو ديعس اذه

 ملو ةيرايتخالا لاعفالا ىلع ربجلاب نيلئاقلا ءالوه قسفب انلق امناو نيدلا رون لاق

 وه هناوإ» ىلاعت هلوق يف اك تايآ رهاوظب اهيف مهقلعتل ةلأسملا هذه يف مهكيرشتب لقن
 انلاعفا نع ةيالا هذه يف انربخا دقف اولاق همايحاو تاما وه هناو ىكباو كحضا

 ىلا لكلا فاضاو ءايحالاو ةتامالا يهو ةيرارطضالاو ءاكبلاو كحضلا يهو ةيرايتخالا

 ال كلذ قلاخ هنا ىلا رظنلاب هيلا ةفاضالا انلق ىرارطضاو يرايتخا نيب قرفي ملو هسفن
 ريغ قلخلا نا يتأيس امل اهيلع ربج اهل هقلخ نا لاقي ال ربجلا ليلد نياف هيلع ربجملا هنال
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 هللا نا ىلع ةلادلا تايالا نم هب انللدتساام عيمجف نيدلا رون لاق 3 هنيع ال ربجلا
 مهباوجو اولاق ةيرايتخالا لاعفالا يف ربجلا توبث ىلع ءالؤه هب لدتسا دابعلا لاعفا قلاخ

 ىلع لدت الو ىلاعت هللا نم لعفلا قلخ توبث ىلع الا لدت مل تايالا كلت نا الامجا

 وه امنا ءازجلا ناب حرص هنال نآرقلا ضقانت مزل ربجلا تبث ىلع تلد ولف ربجلا توبث

 اددع ىصحب ال ام ىلا مكيديا تمدق امب كلذ نورفكت متنك امب مويلا اهولصا انلامعاب

 . ربجلا ماقم نياف
 لعفلا توبث ىلع ةلادلا تايالا نيب عمجلا نكمي ال هنا ملعاو نيدلا رون لاق

 فاضت امهدحا نيتهج لعفلل انلعجب الا دبعلا نم هتوبث ىلع ةلادلا تايالا نيبو هللا نم

 اذه ريغ ىلع عمجلاو باستكالا يهو دبعلا ىلا فاضت ىرخالاو قلخلا يهو هيلا

 هللا قلخو ليلد ريغ نم رهاظلا فالخ ىلا نارقلا نم ةلمج فرص مزلتسي قيرطلا

 ال نهب هملعو نهل هقلخ نال نهنايتا ىلع ربجلا نامزلتسي ال نهب هملعو انلاعفال ىلاعت

 ىلع انل اربحم نوكي ال انل اهقلخ ناو هناف انم نيرداصلا رايتخالاو باستكالا نايفاني

 امو ناك ام عيمجب ملاع هناف نهب هملع كلذكو انبسكو انرايتخاب تناك اهنال اهلعف

 اهكرتو اهلعف نيب انريخ دق هنال انلاعفال ىلاعت هللا ةدارا ربجلا بجوي ال كلذك نوكي

 ربجلا ةهج ىلع ال نكل ديري ام الا نوكي ال هنا عطقن نحنو نيفرطلا دحال ديرم وهو

 . ابولغم نوكي نا مزلي الئل ديرپ ام الا نوكي ال هنا انلق امناو

 رشلاو ريخلا لعف يف انريخ ىلاعت هنا كلذ لصاحو هللا همحر نيدلا رون لاق
 ةيالا نيملاظلل اندتعا انا رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف نيرمالا ةبقاع انل نيبو

 لاح انيف هقلخي يذلا وه هناف هقلخ ىلع ال انئش امهيا باستكا ىلع ةردق انل لعجو

 انل ربجم هنا لوقن الف ربجلاب فاصتالا عفترا باستكالا اذهو رييختلا اذهبو هل انباستكا

 لعفي امع لأسي ال هيف ضوخلا كرتو هنع فكلاب انرما دق انا انركذ ام قوفو انلعف ىلع
 انرايتخال قلاخلاو اهب بستكن يتلا انتردقل قلاخلا وه هنا ملعن انا ىلع نولأسي مهو
 اماو انلعف ىلع انربج هنا لوقن الف هلك اذه عمو نيقيرطلا ىدحا كولس هب انرتخا يذلا

 هللاو هلدعبف انبذع ناو هلضفبف انمحر ناف انل باستكاو انم رايتخاب ءاشن هنا لوقن
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 مالسالاو ناميالا باب

 يف ةقيقح امهنم لكو يع يعرش رخالاو يوغل امهدحا نالامعتسا مالسالاو ناميالل

 لق انما بارعالا تلاقف ىلاعت لاق بلقلاب قيدصتلا وهف يوغللا ناميالا اما هعضوم

 دايقنالا وهف يوغللا مالسالا اناو اوقدصت مل يا هئانملسا اولوق نكلو اونمؤت م

 دانعلا كرتو ناعذالاو دايقنالا وهف انملسا اولوق نكلو لاق اذلو دانعلا كرتو ناعذالاو

 عرشلا نا كلذو يوغللا لامعتسالا ريغ لامعتسا عرشلا ف مالسالاو نامياللو

 بجاولا كلذ ناك بجاولا قلطم يف نيفدارتم امهلمعتساف يوغللا امهانعم نع امهلقن

 مزال لمع امهعم ناك وا ناسللاب لون عم نانجلاب اقيدصت وأ طقف ناسللاب اقيدصت

 نم ءيشب لخا نمو اندنع املسم انمزم ناك هيلع بجو ام عيمج ىدا نمف هنايتا

 يصاعلاو قسافلاو قفانملا مساب صخي لي اندنع املسم انمؤم ىمسي ال تابجاولا

 ينبني يتلا ةيمستلا طقف املسم وا املسم انمؤم هتيمست عنمب ينعنو كلذ وحنو رفاكلاو

 اهمكح بترت ريغ نم ةيمستلا قالطا ام اهعابتاو ةيالولا نم نينمؤملا مكح اهيلع
 يلو هنا هب ديرن الو ملسم اذه تايلمعلا ضلئارفلاب لغلا قح يف لوقن انال زئاجف اهيلع
 ريغ ناك ناو هناف دايقنالا وهو يوغللا ىنعملا راتعاب اما ملسم مسا هيلع انقلطا نكلو

 هانقلطا ثيح اماع ايفرع الامعتسا نوكي نا اماو ضعبلا يف داقنم وهف لكلا يف داقنم

 . كرشملا ةلباقم يف

 نييعرشلا مالسالاو ناميالا فدارت ىلع انوقفاو ةلزتعملا نا ملعاو نيدلا رون لاق

 ينزي ال» يع هلوق انلوق ةحص ىلع انلو تابجاولاب نايتالا ىلا امهلقن عرشلا ناو
 اهنا ليق امو ثيداحالا نم امهوحنو «هل ةناماال نمل ناميا ال نمؤم وهو ينزي نيح يازلا

 ليلد اهيلع مقي مل يوعدف نمؤملا نأش نم تسيل لاعفالا هذه نا ىنعم ىلع ةغلابم
 مهلمح اهاضتقم نع اهب لودعلا اهرهاظ نع ثيداحالا فرص باكترا نم هيف ام عم

 اورف اميف اوعقو دقو رخ آ ىنعم ىلا يوغللا هانعم نم ناميالا لقن نع رارفلا كلذ ىلع

 نيدلا نم فرعت روماب دصل عرشلا يف ناميالا اولعج مهنإف لقنلا نم هنع
 قالطا نا ىفخي الو ليصفتلا عضوم يف اليصفتو لامجالا عضوم يف الامجا ةرورضلاب
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 قلطم ةغللا يف هناف يوغللا هلصا ىلع هقالطا ريغ صوصخلا قيدصتلا اذه ىلع ناميالا

 . قيدصتلا

 بلقلا ةيلحم ىلع ةلادلا تايالا اهنم ءايشاب اذه مهلوق توبث ىلع اولدتساو لاق

 هبلقو ، مكبولق يف ناميالا لخدي املو ، نامالا مهبولق يف بتك كئلوا وحن ناميالل
 ءاعد هديؤيو اولاق بولقلا ىلع عبطلاو متخلا ىلع ةلادلا تايالاو ناميالاب نئمطم

 الا هلا ال لاق نم لتق دقو ةماسال هلوقو «كنيد ىلع يبلق تبث مهللا» هكم يبنلا
 وحن عضوم ريغ يف حلاصلا لمعلاب انورقم ناميالا ءاج هنا اهنمو هبلق تققش اله هللا
 وحن حلاصلا لمعلا دضب نرق هنا اهنمو رياغتلا ىلع لدف تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا

 رون لاق ملظب مهناميا اوسبلي ملو اونما نيذلا موهفم وحنو اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو
 وهو قيدصتلا ىنعمب اهلك عضاوملا هذه يف ناميالا نا اهعيمج ىلع باوجلاو نيدلا

 يف لاق دقف اذهب ةراتو اذهب ربعي ةرات عراشلاو يعرشلا ناميالا ىنعمب ال يوغللا ىنعملا
 اميلست اوملسو هيلع اولص ةيوغللا .ةولصلا يفو اهوحنو ةولصلا اوميقا ةيعرشلا ةولصلا
 قيدصت هعم نكي مل ناو نيتداهشلاب ظفلتلا وه ناميالا نا ىلا ةيماركلا تبهذو اهوحنو
 نوفتكي اوناك نيعباتلاو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناب اولدتساو لمع الو

 مهنا مولعملا نمو لامعالا مهب اورظتني نا ريغ نم نيتداهشلاب ظفلتلاب املسم ءاج نمم

 ةيرهاظلا ماكحالا يف كلذب نوفتكي مهغاب درو قيدصتلا نم مهبولق يف ام ىلع اوعلطي مل

 كرشلا رسا نم نا ىلع عامجالاو هبر نيبو دبعلا نيب اميف مالكلاو كلذب اودبعت دق مهنال

 دبعت اهب دري مل هنألف لامعالل مهراظتنا مدع اماو مالسالا رهظا ناو هللا دنع كرشم

 نا ىلا ثيدحلا لهاو ةيرعشالا فلس مهو نورخا بهذو مكح ةلزان لكلو دعب
 نيع وه اذهو نيدلارون لاق ناكرألاب لمعو ناسللاب لوقو نانجلاب قيدصت ناميالا

 ناميإلا نم اولعجو اولصف لب ميمعتلا اذه اوممعي مل مهنكل باحصألا بهذم

 اذا ناكرألاب لمعلاو لوقلا مزلا ذإ ناسللاب لوقلاو نانجلاب قيدصتلا

 يبا مامالاك مهنم قيقحتلا لها هلصفف اذكه المجم مهراثآ يف.عقو امرو لمعلا مزل

 ناميا تاعاطلا عيمج نا ىلا نورخ آ بهذو هنايميه و ةمئالا بطقو هربتعم يف ديعس

 هلا ال لوق اهالعا ةبعش نوعبسو عضب ناميالا» ٍدقيع هلوقب نيلدتسم اهلقنو اهضرف
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 ىلع ناميالا قالطا ثيدحلا يف ناب درو «قيرطلا نع ىذالا ةطاما اهانداو هللا الا

 لوقلاو قيدصتلا نم ادحاو عيض نمف تابجاولا لعف يف ةقيقح ال ازوبت ةعاطلا قلطم
 الو ةمعن رفك وا كرش رفك اما ارفاك نوكي ذئنيح هنال كلاه وهف هموزل دعب لمعلاو
 ناميالا يتلزنم نيب قسفلا ةلزنم لعج ىلا ةلزتعملا تبهذو انعم رفكلاو نامالا نيب ةلزنم

 ماكحا ايندلا يف هل نال نيب نيب وهف ارفاك الو انمؤم قسافلا ىمسي ال اولاق رفكلاو

 . نيرفاكلا ماكحا ةرخالا يفو نينمؤملا

 اوعنمو كرشملاب رفكلا مسا اوصخ مهنال يظفل اننيب فالخلاو نيدلا رون لاق
 ماكحا هيلع يرجن الو ةمعنلا رفكب هديقن انكل هيلع هقلطن نحنو قسافلا ىلع هقالطا

 ةداهشلا لوبقو ةيالولا يف الا نينمؤملا ماكحا ايندلا يف هماكحا نا هيف لوقن لب نيكرشملا

 نيب ايونعم افالخ ابجوم اهسفنب ةيمستلا تسيلو لودعلاب ةصتخملا ماكحالا نم امهوحنو

 ةقرازالا تبهذ امك ءامسالا ىلع ماكحالا ءانب فالخلا كلذل بجوملا امناو قرفلا

 هيلع نيكرشملا مكح اورجاو ارفاك ةيبكلا بحاص ةيمست ىلا ةيدجنلاو ةيرغصلاو
 نيكرشملا مكح ءارجاو ارفاك ةريغصلا بحاص ةيمستب نيتفئاطلا ىلع ةقرازالا تدازو
 ارظن صقني سيل اقلطم تابجاولا ءادأ وه يذلا يعرشلا ىنعملاب ناميالاو هيلع

 'نا هنايب ويغ ناميإ ىلإ ةبسنلاب توافتم ريغ هتاذ يف هنإف نمؤم لك ناميإ لل

 امهيف هيلع ةجحلا مايقب هيلع امهبوجول لوقلاو قيدصتلا الثم ديز نام

 هب هيلغ تماق .امب يتأي نأ هيلع بجي هنإف لمعلا ةجح هيلع مقت ةت ملو

 هنع صقني الو قيدصتلا ىلع اداتعا الثم لوقلا كرتي نأ هل زوجي الو ةجحلا

 نم ءيش ةجح هيلع تماق ناف لوقلا ضرف هنع طحني ال هنأ ىنعمب

 يلمع بجاو هيلع داز ثيح هناميإ هيلع دازو نايتالا هيلع بحو تمليلمعلا
 صخشلا .ىلا ةبسنلاب ناميالا صقني الو اذكهو اضيا ناميالا داز رخآ ىلمع داز ناف

 نأل انمؤم طحني ل ام ةيدأتب ىقبي رذعل ضئارفلا نم ءيش هنع طغخما ناو هناف دحاولا

 هافن يذلا ناميالا ناصقنو اذكهو لفنلا مكح يف هعم ريصي هضرف هنع طح ام

 سفن نوربتعي الو تاضرتفملا ضعب عفر ال تابجاولا نم ءيشب لالخالا وه انباحصا

 هضراوع نعو فلكملا وه يذلا هلجم نع رظنلا عطق عم يا وه وه ثيح نم ناميالا
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 ناميا ناف توافتم رابتعالا اذهب ناميالا نا كش ال هناف اهعفرو ضئارفلا ةدايز يه يتلا

 ورمع ضئارف نود ضلئارفب فلك ديز ناك اذا ورمع ناميا ىلا ةبسنلاب صقان الثم ديز

 ناميالا ةدايز يف ةيرعشالا فلتخاو ديز ناميا ىلا ةبسنلاب دئاز ورمع ناميا اذكهو

 اك ةرورضلاب نيدلا نم ملعت روماب قيدصتلا وه ناميالا نا ىلع مهقافتا عم هناصقنو

 نال صقني الو ديزي ال ناميالا نا ىلا نيملكتملا نم ريثكو يزارلا رخفلا بهذف انمدق

 ناك نمو كش ناميالا يف ضيقنلا لاتحا نا كش الو ضيقنلا لمتحي نا وه هناصقن

 كشلاو ضيقن لاتحاب وه سيل ناميالا ناصقن ناب درو نمؤمم سيلف هقيدصت يف اكاش
 نم دحاو نامياك كْْيَع ىبنلا ناميا نوكي نا مزل الاو هتوقو هفعض رابتعاب وه امناو هيف

 نمؤملا باوثك الامجا ةينيدلا رومالاب نمؤملا باوث نوكي نا اضيا مزللو لطاب اذهو ماوعلا

 . ملعا هللاو اضيا لطاب اذهو كلذب ةجحلا مايق دعب اليصفت اهب

 ةع ربل او ةيالول ا باب

 تابجاولا نم ءيشب لالخالا هنم ملع نم ودعلاو ءافولا هنم ملع نم ىلولا

 عفتري ال ناضيقن امه له مالكلا يقبف ةءاربلل لحم يناثلاو ةيالولل لحم لوالاف ةينيدلا

 راعشاامهباب يف فوقولا ركذف ناعمتجي الو ناعفتري نادض وا رخالا دوجوب الا امهدحا

 يف ناعمتجي الو فوقولا هيف بجيف هلاح ملعت ال صخش نع ناعفتري نادض امهناب

 يف ايلو نوكي دق صخشلا نأل دحاو لاح يف انلق امناو دحاو لاح يف دحاو صخش
 يهف فلكملا لاوحا ةءاربلاو ةيالولا لحم نا انه نم ملعف رخآ لاح يفاودع لاح
 عراشلا باطخ اهب قلعي يتلا فلكملا لاوحاب ملعلا وه هدحو ملعلا اذه عوضوم

 لاوحا فلكملا لاوحاب جرخف عراشلا باطخ اهب قلعي يتلا فلكملا لاوحاب جرخف
 مهف نويهنم نورومأم مهناف ةكئالملا فلكملاب ديقلاب جرخي الو اهوحنو مئاهبلاك وريغ

 مهئابال ةيعبت مهتيالو ناف نايبصلا الو يهاونلاو رماوالل نومزلم مهنا ىنعمب نوفلكم
 اما روهشملا لوقلا ىلع اذه نوفلكم مهئابا نا كش الو ةربتعملا يه مهئابآ لاوحاف

 اوضقني مل مهنا ثيح مهلاح ىلا رظنلاب وه امناف ةيالولا يف لافطالا عيمج ناب لوقلا ىلع

 انه ربتعملا وه نونجلا لبق مهلاحب ملعلا ناف نيناجملا الو مهيلع هللا هذخا يذلا قانيملا
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 عراشلا باطخ اهب قلعت يتلا لاوحاب جرخو ليألا مهلاح رابتعاب ءادعاو ءايلوا مهنم
 ناف كلذ وحنو ةيناسنالا تافصلاو ةيندبلا ضارعالاك كلذ اهب قلعتي مل ىتلا لاوحالا

 اهب قلعتي مل نكل اضيا ںيفلكملا لاوحا نم ناولالاو ةيثونالاو ةيروكذلاو رصقلاو لوطلا
 يف هللا ناوضر ىلا لصوتلا ملعلا اذه ةرمثو دودحملا ىلع دحلا قبطناف عراشلا باطخ
 فالتئا هترم نمو رخفالا ماقملاو ربكالا زوفلا وهو هءادعا ةاداعمو هءايلوا ةالاوم

 . ملعا هللاو

 امهماسقاو ةءاربلاو ةيالولا بوجو يف باب

 لاصتالاو ظفحلاو حلاصملاب ماتهالاو رصنلاو رمالاب ريغلل مايقلاو برقلا ةغل ةيالولا
 فيرعتلا لوصف نم كلانه ركذ ام عيمجف ةيعرشلا ةيالولا ينبنت اذه ىلعو بطقلا لاق

 ىلع مه هترصنو .اهيلع مهتناعاو هتعاطل مهايا هقيفوت هدابعل هللا ةيالووانه دوجوم وه

 نم لكف نيدلا يف ةقفاوملا ةيالولا لصاو مهنيطايشو مهسفنا مهتلمج نم نيذلا مهئادعا
 رهاظلاب هنم تئرب وا اهتلهج وا هتقفاومب تملع ءاوس كيلو وهف نيدلا يف كقفاو
 فصتا نمل بوجولا وهف ةيالولا مكح اماو هنع عجرو بات دق وهو هنم هتفرع ثدحل

 وه الا هلا ال هنا ملعاف ىلاعت هلوق اهنم ةيعطق ةلداب هبوجو تبث ناميالا ةفصب

 تانمؤملاو نينمؤملل رافغتسالاب رمالا نرقف «متانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو

 نهل رفغتساو نهعيابفؤل ىلاعت هلوق اهنمو ةيالولا ةرمن رافغتسالاو ةينادحولا ةفرعمب رمالاب
 اعرش ةمالا لمش رماب وع يبنلا رما اذاو نهتيالوب رما نه رافغتسالاب رمالا يفف هللا

 صلختلاو ءيشلا نع دعبلا ةغل ةءاربلاو صيصختلا ىلع انه ليلد الو هصخي ليلدب الا
 ينبنت كلذ ىلعو بطقلا لاق هنم صلخت وأ هنع دعب اذا اذك نم ءىرب نالف لاقي

 هرفكل رفاكلل نعللاو متشلاو ضغبلا اعرشو هصن امب ةيعرشلا فرع مث ةيعرشلا ةءاربلا
 مكل ناك دقل ىلاعت هلوق اهنم تايآ اهبوجو ىلع لديو بوجولا يف ةيالولا لثم يهو
 نود نم نودبعت اممو مكنم ءارب انا مهموقل اولاق ذا هعم نيذلاو ميهاربا يف ةنسح ةوسا
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 هلوق عم(هدحو هللاب اونمؤت ىتح ادبا ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو اننيب ادبو مكب انرفك هللا
 ناف لوتي نمورخالا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسا مهيف مكل ناك دقلإل ىلاعت

 مهعم نيذلاو مالسلا هيلع ميهارباب يسأتلا بجوا ىلاعت هناف هئديمحلا ينغلا وه هللا
 . ؛ةئديمحلا ينغلا وه هللا ناف لوتي نموإل هلوقبو رخالا مويلاو هللا وجري ناك نمل هلوقب

 مويلاوهللا اوجري ناك نمل يسأتلا لعج لوألا لالدتسالا هجوو نيدلا رون لاق
 تافصلا هذه يف هعم نيذلاو ميهارباب ىساتيالف رخالا مويلاو هللا جري مل نمف رحالا
 لاعت هنا نيب ثيح وه امنا يناثلا لالدتسالا هجوو يساتلا كرت ىلع ديعو وهو ةروكذملا

 يف امك تابجاولا كرت يف الا دري ال مالكلا اذهو مهب يساتلا نع ىلوت نمع ديمح ينغ
 ىلع نعللا بترت اهيف يتلا تايالا اهنمو همنيملاعلا نع ينغ هللا ناف رفك نموإل» هلوق
 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع :نا مهؤازج كعلواللاعت هلوق يف اك ملظلاو رفاكلا
 ىلع ةعمج ةمالا نا ملعاو لاق ، تايالا نم اهوحنوهنيملاظلا ىلع هللا ةنعل الا نيعمجا
 صاخشالا يف اليصفتاهتوبث يف اوفلتخا نكل ةلهج هللا ءادعا نم ةءاربلا بوجو

 اهلجال تبجو يتلا ةلعلا نا نيلدتسم صاخشالا يف اهتوبث باحصالا بهذمف
 هيهانم نم ءيش باكتراو ىلاعت هللا رماوا نم ءيشب لالخالا يه امنا ةلمجلا يف ةءاربلا
 هتبجوا يذلا مكحلا هيلع يربحن نا انيلع بجو هنيعب صخش يف ةلعلا هذه اندجو اذاف

 يهو انركذ ام يه لصالا يف مكحلا ةلع ناب عطقلل ايعطق سايقلا تبثف ةلعلا هذه

 ةءاربلاو ةيالولا نم دحاو لك نا ملعاو اعطق مكحلا تبثف عرفلا يف اهدوجوب عوطقم
 دري نا امهدحا ناقيرط مسقلا اذهلو ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو لوالا ماسقا ةثالث ىلع
 حرص نم اهدحا هوجو ىلع قيرطلا اذهو هنم ةءاربلا وأ دحا ةيالو بجوي امب باتكلا

 ةءاربلا يف ناماهو نوعرفو سيلباكو ةيالولا يف مهئامساب نيصوصخملا ايبنالاك همساب

 ثلاثلا ةءاربلا يف بهل يباكو ةيالولا يف نوعرف ةأرماو ىسوم مأك هنع ينك نم يناثلاو
 ءاجو)ىلاعت هلوق يف روكذملاو نوعرف لا نمؤمك ةينك الو مساب صخي مل امهبم ءاج نم
 لها نم هبر يف ميهاربا جاح يذلاكو ةيالولا لها نمىعسي ةنيدملا ىصقا نم لجر
 . ةءاربلا
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 وا ةداعسلا لها نم انالف نا .هللا لسر نم لوسر هيف قطن ام يناثلا قيرطلا

 نم عماسلا عمسي نا قيرطلا اذه يف اوطرشو ةمدقتملا هوجولا هيفو ةواقشلا لها نم

 لوسرلا يتفش ىلا رظني عماسلا نوكي ناو هب قطن نيح مالكلا كلذ لوسرلا ناسل

 وا ةداعسلا يضتقي امب اذك نالق يف لاق لوسرلا نا لودعلا هل لقن اذا اما قطنلا دنع

 لامتحال مهلوق ةقيقحب عطقي نأ هل زوجي الو لب ةقيقحلا يف ةجحب هيلع اوسيلف ةواقشلا

 نوكي ربخلا ناف ةداع بذكلا ىلع مهلثم ؤطاوت نكمي ال ةبتر اوغلب اذا الا بذكلا

 اوناك ناب ةلزنملا كلتب اونوكي مل اذا امأ هقدصب عوطقم رتاوتملاو رتاوتملا باب نم ذئنيح
 صخش يف ةقيقحلاب ةيالولا يضتقي ام لوسرلا نع اوعفرف كلذ وحن وا ةثالث وا نينثا
 هدنع همكحو رهاظلا مكح ل صخشلا كلذ ىلوتي نا هيلا لقن نم ىلع ناف هنيعب

 نبعم صخش ف ةءاربلا يضتقي ام اولقن اذا اما رهاظلاب يلولا مكح هلاوحا عيمج

 اولاق نأك ةداهشلا ليبس ىلع لقنلا كلذب اوءاج اذا الا هيلا لوقنملا ىلع ةجحب "

 مهتداهشب أربي نا هعم دوهشملا مزلي هناف اذك نالف يف لاق كفي هللا لوسر نا دهشن

 . رهاظلا مكح ةءارب

 ام فالخب ةءاربلا يضتقي ام لقن يف ةجحب اوسيل مها انلق امناو نيدلا رون لاق

 يه ةيالولاو نيدلا نم ملسم علخ هنال ةيالولا رما نم دشا ةءاربلا رما نال ةيالولا ىضتقي يضتقي

 : ةيالولا نم لكل نا هانركذ ام لصحو نيدلا رون لاق { همالسا ىلع ملسم ءاقبا

 هللا ةدابع امهداقتعا نوك يهو ةيداقتعالا تادابعلا ىرجم ةيراج امهادحا نيتهج

 يف انربتعاف دابعلا قوقح نم امهنوك يه ةهجلا كلتو تالماعملا ىرجم ةيراج ةيناثلاو
 مسقلا طقستو قوقحلا تبثت نيلدعلا ةداهشب نال ةيناثلا ةهجلا نيلدعلا ةداهشب امهتوبن

 وا ةقفاوم هنم رهظ فلكم امهلحمو رهاظلا مكحب ةءاربلاو رهاظلا مكحب ةيالولا يناثلا
 ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو ثلاثلا مسقلا © اهيلع مالكلا يتأي قرط امهلو ةينيد ةفلاخم

 نيدلا موي ىلا نيرخالاو نيلوالا نم هللا ةعاط لها ةيالو فلكملا دقتعي نا اهتروصو
 نيلوالا نم هللا ةيصعم لها عيمج نم ةءاربلا دقتعي ناو مهتكئالمو مهنجو مهسنا
 . نيدلا موي ىلا مهنجو مهسنا نيرخالاو

 هنع انربع امناو ناسنالا ةديقعب هنع انربع يذلا وه مسقلا اذهو نيدلا رون لاق

 امهبوجوف ابجو نا رهاظلاو ةقيقحلا امسقو انيد هدقتعي نا فلكم لكل دبال هنال كلذب
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 ىلا رظنلاب ماسقا ةتس هذهف كلذ ملع هيلا لصو نم ىلع لب نيفلكملا مومع ىلع ال

 ةلمجلا ةيالوو رهاظلاب مكحلا ةيالوو ةقيقحلا ةيالو ةءاربلاو ةيالولا ماسقا نم مسق لك
 سداسلاو مكحلا ةءارب سماخلاو ةقيقحلا ةءارب عبارلا مسقلاو ةيالولل ماسقا ةثالث كلتف

 قداصلا ربخا نم نال اقرتفي نا حصي الف ةقيقحلا ةيالوو ةلمجلا ةيالو اما ةلمجلا ةءارب

 ةقيقحلا ةءارب كلذكو ةلمجلا ىف هتيالو تنا تدقتعا يذلا وه ىلاعت هللا دنع هتيالوب

 ةلمجلا يف هنم أربتم صخش يف نوكت ال ةقيقحلا ةيالو نا اذه نم ملعف ةلمجلا ةءاربو

 هنيعب صخش قيف امهعاتجا حصي ال ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو اذكو سكعلا اذكو

 ناعمتجي ال رهاظلا مكحب ةءاربلاو رهاظلا مكحب ةيالولا اذكو قداصلا بذك مزلي الثل

 اهفلاخت دقو ةقيقحلا ةيالو قفاوت دق رهاظلاب ةيالولا نكل امهبابسا داضتل دحاو لاح يف

 يلولا ةيالو ناك اذا اميف كلذو اهفلاخت دقو ةقيقحلا ةءارب قفاوت دق رهاظلا ةءاربو

 هتغلب اذا اما رهاظلا مكحب ءىربتملاو ىلوتملا اذه غلبت مل ةقيقحلاب ودعلا ةءاربو ةقيقحلاب

 مكحب ةءاربلاو ةيالولا نم دحاو لك اذكو رهاظلا كرتو ةقيقحلاب ذخالا هيلع بجو
 يف دحاولا صخشلا نوكي نا حصيف اهفلاخت دقو ةلمجلا يف ةيالولا قفاوت دق رهاظلا

 يف اودع نوكي ناو وريغ دنع رهاظلاب اودع نالف دنع ةقيقحلاب ايلو دحاولا لاحلا
 يف اودع رهاظلا يف ايلو نوكي نا حصي اذكو رابتعالا اذهب رهاظلا يف ايلو ةقيقحلا
 اودع ةقيقحلا يف ايلو الو ةقيقحلا يف اودع ةلمجلا يف ايلو نوكي نا حصي اذكهو ةلمجلا

 . اذكهو ةلمجلا ىف

 لعف ولو الصا هنم أربي نا حصي ال ةقيقحلاب يلولا هللا همحر نيدلا رون لاق

 ال ةيرهاظلا ةءاربلا بجوت يتلا لاعفالا كلت هنم ضغبت امناو رهاظلا يف ةءاربلا بجوم

 كلت هنم بحت امناف رهاظلاب ةيالولا تابجوم لعف نا هناف ةقيقحلاب ودعلا اذكو هتاذ

 اذه تفرع اذاف انملع نع ع وجرلا انل حصي الو هيلا ريصيس امب انملعل هتاذ ال لاعفالا

 ناو امئاد ودع ىلاعت هلل ودعلا ناو كرشا ناو ادبا امئاد يلو ىلاعت هلل يلولا نا ملعاف

 هتيصعم ةلاح يف هلل ودع ءرملا نا راكنلا لوق طقسف ىلاعت هملع ريغت ةلاحتسال عاطا

 . ملعا هللاو اذكهو هتعاط ةلاح يف هلل يلو
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 رهاظلا مكحب ةءاربلاو ةيالولا باب

 وه ةءاربلا بجوم ناو لمعلاو لوقلا يف ةقفاوملا وه ةيالولا بجوم نا ملعا
 لبق لوقلاب ةقفاوملا يف اوفلتخاو انباحصا هيلع قفتا ام اذه امهدحا يف وا امهيف ةفلاخملا

 اهيا ايه ىلاعت هلوقل حصا لوالاو نورخا اهعنمو هب ةيالولا مهضعب بجواف لمعلا ةفرعم
 رافغتسالاب ورماف هللا نهل رفغتساو نهعيابفإلل هلوق ىلا ه&تانمؤملا كءاج اذا يبنلا

 قفاوم انالف نا انعم حص اذاف نهرما يف راظتنالاب ومأي ملو ةعيابملا كلت سفن ىلع نهل
 لماش اذهو ةيالا كلتل لمعلا هب رظنن نا ريغ نم هتيالو انسفنا انمزلا داقتعالا يف انل
 لها بهذم ىلا لالضلا لها بهذم نع عجر نمو مالسالا ىلا كرشلا نع جرخ نمل
 رهظت ال نا طرشب نكل دعب انل ترهظف هداقتعا ةقيقح انيلع ايفتخم ناك نملو قحلا

 نيب انعمج اذاف كبيري ام عدو كسفن تفتسا ثيدحل هلوقل هتفلاخم ىلع لدت ةراما هنم
 اذا لوقلا سفنب ىلوتي ال هنا وهو بولطملا انل لصح ةيالا كلت نيبو نيربخلا نيذه

 اهلك عبرا يهف ةءاربلا قرط اماف قرط ةءاربلاو ةيالولا تابجوم نم دحاو لكلو مهتا
 رذع اهيف هل لمتحي ال ةيبك بكتري افلكم دهاشت نا كلذو نايعلا اهدحا اهيلع قفتم

 مل ةريبك لعف هنا فلكملا رقي نا وهو رارقالا يناثلا قيرطلا هنم ةءاربلا كيلع بجاولاف

 بجي هناف اهب راختفالا ليبس ىلع وا اهب رورسلا ليبس ىلع كلذب رقا هنا وا اهنم بتي
 اذه ناف اهباكترا ىلع رسحتلاو مدنلا ليبس ىلع اهب رقأ اذا ال هنم أربي نا هعمس نم ىلع

 قيرطلا هطسب يتأيسو ةيبك لعف نالف ناب نيلدعلا ةداهش ثلاثلا قيرطلا اهنم بئات
 ةيالولا قرط اماو اهنايب يتأيسو اذك لعف انالف نا ىلع اهل عفاد ال يتلا ةرهشلا عبارلا

 يا نايعلا يه اهيلع قفتملاف هيف فلتخم دحاوو اهيلع قفتم اهنم ةثالث اضيا ةعبرا يهف
 يهف هيف فلتخملا اماو ءافولاب ةداهشلاو ءافولل نيلدعلا هعيفرو هللا نيدب ءافولا ةدهاشم

 . هللا ءاش نا هطسب يتأيسو هللا نيدب ءافولل دحاولا لدعلا ةعيفر
 اذا اما رخالا هب دهشي امب دهشي امهنم دحاو لك ناك نا نيلدعلا ةداهشب أربيو

 ريغ ةريبك بكترا هنا رخالا دهشو اذك يه ةيبك بكترا انالف نا امهدحا دهش
 نأك امهتداهش يف المجا اذا اما ذئنيح امهتداهشب أربي ال هناف ليألا اهامس يتلا ةيبكلا
 رئابكلاب نيملاع اناك اذا امهتداهشب ةءاربلا بجيف اهايمسي ملو ةيبك لعف انالف نا الاق
 لك ملع ولو لامجالا كلذب ادهشي نا نيلدعللو ةقفتم ذئنيح امهتداهش نال رئاغصلاو
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 اذا دحاولا لدعلا لوقب أربي ليقو هنم رخالا اهب ملع يتلا ريغ ةريبكب هنم امهنم دحاو

 يف هللا همحر بطقلا هب حرص ةيالولا يف كلذب ليق اك ىثنا ناك ناو لبقو اركذ ناك

 ىكحو ىنناو ركذ نيب لصفي ملو لمجا ضعبلا اذه نكل ةقراشملا ضعبو بهذلا
 ناترابع امهف رتاوتلا ةءاربلل ةبجوملا ةرهشلاب دارملاو نيلوق عامسلاب ةءاربلا يف بطقلا

 . دحاو ىنعمل
 ةرهشلااولعجو امهنيب اوقرفف ةيفنحلا اما ةيعفاشلا دنعو اندنع اذك نيدلا رون لاق

 وه امنا ةرهشلا قيرط نع ةءاربلل بجوملاو يظفل فالخلاو لاق رتاوتلا ةلزنم نود ةلزنم
 ةرهشك ةقحملا ريغلا ةرهشلا هب جرخف اهسفن ةرهشلا ال ةرهشلا هب تءاج يذلا قحلا

 وبا لئسو مهنع هللا يضر رهنلا لهاو ةشئاعو قورافلاو قيدصلا نم ةءاربلاب عيشلا
 نوكت نا امهدحا نيطرش قحلا ةرهشل نا هلصاح ام لاقف ةقحملا ةرهشلا نع ديعس

 ردصي ناك كلذ لاثم ضراعم اهلها نم اهضراعي ال نا امهيناثو اهلها نع ةرداص

 نيربخلا نم دحاو لك ناف هفلاخي ربخ رخالا ضعبلا نم ردصيو ربخ نيقحملا ضعب نم
 هب أبعي الف اهلها ريغ نم ارداص راكنالا ناك اذا اما ةرهشب سيل يداحا نيضراعتملا

 ىلغ رداص راكنا هناف رهنلا لها ةيقحب ةيضاقلا ةرهشلل فالخلا لها راكناك كلذو

 . مهنم ىوعدلا ليبس
 نكمي ال ةعامج مه لوقاف ةرهشلا لها نيبا انا اهو هللا همحر نيدلا رون لاق

 نييعت مهيف طرتشي الف ىتش تاهج نم اوناك ناب ةداع بذكلا ىلع مهلثم ؤطاوت

 سح ىلا ادنتسم نوكي نا رتاوتلا طورش نمو مهيف ددعلا نييعتب لاق نمل افالخ ددع

 عمسلا سمخلا ساوحلا دحاب اسوسحم هنع ربخلا نوكي نا رتاوتلا ربخ طرش يا

 بيط كسملاو ضيبا جاعلا وا اذك نالف لاق لاقي نأك سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو

 ىلاعت هللا مدقك ةيلقعلا رومالا ظرشلا اذهب جرخف نيل ريرحلا وا ولح دهشلا وا ةحئارلا

 ةيالولا قرط نم اقيرط رارقالا ربتعي الو لقعلا درجم نم اهب عوطقم اهناف ملاعلا تودحو
 دارملاو ريغلا ىلع ةيالولا مكح هرارقا هل تبثي الف هسفنل عدم هسفنل ءافولاب رقملا نال

 الو ةلمجلاب ظفلتلاك هب رارقالا بجي امب رارقالا ال هللا نيدب ءافولا ءاعدا وه انه رارقالاب
 ريغ نع فوقولاو ءايلوا ءايلوالا دالوا لوقي نم بهذم ىلع هلفط هنا دلوب لجرلا رارقا

 . ءايلرألا دالوا
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 عيمج ةيالوب وهو ناث لوق مهيف انلو اندنع روهشملا وه بهذملا اذهو نيدلارون لاق
 يذلا ثيدحلا ناب حرصو بهذلا يف بطقلا هححصو لاق الافطا اوناك ام لافطالا
 نيكرشملا دالوال هيف دقوي يذلا ثيدحلا اذكو ع وضوم نيكرشملا دالوا بيذعت هيف

 فيلكت ال ذا كله اهيف عقو نمو ابن اهمحتقا نمف اهنومحتقي ران ةميقلا موي نيقفانملاو

 ةدهاشملا اما نانيما ليقو دحاو نيما هعم ربخي ىتح هدلوب هرارقا يزب ال ليقو ذئموي
 بانتجاو تابودنملا ىلا ةعراسملاو تابجاولاب نايتالا فلكملا نم دهاشت نا ىهف

 ضئارفلا ةيدأت يف نظلا هب نسحنو كلذ ىلع هالوتنف تاهوركملا نع يفاجتلاو تامرحم
 لاحلا يف تامرحملا بانتجا يف نظلا هب نسحن اذكو ةجوزلا قحك هنم دهاشت ال يتلا
 بلقلا قفاوو ةرصبملاو ةعومسملا هلاعفا اعيمج هنم تيضر اذا هلك اذه اهيف هقرافن يتلا
 . كلذ لوبق ىلع

 هنم ترهظ نم نال كلذ لوبق ىلع بلقلا ةقفاوم انطرش امناو نيدلا رون لاق
 ىنعم اذهو كلذ ىلع ىلوتي ال تامرحملا نم ءيش وا ءايرلا وا دسحلا وا ربكلا تاراما

 ةصباواي كسفن تفتسا» هكؤَع هلوق هليلدو ءافطصا ةيالولا هللا مهمحر باحصالا لوق

 اريخ ىري ال امب نظو ريخلا لاوقا هنم عمس نم ىلوتي نا رصبلا ىمعألو كوتفاو كوتفا ناو
 لاق انباحصا ضعب نا ىرت الا نظلا درجمب حصت ةيالولا نأل كلذ ىلع هبلق هافطصاو
 يلو انالف نا ادهشي نا يهف نيلدعلا ةداهش اماو حيحصلا وهو دحاولا ربخب اهبوجوب

 طرش ةيرحلا نا تفرع دقو ناتأرماو لجر نيدهاشلا مكح يقو هتيالوب امهربخ كلذكو
 قحلا ةداهش اماو انه لبقت ليقو ضعب دنع دبعلا ةداهش لبقت الف ةداهشلا لوبق يف
 نا ملعاو ةداع بذكلا ىلع مهلثم ؤطاوت نكمي ال ةعامج نم رابخالا ًاطاوتت نا يهف
 ةيالولا يفو قحلا ةرهش الا تبثت ال ةءاربلا يف اهنال ةءاربلا يف اهنم عسوا انه ةرهشلا

 بهذف دحاولا لدعلا ربخب ةيالولا بوجو يف فلخلاو قح اهنا نظلا درجمب تبثت
 اذا بجت اهنا ىلا نورخا بهذو اركذ ارح ناك اذا هرابخاب ةيالولا بجت اهنا ىلا مهضعب

 ةءاربلاو ةيالولاب ملعلا دوجو ةيرحلاو ةيروكذلا طرش ىلع اوداز ءالؤهو املاع ربخلا ناك
 لصف ضعبو دبعلاو ةأرملا ةعيفرب اهبجواف كلذ عيمج طارتشا مدع ىلا بهذ مهضعبو
 ناو لئاسلا تمزل اهب ربخاف ةيالولا نع لئس نا لاقف لئسي مل اذاو عفارلا لئس اذا امب
 ىلوت ءاش نمف لدعلا دحاولا ربخ يف رييختلاب لاق مهضعبو مزلت مل ءادتبا اهب ربخا
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 نا اهنال رييختلاب تسيل ةيالولا ناب اذه يف هللا همحر بطقلا ثحو كرت ءاش نمو هبخن
 . تعنتما تبثت مل ناو تبجو تتبث

 اه بجوم ةيالولاب لدعلا دحاولا ربخ نا حيحصلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 اذا الا ملاعلا ريغ ةعيفرب بجن ال نكل ملاع ريغ وا ناك املاع ىثنا وا اركذ ناك ءاوس

 ةءاربلاو ةيالولاب ملاع نع ةيالولا عفر وا ةيالولا يلوتملا كلذ هب قحتسا يذلا ببسلا رسف

 نا انلق امناو يلو انالف نا لوقي نالف خيشلا نا فيعضلا لدعلا لاق اذا امك كلذو

 ربخلا نظ ىلع ةينبم ةيالولاو نظلا ديفي وربخ نال دحاولا لدعلا ربخب اهبوجو حيحصلا
 اوعفري نا مهنم نمؤي الف الودع اوناك ناو ءافعضلا نا ءافعضلاو املعلا نيب قرفلاو

 نظ ىلع ةيالولل الع سيل عضوم يف ةيالولا وأ ةءابلا لحم وه سيل عضوم يف ةءاربلا
 نم ءيشل ابجوم هار ناف هل عوفرملا هيف رظن ببسلا ا اورسف اذاف كلذك هوعفد امنا مهنم

 . ملعا هللاو هكرت الاو هب مكح كلذ

 رهاظلا مكحب يلولا لاوحا يف باب

 نم عيمجو مهرصم لها عيمج ىلع مهتيالو بجت فنص نافنص ءايلوالا نا ملعا
 رمعو ركب يبأك ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمآلا لدعلا ةمئأ مهو مهربخ هغلب
 نارع نب سيق نب نازعو دوعسم نب تننلجل او يدنكل ١ ىمحب نب هلل ادبعو باطخل ١ نب

 نيدحلملا هبشل نوفشاكلا نيهاربلاو ةلدالاب هنع نوباذلا نيدلا ةمئاو مهنع هللا يضر

 لهاف مهنع هللا يضر ديز نب رباج ءاثعشلا يباو ضابا نب هللادبعك نيدناعملل نومزلملا

 نم مهلهج عسيو مهربخ هغلب نمو مهرصم له ١ ىلع مهتيالو بجت مهلك فنصلا اذه

 ملعي مل نم عم مهنم اربي نا مهنم ةريبك ىلع علطا ولو دحال لحي الو مهربخ هغلبي مل
 دحا علطي نا ريغ نم هسفن يف مهنم أربي معن ةءاربلا هسفن نم حيبي الئل مهيف هملعك

 . هملعب صوصخم الك نل هءايلوا نم ١ مهالوتي نم ىلوتيو كلذ د ىلع

 مهتيالو بجوم هغلب نم ىلع بجت ام او ة ةماعلا ىلع مهتيالو بجت ل يناثل ا فنصلا

 نا هل لحي ال فنصلا اذه لها نم ةريبكب ملع نمف اهركذ مدقملا قرطلا ىدحاب
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 اهئادبا زاوج يف اوفلتخاو هعم ةءاربلا هسفن نم حيبي الئل هالوتي هنا ملع نم عم اهيدبي
 لكلا ىلع ةيالو هل بجت مل هنال كلذ زاوج ىلا مهضعب بهذف هالوتي هنا ملعي مل نم عم

 هل ايلو فداصي الئل كلذ نم عنمي ضعبو عنام اهعنمي مل ام اهتحابا ىلع ءايشالاو
 نم ةريغص كلذ لعف نا نورخا لاقو © هالوتي نم عمةءاربلا هسفن نم حابا دق نوكيف

 هنم ةءاربلا عادباب ساب الف مانالا نيب ارهتشم هقسف ناك اذا اما ديعس وبا هدرو بونذلا

 مكلام هرش سانلا رذحيل قسافلا ربخب اوعيذا مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقل اهراهشاو

 نينيدتملا لالضلا ةمئا نم ةءاربلا فنصلا اذه تحت لخديو هيف ام هيف اولوق قفانملاو

 مه امب لهاج رتغي الئل هيلا بدني امم مهلثم يف ةءاربلا راهشا ناف نيدتعملا ةربابجلاو

 بجو امبرو مهلعفب ىضر مهيلع راكنالا نع نيملسملا توكسب ناظ نظي وا هيلع

 طقسيو مهيلع راكنالا يف ةردقلا زيح يف نوملسملا ناك اذا اك كلذو مهيلع راكنالا

 ناك كلذ ىلع لتق ناف ركنا نمل ةليضفلا ىقبتو راكنالا ىلع ةردقلا مدع عم بوجولا

 ناطلس دنع اهبحاص اهيلع لتقي قح ةملك هللا دنع داهجلا لضفا ءادهشلا لضفا نم

 بجوي ام ىلع علطا ولو كدنع هنم اربي نا دحال زوجي الف يلو كل ناك اذاو رئاج

 نع يبا ناو بولطملا كاذف بات ناو هبتتساف كدنع ربتم هنم ءيرب ناف هنم ةءاربلا

 ناف ةبجاو هيلع ةبوتلا نا ههبنف بتي مل نا ناهبن يبا نبا خيشلا لاق ، هنم ارباف ةبوتلا
 الب يلولا نالف ينم ءىرب لاق وأ ةريبكب كيلو فذق نم مكح كلذكو هنم أرب اف ىنا

 هذه نم ىنثتسيو ةريبكب هامر دقف كلذ لاق اذا هنال ةءاربلا هب قحتسا بجوم

 لعفلا كلذ مكح ام تنا يردت ال العف كيلو لعف اذا ام اهدحا لئاسم عبرا ةدعاقلا

 أربت نا كل لحي الف لعفلا كلذ ىلع ءىربتم هنم ءىربف هنم لعفلا عوقوب كملع عم

 ملع اذا اذه ةءاربلا هلعاف بجوتسي امم لعفلا كلذ نوكي نا ةفاخم ءىربتملا كلذ نم
 هنا تنا تملعو كدنع هنم ءىربف ثدحلا كلذ ىلع تعلطا دق كنا ءىربتملا كلذ

 تعلطا دق تنك ولو يربتملا نم ءىربت نا كيلعف ثدحلا كلذب كملع ىلع علطي ل

 نم عم دحا نم ةءاربلا يدبي نا هل لحي ال ذا ببسب وه ءىرب يذلا ثدحلا ىلع

 . هثدح ىلع علطا هنا ملع اذا الا هالوتي
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 لاض اي وا قساف اي هعمست تناو ةلمجلا لها نم دحاول كيلو لاق اذا ةيناثلا

 نوكي نا لاتحال دارلا كلذ نم أربي الف ءامسالا هذه نم ءيشب هيلع درف قفانم اي وا

 كلذف كلذب هامر دق يلولا ناك نا هناف يلولا هامر امناو قفانم الو لاض الو قساف ريغ

 رومالا نم كلذ وحن وا ىبرلا لكا اي وا قراس اي هل لاق اذا اما قفانملا لاضلا وه يلولا

 نوكي نا اما يلولا نال نيحلا يف كلذب هنم أربي هناف هل هلاق امم ءيشب هيلع درف ةصاخلا
 وا ىرلل الكآ وا اقاس لطبم لك سيلف الطبم ناك ناف الطبم وا لوقلا كلذ يف اقحم

 . اه اقحتسم نكي مل ةيبكب هامر دق هنا رهظف كلذ وحن

 لوقي وا يلع سيل ام يلع تيعدا دق هيلع يعدملا يلولل مصخلا هلوقي ام ةثلاثلا

 وحنو روجلاب يلع تمكح يلوتملا مكاحلل لوقي وا روزلاب يلع متدهش نيلوتملا دوهشلل
 نيدلا رون لاق ، رصتخمو دعاوقلا يف اذك هنم أربي ال هناف ةموصخلا ماقم يف كلذ

 تنا يعدملا يلولل لاق اذا اما الاقم قحلا بحاصل نا هكقيَع هلوق كلذ ىلع مهليلدو
 هنم ربي هناف روجلا مكاح تنا مكاحلل وا روزلا دوهش متنا دوهشللو سانلا ملظت وا ملاظ

 . قالطالا كلذب
 هقسفو هتبوت ىلع تعلطا دق لالضلاو قسفلاب روهشملا ناك اذا ام ةعبارلا

 نمم بت الو هنم تملع امع هتيالو كيلع بجت هناف الثم كريغ اهيلع علطي ملو هلالضو
 هلف هاوعد يف اقداص نوكي نا لمتحاف دحا ةيالو ىعدا نمو رم ام ىلغ كعم هنم ءىرب

 قحب هالوت هنا لمتحي مل اذا اما هعم هنم أربي نا دحال زوجي الف يا هاوس نم ىلع ةجحلا

 انزلاو كرشلا ادع ام ةيبكب فوقولا لها نم ادحا ىمر نمو هل ةجح الو لطبم وهف
 قساف وهف انزلاب هامر اذا اما هفذق يف لطبم هنا تملع اذا الا ءيش هنم كيلع سيلف
 يتاي ىتح اقداص هللا نيبو هنيب اميف ناك ناو برغملا لها دنع كرشلاب هامر نا اذكو

 مهعبار وهو انزلا يف دوهش ةثالث ىزجي ليقو كرشلا يف نيدهاشو انزلا يف دوهش ةعبراب
 اثدح ىلولا ثدحا اذاو الدع وه ناك اذا كرشلا يف هعم رخا دهاشو الدع ناك اذا

 مل يتلا ءايشالا نم نوكي نا اما نيرما دحا نم ثدحلا كلذ ولي الف هلعف لحب ال

 دابعلل يتلا ءايشالا نم نوكي نا اماو هلل الا قح اهيف نكي ملو دابعلا قوقح اهب قلعتت

 سمخلا تاولصلا وحن نم هلعف هيلع بجاولا ضرفلا كرتك لوالا نم ناك ناف قح اهيف
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 يف هنم أربي الو كرتلا كلذ يف رذع هل سمتلي نا يلولا اذه مكحف ناضمر موصوأ

 هتيالو ىلع يقب رذعلا لمتحا ناف ايسان لكا وا ةولصلا كرت نوكي نا لاتحال لاحلا

 لعف هنا ارقا وا رجدزي ملف موصلا هعيبضتو ةولصلا كرت ىلع هبن اذا امك لمتحي مل ناو

 رصا ناو هتيالو ىلا عجر بات ناف باتتسي ىتح هتيالو نع فقوي هناف نايسن ريغب كلذ
 اقح هيف ناف سفنلا لتقك قح هيف هلل اك قح هيف دابعلل اثدح ثدحا اذاو هنم ءىرب

 لوتقملا يلولهللا لعج امل دابعلل قح هيفو قح الب اهلتق نع يهنلا ثيح نم ىلاعت هلل
 كلذ يف هقح نيبتي نا اماف هتروص هذه ثدحب يلولا قا اذاف لتاقلا ىلع ناطلسلا نم

 ةءاربلا الا هيف لوق الف هلطاب نيبتي نا اماو ةيالولا نم لوالا همكح نع لقتني الف لعفلا

 هقح لمتحي نا اماو باتتسي نا لبق رخا لوق يفو بتي ملف باتتسي نا دعب هنم

 كلذك لمتحا ناف هيف لطبم هنا ىلع الو هلتق يف قحم هنا ىلع ليلدلا مقي مل يا هلطابو

 هؤاقبا وهو ديعس وبا هراتخاو يلع نب ىسوم يلع يبال لوألا بهاذم ةثالث هيف ةمئأللف

 الا نيقيلا ليزي الو نيقيب تتبث هتيالو نال اقح هلعف نوكي نا المتحم مادام هتيالو ىلع

 . هلثم نيقي

 امل ةيلوصالا دعاوقلل قباطملاو اندنع حيحصلا وه بهذملا اذهو نيدلا رون لاق

 ام ىلا ةيالولا نع عوجرلا يفو هلاوز نقيتي ىتح لصالا لاح باخصتسا نم هيف

 ضعبل يناثلا بهذملا كشلا ىلا ملعلا نع ع وجر ةءاربلاو فوقولا يبهذم نم يتايس
 ناو اقح نوكي نا لمتحا ثيح لاكشالا نم هلعف يف امل لعافلا نع فوقولا ةمئالا

 لكشا رماو» رع لاقو هملع هب كل سيل ام فقت الون ىلاعت لاق دقو الطاب نوكي
 . هللا ىلا هلكف ةياور يفو «هنع فقف كيلع

 ناب ملعلا هل مدقت دق هناف ملع هل سيل اميف عابتا اذه يف سيل نيدلا رون لاق

 © فقو الف لاكشا ملعلا عم سيلو ملعي ال امل الا لوالا هملعل فتقم وهف يلو لعافلا

 لتقلا يف رهاظلا ناف رهاظلا مكحلا هيضتقي امل لعافلا نم ةءاربلا ثلاثلا بهذملا

 اذه بسنو لصالا مكحب المع هنم ةءاربلا يفف ضراعب ال لحي الو لصالا وهو رجحلا

 لعفب ىتا اذا يلولا مكحو ديعس وبا هفعضو رباج يبا نب ىسوم رباج يبا مامالل

 إ هلل قح هيف العف ىتا اذا همكحك قحب هلعف نوكي نا لمتحي نكل لصالا يف روجحم
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 مارح يسوجملا ةحيبذ ناف يسوجم دي نمامحل لكأي يلولا تيأر اذا اك كلذو دابعللو
 نمم ويغ ةحيبذل كلت حبذ هنا ملعي ىتح كلذك مارح محللا نم هدي يف ام مكحو

 ةيالولا يهو اهركذ مدقتملا بهاذملا هيفف كلذ لعفي كيلو تيأر اذاف هتحيبذ زوب
 امب ةءاربلاو رما نم لكشا امل فوقولاو لالح محللا كلذ نا ملع دق نوكي نا لاهتحال

 نوكي نا زوجي الف نيدلا يف نافلتخلا فلتخا اذاو لصالا يف روجح هلعف نأل هبكترا

 الطبم رخالاو اقحم امهدحا نوكي ناو نيلطبم امهالك نوكي نا زوجيو نيقحم امهالك

 كلذ ولخي الف هيف كست ال ثيح نم هملع هغلب وا كترضح يف كلذ عقو اذاف

 ريغ اناك ناف نييلو ريغ وا مدقت اميف كل نييلو انوكي نا اما نيرما دحا نم نافلتخلا

 مقيف املاع امهنم قحملا نوكي نا الا مهللا امهرما نم ةمالس يف تناف مدقت اميف نييلو

 راتخملا بهذملا ىلع لطبملا نم أربت نا كمزلي ذئنيحف هفلاخ نم نالطبب كيلع ةجحلا
 يف ثدحلا نوكي وا لضملا لالضب لهجلا كعسي الف ةلهجلا يف ثدحلا نوكي وا

 . فالتخالا نم مدقت ام ىلع تناف اهريسفت

 انوكي نا اما روما ةعبرا دحا نم ولخي الف مدقت اميف كل نييلو اناك ناو

 نيفيعض اناك ناف سكعلا وا افيعض لطبملاو املاع قحملا وا اعم نيملاع وا اعم نيفيعض

 ىنعمو يأرلا ةيالو ىلا نيدلا ةيالو نم امهليزنت لوالا قيرطلا ناقيرط امهرما يف كلف اعم
 فقت نا يناثلا قيرطلا ، لطبملا نم أربتو امهنم قحما ىلوتت كنا دقتعت نا يأرلا ةيالو

 لكشملا رمالا نم كل نع امل امهنع فقاو كنا دقتعت نا هانعمو يأر فوقو امهنع

 أربتو امهنم قحما ىلوتت كنا كلذ عم دقتعتو اقحم امهالك هيف نوكي نا زوجي ال ثيحب

 ع ` : لطبل نم

 .نا كل زوجي يأرب امهتيلوت اذا كنا انركذ مم صخلتف هللا همحر نيدلا رون لاق

 امهل وعدب" نا كل زوجي الف يأرلاب امهنع تفقو اذاو ةطيرشب يلولل ناك امك امهل وعدت
 امهالك ناك ناو هيداعتف لطبملاو هيلاوتف امهنم قحملا كل نيبتي ىتح يلولا هقحتسي امب

 نم ًربتو نيدلا ةيالو نم هيلع ناك ام ىلع امهنم قحملا ىلوتت نا الا كل زوجي الف املاع
 لطبملا نم ةءاربلا كمزلي ال ةيناثلا ةقيرطلاو هيف نيتقيرط ىدحا هذهو نيدب لطبملا

 هذهو يأرب هنع فقت ناو يأرب هالوتت نا كل زوجي لب هلالض كل نيبتي مل اذا امهنم
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 ال نا امهيناثو نيدلا ةيالو يف نيفلتخملا عمجن ال نا امهدحا نيطرش ىلع ةفوقوم ةقيرطلا

 قحملا ناك ناو نيد الو يأرب هنع فقت ال ناو قحلاب هلوق لجال امهنم قحملا نم أربت

 افيعض قحلاو املاع لطبملا ناك ناو نيملاع اناك ول نا ةلزنمب امهف افيعض لطبملاو املاع

 امهتيالو ىلع امهيقبت نا يه انه يأرلا ةيالوو هللا ءاش نا نيفيعض اناك ول ةلزنمب امهف
 كيلو ىلوتت نا يه عضوملا اذه ريغ يفو امهنم لطبملا نم ةءاربلا داقتعا عم ةيلصالا

 ةيالولا نم هجرخي هثدح ناك نا هنم ةءاربلا داقتعا عم ةيالولا نم هيلع ناك ام لصا ىلع

 يف ةيالولا نع ةطيرشلا ةيالوب ربعي مهضعبو ةطيرشلا ةيالو يه يأرلا ةيالوو ةءاربلا ىلا
 ةءاربلا ىلا هب يضفي هثدح ناك نا لعافلا نم أربت نا يهف ةطيرشلا ةءارب اماو ةلمجلا

 هيف اهمزالتو الا دحا يف يأرلا ةيالو نوكت ال يا يأرلا ةيالول ةمزالم ةطيرشلا ةءاربو
 ةطيرشلا ةءارب

 انركذ امع ةطيرشلا ةءاربو يأرلا ةيالوب ريبعتلا نا ملعاو هللا همحر نيدلا رون لاق
 اذه مهعم سيلف برغملا لها نم انتمئا اما قرشملا لها انتمئآل حالطصا وه امنا

 لك نم ةءاربلا داقتعا فلكملا نومزلي نكل هتيالو ىلع يلولا نولعجي امناو حالطصالا
 يأرلا فوقوو ةحاسنتم حالطصالا يف سيلو ماقملا اذه يف انعم نوقفتم مهف هلل ودع

 قح كل نيبتي ىتح امهرما نم كيلع لكشا امل امهنع فقاو كنا دقتعت نا وه انه

 . هنم ًربتف رخالا نالطبو هتيالو ىلا هدرتف امهنم دحاو
 كلذل اولثمو لاق نامع لها نم انتمئأ ضعبل بهذملا اذهو نيدلا رون لاق

 ةجوزلاو ىكذملاب طلتخا اذا ةتيملا محلبو ةرهاطلا يناوالاب تطلتخا اذا ةسجنلا ةينالاب
 ىتح ةلثمالا هذه عيمج يف فوقولا بجي هناف ملعت ملو ءاسنلا نم اهريغب تطلتخا اذا

 امنا يأرلا فوقو نا وه نيدلا فوقوو يأرلا فوقو نيب قرفلاو ويغ نم حابملا نيبتي
 ال هلجال تفقو يذلا ثدحلا كلذ نا كل نيبتي ىتح نييلولا نع وا يلولا نع فقت

 نم تلهج امل فلكملا نع فقت امنا نيدلا فوقوو ةيالولا ىلا هعجرتف هبحاص هب رفكي

 فوقو نيب قرفلاو ةءاربلا بجوم وا ةيالولا بجوم الا فوقولا اذه نع هلقني الو هلاح
 ناك نا هنم ةءاربلا داقتعا عم هتيالو ىلع يلولا ءاقبا يأرلا ةيالو نا يأرلا ةيالوو يأرلا

 فالخلا ةرمثو ةيالولا زيح نع جورخ وه يأرلا فوقوو ةءاربلا ىلا هب يضفي هثدح

١١٧



 هنع فوقوملا يف حصي الو ةرخالا ريخب هل ىعدي نا حصي يأرلا ةيالوب يلوتملا نا امهيف

 . ملعا هللاو يأرب

 هماكحاو فوقولا ماسقا يف باب

 وا ةيالوب دحا يف مودقلا نع فكلا وه اخالطصاو ةماقلا باصتنا ةغل فوقولا

 هللا ىلص هلوقلو ملع هب كل سيل ام فقت الو ىلاعت هلوقل بجاو هعضوم يف وهو ةعارب
 قفانملاو فاقو نمؤملا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «هدنع فقف كيلع لكشا رماو»
 هلو عامجالاو ةنسلاو باتكلاب تباث هبوجوف ةيدمحملا ةمالا تعمجا اذه ىلعو «باثو

 زوجي اهلكو انركذ يذلا عامجالا لحم هناف لألا الا اهيف فلتخم اهلك ةسمخ ماسقا

 . كشلا فوقو وه يذلا سماخلا الا اهضعب يف فالخ ىلع هب ذحالا
 يف هلحمو ةمالسلا فوقو ضعب هامسو نيدلا فوقو هيلع عمتجملا وهو لوألا مسقلا

 ةءاربلا نعو هتيالو نع فوقولا كيلع بجي هناف داسف الو حالصب هلاح ملعت مل فلكم

 ثدحملا نع فقي نا وه ةمالسلا فوقو ٭ةيافكلا يفو نيدلا رون لاق 0 انيد هنم

 ناف ءاملعلا نم هالوت نم ىلوتيو قحما نع فقي وا ءاملعلا نم هنم ءىرب نم ىلوتيو
 فوقو فقو دق هنال هلهج هعسي ال اميف لخد دقف ءىربتملاو يلوتملاو يتفملا نع فقو
 . ةتس فوقولا ماسقاف اذه ىلعو هلهال كلهملا كشلا

 يردت ال اثدح ثدحا يلو كل ناك اذا اميف هلحمو يأرلا فوقو يناثلا مسقلا

 ىلا هدرتف هثدح مكح ملعت ىتح هنع فقت نا ضعب دنع كل زوجي هناف همكح تنا

 . اهنم هجرخي مل هثدح ناك نا ةيالولا

 نيلئاقلا ضعب نكل هنيعب يأرلا فوقو وهو لاؤسلا فوقو ثلاثلا مسقلا
 اومسف هيلو ثدح مكح نع لاؤسلا يأرلا فوقو فقاولا ىلع اوبجوا يأرلا فوقوب
 مزالم هب لاق نم عم وهف لاؤس فوقو يلاولا مكح نع لاؤسلا داقتعا عم فوقولا
 . يأرلا فوقول

 هححصم . يوزنلا يدنكلا ناميلس نب ىسوم نب دمحم خيشلا فيلأت ءازجأ ةدع يف عقي عماج باتك وه ةيافكلا يفو هلوق ٭
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 ملعي ملو التاقت وا انعالت اذا نييلولا يف هلحمو لاكشالا فوقو عبارلا مسقلا

 امهرما نم لكشا امل امهنع فوقولا زوج باحصالا ضعب ناف قحملا نم امهنم لطبملا
 الو لاكشا فوقو فوقولا اذه اومسو هنم ربيف لطبملاو ىلوتيف امهنم قحما ملعي ىتح
 . يأرلا فوقو نم عون هنا ىفخي

 الف سانلا عيمج ةيالو نع فقاولا فقي نا وهو كشلا فوقو سماخلا مسقلا

 نم هيف امل هب ذخالا زوجي ال مرحم فوقولا اذهو هكش لثم كش نم الا مهنم ادحا ىلوتي

 نيدلا رون لاق © اهبوجو دعب ةيالولا كرت نمل ةيالولا نم هيف املو اهبوجو دعب قحملا ةيالو كرت
 لها روهمجل اقافو يدنع راتخاو لاق & لوالا ادع ام اهيف فلتخم اهلك تافوقولا هذهف

 لهجلا ىلا ملعلا نمو كشلا ىلا نيقيلا نع عوجرلا نم اهيف امل اهزاوج مدع بيغملا
 . ملعا هللاو

 بونذلا نم رئابكلاو رئاغبصلا يف باب

 قحل ام اهنا اهدحا ادودح رئابكلل رجح نبا ركذ هللا همحر نيدلا رون لاق

 جردنا ام صوصخلاب جرخف ةنس وا باتك صنب ديعو اهصوصخب اهيلع اهبحاص
 تمبجوا ةيصعم لك اهنا اهيناث هضوصخب ةريبك هنوك يف كلذ يفكي الف مومع تحت

 عطقو قوقعلاو متيلا لامو ىبرلا لكك اهيف دح الو ةيغك رئابك ىلع اوصن مهناب دودحلا
 لك اهنا اهثلاث ، اهريغو ةنايدلاو ةدايقلاو ةياعسلاو روزلا ةداهشو ةميمنلاو رحسلاو محرلا

 بذكلاو اروف بجت ةضيرف كرت وا دح هسنج يف بجو وا هميرحت ىلع باتكلا صن ام
 اهعبار © ماعلا عامجالا فلاخ لوق لكو رشو يورهلا دازو نيميلاو ةياورلاو ةداهشلا يف
 ال ةميرج لكو ةلادعلل ةلطبم ةنايدلا ةقرو نيدلاب اهبكترم ثارتكا ةلقب نذؤت ةميرج لك

 ام اهنا اهسماخ ى ةلادعلا طبحت ال اهبحاصب ارهاظ نظلا نسح ىقبي لب كلذب نذؤت

 مرحم لك اهنا اهسداس ح مالا هيف لق ام ةريغصلاو ديعولا هيلا هجوت وا دحلا بجوا

 ميرحتلا نم اهوجو وا نيهجو عمجي هجو ىلع هلعف ناف هسفن يف ىنعمل هنع يهنم هنيعل
 ةبتر نع هتبتر صقنت ام يطاعت ةريغصلاو ةشحاف راجلا ةليلحيو ةيبك انزلاف ةشحاف ناك
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 عمجي هجو ىلع هاطاعت نإف هيلع صوصنملا نود هجو ىلع هيطاعت وا اهيلع صوصنملا
 ةليلح عمو ةريغص ةذخافملاو سمللاو ةلبقلاف ةيبك ناك ميرحتلا نم اهوجو وا نيهجو
 باتكلا صن لعف لك اهنا اهعباس © رظن هيفو يميلحلا نع لقن اذك ةيبك راجلا
 هوحنو ميتيلا لامو ريزنخلاو ةتيملا محل لكا ءايشا ةعبرا وهو ميرحتلا ظفلب يا هميرحت ىلع

 دابعلا هفرعي اهرصحي دح ال هنا اهنماث ، ةعبرالا يف رصحلا عنمب درو فحزلا نم رارفلاو

 هفرعي اهرصحب دح ةريبكلل نا ول اولاق انباحصا ضعبو ةيعفاشلا نم يدحاولا هدمتعاو

 دابعلا نع كلذ ىفخا لجو زع هللا نكلو اهوحابتساو رئاغصلا سانلا محتقال دابعلا
 ىطسولا ةولصلا ءافخا هرئاظنورئابكلا بنتجحت نا ءاجر هنع يهنملا بانتجا يف اودهتجيل

 . كلذ وحنو ةباجالا ةعاسو ردقلا ةليلو

 هيلع لوع يذلا وه دودحلا هذه نم سماخلا دحلاو هللا همحز نيدلا رون لاق
 لاق هيلع لوخدم دودحلا نم هادع امو هللا مهمحر باحصالا روهمجو ديعس وبا مامالا

 ةرخالا يف باذع وا ايندلا يف دح هيلع تبث ام وه بونذلا نم ريبكلا نا لصاحلاف

 ةدوجوم رئاغصلا نا يقرشملا بهذملا ىلع ءانب ريغص وهف بونذلا نم ريبكلا ادع امو
 بهذو انموق روهمجو راكنلا بهذم وهو لاق 3 ءاملعلل ةمولعم اهناو جراخلا يف
 سيل ذا ةنيعم ريغ اهنكل ةدوجوم اهنا ىلا قرشملا لها ضعبو برغملا لها نم انباحصا

 اهنا ضرغلاو اهباكتراب ءارغا اهنييعت ناك ةروفغم يهو تنيع ول اهنال ةمكح اهنييعت يف
 . اهنع يهنلا اهنييعت ضقانيف اهنع يهنم مارح

 تومي هنا رملا يردي الو رئابكلا بانتجا ىلع فوقوم 7 نيدلا رون لاق
 نا سابع نبا ىلا بسنو ثلاث لوق يفو ءارغا اهنييعت يف سيلف ال ما ةيبك ىلع
 ةيبك يهف هللا اهب ىصعي ةيصعم لك هلوق نم اذخا جراخلا يف اهل دوجو ال رئاغصلا

 ىلع رئاغصلاف نيدلا رون لاق ىصعي نم ىلا رظنلا امناو ةيصعملا ىلا رظنلا سيل ذا

 وه فيفخلا بذكلاو بعللاو صقرلاو فيفخلا بذكلا لثم يه ةقراشملا بهذم

 ةيبك وه ليقو لام هب فلتي وا مد هب كفسي وا هلوسرو هللا ىلع ابذك نكي مل يذلا

 كلذ نمو ةريغص وهف هلوسرو هللا ريغ ىلع ناك نا نا ليقو اليقث وا افيفخ ناك اقلطم
 ال ثيح يرعتلا كلذ نمو بطقلا هححصو اقلطم ةريبك ليقو رثؤت مل اذا ةمطللا
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 الب لوخدلا كلذ نمو بوث الب ةملظ يف مامحلا لوخدو اضيا اليل يرعتلاو دحا هاري
 ليقو عامتجا الو ءانغ الب فدلا برض اهنمو ناتريبك امهنا بطقلا ححصو ةبيغلاو نذا

 برض سيلو ةريغص وهف هيلع عمتجي مل ام ليقو قيغص وهف هيلع نغي مل ام ليقو ةريبك
 دارملاو وهللا تالاو روبنطلا برض اهنمو رامزملا اضيا اهنمو ةيصعم وهل ريغ ةجاحل لبطلا

 ةبعالمك ةحابالاب نورقملا ريغو هوحنو جنرطشلا بعلك نعللاب نورقملا ريغلا بعللاب
 ةروفغم اهنا اهدحا نيمكح رئاغصلل نا ملعاو هسوق هيمرو هسرعو هسرف لجرلا
 هؤ4تائيسلا نبهذي تانسحلا ناؤێ ىلاعت لاق رئابكلا بانتجا طرشب تانسحلا لعفب

 رئاغصلا انه دارملاو هممكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت ناؤێت لاقو

 دارملاو ةرفغملا عساو كبر نا ممللا الا شحاوفلاو مالا رئابك نوبنتجي نيذلاوؤێ» لاقو
 موت ىلاعت لاق ةريبك اهيلع رارصالا نا يناثلا مكحلاو بونذلا نم رئاغصلا ممللاب

 هحدم يفو ةيصعملا ىلع رارصالا مدعب مهحدمف «هينوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي
 وهو ائيش مذي ال ىلاعت هنايب ريبك وهف هللا همذ امو رارصالل مذ رارصالا مدعب مهل ىلاعت

 رارصالا نا نيتيالا نم جتنتساف هئرفكلا هدابعل ىضري الوف لاق دقو هدابعل هاضري

 نم يتأي ام حيرص ىلع ليوعتلا ينبف ىفخي ال ام لالدتسالا اذه يفو ةمعن رفك
 ةريبك الو رارصا عم ةريغص ال» ةفع لاق لوبقلاب اه سانلا يقلتو اهترهشل ثيداحالا

 امدق نورصملا كله» لاقو «ةريبك رئاغصلا ىلع رارصالا» لاقو «رافغتساو ةبوت دنع

 . «رانلا ىللا

 ىلا رظنلاب امهدحا نيمكح ةريبكلا بكرل نا ملعاو هللا همحر نيدلا رون لاق
 باذعلاب وا ةبوقعلاو دحلاب نيرادلا يف باذعلا نم هب هللا هدعوا ام وهو هبر نيبو هنيب ام
 هل ةاداعملاو هنم ةءاربلا وهو قلخلا ىلا رظنلاب امهيناثو هبنذ نم بات اذا الا ةرخالا يف
 يف ةمئألا تفلتخا نكل هللضيو هنم أربي نا ةقسف ةقسف ملع فلكم لك ىلع بجيف

 باتتسي ىتح هنم أربي ال هنا ىلا ضعب بهذف ةباتتسالا لبق هنم ةءاربلا ىلع مودقلا

 . هنم ءىرب يبا ناو هنم لبق بات ناف

 ىلع مكحي ال هناب هيلع الدتسم ديعس يبا مامالا رايتخا وهو نيدلا رون لاق
 ىلاعت هلوقب وريغ هيلع لدتساو اعامجا نكما نا هيلع جاجتحالا دعب الا ءيشب دحا
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 ملاع هللاو وبختسا ىتح درطلاب هلجاعي ملف 4هكلترما ذا دجست نا كعنم ام سيلبا

 ةماقا توبث ةيالا نم دافتسيف هتمكح ىف امل راهظاو هدابعل ملعت وه امناو ءيش لكب

 هنم لبق بات ناف باتتسي مث باتتسي نا لبق هنم أربي هنا ىلا نورخآ بهذو ةجحلا

 نم هنأ لوقلا اذه لهالو هللا همحر بطقلا هححصو ةءاربلا مكح ىلع يقب ىبا ناو

 بوجو دعب هنع فوقولاف هتاداعم انيلع تبجوو هلل اودع راص ةريبكلا بكر ام نيح
 الإ لمتحيال اميف هيلع جاجتحاالو مكحلا ذاقنإ نع لامهإو بجاولا نع فوقو ةاداعملا

 نع جرخ هيف هل نوكي ءيش وه امنا هيلع موكحملا ىلع جاجتحالا عوضومو الطاب
 هنا الا اهيف سيلف ةيالا اماو أطخب عقت ال اهناف الصا ةيبكلا بكارل جرخم الو لطابلا
 لاعت هملح ىلع ليلد يهف هيلع هتجحل اراهظا دوجسلا نع هعنم امع وربختسا ىلاعت

 انيلع بجوا هملحب هنع هللا افع امم ريثكف كلذ لثم يف ءادتقالا انيلع بجي الو هوفعو

 لاومالا مهاطعاو ايندلا يف باذعلا مهنع هللا رخا رافكلاف فالتالاب هلجاعن نا نحن

 ةيالا ىف ام ةياغو مهلاوما منغنو مهيرارذ يبسنو مهلتقن نا ةردقلا دنع انمزلاو لوخلاو

 ابنذ بك نم مكحو انيلع كلذ باجا ال انيلع ملحلاب ىلاعت هفاصتا نع رابخالا

 ناؤێت رئابكلا بانتجاب رئاغصلا نع ىلاعت هللا وفعل هيلع رصي ىتح ملسم هنا اريغص

 كش الو همارك الخدم مكلخدنو مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت

 نا همكح مدقت ; دقف ريغصلا هبنذ ىلع رصا اذا اما نمؤم ملسم وهف هنع يفع نم نا

 رارصالا ةفص يف اوفلتخاو ةيبكلا لعاف مكح مدقت دقو ةيبك ةريغصلا ىلع رارصالا
 نع لئس دقو هنع هللا يضر ةديبع يبا نعف ه ةريبك بونذلا نم ريغصلا هب ريصي يذلا

 نمع لئس دقو هللا همحر ريشب نعو بوتي الو عجري الو مدني ال يذلا لاقف رصملا
 نم ةبوتلا هنيد نمو كلذ دعب وا ادغ هنم بوتي نا هتينو بونذلا نم اريغص باصا

 نا لبق تامو ةبوتلا كرت ىلع مزع نا لاقف بنذلا ةعقاوم نيح بتي مل هنا الا كلذ

 ةريغصلا عقاو ام نيح نم بوتي نا هيلع هلوقو ملس توملا لبق بات ناو كله بوتي
 مدن مث ابنذ بنذا نم لاق مث حسفا رخالاو نيلوقلا دشا وهو رصا دقف كلذ رخؤي الو
 ىلاعت هلل الالجا هبنذ ىلع مدنلا رثكا نم لكف ةبوت مدنلا نال ةبوتو هنع عالقا وهف هيلع

 . ملعا هللاو هتبوت لوبقل ىجرا ناك هل اميظعتو
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 اذا قرف ال هناب ريشب هاكح يذلا لوقلا يف ثحبيو هللا همحر نيدلا رون لاق

 باجيو ةيصعملا لاح يف ةبوت هنم مزلت امهنم الك نال بونذلا نم ريبكلاو ريغصلا نيي
 نا يدسلا نعو ريبك وهف هب هللا ىصعي ام عيمج نا ىار نم بهذم ىلع ينبم هناب

 نايتا نا نسحلا نعو بنذلا يف يدامتلاو ةبوتلا نع توكسلا وه بنذلا ىلع رارصالا

 ىتح اكلاه ارصم بونذلا نم ةريغصلا بحاص نوكي ال ليقو رارصا ادمع بنذلا

 دبعلا همظعتسا املك بنذلا ناف اهل ارقحتسمو اهيف هللا ىهنل افختسم اهب ىتا نوكي

 نع ردصي هماظعتسا نال هللا دنع ربك رغصتسا املكو ىلاعت هللا دنع رغص هسفن نم
 نع ردصي هراغصتساو هب هرثات ةدش نم عنمي روفنلا كلذو هل هتيهاركو بلقلا رون
 تاعاطلاب هريونت بولطملا وه بلقلاو بلقلا يف رثالا ةدش بجوي كلذو هب فلالا

 ال بلقلا ناف ةلفغلا يف هيلع يرجي امب ذخائي ال كلذلو تائيسلاب هديوست روذحملاو

 عقي نا فاخي هقوف لبجلاك هبنذ ىري نمؤملا ربخلا يف ءاج دقو ةلفغلا يف يرجي امب رثأتي
 اذه هللا همحر بطقلا ررح دقو هراطاف هفنا ىلع رم بايذك هبنذ ىري قفانملاو هيلع

 اهنمو ةبوتلا نع ضارعالا اهنمو بنذلا ىلع ةماقالا اهنم ءايشاب رارصالا لعجف ماقملا

 هيلع مكحي ال هنا كلذ دعب ركذ مث ةبوتلا مدع داقتعا اهنمو بنذلا ىلا ةدواعملا داقتعا

 بوتي ال هنا لوقي ىتح تكسف بت هل ليق اذا اك الثم ةبوتلا نع تكس ناو رارصالاب

 وهو لوالا بهذملا بهاذم ةثالث ىلع ةريغصلا ىتا اذا يلولا يف اوفلتخاو كلذ وحن وا

 الو رئابكلا بنتجا نمل ريغصلا نع افع دق هللا نأل هتيالو مكح ىلع قاب هنا حيحصلا

 بنذب ىتا هنال هنع فوقولا يناثلا بهذملا يلو نمؤم لكو نمؤم هنع روفغملا نا كش
 كلذ ىلع رصا دق نوكي نا لمتحي هنالو ايلو يصاعلا نوكي الو صاع كلذ هلعفب وهو

 ىلا عجر بات ناف باتتسي مث هنع فقوي نا هيف لاوحالا نم نوكي ام ملساف بنذلا

 . هنم ءىرب رصا ناو هتيالو

 ملسمي سيلف هتيالو تتبث نا دعب ايصاع هنوكل هنع فوقولا اما نيدلا رون لاق

 امكح صعي مل نمك وهف هبنذ هل رفغ نمو رئابكلا بانتحاب روفغم هنايصع نال
 رصي مل نوكي نا لمتحي هنا هباوجف هبنذ ىلع رصا دق نوكي نا لاتحالا اماو ايعرش
 ناك امب هيف مكحي .نا هيف لاوحالا ملساو رارصالا مدع لصالاف هنيد يف نيما وهو اضيا
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 الا تبني مل رخآ مكح ىلا نيقيب هل تبث مكح نم هيف لقتني نا ال لاحلا نم هيلع

 يلولاب نظلا نسح ثلاثلا بهذملا يلولاب نظلا ةءاسا نم هيف ام عم ةمهت ضحمب

 بولطملا كاذف بات ناف هبنذ نم باتتسي هنكل لوالا بهذملا يف اك هتيالو ىلع هؤاقباو
 رمالا باب نم اهنال نسحي لب ماقملا اذه يف هتباتتسا بجت ال هنم يأرب رصا ناو هنم

 . ملعا هللاو فورعملاب

 فذاقلا ماكحا يفو رئابكلا نم ءيش ركذ يف باب

 كاخا ركذت نا يهف ةبيغلا اما فذقلاو سسجتلاو ةبيغلا رئابكلا نم نا ملعا

 ام نوردت له لاق هنا ةيم هنع يور امل هل صيقنتلا دصق ىلع ههركي امب هتبيغ يف

 يخا يف ناك نا تيأرا ليق ههركي امب كاخا كركذ لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق ةبيغلا
 دصق ىلع انلوقو هتهب دقف هيف نكي ل ناو هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نا لاق لوقا ام

 قسافل ةبيغ الو ةبيغ نوكي ام نايب يف اهركذ يتالا ثيداحالا نم ذوخأم صيقنتلا

 هيف اولوق قفانملاو مكل ام رع هلوقو رش سانلا رذحيل قسافلا ربخب اوعيذا ع هلوقل
 ىلع انلوقب جرخو هل ةبيغ الف ههجو نع ءايحلا بابلج ىقلا نم هع هلوقو هيف ام
 اهدحا ءايشا كلذو صيقنت ههركي امي نمؤملا ركذب دصقي مل اذا ام صيقنتلا دصق

 نكي مل نا ايصاع اباتغم ناك ةوشرلا ذخاو ةنايخلاو ملظلاب ايضاق ركذ نم ناف ملظتلا

 ملظلا ىلا يضاقلا بسنيو مامالا ىلا ملظتي نا هلف يضاقلا ةهج نم مولظملا اما امولظم

 دجاولا يل لاقو الاقم قحلا بحاصل نا ةقلع لاق هب الا هقح ءافيتسا هنكمي ال ذا

 . هضرعو هتبوقع لحي
 روعالاو شمعالاو جرعالاك هبيع نع بقلب افورعم ناسنالا نوكي نا اهيناث

 دقف شمعالا نع ناملسو جرعالا نع دانزلا وبا ىور لوقي نم ىلع مثا الف مصالاو

 ول هبحاص ههركي ال ثيحب راص دق كلذ نالو فيرعتلا ةرورضل كلذ ءاملعلا لعف

 ةرابعب فيرعتلا هنكماو الدعم دنع دجو نا معن هب اروهشم راص دق نا دعب هملع
 . لوا وهف ىرخا
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 ركذت نا كلف بيعب هفرع دقو اكولمم ىرتشا نمك رشلا نم ملسملا ريذحت اهلان
 نا هلف دهاشلا نع لئس اذا يكزملا كلذكو ايلو دبعلا ناك ناو ملسملا هيرتشمل كلذ

 يف راشتسملا كلذكو ايلو دهاشلا ناك ناو ماجح وا غابد وا لاقب وه الثم لوقي

 نم وه سيل لجرلا اذهو كلذ وحنو ةليمج ريغ ةأرملا هذه نأ لوقي نا هل جيوزتلا
 ايلو هيف راشتسملا ناك ناو كلذ وحنو بسح

 فيكف يخا وا ١ يتجوز وا يبا ينملظ يتفملل لوقي نأك ءاتفتسالا اهعبار

 نايفس ابا نا يع يبنلل تلاق اهنا ةتبع تنب دنه نع يور امل صالخلا يف يقيرط

 اهل ملظلاو حشلا تركذف فورعملاب يدلوو انا ينيفكي ام ينيطعي ال حيحش لجر

 . ءاتفتسالا اهدصق ناك ذا ةقيرع اهرجزي ملو اهدلولو
 نا كلف حالصلا جهنم ىلا يصاعلا درو ركنملا رييغت ىلع ةناعتسالا اهسماخ

 لعاف ناك ناو ركنم نع هعدر ىلع كنيعي نم دنع تاركنملا نم اذك لعف نالف لوقت
 ةحلط ىلع ليقو ناع ىلع رم هنع هللا يضر رمع ىور اك هب ناعتسملا دنع ايلو ركنملا

 ءاجف كلذ هل ركذف هنع هللا يضر ركب يبا ىلا بهذف مالسلا هيلع دري ملف هيلع ملسف

 ابا نا رمع غلب امل كلذكو مهدنع ةبيغ كلذ نكي ملو كلذ حلصيل هيلا ركب وبا

 نم باتكلا ليزنت مح ميحرلا نمحرلا هللا مسبإل هيلا بتك ماشلاب رمخلا رقاع لدنج
 رمع كلذ ري ملو باتف ةيالاه&باقعلا ديدش بوتلا لباقو بنذلا رفاغ ملعلا زيزعلا هللا
 دقو وريغ حصن هعفني ال ام هحصن هعفنيف هيلع ركني نا هدصق ناك ذا ةبيغ هغلبا نمم

 قسافلا ةبيغ عم هلوق يف مهضعب ةسمخلا هذه مظن
 رذحنو فرعمو ملظتم ةتس يف ةبيغب سيل فذقلا

 ركنم ةلازا يف ةناعالا بلط نمو تفتسمو اقسف رهظمو

 ةيواعم نع اهيلع عالطالا دصقل سانلا تاروع نع لاؤسلا وه مرحملا سسجتلاو
 تدك وا مهتدسفا سانلا تاروع تعبتا نا كنا لوقي ع هللا لوسر تعمس لاق

 نأل كرشملاو قسافلاو ملسملا ةروع سانلا تاروع نع انلوق تحت لخدف مهدسفت
 انلوقب جرخو نمؤملا يف مرحت امنا اهنافةبيغلا فالخب مارح ركذ ام عيمج نع لاؤسلا

 لاؤسك ملاعلا حالصاو اهرتس دصقل تاروعلا نع لئس اذا ام اهيلع عالطالا دصقل
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 تاروعلا نع لاؤس ناك ناو اذه ناف مهرابخا نع هصحفو هتيعر لاوحا نع مامالا

 باب ىلع لماح ةأرماب رم هنا ةت هنع يور امل روجحملا سسحتلاب سيل هنكل
 دقل كيم لاقف معن اولاقف اهب ملا لاقف نالفل ةما هذه اولاقف اهنع لأسف طاطسف

 وهو همدختسي فيك هل لحي ال وهو هثروي فيك وبق هعم لخدي انعل هنعلا نا تممه

 ةيعرلا رابخا نع نوصحفتي اوناك نودتهملا ةمئالاو نودشارلا ءافلخلاو هل لحي ال

 يف ارظنو ةكلمملا يف امزح الا مهنم كلذ دعي ملو ةراضلاو ةراسلا مهلاوحا نع نولأسيو
 ام اريثك هناف هلامع عم رمع انديسل عونلا اذه لثم نم ىرج ام ىفكو ةسايسلا

 . انويع نويعلا ىلعو انويع مهيلع لعجي ناكو مهنحتمي
 اذك وريغ وا انز ةشحافلا كلت تناك ءاوس ةشحافلاب ريغلا يمر وه فذقلاو

 اذلو اقلطم مارح وهو ةضاخ انزلاب فذقلا قالطا انفرع يف بلغ نكل مهحالطصا يف

 مهنكل ضارعالل انوص اطسوتم ادلج ةدلج نينامث دلجي نا وهو دحلا هلعاف ىلع عرش

 فوذقملا يف وه ام اهنمو فذاقلا يف وه ام اهنم اطورش فذقلا يف دحلا توبث اوطرش

 ىلع الو يبصلا ىلع دح الف ةيرحلاو مالسالاو لقعلاو غ ولبلاف فذاقلا طورش اماف

 هيلع نا حيحصلاو ملسملا فذق نا مهضعب دنع ينارصنلاو يدوهيلا ىلع الو نونجملا

 اماو نيعبرا دحي ليقو دبعلا ىلع الو ةيالا تانصحما نومري نيذلا نا تحت همومعل دحلا

 فذاق ىلع دح الف هفعلاو ناصحلاو مالسالاو ةيرحلاو لقعلاو غ ولبلاف فوذقملا طورش

 الو يمذلا الو ربدملا الو كولمملا فذاق ىلع دح الو امهغذاق دحي ليقو نونجملاو يبصلا

 نا اما ولخي الف انزلاي ادحا دحا فذق اذا هنا ملعاو هيلع دح امب دودحم فذاق دحي

 وا كرشلا لها نم ما مالسالا لها نم وه له يردي ال لاحلا لوهجم فوذقملا نوكي

 الوهجم هلاح ناك ناف افورعم هلاح نوكي نا اماو غلاب ما يبص وه وأ دبع مأ رح وه

 ناو ويغ الو بيوتت همزلي الو هنع توكسلا هعسي يا فذاقلا عمس نم ىلع ءيش الف
 ريغ نوكي نا اماو املسم اغلاب ارح نوكي نا اما ولخي الق لاحلا مولعم فوذقملا ناك

 ريغ وا ايلو فوذقملا ناك ءاوس اقافتا هفذاق نم ربيف املسم اغلاب ارخ ناك ناف كلذ

 اناقتا امهفذاق نم ءىرب نييلو ريغ وا نييلو انوكي نا اماف ادبع وأ ايبص ناك ناو يلو
 هنم أربي ليقف مهفذاق مكح يف فالخلاف كرشم فوذقملا ناك وا نييلو ريغ اناك ناو
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 نمم فذقلل عماسلا ناك اذا هلك اذه هنم ءىرب رصا ناف باتتسي ىتح ليقو هنيحل

 مل ايبص وا فذقلا لحتسي اكرشم عماسلا ناك اذا اما هنيد لصا يف هميرحتب دبعت

 ابذاك ناك اذا اما هلوق يف اقداص ناك اذا فذاقلا ىلع ءيش الف همكحب دعب دبعتي
 . ملعا هللاو انزلاب فذقلا ناك اذا هلك اذهو هناتهب نم ةبوتلا هيلعف

 ةمعن رفكو دوحج رفك ىلا رئابكلا ماسقنا يف باب

 نيدلا رون لاق نيتلزنملا نيب ةلزنملل يفن نيمسقلا كنيذ يف رئابكلا رصح يفو
 رفاك اماو نمؤم اما فلكملا نال رفكلاو ناميالا يتلزنم نيب اندنع ةلزنم ال يا هللا همحر

 نم ءيش كرت وه رفكلاف تابجاولا لعف اندنع ناميالا نا ناميالا باب يف مدقت دقو

 دق هنال رئابكلاب رفكلا انديقو لاق رئابكلا نم تامرحملا نم ءيش لعف وا تابجاولا

 ةريبكلا لعاف نا ةلزتعملا تمعزو هلعف ىلع رصي مل ام ملسم ةريغصلا لعاف نا مدقت

 ةلزنم مهدنع قسفلاف قسافلا مساب صخي يكل ارفاك ىمسي ال كرشب تسيل يه يتلا

 ةقفاوم ايندلا يف قسافلا ماكحا انيأر انا اولاق مهنا كلذو رفكلاو ناميالا يتلزنم نيي

 يف هماكحاو نينمؤملا رباقم يف هنفدو هحئابذو هتثراومو هتحكانم زاوج نم نمؤملا ماكحال
 اننيب فالتخالاف اهيف هديلختو رانلا هلاخدا نم كرشملا يا رفاكلا ماكحال ةقفاوم ةرخالا

 . يظفل اذه ىلع مهنيبو
 نمو ل ىلاعت هلوقب نيلدتسم كرشو رفك اهلك يصاعملا نأ ىلا ةقرازالا تبهذو

 ةيالا مومع انلق كرشلا وه ديعبلا لالضلاو هئاديعب الالض لض دقف هلوسرو هللا صعي

 ةيالا « مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنجت نا » ىلاعت هلوقب صصخ
 نا ملسن الف اضياو ةيغصلا ىتا ناو اديعب الالض لاض ريغ ةريبكلا بنتجمف

 ةيدجنلا تلاقو اضيا قافنلا ىلعو هيلع قلطي لب كرشلا ىلع روصقم ديعبلا لالضلا
 ىلاعت هلوق اهدحا ءايشاب كلذ ىلع نيلدتسم الف رئاغصلا اماو كرش اهلك رئابكلا

 ىنعم انلق ه“ينوكرشمل مكنا مهومتعطاؤ ةتيملا ليلحت يف نوكرشملا مهلداج امل نينمؤملل

 هللا مرح امل لحتسملا نا كش الو اهلكا يفال ةتيملا لالحتسا يف مهومتعطا ناو ةيالا

 توأ مل ينتيل اي لوقيف هلامشب هباتك يتوا نم اماو{ل ىلاعت هلوق اهيناثو كرشم ةرهاج
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 وهو هنيميب هباتك ىتؤي ال قسافلاو ةهلممظعلا هللاب نمؤي ال ناك هنا هلوق ىلا هئهيباتك

 نمؤي ال نا هنا هلوق نا انلق اكرشم يا ارفاك نوكيف كانه ثلاث ال ذا هلامشب لب رهاظ

 نوقدصم ةلبقلا لها قاسف نال هلامشب هباتك ىتؤي نم لكل اماع سيل ميظعلا هللاب

 لكو هسفنل وا ويغل ملاظ قسافلا اهثلاثو نمؤي ال ناك هنا هلوق يف نوجردني الف هللاب
 هللا ليبس نع نودصي نيذلا نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الا ىلاعت هلوقل كرشم يا رفاك ملاظ

 اوفرتعا ثيح ءايبنالا كيرشت متركذ امم مزلي انلق نورفاك مه ةرحلالاب مهو اجوع اهنوغبيو
 لاقو يسفن تملظ ينا بر ىسوم لاقو انسفنا انملظ انبر ءاوحو مدا لاق ناف مهملظب
 الف ةصصخم ةفص نيملاظلا دعب ركذ ام لاقي نا هلصاحو نيملاظلا نم تنك ينا سنوي

 اودارا املك رانلا مهاوأمف اوقسف نيذلا اماوإ» ىلاعت هلوق اهعبارو ملاظ لك كيرش مزلي
 هناف هينوبذكت هب متنك يذلا رانلا باذع اوقوذ مهل ليقو اهيف اوديعا اهنم اوجرخي نا

 رهاظلا همومع ىلع ايقاب اوقسف نيذلا اماو هلوق سيل انلق كرشم قساف لك نا ىلع لدي
 نا ىلا ةيرعشالا تبهذو اعطق لطاب هناو ةميقلا مويب بذكم قساف لك نا يضتقي هنال

 . مالسالاو ناميالا باب يف اهيلع مالكلا مدقت ةلداب اولدتساو نمؤم ةريبكلا لعاف

 ناميالل الباقم رفكلا تلعج ةقرف لك نا لصاحلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 رفكلا نا ىلع انلو لاق رفكلا يف مهفالتخا نوكي ناميالا يف مهفالتخا بسح ىلعف

 كعلوأف هللا لزنا امب مكحي مل .نمو ىلاعت هلوق اهنم ةلدا قسفلا كشلل لماش
 قسافلا هيف لخديف هللا لزنا امب مكحي مل نم لك يف ةماع نم ةملك ناف نورفاكلا

 ارفاك ناك لزنا امب مكحي مل نم لكف مكحلا مدعب مهرفك للع دقف اضياو قدصملا
 نأ ىلع لدي هناف روفكلا الإ ىزاجي لهو ىلاعت هلوق اهنمو هللا لزنأ امب مكحي مل قسافلاو
 انمؤم لتقي نمو ل .هلوقل ىزاجي نمم ةيبكلا بحاصو رفاك وهف ىزاجي نم لك
 هرهاظ نال رهاظلا فالخ هناب هيلع ضرتعاو ارفاك نوكيف هئمنهج هؤازجف ادمعتم
 ءازجلا نال باثملا وهو روفكلا ريغ ىزاجي ذا اعطق كورتم وهو روفكلا يف ءازجلا رصح
 ةروصحم ةازاجملاو رهاظ ىلع وه لب رهاظلا كورتم هنأ ملسن ال انلق باقعلاو باوثلا معي
 باوثلا لمشي يذلا باوثلا ىلع قلطت الو قسافلاو كرشملل لماشلا روفكلا ىلع
 اماف هوجو دوستو هوجو ضيبت مويو ىلاعت هلوق اهنمو ةازاجملا ال ءازجلا وهو باقعلاو
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 ةيصعملاب دوسم ههجو نمم قسافلاو ؛هليمكناميا دعب مترفكا مههوجو تدوسا نيذلا
 ال ةيالا ناف ةمايقلا موي هجولا دوسم قساف لك نا ملسن ال اناب ضرتعاو ارفاك نوكيف

 مرفكاو» هلوقل مهناميا دعب اورفك نيذلا رافكلا ضعب يف ةدراو يه لب كلذ يضتقت
 نافنص مهنا ىلع تلدف ةميقلا موي سانلا لاوحا نايب يف ةدراو ةيالا انلق 4ئمكناميا دعب

 ةدوسم ءايقشالاو مههوجو ةضيبم ءادعسلاف تايالا رئاس هيلا دشري اك ديعسو يقش

 ناو ليلد هيلع لدي مل امم مههوجو دوست ملو ءايقشا ثلاث فنص دوجوو مههوجو
 قيسوإ» ىلاعت هلوق اهنمو مكحت صصخم ريغب صيصختلا ىلع ةيالا لمحف القع نكما
 ىلا قاسي قتم اما ناسنالا نأهنمملعيذإهماوقتاحريذلا قيسوول» هلوق ىلا هماورفك نيذلا
 ثلاث مسق مدع ىلع لدي ال نيمسق ركذ ناب ضرتعاو رانلا ىلا قاسي رفاك وا ةنجلا

 ىلع لدت ال اهنا انملس ةيالا رهاظ فالخ رفاك الو قتم ريغ ثلاث مسق توبث انلق

 نم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو انه ليلد الو ليلدب الا هتوبث زوجي ال نكل همدع

 ىلع عامجالا ضراعت ال داحالا ناب ضرتعاو هلاثما يف «رفك دقف ادمعتم ةولصلا كرت
 ىلع نايداني ةرهطملا ةنسلا هذهو زيزعلا باتكلا اذهو عامجالا ىوعدب هل ىفاو هاعدم

 وا باتك نم دنتسم الب عامجا نوكيا صن فالخ ىلع عامجا دقعنيا هاعدم فالخ

 ؟ مهسفنا ءاقلت نم اوعرشي نا مهلا ةنس

 رفكو دوحج رفك نامسق كرشلا رفكو .ةمعن رفكو كرش رفك نامسق رفكلاو
 تاقفصب عناصلا فصي نا وه ةاواسملا رفكو عناصلا دحج وه دوحجلا رفكف ةاواسم

 نع أاشن ام وه ةمعنلا رفكو عناصلاب ةصتخملا تافصلاب عونصملا فصي وا عونصملا

 نم عيمج فالخك هلئاق وا هلعاف نم أطخلا ليواتب هللا همرح ام لالحتساك اطخلا ليوات

 دعوا امم عيش ةفراقمك اكاهتنا لعف امو اطخلا ليواتب مهنم مهتئاربو نيمسملا فلاخ

 ةيضاملا ممالا نم ةما هب بذع وا ةرخآلا يف باذعلاو ايندلا ىف لاكنلا هلعف ىلع هللا

 ةقانلا رقعو لاجرلا نايتاو لايكملاو نازيملا سخبو ةقرسلاو ابرلاو انزلاو لتقلاك
 لعف ام امهدحا نامسق وهف كلذ ريغو نامزلا كلذ لهأل تبسلا يف ءادتعالاو
 امأ ليوأتلاب الحتسم ىمسيو أطخلا ليوأتب نيدتملا هب ناد ام وهو لالحتساب

 . كرشم وهف ليوأت الب لحتسملا
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 يا هنيد ف هل مرحم هنا لاحلاو نيدتملا هلعفي ام وهو كاهتناب لعف ام اهيناثو

 نكر ف هضعب يتايس مكح اهنم دحاو لكلو هيتأيف مارح ءيشلا كلذ نا هنيد ف دقتعي

 . رخآلا هضعب انه ركذنو ىلاعت هللا ءاش نا ةبوتلا

 قحلا نيد يف لوخدلل مامالا مهوعدي نا ليوأتلاب نيلحتسلملا مكح نا ملعا

 ىلا اوباجا ناف لالضلا ةمئا نم ةءاربلاو لالضلا نيد نم جورخلاو نيملسملا ةيالوو
 ناعذالا ىلا مهاعد اوبا ناو نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل ناك كلذ

 مهئاينغا نم ةوكزلا ذخاو نيملسملا مكح مهيف ىرجا اونعذا ناف هل ميلستلاو همكحل

 مهئامد ريغ مهنم لحي الو برحلا مهبصان كلذ نم اوعنتما ناو مهئارقف يف اهعضوو
 اذا الا مهحيرج ىلع زهجي الو مهربدم عبتي الو مهيرارذ ىبست الو مهلاوما منغت الف

 عبتيو مهحيرج ىلع زهجي ذئنيح هناف اهيلا نوزاحني ةئف وا هيلا نوواي ىوأم مهل ناك
 مهيلا نوغلبي ال مهنا نظ اذا اما ةئفلا كلتو ىوأملا كلذ نولصي مهنا نظ نا مهريدم

 يف مهتثراومو مهتحكانمو مهحئابذ لحتو ةئف ال و ىوام مهل نكي مل ول ايك مهمكحف
 ال مهنا الا رم ام عيمج يف نيلحتسملا ءالؤه مكحك نيكهتنملا مكحو برحلاو ملسلا

 اهناف لدعلا لهأل ةيالو ىلا الو اهب نونيدي مهناف لالضلا ةمئا نم ةءارب ىلا نوعدي

 اذاو فلخا دعو اذا ثالث قفانملا ةيآ ةلي هلوقل اقافن ةمعنلا رفك ىمسيو مهدقتعم

 . نأخ نمت ؤأ اذاو بذك ثدح

 بيذكتلا امهدحا ناهجو اندنع قافنلا نا ملعاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 نا ىلاعت هلوقك نآرقلا هلهأ يف لزن يذلا وه عونلا اذهو ناسللاب نامالا عم بلقلاب

 دشري ايك رئابكلا نم عيش باكترا وه امهيناثو رانلا نم لفسالا : كردلا يف نيقفانملا

 نم ائيش بكترا نم ىلعو هناسلب نماو هبلقب بذك نم ىلع قلطي قفانملاف ثيدحلا هيلا
 اهنم فنص نيفنص ىلع ءايسالاو اقفانم كرشملا الو اقافن كرشلا ىمسي الو رئابكلا

 عئاطو يقتمو يدتهمو ملسمو نمؤم يهو هللا نيدب نيفوملا ةعاطلا لهاب صتخغ
 رئابكلا لها ىلع قلطي عون ناعون اضيا اذهو رئابكلا لهاب صتخم فنصو حلاصو

 الا قلطي الف صتحع يناثلا عونلاو رفاكو صاعو رجافو قسافو ملاظو لاض يهو مهلك
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 هناف قفانملاكو كرشلا بحاص ىلع الا قلطي ال هناف كرشملاك ةصوصخغ ةفص لها ىلع

 ةقرسلا بحاص ىلع الا قلطي ال هناف قراسلاكو قافنلا بحاص ىلع الا قلطي ال

 . اذكهو

 لسر نم لوسرو هللا دنع نم ليزنت در ىلا ىهتنا ىتح رفكلا يف داز ام كرشلاو

 ليزنت اهنم ةيآ لك ناف ةيآ ةيآو ةعومجم ةيوامسلا بتكلا عيمج ليزنتلا لمشيف هللا

 نا تفرع اذاو مهعيمجل دارلاك دحاو لوسرل دارلاو اهعيمج دارلاك اهنم ءيشل دارلاف

 عناصلا ركنم نا ىلوالا قيرطب تفرع كرشم لسرلل دارلاو كرشم ليزنتلل دارلا

 ةزئاجلا هلاعفا نم عيش درب كرشلا تبث نا هنأل كرشم هل ةبجاولا هتافص ضعب ركنمو

 . تبثا هقح يف بجاو وه ام درب ناك بتكلا لازناو لسرلا لاسرا يهو هيلع

 هناحبس هللا دوجو ركني نا اهنم دعاوقلا يف لاق هوجو كرشللو نيدلا رون لاق

 قلخلا يف هماقم هللا ريغ ميقي نا اهنمو امل ثدحم ال ءايشالا نا ةمعازلا ةيرهدلاك ةتبلا

 نم تنوكت ءايشالا نا نومعزي نيذلا ةيناصيدلاو ةيوناملاك عارتخالاو ءاشنالاو

 ةقولخم ةحيبقلا ءايشألا نا ةمعازلا سوجنملاكو ةملظلاو رونلا امهو نيميدق نيلصا

 يكرشمك ىلاعت هللا ماقم ةدابعلا يف قلخلا ميقي نا اهنمو اذه هبشا امو ناطيشلل

 قلخلا نأب مهرارقا عم هللا دنع ان ؤاعفش يه نولوقيو مانصالا نودبعي نيذلا برعلا

 ال ام عيمجو ىلاعت هللا دوجو ةفرعم لهجي نا اهنمو هدحو هلل ةتامالاو ءايحالاو قزرلاو

 نم فرح راكناب ىلاعت هللا بذكي نا اهنمو ةمدقتملا ديحوتلا فئاظو نم هلهج عسي

 يف هكشو داعملاو ثعبلا هلهجو هتكئالم نم كلم وأ هلسر وا هئايبنا نم يبن وا همالك

 فصي نا اهنمو هلهج عسي ال ام عيمج نم كلذ هبشا امو ديحوتلا هوجو نم نم هجو

 روجلاو مدعلاو ثودحلاو زجعلاو لهجلا نم صقنلا يناعمو قلخلا تافصب هبر

 ةكرحلاو بصنلاو دبعتلاو برشلاو لكألاو مونلاو وهسلابو مسجلاو ةئيهلاو ملظلاو
 لجو زع هتافصب قلخلا فصي وأ دالوالاو ةبحاصلاو دادضالاو لاكشالاو نوكسلاو

 مدعلا نم عارتخالاو قلخلاو ةتامالاو ءايحالاو ةقيقحلا ىلع مدقلاو ةردقلاو ملعلا نم

 برقتي نا اهنمو اهب قلخلا قيلي ال يتلا هتافص عيمج نم لازنالاو لاسرالاو دوجولا ىلا
 ءالؤه جرخيل ليوأتلاب لالحتسالا هجو ىلع ال يا هيصاعمب هناحبس هللا ىلا دبعلا
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 كلذب اوسيلو ةيصعم يهو قحلا لها نم ةءاربلاب هللا ىلا نوبرقتي مهناف نونيدتملا

 ال امم هريغو ديحوتلا نم هتعاط نع ىهن هللا نا دبعلا معزي نا اهنمو مهليوأتل نيكرشم

 وا اصن هللا مرح ام لحتسي نا رخا عضوم يف اهنم لعجو ليزنتلا يف ليواتلا لمتحي
 . ليوأت ريغ نم ةهجاوم اصن هللا هلحا ام مرحي

 لهاف باتك لها اوسيل مهنمو باتك لها مهنم فانصا نيكرشملا نا ملعاو

 ةلم لها مهو ىراصنلاو مالسلا هيلع ىسوم ةلم لمها مهو دوهيلا مهنم باتكلا

 مه ليقو ال ما باتك لها مه له مهيف فالخ ىلع نوثباصلاو مالسلا هيلع ىسيع

 لها ريغ اماو انيد انبصا دق اولاقو ليجنالا بئاطمو ةاروتلا بئاطم اوراتخا موق

 فانصا نم مهريغو ناثوالا نودبعي نيذلا نوكرشملاو سوجملا مهف باتكلا

 . ضعب نود مهضعب يف ةصاخو مهعيمجل ةماع ماكحا مهلو نيكرشملا

 اما ىلاعت هلوقل سجن مهعيمج ناب مهيلع مكحلا اهنمف ةماعلا مهماكحا اماف

 وهو اكرشم حفاص نم نا نسحلا نعو سابع نبا بهذم وهو ةيآلا سجن نوكرشملا

 نا ىلا انريغ نمو انم نورخا بهذو انباحصا روهمج هيلعو هؤضو ضقتنا ضوتم
 نا اهنمو هنع مههزنت ةلقو هل مهترشابل سجنلاب اوفصو امناو ةسجن سيل مهتاوذ
 مهئاربك ىعد نئادمو ىرق لها اوناك ناف مالسالا يف لوخدلا ىلا مامالا مهوعدي
 ال اوناك ناف مهنم روظنملا وعدي ليقو ادحاو ادحاو مهاعد ةيداب لها اوناك ناو

 ةلمجلا ىلا ةوعدلا نم دب الو دحاو نيمأب ىزبجي ليقو نينيمأب مه مجرت هتغل نوفرعي
 مالسلاو ةولصلا هيلع هنع يور امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلا وعدي ناك يتلا

 ناف ترما كلذبو مهرذنتو مهوعدت ىتح موقلا لتاقت ال يلع اي لاقف ةيرس ثعب هنا

 ىراسأب ءىج هنا مالسلاو ةولصلا هيلع هنع يور امل مهنمأم ىلا اودر ةوعد ريغب اوذخا

 لاقف هللآ اولاق هللا لاق انغلب الو اناعد ام هللا لوسر اي اولاق برعلا ءايحا نم يح نم

 ناف ةميقلا موي ىلا عطقنت ال ةمات يتوعد ناف ةوعدلا مهيلا لصت ىتح مهليبس اولخ

 اينيا مهيرارذ يبسو مهلاومأ ةمينغ لحو مامالا مهلتاق مالسالا يف لوخدلا نع اوبا

 يبنلا ةمرحل مهيرارذ ىبست الو مهلاوما منغت مهناف اشيرق الا اوناك فنص يا نمم اوناك

 هيلع ناك هنا كلذ ىلع ليلدلاو امدخ ةي هباسنا نوكت الئل يا مالسلاو ةولصلا هيلع
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 لوق يفو هب ءادتقالا انيلعف مه هلاتق نا وأ ائيش مهيرارذ نم بسي مل مالسلاو ةولصلا

 الو مهنم هنال مالسلاو ةولصلا هيلع يبنلا ةمرحل مهيرارذ ىبست ال برعلا عيمج رخآ

 ىبسو برعلا نم مهو قلطصملا ينب ىبس هناف مهيف ةلي هلعفل فلاخ اذه نا ىفخي

 نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيللف ةصاخلا مهماكحا اماو اضيا مهنم مهو نازوه

 برحل ا اوكرتو ةيزجلل اوداقن ا اذا مهنم ةيزج ١ لوبق وهو مهصخي مكح سوجمل او

 تلح ةيزجلا اودا اذا هنا وهو سوجملا نود نئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا صخي مكحو

 نم نيكرشملا عم مهصخي مكح سوجمللو مهئاسن نم رئارحلا حاكنو مهحئابذ

 مكح ةيزجلا لوبق يف سوجملل مكحف مهئاسن حاكنو مهحئابذ ميرحت وهو برعلا
 لها نم برعلا يكرشم مكح حاكنلاو حئابذلا يفو نئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا

 حاكن الو مهحئابذ لحت الو ةيزجلا مهنم لبقت سوجملا نا ىلع ليلدلاو ناثوالا

 لها ةنس مهب اونس لاق هنا فوع نب نمحرلادبع قيرط نم ةلي هنع يور ام مهئاسن
 برعلا يكرشم صاخلا مكحلا امأو مهئاسن يحكان الو مهحئابذ ىلكآ ريغ باتكلا

 حاكن الو مهحئابذ لحت الو ةيزج الو حلص مهنم لبقي ال هنا وهف ناثوألا لهأ نم

 ىلاعت هنا كلذ ىلع ليلدلاو اوملسي ىتح برحلا نوبصانيو نولتاقي نكلو مهئاسن
 مهودب نع ةيزجلا اوطعي ىتح : ىلاعت لاقف باتكلا لهاب ةيزجلا لوبق صخ
 هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو» نيكرشملا قح يف لاقو 4نو رغاص
 كلذ زاوجب باتكلا لها صخ لاعت هنا مهئاسن حاكنو مهحلئابذ ميرحت ىلع ليلدلاو

 . ةيآلا مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوا نيذلا ماعطو لاقف مهنم

 اوحكنت الو : ىلاعت هلوق برعلا نم نيكرشملا ةحكانم ميرحت ىلع ليلدلاو

 نهؤمعجرت الف» : ىلاعت هلوقو «ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو نمؤي ىتح تاكرشملا
 نيكرشملا ضعبب ةلي هتانب جيوزت اماو نهف نولحي مه الو مه لح نه ال رافكلا ىلا

 لجرلا هلاني ام ةغللا يف ةمينغلاو برحلا يف نيكرشملا لاوما منغتو ميرحتلا لوزن لبقف
 ام انئاك رهقلاب وأ لاتقلاب نيكرشملا نم نوملسملا لان ام عرشلا يفو يعسب ةعامجلا وأ

 . ائيف ىمست لب ةمينغ ىمست الف لوصالا مهضعب ىنثتساو ناك
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 رشعلاك رهقو لاتق الب ءاج ام ءعىيفلا ناف كلذك سيلو هللا همحر بطقلا لاق

 هل ثراو الو مالسالا راد يف مهنم تام نم لامو ةنداهملاو حلصلا لاومأو ةيزجلاو
 حيحصلا وه اذهو لاق هيف سمخ الو كلذ وحنو ةمينغلا سمخو ليق لوصالا جارخو

 ةمينغلاو ائيف ىمسيو ةمينغ ىمسي كلذ لك ةداتق لاقو ءاطعو يروثلا لوق وهو

 ءىيفلا يف نا يعفاشلا نع رذنملا نبا ىكح اذكو سمخلا هيفو دحاو عيش ءىيفلاو

 نيملسملا ىلع مسقي هناو ءعىيفلا سمي ال هنا ىلع نورثكالاو بطقلا لاق سمخلا
 هلاتق ىلا رظنلاب لجرلاو هموق ىلا رظنلاب لجرلا ىطعيف ةحلصملا بسحب اقلطم
 اوركذ اميف ةيم يبنلا نامز يف ءعىمفلا ناكو هتجاح ىلا رظنلابو هلايع ىلا رظنلاب لجرلاو

 يف يقابلاو هلايع ىلع ةنس ةقفن هنم قفني ءاش ايك هيف فرصتي هب اصاخ رمع نع
 وه ليقو ةيم يبنلاك ودعلا باهرا مهب نأل ةلتاقملل هدعب فرصيو مئاركلاو حالسلا

 ءاش ناو ةمينغلا رئاسك اهمسق مامالا ءاش ناف لوصالا رئاسو ضرالا اذكو مامألل

 كلذ ريغ لعف ءاش ناو اهيلع هبرضي جارخب وا اهتلغ نم ءزجب اهلها يديا يف اهكرت
 اما اهمسقي الف داهجلا نع اهب اولغتشال اهمسق ول هنا ىري نا لثم ةحلصملا بسحب

 بجتف لاومالا عاونا عيمجو منغلاو لبالاو ةلضفلاو بهذلا وحن نم مئانغلا رئاس

 : الئاق زع هلوق يف هنلا هركذ نمل وهو سمخلا وهو اهنم مسقف ماسقا ةسمخ ىلع هتمسق

 ىماتايلاو ىبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هل ناف ءيش نم متمنغ ام نا اوملعاو

 . يليبسلا نباو نيكاسملاو

 قح نم ناو كربتلل هب ةلمجلا حاتتفاو هميظعت هللا ركذب دارملاو بطقلا لاق

 ءاش فيك همسقي سمخلا يف مكاحلا وه هناو كلام لاق ايك هيلا هب برقتي نا سمخلا
 ىلع سمخلا مسقي امناو هلل اهلك ةرخآلاو ايندلاف سمخلا نم ايهس هل نا دارملا سيلو

 ىلع ةروكذملا ةسمخلا اضيا مسقيلف لوسرلا مهس همهس وا هدعب ةروكذملا ةسمخلا

 . ةروكذملا ةسمخلا

 رصح ال هيلا عفدي نم مهاب ليثمتةسمخلا ىلع همسق جاجزلاو كلام لاقو

 دقو خلا هنيدل اوللف ريخ نم متقفنا ام لق : ىلاعت هلوقك هنم ريغلا ءاطعا زوجيف

 لوقا هبو لوألا حيحصلاو بطقلا لاق ركذ نم ريغ ىلع ريخلا قافنا زاوج ىلع اوعمجا
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 ةداتقو ء اطعو دمحم نب نسحل او سابع نب او كل امو ةفينح يب او يعف اشلا لوق وهو

 . هلعمي ني هللا لوسر ناك ام وهو يعخنلاو

 مهسو مهسا ةعبرا ىلع موسقم سمخلا نا سابع نبا نع يربطلا ركذو
 مسقيف يهس هل نا هئلا ركذب دارملا ةيلاعلا وبا لاقو عيش هللو هل سيلو هتبارقل لوسرلا

 ذخأي ناك ةني هللا لوسر نع لاق ليق ةبعكلل فرصي هللا مهسو ةتس ىلع سمخلا
 يقابلا مسقي مث هللا مهس وهو ةبعكلل اهلعجي ةضبق ذخايف هيف هديب برضيف سملا
 ديعس نب رذنم لاقو لوسرلا مهس ىلا مضي ليقو لاملا تيبل هللا مهس ليقو ةسمخ ىلع

 ىلاعت هلوق رهاظب لوقلا اذه ىلع درو لاملا تيبل وا نيملسملا ءارقفل ةقرف تلاق

 ةوق هيف امو نيملسملا حلاصمل هتوم دعب ملسو هيلع هللا ىلص همهسو لاق لوسرللو
 وه يعخنلاو شمعالا لاق حالسلاو عاركلل ةقرف لاقو دمحأو يعفاشلا نع مالسالا

 لاقو نسح وهو لاق مامألل نسحلاو ةداتقو ىلع لاقو هنالعفي رمعو ركب وبا ناك يذلا

 ةيقابلا سامخالا ةعبرالا باحصال وه ةقرف تلاقو هدعب ةروكذملا ةعبرالل ةفينح وبا

 وه يأرلا باحصا لاقو مامالا يأر ىلا كل ام لاقو ةي هتبارقل موق لاقو شيجلا وهو
 ونب مه يرقلا ووذو ثروي ال ةي هنال ةبارقلا نود ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلل

 ىلا موق بهذو نييثنالا ظح لثم ركذلل مهريقفو مهينغ هنم ىطعي بلطملا ونبو مشاه
 لوالا هللا همحر بطقلا ححصو مهئارقفل وه امناو عيش هنم مهئاينغال سيل هنا

 دحا دجوي ل اذاف ءاينغالا نم وهو سابعلا همع ةي هللا لوسر ءاطعاب هيلع الدتسم

 امأ مالسالا حلاصم نم ءاش ثيح هعضي مامالا ىلا مهمهس رمأف يبرقلا يوذ نم

 مهنم سرافلل ةلتاقملا ىلع مسقيف روكذملا سمخلا ادع ام يهو ةمينغلا سامخا ةعبرا

 مهنال ةمسقلا لبق ةمينغلا نم ائيش ذخاي نا مهنم دحال سيلو مهس لجارللو نامهس

 مكل الو يلام لاقف ةربو ريعب نم ذخا دقو» ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل كلذ يف ءاكرش
 ناف طيخملاو طيخلا اوداف مكيلع در وه مث «سمخلا الا هذه لثم ةمينغلا نم يا اهنم

 سيلو فلعلاو بوكرلاو لكألا مكلو ةميقلا موي لاغلا ىلع رانشو راع لولغلا

 لاقف نالف دهشتسا هللا لوسر اي ليقو مهسلاب ولو رخآلا نم ةمينغلاب قحا مكدحا
 هراتخي ام وهو يفصلا ةي هللا لوسرل ناكو اهلغ ةءابعب رانلا ىلا رجي هتيأر ينا الك
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 ةلي هللا لوسر دعب يفص الو هرجال اراخداو هتمال اماركا هكرتو ةمسقلا لبق هسفنل

 نيكرشملا عم لخذ نمل زوجي الو ذاش لوق وهو مامالل قاب هنا روث وبا هلاق امالا عامجاب

 لخد اذاو اضيا ائيش ذخأي نا ناماب هعم اولخد نمل الو مهلاوما نم ائيش ذخأي نا نامأب

 مهضعب نم اوبس وأ نوكرشملا منغ امم يرتشي نا هل سيلف ناماب نيكرشملا راد ملسملا

 مهف ةنايخب سيل اهنا هدنعو كلذ زاوج يليلخلا ققحملا ىأرو مهل ةنايخ هنأل ضعب

 .لاجرلا نم غلبلا امأ ءاسنلا عم غولبلا نود اوناك ام راغصلا نيكرشملا دالوا ىبستو

 لوسر هرقاف مهلتاقم لتقب ةظيرق ينب يف مكح ذاعم نب دعس نا ليلدب نولتقي مهناف

 يبس يف ةمكحلاو ثيدحلا رخآ ىلا هللا مكحب تمكح هل لاقو كلذ ىلع ةي هللا
 هيف مهلوخدل اببس كلذ نوكيف مالسالا ىلا مهورجيل اهدحا ءايشا ةثالث مهدالوا

 ثلاثلاو اشطعو اعوج اوتومي الئل مهئابآ لتق نيح مهب ةقفش يناثل او مهل عفنا كلذو

 . ملعا هللاو لاملا تيبل ةيوقت

 ةيزجلا ةيفيك يف باب

 نم ناثوالا لها مهو الصا ةيزج مهنم لبقت ال نيكرشملا ضعب نا مدقت دق

 نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لها مهو مهنم لبقت مهضعبو برعلا

 بمهاروا نونجم وا ربح وأ خيش وا لفط وا دبع وا ةأرما ىلع ةيزج الو سوجملا مهلثمو
 تضرف نمو اوعطقني مل نيذلا سئانكلا نابهر اهيطعي ءايلعلا ضعب لاقو سلفم وا

 مامالا الا ةيزجلا ذخأي الو اقلطم بهارلا اهيطعي ليقو هنع طقست مل عطقنا مث هيلع

 ذخؤت مل مهنع ملظلا عنم ىلع ردقي ملو ناك وا مامالا نكي مل اذاو هرمأب وأ هسفنب لداعلا

 ملظلا عنم نم لك مهنم اهذخأي ليقو اهيف لماعي مل مامالا نودب اهذخا نمو مهنم

 ام هل ناك اذا ليقو هل عيش ال يذلا ريقفلا نم ذخؤت ليقو نامتكلا يف ولو مهنع

 هنم ىذأتي امم كلذ وحن وا لسع وأ نبلب ىلطي لاقف مهضعب ددشو هنم بستكي

 ةيزجلاو هرايتخاب ديحوتلا كرت هنال اهيطعي ىتح سمشلا يف سبحيو لمنلا وأ بابذلاب
 مالسالا ضغب ةدشو هتلقو لاملا ةرثكو هفعضو كرشملا ةوق نم مامالا ىري ام بسحب

 ةنسلا يف دخاو لك ىلع رانيد ليقو لعفل مهتيوست يف حالصلا ىأر ول ىتح اهمدعو
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 ةرشع يدوهيلا ىلع ليقو رانيد ريقفلا ىلعو نارانيد طسوتملا ىلعف ةدايزلاب اوضر ناو
 هنم ذخؤت نم ىلعو رشع ةسمخ ليقو رشع انثا ينارصنلا ىلعو ةنس لك يف مهارد

 دعب دوهيلا ىلع تيبملاو ىراصنلا ىلع ةفايضلا ليقو مايأ ةثالث نيملسملا ةفايض ةيزجلا

 ةنسلا يف دحاو لك ىلع ارانيذ ةيزجلا برض هنا رمع نعو ىراصنلا دنع ءاشعلا لكا

 ريناندلا ةميق ذخوا هل لاقو نميلا ىلا هلسرا نيح اذاعم ةي رما هبو يعفاشلا لاق هبو

 هلماع ىلا بتك هنا هنع يورو ىرقلا ضعب يف رمع هب لمع دقو بايث يهو رفاغم
 ىلعو نارانيد طسوتملا ىلعو ريناند ةعبرا ينغلا ىلع نأب ةفوكلا يف فينح نب نامثع

 سيل ةي يبنلا لعفو ةدودحم تسيل اهنا ىلع لدف كلذ ريغ هنع يورو ارانيد ريقفلا

 نم مامالا ذخاي ام فعض برعلا ىراصن نم ذخؤيو مامالا يأرب اهناو اهل ادح

 هل نمو مهارد ةرشع مهرد اتئام هل نم مهنم يطعيف مهل اوما ىلع ةوكزلا يف نيملسملا

 يف كلذكو نيتئاملا نود اميف ملسملا ىلع ةوكز ال ناك ولو مهارد ةسمخ مهرد ةئام

 ذخؤت رمع هزاجأف ماشلا يف بلغت ىراصنب دلاخ لعف اذكو ةيشاملاو ةلغلاو بهذلا

 ةفينح وبا لاقو يعفاشلا لاق هبو مهيلع اهبرضو مامألا مهرهق نيح نم ةنسلا مامت ىلع

 مل نا هدعب وأ لاتقلا لبق باتكا لها هيلع مامالا حلاص ام لكو فيعض وهو هنيح نم

 نم اوغلبي نل مهناف برعلا ىراصن ةحيبذ لكوت ال يلع نعو مهيلع زئاجف ابلاغ نكي

 نيد يف برعلا نم لخد نم يف انباحصا ضعب راتخاو رمخلا برش الا هينارصنلا
 لها حئابذ لحت امناو لتق اهلوزن دعب لخد نمو مهنم وهف ةيآلا لوزن لبق ىراصنلا

 الف اوبراح اذا امأ برحلا اوكرتو نيملسملا اوحلاص اذا مهنم رئارحلا حاكنو باتكلا

 . مهنم كلذ نم ءيش لحي

 نيح مهنأل مهضعب لاق انباحصا هححص ىذلا وه اذهو | نيدلا رون لاق

 ةأرما يف لحي ال هنا ىرت الا مهئاسن الو مهحئابذ اهب لحت ةمرح مهل نكت مل اوبراح

 الالح تناك ول ينعا كلمو ءابسب اذهو حاكنب اذه نيملسم نيلجرل لحت نا ةدحاو

 . اوبراح نيح اهيبسي نا نيملسملا نم هريغل سيل اهجوزتف ملسم لجرل

 هنال برحلا يف مهئاسن جيوزت ميرحت ديفي ال ليلعتلا اذهو نيدلا رون لاق

 ىتلا امأ ملسمل ةجوز نهنم نكت مل نم وه امنا نهنم هيبس لح نم نا لوقي نا لئاقل
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 هحاضيا يف رماع خيشلا لاقو لاق ملسملا كلذ ةمرحل اهيبس لحي الف ملسمل ةجوز تناك

 الو مهئاسن حاكن الو باتكلا لهأ نم برحلا لها حئابذب ساب الو حئابذلا باتك يف
 . مهبالك ديص

 كلذ لح يف دييقتلاو لاق باتكلا قالطا نم رهاظلا وه اذهو نيدلا رون لاق

 ةيزجلا ءادا يف راغصلا ىنعمو ليلد ىلا جاتحم نيملسملل برح ريغ اوناك اذا امب مهنم

 قالقاب جعزيو كرحيو دعاق ضباقلاو امئاق اهملسيو بكار ريغ ايش ام اهب يتأي نا ليق

 نع يورو هافق يف برضيو اهيدؤي ناك ناو ةيزجلا دا هل لاقيو هبايث عماجمب دخ ؤيو
 هنا يف ناثوألا ةدبع مكح دترملا مكحو ةيزجلاب مهرئارحو سوجملا حئابذ لحت هنا يلع

 ءيش هل سيلو هتثراوم الو هتحكانم الو هتحيبذ لحت الو حلص الو ةيزج هنم لبقي ال

 ناثوالا ةدابع ىلا مالسالا نيد نع عجر ءاوس مالسالا الا نيملسملا فويس نم هظفحي
 نا همزليو هولتقاف هنيد لدب نم ثيدحل ةيسوجملا وأ ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا نيد ىلا وا

 ام ناو هللا لوسر ادمحم نا دهشاو هللا الا هلا ال نا دهشا لوقي نا مالسالا ىلا عجر

 هناو لوق نم رذعي ال نا ىنبجعيو دمحم وبا لاق ، قحلا وه هللا دنع نم دمحم هب ءاج

 نا لوقي نم رافكلا نم ناف ةي دمحم هيلا اعد يذلا نيدلا فلاخي نيد لك نم ءىرب
 هللا دوجو يف كشلاب كرشا نم مكح كلذكو مهريغ نود برعلا ىلا لوسر ادمحم

 هبتك نم ءيش لوبق يف وا هئايبنا نم يبن قيدصت يف وا هتالامك نم عيش يف وا ىلاعت
 دترملاو ناثوألا ةدبع مكح هكشب نيبت اذا همكحو كرشم كلذ نم عيش يف كاشلاف

 لبقي الو هكش نع عجريو قدصي ىتح لتوق يبا ناف هيف ددرت امم قيدصتلل الوا ىعديف
 وأ هيلع ةجحلا مايق دعب ىلاعت هللا دوجول هلهجب كرشا نم مكح كلذكو حلص هنم
 . ملعا هللاو كلذب هيلع ةجحلا مايق دعب هتالامك نم ءيشب هلهجب

 اهماكحاو ةبوتلا يف باب
 ضرفلاف ةبودنم وأ ةبجاو امأ نامسق اهيف عراشلا مكح ىلا رطنلاب ةبوتلا

١٧٦٨٨



 ةيروفلا بوجو امأو نونمؤملا اهيا اعيمج هللا ىلا اوبوتو ىلاعت هلوق نم ذوخأم اهبوجوو

 نم ةبوت راركت وهف اهنم بودنملا اماو اعطق مرحملا رارصالا نم اهريخأت يف املف اهيف

 هيلع بجي الو هتبوت ديعي نا هل بدني هناف هنم بات يذلا هبنذ ركذت اذا باتف ىصع

 ناك ام نوركذتي اوناك هرفك دعب ملسا ناك نمو ةباحصلا نأل مهضعبل افالخ اهتداعا

 ةريغص ةيصعملا نم ةبجاو ةبوتلاو ةبوت هل نوددبي الو رفكلا نم هيلهاجلا يف مهنم

 نم ةبوتلا بجت ال هنا ىلا ةلزتعملا نم يئابجلا بهذو نيدلا رون لاق ةريبك مأ تناك

 . رئابكلا بانتجاب رفكت رئاغصلا نال ريغصلا بنذلا

 لامجالا ىلع اهنم ةبوتلا بوجو ينانيال رئابكلا بانتجاب اهريفكت نيدلا رون لاق
 نيع وه عالقالا كلذو هتيصعم ىلع ميقي ال نا هيلع بجو ىصع ام ىتم يصاعلا ناف

 ال المهم يا كلذك لسرتسا هنكل اهلعف ىلع مدني ملو اهيلع مقي مل ناف اهنم ةبوتلا
 ةيصعملا كلت هل هللا رفغ رئابكلل ابنتجم كلذ ىلع تام مث اهيلع امدان الؤ اهبارتتسس

 بانتجاب ةرفكم يهف اضيا ةريغص اهيلع رارصالا مدع عم ةريغصلا نم ةبوتلا هكرتف
 ةيعرشلا ةبوتلا ناكراو ةبوتلا الا اهرفكت الف اهيلع رصا اذا اما تاعاطلا لعفو رئابكلا

 رافغتسالاو بلقلاب مدنلا حوصنلا ةبوتلا لاق هنا سابع نبا نع يور ايك ةعبرا

 ام ءايشالا هذه لعج مهضعبو دوعي ال نا ىلع رامضالاو ندبلاب عالقالاو ناسللاب

 ىنمتيو ناسنالا بيصي مغ مدنلاف اهل اناكرا ال ةبوتلل اطورش بنذلا نع عوجرلا ادع

 هعوقوو ىلاعت هللا قح ةياعر نم هتاف ام ىلع ناك نا هب دتعي امناو عقي مل هنم عقو ام نا

 عايض وا راعك يويند ظحل مدن ولف هقح ةياعر مدع ىلع افساو هللا نم ءايح بنذلا يف

 همزعو ةلمجلا ىلع هبونذ نم هتيوتف هبسنو ابنذ فلسا نمو ربتعي مل ندب بعت وا لام
 رافغتسالاو هيسن ايع ةبوتلاب ابلاطم نوكي ال ايسان مادامو بنذ ىلع دعي ال نا ىلع

 ىلاعت هلوقل طقف بلقلاب وا بلقلاو لوقلاب بلطلا ناك ءاوس هبنذل نارفغلا بلط
 الو 4مهبونذل او رفغتساف هللا اوركذ مهسفنا اوملظ وا ةشحاف اولعف اذا نيذلاو

 رافغتسالا طرتشا فذقلاك ةيلوق ةيصعملا تناك نا ليقو اقلطم هب ظفلتلا هيف طرتشي

 لاثتما ةبوتلا لصاو ةريرسلاب ةبوتلا هيف ىزبحتو طرتشي مل ةيلوق ريغ تناك ناو اظفل
 ال ىلاعت هنم لضفت ضحمب يه امنا ةرمثلا كلتو رازوألا طح اهترمثو هالوم رمأل دبعلا

١٢٦٩



 القنو القع بئاتلا ةيوت لوبق هللا ىلع بجي هنا نيمعازلا ةلزتعملل افالخ هيلع بوجوب

 ابرلا لكاو ريزنخلا لكاو رمخلا برشو انزلاك رهاظ وه ام بونىذلا نم نا ملعاو
 مرغلاو دسحلاو ءايرلاو ربكلاو بجعلاك نطاب وه ام اهنمو كلذ ريغ ىلإ روزلا ةداهشو

 ةبوتلاف هبساني امم بنذ لك ةبوت نكل اهعيمج نم ةبوتلا ببتو كلذ وحنو قسفلا ىلع
 اماو نانملا نم نارفغلا بلطب ناسللا ىلع ةرهاظ نوكت نا بجي ةرهاظلا بونذلا نم

 ناف ناسللا ىلع راهظا ريغ نم ةنطاب نوكت نا يفكي ةنطابلا بونذلا نم ةبوتلا

 . القن بجي ام قوف لعف دقو هل الضف كلذ ناك رهظم اهرهظا

 تلمغ اذا ذاعمل ةي هلوق ليصفتلا اذه ىلع ليلدلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 نا وه يصاعملا يف رهجلاو ةينالعلاب ةينالعلاو رسلاب رسلا ةبوت اهعم ثدحاف ةئيس

 ءارجا يه ةبوتلا يف رهجلاو ةيبلقلا يصاعملا يه اهيف رسلاو ةيندب ةيصعم لمعي
 ام ىلع راصتقالا وه اهنم رسلاو نانجلا يف راسكنالاو مدنلا عم ناسللا ىلع رافغتسالا

 ةيندبلا يصاعملا نم ةيصعم فلكملا لمع اذاف ناكرالا نم ناسللاب رافغتسالا .ادع

 نانذالا هتعمس ام وه موق لاقف رهجلا دح يف اوفلتخا مث ارهج هيلع ةبوتلا تبجو

 ام لوقلا اذه بابرا لعجو ادعاصف كيلي نم هعمس ام وه نورخا لاقو ادعاصف

 ىصاعملا نم ائيش لجر لمع اذا اييف رهظت فالخلا ةرمثو رسلا نم نانذالا هتعمس

 ال ما هتيصعم ملع نم دنع ةبوتلا رهظي نا هيلع له هريغ هيلع علطا دقو ةيندبلا
 ءايرلاو دسحلاو ربكلاو بجعلاك ةنطابلا بونذلا امأ ةيوتلا راهظا هيلع نا حيحصلا

 اهل ىقبي ال ىتح اهمادعناو الصا بلقلا نم اهنادقف يه اهنم ةبوتلاف رفكلا ىلع مزعلاو

 ةمعنلا ماظعتسا وه ةمجعملا مضب بجعلاف اهدوجو ىلع مدنلا عم ريثأت الو ةرمث

 ىلا رظنلاب اهمظعتسا اذا اما لجو زع هللا نم اهنا رظنلا عطق عم اهيلا نوكرلاو

 هللا لضفب لق بجعب اذه سيلف كلذل اهب دنتساو هيلع الضفت هللا نم اهرودص

 نم سفنلا يف لامك ةفص بجعلا ببسو نوعمجي اممريخ وه اوحرفيلف كلذبف هتمحربو
 اوبنذت مل ول حيحصلا ثيدحلا يف امل ةريبك وهو كلذ وحن وا بسح وا لامج وا ملع

 نا الول) لجو زع هللا لاق ىنابرلا ثيدحلا يفو بجعلا هنم ربكا وه ام مكيلع تيشخل

 . بنذلا نيبو نمؤملا يدبع نيب تيلخ ام بجعلا نم نمؤملا يدبعل ريخ بنذلا

_ ١٤٠



 ال ىتح بنذلا نم مصعل هلمعب بجعي نمؤملا نا الول يمليدلا ثيدح يفو

 دبعلا يضقي نا ريخلاب سيل ينطق رادلا ىورو بجعلا نم هل ريخ بنذلا نكلو هب مهي

 هلمعب يئارملا هنيدب بجعملا ىتما رارش خيشلا وباو هبلق يف بجعلاو هناسلب لوقلا
 هناو هالوم اهب لضفت ةمعنلا كلت نا ملعي نا هجالعو كرش ءايرلاو هتجحب مصاخملا

 ركش هيلع بجاولاف لاحلا يف ريثاتلا نم عيش لحملل سيلو اهدجوم ال اهلحم وه
 مهئاردزاو سانلا راقتحاو هعفدو قحلا در وه فاكلا رسكب ربكلاو هنارفك ال اهب معنملا

 ضرالا يف نو ربكتي نيذلا يتايآ نع فرصأس : ىلاعت هلوقل رئابكلا مظعا نم وهو
 بلق لك ىلع هثا عيطي كلذك دينع رابج لك باخو اوحتفتساو هلوقو قحلا ريغب

 يفو «نيرخاد منهج نولخديس يتدابع نع نوربكتسي نيذلا نا رابج ربكتم
 اذه يدبع اوبتكا ىلاعت هللا لوقي ىتح ربكتي لازي ال دبعلا ناف ربكلا اوبنتجا ثيدحلا

 . نيرابجلا يف
 نمف يرازا ةمظعلاو يئادر ءايربكلا ىلاعت هللا لوقي ينابرلا ثيدحلا يفو

 نوربكتملا رشحي يذمرتلاو يئاسنلا ثيدح يفو يرانلا يف هتفذق ايهنم ادحاو ينعزان

 ىلا نوقاسي ناكم لك نم لذلا مهاشغي لاجرلا ةروص يف رذلا لاثما ةميقلا موي

 ةنيط رانلا لها ةراصع نم نوقسي زاإبنالا ران مهولعت سلوب ىمسي منهج يف نجس

 نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا لخدي ال دواد ياو ملسم ثيدح يفو لابخلا

 ثيدح ىفو ربك نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف دحا ةنجلا لخدي الو ناميا نم لدرخ

 انسح هبوث نوكي نا بحي لجرلا نا ليق ارطب هرازا رب نم ىلا. رظني ال هللا نا ملسم

 عاونا ربكلاو سانلا طمغو قحلا رطب ربكلا لامجلا بحي ليمج هللا نا لاق ةنسح هلعنو

 ثيح ذورمنو نوعرف ربكتك ربكلا عاونا شحفا وهو ىلاعت هللا ىلع نوكي نا امأ هنال

 نو ربكتسي نيذلا ناإ» ىلاعت لاق ةيبوبرلا ايعداو ىلاعت نيدبع هل انوكي نا افكنتسا

 ناب هلوسر ىلع امأو ةيآلا يحيسملا فكنتسي نل نيرخاد منهج نولخديس يقدابع نع
 رقتحيو هسفن مظعتسي ناب دابعلا ىلع امأو ادانعو الهجو اربكت هل دايقنالا نم عنتمي

 ناك ناو اذهو هتاواسم نم فنايو هيلع عفتري وا هل دايقنالا نع يايف هيردزيو هريغ
 رداقلا كلملاب ناقبلي امتا ةمظعلاو ءايربكلا نأل اضيا ةمثا ميظع هنا الا نيلوالا نود

_ ١٤١



 وهف هلالجب الا قيلت ال ةعنص يف هلل ةعزانم هيف هربكتف زجاعلا دبعلا نود نيتملا يوقلا

 هلاجعتسا برقاو تقملل هقاقحتسا مظعا ايف هريرس ىلع سلجو كلم جات ذخا دبعك

 ام لوبق نم هسفن بأت بصعتلاو ىوهلاب نيذلا لئاسم يف نولداجتملا هنمو يزخلل

 هلاطبا راهظاو هفييزت يف ةغلابملا ىلا هربك هوعدي لب هليبس حضتا ناو هريغ نم هعمس
 هيف اوغلاو نارقلا اذه اوعمست ال او رفك نيذلا لاقو لاقو ىلاعت هلوق دح ىلع وهف

 داهملا سئبلو منهج هبسحف مثالاب ةزعلا هتذخا هللا قتا هل ليق اذاو نوبلغت مكلعل

 هجالعو كسفنب كيلع لوقي نا هللا قتا هل ليق اذا ايئا لجرلاب ىفك دوعسم نبا لاقو

 يف هرظن قرغتسا ام ىتم هناف هلاوحا ةقيقح يفو هاهتنمو هأدبم يف رظني نا هعاونا عيمجب

 لاعت هلوق ربشي اذه ىلاو هسفن كلذ دنع ترسكناو هزجع هل نيبتو هتيه ام فرع كلذ

 مث هرسي ليبسلا مث هردقف هقلخ ةفطن نم هقلخ ءيش يا نم هرفكا ام ناسنالا لتق

 انلوقب جرخف قح الب ريغلا ةمعن لاوز ينمت وه دسحلاو هرشنا ءاش اذا مث هربقاف هتاما

 لحي هناف الثمايغاب هيلع معنملا نوكي ناك كلذو قحب ينمتلا ناك اذا ام وه قح الب

 ةمعنلا ةلازا ىنمت انلوقبو هررض هلاوز ينمت زاج هتعاضا لح ام لكو هلام ةعاضا اعرش

 ةطبغ وه امتاو دسحب سيل اذه ناف اهلثم هل نوكي نا ىنمت نكل اهلاوز نمتي مل اذا ام

 . دسحي قفانملاو طبغي نمؤملا ثيدحلا يفو

 نوكي نا ريغ نم ريغلا ةمعن لاوز اهالعا بتارم دسحللو نيدلا رون لاق

 © اهلثم هيلا لقتني وا هيلا لقتنت نا ءاجر عم اهلاوز ينمت اهيناث اهلاوز يف عفن دساحلل

 عيمجب وهو ءيشب هيلع ادئاز دوسحملا نوكي الف ةلزنملا يف ايواستيل اهلاوز ينمت اهثلاث

 : لاقو هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي مأ ىلاعت لاق مارح هعاونا

 اك تانسحلا لكأي دسحلا» ةةيتَي لاقو ءاوس نونوكتف اورفك ايك نورفكت ول اودوإ»

 نم ؤملا رون ةولصلاو رانلا ءاملا ءعىفطي ايك ةئيطخلا ءعىفطت ةقدصلاو بطحلا رانلا لكات

 دسفي ايك ناميالا دسفي دسحلا يمليدلا ةياور يفو ةياقوو رتاس يأ « ةنج مايصلاو

 يهو ءاضغبلاو دسحلا مكلبق ممالا ءاد مكيلا بد» رخا ثيدح يفو لسعلا ربصلا

 ىتح ةنجلا نولخدت ال هديب دمحم سفن يذلاو رعشلا ةفلاح ال نيدلا ةقلاح ةقلاحلا

 مالسلا اوشفا متيباحت هومتلعف اذا ءيشب مكتبنا الفا اوباحت ىتح اونمؤت الو اونمؤت

_ ١٤٢



 الا دسح ال ةێي هلوق اما رئابكلا نم دسحلا نا ىلع ةلاد اهلك ثيداحالا هذهف «مكنيب

 الام هللا هاتا لجرو همارح مرحو هلالح لحاو هب ماقف نآرقلا هللا هاتآ لجر نينثا يف

 . «هلثم نوكي نا ىنمت هللا ةعاطب لمعو همحرو هءابرقا هب لصوف

 رخآ يف هلوق ىلا ىرت الا ازوبت ةطبغلا ىلع دسحلا قالطا هيفف نيدلا رون لاق
 ةولصلا هيلع هلوق امأو هتمعن لوزت نا ىنمت لقي ملو هلثم نوكي نا ىنمت ثيدحلا

 ديلاب لمعي وأ ناسللاب ملكتي مل ام هدسح ادساح رضي الو دوسح مدا نبا لك مالسلاو

 هب ذخا ؤي ال هناف ارارطضا هسفن يف ناسنالا هدجي ام وهو هنع وفعملا دسحلا نايب هيفف

 دوسحملا رضي الو ايندو انيد رضي هنا فرعت نا ةجالعو ةيرايتخالا لاعفالاب هققحي ىتح
 ناميالا ىتح دحا ىلع ةمعن دعب قبت مل الاو طق دسحب ةمعن لوزت ال ذا ايند الو انيد ال

 نم مولظم هنال انيد كدسحب عفتنم دوسحملا لب هلها نع هلاوز نوبحي رافكلا نأل

 عاونا نم امهريغو رتسلا كتهو ةبيغلاب جراخلا ىلا كدسح تزربا نا اييس كتهج
 امورحم اسلفم ةميقلا موي هللا ىقلت ىتح اهببسب كتانسح هيلا ىدهت اياده هذهف ءاذيالا

 لماعلا ةدارا وهو رغصالا كرشلا ىمسيو ءايرلاو ايندلا يف اهنم تمرح ايك معنلا نم

 هل لصحي ىتح هلامكو هتدابع ىلع سانلا عالطا دصقي نأك ىلاعت هللا هجو ريغ هتدابعب

 ةذاذبو رعش ثعشت وحنو هجو ةرفصو لوحن راهظاب اما ءانث وا ةايح وا لام وحن مهنم
 هلكا ةلقو هنزحو ةدابعلا يف هداهتجا ةدشل ام اهيا نفج ضمغو توص ضفخو ةئيه

 نع هضارعاو هرهسو هموص ىلاوتو مهالاب اهنع هلاغتشال هسفن رمأب هتالابم مدعو
 ةكرحلا يف ءودهلاو يشملا يف سأرلا قارطاك نيحلاصلا يز راهظاب اماو اهلهاو ايندلا

 اماو كلذ ريغو اهريصقتو بايثلا نشخو فوصلا سبلو هجولا ىلع دوجسلا رثا ءاقباو

 نم كلذ ريغو مولعلا ناقتاو خياشملا ءاقلو ننسلا ظفح راهظاو ريكذتلاو ظعولاب

 موصلا اذكو اهيف عشختلا راهظاو اهنسحتو ةولصلا ناكرا ليوطت وحنب اماو قرطلا
 ةنسلاو باتكلا ةداهشب مارح هعاونا عيمجب وهو تادابعلا نم امهريغو جحلاو

 كرشي الو» ىلاعت لاقو نوعاملا نوعنميو نوؤاري مه نيذلا»ىلاعت لاق { عامجالاو

 فاخا ام فوخا نا ملسو هيلع هللا ىلص لاقو هلمعب يئاري ال يا ادحا هبر ةدابعب

 اوبهذا مهلامعاب سانلا ىزج اذا ةميقلا موي هللا لوقي ءايرلا رغصالا كرشلا مكيلع

١٤٣٢



 نا رخا ثيدح يفو ءازج مهدنع نودجت لهأو رظنا ايندلا يف نورت متنك نيذلا ىلا

 . يف نوفغلابملا يا ءايفخالا ءايخسالا ءايقتالا هللا ىلا ديبعلا بحاو كرش ءايرلا ىدا

 ثيدح يفو ةئيندلا قالخالاو ةينافلا ضارعالا بئاوش نع اههيزنتو مهتادابع رتس

 الو اسمش نودبعي لوقا تسل يناامأ هللاب كارشالا يتمأ ىلع فاخا ام فوخا نا رخآ

 ىف هتبغر نع ضرعي نا وه هجالعو ةيفخ ةوهشو هلللا ريغل الامعا نكلو انثو الو ارمق

 ةلزنملاو لاحلا يف قيفوتلا نامرحو بلقلا حالص تاوفو ةرضملا نم هيف ال كلذ لك

 ىلع يداني ثيح رهاظلا يزخلاو ديدشلا تقملاو ميظعلا باقعلاو ةرخآلا يف ةقيقرلا

 تيرتشا ذا تييحتسا اما يئارم اي رداغ اي رجاف اي يئارلل لاقيو قئالخلا سو ؤر
 ىلاعت هللا رظنب تأزهتساو دابعلا بولق تبقار ايندلا ةايحلا ضرع ىلاعت هللا ةعاطب

 ىلاعت هللا دنع نيشلاب مهل تنيزتو ىلاعت هللا ىلا ضغبتلاب دابعلا ىلا تببحتو هتعاطو

 يصاعملا ةلمج نم هنا قحلاف رفكلا ىلع مزعلا اما ىلاعت هللا نم دعبلاب مهيلا تبرقتو
 هب تثدح ايع يتمال زواجت ىلاعت هللا نا ثيدحب اهنع وفعملا ءايشالا تحت لخدي مل هناو

 لوتقملاو لتاقلاف ايهيفيسب ناملسملا ىقتلا اذا ثيدحل هب لمعت وا هب ملكتت مل ام اهسفنا

 لتق ىلع اصيرح ناك هنا لاق لوتقملا لاب ايف لتاقلا اذه هللا لوسر اي اولاق رانلا يف

 هلوقلو هوحنو دسحلاك بولقلا لامعاب ةذخا ؤملا ىلع عامجاللو صرحلاب للعف هبحاص
 نا» ىلاعت هلوقلو ةيصعملاب داحلالا ريسفت ىلع ةيآلا ملظب داحلاب هيف دري نمو ىلاعت
 . الوئسم هنع ناك كئلوا لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا

 هيف نسحا مالك سفنلا ثيدح ليصفت يف يكبسللو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ىلوالا بتارم سمخ ىلع ةيصعملا دصق نم سفنلا يف عقي يذلا هصن ام لاقف ادج

 عقي ام وهو سفنلا ثيدح مث رطاخلا وهو اهيف هنايرج مث اهيف ىقلي ام وهو سجاهلا

 كلذ ةوق وهو مزعلا مث لعفلا دصت حيجرت وهو مهلا مث ال وا لعفي له ددرتلا نم اهيف
 درو عيش وه امناو هلعف نم سيل هنال اعامجا هب ذخا ؤي ال سج اهلاق هب مزجلاو دصقلا

 فرصب هعفد ىلع ارداق ناك هدعب يذلا رطاخلاو عنص الو هيلع هل ةردق ال هيلع

 حيحصلا ثيدحلاب ناعوفرم سفنلا ثيدح هدعب امو وه نكلو هدورو لوا سجاهلا
 ول اضيا ثالثلا بتارملا هذهو ىلوالا قيرطب هلبق ام عفترا سفنلا ثيدح عفترا اذاو

١٤٤



 مدعلف ثلاثلاو يناثلا اماو رهاظف لوألا ام ارجا اهب هل بتكي مل تانسحلا يف تناك

 مهلاو ةنسح بتكي ةنسحلاب مهلا نا حيحصلا ثيدحلا نيب دقف مهلا اماو دصقلا

 ةدحاو ةئيس تبتك اهلعف ناو ةنسح تبتك هلل اهكرت ناف رظتنيو ةئيس بتكي ال ةئيسلاب
 مهلا ناو ةدحاو هلوق ىنعم وهو هدحو لعفلا هيلع بتكي نا 0 انعم كلذ يف حصالاو

 هل سيل هب لمعت وأ هب ملكتت مل ام سفنلا ثيدح يف هلوق نا ملعي اذه نمو عوفرم

 ناك اذا هنأل سفنلا ثيدح اهيلع تبكي تلمع وأ تملكت نا اهنا لاقي ىتح موهفم

 فلاخو هب ذخا ؤي هنا ىلع نوققحملاف مزعلا اماو ىلوا سفنلا ثيدحف بتكي ال مهلا

 حرش يف ركذ نكل همالك ىهتنا نيدلا رون لاق عوفرملا مهلا نم هنا لاقو مهضعب

 قالطا نم ةذخاؤملا نآلا يل رهظ ينا لاق ثيح مهلا يف انه ام فلاخي ام جاهنملا
 ناك ناو ةيصعم ىلأ ءعيشملا ميرحت هنم ذخؤيف لاق هلمعت وأ لقي ملو لمعتو ةي هلوق

 . هيلا مارحلا دصق مامضنال نكلو احابم هسفن ين ءيشلملا

 علطت وا توملاب رعرغي مل ام ةلوبقم بئاتلا ةيوت نا ملعاو نيدلا رون لاق

 ةبوتلا تسيلو ىلاعت هلوقل ةبوتلا لبقت مل نيرمالا دحا ناك اذاف اهبرغم نم سمشلا

 يف هلوقلو نآلا تبت ينا لاق توملا مهدحا رضح اذا ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل

 اناو ليئارسا ونب هب تنما يذلا الا هلا ال هنا تنمالاق قرغلا هكردا ايلف نوعرف ةفص

 دنع هتيوت هللا لبقي ملف نيدسفملا نم تنكو لبق تيصع دقو نآلا نيملسملا نم

 الوبقم ناكل ةظحلب ةعاسلا كلت لبق ناميالا كلذب قا هنا ولو باذعلا ةدهاشم

 ايف احلاص لمعا ىلعل نوعجرا بر لاق توملا مهدحا ءاج اذا ىتح ىلاعت هلوقلو

 الو انسأب اوأر امل مهناميا مهعفني نكي ملف ىلاعت هلوقلو اهلئاق وه ةملك اهنا الك تكرت
 ددرتت مل ام يا رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي ىلاعت هللا نا لي يبنلا نع بويا وبا يور

 . اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةلوبقم ةبوتلا ولتي هلوقلو هقلح يف حورلا

 ناميألا نا امهدحا نيرما ىلع هيبنت ثيداحالاو تايآلا هذه يفو نيدلا رون لاق

 ناك امنا هنال هيلع عمجم وهو عفني ال لاصئتسالا باذع ةنياعم دنعو ةرغرغلا دنع

 لاصئتسالا باذع ةنياعم دنع مهناميا مهعفن امتا هناف سنوي موق الا رايتخاب ال ءاجلاب

 نع مهضعب هاكحو يبرعلا نبا عامجالا اذه فلاخو مهل ةيصوصخو مهيبنل ةمارك

_ ١٧٤٥



 نمؤم نوعرف نا معزف يبرعلا نبا غلابو عفان يجلملا ناميأ نا معزف اضيا ةيفوصلا

 هنم لبقي اذكهو هنم بات مث هيلا عجر مث بنذ نم دحا بات اذا هنا يناثلا رمالا ديهش

 نيملسملا ةيالو ين لجر يف جرعالا نايح لاق انه نمو ىصع اذا كرتيو بات اذا

 يعديف عجري مث ىضرلا ىطعيو بوتيف باتتسيف نوملسملا هركي ام هنم نوكيو
 هللا يضر ةديبع وبا لاقو لبقا اذا لبقيو ربدا اذا اعدي هنا هتلاح هذهو عيطيو بيجيف

 ال بنذلا نم بئاتلا ناك اذاو رساخلا وه ناطيشلا نوكي ىتح ةبوت اذه لثم يف هنع

 ناك اريغص امرج قا نم نا ملعاف برغملا نم سمشلا علطت وا رغرغي ىتح هتبوت درت
 هريغ لضا نم ةبوتو ادمع نمؤملا لتاق ةيوتف مومعلا اذه تحت لخاد اريبك وا

 ضعب لاقو رم ام تحت ثالثلا لوخدل ةلوبقم اقح نلطبيل فلح نم ةبوتو هتيصعمب

 هلتق وأ ايبن لتق نم ةبوتو هريغ نم ادلو اهجوزب ةقحلملا ةبوتو ءال ؤه ةبوت نا ءاهقفلا
 ركذ ام ضعب يف تدرو ثيداحألو الامجا كلذ يف ىوري ثيدحل ةلوبقم ريغ يبن

 ماعلا ثيدح الا اهيف وري ملف يبن هلتق وأ ايبن لتق نم ةبوت اماف نيدلا رون لاق

 مهدنع حيحص هنأكو ءالؤه ةبوتلا مدعب نولئاقلا هب لدتسا دقو تاروكذملا عيمجل

 مدع ىلع ال ابلاغ ةبوتلا بابسال قيفوتلا مدع ىلع هلمحنف هتحص ريدقت ىلعو لاق

 نعريفنتلاو رجزلل ركذ امب قيفوتلا مدع نع ربعو اعرش هيلع بجو امك اهب قا اذا اهلوبق
 ف ءالؤه ةبوت لوبق مدع نع رابخا هنا لوقن وا ةلدالا كلت نيبو هنيب اعمج رئابكلا هذه

 لب بئات لك ةبوت لوبق ىلع ةلدالا نم درو ام دعب اهلوبقب خسن مث الثم مالسالا لوا

 تبثت ملف ةلمجلابو كلذ وحنو ادمع نمؤملا لتاق ةيوت لوبق ىلع ثيداحالا نم درو

 . ادلاخ منهج هءازجف ادمعتم انم ؤم لتقي نمو ىلاعت هلوق امأ ثيدحلا كلذ ةحص انعم

 ةبوت نمؤملا لتاقل لعجي نا هللا ابا تي هلوق اماو بتي مل اذا امم ديقمف ةيآلا اهيف

 ىلعو ةيعطقلا ضراعت ال داحا رابخاف اثالث انمؤم لتق نميف ىلع ىا هللا نا ةني هلوقو

 لصحيل اهلوبق مدعال ابل اغ ةبوتلل قيفوتل ١ مدع اهنم ٥ ارمل ا نا لمتخب اهتحص ريدقت

 ال لئاق لتق نميف يور ايك اصوصخع لتاق ىلع لمحت وا نمؤملا لتق نع ريفنتلاو رجزلا
 نم موق ىلع تلخدا ةأرما اميا ةي هلوق اماو فيسلا نع اهب أجتلا هنا انظ هللا الا هلا
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 هلوق امأو بتت مل اذا هانعمف هتنج هللا اهلخدي نلو عيش يف هللا نم تسيلف مهنم سيل

 لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنس مالسالا يف نس نمو مالسلاو ةولصلا هيلع
 ىلا اعد نم نكل بتي مل اذا اضيا هانعمف ءعيش مهرازوا نم صقني نا ريغ نم اهب

 اهيف لوخدلا ىلا ىعد ايك اهنم جورخلا ىلا وعدي نا هيلعف اهنم ةبوتلا دارا مث ةلالض

 ناك اذا هلك اذه ةلالض اهنا ايل نيبي ناو هتلالض ىلا هباجا نم لك هئبوت غلبي نا هيلعف

 ال دعاب ناكمب ناك وأ اهيلا وعدملا تام اذا اك رداق ريغ ناك ناف كلذ ىلع ارداق

 فلكي مل هللا نأل كلذ نع هزجعب رذعي هناف هباتك هيلا لصي الو هيلا لوصولا عيطتسي

 . ملعا هللاو مهتقاط قوف دابعلا

 بئاتلا تالاح يف باب

 ناك ناف امرحم وا الحتسم هنايصع يف نوكي نا امأ هبرل يصاعلا نا ملعا
 ناك ام نالطبب ةنونيدلاو قحلا ىلا عوجرلا ىوس رثكالا دنع هيلع ءيش الف الحتسم

 نم ءيشل اعيضم كلذ هلعف يف نوكي نا اماف اكاهتنا هلعفف هلعفل امرحم ناك ناو هيلع
 جرف باكترا وا لتق وا لام فالتاك دابعلا قوقح نم وا ةولصلاو موصلاك هللا قوقح
 سيلف قوقحلا هذه نم ائيش عيضم ريغ ناك ناف كلذ نم ائيش عيضم ريغ وأ ابصغ
 هيلعف دابعلا قوقح نم ائيش اعيضم ناك ناو هنايصع نم ةبوتلا ىوس ءيش هيلع
 ايك هللا قوقح نم ءيشل اعيضم ناك ناو يتأيس ايك اهبابرا ىلا صالخلاب اهنم جورخلا
 هكاردتساو عيبضتلا كلذ نع ةبوتلا هيلع بجت هناف هتقو تافف ارضاح اضرف كرت اذا

 نيرهش مايص وأ انيكسم نيتس ماعطا وأ ةبقر ريرحت يهو ةرافكلاب هرتسو اضقلاب
 ناك هنا ةي هنع درو الف ءاضقلا بوجو اماو رم امم رهاظف ةبوتلا بوجو اماف نيعباتتم
 نع درو املف مايصلا عييضت يف ةرافكلا بوجو اماو الفنو اضرف تئاوفلا ءاضقب رمأي

 لوسر اي : لاقف ةرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج لاق هنا ةريره يا
 انيكسم نيتس معطا وا نيعباتتم نيرهش مص وأ ةبقر قتعا لاقف ناضمر يف ترطفا هللا

 اهعييضت يف اوبجواف تقوم ضرف ايهنم الك نا عماجب ةولصلا عييضت هيلع سقو
 . هعييضت يف تبجو اك ةرافكلا

١٤٧



 اولدتساو ءادالاب هيلع يتأي ام لابقتساو ةبوتلا ىوس هيلع عيش ال نورخآ لاقو

 كلذ نم ةبوتلا طرش نمو انلق هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا ةي هلوقب كلذ ىلع
 انلق هلبق ال بج مالسالا ةي لاق اولاق ركذ امب هنع ةرافكلاو تاف ام ءاضق بنذلا

 زع هلل اقح تناك ناو ةوكزلا اما انه ام فلاخي رخل ايكح مهل ناف نيكرشملا يف كلذ

 هيلع بجو اهعيض نمف تقوم ريغ اهئادا نال فالخلا اذه تحت لخدت الف لجو

 ام يلع لومحمف فالخلا اذه يف ةولصلاو موصلا لثم اهنا نم رثالا يف ليق امو اهمرغ

 ال لوقلا اذه ىلع هناف هب اهمرغي ام دبي ال رسعم وهو بات مث رسوم وهو اهعيض اذا

 يف فلتخاو قوقحلا رئاسك اهب ةيصولا همزلت رخا لوق ىلعو ةبوتلا ىوس هيلع ءيش
 كلذ وحنو موصلاو ةوكزلاو ةولصلاك تاعاطلا نم ائيش لعف اذا ةيصعملا ىلع رصملا

 بهاذم ةثالث هيفف ةعاطلا كلت باوث ىطعي له هبر ىلا باناو هبنذ نم بات مث

 مدع اهمالك رهاظو هباوث يطعي هنا ناهبن يبا نبا هراتخاو بوبحم نبال لوالا بهذملا

 اذا هنا ىلمازلا هراتخاو ريشبل يناثلا بهذملا رارصالا يف قفانملاو كرشملا نيب ليصفتلا

 باوثلا هلف كرشم ريغ ناك ناو هل باوث الف اكرشم ةعاطلل هلعف نيح رصملا اذه ناك
 هلعف نيح ناك نا اهباوث ىطعي ال هنا يراوخلا نب لضفلل ثلاثلا بهذملا ةبوتلا دعب
 ناقالطا ةلئسملا يفف نيقتملا نم هللا لبقتي امنا ىلاعت هلوقب الدتسم اقفانم وأ اكرشم

 . ليصفتو

 ام وهو هللا ءاش نا قحلا وه رخا ليصفت اهيف يدنعو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ةولصلاك مالسالا اهتحص يف طورشم رصملا اهلعف يتلا ةعاطلا كلت تناك اذا

 وهو اهلعف اذا ةبوتلا دعب اهيلع باثي الف تادابعلا نم كلذ وحنو جحلاو مايصلاو
 الف مالسا كلانه امو مالسالاب ةطورشم ةحصلاو ةحصلا ةرمث باوثلا نال كرشم

 ذئنيح نوكت اهنال كرشم ريغ رصم وهو اهلعف نا اهيلع باثيو باوث الف ةحص
 الف نيقتملا نم هللا لبقتي امنا ىلاعت هلوق اما اهيلع باوثلا بيترت حبصيف ةحيحص

 هلوبقب لوقن امناو هرارصا لاح رصملا نم لمعلا لوبقب لوقن ال انال هانردق ام ضراعي

 ركنملا عفرك مالسالا اهتحص يف طورشم ريغ ةعاطلا كلت تناك ناو هتيوت دعب هنم

 باثي هناف فيضلا ءارقاو محرلا ةلصو فوهلملا ةثاغاو مولظملا ةرصنو ملظلا عفرو

۔ ١٤٨



 مهتايس هتنا لدبي كئلوا ىلاعت هلوقل اكرشم ناك ناو اهلعف نم لك ةبوتلا دعب اهيلع

 بنذ ال نمو هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا ملسو هيلع هتلا ىلص هلوقلو تانسح

 ةينبم ثيداحالاو تايآلا يف لامعألا طابحا ةلئسم نا ملعاو هتانسح باوث ىطعي هل

 حلاص طابحا ىلا ةلزتعملاو انباحصا بهذف قاسفلا بيذعتب عطقلا ةلئسم ىلع

 ىلا قاسفلا ديعوب عطقلا مدعب نولئاقلا بهذو هنم بتي مل اذا قسفلا قلطمب لامعألا

 . قسفلا عاونا نم هريغ ءيشب ال كرشلاب طيحت امنا لامعالا نا

 لاق هصن امم رثالا يف درو ايف ةينيدلا لئاسملا نم اهلصأك يهو نيدلا رون لاق

 تانسحلا لمعي يذلا يف راحص لها نم نوملسملا فلتخا هللا همحر نامعنلا نب رباج

 هتائيسو هتانسح يف رظني مث تومي ىتح هيلع ىصحت اهنا مهنم نولئاق لاقف تائيسلاو
 لاق ةنسحلا ةئيسلا تح ةئيس لمع مث ةنسح لمع اذا نورخا لاقو هب يزج رثكا ايهيا

 لاقف كلذ نع هللا همحر ناليغ نب مشاه تلأسف لئامس ىلا راحص نم انجرخف رباج

 ةقرفلا عقت هلثمو اذه دنعو مهبجن ملف انيلا اوبتكو راحصب اذه عقو دقف اذه نع اوفك

 الحم سيل ماقملا اذه نا هيف باوجلاف دودرم ما ررقم فالخلا اذه له قيفوتلا هللابو

 نكل بيصملا وه اهدعب تءاج اذا ةنسحلا وحمت ةئيسلا ناب لئاقلا ناو فالخلل

 اهيناثو رئابكلا بانتجاب ةروفغم رئاغصلا نال ةريبك ةئيسلا نوكت نا امهدحا نيطرشب
 . هتنسح باوث هيلا در اهنم بات اذا هنال اهيلع تومي نا

 اذه دنعو هلوقبو اهيلع باوجلا نع مشاه توكسب كيهانو نيدلا رون لاق
 نم ةلئسملا تناك ول ليق ناف لاق نيدلا لئاسم نم اهنا ىلع اهينبت ةقرفلا عقت هلثمو
 نا ملاعلا ىلعف عدبلا ترهظ اذا ثيدحل اهنع نوكسلا ايشاه عسو ام نيدلا لئاسم
 ثيدحلا نم دارملا نا مشاه مهف تلق لاق هللا ةنعل هيلعف لعفي مل ناف هملع رهظي
 نا ملعف ةعدبلا ةكله نم نيملسملا ذاقنا امهيناثو ةجحلا عدتبملا مازلا امهدحا نائيش
 راهظا راركت مزلي الو همصخ ناسل ىلع ملعلا روهظب عدتبملا اذه تمزل دق ةجحلا

 ضوخلا نع توكسلا يه ةعدبلا كلت نم نيملسملا ذاقنا يف ةحلصملا نا ىأرو ملعلا

 معيف ةيضقلا تراطتساو قرخلا عست ال اهيف مالكلا لاط ول اهناف الصا ةلئسملا كلت يف

 اهبحاص دعتي ملو اهران تدمخ اهيف ضوخلا نع فك ام ىتمو راصمالا راطقا اهررض
 . ملعا هللاو همهف بقثاو هملع رزغا ام مشاه رد هللف اهررض
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 لحتسملاو مرحملا ةبوت يف باب

 اهل داقتعا ريغ ىلع هنيد يف ةمرحملا ءايشالا أي نم وه كهتنملا مرحملا نا ملعا

 اهنا هنم اداقتعا ىلاعت هللا نيد يف ةمرحملا ءايشالا أي يذلا وه لحتسملاو لالحتساب

 ةهبشلا كلتب مزاج وهف عامجا وأ ةنس وأ باتك نم ةهبشب كلذ ىلع اكسمتم لالح

 هذهب نكي مل اذا اما انيد كلذ يف هفلاخ نم ةئطخت اهب مزتليو عطاقلا ليلدلا اهنا دقتعمو

 اذه امناو للحملا كلذ ميرحت وا مرحملا كلذ لح.دقتعا ناو لحتسملاب وه سيلف ةباثملا

 نا دقتعي هجو ىلع هباكترا هللا مرح ابنذ يتأي نمف هيلع وه يذلا نيدلا دعاوقب لهاج

 لاق اذا لب ابنذ ابنذ ليصفتلاب بلاطي الف ةيزجم المج هنم هتبوت ناف مارح بنذلا كلذ

 بوتي نا هبكترا يذلا بنذلل لحتسملا مزليو هنم لبق يونذ عيمج نم هللا ىلا بئات انا

 ةبوتلا يف هيزجي ال هناف اهلالحتساب نيدي اهلك بونذ ةدع هل ناك اذا يا اليصفت هنم

 مل يبونذ عيمج نم بئات انا لاق اذاف انيد اهدقتعي هنال ابنذ ابنذ اهنع بوتي نا الا اهنم

 سانلا نيبو هنيب اييف اذهو هدنع ابنذ كلذ سيل ذا ظفللا اذه تحت هلحتسا ام لخدي

 هلالحتسا ىلع مدنف هتلالضو هيلع ناك ام أطخب فرتعا اذاف هللا نيبو هنيب اميف امأ

 هناف هبنذ لمجمل هبر نم نارفغلا بلطو هنم عيش ىلا دوعي ال نا مزعو هباكتراو كلذل

 نع عجار هنا فرع نا هنم لبقيو سانلا دنع ىتح المج ةبوتلا هيزبحت ليقو كلذ هيزبي

 دقو دابع نب دمحم قح يف بوبحم نبا مامالا هب ىتفا لوق وهو هلحتسي يذلا كلذ

 لمجلاك ىقبف ليصفتلا هنم اوبلطف المج نيملسملا دنع اهنم باتف ءايشا لحتسا

 هنم اولبقف لوقلا كلذب ذئنيح مامالا كلذ ىتفاف رقع رخأت ناو رحن مدقت نا مجنرحملا
 . هلامحا

 ام لك نم هللا رفغتسا لاقف بوتي نمع هتلأسو هصن ام رثالا يفو نيدلا رون لاق

 ناد دق ناك اذا كلذ هيزيحيا قحلا هيف تفلاخ ام عيمج نمو لطابلا نم ءيشب تند

 ةهج نم هنيدت ناك اذا كلذ هيزبحي لاق ايلو ىداع وا اودع ىلوت وا لطابلا نمعىشب

 لالضلاو عدبلا نمءعيشب هنيدت ناك ناو اذه يف هيزجي ال لاق نم لاقو فذق وا اطخ

 نم بات دقو هيسن نوكي نا الا اهنيعب كلت هتلالض نم بوتي ىتح هيزبي ال كلذف

 ناك اذا ام نيب ليصفت رثالا اذه يفف لاق هللا نيبو هنيب اييف هيزبجي كلذ ناف كلذ عيمج
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 ام نيبو ةقرازالاك هللا همرح ام لالحتسا ةدقتعملا ةلاضلا قرفلا ىدحا نم لحتسللا

 همعز يف ليلدب مارح هتلا نيد يف ائيش لحتساف ةماقتسالا لها نم هلصا ناك اذا

 ملف لوألا لحتسملا اماو نورخآ زتبجي ملو ضعب ريخالا اذه قح يف لامجالاب ىزتجاف
 اهيف يتلا ءايشالا نم ائيش قا نمو ادحاو الوق لامجالاب ءازتجالا مدع الا هيف كحي

 لجي ال امب سفن يف ريثأت وأ ابصغ مرحم جرف باكتراو ريغلا لام ذخاك دابعلا قوقح
 هلحل دقتعم وهو هيتأي نا اماو هتمرحل دقتعم وهو لعافلا كلذ هيتأي نا اماف كلذ وحنو

 نودب ةبوتلا هيزجت الو هبحاصل همرغي نا ةبوتلا عم هيلعف هتمرح دقتعي وهو هاتا ناف
 وا هبحاص دوجو هيلع رذعت اذا ايك رداق ريغ ناك اذا اما كلذ ىلع ارداق ناك نا كلذ

 هيلع ةردقلا دنع صالخلا دقتعي نا ذئنيح هيلع بجي هناف هب صلختي ام هيلع رذعت

 هيلع ءيش الو ةيصولا هيلع تبجو صالخلا ىلا اليبس دبي نلو توملا هرضح ناف
 هتمرح دقتعي وهو هاتا نم سكعب همكحف هلح دقتعي وهو هاتا ناك ناو كلذ قوف

 اذهو هفلتا دق ناك وأ هدي يف ايئاق ناك ءاوس ةمرغ نود ءيشلا كلذ نم ةبوتلا هيزجتف

 دق ام مه رفغي اوهتني نا اورفك نيذلل لق ىلاعت هلوقل نيكرشملا يف رهاظ مكحلا
 نمف مهملع فعضو اهلها ةلاهجل ةيلهاج ةيلهاجلل ليق امنا» ةلي هلوقلو 4فلس

 دقو اهعابرو ةكم رود يف « ل لوسر مكحلو هل وهف هدي يف وهو ءيش ىلع ملسا

 بصغ وا بسك نم مهيديا يف ام عيمج مهل غوسف مهل يهف ةونع ةكم لها ىلع اهلخد
 اهوبصتغاو مهدعب نم نوكرشملا اهيلع فلاخف رود اهيف نيرجاهملا نيملسملل ناكو

 يديا نم اهعزتنا ال هراد نيرجاهملا نم دحأ ىلع دري ملو ةي هللا لوسر مهل اهءانهف

 بلطملادبع ينب رودو هدلومو يت رود بلاط يبا نب ليقع بصتغا دقو نيكرشملا

 دلوم اهيف يتلا برح نب نايفس يا ىلا ةلي هللا لوسر جوز ةبيدخ راد تراصو
 نب دمحا يبا راد اضيا بصتغاو هراد ىلا نايفس وبا اهدرف اهنع هللا يضر ةمطاف

 اهبصتغا يبا راد هللا لوسر اي لاقف هدعي ملف ةلي هللا لوسر اهيلع ىدعتساف شحج
 لبق نم هاتأف هنع ضرعأف هنيمي ىلع نم هاتأف ةلي هللا لوسر هنع ضرعاف نايفس وبا

 : نايفس يبأب ضرعي شحج نب دمحا لاقو هكرتو ىضم مث هنع ضرعاف هلامش
 ةمارغلا كنع ابب يفنت اهتعب كمع نبا راد
 ةمامحلا قوط اهتقوط اهب بهذا اهب بفقنا
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 نب نابا اهارتشزرانيد فلا ةئامب ةكم رود ءالغ يف كلذ دعب رادلا كلت تعاتباو

 لجر ناكو ةي هللا لوسرب حتفلا موي يف ديز نب ةماسا لاقو ةريثك رود يف نامثع

 كرت لهو ,مالسلاو ةولصلا هيلع لاقف هللا لوسر اي ادغ لزنت نيا هديب ةلي هللا لوسر

 نيعزانب انسلو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو حطبالاب لزنا لزنم نم ليقع انل

 نم فالخلا نكل ةيدمحملا ةمالا تعمتجا اذه ىلعو هيلع ملسا اذا دحا دي نم ائيش

 هدادترا دعب نيملسملا لاوما نم ائيش ذخا اذا دترملا اهدحا ءايشا ةعبرا يف كلذ ءارو

 ال ذإ هيلع سيل هنا بهذملاو كلذ هيلع هنا ىلا ةفينح وبا بهذ ملسا اذا هدر هيلع له

 لاح نيملسملا لاوما نم ائيش ذخا اذا يذلا ىناثلا نيكرشملا رئاس نيبو هنيب قرف

 هيلع نا بطقلا هححصو يرشخمزلا بهذمف ملسا اذا هدر هيلع له ةمذلا ءاطعا

 جارخاو اضيا نيكرشملا رئاس نيبو هنيب قرف ال ذا هيلع سيل نا اندنع بهذملاو كلذ

 هبصتغا ام ثلاثلا ليلد ىلا جاتحي نيكرشملا يف ةمدقتملا تامومعلا نم يمذلاو دترملا

 مهنم هذخأي نا هبحاصل سيلو اوملسي نا لبق مه نوكي له نيملسملا نم نوكرشملا

 حلفا مامالاو تالا ؤسلا بحاصو ةكرب نبا يناثلا ىلا بهذ ال مأ هيف مهتلماعم زوبحتو

 اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هلا لعجي نلو ىلاعت هلوق مهتجحو يليلخلا ققحملاو

 نبا نع عفان ىور امو «ملسم ءىرما لام ىلع اوت الو ملاظ قرعل قح ال» ةلي هلوقو
 نمز يف هيلع هدرف نوملسملا هيلع رهظف ودعلا هذخاف هل سرف بهذ لاق هنا رمع

 نب دلاخ هيلع هدرف نوملسملا مهيلع رهظف مورلاب قحلف هل دبع قباو ةي هللا لوسر
 مهنم ريكن ريغ نم نورفاوتم ةباحصلاو ركب با نامز يف كلذو ةي يبنلا دعب ديلولا

 نب فسوي بوقعي وباو بيبح نب عيبرلا مهنم ةعامج لوألا ىلا بهذو كلذ ىلع
 ام كلذ يف مهتجحو هللا همحر بطقلا هححصو برغملا لها نم نوققحملاو ميهاربا

 هبلط دقو حتفلا موي مهيديا يف نوكرشملا هذخا ام مالسلاو ةولصلا هيلع هءاقبا نم رم

 . نيكرتنملا دي نم هعزني ملف هبابرا

 بصتغملا نأل بولطملا ىلع هيف ليلذ ال هنا هيف ثحبيو هللا همحر نيدلا رون لاق

 رهظف ةبلاطملا كلت لبق ملسا اذه نايفس وباو نايفس يا يديا يف وه هدر بلط يذلا

 باوجلا نكمي مهتالالدتسا ىع تهجو يتلا ثاحبالاو نولوالا هيلع ام حيحصلا نا
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 هيلع هب ءاج ام ةبقحب نيادلا يت دمحم ةلاسرب رقملا دحوملا عبارلا فلكت الب اهنع

 ةقرازالاك هللا نيد يف امارح ناك ام اطخلا ليوأتب لحتسا اذا مالسلاو ةولصلا

 ييف مهمكح نوكي له نيكرشملا مكحب ةلبقلا لها ىلع مهمكح يف ةيرفصلاو
 نا ىلا ضعب بهذ ال ما هنم ةبوتلا الا مهيلع سيل نيكرشملا مكحك اولحتسا

 اذه نم اولعجو لالحتسالا عماجب مهيلع اسايق نيكرشملا مكح كلذ يف مهمكح

 ءامدلا اهجورخ ببسب تكفسف نيملسملا ىلع اهنع هللا يضر ةشئاع جورخ بابلا

 يلع لتق اضيا هنم اولعجو قوقحلا نم ائيش اهومزلي ملو اهنم نوملسملا لبق تبات املف
 نبا لاق . كلذ الا هيلع ناك ام يلع بات ول اولاق ىتح مهنع هللا يضر رهنلا لهأل

 لحتسملا اذه يف اوفلتخا مث كلذ نم بات دق ايلع نا ةيسيهيبلا تمعزو بوبحم

 اوملسي نا لبق مهل نوكي له نيملسملا نم نوكرشملا هبصتغا اييف مهفالتخا بسح
 هل ناك لالحتسالا هجو ىلع بصتغملا هذخا ام نا ىلا بهذ نم مهنمف ال ما هيلع

 بهذ نم مهنمو هلالحتسا نم بتي مل ولو هيف هتلماعم زوبجتو هنم هذخأي نا هبرل سيلو

 هبحاصلو ةبوتلا لبق هيف هتلماعم لحت الو هيلع بات اذا الا لحتسملل سيل كلذ نا ىلا
 ناو نيكرشمللاب صوصخم مكحلا اذه نا ىلا نورخآ بهذو هيلعردق نا هذخاي نا

 نا هنامض وا هبصتغا ام عيمج دري نا هيلعف مكحلا كلذ يف مههباشي ال لحتسملا دحوملا

 ةلع نا نوري لوقلا اذه بابرا نأكو اهدعبو هلالحتسا نم ةبوتلا لبق هفلتا دق ناك

 تبثي ملف مهدنع دحوملا يف ةلعلا دجوت ملف لالحتسالا ال كرشلا يه انه اه مكحلا

 نم ءيش هدي يفو لحتسملا اذه بات نا اولاقف ليصفتلا ىلا نورخا بهذو سايقلا

 الف نيعلا مئاق وه ام هدي يف سيلو بات ناو هبابرا ىلا هدر همزل نيعلا مئاق تابصتغملا

 مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري ىلاعت هلوق ىلا اورظن ءالؤه ناكو هيلع مرغ
 نيتاهب لالدتسالا هجو «جرح نم نيدلا يف مكيلع هنا لعج ام هلوق ىلاو رسعلا

 هيف كمهنم وهف هيلع ةردقلا دنع فقوني داكي ال ءيشل الحتسم ناك نم نا نيتيآلا

 مظعل هنم صالخلا هل رسيتي نا داكي ال هنم ةبوتلا داراو هأطخ هل رهظ ناف هيف روهتمو

 رهظف هدي يف ناك ام در يف هيلع جرح الو ةقشم الو جرحلاو ةقشملا هل تلصحف هفلتا ام

 . ءالؤه دنع قرفلا
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 نا انلق يناثلاو لوألا بهذملا حيجرت نيب رمالا راد اذاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 هبصتغا ام نوكي الف مالسالا ديقب كرشلا يه نامضلل ةعفارلا ةلعلا نا حجارلا

 امل الحتسم نوكي نا كرشملا يف طرتشي الو رم امل هيلع ملسي ىتح هل اكلم كرشملا

 لها نم نيكرشملا عيمج نع كلذ نامض طح دق ةلي هللا لوسر نا حص امل هبصتغا

 ىلاعت هلوقل ةي دمحم ةقيقح نوفرعي باتكلا لها نا كش الو مهريغ وأ باتك

 لح دقتعي ال قحلا فرع نمو « مهئانبأ نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا مهانيتآ نيذلا لل

 . مهلاومأ لحتسي الو هلهأ لاتق الو هتدناعم

 الو مالسالا ديقب كرشلا يه كلذ يف ةلعلا نا هللا دمحب رهظف نيدلا رون لاق

 نا مهلوقبو لمجلا موي لتق نميف ةشئاع نع نامضلل نيملسملا طحب انيلع ضرتعي

 دوجول هيلع عمتجملاب سيل هنال رهنلا لها يف دوق الو مرغ هيلع نكي مل بات ول ايلع
 . ملعا هللاو ةلئسملا يف فالخلا

 اهنم ةبوت بجت ال ىتلا رومالا يف باب
 ريغ وا الوق ناك ءاوس سفنلا نع هب ىقني يذلا لعفلل مسا يهو ةيقتلا اهنم

 نايب يف ايناث عرشن مث هاركالا دح الوا نيبن نا نم دب الو هيلع هركتسملا وهو لوق

 نم لجاعب هاركالا ىلع رداق ددهي نا هاركالا دحو يمقلعلا لاق لوقنف هيلع هركملا

 هنا هنظ ىلع بلغ دقو هيلع هركا ام ىلع مادقالا هلجال لتاقلا رثؤي تابوقعلا عاونا

 ةناعتسالاو ةمواقملاو برهلا نع زجعو هيلع ههركا امم عنتما نا هب هدده ام هب لعفي

 بابسالاو صاخشالا فالتخاب هاركالا فلتخيو عفدلا عاونا نم امهريغو هوحنب

 بابخو ركب وباو وي هثلا لوسر ةعبس مالسالا رهظا نم لوأ دهاجم لاق اهيلع هركملا
 امأو بلاط وبا هامحف مالسلاو ةولصلا هيلع لوسرلا اما ةيمسو رامعو لالبو بيهصو
 سمشلا يف اوسلجا مث ديدحلا عورد اوسبلاو نورخآلا ذخاو هموق هامحف ركب وبا

 متشيو مهخبويو مهمتشي لهج وبا مهاتاو سمشلاو ديدحلا رحب دهجلا مهنم غلبف
 اولعج مهناف لالب ريغ مهنم اولان ام نورخآلا لاقو اهجرف يف ةبرحلا لعج مث ةيمس
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 ىلا هوعفرو فيل نم البح هقنع يف اولعجو هوفتكف اولم ىتح دحا دحا لوقيف هنوبذعي

 لالب ريغ اودارا يذلاب ملكت انلك رامع لاق هوكرتف هولم ىتح هب نوبعلي مهنايبص

 اما يرهظ كدو الا اهافطا ام اران ىل اودقوا دقل بابخ لاق هوكرتف هسفن هيلع تناهف

 هيلع هركملا لعفلا كلذ رابتعاب يا اهتاذ رابتعاب عونتت نا اما يهف ةيقتلا عاونا نايب

 نم نالف اهتاذ رابتعاب اهعيونت اما اهيف عراشلا مكح رابتعاب اهعيونت نوكي نا امأو

 هاركالا لبقي ال ام هنمو رفكلا ةملكب ملكتلاو لتقلاك هيلع هاركالا لبقي ام لاعفالا

 ثيحف ةلآلا راشتنا نم عنمي كلذو ديدشلا فوخلا بجوي هاركالا نال انزلا وهو ليق

 رابتعاب اهعيونت امإو هاركالا ليبس ىلع لايتحالاب عقو هنا ملع دوجولا يف انزلا لخد

 ظفلتلا ىلع ههركا اذا ايك كلذو حابم لوالا عونلا عاونا يهف اهيف عراشلا مكح

 ىلع ربص الالب نا انيور انا اهدحا هوجول بجي ال هنكلو هل حابي ام اهنم رفكلا ةملكب

 همظع لب تعنص ام ستب ةلي هللا لوسر لقي ملو دحا دحا لوقي ناكو باذعلا كلذ

 ذخا ةمليسم نا يور ام اهيناثورفكلا ةملكب ملكتلا بجي ال هنا ىلع كلذ لدف هيلع

 اضيا تنا لاق يف لوقت ام لاقف هللا لوسر لاقف دمحم يف لوقت ام امهدحال لاقف نيلجر

 داعاف مصا انا لاق يف لوقت ام لاق هللا لوسر لاق دمحم يف لوقت ام رخآلل لاقو هالخف

 هلللا ةصخرب ذخا دقف لوألا امأ لاقف ةلي هللا لوسر كلذ غلبف هلتقف هباوج داعاف ةثالث

 . هل ائينهف قحلاب عدص دقف يناثلا اماو

 ظفلتلا ىمس هنا لوألا نيهجو نم ربخلا اذهب لالدتسالاو نيدلا رون لاق

 لذب هنا اهثلاثو لتق ىتح هنع كسما نم لاح مظع هنا يناثلاو ةصخر رفكلا ةملكب

 مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقل اباوث رثكا نوكي نا بجوف قشا قحلا ريدقت يف سفنلا

 رهط رفكلا ةملك نع كسما يذلا نا اهعبارو اهقشا يا «اهزمحا تادابعلا لضفا »

 يف هناسل نا الا هنم رهاط هبلق نا بهف اهب ظفلت يذلا اما رفكلا نع هناسلو هبلق

 هللاو لضفا لوألا لاح نوكي نا بجوف ةثيبخلا ةملكلا كلتب خطلت دق رهاظلا

 . ملعا
 ىلع وا رخآ ناسنا لتق ىلع ناسنا ههركا اذا ايك كلذو هلعف مرحي يناثلا عونلا

 طقسي لهو ةيلصالا ةمرحلا ىلع لعفلا ىقبي انه اهف هءاضعا نم وضع عطق
 . نالوق ال ما هركملا نع صاصقلا
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 لعف بجي هنا نم ينامعلا ةكرب نباو يزارلا رخفلا هيلا بهذ ام ثلاثلا عونلا

 ىلع هركا اذا ايك كلذو ةرورضلا دنع حابي امم هيلع هركملا لعفلا ناك اذا هيلع هركا ام

 لكالا بج انه اهف فيسلاب هيلع ههركا اذاف ةتيملا لكاو ريزنخلا لكاو رمخلا برش

 الا ةروصلا هذه يف هيلا ليبس الو بجاو تاوفلا نم حورلا نوص نأل كلذو امهدنع

 نا بجوف هللا قحل ةناها هيف الو ناويح ىلع ررض لكالا اذه يف سيلو لكالا اذهب

 اذه ةحابا ىلا امهريغ بهذو ةكلهتلا ىلا مكيدياب اوقلت الو ىلاعت هلوقل ببي
 . هيبوجو مدعو عونلا

 رفكلا ةملكب ةيقتلا ةحابا ىلع ةلدالا نم مدقت امل حيحصلا وهو نيدلا رون لاق

 لعفلاب بجت ال نا ىلوالا نمف لوقلاب ةيقتلا ببحت مل ىتم هناف كلانه اهبوجو مدعو
 اييف رومالا هذهب اهئايحا بجو ناو هناف بجي ىتح ةكلهتلا ىلا سفنلاب ءاقلا انه سيلو

 ساقي فيك انه ام هيلع ساقي الف عوجلا هرطضا اذا ايك هاركا ريغ نم اهيلا رطضا اذا

 اذا ام فالخب لتق هنا لاقي امناو ، هسفن لتاق هنا عوضوملا اذه يف هيلع قدصي ال وهو

 تام ىتح ذئنيح هنع كسما اذا هناف هل هحابا دق هللا نا لاحلاو كلذ ىلا عوجلا هرطضا

 يفو مكسفنا اولتقت الو» ىلاعت هلوق تحت هلعف لخديف هسفن لتق هنا لاقي نا حص
 كلذ بوجو مدع ىع لدي ام اهريغو ةمالا هذه نم ءاحلصلا راثا يفو ةيوبنلا ةنسلا

 اذا الا هب ةيقتلا تحيبا دقف الوق ناك ناف العف وا الوق نوكت نا اما ةيقتلا نا ملعاو

 ةيقتلا لاثمف يتأي فالخ هيفف هريغل الام فلتا اذا امأ اسفن فلتا وا ناسناب اررض رج

 ناسللا ىلع رفكلا ةملك ءارجاك يه دحا ىلع ررض لوقلا يف نكي مل اذا لوقلاب

 ارمضم بلقلا ناك اذا ناسللاب قحملا ةوادعو لطبملا ةيالوكو ناميالاب نئمطم بلقلاو

 هاركالا نع ءعيشانلا لوقلا كلذب قالطلا تبثي لهو قالطلاو قاتعلاكو كلذ فالخ

 ناسنا ىلع ةلالد لوقلا يف ناك اذا ايك دحا ىلع ررض لوقلا يف ناك اذا الاثمو نالوق

 هريغب ىقتا امنا هنال دحال لحي ال اذه ناف كلذ وحن وا لتق وا حرج وحنب هملظ ديرا

 مهد اذا ايك الام فلتا اذا هلاثمو هريغ سفن نم ءاقبلاب ىلوا هسفن تسيلو هسفن نع

 هوفلتا لاملا ىلع مهلد ناو كلذ وحن وا لتق هيلع مهدي مل نا هنا فاخو هريغ لام ىلع

 رطضملل هللا اهحابا يتلا لاعفالا نم نوكي نا اماف الوق نكي مل اذا لعفلا نا ملعاو
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 مل يتلا لاعفالا نم نوكي نا امأو كلذ وحنو مدلا لكاو ريزنخلا محل لكاو ةتيملا لكاك

 ناك ناف كلذ وحنو قحلا ريغب لتقلاو اهقارغاو سفنلا قارحاك رطضملل هللا اهحبي

 لاوقا ةثالث ىلع اهب ةيقتلا زاوج يف فلتخا دقف رطضملل هللا اهحابا يتلا لاعفالا نم

 . ةحابالا يناثلاو بوجولا لوألا اهنم نالوق مدقت

 هذه ةحابا رصقب هب نولئاقلا لدتساو نيدلا رون لاق رطخلا ثلاثلا لوقلاو

 نولئاقلاو اقلطم ال لحملا كلذ يف اهحابا امنا صنلا ناف عوجلاب رطضملا ىلع ءايشالا
 هولعج امناو ةصمخملا وهو باتكلا يف عقاولا ديقلا كلذ اوربتعي مل ةيقتلا يف اهتحاباب

 الوق ةيقتلا يف زوجي الف رطضملل حابملا ريغ نم لعفلا ناك ناو داتعملا بلغالا باب نم
 له لعفف صاصقلا وا دحلا هيف بجي عيش لعف ىلع دحا هركا اذا هنا ملعاو ادحاو
 هيلع دحلا ةماقا دوجو ىلا موق بهذ نالوق ال ما هنم صتقيو دحلا هيلع بجي
 لتق امنا هنالو هلعف هل لحي ال لاح يف هنم دصق ىلع كلذ لعف امنا هنال هنم صاصقلاو

 اونما نيذلا نيذلا اهيا اي ىلاعت هلوقل صاصقلا هيلع بجيف اناودع ادمع حرج وا

 اوعمجا مهنالو 4«رصاصق حو رجلاو ىلاعت هلوقلو «ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك
 هايا هدصق لاح هسفن نع هعفدي نا دصق نمل لح هحرج وا هلتق هركملا دصق ول هنا ىلع
 هنم لتقلا رودص دنع نوكي نالف همد رادها بجوي لتقلا ىلع همادقا مهوت ناك املف

 نم هيف ال كلذ بوجو مدع ىلا نورخا بهذو ىلوا ناك اردهم همد ريصي ةقيقح

 متدجو ناف متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا او ؤردا ةلت لاق دقو هاركالاب ةهبشلا

 ين ءعىطخي نا نم ريخ وفعلا يف ءعىطخي نئل مامالا ناف هليبس اولخف اجرخم ملسملل

 نم دح يف الا مهتارثع ماركلا اوليقاو تاهبشلاب دودحلا اؤردا ةي لاقو ةبوقعلا
 اوعفدا ةلي لاقو دودحلا ليطعت مامالل يغبني الو دودحلا او ؤردا ةنلتع لاقو هللا دودح

 . ملعا هللاو اعفدم اهل متدجو ام هللا دابع نع دودحلا

 أطخلا مكح ںاب

 برضي نا دصق اذا ايك هريغ يف اطخيف هلعف زوب عيش لعفل دصقلا اطخلا
 اهل لوقيف ةراب تنا هتجوزل لوقي نا دصقي وا الثم اناسنا ةبرضلا تباصاف احابم اريط
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 وأ كلذ وحنو رح تنا هل لوقيف حلاص تنا هدبعل لوقي نا دصقي وأ الثم قلاط تنأ

 دارا ةباحصلا _ ةعبل كلذ ىرج ايك ينبذع مهللا لوقيف ينمحرا مهللا لوقي نا دصقي

 هل لاق ىتح هيلع كلذ دتشاف رانلا ينلخدا مهللا لاقف ةنجلا ينلخدا مهللا لوقي نا

 نوكي نا حلص اذلو دصقلا نم اعون أطخلا يف نا كل رهظي اذاف نيذلا رون لاق

 هيف دصقلا ناك امل نكل كلذ وحنو ةبقرلا ريرحتو ةيدلا ميلستك ماكحالا ضعبلاببس

 وأ هببسب صاصقلا عفتريو هنقاعلا ىلع ةيدلا بجتف اففحم نوكي نا حلص مات ريغ

 . يي هيبن ناسل ىلعهبحاص نع أطخلا مثا هللا عفرو كلذ وحن

 نم ىلع مهدنع نامض الف اضيا ماكحالا عفر ىلا موق بهذو نيدلا رون لاق

 تبهذ 0 ال ما أطخلاب هذخاوملا هللا ىلع زوجي لهو كلذ وحنو الام هأطخب فلتاف أطخا

 وا انيسن نا انذخاوت ال» ىلاعت هلوق رهاظ يفو ةيرعشالا هتزاجاو كلذ عنم ىلا ةلزتعملا

 هب ةذخاوملا عوقو مدع ىلع قافتالاو اهعفر اوبلط ام هب ةذخاوملازجت مل ول اولاق همانأطخا

 نيبو هنيب اييف ناك ناو هل داقني نا هيلع بجي ماكحالا نم ايكح رهاظلا همزلا يذلاو

 نمكو كلذل داقنيو نعذي نا هيلع بجي هناف دوقلاب مكاحلا هيلع مكحف ءىطحم هللا

 هنيب اميف قلطت ال اهناف قلاط تنأ لاقف ةراب تنا لوقي نا دارا اذا ايك اطخ هتجوز قلط

 ناعذالاو دايقنالا هيلع بجو قالطلا عوقوب مكاحلا مكحو هتمكاح ناف هللا نيبو

 هناف قتعلاب هل مكحف هدبع همكاحف أطخ ىلع هدبع قتعا نمك كلذو مكاحلا مكحل

 . ملعا هللاو قتعي

 ةسوسولاو نايسنلا يف باب
 ضعبل لجرلا نايسنك هبنم نداب هل هبنقي ام وهو لوهذ نايسن اما نايبلا

 هيلع هيبنتب هيسن 1 هبحاص هبنتي ال ام وهو لهج نايسن امأو هب ساب ال اذهو هءاضعأ

 ريخ الو هيف عفن ال امم ناطيشلاو سفنلا ثيدح يهو ةسوسولا لعف يا هعبل
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 هيف ريخ ال امو لمع نم سفنلا يف عقي امل لاقي حتفلاب مسالاو رسكلاب ساوسولاك
 لين ريدقت نم عقي الو سابيا فوخلا نم عقي املو ماهلا ريخلا لمع نم عقي الو ساوسو
 نوكي نا اما نايسنلا نا ملعاو رطاخ هل الو ناسنا ىلع ال ريدقت نم عقي املو لما ريخلا

 يف نوكي نا اماو اقافتا روذعم هبحاصو ملعلا الو اهب لمعلا مزلي ال يتلا ءايشالا يف

 هلوسر هب ءاج ام ةفرعمو هلوسر ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعمك اهب ملعلا مزلي ىتلا ءايشالا

 اذا اما اهب ملعلا ةجح مايق دعب ءايشالا هذه لهج نم ةلزنمب هنال اقافتا كلاه هبحاصف

 اماو نالوق هرذع يفف مالسلا هيلع ليئاربج ريغ اكلم وا ةي دمحم ريغ ايبن يسنملا ناك

 قوقح نم نوكي نا اما هنال ناعون اذهو اهب ملعلا مزلي ال يتلا ءايشالا يف نوكي نا

 نا اماو اقافتا روذعم ءايشالا هذه يسانف امهوحنو موصلاو ةولصلاك ةصاخ ىلاعت هللا

 ةعيدولاو نيدلاك ةمذلاب قلعت ام امهدحا ناعون اضيا اذهو دابعلا قوقح نم نوكي

 يسنو هنم بات مث هرما لوأ يف ايدعتم ناك ولو اضيا روذعم اهيسانف اهوحنو ةنامالاو

 قاتعلاو قالطلا يسنف هقتعا دبعو اهقلط ةجوزك نيعلا مئاق ناك ام اهيناثو هنامض

 ءيشلا كلذ ىلع هتماقا عم يساانلا اذه رذع يفف كلمتلاو عاتمتسالا ىلع رمتساف

 امنا سفنلا ةسوسوب هرذعي مل نم مهنمو ثيدحلا مومعل هرذع نم نيملسملا نم نالوق

 هررقي الو رطاخلا كلذ بجي ال نا هيلع بجيف هتقاط بسح اهعفد يف هداهتجا دعب وه

 . ملعا هللاو هسفن يف
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 هقفلا ل وصا ب اتك

 اهتلدا نم ةيعرشلا ماكحالا طابنتسا ىلع هب ردتقي ملع وه هقفلا لوصا دح
 ماكحالاب دارملاو لالدتسالاو سايقلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا يه اهتلداب دارملاو

 ةحابالاو ةيهاركلاو ميرحتلاو بدنلاو بوجولاك { ةيفيلكتلا ماكحالا يه ةيعرشلا

 باتكلا امأ ةيطرشلاو ةيلعلاو ةينكرلاك ةيعضولا ماكحالاو داسفلاو ةحصلاك اهتارمثو

 امأ ةيعرشلا ماكحالا ديفت اهنا يف نيملسملا نم دحا نيب فالخ الف عامجالاو ةنسلاو

 اماو هتيجح راكنا وا عامجالا راكنا يف انيفلاخم ضعب نم ذش نم الا انظ اماو اعطق

 . اهب يعرشلا مكحلا توبث يف فلتخا دقف لالدتسالاو سايقلا

 ىلع سايقلاب دبعتلا توبث يف اوفلتخا سانلا نا ملعا هللا همحر نيدلا رون لاق

 تبثم حيحصلا سايقلا نا نم ءايلعلا نم روهمجلا هيلع ام اهنم حصالا بهاذم

 ةلدا دحا اذه ىلع سايقلاف ةنس وا باتك نم صن هيف دري مل اميف يعرشلا مكحلل

 لوهجم عيش سايق ىلا ةراشالا يف ةلي هنع صنلا نم درو ام كلذ ىلع ليلدلاو عرشلا

 نع ةي هتلأس دقو ةيمعتخلا ثيدح يف ايك كلذو مكحلا مولعم ءيش ىلع مكحلا

 دقف هنع ايزجم كلذ ناكا هتيضقف نيد كيبا ىلع ناك ول تيأرا لاقف اهيبا نع اهجح

 ةيم هلوق كلذ نمو دابعلا نيد ىلع لاعت هللا نيد سايق ىلا ثيدحلا اذه ىف ةي راشا

 ناكا هتججم مث ءاملاب تمضمت ول تيأرأ موصلا دسفت له مئاصلا ةلبق نع لئس دقو

 ىلع هتجوزل مئاصلا ةلبق سايق ىلا ثيدحلا اذه ينيم راشا دقف موصلل ادسفم كلذ

 اليلد اهب سايقلا نوكيف سايقلاب مكحلا توبث ىلع تلد ثيداحالا هذهف ءاملابهضمضمت

 نيب ام ةباحصلا نا كلذو سايقلا توبث يف درو ةباحصلا نم عامجالا نا ىلع ايعرش

 اذا سايقلا نأل ىضر نع الا عضوملا اذه لثم يف تكسي ال تكاسلاو تكاسو ساق

 اهلثم رييغت نع توكسلاو يعرش مكح ةدايز اهب ةعدب هثادحاف ع رشلاب اتباث نكي ل

 تبثف ىضر راكنالا نع توكسلا نا انعطقف ةيقن كلانه امو اعطق مارح ةيقت ريغ نم
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 لوصا امهادحا نيتملك نم بكرم يفاضالا ىنعملا ثيح نم هقفلا لوصاو ىعدملا

 يف لقن مث هريغ هيلع ىنتبي ام ةغللا يف وهو لصا عمج وهف لوصالا امأف هقفلا ةيناثلاو

 باطخلا مهف ةغللا يف وهف هقفلا اماو ماكحالا اهيلع ىنبت ىتلا ةلدالا ىلا حالطصالا

 ملعلا نم صوصخم عون ىلع ايلع هولمعتساو ىنعملا اذه نم لقن مث ضومغ هيف يذلا
 انه اه ملعلاب دارملاف اكرتو العف اهيلع امو اهل ام سفنلا ملع هنأب عونلا كلذ اوفرعو

 دبعلل ام ةفرعم نم انكمتم اهب فصتملا راص ىتح دعاوقلا ةسرامم نم ةلصاحلا ةكلملا

 نم هيلع تدرو اذا نكل هنع الفاغ وا لاحلا يف همكحل ارضحتسم اكرتو العف هيلع امو

 جرخيف اهيقف ىمسي ةفصلا هذه بحاصو اهنع باوجلا نم نكمت ةلئسم بابلا كلذ
 ملعلا وه هقفلا نا هلصاحو هريغل ادلقم ناك نمو نيقلتلاب ماكحالا فرعي نم كلذب

 ةيملعلا ماكحالاب ملعلا جرخيف ابوجوو ةحاباو اكرتو المع دبعلا لعف ماكحاب
 يف ةزئاجلاو هل ةبجاولا ىلاعت هللا تافص نع هيف ثحبي ملع وهو ديحوتلا لئاسمك

 ةرخآلا يفو هءانفو ملاعلا قلخك ايندلا يف ىلاعت هلاعفا نعو هيلع ةليحتسملاو هقح

 بتكلا لازناو لسرلا ثعبك اهيف همكح نعو اهيف فلكملا ديباتو ماسجالا ثعبك
 هيف ثحبي ملع وهو قالخالاب ملعلا اضيا هنع جرخيو يصاعلا ةبوقعو عئاطلا ةبوثمو
 ءايرلاك مومذملاو صالخالاك اهنم دومحملا دبعلا تافص نع

 ةيعرشلا ماكحالا اهتابثا ثيح نم ةيعرشلا ةلدالا وه هقفلا لوصا عوضومو

 تابثا ةيثيح ةاعارم نم دب الو ةيعرشلا ةلدالاب اهتوبث ثيح نم ةيعرشلا ماكحالاو
 يف وه امنا نفلا اذه يف ثحبلا نأل ليلدلا نم مكحلا توبث ةيثيحو مكحلل ليلدلا

 سفن يف ال ةلدالاب تتبث يتلا ماكحالا لاوحا يفو مكحلا اهب تبثي يتلا ةلدالا لاوحا

 ' هفرع نم نا يه هب فراعلا اهيلا يهتني يتلا هقفلا لوصا ةياغو ماكحالاو ةلدالا

 بدنو بوجو نم دابعلا ىلع هب مكح ىذلا ىلاعت هللا مكح فرع هدعاوق نقتاو

 ايك بجاولا يدؤيف ةسمخلا هذه نم دحاو لك لحم فرعيو ةحاباو ةيهاركو رطخو

 هيلا جاتحا ام يتأيو هوركملاو مرحملا بنتجيو هناكما بسح بودنملا ىلا ع راسيو هب رما
 دبالا ةداعس ىلا كلذب يهتنيف هداشرا هنكما نم كلذ ىلا دشريو تاحابملا نم

 هللا مكحو ماكحالا ملعو ةيبرعلا ملعو مالكلا ملع يهو نونف ةثالث نم دمتسيو
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 لها لك ىلع بجي هناف ةيافك ضرف ناك امبرو هميلعتو هملعت بدني هنا هيف ىلاعت
 لح يف هيلا نوعجريو مهنيد رما مهملعي نم مهيف نوكي نا ضرالا نم ةيحان

 نا هب املاع هنوك يف طرتشي الو نفلا اذهب املاع الا ةفصلا هذهب نوكي الو مهتالكشم

 ردتقي ةكلم اذ نوكي نا هب املاع هنوك يف يفكي امناو ةديدجلا هتاحالطصاب املاع نوكي

 مل ما الثم ماع هنا ليلدلا كلذ مسا فرع ءاوس اهتلدا نم ماكحالا طابنتسا ىلع اهب

 دنع اهنم حجارلا حيجرتو اهعضاوم ةلدالا عضو ىلع ةيوق هتكلم تناك اذا هفرعي

 . ملعا هللاو ضراعتلا

 لوألا نكرلا

 باتكلا ثحابم ف

 لوقنملا ةيم دمحم انيبن ىلع لزنملا مظنلا هناب فرعو ميظعلا نارقلا وه باتكلا

 وحن نم هلاوحا نم ءيش يف هتضراعم دصق نم زاجعا هلازنا يف نا لاحلاو ارتاوت هنع

 هريغو نارقلا لمشي سنج مظنلاف ةرهاقلا هنيهاربو ةرهاظلا هبيكارتو ةرهابلا هتسغالب

 جرخف فيرعتلا اذه نم باتكلا ريغل جرح لصف هدعب امو فلؤم مالك لك نم
 لزنا امناو اذكه ايظن لزنت مل اهناف ةي هيلع ةلزنملا ريغلا ثيداحالا انيبن ىلع لزنملاب

 ةوالتلا خوسنم ارتاوت هنع لوقنملاب جرخو هريغ ىلع ةلزنملا بتكلاو اهيناعم ةيم هيلع
 ديقب جرخو نارقلا مكح هل يطعي الو نارقب سيل هناف اداحا ةلي هنع لقن امو

 . اهلقن ضرف ىلع ةينابرلا ثيداحالا زاجعالا

 تعمجا دقو اليصفتو ةلمج نآرقلا رتاوتب ةداعلا تضق هللا همحر نيدلا رون لاق

 رفاك هنم وه ام هنم صقانلاو هنم سيل ام هيف دئازلاف رتاوت كلذك هلقن نا ىلع ةيدمحملا

 فالخب لوقي يبنلاو نارقلا نم اذه نا ربخا ثيح هب ءاج اميف يبنلا بيذكت هنمضتل

 ةدايزلا نم ظوفحم نآرقلا نا ىلع هنم لوقي يبنلاو نأرقلا نم سيل اذه ناو كلذ

 وه امتا ظفحلاب دارملاو هئنوظفاحل هل اناو ركذلا انلزن نحن اناإ» ىلاعت هلوقل ناصقنلاو

 وه ام ةيعمسلا ةلدالا نم نا نوملسملا عمجاو لاق هنم ناصقنلاو هيف ةدايزلا نع ظفحلا
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 ةلالدلا ينظ وه ام اهنمو اصيصخ الو اليوأت لمتحي ال يذلا مكحملاك ةلالدلا يعطق

 هنا معزو عامجالا اذه يزارلا رخفلا ضقن مث لاق كلذ وحنو داحآلا ربخو ماعلاك

 ةيظفللا ةلدالا هذه ناب كلذل جتحاو ةلالدلا يعطق وه ام ةيعمسلا ةلدالا نم سيل

 يه امنا ءايشالا هذه نم دحاو لك ةياورو فرصلاو وحنلاو ةغللا ةفرعم ىلع ةفقوتم

 . اينظ نوكي نا ىلوا ينظلا ىلع فقوتملاو انظ الا ديفت الف داحآ ةياور

 ةلدالا ظافلا عيمج نا ملسن ال اناف الوا اما لطاب معزلا اذهو نيدلا رون لاق

 اماو ةلدالا ظافلا ضعب كلذ ىلع فقوتملا امناو هرك ام ةفرعم ىلع ةفقوتم ةيعمسلا

 اناف ايناث اماو ماعلاو صاخلا هباطخ عامس سفنب هانعم فرعي امنا هناف رخآلا ضعبلا

 اهنم ريثك هىياور نا لوقن لب هىيدا;خااهعيمج فرصلاو وحنلاو ةغللا ةياور نا ملسن ال

 وحنو رانلاو ءاملاو ضرالاو ءايسلاك كيكشتلا لبقت ال ىتلا ظافلالاك كلذو رتاوتم

 ةداع بذكلا ىلع مهلثم ءوطاوت نكمي ال ريثك ددع مولعلا كلت ةلقن ناف اثلاث امأو كلذ
 رتاوتملا مكح ءيشلا كلذ يطعي نا بجو عضاوملا نم عيش يف مهتياور تقفتا اذاف

 لوقنم لكو هبولطم رخفلل متي الف نآرقلا ظافلا نم ريثك يف مهتياور تقفتا دقو

 تبثن الو انآرق ىمسي الف رتاوتلاب لقن ام مكح طعي مل رتاوتلا دح غلبي مل القن ةني هنع

 الب كلذ وحنو هل بنجلا سم ةمرحو ةولصلا يف هتءارق زاوج نم ةينارقلا ماكحا هل

 عضاوملا يف رتاوتملا ريغلا لوقنملاب لمعلا انيلع بجي نكل كلذ يف نيملسملا نيب فالخ

 لمعلا انل زوجيف ملعلا نود لمعلا بجوي رتاوتملا ريغ نأل رتاوتملا اهيف ضرعي مل يتلا

 ةلزنم تارقلا نم ذاشلا لزنن انال عضاوم يف كلذ انيلع بجي لب تارقلا نم ذاشلاب

 نم ذاشلاب لمعلا زوجي ال بجاحلا نباو ىعفاشلاو كلامو ءاطع لاقو داحآلا ربخ

 تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف دوعسم نبا ةءارق كلذ لثم داحآلا ربخ فالخب تارقلا

 الاو انارقو داحا ربخ لوقنملا نوكي نا نيعتيف لوبقلا بجوت ةلادعلا نا نيدلا رون لاق

 مزليف لاق ابهذم نوكي نا زوجي اولاق دوعسم نبا بذكب لئاق الو لقانلا بيذكت مزل

 هب لمعي الفءاطخ انآرق هتياور ذا هطخب اعوطقم اربخ ريصي اولاق مظعا وهو رافكالا
 لاق ةينآرقلاب هفضوب لقانلا اطخا ناو هاضتقمب لمعلا بجو ابوذكم هنظن مل ايهم لاق

 ةرشعلا ءارو ام وه يوغبلا لاقو ةعبسلا ءارو ام وه تارقلا نم ذاشلا نا ملعاو
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 ةثالثلا اماو ةزمحو مصاعو رماع نباو ريثك نباو يئاسكلاو ورمع وباو عفان ةعبسلاف

 رفعج وباو يرضخلا بوقعي وبا مه جاهنملا بحاص لاقف يوغبلا مهداز نيذلا
 ىنعملا ىلع لادلا ظفلل نا ملعاو زازبلا ماشه نب دمحم وباو هريغ لاقو يربطلا
 : ةعبرا تارابتعا

 . ةغللا عضو ةهج نم لوألا رابتعالا

 هباشتملاو نيبملاو لمجلملاك كلذو ءافخ وأ روهظ نم ىنعملا مهف ٹيح نم ىناثلا

 . مكحملاو

 هل عضو ام ريغ يفو هل عضو اميف ظفللا لامعتسا ثيح نم ثلاثلا رابتعالا

 لادلا وه كلذو هنم مكحلا ذخا ثيح نم عبارلا رابتعالا زاجملاو ةقيقحلا كلذو

 وهو لوألا رابتعالا ناك املو هتلالدب لادلاو هئاضتقاب لادلاو هتراشاب لادلاو هترابعب

 صاخلا ناكو كرتشملاو ركنملا عمجلاو ماعلاو صاخلا ىلع المتشم يعضولا رابتعالا

 رئاس ىلع هثحبم مدق اناهرب اهاوقاو ةدئاف اهمتاو انايب اهحضواو اعضو ةعبرألا صخا

 . عونلا اذه ثحابم

 هماكحاو ص اخا باب

 صاخلا يف ىنعملا كلذ نوكي دقو درفم ىنعم ىلع لد ام هناب صاخلا فرع

 ظافلا نم كلذ وحنو فلاو ةئامك ايرابثعا نوكي دقو ناسناو لجرو ديزك ايقيقح
 وا ةئام وه يذلا ردقلا كلذ اهنم ربتعا نكل اهتاذ يف ةريثك ناعمل ةعوضوم اهناف دادعالا

 لاخ دحاو ىنعم عومجملا رابتعاب وهف هيلع الع ظفللا اذه هل عضوف كلذ وحن وا فلا

 هنوك رابتعاب صاخلا يف لخدف هدارفا ةرثكل ددعتم عيمجلا رابتعابو دادعتلا لومش نم

 يسنج ىلاو ةماو دبعو ةأرماو لجرك يعون ىلاو ورمعو ديزك عومجملا كلذل ايلع

 صاخلا لمشيو امهوحنو سرفو ناسناك يعونلا نم هانعم يف اعويش رثكا ناك ام وهو
 فالخ الف يبنلاو رمالا اماف مومعلا نم مهدرجت لجال يهنلاو رمالاو ديقملاو قلطملا

 نيمسق ايهلعج ضعبف ديقملاو قلطملا يف فالخلا امناو صاخلا ماسقا نم ايها يف
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 ماعلا نم قلطملا مهضعب لعجو ايهسأرب نامسق ايهف ماعلا نمو صاخلا نم نيجراخ
 . صاخلا باب نم انوكي نا نورخا راتخاو

 الا هظفل هيلع لد امب عطقلا صاخلا مكحو يدنع راتخملا وهو نيدلا رون لاق
 نم ظفللا ةقيقح ةدارا نم ةعناملا ةنيرقلاك كلذو عنام هعنم وا ضراع هيلع ضرع اذا
 وه امنا يئرملا نا ىلع لدي ادسا تيأر لئاقلا لوق ناف يمري ادسا تيأر انلوق وحن
 هل عضو ام ريغ ىلع لديف هلصا ةدارا نم عنام يمرلا ركذو اعطق سرتفملا ناويحلا
 كارتشا ناف همعو رق ةثالث نهسفناب نصب رتي تاقلطملاو ىلاعت هلوق وحنو ةينظ ةلالد

 كلذ الولو رخآلا نود امهدحا ةداراب عطقلا نم عنام رهطلاو ضيحلا نيب ءورقلا
 . ملعا هتلاو صاخلا نم هنوكل عطقلل اديفم ددعلا ناكل كارتشالا

 رمألا باب

 لوقلاب نوكي وهو ءاعدلا هجو ىلع ال فك ريغ لعف بلط هناب رمألا فرع

 مل يذلا لوقلابو ةوكزلا اوتاو ةولصلا اوميقا وحن ةقيقح رمالل عوضوملا صوصخلا
 لعفلاب عيجي دقو مايصلا مكيلع بتك وحن دارملا ىلع ةلادلا ةينرقلا عم كلذل عضوي

 ذا سانلاب يلصت نا كعنم ام ةولصلا تيضق امل هنع هللا ىضر ركب يبال ةتيم هلوقك

 سولجلا ىلا ةراشالاك ةراشالاب نوكي دقو هعفد لب ظفل كانه نكي ملو كترما
 ال فك ريغ لعف بلط ىلع ةلادلا ظفللا يه ىتلا ةرابعلا مسقنتو امهوحنو برضلاو

 لعفا نزو ىلع ناك ام وهو بلطلا كلذ يف ةقيقح امهدحا نيمسق اهب ءاعدلا هجو ىلع

 هتعس نم ةعس وذ قفنيل وحن رمالا مالب لعفيل نزو ىلع ناك امو ةولصلا اوميقا وحن
 بتك مايصلا مكيلع بتك وحن ربخلا ةغيصب دراولا رمالا وهو زاجم يناثلا مسقلاو
 تانامالا اود ؤت نا مكرمأي هللا نا ءاضعا ةعبس ىلع دجسا نا ترما لاتقلا مكيلع

 هذهب رمالا ناك امناو ةبقر ريرحتف نيكاسم ةرشع ماعطا هترافكف وحنو اهلهأ ىا

 ريغ يف لامعتسا رمألا يف اهلامعتساف رابخالل ةعوضوم ةغيصلا هذه نأل ازاجم ةغيصلا

 . هل تعضو ام
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 هب رومأم بودنملا نا فرعت روكذملا بلطلاب رمالا انفيرعت نمو نيدلا رون لاق
 وباو سررمع لاقو يخامشلا ردبلاو عيبرلا يا بهذم وه اك هلعف بولطم هنا ىنعمب

 عيبرلا يباو سورمع لوق نيب عمجلاو يخامشلا ردبلا لاق هب رومأام ريغ هنا بوقعي
 ريغلا بلطلا ىلع هلمح عيبرلا وباو بوجرلا ىلع رمالا الح بوقعي اباو اسورمع نا

 . مراح زاجلا

 بلط هنأب فرعملا رمالا مكحو يظفل مهنيب فلخلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ىنعم نع هفرصت مل ام اعرشو اعضو بوجولا وهو ءاعدلا هجو ىلع ال فك ريغ لعف

 بولطم ايهنم الك نأل باذعلاو دوجولل هتاذ يف الماش ناك ناو هناف ةيىرق بوجولا

 عنتما نيح سيلبال ىلاعت هلوق اهنم بلطلا تاذ نع ةجراخ ةلدأب نيعت امنا بوجولاف

 هلوق وهو نئارقلا نع اقلطم رمالا ناكو ه4كترما ذا دجست ال كلامإ» دوجسلا نع
 كرت انبر هيلع ركناف ههسيلبا الا اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذاه ىلاعت

 كرت يف رذعلا سيلبال ناكل نئارقلا مدع دنع بوجولل رمالا نكي مل ولو دوجسلا

 هل نكي مل هنكل يصعي ال هكراتو بدن رمالا اذه نا هباوج يف لوقي نا زاوخل دوجسلا

 رمالا نا ىلع لدف نعللاو درطلاب كلذ بيقعتو هيلع راكنالا ليلدب هكرتب رذع

 نا هرما نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف ىلاعت هلوق اهنمو ةنيرق هفرصت مل ام بوجولل

 دده ىلاعت هنا ةيآلا نم لالدتسالا هجوو ههإميلا باذع مهبيصي وا ةنتف مهبيصت

 كرت نع الا ديدهتلا اذه نوكي الو ميلالا باذعلاو ةنتفلاب هتباصاب رمالا يكرات

 ةولصلا يف وهو هاعد دقو يردخلا ديعس يال مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق اهنمو بجاولا

 هلل اوبيجتسا اونما نيذلا اهيأ ايع ىلاعت هللا لاق دقو بيجتست ال نا كعنم ام

 . «}مكاعد اذا لوسرللو

 ىلع ركنا ملسو هيلع هللا ىلص هنا ثيدحلا نم لالدتسالا هجو نيدلا رون لاق

 ام هكرتل الا هيلع ركني الو ةيآلا يف دراولا رمالا كلذ مم ةباجتسالا كرت ديعس يبا

 ةباجتسالا نكت مل ولف مكلامعا اولطبت الو ىلاعت هلوق عم يلصي وهو اييس ال هيلع بجي
 بيجتسيو اهكرتي نا ةني هرما امل ديعس وبا اهيف يتلا ةولصلا نم بجوا لوسرللو هقن

 نم رهظي ملو مهدعب نمو ةباحصلا نم بوجولا ىلع رمألاب لالدتسالا عاش هنا اهنمو
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 وا اعيمج اولاق نا يلوق عامجا هب دتعي نم راكنا ريغ نم عايشلاو كلذ راكنا مهدحا

 رمالا نا وهو بولطملا تبثف ةجح لكلاو نوقابلا تكسو ضعبلا هلاق نا يتوكس

 يف يرجي لب لعفا ةغيصب اصاخ سيلو عامجالاو ةنسلاو باتكلاب بوجولل قلطملا
 هيضتقت ام ىلا فرص بوجولا ةدارا نم رمالا عنمت ةنيرق تماق ناف اهريغو مكترما

 متملع نا مهوبتاكف ىلاعت هلوق يف بدنلا ىلا فرص امك ازاجم يناعملا نم ةنيرقلا

 داشرالا ىلاو ه4تابيطلا نم اولكإ» ىلاعت هلوق يف ةحابالا ىلا فرص امكو هما ريخ مهيف
 بدنلا يف ةحلصملا نا بدنلاو داشرالا نيب قرفلاو متعيابت اذا اودهشاو ىلاعت هلوق يف
 شطعلا دنع رخآل كلوق يف لاثتمالا ةدارال فرص اكو ةيويند داشرالا يفو ةيورخا

 داشرالاو بدنلاو بوجولا نيب يهف ةقالعلا اماو ةرهاظ لكلا يف نئارقلاو ءام ينقسا

 ةيونعم ةهباشم يهو نذالا ةحابالا نيبو هنيبو بلطلا يف اهكارتشال ةيونعملا ةهباشملا

 . اضيا

 وه هريغ يف زاجم بوجولا يف ةقيقح رمالا نا نم كل تمدق امو نيدلا رون لاق
 يضتقت ةنيرقل الا بوجولا يضتقي ال مشاه وباو يلع وبا لاقو لاق روهمجلا هيلع ام
 ال طقف اعرش بوجولل هناب انموق ءاهقف رثكا لاقو لاق بدنلا يف ةقيقح وه امناو كلذ

 بدنلاو بوجولا نيب كرتشم لب ليقو بدنلل مهدنع هعضو لصاف ةغللا ةهج نم
 مرح اذا يا ءادتبا درو نا همكحك وه بدنلا دعب وأ رطخلا دعب درو نارمالا مكحو

 بذن اذا اذكو هتقيقح نع هفرصت ةنيرقل الا بوجولل رمالا كلذف هب رما مث ائيش هللا

 بسنو ةقيقح ةحابالل وه ليقو ةنيرقل الا بوجولل هب رمالاف هب رما مث ءيشل
 . رثكالل

 يف حرصو لاق ةقيقح ةحابألل هنا هرصتخم يف ردبلا مالك رهاظو نيدلا رون لاق
 درو ام لاثم ةحابالا ىلا باجحالا نع هل ةفراص ةنيرق رظحلا دعب رمالا دورو نا هحرش

 مرحلا رهشالا خلسنا اذاف» ىلاعت هلوق هتقيقح نع هفرصت ةنيرق هل سيلو رظحلا دعب

 رماو مرحلا رهشالا يف نيكرشملا لاتق مرح ىلاعت هنا كلذ نايب ةيآلاهنيكرشملا اولتقاف
 دعب درو ام لاثمو مهنيب فالخ الب ةيافكلا ىلع بجاو رمالا اذهو اهخالسنا دعب هب
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 ن رهطت ذاف اوداطصاف متللح اذاف ىلاعت هلوق هتقيقح نع هفرصت ةنيرق هلو رظحلا

 ةعفنم هب رومأملا نا يه لكلا يف ةنيرقلاو اورشتناف ةولصلا تيضق اذاف ه نهوتاف

 ةبجاو اهناف ررضلا عفدي اهب يتلا الا ةيويندلا عفانملا نم ائيش عرشلا بجوي ملو ةيويند

 ديقم ىلا مسقني رمالاو هانلق ام تبثف اهتاذل ال ررضلا عفد وهو اهريغل وه امنا اهبوجوو
 ام اهدحا عاونا ىلع وهف ديقملا اماو همكح يتأيسف قلطملا اماف ديقلا نم قلطم ىلاو

 هيف ديقلا ام اهعبارو ماودلا هيف ديقلا ام اهثلاثو ددع هيف ديقلا ام اهيناثو تقو هيف ديقلا

 نا اماف هنيعب تاقوألا نم تقو يف هب رومأملا لعفلا ناف تقولاب ديقملا اما فصو

 لب هقرغتسي ال نا اماو اقيضم ىمسيو راهنلل قرغتسم موصلاك هلك تقولا قرغتسي
 الو ةصوصخملا تاقوألا ي اهب رومأملا ةولصلاك اعسوم ىمسيو تقولا ضعب هب يزجي
 هتمكح يف وهو قاطي ال امب فيلكتلا نم هنال لعفلا عسي ال تقولا نوكي نا حصي

 نكل هبوجو تقو هلك تقولا كلذ نا يف فالخ الف قيضملا لعفلا اماف لاحم ىلاعت
 تقو نا اهدحاو بهاذم ةثالث ىلع هبوجو تقو يف ةمالا تفلتخا عسوملا يف فالخلا

 ام هيف ىضقيل ليقف هب تيقوتلا ةدئاف ام هرخآ يف اوفلتخا مث طقف تقولا لوا هبوجو

 يف الثم رهظلا تاف اذاف الصا هدعب ىضقي الو تقولا لوا وهو بوجولا تقو يف تاف
 تاف دقف رصعلا تقو لخد ىتمف رصعلا تقو يف لخدي مل ام فلكملا هاضق هتقو لوا

 ملو مهفالخ ضرقنا دق ءال ؤه ليقو ادبا كلذ دعب ىضقي الف مهدنع ءاضقلاو ءادالا

 يف وا هلوا يف لعفي نا نيب هرييخت ىلع لديل برض تقولا رخآ لب ليقو مهنم دحا قبي
 ةفينح يبا ىلا لوقلا اذه بسنو تقولا رخا وه بوجولا تقو نا يناثلا بهذملا هرخ١

 غلب نا فوقوم ليقو ضرفلا هب طقسي لفن ليقف هلوا يف لعف ايف اوفلتخاو هباحصاو
 هلبق هفيلكت طقس وا تام ناو ضرفف نيفلكملا ةفص ىلع وهو تقولا رخا فلكملا

 . ءادا تقو هلك تقولا ناو تقولا عيمجب قلعتم بوجولا نا ثلاثلا بهذملا لفنف

 كلذ ىلع انقفاوو هركذ بقع لاقو يخامشلا ردبلا هححصو نيدلا رون لاق

 نيب ريخم دبعلا نا وه تقولا عيمجب اقلعتم بوجولا نوك ىنعمو نيفلاخملا روهمج
 عسي ام رادقم الا تقولا نم قبي مل اذا ىتح هطسوو تقولا لوا يف كرتلاو لعفلا

 الب وا لعفلا ريخأت يف ناك رذعب تقوملا ضرفلا تقو تاف اذاو { ءادالا نيعت لعفلا
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 ءاضقلا هب بجو يذلا ليلدلا يف اوفلتخاو اقافتا ءاضقلاب هكرادت هيلع بجي هناف رذع

 ءيش وه ءاضقلا هب بجو يذلا ليلدلا نا ىلا يخامشلا ردبلاو ءايلعلا رثكا بهذف

 ةيم هلوقو رخا مايأ نم ةدعف ىلاعت هلوق وحن كلذو ءادالا هب بجو يذلا ليلدلا ريغ

 ءادتبا موصلا بوجو ناف اهتقو كلذف اهركذ اذا اهلصيلف اهيسن وا ةولص نع مان نم

 ءادتبا ةولصلا: بوجوو «؟همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف ىلاعت هلوقب بجو اغا
 يذلا لوألا رمالاب وه امنا ءاضقلا بوجو نا ليقو هئةولصلا اوميقاإل ىلاعت هلوقب
 . ءادالا هب اجو.

 نباو يزاريشلاو رابجلادبع يضاقلا ىلا لوقلا اذه بسنو نيدلا رون لاق
 رما رمالا كلذف ءادا ال ءاضق هدعب هلعف نوكي تقوب ديقم ريغ رمالا ناك اذاو بيطخلا

 رمالا اما رمالا ريغ ليلدب ملعي امنا نيذه نم دحاو لك نال ايخارت الو اروف يضتقي ال

 اروف هل هنايتا ناك ءاوس الثتمم دع فلكملا هب قا ايهمف لعفلا بلط ىلع لدي امناف هسفن

 ايهلعف نوكي تقوب ديقم ريغ امهب رمالا ناف جحلابو ةوكزلاب رمالاك كلذو ايخارتم وا
 كلذب ريصيو هازجا عورشملا هجولا ىلع فلكملا اهلعف ام ىتمف ءادا ال ءاضق هدعب

 دنع لاثتمالا بجيف روفلا ىضتقي تقولاب ديقلا نع قلطملا رمالا نا ليقو الثتمم

 . ريخأتلاب يصعيو ناكمالا

 مالك رهاظ وهو لاق انموق ءاهقف نم ريثك ىلا لوقلا اذه بسنو نيدلا رون لاق

 لصك ددعب اديقم رمالا ناك اذاو ناكمالا دنع جحلا ليجعت بجوا ثيح ةكرب نبا

 اوموص وحن ديباتب اديقم وا كلذ وحن وا تاعكر ثالث لص وا نيتعكر لص وأ ةعكر
 مكحاو ديبأت وا ددع نم رمالا كلذ هب ديق يذلا ديقلا كلذ ربتعاف ايئاد اولصو ادبا
 امنا هب رومأملا ناب ةعكر لص لئاقلا لوق ىلع مكحيف ديقلا كلذ هيضتقي امب رمالا ىلع

 اذه نم دارملا ناف ادبا اولصو ادبا اوموص لئاقلا لوق ىلع مكحي اذكو ةدحاو ةعكر وه

 ىلا مايصلا اومتا مث وحن ةياغب ديقملا رمالا ىلع مكحي اذك هب رومأملا لعفلا ماود رمالا

 ديق اذاو رمالا اهب ديق ىلا ةياغلا ىلا ةدملا كلت يف مايصلا ماودب هيلع مكحي هناف ليللا
 فاصوالا نم ناك ناف رمالا هيلع قلع يذلا فصولا كلذ ربتعا فصوب رمالا

_ ١٦٩١



 ىلاعت هلوق يف ايك كلذو اهراركتب رركتي رمالا ناف ليلدلاب ةتباثلا مكحلا يف ةرثؤملا
 ابنج متنك ناو» ىلاعت هلوق يف ايكو همايهيديا اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو
 يف ركذ ام وحنب قلعملا رمالا راركت ىضتقا دق عرشلا لها فرع ناف هماو رهطاف

 الف ليلدلاب ةتباثلا ريغلا فاصوألا نم ناك ناو هراركت بلط ىلع ليلدلا مايقل نيتيآلا
 هللا تيب جح وحن كلذو راركتلا يضتقي رخآ ليلدب الا راركت اهب قلعملا رمالا ديفي

 بوكرلا راركتب رركتي ال جحلا ناف ازوكرم ملسلا ناك نا حطسلا دعصاو ابكار

 اذه لثم راركت ةنيرقلا تضتقا اذا معن ملسلا زوكر رركتب رركتي ال حطسلا دوعصو
 اذه ىلع مكحي هناف محللا رتشاف قوسلا تلخد املك هدبعل لاق اذإ امك كلذو قلعملا

 دويقلاو نأ نئارقلا نع رمألا دربت اذإو قوسلا لخد ةم لك يف محللا يرتشي نأ دبعلا
 ىلع الو ةدحاو ةم هعاقيإ بلط ىلع لدي الو هب رومأملا لعفلا ةقيقح بلط ىلع لد
 . ايخارتم هعاقيإ بلط ىلع الو اروف هعاقيإ بلط ىلع الو ارركتم هبلط

 ليقو ةدحاولا ةرملا ىلع هراصتقال ال هب رما ام هلعفل الثتمم دع امنا نيدلا رون لاق

 . طوحا راركتلا ىلع هلمح نا اهدحارومال راركتلا يضتقي هنا

 ةيطوحالا ىلع هلمح يف ال هدرجحت دنع رمالا لولدم وه اميف مالكلا نيدلا رون لاق

 اهب دارملا اهوحنو ةوكزلاو ةولصلاو موصلاب تقلعت يتلا رماوألا نا اهيناثو اهريغو
 رمالا سفن نم ذوخأم اهيف دراولا راركتلا نا ملسن ال لاق رما لك يف مزليف راركتلا

 ضراعم وه انلقل رمالا سفن نم دافتسم هنا انملس ولو رخا ةلدا نم ذوخأم وه امناو

 وا ةرملا يضتقي رمالا نوك نع فقولاب ليقو ةدحاو ةرم الا بجي ال هناف جحلاب رمالاب

 بجوف ايهنم ادحاو ىضتقي ليلد الو ليلدب تبثل راركتلا وا ةرملل تبث ول هنال راركتلا

 ١ . فقولا

 نع ةدرجم ةقيقحلا بلطب عضو امنا هناب ةلالدلا تماق دق نيدلا رون لاق

 مدع دنع بجوف رخا ليلدب ايهنم دحاو لك تبثي امناو راركتلا وا ةرملاب فاصتالا

 ةلالد رمالا لديو فقوتلا ىفتناف هل عضو ام ىلع رمالا لمح امهدحا ىلع لادلا ليلدلا

 كلذ هلعفب ققحتيو الثتمم هب نوكيو لعفلا كلذ هزيجي هب رومأملا لعاف نا ىلع مازتلا

_ ١٧٠



 دويقلا دحاب اديقم .مالا ناك ةلالدلا هذه ىف ءاوس كلذ دعب ءاضق هيلع سيل نا
 نع رظنلا عطق عم هتجيتنو رمالا ةرمث وه امنا ءازجالا نال اهنع ايلاخ وا اهركذ مدقتملا

 . اديقم وا اقلطم هنوك

 همحر يخامشلا ردبلا هححصو ءاملعلا نم رثكالا بهذم اذه نيدلا رون لاق

 اذه ردبلا بسنو ءازجالا مزلتسي ال رمالا نا ىلا رابجلادبع يضاقلا بهذو لاق هللا

 ىلع لدي ال ءعيشلابب رمالاو ادج فيعض لوق وهو لاق نيملكتملا ضعب ىلا لوقلا
 امل افالخ هدض نع ايه ءيشلاب رمالا نوكي الف هب رومأملا ءيشلا كلذ دض نع يبنلا

 . هدض نع يهن ءيشلاب رمالا نا نم ينالقابلا مهنم موق هيلا بهذ

 رمالا نا ىلا بهذ نم مهنم بهاذم ىلع ءالؤه فلتخا مث نيدلا رون لاق

 لاد مق لئاقلا لوق نا ءالؤه دنعف ةقباطم ةلالد هدض نع يهنلا ىلع لدي ءيشلاب

 دوعقلا كرت بلط امهيناثو مايقلا بلط امهدحا نيئيش ىلع ةيقباطملا ةلالدلا قيرطب
 رمالا نا ىلا بهذ نم مهنمو ةقباطم ةلالد نيئيشلا نيذه نم دحاو لك ىلع هتلالدو

 دوقعلا كرت بلط نا ءالؤه دنعف نمضت ةلالد هدض نع يبنلا ىلع لدي امتا ءعيشلاب

 ةلالد اعم امهيلع هتلالدف مايقلا بلط وه رخالا ءزجلاو مق كلوق لولدم نم ءزج
 ءيشلاب رمالا نا ىلا بهذ نم مهنمو نمضت ةلالد ايهنم دحاو لك ىلع هتلالدو ةقباطم

 ةقباطملا قيرطب لاد مق لئوقلا لوق نا مهدنعف مازتلا ةلالد هدض نع يهنلا ىلع لدي

 كرت بلطل مزلتسم مايقلا عاقيا بلط نكل ريغ ال مايقلا عاقيا بلط سفن ىلع
 . دوعقلا

 هيلع دمتعاو ردبلا هنسحتسا يذلا وه بهذملا اذهو هللا همحر نيدلا رون لاق

 نا نيلئاقلا نا ملعاو لاق بوقعي يباو عيبرلا يبا نيمامالا مالك هيلع لمحو هرصتخم يف

 اوقرفو هدضب ارما سيل ءيشلا نع يهنلا نا موق لاقف هدضب رما وه له ءيشلاب رمالا
 لدعلا بحاص بوقعي يباو عيبرلا يبا بهذم وهو لاق هنع يبنلاو ءعيشلاب رمالا نيب

 ءيشلا نع يهنلا نا ينالقابلا مهنم موق لاقو هرصتخم يف ردبلا مالك رهاظ اضيا وهو

 لعف وه كرتلاو لعف كرت بلط وه يبنلا نا اهنم ججحب كلذ ىلع اوجتحاو هدضب رما
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 نا لوقلا اذه ىلع مزلي هناب بيجاو لاق هدضب ارما لعفلا نع يهنلا نوكيف دضلا

 ي ءايلعلا فلتخاو اعطق لطاب وهو سكعلاو طاول كرت هنا ثيح نم ابجاو انزلا نوكي

 لاقو عيشلا كلذب رما هنا ليقف ال ما عيشلا كلذب رما وه له ءيشب رمالاب رمالا

 . عيشلا كلذب رماب سيل هنا ءايلعلا روهمجو يخامشلا ردبلا

 ارما ءيشلاب رمالاب رمالا ناك ول هنال حصالا وه لوقلا اذهو نيدلا رون لاق

 ال نالفل تلقو اذك لعفي نا انالف رم دحال تلق اذا اييف ضقانتلا مزلل عيشلا كلذب

 رما ءعيشب رمالاب رمالا ناك ولف اضياو كلانه ضقانت ال هنا عطقن نحنو كلذ لعفت

 كلذب هنال اذك لعفي نا كدبع رم دبعلا ديسل لاق نم مثأي نا هيلع مزلل ءيشلا كلذب

 اذكف اعطق لطاب مزاللا اذهو مثالا هيلع بترتيف يدعتلا هيلع مزليف دبعلل ارمآ

 . موزلملا

 كلذب ارما عيشلاب رمالا نوكي نا نم عنمن ال انا ماقملا لصاح نيدلا رون لاق
 اماف رركت اذا رمالاو نئارقلا مدع دنع كلذ عنمت امناو كلذ ىلع ةنيرق تلد اذا ءيشلا

 تاعكر عبرا لص نيتعكر لص وحن فلتخي نا اماو نيتعكر لصك هب رومأملا قفتي نا

 اعم ايهبوجو يفف هب رومأملا قفتا ناو اقافتا بجاو نيرمالا الكف هب رومأملا فلتخا ناف

 لك نا يناثلا بهذملا هل ديكأت يناثلا ناو لوألا رمالا وه بجاولا نا اهدحا بهاذم

 نيتعكر لص لئاقلا لوق يف بجاولاف ايهنم دحاو لكل لاثتمالا بجيف بجاو نيرمالا

 ةنيرق كلذ نع هتفرص اذا الا رمالاب نيتعكر لك بوجو تاعكر عبرا نيتعكر لص

 قتعا كدبع قتعاو مويلا مص مويلا مص وحن ةيعرش وا اديز لتقا اديز لتقأك ةيلقع
 ديسلا لوق وحن ةيلاح وا مالكلا ريركت يف ةداع دحا نم ملعي نا كلذو ةيداع وا كدبع

 يناثلا رمالا داعي نا كلذو افيرعت ةنيرقلا نوكت نا اماو ءام ينقسا ءام ينقسا هدبعل

 ءيجت دقو لوالا رمالا نم همهف نوكي ال نا ةفاخم هنم بولطملا نييبتو رومأملا مهفتل

 ىلع يناثلا لمح نع فقولا ثلاثلا بهذملا نيتعكرلا لص نيتعكر لصك ةيظفل ةنيرقلا
 بهذملا حجرم الو اعم اهلمتحي رمالا راركت اولاق سيساتلا ىلع هلمح نعو ديكاتلا

 . لوألا ريغ يناثلا رمالاف فطعلاي يناثلا رمالا ديعا اذا هنا عبارلا
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 ال هب رومأملا ناب لوقلا وهو لوألا بهاذملا هذه نم فعض الاو نيدلا رون لاق

 مهيلع درلا رصاحو لوألا رمألل ديكأتلا ىلع يناثلا رمالا لمحو رمالا راركت عم رركتي

 الا ارركم وا ادرفم ناك هقرافي ال مكحلا اذه ناو ةقيقح بوجولا وه رمالا مكح نا

 يناثلا لوقلا وه امنا نيدلا رون دنع راتخملاو نيلاحلا يف بوجولا ريغل ليلد الو ليلدب
 لص لاقي نا حصي الف ةدحاو ةهج نم ةنيرق عم الا رمالا رركتب رركتي مكحلا نا وهو

 ناك اذا نكل رمألا ثبع نم هيلع بترتي الو ضقانتلا نم هيف امل رهظلا لصت ال رهظلا

 ةهجب ايهنم دحاو لك قلعت يبنلاو رمالا هب قلعتي نا حص ناتهج دحاولا ءعيشلل

 يف ةولصلا وحن كلذو نيتهجلا فالتخال ثبعلاو ضقانتلا نم روذحملا عفتريف

 يف اهنا ثيح نم اهنع يهنم ةولص اهنا ثيح نم اهب رومأم اهناف ةبوصغملا ضرالا
 ام لعفب الثتمم هلعاف نوكي لهف كلذك وه ام عراشلا نع درو اذاو ةبوصغملا ضرالا

 . اهئادا يف هنع يج ام باكترا يف ايصاع ناك ناو كلذب ءاضقلا هنع طقسيو هب رما

 انباحصا ضعبو ةلزتعملا نم ماظنلاو ةيرعشالا نم روهمجلا لاق نيدلا رون لاق

 هلامعتسا ىلع بقاعمو هب رما ام هلاثتما ىلع باثم وهو الثتمم كلذ لعفب نوكي نا

 ناو الثتمم لعفلا كلذب نوكي ال انباحصا ضعبو ةيديزلاو دمحا لاقو لاق ريغلا كلم

 الف فيلكتلا هب طقسيو الثتمم كلذب نوكي ال هنا ينالقابلا لاقو هب رما ام ةداعا هيلع

 مهرما كرت ىلع نيملسملا عامجاب كلذب هنع فيلكتلا طوقس ىلع جتحاو ءاضق همزلي

 . ملاظملا درب مهتبلاطم لاح ةبوصغملا ةنكمالا يف اهولص يتلا ةولصلا ةداعاب ةملظلا

 رودلا يف هولص امل ةداعالاب مهتبلاطم كرت ىلع نيملسملا عامجا نيدلا رون لاق
 لءاسي نا هيلعو اهب بطاخملا وهو هسفن يف ىيلصملاب اصاخ ارما ةولصلا نوكل ةبوصغملا

 ركانملا نم مهعم حصي مل ام رييغت مهمزلي ال نيملسملا نا ىلع اهداسفو اهتحص نع
 رمالا اوكرت كلذلف ضئارفلا اهيف اولص دق اونوكي نا مزلي ال رودلل ةملظلا بصغو

 . ملعا هللاو اذهب سبتلي ال يلج رما ملاظملا درب مهتبلاطمو اهل اهتداعاب
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 يهغلا باب

 فيزم اهنمو حيحص اهنم فيراعتب حالطصالا يف هوفرعو عنملا ةغللا يف يهنلا

 كلذو لعفلا نع فك بلط يهنلا نا وهو افيرعت اهنم هللا همحر نيدلا رون راتخاو

 الوحت كلذو يهن ال ءاعد هنم فكلا بلط ناف لجو زع انقلاخ ريغ ىلا هجوتم بلطلا

 يهانلا نوكي نا ايهن يهنلا ةيمست يف طرتشي الو انيسن نا انذخاؤت ال انبوق عزت

 يهنللو حصالا ىلع ارما رمالا ةيمست يف كلذ طرتشي ال ايك حصالا ىلع ايلعتسم

 مكتيهن وحن ةيزاجم ةغيصو رمخلا برشت ال انزلا وبرقت ال لعفت ال وحن ةيقيقح ةغيص

 . مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح مكتاهما مكيلع تمرح اذك نع

 رابخالل ةعوضوم اهنال يهنلا يف ازاجم غيصلا هذه تناك امناو نيدلا رون لاق

 يبنلا دري دقو زاجملا نأش اذهو هل تعضو ام ريغ يف اهل لامعتسا يهنلا يف اهلامعتساو

 هنع يهنملا ميرحت يهنلا مكحو لعفلا نع ضارعالابو لعفلا كرت ىلا ةراشالاب

 كلذ ريغ ةدارا ىلع ليلد لد اذا الا لاثتمالا ليجعت بوجوو هنع فكلا ىلع ماودلاو

 هتقيقح نع ةجراخ ةلدأب هل تبث امناف ميرحتلا اماف ليلدلا هاضتقا ام ىلا فرصي هناف

 رمالا باب يف ةروكذملا ةلدالا يه ةلدالا كلتو هريغو ميرحتلا لمتحتف هتقيقح امأ

 هنكل لعفلا نع فكلاب رما وه يهنلا ناف ةقيقح بوجولا رمالا مكح نا ىلع ةلادلا

 هيف لاثتمالا نوك نع هجرخي ال كلذ ه ؤاصتقاو ماودلاو روفلا هئاضتقاب رمالا ىلع داز

 . لعفلا كرت ىلع رارمتسالا وهف ماودلا اماو ةلدالا كلتل ابجاو

 دنع هل ةتباث يه امنا يهنلا ماكحا نم هتركذ ام عيمج نا ملعاو نيدلا رون لاق

 كلذ نم عيش ىلع ليلدلا لد ناف اهضعب ةدارا وا اهتدارا نع فراصلا ليلدلا مدع

 اومميت الو وحن ميركتلا كلذ نمف ميرحتلا ريغل يهنلا درو اذلو هيلا يبنلا فرص

 ال وحن داشرالاو قدصتلا قافنالابو ءعىدرلا ثيبخلاب دارملاو نوقفنت هنم ثيبخلا

 ةدسفملا نا وه ةيهاركلا نيبو هنيب قرفلاو مكءعوست مكل دبت نا ءايشا نع اولأست

 انبولق غزت ال وحن ءاعدلاو ةيورخا ةيهاركلا يفو ةيويند داشرألا يف اه ؤرد ةبولطملا
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 ليلقتلاو ءايحا لب اتاوما هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت ال وحن ةبقاعلا نايبو

 اورذتعت ال وحن سايألاو مهنم اجاوزا هب انعتم ام ىلا كينيع ندمت الو وحن راقتحالاو

 ںوق حصالاو رجز هلك ما بيدأت هيف له ىلاعت هللا يهن يف فلتخاو ردبلا لاق مويلا

 بيدأتلا هيفف ةلق لوسرلا يهن اماو رمالاك هنا ضعب معزو هلك رجز هنا سابع نبا

 . رجزلاو

 هريغو ةراشالا يف يهنلل انليثمت نم رم ام عم ماقملا تلمأت اذاو نيدلا رون لاق

 كلذ ىلع ليلد لد اذا ماودلا ريغل يهنلا دريو اضيا رجزلا ريغل دري هللا يهن نا تفرع

 دسالا نوكب ليلعتلاف بابلا ىلع فقاو دسالا ناف جرخت ال لئاقلا لوق وحن كلذو

 اذا هناو ةلعلا هذه لجال وه امنا جورخلا نع يهنلا نا ىلع ضاق ليلد بابلا ىلع

 نا ماقملا يف ام لصاح نيدلا رون لاق ةولصلا نع ضئاحلا يهن هنمو يبنلا عفترا تلاز

 ال وحن طرشب ديقملا يهنلا يف لوقلا اذكو ليلعتلا بسحب ماودلا ىضتقا انه اه يبنلا

 يف يهنلا ناف رحنلا موي مصت ال وحن تقو وا انالف هيف ناك نا حطسلا دعصت

 دنع هيضتقي الو ديقلا لوصح دنع هنع يهنملا نع فكلا راركت يضتقي نيتروصلا

 يبنلا نا ىلا مكاحلا هححصو يرصبلا هللادبع وبا بهذو روهمجلا بهذم اذه همدع

 هيف ناك نا حطسلا دعصت ال لئاقلا لاق اذاف ماودلا ديفي الو ةدحاولا ةرملا ديقي ديقملا

 جتحاو لثتما دقف ةرم كرت اذا لب هيف نالفلا كلذ نوكي ةرم لك يف كلذ دفي مل نالف

 ةدحاو ةرم دافا ديز ءاج اذا دادغب نم جرخت ال هدبعل لاق اذا ديسلا ناب هللادبع وبا

 . ديباتلا ىلع جورخلا نم عنملا دافا لوقلا قلطاو دادغب نم جرخت ال لاق اذاو

 قلطملا يهنلا نكل ماودلا ءاضتقا يف نيتروصلا نيب قرف ال نيدلا رون لاق

 اضيا ةيروفلا مدع يهنلا يضتقي دقو هب ديق ام بسحب هيضتقي ديقملاو ايئاد هيضتقي

 . هروضح ىلا مايصلا زوجيف رحنلا موي مصت ال وحن كلذ ىلع ليلدب

 ليلدل الا ميرحتلا يهنلا مكح نا نم كل هتمدق ام نا ملعاو نيدلا رون لاق

 الو قالطالا دنع هيركتلا يف ةقيقح وه موق لاقو روهمجلا بهذم وه كلذ نع هفرصي
 ليقو ميرحتلا ةهارك ال هيزنتلا ةهارك انه هيركتلاب دارملاو ةنيرقب الا هريغ ىلع لدي
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 امهريغلو هيركتللو ميرحتلل لمتحم يهنلا نا اومعز مهنا ءالؤه فقوت ببسو فقولاب
 وه موق لاقو فقوتلا بجوف رخآلا نود تالامتحالا هذه نم ادحاو نيعي ليلد الو

 ي هلامعتساف ةدح ىلع ايهنم دحاو لكل عضو هنا ىنعمب هيركتلاو ميرحتلا نيب كرتشم

 . ةنيرقل الا قالطالا ىلع ايهنم دحاو ىلع لمحي الو ةقيقح ايهنم دحاو لك

 داسف ىلع يبنلا ةلالد ين فلتخاو مدقت ام اهلك لاوقالا حجراو نيدلا رون لاق

 كلذو اهنع يجن اذا ةيعرشلا رومالا يف وه امنا فالخلا اذهو بهاذم ىلع هنع يهغملا

 موي موصك بودنملاو ضئاحلا ةولصك عضاوملا ضعب يف هنع يهن اذا بجاولا وحن

 يف عيبلا ناف يدابلل رضاحلا عيبك حابملاو هيلا بودنم ةلمجلا يف موصلا ناف رحنلا

 ريغلا رومالا نع يهنلا يف فالخلا سيلو ةروصلا هذه لثم يف هنع يهنو حابم ةلمجلا

 مل يبنلا لبق رومالا هذه ناف ةتيملا لكاو رمخلا برش نعو انزلا نع يهنلاك ةيعرشلا
 ال يهنلا نا يف فالخلا سيل اذكو ةيعرشب تسيل ميرحتلا لبق اهتلاحف حرش اهيف دري

 هنع يهنملا داسف ىلع لدي ال يهنلا ناب نيلئاقلا ناف الصا هنع يهنملا داسف هنم دافتسي

 يهنملا داسف ىلع لدي هنأب نيلئاقلا ناو روصلا ضعب يف كلذ ىلع لدي هناب نوفرتعي
 يف لصالا له هنا يف فالخلا امناو كلذ ىلع لدي ال روصلا ضعب يف هنا نوملسي هنع

 . ال ما هنع يهنملا داسف ىلع ةلالدلا وه يبنلا

 هنع يهنملا داسف ىلع لدي ال يهنلا ناب نيلئاقلا نا ماقملا لصاح نيدلا رون لاق

 ىلع ةنيرق تماق اذا اماف كلذ ىلع ةلادلا ةنيرقلا مدع دنع كلذ ىلع هتلالد نوفني امنا
 ىلع هتلالد نوملسي مهناف هنع يهنملا كلذ داسف ىلع لدي هنا يهنلا دارفا نم ءيش

 لدي يبنلا نأب نولئاقلا اذكو يهنلا ةدعاق نم ىنثتسملاك هنولعبيو ةنيرقلا كلتل كلذ

 ناف ركذ ام ىلع هتلالد نع عناملا مدع دنع كلذب نولوقي مهاف هنع يهنملا داسف ىلع

 داسف ىلع لدي ال هنيعب درفلا كلذ نا اوملس يهنلا دارفا نمعيش يف كلذل عناملا دجو
 ريرحت اذه لاق يهنلا يف مهتدعاق نم ىنثتسملا مكحك هولعجو عناملا كلذل هنع يهنملا
 انزلا نع يهنلا نا انلوقب اندارمو لاق هدجت داكت الو ادج مهم هناف كدي هب ددشاف ماقملا

 ناك ءاوس يعرش مكح هنع يهنلا لبق هيف دري مل انزلا نا وهو يعرش ريغ رما نع يجن
 سيل عئارشلا لازنا لبق انزلا نا رهظف عئارشلا عيمج يف وأ طقف انعرش يف هنع يبنلا
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 اذاو يهانملا نم انزلا هبشا اميف لوقلا اذكهو ءايشالا رئاس نم هريغك يعرش مكح هيف

 يبنلا ةلالد يف اوفلتخا سانلا نا ملعاف بهاذملا عامتسا ىلا عجراف ماقملا كل ررحت

 داسف ىلع لدي ال يهنلا نا ىلا انباحصا ضعبو ةفينح وبا بهذف هنع يهنملا داسف ىلع

 هنع يهنملا كلذ نا ىلع يهنلا اذه لدي الف عيش لعف نع انيهن اذا هنا ىنعمب هنع يهنملا

 داسف ىلع لدي يهنلا نا ىلا انباحصا نم ريثكو ةيعفاشلاو دمحا بهذو الصا هب دتعي ال

 داسفلا ىلع لزت مل ءايلعلا نأب ءالؤه جتحاو نيبهذملا الك بوقعي وبا غوسو هنع يهنملا

 هضيقن يهنلاو ءازجالا يضتقي رمالا نابو اهريغو ةحكن الاو تايوبرلا نع ىيهنلاب

 نمو عامجالا ملسن ال هناب لوألا نع بيجاو داسفلا وهو ءازجالا ضيقن يضتقيف

 هنال رمالا ضيقن يهنلا نوك ملست ال هناب يناثلا نعو هبهذم ىلع ناب وهف هب لدتسا

 انملس نسحلا درجم ال بوجولا يضتقي رمالاو نسحلا حبقلا ضيقنو حبقلا يضتقي

 يضتقي رمالا نا انملس هجو لك نم ايهماكحا ضقانتت نا نيضيقنلا يف مزلي الف

 يلازغلا بهذو داسفلا يضتقي هنا ال ةحصلل يبنلا نوكي ال نا كلذ ضيقنف ةحصلا

 نود تادابعلا يف هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا نا ىلا نسحلا وباو يزارلاو

 برعلا هلقعت ال يعرش مكح داسفلا نأل ةيوغل ال ةيعرش كلذ ىع هتلالدو تالماعملا

 ةحص يف لاكشا الف عرشلا يف اماو يهنلا عضو يف اهل ادوصقم نوكي نا حصي الف

 داسف ىلع يهنلاب نولدتسي اولازام ءايلعلا ناب اعرش كلذ عوقو ىلع اولدتساو هدصق

 لقني ملو كلذ ىلع اوعمجا مهنا حص ثيح اليلد اذه حصي اما هناب بيجاو هنع يهنملا

 يضتقي يهنلاف عيشلا كلذ نيعل ءيشلا نع يبنلا ناك نا هنا ىلا موق بهذو عامجا

 هتاذل هنع يهن ام لاثمف هداسف يهنلا يضتقي الف هيف ةفصل هنع يهنلا ناك ناو هداسف

 ضرالا يف ةولصلاو ضئاحلا ءعيطوك هيف ةفصل هنع يهن ام لاثمو رحلا عيبو رفكلا

 . كلذ وحنو بوصغملا ءانالا يفو بوصغملا ءاملاب ءوضولاو ةيوصخملا

 هذه تلمات اذاو لاق ليصفتلا اذه ىلع ةجح ءالؤهل ملعا الو نيدلا رون لاق

 يبنلا نا وهو لوألا بهذملا وه حجرالا نا تيأر اهنم حجرألا تبلطو اهلك لاوقالا

 نع جراخ ليلدل وه امنا كلذف عضاوملا ضعب يف هاضتقا ناو اقلطم داسفلا يضتقي ال

 نا يه بهاذملا رئاس ىلع هناحجرو هتحص ىلع انل ةجحلاو لاق يهنلا سفنل ال يهنلا
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 ءاضتقاو ءاضقلا طوقس يف حيحصلا عقوم عقي مل هنا ادساف ءيشلا نوك ىنعم

 الف ءادنلا تقو عيبلاو ةعدبلا قالطك احيحص عقي دق هنع يهنملا نا مولعملاو كيلمتلا
 نا نم انركذ امل هديفي ال يبنلا ظفل ذا ليلد نم دب ال لب داسفلا ءاضتقا يف يهنلا يفكي

 . ملعا هللاو حصي دق هنع ىهخملا

 ديقملاو قلطملا باب

 ديقب اما عويشلا كلذ نع جرخ ام ديقملاو هسنج يف عويشلاب لد ام قلطملا

 درف لك ىلع هقدصلو سنجلا كلذ يف هعويشل قلطم خيش ظفل ناف دجما خيش ءاجك
 هعضو بسحب اماو عويشلا كلذ نع خيشلا ظفلل جرحم ديق دجما هلوق نكل هدارفا نم
 هنال هل عضو يذلا عضولا بسحب ديقم وه امناو اقلطم ىمسي ال هناف ملعلاك يلصالا

 روكذملا نييعتلا كلذ رابتعاب الا ايلع نوكي ال هناف الثم سنج ملع ناك ولو نيعمل عضو
 نم سيل ذا فراعملا رئاس ملعلا لثمو ينهذلا نييعتلاب يسنجلا ملعلا يف ىفتكيو

 ةقيقحلا ىلا اهب راشملا لاب فرعملا نا لاقي نا الا مهللا الصا قلطم وه وه ام فراعملا

 يف دهع ال ثيح قوسلا لخدا كلوقك نيعم ريغ دارفالا ضعب يف اهدوجو رابتعاب
 لاب فرعملا ناف قلطملا ليبق نم “4بئذلا هلكأي نا فاخاو ىلاعت هلوق هنمو جراخلا
 مهف ةياو وحن يف ةلمجلاب تعنلاك ةركنلا ماكحا ضعب ىطعا اذلو ىنعملا يف ةركنلاك

 نيبو ةركنلا نيب قرف ناو ينبسي ميئللا ىلع رما دقلو هوحنو راهنلا هنم خلسن ليللا
 اذهو ةقيقحلا ةلمج نم نيعم ريغ ضعب هانعم ةركنلا نا هلصاح امب روكذملا فرعملا

 قوسلا لخدا وحن يف لوخدلاك ةنيرقلا نم ةيضعبلا دافتست امناو ةقيقحلا سفن هانعم
 ىلا رظنلابو ءاوس ةنيرقلا ىلا رظنلاب ماللا وذو درجملاف بئذلا هلكأي نا وحن يف لكالاو

 افلتخا اذا هعضوم يف ايهنم دحاو لك يرجي نا ديقملاو قلطملا مكحو نافلتخ ايهسفنا

 لمحي نا حصي الو هدييقت عضوم يف ديقملاو هقالطا يف يرجي قلطملاف ايكحو اببس
 يفانتلا نم ديقملاو قلطملا نيب امل نييلوصالا نيب فالخ الب انه رخآلا ىلع امهدحا
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 مايص يف ىلاعت هلوقو نيعباتتم نيرهش مايصف راهظلا ةرافك يف ىلاعت هلوق وحن كلذو

 ببسلاو ثنحلا وه نيميلا ةيآ يف مايصلل بجوملا ببسلا ناف مايأ ةثالث مايصف ةرافكلا
 حصي الف ىرت ايك اضيا فلتخغ اهيف مكحلاو راهظلا وه راهظلا ةيا يف مايصلل بجوملا
 . راهظلا ةيآ يف عباتتلاب ةديقم ىلع نيميلا ةيآ يف مايصلا قلطم لمح

 دوعسم نبا ةءارقل نيميلا ةيأ ف مايصلا عباتتب انباحصا لاق اماو نيدلا رون لاق

 مكح دعحتا ناو راهظلا يف ام ىلع لمحلا سفنل ال تاعباتتم مايأ ةثالث مايصق ءارق هناف

 ىلع امهدحا مدقت ءاوس انايب ديقملا ىلع قلطملا لمح بجو اهببس قفتاو ديقملاو قلطملا

 ديقملا نوكي ذئنيح هناف قلطملاب لمعي ىتح ديقملا رخأتي ل ام دوجولا ف انراقت وا رخألا

 بسحب هل خسان وهف قلطملا نع رخات اذا ديقملا نا ليقو قلطملا ماكحا ضعبل اخسان

 نايب دييقتلا نال ع يشب سيل اذهو ردبلا لاق قلطملاب لمعلا عقي مل ناو هلوانتي ام

 نا مهمزليو هلثم زاجملا نم عون هنال اخسن صيصختلا ناكل اخسن ناك ول اضياو

 ايكح ادعحتا اذا ايهلاثمو نيفرطلا ىلع روصتي امنا ينانتلا نال اخسن قلطملا ريخأت نوكي

 يف ببسلاف أطخلا لتق نع ةنم ؤم ةبقر قتعا أطخلا لتق نع ةبقر قتعا كلوق وحن اببسو
 يف ةبقرلا قلطم لمحي نا بجيف ةبقرلا قتع اهيف مكحلاو أطخلا لتق وه نيتروصلا
 ديقملا لصتا مكحلا كلذ ءاوسو ةيناثلا ةروصلا ف ناميالاب اهديقم ىلع ىلوالا ةروصلا

 ثيدح يفو ةاش لبالا نم سمخ يف ةي هلوق لصفنا ام لاثمف لصفنا وا قلطملاب هيف

 . ةاش ةمئاسلا لبالا نم سمخ يف رخا

 نبا تيأر مث لاق نييلوصالا نيب فالخ الب انه اه لمحلا نا نيدلا رون لاق

 اببسو ايكح اقفتا اذا اييف قلطملا ىلع لمحي ديقملا نا ليق هنا وهو فالخلا لقن يكبسلا

 ال ماعلا نم درف ركذ نا ايك هديعي الف قلطملا يئزجل ركذ ديقملا ركذ نأل ديقلل ءاغلا

 امنا قلطملل هدييقت ناو اثبع ائيش ركذي ال عراشلا نا ىفخي ال هنا لوقأو لاق هصصخ

 ناو الصا ةدئاف هركذ ف ناك امل يفلا ولو ديقلا ءاغلا حصي الف دييقتلا كلذ ةدارأل ركذ

 نباك انباحص ١ ضعبو يعفاشلا بهذف اهمكح قفتاو ديقملاو قلطملا ببس فلتخا

 ال هنا بوبحم نبأك انباحصا ضعبو ةفينح وبا لاقو ديقملا ىلع قلطملا لمح ىلا ةكرب

 لاقف انه اه لمحلاب نولئاقلا فلتخا مث ةروصلا هذه لثم يف ديقملا ىلع قلطملا لمحي
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 يتيضق نيب عماج دجو ءاوس ظفللا ليبق نم يا اصن ديقملا ىلع قلطملا لمحي مهضعب

 نيب عماج دجو اذا يا اسايق لمحي هنا مهضعب لاقو دجوي مل وا دييقتلاو قالطالا

 ايهمكح فلتخا ناو لمحي الف عماج دجوي مل ناو ديقملا ىلع قلطملا لمح نيتيضقلا

 فلتخاو اهمكح قفتا اذ اذا ايهلاثمف انه اه روكذملا فالخلا اذه ىلعف ايهبجوم قفتاو

 ةديقم لتقلا ةرافك يفو ةقلطم راهظلا ةرافك يف ةبقرلا ناف لتقلاو راهظلا اتيآ ايهبجوم

 ةكرب نبأك مهضعبف روكذملا فالخلا راهظلا ةرافك يف ةبقرلا ةفص يف جرخف ناميالاب

 بوبحم نبا بهذو لتقلا ةرافك نم ةبقرلا يف ام ىلع الح ةنمؤم ةبقرلا نوكت نا طرتشا
 لوصحل اسايق هيلع ةيعفاشلا لمحو روكذملا لمحلل الامها كلذ طارتشا مدع ىلا

 فلتخا ام لاثمو لتقلاو راهظلا وهو ايهببس ةمرح مهدنع عماجلاو امهنيب عماجلا
 اوحسماف ابيط اديعص اومميتف ىلاعت هلوق يف يديالا قالطا ايهبجوم قفتاو اهمكح

 ىلا مكيدياو مكهوجو اولسغاف ىلاعت هلوق يف قفارملاب اهدييقتو مكيدياو مكهوجوب
 اهمكح نكل فورعملا ثدحلا وهو دحاو ءيش ءوضولاو مميتلا بجوم ناف قفارملا

 يف هديقم ىلع مميتلا ين يديالا قلطم لمحي الف ءوضولا ريغ مكح مميتلاف فلت

 مميتلا نع مكحلاب ريبعتلا يفو ببسلا يف ايهكارتشا عماجب ةيعفاشلا هتلمحو ءوضولا

 . مكح ال هب موكحم ءوضولاو مميتلا نم دحاو لك ناف ىفخي ال حماست ءوضولاو

 لصاحو لاق نييلوصالا ضعب ةرابع يف حماستلا اذه عقو نكل نيدلا رون لاق

 رخآلا ىلع امهدحا لمحي الف ايكحو اببس ديقملاو قلطملا فلتخا اذا هنا ةلئسملا ي ام

 الوق مهضعب ىكحو اقافتا ليق ديقملا ىلع قلطملا لمح امكحو اببس اقفتا ناو اقافتا

 افلتخأ وا امكح ادحتاو اببس افلتخا ناو ديقلا يغلاف قلطملا ىع لمحي ديقملا نأب

 اقلطم ديقملا ىلع لمحي قلطملا نأ امهدحأ بهاذم ةثالث امهيفف اببس اذختاو امكح
 ديقملا ىلع قلطملا لمح عماج امهنيب ناك نإ هنأ امهثلاثو اقلطم لمحي ال هنأ امهيناثو

 . ملعأ هللاو لمحي الف الإو اسايق
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 م املا ب اب

 عمجلا ماعلا فيرعت مع و.ارصحنم نكي ل ام ىلع ةعفد لد ظفل وه ماعلا

 حلفا دق ىلاعت هلوق يف ايك لاب ايهفيرعت ناك ءاوس فرعملا سنجلا مساو فرعملا

 مكح مومعلا يف فصولا مكح ناف اهيديا اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو نونمؤملا

 نيذلا رذحيلف مكدالوا يف هللا مكيصوي ىلاعت هلوق يف ايك ةفاضالاب افرع وا سنجلا

 دهع ىلا ةراشا ناك ناف دهع ىلا ةراشا ايهفيرعت نكي مل اذا هلك اذه هرما نع نوفلاخي

 الف لوسرلا نوعرف ىصعف الوسر نوعرف ىلا انلسراو لاجرلا تمركاف الاجر تيأرك

 ماعلا ةغيص جارخا ىلع تلد ةنيرق لك اذكو صوصخلا ةنيرق دهعلا نال اهيف مومع
 لقعلا ناف عيش لك نم تيتواو لاجرلا تيأرك صوصخلا يف اهلامعتساو مومعلا نع
 مولعم وه ايك عيش لك نم اهنايتا ةلاحتسابو لاجرلا لك ةي ؤر عانتماب ضاق
 لدتست لزت مل ءايلعلا نا مومعلا غيص نم فرعملا عمجلا نا ىلع ةجحلاو ةرورضلاب

 يف ركب يبا ىلع رمع لدتساو مومعلا ىلع اهوحنو مكدالوا يف هللا مكيصوي ىلاعت هلوقب

 هللا الا هلا ال اولوقي ىتح .سانلا لتاقا نا ترماةيتَي هلوق مومعب ةدرلا لها لاتق عنم

 هللا الا هلا ال ولوقي ىتح سانلا لتاقا نا ترما ةيم هلوق مومعب ركب وبا لدتساو

 مكنمو ريمأ انم راصنالا لاق نيح شيرق نم ةمئالا ةلي هلوق مومعب ركب وبا لدتساو

 فرعملا عمجلا ناف اضياو دحأ همومع ركني ملف ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو ريما

 ليلد ءيشلا نم ءانثتسالا ةحصو اديز الا نوملسملا ءاج لوقنف هنم ءانثتسالا حصي

 ىلاعت هلوقب لدتست لزت مل ءايلعلا نا يه مومعلل سنجلا مسا نا ىلع ةجحلاو همومع

 هلوقبو ةنسلا نم فورعملا طرشلاب ةقراسو قراس لك اهومش ىلع ةقراسلاو قراسلاو

 مكح نع ةنسلا هتجرخا نم الا نازو ةيناز لك اهفومش ىلع ةيآلا ينازلاو ةينازلا ىلاعت

 سنجلا مسا نا ىلع اعامجا ناكف لالدتسالا اذهل ريكن الو مجرلا مكح ىلا ةيآلا
 . صوصخلا ةنيرق مقت مل ام مومعلل فرعملا

 مومعلا غيص نم نيفرعملا سنجلا مساو عمجلا نا نم هتركذ امو نيدلا رون لاق

 مومعلا ىلع ةنيرق مقت مل ام اهمومع مدع ىلا مشاه وبا بهذو لاق روهمجلا بهذم وه
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 ديبعلا تكلمو ءاسنلا تجوزتك هدارفا نم دحاو ىلع قداصلا سنجلل هدنع امهف

 ىلع قداص مالكلا اذه نم دحاو لك ناف دهع كلانه نكي مل اذا لاجرلا تمركاو

 . قوف ايف دحاولا

 ةنيرقل مومعلا نع اهوحنو ءايشالا هذه جورخ نا لوقن نحنو نيدلا رون لاق

 ناك ةنيرقلا الولف لجر لك ماركاو ديبعلا لك كلمو ءاسنلا عيمج جوزت ةلاحتسا يهو

 ماما بهذو لاق ءاسنلا جوزتي ال فلح نم ةدحاو جوزتب ثنحي اذلو اماع ظفللا

 ادوهعم لمتحا ناف ادوهعم لمتحي مل ام مومعلل هنا ىلا ماللاب ىلحملا عمجلا يف نيمرحلا

 هلامتحا نأل ادوهعم لمتحا ناو همومع باوصلاو لاق صوصخلاو مومعلا نيب ددرت

 ةعوضوملا ظافلالا مومع يف انددرت ولف صوصخلل ماعلا لامتحا نم وه امنا دوهعملا

 نم ام ليق دقو فيك الصا ماعب مزجلا انل حص ال صوصخلا اهلامتحا سفنب مومعلل

 عمج نم فرعملا لمتحا اذاو ميلع عيش لكب وهو ىلاعت هلوق الا صصخ دقو الا ماع

 اهلمح عنتما ناو مدقت ايك هيف ةقيقح اهنال هيلع المح مومعلاو قارغتسالا سنج مساو

 نيعت ايف نيعتت ال وا ةيسنجلا وا ةيدهعلا اهيف نيعتت نا اماف قارغتسالاو مومعلا ىلع
 ايل المتحم ناكو امهدحا هيف نيعتي مل امو هيلع لمح سنجو دهع نم نيرمالا دحا هيف

 دهعلا ىلع لمحلا نا ليقف هيلع لمحلاب ىلوا نيرمالا يا هنا ين عازنلل لحم ايهف اعم
 حيقنتلا بحاص بهذ لوقلا اذه ىلاو حيضوتلا ةدايزل فيرعتلا قايسو نيبا هنال ىلوا

 هيلاو ىلوا ةيسنجلا ىلع هلمح نا ليقو رساي نب رامع ىلا ردبلا هبسنو هرصتخم يف ردبلاو

 . هريغو حيولتلا بحاص بهذ
 هيف اهريغ لامتحا عم ةيدهعلا ىلع هلمح نأل حيحصلا وهو نيدلا رون لاق

 تبنت ال ةدايزلاو ةيسنجلا ىلع ةدايز ةيدهعلا ىنعم يفف اضياو صصخم ريغب صيصخت
 هلولدم نم ىقبي نا ىلا ةفاضالاو ماللاب فرعملا عمجلا صصخيو ليلد الو ليلدب الا

 لدي الف ةقيقح عمجلا لولدم ىندا يه ةثالثلا نأل هصيصخت كلذ دعب عنتمي مث ةثالث

 دحاو هلولدم نم ىقبي ىتح فرعملا سنجلا مسا صصخيو ازوجت الا كلذ نم لقا ىلع
 نم قبي مل ولو ادلاخو ارمعو اديز الا ملاعلا مركا حصيف هيلع لدي ام ىندا دحاولا نال

 ءاقب نم دب ال لافقلا لاقو 0 الثم ادحاو الا ملعلاب فصنم وه نمم ءال ؤه ءانثتسا دعب
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 لكو عومجلا ظافلا يهو تازاجملاو ماهفتسالا ادع اييف صيصختلا دعب ةثالث

 ىقبي ال ىتح زوجيف تازاجملاو ماهفتسالا يف اماو مومعلا ظافلا نم اهوحنو نوعمجاو

 فالخب اهنود ام ىلع علطي الفادعاصف ةئالثلل عوضوم عمجلا ناب بيجاو دحاو الا

 نالفل وهف يدنع مهرد لك لئاقلا لوق نا ىرت الا كلذك مومعلا سيلف مومعلا

 دب ال ةرهوجلا بحاص لاقو دحاو مهرد الا هدنع نكي مل ولو حيحص مالكلاو مومع

 ىقبي ال ىتح اهصيصخت زوجيف عمجلا ةغيص الا مومعلا ظافلا عيمج يف ةثالث ءاقب نم

 ىلاعت هلوق وحن عرشلاب لب يلصالا عضولاب كلذ سيلو لاق هتحت لخاد دحاو الا

 دوعسم نب ميعن لوالا سانلاب دارملاو مكل اوعمج دق سانلا نا سانلا مهل لاق نيذلا

 لولدم نم برقي عمج ءاقب عم الا صيصختلا حصي ال نييلوصالا نم ريثك لاقو

 ال ةثالث لتق دقو ةنيدملا يف نم لك تلتق لاق ول ول الئاق ناب كلذ ىلع اوجتحاو مومعلا
 ركذ عم اماو صصخملا ركذي مل ثيح ابعال دعي امنا هنا بيجاو ابعال دع ريغ
 يسبال ريغ ةنيدملا يف نم لك تلتق لاق ول هنا ىرت الا كلذ ملسن الف صصخللا

 نييلوصالا نم ريثك لاقو ابعال دعي مل ةثالث الا ضايبلا يسبال اهيف نم ناكو ضايبلا

 اهجارخا زوجي لب ةثالث ةلخادلا دادعالا نم ىقبي ال ىتح هصيصخت زوجي مومع لك

 . دحاو الا ىقبي ال ىتح

 هنا امهدحا نيهجوب هتحصل جتحاو جاهنملا بحاص هححصو نيدلا رون لاق
 ليلقلا جارخا ىوتسا مومعلا ظفل هل عضو ام ضعب جارخا وهو صيصختلا زاجا اذا

 اييف لمعتسم نيتلاحلا اتلك يف مومعلاو ايهنيب قرفلا يضتقي هجو ال ذا ريثكلا جارخاو
 يضتقي هجو الف هل عضو ام هب افلاخم نيتلاحلا يف ناك اذاف هل عضو يذلا ردقلا نود

 ىلاعت هلوق يف عقو دق هنا اهيناث هلولدم ضعب ىقب ايهم ةفلاخمو ةفلاخم نيب قرفلا

 ملو همي مظعب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ امهروهظ تلمح ام الا اهموحتنش مهيلع انمرح

 لوقلو اميعن داراو سانلا مهل لاق ىلاعت هلوق كلذكو دحاو عون الا مومعلا تحت قبي
 تذفنا دق سراف فلا عم عاقعقلا صاقو يبا نب دعس ىلا ذفنا دقو باطخلا نب رمع

 . ىلوا مومعلا يف هزاوجف ددعلا ظافلا يف زاج اذاو فلا هناب هفصوف سراف يفلا كيلا
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 عمجلا لولدم لقا نا موق لاقو بهاذملا حصا وه بهذملا اذهو نيدلا رون لاق

 نانثا دارملاو هكرسدسلا همألف ةوخا هل ناك نافإ ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اوكسمتو نانثا

 بيجاو نيبلق نم لجرل هللا لعج ام ذا امكابلق يا ايكبولق تغص دقف هلوقبو ادعاصف

 ابجحو اقاقحتسا ثرالا باب يف نانثا عمجلا لقا نا يف عازن ال هناب لوالا نع

 هنا رابتعاب لب ادعاصف نينثالل ةعوضوم عمجلا ةغيص نا رابتعاب ال نكل ةيصولاو

 زاجم نينثالا ىلع عمجلا قالطا نا يناثلا نعو عمجلا مكح نينثالل نا ليلدلاب تبثي

 . ءزجلا ىلع لكلا مسا قالطا قيرطب

 عم ازاجم نينثالا ىلع لدي عمجلا نا اهلك ةبوجالا لصاحو نيدلا رون لاق

 نايطعي دق نينثالا ناو ازاجم ال ةقيقح عمجلا لولدم لقا يف انمالكو عضاوم يف ةنيرق

 وا ناتيماهفتسالا امو نم مومعلا غيص نمو ثيراوملاو اياصولا يف ايك اعرش عمجلا عمج

 الف ناتدئازلا امو نم اماف ناتلوصوملا الو ناتفوصوملا الو ناتدئازلا ال ناتيطرشلا

 : رعاشلا لوق يف ايك هتيوقتو مالكلا ةلصل الا ركذي مل ايهنم الك نأل ايل مومع

 انريغ نم ىلع ارخف انب افكو

 هل تلح نمل صنق ام ةاش اي رخآلا لوقو انريغ ىلع يا

 ىنعملا ي ايهنم الك ناف ناتفوصوملا اماو نيلاثملا يف ناتدئاز امو نمف صنق ةاش اي يا

 اهنم الك ناف ناتلوصوملا اماو ماعلا نم ال صاخلا نم ةفوصوملا ةركنلاو ةفوصوم ةركن

 دوهعم ريغ ىلع لديو رسيت ام تأرقو ينءاج نم تمركا كلوق يف ايك دوهعم ىلع لدي
 مومعلاو صوصخلا نيب ناتددرتم ايهف كل رسيت ام ارقاو كءاج نم مركا كلوق يف ايك

 لخد نمو كءاج نم ةيماهفتسالا نم لاثمو ةنيرقب الا ايهنم دحاو ىلع نالدي الف

 نم ءاش نم ةيطرشلا نم لاثمو دحا لكب اهنع باجي نا حلص ةماع اهنوكلو رصقلا

 يهو ةيطرش نيلاثملا يف نمف هقتعاف هقتع يديبع نم تئش نمو رح وهف هقتع يديبع

 جرختو مهنم بطاخملا هقتعا نم لكو هديبع نم قتعلا ءاش نم لك قتعيف مومعلل
 هلف الوا نصحلا لخد نم ليق اذاف الوا ةظفل اهتبقعا اذا مومعلا مكح نع نم ةظفل

 ىلع وأ مهيلع الوا قدص مدعلمه عيش الف دحاو لاح يف مهلك موقلا هلخدف اذك
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 اهنارتقا مدع دنع اهمومع ىلا رظنلاب وه امنا رابتعالا اذهب نم صوصخف مهنم دحاو
 ةيطرشلا نم مكحو دحاو درف ىلع الا قدصت ال ىتح ايقيقح اصوصخ ال الواب

 ال ليقو لاق رثكالا بهذم وهو نيدلا رون لاق ءاسنلاو روكذلا معت اهنا ةيماهفتسالاو

 يراد لخد نم لئاقلا لوق يف ءامألا لوخد ىلع قافتالا انلو لاق ءاسنلا اهيف لخدي

 ةيطرشلاو ةيماهفتسالا ام اماو رح وهف هئاماو هديبع نم هراد لخد نم لكف رح وهف
 لوقتف اضيا ةلوصوملا ام كلذكو مهريغ تاوذو ءالقعلا تافصل عوضوم اهظفل ناف

 غيص نمو عاجش وا ميرك لاقيف ديز امو سرف وا باتك يدنع هباوجو كدنع ام
 ين اهانعم دارفا عيمج لعجت كنا ينعي عامتجالا ليبس ىلع مومعلل يهو عيمج مومعلا

 الوا نصحلا لخدف اذك هلف الوا نصحلا لخد نم عيمج ليق اذاف دحاو درف مكح

 درف لكل لوانتم اهمومعو لك ةظفل مومعلا غيص نمو دحاو لفن اعيمج مهل ناك ةرشع

 ةقئاذ سفن لك وحن ةركن مسالا كلذ ناك اذا هيلا فاضت يذلا مسالا دارفا نم

 ءازجا نم ءزج لك لوانتتو ادرف ةميقلا موي هتيآ مهلكو وحن ةعومجم ةفرعم وا توملا

 نسح ديز لك وحن ادرفم ةفرعم مسالا كلذ ناك اذا هيلا فاضت يذلا مسالا

 ءايسالا معتف لاعفالا ال ءايسالا اهيليو ديز ءازجا نم ءزج لكل هب موكحم نسحلاف

 ةأرما لك تقلط قلاط يهف اهجوزتا ةأرما لك ليق اذاف انمض لاعفالاو احيرص

 ال هنا ىري ال نم بهذم ىلع ال كلملا لبق قالطلا عاقيا ىري نم بهذم ىلع اهجوزت

 الك نأل يقاوبلا نود ىلوالا ةرملا يف تقلط ارارم ةأرما جوزت اذاف كلمي ال اييف قالط

 احيرص اهمعتو ءايسالا نود لاعفالا ىلا مضتف اهسكعب اهلكو لاعفالا ال ءايسالا معت

 اهجوزت ةأرما لك قلطت قلاط يهف ةأرما تجوزت ايلك لئاقلا لوقف انمض ءايسالا معتو
 نم بهذم ىلع هلك اذه اهجوزت ةرم لك يف قلطت ةريثك ارارم ةدحاو ةأرما جوزت ناو

 ناو الصا قالط الف كلذ ىري ال نم بهذم ىلع امأ كلملا لبق قالطلا داقعنا ىري

 لك نالفل يلع لئاقلا لوقف هدارفا نم درف ىلع تعقو روصحم ريغ ريثك ىلع لك تلخد
 دقعلا نوكي امنا اذكب رهش لك اراد رجأتسا ناو دحاو مهردب هيلع مكحي امنا مهرد

 ةنكمالا ميمعتل ناتعوضوم امهو ثيحو نيا مومعلا غيص نمو دحاو رهش ىلع امزال
 مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقا ىلاعت لاقو {. توملا مككردي اونوكت امنيا ىلاعت لاق
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 يذلا ناكملا يف قلطت امنأ تئش ثيحو تئش نيا قلاط تنا هتجوزل لئاقلا لوقف

 طرتشي الف ةنكمالا نم هريغ يف وا سلجملا يف قالطلا تءاش ءاوس هيف قالطلا تءاش

 نع ايهب جورخ كلذ طارتشاو ةنكمالل ثيحو نيا مومعل سلجملا يف اهتئيشم ع وقو
 غيص نمو مكحت كلذو كلذ يضتقي ليلد الب امهدارفا نم درف ي اهلامعتساو ايهمومع

 لوسرلا لوقي ىتح ىلاعت لاق ةنمزالا ميمعتل ناتعوضوم امهو ايهمو ىتم مومعلا
 ةيا نم هب انتأت ايهم اولاقو ىلاعت لاقو نامز يا يف يا هللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو

 نامزلا يف ةيرحلا قحتسي تئش ايهم وأ تئش ىتم رح تنا هدبعل لئاقلا لوقف ةيآلا

 معت ةركن يهو يا مومعلا غيص نمو تئش ىتم قلاط تنا هلوق اذكو هيف اهعاش يذلا

 ةركنلاو هب فصوت ام بسحب معت نكل ةماع ريغ اهعضو لصا يف اهنا ينعي فصولاب
 يوحنلا تعنلا ال يونعملا فصولا.انه اه فضولاب دارملاو ليق اذك فصولاب معت دق

 وا نامزلا مومعل يهف نامزلا ىلا تفيضا ناف هيلا فاضت ام بسحب يا مومعو

 نامز يا يف قلاط تنا هتجوزل لئاقلا لوقف ناكملا مومعل يهف ناكملا ىلا تفيضا

 تئش نيا هلوقك تئش ناكم يا يف قلاط تنا لئاقلا لوقو تئش ىتم هلوقك تئش

 لخد ناكملاو نامزلا ريغ يا ىلا فيضا ناف كلذ ميمج مدقت دقو تئش ثيحو

 ةأرما ياو رح وهف هتيرتشا دبع يا وحن كلذو مومعلا مكح تحت هيلا فاضملا

 اهجوزت ةأرما لك قالطو هكلم دبع لك قتعب هيلع مكحي هناب قلاط يهف اهجوزتا
 يا لئاقلا لوق اما كلملا لبق قالطلاو قاتعلا داقعنا ىري نم بهذم ىلع اذهو

 هتبرض يديبع يا لاق نا اذكو اعيمج اوقتع اعيمج هوبرضف رح وهف كبرض يديبع

 بحسناو يفنلا هيف عضوم يف ةركنلا تعقو اذاو اعيمج اوقتع اعيمج مهبرضف رح وهف
 . رادلا يف لجر الك مومعلا غيص نم يهف همكح اهيلع

 عامجالا يعطقو باتكلا صنو لقعلا ةرورضل تباث اهمومعو نيدلا رون لاق

 باتكلا اماو ةرورض دارفالا عيمج ءافتناب الا نكمي ال مهنم درف ءافتنا نالف لقعلا اماف

 ىلع هللا لزنا ام باوج يف «“4ىسوم هب ءاج يذلا باتكلا لزنا نم لق» ىلاعت هلوقف
 . عيش نم رشب
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 مل ولف عيش نم شب ىلع هللا لزنا ام اولاق مهنا كسمتلا هجو نيدلا رون لاق

 هلوق وهو يئزجلا باجمالا مهيلع درلا ي مقتسي ل يلكلا بلسلل مالكلا اذه لثم نكي

 هللا الا هلا ال انلوق نالف عامجالا اماو ىسوم هب ءاج يذلا باتكلا لزنا نم لق ىلاعت

 قحلا تابثا ناك امل قحب دوبعم لكل ايفن مالكلا ردص نكي مل ولف اعامجا ديحوت ةملك

 الف فصول ىلا يفنلا عجريف ةدحولا ةفصب دحاولا ةركفلاب دصقي دقو اديحوت ىلاعت

 ام يف ايك ةردقم وا ةرهاظ نم عم تناك اذا اما نالجر لب لجر رادلا يف ام لثم معت

 يفو دحاو مالك يف مسالا رركت اذاو اعطق مومعلل يهف رادلا يف لجر ال وا لجر نم

 اماو نيتركن نامسالا نوكي نا اما ولخي الف حضاو بسانتو رهاظ قلعت امهنيب نيمالك

 لوالا ريغ يىناثلاف نيتركن اناك ناف ةفرعم رخآلاو ةركن امه دحا وا نيتفرعم انوكي نا

 يناثلا رسيلاف هإارسي رسعلا عم نا ارسي رسعلا عم نافإئ ىلاعت هلوق يف ايك كلذو اعطق

 اعطق لوالا نيع ايهنم يناثلاف ةفرعم ايهنم يناثلا وا نيتفرعم اناك ناو لوالا رسيلا ريغ

 الوسر نوعرف ىلا انلسرا ايك ىلاعت هلوق وحنو ةميركلا ةيآلا يف رسعلا وحن كلذو

 نم لوالا ناك ناو لوألا لوسرلا وه ةيآلا يف يناثلا لوسرلاف لوسرلا نوعرف ىصعف

 هريغ هنا راتخملا نالوق هريغ وا لوالا نيع يناثلا نوك ىفف ةركن يناثلاو ةفرعم نيمسالا

 رعاشلا لوق يف ايك كلذو هنيع ال
 ناوخا موقلا انلقو لهذ ىنب نع انوفع

 اوناك يذلاك اموق نعجري نا مايالا ىسع

 ىلص يبنلا جرخ لاق هنا نسحلا نع ىوري ام ةدعاقلا هذه توبث ىلع ليلدلاو

 ناف نيرسي رسع بلغي نل لوقي وهو كحضي وهو احرف ارورسم اموي ملسو هيلع هللا
 رحج يف رسعلا ناك ول لاق هنا دوعسم نبا نعو ارسي رسعلا عم نا ارسي رسعلا عم

 . نيرسي رسع بلغي نل نيرسي رسع بلغي نل هجرختسي ىتح رسيلا هعبتل بض

 كلت توبث ىلع ثيداحالا هذهب لالدتسالا هجوو هللا همحر نيدلا رون لاق
 الا كلذ امو دحاو رسع اهيف روكذملا رسعلا نا ىلع ةيآلا ةوالتب هبن ةي هنا وه ةدعاقلا
 يف ةدعاقلا هذه نا ملعاو ةركن هنوكل الا كلذ امو نارسي اهيف رسيلا ناو ةفرعم هنوكل
 درجتلا عم لصالا يه ةفرعم وا ةركذ ةركنلا ةداعا يفو ةركن وا ةفرعم ةفرعملا ةداعا
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 ةدعاقلا كرتتف ليلدل مكحلا كلذ فرصي دقو نئارقلا نم ماقملا ولخو عناملا نع

 . هلجال

 ةلثماب اهضاقتنال ةررحم ريغ ةدعاقلا هذه نا رهاظلا يكبسلا لاق نيدلا رون لاق

 ناتفرعم امهناف هإؤ&ناسحالا الا ناسحالا ءازج لهل ىلاعت هلوق نيتفرعملا ين اهنم ةريثك

 سفنلا نا اهيف مهيلع انبتكو باوثلا يناثلاو لمعلا لوالا نأل لوالا ريغ يناثلاو

 امو ىلاعت هلوق يناثلا فيرعت يفو رحلاب رحلا ىلاعت هلوق اذكو ةلتاقلاب ةلوتقملا يا سفنلاب
 حلصلاو احلص امهنيب احلصت نا ائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نا انظ الا مهرثكا غبتي

 مارحلا رهشلا نع كنولئسي ىلاعت هلوق نيتركنلا يفو لوالا ريغ امهيف يناثلا ناف ريخ

 . لوالا وه يناثلا ناف هيف لاتق لق هيف لاتق

 فلكت نم ولخت ال ةبوجاب تايآلا هذه نع يطويسلا باجا دقو نيدلا رون لاق

 ليلدل ةدعاقلا كلت نع تايآلا هذه تجرخ امنا هنا لاقي نا اهباوج يف قحلاو لاق

 يف لخديو اهنع لودعلل يضتقملا ليلدلا مدع دنع يه امنا ةدعاقلاو كلذ ىضتقا

 يف لخاد يبنلاف نونمؤملا اهنيأ اي لزن اذاف مالسلا مهيلع ءايبنالا نينم ؤملا ظفل مومع

 ىميلحلا لاق يدابع ايو سانلا اهيا اي اذكو اعطق هل ناميالا ةفص توبثل باطخلا اذه

 يدابع اي لق سانلا اهيأ اي لق اذكه باطخلا لزن اذا يا لقب انرقا اذا الا يفريصلاو

 . باطخلا مومع نم يبنلا جرخت مهدنع ةنيرق لق ظفل نال يبنلا هيف لخدي الف

 اهمومع يف لخاد وهف دابعلا دحاو سانلا دحا يبنلا نا ققحت دق نيدلا رون لاق

 غلبي امنا كلذب لوقلاب رومأملا يبنلا نأل ايهنم هجورخ ىلع اليلد يفكي ال لوقلاب رمالاو
 لدتو هب صتخت ةغيص ثانالاو روكذلا نم دحاو لكل نا ملعأو هبر نع لوقلا كلذ

 ةغيص امامف يلصالا عضولا بسحب رخآلا ىلع ايهنم دحاو لك ةغيص لدب الف هيلع
 اقافتا الصا روكذلا نم ائيش لوانتت الف تاحلاصلاو تاملسملا وحن ثانالا عمج

 نالف تانبل ىصوا نمو نامالا بلط يف روكذلا هدالوا لخدي ال هتانبل نامالا بلاطف

 نم لجرلا وحن معي ال اذكو اقافتا نونبلا ةيصولا يف لخدي الف تانبو نونب هعم ناكو
 ثانالا نود روكذلاب ةغيصلا هذه صاصتخال ثانالا نم ادحا روكذلا عمج غيص
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 نيملسملا روكذ دارفنا دنع ثانالا نم ادحا معي ال نيملسملا وحن اذكو اقافتا

 يف ةكراشملاو طالتخالا دنع كلذو ءاسنلاو لاجرلا ةغيصلا هذه معت دقو باطخلاب

 اهنماوطبها ىلاعت هلوقف اعبت ثانالاو ةقيقح روكذلا ةغيصلا لوانتتف ماكحالا

 يتب ءاسنل لماش ه«ادجس بابلا اولخدا ىلاعت هلوقو مدا عم ءاوحل لماش هاعيمج

 روكذلل ابيلغت طالتخالا دنع ثانالا روكذلا ةغيص تلمش امناومهلاجر عم ليئارسا

 اذهب ثانالا روكذلا ةغيص لوانتو مهمكح يف روكذلاب ءاسنلل اعابتاو ءاسنلا ىلع

 روهشم زاجم وأ ةيفرع ةقيقح وها نه اهلوانت ةيفيك يف فالخلا امتاو هيف فالخ ال ىنعملا
 طالتخالا دنع ثانالل اهلوانت نا ىلا ةارملا بحاص مهنم ةيفنحلا ضعبو ةلبانحلا بهذ

 قالطا نا وه فالخلا ةرمثو نيدلا رون لاق زاجم هنا ىلا رثكالا بهذو ةيفرع ةقيقح

 دنع اهيف نههلوخد ةدارا ىلع ليلد لدي ل ولو ءاسنلل لوانتم طالتخالا دنع ةغيصلا هذه

 ىلا زاجملا جايتحال ليلدب الا رثكالا دنع نهلوانتت الو ةقيقح نه اهلوانت نا نيلئاقلا

 . ملعا هللاو ةنيرق

 ماعلا مكح باب

 وأ مومع ليلد موقي ىتح فقوتلا ةرعاشالا بهذمف ماعلا مكح يف فلتخا

 يف ةثالثلاو سنجلا يف دحاولاك صوصخلاب مزجلا يئابجلاو يخلبلا دنعو صوصخ
 . كلذ قوف اييف فقوتلاو عمجلا

 ام عيمج ف مكحلا تابثا ءالعلا روهمج دنعو اندنعو هللا همحر نيدلا رون لاق

 اما عامجالاو لوقعملا كلذ ىلع انتجحو لاق يعفاشلا كلذ ىلعو لاق دارفالا نم هلوانتي

 نم دب الف هنع ريبعتل اىلا ةجاحلا سمتو رثكالا هلقعي رهاظ ىنعم مومعلا نالف لوقعملا

 اهروهظل ظافلالا اهل عضو ىتلا يناعملا نم ريثكك ةداعلا مكحب ظفل هل عضوي نا

 جاجتحالا مهريغو ةباحصلا نم تبث هنالف عامجالا اماو اهنع ريبعتلا لا ةجاحلاو

 عمجلا دادعا ناب فقولاب نولئاقلا جتحاو ريكن ريغ نم عاذو كلذ عاشو مومعلاب

 نوكيف ةقيقحلا هيف لصالاو دحاولا ىلع قلطي هنأبو ضعبلل ةيولوا ريغ نم ةفلتخ
 . ريثكلاو دحاولا نيب اكرتشم
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 امهدحا ءاغلا وأ امه ؤاغلاو امهدحال ءاغلا وأ نيليلدلل ءاغلا ناك امهدحا حرطا وأ اعم

 حيجرت نع ازارتحا لكلا ىلع لمحي هنا لوألا نع باوجلاو نيدلا رون لاق

 الاو قارغتسالاو مومعلا ليلد ديكأتلا نا يناثلا نعو لامجا الف حجرم الب ضعبلا

 ىلع حجار زاجملا نأ ثلاثلا نعو ةييرعلا ةمئأ كلذب حرص اديكأت ال اسيسأت ناكل
 يف زاجم عمجلا نوك نأ ىلع ريثكلا يف ةقيقح هنأب عطقلل هيلع لمحيف كارتشالا
 نا ىلع ةيفنحلاو انقافتا دعب هنا مث نيدلا رون لاق ةغللا ةمئا هيلع عمجا امم دحاولا

 تابثالا اذه ةيفيك يف انفلتخا دارفالا نم هلوانتي ام عيمج يف مكحلا تابثا ماعلا مكح
 انظ دارفالا يف مكحلا كلذ تابثا نا نيملكتملاو ءاهقفلا روهمج بهذمو انبهذمف لاق

 اعطق مكحلا كلذ تابثا نا ىلا ةيفنحلا تبهذو يعفاشلا كلذ ىلعو انيقيو اعطق ال

 مومع نم ام ليق ىتح عئاذ مكحو عئاش رما مومعلا يف صيصختلا نا ىلع انلو انيقيو

 مومعلا يف صيصختلا ةعاشالو ميلغ عيش لكب وهو ىلاعت هلوق الا صصخ دقو الا

 مومعلا يف لمتع صيصختلا نا تبث اذاو دجو ايثيح صيصختلل المتحم مومعلا ناك

 هنم صخ دق نوكي نا لامتحال ينظ رما وه امنا هدارفا عيمج يف مومعلا مكح تابثاف

 عامجالاب هضعبو هوحنو ءانثتسالاب دارفالا ضعب جارخا زوجيف اضياو هدارفا ضعب

 ءانثتسالا حصي ال ايكف هانثتسا مث درف ىلع صن ول ايك كلذ حصي مل ةيعطق تناك ولو

 درف لك ىلع صنلا ةلزنمب هلومش انلعج اذا مومعلا يف كلذ لثم مزلي ناك صنلا لجال

 مومعلا ةلالد نيب قرفلا يف فاك كلذو اقافتا ءانثتسالا رذعت درف لك ىلع صن ول هنال
 نال داقتعالا بجوي ال مومعلا نا اهنم ءايشا انبهذم ىلع ينبنيف صوصخلا ةلالدو

 لمعلا بجويو ةلالدلا ينظ وهف نتملا يعطق ناك ناو مومعلاو يعطقلا ةرمث داقتعالا

 صوصخلا ضراعت اذا هنا اهنمو يعطقلا ليلدلا ىلع هبوجو فقوتي ال لمعلا نأل

 وأ مومعلا صوصخلا نراق ءاوس مومعلا ىلع ضاق صوصخلا ناب انمكح مومعلاو
 اماف ةريثك ةنمزابو دحاو نامزب هرخأتو هيلع هقبس ناك هنع ارخأتم وا هيلع اقباس ناك

 ماعلا وا صاخلا مدقتءاوس اقافتا هيلع ضاق وهف مومعلا صوصخلا نراق اذا

 . ةلزتعملا ضعبو ةيفنحلا هيف انفلاخ دقف رخآلا نع امهدحا لصفنا اذا امأو

 ءاوس هنع لصفنا اذا ماعلا ىلع ضاق صاخلا نا ىلع انتجحو هتا همحر نيدلا رون لاق
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 احرطا اذاو ه ؤاغلا زبحي مل نكما امهم هيبن ةنسو هللا باتكب لمعلا نا وه رخأت وأ مدقت

 لوخدو هتحت هلوانتام لوخد مولعم صاخلا ناف اضياو حصي ال اهتيب عمجلا ناكما عم

 راصمالا ءاهقف ناف اضياو كشلا لجال كرتي ال لمعلاو هيف كوكشم ماعلا تحت كلذ

 اذا هنا ملعأو خيراتلا مهملع دقف عم ايهصخاب نيربخلا معا نوصخي راصعالا هذه يف

 امل اخسان نوكي امنا ذئنيح صاخلاف ماعلاب لمعلا نكمي ام ردق ماعلا نع صاخلا رخأت

 هذهب صاخلا نوكو لوالا همكح ىلع ماعلا نم يقب ام ىقبيو ماعلا لولدم نم هلوانتي

 رخا وأ مدق ماعلا ىلع ضاق صاخلا نا انلوق نم هنايب انمدق ام يفاني ال اخسان ةيثيحلا

 ناك ناو ماعلا نا اهنمو ىفخي ال ايك ةدعاقلا كلت تحت لخاد ماعلل صاخلا خسن نال

 لاثمف يلج سايق وا يداحا ربخ نم ينظلا ليلدلاب هصيصخت حصي نتملا يعطق

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ثيراوملا صيصخت يداحالا ربخلاب يعطقلا صيصخت

 صيصختك يداحالا ربخلاب رتاوتملا ربخلا مومع صيصختو ثري ال ادمع لتاقلا

 لاثمو ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل هلوقب رشعلا ءايسلا تقس اميف ةلي هلوق

 الضافتم نوزومملاب نوزوملا اوعيبت ال عراشلا لوقي نا وه سايقلاب يعطقلا صيصخت

 عابطنالا عماجب هيلع صاصرلاو ساحنلا ساقيف متئش فيك ديدحلا اوعيب لوقي مث
 يداحالا ربخب صيصختلا اماف لوألا ظفللا مومعل صيصختلا هب لصحي كلذو

 . ءاملعلا رثكا هيلعف نتملا يعطق ناك ناو مومعلل

 يعطق ناك ناو مومعلا نا امهدحا ناهجو كلذ ىلع انتجحو نيدلا رون لاق

 امنا يداحالا ربخلاف ينظ رما هدارفا عيمج هلوانت ىلع هتلالد يا ةلالدلا ينظ وهف نتملا

 ام مكل لحاو» ىلاعت هلوق اوصصخ فلسلا نا اهيناثو ةينظلا ةلالدلا هذه صصخ

 هلوق اوصصخو اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال ةلي هلوقب هم مكلذ ءارو

 نم رفاكلا الو لتاقلا ثري ال ةني هلوقب ةيآلا هيإ مكدالوا يف هللا مكيصوي : ىلاعت

 ول مهناب كلذ ضرتعاو ثرون ال ءايبنالا رشاعم نحنو رفاكلا نم ملسملا الو ملسملا
 مهناب درو ليلد الف كلذ ىلع اوعمجي مل ناو عامجالا صصخلماف كلذ ىلع اوعمجا اوناك

 رمع در : اولاق ليلدلا حصف اهب مومعلا صيصخت ىلا نيدنتسم اهماكحا ىلع اوعمجا
 ناك امل ةقفن الو ىنكس اهل لعجي مل ةي هنا يف سيق تنب ةمطاف ثيدح باطخلا نب

 فيك رمع لاق كلذلو «مننكس ثيح نم نهونكسا» ىلاعت هلوق مومعل اصيصخت
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 ف هددرتل هكرت اما هناب درو تبذك ما تقدصا يردن ال ةأرما لوقل انبر باتك كرتن

 هاكح دقف سايقلاب هصيصخت اماو تبذك ما تقدصا يردن ال لاق كلذلو اهقدص

 ضعبو هيلوق ميدق ف مشاه وباو يئابجلا لاقو ةعبرالا ةمئالا نع بجاحلا نبا

 . يفخلا سايقلاب ال يلجلا

 ةباحصلا نا يه سايقلاب ماعلا صيصحح ة ةحص ىلع انل ةجحلاو نيدلا رون لاق

 ىلع ال سايق ىلع هبهذم ىنب مهنم دحاو لكو لئاسم يف دجلا مهس نييعت يف اوفلتخا
 : ل اعت هلوق يهو ةل الكل ١ ةيا مومعل صصخ تاس ايقل ا كلت نم دحاو لكو صن

 تخا وا خا هلو دلو هل سيل كله ؤرما نا ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي»

 هتبصع تخالا عم دجلا نا دوعسم نباو يلع لاقف اهرخا ىلا كرت ام فصن اهلف

 الو تام خأ لك لام نم فصنلا اهل ناب مكحف كرتام فصن اهلف ىلاعت هلوق مومعل

 ةمساقملا تصقن ناف ثلثلا ىلا تاوخالا مساقي دجلا لب تباث نب ديز لاقو هل دلو

 سايقلا اذهف ةوخالا عم هلاح ىلع تخالا عم هلاحل اسايق ثلثلا ىلا در ثلثلا نع

 خاو دح ف هنع هللا يضر ركب وبا لاقو ةيآلا كله ؤرما نا لاعت هلوق مومعل صصخم

 . ةيآلا مومعل صصخغ اضيا سايقلا اذهو بالا ىلع اسايق دجلل هلك لاملا بال

 ةيآلا مومعل ةصصخغ اهلك تاسايق ىلع ةينبم ةريثك روص كلذلو نيدلا رون لاق

 عيمج يف ةيفنحلا تفلاخو سايقلاب صيصختلا ةحص ىلع مهنم عامجالاك كلذ ناكف

 تامومعلاب ناسللا لها جاجتحال ةيعطق هدارفا عيمج ىلع ملعلا ةلالد نا اولاقف كلذ

 . ةيعطق ماكحا يف

 توبث اهنمف ءايشا ةدعاقلا هذه يف ةيفنحلا بهذم ىلع ىنبنيو نيدلا رون لاق
 ينظلا ليلدلاب مهدنع صيصخت حصي ال هنا اهنمو هعنمت نحنو ماعلا ةلالدب داقتعالا

 داحالا ربخ نم دحاو لكو ةيعطق مهدنع ماعلا ةلالد نأل سايق وا دحاو ربخ نم

 نم رخأتملا نا اومعزو ينظلا ليلدلل يعطقلا ليلدلا كرتي الو ينظ ليلد سايقلاو

 ةلالدلا يعطق صاخلاو ماعلا نم دحاو لك نا كلذو هلبق امل خسان صاخلا نمو ماعلا

 . انراقت اذا الا صيصختلاب نومكحي الو ايهخسانت حصف مهدنع
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 كلذ عنمت نحنو ماعلا ةلالد ةيعطقب لوقلا ىلع ىنبم هلك اذهو نيدلا رون لاق

 ماعلاب لمعلا باب

 ىتح همومعب ذخالا زوجي الف اصصخش هل هنا ملعو ماعلا درو اذا هنا ملعا

 لبق مومعلاب لمعلا دارا نم مولعملا صصخملا نع ثحبلا مزليف هصصخم نع ثحبي
 ناك اذاو ىلاعت هللا لزنا ام ريغب مكحيف مومعلاب هلمع يف أطخي الئل اعامجا هب ذخالا

 هصصخ نع ثحبلا لبق مومعلاب لمعلا عنتمي لهف لمتحم هنكل مولعم ريغ صصخللا

 نع ثحبلا لبق مومعلاب كسمتلا زوجي ال سابعلا وباو ديعس وباو يزورملا لاق
 نم رثكالا ىلا جاهنملا بحاص هبسنو هبلط يف ءاصقتسالا نم دب ال لب صصخللا

 ىلع جتحاو صصخملا نع ثحبلا لبق لمعلا زاوج ىلا يفريصلا بهذو نييلوصالا

 دق امب لمعلاب مهرمأيو راطقالا ىلا هباحصا هجوي ناك ةي لوسرلا ناب كلذ زاوج

 الو صصخم نع ثحبلاب مهرمأي الو صوصخ وا مومع نم ةنسلاو باتكلا نم هوفرع
 . خسان

 باحصا لوقو انلوق وهو لاقو بهذملا اذه ردبلا ححصو نيدلا رون لاق
 يضتقملا ناب صصخملا نع ثحبلا لبق مومعلاب لمعلل نوعناملا جتحاو رهاظلا

 غيصلا نم رهاظلا درو ثحبلا دعب الا درجتلا ملعي الو ةدرجملا ةغيصلا وه مومعلل

 ام لقاب لمعلا بحب موق لاقو ىلوا هيلع ه ؤارجاو لصالا هنال مومعلا ىلع ءاقبلا
 مهدنع ققحتملا وه ظفللا هلوانتي ام لقا نأل الثم عمجلا يف ةثالثلا وهو مومعلا هلوانتي

 بوجو جاتحي الو هتدارا ققحتل هقالطا دنع هيف مومعلا ءارجا بجيف ظفللا نم هتدارا

 وه له ملعي ىتح لقالا كلذ ادع اييف فقوتيو صصخملا نع ثحب ىلا هب لمعلا
 تحت هلوخد ةدارا ققحتم ريغ لقالا ادع ام نا كلذو دارم ريغ وأ مومعلا ظفل نم دارم
 . ماعلا
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 نوكي نا لامتحال ظفللا لولدم لقا لوخد ةدارا ققحت ملسن ال نيدلا رون لاق

 هرثكاو ماعلا لولدم لقا ةدارا نا انلقل كلذ انملس ولو صصخملا كلذ ضعب جرخ دق

 لا ؤس الب يا ءادتبا دري نا اما ماعلا ظفللاو لقالا ةدارا مدع ققحتف ءاوس هظفل نم

 ذاو اعامجا ماع هنا هتمكحف ءادتبا درو ناف ببسو لاؤس دعب دري نا اماو ببس الو

 ناك ناف اصاخ وا اماع ببسلا وأ لا ؤسلا كلذ نوكي نا اماف ببس وأ لا ؤس دعب درو

 ناك ناو نييلوصالا نيب فالخ الب هلثم ماع ماعلا هباوجف رهاط ءاملا لهك اماع

 لهك ببسلا وا لاؤسلا ىلا رقتفم باوجلا نوكي نا اماف اصاخ ببسلا وا لاؤسلا

 ريغ باوج ىلبو معنف ىلب لوقيف اذك كيلع يل سيلاو معن لوقيف مهرد ةئام يل كيلع
 ببسلا مكح كلذكو صوصخ وا مومع نم لاؤسلا مكح همكحف هسفنب لقتسم

 هنا روهمجلا دنعو اندنع همكحف ببسلاو لا ؤسلا نع القتسم مومعلا ظفل ناك ناو

 لاقف ةعاضب ريب نع لثس دقو هيفع هلوق وحن كلذو هصصخيال صاخلا ببسلاو ماع

 لئس دقو كلع هلوق وحنو هحير وأ همعط وأ هنول ريغ ام الإ هسجني ال اروهط ءاملا قلخ
 مومعف رهط دقف غبد باها اميا لاقف اهباهاب عفتنيأ تتام دقو ةنوميم ةاش نع

 وهو يناثلا يف ةنومسم ةاشو لألا يف ةعاضب رئب وهو امهببس ىلع رصقي ال نيثيدحلا
 ربتعم ببسلا صوصخ نأ ليقو ظفللا مومع عم ببسلا صوصخب ةربع ال مهلوق ىنعم
 . هب صصخو هيلع روصقم ظفللا مومع نأو

 ىلع روهمجللو انل ةجحلاو لاق حيحصلا وه لوالا بهذملاو نيدلا رون لاق

 ةيصخا هجرخت الف ماع ظفللاو ببسلا ال ظفللا وه امنا ليلدلا نا اهدجا هوجو كلذ

 قراس لك عطق ىلع ةقرسلا ةيآب اولدتسا ةباحصلا نا اهيناث . همومع نع ببسلا

 راهظلا ةيآ نا اهثلاثو ةياورلا فالتخا ىلع ناوفص ءادر وا نجملا ةقرس يف تلزن يهو

 هللاو اهببس ىلع رصقت ملو ةيما نب لاله يف تلزن ناعللا ةياو رخص نب ةملس يف تلزن

 . ملعا
 همومع يف فلتخا اييف باب

 لوق وحن كلذو الثم ايدعتم ناك ناو هتاقلعتم عيمج معي الف اتبثم لعفلا درو اذا

 الف رفسلا يف عمج وا قفشلا ةبوبيغ دعب وا ةبعكلا لخادتي هللا لوسر ىلص يوارلا
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 . نيعمجحل ا معي ال كل ذكو نبقفشل ١ الو لفنل او ضرفل ١ معي

 ف لعفلا ةمت ةح نال فيعض وهو لاق معي هنا ضعب لاقو نيدلا رون لاق

 هنا باوصلاو اماع قلطملا لعجي نم دنعالا ةتبثملا ةركنلا مومعب لئاق الو ةركنلا مكح
 ال ةيلدبلا رابتعاب وه اما لوانتلا كلذف دارفا ةلمح لوانت ناو مدقت اك صاخلا نم ع ون

 مهلوقك عمجي ناك يوارلا لوق نم دافتسمف لعفلا راركت اما ماعلا يف ايك قارغتسالا
 يجراخ ليلدبف هتما لوخد اماو لعفلا ظفل مومع نم ال يا فيضلا مركي متاح ناك

 اوذخو ىلصا ينومتيأر ايك اولص وحن لوق اما ليلدلا كلذو اضيا لعفلا ظفل نم ال
 دقل لاعت هلوقب وا مومع وا قالطا وا لامحا لعب هعوقوك لاح ةنيرق وا مككسانم ينع

 تيللا لعفلا مومعب نولئاقلا جتحا سايقلاب وا ةنسح ةوسا هللا لوسر ف مكلذ ناك

 لكل دوجسل ١ مكح توبثل ءاملا ضيف اف انا ام او دجسف ىهس .ك هنع يو ر ام وحنب

 . صضوتم لكل ءاملا ةضافاو ةولصلا ف هاس

 ىلص لثم هنا حصف لعفلا ظفلب ال نئارقلا نم رم امب همومع نيدلا رون لاق
 لوق فالخب يظفلل : ا مومعلا يضتقي ةقي ال ةتبثملا لاعفالا نم وحنو ةبعكلا لخاد

 لكل ماع هناف راجلل ةعفشلاب ىضقو ررغلا عيب نع هلاو ةلي هللا لوسر ىهن يباحصلا

 1 الو تلعف ام وحن ايفنم لعفلا عقو اذاو فراع لدع هاور ٹيح راج لكلو ررغ

 تيلم ١ لعفل ١ فالخب تلعذف لهو لعفت الو تلعذف ن ١ هلثمو هتالوعفم ف ماع وهف

 تابثالا ماقم يف معت الو يفنلا ماقم يف معت ةركنلا مكح يف لعفلا ةقيقح نا كلذو
 ةركن برضف ابرض تعقوا ام يا تبرض ام لئاقلا لوق ىنعم ناف لعفلا كلذكو
 . ةلثمالا رئاس اذكو

 لعفلا لوبق ةحصب هيلع اوجتحاو نييلوصالا رثكا لوق اذهو نيدلا رون لاق
 ةفينح وبا لاقو مومعلا ليلد صيصختلالوبقو ةرمت الا تلكا ام وحن صيصختلا يفنملا
 لتقي ال ثيدحل هعنم نحنو يم ذلاب ملسمل ا لتق زوجو هصيصخت حصي الف معي ال

 ام كلذو برضا نلو برضا ال كلوق يف ايك ايقيقح ةرات نوكي يفنلاو رفاكب ملسم
 ال كلوق وحن نم ىهنلاك ايمكح نوكي ةراتو هل ةعوضوملا فورحلاب يفنلا ناك اذا اذا
 كرتلا بلط مزلتساف لعفلا كرت بلطل عضو امناو يفنلا سفنل عضوي مل هناف برضت
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 وحن نم تبثملا طرشلاكو كلذ ريغ هتقيقح تناك ناو ايمكح ايفن ناكف هدوجو يفن
 برضا ال ىنعملا ذا صاصقلا كيلعف ايلسم تلتق ناو اذك ىلعف تبرض نا كلوق

 نم يفنملا طرشلاامأ هب تلتق هتلتق ناف ايلسم لتقت الو اذك يلع ناك تبرض ناف ادحا

 دارفا نم درف ىلع لعقي هنال صاخ وهف اذك يلعف الجر برضا مل نئل كلوق وحن
 رفغي نمو ىلاعت هلوق وحن نم يراكنالا ماهفتسالاك وا الثم هبرضب ربيو لاجرلا
 ماع مالكب هريغ بطاخملا بطاخ اذاو ىلاعت هريغ دحا اهرفغي ال يا همهلا الا بونذلا

 ةلخاد ىلاعت هتاذف ميلع ءيش لكب وهو ىلاعت هلوق وحن هريغو بطاخملا هتحت لخد

 همركاف كيلا نسحا نم وحنو لجو زع هل ةمولعم ىلاعت هتاذف ءيش لك تحت
 وا لقع نم عنام هلوخد نم عنم اذا الا مكحلا اذه تحت لخاد مالكلا اذهب بطاخللاف
 مكحلا اذه تحت ىلاعت هلوخد نم عنمي لقعلاف عيش لك قلاخ ىلاعت هلوق وحن لقن

 درفم دحاو ىلا عراشلا باطخ هجوت اذاو كلذ نع ىلاعت اقولخم نوكي نا حصي ال هنال

 ةغيصلا هذه سفنب باطخلا اذه لوانتي الف ورمع اي اذك كرتاو ديز اي اذك لعفا وحن

 هنا ليقو هيف مكحلا ةلع ترهظ اذا هادع نم هيلع ساقي نكل هنيعب بطاخملا كلذ ريغ

 . اضيا بطاخملا ريغ معي

 يمكح وحن هسفنب ال ليلدب معي هنا يخامشلا ردبلا راتخاو نيدلا رون لاق

 هوجوب هريغل درفلا باطخ مومعب نولئاقلا جتحا ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا ىلع

 ىلا تثعب ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ههسانلا ةفاك الا كانلسرا امو ىلاعت هلوق اهنم

 هلوق نا اهنمو صصخم الا لكلل باطخ ضعبلل هباطخ نا ىضتقاف رمحالاو دوسالا

 مومع ىلع لدي ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا ىلع يمكح ملسو هسلع هلا ىلص
 .. اضيا هعم هريغل درفملا باطخ

 لسرا هنا ثيدحلاو ةيآلا يف ىنعملا ناب لوالا هجولا نع بيجاو نيدلا رون لاق

 نا يناثلا هجولا نع باوجلاو عيمجلا كارتشا مزلي الو هب صتخي امي دحا لك فرعيل

 اذه قايسل ناك امل اماع درفملا باطخ ناك ول هناف مكل ال مكيلع ليلد ثيدحلا كلذ

 هب بطاخ ام اذكو مكحلا ءارجا نايب ىلا جيتحا اذلف ماع ريغ هنكل ىنعم ثيدحلا
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 اي وحنف صن وا سايق وا عامجا نم ليلدب الا مهدعب نم لمشي ال هنامز يف ةي يبنلا
 الا مهدعب نم لوانتي الو ملسو هيلع هتلا ىلص هنامز يف نيدوجوملل باطخ سانلا اهيا

 دارملا نا ىلع ليلد ىوقتلاب رمالاف مكبر اوقتا سانلا اهيا اي وحن هيلع لدي ليلدب

 مهدعب نم يتأي نممو باطخلا نامز يف دجو نمم باطخلا هيلا ىهتنا نم عيمج سانلاب
 امناو دجو اذا باطخلا هغلبي نم ةطساوب هدوجو ريدقت ىلع مودعملا باطخ عنتمي الو

 ٨ نييلوصالا رثكا بهذم وه اذهو امودعم هنوك لاح يف مودعملا باطخ عنتمملا

 . مهدعب نم يتأيس نملو مه ماع هنا ةلبانحلا تلاقو

 وا رصن نم هريغ وا عامجا نم باطخلا ريغ رخآ ليلدب كلذ نيدلا رون لاق

 يبصلا ف عنتما اذا اضياو سانلا اهيا اي نيمودعملل لاقي ال هنا عطقن انال سايق

 ةولصل ا هيلع انيبنل اهجوتم يعرشل ١ باطخل ا درو اذاو ردجا نومو دعملاف نونجمل او

 اهيا اي لمزملا اهيأ اي يبنلا اهيا اي كلمع نطبحيل تكرشا نئل وحن هب اصاخو مالسلاو

 باطخ لوانتي الو درفم باطخ هنال عضولا قيرطب هعم ةمالا رشعم انمعي الف رثدملا

 كل ذ وحن مومعب ىضق يعرشل ١ فرعل ١ ن ١ ليقف عرشل ١ ةهج نم ام او هعم هريغ درفمل ١

 . ةيالا ةنسح ةوسا هللا لوسر يف مكل ناك دقل ىلاعت هلوق وحن ليلدب باطخلا

 نئل وحن هب بطوخ ام لاثتما ةلي هعابتا ىلع بجيف اذه ىلعو نيدلا رون لاق
 كل ةلفانك مهنود نم هب صاخ هنا ىلع ليلدلا ماق ام الا كلمع نطبحيل تكرشا

 نم نيققحملا لوق وه هعم هعابتا معي ال هب صاخلا باطخلا نا لوقلاو كل ةصلاخو

 ٥. نييلوصالا

 نيت هب صاخلا باطخلا نا لا هريغو لبنح نب دمحا بهذو نيدلا رون لاق

 ءادتقألا بصنم هل نمل ليق اذا هنا اهنم هوجوب كلذ ىلع اوجتحاو هعابتا عم همعي

 كلملا حتف لاقي كلذكو هعم هعابتال رما هنا ةغل مهف هوحنو ودعلا ةزجانمل بكرا

 هنال هيلع لدي ءاسنلا متقلط اذا يبنلا اهيا اي نا اهنمو هعابتا عم دارملاو اذك عضوم
 . مهل ءادن هءادن نا ىضتقاف عيمجلا بطاخ مث هدحو هادان
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 يف هعم نودوصقم هعابتا نا ملسن ال هناب لوالا نع بيجاو نيدلا رون لاق

 فالخب كلذ يف هل مهتكراشم ىلع فقوتم دوصقملا نأل كلذ مهف امنا هناف انملس كلذ

 الوا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ركذ امنا هناب يناثلا هجولا نع بيجاو هيف نحن ام

 ىفن اذلف ظافلالا نم وه سيل باطخلا موهفم نا ملعاو عيمجلا بطوخ مث فيرشتلل

 نود ظافلالاب صاخلا ضراوعلا نم مهدنع صوصخلاو مومعلا نال همومع موق

 . ىناعملا

 يناعملا يف نوكي هنا لوقن لب ظافالاب هتيصوصخ ملسن ال نحنو نيدلا رون لاق

 نأل ظافلالا نم صاخلاو ماعلا نايب وه امنا ضرغلا نكل بابلا رخا يف يتأيس ايك اضيا

 موهفمك اهنم ظافلالا ريغب لالدتسالا مهضعب ىفن ىتح ظافلا ةيعرشلا ةلدالا بلاغ

 هريغك همكح نايب ىلا جيتحا اليلد هلعج ىلع ءاملعلا رثكا لوع امل نكل الثم ةفلاخملا

 وه امنا ةفلاخملا وا ةقفاوملا باب نم ناك اقلطم باطخلا موهفم يف اندنع مكحلاف لاق

 ةفلاخملاو ةقفاوملا موهفم نا حيحصلاو يخامشلا ردبلا لاق هب قوطنملا ادع اميف همومع

 وحن مومعلا ىنعم عيمج وهو روصلا نم هب قوطنملا ىوس ام عيمج يف مكحلا يهب تبثي
 ةمئاسب سيل امم يا اهريغو ةفولعملا نع ةوكزلا يفن هنم مهفيف ةوكزلا منغلا ةمئاس يف

 كلذكو ايذؤم نوكي ام ميمجل ماع ه“فا ايل لقت الول ىلاعت هلوق موهفم كلذكو
 عاونا عيمجل ماع همايلظ يماتيلا لاوما نولكأي نيذلا ناه ىلاعت هلوق موهفم

 ىلع ةيصخش ةعقاو يف ماكحالا نم ايكح عراشلا قلع اذاو لكالا ادع امم تافالتالا

 عيمجل ةماع نوكت ةلعلا كلت ناو ةلعلا كلتل اعبات نوكي مكحلا كلذ نا ةمولعم ةلع

 يي هلوق وحن كلذو ةعقاولا كلت ىلع اهل اسايق اهروص عيمجل ةلوانتمو اهتالولعم دارفا

 بخشت مهجادواو نورشحي مهناف مهئامدو مهمولكب مهبايث يف مهولمز دحا ىلتق يف

 موي رشحي هناف بايط هوبرقت الو هسأر اورمخت ال امرحم تام يارعا يف ةي هلقو امد

 لك مكحو هل راكسالا مومعل رمخلا مكح ميرحتلا يف ركسم لك مكحف ايبلم ةميقلا
 هب قلع يذلا فصولا مومعل دحا ءادهش مكح هيلع يتلا بايثلاب ليمزتلا يف ديهش
 لك مكحو امد بخشت مهجادواو نورشحي مهنوك وهو ءادهشلا عيمجل مكحلا اذه

 هنا وهو فصولا كلذ مومعل يبارعالا كلذ مكح بيطلا هبيرقت عنم يف امرحم تام نم
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 نم معي لب ليمو لاق نيققحملا نم ريثك لوق وه لوقلا اذهو نيدلا رون لاق

 نم الو ظفللا ةهج نم ال هيف مومع ال ينالقابلا لاقو سايقلا ةهج نمو ظفللا ةهج
 ظافلالاب فراعلا لدعلا يباحصلا ىكح اذاو لوالا لوقلا حيحصلاو سايقلا ةهج

 يباحصلا نم ماع ظفلب اذك نع ىهن وا اذكب رما وا اذك لعف هنا ةي يبنلا نع ةياكح

 ىضقو رزعلا عيب نع ةي هللا لوسر ىهن يباحصلا لوق وحن كلذو همومعب مكحي هناف
 وهو ليق اذك فراع لدع هاور ثيح راج لكو ررغ لكل ماع هناف راجلل ةعفشلاب

 . معي ال ليقو يخامشلا ردبلا هرهظتساو حيحصلا

 ماعلا ظفللا صصخ اذاو رثكالا ىلا ينازاتفتلاو ردبلا هبسنو نيدلا رون لاق

 الف ةمذلا لها هنم جرخا هناف نيكرشملا اولتقاك ازاجم هدارفا نم يقب ام ىلع قلطا

 لوق اذه مهيف زاجم وهو مهنم برحلا لها ىلع اروصقم نيكرشملا ظفل يقبف نولتقي
 نا ليقو يقب اميف ةقيقح وه لب ةيفنحلاو ةيعفاشلا ضعب لاقو نييلوصالا نم رثكالا
 نا ليقو زاجمف الاو ةقيقحف لدبلاو ةفصلاو ءانثتسالاو طرشلا وهو لصتم صخ
 . زاجمف الاو ةقيقحف يظفل ليلدب صصخ

 ظفل نا يه صيصختلا دعب يقابلا يف زاجم هنا ىلع انل ةجحلاو نيدلا رون لاق
 لامعتسا وه امنا كلذ ريغ يف هلاعتساف لومشلاو قارغتسالل ةغللا لها هعضو مومعلا

 زاوج يف فلتخاو احضوم ةقيقحت يتأيس ايك زاجملا وه كلذو هل عضو ام ريغ يق ظفللا
 ىلع صيصختلا دعب ةيقابلا هدارفا يف ةجح هلعجو صصخملا مومعلاب كسمتلا

 يف اليلدو ةجح نوكي هنا نم ردبلا هححصو روهمجلا هيلع ام اهنم راتخملا بهاذم
 هب داري ماعلا اذه وأ صوصخ ماعلا اذه وحن لمجم ظفلب صخ اذا الا يقابلا كلذ

 اضيا ماعلا يقبف ماعلا نم صصخملا ردق هب ملعي مل هنال لمجم ظفل اذهف صوصخلا
 هذه يف ماعلا نوكي الف نايبب الا هب دارملا ملعي ال لمجملاو هنم هنأل لمجملا مكح يف
 . اقافتا مهضعب لاق اليلدو ةجح ةروصلا

 نع ائبنم مومعلا ظفل ناك نا يرصبلا هللادبع وبا لاقو نيدلا رون لاق

 صخ نا يخلبلا لاقو الف الاو يقابلا كلذ يف ةجحف صصخملا دورو لبق صصخللا
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 هنا نم نيئارلا ىلع عمجلا لقا يف ةجح ليقو المجم راص هنال الف الاو ةجحف لصتمب
 كلذ قوف ام نوكي نا لمتحيف كلذ نم لقا ىلا هصيصخت حصي ال هنال نانثا وا ةثالث

 . لامتحالا اذهل كلذ قوف ايف هب كسمتلا طقسيف صيصختلا دعب دارم ريغ

 ةجح هلعجو هيلا تفتلي الف ليلد نع ءيشان ريغ لامتحا اذه نيدلا رون لاق

 وه اهلك لاوقالا هذه نم حصالاو لاق صصخم الب صيصخت ةصاخ عمجلا لقا يف

 لمجم صصخي مل ام يا اقلطم صيصختلا دعب يقابلا يف ةجح هنا وهو لوالا لوقلا

 رئاس مهيلع ركني ملو ةصصخملا تامومعلاب اولدتسا دق ةباحصلا نم اريثك ناو

 . ملعا هللاو هب لالدتسالا ةحص ىلع عامجا وهف كلذ يف ةباحصلا

 كرتشملا باب

 نيدلا رون لاق . . ادعاصف ناينعم هيف كرتشا يذلا ظفللا ءارلا حتفب كرتشملا

 ءايشالا وا نيئيشلا نم دحاو لكل هعضوب ادعاصف نيئيش ىلع لد ظفل وه كرتشللا

 هيف رركن ام وه كرتشملا نا هلصاحو قباسلا هانعم نع هل لقن ريغ نم القتسم اعضو
 ضيحللو رهطلل ءرقلاك ايسا . نوكيو اهضعبل لاما ريغ نم هيناعم بسحب عضولا

 ضيعبتلل نوكت ةراجلا نمك مهضعب لاق افرح نوكيو ربداو لبقأل سعسعك العفو

 اعضو نيئيشلا نم دحاو لكل هعضوب هلوقب جرخف اهيناعم نم امهريغلو ءادتباللو
 ام لفن ريغ نم هلوقب جرخو عضولا ددعت هيف سيل ذا اماع وا ناك اصاخ درفملا القتسم

 هنم لوقنملا نيينعملا نيب ناك ءاوس رخا ىنعم ىلا ىنعم نم الوقنم ظافلالا نم ناك

 نع لوقنم لجر ىلع ايلع رخصك ايحالطصا لقنلا ناك نكي مل وا ةبسانم هيلا لوقنملاو

 لجترملا نأل البترم وا ردصم مسا نع لوقنم الثم دبع ىلع ايلع جرفكو ةراجحلا

 لك يف ةقيقح كرتشملاو ايهنيب ةقالعل ال هل عضو ام ريغ يف لمعتسم هنال يوغل لوقنم

 نيع يفو بهذلا يفو ةرصابلا يف ةقيقح نيعلاك ةددعتملا هيناعم يفو اهيينعم نم دحاو

 نم دحاو ءيش يف ةقيقح نوكي امنا هناف زاجملا فالخب كلذ ريغ ىلا ةيراجلا ءاملا

 لدي ملو قلطا اذا كرتشملا مكححو ةنيرقب ةقالعل هيف لمعتسملاو هل عوضوملا هيينعم

٢٠٠



 ىلع لمحي الف هدنع فقوتلا وهو لمجملا مكح هيناعم نم ءيش هب دارملا نا ىلع ليلد

 دارملا وه رخآلا ضعبلا نوكي نا لامتحا عم اهضعب ىلع هلمح نال هيناعم نم ءيش

 . حصي ال هيناعم عيمج ىلع هلمح ناو حجرم الب حيجرت ايواسم الامتحا

 كرتشملا قالطا ةحص يف اوفلتخا نبيلوصالا نا ملعا هللا همحر نيدلا رون لاق
 ال هنا ىلا انباحصا ضعبو ةيفنحلا تبهذف دحاو لامعتسا ىف هيناعم وا هيينعم ىلع

 هيناعم وا هيينعم ىلع كرتشملا قالطا حصي ةيعفاشلا ضعب لاقو الصا كلذ حصي

 وا هيراج يف ما اضيحو ارهط يا ءرق يصبرت وحن هيتقيقح يف لمعتسا ءاوس يا اقلطم
 موسلاو يقيقحلا ءارشلا وا ليكولا ءارشو موسلا داريو يرتشا ال وحن هزاجو هتقيقح

 ةدارا يف امهنيب عمجلا حص نا ةقيقح حصي ةيرعشالا نم ينالقابلاو ةلزتعملا ضعب لاقو

 لعفاك ةدحاو ةدارا يف ايهنيب عمجلا حصي مل اذا ال بهذللو ةرصابلل نيعلاك ةدحاو

 هراتخاو هريغو بجاحلا نبا لاقو امهنيب كارتشالاب نيلئاقلا دنع بدنلاو بوجولل
 كلذكو لاق ةقيقح ال زاجم هيينعم الك ىلع كرتشملا قالطا حصي امنا انباحصا نم ردبلا

 نييلوصالا ضعب بهذو زاجم ايهعومجم ةظفللاب داري نا حصي زاجملاو ةقيقحلا لولدم

 ناينعملا هب داري نا ةغل زوجي ليقو ةلدالا نيب ضراعتلا نم مهعم لصح امل فقولا ىلا
 بهذلاو ةرصابلا هب داري نا ءالؤه دنع زوجي يدنع نيع ال وحنف تابثالا ال ىفنلا يف
 ةدايزو اولاق ةدحاو ىنعم الا مهدنع هب داري نا زوجي الف نيع يدنع فالخب الثم

 . ةتبثملا نود ةيفنملا ةركنلا مومع يف ايك ةدوهعم تابثالا ىلع يفنلا

 هيناعم وا هيينعم ىلع كرتشملا قالطا نم عنملاب لوقلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 اقلطم عنملل انحيحصت هجوو لاق اندنع حيحصلا وه اعمج وا ادرفم وا ازاجمو ةقيقح

 ناف دحاو عضوب هيلع لدي مل يا رركتملا عضولاب هعوضوم ىلع لاد كرتشملا نا وه

 ىرخاو ةيراجلا نيعلل ىرخا هوعضوو ةرصابلل ةرم نيعلا ظفل اوعضو الثم برعلا
 اهعيمج ىلع هقالطاف دحاو عضوب يناعملا هذه عيمجل هوعضي ملو كلذ وحنو بهذلل
 نأل حصت ال ةغللا ي يبرعلا عضولا ةفلاخمو يبرعلا عضولا هيلع ام فالخ دحاو ظفلب
 ام ريغ يف ةقيقح اهلامعتسا حصي ال هنا ىنعمب يلصالا اهعضول عبات ةملكلا لامعتسا
 نيب زاجملا ةقالع تدقف اذا ام وه كلذ يف عازنلا لحمو ةقالع ريغب ازاجم الو هل تعضو
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 نا اذئنيح حصي هناف ناينعملا داري نا حصو امهنيب ةقالعلا تدجو اذا اما كرتشملا يناعم

 هتكئالمو هتنا نا » ىلاعت هلوق وحن كلذو اعمج وا ادرفم ناك ازاجم هيينعم ىلع قلطي

 نا اهنيب ةقالعلاو رافغتسا ةكئالملا نمو ةمحر هللا نم ةولصلاو هيبنلا ىلع نولصي

 نا ليقو ةكئالملا نم رافغتسالا لوصحل ببس هيبن ىلع هللا ةولص يه ىتلا ةمحرلا

 يف نم دجسي هللو ىلاعت هلوق كلذ نمو ءىطاوتملا ليبق نم ةيآلا يف ةولصلا
 ام مهريغ نمو فورعم سانلا نم دوجسلا نا ىلع ةيآلا هضرالا يف نمو تاومسلا

 لوق كلذ نمو ءىطاوتملا باب نم ةيآلا يف دوجسلا نا ليقو ىلاعت هللا ملع

 : يريرحلا

 نينيع الب ىنثناف هبل هاتفو هنيع خيشلا ذخا

 ريغ نم دوجسلا نأل ةهباشملا يريرحلا تيب يفوةريخالا ةيآلا يف ةقالعلاو

 الثم بهذلا نيعو ناعذالاو دايقنالا ةفص يف القعلا نم دوجسلل هباشم ءالقعلا

 . اهئافص يف ةرصابلا نيعلل ةهباشم

 نييلوصالا نم رثكالا لاقف كرتشملا دوجو يف سانلا فلتخاو نيدلا رون لاق
 ةااحنلا نم بلعت لاقو برعلا نع لوقنمو ةيبرعلا ةغللا يف دوجوم هنا مهريغو

 نمينعمل عضو ام ظافلالا يف سيل هنا نيملكتملا نم يخلبلاو نييوغللا نم يرهبالاو

 كرتشم هنا نظي امو اولاق برعلا ةغل يف كلذ عقي ل هعوقو زاج ناو يا اقلطم ادعاصف

 بهذلاك اهريغ يف زاجم ةرصابلا يف ةقيقح نيعلاك ءىطاوتم وا زاجم وأ ةقيقح اما وهف
 وهو رهطلاو ضيحلا نيب كرتشملا ردقلل عوضوم ءرقلاو اهئايضل سمشلاو هئافصل
 دسجلا يف رهطلا نمز يف عمتجي مدلاو هيف هتعمج يا ضوحلا يف ءاملا تءارق نم عمجلا

 اوعنم نكل برعلا نم هعوقوو ةغللا يف هدوجوب موق لاقو محرلا يف ضيحلا نمز يفو
 عقو ول اولاق اضيا ثيدحلاو نآرقلا يف نورخآ هعنمو ةصاخ ميظعلا نارقلا يف هدوجو

 كلذ نع ةزنم نآرقلاو ديفي الف نيبم ريغ وا ةدئاف الب لوطيف انيبم اما عقول نآرقلا يف

 ديفيو نيبم ريغ امهيف عقو هناب بيجاو كلذ لثمب لوقي ثيدحلا يف عوقولا ىفن نمو
 . ملعا هللاو ةدافالا يف فاك كلذو الثم نيبيس يذلا وهو هيينعم دحا ةدارا
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 ركنملا عمجلا باب

 درف لكل قارغتسا ريغب روصحم ريغ ريثك ىلع هعضوب لد ظفل وه ركنملا عمجل ا

 . ماعلا قارغتسا ريغب هلوقبو صاخلا روصحم ريغ ريثكل هلوقب جرخف هدارفا نم

 ماعلا نا وه ركنملا عمجلاو ماعلا نيب قرفلا نا لصاحلاو نيدلا رون لاق
 قارغتسا ريغ نم دارفالا عومج لوانتي ركنملا عمجلا ناو هتالولدم دارفا عيمج قرغتسي

 دنع رهشالا لوقلا وهو لاق هيف مومع ال هنا انرهظتسا اذلف لاق هدارفا نم درف لكل

 دقو هوجو ةثالثب كلذ ىلع اولدتساو ماع وه لب مكاحلاو يلع وبا لاقو لاق نييلوصالا
 نميف هتايمسم تالولدم نم ليلقلا لمشي ال هنا ركنملا عمجلا مكحو اهلك اهنع بيجا

 لومش مدعل هيلع ثنح الف نيموي وا اموي ماقاف امايا ناكملا اذه يف ميقي ال هللاب فلح
 هللاو هدارفا عيمجل ركنملا عمجلا قارغتسا مدع نيعم وهو نيمويلاو مويلل مايالا

 . ملعا

 صيصختلا باب

 . هلوخد نع هل جرح ليل لب مومعل ا ظفل هلوانتي ام ضعب جارخ ا وه صيصختلا

 ثيدحلا ف وا باتكلا ف عراشلا نع دراو ظفل اما جرخملا ليلدلا كلذو هلوانت تحت

 باتكلاب صيصختلا لاٹمف ريرقتلاو سايقلاو عامجالاو لقعلا هب دارملاو ظفل رمغ اماو

 ال ام نولوقي مهن او نوميهم د او لك 1 مخ ١ ارت ل ١ نوواغل ١ مهعبتي ء ارعشل او لاعت هلوق

 لاثمو ءارعشلا ظفل مومعل صيصخت اونمآ نيذلا جارخاف ةيآلا اونمآ نيذلا الا نولعفي

 نيملاعلا جارخاف نوملاعلا الا ىكله مهلك سانلا ن هلوق ثيدحلاب صيصختلا

 ءينش لك قلاخ ىلاعت هلوق ظفللا ريغب صيصختلا لاثمو سانلا ظفل مومعل صيصخت
 ةيآلا تيقبف ةيالا هذه مومع نم لاعت هتاذ جورخب ىضق لقعلا ناف
 ماعل ا نع الصفنم الا نوكي ال يونعملا صصخملا نا مث ظفل ريغ وهو لقعلاب ةصصخع

 قلاخ ف اك نايحالا ضعب ف هنم ىوقا وا لصتملا ةوق ف هضعب ناك ناو صصخللا

 ف اك صصخم أ مومعل اب الصتم ةرات نوكي هناف يظفلل ١ صصخم ا ام او ء يش لك
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 ريغ ىا هنع الصفنم نوكي ةراتو ضعبلا لديو ةياغلاو ةفصلاو طرشلاو ءانثتسالا

 ةسمخلا ادع ام ةيمست ىلع اوحلطصا مهناف دورولاو لوزنلا يف هنراق ناو هظفلب لصتم

 عامطالا اوبناج نا لاجرلا مركا طرشلا لاثم لصفنملا هدعب امو ءانثتسالا يف تلا

 لاجرلا نم عامطالا بناج مل نمف هل صيصخت عامطالا اوبناج نا هلوقو ماع لاجرلاف

 فصو ءاملعلافن ءاملعلا لاجرلا مركا وحن فصولا لاثمو مكحلا اذه تحت لخدي ال

 ىتح ةاغبلا اولتاق ةياغلا لاثمو هعم ملع ال ذا لهاجلا جرخيف لاجرلا مومعل صصخت

 نمف ةاغبلا ظفل مومعل ةصصخم ةياغ مهيغب نع اوعجري ىتح هلوقف مهيغب نع اوعجري

 ميمت ينب برعلا مركا ضعبلا لدب لاثمو مهمكح تحت لخدي ال هيغب نع مهنم عجر

 الف ميمت ينب نم نكي مل نمف هظفل مومعل صصخم برعلا نم ضعب لدب ميمت ونبف
 الا هلوقف نيملاظلا الا لاجرلا مركا لصتملا ءانثتسالا لاثمو مكحلا كلذ تحت لخدي

 مكح نم اوجرخا لاجرلا نم نوملاظلاف هل صصخم لاجرلا نم ءانثتسا نيملاظلا
 تابثا يفنملا مالكلا نمو يفي تبثملا مالكلا نم ءانثتسالا نا كلذ ببسو ماركالا

 ءاج لاق هنأكف ءيجملا مكح هنع يفنم ديزف اديز الا لاجرلا ءاج لئاقلا لوقف

 . عيجملا مكح هل تبثم ديزف ديز الا دحا ءاج ام وحنو ءيجي مل ديزو لاجرلا

 نم ءانثتسالا سيل ةفينح وبا لاقو لاق نيققحملا رثكا لوق اذه نيدلا رون لاق

 ءيشلا ةلزنمب يا هنع توكسملا مكح يف هدنع ىنثتسملا نوكي امناو ايفن الو اتابثا يفنلا

 هلصا نع ءانثتسالا لصف زوجي الو يفني الو تابثاب هل مكحلا ركذل ضرعتي مل يذلا
 . هنم ىنثتسملا نع ىنثتسملا يخارت حصن ال هنا ىنعمب هنم ىنثتسملا وه يذلا

 يورملا وهو هيخارت زاوجب موق لاقو لاق ءايلعلا رثكا لوق اذه نيدلا رون لاق

 ةنس ىلا كلذ زوجي امنا مهضعب لاقف هيخارت زاوجب نولئاقلا فلتخا مث سابع نبا نع

 هلك رمعلا يف زوجي ليقو نيتنس ىلا كلذ زوجي لب دهاجم لاقو طقف رهش ىلا ليقو طقف

 ال موق لاقو طقف سلجملا يف مادام كلذ زوجي امنا هنا يرصبلا نسحلاو ءاطع لاقو
 يخارتلا زاج ملكتلا لاح ءانثتسالا ىون نا ليقو ىلاعت هئلا مالك يف الا كلذ حصي

 ىلا كلذ زوجي هنا ريبج نب ديعس لاقو زوجي الف ملكتلا لاح مل ناو ه ؤانثتسا هل حصو

 . الف الاو زاج رخآ مالك يف ذخأي مل نا ليقو وني مل ناو يا رهشا ةعبرا
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 الا راتخملا لوقلا وه اقلطم ءانثتسالا يخارت نم عنملاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 وا قير غلب وا ساطع وا سفن ملكتملا كردا ايك كلذو هيخارت ىلا رارطضالا هاجلا اذا

 مل اذا لصتملا مكح يف هنال ايخارت دعي ال اهوحنو ءايشالا هذهب لصفلا ناف كلذ وحن

 . رايتخاب هلصفي

 نا انل زاج امل هيخارت حص ول هنا يه اقلطم عنملا ىلع انتجحو نيدلا رون لاق

 نم لهسا ءانثتسالا نأل هنيمي نع رفكيلف ةلي لاق املو الصا ةلمج نومضمب عطقن

 قدص ملعي ال هنا ىلا يدؤي هنالو قالطلاو قتعلاو تارارقالا عيمج كلذكو ريفكتلا

 نوزغأل هللاو ةلي هلوق امهدحا نيهجوب يخارتلا ةحصب نولئاقلا جتحاو بذك الو

 نع ةي هللا لوسر اولأس دوهيلا نا امهيناثو هللا ءاش نا هدعب لاقو تكس مث انشيرق

 ىلاعت هلوق لزن مث اموي رشع ةعضب يحولا رخأتف مكبيجا ادغ لاقف فهكلا لها ثبل

 نا يحولا لوزن دعب ةيم لاقف هللا ءاشي نا الا ادغ كلذ لعاف ينا عيشل نلوقت الو

 نم ضراعل ةلي هتوكس نوكي نا لمتحي هناب لوألا جاجتحألا نع بيجاو هللا ءاش
 يحولا لوزن دعب ةلي هلوق ناب يناثلا جاجتحالا نعو ةلدألا نيب اعمج هوحن وا لاعس

 ىنثتسملا نا ملعاو لاثتمالا يف ةعراسم وه امناو لوالا همالكل ءانثتسا سيل هللا ءاش نا
 هنال اقافتا ع ونم وهو ةرشع الا ةرشع يدنع وحن هنم ىنثتسملل اقرغتسم نوكي نا اما

 الا ةرشع هيلع نارقا نمف رثا مكحلا يف هل نوكي الف هغم ةدئاف ال يذلا ثبعلا نم
 لقنو اعامجا يدمالاو ىزارلا لاق ءانثتسالا ىغلاو اهلك ةرشعلا هيلع تتبثت ةرشع

 عقي ال هنا اثالث الا اثالث قلاط تنا هتأرمال لاق نميف ةحلط نبأل لخدملا نع يفارقلا
 . نيلوقلا دحا يف قالط هيلع

 نم لقا نوكي نا اماو لوقنملا عامجالا هتفلاخمل اعطق لطاب وهو نيدلا رون لاق
 ايواسم نوكي نا اماو اقافتا زئاج اذهو ةثالث الا ةرشع يدنع وحن هنم ىنثتسملا

 الا ةرشع يدنع وحن هنم ىنثتسملا نم رثكا وا ةسمخ الا ةرشع يدنع وحن هنم ىنثتسملل

 نييلوصالا نم رثكالا لاقف ءاملعلا نيب عازنلا عقو نيعضوملا نيذه يفو ةعبس
 حصي الو ينالقابلا لاقو كلذ زوجي ال ةلبانحلا تلاقو زئاج رثكالا ءانثتسا نييوحنلاو

 ددعلا ثيح عنتمي امنا ليقو طقف لقالا ءانثتسا مهدنع زوجي امناو اضيا يواسملا ءانثتسا
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 سانلا مركا مهوت احيرص ددعلا نكي مل اذا ام فالخب ةمدقتملا ةلثمألا يف ايك حيرص

 نييلوصالا دنع هيلع دمتعملا وه رثكالاو ءىواسملا يف زاوجلا نكل لاهجلا الا

 عقو دق هنالو عرش الو ةغل هعنمت مل هنا هزاوج ىلع انل ةجحلاو نيدلا رون لاق

 مولعملاو نيواغلا نم كعبتا نم الا ىلاعت هلوق عقو دق هنا نايب ةحصلا عرف عوقولاو
 انمرح اوداه نيذلا ىلعو ىلاعت هلوق يف اضيا درو دقو نيعيطملا نم رثكا نيصاعلا نا

 رخ ىلا امهروهظ تلمح ام الا يهموحش مهيلع انمرح رقبلاو:منغلا نمو رفط يذ لك
 نوعمجم راصمالا ءاهقف ناف اضياو ىرت ايك موحشلا رثكا ءانثتسالا اذهب جرخف ةيآلا

 ةداع هيلع اوقفتا امل هروهظ الولو مهرد الا همزلي مل ةعست الا ةرشع ىلع لاق ول هنا ىلع

 طعاو راصنالا مركا وحن ضعب ىلع اهضعب فوطعم لمج دعب ءانثتسالا عقو اذاو

 هلوقف كلذ نم عنمي ليلد ماقا اذا الا اهعيمجل دئاع هناب مكحاف الداجم الجر الا لئاسلا

 نم لادجلاب افصتم هتيأر نمف اضيا لئاسلا نمو راصنالا نم ىنثتسم الداجم الجر الا

 اهل دئاع وه ةيفنحلا تلاقو ءاطعالا يف الو ماركالا يف هلخدت الف كلأس نممو راصنالا
 . كلذ ريغ ليقو ةريخالا ةلمجلا

 دئاع ءانثتسالا نا وهو لوألا لوقلا لاوقالا حصاو هللا همحر نيدلا رون لاق
 ردبلا هححص يذلا لوقلا ونهو لاق كلذ نع هفرصت ةنيرقل الا لمجلا عيمجل
 . انعاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبا لوق وهو سابع نبا نع ةمركع هاكحو يخامشلا

 عم عيمجلا ىلا الو ةريخالا ىلا هعوجر يف فالخ ال هنا ملعاو نيدلا رون لاق

 ةيآ يف رهظت فالخلا ةرمثو لاق ةنيرقلا مدع دنع عوجرلا يف فالخلا امناو ةنيرقلا

 ادبا ةداهش مهل اولبقت الو هلوق ىلا تانصحملا نومري نيذلاو ىلاعت هوق يهو فذقلا

 نوقسافلا كئلواو هلوق ىلا ءانئتسالا دوعي له اوبات نيذلا الا نوقسافلا مه كلئلواو
 لاق بات نم ةداهش لبقتف عيمجلا ىلا دوعي ما بات ناو فذاقلا ةداهش لبقت الف طقف

 كيرشتلا نا ةمدقتملا لمجلا عيمج ىلا ءانثتسالا عوجر عنم نم ىلع انل ةجحلاو

 كلذ يف ءانثتسالاف اضياو طبار فطعلا نألو ةدحاولا .ةلمجلاك اهريص فطعلاب
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 الو تلكا ال هللاو لئاقلا لاق اذا هنا تبث دقو ىلاعت هللا ةئيشمب ءانثتسالاكو طرشلاك

 ركذ دقف اضياو اقافتا عيمجلا ىلا داع هللا ءاشي نا الا وا هللا ءاش نا تبرض الو تبرش

 مهدلج نيح ةريغملا ىلع اودهش نيذلل لاق هنع هللا يضر رمع نا بيسملا نب ديعس

 ابيع دعل ةلمج لك بيقع ينثتشا ول اضياو ةيآلا الت مث هتداهش انزجا مكنم عجر نم
 اهننم روماب طقف ةريخالا ةلمجلا ىلا دئاع هناب نولئاقلا جتحاو مالكلا نم اناجهتساو

 دلجلا ىلا اوبات نيذلا الا ىلاعت هلوق عجرل اهيلع فوطعملا لمجلا لك ىلا عجر ول هنا

 نا بيجاو فذقلا دح طقست ال ةبوتلا نا ىلع عقاو عامجالاو ةداهشلا ىلا عجر ايك

 ةبوتلاب طقسي الف يمدال قح فذقلا نا وهو هب صاخ ليلدب كلذ نع جرخ دحلا

 ةدوعب لوقن امنا نحنو هدعب ام ىلع هرصق سايقلا اذه بجوف قوقحلا رئاس نم هريغك
 مكح فصولاو ةياغلاو طرشلا مكحو كلذ نع هل فراصلا ليلدلا مدع عم عيمجلا
 . سكعلابو يفن تبثم نم ءانثتسالا نا وهو لوألا مكحلا الخ ام ءانثتسالا

 ةياغلا يخارت الو طورشملا نع طرشلا يخارت اندنع حصي الف نيدلا رون لاق
 ال كلذكو قير علب وا ساطع وا سفنت ردق الا فوصوملا نع ةفصلا الو ايغملا نع

 نوكي نا حصيو هلصاألاقرغتسم ةفصلاو ةياغلاو طرشلا نم دحاو لك نوكي نا حصي

 ضعب ىلع اهضعب فوطعم لمج دعب تعقو نا ةثالثلا هذه مكحو ايواسم وا هنم رثكا

 ةريخالا ىلاو ةنيرقلا نع درجتلا دنع عيمجلا ىلا اندنع ةدئاع يهف ءانثتسالا مكح

 الثم ديز ءاج نا قلاط تناو رح اذه لمج دعب عقاولا طرشلا لاثمف نيرخآ موق دنع
 ملع ةياغلا لاثمو نيتلمجلا ىلا دئاع وهف قالطللو ريرحتلل ديق ديز ءاج نا هلوقف

 دح كيلا عجرا ىتح هلوقف كيلا عجرا ىتح فورعملاب رماو لئاسلا تفأو نارقلا

 ةفصلا لاثمو اهعيمج ىلا دئاع وهف رمالاو ءاتفالاو ميلعتلا نم دحاو لك هيلا يهتني

 لاجرلا ىلا ةدئاع كيلا نيمداقلا ةفصف كيلا نيمداقلا نيديزلا طعاو لاجرلا مركا
 نيتلمجلا ىلع نهب متلخد يتاللا ىلاعت هلوق اولمحي مل ةباحصلا نا لاقي ال نيديزلا ىلاو
 مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو مكئاسن تاهماو ىلاعت هلوق يهو اهلبق
 همهبا ام اومهبا اولاق لب ةجوزلا ما ميرحت يف لوخدلا اوربتعي ملف نهب متلخد قاللا

 . هللا
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 اهدوع نم ةعنام ةنيرق ةيآلا يف نا لوقن انال هللا همحر نيدلا رون لاق

 فصوي ي ا اهبم مكئاسن تاهما يقبف نث ارقل ا نع درجتل ا عم انم الكو نيتلمحل ١

 . ملعا هللاو هماهبا ىلع ةباحصلا هارجاف هديقي ديقب

 لصفنملا صصخملا باب

 ةيا صيصخت يا باتكلاب باتكلا صيصخت اهدحا عاونا لصفنملا صصخللا
 نصبرتي تاقلطملاو ىلاعت هلوق صيصختك كلذو اهنم صخا ىرخا ةياب ةماع

 نهلجا لامحالا تالواو ىلاعت هلوقب لامحالا تالوأل ةلماش ةيآلاو ءورق ةثالث نهسفناب

 نيبتل ركذلا كيلا انلزناو ىلاعت هلوقل باتكلاب باتكلا صخي ال ليقو نهلمح نعضي نا

 الا لصحي الف نايب صيصختلاو هلوسر ىلا نايبلا ضوفف اولاق مهيلا لزنا ام سانلل

 باتكلا صيصخت عوقوو هيلا لزنا امب ةراتو هلوقب ةرات نوكي لوسرلا نايب انلق هلوقب
 ةنسلاب باتكلا صيصخت يناثلا عونلا كلذ ةحصب مطاق ليلد هلاثم انمدق ايك باتكلاب

 ناف ةيلعف وا ةيلوق نوكت نا اماف ةرتاوتم تناك ناف داحا وأ ةرتاوتم نوكت نا اما يهو

 اهصيصخت ىفف ةيداحا وأ ةيلعف تناك ناو اقافتا باتكلا تصصخ ةيلوق تناك

 صيصختك كلذو داحآلا ربخب صيصختلا ثلاثلا ع ونلا هركذ يآلا فالخلا باتكلل

 مومع صيصختكو ثري ال ادمع لتاقلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ثيراوملا ةيا

 قس وا ةسمخ نود اميف سيل هلوقب رشعلا ءايسلا تقس اميف ةي هلوق وهو رتاوتملا ربخل

 عبارلا ع ونلا ةنسلا نم رتاوتملل الو باتكلل اصصح داحالا ربخ نوكي ال ليقو ةقدص

 لابقتسا لاق وا لصاو مث مارح لاصولا لاق اذا ايك كلذو ةي هلعفب صيصختلا

 اذه بسنو مومعلا اذهل اصيصخت نوكي هلعف ناف لبقتسا مث مارح لوبلاب ةلبقلا

 ىنعملا كلذ ىلع اصصخم نوكي ال يخركلا نسحلا وبا لاقو يعفاشلا ىلا لوقلا
 . ليلدل الا هدعتي ال ةي هلعف ذا هدحو هصيصخت ىلع لدي لب روكذملا

 يف مكل ناك دقل هلوقو هوعتباو ىلاعت هلوق كلذ ىلع انل ةجحلاف نيدلا رون لاق
 باطخلاك هلاعفا تناك هلاعفا يف هب يساتلاو هعابتاب انرما املف ةنسح ةوسا هللا لوسر
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 سماخلا عونلا هب صخ ام الا ءاوس عرشلا يف هتماو هنا تبثا دقف اضياو انل

 هرقاف مومعلا مكحل افلاخم العف لعفي نم ةي رظن نا وحن كلذو ريرقتلاب صيصختلا
 لابقتسا نع يهني نا وحن كلذو راكنالا ىلع ارداق ناكو كلذ هيلع ركني مل هنا ينعم

 لعافلا كلذل اصصح نوكي هناف هاهني الف اهلبقتسي نم ىري مث طئاغ وا لوبب ةلبقلا

 هيلع هتلا ىلص هلوقب وا سايقلاب ةقفاوم هيلع لمح هتلع تنيبت ناف يهنلا اذه مومع نم

 بجاحلا نبا لاق هتلع نيبتت مل ناو ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا ىلع يمكح ملسو

 ليلد ال ذا ىدعتي لب ليقو هليلد رذعتل ىدعتي ال هنا راتخملاب يخامشلا ردبلا هعبتو

 صيصختلا زيجي ال مهضعبو روهمجلا لوق اذهو جاهنملا بحاص لاق قرفلا ىلع
 زوجت ال ذا زاوجلا ليلد ملسو هيلع هللا ىلص هتوكس ناب بيجاو هل رهاظ ال ذا ريرقتلاب

 سداسلا عونلا اهركذن طورش ةجح ةي هريرقت نوكلو روظحم ىلع توكسلا هنم
 ةمئاسلا منغلا يف لوقي مث ةوكزلا ماعنالا يف ةي لوقي نا هلاثم موهفملاب صيصختلا

 . نيليلدلا نيب اعمج هب صصخيف ةوكز

 هب اذوخأم ناك اذا انلق موهفملا ضراعي الف ىوقا ماعلا ليق ناف نيدلا رون لاق

 بحاص لاق سايقلاب مومعلا صيصخت عباسلا عونلا هريغك ىلوا نيليلدلا نيب عمجلاف

 اوعيب لوقي مث الضافتم نوزوملاب نوزوملا اوعيبت ال عراشلا لوقي نا كلذ لاثم جاهنملا

 هب لصحت كلذو عابطنالا عماجب هيلع صاصرلاو ساحنلا ساقيف متئش فيك ديدحلا
 بحاص لاق عامجالاب صيصختلا نماثلا عونلا لوألا ظفللا مومعل صيصختلا

 نوتبثيف روهمجلا اماو ةجح عامجالا لعجي ال نمل الا افالخ هيف ظفحا الو جاهنملا
 ينظلا ليلدلاب صيصختلا تبثا اذاو ىرخا ينظو ةرات يعطق ليلد هنال هب صصختلا
 ناك ثيح اماو رهاظف ايعطق ناك ثيح اما اعطق تباث عامجالاب صيصختلاف مدقت 11

 عامجالاب صيصختلا لاثمو داحالا ربخ نمو ريرقتلا نم ةجح ىنداب وه سيلف اينظ
 . ةدلج نيعبرا دحي فذاقلا دبعلا نا ىلع مهعامجاب فذقلا ةيا صيصخت

 ركذنسو ةلصفنملا تاصصخملا نم عاونا ةينامث هذهف هللا همحر نيدلا رون لاق
 مومعلا يضتقي اثيدح يباحصلا ىور اذا اهنم عاونالا هذه نم فعضا يه رخا اعاونا

_ ٢٠٩



 يف هبهذم ناف هاور يذلا ماعلا صيصخت يضتقي ءيشلا كلذ يف هبهذمو ءيش يف

 ةيفنحلا تلاقو روهمجلا لوق اذه لاق ثيدحلا كلذل اصصح اندنع نوكي ال كلذ

 يضر قحسا ياك انباحصا ضعب بهذم يضتقم وهو لاق هب صصخي لب ةلبانحلاو

 هولتقاف هنيد لدب نم لاق ةني يبنلا نا سابع نبا نع يور ام كلذ لاثمو هنع هللا

 صصخي ال مومعلا نا روهمجلا دنعف ءاسنلا نود لاجرلا قح يف كلذ ىري ناكو
 اذا هنا اهنمو مومعلا يف اهلوخدل ةدترملا ةأرملا لتقتف همومع ىلع ىقبي لب ةيوار بهذمب

 .لوقي نا كلذ لاثم نيصاخملا ةداعب هصيصخت حصي الف اماع يعرشلا ليلدلا درو

 الف الثم ربلل ماعطلا ظفل لوانت نيبطاخملا ةداع ناكو ماعطلا يف وبرلا تمرح عراشلا

 . اماعط ىمسي ام لكل الماش نوكي لب ةصاخ ربلا ىلع الومحم ماعلا كلذ نوكي

 تبهذو ةيرعشالاو ةلزتعملا نم روهمجلا بهذمو انبهذم اذهف نيدلا رون لاق
 مرحي امنا قباسلا لاثملا وحن يف وبرلا نا اومعزف كلذب صيصختلا حصي هنا ىلا ةيفنحلا

 مومعلا عم ناك اذا هنا اهنمو مهتداع لجال ماعطلا ظفل هلوانت يذلا هنال ةصاخ ربلا يف
 كلذب مومعلا كلذ صصخي الف فوذحم ردقم فوطعملا كلذ يفو هيلع فوطعم ءيش
 نمؤم لتقي ال الا ةي هلوقك كلذو ةيفنحلل افالخ روهمجلا دنع فوذحملا ردقملا

 كلذكف يبرح رفاكب هدهع يف دهع وذ لتقي ال انه ريدقتلاف هدهع يف دهع وذ الو رفاكب
 كلذ لجال مهدنع يمذلاب ملسملا لتقيف فوطعملا يف درو ايك هيلع فوطعملا يف ردقي

 . مومعلا صصخ يذلا ريدقتلا

 صصخي ال هنا نم روهمجلا هيلا بهذ ام حيحصلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 الو هيضتقي هجو ال ذا فوطعملا يف ردق ام هيلع فوطعملا يف ردقي نا مزلي ال هناو كلذب

 اييف فوطعملاك هيلع فوطعملا نوكي نا بجوي اليلد مث نا انملس لاق هيلع لدي ليلد

 هدهع يف ماد ام دهع وذ الو هدارم لب فوطعملا يف انه ءيش ريدقت ملسن الف هيف ردقي
 ريدقتلا بوجو نم هوركذ ام مزلي ال لامتحالا اذه عمو لاق طقف دهعلا مارحل اميرحت

 هدعب نم ءاج مث مومع درو اذا هنا ةلصفنملا تاصصخملا نمو هب صيصختلا موزلو

 . هب ماعلا صيصخت ين فلتخا دقف ماعلا كلذ دارفا ضعب ىلا دوعي ريمض
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 نييلوصالا نم نوققحملا هلدع يذلا وه هصصخي ال هناب لوقلاو نيدلا رون لاق

 لب ينيوجلا لاقو ةلزتعملا نم روهمجلاو انباحصا نم يخامشلا ردبلا هيلا بهذو

 مكيلع حانج ال ىلاعت هلوق وحن كلذو نيسحلا وبا فقوتو هيلا داع ام صيصخت يضتقي

 ىلا دئاع نوفعي نا الا ىلاعت هلوق نم ريمضلاف نوفعي نا الا هلوق ىلا ءاسنلا متقلط نا

 ين ءاسنلاب دارملا نا يضتقي الف تالقاعلا تاغلابلا نهو ءاسنلا نم وفعلا كلمي نم

 ةيالا هذه لثمو همومع ىلع وه لب ةنونجملاو ةريغصلا نود طقف وفعلا كلمي نم اهلوا

 هللا لعل يردت ال لاق مث نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذا يبنلا اهيا اي ىلاعت هلوق

 لهف ةنئابلا يف قاتي ال كلذ نا مولعمو نهتعجارم يف ةبغرلا ينعي ارما كلذ دعب ثدحي

 هلوق كلذكو فالخلا هيف نئاوبلا نود تايعجرلا اهلوا يف ءاسنلاب دارملا نا يضتقي

 كلذ يف نهدرب قحا نهتلوعبو لاق مث ءورق ةثالث نهسفناب نصبرتي تاقلطملاو ىلاعت

 نا حصي الو تايعجرلا نهو تاقلطملا ضعب ىلا دئاع نهتلوعبو هلوق نم ريمضلاف

 تاقلطملاب صتخم ةعجارملا مكحو نئاوبلا نهنم نأل تاقلطملا عيمج ىلا دوعي

 مومعل اصصخم ةصاخ نهيلا هدوعب نوكي الو ةصاخ نهيلا دئاع ريمضلاف تايعجرلا

 . ينيوجلل افالخ اندنع هلاح ىلع قاب تاقلطملا مومع لب اندنع تاقلطملا

 طرش وا ةفص وا ءانثتساب دييقت مومعلا بقعتي نا كلذ طباضو نيدلا رون لاق

 كلذ صيصخت يضتقي لهف مومعلا كلذ هلوانت ام ضعب يف الا دييقتلا كلذ قأتي ال

 ةثالثلا لاوقالا هيف هريغ ال طقف ديقملا كلذ مومعلاب دارملا نوك نع فشكي يا مومعلا

 اذا الا صيصختلا ىلع لمحي نا مزلي ال هنا كلذ ىلع انتجحو نيدلا رون لاق
 دييقتلا نيبو ةروكذملا تامومعلا هذه نيب يفانت الو هارجع يرجم ام وا فانت اهنيب ناك

 رخآلا ضعبلا نود هصخي مكحب مومعلا لولدم ضعب صتخي نا زاوج اهلولدم ضعبل
 ضعبل اروكذم مكحلا كلذ قا مث مومعلا مكح مض اذا هنا اهنمو كلذ يف يفانت الو
 . همومعل اصصخم كلذ ضعبل مكحلا كلذ ركذ نوكي الف مومعلا كلذ

 اهضعبل هركذ هصصخي ال ةلمجل مكح ركذ نا مهلوق ىنعم اذهو نيدلا رون لاق
 كلذ لاثم هصصخم لب روث وبا لاقو لاق نييلوصالا نم رثكالا لوق اذه هللا همحر لاق
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 هلوقل سمت 7 ام مسي ل ىتلا هب دارا روث وبا لاق فورعملاب عاتم تاقلطمللو لاعت هلوق

 ل يتلل ةضورفم يه امنا ةعتملاو تاقلطملا ىلع دئاع ريمضلاف نهوعتمو ىرخا ةيا يف

 ريمضلاو سمت ملو اهل مسي مل يتلل ةضورفم تناك املف جوزلا اهب لخدي ملو رهم اهل مسي

 هيلا داع يذلا مومعلا نا انملع سمت ملو اهل مسي ل ىتلاب صتحم ةعتملا وهو ريمضلا

 اهل مسي مل نم لوانت امنا ريمضلاو ريمضلا هلوانت ام لوانتي لب ةرهاظ هب دري مل ريمضلا

 . قيقحتلا اذه ىلع هضعبل مكحلا ركذل اصصح مومعلا ظفل راصف سمت ملو

 هذه يف روث وبا هيلا بهذ ام صيخلت اذه جاهنملا بحاص لاق نيدلا رون لاق

 . ملعا هتناو روهمجلا لوق حيحصلاو لاق لاق ةلأسملا

 يلقعلا صصخملا باب

 لقعلاب عرشلل صيصختلا مهفو ةنسلاو باتكلا صصخي لقعلا نا ملعا

 تاصصخملا ي هيلا جاتحي ايك ثحب ةدشو بلط ىلا جاتحي ال ةلهو لوا نم كردي

 ىلع هللو ريدق عيش لك ىلع وهو ءيش لك قلاخ ىلاعت هلوق وحن كلذو ةيعمسلا
 هلوق تحت ىلاعت هتاذ لوخد نم عنمي لقعلا ناف ةولصلا اوميقاو تيبلا ججح سانلا

 نع نونجملاو يبصلا جرخيو لجو زع هتاذب ةردقلا قلعتت نا ليحيو عش لك قلاخ

 مهف ىلع مه ةردق ال نونجملاو يبصلا نأل ةولصلابو جحلاب فيلكتلا تحت لوخدلا

 باتكلل اضيا سحلا صصخيو القع لاحم مهفلا هنكمي ال نمم مهفلا بلطو باطخلا

 كردي سحلاو عيش لك نم تيتواو لاعت هلوق يهو سيقلب ةيآ صصخ دقف ةنسلاو
 سحلا صصخ كلذكو رمقلا نم الو سمشلا نم الو تاومسلا نم ائيش ت ؤت مل اهنا
 الو تاومسلا رمدت مل اهنا دهاشي سحلاو عيش لك رمدت ىلاعت هلوق يهو داع حير ةيآ

 . كلذ ريغو نيضرالا الو لابجلا

 امنا ماقملا اذه لثم يف صصخملا نا ملعت ققحتلا دنعو هللا همحر نيدلا رون لاق

 اذاف لاق ماهفالل ابيرقت هيلا صيصختلا بسنف كاردالا ةطساو سحلا ناو لقعلا وه
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 وا سحلاب ناتصصحم ءيش لك رمدت هلوقو عيش لك نم تيتواو ىلاعت هلوق نا تفرع

 ال صيصختلا نا لاق نم لوق نالطب كل رهظ ناربخ امهو قيقحتلا دنع لقعلاب
 ربخلا سفن يف صيصختلا عقو ولو اولاق يهاونلاو رماوألا فالخب ربخلا يف نوكي
 عقاو ربخلا صيصخت نا انلق كلذل هصيصخت عنتميف ربخملا بذكل ابجوم كلذ ناكل
 هنال ربخملا بذك بجوي الو زاوجلا نم صخا عوقولاو داع حيرو سيقلب يتيا يف ايك

 لقعلاك لصتملا مكح يف ناك امي وا اديز الا نوملسملا ءاجك لصتمب هصصخ اذا

 هللاو رابخالا نم هدوصقم ملع دقو الا همالك عطقي مل ربخملا نأل كلذ زاج سحلاو

 . ملعا

 نيبملاو لمجملاو هباشتملاو مكحملا باب

 وهف مكحملا اماف هباشتم ىلاو مكحم ىلا هنم دارملا مهف رابتعاب ظفللا مسقني

 كلذ ريغ ظفللا لمتحي ال ثيحب اايوق حاضتالا ناك ءاوس هنم ىنعملا حضتا يذلا

 . ارهاظ ىمسيو احوجرم الامتحا هريغ لمتحي وا اصن ىمسيو ىنعملا

 ةغل رهاظلا ىلع صنلا قلطي دقو يخامشلا ردبلا لاق هللا همحر نيدلا رون لاق
 لامتشال ظفللا قلطم ىلع رصنلا قلطي دقو هريغ لاقو لاق اعرش هنم عنام الو لاق
 نأل ثيدحلاو نارقلا ظفل ىلع قلطيو لاق لاحلا ىلا ةبسنلاب حاضيا ةدايز ىلع لاقملا

 هظفل هيلع لد يذلا هلولدم هنم دارا ملكتملا ناب عطقلا صنلا مكحف صوصن امهرثكا

 عطاقو لامتحالا ةدامل عفار هنال هفلاخ نم قيسفتو هداقتعا بوجو كلذ ىلع ينبنيف
 ريغ لمتحي م اذا هلك اذه ينظب تبنتست الو سايقب لوق هعم حصي الف داهتجالا لحمل
 دارم ننا نظن اناف ىنعملا كلذ ريغ لمتحا اذا اما هظفل هيلع لد يذلا ىنعملا كلذ
 كلذب لخديف اصن ال ارهاظ ذئنيح نوكيو هقالطا لاح ظفللا نم رهظ ام وه ملكتملا
 دارم نا هب ملعي حضاو ليلدب الا هكرت زوجي الو ملكتملا دارم هنا اننظ يذلا رهاظلا

 ليلدلا حجر اذاو نطابلاب مهدنع ىمسملا وهو رهاظلل لباقملا ىنعملا وه ملكتملا

 فصو ليلدل الا كلذك ىلوا نطابلا ىنعملاب ذخالاف ظفللا نم نطابلا ىنعملا يعرشلا
 ابيرق ليواتلا نوكي دقو ليوأتلاب مهدنع ىمسملا وه ليلدلاب نطابلا ىنعملا ىلا رهاظلا
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 يف ظفحلا وا ملعلاب نيعلا ليوأت يف ايك حجرم ىدا هلوبق بوجوو هتحص يف يفكيف

 ةوقل بيرق يزاجم ليواتلا اذه ناف امهيلا اقرط اهنوكل ينيع ىلع عنصتلو ىلاعت هلوق
 هب زوجتلا تغوس يتلا ةقالعلا ضومغ بسحب هدعبو اديعب نوكي دقو ةقالعلا
 حجرم ىلا جاتحيف هرهاظ نع ظفللا فرص اهلجال يتلا ةنيرقلا فعض بسحبو

 نع اجراخ ليواتلا نوكي دقو هلاثم يتأيسو بيرقلا ليوأتلا هب حجرت امم ىوقا
 كلذ ببسب بذكيو هلئاق ىلع دري لب لبقي الف برتلا نسلا يف ةرئادلا تازوجتلا

 نم ءاملا عبنو هتجحب ىسوم نابعث ىلاعت هللا مهازخخا ةينطابلا تاليوأت يف ايك كلذو

 دارملا نا مكتاهما مكيلع تمرح ىلاعت هلوق مهليوأتو ملعلا ةرثكب عباصالا نيب

 ةيفنحلا لوق ديعبلا ليوأتلا لاثمو مهمرح كاهتناو مهتفلاخم ميرحتو ءايلعلا تاهمالاب

 لطاب لطاب لطاب اهحاكنف اهيلو نذا ريغب اهسفن تحكن ةأرما اميا ةلي يبنلا لوق يف

 . ةمالاو ةيبصلا كلذب ةلي دارا اولاق

 ةكلام اهنال سايقلا ىلع ةظفاحم ليوأتلا اذه ىلا اوراص امتاو نيدلا رون لاق

 هيف امل ليوأتلا اذه دعبب انمكح امناو لاق اهتعلس عيبك اهجيوزت ناكف مهدنع اهعضبل

 هلاق ام ةديعبلا تاليوأتلا نمو هلاطبا يضتقي ليلد الب ثيدحلا رهاظ لاطبا نم
 ماعط ماعطا هنم دارملا نا اولاق انيكسم نيتس ماعطاف ىلاعت هلوق ليوأت يف اضيا ةيفنحلا

 هماعطا اوزاجاو ماعطلا دحل ارادقم نيكسملا نيتسلا اولعجف انيكسم نيتسل يفكي

 . اينكسم نيتس ةجاحك دحاو ةجاحو ةجاحلا دس مهدنع دوصقملا نأل ادحاو انيكسم

 ادوجوم ماعط وهو ةيآلا ظفل نم مودعملا اولعج منا هدعب هجوو نيدلا رون لاق

 لوصح ع راشلا ديري نا ناكما ععم امودعم انيكسم نيتس وهو اهيف دوجوملا اولعجو
 مهمعطمل ءاعدلا ىلع مهبولق رفاظتلو مهعامتجاب ةكربلا لوصحل نيروكذملا ةعامجلا
 . ملعا هللاو

 هبتشملا ركذ

 نيرما دحا ءافخلا كلذ ببسو هب دارملا يا هانعم ىفتخا ام هناب هبتشملا فرع

 ضيحلا وا رهطلا هنم دارملا له يردي ال هناف ءرقلاك هظفل يف لامجال نوكي نا اما هنال
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 . ءاوتسالا ةيآك كلذو كلذ نع انبر ىلاعت هقلخب يرابلا هيبشت هنم رهاظلا نأل اماو

 ناك ام وهو لمجملا ريغ اماف لمجم ريغو لمجم ذتنيح هباشتملاف نيدلا رون لاق

 ما نه تامكحم تايآ هنم لاعت هلوقل مكحملا ىلا دري نا همكحف هيبشتلا هرهاظ

 مكحملاف هرئاس هيلا عجري يذلا وه ءيشلا لصاو هلصا باتكلا مأب دارملاو باتكلا
 دارملاب مكحلا نعو هيف لوقلا نع فوقولا همكحف لمجملا اماو باتكلا رئاسل لصا

 دارملا كردي دق ام هباشتملا عاونا دحا وهو لمجملا نا مث هنم دارملا رهظي ليلدب الا هنم

 كلذو عراشلا نم فيقوتب الا هانعم كردي ال ام هنمو اهركذ يتآلا تالامجالاك هب

 نم الا هقلخ نم ادحا اهيلع هللا علطي مل يتلا ءايشالاكو روسلا لئاوا تاعطقمك

 باقعلا ريداقمو باوثلا ريداقمكو ةعاسلا تقوك كلذو لوسر نم ىفطصا
 ناميالاو ملع الب هيف لوقلا نع فقوتلا ع ونلا اذه مكحو نآرقلا يف ةمهبملا دادعالاكو

 دابعلل ةمولعم نوكت دق اهناف هباشتملا عاونا رئاس اما ىلاعت هنم هناب مزجلاو هتقيقحب

 ىلصك لعفلا يف نوكي نا اهدحا ءايشا يف نوكي لامجالاو اهنم دارملا ىلع ةلدالا بصنب

 ىنعمب اضيا نوكتو الفن نوكتو اضرف نوكت ةولصلا ناف ةبعكلا لخاد ةي هللا لوسر

 امهبم هانعمو المجم ظفللا ناك يوارلا اهدارا يتلا ةولصلا ةقيقح ملعت مل اذاف ءاعدلا

 هدارفا نيب ءعىطاوتملاو هيناعم نيب كرتشملاك ةلاصالاب اما درفملا يف نوكي نا اهيناثو

 يناثلاو ضيبالاو دوسالل نوجلاو اهريغو سمشلاو بهذلاو ةرصابلل نيعلاك لوالاف
 ناف اهوحنو جاتحمو داقنمو راتخمك لالعالاب اماو ةريثك دارفا ايل ناف دوجوم ءيشك

 يذلا لالعالا ببسب لوعفملاو لعافلا نيب ةلمجم تراص امنا اهوحنو ظافلالا هذه

 افلا ءايلا بلقبو لوعفملا يف اهحتفبو لعافلا يف ءايلا رسكب ربتخم راتخم لصا نأل اهيف

 اهنم دارملا نيبتيف اهرئاظن يف لوقلا اذكو لوعفملاو لعافلا نيب اهيف كارتشالا لصح

 ملعي مل هنا ىنعمب هانعم كبترا اذا بكرملا يف نوكي هنا اهثلاثو نايبلا ليلد يهو ةنيرقي

 هناف حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وا ىلاعت هلوق يف ايك كلذو هبيكرت ببسب هنم دارملا
 دارملا ناك جوزلا حاكنلا ةدقع هدي يف يذلاب ديرا ناف هطاقساو رهملا ةدايز نيب ددرتم

 ام طاقسا وفعلاب دارملا ناك يلولا هب ديرا ناو رهملا يف بجاولا ىلع ةدايزلا وفعلاب
 لامجالا لصح ةيآلا يف بيكرتلا ببسبو نالمتحم ناينعملاو قادصلا نم بجو
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 ةدارا نكمي مل اذا يا ترجه وا اهتقيقح ترذعت اذا تازاجملا يف نوكي هنا اهعبارو

 نيب تالامعتسسالا يف ركذ اهل رجي مل ةروجهم ةقيقحلا تناك وا ظفللا يف ةقيقحلا

 تالمعتسا اهتارجه دعب وا هتقيقح ةدارا رذعت دعب ظفللا كلذل ناكو نيبطاختملا

 نيب اددرتم نوكي ظفللا كلذ ناف رخآلا نود اهنم عيش ةدارا ىلع ليلد مقي ملو ةيزاجم

 نوكي كلانهف اهنمع يش ةدارا نم عناملا مدعللو اهلك اهل هتيحالصل تازاجملا كلت

 نااف سانلا ىلع نالف دي ترهظ لئاقلا لوق وحن كلذو هتازاجم نيب ظفللا يف لامجالا

 هديب دارملا نوكي نا لمتحاو ةرذعتم لاثملا يف يهو ةصوصخلا ةحراجلا يف ةقيقح ديلا

 نامسا ركذ اذا ايك ريمضلا عجرم يف نوكي هنا اهسماخو زاجم امهيف ديلاو هتردقو هتمعن
 لكل هدوع هتيحالص يف نوكي هناف ايهنم دحاو لك ىلا دوعي نا حلصي ريمضب بقعت مث

 هتبرض نم ءاهلا ناف هتبرضف ارمع ديز برض كلوق وحن كلذو لامجا الثم ايهنم دحاو

 ركذي نا كلذو تعنلا عجرم يف نوكي هنا اهسداسو ورمع ىلاو ديز ىلا دوعت نا حلصي

 تررم وحن ايهنم دحاو لكل نوكي نا حلصي تعنب امهدعب نم ق ؤي مث الثم نامسا

 ديزل اتعن نوكي ناو مالغل اتعن لضافلا نوكي نا لمتحيف لضافلا ديز مالغب
 ىلاعت هلوق وحن ءانثتسالا يف هلاثمف صصخملا ةلاهج ببسب لامجالا نوكي نا اهعباسو
 انملع مدع هلامجا ببسو لمجم ىلتي ايف مكيلع ىلتي ام الا ماعنالا ةميهب مكل تلحا

 نيب لمجملا كلذف ةيآلا رخا ىلا ةتيملا مكيلع تمرح ىلاعت هلوقب نيب اذلو هنم دارملاب

 دهع ال ثيح رادلا لخد نا ميمت نم دحاو لك مركا طرشلا يف هلاثمو ةيآلا هذه

 وحن ةلوهجملا ةفصلا يف نوكي هنا اهنماثو لامجالا لصح اهلهج ببسبو ةلوهجم رادلاف
 جيوزتو ءاسنلا نم جاوزالا تاوذل ةلماش ةفص تاضحلملاف ءاسنلا نم تانصحملاو

 هلوقب تاكولمملا ءانثتسا ةيآلا ينو تاكولمم ريغ وا تاكولمم نك مارح جاوزالا تاوذ

 ليلحت نهنم ينثتسا يتاوللا تانصحملا يف لامجالا يقبف مكناميا تكلم ام امالا ىلاعت
 . تاكولمملا

 يف وه امنا لامجالا نا رهاظلاو لاثملا اذه ريرحت اذه هللا همحر نيدلا رون لاق

 ىتح هانعم نايب يف اوفلتخا اذلو لاق ءانثتسالا فرح يف وا هنم ىنثتسملا يف ال ىنثتسملا
 مكناميا تكلم امو هعم ىنعملا نوكيف واولا ىنعمب ةيآلا يف الا لعج يمدكلا مامالا نا
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 رشع يداحلاو رشاعلاو عساتلاو . مكناميا تكلم امم نك ناو مارح جاوزالا تاوذ يا

 فورحلاب فطعلا قسنلاب دارملاو فقولا يفو ءادتبالا يفو قسنلا يف نوكي هنا وه

 دارملاو فطع ريغ وا فطع هنا ملعي ال ىتح هنم دوصقملا ءافخ هيف لامجالاب دارملاو

 وها يردي ال ىتح هيف ىنعملا ءافخ هيف لامجالاب رادملاو مالكلا فانئتسا ءادتبالاب

 ءافخ هيف لامجالاب دارملاو مالكلا مامت دعب توكسلا فقولاب دارملاو ال ما فنأتسم

 ملعي امو ىلاعت هلوقب ةثالثلل لثمو ال ما فقولا لحم وها يردي ال ىتح هدنع ىنعملا

 . ملعا هللاو ةيآلا ملعلا يف نوخسارلاو هللا الا هليوأت

 هلامجا يف فلتخي اميف باب

 لاقو لمجملا نم اهنا مهضعب لاق ءايشا لامجا يف لوصالاب ءايلعلا فلتخا

 ةتيملا مكيلع تمرح مكتاهما مكيلع تمرح ىلاعت هلوق اهدحا هنم تسيل اهنا نورخا

 . كلذ وحنو

 لاق نيع مسا ىلا دنسم ميرحتلا نوكي نا هطباضو هللا همحر نيدلا رون لاق

 وهو هنم دارملا روهظل لمجم ريغ هنا عطقنو مهريغو يضاقلاو مشاه وباو يلع وبا لاق

 يرصبلا هللادبع وبا لاقو لكالا ميرحت ةيناثلا ةيآلا يفو حاكنلا ميرحت ىلوالا ةيآلا يف

 ميرحتو نيعلا ميرحت نيب هددرتل لمجم وه لب ةيفنحلا ضعبو يخركلا نسحلا وباو .
 اهلكا لوانتي ةتيملا ميرحتف هريغ نود عافتنالا نم داتعملا ىلع لمجي هناب بيجاو عفانملا

 الا ةولص الإێَي هلوق وحن اهيناثو كلذل عاتمتسالا لوانتي مالا ميرحتو داتعملا وه ذا يا

 ال هلثمو كلذ وحنو يلوب الا حاكن ال ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص ال روهطب
 . بلي مل نمل مارحا

 لعفلا هيف يفنملا نال لمج هنا ىلا ينالقابلا بهذ هللا همحر نيدلا رون لاق

 نيب ىعرشلا فرعلا نا يخامشلا ردبلا لاق لاق ةنيعم ريغ يهو ةفص يفن دارملاو
 ةحيحص ةولصلا وا احيحص مايصلا نوكي ال يا ةحصلا يفن وهو هنم دوصقملا
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 هححصو يعفاشلا باحصا ضعبو ةلزتعملا تلاق تاينلاب لامعالا ةي هلوق اهثلاثو

 وباو يخركلا لاقو ةعاطلا لامعا يف ةينلا بوجو ىلع اليلد حلصف لمج ريغ هنا ردبلا

 اهعبارو ةين ال ثيح ةحصلا يفنو لامكلا يفن هلامتحال لمجم وه لب نيسحلا
 مل هناب عطقلل لمجم سيل هنا روهمجلا دنعف نايسنلاو أطخلا ىتما نع عفر ةلي هلوق

 . ةمالا يف نادوجوم نايسنلاو اطخلا سفن نأل ةمالا نع نايسنلا اطخلا عفر دري

 نامضلا طقسي ملو ايهمثا عفر كلذ عفرب دارا هنا اعطق انملعف نيدلا رون لاق

 يبا دنعو هيف لامجا الف ربخلا اذهف صصخ رخا ربخب تبث وا باقعب سيل هنا اما

 ريغو نامضلاو باقعلا يه يتلا ماكحالا نيب هددرتل لمجم هنا نيسحلا ياو هللادبع

 . مئاص اذا ينا رحنلا موي اوموصت ال ةلي هلوق وحن اهسماخو كلذ

 ىمسمو يوغل ىمسم دحاولا ظفلل نوكي نا هطباضو هللا همحر نيدلا رون لاق

 يف تارطفملا نع كاسمالا عرشلا ينو اقلطم كاسمالا ىنعمب ةغللا يف موصلاك يعرش

 مسا عرشلا يفو اقلطم فيظنتلا ىنعمب ةغللا يف هناف ءوضولاكو فورعملا تقولا

 ةدابعلل مسا عرشلا يفو ءاعدلا ىنعمب ةغللا يف اهيف ةولصلاكو ةصوصحغ لامعأل

 ةعبرا ىلع اهيف فلتخا دقف ظافلالا هذه لثم عراشلا ناسل نم درو اذاف ةصوصخلا

 عضولا ىلع لمحت لب لمجم سيل هنا ردبلا هححصو رثكالل لوالا لوقلا لاوقا
 نا مهضعبل يناثلا لوقلا يوغللا يف ازاجم هيف ةقيقح راص دقف يعرشلا وهو ءىراطلا

 تابثالا يف هنا يلازغلل ثلاثلا لوقلا هب لالدتسالا حصي الف اقلطم لمجم كلذ

 رجنلا موي اوموصت ال وحن يعرشلا يهنلا يفو لمجمب سيل مئاص ينا وحن يعرشلا
 . لمجم هريغ يفو نيبم يوغللا يبنلا يف هنا عبارلا لوقلا لمجم

 يوغللا ينعملا ىلع نئارقلا مدع دنع يهنلا يف لمج هنا ىنعملاو نيدلا رون لاق

 . لمجم وهف كلذ ريغ يفو هيف رهاظلا هنال

 نيققحملا نم هريغك هللا همحر ىخامشلا ردبلا بوصو هللا همحر نيدلا رون لاق

 : ىلاعت هلوق نم دارملا ذا مولعم اهنم دارملا نأل ةروكذملا ءايشالا كلت يف لامجا ال هنا
 ال يهو يقاوبلا نم دارملاو اسمو ادقع « حاكنلا ةمرح مكتاهما مكيلع تمرح
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 ةقيقح كلذو اوتحص يفن اهيفنب دارملا يا ةحصلا مدع اهرخآ ىلا مايص ال ةولص

 موصلاو نايسنلا عفر هلثمو هيلع ةذخا ؤملا يا همئا عفر اطخلا عفرب دارملاو اهيف ةيفرع
 الف هفرع نم انفرع ام ىلع هب عراشل ا انبطاخ ام لمحيف ايكحو ايسا عرشل ا نم مولعم

 ةغللا يف ىمسم هل ناك ام لك اذكو هنم دارملا نايب يف فقوتلل الو هنع لودعلل هجو

 باتكلا ين عقاو لمجملا نا ءايلعلا روهمج ححص دقو ىهتنا عرشلا يف ىمسمو

 ةميهب مكل تلحا حاجنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ ىلاعت هلوق باتكلا يف هنمف ةنسلاو

 يلولا نيب ىلوالا ةيآلا ىنعم ددرتل هداصح موي هقح اوتاو مكيلع ىلتي ام الا ماعنالا

 ةوكزلا نيب قحلا ددرتلو ةيناثلا ةيآلا يف نايبلا لوزن لبق انيلع ىلتي ام ماهبالو جوزلاو
 هلا ال اولوقي ىتح سانلا لتاقا نا ترما ويت هلوق ثيدحلا يفو ةثلاثلا ةيآلا يف اهريغو

 سنجلا لوهجم قحلا ناف اهقحب الا مهلاوماو مهئامد ينم اومصع اهولاق اذاف هللا الا

 . ردقلاو

 ليوطتن انيبم عقو نا هناب اجتحم اهيف هعوقو يرهاظلا دواد ىفنو نيدلا رون لاق

 بلطي مل لمجملاب لمعلا نأب بيجاو قاطي ال امب فيلكتف نيبم ريغ عقو ناو ةدئاف الب

 ال امب افيلكت ةنسلاو باتكلا يف هعوقو نوكي الف هلامجا لاوزو هانعم نايب دعب الا انم
 . ملعا هللاو قاطي

 لمجملا مكح ءاب

 هانعم نيبي يذلا ليلدلا هل سمتلن نا عراشلا باطخ يف درو اذا لمجملا مكح
 انه اه نايبلاب دارملاو هب هانرسفو لمجملا هيلع انلمح نايبلا اندجو اذاف هنم دارملا رهظيو

 ريخأت زوجيو لعف وا لوق نم لمجملا باطخلاب دارملا نيبي ام وهو صخالا ىنعملا وه

 يذلا تقولا وه هيلا ةجاحلا تقوو هيلا ةجاحلا تقو ىلا لمجملا دورو تقو نع نايبلا

 عنتمي ذئنيحف نايبلا ىلا انجتحا لمجملاب لمعلا انم بلط اذاف هب لمعلا انم بلطي
 قاطي ال امب افيلكت لمعلا بلط عم هرخأت يف نأل اعطق هيلا ةجاحلا دعب نايبلا ريخأت

 يا لاحملاب دابعلا فلكي مل ىلاعت انبرو لاحم هتيفيك الو ههنك ملعي ال امب لمعلا نال

 عنم نم هيلع قفتا هيلا ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخات عنمو كلذ ىلاعت هتمكح نم سيل
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 يضترملا فيرشلا هيلا بهذف هيلا ةجاحلا لبق هريخأت زاوج اماو قاطي ال امب فيلكتلا

 ردبلا هححصو بجاحلا نبا مهقفاوو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ضعبو ةيمامالا نم

 باطخلا تقو نع نايبلا ريخات زوجي ال مشاه وباو يلع وباو بلاط وبا لاقو يخامشلا

 راعشا مدقن نا نيسحلا وبا لاقو رابخالا نود يهاونلاو رماوالا ين هريخأت زوبي ليقو
 . عنتما الاو نايبلا ريخأت زاج نيبم هناب

 لاق ةجاحلا تقو ىلا ريخأتلا زاوج وه راتخملا لوقلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 رثكا نا ملعاو لاق يخارتلل مثو هنايب انيلع نا مث ىلاعت هلوق كلذ ىلع انل ةجحلاو

 اضيا اهتقو ىلا صصخملا ريخأت اوزوج ةجاحلا تقو ىلا نايبلا ريخأت زاوجب نيلئاقلا

 ريخأت عنمي اولاق اقلطم نايبلا ريخأت نم نيعناملا ناو ردبلا هيلا بهذ يذلا وهو

 ىضفا صيصختلا هنم دارملا ناكو صصخش ريغ درو ادا مومعلا نأل اولاق صيصختلا

 . كلذ فالخ ىلع عرشلاو عماسلا ىع سيبلتلا ىلا كلذ

 هلوق اضيا صيصختلا ريخأت زاوج ىلع انل ةجحلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ال ءايبنالا رشاعم نحن ةمطاف عمست ملو ةيآلا مكدالوا يف هللا مكيصوي ىلاعت

 رثكا عمسي ملو ةفاك نيكرشملا اولتقا ىلاعت هلوقو اهيبا نم اهثاريم تبلطف ثرون
 مل ولو باتكلا لها ةنس مهب اونس سوجملا يف مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق ةباحصلا

 وا صوصخلا دارملا ةماعلا ةيآلا تلقن امل هيلا ةجاحلا تقو ىلا صصخملا ريخأت حصي

 تايآلا نا مولعملا نمو هصصخمب نرتقم وهو الا اضيا صوصخلا دارملا ماعلا ثيدحلا

 اهونرقي ملو مهدعب نمم نوعباتلاو ةباحصلا اهتلقن دق اضيا ةماعلا ثيداحالاو ةماعلا

 صصخملا لقنيو ةباحصلا ضعب ةنسلاو باتكلا نم ماعلا لقني امبر لب اهصصخمب

 هنا لاحلاو هصصخمب هل ملع ال نم ةباحصلا نم ماعلا لقني امرو هريغ يباحص

 ناكف اذه اننامز ىلا نيعباتلا عباتو نيعباتلا نم ةباحصلا دعب نم اذكهو صصخع

 . صصخملا ريخات زاوج ىلع عامجالاك كلذ
 رباكاو لب سانلا رثكا نا اننامز يف دهاشملا ناف اضياو هللا همحر نيدلا رون لاق

 اهصصخ ىلع نوعلطي صصخ اهبلاغو عراشلا باطخ تامومع نوعمسي ءايلعلا
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 ولو هيدل فوقولا بلط يف رظنلا قارغاو هيلع عالطالا نع ثحبلا ةدش دعب الا ابلاغ

 اضياو هيلع فوقولا بلط يف لاحلا اذه ىلا جتحا ام ارئاج صصخملا ريخات نكي مل

 هنم ىلوا نكي مل نا هلثم صصخملا ريخأتف ةلدالا نم مدقت امب زئاج نايبلا ريخأت ناف

 اولتقاف وحن ضعب نع تاصصخملا ضعب ريخات زئاجو يخامشلا ردبلا لاق زاوجلاب

 نا ايكو ضعب هعنمو جيردتلا ىلع دبعلا مث ةأرملا مث ةمذلا لها تجرخا مث نيكرشملا

 مالسلاو ةولصلا هيلع لوسرلل زوجي كلذكف زئاج هيلا ةجاحلا تقو ىلا نايبلا ريخات

 رظن تقو ىلا تقو نم غيلبتلا ريخأتو هيلا ةجاحلا تقو ىلا هلوزن تقو نع هريخأت

 اذه ريخأت هرظن يضتقيف ةولصلا اوميقا غلبي نا لوسرلا رمؤي نا لثم زئاج ةحلصملل

 غيلبتلاب رمؤي مل ام هل زئاج كلذف اهاري ةحلصمل اهتماقا بوجو تقو ىلا عيلبتلا

 . اروف

 ام غلب لوسرلا اهيا اي لوقي ىلاعت هللا نأل كلذ هل زوجي ال ليقو نيدلا رون لاق

 يف ام عم روفلل عوضوم رمالاو اولاق هتلاسر تغلب ايف لعفت مل ناو كبر نم كيلا لزنا
 . غيلبتلا كرت ىلع ديدهتلا نم ةيآلا

 يف ديدهتلاو هقيقحت انمدق ايك روفلل عوضوم رمالا نا ملسن ال نيدلا رون لاق
 ريخأت حص اذا ليق ناف لاق طقف هريخات ىلع ال اسأر غيلبتلا كرت ىلع وه امنا ةيآلا

 بيجا هيلا ةجاحلا تقو لبق لوسرلا ىلع هلازنا يف ةدئافلا ايف لوزنلا تقو نع غيلبتلا

 لاثتمالا داقتعا ىلع باوثلا يهو عسومل بجاولا ةدئاف هيف نوكت نا نكمي هناب

 نايبلا اماف لقنلاب نوكيو لقعلاب نايبلا نوكيو هل دادعتسالاو لاثتمالل ءىسهتلاو

 ججح عيمجو يخامشلا ردبلا لاق قلخي ال نمك قلخي نمفا ىلاعت هلوق وحنف يلقعلا
 مزلا ىلاعت برلا نا ينعي لقعلاب اهخايب امنا اقلطم ججحلا عيمج لب رافكلا ىلع هللا

 كلت نايبب ضاق لقعلاف القع اهراكنا مهنكمي ال اروما مهيلع هجاجتحا يف نيكرشملا

 هلوق وحن ةنسللو باتكلل باتكلاب نوكيف يلقنلا نايبلا اماو يلقع .نايب وهف رومالا

 لكلو ىلاعت هلوق يف ضورفملا بيصنلل نايب ةيآلا مكدالوا يف هللا مكيصوي ىلاعت
 اههبشا ام وا اضورفم ابيصن رثك وا هنم لق امم نوبرقالاو نادلاولا كرت امم يلاوم انلعج
 هللا ديري امنا ىلاعت هلوق ىلا ءاسنلا نم دحاك نتسل يبنلا ءاسن اي ىلاعت هلوق وحنو
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 مكركذا ةم هلوق يف لهالل نايب اريهطت مكرهطيو تيبلا لها سجرلا مكنع بهذيل

 نايبلا نوكيو ةصاخ ه ؤاسن نه هتيب لها نا ىلاعت هللا نيبف ردبلا لاق يتيب لها يف هللا

 مهيلا لزن ام سانلل نيبتل باتكلا كيلا انلزناو ىلاعت هلوقل اريرقتو العفو الوق ةنسلاب
 الف لوقلا نايب اماف اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو ىلاعت هلوقلو

 ىلاعت هلوقل نايب ةقدص ىقس وا ةسمخ نود اميف سيل ةلي هلوق وحن كلذو هيف فالخ

 ةلي اهنيبف ةلمجم نارقلا يف تدرو تادابعلا رثكا نأل ريثك وهو هداصح موي هقح اوتآو

 . هعوقو ىلع روهمجلاف ةلي هريرقتو هلعفب نايبلا اماو

 هلوق ىلا عوجرلاك امهيلا ةباحصلا عوجرب انملعل حيحصلا وهو نيدلا رون لاق

 اوذخ لاقو جحلا كلذكو يلصا ينومتيأر ايك اولص لاقو هلعفب ةولصلاةةإي نيب دقو

 لوألا حيحصلاو ريرقتلاب الو لعفلاب نايبلا حصي ال ضعب لاقو مككسانم ينع

 نم هيلع اوعمجا ام وحن كلذو عامجالا ةيجح تبثا نمم اقافتا عامجالاب نايبلا نوكيو

 نايب ةوكزلاو ةولصلا نيب قرف نم نلتقال هللا مياو هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبا لوق

 ىلع مهعامجا نيبف اهقحب الا مهلاوماو مهئامد ينم اومصع دقف اهولاق اذاف ةلي هلوقل

 . ةوكزلاو ةولصلا نيب قرفي ال نا اهقح نم نا قيدصلا لوق

 نوكي دقو نيبملا نم ىوقا نوكي دق نايبلا نا ملعاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 نا اروهشم وا ارتاوتم نيبملا ناك اذا بجي الف ةوقلا يف هنم ىندا نوكي دقو ةوقلا يف هلثم

 نوكي نا يخامشلا ردبلا عنمو ايداحا رتاوتملا نايب نوكي نا زوجي لب هلثم نايبلا نوكي

 . ةوق هنم ىندا وا نيبملل ايواسم نايبلا

 ريغ كلذ نم اهعنمو لاق بجاحلا نبا عنملا اذه ىلا هقبس دقو نيدلا رون لاق

 ءاغلا مزل فعضا نايبلا ناك اذا هنا هلصاح امي كلذ ىلع ردبلا جاجتحاو لاق ديج

 ليلد ريغ نم هلاطبا نال رخآلا نم نالطبلاب ىلوا امهدحا سيلف ايواست ناو ىوقالا
 قلطملا دييقتو مومعلا صيصخت ىلع هجوتي امنا مازلالا اذه ناف الوا اما عونممف مكحت

 نايبو لمجملا نايب يف وه امنا انم الكو لاق نطابلا ىنعملا ىلا رهاظلا نع لودعلاو

 صيصخت يف ةلدالا تدرو دقف .ايناث اماو ةنيرق وا ةراشا ىنداب هيف يفتكي امنا لمجملا

 ناو انتم اهنم ىوقا باتكلا مومع نا كش الو امهوحنو سايقلاو داحالا ربخب مومعلا
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 حرش يف ردبلا مالك يف تيأر انه اه امب ملقلا ىرج امدعب هنا مث لاق ةلالدلا يف ايواست
 نيبملا نم ىوقا نوكي نا هيف طرتشا يذلا نايبلاب دارملا نا ىلع احبرص لدي ام هرصتخم

 لمجملا اماو ةصاخ رهاظلا نع لودعلاو قلطملا دييقتو مومعلا صيصخت يف وه امنا

 يحركلا نسحلا وبا بجواو ضراعتلا مدعل احوجرم ولو ةلالد ىندا هنايب يف يفكيف
 نيبملا قاسوالا ربخ لبقي مل انه اه نمو نيبملل هتوق يف ايواسم نايبلا نوكي نا

 رتاوتم ثيدحلا اذهو يداحآ قاسوالا ثيدح نأل رشعلا ءايسلا تقس اميف ةي هلوقل

 باوخلاو ينظلاب يعطقلا صيصخت عنم ىلع هتجح نم مدقت ام وه كلذ ىلع هتجحو
 نيسحلا يبا لوق وهورثكالل لوألا لاوقا ةثالث ةلئسملا يف لصحتف نيدلا رون لاق دحاو

 بجي هنا يخركلل يناثلا القن فعضا نايبلا نوك حصي هنا امهريغو يضاقلاو

 . ناتوافتي ثيح ىوقا نايبلا نوكي نا بجي هنا بجاحلا نبال ثلاثلا لوقلا ايهئاوتسا

 لوقلا وه اهحصاو لاوقالا نسحاو اهحجراو بهاذملا ىوقاو نيدلا رون لاق

 عورشملا ىنعملا يف نانايبلا قفتي نا اماف لمجملا دورو دعب راركتب نايبلا درو اذاو لوألا
 نم لوالاف اقفتا ناف رخآلا لولدم افلاخم امهدحا لولدم نوكي ناب افلتخي نا اماو

 ىهوا ناك ناو لوألل ديكأت ايهنم يناثلاو الثم خيراتلا انلهج ناو نايبلا وه نينايبلا

 ناو لمجملا نايب وه ايهفعضاو نينايبلا ىهوا نا نييلوصألا ضعب لاقو الثم ةلالد

 . فعضالاب دكؤي ال ىوقالا ناب كلذ ىلع اوجتحاو دكؤملا وه ايهنم ىوقالا

 مزلي الف لقتسملا اما لقتسملا ريغلا ديكأتلا يف اذه ناب بيجاو نيدلا رون لاق

 نانايبلا فلتخا ناو مئاق اديز نا وحن اهنود ةلمجب دكؤت ةلمجلا نا ىرت الا كلذ هيف

 حجري ليلد ال ذا اطقاست ةوقلا يف امواقت ناف اتوافتي نا اماو ةوقلا يف امواقتي نا اماف

 ناك اذا ايك ةوقلا يف اتوافت ناو هلاح ىلع لامجالا ىقبيو رخآلا نود امهدحاب ذخالا

 كلذو فعضالا يغليو نايبلا وه ايهنم ىوقالا نوكي هناف الوق رخآلاو العف امهدحا

 جحلا ةيآ لوزن دعب اذه ناكو نيفاوط وه فاطو دحاو فاوطب ةلي انرما اذا ايك

 اذا اما يتي هلعفو ةيآلا لمجمل نايبلا وه اندنع لوقلا ناف فاوطلاب رمالا ىلع ةلمتشملا

 هنم كرتن نا انل سيلو هب انرما ام انيلع بجاولاف نيفاوطب انرماو ادحاو افاوط فاط

 . اننود نم كلذب صتخ هنال ائيش
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 نيسحلا وبا لاقو لاق رخأت وا لعفلا ىلع لوقلا مدقت هلك اذهو نيدلا رون لاق

 مكحيف لوقلا مدقتملا ناك ناف يا ايهقافتا مسق يف ايك ايهنم مدقتملا وه نايبلا يرصبلا
 . هنم دئازلل خسان لوقلاف لعفلا وا قبس ايك لعفلا

 . ملعا هللاو ىلوا هانمدق ام خسنلا مدع نيدلا رون لاق

 زاجملاو ةقيقحلا باب

 اييف ةلمعتسملا ةملكلا اهب تيمس تبث اذا ءيشلا قح نم ذوخام ةقيقحلا

 دانسا يف زوجتلا ليبس ىلع لعاف ىنعمب ةليعف يهف اهعضوم يف اهتوبثل هل تعضو
 ىف ةلمعتسملا ةملكلا هب تيمس هادعت اذا ناكملاب زاج نم ذوخام زاجملاو اهيلا ةقيقحلا

 ظفللا يه ةقيقحلاف برعلا هل اهتعضو يذلا عضوملا اهتزواجمل هل تعضو ام ريغ

 اهدحا ماسقا ةثالث ىلا مسقنت يهف ةغل وا افرع وا اعرش هل عضو اميف لمعتسملا

 ناك ءاوس هيلع بلغو يناعملا نم ىنعم يف عراشلا هلمعتسا ظفل يلهو ةيعرشلا ةقيقحلا

 الثم لصالا يف ىنعم هل نكي مل وا ناث ىنعم ىلا هنع هلقنف عضولا لصا يف ىنعم هل

 يف عراشلا هلمعتسا مث اقلطم ةفاظنلل وه امنا هعضو لصا يف هناف ءوضولاك كلذو

 اهعضو لصا يف اهناف ةولصلاكو صوصخملا هجولا ىلع ةصوصخملاءاضعالا لسغ

 هجولا ىلع لاعفالاو راكذالا ىلع ةلمتشملا ةدابعلا يف عراشلا اهلمعتسا مث ءاعدلل

 عراشلا اهلمعتسا ءايشالا هذهف اهوحنو جحلاف مايصلاو ةوكزلا كلذكو صوصخلا

 هيف اهلمعتسا ام الا قالطالا دنع اهنم ردابتي ال تراصف هل تفصو ام ريغ ناعم ي

 لها لمعتسا اذا ام يهو ةيفرعلا ةقيقحلا يناثلا عونلا ةيعرش ةقيقح يهف عراشلا

 نوكي ىتح هيلع هلامعتسا بلغي مث ةغل هل عضو ام ريغ يف ظافلالا نم ائيش ةيبرعلا

 ضرالا ىلع بدي ام لكل عضولا لصا يف اهناف الثم ةنادلاك قالطالا دنع ردابتملا وه

 لامعتسا اهيلع بلغ مث اهقزر هللا ىلع الا ضرالا يف ةباد نم امو ىلاعت هلوق يف ايك

 كلذ الا اهنم قالطالا دنع ردابتي الو اهيلع اهنورصقي مهف عبرالا تاوذ يف اهل ةماعلا

 صوصخم لبز ىلا برعلا هلقن مث ضفخنملا ناكملل لصألا يف هناف طئاغلاك

 ضيف ىلا لقن مث ضاف اذا يداولا ضاح لاقي ضئاف لكل لصالا يف هناف ضئاحلاكو
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 افرعو احالطصا ىمسيف نيرخا نود موقب اصاخ فرعلا نوكي دقو صوصخملا مدلا

 فرع وهو ربخاو برض وحنل مسا ةاحنلا حالطصا يف هناف لعفلاك كلذو اصاخ

 ةماعلا فرع يف اضيا كلذكو اقلطم ثدحلل مسا عضولا لصا يف هنأل مهب صاخ

 دحاو لك يف وحنلا لهأل ناف كلذ ريغو فرظلاو لاحلاو زييمتلاو لوعفملاو لاعافلاكو

 ةقيقح وهف هريغ مهنيب اييف هقالطا نم ردابتي ال اصوصحش الامعتسا ءايشالا هذه نم

 ظفللا يهو ةيوغللا ةقيقحلا ثلاثلا عونلا اضيا ةيحالطصا ىمستو مهقح ىف ةيفرع

 بدي ام لكل ةبادلاو مدا نبال ناسنالاك برعلا هل هتعضو ام لصا يف لمعتسملا

 ءايشالا هذهف كلذ ريغو فورعملا دامجلل رجحلاو صوصخملا ناويحلل دسالاو

 لصا يهو ةيوغل ةقيقح يهف لصالا يف هل تعضو اميف برعلا اهتلمعتسا دق اهوحنو

 دالوأل ناسنالاو رشبلاو يمدآلاك ادعاصف نامسا دحاولا ءعيشلل نوكي دقو قئاقحلا

 حمقلاو ربلاكو مالسلاو ةولصلا هيلع انيبن ىلع لزنملا مالكلل نارقلاو باتكلاكو مدا

 . ملعا هللاو افدارتم عونلا اذه ىمسيو صوصخملا ماعطلل

 ةقيقحلا ماكحا باب

 وا اصاخ وا اماع ناك ةقيقح هل تعضو يذلا ىنعملا تابثا اهنم ماكحا ةقيقحلل

 توبثو يهنلاو رمالا كلذكو وني مل وا ىون ماعلا يف مومعلا مكح تبثيف ايهن وا ارما
 مدقت ام بسح ىلع رهاوظلا يف ايك انظ اماو صوصنملا مكح يف اعطق اما ىنعملا كلذ

 يف لاقي الف زاجملا فالخب ةقيقحلا هل تعضو يذلا ىنعملا يفن حصي ال هنا اهنمو هركذ

 يفن هنم دارملا سيلف ارشب اذه ام ىلاعت هلوق اما ابا سيل دجلا يف لاقيو ابا سيل بالا

 ةقيقحلا يفن يف مالكلاو هميظعتو فسوي فيرشت يف ةغلابملا هنم دارملا اماو ةقيقحلا

 ةقيقحلا نيب مالكلا راد اذا زاجملا ىلع حجرت ةقيقحلا نا اهنمو زوجتلا ليبس ىلع اسأر

 اهنم دارملا ىلا يدهت ةيجراخ ةنيرق ىلا جاتحت ال اهنال هيف ةحجارلا يه ةقيقحلاف زاجملاو
 ةكرتشملا ةقيقحلا نا اهنمو ةنيرقلا ىلا جاتحي زاجملاو اهقالطا سفنب اهنم دارملا مهفي امناو

 نيعلاك ةكرتشملا ةقيقحلاو برعلا نسلا يف هنارود ةرثكو هحوضول زاجملا اهيلع حجري
 لهانلاكو ضيبالاو دوسالل نوجلاو فورحلا دحأالو سمشللو بهذللو ةرصابلل

 لمتحي هناف حاكنلا وحن اكرتشمو ازاجم نوكي نا نيب ظفللا راد اذاف ناشطعلاو نايرلل
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 لخي كارتشالا نأل برقا زاجملاف ايهنيب كرتشم هناو دقعلا يف زاجم ءىطولا يف ةقيقح هنا

 هقرافت ال هنم دارملا ىلا ةيداهلا ةنيرقلا نأل زاجملا فالخب ةنيرقلا ءافخ دنع مهافتلاب

 نألو بلغالا معالاب درفلا قاحلا قئاللاف ءارقتسالاب كرتشملا نم بلغا زاجملا نألو

 ايكح نيدضلا ءاطعا ناف نيدض يف ةقيقح ناك اذا ايك دعبتسم ىلا يدوي دق كرتشلملا

 نم دارملا رهظ اذا اما ماكحالا يف ايهسكاعت دادضالا نم دوهعملا ذا دعبتسم ادحاو

 زاجملا اهب حجر يتلا ةلعلا نأل زاجملا نم ىلوأ وهف هيلع ةلادلا ةنيرقلا بصنب كرتشملا

 . ملعا هللاو ذئنيح ةمودعم مهافتلاب كرتشملا لالخا يهو هيلع

 زاجملا ركذ

 جرخف ةنيرق عم هتقالعل هل عضو ام ريغ يف لمعتسملا ظفللا وه زاجملا

 رم ايك هل عضو اميف لمعتسم ظفل اهناف ةقيقحلا هرخآ ىلا هل عضو ام ريغ يف لمعتسملاب

 امل هب دارملا هانعم ىلا ةيداه ةنيرقلا نكت مل ول هنأل زاجملل ناطرش ةنيرقلاو ةقالعلاو

 ةقالعلاو زوجتلا حص امل ةقالع كلانه نكت مل ولو هل عضو يذلا هلصا نع فرص

 وه لاصتالا كلذو هيف لمعتسا يذلا ىنعملاو ظفللا هل عضو يذلا ىنعملا نيب ام لاصتا

 دنع فرعي يذلا وه لاصتالا كلذو هيف لمعتسا يذلا ىنعملاو ظفللا هل عضو يذلا

 لجرلا ىلع دسالا قالطاك هيبشت اما وهو زاجملا ةقالعبو ةراعتسالا هجوب نايبلا ءايلع

 ةهباشملا امهنيب ةقالعلاو زاجم لجرلا يف دسالاف سرف ىلع ادسا تيأر انلوق نم عاجشلا
 نوكي دقو يقيقحلا هانعم نع دسالا ظفلل ةفراص ةنيرق سرف ىلع انلوقو ةعاجشلا يف

 قالطا يف ايك مكهت وا حيلمت ةطساوب بسانتلا ةلزنم لباقتلا لزني ناب ايرابتعا هيبشتلا

 ةكلهملا ىلع ةزاغملاو ىمعالا ىلع ريصبلا قالطا يف ايك ل ؤافت وا نابجلا ىلع عاجشلا

 قالطا وحن يف ةقالعلا تناكف كلذ هبشا امو اهئازج ىلع ةئيسلا قالطا يف هتلكاشم وا

 ملكتملا اهتبثاف ةقيقح ةمودعم يهو ملكتملا ءاعدا يف ةهباشملا نابجلا ىلع عاجشلا مسا

 نأل الصاح ضرفلاو ارهاظ فصولا نوكي ثيح اذه هدعب اميف لاقي: اذكو ارابتعا

 هذه ءافخل دسا هنا مفلا رخبا ىلع قلطي الف زاجملل ةقالع نوكي ال يفخلا فصولا

 ال كلذكو هيبشتلا دنع ةردابتملا يهو ةعاجشلا ةفصب رهتشا هنال دسالا يف ةفصلا
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 بيط وه هنا كسملا يف رهتشا يذلا فصولا نأل نوللا دوسا ىلع كسملا قلطي

 اوتاو ىلاعت هلوقكف نوكلا اماف لوالاو نوكلا ةقالعلا نوكت دقو هنول داوس ال ةحئارلا

 ةقالعلاو زاجم ىماتي مهتيمستف نوفغلاب مهو الا مهلاوما نوتؤي ال هناف مهلاوما يماتيلا

 . نوتيم مهناو تيم كنا ىلاعت هلوقكف لوالا امو هيلع ناك ام مساب ءيشلا ةيمست هيف

 ازوبجت قالطالا كلذ لاح يف ءايحا اعيمج مهو مهيلعو هيلع تيملا مسا قلطاف

 هب دارملاو ببسلا ةقالعلا نوكت دقو انظ وا انيقي هيلا نولؤيس امب مهتيمست هيف ةقالعلاو
 ةردق يا دي ريمالل وحن ةردقلا ىلع ديلا مسا قالطاك هببسم ىلع ببسلا مسا قالطا

 ديلا ناف هببس مساب ءيشلا مسا ةيمست هتقالع زاجم ةردقلا ىلع ديلا مسا قالطاف

 ضرملا ىلع توملا مسا قالطاك ببسلا ىلع ببسملا مسا قالطاو ةردقلل ببس

 هب دارملاو اطرش ةقالعلا نوكت دقو ابلاغ توملل ببس ديدشلا ضرملا نألديدشلا

 مسا قالطاك ايعرش طرشلا ناك ءاوس سكعلا وا طورشملا ىلع طرشلا مسا قالطا

 يتلا مكتالص يا مكناميا عيضيل هللا ناك امو ىلاعت هلوق يف ةولصلا ىلع ناميالا

 ةيمست هتقالع زاجم ةولصلا ىلع ناميالا مسا قالطاف سدقملا تيبلا اهب متلبقتسا

 ةيمست ةقالعلا نوكت دقو اعرش ةولصلا ةحصل طرش ناميالا نأل هطرش مساب ءيشلا

 ةمئاق اهتثج عم سيورلا دارملاو منغ نم سأر فلا يدنع وحن هءزج مساب ءيشلا

 طابترا ديزم ءازجالا رئاس نيب نم هل نوكي نا ءزجلا اذه يف طرتشيو اهقلخ مامتب

 دوصقملا ىنعملا نوكي ثيحب وا هانركذ يذلا لثملاك همادعناب لكلا مدعني ثيحب لكلاب

 عباصالا قالطاك ءزجلا ىلع لكلا مسا قالطا ةقالعلا نوكت دقو نيعلاب دجوي امنا هنم

 نولعجي امنا مهو مهناذآ يف مهعباصا نولعجي ىلاعت هلوق يف اه ؤزج يهو لمانالا ىلع

 ءيشلا ةيمست هب دارملاو لولحلا ةقالعلا نوكت دقو عباصالا فارطا يهو مهلمانا

 ىلع حدقلا مسا قالطاف حدق ءلم ءام تبرش دارملاو احدق تبرش كلوقك هلحم مساب

 ةزواجملا ةقالعلا نوكت دقو هلحم مساب ءيشلا ةيمست هتقالع زاجم هيف لاحلا ءاملا

 بازيملا ىرج هلوق نم بازيملا ىلع يرجلا قالطاو ءاملا ةدازم ىلع ةيوارلا قالطاك

 زاجملاف عاجشلا لجرلا ىلع دسالا قالطاك ةهباشملا زاجملا ةقالع تناك اذا هنا ملعاو

 ريعتسا دسالا مسا نأكف ةيراع هذخا اذا ءيشلا راعتسا نم ةذوخأم ةراعتسا ىمسي
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 قلعت ال ذا نايبلا ملع اهركذ لحم عاونا ةراعتساللو هب يمسف عاجشلا لجرلل

 هنع ثحبي اذلف زاجملا لصاب اهضعب قلعتي امناو ةراعتسالا عاوناب ةيعرشلا ماكحالل

 لوالاو نوكلاو ةيطرشلاو ةيببسلا وحن نم ةهباشملا ريغ ةقالعلا تناك ناو نفلا اذه يف

 لسرملا ذا ةدحاو ةمالعب هديقت مدعل كلذب يمس السرم ىمسي زاجملاف كلذ ريغ ىلا

 ىلا يقيقحلا هانعم نع ظفللا فرصت ةنيرق زاجملا طرش نا ملعاو قلطملا ةغللا يف

 . يزاجملا ىنعملا

 هيلا بهذ اك زاجملا موهفم نم اءزج يه تسيلو هللا همحر نيدلا رون لاق

 هلوق يف ايك ةيلقع اما يهو لوصالا ةمئا هيلع ايك زاجملا ةحصل طرش اهنكل نوينايبلا

 ىلع رمالا اذه لمح نم عنمي لقعلا ناف كتوصب مهنم تعطتسا نم رزفتساو ىلاعت

 اما يهو ةيسح اماو داسفلاب رمأي ال ىلاعت ميكحلا ناف ديدهتلا ىلا هفرصيو هتقيقح

 هانعم نع دسالا ظفلل ةفراص ةيظفل ةنيرق يمري ناف يمري ادسا تيأر وحن ةيظفل

 اماو دسالا مسا هل عضو يذلا صوصخملا ناويحلا نم ردصي ال يمرلا نأل يقيقحلا

 لكا نم عنمي الثم سمللا وه يذلا نسحلا ناف ةلخنلا هذه نم لكا ال وحن ةيظفل ريغ

 . ةيداع اماو اهرمث ىلا ظفللا اذه فرصيو ةلخنلا لصا

 هتأرما ىلع لجر فلح اذا ام يهو روفلا نيميب مهضعب هل لثمو نيدلا رون لاق

 نيميلا هذه نا ضعبلا كلذ لاق قلاط تناف تجرخ نا لاقف جورخلا تدارا دقو

 هدنع تقولا كلذ دعب تجرخ نا قلطت الف كلذ ةداعلا ءاضتقال روفلا ىلع لمحت
 ال ريمالا ناب ةيضاق ةداعلا ذا دنجلا ريمالا مزه مهلوقب ماقملا اذهل نايبلا ءايلع لثمو

 نع ظفللا فرصل ايضتقم ملكتملا لاح نوكي نا يهو ةيلاح اماو هسفنب لاتقلا رشابي

 كلذ وحنو مايالا فورص مهريغو رهدلا ينباشا ملسملا لوق يف ايك هزاجم ىلا هتقيقح
 لعاف نا بجوي هداقتعا ذا هتقيقح نع ظفللا اذه فرصب يضقي ملسملا لاح ناف

 حيحصلا وه اذه ميظعلا نآرقلا يفو ةيبرعلا ةغللا يف عقاو زاجملاو ىلاعت هللا وه كلذ

 . ءايلعلا روهمج هيلع ىذلا

 ينيارقسالا قحسا وبا ذاتسالا ةيبرعلا ةغللا يف هعوقو ىفن دقو نيدلا رون لاق

 وبا لاق ةقيقح وهف ىمري ادسا تيأر وحن ازاجم نظي امو الاق يسرافلا يلع وباو
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 ظفلو ديلبلل رامحلا ظفل نولمعتسي مهت ارارطض اب ملعن اك انال لطاب اذهو نسحل ١

 قاقحتسا ناو هيبنتل او زوجتل ١ او دصق مهن ا ةرورض ملعن عاجشل ١ لجرلل دسالا

 لئاقلا لوق نم ماهفالا لا قبس كلذلو ةميهبلا قاقحتساك سيل رامحلا ظفلل ديلبلا

 . ديلبلا نود ةميهبلا رامحلا تيأر

 مهنا امهدحا نيهجول نارقلا ين زاجملا عوقو ةيرهاظلا تعنمو نيدلا رون لاق

 الا يفنلا قدصيف هتبثم يفن حصي هنا ليلدب بذك هنأل نآرقلا يف هعوقو حبقي اولاق

 ىلوالا ةلمجلا تناك ولف رامحب سيل هنا رامح اديز نا لاق نمل كلوق قدصي هنا ىرت

 فصوي نا مزل نارقلا يف زاجملا عقو ول اولاق مهنا امهيناثو اهيفن قدصي مل ةقداص

 ةنيرقلاب بذكلا نع زاتمي زاجملا ناب لوألا هجولا نع بيجاو لاق زوجتم هناب ىرابلا
 بيجاو هيف حبق ال قدص زاجلملاف هعم ةنيرق ال بذكلاو هنم دارملا ينعملا ىلع ةيوصنملا

 لعفب نواهتي هنا مهوي هنالو يعمسلا نذالا ىلع ةفقوتم هللا ءايسا ناب يناثلا هجولا نع

 عنتما اطخلا مهوا امو رومالا يف زوجتي نالف انلق اذا دهاشلا يف ايك ريغص وا حيبق

 كلذو نارقلا يف عقو زاجملا نا عطقن نحنف اضياو ازاجم ما ناك ةقيقح هللا ىلع هقالطا

 اي نوعرف لوق نع ةياكح ىلاعت هلوقو اهلها دارملاو ةيرقلا لأساو ىلاعت هلوق وحن
 ايل ضفخاو ىلاعت هلوقو هرماب نكل ةقيقح ينابلا وه ناماه سيلو احرص يل نبا ناماه
 ززعت حانجو لذ حانج ناحانج هل رئاطب دلولا هبش نكل حانج لذلل سيلو لذلا حانج
 ناب هل ةغللا ةمئا لقن اهدحا اهب فرعي تامالع زاجمللو ايل لذلا حانج ضفخب رماف

 وحنو سوساجلا يف زاجم نيعلا ناو عاجشلا لجرلا يف زاجم الثم دسألا ظفل نا اولوقي

 ءيشل ظفل عضو اذا يا دارطالا ةقيقحلا قح نم نا ملع دارطالا مدع اهيناثو كلذ

 هناف ناسنالاك ءيشلا كلذ دارفا عيمج يف درطي نا ظفللا كلذ قحف ءايشالا نم

 نم درف لك ىلع هقالطا خصي هنا ىنعمب مهدارفا عيمج يف ةقيقح وهو مدا ينب يف ةقيقح
 كلت هيف تدجو ام لك يف هدارطا حصي الف زاجملا اماو كلذ وحنو سنجلا اذه دارفا

 عاجشلا عبسلل اعوضوم ناك امل دسالا نا ىرت الا اهلجال ظفللاب زوبت يتلا ةفصلا

 لجرلا فصو حص لب درطي مل ازاجم سنجلا اذه ريغ نم عاجشلا ىلع هقالطا ناكو

 فصوي الف دسا هناب ناويحلا نم عجشت ام لك فصو حصي الو دسا هناب عاجشلا
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 لك فصوي الو ةلخن هناب ليوطلا لجرلا فصوي كلذكو دسا هناب عجشت اذا رهلا

 . هلها دارملاو طاسبلا لأساو لاقي نا حصي ال كلذكو كلذب ليوط

 طاسبلا لأسا وحن ةحص ىلع لدي ام ةاحنلا ركذ دقو هللا همحر نيدلا رون لاق

 هماقم هيلفاضملا ةماقاو فاضملا فذح زوجي. هنا هليهست يف كلام نبا ركذ دقف لاق

 لالقتسا عنتما نا هنا كلذ طباض ركذو يسايق ريغو يسايق ىلا كلذ مسقو هبارعا ف

 ذا لجعلا مهبولق يف اوبرشاو ةيرقلا لأساو وحن يسايق وهف مكحلابهيلا فاضملا

 حرصم وهو لاق . يعامس وهف كلذ عنتمي مل ناو برشي ال لجعلاو لئست ال ةيرقلا
 ىلع ينبم زاجملا يف دارطالا مدع نا ماقملا لصاحو لاق نويلوصالا هعنم ام زاوجب

 كلذ نا حيحصلاف لاق اهعاونال ةقالعلا صخش رابتعاو تازاجملا دارفا لقن طارتشا

 نل اهثلاثو زاجملل ةمالع اذه ىلع دارطالا مدع نوكي الف طقف ةقالعلا ع ون رابتعا نم

 ادسا تيأر دئاقلا لاق اذاف ةنيرقلا ىلع فوقولا دعب لصحي امنا زاجملا نم ىنعملا مهف

 نا انملع سرف ىلع ادسا تيأر لاق اذاف صوصخملا ناتيحلا دارملا نا نهذلا ىلا ردابت

 ظفللا ةقيقح وه ظفللا ىنعم نم نهذلا ىلا قبس اهمف عاجشلا لجرلا هب دارملا

 هدييقت مزتلي زاجملا نا اهعبارو زاجملا ةمالع ردابتلا مدعو ةقيقحلا ةمالع ردابتللف

 نيعك الثم ةكرتشم تناك ناو اهدييقت مزلي ال ةقيقحلا ناف ةقيقحلا نيبو هنيب قرفلل

 . ةيراج

 ةقيقحلاو زاجملا نيب قرفلا نا ماقملا لصاحو هللا همحر نيدلا رون لاق

 ةكرتشملا ةقيقحلا يف همازتلا مدعو زاجملا يف ةنيرقلاب دييقتلا مازتلا وه ةكرتشملا
 زاجملا ظفل نوكل ةقيقحلا ركذ ىلع هقالطا ةحص فقوتي زاجملا ضعب نا اهسماخو

 ريبعتلا يهو ةلكاشملاب ىمسي اذهو ةهباشملا كلتل هيلع قلطاف ةقيقحلا ظفلل ايهاضم

 اوركم يا هللا ركمو اوركمو وحن اقيقحت هتبحص يف هعوقول هريغ ظفلب ءيشلا نع

 ةبحص يف ةازاجملا عوقول زاجم ةازاجملا ىلع ركملا قالطاف مهركم ىلع هللا مهازاجف
 . ملعاهللاو ركملا
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 يفرعو يوغلو يعرش ىلإ زاجملا ماسقنا باب

 جحلاو كاسمالا قلطم يف مايصلاو ءاعدلا يف ةولصلاك يعرش ىلا زاجملا مسقني

 ةقيقح تراصو يوغللا اهانعم نع ع رشلا اهلقن دق ظافلالا هذه ناف دصقلا سفن يف

 ىلاو يعرش زاجم ةيلصالا اهتايمسم يف يهف عرشلا اهب اهامس يتلا ءايشالا يف ةيعرش
 هذه تايمسم ناف ةصوصخملا تادابعلا ىلع جحلاو مايصلاو ةولصلا قالطاك يوغل

 ناو يوغل زاجم تادابعلا هذه ىلع اهقالطاف تادابعلا هذه ريغ ةغللا يف ظافلالا

 يوغللا اهانعم يف ةيوغل ةقيقح نوكت اهوحنو ءايسألا هذهف ةيعرش ةقيقح تراص

 يف ايوغل ازاجمو يوغللا اهعوضوم يف ايعرش ازاجمو يعرشلا اهانعم يف ةيعرش ةقيقحو
 عبرالا تاوذ نم بدي ام لك ىلع ةبادلا قالطاك يفرع زاجم ىلاو يعرشلا اهامسم

 اهريغ ىلعو اهيلع هقالطاف عبرالا تاوذب ةبادلا مسا صصخ فرعلا ناف اهريغو

 . افرع هل عضو ام ريغ يف هل لامعتسا

 ربتعملا نا ىلع ءانب زاجملا يف ميسقتلا اذه انل حص امناو هللا همحر نيدلا رون لاق

 نب ىسوم وهو انباحصا ضعب لاق انه اه نمو لاق اهصخش ال ةقالعلا عون زاجملا يف

 ىلعو اذكو اذك ةنالف ىلا ىدا انالف نا اودهشا لاقف ةأرما الجر حكنا لجر يف يلع

 زئاج وه ىسوم لاق ةأرملا مسا ةنالف هل انبهو وأ ةنالف هانيطعا دقو اذكو اذك هرهظ

 كتبطخا وأ كنكلماو كنتجوز دق جوزملا لاق نا بوبحم نب دمح هللادبع وبا لاقو

 هلوق اماو تباثف تكلما وأ تحكنا هلوق اما رثوملا وبا لاقو زئاج كلذ لكف كتحكناو

 . حاكنلا ددجي نا ىلا بحاف اهب زاج نكي مل ناو امهنيب قرفا مل اهب زاج ناف تبطخ ا

 وبا زاجاو . كتبطخاو كتكلما جيوزتلا يف زاجا ىلع وبا اذهف نيدلا رون لاق

 كتحكنا ظفل نع زاجم ظافلألا هذه عيمجو لاق كتبطخا يف فقوتو كتكلم رثوملا

 كلمل حاكنلا عضوو ةبقرلا كلمل تعضو امنا كيلمتلاو ةيطعلاو ةبهلا ظفل نا كلذو

 هذه تفرص ةرحلا يف ارذعتم ةبقرلا كلم ناك املو ةعتملا كلمل ببس ةبقرلا كلمو ةعتملا

 كتبطخا يف ةيببسلاو ببسملا ىلع ببسلا مسا قلطا نم يهف ةعتملا كلم ىلا ظافلألا

 . ملعا هللاو رثوملا وبا هيف فقوت اذلف لوألا ظافلألا يف اهنم فعضا
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 زاجملا ماكحا باب

 كلذ ناك ءاوس زوجتلا نم هب دصق يذلا مكحلا توبث اهنم ماكحا زاجملل

 هراد لوانتي ثيح نالف راد لخدا الوحن اماع وا ىمري ادسا تيأر وحن اصاخ مكحلا

 . ةيراعلابو ةراجالابو كلملاب

 هنأل هل مومع ال زاجملا نا ىلا ةيعفاشلا ضعب بهذ هللا همحر نيدلا رون لاق

 اهردقب ردقتي ةرورض تبث ام نأل هل مومع ال يرورضلاو ىضتقملاك يرورض

 ةقيقحلاكزاجملل مومعلا توبث ىلا ةيفنحلا تبهذو لاق . مومع الب عفدنت ةرورضلاو
 ةلدأب ةنرتقملا غيصلا نا اهنم هوجوب هيلع اولدتساو هللا مهمحر انباحصا كلذ ىلعو

 ناكف مالكلا يعون دحا زاجملا نا اهنم ازاجم وا ناك ةقيقح اقلطم مومعلا ديفت مومعلا

 قحلي امل الا سيل ظفللا مومع نا اهنمو صوصخلاو مومعلا ةدافا يف رخآلا عونلا لثم

 اذكف لطاب مزاللاو اماع ةقيقح لك ناكل الاو ةقيقح هنوكل ال مومعلا ليلد نم هب

 دجلل لاقي نا حصيف هنع يقيقحلا ىنعملا يفن ةحص اضيا زاجملا ماكحا نمو موزلملا

 دساب سيل عاجشلل لاقي نا حصي اذكو ازاجم با هنكل ةقيقحلا يف يا باب سيل

 هنا اضيا زاجملا ماكحا نمو كلذب ىمسملا ناويحلا سنج دارفا نم وه سيل هنا رابتعاب
 ناو هتدارا ىلع ةنيرقلا تماق اذا كلذ بجي لب هلولدم ذخالا حصيو هب كسمتلا زوجي

 هانعم ظفللا اذه نم دارملا نا ىلع ةنيرقلا تلد اذا الا ةنكمم ظفللا يف ةقيقحلا تناك

 كلذ يف اننكمي يقيقحلا ىنعملا ناك ناو ىنعملا كلذ يف هب كسمتلا بجو ىراجملا

 . يزاجملا ىنعملا ىلا يقيقحلا هانعم نع ظفللا تفرص يتلا يه ةنيرقلا نأل ظفللا

 ريثك هب ريبعتلاو كولسم قيرط وهو ةقيقحلاك ىنعملا ةيدأت يقيرط دحا زاجملا ناف اضياو

 هريغ ناك ناو هريغ ىلا هنع لودعلل ىنعم الف ظفللا نم دارملا هنا ىلع ليلدلا ماق اذاف

 ماقم يف لقنلا ىلعو رامضألا ىلع حجري نا اضيا زاجملا ماكحا نمو لصألا وه

 ريدقت يأ رامضا هيف نوكي ناو ازاجم نوكي نا دحاولا ظفللا لمتحا اذاف ضراعتلا

 جاتحي ال هنألو ةيبرعلا يف الامعتسا رثكا زاجملا نأل ىلوا زاجملا ىلع هلمحف فوذحم

 لمتحا اذا اذكو ريدقتب الا هعم مالكلا حصي ال رامضالاو ريدقت ىلا هعم مالكلا
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 ال لقنلا نأل ىلوا زاجملا ىلع هلمحف الوقنم نوكي ناو ازاجم نوكي نا دحاولا ظفللا

 كلذ لامعتسا ىلع اوحلطصاو عضولا رييغت ىلع ناسللا بابرا قفتا اذا الا لصحي

 ةيفاك ةنيرقلا ناف زاجملا اما عنم نم لقنلا عنم انه نمو ريسع اذهو رخا ىنعم يف ظفللا

 نأل زاجملا نم ىلوا رامضالا ليقو اذه هلامعتسال ةححصم ةقالعلا لوصحو هيف

 . ةلصتم هتنيرق

 حجري الف رامضالاو زابالا يواست هريغو ردبلا ححصو نيدلا رون لاق

 لاق اذا اييف رهظت فالخلا ةرمثو لاق ةنيرقلل ايهنم لك جايتحال رخآلا ىلع امهدحا

 موزلملا مسا قلطا ثيح قتعلا بجوا زاجملا ىلع هلمح نمف يدلو اي هدبعل ديسلا

 اي هل لاق امنأكف كلاملا ةونبل ةمزال ةيرحلا نأل رحلا وه ىذلا مزاللا ىلع دلولا وه ىذلا

 اذاو يدلوك وه نم اي هعم ىنعملا نأل قتعلا بجوي مل رامضالا ىلع هلمح نمو رح
 ىلوا رامضالا ىلع هلمحف الوقنم نوكي ناو رامضالا باب نم نوكي نا ظفللا لمتحا

 ةنيرق ىلا جاتحي ال هنأل ىلوا لقنلا ىلع هلمح ليق وا دوجو رسياو الامعتسا رثكا هنأل

 جاتحي ال هنأل ىلوا لقنلا ىلع هلمحف اكرتشم نوكي ناو الوقنم نوكي نا لمتحا اذاو

 نم ىلوا زاجملاو لقنلا نم ىلوا رامضالاو كارتشالا نم ىلوا لقنلاف ةنيرق ىلا
 عقي يتلا يه كارتشالاو لقنلاو رامضالاو زاجملا يهو ةعبرألا هذهو رامضالا

 لمتحي دقو ليق اهيف حيجرتلا هجو مدقت دقو هيناعم نيب ضراعتلا ظفللا يف اهلامتحاب

 هنا همكحو صيصختلا وهو ةسماخ الامتحا ةعبرالا تالامتحالا هذه عم ظفللا

 . ىلوا صيصختلاف ةيزاجملاو صيصختلا مالكلا لمتحا اذاف اهعيمج ىلع حجري

 عيمج ىلع ظفللا دصق هنأل زاجملا نم عون هنا حيحصلاف نيدلا رون لاق

 ةقيقحلا تناك امل هنا ملعاو يلصالا عضولا فالخ وهو هدارفا ضعب ىلا هتالول دم

 لودعلا حصي ملو زاجملا نم لامعتسالاب ىلوا تناك اهنع افلخ زاجملاو لصألا يه
 زوجتلا عقو اهلجال يتلا ةمكحلا وه يعاذلا كلذو زاجملاب ريبعتلا حجري عادل الا اهنع

 اظفل زجواو فصولا يف ةغالب رثكا يا ةقيقحلا نم غلبازاجملا نا اهنم ةريثك روما يهو
 زجوأو يمري الجر تيأر كلوق نم افصو غلبا يمري ادسا تي أر كلوق ناف ةرابعلا يف

 هب لصوتي زاجملا نا اهنمو دسألا غلبم ةعاجشلا يف اغلاب الجر تيأر كلوق نم اظفل
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 لوقت نا وحنف عجسلا اما ةسناجملاو ةقباطملاو عجسلا وحن نم ةيعيدبلا تانسحملا ىلا

 نيئيش نيب عمجلا يهو ةقباطملا اماو حامرلا انيطاعتف مالسلا ىكاش ادسا تيقل

 يف نيتملكلا هباشت يهو ةسناجملا اماو اريثك اوكبيلو اليلق اوكحضيلف وحن نيداضتم

 : رعاشلا لوقكف ينعملا فالتخا عم ظفللا

 يمد قارا يمدق ىؤا يمدق ىعس يفتح ىلا

 لصحي زاجملا نا اهنمو ةقيقحلا نود زاجملاب ابلاغ رسيتت امنا زاجملا عاونا عيمجو
 هجوم كسملا نم رحب ةراعتسا وحن كلذو ةقيقحلا فالخب مالكلا يف فطلتلا هب

 بجويف هانعم كاردا ىلا قوش ةدايزو ةيلييخت ةذل ديفيف دقوم رمج هيف محفل بهذلا

 ةدايز هيف نوكي زاجملاب ريبعتلا نا اهنمو رمج هيلع محف كلوق فالخب مهفتلا ةعرس

 نم ةعاجشلا ىلع ةلالدلا يف نيبا ادسا تيأر كلوق ناف ةقيقحلاب ريبعتلا نع نايب

 ةعيدبلا تكنلاو ةفيطللا يناعملا عارتخا هب رسيتي زاجملا نا اهنمو اعاجش تيأر كلوق
 هملع ةرثك ىلع .لدي ناف ملاع لجرل ديعس يبا ةراعتساك ميظنتلا كلذ نمف ةفيرظلا

 بابذلا راغص وهو جمهلا ةراعتساك ريقحتلا كلذ نمو هميظعت كلذب لصحيف
 نم ءيشل ةايحلا ءام ةراعتساك عماسلا بيغرت كلذ نمو سانلا نم لاهجلل

 نا اهنمو تاموعطملا نم ءيشل مسلا ةراعتساك عماسلا ريفنت كلذ نمو تابورشملا

 هتبوذعل زاجملا ىلا اهنع لدعيف نيتقفنخلاك عامسالا اهجمي ةيشحو نوكت دق ةقيقحلا

 هيف ناف ههنهوسمت مل اموت ىلاعت هلوق وحن ةعازنلا بلط اهنمو ةيهادلا اظفلب اهنع ربعيف
 ملعا هللاو جرفلا يف ركذلا اوجلوت مل ام لئاقلا لوق يف نكت مل ةهازن

 فورخ ا باب

 ضعب يناعم نع ثحبلاب ةداعلا ترج دق نا كلذو ةيونعملا فورحلا اهب دارملاو

 نم رطش فقوتي زاجم اهضعبو ةقيقح اهضعب ناعم ىلع اهتلالدل فورظلاو فورحلا
 ةيونعملا فورحلا مسقنتو ابيلغت افورح عيمجلا ىمسي ام اريثكو اهيلع ةيهقفلا لئاسملا

 قلطم يف ةقيقح الثم واولا نا كلذ لاثم ةيبرعلا ملكلا رئاسك ةقيقح ىلاو زاجم ىلا

 مثو عمجلا قلطم يفو يخارتلا يف زاجم بيقعتلا يف ةقيقح ءافلاو لاحلا يف زاجم عمجلا
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 فورح ملعا هتاو اذكهو اضيا عمجلا قلطم يفو بيقعتلا يف زاجم ىخارتلا يف ةقيقح

 ءيشلا يف ايهكيرشتو ادعاصف نيرمألا عمج يا عمجلا قلطم يف ةقيقح واولا فطعلا

 اتاذ وا ورمعو ديز ماق وحن ايكح وأ ورمع دعقو اديز ماق وحن اتوبث عيشلا كلذ ناك
 اهيفوطعم نيب عمجلا قلطمل يه امنا ةلثمألا هذه عيمج يفو اولاق ورمع دعقو ماق وحن

 نم دحاو ديرا اذا لب بيترت وا ةيعم ىلع ةلالد ريغ نم ءىشلا كلذ يف اههكيرشتو

 عمجلا قلطم الا ديفت الف قالطالا دنعو هيلع لدت ةنيرقب هل عىج بيترتلا وا ةيعملا
 . روهمجلا لوق اذه

 ديفت اهنا ليقو كلام نع اذه لقنو اضيا ةيعملا ديفتأاهنا ليقو نيدلا رون لاق

 ةنراقم يه ةيعملا ىنعمو ةفينح يبأ لإ بسنو ىعفاشل ١ نع اذه لقنو اضيا بيترتل ١

 يف هيلا فوطعملا نع فوطعملا رخأت وه بيترتلا ىنعمو نامزلا يف ادوجو نيفطاعتملا

 . نامزلا

 هركذ ام اهنم روما عمجلا قلطم واولا نا ىلع روهمجلل ةجحلاو نيدلا رون لاق
 نم لصح ورمعو ديز ءاج كلوق وحن نم لعفلا نوكي نا لمتحي هنا نم يضرلا
 هذهف سكعلاو ايناث ورمع نمو الوأ ديز نم لصح نوكي ناو دحاو نامز يف ايهيلك
 ركذ ىتح ةغللا ةمئا نع لقنلا اهنمو اهنم ءيش ىلع واولا يف ليلد ال ةيلقع تالامتحا
 ف ةلمعتسم واولا دجن اناف ءارقتسالا اهنمو كلذ ىلع عامجالا ىوعد ىلع يا نع

 لثم كلذو ةقيقحلا قالطالا يف لصالاو ةنراقملا الو بيترتلا اهيف حصي ال عضاوم
 ورمعو ديز ينءعاجو ورمعو ديز نيب لاملاو دلاخو ركب مصتخاو ورمعو ديز كراشت
 نيب فلالا ةلزنمب نيفلتخملا نيمسالا نيب واولا نا اوركذ مهنا اهنمو هدعب وا هلبق
 عامجالاب بيترتلاو ةنراقملا ىلع نالجر ينءاج لثمل ةلالد ال يكف نيدحتملا نيمسالا
 . ةأرماو لجر ينءعاج اذكف

 ريغ نم عمجلا قلطمل ةفطاعلا واولا نا هانركذ امم كل رهظ اذاف نيدلا رون لاق

 امهلكاف الثم بيبزلاو رمتلا لكأي ال هناب فلاح فلح اذا هنا ملعاف بيترت الو ةيعم

 ىلع ايناث بيبزلاو الوا رمتلا لكا وا دحاو لاح ف اعم 1 ءاوس هنيمع ف اثناح ناك
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 لاوحالا هذه لك يفف ايناث رمتلاو الوا بيبزلا لكا وا اهمدع عم وا ةلهم عم بيترتلا

 وا هدعب وا هعم بيبزلاو رمتلا لكا ال لوقي نأك بيترت وا ةيعمب ديق اذا الا اثزاح نوكي

 لكا اذا اضيا ثنحي ال كلذك كلذ نم هيلع فلح ام لعف اذا الا ثنحي ال هناف هلبق

 دعقو ديز ماق نا هتجوزل لاق اذا اضيا ثنحي ال كلذكو هدحو بيبزلا وا هدحو رمتلا

 واولا راعتستو ديز مقي ملو رمع دعق وا ورمع دعقي ملو ديز ماقف قلاط تناف رمع

 تالامتحم نم اهبحاصو لاحلا نيب يذلا عامتجالاو عمجلا قلطم واولا نأل لاحلل

 مزلي هناف هتميق ىلعو انالف كمالغ قتعا هبحاصل لئاقلا لوق وحن كلذو عمجلا كلذ

 هجو ال ذا لاحلل هتميق يلعو هلوق يف واولا نأل هديس هقتعا نا مالغلا ةميق لئاقلا

 لامك اهنيبو ةيربخ ةيمسا ةيناثلاو ةيبلط ةيلعف ىلوألا ةلمحلا نأل انه اه فطعلل

 هتميق يلعو انالف قتعا كلوق ىنعمف طرشلاك ةديقم اهنوكل طورش لاوحألاو عاطقنالا

 . ملعا هللاو هتميقل انماض ينوك لاح هقتعا

 ءافلا ركذ

 تفطع ام دوجو دعب اهفوطعم دوجو نوك نع ةرابع وهو بيقعتلل ةقيقح ءافلا

 نوكتو طرشلاب باوجلا ةلمج طبرل وا فطعلل تناك ءاوس ةلهم ريغب ةينامز ةيدعب هيلع

 ةدم الا امهنيب نكي مل اذا هل دلوف نالف جوزت لاقيف ةبسحب عيش لك يف ةيدعبلا كلت

 نيب الو ةرصبلا يف مقي مل اذا دادغبف ةرصبلا تلخد لاقيو ةليوط ةدم تناك ناو لمحلا

 لعفلا ىنعمل فوطعملا ةسبالم نا ديفت درفم ىلع ادرفم تفطع نا ةفطاعلا مث نيدلبلا

 ديز ماق كلوق ىنعمف ةلهم الب هيلع فوطعملا ةسبالم دعب هل ةلصاح هيلا بوسنملا

 ةيلاتتملا تافصلا ىلع لخد ناو لصف الب ديز مايق بيقع ورمع مايق لصح ورمعف

 ماق كلوق وحن يف ناك ايك اهلماع لولدمل اهتسبالم يف سيل بيترتلاف دحاو فوصوملاو

 لكألا ديز ينعاج كلوق وحن كلذو تافصلا كلت رداصم يف وه امتاو ورمعف ديز

 بيترتلاف ادحاو فوصوملا نكي مل ناو مانيف برشيف لكأي يذلا يا مئانلاف براشلاف

 ةعامجلا ةولص يف مهلوق وحن كلذو دماوجلا يف ايك اهتافوصومب لماعلا لولدم قلعت يف
 . نسالاف ةرجه مدقالاف هقفالاف ءارقالا مدقي
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 بيقعتلا ىنعم كل رهظو بيقعتلل ءافلا نا تفرع اذاف هللا همحر نيدلا رون لاق

 اديز تملك نا اهل لاقف الثم هتجوز ىلع فلح نم ىلع تنح ال هنا ملعاف وه ام

 كلذ دعب تملك مث ليوط نامزب تلصف مث اديز تملك اذا الثم قلاط تناف ارمعف

 بيقعتلا ىلع فلح امنا وهو اهلعف يف بيقعتلا مدعل كلذب هيلع قلطت ال اهناف ارمع
 تملكو دحاو لاح يف دحاو مالكب اعم اهتملك وا ديز لبق ارمع تملك نا كلذكو
 ءاتشلا لخد وحن ةلعلا مكح يف ةرات لخدتف ليلعتلل ءافلا نوكت دقو ايهنم ادحاو

 اذا ةلعلا سفن ىلع ةرات لخدتو ةيببسلا ءاف اهل لاقيف ةيببسلا مساب هيف صختو بهاتف

 دعب ثوغلا ناف ثوغلا كاتا دقف رشبا ملاظ ديق يف وه نمل لاقي ايك ةلعلا كلت تماد

 نيلاحلا يف يهو ليلعتلا ءاف عضوملا اذه يف ىمستو راشبالل ةلع وهو قاب راشبالا ءادتبا
 . بيقعتلا مزلتست ال ةيببسلا ءاف نا معز نمل افالخ بيقعتلا مكح نع ةجراخ ريغ

 ءافو ةيببسلا ءاف نم دحاو لك ىلع ةيفنحلا تعرف دقو هللا همحر نيدلا رون لاق

 لاق نم باوج يف رح وهف لئاقلا لوق ةيببسلا ءاف ىلع مهعيرفت نمف اعورف ليلعتلا
 فرحب ةيرحلا ركذ هنأل دبعلل قاتعاو عيبلا لوبق وه اولاق اذكب دبعلا اذه كنم تعب

 لوبقلا توبث دعب الا باجيالا ىلع قتعلا بترتي الو بيترتلل بابيالا بقع ءافلا
 نمو واولاب رح وهو وا ءاف الب رح وه لاق اذا ام فالخب ءاضتقالا قيرطب كلذ تبثيف

 الاح قتعي هنا رح تناف افلا يلا دا هدبعل لاق نمف هولاق ام ليلعتلا ءاف ىلع مهعيرفت

 نما تناف لزنا يبرحل لاق نميف اضيا كلذ نمو رح كنأل افلا يلا دا مهدنع هريدقتو

 قحلل ةقباطم تاعيرفت يهو لاق نمآ كنال مهدنع هريدقتو لزني ل وا لزن نمآ هنا

 بيقعتلا يه يتلا اهتقيقح نع ءافلا جرخت دقو كلذب اهل ةدهاش باحصالا دعاوقو

 يف نيعمبو هلبق ورمع ءاجو يا هلبق ورمعف ديز ءاج وحن يف واولا ىنعمب ازاجم لمعتستف
 اماظع ةغضملا انقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ مث» ىلاعت هلوق

 اهيلع عيرفتلا نمو نامزلا نم ةدم ءايشالا هذه قلخ نيب نأل همايحل ماظعلا انوسكف

 نامهرد همزلي ةيفنحلا ضعب لاق مهردف مهرد يلع نالفل لئاقلا لوق واولا ىنعم يهو

 يف ةمذلا يف مهاردلاو نيلعفلا نيب لب نينيعلا نيب هتياعر نكمي الو بيترتلل ءافلا نآل
 سفن ي اهتكراشمل واولا نع ازاجم ءافلا لعجتف بيترتلا اهيف روصتي الف نيعلا مكح
 . فطعلا
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 ىلع لمحيف ةلاحم ال ترذعت دق ةقيقحلا نأل دحاو مهرد همزلي يعفاشلا لاقو

 . مهرد وهف لاق هنأك هأدتبم ةلمح

 زاجملاو رامضا يعفاشلا لوق يفو زاجم هنأل حصا لوألا لوقلاو نيدلا رون لاق

 ةلهملا يف ةقيقح مث نا ملعا (نكلو لبو مث ركذ) . ملعا هللاو رامضالا نم ىلوا

 امهلكاف ارمت مث ازبخ لكأي ال فلخ نم ىلع تنح الف يخارتلاب ايهنع ربعملا بيترتلاو
 كلذكو كلانه بيترتلا مدعل زبخلا لبق رمتلا لكا نا كلذكو اهنيب ةلهم الب نيبقاعتم

 مث لوألا امدقم يخارتلا ىلع اهلعف اذا امب ثنجي امناو دحاو لاح يف اعم اهلكا نا

 يدالوا دالوا ىلع مث يدالوا ىلع ةعيضلا هذه تفقوا لئاقلا لوقف بيترتلا ىلع يناثلا
 نوكي اوضرقنا اذاف هدالوأل الوا نوكيف بيترتلا ىلع فاقيالا نوكي امنا نطب دعب انطب

 : رعاشلا لوق يف ايك ءافلا ىنعمب ازاجم مث لمعتستو اذكهو هدالوا دالوأل

 برطضا مث بيبانألا يف ىرج جاجعلا تحت ينيدرلا زهك

 حمرلا بارطضا نيبو بيبانألا يف يرجلا نيب سيل ذا برطضاف ىنعملا اذا

 سفن نم مكقلخ يذلا وه ىلاعت هلوق يف ايك ازاجم واولا ىنعمب اضيا لمعتستو ةلهم

 نع ضارعالا عوضوم لب ظفلو انقلخ لبق لعجلاف اهجوز اهنم لعج مث ةدحاو
 ديز ماقك تابثالا زيح يف ناك ءاوس فوطعملل هتوبثو مكحلا كرادت عم هيلع فوطعلملا

 برضت الو ورمع لب ديز ءاج ايك يفنلا زيح يف وا ارمع لب اديز برضاو ورمع لب
 هنع توكسملا مكح يف وه اما اهوحنو ةلثمالا هذه يف هيلع فوطعملاف ارمع لب اديز

 ناك ال لب لبق عقو اذاو بارضالا ىنعم اذهو يفنب الو تابثاب هل ضرعتي مل هنا ىنعمب

 لمتحي اميف نوكي امنا بارضالا اذه نا مث ورمع لب ال ديز ءاجك لوألا يفن يف اصن

 ةيعرشلا تاءاشنالا يف نوكي الو ةيوغللا تاءاشنالا ضعبو رابخالاك هنع عوجرلا

 نيتنثا لب ةدحاو قلاط تنا هتجوزل لئاقلا لوقف اهتوبث دعب اهنع عوجرلا حصي ال هنأل

 هنع ع وجرلا نكمي ال يعرش ءاشنا ةدحاو قلاط تنا هلوق نأل تاقيلطت ثالث هب تبثي

 تنا لاق ناف اثالث عيمجلا ريصيف نايرخا ناتقيلطت نيتنثا لب هلوقو ةدحاو ةقيلطت يهف

 نامهرد لب مهرد نالفل يلع لاق اذا ام فالخب ناتقيلطت يهف مويلا لب ال ادغ قلاط
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 ام دارفنا يفنب ك رادتلا ةداع مالكلا اذه لثمب دارملا نأل طقف نامهرد هيلع بجي امتا هناف

 لب نوتس ىنس مهلوق هلاثمو يناثلا يف لخاد هلصاو فيك هلصا يفنب ال الوا هب رقا

 ظفل نكلو هنع عوجرلا لمتحي رابخا وهو نيعبسلا ددع يف ةلخاد نيتسلا ناف نوعبس

 ام لثم قباسلا مالكلا نم ءعيشانلا مهوتلا عفد وهو كرادتلا يا كاردتسالل عوضوم

 ةمزالمو ةطلاخمل اضيا ورمع يئيجم مدع بطاخملا مهوت اذا ورمع نكل ديز ينءاج

 لصحي ايفنم اهلبق ام نوكي نا بجو درفم اهدعب مقو ناف اهدعب ام تابثا ديفتف ايهنيب

 ام ةرياغم بجيف نيتلمجلا نيب عقتو قباسلا لاثملا يف ايك كردتسملا يفن مهوت هنم

 نكل ديز رفاس وحن ىنعم وا ءيجي مل ورمع نكل ديز ءاج وحن اظفل اما اهلبق امل اهدعب
 طرشب نكل هنم دافتسي امنا كرادتسالا نا مث كرادتسالا ىنعم لصحيل رضاح ورمع

 ققحتي نا لوألا نيرمأب كلذو اهلبق امل اكرادت نكل دعب ام حلصي ناب مالكلا ماظتنا

 ريغ تابثالا لحم نوكي نا يناثلاو فطعلا لصحيل يونعم طابترا مالكلا ءازجا نيب

 ىلع كلانه لمحت اهناف نيرمالا دحا تاف اذا اما امهنيب عمجلا نكميل يفنلا لحم

 نكل حاكنلا اذه زيجا ال هنذا ريغب تجوزت ةمأل ديسلا لوق يف ايك كلذو فانئتسالا

 نيفلاب وا فلاب هتابثال ىنعم الف هلصا نع حاكنلا ةزاجا ىفن هنأل مهرد فلأب هزيجا

 رهملا ردق يف كرادتلا نوكيل نيفلاب هزيجا نكل فلاب هزيجا ال لاق ول ايظتنم نوكي امناو
 . ملعا هللاو حاكنلا لصا يف ال

 وأ ركذ

 وا نيئيش نيب عقو نا هنا ىنعمب ادعاصف نيئيشلا دحأل عوضوم وا ظفل نا ملعا

 لوقف ءايشالا كلت وا نيئيشلا كنيذ دحأل مكحلا توبث ىلع هعضوب لاد وهف ءايشا

 اما نيئيشلا نيذه دحأل قتعلا عاقيا نوكي امنا نيتمألا نيتاه وا ةمألا هذه قتعا لئاقلا

 ةمالا ىلع قتعلا رومأملا عقوا ناف ايناث ايهيلا راشملا ناتمالا وا الوا اهيلا راشملا ةمألا

 . سكعلا اذكو نييرخألا نيتمالا ىلع هعقوي نا هل سيلف

 ءاشنالا يف وا تعقو نا هنا ملعاف اذه تفرع اذاف هللا همحر نيدلا رون لاق

 بلطل ةرات لمعتسي كاذ وأ اذه لعفا انلوق لثمف ةحابالا اماو رييختلا اما اهنم دافتسي
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 نيثدحملا وا ءاهقفلا سلاج وحن ةحابا ىمسيو امهنيب عمجلا زاوج عم نيرمالا دحا

 توبثو كاذ وا اذه يدبع عب هلوقك ارييخت ىمسيو عمجلا عانتما عم هبلط يف ةراتو

 قبس دعب مالكلا نوكي نا ةحابالا لئالد نمف نئارقلا بسحب رييختلاو ةحابالا

 دحاو لك يف ةبوغرملا ةغيصلا فرعت نا وا انالف وا انالف الا ادحا ملكا ال وحن رظحلا

 نم ذخ وحن ةحامسلا راهظا هدوصقم نوكي وا نيثدحملا وا ءاهقفلا سلاج وحن ايهنم

 . اذه وا اذه ىلام

 هل نا انالف وا انالف الا ادحا ملكي ال فلح نميف اولاق انه نمو يريمزالا لاق
 امناو نيتينثتسملا نم لومي سيلف ةنالفو ةنالف الا نكبرقا ال كلذكو اعيمج ايهملكي نا

 نا ريناند وا مهارد الا هلبق يل قح لك نم نالف ءرب دق لاق ولو امهادع نع ايلوم نوكي

 . مومعلا لئالد نم ةحابالاو ةحابا عضاوم هذه نأل اعيمج نيلاملا ىعدي نا هل

 مكحلا يف ةاواسملا وا بجوت دقو ةحيحص اهلك تاعيرفتلا هذهو نيدلا رون لاق

 نم برقألا يف قلطت اهنا هيف اولاق مهناف دغ دعب وا ادغ قلاط تنا لئاقلا لوق يف ايك

 ىلع اهدعب ام يف وا دغ يف قلاط تنا ادغ دعب وا ادغ قلاط تنا هلوق ىنعم نأل كلذ

 هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنا ىلاعت هلوق يف يتلا وا رييختلا نم سيلو ءاوس

 فالخ نم مهلجراو مهيديا عطقت وا اوبلصي وا اولتقي نا اداسف ضرالا يف نوعسيو

 يف يتلاك لئاقلا اذه دنع يهف ليق اذك لب ىنعمب ةيالا يف يه امناو ضرالا نم اوفني وا

 ةبراحملا تعقو اذا اوبلصي لب ىنعملا نوكيف ةوسق دشا وا ةراجحلاك يهف ىلاعت هلوق

 اذا ضرالا نم اوفني لب طقف لاملا اوذخا اذا مهيديا عطقت لب لاملا ذخاو سفنلا لتقب
 هلوقب قيرطلا عطق عاونا نم عون لك يف تباث رييغتلا نا كلام لاقو قيرطلا اوفوخ

 ابلاغ كشلا بجوت اهناف ربخلا يف وا تعقو ناو ةيآلا رخا ىلا اولتقي ناإ» ىلاعت

 . ماهبالاو كيكشتلاو ورمع وا ديز ءاجك

 ف كاش هناب ملكتملا رابخا وه كشلا نا ةثالثلا نيب قرفلاو نيدلا رون لاق

 لوصح ملكتملا دصقي نا وه كيكشتلاو ادعاصف نيئيشلا دحا ىا مكجلا دانسا

 وا كلذ ملعي ملكتملاو ادعاصف نيئيشلا دحأل مكحلا دانسا ف عماسلا نهذ ف كمضذلا
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 ةتكنل عماسلا ىلع مكحلا هيلا دنسا نم ءافخ ملكتملا دصقي نا وه ماهبالاو هملعي ال

 وا ديفتو نيبم لالض يف وا ىده ىلعل مكايا وا اناو ىلاعت هلوق يف ةفصنلا راهظاك
 ام وحن لوألاف ىنعم وا اظفل يهنلاك هانعمب امو يفنلا قايس يف تلمعتسا اذا مومعلا

 اروفك وا ايثا مهنم عطت الو ىلاعت هلوق وحنو كاذ الو اذه ال يا ورمع وا ديز ينعاج

 اذه وا اذه تلعف نا وحن تبثملا نيميلا يف عطقت نا وه يناثلاو كاذ الو اذه ال يا

 ام ىنعمب اذه وا اذه تلعفا وحن يراكنالا ماهفتسالا يف وا ايهنم ائيش لعفا ال ىنعمب

 . ايهنم ائيش تلعف

 نييعت ريغ نم نيرمالا دحال اهنا انه اه مومعلا اهتدافا يف رسلاو نيدلا رون لاق
 وا ايثا مهنم عطت الو ىلاعت هلوقف عومجملا ءافتناب الا روصتي ال مهبملا دحاولا ءافتناو

 اهنوك نع وا جرخت دقو معيف يفنلا قايس يف ةركن وهو ايهنم ادحا عطت ال هانعم اروفك
 نا الا ىنعم وا ىلا ىنعمب وا ىتح ىنعمب ايراعتسا ازاجم نيلعفلا نيب لمعتستف ةفطاع

 يونعم وا يظفل اما فطعلل اهنوك نم عناملاو فورحلا هذه نيبو وا نيب ةبسانملل
 لعفلا فطع ناف مهيلع بوتي وا عيش رمالا نم كل سيل ىلاعت هلوق وحن يظفللاف
 يقح ينيطعت وا كنمزل ال كميرغل كلوق وحنف يونعملا عناملا اماو زئاج ريغ مسالا ىلع
 هتقيقح تطقسف فطعلا عم لصحي ال ءاطعالا لجأل موزللا نوك وهو دوصقملا ناف
 . ملعا هللاو ءانثتسالا وا ةياغلا وهو هلمتحي امل ريعتساو

 رجلا فورح باب

 قيلعت وه يذلا قاصلالل ةعوضوم يهو ءابلا رجلا فورح نم ءابلا ركذ

 رورجملا سفن ىلا ايضفم ناك نا يقيقح نيعون ىلع وهو هيلا هلاصياو ءيشلاب ءيشلا
 نا ىزاجمو هندب ىلع يذلا هبوث وأ همسج نم عيش ىلع تضبق اذا ديزب تكسماك

 . ديزب تررمك رورجملا نم برقي ام ىلا ىضفا

 ةلالا ىلع لخدت دق ءابلا نا ملعاف كلذ تفرع اذاف هللا همحر نيدلا رون لاق
 ايك لحملا ىلع لخدت دقو ةلآلا ال لحملا باعيتسال نوكتف يديب طئاحلا تحسم وحن
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 ىلاعت هلوق هنمو لحملا ال ةلآلا باعيتسال نوكتف طئاحلاب يدي تحسم كلوق يف

 دنعو انروهمج دنع ءوضولا يف حسملاب سأرلا باعيتسا بجي الف مكس ؤرب اوحسماف

 ولو حسملا هيلع قلطي ام لقا هيف ضورفملا نا ىلا يعفاشلا بهذو ةيآلا هذه ةيفنحلا

 هيلع قدصي ام ىنداب طقسي قلطملاو مكس ؤرب اوحسماو ىلاعت هلوق قالطال ةرعش

 ١ همس .

 يف ةرم ولو مالسلاو ةولصلا هيلع هلعفل كلذك ناك ول هناب درو نيدلا رون لاق
 وأ بجاو عرشلا يف سيلو اعطق ةيصانلا نود ام حسمي مل هنكل بجاولا طاقسال رمعلا

 سأرلا حسم يف ضورفملا نا ىلا كلام بهذو ميلعتب وا لعفب عراشلا هنيبي مل زئاج
 ةولصلا هيلع هنا ديز نب هللادبع ثيدح اهنيب ةلمجم ةيالا ناب الدتسم باعيتسالا

 ىلاعت هلوق يهو مميتلا ةيا ىلع سايقلاو بعوتساو هسأر حسمو أضوت مالسلاو

 . مكهوجوب اوحسماو

 نيليلدلا نيب اعمح بابحتسالا ىلع لومحم ثيدحلا ناب درو نيدلا رون لاق

 اضيا ةناعتسالل ءابلا نوكتو لدبلاو لصالا نيب سايق ال ذا عيشب سيل سايقلاو
 . ملقلاب تبتك لئم ءيش لع ءيشب ةنوعملا بلط يهو

 ال ىنعم قاصلالا نأل قاصلالا ىلا ةعجار اهنا ليقو هللا همحر نيدلا رون لاق

 حيحصلا وهو لاق نئارقلا نم ةدافتسم يه امنا لوقلا اذه ىلع ةناعتسالاف ءابلا قرافي

 لمعتست مل ام ءابلا تالوخدم عيمج يف قاصلالا ىنعم روهظلو كارتشالل اعفد يدنع

 تالالاو لئاسولا ىلع تلخد اذا اميف ةناعتسالا ىنعم ديفتو ازاجم هل تعضو ام ريغ يف

 ناف فلاب دبعلا اذه تيرتشا يف ايك نامثالا لئاسولا نمو دصاقملا ىلع ناعتسي اهب ذا
 ةليسو نمثلاو عيبملا ءيشلا يف كلذو كولمملاب عافتنالا وه ةعيابملا نم يلصالا دوصقملا

 وحنو سرفلا ىلع تبكرك ةروص ءالعتسالل ةقيقح عوضوم ىلع ظفل (ىلع ركذ) هيلا

 بنذ ىلع مهلو وحنو مهيلع رمأت وحن ىنعم وا بلاغلا وهو نولمحت كلفلا ىلعو اهيلعو
 تعضو مث ىزاج يناثلاو ةيقيقح ءالعتسا لوالاو ضعب ىلع مهضعب انلضف وحنو
 ىلعو نيد ىلع هل وحن بوجولا امهدحا نيئيشل ماعلا فرعلا وا يعرشلا عضولاب ىلع

٢٤٢



 ايوغل افرع بوجولا ىنعمب اهلك ةلثمالا هذه يف ىلعف صاصقلا هيلعو ةولصلا ءاضق

 يوغل زاجم ىناعملا هذه يف يهف ءالعتسالل اهعضو لصا يف يهو ايعرش اعضوو

 نيد ةبكر مهلوق ةلزنمب نيد ىلع لئاقلا لوقف ءالعتسالاب اهيف هيبشتلا ىنعم لوصحل
 ةعيدو هلوقب هلصو اذا الا هتمذ يف نيد هناب هيلع مكحي افلا هيلع نالفل ناب رقا نمف

 مالكل احيحصت اضيا بوجولا نم ةعيدولا ظفح يف امل ةعيدو هعم نا ىلع لمحيف

 لجرلا لوق وحن طرشلا اهيناثو ةعيدولا ظفل ءاغلا مزل نيدلا ىلع لمح ول هناف لقاعلا

 هنأكف فلالا لوصحب طورشم اهقالط ناف مهرد فلا ميلست ىلع قلاط تنا هتأرمأل

 يوغل زاجو ةيعرشو ةيفرع ةقيقح طرشلل اهنوكو مهرد فلا يل تملس نا قلاطتنأ لاق
 يف ايك ضوعلل نوكتف ءابلا ىنعمب ازاجم ىلع لمعتستو موزللا ىنعم طرشلا يف نأل
 لوقف حاكنلاو ةراجالاو عيبلاك طاقسالا ىنعم لمتحت ال ىتلا ةضحملا تاضوعلملا

 ام اذكو روكذملا ضوعلا مزليف اذكب مكتعب ىنعمب اذك ىلع دبعلا اذه كلنخب لئاقلا

 ايعجر قالطلا عقو ةدحاو اهقلطف فلا ىلع اثالث ينقلط اهجوزل ةأرملا تلاق ناف هدعب

 ةضواعمللو طرشلل ةلمتحم ةروصلا هذه يف ىلع نأل فلألا نم اهيلع هل ءيش الو

 وه يذلا زاجملا ىلع اهلمح نم ىلوا ةيعرشو ةيفرع ةقيقح اهنوكل طرشلا ىلع اهلمحف
 . ملعا هللاو ةضواعملا

 تجرخك انامز وا تناك اناكم ةياغلا ءادتبال ةغل عوضوم نم ظفل (نم ركذ)

 نيب قرفلاو نوققحملا هيلعو ضيعبتلل لمعتستو رهشلا لوا نم تمصو ةرصبلا نم
 ديفي ام وا ىلا اهتلباقم يف نسحي ناب فرعت ةيئادتبالا نم نا ةيضيعبتلاو ةيئادتبالا نم

 انه اه ءابلاف هيلا عىجتلا هب ذوعا ىنعم نأل ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعا وحن اهتدئاف

 رورجملا ضعب وه رهاظ ءيش كانه نوكي ناب فرعت ةيضيعبتلاو ءاهتنالا ىنعم تدافا
 لمعتستو عيش يا مهاردلا نم تذخا وحن رادقم وا ةقدص مهلاوما نم ذخ وحن نمي

 اهتدايز يف نوكتو ةدئاز لمعتستو ةضف نم ةرشع نالفل يلع وحن سنجلا نايبل نم
 ام ىنعملا ناف لجر نم ينءاج ام وحن اهطاقساب ىنعملا لتخي ةدايز امهدحا نيهجو ىلع

 يفن يف صيصنتلا تدافا مالكلا اذه يف ايهتدايز ناف سنجلا اذه نم دحا ينءاج

 ىنعملا لتخي ال ةدايز امهيناثو روكذملا صيصنتلا دفي مل هنم تطقس ولف مومعلا
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 الا تسيل انه اهتدايز ناف دحا نم ينءاج ام وحن يف ةدئازلا ىهو هعم اهطاقساب

 . ملعا هللاو هللا رما نم هنوظفحي ىلاعت هلوق يف ايك ءابلا ىنعمب لمعتستو ديكأتلا ضحم

 رجلا فورح نم (ىتحو ىلا ركذ)

 اماف ةينامز وا تناك ةيناكم ةياغلا ءاهتنا ىلع ةلالدلل ناعوضوم امهو ىتحو ىلا

 ىنعمو ريخأتلاو ليجأتلل نوكت دقو تيقوتلل نوكت دقف ةنمزالا يف تلخد اذاف ىلا

 اتباث ناكل ةياغلا الولو روكذملا تقولاب يهتنيو لاحلا يف اتباث ءيشلا نوكي نا تيقوتلا

 نيميلا تيقوتل نوكي رهشلا كلذ ناف رهش ىلا انالف ملكا ال هللاو كلوقك اهئارو اميف

 نوكي نا هطرشو امهوحنو رهش ىلا رادلا هذه ترجا وحنو ةدي ؤم تناكل هالولو

 لباق راجيالاو ملكتلا مدع نم الك ناف روكذملا لاثملا يف ايك تيقوتلل الباق مالكلا ردص

 مالكلا يف ردقملاو ليجاتلا تيقوتل رهش ىلا تعب وحن يف ىلا نوكت اذه ىلعف تيقوتلل
 يهف ىتح اماو تيقوتلل روكذملا ةيلباق مدعل مالكلا دسفل الاو روكذملا عيبلا ريخاتل ال

 ىلا ىنعمب نوكت نا امهدحا نيعون ىلع يهو ةراج نوكت نا اهدحا هجوا ةثالث ىلع

 كلوقك يك ىنعمب نوكت نا امهيناثو اهعوضوم يف لصالا وه هجولا اذهو ةياغلا ءاهتنال

 نا نم كوبسملا لو ؤملا مسالا الا اذه يف رجت الو ةنجلا لخدت ىتح ملسا رفاكلل

 ىتح يف ايك حيرصلا رجت اهناف لوألا ىنعملا ىلع اهفالخب بوصنملا لعفلاو ةرمضلملا
 نا يناثلا هجولا اهلخدا نا ىلا يا ةرصبلا لخدا ىتح ريسا وحن لو ؤملاو رجفلا علطم

 ةراجلا نا ةفطاعلاو ةراجلا نيب قرفلاو ةياغلا ىنعم ةدافا يف ةراجلاك يهو ةفطاع نوكت

 ام نوكي نا بجي ةفطاعلا ناو كلذك نوكت ال ةفطاعلاو رم ايك يك ىنعمب نوكت دق

 ببسب هئزجك وا اديز ىتح موقلا تبرض وحن همكح يف الخادو اهلبق املا ؤزج اهدعب
 ام نوكرزي وجت ىلع نورثكالاف ةراجلا اماو مهديبع ىتح ةداسلا تبرض وحن طالتخالا

 ناضمر تمصو حابصلا ىتح ةحرابلا تمن وحن اهلبق ام ءازجا رخاب الصتم اهدعب

 بجو امناو رجلاب اهسأر ىتح ةكمسلا تلكا وحن اضيا هنم ا ؤزج نوكي ايك رطفلا ىتح
 نم ال ةياغلا اهتدافا ثيح نم هنم ؤزجلاك وا اهلبق امل ا ؤزج ةفطاعلا دعب ام نوكي نا

 ولعلا يف اهلبق امل ةياغ ةفطاعلا ىتح دعب امف رياغتلا فطعلا ءاضتقال فطعلا ثيح
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 الف ةراجلا ىتح اما نوماجحلا ىتح سانلا ءاجك وندلا ىف وا ءايبنالا ىتح سانلا تامك

 اهلبق املا ؤزج اهدعب ام نوكي نا بوجو مدعل اهلبق ام مكح يف اهدعب ام لوخد بجي

 لخدي الو اهلامعتسا نم بلاغلا وهو ةرات اهلبق ام مكح يف اهدعب ام لخدي نكل

 اهعم ةرات لخدتف ىلا مكحلا اذه يف ةراجلا ىتح لثمو نئارقلا بسحب كلذو ىرخا

 قفارملاف قفارملا ىلا مكيدياو مكهوجو اولسغاف ىلاعت هلوق يف ايك ايغملا مكح يف ةياغلا
 ليللاف ليللا ىلا مايصلا اومتا مث ىلاعت هلوق وحن لخدت ال ةرمو لسغلا مكح يف ةلخاد

 ىلع تلمح ةياغلا ىنعم نم ةفطاعلا تدربحت ناو همكح يف لخاد ريغ وهو مايصلل ةياغ

 يرجيف كدنع دغتاف يأ كدنع دغتا ىتح كتا مل نا وحن ايراعتسا ازاجم ءافلا ىنعم

 هعم فنأتسي ءادتبا فرح نوكت نا ثلاثلا هجولا مدقت ايك ةفطاعلا ءاغلا مكح اهيف

 لوق ةيمسالا يف هلاثمف ةيلعف وا ةيمسا ةيفانئتسالا لمجلا ىلع ةلخادلا يهو مالكلا

 : رعاشلا

 لكشا ةلجد ءام ىتح ةلجدب اهئامد جمت ىلتقلا تلازامو

 ةءارق يهو عفرلا ةءارق يف لوسرلا لوقي ىتح ةيلعفلا ةلمجلا ىلع اهلوخد لاثمو

 لازال يظفللا لاصتالا نأل اهدعب امل اببس اهلبق ام نوكي نا ةيئادتبالا يف دب الو عفان

 ناف يونعملا لاصتالل ةبجوم يه يتلا ةيببسلا اهيف طرش مالكلا فانئتسا ببسب

 . يظفللا لاصتالا نم تاف امل اربج نوكي ىتح ىنثم ببسملا لصتم ببسلا

 اهيف لصالا ىهو ةياغلل نوكت اهنا ىتح يناعم لصاحف هللا همحر نيدلا رون لاق
 ةراجلا تلخ ناف ةفطاعلا يهف الاو ةراج تناك لو ؤملا وا حيرصلا مسألا ترج ناف
 ءافلا ىنعمب ىهف ةياغلا ىنعم نع ةفطاعلا تلخ ناو ىك ىنعمب يهف ةياغلا ىنعم نع

 اذا اهيف ةياغلا ىلع لمحتو ةيئادتبالا يهف اهدعب مالكلا فن ؤتسا ناو ايراعتسا ازاجت

 ىلع لمحتو ةيزجلا اوطعي ىتح وحن هيلا ءاهتنالا هزجعو دادتمالا مالكلا ردص لمتحا

 زاجم يك ىنعمب اهنوكو ىتح دعب امل اببس نوكي نا مالكلا ردص حلص نا يك ىنعم
 ةللاو ةيببسلاو دادتمالا اهلبق ام لمتحي مل اذا ييف ضحملا فطعلا ىلع لمجتو يراعتسا
 . ملعا
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 ةيفرظلا يف ركذ
 ف ءاملاك ةيقيقح ةيفرظلا تناك ةيناكملاو ةينامزلا ةيفرظلل يف ةظفل تعضو

 اذا اهمكحك نامزلا فرظ عم تفدح اذا اهمكحو دلبلا يف ديزك ةيزاجم وا زوكلا
 قلاط تنا هلوق نيبو ناضمر يف قلاط تنا لئاقلا لوق نيب اووس مهناف هعم ترهظا

 دنع هنم موي لوا نم قلاط يه ىلوألا ةروصلا يف اولاقف نيتروصلا يف هل ةين الو ادغ

 اولاق اذكو دغلا نم رجفلا علط نيح قلاط يه ةيناثلا ةروصلا يف اولاقو رجفلا عولط
 . ليللا ءاج اذا قلطت اهنا ليللا يف قلاط يه لاق نميف

 تب نا هتجوزل لاق اذاو هصن ام رثالا نم عضاوملا ضعب يف نكل نيدلا رون لاق

 الف تجرخو ليللا ضعب يف تناك ىتح تتابف قلاط تناف تيبلا اذه ىن ةليللا هذه
 تمان ناف ةليللا هذه يف تمن نا لاق ناف تيبلا ي اهلك ةليللا تيبت نا الا قالط
 اذا ام نيب قرفلا ىلا ةراشا رثالا اذه يفف لاق قالطلا عقي نا فاخن اناف ليللا ضعب
 اقلطم هيلع تلخد امي مكحلا دييقت هيفن يف نا مث تفذح اذا امنيبو نامزلا عم تركذ
 ديق روكذملا مويلا كلذ ناف نالف مدقي موي ي وا نالف مدقي موي قلاطك نامزلا فرظ يف
 نا اهدعب ام عم تحلص اذا ناكملا عم دييقتلا ديفت اضيا اذكو هيف قالطلا عقي ال

 . رمألا مكحل ديق تيبلا ناف تيبلا يف ءعيشلا اذه لكك مكحلا كلذل اديق نوكت

 اذه يف تب نا لاق نا اهصنو ءايضلا ةلئسم هيلعو هللا همحر نيدلا رون لاق

 دعب لزنملا تلخد وا تجرخ مث رثكا وا لقا ليللا فصن ىلا تتابف قلاط تناف لزنملا

 ىتحف ةليللا لزنملا اذه يف تب نا لاق ناف تقلط تحبصا ىتح رثكا وا لقا فصنلا

 يف ربتعا دقف لاق تنحي مث رجفلا علطي ىتح يمشلا برغت ذم لزنملا يف نوكت
 حلصي ال ام ىغليو يف ىنعم نمضتملا نامزلاو يفب رورجملا ناكملاب دييقتلا نيتروصلا
 . ملعا هللاو اديق نوكي نا
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 فو رظلا ءايسا ركذ

 اموا هلبق ام هب فصو ءاوس ةنراقملل عوضوم ظفل يهو عم فورظلا ءايسا نم

 يهو لبق اهنمو ارسي رسعلا عم ناف ىلاعت هلوق يف ايك دعب ىنعمب ازاجم لمعتسيو هدعب

 ةعوضوم يهف لبق سكعب دعبو ىنعملا يف اهب فصو ام قبس ىلع اهعضوب لدتف مدقتلل
 قلاط تنا لئاقلا لوقف ىنعملا يف فصو هل يه ام رخأت ىلع اهعضوب لخدتف رخأتلل

 وا اهب الوخدم تناك ءاوس تاقيلطتلا ثالثلا بجوي ناتنثا اهلبق وا نيتنثا عم ةدحاو

 الا قلطت ال اهناف نيتنثا لبق وا ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنا هلوق نأل اهب لوخدم ريغ

 ريمضلا لعاف نأل ةقباسلا ةدحاولاب ةمئاق ةيلبقلا نأل اهب لوخدم ريغ تناك اذا ةدحاو

 اثالث تقلط نيتنثا دعب ةدحاو قلاط تنا اهل لاق ولو رخألل لحم قبي ملف اهيلا ادئاع

 لبق يف مكحلا سكع ىلع دعب يف مكحلاف اهب لوخدم ريغ وا اهب الوخدم تناك اقلطم
 وا مهارد يدنع وحن ةقيقح روضحلل عوضوم ظفل يهو دنع فرظلا ءايسا نمو

 لوقف مالسالا هللا مكح يف نيدلا نا ىنعملا نأل مالسالا هللا دنع نيدلا نا وحن ايكح

 رارقالا لمحيف هعم اهروضح سفن ىلع لدي امنا لجرلا اذهل مهرد فلا يدنع رقملا

 هنأل نيدلا ىلع لمحي هناف انيد مهرد فلا هل يدنع لاق اذا اما نيدلا نود ةعيدولا ىلع

 . ملعا هللاو ةلمجلا يف هلمتحي

 طرشلا تاملك

 ةلمج نومضم لوصح قيلعتل عوضوم فرح يهو نا طرشلا تاملك نم
 هل ةيرحلاف رح تناف رادلا تلخد ناك لبقتسملا يف ىرخا ةلمج نومضم لوصحب

 الو همدعو هدوجو يف كوكشملا مودعملا رمالا هذه نا لخدتو رادلا هلوخدب ةلصاح
 ةتكنل كوكشملا ةلزنم اهليزنت ىلع الا ءافتنالا يعطق وا دوجولا يعطق وه اميف لمعتست

 هيلا نسحاف كابا اذه ناك نا هابا قع نمل كلوق دوجولا يعطق وه اميف اهلامعتسا لاثم

 ىلع اهلوخد لاثمو اهقح عاري مل ثيح ةوبالا لهاج ةلزنم بطاخملا ليزنت هيف ةتكنلاو

 كلت يلجت عم لبجلا رارقتسا ناف ينارت فوسف هناكم رقتسا ناف عانتمالا يعطق وه ام

 يهو ول طرشلا تاملك نمو ةي ؤرلا عانتما راهظا هيف ةتكنلاو عانتمالا يعطق ةيآلا
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 اهب هانعفرل انئش ولو وحن هءازج عانتمال همازلتساو طرشلا عانتمال عوضوم فرح

 اببس طرشلا ناك اذا ايف كلذو تايآلاب عفرلا عانتما تمزلتساو هعنتمم هل عفرلاةئيشمف

 سمشلا تعلط ول يف ايك طرشلا نم معا ءازجلا ناك اذا اما هنم معا وا ءازجلل ايواسم
 دجوي دق ءايضلا نأل ءزجلا عانتما طرشلا عانتما مزلتسي الف ادوجوم ءايضلا ناكل

 . سمشلا عولط ريغب

 تلخد ول هدبعل لئاقلا لوق نا ملعاف اذه تفرع اذاف هللا همحر نيدلا رون لاق

 ايك نأل هوراعتسا ءاهقفلا نكل ةارملا بحاص لاق . . لاق قتع هب عقي ال تقتعل رادلا

 تلخدول قلاط تنا لاق اذاف لاق نا ىلا نورفاكلا هرك ولو مكبجعا ولو ىلاعت هلوق ي

 . لخدت ىتح قالط عقي ال رادلا

 اذهب قالط ال هنا ةيلوصالاو ةيبرعلا دعاوقلا هيضتقت يذلاو نيدلا رون لاق

 ررقت دقو يراعتسا زاجم وه امنا نا ىنعمب ول لعج نأل كلذب قالطلا ىون نا ال الصأ

 رادلا تلخد ول لاق اذا اما ةقيقحلا ةدارإ نم عنمت ةنيرق عم الا هيلا راصي ال زاجملا نا

 ول باوج لخدت يتلا يه ماللا نأل نا ىنعمب ول لامعتسال ةنيرف ءافلاف قلاط تناف
 نا لاق ول ايك ظفللا اذه لثم يف لوخدلاب قالطلا عقيف نا باوج يف لخدت ءافلاو
 دوجول ءيشلا عانتم ال عوضوم فرح يهو الول طرشلا تاملك نمو رادلا تلخد

 عنملا يف اهمكحو ديز دوجوب وه امنا هيلا كئيجم عانتماف مكتئجل ديز الول وحن هريغ
 نأل رادلا كلوخد الول قلاط تنا اهل جوزلا لوقب ةأرملا قلطت الف ءانثتسالا مكح

 نا الا قلاط تنا هلوق ةلزنمب وهف رادلا كلوخد دوجول كقالط عوقو مدع هانعم

 ىتم قلاط تنا هتجوزل لجرلا لوقف مهبملا مزاللا تقولل يهو ىتم اهنمو رادلا تلخد
 تقولا كلذ لق ناو اهقيلطت نكمي تقو يف اهقالط نع تكس اذا امب قلطت كقلطا مل

 سلجملا دعب وا سلجملا يف قالطلا تءاش ىتم قلطت تئش ينم قلاط تنا اهل هلوقو

 تنا هلوقف هلك ناكملا لوانتت نيا نا ايك هلك نامزلا لوانتي وهو مهبملا تقولل ىتم نأل

 اذا اهنمو قالطلاتءعاش ناكم يا يف قلطت لب سلجملا ىلع رصقي ال تئش نيا قلاط

 دقو لابقتسالا ىنعم يف ةيلعف ةلمج ىلا فاضتو نييرصبلا دنع فرظلل ةعوضوم يهو
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 يا ىشغي اذا ليللاو ىلاعت هلوقك قيلعتو طرش رابتعا ريغ نم ةيفرظلا درجمل لمعتست

 فرظلا ىنعم طوقس الب طرشلل اضيا لمعتستو ليللا نم لدب هنا ىلع هنايشغ تقو

 قيلعت ةلزنمب هجورخب كجورخل اقيلعت كجورخ تقو جرخأ يأ تجرخ تجرخ اذإ وحن
 . ملعا هللاو طرشلاب ءازجلا

 ريغو فيك ركذ

 ديرا اذا ديز فيك لاقي لاحلا نع لا ؤسلل لصألا يف ةعوضوم فيك نا ملعا

 عم طرشلا ىنعم يف تلمعتساو كلذ ريغ ىلا ضيرم ما حيحصا يا هلاح نع ثحبلا

 نع اهولخ عم لاحلا درجمل اضيا تلمعتساو سلجا سلجت فيك وحن لاحلا ةظحالم

 لا ؤسلا عم اهيف لاحلا ةاعارم نكما ناف هتدجو فيك اديز برضاك طرشلاو لا ؤسلا

 ىلع هيف لمحلا نكمي ام لاثمف ىغلا الاو كلذ ىلع لمح ايهنم ادرجم وا طرشلا عم وا

 سفنب قلطت اهناف نيقلطت نيسلجت فيك هتأرمال لجرلا لوق لاحلا ةاعارم عم طرشلا
 طرشلا لعف نوكي نا طرشلل اهنوك يف مهضعب طرتشاو ناك ةلاح يا ىلع سولجلا

 ميقتسي الف بهذملا اذه ىلعو سلجا سلجت فيك وحن دحاو سنج نم ءازجلا لعفو
 ريغب عقيف قالطلا ىون ناك نا هنا هباوج يف لاقيو فيك ءاغلا بجي لب جوزلا مالك

 فيك قلاط تنا هتأرمأل لجرلا لوق لاحلا درجم ىلع لمحلا هيف نكي ام لاثمو قيلعت

 سلجملا يف كلذ تءاش اذا اثالث وا نيتنثا وا ةدحاو تءاش فيك قلطت اهناف تئش

 فيك رح تنا هدبعل ديسلا لوق هيف ةيلاحلا رابتعا نكمي الو ه ؤاغلا نيعتي ام لاثمو
 امهدحا نالامعتسا اهلف ريغ اما هل ةيفيك ال قتعلا نأل كلذ هنيح نم قتعي هناف تئش

 اهماهبا ةدشل ةفاضالاب فرعتت الو ديز ريغ لجر ءاجك ةركنل ةفص لمعتست نا

 ارياغم ايهنم دحاو لك دعب ام نأل الا نيبو اهنيب ةهباشمل ءانثتسا لمعتست نا امهيناثو

 نا لوألا نيهجوب نيلامعتسالا نيب قرفلاو ديز ريغ موقلا ءاج وحن هلبق ام مكحل
 ديزريغ لجر ينءاج لاق ول هنا يناثلا ءانثتسالا فالخب ةركنلاب صتخم ةفص اهلامعتسا

 ريغ موقلا ءاج لاق ولو ءاج هريغ نا اربخ ناك لب ءىجي مل وا ءاج اديز نا يف نكي مل

 فلتخا نيلامعتسالا فالتخابف افرعو ةغل ءعىجي مل اديز نا مهفي هناف بصنلاب ديز
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 هنأل مهردلا عابرا ةثالث هيلع بجوي ريغ بصنب عبرريغ مهرد ىلع رقملا لوقف مكحلا
 اما اهرج وا ريغ عفر اذا ايف مات مهرد هيلع بجيو اعبر الا مهرد يلع لاق ول نا ةلزنمب

 رجلا اماو عبرلل رياغم مهرد ىلع هلوق ةلزنمب وهف مهردلل ةفص نوكت اهنالف عفرلا
 . ملعا هللاو الماك مهردلاب رارقالا تبثيف اهل ىنعم ال اوغل اذئنيح نوكت اهنالف

 ةيانكلاو حيرصلا ثحبم

 هانعم يف ظفللا لامعتسا ثيح نم زاجملاو ةقيقحلل نامسق ةيانكلاو حيرصلا

 حيرص ةقيقحلا ضعب نأل يهجو صوصخو مومع زاجملاو ةقيقحلا نيبو امهنيبو

 هضعبو حيرص زاجملا ضعبو زاجم هضعبو ةقيقح حيرصلا ضعبو ةيانك اهضعبو
 انيب اروهظ هنم دارملا رهظ ام وهف حيرصلا اما ةقيقح اهضعبو زاجم ةيانكلا ضعبو ةيانك

 توبث همكحوازاجم وأ ةقيقح لمعتسملا ظفللا كلذ ناك هل لامعتسالا ةرثك ثيح نم

 ثيحب مكحلا باجا يف هانعم ماقم ماق هحوضول هنأل ةين ىلع فقوت الب هب بجو ام

 ناو رهاظلا مكحلا يف ةرابعلا بجومب يضقيف اهانعم ال ةرابعلا سفن هيلا روظنملا راص
 ناك اذا ظفللا اذه بجوم ريغ تيون لاق اذا هنيد يف قدصي هناف ةنايدلا يف اما هوني مل

 اهقالط ال اهنع يسحلا ديقلا عفر قلاط تنا هلوقب ىون اذا ايك كلذو لمتحم همالكل

 وا ةقيقح ناك هنم دارملا رتتسم ظفل يهف ةيانكلا اما ءاضق ال ةنايد قدصي هناف هنم

 يهو طئاغلاو ثفرلاك هنع ىنكملا ىلع هب لدتسي ءيشب ملكتي نا ةغللا يف يهو ازاجم

 رجهت مل يتلا ةقيقحلاف ازاجم وا ةقيقح هسفن يف هب دارملا رتتسا ام نيبلوصالا فرع يف
 حيرص فراعتملا زاجملاو ةيانك لامعتسالا ين يزاجملا اهانعم بلغو ترجه ىتلاو

 اهب عقي ظافلا ىلع ةيانكلا ظفل قالطا مهنيب رهتشا دقو مهدنع ةيانك فراعتملا ريغو

 يجرخا وحن ايتشو ابس ال ادرو اباوج حلصي ام اهنم ماسقا ةثالث ىلع يهو قالطلا

 وحن ادر ال ايتشو اباوج حلصي ام اهنمو يرمخت يرتتسا يعنقت يموق يبرغا يبهذا

 ءىربتساو يدنخغا وحن ايتش الو ادر ال اباوج حلصي ام اهنمو مارح ةتب نئاب ةيرب ةيلخ
 وني مل اذاف كلذل دصقلاو ةينلا عم اهب داري ام توبث امهدحا نامكح ةيانكللو كمحر

 اهبجوم عفد بجيف ةهبشلاب ددني ام اهتابثا مدع اهيناثو اهبجوم توبثب ضقي مل ائيش
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 قيرطب دحلا بجومب هسفن ىلع رقا اذا دحي الف دودحلاك تاهبشلاب عفدي امم ناك اذا

 ايك ضيرعتب دحي ال اضيا كلذكو كلذ وحن وا اهتعقاو وا اهتعماج لاق اذا اك ةيانكلا

 فذق ول ليق ناف اضيا ةيانك هناف ناز بطاخملا ناب اضيرعت نازب انا تسل لاق اذا

 هيبشتلا فاك ناب بيجا حيرصب سيل هنا عم دحي تلق ايك وه رخا لاقف الجر لجر
 الب ين زلا ىلا هل هبنن نوكيف لباق لحملا اذهو هلبقي لحم يف مهدنع مومعلا ديفت
 . ملعا هللاو لامتحا

 مكحلا ىلع ظفللا ةلالد ثحبم

 اذا ظفللا نم ىنعملا مهف نايبلاو لوصألا ءايلع دنع ةلالدلا ىنعم نا ملعا

 ملاعلاو هيلع لولدملا وه ىنعملاو ليلدلا وه ظفللاف عضولاب ملاعلا ىلا ةبسنلاب قلطا
 ةيعضولا ةلالدلا يه ظفللا نم ىنعملا مهفو لدتسملا وه ليلدلاب ذخآلا عضولاب

 كلذب ىمسملا صخشلا ىلع ديز ةلالدك ةقباطم ىلا ماسقا ةثالث ىلا مسقنتو ةيظفللا
 ىلع ناويحلا ةلالدك نمضت ىلاو صوصخملا سرتفملا ناويحلا ىلع دسالا ةلالدكو

 ظفل ناف سرف ىلع ابكار اناويح تيأر تلق اذا ايك كلذريرضعب نود هعاونا ضعب

 ىلاو سرفلا ىلع بوكرلا ةنيرقب هعاونا رئاس نيب نم ناسنالا ىلع لاد انه اه ناويح

 هناف ابرلا مرحو عيبلا هللا لحاو ىلاعت هلوق وحن هانعم مزال ىلع ظفللا ةلالدك مازتلا

 مازتلالا ةلالد يف مهدنع ربتعملاو ىنعملا مزال يهو ابرلاو عيبلا نيب ةقرفتلا ىلع لاد

 مث ءافخلاو حوضولا اهيف يرجي اذهلو هريغ وا ناك انيب هريغ وا ناك ايلقع موزللا قلطم
 هتلالدب وا هءاضتقاب وا هتراشاب وا هترابعب هيلع لدي نا اما ىنعملا ىلع لادلا ظفللا نا

 يه ىتلا ثالثلا تالالدلا ىدحاب هل قبس ام ىلع لد ام وهف هترابعب هيلع لادلا اماف

 لاثمف ايلصا ادوصقم ىنعملا نوكي نا وه هل قبس ام ىنعمو مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا
 ىلاعت هلوق يهو حاكنلا ةيا يف ددعلا ركذ ةقباطم ةلالد هترابعب ىنعملا ىلع لد ام
 , يذلا ردقلا نايبل ةقوسم اهناف عابرو ثالثو ىنثم باسنلا نم مكل بلاط ام اوحكناف
 لد ام لاثمو هانعمل ظفللا ةقباطم قيرطب كلذ ىلع ةلاد يهو ءاسنلا عمج نم انل حيتا

 قلاط ىهف هل ةأرما لك ىرخأباهيلع هجيوزت ىلع هتبتاعدقو هتجوزل لجرلالوق نمضتلاب
 ام ضعب ىلا ماعلا هانعم نع ظفللااذهرصق باتعلا ماقم نافةديدجلاةأرملا اهبديري
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 تيون لاق نا كلذ يف قدصم وهو نيمضتلا قيرطب ةديدحلا قالط ىلع لديف هنمضتي

 هلوق مازتلالاب لد ام لاثمو ءاضقلا دنع لكلا قالطب هيلع مكحيو اهنيعب ةدحاو قالط

 ىنعملل ةمزاللا ابرلاو عيبلا نيب ةقرفتلا يف ةرابع هناف ابرلا مرحو ميبلا هللا لحاو ىلاعت

 ام وهف هتراشاب لادلا اماو ابرلا لثم عيبلا نا رافكلا معز ىلع ادر قيس امنا هنأل قباطملا

 ةقباطملاب لادلا لاثم مازتلالا وا نمضتلا وا ةقباطملا ةلالدب قايسلا هل سيل ام ىلع لد

 ىنعملا وهو ةمرحلاو لحلا نايب يف ةراشا هناف ابرلا مرحو عيبلا هللا لحاو ىلاعت هلوق

 امتا ناك اذا قلاط هل ةأرما لك هتأرمأل لجرلا لوق نمضتلاب لادلا لاثمو اهف قباطملا

 همالك نأل اضيا ةبطاخملا قالطب هيلع مكحي هناف ةبطاخملا ريغ قالطل مالكلا اذه قاس

 وحن مازتلالاب لادلا لاثمو رم ايك اهريغ قالط يف ةرابع ناك ناو اضيا اهقالط نمضتي
 وهو ءابالا ىلا بسنلا نا يف ةراشا اهناف نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ىلاعت هلوق

 قدص هيلع فقوتي دوصقم رمضم وهف هءاضتقاب لادلا اماو بالا لجال ةدالولل مزال

 فقوت ام لاثمف مازلتسالا قيرطب الا نوكي الو ةيعرشلا وا ةيلعفلا هتحص وا مالكلا
 مالكلا اذه قدص ناف نايسنلاو أطخلا يتما نع مفر ةي هلوق ةغل مالكلا قدص هيلع

 وه مثالا ظفلف نايسنلاو ءاطخلا مثا يتمأ نع عفر ريدقت فوذحم رمضم ىلع فقوتم
 يف نادوجوم نايسنلاو ءاطخلا نأل هاضتقاو مالكلا هيلإ جاتحا يذلا فوذحملا رمضملا
 اهيف انك ىتلا ةيرقلا لءاساو ىلاعت هلوق القع مالكلا ةحص هيلع فقوت ام لاثمو ةمألا

 رامضا ىلع القع مالكلا اذه ةحص تفقوتف اهسفن ةيرقلا لا ؤس زوجي ال لقعلا ناف

 دجسملا راجل ةولص ال ةي هلوق اعرش مالكلا ةحص هيلع تفقوت ام لاثمو لهألا ظفل

 ثيدحلا يف ةحصلا ريدقت الولو ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص ال دجسملا يف الا

 ام وهف هتلالدب لادلا اماو اعرش مالكلا اذه حص ام لوألا ثيدحلا يف لامكلاو يناثلا

 . هلاوحا نم الاحو روكذملا ريغل يكح نوكي يا قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد

 ظفللا ةلالد باب اومسق نييلوصالا نم ةفئاط نا ملعا هللا همحر نيدلا رون لاق

 لحم يف ظفللا هيلع لد ام هناب قوطنملا اوفرعو موهفمو قوطنم نيمسق ىلا هانعم ىلع
 ىنعملا اذهب وهو ال وا هب قطن ءاوس هلاوحا نم الاحو روكذملل ايكح نوكي نا قطنلا

 يف مدقت امم موهفملا اورسفو هئاضتقاب لادلاو هتراشاب لادلاو هترابعب لادلل لوانتم

 مسقنيف ةيعفاشلاو انباحصا نم نييلوصالا ةقيرط يهو لاق هتلالدب لادلل انريسفت
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 اماف ةفلاخم موهفمو ةقفاوم موهفم نيمسق ىلا باطخلا موهفمب هنع ربعملا هتلالدب لادلا

 مكح هنع توكسملا هنم قفاو ام وهف ةقفاوملا موهفم اماو هنايب يتأيسف ةفلاخملا موهفم

 قوطنملا نم مكحلا كلذب ىلوا هنع توكسملا نوكي نا امأ هنال ناعون وهو هب قوطنملا

 هلوق نم موهفملا يهمتشو نيدلاولا برض ميرحتك كلذو كلذب ةبسانملا يف هتيدشأل هب
 متشلاو برضلاو نيدلاولا ءاذيا ميرحت اهنم دوصقملا ناف ةيآلا فا ايل لقت الو ىلاعت

 هل ايواسم نوكي نا اماو باطخلا ىوحف عونلا اذه ىمسيو فيفأتلا نم ءاذيا دشا

 يماتيلا لاوما نولكأي نيذلا نا ىلاعت هلوق نم موهفملا ميتيلا لام قرح ميرحتك كلذو

 ميرحت ىلع اهموهفمب ةلاد يهو ىماتيلا لاوما لكا ميرحت يف حيرص اهناف ةيآلا ايلظ
 نحل عونلا اذه ىمسيو ءاوس كلذ عيمج يف مكحلاو لكألا ريغب اهفالتاو مهلاوما قرح

 عطقلا ديفي هنا وه وه ثيح نم ةقفاوملا موهفم مكحو هانعم باطخلا نحلو باطخلا

 الظ ىماتيلا لاوما نولكأي نيذلا نا هلوق وحن عراشلا نم انعمس اذا يا هلولدم يف

 ضراعل الا مكحلا اذه تحت لخاد تافالتالا عاونا نم لكألا ادع ام ناب انعطق ةيآلا

 سومغلا ريغلا نيميلاو ءاطخلا لتقلا ناك اذا وحن كلذو هب عطقلا مدع يضتقي

 باكترا نع رجزلا كلذ نم دوصقملا ىنعملاو ىلوا سومغلاو دمعلاف ةرافكلا نابجوي
 نيميلا يفو دمعلا لتق يف ىنعملا اذهو نيميلا ةمرح كاهتناو لتقلا نم هنع انيهن ام

 نوكي نا ناكما وه انه اه ضراعلاو سومغلا ريغ يفو أطخلا يف هنم دشا سومغلا

 رجزلا ريغ وه سومغلا ريغلا نيميلاو ءاطخلا لتق يف ةرافكلا نم دصق يذلا ىنعملا

 دمعلاو ىفالتلاو كرادتلا كلانه ةرافكلاب دوصقملا نوكي نا نكمي ذا روكذملا

 هنع توكسملا فلاخي نا وهو ةفلاخملا موهفم اما ايهتدشل كلذ نالبقي ال سومغلاو

 ةاكز اهيف سيل ةمئاسلا ريغ نا هموهفم ةاكز ةمئاسلا منغلا يف وحن هب قوطنملا مكح

 هيف ةوكزلا باجا انه هب قوطنملا مكحو هنع توكسم ةمئاسلا ريغو هب قوطنم ةمئاسلا

 يف اوفلتخاو باطخلا ليلد عونلا اذه ىمسيو هيف اهبابا مدع هنع توكسملا مكحو

 تلاقو عرشلا ثيح نم موقو ةغللا ثيح نم ايظفل اليلد موق هتبثا ةجحو اليلد هنوك
 ةفلاخملا موهفم نوك ةفينح وبا ركناو بقللا موهفم ادع ايف ةيوغل ةجح وه ةيعفاشلا

 نم اهتوبث لعجو ةفلاخملا موهفمب هريغ دنع ةتباثلا ماكحألا نم اريثك تبثاو الصا اليلد
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 منغلا يف ةوكزلا بوجو مدع كلذ لاثم ةيلصألا ةحابالا يف لصألا باحصتسا باب

 بوجو مدع لصألا ناف ةيلصألا ةحابالاب تباث هدنع مكحلا اذه ناف اسأر ةفولعملا
 ةمئاسلا منغلا يف ةاكزلا بجوأ امنإ ةاكز ةمئاسلا ممغلا يف ثيدحو اسأر ةاكزلا

 ةروصلا هذه ادع ايف هدنع كلذكو لوألا هلصا ىلع كلذ ادع ام ىقبف اهريغ نود

 . هبهذم لها ريغ نم ةعامج كلذ ىلع هقفاوو

 ةغللا ثيح نم ةجح ةفلاخملا موهفم نوك انباحصا راتخاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 نيحيحصلا ثيدح يف الاق هذيملت ديبعو ةديبع وبأ مهنم ةغللا ةمئا نم ريثك لوقل

 لثم يف نولوقي امنا مهو ملظب سيل ىنغلا ريغ لطم نا ىلع لدي هنا ملظ ىنغلا لطم
 نيعبس مهل رفغتست نا ىلاعت هلوق نم ةلي مهف دقو برعلا ناسل نم هنوفرعي امب كلذ

 ينريخ لاق ثيح اهمكح فالخب نيعبسلا ىلع داز ام مكح نا مهف هللا رفغي نلف ةرم

 مهنا اهنم رومأب ةفلاخملا موهفم ةيجحل نوركنملا لدتساو نيعبسلا ىلع هديزأسو هللا
 يف لقعلل لاجم الو ىلقع اما وهو ليلد ىلا هتوبث يف جاتحا موهفملاب ذخألا تبث ول اولاق

 كلذ يف هب ذخ ؤي ال يداحألاو نكي مل يرتاوتلاو يداحا وا يرتاوت اماف يلقن وا كلذ

 ديبع يباو ليلخلاو يعمصألا لقنك يداحاألاب تبثي يوغل رما موهفملا ناب درو
 موهفمو ددعلا موهفمو ةياغلا موهفم عاونا ةعبس ىلا ةفلاخملا موهفم مسقنيو هيوبيسو

 . ءانثتسالا موهفمو فصولا موهفمو بقللا موهفمو طرشلا موهفمو رصحلا
 ىلع امهو لاق ناكملا موهفمو نامزلا موهفم مهضعب دازو هللا همحر نيدلا رون لاق

 اومتا مث ىلاعت هلوق وحن وهف ةياغلا موهفم اماف ةفصلا موهفم تحت نالخاد قيقحتلا

 ىلوألا ةيآلا نم مهفف نهلمح نعضي ىتح نهيلع اوقفناف ىلاعت هلوقو ليللا ىلا مايصلا

 موهفم اماو عضولا دعب قافنالا بوجو عفر ةيناثلا ةيآلا نمو ليللاب مايصلا كرت

 نينامثلا قوف ام نا هنم مهفي ةدلج نينامث مهودلجاف ىلاعت هلوق وحن وهف ددعلا

 . نيسحلا وباو ةياغلا موهفمب لاق نم ضعب موهفملا اذه يف فلاخو روظحم

 داز اييف تبث ول مكحلا نأل هتوبث ةيعفاشلاو انباحصا دنع راتخملاو نيدلا رون لاق

 دح لعج نم ةمألا تمهف دقف اضياو ةدئاف ددعلا ركذل نكي مل روكذملا ددعلا ىلع

 ىلاعت هلوق يف ايك امناب ةرات نوكيف رصحلا موهفم امأو هيلع داز ام رظح نينامث فذاقلا
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 نمف رصحلا تاودا نم اهريغب نوكي ةراتو ةيآلا ءارقفلل تاقدصلا امنا هللا مكهلا امنا

 يا ديز ملاعلا وحن ريخأتلا هقح ام ميدقت كلذ نمو مئاق الا ديز ام وحن الاو ام كلذ

 امهريغب رصحلا نم ىوقا الاو امب رصحلاو كلذ ريغو اضيا دهع نكي مل ثيح هريغ ال

 اهنم رصحلا نا موق لاقف الاو امادع ام تاودألا هذه نم رصحلا ةدافا يف اوفلتخاو

 . اسأر رصحلا ديفت ال نورخا لاقو اهقوطنم نم دافتسم

 موهفم امأو هقوطنمب ال هموهفمب رصحلا ديفي عيمجلا نا راتخملاو نيدلا رون لاق

 رادلا لخدي ل نا هماركا كرت هموهفم رادلا لخد نا اديز مركا وحن وهف طرشلا

 كلذ ىلع اوجتحاو رابجلادبع يضاقلاو مشاه وبأو يلع وبا موهفملا اذه يف فلاخو

 ندرا نا ءاغبلا ىلع مكتايتف اوهركت الو ىلاعت هلوقك كلذو دييقتلل ال دري دق هناب

 . ةريثك كلذ رئاظنو عامجالاب انه هب لمعي ال طرشلا موهفم ناف انصحت

 ىرجم ىلع ةيراج اهرئاظنو ةيآلا نا كلذ نع باوجلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 هذه لثم يف موهفم ال هنا ملسن نحنو دييقتلا اهب دصقي ملو برعلا دنع داتعملا بلغألا
 قتشملا ادع ام هب دارملاو بقللا موهفم اماو هطورش تلمك اذا اييف موهفملا امناو ةروصلا
 نم دنع هموهفم لاجرلا مركا لئاقلا لوق وحن وهف سنجلا مساو ملعلاك ءايسألا نم

 انباحصا ضعبو يفريصلاو قاقدلا موهفملا اذهب لئاقلاو ءاسنلا ماركا كرت هب لاق
 مسالا ىلع مكحلا قلع اذا ىلاعت هللا ناب هب نولئاقلا جتحا انموق نم روهمجلا هعنمو
 هقلعل هب اقلعتم ناك ول ذا هب قلعتم ريغ هنا انملع ماعلا مسالا ىلع هقلعي ملو صاخلا
 ريغ يف بجحت ةوكزلا تناك ول اهنا ملعيف ةاكز منغلا يف لوقي نا وحن كلذو هيلع هللا
 . اضيا هب ةوكزلا قلعل ناويحلا نم منغلا

 ىلع ليلد مقي مل هنأل منغلا ريغ يف ةوكز ال نا انملع امنا هناب بيجاو نيدلا رون لاق

 اهركذب كلذ ىلع ةلالدلا لصحت ملف منغلا يف اهبوجوب همكح لجال ال هيف اهبوجو
 ذخا ول اضياو طقف اهيف ةوكزلا باجيا الا منغلا ركذ يف ةدئاف الف ليلدلا دقفب لب منغلل
 ءايبنألا ةوبن راكنا نمضتل ارفك هللا لوسر دمحم لئاقلا لوق ناكل بقللا موهفمب

 ةفصلا موهفم اماو امودعم هادع نم نوك نمضتل ارفك نوكي دوجوم ديز كلذكو

 ريغل ماركالا كرت هموهفم ءايلعلا لاجرلا م ركا وحنف ىنعملا يف ةفص ناك ام اهب دارملاو
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 لالدتسالا ركناو بقللا موهفمب لاق نمو مهريغو لبنح نباو يعفاشلا لاق هبو ءايلعلا
 نوركنملا جتحا بقللا موهفمل نوركنملا ةيفنحلاو ةلزتعملا رثكاو جبرس نبا هب

 مل ايع هيفن ديفي ال فصولاب مكحلا قيلعت نا ةغللا نم مولعملا ناب هب لالدتسالل
 حيضوتلل ناك امنا ةفصلا عضو نا ةغللا ءارقتساب انملع ذا بقللاب هقيلعتك هب فصني

 صاخشألا نم كءاج يذلا حيضوتل ملاعلاب تئج امناف ملاعلا ديز ىنعاج تلق اذاف ٠

 ناب بيجاو ملاعب سيل نم ءعىجم ىفن كلذب دصقت ملو ديزب ةيمستلا ين نيكرتشملا
 نم بلاغلا وه دييقتلا لب اقافتا دييقتلل اضيا تدرو حيضوتلل تدرو ايك ةفصلا
 نم اهيف ام عيمج ناف ةيآلا نونمؤملا حلفا دق ىلاعت هلوق يف ايك كلذو اقافتا اهلاوحا
 نم نود تافصلا كلت لها نم ناك نمي حالفلا صيصختل انايب تدرو امنا تافصلا

 . مقي مل اديز نا هموهفم اديز الا موقلا ماق وحن وهف ءانثتسالا موهفم اماو مهادع

 ام الا نيفلاخملا روهمجو نيقفاوملا دنع موهفملا اذه يف فالخ الو نيدلا رون لاق
 سكعلا اذكو تابثاب سيل ىفنلا نم ءانثتسالا نا مهلوق نم ةيفنحلا نع هركذ مدقت

 ل هناب بهذملا اذه درو قوطنملا باب نم ءانثتسالا موهفم لعجي بدالا ءايلع نم ريثكو

 اديز الاو وا ديز مقي ملو موقلا ماق لاقي نا قوطنملاو تابثا الو ىفنب ةظفل يف حرصي

 ال هموهفمب ديز مايق يفن ديفي هناف اديز الا موقلا ماق لئاقلا لوق فالخب مقي ملف

 اموق نا ىتح رصحلاو ةياغلاو طرشلاو ءانثتسالا موهفم ميهافملا هذه ىوقاو هقوطنمب

 . قوطنملا نم اهنا اومعز

 موهفم اهلك ميهافملا هذه فعضاو لاق ميهافم اهنا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 نم ددعلا موهفم نا ليقو ددعلا موهفم مث ةفصلا موهفم فعضلا يف هيليو بقللا

 رصحلا موهفم مث اضيا قوطنملا نم هنا ليقو امنا ريغب رصحلا موهفم مث اضيا قوطنملا
 ءانثتسالا موهفم مث ةياغلا موهفم مث طرشلا موهفم مت الاو اب رصحلا موهفم مت امناب
 اوجتحا ةفلاخملا موهفمل نيركنملا نا ملعاو فعضلاو ةوقلا يف ميهافملا بيترت اذهف

 امل دييقتلا ديفيل اعوضوم فصولا نوك حص ول اولاق مهنا اهنمو انمدق ام اهنم روماب
 . دييقتلا ريغل درو دق هنا مولعملاو دييقتلا ريغل دري نا حص
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 ىلع لمحي لب دييقتلل هنوك نم عنمي ال دييقتلا ريغل هدورو ناب درو نيدلا رون لاق
 . دييقتلا ىلع لمح كلذ ىلع ليلد مقي مل ناو كلذ ىلع ليلدلا ماق نا دييقتلا مدع

 مدع يضتقي رمأ كلانه نوكي ال نأ عونلا اذه دوجو طرشو نيدلا رون لاق
 روكذملا كلذب مكحلا صيصخت مدعل يضتقملا نأ ملعأ روكذملا كلذب مكحلا صيصخت
 دق برعلا ناف داتعملا بلغألا ىرجم ايراج روكذملا كلذ نوكي نأ اهنم ءايشأ

 رئاس نم ادوجو بلغألا هنوكل هركذت امنإو دييقتلا سفن هب ديرت الو ءيشلا ركذت
 ىلع ةيراج ةفصلا هذهف ل كروجح يف يتاللا مكبئابرو » ىلاعت هلوق يف اك لاوحألا
 الف انتيبرت ىف يأ انروجح يف نكي بئابرلا بلاغ ناف بئابرلا لاوحأ نم بلغألا ىرجم

 يف سيلف اندنع بئابرلا عيمج مرحملا لب انروجح يف يتاللا بئابرلاب ةبيبرلا ميرحت صخي
 . موهفم ةيالا

 نم موهفملا نا لاق ثيح نيمرحلا ماما طرشلا اذه يف فلاخو نيدلا رون لاق

 ربتعت ال ةيفخ ةدئاف موهفملا ناب بيجاو بلاغلا هقفاوم هطقست الف ظفللا تايضتقم

 اباوج ركذ امنا روكذملا نوكي نا اهنمو اهيلع روكذملا لمح نكمي ةرهاظ ةدئاف دوجو دنع
 ةاكز ةمئاسلا منغلا يف له لئاسلا لاق اذا ايك هنيعب ع يشلا كلذ مكح نع لءاس نمل

 ركذ هنوكل هل موهفم ال عضوملا اذه يف ةمئاسلا ركذ ناف ةاكز ةمئاسلا منغلا يف باجيف

 مكح نود همكحب الهاج عماسلا نوكل ركذ امنا روكذملا نوكي نا اهنمو طقف اباوج

 اضيا انه اه ةمئاسلل موهفم الف الثم ةاكز ةمئاسلا منغلا يف نا ملعيف هنع توكسلل

 نا اماف لوألا ىلع يناثلا فطع قيرطب دحاو مالك يف نارما نراقت اذا هنا ملعاو ىهتنا

 يناثلاف ركبو ديز ءاجك هيلع فوطعملا ةظحالمب الا هانعم متي ال يا اصقان يناثلا نوكي
 ايك هسفنب القتسم امات امالك ىناثلا نوكي نا اماو اقافتا مكحلا يف لوألل كراشم ايهنم

 ةلمجلا كراشت ال ةيناثلا ةلمجلا نا ليقف ةوكزلا اوتاو ةولصلا اوميقا ىلاعت هلوق يف

 كراشي مل ول فوطعملا ناصقنل يه امنا مكحلا يف ةكراشملا نأل اهماكحا عيمج يف ىلوألا

 لدي الو مكحلا يف كيرشتلا هيف مزلي الف هيف ناصقن ال مات مالك اذهو كلذ يف لوألا
 ةيآلا هذهب لدتساو اقلطم مكحلا يف كيرشتلا بوجوب انموق ضعب لاقو فطعلا هيلع
 . هنع ةولصلا تعفر ايك يبصلا نع ةوكزلا عفر ىلع
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 اقلطم نراقملا مكح نيرقلا ءاطعا ىلا اضيا انباحصا ضعب بهذو نيدلا رون لاق

 ةدرقلا ةمرح ىلع لدتساف رخآلا نود مكحب امهدحا صيصخت ىلع ليلد مقي . ام يا

 لصاحو لاق ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو لاعت هلوق 2 اهيلع ريزانخلا فطعب

 ريبخ تناو لاق امهنيب نرق ام ءاوس مكحلا يف ريزانخلاو ةدرقلا نكت مل ول هنا هلالدتسا
 مكحلا يف كيرشتلا مزلي امناو ماكحالا عيمج يف كيرشتلا ةنراقملا هذه نم مزلي ال هناب
 نم مهنمو ةدرق لعج نم مهنم مهب فوسخملا نوك انه اه يهو ةلمجلا كلت ين روكذملا

 ريزانخلا ةلزنمب ثبخلاو ةسخلا يف اهلعجب ةدرقلا ميرحت ىلع لدتسي نكل ريزانخ لعج
 انبر انيلع مرح دقو لاكنلاو ةناهالا ليلد خسملاو ايهتروص ىلع اموق هللا خسم ليلدب
 ةيآلا يف ةنراقملا اهثبخ ىلع ليلدلاو ثبخلا يف ريزانخلا اهتكراشمل مارح ةدرقلاف ثئابخلا

 . ملعا هللاو

 خسنلا باب

 يف خسنلا نا وهف يوغللا اماف يعرش رخآلاو يوغل امهدحا نالامعتسا خسنلل

 . اهتلازا يا نالف ىنب راثا حيرلا تخسن لاقي ايك نايعالا ةلازإ برعلا ناسل

 اذا برعلا نأل ةلازالا ال لقنلا ةغللا يف وه لب لافقلا لاقو هللا همحر نيدلا رون لاق

 هنا دصقت ملو رخآلا دغاكلا ىلا هيف يذلا لقن هنأ دصقت امنا باتكلا نالف خسن تلاق

 مكحب هتوبث دعب يعرش مكح عفر وه يعرشلا خسنلاو ةيلكلاب هنم لقن ام لازا
 . رخا يعرش

 يعرش مكح هيلع ءارط مث لصألا يف حابملا لوألا ديقلاب جرخف نيدلا رون لاق
 عرشلا دورو لبق تناك ءايشألا هذه ناف اهوحنو مايصلاو ةوكزلاو ةولصلا باباك

 ةيلصالا ةحابالاب وه امنا اهكرت ةحابا نأل اهكرت ةحابال اخسن اهباجا ىمسي الف احابم

 هتوبث دعب انلوق وهو يناثلا ديقلاب جرخو يعرش مكحب سيل ةيلصا ةحابالاو
 عفر رخآلا ديقلاب جرخو هرارقتساو مكحلا توبث لبق دري امنا هناف لصتملا صيصختلا
 ضرملاو نونجلاو ركسلاو صيحلاك ةيلهألا ىلع ةضراعلا ضراوعلا ببسب مكحلا

 هزاوج يف مهنيب فالخ ال اهريغو ةيمالسالا للملا لها عيمج دنع زئاج خسنلاو توملاو
 جتحاو نييمالسالا نم هفالخب ؤبعي ال نم ضعبو دوهيلا ضعبل افالخ القنو القع
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 ىلاعت هللا لاعفا نم لعف خسنلا نألف لقعلا اما لقنلاو لقعلاب هزاوج ىلع نوقفتملا
 هيلع ام ىلع الضفت ةيدابعلا حلاصملا اهيف ربتعن نا اماف هللا لاعفا نم العف ناك اذاو
 تربتعا ناو ءاشي ام لعفي راتحم لعاف هنال رهاظ هزاوجف ربتعت مل ناف ربتعت ملو روهمجلا

 اماو نامزالاو تاقوألا فالتخاب حلاصملا فالتخا زاوج رهاظ هزاوجب الضفت حلاصملا
 يف خسن مث مالسلا هيلع مدا نمز يف الالح ناك تاوخألاب عاتمتسالا نألف لقنلا

 ىسوم ةعيرش يف بجو مث ميهاربا عرش يف ازئاج ناك ناتخلا نألو عئارشلا رئاس

 رئاس يف مرح مث بوقعي ةعيرش يف ازئاج ناك نيتخألا نيب عمجلا نالو مالسلا اهيلع
 ىلا مهضعب بهذف زئاج ريغ خسنلا نا مهنم ةيوسيعلا الا دوهيلا تمعزو عئارشلا

 ةقرف تبهذو هب ؤبعي ال نمم هريغو ورمع نب ديبع كلذ ىلع مهقفاوو القع هزاوج منم
 هب رومأملا لعفلا ناك نا هناب القع هزاوج نم نوعناملا جتحا القن هزاوج عنم ىلا مهنم ا

 امهالكو لهجلا وا هفسلا مزلي نا ريدقتلا ىلعو سكعلا اذكو حيبق هنع يهنلاف انسح
 تقو ف رمألاف تقو ف ةدسقمو تقو ف ةحلصم نوكي لعفل ا ناب بيجاو لط اب

 نا ىسوم نع هولقن امب القن هزاوج نم عناملا جتحاو ةدسفملا تقو يف ىهنلاو ةحلصملا

 بيجاو ضرالاو تاومسلا تمادام تبسلاب اوكسمت ةاروتلا نعو هتعيرشل خسن ال

 نم هنا ليق امنا وهو فيك مالسلا هيلع ىسوم لوق نم لوقنملا كلذ نا ملست ال هناب

 يتلا ةاروتلا ف تباث كلذ نا ملسن الو ىسوم ىلع هبذك نمو يدنوارلا نبا عضو

 نوفرحي ىلاعت هلوقل ةفرحم اهنال ةجح نوكي ال مهيديا يف اميف هتوبثو ىسوم ىلع تلزنا
 تبث دقو هللا دنع نم وه امو هنا دنع نم وه نولوقيو ىلاعت هلوقو هعضاوم نع ملكلا
 اعامجا اهلبق نم تخسن دق انيبن ةعيرش نال رتاوتملا حيحصلا لقنلاب خسنلا عوقو

 الف زاوجلا ليلد عوقولاو اعامجا ضعبل خسان اهضعب عئارشلا نم قبس ام كلذكو
 خسنلا لحمو هعوقو ىلع عامجالا دعب هزاوج يف نييمالسالا نم دحا فلاخي نا يغبني
 هنمو اذك نع مكتيهنو اذكب مكترماك ربخلا ةغيصب درو ناو نايعرشلا يهنلاو رمألا
 وحنو تيبلا جح سانلا ىلع هللو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح ماعنالا ةميهب مكل تلحا
 الف نييعرف انوكي نا نيروكذملا يهنلاو رمألا يف خسنلا ةحص يف طرتشي نكل كلذ

 هللا الا هلا ال نا ملعاك هتافص ةفرعم وا ىلاعت هللا ةفرعم يف ادرو اذا ايهخسن حصي

 ربخلا اما لوسرلا اوعيطاو هللا اوعيطا وحن يف اهخسن خصي ال كلذكو كلذ وحنو

 عم ةنسلاو باتكلا خسن زوبيو هخسن حصي الف يهنلاو رمالا ىنعم يف نكي مل يذلا
 . مكحلاب هنع ربعملاو دوصقملا امهانعم
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 مكحلا نود ةوالتلا خسن اضيا زوجمو يخامشلا ردبلا حرص كلذبو نيدلا رون لاق

 اذا ةخيشلاو خيشلا لزنا اميف ناك هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لوقك كلذ عقوو
 تايال فيسلا ةيا خسنك ةوالتلا نود مكحلا خسن اضيا زوجيو ةتبلا امهوجراف اينز
 لاثمو ةيقاب اهتوالت وا رشعو رهشا ةعبراب خسن لوحلاب دادتعالاكو ةيقاب اهتوالتو ةريثك
 نمرحي تاعضر رشع اهنا هللا ىضر ةشئاع نع ىور ام اعم مكحلاو ةوالتلا خسن اذا ام

 . سمخب نخسن مش

 نود امهدحا خسنو اعم مكحلاو ةوالتلا خسن زاوج نم هتركذ امو نيدلا رون لاق

 مكحلا نود ةوالتلا خسن ف مهضعب فلاخو لاق نييلوصالا روهمج هيلع ام وه رخآلا

 نود ةوالتلا خسن عنمو ردبلا لاق لاق رخآلا نود امهدحا خسن نم عنمف سكعلاو

 هنا ملعاو باوصلا وهو لاق بوقعيوبا هزاجاو نامع ةمئا ضعب مالك رهاظ مكحلا

 . نويلوصالا كلذب حرصاعم اهلصاو ىوحفلا خسن زوجي

 نا هلاثم افالخكلذ يف فرعا الو جاهنملا بحاص لاق هللا همحر نيدلا رون لاق
 خسني نا وحن اهنود اهلصا خسن اضيآ زوجيو ايهبرضي ناو فا هيدلاول دلولا لوق خسني
 نبا هراتخاو ةلزتعملا دنعو اندنع زئاج اذهف لاق برضلا نود هتحاباب فيفاتلا ميرحت

 اهلصا نود ىوحنفلا خسني نا وهو سكعلا اماو يخامشلا ردبلا هححصو بجاحلا

 مكح نم ىلوا ىوحفلا مكح نكي مل نا هنا وهو ليصفت هيفف جاهنلا بحاص لاق

 خسن زوجي ايك اهلصا نود ىوحفلا خسن زاج هب ارومأم وا هنع ايهنم هنوك يف اهلصا
 اهف نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نوكي نا ىلاعت هلوق كلذ لاثم اهنود اهلصا

 دحاو تابث بوجو ىوحفلاو نيتئال نيرشع تابث بوجو لصالاف ىوحفو لصا انه
 تابث بوجو وهو لصالا نود ةرشعلل دحاولا تابث وهو ىوحفلا خسن زوجيف ةرشعل
 امهدحال ةيولوا ال يا مكحلا يف نييوتسم اهلصاو ىوحفلا ناك املف نيتئاملل نيرشعلا
 تناك ناو كلذ عنم يضتقي هجو ال ذا رخآلا نود امهدحا خسن زاج رخآلا نود رمألاب

 برضلا ميرحت خسنك كلذو ىوحفلا خسن زوجي الف مكحلاب اهلصا نم ىلوا ىوحنفلا
 ايكح ظلغا وهو ايهبرض حابي نا ديعبلا نم نأل ايل فيفاتلا نود نيدلاولل هوحنو

 اعون هيف نأل اهلصا نود ىوحفلا خسن حصي الف ايكح فخا وهو ايهب فيفاتلا مرحيو

 كلذكو موهفملا هب تبث يذلا لصالا نود ةفلاخملا موهفم خسن زوجيو ةضقانملا نم
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 ىلع وه امنا زاوجلا اذهو هنع رخأت اذا ةفلاخملا موهفمب ينظلا ليلدلا خسن زوب اضيا

 الف اليلد هنوك عنم نم بهذم ىلع اما ايعرش اليلد ةفلاخملا موهفم لعج نم بهذم
 مكحلل تبثم ليلد ريغب خسنلا نوكي الو هدنع ليلد ريغ هنوكل هنالو هيف خسنلا تبثي

 . هيف لاكشا الف هلصا عم موهفملا خسن اما

 خسن عم عرفلا مكح ءاقبحصي المهعرفل خسن سايقلا لصا خسنو نيدلا رون لاق
 لاق كلذ ريغو ليلحتو ميرحت نم عرفلا مكح هنم ذخا يذلا وه لصالا نأل لصالا

 . هلصا خسن دعب عرفلا ءاقب حصي ليقو ردبلا هححصو نييلوصالا رثكا لوق اذه

 نع تجرخ اهمكح خسنب ةلعلا نا هتحص مدع ىلع انل ةجحلاو نيدلا رون لاق

 مكح توبث حصل هلصا خسن عم عرفل ا ءاقب حص ولف اضياو عرف الف ةربتعم اهنوك

 فلتخغ اهضعبو هيلع قفتم اهضعب طورش خسنللو اعطق لطاب وهو ليلد الب يعرش
 زجعلا ناف نييعرش نيمكح خوسنملاو خسانلا نوك اهنمف اهيلع قفتملا طورشلا اماف هيف

 ةلازا كلذكو اخسن كلذ ىمسي ال هنا عم يعرشلا دبعتلا ليزي اهنم لك توملاو

 ارخأتم خسانلا نوك اهنمو اضيا اخسن ىمسي ال يعرشلا مكحلاب يلقعلا مكحلا

 طورشلا هذهو اضيا اخسن نايمسي ال ةياغلاو ءانثتسالا ناف خوسنملا نع الصفنمو

 خسلانل انوك اهنمف اهيف فلتخا طورشل ا اماو خسنل ١ فيرعت نم ةمولعم اهلك

 اهنمو خوسنملا لدبل ا ط ارتش ا اهنمو ةنسل او باتكل ١ نم دحاو سنج نم خوسنمل او

 نمو نيرخا نود موق دنع طورش اهناف هلثم وا خوسنملا نم فخا خسانلا نوك طارتشا

 زئاج كلذ لبقف هعاقيا لبق وا لعفلا تقو لبق مكحلا خسن اهيف فلتخملا طورشلا

 ال لقعلاب هداقتعا ناكما يا لقعلا يف هناكما وه امنا هخسن زاوج يف طرشلا نال

 ممصيو لاثتمالل ايهتي له فلكملا رايتخا كلذ يف ةمكحلاو لقعلاب هدوجو ناكما

 هيلع مكحيف هفالخ ىلع مزعي لب كلذل ايهتي ال وا كلذ ىلع باثيف هيلع همزع
 هيف فلاخو نييلوصالا رثكا لاق نوزئاج لدب ريغ ىلا مكحلا وا ةيآلا خسنو لالضلاب

 . لدب ريغ ىلا خسنلا نم عنمف ي رهاظلا دواد

 خسن كلذ نمف ةنسلاو باتكلا يف هعوقو هزاوج ىلع انل ةجحلاو نيدلا رون لاق
 رطفأ اذإ مئاصلا ىلع بجي ناك هناف رطفلا دعب مئاصلل تارطفملا نع كاسمالا بوجو
 كاسمالل نكي ملو خسن مث يناثلا مويلا رخا ىلا رطفم لك نع كسمي نا برغملا دعب
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 ميدقت بوجو اضيا كلذ نمو انرطفا اثيش ناو انكسما انيش نا لب انيلع بجح لدب

 نم فخا لدبب خسنلا نوكيو لدب ىلا ال تخسن مث ةق لوسرلا ةاجانم ىلع ةقدصلا

 لقثا لدب ىلا اماو هيلع قفتمف هنم فخا لدب ىلا هخسن اما هنم لقثا لدببو خوسنملا

 هزاوج يف فلاخو نييلوصالا رثكا هزاوج لا بهذف سفنلا لع قشاو فيلكتلا ف هنم

 . قشاألاب فخالا خسن زوجي ال هنا اعزف يرهاطلا دوادو يعفاشلا

 اذا اماو رهاظف ةحلصملا ربتعن مل اذا اما حيحصلا وه كلذ زاوجو نيدلا رون لاق
 عقاو لقثالاب فخالا خسنف اضياو لقلالاو فخالاب ةحلصملا نوكت دقف اهانربتعا
 كلذ نمو ناضمر رهش موص بوجوب ءاروشاع موي موص بوجو خسن كلذ نمف
 ايك اقافتا نارقلاب نارقلا خسنو قشا وهو دحلاب تويبلا يف تاينازلا سبح خسن اضيا

 ىلا اهاتم مهجاوزأل ةيصو اجاوزا نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ىلاعت هلوق يف
 ارشعو رهشا ةعبرا نهسفناب نصبرتي ىلاعت هلوقب تخسن ةيالا جارخا ريغ لوحلا

 خسن كلذ نمو نينثالل دحاولا تابث بوجوب ةرشعلل دحاولا تابث بوجو خسن اذكو
 فلاخي ملو ريثك عونلا اذهو نيكرشملا نع ضرعاو ىلاعت هلوقك ةريثك تايآل فيسلا ةيا
 ةروهشملا وا ةرتاوتملا ةنسلاب نارقلا اضيا خسنيو نيملسملا نم دحا هعوقوو هزاوج يف
 اريخ كرت نا ىلاعت هلوق نم نيدلاولل ةيصولا خسنك كلذو لوبقلاب ةمألا دنع ةاقلتملا

 تويبلا يف ىناوزلا سبحكو ثراول ةيصو ال تي هلوقب نيب رقالاو نيدلاولل ةيصولا
 نهل هللا لمجي وا توملا نهافوتي ىتح تويبلا يف نهوكسماف ىلاعت هلوقي بجاولا
 حص امناو ثيدحلا مجرلا بيثلاب بيثلا اليبس نه هللا لعج دق ةلي هلوقب خسن اليبس
 اهقدصب عوطقم لوبقلاب ةاقلتملا ةروهشملا ةنسلا نأل ةروهشملا ةنسلاب نارقلا خسن

 نارقلاب ةنسلا خسنو يعطق ليلدب خسن لوبقلاب اقلتملا روهشملاب خسنلاف رتاوتملاك
 لوف ىلاعت هلوقب ةنسلاب تباثلا هلابقتساو سدقملا تيب ىلا هجوتلا بوجو خسنك
 موي موص خسنكو هرطش مكهوجو اولوف متنك امثيحو مارحلا دجسملا رطش كهجو
 ةنسلا خسنو همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف ىلاعت هلوقب ةنسلاب ابجاو ناكو ءاروشاع
 نع مكتيهن تنك ةلي هلوق كلذ لاثم يداحالاب يداحالاو رتاوتملاب رتاوتملاو ةنسلاب
 يتأ مث هولتقاف ةعبارلا اهبرش نإف رمخلا براش يف ُقَع هلوقو اهوروزف الأ روبقلا ةرايز
 ةنسلاو باتكلا نم رتاوتملا خسن اما هكرتب هلوق خسنف هلتقي ملف ةعبار اهبرش نمب
 ضراعي ال ينظلاو ىنظ يداحالاو يعطق ليلد رتاوتملا نأل حصي الف ىداحأآلاب
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 نب رمع لوقك داحآلا نم نآرقلا فلاخ ام در ىلع ةباحصلا عامج الو ىعطقلا

 يردن ال ةأرما ربخل انيبن ةنسو انبر باتك عدن ال سيق تنب ةمطاف ربخ يف باطخلا
 مالك رهاظ وهو ردبلا لاق داحالاب رتاوتملا خسن رهاظلا لها زوجو تبذك ما تقدصا

 الا ێَي هيدانم اوعمس ءابق لها نا اهدحا رومأب كلذ ىلع اوجتحاو ينامعلا ةكرب نبا

 ناك ةيتَي ىبنلا نا اهيناثو يتي هللا لوسر مهيلع ركني ملو اورادتساف تلوحت دق ةلبقلا نا
 سايقلا نم دحاو لك نأ ملعاو ها ةخسانو ةأدتبم ماكحالا غيلبتب داحآلا لسري

 الو هلع يف كلذ نايب رم ايك لمجملل انيبم نوكيو مومعلل اصصخم نوكي عامجالاو
 نوكي نا اما هنالف نيخسان امهنوك عنم اما اخوسنم الو اخسان ايهنم دحاو لك نوكي
 سايقلاب ال ليلدلا كلذب وه امنا ذئنيح خسنلاف يعرش ليلد ىلا ادنتسم ايهنم دحاو لك
 ذئنيح عامجالاو سايقلاف يعرش دنتسم ريغ نع ائشان نوكي نا اماو عامجالاب الو
 ةياب هخسن حصي ال عامجالا نالف نيخوسنم امهنوك عنم اماو ايل صنلا ةضراعمل نالطاب
 ةفرعم ىلا ةمألل قيرط ال هنأل عامجإب الو يتايس امل سايقب الوهيلع ايهمدقتل ربخب الو

 نا اما لخي مل هيلع عمج دق ام فالخ ىلع اوعمجا مهنا انردق ولف دسافملاو حلاصملا

 مهنا نم قايس امل لطاب يناثلاو الوا داهتجالاو ةنسلاو باتكلا نم دنتسم مهل نوكي

 هتفلاخم لوألا عامجالا لها نم حصي مل ربخ وا ةيا نم دنتسم مهل ناك ناو نيضوفم ريغ

 قايس ال صوصنلا ايهب لطبي ال داهتجالاو سايقلا نأل هل ضراعم رخا دنتسم الا

 حصي الو يناثلا دنتسم ىلع احجار وا اخسان لوالا عامجالا دنتسم نوك يضتقي كلذو
 الف سايقلا اماو ءاطخ ىلع عامجا هنأل فعضألاب الو خوسنملاب لمعلا ىلع عامجالا
 هلواسم وا هنم ىوقا سايق هضراعي ال ناب ةطورشم هتحص نأل اضيا هخسن حصي

 عامجالاب صوصنلا خسن نابا نب ىسيع زوجو هوجولا عيمج نم اخوسنم هنوك لطبه
 نيوخالاب مألا بجحت فيك هل لاق نيح سابع نبال نامثع لوقب كلذ ىلع جتحاو
 اي كموق اهبجح نامثع لاقف ةوخا اسيل ناوخألاو ةوخا هل ناك ناف ىلاعت لاق دقو

 . اهبجح ىلع اوعمجا ىنعي مالغ

 ليلدب تبثو موهفملاب انلق اذا اخسن كلذ نوكي امنا هناب بيجاو نيدلا رون لاق
 مهعامجا نم نامثع هاعدا ام تبث اذاف اضيا عطاق ليلدب ةوخا اسيل نيوخألا ناو عطاق

 ال انا باوجلا لصاحو لاق ءاطخ عامجالا ناك الاو هلجال اوعمجا صن ريدقت بجو
 نيوخالاب بجحلا ىلع عامجالاب خوسنم باتكلا يف روكذملا ةوخالا ىنعم نا ملسن
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 نيب عامجالا نا يف ام ةياغ امناو ةوخالا مكح نيوخألا ءاطعا نم عناملا ليلدلا مدعل

 ناو بابلا اذه يف ةوخالاك اسيل نيوخألا نا انملس ولو ةوخألا مكح نيوخالل نا

 ييف هيلا اودننتساف نوملسملا هملع رخا ليلدب خوسنم هنأ انلقل خوسنم ةيآلا ىنعم

 . ملعا هللاو هسفن عامجالاب ال ليلدلا كلذب وه امنا ذئنيح خسنلاف هيلع اوعمجا

 مدقتملا ملعي نأ امهدحأ نيرمأ دحأب نوكت امنا خسنلا ةفرعم قيرط نأ ملعاو
 وه امهنم رخأتملا نأب كلانه مكحي هناف امهنم رخأتملا ملعيو نيضراعتملا نيليلدلا نم

 تايالا لوزن ىلع عالطالاب نوكت امنإ رخأتملا نم امهنم قباسلا ةفرعمو مدقتملل خسانلا
 اذه دروو اذك ةنس يف اذه لوزن لاقي نأب خيراتلا ةفرعمب اضيأ نوكتو ثيداحألا دوروو
 مل ناف كلذ وحنو ةينالفلا ةوزغلا يف اذهو ةينالفلا ةوزغلا ي اذه نأب لاقيو اذك ةنس يف
 ناك اذإ الإ نيليلدلا دحأب كسملا عنمو فقوتلا بجو رخأتملا نم اهنم مدقتملا ملعي
 نيليلدلا نم راتخن ليقو قوسنملا رخالاو خسانلا امهدحأ نأ ىلع لدي ليلد كلانه

 . هب لمعنف ادحاو

 سيلف رخآلا ىلع حجرم امه دحال نكي مل اذا هنأل فيعض وهو نيدلا رون لاق
 ضراعت عم فقوتلا نوكي نا مهضعب راتخاو لاق رخآلا نم هب كسمتلاب ىلوا امهدحا

 ضراعت عم ريختملا نا كلذ هجوو نيينظلا نيليلدلا عم رايتخالاو نييعطقلا نيليلدلا

 نيليلدلا عم هفالخب كلذ نم هعنمي اعطاق اليلد هرايتخا فداصي ناو دبال نييعطقلا
 اذهو ىنظ وه امنا ليلدلا كلذف كلذ نم هعنمي اليلد كلانه فداص ناو هناف نيينظلا

 يناثلا رمألاو ينظلاب ضراعي ينظلاو اضيا ينظ ليلدلا كلذب كسمتلا عم رايتخالا
 اذه قرط ىوقا اذهو اذكب خوسنم ةلالدلا هذه وا مكحلا اذه نا ىلع عراشلا صن

 كلذو خسنلا ظفلب حيرصتلا نود خسنلا ىلع لدي ام ركذي نا ةوقلا يف هيليو عونلا
 الا روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك ةلي هلوقو ةيآلا مكنع هنا ففخ نآلا ىلاعت هلوق لثم

 يباحصلا لوق اما اهورخداف الا ياضالا موحل راخدا نع مكتيهت تنكو اهوروزف

 ناك اذا اما ايعطق خوسنملا ناك اذا رثكالا دنع لبقي الف اذكب خوسنم مكحلا اذه ناب

 . هلوبق يف فالخ الف اينظ خوسنملا
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 كلذ يف هلوق لوبت بوجو ىلا يخركلاو يرصبلا هللادبعوبا بهذو نيدلا رون لاق
 ربخا يذلا ليلدلاب وه امناو يباحصلا لوقب سيل خسنلا نا كلذ ىلع مهتجحو اقلطم
 دحا نا ملع دق هنال خسان ال خسانلل نيعم وه امنا يباحصلا لوقف خسان هنا يباحصلا

 نا حلصي مل امل يباحصلا لوق ناب ضرتعاو خوسنم رخآلاو خسان نيضراعتملا نيليلدلا
 ال دق ءيشلا ناب بيجاو خسانلل انيعم اليلد نوكي نا حلصي ال كلذكف اخسان نوكي

 نالبقيو انزلل مجرلا يف نادهاشلا لبقي ال ايك هيلا لاملا ناك اذا ييف لبقيو ءادتبا لبقي

 نوكي هنكل اخسان نوكي ال يباحصلا لوق اذكف بسنلا ىلا هلام يذلا ناصخالا يف
 يدنع فيعض اذهو جاهنملا بحاص لاق خسانلا ىلا هلامو خسانلا نييعت ىلع اليلد

 لطبي ال يعطقلاو يعطق مكحل الاطبا ىنظلاب لمعلا يف نأل ةصاخ عضوملا اذه يف ادج

 اهنم دحاو لكب تباثلا مكحلا ناك نيرتاوتم اناك اذا نيربخلا نا كلذ نايب نظلاب

 عم نظلاب همكح تلطبا دقف خوسنم امهدحا نا يف ىنظلاب تلمع ناف بير الب ايعطق

 . كلذ حصي الف ايعطق هنوك

 يذلا خسانلا ناك اذا ام يلع بجوتي اما فيعضتلا اذه نا رهاظلاو نيدلا رون لاق

 نوكي امنا لاطبالا نأل ايعطق كلذ ناك اذا ام ىلع بجوتي الو اينظ يباحصلا هنيع

 ( . ملعا هللاو مدقت ايك يباحصلا ربخب ال عطقلا كلذب

 ةنسلا ثحابم يف يناثلا نكرلا

 يفو ةلفانلا تادابعلا ءاهقفلا حالطصا يفو ةداعلاو ةقيرطلا ةغللا يف ةنسلا

 وا لعف وا لوق نم نارقلا ريغ ةي يبنلا نع ردص ام نييلوصالاو نيثدحملا حالطصا

 دارملاو ةيلوقلا ةنسلا الا هنم مهفي ال قلطا اذا هناف ثيدحلا مساب صتخم لوألاو ريرقت

 هيلع تكسو هركني ملف مهضعب نم وا هتما نم ردص الوق وا العف ىري نا وه ريرقتلاب

 . ملعا هللاو هراكنا ىلع ةردقلا عم

 يحولا عاونا نايب باب

 ىلا ءايشألا يف الي هداهتجا وهو نطاب يحو ناعون هيبن ىلا هللا هاحوا يذلا يحولا

 تايفيك سمخ هل كلذو رهاظ يحوو هيلع مالكلا يتأيسو ءيش اهيف هيلع لزني مل
 نا ةيناثلاو يحولا تالاح دشا يهو سرجلا ةلصلص لثم يف كلملا هيتأي نا اهدحا
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 يف يحولا نأل تايفيكلا رئاس نم ىوقا ناتيفيكلا ناتاهو هملكيف لجر ةروص ين هيتأي

 حور نا لتم لاق اك اثفن مالكلا هعور يف ثفني نا ةثلاثلاو عومسم اهنم ةدحاو لك

 ءيش ةيفيكلا هذه ىلع نوكي الو اهلبق ام نود ةوقلا ف يهو يعور يف ثفن سدقلا

 ةطساو ريغب ىنعملا كلذ هللا همهلي نا ةعبارلا عومسم هعيمج نال نآرقلا يحو نم

 لبق هب هللا هرمأي امم مونلا يف كلملا هيتأي نا ةسماخلا اهلبق ام نود ةوقلا يف يهو كلملا

 ىلع ةجح يهو قح تايفيكلا هذه عيمجو رثوكلا ةروسب يحولا ةيفيكلا هذه نمو
 نطابلا يحولا اماو نيملسملا نم دحا نيب هملعن فالخ الب نيفلكملا رئاس ىلعو ىبنلا
 هزوجو ةلزتعملا رثكاو ةرعاشالا هعنمف صنلا مكح يف لماتلاو داهتجالاب لاني ام وهو
 ردبلا لاق نيدلا ماكحا نود بورحلا يف ضعب هزوجو يعفاشلاو فسويوباو دمحا
 نم تلبقتسا ول ةلي هلوقلو ةيآلا مه تندا مل كنع هللا افع ىلاعت هلوقل هعوقو راتخملا

 هتفلاخم تزاجل كلذ زاج ول هناب نوعناملا جتحاو ىدهلا تقسام تربدتسا ام يرما

 هلوق عابتا انيلع بجوا دق هللا ناب بيجاو هتفلاخم عنم ىلع عامجالاو نيدهتجملا رئاسك
 يحو هداهتجاف ةفلاح ال ذئنيحو هريغ فالخب داهتجا نع ما يحو نع ردص ءاوس

 جتحا ىحوي يحو الا وه نا ىوهلا نع قطني امو ىلاعت هنم ماهلا هنا ىنعي نطاب

 تزاحل ماكحالا نم ءيش يف عقوول هناب بورحلا نود ماكحالا يف هعوقو نم نوعناملا

 هناف بورحلا يف هداهتجا يف هباحصا نم عقي ناك ايك هيأر ريغ حيجرتو هيف هتعجارم
 عجورف هيأر نع ردب موي يف هتطحم ثيدحك عجريف هنوعجاريف هنوري الو يأرلا ىري
 ةنيدملا رامث ثلث ىلع مهحلاصي نا مه ىتح بازحألا موي حلص يف كلذكو لقتناف
 وحنو يحو هنا مهربخا ىتح ةيبيدحلا موي حلص يف هوعجار دقو عجرف كلذ يف عجورف

 ءارآلا يف هتاداهتجا فلاخي ةيعرشلا ماكحالا يف هنا داهتجا ناب بيجاو ريثك كلذ

 نع موصعم ماكحألا ةيدأت يف هنألو اهيف هتفلاخم زجت ملف ماكحأ ةيدأت اهنأل بورحلاو

 . ةلزنملا هذهب تسيلف بورحلاو ءارالا فالخب اهنم ءيشب قثن مل الإو ءاطخلا
 ىف اقلطم داهتجالاب تي هدبعت زاوج اهلك بهاذملا هذه نم راتخملاو نيدلا رون لاق

 بورحلا يف الا هنم كلذ عوقو انيلا لقني مل هنكل ةيسايسلا ءارآلاو ةينيذلا ماكحالا
 مهضعب هزوجف هيف هءاطخ زاوج يف اوفلتخا داهتجالاب ةيم هدبعتل نيزوجملا نا ملعاو
 ىتح ةيالا ىرسا هل نوكي نأ يبنل ناك ام هلوقو مهل تنذأ مل كنع هللا افع ىلاعت هلوقل
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 هعنمو مهلتقب راشأ هنأل رمع ريغ هنم اجن ام ءامسلا نم باذع لزن ول كفع لاق
 ىلوأ لوسرلاف هداهتجا يف ءاطخلا نع ةموصعم ةمألا نأ امهدحأ نيرمأل نورخآ
 ةثعبلاب ضرغلا ضقتنيف هلوق لوبق نع رفنم هتباصا يف كشلا نأ امهيناثو مهنم ةمصعلاب

 هدبعت ةحصب انلق اذإ انال ارظن هلع هءاطخ وزيوجت يفو نيدلا رون لاق
 نألف الوأ امأ ادج ديعب كلذ يف هءاطخ توبثف ىحوي يحو هنم داهتجالا نأو داهتجالاب
 داهتجالا هيفوت عم ذئنيح ءاطخ الف كلذ ريغ ال هنظ هيلإ هادأ ام دهتجملا نم بولطملا

 امأ ءاطخلا هيلع زوجي ال يحولاو ىحوي يحو الإ وه نإ ىلاعت هلوقف ايناث امأو هقح
 ملو كلذ يف لجعتلا ىلع هبتاع امنإ هلعلف اياضقلا ضعب يف هل هللا باتع نم لزن ام
 كلذ نم نوعناملاو تايداهتجالا يف هءاطخل نوزوجملا عمجأ مث داتعملا هراظتنا يحولا رظتني

 ىلع هبن كلذ يف ءاطخلا هيلع زوج نم دنع ءاطخأ ناف ءاطخ ىلع أرقي ال هنأ ىلع

 ماملإ هنأ انملع باتع هيف هيلع لزني لو هيلع رقأو هداهتجا ىلع رمتسا ناف الاح هءاطخ

 نيب فوخ الب اعطق هعابتا ةمألا ىلع بجي ايعرش اليلد ناكف ىلاعتو هناحبس هللا نم
 . ملعأ هللاو نيملسملا نم دحأ ا

 ثيدحلا ثحبم

 ىتح يوارلا هيوري ثيحب هب هلقن لصتي نا اما ليي لوسرلا نع لوقنملا ثيدحلا
 يباحصلا ىلع هب رصتقي لب هيلا ىهتني الف هنع هتياور يف لصفني نا اماو ةلي هيلا هيهني
 عقت وا ةطساولا كلت ركذت ملو يوارلا نيبو هنيب ةطساو يبنلا ىلا هدانسا يف نوكي وا
 لتو يبنلاب هدانسا لصتملا اما يوارلا اهركذي ملو ضعب نع ةاورلا ضعب نيب ةطساو

 قاأيسو ضيفتسملاو لصتملاب هنع ربعملا وهو لماك ريغ الاصتا هب لصتا ام ناعون وهف
 مهحالطصا يف هنع ربعملا وهو الماك الاصتا لي هب هدانسا لصتي نا اماو مالكلا

 مهلثم ةعامج نع ةداع بذكلا ىلع مهلثم ىطاوت نكمي ال ةعامج هاور ام وهو رتاوتملاب
 ىلا كلذك لقنلا هب ىهتني اضيا ةداع بذكلا ىلع مهلنم ىطاوت نكمي ال هنا ثيحب

 ارتاوت ىمس طقف ىنعملا لقن ناو ايظفل ارتاوتم ىمس هنيعب ظفللا لقن ناف يي لوسرلا
 امف ةريثك ةئف ربخلا لقني نا اهدحا ةعبرا نويلوصالا اهركذ يتلا رتاوتلا طورشو ايونعم
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 ددع نوكي نا يناثلا طرشلا ةرثكب سيل ةعبرالا ذا اعطق رتاوتمم سيلف ةعبرالا هلقن
 ةرثك نم مهلاوحا لجال بذكلا ىلع مهلثم اطاوتي نا ةداعلا يف نكمي ال نيلقانلا

 الا لاوحألا نم لاح ىلع قفاوتلا مهنم نكميو الا دع نم امف مهترثك درجمل ال اهريغو

 لجال عوجرلاب تمه يلع ىلع اهجرحم يف اهبالك اهتحبن باؤحلاب ترمامل ةشئاع نا ىرت
 ىلع ركسعلا رايخ نم الجر نيعبرا يف ريبزلا نب هللادبع ءالامتف ةيو امه هركذ ربخ
 ف تعقو روز ةداهش لوا يهو ميجلاب باؤجلا امناو باؤحلا سيل عضوملا ناب ةداهشلا

 لاح ىلع اونوكي مل ثيح يرتاوت مهربخ ناو ريثك ددع نيعبرالا نا كش الو مالسالا
 لبق اوعمتجي ملو ىتش تاهج نم اونوكي نا وحن لاحلا كلذو ءىطاوتلا اهلثم يف زوجي

 ىلا مهوعدي هنع اوربخا اميف مهل ضرغ ال نوربخملا نوكي نا كلذ نمو ربخلا ةيدات

 ريغ نم بذكلا مهنم قفتا هنا ةداعلا يف روصتي ال ةعامج مهنوك عم كلذب رابخالا
 دمعت يف مهنم دحاو لك عم لصاح ضرغل ال اقافتا مهربخ قفتا لب ىطاوت
 . بذكلا

 انباحصا نم ءاملعلا لاوقا تفلتخا ىنعملا اذه ةاعارم لجألو نيدلا رون لاق
 لصح ادعاصف ةسمخ اوناك اذا ليقف ملعلا مهربخب لصحي نم ددع يف مهريغو

 اوناك اذا ليقو ادعاصف ةرشع اوناك اذا ليقو هقدصب عطقلا بجوو ملعلا مهربخب

 نيعبرالا يف نوكي نا انباحصا ضعب طرتشاو نيعبرا ليقو نيرشع ليقو رشع ىنثا
 مهربخ يف اونوكي نا ثلاثلا طرشلا كلذ ريغ ىلا ادعاصف نيعبس اوناك اذا ليقو ةقث
 تاموعطملاو تاوصالاو كولملاو نادلبلا نع رابخالا وحن ةدهاشملا ىلا نيدنتسم

 تاهج نم ريثك عمج ربخا ول ايك ةيلقعلا رومألا نع رابخالا كلذب جرخيف تامومشملاو
 يف ارتاوت كلذب مهربخ نوكي ال هناف قولخ نارقلا نا وا ثداح ملاعلا ناب ةفلتخ

 نيربخملا ةرثكل سيلف لقاع لكل اهيف رظنلا نكي امم ةيلقعلا رومألا نأل حالطصالا
 طرتشي ل ول هناب الدتسم ةداهشلا يف اك ةلادعلاو مالسالا مهضعب طرتشاو رثا اهيف

 . ةرورضلاب لطاب هنأو هب ملعلا مالسلا هيلع ىسيع لتقب دوهيلا رابخا دافال

 مهكلم لتقب اوربخ ول الثم ةينيطنطسف'لها نأل دساف طرشلا اذهو نيدلا رون لاق

 طرش لالتخالف ىسيع لتقب دوهيلا ربخ اماو ارافك اوناك ناو هب ملعلا انل لصحي

 رتاوتلا ددع نع نيلقانلا روصقل يا طسوالا نرقلا يف وا لوألا نرقلا يف اما هيف رتاوتلا
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 مل كلذلف مهنم لوألا نرقلا يف عقو امنا كلذ روصق نا رهاظلاو نيتبترملا ىدحا يف

 ربخلا درو اذاف رتاوتلا ددع توبث دعب مهمالساو مهتلادع مدعل ال ارتاوت مهربخ نكي

 طورشلا هذهل لمكتسملا ربخلا نأل قداص هناب عطقاف طورشلا لامكتسا نم انعضو ايك

 عطقلا ىلع عرفتتو هقدصب عطقي يرورضلا ملعلا دافا الكو يرورضلا ملعلا ديفي
 بوجو اهنمو ةيداقتعالا لئاسملا نم ناك نا هداقتعا بوجو اهنم ةريثك لئاسم هقدصب

 ناك ناو هفلاخ نم قيسفت اهنمو ةيملعلا لئاسملا نم ناك نا هلولدم ذخالاو هعابتا

 لوق وه ايرورض رتاوتملا ربخلا لولدمب ملعلا نوكو عورفلا نم كلذ ريغ ىلإ الؤاتم

 . يرظن وه لب ويغو نيسحلا وبأ لاقو ةلزتعملا رثكأو انباحصأ

 فلتخال ايرظن ناك ول هنا ىه يرورض هنا ىلع انل ةجحلاف هللا همحر نيدلا رون لاق
 نادلبلا رابخا مهيلا ترتاوت نيذلا ءالقعلا عيمج نا مولعملاو هنع ملعلا يف ءالقعلا
 عطقلا ىلع نوقفتي ايك اهب عطقلا ىلع نوقفتي لب اهيف نوفلتخي ال امهريغو رصمو ةكمك
 ملعلا بجوي رتاوتملا ناف روهشملا ربخلا ةبتر ةوقلا يف رتاوتملا ةبتر نودو نودهاشي امب

 ملف روهشملا ربخلا اماو ايرظن ما ايرورض هنوك يف اوفلتخا ناو نيملسملا عامجاب ييطقلا

 ربخو ىنعمالو ةروص هلاصتا يف ةهبشال رتاوتملاف يعطقلا ملعلا ديفي هنا ىلع عمتجي
 هلاصتا يف روهشملاو لوبقلاب ةمألا هتفلتت مل ثيح ىنعمو ةروص ةهبش هلاصتا يف دحاولا

 نود ايكح دافاف لوبقلاب هتقلت دق ةمألا نأل ىنعم ال لصالا داحا هنوكل ةروص ةهبش

 مل يذلا وهو روهشملاو داحأآلاو رتاوتملا نيب ةبتر اذه ىلع وهو نظلا لصا قوفو نيقيلا
 هولبقف ثلاثلاو يناثلا نرقلا يف رهتشا مث رتاوتلا طرشب ةباحصلا نرق يف فصتي

 هللاو ضيفتسملاب مهضعب هنع ربعو روهشملا ربخلا وه اذهف لوبقلا ىلع مهعم رمتساو
 . ملعا

 ىداحآلا ربخلا ثحبم

 ل هنا ىنعمب لماك ريغ الاصتا ىبنلا ىلا يوارلا نم ربخلا دانسا لصتا اذا ةنا ملعا
 ىلإ هل ةبسن يداحالا ربخلا وهف رتاوتملا لقن يف اهاركذ مدقت يتلا طورشلا لمكتسي
 ةلصاحلا ةنينأمطلا الو رتاوتلا هدافا يك يعطقلا ملعلا ديفي ال هنا همكحو ةلقنلا داحا
 طئارشلا لوصح عم هب لمعلا بوجو ديفي نكل روهشملا ربخلا اهدافا ايك سفنلل
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 زاوج ف اوفلتخا مهن ا ملعا لدعلا ربخ قدصب نظلا لوصحل يوارلا ف ةروكذملا

 مهضعب لاقف هل نوزوجملا فلتخا مث نورخا هزوجو موق هعنمف داحآلا ربخب دبعتلا

 لاقف ءالؤه فلتخا مث عقاوو زئاج وه لب ليقو القع زاج ناو عقاو ريغ هب ديقتلا نا

 . اعم لمعل او ملعل أ بجوي لب ليقو طقف لمعل ١ بجوي هنا مهضعب

 ربخب لمعلا بوجوو ملعلا نود لمعلا بجوي هنا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 نم هربخأو ماعط هيلا رضحا نم نا وهف لقعلاب هتوبث اما لقنلاو لقعلاب تباث دحاولا
 قحتسا ومسم هنا نظ ةبلغ عم هيلع مدقا اذا هناف ايس هيف نا هقدص .ز ين بلغي

 رتاوت نم ملع دق هناف لقنلا ةهج نم هتوبث اماو بوجولا ىنعم وه كلذو اعطق مذلا

 ام هنع اووريل ةحزانلا تاهجلا ىلا لامعلاو ةاعسلا ثعبي دق هنا ةلي يبنلا نع رابخالا

 اوعمجا دق نوعباتلاو ةباحصلاف اضياو مهرابخا لوبق مهمزلاو مهلاوما يف مهيلع بجي
 ىلا نوعجري اوناك ةباحصلا نا كلذ نايبو هب لمعلا ىلعو داحآلا ربخب دخاألا ىلع

 يف اوريحت مهناف سوجملا يف فوع نب نمحرلادبع ربخك هب نومكحيف دحاولا ربخ
 ىتح كلذ نع هلاؤس رثكو سوجملا رما يف عنصا ام يردا ام رمع لاق ىتح مهمكح

 ىلكآ ريغ باتكلا لها ةنس مهب اونس اولاق هنا ةي هنع فوع نب نمحرلادبع ىور
 هبهذم كرتف ةيدلا يف عباصألا نيب يوسي ال رمع ناكو مهئاسن ىحكان الو مهحئابذ

 يشاوملا ةاكز يف مزح نب ورمع باتكب لمع كلذكو مزح نب ورمع باتك لجال
 كلذكو ةباحصلا رابخا ىلا عجري ناك هنا ركب يبا نع ىور دقف اضياو اهليصافتو

 يذملا مكح يف دادقملاو رمع ثيدحب لمع دقو يلع كلذكو نامثع كلذك ورمع

 هل لباقلا مهنمو كلذب لماعلا مهنم ناك لب مهضعب نم راكنا ريغ نم كلذ عيمج ناكو
 قبطا اضيا كلذكو دحاولا ربخب لمعلا بوجو ىلع اعامجا ناكف هيلع بوصملاو
 نم اعامجا ناكف داحآلا اهيورت يتلا رابخالا لوبق ىلع راصمالا ءاهقفو نوعباتلا

 ربخ رمع درك اهايا مهدر لقن دقف داحالل مهلوبق لقن ايك هنا ليق ناف اضيا نيعباتلا

 هدرطمزم مكحلا در يف هل نذا تي يبنلا نا نامثع ربخ ركب يبا درو سيق تنب ةمطاف

 يذلا لب لوبقلا ,لقنك درلا لقن نا ملسن ال هناب بيجا تطقاستف ةياورلا تضراعتف
 اذهلو اهتياور يف كشل تدر امناو ةيداحا اهنوكل درت ملو ادج ةريسي رابخا در هنا لقن

 دبعتلا زاوج نم نوعناملا جتحا رمع ريغ هلبق ةمطاف ربخ ناف ضعب نود مهضعب اهدر

 هب كل سيل ام فقت الو ىلاعت هلوق اهدحا هوجوب هب ذخالا زاوج نمو داحآلا ربخب
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 ةنسلاو باتكلاب ,رظلا عابتا نع انيهن دق اولاق نظلا الا نوعبتي نا ىلاعت هلوقو ملع

 داحآلاب لمعلا بوجوب لوقلا نا اهيناثو هحارطا بجوف انظ الا ديفي ال داحآلا ريخو
 نا لوألا نع بيجاو تايداحآلا يف ضراعتلا عوقول تاداضتملاب لمعلا ىلا يدؤي

 عابتا مذ يا ملعلا هيف بولطملا نوكي اييف يه امنا نظلا عابتا يف ةدراولا تايآلا كلت

 ةلدالا نيب اعمج ةيلمعلا ةيعرفلا رومألا يفانمالكو هب داقتعالا ةيعطقلا رومألا يف نظلا
 حدقي ال اذهف نيدهتجملا عيمج بوص نم نأل كلذ يف داضت ال هناب يناثلا نع بيجاو

 ناربخلا هيلع ضراعت اذاف هنظ هيلا هادا ام مهنم دحاو لك نم ىلاعت هللا مكح ذا هيلع
 فالخلا ىلعف حبجرتلا نع زجع ناف حيجرتلا ىلا عجر رخآلل امهدحا خسن فرعي ملو

 نأب نولئاقلا جتحاو ضقانتلا نم هوركذ ام مزلي الف رديختلا وأ حارطالا ىلع لمعلا يف
 لمعلا انيلع بجو دق هنأب ثيدحلا لهأ مهو اعم لمعلاو ملعلا بجوي داحللا ربخ

 اضيأ كلذ ىلع ةلدألا نم مدقت امل نظلا عابتا نع انيهنو ةلدألا نم مدقت ام داحلالا ربخب

 انل زاج ام ملعلا بجوي مل ول هنأل اعم لمعلاو ملعلا بجوي داحالا ربخ نأ اتملعف

 نوكي اميف نظلا عابتا نع انيهن امنإ هنأب بيجأو نظلا عابتا نع انيهن دقو هب لمعلا

 . طقف لمعلا هيف بولطملا نوكي اميف ال ملعلا هيف بولطملا

 بجوي داحآلا ربخ ناب مهبهذم ىلع اوعرف ثيدحلا لها نا ملعاو نيدلا رون لاق

 اهيلع نوملسملا مهقراف نيدلا لوصا دعاوق نم نيتميظع نيتدعاق لمعلاو ملعلا
 اوجتحاو داحآلا ربخب اهريغو ةيداقتعالا لئاسملا نم نيدلا لوصا اوتبثا مهنا ىلوألا

 لصفت ل ىداحلا ربخلاب لمعلا بوجو ىلع ةلادلا ةلدألا ناب هذه مهتدعاق توبث ىلع

 ال امداصم نوكي ال نا اهنم طورشب هلوبق ىلع لد امنا هناب بيجاو عورفو لوصا نيب
 هلوقل هللا باتك ىلع هضرع بجي هطئارش لماكت عم هنا مهضعب لاق اذهلو هنم ىوق

 ىنم سيلف فلاخ امو ىنم وهف هللا باتك قفاو ايف رابخالا ىنع رثكتس اهنا ةليي

 ربخو نيقيلاب اهيف ذخؤي امنا نيدلا لوصا لئاسم نادرلا لصاحو نيدلا رون لاق
 نظلا رمثي ام لجأل ملعلا رمثي ام كرت زوجي الف نظلا رمثي امناو نيقيلا رمثي ال داحآلا
 امم يرعش فق دقل اذهاي هبر دمحم ىأر له لئاسلا اهلأس نيح ةشئاع نا ىرت الا

 ىتلا رابخالا در كلذ ينو راصبالا كردي وهو راصبالا هكردت ال ىلاعت هلوق تلتو تلق

 ءاكبب تيملا بيذعت يف نامثع يبا ربخ ةشئاع تدر كلذكو ةيؤرلا تابثا يف تلقن
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 نع اهناو ةدعاقلا هذه تفرع اذاف ىرخا رزو ةرزاو رزت ال ىلاعت هلوق تلتو هلها

 ةدعاقلا ىعطقلا ليلدلا فالخ ىضتقا ىداحا ثيدح لك درب ضقاف لزعمب قحلا

 ناو ىداحالا ربخلا لوبق بوجوب اوضق مهنا كلذو اهلبق يتلا ىلع عرف يهو ةيناثلا
 دحاو لك ناك امل هنا ةدسافلا ةدعاقلا هذه تابثا ىلع مهتجحو يعطقلا ليلدلا فلاخ

 لوبقلا يف ضعب نم ىلوا اهضعب نكي مل اعم لمعلاو ملعلل ابجوم ةيعرشلا ةلدالا نم
 . كلذ نم دحاو لك لوبق انيلع بجوف

 لمعلا بجوي ةيعرشلا ةلدألا نم دحاو لك نا ملسن ال اناب بيجاو نيدلا رون لاق
 لقاع كشي ال هنأل داحآلا رابخاك طقف لمعلل بجوم اهضعب نا لوقن لب اعم ملعلاو

 قدصب نظلا حجرت يوارلا ةلادعب نكل بذكلاو قدصلا لمتحي دحاولا ربخ نا يف

 نيب ىواسن ال نا بجول ملعلا لوصح انملس ولو هنم ملعلا لوصح لحم نياف هربخ
 در مزليف داحآلا نم لصاحلا ملعلا نيبو ةنسلا نم رتاوتملاو باتكلاب لصاحلا ملعلا
 يفف سايقلا داحآلا ربخ ضراع اذاو مهتدعاق مدهنف هل ىوقألا ةضراعمل فعضالا

 نيملكتملاو انباحصا نم رثكألا لوق وهو امهدحا بهاذم رخآلا ىلع امهدحا ميدقت

 نم ىلوا هب لمعلا نوكيف سايقلا ىلع ربخلا مدقي نا انموق نم ءاهقفلا ةماع لوق وهو
 ربخلا ىلع سايقلا مدقي نا هريغو كلامل يناثلا بهذملا سايقلا لطبيف سايقلاب لمعلا
 تناك نا هنا وهو نيسحلا يال ثلاثلا بهذملا مهدنع سايقلل فلاخملا ربخلا لبقي الف

 عضومف ةينظ ةلعلاو ايعطق لصالا ناك ناو مدقا سايقلاف عطاق قيرطب ةتباث ةلعلا
 سايقلل فلاخملا ربخلا نم حجرا صنب ةتباث ةلعلا تناك نا بجاحلا نبا لاقو داهتجا
 ناو فقولاف اينظ هيف اهدوجو ناك ناو ايعطق عرفلا يف اهدوجو ناك ذا مدقا سايقلاف
 هوجوب اقلطم سايقلا ىلع ربخلا ميدقتب نولئاقلا جتحا مدقا ربخلاف كلذ فالخ ناك
 ةثداح مهل تضرع اذا اوناك مهناف سايقلا ىلع ربخلا ميدقت ىلع ةباحصلا عامجا لوألا

 اربخ اهيف مهضعب ىوري ىتح لوصالا نم هيلا درت اميف اورظنو اهيف داهتجالا اولواح
 نينجلا ةيد يف سايقلا كرت رمع نا ىرت الا ربخلا كلذ ىوس ام ىلع ليوعتلا اوكرتيف

 ناب رمع نم حيرص صن اذهو انيأرب هيف انيضقل اذه الول لاقو ربخلا يف هل ىور نيح

 سايقلا فالخب هسفنب لقتسم ليلد ربخلا نا يناثلا هجولا سايقلا نم ىلوا ربخلا
 مدق اذاعم نا ثلاثلا هجولا هريغ نم ىلوا لقتسملاو حصي مل الاو صنلا ىلا جاتحي هناف

 هلخدي ربخلا ناب ربخلا ىلع سايقلل نومدقملا جتحا ةلي هبوصف سايقلا ىلع صنلا
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 ربخب لمعلا ليلد ناب درو مدقا ناكف كلذ نم ملاس سايقلاو خسنلاو بذكلاو طلغلا

 ضراعت دنع اضيا سايقلا يف طلغلا نمؤي ال هنا مث هطلغ نومأملاك ةريص دحاولا

 نا اهدحا اطورش ىداحلا ربخلا لوبق يف نييلوصالا ضعب طرتشا دقو للعلا

 رفوتت ىولبلا هب معت ام نأل ىولبلا هب معت ام ريغ يف نوكي نا هلوبق يف طرتشا مهضعب
 دحاو ةلقنب صتخي الف ةباحصلا نيب رهتشيف نيلقانلا ةرثك مزلتسيف هلقن ىلا يعاودلا

 . نيرخالا نود

 مدع ىلع انل ةجحلاو نيدلا لوصا يف الا كلذ طارتشا ملسن الو نيدلا رون لاق

 ام نيب تايلمعلا يف دحاولا ربخب لمعلا بوجو ليلد لصفي مل هنا عورفلا يف هطارتشا

 اهب فيلكتلا مومع ةيعرشلا ماكحالا يف بلغالا نا ىلع صخت ام نيبو ىولبلا هب معن
 جتحاو ليصفت ريغ نم تايلمعلا يف ىداحالا ربخلا لوبق ىلع ةباحصلا تعمجا دقو

 يضتقي اهضرف مومعف ةماع تناك اذا ةدابعلا نا اهدحا هوجوب كلذل نوطرتشلملا

 اذا لوقنملا نا اولاق يناثلا هجولا ةميظعلا ثداوحلا لقنب ةداعلا ترج اك اهلقن روهظ

 هب لمعلا بوجو لا عوفدم اهعيمج نأل ةمالا عيمجل نيبتي ناو دبالف اماع اضرف ناك

 ربخ رمع درف ىولبلا هيف معت اييف دحاولا ربخ در ةباحصلا نع لقن هنا ثلاثلا هجولا

 كلذ هلعف رمع ركنتساف تارم ثالث هررك لخدءا مكيلع مالسلا لاقف ناذئتسالا

 هنا وهو ةدحلا ثيدح ركبوبا درو دهاشب قا ىتح هربخ لبقي ملف ةنسلا نم هنا لاقف

 نع باوجلاو يوارلا ربك ىتح ةريغملا هاور نيح سدسلا اهف ضرف ملسو ىلع هللا ىلص
 لو هبرغتست ام ةضافتسابو سوفنلا ىف مظعتسيام لقن راشتناب يضقت ةداعلا نا لوألا

 نم مظمتسملا ريغو فيلاكتلا نم برغتسملا ريغف كلذ ادع ام ةضافتساب يضقت

 ةداعلا تضق اذاو ةدهاشملاب مولعم وه اك هتضافتساب ةداعلا يضقت ال ثداوحلا

 يذلا ىلع هراشتناو هتضافتساب ضقت ل ام لمحي الف عيش نود عيش ةضافتساب

 هغلب نم عيمج ىلع عورشم تايلمعلا ضعب نا يناثلا نع باوجلاو كلذب هيف تضق
 نأل .اهلثم ةضافتسا بجتف ماع اهب فيلكتلا ناف سمخلا تاولصلاك هضرف ملع
 ولف دحاولا ربخ لبقي ال عونلا اذه يفف اهغالب هنكما نم ىلا اهغيلبتب بطوخ عراشلا
 باوجلاو هبذكب انعطق ةرتاوتملا ضورفلا هذه ىلع ضورفلا نم عيش ةدايز وار ىور
 نا لجا نم ايهتاور رثكت نا لبق نيثيدحلا ادري ل رمعو ركبابا نا ثلاثلا هجولا نع
 نسحلاوبا طرتشاو هفعضب يوارلا يف اكش كلذ ادر نكل ىولبلا هيف معت امم نيثيدحلا
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 كلذ اهيف لبقي الف دودحلا اما دودحلا ريغ يف نوكي نا داحآلا ربخ لوبق يف ىخركلا

 سيل ايداحآ هنوك ناب درو ةهبش داحآلا يف بذكلا زيوجتو تاهبشلاب ءردت دودحلا نال

 هجوو ربخلاب كلذ تبث ايك اقحتسم دحلا نوك اهب تبثي ةداهشلا نال ةداهشلاك ةهبشب
 ةماقا انل عرش دقو هل دحاولا ربخ لامتحاك بذكلل ةلمتحم نيلدعلا ةداهش نادرلا
 ربخ كلذكف ائيش اهيف بذكلا لامتحا رثؤي ملو تاهبشلاب اهئرد عم ايهتداهشب دودحلا
 ةهبشب سيل هيف بذكلا لامتحاف ةلدالا نم مدقت امل هب ذخالا انل عرش دق داحالا

 ةي هللا لوسر ثيدح لقن ةيبرعلا ظافلالاب املاع ناك نمل زوجيو دودحلا اهب ءاردت

 ظفللاب ثيدحلا لقني نا يوارلا ىلع بجي لب كلذ زوجي ال ليقو هظفل نود ىنعملاب

 ضعبلا ةياور عم ثيدحلا ضعب فذح زوجي كلذكو هعمس ايك هيدؤي ىتح ىنعملاو

 نايبلا فطعو لدبلاو طرشلاك روكذملا كلذل اديق فوذحملا كلذ نكي مل ام رخآلا

 ةاش ةاش نيعبرا تغلب نا منغلا يف وحن طرشلاف ءانثتسالا ةياغلاو ةلصتملا ةفصلاو

 ةفصلاو ةاكز منغلا ةمئاسلا يف نايبلا فطعو ةاش اهنم نيعبرا منغلا يف وحن لدبلاو

 ءانثتسالاو رهزت ىتح ةرمثلا اوعيبت ال ةي هلوق وحن ةياغلاو ةوكز ةمئاسلا منغلا وحن

 لخغ رومألا هذه لثم فذح نأل ءاوسب ءاوس الا ربلاب ربلا اوعيبت ال ةلي هلوق وحن

 هيف ةدايزلا نأل هنم سيل ام ربخلا ىلع ةدايزلا زوبت ال كلذكو اهفذح زوجي الف ىنعملاب

 درو دق هنا ىلع هيلع بذكلاب فيكف ةيم هريغ ىلع بذكلا انيلع مرح دقو اعطق بذك
 ربخلا يف ةدايزلا لبقت نكل ادمعتم هيل بذك نم ىلع ديدشلا ديعولاب ةلي هدنع رصنلا

 ةياور ىلع ةدايز هيفو رخا ةقث ةاورو ةقث ثيدحلا ىوور اذا هنا ىنعمب ةقثلا اهاور اذا

 اربخ ىور ول نا ةلزنمب نوكت اهنأل ةلوبقم ةقثلا كلذ نم ةدايزلا كلت ناف لوألا ةقثلا

 كلذ ةياور يف لفاغ هنا ىلع لدي ليلد ةدايزلا يف هتياور يف هيلع مقي مل ام القتسم

 ىلع مهعامتجاب ةداعلا يضقت ال ةريثك ةعامج سلجملا رضح ول ايك كلذو ثيدحلا

 دحاولا كلذ ةلفغب يضقت ةداعلا ناف مهنيب نم دحاو اهيوريف ةدايزلا كلت نع ةلقغلا

 . ةعامجلا نود

 نسحلا ىلا بسنو نييلوصالا رثكا بهذم ىنعملاب ثيدحلا لقنو نيدلا رون لاق

 لها نم انباحصا هيلعو يخامشلا ردبلا هراتخاو لاق يفخنلا ميهارباو يرصبلا
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 انل ةجحلاو لاق نيثدحملا ضعبو بلعثو نيربس دمحم اقلطم عنملا ىلا بهذو نامع

 دبعت ال هناو طقف ىنعملا ةيدأت ةي هثيداحا ةياور نم دوصقملا نا اقلطم كلذ زاوج ىلع

 كلذ انفرع اذاو ةمألا نيب كلذ يف فلخالو نارقلا فالخب ةنسلا ظفل ةوالت ي انيلع

 زوجي امنا نكل اهظافلا ريغب ةنسلا نم هانمهف يذلا ىنعملا يد ؤن نا ذئنيح انل زوجيف

 ناصقن الو ةدايز اهنع لودعلا يف لصحي نا ىشخي ال ثيحب اهيناعمل طبضلا عم كلذ

 ةي هنع اولقن ةباحصلا ناف اضياو ةنسلا داريا نم دوصقملا وه كلذ نأل ىنعملا ىف

 عامجالا ىرجم ىرجف دحا هركني ملو ةعئاذ ةعئاش ةفلتحم ظافلاب ةدع عئاقو يف ثيداحا

 امك اهاداو اهاعوف عمس ءارما هللا رضن وا هللا محر ةيم هلوقب كلذ نم نوعناملا جتحاو

 وه هظفلب هلقن نأل هل اعد امنا هناب بيجاو هنم هقفا وه نم ىلا هقف لماح برو اهعمس

 تادابعلا نمضتي ثيدحلا نابو ظفللا ريغب ةياورلا عنم ىلع ةلالد هيف سيلو ىلوألا

 هناب بيجاو هظفلب ه ؤادا بجو تادابعلا نمضت امل نارقلا نا اك هظفلب ه ؤادا بجوف

 ىنعملا هيلات مهفي مل ناو ةدابع هظفل ةوالت نا ىلع لد صاخ ليلدب نآرقلا يف بجو امنا
 بجو تادابع ةنسلا ظافلا ضعب يف نابو ةدابعب سيل اهظفل ةوالتف ةنسلا فالخب

 ظفل نا كلذب انملعف تايحتلاو هيجوتلاو ةماقالاو ناذآلاك اهظافلاب اهلقن انيلع

 ظافلا يف عقو امنا كلذ ناب بيجاو هنم ىنعملا خلس حصي الف اضيا هلقن ربتعم ثيدحلا

 هللاو ةلوقنملا ةلدالاب اهريغ نود اهل ةيصوصخلا توبثل اهيلع اهريغ لمحي الف ةصوصخش

 . ملعا

 يوارلا طورش ركذ

 لبقت الف ملحلا غلاب نوكي نا اهدحا طورش هتياور لبقت يذلا يوارلا يف طرتشي
 . اطباض ازيمم ناك نا هتياور لوبقب ليقو اقافتا يبصلا ةياور

 الف بذكلا يف هيلع متا ال هنا ملع اذا هنأل لبقت ال اهنا حيحصلاو نيدلا رون لاق
 ىف طرش ةلادعلا ناف اضياو هقدص يف كشلا كلذ ديميف هيلع ءىرتجي نا هنم نمؤي

 دعب اهادا مث يبص وهو اهلمحت اذا اما ةققحتم ريغ يبصلا ي يهو ةياورلا لوبق

 نوكي نا يناثلا طرشلا رثكالا ىلا اهلوبقب لوقلا بسنو نالوق هتياور لوبق يفف هغولب

 هب دارملاو اطباض نوكي نا ثلاثلا طرشلا اقافتا هوتعملاو نونجملا ةياور لبقت الف القاع
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 ىلع هوهس بلغ نم ةي اور لبقت الف هظفح لع ةظفاحمل او عامسل ا دنع ىنعمل ا ناقتا

 لوبقب ليق بلغا هطبض ةلاح نكت ملو وهسلا هيرتعي نميف اوفلتخاو اقافتا هطبض
 ىلع ليلد لد ناف هتياور يف رظني نا هانعمو داهتجا عضوم اهنا ليقو اهدرب ليقو هتياور

 لوبق ىلع ةباحصلا عامجاب هتياورل نولباقلا جتحا تكرت الاو تلبق اهيف هقدص حيجرت

 هدده هطلغو ةريره يب ١ وهس ةرثك ىلع اورثع نح مهن اف هلوه ذو هتلفغ ترثك نم ربخ

 ام نيب اوقرف الو هربخ لوبق نم اوعنمي مل كلذ عمو ةياورلا ريثكت نع هوهنو ةشئاعو رمع

 اعامجا كرشملا ةياور لبقت الف ةلت دمحم هب ءاج امب قيدصتلاو نيتداهشلاب رارقالا نم

 لبقت ليقو كلذ عم هتياور لبقت ال ليقف ليوأتلاب كرشلا هقحلي نميف اوفلتخاو
 لوبق نا يه اهتياور لوبق در نم ةجحو اضيا ليوأتلا قساف يف فالخلا كلذكو

 رفاكو رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلا اونكرت الو ىلاعت لاق دقو امهيلا نوكر امهتياور

 . هسفنل ملاظ ايهنم لك هقسافو ليوأتلا

 نمل لوقن ال ايك مهيلا نوكر كلذ نا ملسن ال هناب درو هللا همحر نيدلا رون لاق
 سيل اذهف هقدصل هربخب لمعف هربخأف قيرطلا نع وا هتلاض نع ايبرح وا ايمذ لءاس

 امل هقدصب هنظ ةوق عم هقسافو ليوأتلا رفاك ربخب لمع نم كلذك عامجالاب انوكر

 نظلا لوصح نم عنمي ال هقسفو ليواتلا رفك ناب ايهتياورل نولباقلا جتحا هانمدق

 اكرش بذكلا دقتعي نم ذا هقدصب نظلا لوصحل هلوبق بجيف مهربخ قدصب

 . ىوقا نوكي هقدصب نظلا ناف ةيرفصلاو ةقرازالاك

 قساف ربخ در ىلع ةكرب نبا صن ناو رهاظ يدنع هجولا اذهف نيدلا رون لاق

 اذ ياورلا نوكي نا سماخلا طرشلا عدتبملا ةياور لوبق يف ظفحا مل ردبلا لاقو ليواتلا

 هذهو تاورملا ىوذ دنع هنيشي ام لعف نمو يصاعملا نم هكلهي ام لعف نم هظفحت ةورم

 مل هنأل هقسف يف لواتملا ريغلا قسافلا كلذب جرخف ةلادعلاب ةفورعم مهدنع ةلاحلا

 يف لدع وهف هميرحتب نيدي ام بنتجا اذا لواتملا قسافلا اما هل كلهملا لعفلا بنجتي

 فرحلا نم ةينيدلا رومألا لعفي نم اضيا جرخو مدقتملا فالخلا هتياور لوبق يفو هنيد

 هذه نم ةياور لبقت ال هناف كلذ وحنو ءاهفسلا ةسلاجمو لاذرالا ةطلاخمو ةي:رسلا
 ةلادعلا طارتشابو بذكلا هنم نمؤي الف هنيشي ام لعف نم هعنمت هل ةورم ال ذا هتفص
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 لوبق يف طورشملا نأل لدع ريغ ما لدع وها هلاح فرعت ال نم ةياور طقست يوارلا يف

 نظ نالاحلا هيف ىوتسي لب لوهجملا ربخ قدصب نظي الو هقدص نظ دحاولا ربخ

 لوبق هل حص ام هناح ةلاهج عم الثم هقدص عماسلا نظ ولف اضياو هبذك نظو هقدص

 سيل ام فقت الو نظلا الا نوعبتي نا نظلا عابتا نم تعنم ةيعسملا ةلدألا نأل هربخ

 ربخ لوبق مومعلا كلذ نم عامجالا صصخو امومع نظلا عابتا مرحف ملع هب كل
 . ميرحتلا مكح يف هادع ام ىقبيف هقدص نظل لدعلا

 لاحلا لوهجم ربخ لوبق زاوج ىلا انموق ضعب بهذو هللا همحر نيدلا رون لاق
 قسفلا انملع ثيحالا ةياورلا يف تبثتلاب رمؤن مل انا اهدحا هوجوب كلذ ىلع اوجتحاو
 يناثلا هجولا ةلادعلا ةفرعمب الا عفتري ال كلذو قسفلا نظ تبثتلا ببس نا لوقن لب
 هجولا قدصلا لوهجملا يف رهاظلا نا ملسن ال هناب درو رهاظلاب مكحن نحن ةيم هلوق

 سايق بجيف كلذ وحنو هعيبي ام كلمو ةيكذتلا يف هربخ لوبق زوج عرشلا نا ثلاثلا
 هتياور لوبق نم عنمو هقسف نقيت عم كلذ زوج عراشلا ناب درو كلذ ىلع هرابخا رئاس
 نم ناف ىور ام فالخب لمع يوارلا نوكي ال نا سداسلا طرشلا قسفلا نقيت عم
 يف ةلهاسملا يف اماو ةياورلا يف اما هتمهتل ابجوم كلذ ناك اهفالخب لمع مث ةياور ىور
 نم هريغ هتياورب ذخالا كرتي ال نا عباسلا طرشلا هتياور لوبقب لح اهعيمجو لمعلا

 وا يوارلا يف نعطل نوكي امنا هنم مهعامس عم هتياورب ذخالل ءاملعلا كرت ناف ءايلعلا

 اهلوبق نع فقو اهلوأت ناف اهيوار ةياورلا لواتي ال نا نماثلا طرشلا ةياورلا يف نعطل
 اهف ضراعم ثيدحك ةياورلا كلت يف ءعىشل نوكي اما هنم ليوأتلا كلذ نأل اهدر نعو

 سيلدتلا نأل هتياور يف اسلدم يوارلا كلذ نوكي ال نا عساتلا طرشلا كلذ وحن وا
 ىوري نا سيلدتلا ةفصو سلدملا ةياور اذكف سبلم ةياور لبقت الو سيبلتلا نم عون
 ىور اذا ايك ىور ام عماسلا لبقيل هنع اهذخا نم ريغ نم اهنا مهويو ةياورلا يوارلا
 هنع ىور نم ناك وا سابع نبا نع اهنا عماسلا مهواو الثم ةريره يبا نع ةياورلا

 كلذ نع هزيمت ةفصب هنيبي ملو نالف ىور لوقيف لدعلاو لضفلاب رهش نمل ايماسم
 لضافلا لجرلا وه مسألا كلذ نم ردابتملا ذا ةياورلا عماسلا لبقيل روهشملا لضافلا
 هيمسيو مسالا كلذ كرتيف هيغ ناصقن ىلع لدي روهشم مسا دنع ىور نمل ناك وا
 دقو ةياورلا يف بيع اهلك ةثالث سيلدتلاعاوناف هب رهش يذلا مسالا نع رخا مساب
 طرشلا سلدا نا نم ىلا بحا ىزا نأل ةبعش لاق ىتح سيلدتلا باحصا ددش
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 الثم سابع نبا نع ىور اذا ايك هنع ىور يذلا هلصا يوارلا بذكي ال نا رشاعلا

 لبقت ال ةياورلا كلت ناف ادحا اهب تثدح الو ةياورلا هذه تيور ام سابع نبا لاقف

 الوا ةياورلا هذه يردا ال لاق اذا اما اهيف كشلا لوصحل الثم الدع يوارلا ناك ناو

 لوهذلا ةحصل اقافتا تلبق هنع اهناب مزاج يوارلاو كلذ ظفحا الوا اهتيور نا ملعا

 نم لبقتف كلذ ىسن هنع تيور نم نوكي نا لمتحيف كلذ وحنو نايسنلاو

 نيميو دهاشب ءاضقلا ثيدح حلاص يبا نب ليهس راكنا كلذ لاثم الدع هنوكل يوارلا

 . ينع ةعيبر ىنثدح لوقيو هعيبر نع ليهس هيوري ناك مث ةعيبر هنع هاور دقو

 انعم ثيدحلا ةحص مدعل نكل ةلعلا هذهف ثيدحلا اذه درن مل نحنو نيدلا رون لاق

 . ملعا هللاو

 ليدعتلا مكحو لدعلا ةفص ركذ

 عيمج بجنتيو هبر رماوا نم هيلع بجي ام عيمج لعفي يذلا وه هناب لدعلا فرع
 لوبق بجوو ايقتو الدع ىمس ةفصلا هذهب ناك نمف اهنع هللا هاهن ىتلا تامرحملا

 ام تابجاولا قوف لعفي نا يهو حالصلا ةجرد ةلادعلا ةجرد قوفو هتداهشو هتياور

 هيف اميف عوقولا ةفاح هب سأب ال ام تامرحملا قوف كرتيو تابودنملا لعف نم هنكما

 عيمج لعف ىلا لجرلا عراسي نا يهو ةيقيدصلا ةجرد حالصلا ةجرد نم ىلعاو هب سأب
 رومألا نم ءىش ةفاخمل ال هب سأب ال ام تامرحملا قوف كرتيو هتقاط بسح لئاضفلا

 ةياورلا لوبق نم انضرغل طورشملا اما اهبحاصل لضف ةدايز ناتجردلا ناتامتو
 ملو هقوف نم ةياورو لدعلا ةياور تضراعت اذا معن ريغ ال ةلادعلا ةجرد ىهف ةداهشلاو

 هقدصب نظلا نأل لدعلا قوف نم ةياور تمدق هوجولا نم هجوب ايهنيب عمجلا نكمي

 لدعملا لوقب ذخا ملعت مل اذاو هتداهشو هتياور تلبق لدعلا ةلادع تملع اذاف ىوقا
 ما ةياورلا لوبق يف كلذ ناك ءاوس لدعلا دحاولا لوق ليدعتلا لقن يف يزبيو اهيف

 ةداهش ال ربخ ليدعتلاو حيرجتلا نم دحاو لك نأل اضيا حيرجتلا كلذكو ةداهشلا

 حرجلاو ةلادعلاب نظلاو نيقيلا ىلا ليبس ال ذا هقدصب نظلا لوصح ربخلا يف ربتعملاو
 . لدعلا ربخب لصحي
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 نأل ةداهشلاو ةياورلا يف دحاو ربخب تبثي ال نيثدحملا ضعب لاقو نيدلا رون لاق

 ال هناب لوقلا اذه درو لاق لدعلا ربتعاف حورجلملاو لدعملا ىلع ةداهش حرجلاو ليدعتلا

 كلذ ىلع ليلد ال ذا ةداهش اهناب اهيلع مكحلل هجو الو ربخ لب ةداهش هناب ملسن

 ردبلا راتخاو نظلا بولطملا ذا دهاشلا مكح هل اذكب صخش نع ربخا نم سيلو

 هناف رشبملا نب ديعس لوق وهو حيرجتلا نود ليدعتلا يف دحاولا لوق لوبق يخامشلا

 لوقب ةيالولا لوبق ىلا كلذ يف رظن هناكو نينثاب حيرجتلاو دحاوب ليدعتلا زوجي لاق

 . نيلدعب الا اندنع حيحصلا ىلع لبقت ال اهناف ةءاربلا نود دحاولا لدعلا

 ال ذا رهاظ حيرجتلاو ليدعتلا نيبو ةءاربلاو ةيالولا نيب قرفلاو نيدلا رون لاق
 اوطرتشي مل انباحصا نا ىلع هل ةيالولا توبث هتداهش دروا لجرلا ةياور حرط نم مهلي
 هنم الاح رسيا هنأل يوارلا هلثمو دحاو لدعم ريغ مهحيرجتو دوهشلا ليدعت يف

 ليدعتلا فصو ةيدات ةيفيك يف فلتخاو حيحصلا ىلع نيلدع ةءاربلا يف اوطرتشاو

 اذه لدعملا لوقك حيرجتلاو ليدعتلا يف قالطالا ىفكي ىالقابلا لاقف حيرجتلاو
 يف قالطالا ىنفك املاع ناك نا ىنيوجلاو يلازغلا لاقو حورجم اذه حراجلاو لدع
 . ليصفتلا نم دبالف املاع نكي مل ناو حيرجتلاو ليدعتلا

 ال ليقو ةقراشملا انباحصا ضعب هراتخاو بوقعيوبا هححصو نيدلا رون لاق

 يف ببسلا نايب نم دبال لب ملاع نم ناك ناو قالطالا حيرجتلاو ليدعتلا يف ىفكي
 سكعب هريغ لاقو حيرجتلا نود ليدعتلا يف قالطالا ىفكي امنا يعفاشلا لاقو كلذ
 ضعب لاق ال ما هل ليدعت كلذ له لاحلا لوهجم نع لدعلا ةياور يف اوفلتخاو كلذ
 لمع هلثمو ىخامشلا ردبلا لاق لدع نع الا ىوري ال لدعلا نم رهاظلا نأل ليدعت

 الف الاو ليدعت وهف ةياورلا لوبق يف اطرش ةلادعلا ىري ناك اذا لوهجملا ةياورب لماعلا
 ىريال ناك اذا اماو ةداهشلا لوبق يف اطرش ةلادعلا ىري ناك اذا هتداهشب ةمكح اذكو
 يف سانلا فلتخاو ليدعتب سيلف لمعلاو ةداهشلاو ةياورلا لوبق يف اطرش ةلادعلا
 مهلك ةباحصلا نيثدحملاو انموق نم ءاهقفلاو نييلوصالا نم رثكالا لاقف هباحصلا
 ملو مهنم هقسف رهظ نم الا ةلزتعملاو اقلطم ةيرعشالا تلاقف ءالؤه فلتخا مث لودع
 ةتسلادع ترهظ نم الا لبقي ال مهريغك ةلادعلا يف مه لب ليقو هعايشاو ةيواعمك بتي
 نأل اهيف لخادلا لبقي الف نتفلا نيح ىلا لودع مه لب ليقو لدع هلدع نم وا مهنم
 . نيعم ريغ مهنم قسافلا
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 ديبع نب ورمع نع ىوري لوقلا اذهو جاهنملا بحاص لاق هللا همحر نيدلا رون لاق
 نع اذكو مهل حرجلا ماظنلا نعو لمجلا موي نيلتتقملا نم قسافلا يف فقوت هنأل

 . ةفالخلا ف ايلع مدق نم الا ةيمامالا

 وهو الصا قحلا لبقي ال لطاب اهضعبو ريغلل اهلك لاوقألا هذهو نيدلا رون لاق
 نيذه ناف ةفالخلا ي ايلع مدق نم الا مهحرجب لوقلاو ةباحصلا عيمج حيرجتب لوقلا

 نع ها ىضر دقل ىلاعت هلوق اهتداضمل قحلا نع اهدعباو ةلئسملا لاوقا عنشا نيلوقلا

 رافكلا ىلع ءادشا هعم اونما نيذلاو ةلي دمحم لوقو ةرجشلا تحت كنوعابي ذا نينمؤملا

 ةلمجلا ىلع ةلادعلاو مهل لضفلا توبثب يضقي باتكلا ىا نم ريثكو ةيآلا مهنيب ءامحر

 ةيرعشالا لوق دعبلا ين اهيليو متيدتها متيدتقا مهياب موجنلاك يباحصا ةلي هلومن
 ىغبلا توبث هب لطبي لوقلا اذهو اهدعبو نتفلا لبق يا اقلطم مه ةلادعلا توبثب
 نينمؤملا نم ناتفئاط ناو لاق ثيح ةاغبلا قسفب باتكلا حرص دقو ىغابلا قسفو

 ىلا عىفت ىتح ىغبت ىلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحا تغب ناف اهنيب اولحصاف اولتتقا

 اهيغب نع عجرت ىتح لتقلا اهدح ناو هللا رما نع ةجراخ ةيغابلا نا انربخاف هللا رما
 هللا رما نع جراخ هناف رفاكلاك اعطق قساف وهف لتقلا هدح هللا رما نع جراخ لكو
 ىوهلاو بصعتلا ضارما هبذبت ملو فصنا نمل ةيافك اذه ينو عجري ىتح لتقلا هدحو

 . ىدرلا ىواهم يف هده دنلا ىلا

 رهاظل قباطملا وهو ماقملا اذه يف موصخلا نيب لصافلا لوقلاو نيدلا رون لاق

 دعب اما نتفلا لبق مهنم هقسف رهظ نم الا لودع اعيمج مهنا لوقن نا ةنسلاو باتكلا
 اقلطم لدع وهف ةلي هللا لوسر اهيلع ناك يتلا ةريسلا ىلع ءاقبلا هنم ملع نمف نتفلا
 ةماقال ابلط ميكحتلا موي هتقرافو ايلع تبصنو نامثع ىلع تماق يتلا ةعامجلا يهو
 ربتخي ىتح هليدعت ىلا عراسي الف ةريسلا كلت ىلع ءاقبلا هنم ملعي مل نمو هللا باتك

 . ملعا هللاو مهريغب نيفوملا طالتخاو نينتتفملا ةرثكل

 لصتملا ريغلا ربخلا ركذ

 الصتم وا اعطقنم وا السرم ناك ءاوس ن هللا لوسرب هدنس لصتي ل ام هب دارملاو

 لوألا لوقلا لاوقا ةثالث ىلع لسرملا دح يف فلتخاو فوقوملا وهو طقف يباحصلاب
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 يناثلا لوقلا ناك عضوم يا نم رثكاف دحاو وار هدانسا نم طقس ام وهو نييلوصالل

 نب رباجك نيعباتلا رابك نم ناك ءاوس يي يبنلا ىلا يعباتلا هعفزام وهو نيثدحملل

 مزاح يباو يرهزلاك نيعباتلا راغص نم وا يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعسو ديز

 يعباتلا هعفر ام وهو ثيدحلا لها ضعبل ثلاثلا لوقلا يراصنالا ديعس نب نحيو
 دنع عطقنملا يف الخاد ريغصلا ىعباتلا هعفر ام نوكي اذه ىلعف ةي يبنلا ىلا ريبكلا
 نأل فالخ الب لبق ةباحصلا ليسارم نم ناك نا لسرملا مكحو لوقلا اذه بابرا

 هللا لوسر نع وا هللا لوسر لاق يباحصلا لاقاذا عامسلا ىلع ةلومحم يباحصلا ةياور

 الا نتفلا لبق لودع مهلك ةباحصلا نألو هكردا هنأل هنم عمس هنا ىلع كلذ لمح ةي

 بجوف قسافلا نم ةياورلا ذخا نع ىشاحتي لدعلا يباحصلاو مهنم هقسف رهظ نم
 فلتخا دقف مهيعبات وا نيعباتلا ليسارم نم ناك ناو اعامجا يباحصلا لسرم ذخألا

 ال يناثلا روهمجلا ىلا بسنو اقلطم لدعلا لسرم لبقي هنا لوالا بهاذم ىلع هلوبق يف

 بجاحلا نباو نابا نب ىسيعل ثلاثلا نيثدحملا ضعب ىلا بسنو اقلطم لسرملا لبقي

 وهو يعفاشلل عبارلا بهذملا لقن ماما نم وا يعباتلا نم وا يباحصلا نم لبقي ال هنا

 يعبات لاسرا وا يباحص لمع وا صنك رهاظ نم هيوقي ام هدضعي نا الا لبقي ال هنا

 وا لاسرالاو دانسالا يف ةفلتخم ايهخويشو لسرملا ريغ هدنسا وا بيسملا نبا ليسارمك

 . لدع نع الا لسري ال هنا فرع

 رهاظ يباحصلا لسرم لوبق ىلع ةيفنحلا نم عامجالا لقنو هللا همحر نيدلا رون لاق
 اوناك لب مهنم دحا هركني مو اولسرا ذق ةباحصلا نالهيف فالخلا يغبني الف باوصلا
 نم هتعمس مكثدحا ام لك سيل بزاع نب ءاربلا لوق هنمو بوصمو هب لماع نيب
 هنم هعمسي ملو ةي هللا لوسر لاق لوقي دق هنا ىنعي بذكن ال انا الا ةلو هللا لوسر
 له لئس املف ةئيسنلا يف ابرلا امنا ةياور سابع نبا لسراو لسراف هب قثي نم ةاور لب
 اعامجا ناكف هلاسرا هيلع ركني ملو ةماسا يل هاور لب ال لاق ةي هللا لوسر نم هتعمس
 ةرمج ىمر ىتح ةيبلتلا عطقي ل زنيك يبنلا نا ىور سابع نبا نا كلذ نمو هبيوصت ىلع

 نبا نا ىور دقو هيلع ركني ملو سابع نب لضفلا كلذب هربخا هنا ربخا مث ةبقعلا
 نابا نب ىسيع لاق هنع هتياور ةرثك عم ليلقلا الا قي لوسرلا نم عمسي مل سابع
 هنألاربخ اودري ل كلذك دحاو ربخ هنأل اربخ اودري ل امل مهنا اذه ححصي ىذلاو

 لدعلا دحاولا ربخ لوبق ىلع عامجالاك لسرملا لوبق ىلع عامجالا نوكيف يا لسرم
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 امل هنا كلذو اقلطم ثيدحلا لسرم لوبقب نولئاقلا جتحا هتحصو عامجالا اذه توبثو

 لبقي نا بجو يوارلا ةلادعل لسرملا ربخلا لوبق ىلع ةباحصلا نم عامجالا تبل
 ىلع عقو دق نيعباتلا نم عامجالا نا ىلع الدع لسرملا ناك اذا تقو لك يف لاسرالا
 نمف بوصمو لسرم نيب مهو لسرملا در مهنم دحا نع وري مل هنأل اضيا لسرملا لوبق
 تلق دوعسم نبا نع دحاو نم ثيدحلا تعمس نا ينا اوملعا ىعخنلا لوق كلذ

 هنا ىنعي دوعسم نبا لاق تلق ةعامج نم تعمس ناو دوعسم نبا نع نالف ىنثدح

 ىورو ديز نب رباججتاياور نم ريثك يف اضيا لاسرالا عقو دقو هنظ ىوقي ثيح لسري
 مهريغو يرصبلا نسحلاو يفخنلاو يبعشلاو بيسملا نبا نع لاسرالا بجاحلا نبا

 در نا مهضعب لاق هعفدل هجو الف لسرملا لوبق ىلع نيعباتلا نم اعامجا كلذ ناكف
 افوقوم هلعف وا هلوق نم يعبات نع ءاج ام عوطقملاو نيتئاملا دعب تثدح ةعدب لسرملا
 ارثا ىمسي لهو اعطقنم ولو العف وا الوق يباحصلا ىلع رصق ام فوقوملاو ةجحب سيلو

 رباج لوقك هيلا هفاضا ناف ةلي يبنلا ىلا هفضي مل ام لعفن انك يباحصلا لوق نمو معن

 افوقوم هظفل ناك ناو عوفرملا ليبق نمف ةي هللا لوسر دهع ىلع لزعن انك هللادبع نب
 وا اذك ةنسلا نم يباحصلا لوقو اعوفرم نوكي ال ليقو عرشلا نايب يوارلا ضرغ نال
 انا يباحصلا لوقك اضيا عفرلا ةمكحف حيبا وا انيهن وا رمؤن انك وا ةزمهلا مضب انرما

 باحصا ناك ةريغملا ثيدحو لوزنلا ببسب قلعت ريسفتكو ةلي هب ةولص مكهبشا

 انك يعبات لاق ولو هعفر حالصلا نبا بوص ريفاظالاب هباب نوعرقي ةلي هللا لوسر
 ةفاضإ ناف عوطقم لب ةباحصلا نمزل هفضي مل نا فوقومب الو عوفرمب سيلف لعفن
 ريرقت نأل همدع لمتحاو مهريرقتو هيلع مهعالطا رهاظلا نال فقولا لمتحا مهنمزل
 ال امم هيلع افوقوم يباحص نع ءيش قا اذاو ةيقت هريرقت هيلا بسني ال دق ياحصلا

 ىلع لزنا امب رفك دقف افارع وا ارحاس ىنا نم دوعسم نبا لوقك هيف داهتجالل لاجم
 نع رصق ام فيعضلاو مكاحلا لاق ةباحصلاب نظلل انيسحت عفرلا همكحف ةلي دمح
 يف هتاجرد توافتو هتاور ضعب يف نعطلاك هدنس يف نهو ببسب نسحلا ةجرد
 هعنم يف لب هفعض ىلع عمجي مل ام فعضملاو ةحصلا طورش نم هدعب بسحب فعضلا

 ركنملاو فيعضلا نم ىلعا وهو رخآلا ضعبلل ةيوقتو مهضعبل فيعضت هدنس وا
 ريكذ يبا ثيدح هلاثم دهاش الو هل عباتم الف هيوار ةهج ريغ نم هنتم فرعي ال يوقلا

 رمتلاب حلبلا اولك ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماشه نع سيق نب دمحم نب ىجي
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 وا هتياورب وار درفنا ام بيرغلاف درفو زيزعو بيرغ ىلا مسقنيو هتاور تلق ام ذاشلاو
 مسقنيو دنسلا وا نتملا يف ظافحلا دحا يرهزلاك هثيدح عمجي نمع هيف ةدايز ةياورب

 بلاغلا وهو فيعض بيرغ ىلاو نيحيحصلا يف ةجرخملا دارفالاك حيحص بيرغ لا

 هتياورب درفنا ام زيزعلاو ريثك هنم يذمرتلا عماج يفو نسح بيرغ ىلاو بئارغلا ىلع
 يوارلا درفني ناب اقلطم نوكي درفلاو هنع ىورملا ظافحلا ةاور رئاس نود ةثالث وا نانثا

 عاونا وهو ةصاخ ةفص ىلا ةبسنلاب نوكيو مهريغو ةاقتلا نم دحاو لك نع دحاولا

 ةرمض الا هوري مل تبرتقاو فاقب ىحضالا يف ةي هتءارق ثيدح يف لئاقلا لوق هنمف
 صوصخ وارب ليه ام هنمو ىثيللا دقاو نع هللادبع نب هللا ديبع هب درفت دقف ديعس نب
 .يف يورملا ثيدحلا بقع رهاط نب لضفلا يبا لوقك نالف الا نالف نع هوري مل ثيح
 نع لئاو نب ركب هدلو نع دواد نب لئاو نع ةنيبع نب نايفس قيرط نم عبرالا ننسلا
 ملو لئاوألا ركب نع هوري مل رمتو قيوسب ةيفص ىلع مل وا يي يبنلا نا سنا نع يرهزلا
 مكحلاو بيرغ نسح هنا يذمرتلا لاق اذكو بيرغ وهف ةنيبع نبا ريغ لئاو نع هوري
 ال ما رخالا هيوار كراش له درف نا نظي يذلا ثيدحلا قرط عبتت دعب نوكي درفتلاب

 راهتشالاو رابتعالل هثيدح جرخي نا حلصي نمم رخا .ايوار نا ادرف هنوك دعب دجو ناف
 ل ناو ادهاش ىمس ىنعملاب ناك ناو اعباتم ىمس ظفللاب قفاوتلا ناك ناف هقفاو هب
 وه عوضوملاو ذئنيح قلطملا درفتلا هيف ققحتي هناف هانعمب وا هظفلب هجو نم دجوي
 مرحيو انيبم الا هب ملعلا عم هتياور مرحتو قلتخملا ىمسيو ةي هللا لوسر ىلع بذكلا
 يف هتنيرق وا هعضاو رارقاب فرعيو امهوحن وا ءارتفا وا نايسن هببسو اقلطم هب لمعلا
 لاق اهيناعمو اهظافلا ةكاكر اهعضوب دهشي ثيداحا تعضو دقف يورملا وا يوارلا
 ركنملا ليللا ةملظك هتملظو فرعي راهنلا ءوضك ءاوض ثيدحلل نا مثيخ نب عيبرلا

 ال ثيح ةعطاقلا لوصألا هضراعت نا اضيا عوضوملا هب فرعي اممو نيدلا رون لاق

 راصبالا هكردت ال ىلاعت هلوقل ضراعم .هناف ةيؤرلا ثيدحك هنيبو اهنيب عمجلا نكمي

 ىفنب ناتعطاق نيتيآلا نيتاه ناف ءيش هلثمك سيل ىلاعت هلوقلو راصبالا كردي وهو
 ' كلذ يف عمجلا نم لوؤح امو ايهنيب عمجلا نكمي الو هل ةهباشملا ىفنبو ىلاعت هتيؤر
 نيناكم نم وا دحاو ناكم نم دحاو هتاور نم طقس ام وهو عطقنملا اما اعطق لطاب

 انثا هتاور نم طقس ام وهو لضعملاو دحاو وار ىلع اهنم لك طقس ديزي ال ثيحب رثكاو
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 حيحصل او لسرم ١ ع ون نم ايهف تت هللا لوسر ل ق كل ام لوتك ن اوتن ١ م رك ق

 . ملع ١ هنل 'م افربق

 ملسو هيلع هللا ىلص هلعف ثحبم

 ةيرشبلا ةقلخلا يهو ةلبجلا ىلا بوسنم يلبج اهدحا عاونا ىلع ةلي هلعف نا ملعا
 مايقلاو جاوزألا ةرشابمو مونلاو برشلاو لكألاك هيلا ةجاتحم ةيرشبلا ةقلخلا نا ىنعمب

 انايب درو ام ىناثلا عرنلا اقافتا رشب لكل ةحابالا عونلا اذه مكحو كلذ وحنو دوعقلاو

 ةلي هلوق ليلدب ةولصلا اوميقا ىلاعت هلوقل نايب ةي هتالصك ةنسلاو باتكلا نم عىشل
 ةيآلا تيبلا جح سانلا ىلع هللو ىلاعت هلوقل نايب ةجحكو يلصا ىنومتيأر اك اولص

 اصصخع ةي هلعف نم درو ام ثلاثلا عونلا كلذ وحنو مككسانم ىنع اوذخ ةيتز هلوقل
 ناف اهيف هءادر ىوس مث ةولصلا يف لمعلا نع اناهن ول ايك ةنسلا وا باتكلا مومعل

 عونلا اذه مكحو ةيصعملا هيلع زوبحت ال دا ىهنلا مومعل صصخ لعف هءادر هتيوست

 ابجاو لعفلا ناك ابجاو نيبملا ناك نا هناف اصيصختوا هل انايب درو ام مكح هلبق يذلاو

 لك نايب مدقت دقو اضيا ابجاو صصخملا لعفلا ناك ابجاو صصخملا ناك ناو اضيا

 هنا ىلع ليلدلا لد ام عبارلا عونلا صيصختلاو نايبلا يباب نم هلحم يف كلذ نم دحاو

 ىحضلاو ءاحضالا بوجوكو اعم تاجوز عست جوزتك هتما نود نم هب صوصخ ةلي

 الف لاعفالا هذهب ةلي هتيصوصخ نيب دق ىعرشلا ليلدلا ناف كلذ وحنو ليللا مايقو

 رهاظف عبرا قوف ام جوزت عنم اما هيلع اهعقوا يتلا ةهجلا ىلع اهيف هعابتا هريغل لحي
 ال هنا ههجوف ليللا مايقو ىحضلاو ءاحضالا بوجو يف هعابتا عنم اماو باتكلا صنب

 عونلا ابدن اهلعف هل زاج نو هسفن ىلع اهبوجو ادقتعم تاعاطلا هذه قأي نا دحال لجي

 وا بوجو نم هتفص تملع ام لوالا نامسق وهو عاونألا هذه ريغ ىلع درو ام سماخلا
 ام ةحاباو ابدنو ابوجو كلذ يف هلثم هتماو كلذ نم ملع ام ىلع همكحف ةحابا وا بدن

 هللا لوسر يف مكل ناك دقل ىلاعت هلوق مومعل كلذ نم ءيش هب ىساتلا عنمي ليلد مقي مل

 ةحابتساو بدن ام بدنو بجو ام باجا يف هب ىساتلا بوجو اهرهاظو ةنسح ةوسا
 ىلع ةيعرش ةلالد تماق اميف الا هلاعفا نم عيش يف هب ىساتلا انمزلي ال ليقو حابتسا ام

 ايك هلعفك لعفن نا انرمءاي ملو هلعف اميف انيلع كلذ بوجو يضتقي ليلد ال ذا هب انفيلكت
 مكل ناك دقل ىلاعت هلوق اماف مككسانم ىنع اوذخ هلوقو يلصا ينومتيأر ايك اولص لاق
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 ةلمجم اهنا لدب ىساتلا بوجو يف يفكت اهنا ملسن الف ةيآلا ةنسح ةوسا ها لوسر يف

 هيف هعابتا انمزلي ام اهيفو هيف هعابتا انمزلي ال ام هلاعفا يف نا انملع دق انا اهلامجا نايبو

 حصي امنا هناب درو هيف هعابتا انيلع بجي امانل نيبت ةلالدب الا اذه نم اذه انل زيمتي الو

 نيتروصلا ين انل زيمت دقو اماف هيف ىساتلا انيلع بجي ال ام انل زيمت دق نكي مل ول متلق ام
 وهو اهلاثتما بجوف ةميركلا ةيآلا يف دوصقملا وهف امهادع ام نا انملع انمدق نيتللا

 اهيف بجي ايك تادابعلا ريغ يف هيف ىساتلا بوجو ىلع عامجالا ىعدن انا مث بولطملا
 هجوزت ينو هموص دسفي مل ابنج حبصا نميفو مئاصلا ةلبق يف هجاوزا ىلا اوعجر مهناف
 وا بوجو نم هتفص ملعن مل ام يناثلا مسقلا كلذ ريغو لالح وا مارح وهو ةنوميم

 هريغ ما بوجولا ةهج ىلع وها هل هئاتيا ةهج ىلع ةنيرق لدت ملو ةي هلعف امناو هوحن
 ىلع لمحي هنا جيرس نبا لاقف نحن هيلع هعقونف لمحي ام ىلع نويلوصالا فلتخا

 كلام لاقو طقف بدنلا ىلع لمحي لب يعفاشلا لاقو هبوجول هعاقيا انمزليف بوجولا

 الاو بدنف ةبرقلا دصق ةلي هنم رهظ نا بجاحلا ناب لاقو ةحابالا ىلع لمحي لب

 يف مكل ناك دقل ىلاعت هلوق مومعب بوجولاب نولئاقلا جتحا فقولاب ليقو حابمف
 هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتأ امو مومعبو هعبتاف هلوقو ةنسح ةوسا هللا لوسر

 امنا هناب لوألا نع بيجاو مهلاعن اوعلخف ةولصلا يف هلعن علخ دقف اضياو اوهتناف

 مل ثيح اما بجاو لعفلا نا ملعي ثيح بوجولا ةهج ىلع عابتالاو يساتلا بجي

 ىلاعت هلوق نم دارملا ناب يناثلا نع بيجاو بجاو لعفلا نا ىلع ليلد الف كلذ ملعي
 اولص هلوقلف مهلاعن علخ اماو هنع مكاهن امو ليلدب هب مكرما ام يا لوسرلا مكاتأ امو

 الو لوقلاب غيلبتلا مزلتسا ابجاو ناك ول هناب بدنلاب نولئاقلا جتحا يلصا ينومتيأر ايك

 ابودنم راصف ةنسح ةوسا هللا لوسر يف مكل ناك دقل ىلاعت هلوقل ةيفتنم ةحابالاو غيلبت
 ام ىلع ليلد ال ثيح ةققحملا يه ةحابالا ناب ةحابالاب نولئاقلا جتحا لاح لك ىلع

 ىلاعت هلوق نم لصاح ةيبدنلا ىلع ليلدلا ناب بيجاو اهيلع فوقولا بجوف اهقوف
 ةبرقلا لضف ناب حابمف الاو بدنف ةبرقلا دصق رهظ نا هناب نولئاقلا جتحا هوعبتاف

 وهف ةينرقلا مدع دنعو ةيبدنلا ىلع اهب لدتسيف هكرت ىلع لعفلا ناحجر تبثت ةنيرق
 هلمح نا لوقن نحنو مهعم ةلدألا هذه ضراعتل اوفقو امناف فقولاب نولئاقلا اما حابم
 هتيصوصخب ليلدلا ماق ام الا هريغلو هل عرش يتي هلاعفا نأل حيحصلا وه ةيبدنلا ىلع
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 نأل بوجولا ةجرد هب غلبن ملو هريغ ىلع هل ةيزملا توبثل حابملا نع هب انعفرتف هب
 نينت هنع دراولا لعفلا اذه هتابثا ف فكي ملو ليلدب الا تبثي ال يمازلا رما بوجولا

 . هيف تالامتحالا هذه توبثل

 يف هلاوحا نئارق نم لصاحلا رارطضالاب ةلي هلعف مكح فرعي نيدلا رون لاق
 هدصق نم هل نودهاشملا هفرع ايف تارامالا دنع لصحي دق يرورضلا ناف هدصقم

 لقنلا ةحص عم هب لمعلا انيلع بجو انيلا هولقن اذاو هعابتا مهيلع بجو ةرورض

 ةحابا وا بدن وا بوجو نم ةي هب هفصي امب هلعف مكح اضيا ملعيو هريغوا رتاوتب
 همكحف لمجم باطخل انايب هلعف هنوكب همكح اضيا ملعنو هايا هفصو ىضتقمب لمعيف

 قفارملا ىلا مكيدياو ىلاعت هلوق لوزن دعب نيقفرملا عم نيعارذلا هلسغك نيبملا مكح
 باطخلا كلذل الاثتما هلعف نا لاح ةنيرقب انتفرعم وا هلوق اما انايب هنوك ىلا انقيرطو
 ىضتقا اهفلاخي العف اهيف لعفن نا اناهن نا دعب ةولصلا يف لاعفالا نم يي هلعف امو
 هيلع زوجت ال ةي هنأل كلذ وحنو هءادر ىوسي وا ةعاخنلاب ىمري نا وحن ةحابالا

 صيصخت ىهنلا دعب هلعف ناب عطقنف هلاوقاو هلاعفا يف هب ءادتقالاب انرما دقو ةيصعملا
 بوجولا ىلع ليلد الو همكح ةهج ملعن ملو ةي هلعف ام كلذكو ذئنيح ىهنلا مومعل
 . ملعا هللاو بدنلا نيعت ابجاو نكي مل اذاف هب ىسألاب انرما دق ذا بدنف

 ملسو هيلع هللا ىلص هريرقت ثحبم

 راكنالا ىلع ارداق ناكو دحا نم الوق عمس وا العف ملسو هيلع هللا ىلص ىأر اذا

 نكل اقافتا هزاوج ىلع اليلد نوكيف لعفلا كلذ ىلع هنم اريرقت كلذ ناك هركني ملف
 لَي ىأر ول هناف هوحنو هللاب رفكلاك مارحلا مولعم لوقلاو لعفلا كلذ نوكي نا طرشب

 ىلا رورملا زاوج ىلع اريرقت هنم كلذ ناك ام هيلع ركني ملف ةسينكلا ىلا ارام ايسوجم
 هركني ملو لعفلا كلذب ملعي نا اهدحا اطورش ةلي هريرقت ةيجحل نا ملعاو ةسينكلا

 لمتحي امم لعفلا كلذ نوكي نا اهثلاثو هركني ملف راكنالا ىلع ارداق نوكي نا اهيناثو

 هيلع هركني ال نا اهعبارو ريرقت هنع توكسلا يف سيلف هللاب رفكلا وحن جرخيف خسنلا
 هلاح نم ملعي نا اهسماخو راكنالا كلذب ىفتكا دق نوكي نا ةفاخم هريغ هترضح يف

 ل اذا هلك اذه ريرقت الف لفاغ هنا لمتحا ناف هنع لفاغ ريغ لعفلا كلذل هبتنم هنا
 ىلع لدا كلذ ناك هراشبتسا رهظ ول امالوقلا كلذ وا لعفلا كلذل راشبتسا هنم رهظي
 . هب دبعتلا ىلع اليلد نوكي الو زاوجلا
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 تدم دقو يجلدملا لوقب ةي هراشبتساب يعفاشلا كسمتل هجو الف نيدلا رون لاق
 ايعرش اقيرط ةفايقلا لعج ف ضعب نم اهضعب مادقالا هذه نا ةماساو ديز مادقا هل

 ام مصخلا مازلاو قحلا ةقفاومل ناك امنا هراشبتسا نا لوقن انأل بسنلا يف اهب ذخ ؤي

 ناف اخوسنمو اخسان نوكي هنا ثيح هلعف مكح نيم هريرقت مكحو هلصا ىلع همزلي

 ميرحتلل اخسن كلذ ناك هيلع هركني ملف مرمل ا كلذ لعف نم ىأر مث ميرحتل ا قبس

 . ملع ا هللاو حيحصل ا ىلع مومعلل اصصخو لمجملل انايب نوكي اذكو

 ىلع ال ما هعابتا انمزليو هريغ ىلع ةجح نوكي له يباحصلا بهذم يف فلتخا

 هلوق نأل ال ما سايقلاب كردي هلوق ناك ءاوس هعابتا انمزلي هنا اهدحا بهاذم ةثالث

 اودهاش مهنأل مهريغ ىأر نم ىوقا مهيأرف ىأر نع ناك ناو اهيف عامس نع ناك نا

 اهيناثو صوصنلا اهيف تلزن يتلا لاوحألا اودهاشو ماكحالا نايب ي ةي يبنلا قيرط

 يف ءاطخلا لامتحاو يأرلاب ىوتفلا مهيف رهظ دق مهأل اقلطم هديلقت زوجي ال

 رخا دهتجمل زجي مل ءاطخلا لمتحا اذاو ءاطخلا نم مهتمصع مدعل تباث مهداهتجا

 سايقلاب كردي ال ايف هديلقت بجي اهثلاثو هدعب نمو يعباتلا ديلقت زوجي ال اك هديلقت

 الف سايقلاب كردا ذا اماو فتنم مهنع بذكلاو بذكلا وا عامسلا الا هل هجو ال ذا

 . بيصيو ءاطخي دهتجملاو روهشم مهنم يأرلاب لوقلا نأل بب

 ناك ول ذا هريغ ىلع ةجح نوكي ال يباحصلا بهذم نا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 نا كلذ نايبو الصا ةلئسم يف فالخ ةباحصلا نيب عقي ال نا مزل دحا ىلع ةجح

 ىلع ةجح يباحصلا لوق ناك ولف لئاسملا نم ريثك يف ةباحصلا نم عقو دق فالخلا
 الو هعابتا نيقابلا مزليف هريغ ىلع ةجح لوق ىلا مهنم قبس نم نوكي نا مزل هريغ
 . ملعا هللاو اوفلتخا دق مهنا مولعملاو هفالخ مهعسي

 ةمتاخ

 هيف ال ما انل اعرش هنم خسني ل ام نوكي له لسرل ا نم انلبق نم عرش يف فلتخا

 انل اعرش نوكي يناثلا بهذملا اقلطم انل اعرش نوكي ال لوألا بهذملا بهاذم ةثالث
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 انل اعرش هنم خسني ل ام نوكي نا ثلاثلا بهذملا هءاقب انملع خسني . اذا هنال اقلطم

 ىلع كلذ نوكي نا امهيناثو هل راكنا ريغ نم هيبن وا انيلع هللا هصقي نا امهدحا نيطرشب

 اوفوا موق ايو مالسلا هيلع بيعش نع ةياكح ىلاعت هلوق يف ايك انل عيرشتلا ةهج
 مكنا مالسلا هيلع طول نع ةياكح ىلاعت هلوق يف ايكو ةيالا طسقلاب نازيملاو لايكملا

 نع ةياكح ىلاعت هلوق يف ايكو نيملاعلا نم دحا نم اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتأتل

 تايآلا هذه ناف ةيآلا نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نا اهيف مهيلع انبتكو ةاروتلا

 نم ائيش انيلع ركني ملو اهمكح انلبق نم ىلع عرش دق هنا اهيف انيلع هللا صق اهوحنو
 ىذلا وه بهذملا اذهو انل اعرش ناكف انل عيرشتلا ةهج ىلع اهصق دقو اهماكحا

 .. هللا همح نيدلا رون هراتخا

 عيرشتلا ةهج ىلع هلوسر وا هللا هصق اذا لوقي نا لئاقلو لاق

 انل عرش دق نكي مل اميف عازنلا لحم نأل انيبن عرش وه امناو انلبق نم عرشب وه سيلف انل
 انلبق نم عرش ناب لوقلا سفن وه نيدلا رون هراتخا ام نوكيف عرش اميف ال خسني ملو
 انل عرشب سيل هناب نولئاقلا جتحا ايظفل فالخلا نوكيف رهاظ اذهو انل عرشب سيل

 ذاو ىلاعت هلوق ليلدب عئارشلا يف الصا ناك ةي انيبن ناب خسني مل ولو
 ال قدصم لوسر مكءاج مث ةمكحو باتك نم مكتيتا امل نييبنلا قاثيم هللا ذخا

 بوجو يف ارخا ثعب نم ةما ةلزنم مهنا ىلع لئالدلا نيبا نم هناف هب ننمؤتل مكعم
 اعبات نوكي نا مزل الاو همدقت نم ةعيرشل اهبات ةلي انيبن نوكي نا زوجي الف هعابتا

 اما لقعلاو لقنلاب خسني مل ام انل عرش هناب نولئاقلا جتحا هتبترم طح هيفو اعوبتمو

 ناممالل مسا ىدهلاو هدتقا مهادهيف هللا ىده نيذلا كئلوا ىلاعت هلوقف لقنلا

 ام نيدلا نم مكل عرش ىلاعت هلوقبو مهعرش عابتا يبنلا ىلع بجيف اعيمج عئارشلاو
 هنع بيجاو عئارشلاو ناميالا نم هب ىلاعت هلل نادي امل مسا نيدلاو احون هب ىصو

 يذلا لوسرلا نا وهف لقعلا اماو ناميالا يا ةعيرشلا لوصاب نيدلاو ىدهلا صيصختب

 اذكف هدعب رخا لوسر ثعبي الوسر نوكي نا نم جرخي مل هيلا ةبوسنم هتعيرش ناك
 اهيف خسنلا ليلد مقي مل ام رخآ لوسر ثعبب اهب الومعم نوكت نا جرخت ال هتعيرش
 لوسرلا ثعبب اهخسن حصي قباسلا لوسرلا ةعيرش نال كلذ ملسن ال هناب بيجاو

 ماق دق هنا لوقن انا ىلع هل اهتوبث دعب اهخسن نكمي ال هناف ةلاسرلا ةفص فالخب يناثلا
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 ليبس ىلع هيبن وا هللا هصق ام الا ةي انيبن عرشب عئارشلا نم قبس ام خسن ىلع ليلدلا

 ةي هلوقو ةيآلا ةفاك ملسلا يف اولخدا اونما نيذلا اهيأاي ىلاعت هلوق كلذو انل عيرشتلا

 ىراصنلاو دوهيلا تكوهت ايك متنا نوكوهتما رمع دي يف ةاروتلا نم ةفيحص ىأر نيح
 مهعوجر ةباحصلا لاح نم مولعملافاضياو ىعابتا الا هعسو امل ايح ىسوم ناك ول هللاو

 ىلا ةثداحلا نع ثحبلا يف نوتفتلي الو داهتجالاو سايقلا ىلا ةلي هنم صنلا دقف دنع

 ل ولو انل عرشب سيل انلبق نم عرش نا ىلع اعامجا مهنم كلذ ناكف ةمدقتملا عئارشلا
 . انل عيرشتلا ليبس ىلع هيبن وا هللا هصقي مل ام خسني

 ادبعتم ةلي انيبن ناك له اهتروص ةلئسم ىلع ةعرفتم ةلئسملا هذهو نيدلا رون لاق
 امنا ةليم هنا قحلاو لاق نالوق ةءادتبم ةعيرشب ءاج امناو ال ما هلبق نم ةعيرشب ةثعبلا دعب
 لبق اما فلاخ وا ةقباسلا عئارشلا مكح اهضعب قفاو ءاوس ةءادتبم ةعيرشب ثعب

 وهو نورخا فقوتو دعبتي مل هنا ليقو ءايبنألا نم هلبق نم عرشب دبعتم هنا ليقف ةثعبلا
 هيضتقي يذلاو نكمم هقح يف نيلاحلا الكو هملع انيلإ ىهتنا امب الا انل ملع ال ذا قحلا

 هب موقت امو ديحوتلا اما هلبق نم عرشب دبعتم ريغ ةثعبلا لبق ناك هنا ةي هتريس رهاظ
 لبق ناك دقو اهدعبو ةثعبلا لبق ةلي قفو دقو ءالقعلا عيمج هب فلك دقف لقعلا ةجح
 ءاشنف هل قيفوت نسحو ىلاعت هللا نم اديدست ةيلهاجلا تاروذاق نم اظوفحم اضيا ةثعبلا

 يذلا تقولا ىلا ىهتنا ىتح مالسلا مهيلع ةكئالملاب انورقم هظفحو ىلاعت هللا فنك يف
 وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ةي ىمظعلا ةماركلا روهظ هيف هل هللا دارا
 . ملعا هللاو ميظعلا لضفلا

 عامجالا ثحابم يف ثلاثلا نكرلا

 عمجا لاقي قافتالاو هيلع مزع ىنعمب اذك ىلع عمجا لاقي مزعلا ةغللا ي عامجالا

 ءايلع قافتا نيملسملا ةماعو ءاهقفلاو نييلوصالا فرع يف وهو اوقفتا ذإ اذك ىلع موقلا

 ملو مهضعب دازو رم أ ىلع رصع ف ني دمح ةما قافتا 17 رصع ف مكح للع ةمألا

 فيرعتل ا ىلع نولخديو ةمألا م اوع لوأل ١ فيرعتل ا ىلع جرخيف رمتسم فالخ هقبسي

 عامجالا ةروصو هللا ءاش ناهلحم ف كلذ نم دحاو لك نايب قأي لحمو طورش هلو يناثلا

 نا وا حابي وا هركي وا بدني وا مرحي وا اذك بجع هناب نيربتعملا نم دحاو لك قطني نا

 ىلع اولصي نا وحن هباحص لعف كلذ ف ىط اوي العف نيربتعملا نم دحاو لك لعفي
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 وحن ءيش كرت ىلع اوقفتي وا صقني الو اهيلع مهضعب ديزي ال تاريبكت عبراب ةزانجلا
 وا اهيف بجاو ريغ هنا ىلع اعامجا نوكيف كلذ وحن وا ديعلا ةولص يف ناذآلا اوكرتي نا

 لمعلا وا لوقلا كلذ راشتنا دعب نوقابلا تكسيو المع لمعي وا الوق مهضعب لوقي

 ةولص مهضعب لاق اذا اك هيلع نوتكسي لب هوركني الف هراكن أ لع ةردقل ا عمو مهيف

 ىلع اعامجا ناك مهنم دحا هركني ملف لوقلا اذه مهيف رشتناف ةعورشم فوسكلا

 ناعون عامجالاف اهتيضرف ىلع عامجالا تبث هوركني ملو ةضورفم الثم لاق ولف اهتيعرش

 عونلاو دحاو ءيش ىلع مهلاعفا ىطاوت وا مهلاوقا قافتا هيف ام وهو يلوق عامجا امهدحا

 راشتنا دعب هيلع نيقابلا توكس عم هلمع وا مهضعب لوق هيف ام وهو قوكس يناثلا
 رخآلا مكح فلاخم مكح نيعونلا نم دحاو لكلو هراكنا ىلع ةردقلا عمو مهيف كلذ

 نكل روهمجلا دنع اهفلاخ نم قسفي ةيعطق ةجح هنا وهف يلوقلا عامجالا مكح اما

 له فالخ اهيف نوكي ال عضوم ينفو اهركذ قالا اهطورش لامك دعب ةيعطق اهنوك
 ةيعطق ةجحب سيلف عامجا ريغ ما عامجا هنا فالخلا هيف عقو ايف ال ما عامجا لاحلا كلذ

 . اقافتا

 ةجحب سيل هنا اومعزف جراوخلا ضعبو ةضفارلاو ماظنلا فلاخو نيدلا رون لاق
 باتكلا نم ةلدا ةيعطق ةجح هطورش لامك دعب يلوقلا عامجالا نا ىلع روهمجللو لاق

 اطسو ةما مكانلعج كلذكو ىلاعت هلوق اهنمف باتكلا نم مهتلدا اماف عامجالاو ةنسلاو

 ىئابجلا يلعوبا هب جتحا اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل
 مزلتست ةداهشلاو ةداهشلا يف لوسرلا ةلزنمب مهلعجف ىئابجلا لاق انباحصا ضعبو

 مهتفلاخم تمرحف ءاطخلا نم مهتعامج ةمصع ىا مهتمصع كلذ ىضتقاف ةلادعلا

 اريصم تءاسو منهج هلصن ىلوت ام هلوق نينمؤملا ليبس ريغ عبتي نمو ىلاعت هلوق اهنمو
 ةقاشم ىلع دعوت ايك نينمؤملا ليبس ريغ عابتا دعوت ىلاعت هنا اهب جاجتحالا هجرا
 ةفئاط لازنال ةنيتم هلوق وهف ةنسلا نم مهالدتسا اماو ةجح هنوك بجوف ةت لوسرلا

 نوفني هلودع فلخ لك نم ملعلااذه لمحي ةي هلوقو نيرهاظ قحلا ىلع ىتما نم

 ةحوبحب هترس نم ةي هلوقو نيلهاجلا ليواتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت هنع
 نم مالسالا ةقبر علخ دقف ربش دق ةعامجلا قراف نم ةي هلوقو ةعامجلا مزليلف ةنجلا

 ةعامجلا ةمزالم مكيلع ةلي هلوقو ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قراف نم ةلي هلوقو هقنع
 ىلع ةرتاوتم ةحيحص ةفلتخم قرط نم ةددعتم رابخا اهوحنو هذهف ريثك كلذ رئاظنو
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 متاح دوجو ىلح ةعاجش رتاوتك اهانعم رتاوت حص دقف اهتارابع تفلتخا ناو دحاو ىنعم

 هيلا عوجرلا بوجوو عامجالا وهو ريبك لصا يف ةدراو رابخالا هذه نألو مشاهوبا لاق

 نع تكاسلا ملعي مل اذا زجي مل ريبك لصا يف ادراو ناك امو هللا باتك ىلا عوجرلاك

 ةسداس ةولص مث نا و ار ىور ول اك هركني لب هيلع ريكنل ١ كرتي نا هتحص ةي اور

 نع توكسلا هنكمي ال كلذ ةحص ملعي ل نم ناف سمخلا ضرف دح ىلع ةضورفم

 ين ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا ةلزنم عامجالا ليزنت يف ةدراولا رابخألا هذه كلذكف هراكنا

 هذهب انملعف اهركنال اهتحص اهتياور دنع تكاسلا ملعي مل ول هيلا عوجرلا بوجو
 بحاص لاق هيلع تعمتجا اييف ةمألا عابتا بوجو ف ةيورملا رابخالا ةحص ةقيرطلا

 تيوراهنا متفرع امبو لوقي نا لئاقل نا الخ اهلبق يتلا نم ىوقا ةقيرطلا هذهو جاهنملا
 . ةيداحا اهسفن يف يهو كلذ ىلا ليبسلا نياو دحا اهركني ملو ةعماج ةرضح يف

 عامجالا ةلدا نوكل ةيعطق ال ةينظ ةجح عامجالا نا ىلا ليمي وهو نيدلا رون لاق

 وهو يخامشلا ردبلا هعبتو بجاحلا نبا هلاق ام وهف عامجالا نم مهليلد اماو هدنع ةينظ
 يضقت ةداعلاو بجاحلا نبا لاق مهعامجا فلاخ نم ةئطخت ىلع تعمجا ةباحصلا نا

 مزلتساف ينظ ال يعطق ليلد نع الا دحا ةئطخت ىلع عمجت ال ىمظعلا ةعامجلا نا

 ءاطخب عطقلا ىلع اوعمجا هلجال يعطق ليلد ىلع مهعالطا لوصحب عطقلا كلذ

 الو لمعلا بجوت ةينظ ةجح وهف يتوكسلا عامجالا مكح امو هملعن مل ناو مهفلاخ
 حيحصلا ىلع هقسفب مكحي ال يوكسلا عامجالا فلاخ نمف لدعلا ربخ لثم ملعلا ديفت

 ةفلاخم عم الا نوكي ال قيسفتلا نال يداحآلا ربخلا فلاخ نم قسفب مكحي ال ايك
 اسأر ةجحب سيل هنا ليقو اضيا ةيعطق ةجح يتوكسلا عامجالا نا ليقو عطاقلا ليلدلا
 عامجالا فلاخ ولو هسفنل رظني نا دهتجملا مزليف دحاولا ملاعلا لوق ةلزنمب وه امناو
 . قوكسلا

 عوقو نا ملعاو كلذ ىلع ةجحلا نم اندروا امل مدقت ام حيحصلاو نيدلا رون لاق

 لقن اذكو نكمم انيلا مهعامجاب ملعلا غولب اذكو نكمم عامجالا لها نم عامجالا

 دقو ةثالثلا تاماقملا هذه نم ءيش يف ةلاحتسا الف نكمم مهنع دعب نمل مهعامجا
 ضفاورلاو جراوخلا ضعبو ماظنلا معزف لوألا ماقملا يف ءاوهألا لها ضعب فلاخ

 ىلا مكحلا لقن عنمي ةمالا راشتنا ناب هدوجو عانتما ىلع اوجتحاو عامجالا دوجو عانتما
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 ليلق ددع نيدهتجملا ناب بيجاو دحاو مكح ىلع مهعامجا عنتميف مهنم دحاو لك

 مهنم دحاو لك عالطا عانتما كلذ عم مزلي الف ماكحالا نع ثحبلا يئ داهتجا محلو

 هتاذ يف حص ناو عامجالا نا اومعزف يناثلا ماقملا يف مهضعب فلاخو مكحلا كلذ ىلع

 ليلد نع اما ناكل عامجالا حص ول هناب كلذ ىلع اوجتحاو عنتمم عامجا هناب ملعلا نكل

 ىهتنا ايك انيلا هلقن يهتني نا بجو عطاق ليلد نع ناك ناف ينظ ليلد نع اماو عطاق

 كلذ ناب بيجاو حئارقلا فالتخال هنومضم ىلع قافتالا عنم ينظ نع ناك ناو مهيلا

 ايلج ىنظلا نوكي دقو ىعطقلا لقن نع ىنظلاب ىنغتسي دق ذا نيفرطلا يف عونم ريغ
 ناكما :مهزيوبحت دعب انيلا هلقن ةحص نم اوعنمف ثلاثلا ماقملا يف مهضعب فلاخو

 عامجا لوصح انردق ول هناب كلذ ىلع اوجتحاو هنامز يف هيلع عالطالا ناكماو هدوجو

 ءافخ انزيوجتل نيقيلا لوصحو انيلا هلقن عنمب يضقت ةداعلا ناف مكح ىلع فلسلا

 لوق لبق هعوجر وا هبذك وا لومخو ارسا وا ضرم اما ثداحل رصعلا كلذ لها ضعب

 ال هناب بيجاو ديفي رتاوتلاو ديفي ال يداحالا نأل ةداع ليحتسم هلقنف ملس ولو رخآلا

 دتعن الو نظلا ىلع عطاقلا صنلا ميدقتب لقنلا رتاوتب نوعطاق اناف رومألا هذه ملسن
 . ملعا هللاو جراوخلا ضعبو ةعيشلا ضعبو ماظنلا راكناب

 عامجالا لها ركذ

 هل تناك نم لك دهتجملاب دارملاو عبتمو دهتجم لك قافو عامجالا داقعنا يف ربتعي

 ناك نم لك عبتملاب دارملاو اهتلدا نم ةيعرشلا ماكحالا طابنتسا ىلع اهم ردتقي ةكلم

 كلذكو هفالخب ربتعي ال هناف قسافلا كلذب جرخيف حلاصلا فلسلا ةقيرط اكلاس
 كرشي وا هب قسفي ليواتب حلاصلا فلسلا ةقيرط نع داح نم وهو عدتبملا جرخي اضيا
 نم نيربتعملا عامجا صقني ال ءالؤه فالخ ناف نيلواتملا ضعبل كرشلا تبثا نم دنع

 ىلع جتحاو قسافو نمؤم نم ةي انيبنل نوقدصملا ربتعملا لب مشاهوبا لاقو قحلا لها
 هتما عيمجل ماع هرهاظف رابخألا نم هوحنو ةلالض ىلع ىتما عمتجت ال ةي هلوقب كلذ
 . قسافو نمؤم نم قدصملا ىلع قلطت ةمالاو

 ءادهش اونوكتل ىلاعت هلوق كلذو باتكلاب صصخم ثيدحلا مومع نيدلا رون لاق
 نيربتعملا نع قسافلا جورخ حص اذاو لاق ةلادعلا ءادهشلا يف طرتشي ذا سانلا ىلع
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 اعامجا ىرخألا لوق ريصي نيتفئاطلا ىدحا قسف نا تفرع عامجالا ةحص يف

 مهو طقف ءاهقفلا جرخي عامجالا داقعنا ةحص يف هريغ نود دهتجملا طارتشابو
 ربتعي الف ديلقت نع ناك ناو اطابنتسا ال القن ةيعرفلا لئاسملا ليصحتب نوفورعملا

 مهريغ عامجا نود مهعامجاب دتعيو مهفالخ ربتعي لب ليقو عامجالا ةحص يف مهفالخ

 هب دارملاو يلوصالا اضيا جرخيو اهظفح . ىلع لابقالاو ماكحالل ليصحتلا لها مهنأل

 هفالخ ربتعي ليقو هفالخ حدقي الف ةعيرشلا رئاس نود طقف لوصألاب ةفرعم هل ناك نم

 . قافو عم الا عامجالا دقعني الف

 داهتجا ماقم هنأل اضعب مهضعب ءىطخي ال لاوقالا هذه لهاو نيدلا رون لاق

 اهتبثا نم دنع ةينظ ةجح يه امنا ةروكذملا لاوقألا نم لوق لك ىلع عامجالا ةيجحو

 مكحي ةيعطق ةجح عامجالا نوكي الو ملعلا نود اهب لمعلا مزليف كل انه ةجح

 اهقحمو اهقسافو اهنم ؤمو اهلهاجو اهملاع ةمألا تعمتجا اذا الا اهفلاخ نم قيسفتب

 نم كلذ ىلع اوضرقناو فالخ هيف مهقبسي مل مكح ىلع اعيمج اوعمتجا اذاف اهعدتبمو
 عيمج عامجاب ةيعطق ةجح عامجالا نوكي انهاهف مكحلا كلذ نع مهدحا عجري نا ريغ

 مهعامجا نوكي ال نا اهنمو اهركذ قآلا طورشلا لامك دعب كلذو عامجالا ربتعا نم
 نودو ةربتعملا طورشلا نم كلذ ريغ ىلا رتاوتلا انيلا مهعامجا لقني ناو صنلل افلاخ

 ىلع ةينظ ةجح عامجالا نوك يف نيدهتجملا رابتعا ىفكيو ةينظ ةجح عامجالاف اذه
 ةمألايدهتجم ضعب قافو عامجالا ةحص يف يزبجي سيلو نيدلا رون هراتخا ام بسح

 لها نم فلاخ ولو اريثك اددع كلذ ىلع نوقفتملا غلب ناو رخآلا ضعبلا فالخ عم

 . نوقابلا قفتاو نانثا وا دحاو داهتجالا

 فالخ نا ىلا يزارلا ركبوباو ريرج نباو طايخلا بهذو هللا همحر نيدلا رون لاق
 مكيلع ةلي لوقل ةعطاق ةجح عامجالا نوكي لب عامجالا مزحي ال نينثالاو دحاولا

 ركنا نا ليقو رثكالا عابت ال ةبجوملا ثيداحالا نم كلذ ريغ ىلع مظعالا داوسلاب
 ربتعملا ناب نالوقلا درو الف الاو اعامجان مهقافتا ناك فلاخملا كلذ فالخ نوقفتملا

 عامجا نوكي ال كلذكو عامجا الف دوجوم ريغ نيتروصلا يف وهو عيمجلا نم عامجالا
 اما ةمألا عيمج عامجا ضورفملاو ةمألا ضعب مهنأل ةجح مهريغ فالخ عم ةنيدملا لها

 ةنيدملا لها عامجا نا كلام لاقو ماوعلاو ءايلعلا عيمج اماو مهئاملعو مهيدهتجم عيمج
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 ربخلا در هنا كلام نع روهشملاو مكاحلا لاق كلذ يف مهريغ مهفلاخ ناو يا ةجح

 ةنيدملا ةني هلوق كلذ ىلع ةجحلاو كلام باتتسي بيوذ نبا لاق ىتح ةنيدملا لها لعفب

 ةجح اهلها عامجا نوك مزلتسي ال كلذو اهلضف ىلع ليلد هناب درو اهثبخ يفنت ةبيط

 اهنع نيجراخ اوناك ةباحصلا ءايلع رباكا نا مث كلذب لئاق الو ةكم يف كلذ مزلالاو

 وباو ةرصبلا يف سناو ةفوكلا يف اوناك مهريغو ىسوم اباو دوعسم نباو ايلع ناف
 فالخب دتعي ال نا لاحملا نمو ةذبرلا يف ناك رذ وباو نئادملاب ناملسو ماشلاب ءادردلا

 فالخ عم ةي يبنلا تيب لها عامجا نوكي ال اضيا كلذكو ةنيدملا لهأل ءالؤه

 ةجح مهعامجا نا ةلزتعملا نم يرصبلا هللادبع وباو ةيديزلا تلاقو اعامجا مهريغ
 لعف وا لوق يف هللا مكح ةفلاخمل أطخلا نم ةموصعم مهتعامج ناب كلذ ىلع اوجتحاو

 ىلع زوجي ايكف ءاوس كلذ يف مهريغو مه لب مهل ةمصعلا توبث ملسن ال هناب درو

 رمعو ركب يبا نيتفيلخلا قافتا نوكي ال كلذكو مهيلع زوجي اضيا كلذك إاطخلا مهيغ

 مهنأل اعامجا ةعبرالا افلخلا قافتا الو ةمألا ضعب ايهنال اعامجا مهريغ فالخ عم

 . هفالخ قحلاو ةجح ةعبرالا ءافلخلا عامجا نا ةيرهاظلا ضعب معزو ةمألا ضعب

 ناو عامجالا ةحص يف ربتعم نيدهتجملا عيمج قافو نا تفرع اذاف نيدلا رون لاق

 نا ملعاف نوقفتملا رثك ناو اعامجا نوكي ال رخآلا ضعبلا فالخ عم مهضعب قافتا

 نم عم هرابتعا بجو ديز نب رباجك ةباحصلا نمز يف داهتجالا ةجرد غلب اذا يعباتلا

 ربتعي ال ليقو مهعامجا هفالخ عم دقعني الو مهل اقافو هقافو نوكيف ةباحصلا نم هكردا

 . هنود عامجالا مت دق لب هفالخب دتعي مل مهفلاخ اذاف مهعم

 ادع نم عامجا ربتعي مل نم عم كلذ يف فالخلاو ةكرب نبا اذه ىلعو نيدلا رون لاق

 دق هنا كش الو رصعلا لها عامجا ربتعملا ناب درو هب دتعي ال هنا اومعز مهناف ةباحصلا

 دق ذا نيعباتلا يواتف اوركني مل ةباحصلا ناف اضياو هب دتعاف رصعلا لها نم راص

 مهريغو بيسملا نب ديعسو نسحلاو حيرشو ديز نب رباجك مهتقو يف نوتفي اوناك
 حصي الف ةفالخب دتعي ال فيكف هرظنب ربتعي نمم ناك اذاف ةمألا هضعب يعباتلاف اضياو

 نوكي ال اضيا كلذكو تحت عامجا ال ذا مهلوقل فلاخم وهو ةمألا تعمحا لاقي نا

 لها قافتا نوكيف ةلي دمحم ةما عيمجلا نأل هريغ نود نامز لها ىلع افوقوم عامجالا
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 ىدحاو ةيرهامالا تلاقو ةباحصلا عامجاك ةباحصلا دعب نم عامجاف اعامجا رصع لك

 ةيضق عامجالا لحمو هفالخ قحلاو ةباحصلا دعب نم عامجاب دتعي ال دمحا نع نيتياورلا

 نم ءيش يف مدقت نم ضعبل فالخ اهيف دجوي ملو ةنس وا باتك نم صن اهيف دري مل
 ةيضقلا يف فالخلا مدقت اماو تايعرشلا يف مدقا هنوكلف صنلا اما ةقباسلا ةنمزألا

 عوقو حصي الف اقح نيلوقلا نم دحاو لك نوك ىلع عامجالا ةحص زوجن ال انالف
 . حصي ال اذهو أطخ قحملا كلذ نا ىلع اعامجا ريصي ذا امهدحا ىلع عامجا

 ةجح ريصي فالخلا دعب عامجالا نا ىلا هريغو ىخركلا بهذو نيدلا رون لاق

 عمجا نا ةفينح يبا باحصا ضعبو يعفاشلا لاقو فالخ هقبسي مل ولو ايك ةعطاق
 رون لاق . رم امل الف مهريغ عمجا ناو ةفالخ ىلع مهريغل لوق ال ذا ةجحف نوفلتخللا

 . ملعا هللاو حيحصلا وه لوألا لوقلاو نيدلا

 عامجالا طورش ركذ

 باتك نم هيلا نودنتسي دنتسم نيعمجملل نوكي نا لوألا طرشلا طورش عامجالل

 كلذ ناك مهدنتسم انملع ناف اينظ وا ايعطق دنتسملا كلذ ناك ءاوس داهتجا وا ةنس وا

 بجو مهنم عامجالا لوصح عم هانلهج ناو ملعلا يف اعسوتو ةينانئمطالا يف انل ةدايز

 لبق نم دنتسم مهدنعو الا كلذ ىلع اوعمجي مل مهناو مهب نظلا نسحن نا انيلع

 نيع هناف رمع ةفالخ ىف اهيف ةعمجلا ةماقال ةنيعم راصما نييعت ىلع مهعامجاك عراشلا

 كلذل راكنا مهنم دحاو نم لقني ملو تاياورلا فالتخا ىلع ةعبس وا ةينامث اراصما اهل

 ةفالخ ين اوعمتجا مث ةدلج نيعبرا دلجي ناك هناف رمخلا براش دح ىلع مهعامتجاكو

 . ةدلج نينامث دلجي هنا ىلع رمع

 لب ىوه نع اهوحنو ءايشالا هذه يف مهلعف نكي مل هناب عطقن نحنف نيدلا رون لاق
 ىلا كلذ يف نودنتسم مهناو ةمألل حصنو هللا نيدل داهتجا ضحم نع ناك هنا لوقن

 لاق نمل افالخ ىوهلاو ةفزاجملا ىلع مهعامجا زوجي الو عراشلا لبق نم مهدنع ليلد

 عامجالل ناك ام ليلدلا ىلا اورقتفا ول مهناب كلذ ىلع جتحاو ءاوهألا لها.نم كلذب

 اليلد دنتسملا نوك نا مث ةفلاخملا ةمرحو ثحبلا طوقس هتدئاف ناب بيجاو ةدئاف

 ةراما وا يداحآ ربخ نم ينظلا دنتسملا اماو عامجالا ةحصب نوئاقلا هيلع قفتا امم اعطاق
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 سايقلا نوك يف اوفلتخا اضيا كلذكو عامجالل دنتسم هلعج هتحص يف فلتخا دقف

 دقو داهتجا وا سايق نع اوعمجي نا زوجي هنا حيحصلاو عامجالل ادنتسم داهتجالاو

 براشلا دح يفو ركب يبا ةماما يفو ةدرلا لها لاتق يف داهتجا نع ةباحصلا تعمجا

 عامجا وا ةنس وا باتك نم صن كانه نوكي ال نا هتحص يف طرتشي يناثلا طرشلا
 عمتبت الو لالض ةنسلا وا باتكلا صن فالخ ىلع عامجالا ناف هيلع اوعمجا ام فلاخي

 فالخ ىلع عامجالا حصي هنا ةلزتعملا نم يرصبلا هللادبعوبا معزو لالض ىلع ةمالا

 . همدقت عامجا

 لها عامجا ربتعملافاضياو هفالخ ىلع اوعمجي نا حصي ال هنا قحلاو نيدلا رون لاق

 ضارقنا دعب ءاج نم فالخ ناف مهدعب نم يتأيس نم نود ةمألا نم رصع لك

 ىنعا رصعلا ضارقنا ثلاثلا طرشلا اقافتا ربتعي ال عامجالا هيف عقو يذلا رصعلا

 . انباحصا ضعبو كروف زرباو لبنح نب دمحاو يلعوبا هب لاق نيعمتجملا رصع

 ناك دق نمم فالخ رهظي ال نأ كلذ ىنعمو طرتشي ال روهمجلا لاقو
 ليقو عامجالا كلذ لها نم دحا ةايحلا يفو اهيلع عمجملا ةثداحلا يف رظنلا هنكمي
 . طقف ىوكسلا عامجالا يف طرتشي

 نأل عامجالا داقعنا يف طرشب سيل رصعلا ضارقنا نا حيحصلاو نيدلا رون لاق
 جتحا مكحلا يف دحاو لوق ىلع رصعلا لها قافتا ربتعا امناو هربتعي مل ليلدلا

 يف رمع هفلاخو ءاطعلا يف ةباحصلا نيب ىوس ركبابا ناب رصعلا ضارقنال نوطرتشملا
 كلذكو اطرش رصعلا ضارقنا نوك ىضتقاف ركب يبا يأر ىلع مهعامجا دعب ليضفتلا

 مهفلاخ ايلع نا مث دلولا ما عيب ميرحت ىلع ةباحصلا نم امهريغ ورمعو يلع يأر قفتا

 مهايا هتفلاخم زبت مل الاو طرش رصعلا ضارقنا نا ىضتقاف اهعيب زاوج ىأرو كلذ دعب

 حص ول ذا ةيناثلا يف الو ىلوألا ةروصلا يف عامجا مامت مهنع لقني مل هناب بيجاو كلذ يف

 ين طرتشي هنا وهو نييلوصالا ضعب هلاق عبارلا طرشلا هتفلاخم زبت مل عامجالا قبس

 ةداع بذكلا ىلع مهلثم ىطاوت نكمي ال ثيح رتاوتلا لها ددعك اونوكي نا نيعمجملا

 . بذكلا ىلع مهطاوت نمؤي ال ددعلا كلذ نود نم نأل
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 ددع نيب لصفي مل يعمسلا ليلدلا نأل كلذ نوطرتشي ال روهمجلاو نيدلا رون لاق

 ذا ةجح هلوق نوكي ليقف دحاو الا ةمألا نم قبي مل ولف تلق ناو ةمألا ربتعا لب ددعو

 ةدهاشملا اما نيرما دحا عامجالا ةفرعم ىلا ليبسلاو ةمألا لوق ةجحلاو ذئنيح ةمألا وه

 مهنم ىريف عامجالا لهأل ارصاعم دهاشملا نوكي نا ىهف ةدهاشملا اماف لقنلا اماو

 نم توكسلاو مهضعب نم عطقلا ىري وا مكح ىلع ةيضق يف عطقلاب لوقلا قافتا
 نع ناك امنا مهتوكس نا ققحتو مهنع ديقتلا عافتراو مهيف كلذ راشتنا عم نيرخآلا

 لقنلا اماو هركذ مدقت مكح مهنم لكلو عامجا نيتلاحلا نيتاه ناف لوقلا كلذب ىضر

 نا دهاشملاك هب عوطقم عامجالا اذهف رتاوتلا انيلا عامجالا لقني نا امهدحا ناعون وهف

 اعطاق اليلد عامجالا مهلعج هفلاخ نم اوقسفو ايعطق رمألا لصا سفن يف ناك
 نا عونلا اذه مكحو داحآلا ربخ انيلا عامجالا لقني نا يناثلا عونلا ةنسلاو باتكلاك

 رمالا سفن يف ناك ناو هب عوطقمب سيل هنأل ملعلا نود لمعلا بوجو يف ةجح نوكي
 يلازغلا لاقو داحآلا ربخك عوقولا نونظم هريصب هل داحآلا لقن نأل الماك اعاجا

 جاهنملا بحاص لاق ةجح نوكي نا حصي ال داحآلا ربخب لوقنملا عامجالا نا ديشروباو

 عامجالا نا امهدحا نيهجوب فلاخملا جتحا ةجح اعيمج اهنوك عم قرفلل هجو الو

 ربخب عامجالا تابثا يف نا اولاق يناثلا هجولا دحاولا ربخ هيف زوبي الف ةيعطق ةجح
 ناب لوألا هجولا نع بيجاو نظلاب تبثت ال لوصألاو نظلاب لصالل اتابثا دحاولا

 ينظف الاو يعطقف رتاوت ناف ءاطخلا نع ةموصعم رابخا هنوكل ةجح نوكي امنا عامجالا

 ليلدب ةجح عامجالا نوك تابثا ناب يناثلا هجولا نع بيجاو ةلق لوسرلا رابخاك

 تفلتخاو سايقلاو رابخالا يف ايك داحالاب ةجح هنوك ريرقت دعب نم هتوبث زاجف عطاق
 ال ليقف نيلوق ىلع ةمألا نم فالخلا رقتسا ام دعب ثلاث لوق ثادحا زاوج يف ةمألا

 لوقلا عفري مل اذا اييف زوجي ليقو اقلطم زوجي لب ةيرهاظلا تلاقو اقلطم كلذ زوب
 هناف اهعفر اذا ام فالخب افرط ايهنم دحاو لك نم ذخأي ناب نيمدقتملا نيلوقلا ثلاثلا

 . مارح وهف عامجالل قرخ اهعفر نأل زوجي ال

 نالوقلا هب عفتري مل اذا ام لاثمو روهمجلا ىلا لوقلا اذه بسنو نيدلا:رون لاق
 لب ةمألا يقاب لوقيو ةينلا ىلا رقتفت اهلك تاراهطلا نا ةمألا ضعب لوقي نا ناقباسلا

 خسفكو رقتفي ال اهضعبو رقتفي اهضعب نا لوقي نم دعب نم قايف ةين ىلا رقتفت ال اهلك
 ضعب نود خسفي اهضعب ناب لوقلاف ال ليقو اهب خسفي ليق ةسمخلا بويعلاب حاكنلا
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 ايهعفر ام لاثمو افرط دحاو لك نم ذخا لب نيقباسلا نيلوقلا عفري ال ثلاث لوق

 اناجم درلاف عىطولل شرالاو درت لب ليقو درلا عنمي ليق ركبلا ةارتشملا ةمالا ءعىطوك
 لصفي ملو لصف ثلاثلا ناب اقلطم نوعناملا جتحا نيقباسلا نيلوقلا عفري ثلاث لوق

 سيل ليصفتلاب لوقلا ناب بيجاو ةمألا ةئطخت هيلع مزليو اهب عامجالا فلاخ دقف دحا

 نم بهذم ىلع ةمالا ةئطخت كلذ نم مزلي الو هل ريرقت لب مدقتملا فالخلا ىفني الوق

 ريغ عبتا ثلاثلاو نونمؤملا مه نوفلتخملا اولاق عورفلا يف نيدهتجملا بيوصت ىري

 هيف اوفلتخا ام ال هيلع اوعمجا ام ةيآلا يف نينمؤملا ليبسب دارملا نا نيدلا رون لاق

 دحا مهيلع ركني ملو ثلاثلا لوقلا ثادحا نيعباتلا نم عقو دق هناب ةيرهاظلا تجتحا

 ثلث مألل نيوباو ةجوز يف لاق نيريس نبا نا كلذ نايب كلذ زاوج ىلع لدف ةمألا نم

 ل ةباحصلاو نيتلئسملا نيب لصفف ىقب ام ثلث مالل نا نيوباو جوز يف لاقو لاملا مج

 عيمج ثلث اهل مهضعب لاقو اعيمج نيتروصلا يف ىقبي ام ثلث مهضعب لاق لب لصفت

 . ثلاث لوق نيريس نبا لوقف اعيمج اهيف لاملا

 زاوجب لوقلا ةثالثلا لاوقألا هذه نم يدنع حيحصلاو هللا همحر نيدلا رون لاق

 اندنع مرحملا نأل اهعفري مل وا نيقباسلا نيلوقلا عفر ءاوس اقلطم ثلاث لوق ثادحا

 ىلع ليلد نيلوق ىلع ةمألا فالتخاو فالخلا نم هادع ام نود عامجالا فالخ وه اغنا

 لب داهتجالاو يأرلا نم مهل حص ام لثم مهريغل حضف ةيضقلا كلت يف يأرلا زاوج

 اك يدنع مهديلقت هل حصي الو مهفالخ حجارلا نا ىأر اذا مهفلاخي نا دهتجملا مزلي

 . ملع ا هلل او هيلع هتودقو داهتجال ١ نم هنكمت لدعب هلثم دهتحجع ديلقت هل حصي ال

 سايقلا ثحابم يف عبارلا نكرلا
 اريدقت هردق اذا اسايق اصيمق لمكي له بوثلا ساق لاقي ريدقتلا ةغللا يف سايقلا

 نييلوصالا حالطصا يفو هل واسم يا سايق ءيشلا اذهل ءيشلا اذه لاقي ةاواسملاو
 صنب مولعم همكح ناف رمخلاك امهنيب عماجب مكحلا مولعم ىلع مكحلا لوهجم لمح
 إ هناف هوحنو نتتلاك مكحلا لوهجمو الصا مهحالطصا يف ىمسيو هميرحت ىلع باتكلا
 هلجأل يذلا فصولا عماجلاو اعرف ىمسيو عامجا الو ةنس الو باتك همكح ىلع صني
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 اهراكسال رمخلا تمرح امنا هناف رمخلا يف راكسالاك لصالا كلذ يف مكحلا كلذ ناك
 ةمولعملا ةروصلا كلت ىلع هلمح بجو روصلا نم ءىش يف فصولا كلذ دجو اذاف
 نيب عمج هنأل اعماج فصولا كلذ ىمس اذلو مكحلا كلذ ءاطعا بجوو مكحلا
 هب دارملاو لصالا ىهو سايقلا ناكرا نم ناكرا ةثالث هذهف دحاو مكح يف نيتروصلا

 اهيف دري مل يتلا ةروصلا هب دارملاو عرفلاو رمخلاك مكحلا اهيف لزن يتلا ةروصلا
 هلجال لصألا يف مكحلا نوكي ام هب دارملاو عماجلا فصولاو الثم نتتلاك اهنيعب مكح

 هب دارملاو مكحلا وهو عبار نكر ىقبو مكحلا كلذ دقف فصولا كلذ لاز ناف

 رمخلا ىلع ذيبنلا انسق اذا هلاثم ةحابالا وا هيركتلا وا ميرحتلا وا بدنلا وا بوجولا

 فصولاو هبشملا هنأل ذيبنلا عرفلاو هب هبشملا هنأل رمخلا لصالاو ميرحتلا هيف مكحلاف

 لكل قايسو ةلع نييلوصالا حالطصا يف ىمسي فصولا اذهو راكسالا ايهنيب عماجلا

 ةلثما انه اه قوسن نا سأب الو هعضوم يف عيش لك طسب ناكرالا هذه نم دحاو

 نم نصحملا فذاق دلج كلذ نمف ماهفالل ماقملا حضتيل لصألا ىلع عرفلا سايقل

 صن ةيآلا تانصحملا نومري نيذلاو ىلاعت هلوق ناف ةنصحملا فذاق ىلع اسايق لاجرلا

 نمو لاجرلا نم نصحملا فذاق نوملسملا هيلع ساقف ءاسنلا نم تانصحملا فذاق ف

 قتعا نميف تدرو ةنسلا ناف دبعلا قتع نايرس ىلع ةمألا قتع نايرس سايق كلذ
 اذه ىف دبعلا ىلع ةمألا نوملسملا ساقف هلك دبعلا قتع كرش هيف هل دبع نم هتصح

 ءايشألا هذهف ةبرق هقتع اكولمم ايهنم دحاو لك نوك يهو ةلعلا يف ايهئإوتسال مكحلا

 ليبق نم يهف احضاو الوصح عرفلاو لصألا يف ةلعلا لوصحل سايقلا ةحضاو اهلك
 روس يف هولاق ام اهنم ةلثما يفخلا سايقللو ىنعملا سايق اضيا ىمسيو يلجلا سايقلا
 نأل عابسلا ىلع هوساق هتساجنب نولئاقلاف هتساجنو هتراهط يف اوفلتخا مهناف رافلا

 شوحولا ىلع هوساق هتراهطب نولئاقلاو رافلا كلذكو اولاق دسفم مهدنع عابسلا روس
 ىلع ةرذلاو بابذلاو برقعلاك باودلا نم هل مد ال ام ةتيم سايق اهنمو اهرؤس رهاطلا
 . ملعا هللاو دارجلا ةتيم لح يف تدرو ةنسلا ناف دارجلا ةتيم

 ايهطو رشو عرفلاو لصألا ثحبم

 لحمب نويلوصالا اهنع ربع يتلا يهو مكحلا اهيف لزن ىتلا ةروصلا وه سايقلا لصا

 ل نا ركسم لك ميرحت يف لسا يهف باتكلاب ميرحتلا اهيف لزن هناف رمخلاك مكحلا
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 ةنسلا صنب ابرلا مكح هيف درو هناف ربلاكو الثم تاركسملا ميرحت يف ةنسلا ربتعن

 ليقو كلذ وحنو هيف ابرلا ةلع طبنتست نا دعب كلذ يف ههباش ام لكو زرالا هيلع ساقيف
 نم ةياك ىلاعت هللا ةهج نم درو ىذلا ليلدلا هب ىنعي مكحلا ليلد وه سايقلا لصا نا

 يتلا ةيآلا وه امنا نيقباسلا نيلاثملا يف اذه ىلع لصألاف ةلي ىبنلا نع ةنس وا باتكلا

 كلت مكح لصألا نا ليقو تايوبرلا نم ابرلا مرح يذلا ثيدحلاو رمخلا تمرح
 لاثملا يف برشلا ميرحت وه امنا نيلاثملا يف لصألاف اذه ىلعف اهيلع سيقملا ةروصلا

 نييلوصألا روهمج هيلعو لوألا لوقلا راتخملا نكل يناثلا لاثملا يف ابرلا ميرحت لوألا

 ميرحتلا يف رمخلا ىلع عرف ذيبنلاك لصألا ىلا اهمكح يف هدرت يتلا ةروصلا وه عرفلاو

 وا اموعطم عيمجلا نوكل هيف ابرلا ميرحت يف ربلا ىلع عرف زرالاكو ركسم عيمجلا نال
 عرفلا سايق يف اوطرتشا مهنا ملعاو ربلا يف ابرلا ةلع يف فالخلا ىلع ارخدم وا اليكم

 ىواسي نا وهو هيلع عمجم لوألا طرشلا اهنودب سايقلا حصي ال اطورش لصألا ىلع
 الثم ذيبنلا ينو رمخلا يف دوجوم هناف راكسالاك كلذو هيف ةلعلا دوجو يف لصألا عرفلا

 حصف الثم زرالاو ربلا يف دوجوم هناف معطلاكو اعامجا سايقلا دسف الاو هاواس ناف
 الف ةمكحلا يف لصألا عرفلا يواسي نأ يناثلا طرشلا ايوبر هنوك يف هيلع زرالا سايق

 هجو ىلع عرش مميتلا نأل هيف انونسم ثيلثتلا نوك يف ءوضلا ىلع مميتلا ساقي
 .ىلع لاقيالف هنم ءاطخأام ءىطخبو وضعلا نم باصأام بيصي حسملاوهو فيفختلا |

 درجمل ثلثتلا تبثي الف ففخم مميتلاو هيف ظلغم ءوضولا نأل ثيلثتلا عرش يف ءوضولا
 نأ ثلاثلا طرشلا طقف سايقلاب تبثي الف الإو هب لمع رصن هيلع لد نإ لب سايقلا
 لصألا مكح تتبثأ يتلا ةلعلا نأ ثيحب مكحلا توبث يف لصألا عرفلا يواسي

 سايقلا دسف مكحلا كلذ فالخ عرفلا يف تيضتقا ولف عرفلا يف هلثم بجوت
 ةالص ةدئازلا اهتاعوكر ىلع لالدتسالا يف فوسخلا ةالص يف مهضعب لوقك كلذو

 عرفلا يفةلعلاب تبثأف ةبطخلااهيفديزةعمجلاكدئاز ع وكرابيف عرشيفةعامجلااهيف عرش
 .عوكر ةدايز عرفلا مكحو ةبطخلا ةدايز لصألا مكح نأل لصألا مكحل افلاخم امكح

 ال نا عبارلا طرشلا هيضتقي هجو ال هنأل اندنع حصي ال اذهو نيدلا رون لاق
 يف مميتلا ىلع ءوضولا سايقك كلذو لصألا مكح عرش ىلععرفلا مكح عرش مدقتي
 بجتنف ةولصلل دارت ةراهط ءوضولا يفنحلل يعفاشلا لوقي نا وحن هيف ةينلا بوجو
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 فيكف ءوضولا عرش نا دعب عرش امنا مميتلا نا يفنحلا لوقيف مميتلاك ةينلا اهيف

 ريغ ءوضولا يف ةينلا بوجو ىلع ليلد ماق دق ناك نا ليقو هنع رحس وسر ايلع هسيقن

 الاو احيحص اسايق ناكو ليلدلا كلذ عم سايقلا اذهب راهظتسالا حص سايقلا اذه

 نا اما ةلعلاب ىمسملا وهو يعرشلا مكحلا تبث هلجال يذلا فصولا نا ملعاو الف

 فصولا ناك ناف ديقم وا قلطم اما ايهنم دحاو لكو اطبنتسم وا هيلع اصوصنم نوكي

 اديقم ناك ناو عنام كلانه نكي مل ام دجو امثيح هعم ه مكحلا ءارجا بجو اقلطم

 درو يذلا لصألا كلذ فاصوا ربتعت نا يغبنيو روصلا عيمج يف هديق رابتعا بجيف

 احلاص فصولا كلذ نم هتدجو ايف اضيا اهركذ قايس يتلا قرطلا ىدحاب مكحلا هيف

 عيمج يف مكحلا رجاو مكحلا كلذل ةلع هلعجاف اهركذ قآلا طورشلا ىلع ليلعتلل
 ناو هديق عم هربتعاف اديقم فصولا ناك نا فصولا كلذ اهيف تدجو يتلا روصلا

 كلذ ربست مث هيف فصول ايوبر ربلا لعج لوقت نا هلاثم كلذك هربتعاف ديقم ريغ ناك

 ارخدم هنوكل ما اليكم هنوكل ما اموعطم هنوكل ما الثم ارب هنوكل لوقتف وه ام فصولا

 نكل ربلا يف دوجوم اهعيمج فاصوألا هذهف تاتابنلا رامث نم هنوكل ما ىكزم هنوكل ما

 مدعل حلصي ال اهضعبو ارب هنوك وهو ارصاق هنوكل ليلعتلل حلصي ال اهضعب
 لك يف ابرلا مكح يرجنف اموعطم هنوك راتخنف اهركذ قأيس يتلا طورشلا هلامكتسا

 نا بجيف ارخدم اموعطم هنوك لاثملا اذه يف ةلعلا انلعجاذإ كلذك هيلع اسايق موعطم

 اقفتا ثيحو ةيوبرلا تعفترا اقرتفا ثيحف روصلا عيمج يف نيفصولا نيذه ربتعن

 ةلعلاو ابكرم افصو مهضعب هيمسي يذل ا وه اعم نيفصولا رابتعاو اهتوبثب انمكح
 اطرشو هل اديق رخآلا لعجيو نيفصولا دحاب ليلعتلا لعجي نييلوصالا ضعبو ةبكرملا

 يناودعلا دمعلا ةهج ىلع نوكي ناب لوقلا هبابحا يف طرتشي هناف لتقلا كلذ لاثم
 فصولا اذه اندجو اذاف يناودعلا ريغلا لتقلا كلذكو دوقلا بجوي ال ءاطخ لتقلاف

 لصحي مل ام دوقلا تابثا كلانه بجو اناودعو ادمع هنوك امهو هيديق عم لتقلا وهو

 دلاولا داقيالف دوقلا نمةعنام ةوبالا ناف ابا لتاقلا نوكي نا عنام لصح اذا هلاثم عنام
 ناو طبنتسلملا ملاعلا بهذم عرفلا ةفلاخم مدع طرتشي الو اناودعو ادمع هلتق ناو هدلوب

 هيلع سيقملا لصالا مكحلا اوطرتشاو حيحصلا ىلع ايباحص طبنتسملا كلذ ناك

 همومعب الوانتم مكحلا ليلد نوكي ال نا لوألا طرشلا اهنودب سايقلا حصي ال اطورش
 هلوق رمخلا يف ميرحتلا ليلد انلعج اذا رمخلا ىلع ركسملا ذيبنلا سايق حصي الف عرفلل
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 ذيبنلاف رمخلل هلوانتك ذيبنلل لوانتم همومعب ثيدحلا اذه نأل مارح ركسم لك ةني
 خوسنم ريغ اتباث مكحلا كلذ نوكي نا يناثلا طرشلا سايقلاب ال صنلاب مرح امنا ذئنيح

 تابثا يه امنا سايقلا يف ةمكحلا نأل هيلع سايقلا حصي ال اخوسنم ناك اذا هناف

 نا ثلاثلا طرشلا ةدئافلا كلت لصحت مل تباث ريغ مكح ىلع سيق اذاف تباث ريغ مكح

 لب ليقو روهمجلا دنع حصي ال تايلقعلا يف سايقلا ناف ايلقع مكحلا كلذ نوكي ال

 ميرحتلاو بدنلاو بوجولاك ايعرش ايكح مكحلا كلذ نوكي نا عبارلا طرشلا حصي

 نأل ساقي ال ىوغللا ناف ةيمستلاك يوغللا مكحلا كلذب جرخف ةحابالاو ةهاركلاو

 ىمسيف دحلا هيف بجو ءىطو طئاللا يف لوقن نا وحن كلذو سايقلاب تبثت ال ةغللا

 ةغللا لها عضوب تبثي امنا ءايسألا ءارجا نأل حصي ال اذهف ةأرملا عىطاوك ايناز هلعاف

 نبا بهذو يلازغلاو نيمرحلا , مهنم ةعامج لوق اذه سايقلاب كلذ لثم تبثي الف

 سايقلاب تبثت هثت ليقو ؛سايقلاب تبثت ١ ةغللا نا لا ةكرب نباو ىزارلاو يزاريشلاو جيرس

 . زاجملا نود ةقيقحلا تاغللا نم

 طرشلا سايقلا اهلخدي الف ضحم لقن ةغللا نأل لوألا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 يعرشلا سايقلا يف ةدوهعملا ةقيرطلا نع جراخ ريغ مكحلا كلذ نوكي نا سماخلا

 وا ةصوصنم ةلعب اللعم مكحلا كلذ نوك يعرشلا سايقلا يف دوهعملا قيرطلا ناف

 ةدحاو ةروص ىلع اروصقم ال اهيف هتلع دوجولا ةريثك روص يف ادوجوم هنوكو ةطبنتسم
 لحملا كلذ ريغ يف هتلع دوجو عم دحاو لحم ىلع روصقم ريغ مكحلا كلذ نوكي ناو
 هل كردت ال ام لوألا عونلا عاونا ةثالث يف ةرصحنم سايقلا ننس نع ةجراخلا رومألاو

 اثالث برغملاو اعبرأ رهظلا تلعج ملو تاولصلا يف تاعكرلا دادعاك ماكحالا نم ةلع

 ةعفشلاو ةماسقلاكو كلذ وحنو ىنثم دوجسلاو ادرفم عوكرلا لعج ملو نيتعكر رجفلاو
 عدي ل نم ىلع بجت ةماسقلا نا ىرت الا ةيعرشلا تاسايقلا هيضتقت امل نافلاحغ امهناف

 لعجو صوصخ ددع ىلع تبجوو ةيدلا مهنع اهب طقست الو لتقلا مدلا يلو هيلع
 ةفلاخم ةعفشلا كلذكو لوصألل فلاخم كلذ لكو فلحي نميف مدلا يلو ىلا رايخلا

 ةيدلا بوجوكو هريغ الو ثرا نم هل ببس الو رواجملاو كيرشلل اهبوجو يف سايقلل
 هلو ةروص يف ادوجوم مكحلا كلذ نوكي ناس يناثلا عونلا ءاطخلا ةيانج يف ةلقاعلا ىلع
 يف ةولصلل رفاسملا رصقك تايعرشلا يف هل ريظن ال نكل ةمولعم ةمكحو ةموهفم ةلع
 كلذ ين ةمكحلاو رفسلا ةق"م لجأل عرش مكح رصقلا ناف رضحلا نود رفسلا
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 هريظن مدع نكل مكحلا اذه يف افرع دق ةمكحلا هذهو ةلعلا هذهف رفاسملا نع فيفختلا

 اوغلاو مكحلل ةلع هولعجو هب رصقلا مكح صخ ةقشملا دوجول ةنظم رفسلا ناك املو
 نوكي نا ثلاثلا عونلا رصقلا رضحلا يف لاقثالا لوازمل حصي مل اذلف هريغ يف ةقشملا
 ليلدل رصق نكل ريظنلا دوجو عم عونلا كلذ دارفا ضعب ىلع اروصقم مكحلا كلذ

 صخر ةي هللا لوسر نا كلذو ايارعلا عيبك كلذو هيلع هرصق بجوا يعرش

 اهترمث لجرلا ىطعي لخن ايزرعلا عيبرلا لاق ارمت اهصرخب اهعيبي نا ايارعلا بحاصل
 سانلا نيب نم ةميزخ صاصتخا كلذ نمو كل قيرط ال كلذ دعب هل لوقي مث رخآلل
 الو كيزجت زعملا نم عذجلاب ىحض دقو ةدرب يبال هلوق كلذ نمو هدحو هتداهش لوبقب
 ساقي نا حصي الف سايقلا ننس نع ةجراخ اهلك عاونألا هذهف كدعبا دحا ىزبت
 كلذ ناف عطاق صنل مداصم صن هيلع سايقلاب تبثي ال نا سداسلا طرشلا اهيلع
 ما هب ذخالا حجري له فالخ هيفف اينظ اصن مداص اذا اماو قافتالاب حصي ال سايقلا

 لصا نم اذوخام لصالا مكح نوكي ال نا عباسلا طرشلا سايقلل فلاخملا صنلاب

 . روهمجلا دنع هيلع سايقلا حصي مل سايقب اتباث ناك ناف سايقب تباث

 بهذم وهو لاق حصي لب ةلبانحلاو يرصبلا هللادبعوبا لاقو نيدلا رون لاق

 ضعب لوقك عئاض طسولا ركذف ةدحاو امهيف ةلعلا تناك نا هناب ضرتعاو انباحصا

 ل ناو ربلا ىلع حافتلا سيقي مث حافتلاك ايوبر نوكيف موعطم لج رفسلا يف ةيعفاشلا

 ةلعو ذئنيح لصألا ىف ةربتعم ريغ عرفلا ةلع نأل سايقلا دسف ةدحاو ةلعلا نكت

 هب خسفيف عيبلا هب خسفي بيع ماذجلا يف كلوقك كلذو عرفلا يف دجوت مل لصالا
 عرفلا ةلع ناف عاتمتسالا تاوقب بحلا ىلع نرقلا سيقت مث قترلاو نرقلاك حاكنلا

 تاوف هيف ربتعا امناو نرقلا وهو لصألا ف ربتعت ل ابيع هنوك يهو ماذجلا وهو

 يف ةدوجوم ريغ نرقلا عم عاتمتسالا وهو لصالا ةلعو بجلا ىلع هسايقل عاتمتسالا

 سيقملا لصألا يف طرتشي الاق يسيرملا رشبو ينامعلا ةكرب نبال نماثلا طرشلا عرفلا

 ةينلا هيف بجتف ةدابع ءوضولا لوقن نا وحن نامصخلا همكح ىلع قفتي نا هيلع

 ةين بوجو يف عزانملا نكي مل ولف ةدابع ةولصلا نا ىلع ناقفتم نامصخلاف ةولصلاك

 سايقلا حصي ل ةدابع اهنوكل ةينلا اهيف بجت اهغاو ةدابع ةولصلا نا ف اقفاوم ءوضولا

 صنلا درو الو هليلعت ىلع اعمجم نكي ل نا لصالا ناب كلذ ىلع رشب جتحا امهدنع

 حصي ال هنألو لاق هب هللع ام ةحص ملعي ال ذا هيف ءاطخلا سئاقلا نماي . هليلعتب
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 باجا يف ناضمر رهش ىلع الو ةسداس ةولص باجا يف سمخلا تاولصلا ىلع سايقلا
 . هيلع اوعمجا الو هليلعتب صن دري مل هنوكل الا سايقلا هعنمي هجو الو رخا رهش موص

 نظلل رمثملا سايقلاب نودبعتم انا ىلع ةلالدلا تماق اذا هناب بيجاو نيدلا رون لاق

 دعب ءاطخلا نمانف ذئنيح انيف هللا مكح هنإانيقي ملعن انال مولعملاك نونظملا كلذ راص

 تاولصلا اماو مولعملا نم لصحي ايك عامجا الو صن لصحي مل ناو نظلا لوصح
 ىلا قيرطلا دقفل اهريغ باجيا يف اهيلع سايقلا حصي مل امناف ناضمرو سمخلا

 . ملعا هللاو اهريغ يف اهبوجو ةلع لوصح

 ةلعلا ثحبم

 يه ةلعلا نا اهدوجا لاوقا ىلع ةيعرشلا ةلعلا فيرعت يف نويلوصالا فلتخا
 تملعا يتلا يه اهنأكف مكحلا دوجو ىلع ةلادلا ةمالعلا ىنعمب ءارلا رسكب فرعملا

 . لصالا ةروص يف مكحلا دوجوب

 هوجوةسمخب ةيلقعلا ةلعلاه ةيعرشلا ةلعلا نيب اوقرف مهنا ملعاو نيدلا رون لاق

 نوك ةبجوم ةكرحلا ناف اهب للع يذلا مكحلل ةبجوم ةيلقعلا ةلعلا نا لوألا هجولا

 انزلا ناف هيلع لدت ةراما ىه امناو اهلولعمل ةبجوم ريغ ةيعرشلا ةلعلاو اكرحتم لحملا

 دوجو درجمب اكرحتم هنوك تبث اك هدوجو درجمب دحلا عقي الو دحلا ةماقا بوجول ةراما

 مكحلا ملع دق نا دعب الا ملعت نا حصي ال ةيلقعلا ةلعلا نا يناثلا هجولا ةكرحلا

 الا ةكرحلا ملعن مل انا ىرت الا اهيلع ليلدلاو اهتابثا ىلإ قيرطلا وه هنأل اهنع بجوملا
 بوجو ملعن ال اناف هلبق ملعت دق ةيعرشلا ةلعلاو اكرحتم مسجلا لوصحب انملع دعب

 ثلاثلا هجولا ةريثك كلذ رئاظنو هنم ىنزلا عوقو انملع دق نا دعب الا ينازلا ىلع دحلا

 الا دحاو الولعم توبثو اهدوجو تقو نوكي يا لولعملا قرافت ال ةيلقعلا ةلعلا نا
 ةلعلا تاذ لعج ىلاعت هنا ىنعمب اهتاذ يف هيلع يه امل هبجوت ذا تقولا فالتخا حصي

 نا عبارلا هجولا اهتاذ يف هيلع يه ايع تجرخ اهنع ىخارت ولف اهلولعمل ةبجوم ةيلقعلا
 طرشب سيل اهدوجوو اهدوجو ىوس طرش ىلع لولعملا اهبابيا يف فقت ال ةيلقعلا ةلعلا

 ولف اهبجوم بجوي اهلجال يتلا ةاضتقملا اهتفص ىلع اهلوصحل طرش وه امناو اهبابال
 هجولا اهسنج بلق كلذ يفو اهتاذل اهل هباجا نكي مل كلذ ريغ طرش ىلع تفقو
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 ليلعتك تايلقعلا ي حصت عرف ىلا ىدعتت ال ىتلا يهو ةرصاقلا ةلعلا نا سماخلا

 ماكحالا ف فلتخاو هريغ ف حصي الف هتاذل ملاع وه لاقيف هتاذل الاع لاعت هنوك

 ل امو كاذف صن هتلع ىلع دجو ايف ةللعم لصألا 1 اهنا موق لاقف اهيلع صوصنملا

 بجو ١ نم مهنمف ءالؤه فلتخا مث م اقملا هيضتقي ام بسحب ليلعتل ا هل سمتليف دجوي

 اهنم ءيشب ليلعتلا نم عنمي مل ام هيف ةدوجوملا لصألا فاصوا عيمجب مكحلا ليلعت

 فصولاب للعي امنا هنا ىلا بهذ نم مهنمو كلذ وحن وا عامجا وا صن ةفلاخمك عنام

 . فاصوألا نم هادع ام نود ليلعتلل حلاصلا زيمتملا

 باب دسي لصألا فاصوا عيمجب مكحلا ليلعت نأل حيحصلا وهو نيدلا رون لاق

 حلصت اهلك فاصوا لصألا ف دجو ناف ماكحالا ف ضقانت ىلا يدؤيو سايقلا

 الا اهنم للعي الف اهليلعت مدع ماكحالا ف لصألا نا موق لاقو اهحجرا ربتخا ليلعتلل

 اهليلعت ةصوصخملا ماكحالا ف لصألا ناب نيلئاقلا ناب ملعاو هليلعت ف صن درو ام

 حصي ةيعرشلا ماكحالا عيمج نا ىلا بهذ نم مهنمف عامجا وا صن نم عنام هيلع

 . كلذ عنم ىلا بهذ نم مهنمو اهيلع سايقلا

 هتلع يا هانعم لقعي ال ام ةيعرشلا ماكحالا ينا نأل حيحصلا وهو نيدلا رون لاق

 ةدودحملا ةفصلاو سنج لك نم مولعملا ردقلا ىلع اهضرف هجو ملعن ال اناف ةيدلاك

 تادجسلاو تاعكرلا دادعا كلذكو سايقلا فرعن مل هجولا فرعن مل ايهمو

 . ملعا هللاو ةلعلا وهو ىنعملا ةفرعم ىلع عرف سايقلا ةحصو تاقواألاب اهصاصتخاو

 ةيعرشلا ةلعلا ثحبم

 نم عيمج دنع هيلع قفتملا وه اذه زواجم طبضنم رهاظ فصو ةيعرشلا ةلعلا
 اذلو فوصوملاب مئاق ىنعم فصولاب دارملاو كلذ نود اميف فالخلاو سايقلاب فرتعا

 اذهو ىنعملا لوقعم اذه نولوقيف ةلعلا ىلع ىنعملا نوقلطي نييلوصالا نم اريثك ىرت
 نم ناك ام رهاظلاب دارملاو اهمولعم ريغو ةلعلا مولعم كلذب دارملاو ىنعملا لوقعم ريغ
 برشو دحلل ةلع انزلاو ص اصقلل ةلع حرجل او دوقلل ةلع لتقلاك حر اوحجلا لاعفا

 ةيفخلا تافصلا كلذب جرخيف كلذ وحنو عطقلل ةلع ةقرسلاو دلجلل ةلع رمحلا
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 دارملاو افالخ اهب ليلعتلا يف ناف طخسلاو ىضرلا وحن نم بلقلا تافص اهب دارملاو

 اهناف ةقشملاك كلذك سيل ام جرخيف ةلاح ىلع ارقتسم فاصوألا نم ناك ام طبضنملاب
 دحاولا لاحلا يف نوكي دقف لاوحالا فلختب فلختت لب ةدحاو ةلاح يف ةطبضنم ريغ

 ةلحار ال نم ىلع ةقشم نوكي رفسلا نا ىرت الا ضعب نود سانلا ضعب ىلع ةقشم
 ةحارلا بابسا رفوتو تالآلا ةرثكب ةحار ءاينغالل نوكيو دازلا ةلق عم اييسال هعم
 ريغ يف دجوي راكسالاكمكحلا لحم ريغ يف ادوجوم فاصوألا نم ناك ام زواجملاب دارملاو

 جرخيف ةيدعتم ةلع فصولا اذه ىمسيو ربلا ريغ يف نادجوي معطلاو ليكلاكو رمحلا

 ةلع ىمسيو امهريغ يف دجوي ال فصو هناف ةيضفلاو بهذلا يف ةيدقنلاك دعتمي سيل ام

 ين اهب ليلعتلا حصي ليقو حصي ال ليقو حصي ليق فالخ اهب ليلعتلا ينو ةرصاق
 . ةطبنتسملا نود ةصوصخملا

 ىلع ةلاد ةراما يه ةيعرشلا ةلعلا نأل اقلطم زاوجلا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 نع ىهنت ةولصلا نا ةولصلا مقا ىلاعت هلوق وحن ةصوصنملا يف كلذ ةنحصلو مكحلا

 يف هنم عنام الف ةصوصخملا يف تبث اذاو ةولصلا ىدعتت ال ةلعلا هذه ركنملاو ءاشحفلا
 دقو دعتت مل ناو ةلع اهانملعل سايقلاب هللا اندبعتي ملو ةلعب للع ول ةليَي هنألو ةطبنتسملا

 يف ةوكزلل ةنيمثلاك مكحلا لحم نع كفني ال هنا ىنعمب امزال فصولا كلذ نوكي

 هذهو فصولا اذهو انمث اقلخ ةضفلاو بهذلا نم رجحلا ناف ةيفنحلا دنع بورضملا

 لجال يلحلا يف ةوكزلا ببحت ىتح نيبورضم ريغ وا نيبورضم اناك ايهنع كفني ال ةينمنلا
 دق لب مكحلا لحمل مزال ريغ هنا ىنعمب اضراع فصولا كلذ نوكي دقو فصولا اذه

 مزالب سيل هنافاوبرلل ليكلاك كلذو هل ةمزاللا هتافص نم كلذ سيل ذا هنع كفني

 ىنعمب فاوطلاك ايلج افصو فصولا كلذ نوكي دقو انزو عابت دق اهناف بوبحلل
 لثم اضماغ ايفخ فصولا كلذ نوكي دقو ةرملا نم ةساجنلا طوقسل ةلع ةفاوطلا

 نأل زوب ال يفخلا فصولاب ليلعتلا ليقو نيدقاعلا ىضرب مكحلا توبث ليلعت

 ال ذا ايلج نوكي ناو دبالف يفخ وه يذلا يعرشلا مكحلل فرعم هب للعملا فصولا

 غيصلاةهلالدب هنكل ايفخ ناك ناو فصولا ناب بيجاو هلثم ىفخب يفخلا فرعي

 نم راص ريثاتلا ةلالدب وا ىضرلا ىلع لوبقلاو بابجيالا ةلالدك هيلع ةرهاظلا

 بوجول ةنيمثلاك ادرفم فصولا كلذ نوكي دقو هب ليلعتلا زوجيف ةرهاظلا فاصوألا
 دقو ربلا يف ابرلل معطلاكو رمخلا يف ميرحتلل راكسالاكو ةضفلاو بهذلا يف ةوكزلا
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 ربتعيو ادعاصف نيرما عومجم نوكت دق ةلعلا نا ينعي نيئيش نم ابكرم افصو نوكي
 توبث انللع اذا ايك كلذو ةلعلل اؤزج اهنم فصو لك نوكيو ةدحاو ةلع كلذ عيمج

 نوكتو ةلعلل ؤزج ةيسنجلاو:ليكلا نم دحاو لك ناف اعم سنجلاو ليكلا دوجوب ابرلا
 . الثم نيرمألا عومجم ةلعلا

 ىلع ةلع لعج ام نوكي نا زاوج يف اوفلتخا مهنا ملعا هللا همحر نيدلا رون لاق

 كلت عامتجا نم مكحلا توبثل دبال هنا ىنعمب ةددعتم فاصوا نم ابكرم يعرش مكح

 ىذملاو طئاغلاو لوبلا عامتجاك هدارفناب مكحلا يف لمعي لك ناك ول ىتح فاصوألا
 الثم اهعومجم ناك تعمتجا اذاف مكحلاب لقتسا درفنا ول نا دحاو لك ناف فاعرلاو
 نا ىلا روهمجلا بهذف دوقلا توبثل ةلع يناودعلا دمعلا لتقكو ةراهطلا بوجول ةلع
 نييلوصألا ضعب بهذو دوقلا اهعومجمب بجوت ةبكرم ةلع فاصؤألا هذه عومجم
 ةدرفم نوكت نأ اوبجوأ لب ةبكرم ةلعلا نوك عنم ىلإ ةلزتعملا ضعبو يرعشألا مهنمو
 دوقلل ةبجوملا ةلعلاف اهل ادويق يقابلا اولعجو اهاوقأ فاصؤألا هذه نم ةلعلا اولعجو

 ةدودرم اهلك هوجوب كلذ ىلع اولدتساو اهل ناطرش ةيناودعلاو ةيدمعلاو لتقلا مهدنع
 ةضاحتسملا يفللع ه يبنلا نأ ابكرمافصو ةلعلا نوك زاوج ىلع روهمجلا لدتساو
 فصولا نوك هب تبثي ام نابو راجفنالا ةفصو مدلا مسا ربتعا ثيح بكرملاب
 كلذ زاجامكف ربسوأ ةبسانموأ صن نم ةلعاضيأ بكرملا نوك هب تبثي ةلع ةدحاولا

 ليلدلا ىلع ابترمامكح نوكتوامسانوكت كلذكف افصو ةلعلانوكت اكواضيأ اذه زاج
 ناو يلصو ءيضوت ةضاحتسالا نع ةبلاس ةضاحتسمل ةيلع هلوق مسالاب ليلعتلا لاثمف

 ضراع فصوو مدلا وهومساب ليلعت اذهورجفنا قرع مد هنافريصحلا ىلع مدلارطق
 لعف نم اقتشم ناك ناف ةلع لعج اذإ مسالا نأ ملعاو ةبكرم ةلع يهف راجفنالاوهو

 ماكحألا يف اللع لعجت نأ زوجي لاعفألا نأل ةلع لعجي نأ زوجيف لتاقلاو براضلاك
 هلاقتنا زاوجو هموزل مدعل هب ليلعتلا زوجي الف ديزك املع ناك ناف اقتشم نكي مل ناو

 ناك ناو اهماقم مماقلا مسالا اذكف ةلعب ةراشالا تسيلو ةراشالا عضوم عضوي امنإو

 ضعبو ةكرب نباك هب ليلعتلا زوج نم مهنمف سرفلاو ريعبلاو ةأرملاو لجرلاك سنج مسا
 ظافلالاب ةيعرشلا ماكحألا ليلعت نأل حيحصلا وهو هزوجي مل نم مهنمو نييلوصالا
 ةغللا ظافلأب عرشلا ماكحأ قلعي مل عراشلا نأل الصأ حصيال امم ةيوغللا
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 رخا ناعمب اهقلع امنإو
 ينازلا مكح توبث يف ةكرب نبا هب لتعا ام داسف كل رهظي اذهبو نيدلا رون لاق

 يف لوخدلا ىمست برعلا ناب التعم انزهلك كلذ لعج ثيح ربدلا يف عىطاوللو طئاللا
 مسا قحتسا نم لكو ناز وهف هيلع قيضم يف هجرفب لخد نم لكو لاق انز قيضملا
 مكحلا توبثل ةلع برعلا ةيمست لعج دقف هليلد ماق ام الا هيلع بجاو دحلاف نازلا
 بهذم داسف اضيا كل رهظيو ىفخي ال هداسفو دحلا توبث اهب بجوا هنا ىتح ىعرشلا

 بهذم داسف اضيا كل رهظيو رمخلاك ةوهق ىمست اهنال ةينبلا ةوهقلا ميرحتب لاق نم
 بهاذملا هذهف ضرالا ةراهط يغابلا مد كفس ناب الدتسم يغابلا مد ةراهطب لاق نم

 هنا هنالطب نايبو لطاب وهو ةيوغللا ءايسألاب يعرشلا مكحلا ليلعت ىلع ةينبم اهلاثماو

 هيلا جحلا زاوج توشثو اتيب ىمسي نارمع لكل مارحلا تيبلا ةمرح توبث هيلع مزلي
 رهاظ وهو هل ةياغ ال ام ىلا كلذكو ادمحم ىمسي نم لكل ةلي هللا لوسر ةمرح توبثو
 . نالطبلا

 مئانلا ىنعملا هنم اندارم نال مسالاب ليلعتلا انزجا امناف نحن اما نيدلا رون لاق
 نع جحلا ءازجا ساق ةلي هناف ةيمعتخلا ثيدح مكحلاب ليلعتلا لاثمو هظفل ال هتاذب

 ةرابع هنأل يعرش مكح وهو انيد اهنوك ةلعلاو هنع دابعلا نيد ءاضق ءازجا ىلع بالا

 . يعرش مكح كلذو ةمذلا ف فصو نع

 روهمج بهذف مكحلاب يعرشلا مكحلا ليلعت يف اوفلتخا مها ملعا نيدلا رون لاق
 هتاعيرفت يف ناهبن يباو هتابيرخت يف ديعس يباك انباحصا نم ليصحتلا لهاو نييلوصالا
 مدقت امب روهمجلا جتحا نييلوصالا ضعب هعنمو كلذ ةحص ىلا هللا مهمحر امهريغو

 نا ةلعلا ناف اضيأو ةيمعتخلا ثيدح يف ريغلا نع جحلا ءازجال نيدلا ليع هلعج نم
 : نأب رخآ مكح ىلع املع امكح عراشلا لعجي نأ يف عانتما الف رامالا ىنعمب تلعج
 ناو اذك تبجوا وا اذك تمرح ينا اوملعاف اذك تبجوا وا اذك تمرح اذا لوقي

 رخآلا ىلع نيمكحلا دحا بيترت نوكي نا يف اضيا عانتما الف ثعابلا ىنعمب تلعج

 نوكي ةلع لعج ام نا ملعاو هدارفناب امهدحا نم لصحت ال ةحلصم لوصحل امزلتسم

 ثيدح يف نيدلاكو ةضاحتسالا ثيدح يف راجفنالاو مدلاك هيلع اصوصنم ةرات

 وا نزولا وا ليكلاك اطبنتسم افصو نوكيو ريغ ىلا ةرملا ثيدح يف فاوطلاو ةيمعتخلا
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 ايدعتم اطبضنم ارهاظ افصو نوكت اهنا ةلعلا عاونا لصاحف ابرلا ليلعت يف راخدالا

 ةيالولا ىلا هجايتحال ةلع هلعج يف رغصلاك اضراع افصو نوكتو ةقرسلاو لتقلاك

 نيفصولا نم دحاو لك ناف نونجملا رمأب مايقلل ةلع هلعج يف نونجلاو هرماب مايقلاو
 الثم جيوزتلاو عيبلا ةحص يف اضرلاك ايفخ افصو نوكيو هلاقتنا ةحصل ضراع

 . اطبنتسمو هيلع اصوصنم عاون ألا هذه نم دحاو لك نوكيو

 نيلثامتم نيمكح يف نارثؤت دق نيتفلتخملا نيتلعلا نا ملعاو نيدلا رون لاق

 ماكحا يف رثؤت دق ةلثامتملا للعلاو لسغلا مدعل هدعبو ضيحلاب ءعىطولا ميرحتك

 دقو ناتفلتحغ امهو ةميقلاو صاصقلا يف اترثاو لثامتم وهف دبعلاو رحلا لتقك ةفلتخ
 امم اهنوك طرشب نمثلا كلمو عيبملا كلم وحن نيطرشب نامكح ةدحاو ةلع نع ردصي

 بوجوو ةيدلا بوجوك نامكح ةدحاو ةلع ":نع دحاو طرشب ردصي دقو هكلمت حصي

 طرش ريغ نم ةدحاو نع ناردصي دقو ءاطخلا طرشب لتقلا نع اردص ةرافكلا

 يضتقي ضيحلاك اهلحمل ماكحالا يضتقت دقو ثنخلا نع مثالاو ةرافكلا بوجوك

 لتقلاك اهلحم ريغ يف اهيضتقت دقو اهدحو ضئاحلا يف ةءارقلاو دجسملا لوخد ميرحت

 . ملعا هللاو ةعامج وا دحاو ىلع صاصقلا بجوي

 ةلعلا طو رش ركذ

 نوكت نا لوألا طرشلا اطورش اهيلع سايقلا ةحصل ةلعلا يف اوطرتشا مهنا ملعا

 دوجومب سيل فصوب ليلعتلا حصي الف مكحلا لحم هب دارملاو لصألا ف ةدوجوم ةلعلا

 رمخلا يف ةدوجوم ريغ ةيدماجلا ذا ةدماج اهنوكل رمخلا تمرح لاقي الف مكحلا لحم يف

 ي ةدوجوملا ةلعلا نوكت نا سايقلا ةحص يف اضي: طرتشي كلذكو تاعئاملا نم اهنأل
 ةلع تلعج اذا ةيوبرلا يف ربلا ىلع خيطبلا سايق حصي الف عرفلا يف ةدوجوم لصألا

 يناثلا طرشلا خيطبلا يف ةدوجوم ريغ نيتفصلا الك نأل ليكلا وا راخدالا ربلا يف ابرلا

 ءيش يف رجت مل اذا اهناف ةسيقملا ةروصلا يف نايرجلا نم اهعنمي عنام ةلعلل نوكي ال نا

 اهنع ةلعلا فلختل مكحلا لحم ىلع ةروصلا كلت سايق حصي ال عنامل روصلا نم
 ىلع ساقي نا حصي ال هناف اناودع ادمع هدلو دلاولا لتق ول ايك كلذو عناملا دوجوب
 نوكي ال نا ثلاثلا طرشلا ةوبالا وهو عناملا دوجول دوقلا بوجو يف يبنجألا لتاقلا
 تلطب اعامجا وا اصن تضراع اذا اهناف ةلعلا كلتل ضراعم عامجا وا صن كلانه
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 لوقيف رهاط عبس لك نا عامجالا عقي وا عراشلا لوقي نا كلذ لثمو سايقلا دسفو

 عراشلا صن رهاظ هاضتقا ال فلاح اذهف كلذ وحنو عبس هنأل سجن بلكلا سئاقلا

 يتلا روصلا عيمج يف ادوجوم اهمكح نوكي نا عبارلا طرشلا لبقي الف ةمألا عامجا وا

 مهدنع ىمسملا وه طرشلا اذهو عنام الا اهنع فلختي الف ةلعلا كلت اهيف نوكت

 نرثي نا دارطالا ىنعمو لاق هطارتشا يف فالخ ال اذهو جاهنملا بحاص لاق دارطالاب

 عنام لوصحل الو طرشب للخل ال اهنع فلخت ولف عضوم لك يف اهتوبث دنع اهمكح
 دقو اهئافتنا دنع مكحلا يفتني نا يهو سكعنت نا اضيا دبالو ليق اقافتا اهتلع تلطب

 اماو بجاحلا نبا لاق نيتلعب دحاولا مكحلا ليلعت زوج نم فالخ كلذ يف عقو

 نيتلعب مكحلا ليلعت عنم يلع ىنبم هطارتشاف ةلعلا ءافتنال مكحلا ءافتنا وهو سكعلا

 . هليلد ءافتنا دنع مكحلا ءافتنال

 اهمكح فلخت وهو ةلعلا صيصخت زاوج يف اوفلتخا مهنا ملعاو نيدلا رون لاق

 كلذ يف ءاوس اهصيصخت زوب ال لوالا بهاذم ةسمخ ىلع عورفلا ضعب يف اهنع
 الف اهنع فلخت اذاف مكحلا اهءاضتقا اهتيلع قيرط نال ةطبنتسملاو ةصوصخملا مهدنع

 عضوم يف مكحلا اهؤاضتقا زاجف مكحلل ةراما اهنأل اقلطم اهصيصخت زوجي يناثلا ةيلع
 ,ظفللا ةلزنمب ةصوصخملا يف اهنأل ةطبنتسملا نود ةصوصخملا يف زوجي ثلاثلا رخآ نود
 اهليلد ةصوصخملا نأل ةصوصخملا نود ةطبنتسملا ةلعلا يف صيصختلا زويي عبارلا ماعلا

 عنام الف ةطبنتسملا فالخب زوبحي الف ةضقانم اهصيصختف اهعضاوم عيمجل ماع صن

 ءافتنال صيصختلا ناك ثيح ةطبنتسملا يف زوجي سماخلا ةراما يه ذا اهصيصخت نم

 عنملا وه اندنع راتخملاو جاهنملا بحاص لاق كلذ ريغل زوبي الو عنام لوصح وا طرش

 دوعيف اهدارطا عنمي اهصيصخت نا كلذ ىلع انل ةجحلاو لاق اقلطم صيصختلا نم

 امناو فالخ الب اهتحص يف طرش اهدارطا نأل صقنلاب ةلع اهنوك ىلع اهدارطا عانتما

 اهلصا ىلا ةلعلا دوعت ال نا سماخلا طرشلا ال ما طرتشي له ساكعنالا يف فالخلا

 عبس رهلا يف لاقي ناب هلاثم مكحلا هيف درو يذلا لصالل ةلطبم نوكت ال يا لاطبالاب

 لوسرلا نأل بلكلا ةساجن لطبي ليلعتلا اذه ناف بلكلاك هتساجن بجتف سرتفم

 نم عنتماو ره هيف اتيب هلوخد نع لئس دقو لاق ثيح رهاط عبسلا ناب مكح دق ةنيت :
 .لصالا مكح ةلعلا تضقنف سجنب سيلف ينعي عبس رهلا نا بلك هيف اتيب هلوخد

 تبثل ترخات ول ذا لصالا مكح نع ةرخاتم ةلعلا نوكت ال نا سداسلا طرشلا
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 نم رم ام ةرخأتملا لاثمو فرعملا فيرعت تناك ةراما تردق ناو ثعاب ريغب مكحلا

 . ةينلا بوجو يف مميتلا ىلع ءوضولا سايق
 هبشلا ركذ

 هجو ىلع هب مكحلا طبتري ام وهف معالا اما صخاو معا نيينعم هبشلل نا ملعا
 وهف صخالا اماو سايقلا اهعم نكمي تلا للعلا عيمح لوانتم وهو .هيلع سايقلا نكمي

 . انه اه دارملا وه ىنعملا اذهو هضيقنب هقيلعت نم ىلوا هب مكحل ا قلعتي ام

 نبا لاق ىتح نييلوصالا لاوقا هفيرعت يف تبرطضا دقو نيدلا رون لاق

 لاق اهيف احيحص افيرعت دحال دجا ملو لاق درطل او بسانملا نيب ةلزنم هبشل ١ ىكبسل ١

 رم امب ةقيقح نايب يف يفتكنلف كلسملا اذه ةقيقح نايب يف مهلاوقا لقن ىلا ةجاح الو

 ةبسانملاب ههبشل ارظن ةجح وه يعفاشلا لاقف ةيلعلل قيرطلا اذه ةدافا يف اوفلتخا دقو

 سايق يئ ربتعملا يزارلا لاقو درطلاب ههبشل ارظن دودرم وه يزاريشلاو يفريصلا لاقو

 نب ا لاق اهمزلتسم وا مكحل ا ةلعل نئيشل ا نيب ةه اشملا لوصح احيحص نوكيل هبشمل ١

 سايقلا مث ةفصلاو مكحلا ف هابتشالا ةبلغ سايق هبشلملا سايق ىلعاو يكبسلا

 . يروصلا

 مكحلا ي اهبش نوكي هبشلا وه يذلا قيرطلا نا همالك ىنعمو نيدلا رون لاق

 مرغ وحنف مكحل ١ ف ةهم اشملا اماف اضيا كلذ رغ نوكي دقو ةروصل ١ ف اهبش نوكيو

 رحلا ىلا هانددر ناو تغلب ام ةغلاب هتميق تبجو ةكولمملا تايميقلاب هانهبش نا دبعلا

 تايميقلا ىلع هسايق انباحصا ضعبو ىعفاشلا حجرف رحلا ةيد همرغ دعتي ل هب ههبشل

 بهويو عابي هنوك يف اههبشا هنا كلذ نايب هلاوحا بلغا اهب ههبش نال ةكولمملا

 هنوك يف الا رحلا هبشي ملو نمضيو عدويو نهريو هب ىصويو راعيو رج ؤيو فقويو
 رحلا ةيد ىلا هودرغ رحلاب ههبش انباحصا رئاس حجرو ايهنم ارومأم ةنامالل الماح افلكم
 نم اعونمم هنوكل انزلا هبشي هناف دسافلا حاكنلا كلذ نمو كلذ نع هتميق تداز نا

 ةروصل ١ ف هبشل ا اماو بسنل او رهم ١ توبث ف حيحصل ١ حاكنل ا هبشيو هيلع م ادقالا

 لعب ة رم ١ رعش سايقكو ةهكزل ١ بوجو مدع 1 ل اغبل او ريمح ١ ىلع ليخل ا سايقكف
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 رظنلا لحي ال ةأرملا رعش نا كلذ نايبو هيلا رظنلا ةحابا يف لجرلا سأر رعشب هعطق

 رعش ىلع هسايق الا كلذب لئاقلل دنتسم الو هيلا رظنلا ةحاباب ليق دقف عصق :ذاف هيلا
 يف فالخلا كلذ نمو ةناعلا رعش هلثمو ةروصلا يف ةهباشملا امهنيب عماجلاو لجرلا سأر

 لها لوقي ام ىلع ةقلخلا يف هلثم لمتحيف ةيالا رهاظل هلثم بجاولاف ديصلا ءازج

 هبشلا وه ةقلخلا يف هلثم هلعجو مهريغ هلوقي ام ىلع ةميقلا يف هلثم لمتحيو بهذملا

 هللاو ةروصلا يف ةهباشملا نم ىوقا ماكحالا يف ةهباشملاو نيدلا رون لاق يروصلا

 . ملعا

 نارودلا ركذ

 ماكحالا نم مكح عم فاصوالا نم فصو دوجو نع ةرابع نارودلا نا ملعا

 كلذ لاز ناو مكحلا كلذ هعم دجو فصولا كلذ دجو اذا يا همدع عم همدعو

 عم رمخلا ميرحت هلاثم امدعو ادوجو مكحلا عم رئاد فصرلاف مكحلا هعم لاز فصولا

 هيف ةمرح ال الخ نوكي اهلاوز دعبو هيف ةمرح ال اريصع نوكي اهدوجو لبق هناف ةدشلا
 نا كلذ نم ملعف همدع عم اهمدعو ميرحتلا دوجو عم ةدشلا دوجوف راتخملا ىلع اضيا
 لوالا بهاذم ىلع ةيلعلا قيرطلا اذه ةدافا يف فلتخا دقو الثم ميرحتلل ةلع ةدشلا

 فلتخا مث تعقو ثيح مكحلا يضتقتف ةلعلا هب تبثت يعرش قيرطلا اذه نا

 رثكالا لوق وهو انظ ةيلعلا ديفي هنا ىلا بهذ نم مهنمف نيلوق ىلع كلذب نولئاقلا
 يف ال اقلطم قيرطب سيل كلذ نا يناثلا بهذملا اعطق اهديفي هنا ىلا بهذ نم مهنمو

 دوروب انملع دعب ةيلعلا ىلا قيرط هنا ثلاثلا بهذملا تايعرشلا يف الو تايلقعلا

 همدقتي نا طرشب ةلعلا ةفرعم ىلا قيرط هنا عبارلا بهذملا كلذ لبق ال سايقلاب دبعتلا

 رصح وهو ربس ةقيرط لصحت مث كلذ ىلع ةلالدو اللعم مكحلا نا ىلع عامجا

 بهذملا اذه يفو ةيلعلل راتخملا فصولا الا دحاو لك لاطباو ةلمتحملا فاصوالا
 . القتسم اقيرط نارودلا نوك لاطبا

 اذا هناب قيرطلا اذهل نوتبثملا مهو لوألا لوقلا لها جتحا نيدلا رون لاق

 يعد اذا ايك ةلعلا ناب ةداع نظلا وا ملعلا لصح ةيلعلا نم عنام الو نارودلا لصح
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 نا ىتح بضغلا ببس هنا ملع كلذ رركتو بضغي ملف كرت مث بضغف مساب ناسنا

 مسالا كلذب هئاعد ريغ نم بابسالا روهظ الول هناب بيجاو كلذ نوملعي لافطالا
 جتحاو نظي ل هب هئاعد ىوس ام مدع لصالا ناب وا هبضغ ببس نع ثحبب اما

 هنم مزلي ال هئافتنا عم هئافتناو مكحلا عم فصولا دوجو ناب اقلطم هلوبق نم نوعناملا
 اهسفنال ةلعلل امزالم فصولا نوكي نا زاوجل مكحلل ةلع فصولا كلذ نوك
 ةمزالم ناب درو ةلع سيلو امدعو ادوجو هعم ةرئاد اهناف ةصوصخملا ركسملا ةحئارك

 ل ناو ةلعلا دوجو يصتقي رخالا نع امهدحا كاكفنا مدع ىضتقملا ةلعلل فصولا

 مهو ثلاثلا لوقلا بابرا جتحا دوصقملا يف ايفاك نوكي نا يغبني اذهو اهنيع ملعن
 ةيلقعلا قرطك ةيعرشلا للعلا قرط ناب سايقلاب دبعتلاب ملعلا دعب هتيجحل نوتبثمل
 يف لوقن كلذك ةيلقعلا ةلعلا ىلا قيرط اتابثاو ايفن فصولا ىلع مكحلا نارود نا ايكف

 . سايقلاب دبعتلا دورو دعب ةيعرشلا ةلعلا

 توبثب لوقلا ىلا عجار لوقلا اذه ناب رببخ تناو هللا همحر نيدلا رون لاق
 مل نم نا هرهاظف سايقلاب دبعتلاب ملعلا دعب مهلوق وهو ديق ةدايز هيف نكل نارودلا
 ىلع فقوتم ريغ كلذ توبثو لاق قيرطلا اذهب ةلعلا تبثي نا هل حصي الف كلذ ملعي
 ريغ كلذ ىلا اقيرط هنوكو ةلعلا ةفرعمل قيرط هنا نايب هتوبث نم ضرغلا نال هوركذ ام

 . ملعا هللاو سايقلاب دبعتلاب ملعلل مزلتسم

 درطلا ركذ

 دنع مدعني مل ولو مكحلا دجو ثيح فصولا دوجو نع ةرابع درطلا نا ملعا
 مكحلل فصولا ةبسانم مدع درطلا يف اوطرتشاو نا رودلا قراف ىنعملا اذهبو همادعنا

 ف ةبسانملا مدع اوطرتشي ملو درطلا باب نم ال ةبسانملا باب نم ناك هبسان نا هناف

 ريغ نوكي دقو ابسانم نوكي دق نارودلا يف فصولا نا مهمالك رهاظ لب نارودلا
 ناب بيجا نارودلاب ال ةبسانملاب تابثالاف ابسانم فصولا ناك اذا هنا ليق ناف بسانم
 نيعتل ةبسانملل هيف رظن ريغ نم نارود هنا ثيح نم نارودلاب تابثالا يف مالكلا
 نارودلا لبق نم ضعب هلبقف ةيلعلا درطلا ةدافا يف ءايلعلا فلتخا دقو ةيلعلل فصولا
 . رثكالا هدرو
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 عرفلا يف ةلعلاب مكحلا قيلعت درطلا نال رثكالا لوق حيحصلاو نيدلا رون لاق
 . ملعا هللاو رودلا مزليف لصالا ف اهتحص لع عرف كلذو

 يفخلاو يلجلا سايقلا باب

 قرافلا يفن هيف ملع ام وهف يلجلا اماف يفخو يلج ىلا سايقلا نويلوصألا مسق

 لاق هنا ةلي هنع ربخلا يف درو هنال قتعلا ةيارس يف دبعلاو ةمالاك عرفلاو لصالا نيب

 تعمجاو ةمالا نود دبعلا يف صنلا دروف يقابلا هيلع موق دبع يف هل اصقش قتعا نم
 نهيلعف يناوزلا ءامالا يف ىلاعت هلوق هلثمو كلذ يف اهنيبو هنيب قراف ال هنا لع ةمالا

 دبعلا ركذي ملو ءامآلا ىلع دحلا فصن بجواف باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن

 يلج سايق اذهف دحلا فيصنت يف دبعلاو ةمآلا نيب قراف ال هنا ىلع ةمالا تعمجا نكل

 عرفلا نيب قرافلا ءافتناب هيف عطقي ل ام وهو ىلجلا ضيقن وهف يفخلا اماو روهمجلا دنع

 ىلا هدر زوجي مكحلا ةفلتخم لوصا هتبذابت ام وهو ةينظ ةراما هيلع تماق لب لصالاو

 ةولصلاك ةينلا هيف بجتنف ةدابع ءوضولا هلاثم اهدحاب اهبش ىوقا هنكلو اهنم دحاو لك

 امهو نالصا هبذاجت دقف ةساجنلا ةلازاك ةينلا هيف بجت الف ءاملاب ةراهط يفنحلا لوقيف

 حيجرتو نيهبشلا يا حيجرت يف رظن ىلا هراقتفأل ايفخ يمس ةساجنلا ةلازاو ةولصلا

 ركذ رابتعاب سايقلا مسقنيو هابشالا ةبلغ سايقب ىمسي رخآلا ىلع نيهبشلا دحا
 ام وهف ةلعلا سايق اماف ةاللد سايقو ةلع سايق نيمسق ىلا اهركذ مدعو هيف ةلعلا

 وا ةصوصنم ةلعلا تناك ءاوس رمخلاك مرحيف ركسم ذيبنلا لاقي ايك ةلعلاب هيف حرص

 ءادهش يف ةي هلوقك ةلعلاب هيف عراشلا حرص ام وه ةلعلا سايق نا ليقو ةطبنتسم
 اذه اومس امناو امد بخشت مهجادواو نورشحم مهاف مهمولكب مهبايث ف مهولمز دحا

 لب ةلعلا هيف ركذت ال ام وهف ةلالدلا سايق اماو هتلعب عراشلا حيرصتل ةلع سايق

 ةلع اهبجوت هيف رخا مكح دوجول عرفلا يف يكح تبثي نا هلصاحو اهل مزالم فصو
 اذا نولتقي ايك ةدحاو دي عطق يف اوكرتشا اذا ةريثك ديا عطق بوجوك لصالا يف ةدحاو

 جاهنملا بحاص لاق نيتروصلا يف مهيلع ةيدلا بوجو عماجلاو هلتق يف اوكرتشا

 ةعامج نم ةيانج ةدحاو ديب يديالا عطق يف لوقن نا سايقلا بيكرت ةيفيك قيقحتو
 يف هتبجوا ايك مهيلع صاصقلا بجوت نا مزلف ةلماك ةيد مهنم دحاو لك ىلع بجوت
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 لك ىلع اهتيد بوجو يهو ةلعو ديلا عطق وهو ع رفو لتقلا وهو لصا انه اهو لتقلا
 دق ديلا عطق وهو عرفلا ناك اذاف اعيمج مهيلع صاصقلا بوجو وهو مكحو دحاو

 يف هكراشي نا بجو دحاو لك ىلع ةيدلا موزل يهو ةلعلا يف لتقلا وهو لصالا كراش
 ةوالتلا دوجس دوجو مدع ىلع لالدتسالا كلذ نم ىهتنا صاصقلا وهو مكحلا

 ل هنا كلذو لفاونلا ماكحا نم ةلحارلا ىلع زاوجلا نال لفاونلاك ةلحارلا ىلع هزاوجب

 سامناو ةلحارلا ىلع زاوجلا وهو اهمزالي فصو ركذو لقنتلا ةلع سايقلا اذه يف ركذي

 بحاص لاق مكحلا بجوم لوصح ىلع ةلاد هيف ةلعلا نال ةلالد سايق اذه يمس

 . اههوجو ياب طابنتسالاب هتلع تتبث ام مسقلا اذهب قحليو جاهنمل
 هتلعب عراشلا حرصي مل ام وه ةلالدلا سايق نا همالك رهاظو نيدلا رون لاق

 كلذ طارتشا مدع ردبلا مالك رهاظو يناثلا فيرعتلا ىلع ةلعلا سايقل الباقم نوكيف

 ةلعلا تناك ءاوس ةلعلاب هيف سئاقلا حرص الك ردبلا مالك ىلع ةلعلا سايق نوكيف
 نكل ةلعلاب هيف سئاقلا حرصي مل ام وه ةلالدلا سايقو رم ايك ةطبنتسم وا ةصوصنم
 . ملعاهللاو طابنتسالا وا صنلا قيرط نم كلذ تبث ءاوس ةلعلا مزالي رماب حرص

 حداوقلا ثحبم

 نيدلا رون لاق نورشعو ةسمخ سايقلا ىلع ةدراولا تاضارتعالا نا ملعا
 حدقلا ىلا هب عجرملا اهرثكاو لاق لاق اعون رشع دحا يف جاهنملا بحاص اهرصحو
 اهلكو بجاحلا نبا لاقو لاق ةلعلا وا عرفلا وا لصالا طورش نم طرش لالتخاب
 يف ةعزانملا ىلا لب جاهنملا بحاص لاق عمست ملالاو ةضراعملا وا ةعنامملا ىلا ةعجار

 بحاصو بجاحلا نبا نيب فالخلاو نيدلا رون لاق عمست ملالاو طورشلا لامك

 ضرغو هليلدب هاعدم تابثا لدتسملا ضرغ نا كلذ نايبو يظفل ىنعملا اذه يف جاهنملا

 ةداهشلل حلصيل هتامدقم ةحصب نوكي ليلدلاب تابثالاو هب هتابثا مدع ضرتعملا

 ةداهش مدهي نا اما ضرتعملاف مكحلا هيلع بترتيف هتداهش ذفنتل ضراعم نم هتمالسو

 هتداهش ذوفن مدهي نا اماو اهيلع ليلدلا بلطو هتامدقم نم ةمدقم عنمي ليلدلا

 ملامو ةضراعملا وه يناثلاو ةعنامملا وه لوالاف اهمكح توبث عنميو اهمواقي امي ةضراعملاب

 . عمسي الف ضارتعالا دوصقمب هل قلعت الف نيروكذملا نيعونلا نم دحاو نكي
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 ٠ عاونا ةعبس يف اهلك تاضارتعالا يخامشلا ردبلا رصح دقو نيدلا رون لاق

 ىوعد نم ظافلالا ىلا عجري ام لوالا عونلا اضارتعا نورشعو ةسمخ اهنا ركذ نا دعب

 نم لدتسملا نكمت ىلع دري ام يناثلا عونلا راسفتسالا هيف بجيف هريغو ماهبالا

 ىوعد وهو ىلوالا ةمدقملا ىلع دري ام ثلاثلا عونلا ةلئسملا كلت يف سايقلاب لالدتسالا

 عونلا نيئيش نيب ددرتملا ظفللا ىلمتحم دحا حنم وا لصالا مكح عنمو لصالا مكح

 اذكب للعم لصالا يف مكحلاو لدتسملا لوق وهو ةيناثلا ةمدقملا ىلع دري ام عبارلا
 مدع وا ءاضفالا مدع وا اهريثأت مدع وا اهتلع عنم وا ةلعلا دوجو عنم اما هيف حدقلاو

 وا اهساكعنا مدع وا رسكلاو ضقنلا وهو اهدارطا مدع وا اهطابضنا مدع وا اهروهظ
 سداسلا عونلا ةثلاثلا ةمدقملا رابتعاب دري ام سماخلا عونلا ةرشع كلتف ضراعم دوجو

 عونلا اذه يفو عرفلا يف مكحلا دجويف لدتسملا لوق يهو ةعبارلا ةمدقملا ىلع دري ام

 يف مكحلا توبث دعب عازنلا مدع هئاعدا ىلع دري ام عباسلا عونلا بلقلاو ةفلاخملا

 ءاش نا ءايشالا هذه نم ةدحاو لك نايب يتأيسو بجوملاب لوقلا ع ونلا اذه يفو عرفلا

 . ملعا هللاو هللا

 تاضارتعالا نايب

 ىنعم نييبت يا ريسفتلا بلط وهو راسفتسالا لدتسملا ىلع تاضارتعالا نم

 . ايف اهيناثو المجم لدتسملا ظفل ناك اذا اميف امهدحا نيعضوم يف عمسي امنا كلذو ظفللا

 ناك اذا هلاثم تنعتم امهريغ يف ضرتعملا نأل امهريغ يف عمسي الو ابيرغ هظفل ناك اذا

 نوكي هناف ناب ىنعم ام ضرتعملا لوقيف نالطبلا ناب لدتسملا لوقي نا المج ظفللا
 ل ليا الثم لدتسملا لوقي نا ابيرغ ظفللا ناك اذا هلاثمو لصفنا ىنعمبو رهظ ىنعمب

 ضري مل ىنعم امو ليالا ام ضرتعملا لوقيف ديسلاك هتسيرف لحت الف لكا نيح ضري
 هتسيرفو ملعي مل ضري ملو بلكلا وه ليالا ناب لدتسملا بيجيف ديسلا امو هتسيرف امو
 نأل لامجالا مدع لصالا نأل المج هنوك نايب ضرتعملا ىلعو بئذلا ديسلاو هديص

 ضرتعملا ءادبا نع ةرابع وهو رابتعالا داسف يناثلا ضارتعالاو نايبلل عضو اما ظفللا

 نعطي نا هباوجو لدتسملا سايقل اضراعم عامجا وا ةنس وا باتك نم ايعرش اليلد

 وا داحآلا ربخك هيف نعطلا حصي امم ناك ذا هسايقل ضراعملا ليلدلا كلذ يف لدتسملا
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 ةرتاوتم ةنس وا هللا باتك نم ةياك هيف نعطلا حصي ال امم ناك نا هسايق قفاوي امب هلوانتي

 وه لب هرهظا يذلا هسايقل فلاخم ريغ هنا رهظيو ليلدلا نم دارملا نيبي وا ةروهشم وا

 طقاستيف هسايق ةحصل دهشي هلثم ليلدب ليلدلا كلذ ضراعي وا ضرتعملل ال هل ليلد

 هسايق نع لدتسملا باجا اذاف ضراعملا نم نيملاس هلصاو سايقلا ىقبيو ناليلدلا

 يف ةيمستلا طرتشي مل نم لوق هلاثم روكذملا حداقلا نم هسايق ملس رومالا هذه دحاب

 ضرتعملا لوقيف ةيمستلا يسان حبذك مسي مل ناو لحيف هلحم يف هلها نم حبذ حبذلا

 لدتسملا بيجيف هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو ىلاعت هلوقب ضراعم سايقلا اذه

 وا ىمس نمؤملا بلق ىلع هللا ركذ ةلي هلوق ليلدب ناثوالا ةدبع حبذب لوأتم كلذ ناب

 يذلا سايقلا كلذ ةلع ءيجم نع ةرابع وهو عضولا داسف ثلاثلا ضارتعالا مسي ل

 نيبي نا هلصاحو لدتسملا هجرخا يذلا مكحلل داضم مكح يف لدتسملا هادبا

 عرشلا نأل حيحصلا سايقلا ةئيه ريغ ىلع هنوكل لطاب سايقلا اذه نا ضرتعملا

 نيبي نا وه ضارتعالا اذه نع باوجلاو مكحلا كلذ ضيقن يف ةلعلا كلت ربتعا

 اهادبا يتلا ةروصلا يف ةلعلا كلتل مكحلا كلذ توبث نم عناملا هجولا لدتسملا

 هيف نسيف حسم مميتلا لدتسملا لوق هلاثم هسايق لطب كلذ نيبي مل ناف ضرتعملا

 راركتلا بساني ال حسملا نأل عضولا دساف اذه ضرتعملا لوقيف رامجتسالاك راركتلا

 لصا يف عناملا دوجوب لدتسملا بيجيف سأرلا حسم يف راركتلا ةيهارك رابتعا تبث هنال

 عبارلا ضارتعالا السغ دوعي الئل سأرلا حسم يف راركتلا هرك امتا لوقيف ضرتعملا

 لدتسملا سايق لصا مكح لاطبال ضرعتلا نع ةرابع وهو لصالا مكح عنم وهو

 ميسقتلا دعب اعنم نوكي نا اما لاطبالا اذه نأل ناعون وهو اسأر هسايق كلذب لطبيف

 ميسقتلا نودب اماو ابيرق يتأيسف ميسقتلا دعب عنملا اما ميسقتلا نودب نوكي نا اماو

 رهلا لدتسملا لوقي نا هلاثم اقلطم لصالا كلذ مكح توبث نم ضرتعملا عنمي نا وهف
 ال لق ىلاعت هلوقل مارح بلكلا نا ملسن ال ضرتعملا لوقيف بلكلاك عبس هنال مارح
 دلج لدتسملا لاق ول ام كلذ نمو هرخا ىلا همعطي معاط ىلع امرحم يلا ىحوا اييف دجا
 بلكلا دلج نوك ضرتعملا عنميف بلكلاك ةظيلغلا ةساجنلل غابدلا لبقي ال ريزنخلا
 توبث ىلغ اليلد لدتسملا رهظي نا وه ضارتعالا اذه نع باوجلاو غابدلا لبقي ال
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 اذه نم هسايق ملس كلذ ىلع ليلدلا ماقا اذاف عامجا وا صن نم هلصا مكح

 نالامتحا لدتسملا ظفل يف نوكي نا وهف ميستتلا د دعب عنملا اماو روكذملا ضارتعالا
 عم اما الطاب هنوكل نيلامتحالا دحا ضرتعملا عنميف لطاب رخآلاو قح امهدحا
 نا هلاثم اضيا هرضي ال هنال ةميلستل ضرعتلا عم وا هرضي ال هنال رخآلا نع توكسلا

 هببس دوجول مميتيف ءايلل دجاو ريغ اذه رضحلا يف ءاملا دقف حيحص يف لدتسملا لوقي
 رفسلا يف هرذعت ديرت وا ببس اقلطم ءاملا رذعت نا ديرت نا اما ضرتعملا لوقيف رفاسملاك

 يلمتحم دحا لاطبا نال لبقي ال ليقف ضارتعالا اذه لوبق يف فلتخاو عونمم لوالاف

 ناك ردبلا لاق لتسملا دارم ريغ لطابلا ىنعملا نوكي نا زاوجل هرضي ال لدتسملا مالك
 هيفو ليلدلا مده يف لخدم هل اضياو لدتسملا دارم نيعتي هب ذا هلوبق راتخملاو بجاحلا
 هجولا كلذ نوكي نا طرشب نكل ليلدلا ميمتت نع زجع امبرو لدتسملا ىلع قييضت

 هحدق مدعل عمسي الف هل امزال نكي مل اذا اماف لدتسملل امزال ضرتعملا هلطبا يذلا

 نم لوق وحن وهو لصالا يف ةلعلا دوجو عنم سماخلا ضارتعالا لدتسملا سايق يف

 رهطي الف اعبس هغولو نم ءانالا لسغي ناويح بلكلا دلج غابدلا ريهطت نم عنم

 اعبس هغولو نم ءانالا لسغي ريزنخلا نا ملسن ال ضرتعملا لوقيف ريزنخلاك غابدلا
 يذلا لصالا كلذ يف هب للع يذلا فصولا كلذ دوجو لدتسملا تبثي نا هباوجو

 نم هسايق ملس ليلدلا كلذ دجو ناف عامجا وا صن وحن نم يعرش ليلدب هيلع ساق

 اما عمسلاب وا لقعلاب هتبثا عرشلا نم كلذ ىلع اليلد دجي مل ناو روكذملا ضارتعالا

 يذلا لصالا كلذل قرافم ريغ فصولا كلذ ناب لقعلا ىضق ول ايكف لقعلاب هتابثا

 لقن اذا يكف عمسلا ةهج نم هتابثا اماو ةيلقعلا ةلدالاب كلذ ححصيو هيلع ساق
 عفد يف يفتكي هناف هنع ضراعملا لبقي نمع لصالا يف فصولا كلذ توبث

 بيط دوجوك سحلا ةهجب هتابثا يف باجي دقو ضرتعملا مصخلا ميلستب ضارتعالا
 عنم سداسلا ضارتعالا كلذ وحنو لسعلا يف ةوالحلا دوجوو كسملا يف ةحئارلا

 ضرتعملا عنمي ناوهو لصالا يف ةيلعلا دوجو ميلست دعب فصولا كلذ ةيلع دوجو

 لاق لصالا يف فصولا كلذ دوجو ملس نا دعب مكحلا كلذل ةلع فصولا كلذ نوك

 لاق نا ىلا للعلا كلاسم بعشتو همومعل ةلئسالا مظعا نم وهو جاهنملا بحاص
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 الاو هلوبق راتخملاو بجاحلا نبا لاق طرش لالتخا ىوعد ىلا عجار ضارتعالا اذهو

 لمكتسا دق لدتسملا نأل عنملا اذه لبقي ال ليقو درط لكب كسمتلا يف بعللا ىلا ىدا

 نظلا يف بلغي عماجب دارملا ناب درو امهنيب عماجب لصا ىلا عرف در وهو سايقلا
 نا كلذ ىع مزلي هناب بيجاو عنملا عمسي الف هتحص ليلد ضرتعملا زجع اولاق هتحص

 . اهتامدقم لدتسملا حصي مل ناو اهضارتعا نع ضرتعملا زجعي ليلد ةروص لك حصت

 كلذ ةيلع لدتسملا نيبي نا ضارتعالا اذه نع باوجلاو نيدلا رون لاق

 ناك نا عامجالاب هيلع تبليف افنا اهركذ انمدق يتلا ةروهشملا ةلعلا قرط دحاب فصولا

 كلذ نم ءيش دجوي ل ناو احيولت وا احيرص ةنس وا باتك نم صن دجو نا صنلاب وا

 عطقني الو اهرخآ ىلا ةبسانملاو ربسلاك ةطبنتسملا ةلعلا قرط دحاب كلذ تابثا سمتلا

 كلت نم قيرط لك لع دري امي لدتسملا هادبا ام ضرتعي نا هل لب ضرتعملا كلذ دنع

 ةضراعملاو ليوأتلاو لامجالا باتكلا رهاظ ىلع دريف هيف طرش وه امب ةبلاطملا نم قرطلا

 فصولا اذه هيلع هب تبثا ىذلا كليلد لوقي نأك بجوملاب لوقلاو ىرخا ةراماب

 هنا وا كيلع لب كل ليلدب سيل هنا وا نظت ام ريغ ىلع وهو اذكب لوأتم وا لمجم

 هناب نعطلاو باتكلا رهاظ ىلع دري امب ةنسلا ىلع دريو اذك وهو رخآ ليلدب ضراعم
 هركذ رم ام ةطبنتسملا قرطلا نم دحاو لك ىلع دريو ةيوار فعضو فوقوم وا لسرم
 عساتلاو نماثلاو عباسلا ضارتعالا هوحنو ةبسانملا يف حدقلا نم أيس امو هعضاوم يف

 مكحلا يف ريثأتلا عنمو لصالا يف ريثأتلا عنمو فصولا يف ريثأتلا عنم يهو رشاعلاو

 وهو ريثأتلا مدع ىوعد وهو دحاو عون اهعمجي عاونا ةعبرا هذهف عرفلا يف ريثأتلا عنمو
 مدعب هنع ربع يذلا وهو اقلطم هل رثا ال نوكي نا اماف هل رثا ال فصو ءادبا نع ةرابع

 عرفلا يف هريثأت مدع اعدي نا اماو مكحلا يف هريثأت مدع اعدي نا اماو فصولا يف ريثأتلا

 حبصلا لدتسملا لوقي نا وحنف اقلطم ريثأتلا مدع وهو لوالا اما ماسقا ةعبرا هذهف

 هل رثا ال رصعلا ضرتعملا لوقيف برغملاك رصقت ال اهنال اهتقو ىلع اهناذا مدقي ال ةولص
 لوقي نا وحنف لصالا يف ريثأتلا عنم وهو يناثلا اماو اقلطم ناذالا ميدقت مدع يف
 نا ضرتعملا لوقيف ءاوهلا يف ريطلاك حصي الف يئرم ريغ عيبم بئاغلا عيب يف لدتسملا
 يف ةي ؤرلا مدعل رثا الف ةبيغلا ال ميلستلا رذعت ءاوهلا يف ريطلا عيب ةحص مدع يف رثؤملا
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 نيدترملا يف لدتسملا لوقي نا وحنف مكحلا يف ةلعلا ريثأت عنم وهو ثلاثلا اماو لصالا

 ريثأت ال ضرتعملا لوقيف يبرحلاك نونمضي الف برحلا راد يف الام اوفلتا نوكرشم

 ةأرما لدتسملا لوقي نا وحنف عرفلا يف ريثأتلا مدع وهو عبارلا اماو برحلا راد يف هنوكل

 مدعل ريثأت ال هنا ضرتعملا لوقيف اه ؤوفك ريغب تجوزت ول ايك حصي الف اهسفن تجوز
 لصالا يف هتضراعم ىلا دوعيف يلولا مدع رثؤملا امناو اهسفن اهجوزت داسف يف ةيافكلا

 اما اهطابضنا مدع ءاعداو ةلعلا ءافخ ءاعدا امهو رشع يناثلاو رشع يداحلا ضارتعالا

 طخسلاك بولقلا لاعفا نم ءيشب مكحب لدتسملا للع اذا ايكف ةلعلا ءافخ ءاعدا

 فصو اذه ضرتعملا لوقيف هيلع علطي ال امم كلذ وحنو ةيهاركلاو بحلاو ىضرلاو
 ةراما لدتسملا بصني نا هباوجو يفخلا فرعي ال يفخلا نأل هب ليلعتلا حصي ال يفخ

 ول ذا ىضرلا دوجو ىلع ةراما هناف عيبلا ةقفص دنع دقعلاك هتلع دوجو ىلع لدت ةرهاظ

 عرشلا ناف ركبلا ةرواشم دنع توكسلاكو دقعلا هنم لصح ام عيبلاب ايضار نكي ل

 نا يناثلا عونلاو هتيهارك ىلع ةراما ءعيشلل راكنالاكو اهاضر ىلع ةراما اهتوكس لعج

 راجزنالاو ةقشملاك ةمكحلاب لدتسملا للع اذا ايك ةلعملا طابضنا مدع ضرتعملا يعدي

 فالتخاب ةقشملا فالتخال طبضنم ريغ فصو اذه ضرتعملا لوقيف ةيصعملا نع

 ضعب نود سانلا ضعب ىلع ةقشم دحاولا لاحلا نوكي دقف صاخشالاو لاوحالا

 مهضعب يف جاتحيو بدا ىداب صاخشالا ضعب يف نوكي دق ةيصعملا نع راجزنالاو

 ال هل ةمزالم ةلاحب فصولا كلذ لدتسملا طبضي نا هباوجو ةبوقعلا ىيف ديدشتلا ىلا

 نع ةرابع وهو ضقنلا رشع ثلاثلا ضارتعالا رفسلا يف ةقشملاك ابلاغ هقرافت نا داكت
 ىلع لدتسملل ضرتعملا لوق هلاثم اهيف ةلعلا دوجو عم روصلا ضعب نم مكحلا فلخت

 لوقف يوبرب سيلو نامرلا يف ةروكذملا ةلعلا تدجو دق معطلا ةلعب ابرلا ةمرح

 يبا باحصا ضعبو يعفاشلا دنع حداق وهو لدتسملا ةلعل ضقن كلذب ضرتعملا

 . ليلدل فلختلا ناك اذا حداق ريغ هنا ليقو ةفينح

 مكحلا فلخت نا ىري ال ةلعلا صيصخت زاوجب لئاقلا نا ملعاو نيدلا رون لاق

 احداق كلذ لعبي اهصيصخت زاوج نم عنم نمو اقلطم حداف روصلا ضعب يف اهنع
 طرش دقعل وا عنامل فلختلا ناك ءاوسو ةطبنتسم ما ةصوصنم ةلعلا تناك ءاوس اقلطم
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 يف مكحلا دوجو نم عناملا لدتسملا نيبي نا وه ضارتعالا اذه نع باوجلاو امهريغل وا

 وا طرش لالتخال كلانه هفلخت نا فشك وا عناملا كلذ رهظا اذاف ةروكذملا ةروصلا
 ضراعملا كلذ نم ملسو هسايق ماقتسا مصخلا دنع ايلسم وكي امم كلذ وحن

 عم روصلا ضعب يف ةمكحلا دوجو نع ةرابع وهو رسكلا وهو رشع عبارلا ضارتعالا
 رفاسم اذه هرفسب يصاعلا رفاسملل رصقلا زوج نم هلاثم اهنع مكحلاو ةلعلا فلخت

 بحاص كلذكو ضرتعملا لوقيف ةقشملا فيفخت ةمكحل يصاعلا ريغك صخرتيف

 دوجوف هل صخرتي هناف لواعملاب برضيو لاقثالا لمحي نمك رضحلا يف ةقاشلا ةفرحلا

 ارسك ىمسي اهيف ةلعلاو مكحلا فلخت عم ضرتعملا اهركذ يتلا ةروصلا يف ةقشملا
 حجارلاو يلحملا لاق دوصقملا ىنعملا هضارتعال حداق هنا ليقف احداق هنوك يف فلتخاو

 رشع سماخلا ضارتعالا طقف ةمكحلا ىلع درو اماو ةلعلا ىلع دري ل هنال حدقي ال هنا

 وا نيئيش نم ابكرم افصو لدتسملا ةلع تناك اذا يا ةلعلا ءازجا ضعب فلخت وهو
 نوكي روصلا ضعب يف ضعبلا كلذ فلخت ناف ءايشالا كلت ضعب فلخت دقو ءايشا
 ىلع ينبم فالخ هلوبق يفف ابكرم فصولا نوكب حدقلا اما ةلعلا كلت ةحص يف احداق

 لدتسملا نا ملعاو كلذ زاوج حيحصلا نا مدقت دقو ةلعلا بيكرت ةحص يف فالخلا

 يفتني ال لصالا مكح نا فرتعم وهو اهنم اءزج هلعجو افصو ةلعلا يف لخدا اذا

 ءزجلا كلذ ناف عورفلا ضعب يف ةلعلا تضقتنا فصولا كلذ ىغلا ول نكل هئافتناب

 نيفرطلا ي حصالا ىلع ةدودرم ريغ ءازجالا ةيقبو ةلعلا نم هنوك حصي ال يا دودرم

 اهيلع ةدسفملا حيجرتب ةحلصملا سفن يف حدقلا وهو رشع سداسلا ضارتعالا اعيمج

 وا اهيلع ةحجار ةدسفم لدتسملل ادوصقم نوكت يتلا ةحلصملا تضراعت اذا هنا ملعا
 ةيواسم ةدسفم عم ةحلصم ال هنال لدتسملا سايق يف احداق نوكي كلذ ناف اهل ةيواسم

 ةحوجرم ةدسفملا تناك اذا اماو هيلع لمحلا بجيف مها ررضلا عفد نأل ةحجار وا

 هيف ضرتعملا لوقيف سفنلا ةيكزت نم هيف امل لضفا ةدابعلل يلختلا هلاثم حدقت الف

 نيدلا ظفحل دلولا ذاختا مدعو رظنلا فك مدعو ةوهشلا رسك مدع يهو ىوقا ةدسفم

 نيدلا ظفحل اهنال ةحلصملا حيجرتب لدتسملا بيجيف ةدابعلا حلاصم نم حجرا اذهو

 قيرطلا كلس رفاسم لدتسملا لوقي نا اضيا كلذ نمو لسنلا ظفح نم ىلوا يهف

_ ٢٢١



 ضروع ديعبلا زفسلا وهو بسانملا نأل رصقي ال هناف رصقلا ريغ ضرفل ال ديعبلا

 هناك ىتح رصقلا ريغ ضرغل ال هيف رصق ال يذلا بيرقلا نع لودعلا يهو ةدسفمب

 يف حدقلا وهو رشع عباسلا ضارتعالا تايعابرلا نم نيتعكر كرت يف هدصق رصح
 ةجرخا يذلا مكحلا ءاضفا يف ضرتعملا حدقي نا وهو دوصقملا ىلا مكحلا ءاضفا

 عفري هنال بجاو حاكنلا لدتسملا لوقي نا هلاثم اعرش ةدوصقملا ةحلصملا ىلا لدتسملا

 عفر نا عنمن ضرتعملا لوقيف روجفلا عفد يهو ةحلصملا ىلا يضفيف باجحلا

 يضفي باجحلا عفر دنع ءاسنلاو لاجرلا يقالت لب روجفلا مدع ىلا يضفي باجحلا

 روجفلا مدع ىلا يضفيف ةوهشلا رسكي حاكنلا ناب لدتسملا بيجيف روجفلا ىلا

 ةلع نم اعورف رثكا ىرخا ةلعب لدتسملا ةلع ضراعي نا رشع نماثلا ضارتعالا

 ربجتف ركب غلابلا ركبلا يف لدتسملا لوقي نا هلاثم ةيدعتلاب عونلا اذه ىمسيو لدتسملا

 بيثلا ىلا ىدعتيف رغصلا لصالا يف ةلعلا ناب ضراعيف ةريغصلا ركبلاك حاكنلا ىلع

 يف يضتقت ةلعب لدتسملا ةلع ضرتعملا ضراعي نا رشع عساتلا ضارتعالا ةريغصلا

 كولمم دبعلا يف لدتسملا لوقي نا هلاثم لدتسملا هجرخا يذلا مكحلا سكع عرفلا

 رحلا ةيد هب ىدعتي الف فلكم ضرتعملا لوقيف تاكولمملا نم هريغك هتميق هيف بجتنف

 دحا ىلا هب ضراع ام ريرقت يف جاتحيف اهمكح ضيقن يضتقي ابب عرفلا ةلع ضراعف
 . رظانتلا بلق .هيفو اضرتعم ناك نا دعب الدتسم ريصيف ةلعلا قرط

 فلتخا دقو ةضراعملاب نايمسي هلبق يذلاو عونلا اذه نا ملعاو نيدلا رون لاق

 ينعي مكحتلا عنتمي مل لبقت مل ول ذا اهلوبق راتخملاو بجاحلا نبا لاق نيلوق ىلع اهلوبق يف

 فصو نم ةلعلا نم اءزج وا ةلع هنوكب ىلواب سيل ةلع ىعدملا نأل ةلع يعدملا يف

 ةعسوت اهدر يفو لمعلاب افيلكت ةلعلا تابثا يف ناب ةسةراعملا در حجر ناف ضراعملا

 . فيلكتلا طاقساب لصالا

 نأل ةلالدلا عنم كلذ ىلع مزلي هناب بيجا رسيلا مكب هللا ديري ىلاعتلاق دقو

 ناب اضيا هانضراع ضراعملا ةلعلا مدعل ةعسوتلا لصالا نا انملس ولو ةعسوت هيف

 امهدحا صيصخت يف ذا اعم امهربتعن انابو اهيلع ةلالدلا كرتنف ماكحالا ءافتنا لصالا

 ةسانمب نيضراعتملا نم دحاو لك رقتسا ول اولاق ةضراعملا تمزل امانربتعا اذاو مكحت
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 ناب بيجاو ضراعملا در بجوف زوجي ال كلذو هيف ةلع ايهنم دحاو لك نوك مزل مكحلا

 ام مكمصخ دري نا نم ىلوا هب متللع امل ةضراعملا ةلعلا درب متلق ذا لطاب مكحلا اذه

 هيلا دري لصا ىلا ةضراعملل دروملا جاتحي له اوفلتخاو جاهنملا بحاص لاق هب متللع

 يفن ىوعد ةضراعملا لصاح نأل جاتحي ال هنا حيحصلاو لاق لدتسملاك جاتحي ليقف

 وه لدتسملا لصأف اضياو كلذب ليلعتلا نع لدتسملا دص وا ةلعلا مدعل مكحلا

 . هريغ ىلا جاتحي الف ضراعملل لصالا

 دوجو عنمب اما نوكي ةضراعملا نع باوجلاف كلذ تفرع اذاف نيدلا رون لاق

 ريسلاب ال هبشلا وا ةبسانملاب اتبثم ناك نا هريثثأتب ةبلاطملا وا هب ضراع يذلا فصولا

 وا طابضنالا مدعو ءافخلا لوصح ققحيو طبضنم ريغ وا يفخ هب ضراع يذلا نأبو
 مدع وه هب ضراع يذلا فصولا ناب باجي وا هطابضنا وا هروهظ عنمي لب ققحي ال

 راتخملا ىلع صاصقلا بوجو يف لتقلا ىلع هركملا سايق هلاثم عرفلا يف ضراعم
 مكحلا ضيقن بسانملا هاركالا مدع ناب بيجيف ةيعاوطلاب ضرتعيف لتقلا عماجب
 يف ةلعلا كلت دوجو ضرتعملا عنمي نا نورشعلا ضارتعالا درطلا ليبق نم كلذو

 هلها نم ردص ناما نوذأملا ريغلا دبعلا ناما ةحص ىلع لدتسملا لوقي نا هلاثم عرفلا

 ةيلهالاب هانع ام دوجو نايب هباوجو روجحملا يف ةيلها ال ضرتعملا لوقيف نوذأملاك
 ءافتنا ريدقت ننم ضرتعملا عنم حيحصلاو بجاحلا نبا لاق لصالا يف هعنم باوجك

 ضارتعالا مالكلا رشتني الئل هتابثا هيلعف عدم لدتسملا نال عرفلا يف فصولا دوجو

 ءادبا نع ةرابع وهو قرفلا نورشعلاو ثلاثلاو نورشعلاو يناثلاو نورشعلاو يداحلا

 يف ةفلاخملا كلت نوكت نا اما هنال ماسقا ةئالث ىلع وهو عرفلاو لصالا نيب ةفلاخم

 لوألا مسقلا اماف ةحلصملا سنج يف نوكت نا اماو طباضلا يف نوكت نا اماو مكحلا

 كلذ ءارجا نم عرفلا يف عنام ءادبا اما نيئيش دحاب نوكتف مكحلا يف ةفلاخملا وهو
 يناثلا مسقلا اماو عرفلا يف ةدوجوم نكت مل لصالا يف ةيصوصخ ءادباب اماو هيف مكحلا
 ىلع صاصقلا بابحا يف لاقي ام وحنف عرفلاو لصالا يف طباضلا فالتخا وهو

 يف طباضلا نا ضرتعملا لوقيف هركملاك صاصقلا بجوف ةداهشلاب اوببست دوهشلا
 اكرتشا ام عماجلا نا هباوجو يواستلا ققحتي الف هاركالا لصالا يفو ةداهشلا عرفلا
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 هلصا ناك ول ايك حجرا وا هلثم عرفلا يف هءاضفا ناب وا افرع طوبضملا ببستلا نم هيف
 ثاعبنا نم بلغا يفشتلل ابلط لتقلا ىلع ءايلوالا ثاعبنا ناف ناويحلل يرغملا
 ببستلا يلصا فالتخا رضي الف هملع مدعو ناويحلا هرفن ببسب ءارغالاب ناويحلا
 ثرالا عنم يف لتاقلا ىلع ضيرملا قالط يف ثرالا ساقي ايك لصاو عرف فالتخا هناف
 ةحلصم نوكت نا وهف عرفلاو لصالا يف ةحلصملا فالتخا وهو ثلاثلا مسقلا اماو

 دح ىلع لدتسملا لوقي نا هلاثم لدتسملا هادبا يذلا عرفلا ةحلصمل ةفلاخم لصالا

 ضرتعملا لوقيف ينازلاك دحيف اعرش مرحم اعبط ىهتشم جرف يف اجرف جلو ا طئاللا

 طالتخا عفد لصالا يف ةحلصملاو طاوللا ةليذر نم ةنايصلا عرفلا يبف ةحلصملا
 لدتسملا ركني نا هباوجو ةضراعملا ىلا عجار وهو عرشلا رظن ين ناتوافتي دقو باسنالا

 طالتخا عفد ةمكحلا نا لوقي لب طقف باسنالا طالتخا عفد لصالا يف ةمكحلا نا

 انزلا زاوج مزل الاو ةماعلا دسافملا نم اهريغو ةليذرلا كلت نع ةنايصلا عم باسنالا

 نورشعلاو عبارلا ضارتعالا لطاب وهو روذحملا كلذ اهيف سيل ذا سيالاو ةيبطلاب
 امتا هاعدمل اليلد لدتسملا هلعج يذلا ليلدلا نا ضرتعملا ىوعد نع ةرابع وهو بلقلا

 يذلا ليلدلا نا ىنعمب ميلستلا نكمم وهو هل ال هيلع هتجح بلقيف هل ال هيلع ليلد وه

 نا نكميو احيحص هدنع نوكيف ضرتعملا دنع يلسم نوكي نا نكمم ضرتعملا هبلق
 ايك ليلد هنا حص نا هيلع هبلق نكل هيف مالكلا نع تكسو حيحص ريغ هدنع نوكي

 فيتصتب ضرتعملا حرص ول اما كل ال كيلع وهف حص نا ليلدلا اذه نا لاق اذا
 نا ليقو دودرم ضرتعملا دنع وه لب كلذ دعب ميلستلل المتحم نوكي الف هدرو ليلدلا

 هل داسفا وه ليقو ال ما احيحص ناك ءاوس هب لدتسملا ليلدلا ةحصل ميلست بلقلا

 احيحص نكي مل ناو هتحصل ملسم لدتسملا ىلع هلعج ثيح نم بلاغلا نأل اقلطم

 كل دهشي روز دهاش وه ليقو احيحص ناك ناو هل دسفم هل هلعجي مل ثيح نمو
 لبقي الف لدتسملا ىوعد فالخ ىلع هب تللدتساو ليلدلا هيف تملس ثيح كيلعو

 نع توكسلا عم ضرتعملا بهذم حيحصت يضتقي نا اما هنأل ناعون بلقلا مث

 نوكي نيعونلا نم دحاو لكو لدتسملا بهذم لاطبا يضتقي نا اماو لدتسملا بهذم

 كلذ ىلع حولي نا اماو هبهذم حيحصتب ضرتعملا حرصي نا اما هنال احيولتو احيرصت

٢٣٢٤



 لدتسملا لوقي نا هلاثم كلذ ىلع حولي نا اماو لدتسملا بهذم لاطباب حرصي نا اماو

 هسفنب ةبرق نوكي الف صوصخم ناكم يف ثبل فاكتعالا يف موصلا بوجو ىلع
 ناكم يف ثبل فاكتعالا يف موصلا طارتشا مدع يف يعفاشلا لوقيف ةفرعب فوقولاك
 ةلعب هبهذم يعفاشلا ححص دقف ةفرعب فوقولاك موصلا هيف طرتشي الف نصوصخ

 احيرصت لدتسملا بهذم لاطبا هيف ام لاثمو صوصخم ناكم يف ثبللا يهو لدتسملا

 همسا هيلع قلطي ام لقاب هيف ىفتكي الف ءوضو وضع سأرلا حسم يف يفنحلا لوقي نا

 لطبيام لدتسملا ةلع ىلع ضرتعملا قلعف ويغك عبرلاب ردقتي الف يعفاشلا لوقيف هيغك
 بئاغلا عيب حيحصت يف يفنحلا لوقي نأ احيولت لدتسملا لاطبا هيف ام لاثمو هبهذم هب

 طرتشي الف يعفاشلا لوقيف حاكنلاك ضوعملاب لهجلا عم حصيف هضواعم دقع

 رايب لاق هتحصب لاق نم نأ هنايبو حاكنلاك ةيؤرلا رايخ .هيف

 لاق موزلملا ىفتنا مزاللا ىفتنا اذاف هتحصل مزال ةيؤرلا رايخف ةيؤرلا

 ضارتعالا ةضراعملا نم صوصخم عون وهو لبقي ال ليقو بلقلا لوبق راتخملاو ردبلا
 ءاقب عم ليلدلا لولدم ميلست نع ةرابع وهو بجوملاب لوقلا نورشعلاو سماخلا
 ةنيدملا ىلا انعجر نئل نولوقي ىلاعت هلوق هدهاشو نانعلا ءاخرا ىمسيو عازنلا

 دنع زعالا نكل نيملسملا دنع ملسم مالكلا اذه ىنعم ناف لذالا اهنم زعالا نجرخيل

 وه قفانملا دنع زعالاو لئاقلا كلذ وه مهدنع لذالاو ةلي هللا لوسر وه نيملسملا
 نا لوالا عونلا ةثالث عاونا وهو قاب مهنيب فالخلاو ملسم همالك لولدمف هسفن

 نم لوق هلاثم نمز ةمئالم وا عازنلا لحم هنا مهوتي ام لدتسملا نم ضرتعملا جتنتسي

 بوجو يفاني الف ةداعلا يف لتقي هلثم امب لتق لقثملاب ادمع لتاقلا ىلع صاصقلا بجوي
 الو عازنلا لحم سيل ةافانملا مدع نا ضرتعملا لوقيف قراخلا داحلاب لتقلاك صاصقلا
 ضرتعملا جتنتسي نا يناثلا عونلا ، صاصقلا بوجو عازنلا لحم امناو هضيقن وه

 نم عنمي ال لتقلا يف توافتلا يفنحلل انلوق هلاثم مصخلا ذخأم هنا مهوتي ام لاطبا

 ال ضرتعملا لوقيف ةلع هناب ضرتعيف هسفن لتقلا نم عنمي ال يك صاصقلا بوجو

 كلذ لطب ول لوقا ينا ثيحب توافتلا وهو صاصقلا بوجو مدع ةلعهنوك ملسن

 وا صاصقلا بوجو وه يذلا مكحلا عنم رخآ ءيش ةلعلا لب صاصقلا بوجو لطب
 وا طئارشلا وا اعيمج عناوملا ءافتنا دحاو عنام ءافتنا نم مزلي الو هطورش نم طرش دقف
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 يهو سايقلا يتمدقم نم ىرغصلا ةمدقملا نع تكسي نا ثلاثلا عونلا { يضتقملا

 ةولصلاك ةينلا هطرشف ةبرق تبث ام لوقي نا وحن ةروهشم ريغ اهنوك عم ىلوالا

 دنع ةينلا هيف طرتشي ملو ةبرق هنوكل ءوضولا هيلع دريف ةبرق ءوضولا هلوق نع تكسيو
 نع باوجلاو ةبرق ءوضولا نوكل عنملا الا هيلع دري مل ىرغصلا ةمدقملا ركذ وا مصخلا

 زوجي اال لاق ول امك هل مزلتسم وأ عازنلا لحم كلذ نأ لدتسملا نيبي نأ يناثلا عونلا

 زئاجب سيل هنال يمذلاب ملسملا لتق زوجي ال معن ضرتعملا لوقيف يمذلاب ملسملا لتق
 مزل دارملا وه كلذ ناك اذاو تمعز ام ال هميرحت زوجي ال انلوقب دارملا لوقيف بجاو لب

 ذخأملا وه كلذ نا لدتسملا نيبي نا يناثلا عونلا نع باوجلاو بجاو هنا كلوق ءافتنا

 نم عناملا ءافتنا هنم ذخؤي لقثملاب لتقلا لوصح نم عناملا ءافتنا نا نيبي نا وحن

 نم لقثملا عنمي مل اذاف حورلا قاهزا صاصقلا بوجو نأل اضيا هيف صاصقلا بوجو .

 عنام ال ذا بجيف صاصقلا بجوم هب لصح دقف هل لصح لب حورلا قاهزا

 هللاو نعطملا عفتريف عئاش فذحلا نا لدتسملا نيبي نا ثلاثلا عونلا نع باوجلاو

 . ملعا
 اطرش نوكي امنا هنال طرشلا اذه رابتعا مدع يدنع حيحصلاو نيدلا رون لاق

 طرشلا هل ةفرعمو مكحلل ةمالع اهناف ةيعرشلا نوذ مكحلل ةبجوملا ةيلقعلا للعلا يف
 ةيعرشلا ماكحالا للعت الف يا اردقم امدع فصولا كلذ نوكي ال نا عباسلا
 . يمدعلا فص هولاب

 يدوجولا مكحلا يف ادوجوم ارما ةلعلا نوك حصي هنا ملعا نيدلا رون لاق

 هئافتنا يف ةلع نونجلاو دحلا بوجو يف ةلع انزلا كلذ لاثم اقافتتا يمدعلا مكحلا يفو

 اذه بسنو اقلطم هب ليلعتلا حصي هنا ليق فالخ ءرفف يمدعلا رمالاب ليلعتلا اما

 ةلع هذهف هتبوقع تنسحف لثتمي مل هلتق بجوف لصي مل كلذ لاثم روهمجلا ىلا لوقلا

 يف ةيمدع ةلع هذهف هعيب حصي ملف لقاع ريغ انلوق وحنو يدوجو مكح يف ةيمدع
 يف امدع ةلعلا نوكت نا حصي ال هريغو بجاحلا نبا لاقو . اضيا يمدع مكح

 . يتوتبلا مكحلا

 حصي يمدعلا رمالا نا نم روممجلا هيلا بهذ ام حيحصلاو نيدلا رون لاق
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 ةيلقعلا للعلاك ةبجوم ال ةفشاك يه امنا ةيعرشلا للعلا نأل اقلطم ةلع نوكي نا

 نا حصي اتابثا نوكي نا حصي ايك ثعابلاو ةرامالاو ةثعاب وا مكحلل ةراما ةيعرشلاف

 اك اهيف سيل ريمالا نوكل ةراما ناملغلاو روخلا نم رادلا ولخ نا ىرتالا ايقن نوكي

 نيب فالخ الف اضياو اهيف هنوكل ةراما جراخلاو لخادلا ةرثكو اهيلا فالتخالا نا

 ةلع اهؤافتناف هلثم ىلع انتردق ءافتنال ازجعم تبثي امنا زجعملا نا يف نيملسملا نم دحا

 ع راشلل ةدوصقم ةمكح ىلع ةلمتشم ةلعلا نوكت نا نماثلا طرشلا ازجعم هتوبث يف

 . ارود ناك لصالا مكح نم ةطبنتسم ةراما درجم تناك نا اهنال مكحلا ع رش ين

 ردبلا كلذ طارتشا يف هعبتو لاق بجاحلا نبا لاق اذك نيدلا رون لاق

 لصالا مكح ىلع لد دق صنلا نأل رظن اذه يفو جاهنلا بحاص لاق لاق يخامشلا

 يف مكحلا توبث ىلع ةراما تناكو حص لصالا نم صنلا هاضتقا ام ةلع طبنتسا اذاف

 وا ةحلصملا ليصحت ةمكحلاب دارملاو بجاحلا نبا معز ايك رودلا مزلي الو ع ورفلا

 اهنم لكو هتليسوو ل اا ةدسفملاب دارملاو اهتليسو و ةذللا ةحلصملاب دارلاو ةدسفملا عفد

 ليصحت امهدحا يف ناتلع وا ناليلد ضراعت ناف يويند وا ينيدو يندب وا يسفن اما

 ةدسفملل عفادلا مدق هجوب ايهنيب عمجلا نكمي ملو ةدسفسم عفد رخالا يفو ةحلصم

 نم دحاو لكو ةحلصملا ليصحت نم مها ةدسفملا عفد نأل ةحلصملل بلاجلا ىلع

 ينيسحتو يجاحو يرورض ىلا ماسقا ةثالث ىلا مسقنم ةدسفملا عفدو ةحلصملا بلج

 ظفح لوألا ءايشا ةسمخ وهو ةرورضلا ىلا هيف لاحلا يضفي ام وهف يرو رضلا اما

 يه تاركسملا ميرحت يف ةلعلاف تاركسملا رئاسو رمخلا ميرحت ع رش هلجألو لقعلا

 عرش هلج الو نيدلا ظفح يناثلا لقعلا ظفح ةمكحلاو يميرحتلا مكحلاو ركسلا

 يف ةلعلاف كلذ وحنو عدبلا لها ةبوقعو رحاسلاو دترملاو قيدنزلا لتقو داهجلا
 لتق يف ةلعلاو هتيبدن وا داهجلا بوجو هيف مكحلاو يغابلا يغب وا رفاكلا رفك داهجلا

 ظفح ةمكحلاو هزاوج وا هلتت بوجو مكحلاو هرحسو هتقدنز رحاسلاو قيدنزلا

 مهتا نم ىلع ةبوقعلاو ةيدلاو صاصقلا ع رش هلجألو سفنلا ظفح ثلاثلاو نيدلا

 كلذ بوجو اهيف مكحلاو ةلعلا وه ءايشالا هذه يف اهوحنو سفنلا فالتاف لتقلاب
 ةيبرملا ذخا هنمو ردبلا لاق & سفنلا ظفح ةمكحلاو ةبوقعو ةيدو دوق نم روكذملا
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 كلذ ىلع ةفقوتم يبصلا ةايح نأل يا هبورشمو هلوكأم ءارشو هل ما ال يذلا يبصلل

 مرح هلجالو باسنالا ظفحب مهضعب هنع ربعو طالتخالا نم لسنلا ظفح عبارلا

 يف ةلعلاف بسن طبض املو لسن فرع امل كلذ مرحي مل ول مل ذا ينزلا دح ع رشو زا
 سماخلا لسنلا ظفح ةمكحلاو دحلا ةماقا بوجوو ميرحتلا ههيف مكحلاو ىنزلا كلذ

 عاونا رئاسو لاملا ذخأيل قيرطلا عطاق دحو قراسلا دح ع رش هلجالو لاملا ظفح

 دحلا ةماقا بوجو ةمكحلاو هذخاو ريغلا لام فالتا ع ونلا اذه يف ةلعلاف تانامضلا

 اذه يف ةلعلاف تانامضلا عاونا رئاسو لاملا ذخأيل قيرطلا عطاق دحو قراسلا ىلع

 عطاقلاو قراسلا ىلع دحلا ةماقا بوجو ةمكحلاو هذخاو ريغلا لام فالتا ع ونلا

 ةلم لك يف تيعور يتلا سمخلا تايرورضلا هذهف فلتملا ىلع نامضلا مازلاو

 هلجألو ضرعلا ظفح وهو اسداس اعون مهضعب دازو ةعيرش لك يف اهظفح ع رشف
 ةلع صوصخملا هجولا ىلع ريغلا ضرع يف ع وقولاف ناعللا مكحو فذاقلا دح ع رش

 ىزلاب هتأرما لجالا يمرو ةمكحلا وه ضرعلا ظفحو مكح دحلا ةماقا بوجوو

 ةأرمللا ضرع ظفح ةمكحلاو ةنعالملا مكحلاو ناعللا ةلع هعم دوهش ال ثيح

 ةحلصملا لوصحل طرش هنا ىنعمب هيلع يرو رضلا فقوتي ام يرو رضلاب قحليو
 براحملا لتق يف غولبلا رابتعاك كلذو ةيرورضلا ةدسفملا عفذل طرش وا ةيرورضلا

 ركسملا ليلق برش ميرحتو تايبنجالاب ةولخلا ميرحتو صاصقلا يف يناكتلا رابتعاو
 ىلا وعدت ةولخلاو اهريثك ىلا وعدي اهليلقو اهداعبا يف ةغلابم هب لاق نم دنع هسيجنتو
 ةجاح ةدشل ةجاحلا ىلا بسن هيلا ةجاحلا سمت يذلا هب دارملاو يجاحلا اماو ىنزلا

 ةراجالاو عيبلا ع رش هلجالو هسفن يف هيلا جاتحي ام امهدحا ناعون وهف هيلا سانلا
 هذه ن اف تالماعملا عاونا نم كلذ هبشا امو ةيالولاو ةبراضملاو ةاقاسملاو حاكنلاو

 تاوف ىلا يدؤت ال ةضواعملا ىلا جايتحالا بسحبف ةيرورض اهنا تنظ ناو ءايشالا

 لوكأملا ءارشك ايرورض اهضعب نوكي دقو ةمدقتملا ةسمخلا تايرورضلا نم ءىش

 هنكل هريغ ىلا ةجاحلا ناك ام يناثلا ع ونلا هل ما ال يذلا ريغصلا ةيبرت يف ةراجالاو
 حاكنلا ماودل دشا هنال لثملا رهمو ةرافكلا بوجو ع رش هلجالو هلوصح ىلا ةليسو

 ع ونلا اذه ىمسيو نبغلا عفدو ةعفشلاو طرشلاو رايخلا كلذكو هنود متي ناك ناو
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 لوقعلا لها دنع هناسحتساب ةداعلا تضق ام وهف ناسحتسالا اماو ىجاحلل المكم
 سايقلل قفاوملا اماف هل فلاخو سايقلل قفاوم نامسق وهو ةلماكلا قالخالاو ةرفاولا
 ماحرالا ةلصو ةوكزلاو مالسلا هيلع ميهاربا لاصخو ساجنالا نم ةفاظنلا همكحف
 ةءو رملا ىضتقمب فاصتالاو قرلاو ةءاندلاو لخبلا نم صلختلاك قالخالا مراكمو

 ةداهشلاو ءاضقلا هيلها دبعلا بلسكو كلذ وحنو ةلاسبلاو ةيرحلاو مركلا نم
 ال لعج ولو ةيعرشلا بصانملا نع صقان هنال لقعو نيدو لقع اذ ناك ناو ةفالخلاو
 اهوحنو ءايشالا هذه ناف هيف ةدسفم الو رحلا يف لصحت ام لثثم ةحلصم هب لصحل

 نسح ءىش ةبتاكملا ناف هدبع ديسلا ةبتاكمكف سايقلل فلاخملا اماو دعاوقلل ةقفاوم
 نايبو هلامب ديسلا لام ضيوعت هنال ةدعاقلل مداخ هنكل ةبقرلا كف ىلا الصوم هنوكل
 يف دهعي مل رما هل امب هلام لجرلا عيبو هبتاكي مل ول هديسل دبعلا هب ىعسي ام نا كلذ
 يقبو ىرت ايك سايقلل ةفلاخم يهف انسح ائيش تناك ناو ةبتاكملاف ةيعرشلا دعاوقلا

 وهو يلك ليلعت هيف حولي نا نكي ملو يئزج ليلعت هيف حولي ال تايعرشلا نم ع ون
 نم حلي ملو اهيناعم ىلا يدتهي ال لقعلا نأل موصلاو ةولصلاك ةينيدلا تادابعلا

 ديدجتو اهقلاخل ميظعتلاو ةدابعلل سفنلا ليلذت اهيف نكل اهيدابم نم فرطالا ع راشلا
 ركنملاو ءاشحفلا نع يهنت ةولصلا نا دايقنالاو مالستسالا قيقحتو ناميالاب دهعلا

 . ملعا هللاو

 مكحلا عرش نم دوصقملا لوصح ركذ
 عيبلاك انيقي لصحي نا اهدحا عاونا ىلع مكحلا عرش نم دوصقملا لوصح

 عيبلا نم دوصقملا ناف كلذ وحنو عاتمتسالا لحل حاكنلاو فرصتلا لحلو كلملل

 لصحي نا يناثلا عونلا انيقي نالصاح امهو عاتمتسالا ةحاباو فرصتلا ةحابا حاكنلاو

 برشو فذقلاو ةشحافلا نع راجزنالل دحلاو لتقلا نع راجزنالل صاصقلاك انظ

 يناودعلا دمعلا لتقلا نع رجزلا دحلاو صاصقلا نم دوصقملا ناف كلذ وحنو رمخلا

 روهظ ىرت مث نمف انظ لصاح كلذ نم لكلاو ةروكذملا يصاعملا نع عدرلاو

 همدعو هلوصح نوكي نا ثلاثلا عونلا لدعلا روهظ دنع يصاعملا ءافتخاو تاعاطلا

 .جيوزتلا كلذ نم دوصقملا ناف لسنلا لوصح لجأل ةأرما جوزت نمك كلذو ءاوس
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 ءاوس ىلع هلوصح مدعو هلوصحف هيف كوكشم ةأرملا كلت نم لسنلا لوصح وهو
 نم دوصقملا ناف ةسيآلا حاكنك كلذو عجرأ هيف لوصحلا مرے - نوكي ام عبارلا عونلا

 سماخلا عونلا اهنم هلوصح نم حجرا ةسيآلا نم لسنلا لوصح مدعو لسنلا حاكنلا

 ةأرما جرف ءاربتساك ةداع هلوصح مدعب عوطقم هنا ىنعمب اتئاف هنم دوصقملا ناك ام
 يا انه اه تئاف محرلا ةءارب ةفرعم وهو دوصقملا ناف سلجملا ين اهعئاب اهارتشا

 نامع نم لجرب دلولا قوحلكو اهعئاب لبق نم ءيشب لوغشم ريغ اهمحر ناب عوطقم

 لوصح عاونا هذهف رهاظلا يف اهيقالت مدعب عطقلا عم برغملا نم ةأرما جوزت

 مهضعب زاجاف عاونالا هذهب ليلعتلا زاوج يف اوفلتخاو نيفلكملا ىلا رظنلاب دوصقملا

 . نورخا هعنمو اهب مكحلا ليلعت

 سفنب مكحلا ليلعت زاوج يف مهفالخ ىلع ينبم انه مهفالخو نيدلا رون لاق
 ليلعتلا زاوج اوححص دقو انه اه دوصقملا نيع يه ةمكحلا سفن نأل ةمكحلا
 . ملعا هللاو ةطبضنم ةرهاظ تناك اذا ةمكحلاب

 نيعلاو سنجلا ىلا ةلعلاو مكحلا نم دحاو لك ماسقنا ركذ

 نيع ىلاو سنج ىلا سايقلاب بولطملا مكحلاو ةلعلا نم دحاو لك مسقني
 ريغ ما ةسناجتم ءايشالا كلت تناك ءاوس ءايشا لمش ام انه اه سنجلاب دارملاو

 ةلعلا يف سنجلا لاثمف لحملا رابتعا عم ال عاونالا نم عون نيعلاب دارملاو ةسناجتم

 فيفخت هيف مكحلا ةلع وه فصو هيلا جاتحي امب نايتآلا نع ناسنالا زجع ناف زجعلا

 نع أشني امل لماش زجع زجعلا اذهو ررضلاو جرحلا مدع ىلع ةلادلا صوصنلا ةلالدب

 ناسنالا زجع ىلا ةبسنلاب يلاعلا سنجلا وهو جراخلا نعو لعفلا لحم نعو لعافلا
 نعو لمعلا لحم نعو لعافلا نع ءيشانلا زجعلا يهو ةطسوتم سانجا هتحتو

 يا اقلطم لعافلا نع ءعيشانلا زجعلا تحت الثم سنج اهنم سنج لك تحتو جراخلا

 زجعلا وه سنج سوبحملاو رفاسملا زجع لمشي ىتح رايتخا مدع نع وا رايتخا نع
 سنج هتحتو هريغو سوجملا زجع لمشي ام ىلع هرايتخا نع ال لعافلا نع ءيشانلا

 هريغو ضيرملا زجع لمشي ام ىلع ةنطابلا وا ةرهاظلا ىوقلا ببسب زجعلا وه اضيا

 نونجملاو يبصلا زجع لمشي ام ىلع لقعلا مدع ببسب زجعلا وه اضيا سنج هتحتو
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 مكح بتارملا هذه نم دحاو لك هلباقي نونجملاو يبصلا زجع وهو سنج هتحتو
 تادابعلاك ةينلا ىلا جاتحي ام طوقس وه ةمكح لقعلا مدع ببسب زجعلاب قلعتيف

 زجعلاب قلعتيو داهجلاو جحلا بوجو طوقس وه مكح ىوقلا ببسب زجعلاب قلعتيو

 بوجو وهو لاحلا يف ةبلاطملا طوقس وه مكحو هرابتخا نودب لعافلا نع ءعيشانلا
 طوقس وه مكح اقلطم لعافلا نع ءيشانلا زجعلاب قلعتيو ةولصلا قح يف ءادالا

 زجعلا قلطمب قلعتيو ةولصلا رصقب صخرلاو ةيندبلا تادابعلا يف ةلاحلا يف ةبلاطملا
 ةلمجلا يف فيفخت هيف مكح جراخلا نم وا لحملا نم وا لعافلا نم ءاشن امل لماشلا

 يف دجو ناو دحاو فصو وه امناو هل دارفا ال هناف راكسالا فصولا يف نيعلا لاثمو

 هل دارفا ال فصو هناف ابرلا ميرحت يف معطلاكو انه اه لحملاب رابتعا الف ةريثك لاحم
 وا. ميرحتلا وا بوجولا مكحلا يف يسنجلا لاثمو اضيا ةريثك عضاوم يف دجو ناو
 هيلا فاضت ام بسحب عاونا ةلمجل لماش ماكحالا هذه نم دحاو لك ناف الثمةحابالا

 ماما الب ةعمجلا بوجوو رجفلا يتعكر بوجوو رتولا بوجو مكحلا يف نيعلا لاثمو

 ال امم كلذ ريغ ىلا يبصلا لام يف ةوكزلا بوجوو ورسلا راصمالا ريغ يف اهزاوجو
 نيفصولا نم دحاو لكو انه اه كلذ ربتعي الو مكحلا عضاوم رابتعاب الا هتحت دارفا
 نم دحاو لك يف رثؤم ىنيعلا فصولاو يسنجلا فصولا ايهب دارملاو امهركذ مدقتملا

 مكحلا نيع يفو مكحلا سنج يف فصولا سنج رثؤيف ينيعلا مكحلاو يسنجلا مكحلا

 سنج يف فصولا سج ريثأت لاثمف مكحلا سنجو مكحلا نيع يف فصولا نيع رث ؤيو
 سنج يف رثؤم لقعلا مدع وه يذلا زجعلا ناف يبصلا نع ةولصلا طوقس مكحلا
 فيفختلا سنج يف ةقشملا سنج ريثأتكو تادابعلا نم ةينلا ىلا جاتحي ام طوقس

 سنج ريثأتكو عمجي ضيرملاو عمجيو رصقي رفاسملاو ةولصلا يضقت ال ضلئاحلاف

 برشك ميرحتلا سنج يف مارحلا ىلا وعدي ام سنج ريثاتكو صاصقلا سنج يف ةبانجلا
 سنج ريثأت مكاحلا نيع يف فصولا سنج ريثأت لاثمو انزلا يف ةولخلاو رمخلا ليلق
 يف يذاتلاو رفسلا يف ةقشملا هتحت لخدي سنج جرحلا نأل نيتالصلا عمج يف جرحلا

 نيع ميرحت يف ركسلا نيع ريثاتك مكحلا نيع يف فصولا نيع ريثأت لاثمو رضحلا
 نيع ميرحت يف ةدعلا نيع ريثأتو ءىطولا نيع ميرحت يف ضيحلا نيع ريثأتو برشلا

٢٢٣١



 ريثأت مكحلا سنج يف فصولا نيع ريثأت لاثمو حاكنلا خسف يف ةدرلا نيع ريثأتو ةدقعلا

 نيع ريثأتكو حاكنلا يف ةيالولا قحو ثرالا قحك قحلا سنج يف مالاو بالا ةوخا

 . ملعا هللاو حاكنلاو لاملا ةيالو يا ةيالولا سنج يف رغصلا

 ةصوصنملا ةلعلا قرط ركذ

 ىلع عامجا وا اهتلع ىلع صن اما نيرما دحاب اهيلع صوصنملا ةلعلا فرعت
 نيعم فصو نوك ىلع راصعالا نم رصع ي نيدهتجملا قافتا وهف عامجالا اماف كلذ

 ساقي مث عامجالاب اهل ةلع هناف ريغصلا لام ةيالو يف رغصلا هلاثم نيعملا مكحلل ةلع

 ةلع هناب فاصوالا نم فصو ىلع عراشلا صني نا وهف صنلا اماو حاكنلا ةيالو هيلع

 اماو ةيلعلا ىلع هعضو لصاب لد ام وهو حيرص اما هنأل ناعون وهو ماكحالا نم مكحل

 نم عون وهو صنلا هيبنتو ةراشاو ءاميا ىمسيو ظفللا لولدم نم مزل ام وهو ءام
 حيرصلا بتارم اما بتارم ءاميالاو حيرصلا صنلا نم دحاو لكلو هتراشاب لادلا

 ةلعلا ريغ يف لمعتسي ال ظفلب ركذي ناب كلذو ةيلعلاب هيف حرص ام اهاوقا يهو اهنمف
 هلوق يف ايك اذك نوكي اذا وا اذك نوكي يك وا اذك لجال وا اذك ةلعلا لوقي نا لثم
 نيب ةلود نوكي ال ىك ىلاعت هلوقو ةيآلا ليئارسا ىنب ىلع انبتك كلذ لجا نم ىلاعت
 اذك ناك نا وا اذكب وا اذكل لثم ةيلعلا يف رهاظ فرح هيف درو ام اهنمو مكنم ءاينغالا
 ماللا نكل ليلعتلا يف ارهاظ تناك ناو فورحلا هذه ناف اهلبق ام نود ةبترملا هذهو

 اهنمو ةيطرشلا درجم لمتحي ناو ةبحاصملا لمتحي ءابلاو توملل اودل وحن ةبقاعلا لمتحي

 مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق لثم فصولا يف اما عراشلا مالك يف ءاغلا هيف لخد ام

 . ىلاعت هلوق وحن مكحلا يف اماو امد بخشت مهجادواو نورشحي هناف مهمولكب مهولمز
 يف مدقم ثعابلاو بيترتلل ءافلا نا هيف ةمكحلاو اهيديا اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو

 ةلالد نأل اهلبق ام نود ةبترملا هذهو نيرمالا ةظحالم زوجف جراخلا يف رخأتم لقعلا

 يف ءاغلا هيف لخد ام اهنمو ةيلالدتسا ةيلعلا ىلع اهتلالدو لصالا يف بيترتلا ىلع ءافلا
 طلغلا لامتحال اهلبق ام نود هذهو مجرف زع ام ىنزو دجسف ىهس لثم يوارلا ظفل
 نكي مل ول فصو مكحلا عم ركذي نا وهو ءاممالا بتارم اماو روهظلا يفني ال هنا الا

 مهفلا وذ هدعي لب اديعب كلانه هركذ ناك مكحلا كلذل ةلع هريظن وا فصولا كلذ
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 هل ابسانم افصو مكحلا عم عراشلا ركذي نا اهنمف نايذهلا نم ةدقاولا ةنطفلاو يوقلا

 بضغلا دوجو نا ىلا ةراشا ثيدحلا اذه يفف نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال وحن

 ءاضقلاو بلقلل لغشم بضغلا نأل كلذل ةبسانم يهو ءاضقلا ةحص نم ةعنام ةلع

 ركذ ناف ةيالولا بلاطل ةرامالا دقعن ال انلوق وحنو لابلا غارف ىلا هعم جاتحي ميظع رما

 ال ةرامالا بلاط نأل كلذل بسانم وهو ةلع هناب يضقي ةيالولا عنمل انراقم بلطلا

 . ةسيفنلا ظوظحلا نم ءيشل وا ايندل اهبلط دق نوكي نا هنم نمؤي

 ناف لهاجلا نهاو ملاعلا مركا وحن مذ وا حدم لجا ركذي ام عونلا اذه نمو

 عم ماركالا وهو هب نراقملا مكحلل ةلع نوكيل ركذ امنا لهجلاو ملعلا نم دحاو لك

 مهئايبنا روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل : ةلي هلوق وحنو لهجلا عم ةناهالاو ملعلا

 ناكل ليلعتلا هب دري مل ولو مهنعلل ةلع دجاسم مهئايبنا روبق اوذختا هلوق ناف دجاسم

 مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقك ةلأسملا ريظن عراشلا ركذي نا اهنمو اديعب كلانه هركذ

 ءامب تضمضم ول تيأرا ةلي لاقف موصلا ضقنت له مئاصلا ةلبق نع هلأس دقو رمعل

 لزنت ال ءيشلا تامدقم نا ىلع هبنف ال لاقف موصلل ادسفم كلذ ناكا هتججم مث

 نع لا سلاب هبني نا اهنمو نطبلا ىلا لصاولا ةمدقمك عامجلا ةمدقم لعجف هتلزنم
 زاوج نع لئس دقو مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقك مكحلا كلذل ةلع هنوك ىلع ءيشلا

 هيلع هبنف اذا الف لاقف معن اولاقف فج اذا بطرلا صقنيا لاقف رمتلاب بطرلا عيب

 . عيبلا عنم ةلع ناصقنلا نا مالسلاو ةولصلا

 ردق ول لوقن انال نذاو ءافلا نم ليلعتلا مهف لاقي ال هللا همحر نيدلا رون لاق

 ةفص ةغيصب اما نيفصوب نيمكحلا نيب ةقرفتلا اهنمو ليلعتلا مهف ىفتنا امل اهطوقس

 لتاقلا وحن امهدحا ركذ عم وا مهس لجارللو نامهس سرافلل وحن نيفصولا ركذ عم
 ةيلوجرلا ركذو نيمهسلا كيلمتب انورقم ةيسورفلا ركذف لتاقلا ريغ ركذي ملو ثري ال
 دحاو لك ناكف لجارلاو سرافلا يمكح نيب اقرف نافصو مهسلا كيلمتب انورقم

 يعرشلا ليلدلاب تبث املو اوغل هركذ ناكل كلذ الولو هب نورقملا مكحلل ةلع ايهنم
 ثراولا نيبو لتاقلا ثراولا نيب مكحلا زييمت ثيدحلا اذه نم انملع ثراولا ثيروت

 يف قرفف نرهطي ىتح نهوبرقت الو ىلاعت هلوق وحن ةياغلا ةغيصب اماو لتقي مل يذلا
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 ناف نهلمح نعضي ىتح نهيلع اوقفناف ىلاعت هلوق كلذكو رهطلاو ضيحلا نيب مكحلا
 اماو اهلبق ام مكحل قرافم ةياغلا دعب ام مكح نا نايب نيتيآلا نيتاه نم ةدحاو لك

 ىلع هيبنت هذه يفف نوفعي نا الا متضرف ام فصنف ىلاعت هلوق وحن ءانثتسالا ةغيصب
 همدعو ضورفملا فصنل طقسم وفعلاف هلبق ام مكحل قرافم ءانثتسالا دعب ام مكح نا

 فالتخاف متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذا وحن طرشلا ةغيصب اماو هل بجوم
 اماو نيلاحلا مكح نيب قرف هيفف افلتخي مل اذا ام فالخب قلطملا عيبلل ةلع نيسنجلا
 مكذخا ؤي نكلو مكناميا يف وغللاب هللا مكذخ ؤي ال ىلاعت هلوق وحن كاردتسالا ةغيصب

 بلقلا دصق نع ةرداصلا نيميلاو وغللا مكح نيب قرف هيفف ناميالا متدقع امب
 بتارم دحاب هيلع هبنملا فصولا يف ةبسانملا لوصح طارتشا يف فلتخاو هميمصتو
 ترهظ اذا الا ةلع حصي ال هيلا يموملا فصولا نا هانعمو كلذ طرتشي ليقف ءاميالا
 هتبسانم رهظت مل ولو ةلع نوكي نا حصي لب كلذ طرتشي ال ليقو مكحلل هتبسانم

 يضقي ال وحن ةبسانملا دنع ليلعتلا مهف اذا اميف ةبسانملا روهظ طرتشي ليقو مكحلل
 . ملعاهللاو بتارملا نم كلذ ادع اميف ال نابضغ وهو يضاقلا

 ةطبنتسملا للعلا قرط ركذ

 نيملسملا عامجا نع وا عراشلا نع تدرو ةلعب اللعم ناك اذا مكحلا نا ملعا

 نم دنع ىتح نيملسملا نم دحا نيب فالخ الب اهطورش لامك دنع ةربتعم ةلعلا كلتف

 اهيلع صوصنملا للعلا ريغ يف كلذ نوركني امنا مهناف ايعرش اليلد سايقلا نوك ركنا
 تابثا نومسي ال مهنكل كلانه سايقلا نوتبثي مهناف اهيلع صوصنملا للعلا عم اما
 . اصن هنومسي امناو اسايق قيرطلا اذهب مكحلا

 نم مكحلا تابثا صنلا نأل ةملسم ريغ كلذب هل مهتيمستو نيدلا رون لاق
 عراشلا نع دري مل ناو ليلدلا اهيلع صن يتلا ةلعلا سفن نم ال يعرشلا ليلدلا سفن
 . نم نوعناملاف ماكحالا نم ءيشل ةلع هنا فاصوالا نم ءيش حيرصت عامجالا نع الو
 نوزوجملاو عراشلا هيلع صن يذلا هلحم نع مكحلا كلذ هيدعت نم نوعنمي سايقلا

 اودجو ايثيح مكحلا كلذ نوربجي مث هب هنوللعي افصو مكحلا كلذل نوسمتلي سايقلل ٠:
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 هبشلاو ةبسانملاو ربسلا يهو روما دحاب نوكي كلذل مهسامتلاو فصولا كلذ

 فرتعا نم لك اهتبثا دق ةبسانملا ناف ضعب نم ىوقا اهضعبو درطلاو نارودلاو

 هبشلاو درطلاو نارودلاو هبشلا نم ىوقا ربسلاو قرطلا رئاس نم ىوقا ىهف سايقلاب

 لجرلا تربس لاقي رابتخالا ةغللا يف ربسلاف درطلا نم ىوقا نارودلاو هدعب ام ىوقا
 حلصي ام ءاقباو لصالا فاصوا رصح لوصالا لها فرع يفو هدنع ام تربتخا اذا

 سايقلا لصا فاصوا ربتخا رباسلا نأكف كلذل حلصي ال ام فذحو اهنم ليلعتلل

 ربلا فاصوا رخآ ىلا راخدالا وا تايتقالا وا معطلا وا ليكلا ربلا يف ابرلا ةلع يف هلاثم

 ليكلاف ضعب نم ىلوا اهضعبو ةلعلل حلصت يتلا ربلا فاصوا هذه لدتسملا لوقيف

 اعورف رثكا وه ام روهظل تايتقالا كلذكو لاطبالاب لصالا ىلا هعوجرل لطاب الثم

 ربس دعب يقبف تاتقم ريغ وا هب اتاتقم ناك موعطم لكل لماش هناف ةيمعطلا وهو هنم

 ميرحت اهيلع ينب يتلا ةلعلا يه لوقتف معطلا ةفص اهحجرا رابتخاو لصالا فاصوا
 كلذ نايب يف لدتسملا يفكيو معطلا ةفص هيف دجو ام لك ربلا ىلع سيقتف ربلا يف ابرلا
 افصو ضرتعملا رهظا ناف كلذ ريغ مدع لصالا نأل اذه الا دجا ملف تثحب لوقي نا

 ام اذه لوقي نا لدتسملل نأل حيحصلا ىلع رصحلا حصو هلاطبا لدتسملا ىلع بجو
 . متي ملف رصحلا ىعدا هنأل رصحلا لطبي ليقو قداص وهو عطقلا عدي ملو تدجو

 ءاقبا امهدحا نيرما نم ابكرم ربسلا قيرط ناك امل هنا ملعا نيدلا رون لاق
 حلصي ام هجو نيب دقو كلذل حلصي ال ام فذح امهيناثو ةيلعلل حلصي يذلا فصولا
 ركذف فاصوألا نم هفذح بجي ام نايب ىلا جاتحا اهطورش ركذو ةلعلا ركذ دنع ةيلعلل

 يذلا فصولا فذح وهو مهدنع درطلاب ىمسملا لوألا قيرطلا نيقيرط فذحلل

 ضعب نود اهضعب يف ه ؤاغلا وا ماكحالا عيمج يف يا اقلطم ه ؤاغلا عراشلا نم ملع

 ل امهوحنو نيتفصلا نيتاه ناف ناسنالا يف رصقلاو لوطلاك اقلطم هؤاغلا ملع ايف
 حصي الو ايهفذح ةلعلا نايب بلاط ىلع بجيف ماكحالا نم ءيش ي عراشلا امهربتعي

 ةيثونالاو ةيروكذلاكف ماكحالا ضعب يف ه ؤاغلا ملع ام اماو ايهنم ءيشب ليلعتلا هل

 قتع يزجيف ةبقرلا قتع بجوا ثيح قتعلا مكح ي ايهنم ائيش ربتعي مل عراشلا ناف
 نم كلذ ريغو تايدلاو صاصقلا يف ةيثونالاو ةيروكذلا ربتعا ناو ىثنالاو ركذلا
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 قيرطللا امهاغلا ثيح امه ؤاغلاو عراشلا امهربتعا ثيح امهرابتعا بجيف ماكحالا

 الو ربسلا قيرط يف ربتعم ةبسانملا هجو ناف مكحلل هتبسانم رهظت ال ام فذح يناثلا

 اذه ةبساننم نوكي نكل يتآلا قيرطلا يف وه ايك ماتلا روهظللا ةبسانملا نم مزلي

 ىنداب ولو مكحلاو فصولا نيب ةمئالم روهظ اهيف يفكيف هيلي ام ةبسانم نود قيرطلا

 رظانلا يفكيو هب ليلعتلا حصي الو هفذح بجو كلذ نم ءيش هيف رهظي ال ايف ةقفاوم
 مدع يف يغلملاك ىقبتسملا نا ضرتعملا ىعدا ناف مكحلل ةبسانم هل دجا ملف تثحب

 مهدنع ىمسملا وهو ثلاث قيرط انهو ةيدعتلل هتبسانمل لدتسملا ربس حجر ةبسانملا
 ىلع سئاقلا لدتسي نا كلذو طقف ىقبتسملا فصؤلاب مكحلا تابثا نايب وهو ءاغلالاب

 . فاصوألا نم هادع ام ركذ يغليو فصو لجال مكحلا تابثا

 هنا امهريغو ةبسانملاو ربسلاب لمعلا قيرطو بجاحلا نبا لاق نيدلا روون لاق
 الا كانلسرا امو ىلاعت هلوقلو كلذ ىلع ءاهقفلا عامجال عورشملا مكحلل ةلع نم دب ال

 دارملا وهو دابعلل ةحلصم هجو ةلت هعرش مكح لك يف نا يضتقي ا ذهو نيملاعلل ةمحر

 ةلعلا ةفرعمف اهنيب ةبسانملا ةوق نم مكحلاو فصولا نيب ةيلعلا هجو ادب ناو ةلعلا نم
 ميرحت يف راكسالاك ةبسانملا ةوقب ةتلع ترهظ ام لاثمو ةبسانملاب ىمسي قيرطلا اذهب
 عراشلا باطخب دوصقملا وه لقعلا ناكو لقعلل اريغم ناك امل راكسالا نأف تاركسملا

 يف رغصلا كلذكو هرييغت نم عراشلا عنمي نا بسان فيلاكتلا ناسنالا لمح هلجالو
 هل لعجي نا بسان هل امل ظفاح ريغو هلاوحا يف زيمم ريغ ناك امل ريغصلا ناف ةيالولا توبث
 نيب قرفلاف كلذ هبشا ام عيمج يف اذكهو ةيالولا عراشلا هل تبثاف هلام هل ظفحي نم
 ريغ نم ةبسانملا سفن نم فرعت قيرطلا اذه يف ةلعلا نا هلبق يذلاو قيرطلا اذه
 طورش ربسلا يف ةبسانملاف كلذ عم الا ةلعلا فرعت ال ربسلا يفو فذحو ءاقباو رصح
 بسانملا فصولا نا ملعاو ةلعلا ةفرعم ىلا قيرط انه اه ةبسانملاو ةلعلا ةحصل

 رابتعاب يناثلا ميسقتلاو مكحلا عرش رابتعاب لوألا ميسقتلا ةثالث تاميسقت ىلا مسقني
 مدقت دقف نالوألا ناميسقتلا اما هل ع راشلا رابتعا ىلا رظنلاب ثلاثلا ميسقتلاو هلوصح

 يرورض ريغو يرورض ىلا اهانمسق يتلا ةمكحلا سفن وه لوألا نأل ايهيلع مالكلا
 عرش نم دوصقملا لوصح يف هانركذ يذلا وه يناثلا ميسقتلاو يجاح ريغو يجاحو
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 مسقني بسانملا فصولا نا ملعا انه هركذن يذلا وهف ثلاثلا ميسقتلا اماو مكحلا
 هجوو لسرمو بيرغو مئالمو رثؤم ماسقا ةعبرا هايا عراشلا رابتعا ىلا رظنلاب
 نيع يف هنيع عرشلا ربتعي نا اما بسانملا فصولا نا وه ةعبرالا هذه يف هراصحنا

 يف مكحلاو وه دجوي ثيحب هقفو ىلع مكحلا بيترتب هربتعي نا اماو رثؤملا وهف مكحلا
 هرابتعا ملعي مل ناو بيرغلا وهف هاغلا لب الصا هربتعي ال نا اماو مئالملا وهف دحاو لحم
 . ةعبرالا ماسقالا هذه نم دحاو لك نايب نم دب الو لسرملا وهف هؤاغلا الو

 مكحلا نيع يف فصولا نيع عرشلا ربتعي نا وهف رثؤملا وهو لوألا ميسقتلا اما

 هيلع لادلا ميرحتلا نيع يف راكسالا نيع ريثأت رابتعا هلاثم عامجا وا ءاميا وا صنب

 نم ءاميالا هيلع لادلا لاتقلا نيع يف كرشلا نيع رابتعاكو مارح ركسم لك ةي هلوق

 بسانم فصو وهو لتقلل ةلع كرشلا ناف مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقا ىلاعت هلوق

 رابتعاكو ةينيدلا تايرورضلا نم وهف مالسالا رهظ ام هنأشو كرشملا كرت ول هنال هل

 نيع رابتعاكو أضوتيلف هركذ سم نم ثيدح نم دافتسملا ءوضولا ضقن يف ركذلا سم
 هتالص يف فعر وا ءاق نم ةلي هلوق هيلع لادلا فاعرلاو ءيقلا نيع يف ثدحلا

 ةولصلا يف ثدحلا نيع يف فاعرلاو ءىيقلا نيع ربتعا هناف اضوتيلو ف رصنيلف

 ليلعت مكحلا نيع يف هنيع عامجالا ربتعا ام لاثمو ءعيضوتلاو فارصنالا بجواف

 . عامجالاب لاملا يف ةيالولا يف رغصلا نيع ربتعا هناف رغصلاب لاملا يف ةيالولا

 لحم يف بسانملا فصولا عرشلا ربتعي نا وهف مئالملا وهو يناثلا مسقلا اماو

 مكحلا سبح يف هنيعب فصولا رابتعا عامجا وا صنب تبث دق نوكي ناب كلذو مكحلا

 ناف ةيالولا يف لاملا ىلع حاكنلا لمح يف رغصلاب ليلعتلاك هيللع سايقلا ديرت يذلا
 ربتعا وا ريغصلا ىلع ةيالولا ىلع عامجالا هيبنتب ةيالولا سنج يف ةربتعم رغصلا نيع

 يف رفسلا ىلع رطملا لاح يف رضحلا لمح يف جرحلاب ليلعتلاك مكحلا نيع يف ةلعلا سنج
 ةي ناك هنا يور امب عمجلا ةصخر نيع يف ربتعم جرحلا سنج ناف عمجلا ةصخر
 ناودعلا دمعلا لتقلاب ليلعتلاك مكحلا سنج يف ةلعلا سنج ربتعا وا رفسلا يف عمجي
 صاصقلا سنج يف ربتعم ةيانحلا سنج ناف صاصقلا يئ دودحملا ىلع لقثملا لمح يف

 نسح فارطالا يف ددحملاو لقثملا نيب ىوس امل عرشلا ناف نذالاو نيعلاو فارطالاك

_ ٢٢٧



 هلوق اهيلع هبن يتلا ةيانجلا يه يتلا ةلعلا.سنج يف ايهكارتشال اهيلع سوفنلا سايق

 سنج يف ةيانجلا سنج ربتعاف صاصق حورجلاو هلوق ىلا سفنلاب سفنلا ىلاعت
 لتق لقثملاب لتاقلا ىلع اصاصق بجوي مل ثيح يفنحلل يعفاشلا لوقيف صاصقلا
 عرشلا ربتعا دقو بسانم اذهف دودحملاب لتقلاك صاصقلا هيف بجيف يناودع دمع

 . عازنلا لحم ريغ يف مكحلا سنج يف هسنج
 مايص باجياك ه ؤاغلا عراشلا نم ملع ام وهف بيرغلا وهو ثلاثلا مسقلا اماو

 سفنب كلذ نع رجزني ال هنا هنم ملع نمل ءادتبا لتقلا وا راهظلا ةرافك يف نيرهش
 اذه ربتعي مل عراشلا نكل عورشم تاروجحملا يف لوخدلا نع عادترالا ناف قتعلا

 قتعلا مدع دنع مايصلا مث هدوجو دنع قتعلا بجواو هاغلا لب لحملا اذه يف بسانملا
 ال قتعلا ناب لوقلاف هعدري ال نم نيبو كلذ هعدري نم نيب هيف قرفي ملف سانلا عيمجل
 الف ع راشلا هاغلا دق بسانمل رابتعا قتعلا هعدري ال نمل لتقلا وا راهظلا ةرافك يف يزجي

 . هل هجو

 لسرملا وهف هءاغلا ىلع الو هرابتعا ىلع ليلد لدي ل ام وهو عبارلا مسقلا اماو

 سنا نب كلام هلبقف هب ليلعتلا ةحص يف فلتخا دقو ةلسرملا حلاصملاب هنع ربعيو

 ءاملعلا نم رثكالا هدرو رقيل ةقرسلاب مهتملا برض زوج ىتح ةحلصملل ةياعر اقلطم
 ةحلصملل اهيف رظن ال هنال تادابعلا يف موق هدرو هرابتعا ىلع لدي ام مدعل اقلطم

 نوكت نا ةثالث اطورش هلوبق يف يلازغلا طرش دقو دبلااو عيبلاك اهريغ فالخب

 ول ايك هلاثم صخشب ةصتحم يا ةيئزج ال ةيلكو ةينظ ال ةيعطقو ةيجاح ال ةيرورض
 ولو انولتقو انيلع اولوتسا مهانكرت نا انا انملعو نيملسملا نم عمجب رافكلا سرتت
 نيدلا ةنايص نال ةيرورض ةحلصملا نوكتف نيملسملا رثكا صلختل سرتلا انيمر

 نأل اضيا ةيعطق نوكتو سرتلا ىلا يمرلا زاوج ىلا ةيعاد نيملسملا ةماع ةنايصو

 ةحلصملا لوصحك ةينظ ال ةيعطق سرتلا يمرب نيملسملا قوفتو مدلا ةنايص لوصح
 ةماع صالختسا ذا اضيا ةيلك نوكتو ةقشملا ةنظم رفسلا ناف رفسلا صخر يف

 ال ملسم ةعلق يف رفاكلا سرتت ول ام ةرورضلا طرشب جرخف ةيلك ةحلصم نيملسملا
 سرتلا ىلا يمرلا نوكي الف سرتلا يمرب نيقيب سيل ةعلقلا حتف نال سرتلا يمر لحي
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 اذا ام ةيلكلابو سرتلا يمر انكرت نا انيلع مهطلست ملعن مل اذا ام ةيعطقلابو ايرورض

 ضعبلا انحرط ناف ةنيفسلا تلقثو ةنيفس يف ةعامج تناك اذا ايك ةيلك ةحلصملا نكت مل

 . ةيلكب تسيل ةحلصملا نأل مهحرط زوجي ال نوقابلا اجن رحبلا يف

 اذه نولبقي مهتدجو باحصالا بهذم تلمأت اذا ناو هللا همحر نيدلا رون لاق

 هنيعب هرابتعا ىلع ليلد لدي مل ناو يا المج هيلع لد امل هب نوللعيو بسانملا نم ع ونلا
 ىلاعت هلوق يف ايك اقلطم حلاصملا رابتعا ىلع ةلاد ةيعرشلا ةلدالا ناف هسنج وا

 ملعي هللاو مكناوخاف مهوطلاخت ناو ريخ مهل حالصا لق ىماتيلا نع كنولأسيو

 يغبنيف اليصفتو ةلمج حلاصملا تربتعا امنا ةيعرشلا دصاقملا نا عم حلصملا نم دسفملا
 ىلع الضفت ىلاعت هنم ةيحلصالا ةاعارمب انملعل ملع امب اهنم هرابتعا ملعي مل ام قاحلا

 باحصالا ضعب لعسج كلذ نمف اباجيا الو ابوجو ال هدابع ىلع امركتو هقلخ

 عماجب ثاريملا لتاقلا نامرح ىلع اسايق هنم ثرت الئل اثالث ضرملا يف ةقلطملل ثاريملا

 ربتعي مل عرشلا ناف دساف ضرغل مرحم لعف لتقلاو روكذملا قيلطتلا نم دحاو لك نا
 ربتعي ملف هطاقسا دصقل هب طقسي ام رودص لجال هل ثاريم ال نمل ثاريم تابلا

 باحصالاو هسنج الو ثاريملا تابثا نيع يف اهسنج الو ةلعلا هذه نيع عرشلا

 هل اضراعم ةتوتبملا ثيروتب مكحلا ريصي ىتح هدصق ضيقنب هوضراعف كلذ اوربتعا

 ين اثالث قلطملا دصق ناف هدصق ضيقنب ةضراعم ادمع لتاقلا نامرحك هدصق ضيقنب

 ىرت ايك ابسانم ناكف هل ثاريملا لاجعتسا هثوروم لتاق دصقو ثاريملا نامرح ضرملا

 . السرم ابسانم ناكف ةمدقتملا تايثيحلا نم ةدحاو يف هربتعي مل عراشلا نكل

 فرع نم ىلع حاكنلا رظح اهنم ةريثك ةلثما عونلا اذهل نا ملعاو نيدلا رون لاق
 يف لوخدلا نا لاق نم ناف روذحملا اهيلع ىشخي وهو ءىطولا نع زجعلا هسفن نم

 هنع زجعلا هسفن نم فرعي وهو روظحملا يف عوقولا اطوت مل نا اهيلع ىشخي نم حاكن
 عرشلاو حيبقلا لعفل اهضرع هنا وهو لسرملا سايقلا الا هرظح ىلع هل ةجح ال روظحم

 ركني نم وهو قيدنزلا لتق اهنمو روصلا ضعب يف حيبقلا لعفل ريغلا ضيرعت نم عنمي
 رهظاو هب انرفظ اذا ءايلعلا فلتخا دقف جاهنملا بحاص لاق ملاعلا ثودحب لوقلا
 زاوج هبهذم ذا لاح لكب لتقي لب هتبوت لبقت ال ليقو رافكلا رئاسك لبقت ليقف ةبوتلا

_ ٢٢٣٩



 رجزلاو الصا قيدنز رجز نكي مل اهانلبق ولف هب نيدتي ام فالخ رهظي ناب ةيقتلا
 ىلا هيف عجر لب عرشلا هربتعا دق نيعم لصا ىلا كلذل عجري ملف عرشلا يف دوصقم
 قينجنملاب ةاغبلا يمر اهنمو ةلمجلا ليبس ىلع رجزلا وهو عرشلا اهربتعا ةيلمج ةحلصم
 نع مهعنمتبو اهيف مهنصحتب يغبلا ىلا مهدوع اهئاقبب ىشخي يتلا مهلقاعم ميدهتو
 سمطك مهيغب ىلع ةوق مهل نوكت يتلا مهلاوما ةعاضا اهنمو مهيف هللا مكح ذافنا
 لئاقلا ناف مهيلا عيش لصي نا عنمو مهنع داوملا عطق اهنمو مهليخن ىشخو مهراهنا
 دوعي اميف رظنلا وهو لسرملا سايقلا الا دنتتم هل نكي مل انباحصا نم كلذ عيمجب
 صنب اربتعم هسنجب الو هنيعب عيش كلذ نم نكي ملو لدعلا روهظو مالسالا ىلا هعفن
 رما هناف ةطمارقلا تويب قرح يف رثؤملا وبا خيشلا هلاق ام اهنمو عامجالا وا عراشلا
 لحي الف نيملسم موقلا ناك نا هل ليقف اهيلا اودوعي الئل اهنم مهجورخ دعب اهقرحب
 ضرعاف اضيا اهقرح لحي الو نيملسملل ةمينغ يهف نيكرشم اوناك ناو مهتويب قرح

 . اهيلاطدوعي الئل اهوقرحا مصاخ نم موقلل دب ال لاقو ابضغم لئاقلا نع

 وهو لسرملا سايقلا الا ةلئسملا هذه يف رثؤملا يبال دنتسم الو نيدلا رون لاق
 . ملعا هللاو مهريغو انباحصا راثا يف ريثك كلذ وحنو هلهاو مالسالا حالص يف رظنلا

 لالدتسالا ثحابم ف سماخلا نكرلا

 لاقي ليلدلا ةماقا نع ةرابع فرعلا يفو ليلدلا بلط ةغللا يف لالدتسالا
 صاخ عونل مسا نييلوصالا حالطصا يفو هيلع ليلدلا ماقا اذا اذك ىلع نالف لدتسا
 . سايق الو عامجا الو صنب سيل ام وهو ةلدالا نم

 نع ةجراخ ةيعرشلا ماكحالا نم ريثك ناك امل هنا ملعا هللا همحر نيدلا رون لاق

 لدتسا اهيف مكح ىلع لدي ام ةلدالا نم دحاو نم دجوي ل هنا ىنعمب ةلدالا كلت رهاظ

 اهنمو ءارقتسالا اهنمو لصالا لاح باحصتسا اهنم روماب اهماكحا توبث ىلع ءاملعلا
 الالدتسا ءايشالا كلت اومسو بابلا اذه يف يتأيس امم كلذ ريغ ىلا ةلسرملا ةحلاصملا

 سايق الو عامجا الو صنب سيل ام وه مهضعب لاقف هتقيقح فيرعت يف اوفلتخا دقو

_ ٢٤٠



 نم اهنا مهضعب لاق ءايشا يف اوفلتخا لالدتسالا توبثب نيلئاقلا نا ملعاو
 دوجوب مكحلا توبث ىلع لالدتسالا يهو هنم تسيل اهنا نورخآ لاقو لالدتسالا
 . هنايب يتأيس امم كلذ ريغو طرشلا دقف وا هنم عناملا دوجوب هئافتنا ىلعو ببسلا

 سايقلا يعون دحا وهو ينارتقالا سايقلا لالدتسالا لمشيو نيدلا رون لاق

 ملعا يئانثتسالا سايقلا وهو يقطنملا سايقلا نم يناثلا عونلا لمشي اذكو يقطنملا
 ناك ناف رخآ لوق هتاذل هنع مزل تملس ىتم اياضق نم فلؤم لوق يقطنملا سايقلا نا
 وهف الاو يئانثتسالا سايقلا وهف لعفلاب هيف اروكذم هضيقن وأ ةجيتنلا وهو مزاللا

 ركسم هنكل مارح وهف ركسم ذيبنلا ناك نا يئانثتسالا سايقلا لاثم ينارتقالا سايقلا

 سيل وهف جتني ركسم هنكل ركسم سيل وهف احابم ذيبنلا ناك نا وا مارح وهف جتني
 مارح ذيبن لك جتني مارح ركسم لكو ركسم ذيبن لك ينارتقالا سايقلا لاثمو حابمب
 هلامتشال يئانثتسالا سايقلاب لوالا عونلا يمسو لعفلاب ال ةوقلاب هيف روكذم وهو

 احالطصا نوكي نا اما ءانثتسا فرح نكل اومس نكل وهو ءانثتسالا فرح ىلع

 ناف الا ىنعم هباشي نكل ىنعم ناف هيبشتلا ىلع اينبم نوكي نا اماو مهب اصاخ ةقطانملل

 ينارتقالا سايقلاب يناثلا عونلا يمسو قباسلا مالكلا نم دلوتي مهوت عفرل ايهيلك
 . ملعا هللاو هئازجا نارتقال

 سكعلاو باحصتسالا ثحبم

 وا دوجو نم اهيلع ناك ىتلا هلوصا ىلع ناك ام ءاقبا نع ةرابع باحصتسالا

 لصالا لوقنف رخآ مكح ىلا هلصا مكح نع هلقني ليلد دري مل ام كلذ وحن وا مدع

 بدوجوب ليلدلا موقي يتح لوالا هلاح ىلع بجر موص بوجوك لقعلا هافن ام ءاقبا
 دري ىتح هلاح ىلع صنلا ءاقباو همومع ىلع مومعلا ءاقبا لصالا نا لوقن اذكو همايص

 نم هيفن وا هدوجو ملع ءيش لك يف اذكهو صوصنملل خسانلا وا مومعلل صصخللا

 ليلدلا موقي ىتح هيلع ملع يذلا هلاح ىلع ءاقب لصالا ناف سح وا لقع وا عرش
 . هلاقتنا ىلع
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 ام ىلع ناك ام ءاقبب نظلا نالدي ىعفاشلا دنعو اندنع ةجح وهو نيدلا رون لاق

 عبرالا دعب ةافولاب دوقفملا ىلع انمكح اما رخآ لاح ىلا هلاقتنا حصي مل ام لصاح ناك
 نيلجالا دعب ايهتايحب نظلا نا ىلع ينبمف روكذملا لجالا دعب ةافولاب بئاغلا ىلعو
 ءاجل نييح اناك ول ذا لاحلا كلت لثم يف كالهلا اهلاثما لاوحا نم بلاغلا نال فيعض
 لاوحالا بلغا ىلع نيلجالا دعب بئاغلاو دوقفملا انلمحف لاوحالا بلاغ يف ربخ ايهنع

 ةيفنحلاو ةلزتعملا تلاقو كلذ حصي ىتح ايهتومب مكحلا مدع سايقلا ناكو اناسحتسا
 عفرلا نود هل تبث امع هب عفدلا يف ةجح ليقو ةيعرش ةجح سيل لاحلا باحصتسا نا

 هلاح ىلع ناك ام ءاقب يف ةجح لصالا باحصتسا نا لوقلا اذه ىنعمو تبث اهيع هب

 نم هريغل ةعفاذ دوقفملا ةايح باحصتسا كلذ لاثم رخا ايكح دازي نا ريغ نم لوالا

 كلذ عم وهو لجالا لبق هتايح باحصتسال ثروي ال هلامف ثرالا بيبسب هلام ذخا
 ثاريملا ذخا طورشو هتايح يف كشلل لوقلا اذه بحاص دنع هريغ نم اثراو نوكي ال

 ةفوقوم اذه ىلع دوقفملا ةصحف ثوروملا توم دعب ثراولا ةايح نقتي لئاقلا اذه دنع

 . هثوروم توم دعب هتايح وا هتوم ققحتي ىتح

 ةيجح ىلع ءانب ثورومو ثراو اندنع وهو هللا همحر نيدلا رون هىللاق

 مدع مهضعب بهذم مزال ناك ناو باحصالا رثكا بهذم وه ايك باحصتسالا

 مكدحا ىتأيل ناطيشلا نا ةلي هلوق باحصتسالا هتيجح ىلع انل ةجحلاو لاق هتيجح

 دعاوق نم ريثكو احير دجي وا اتوص عمسي ىتح نفرصني الف تثدحا تثدحا لوقيف

 همد مرح هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال لاق نمف لصالا باحصتسا ىلع ةلاد عرشلا

 ىنعم وهو هدادترا حصي يتح ادبا اهدعب دهشت هنم عمسي ولو هتايح ةدم هلامو

 حصي ىتح اهتراهط ىلع اهئاقبب ةرهاطلا ءايشالا يف مكحلا كلذكو باحصتسالا

 اهليلحت حصي ىتح اهتمرح ىلع اهئاقبب ةمرحملا ءايشالا يف مكحلا كلذكو اهسيجنت

 مكح ضيقن تابثا وهو سكعلا سايق لالدتسالا نمو ريثك كلذ وحنو يعرش هجوب
 هلو هتوهش اندحا يتأيأ ملسم ثيدح هلاثم ايهيفصو سكاعتل ءيشلا كلذ دضل ءيش

 ىلع روكذملا ثيدحلا هبن دقف رزو هيلع ناكا مارح يف اهعضو ول متيأرأ لاق رجا اهيف

 مارحلا يف اهعضوف مارحلا يف اهعضو مكحل داضم لالحلا يف ةوهشلا عضو مكح نا
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 قيرطلا اذهب لالدتسالا ىمسيو رجالل بجوم لالحلا يف اهعضوو رزولل بجوم
 ببسلا دوجوب مكحلا توبث ىلع لالدتسالا لالدتسالا عاونا نمو سكعلا سايق

 نا بجيف اذك ةروص يف ميرحتلل بجوملا ببسلا دجو لوقت ايك هدوجول يضتقملا
 ايك هعنام دوجوب مكحلا يفن ىلع لالدتسالا اهنمو مكحلا كلذ ةروصلا كلت يطعت
 ىلع لالدتسالا اهنمو مكحلا كلذ ىطعت الف اذك ةروص يف اذك نم عناملا دجو لوقت
 كلذ اهيف تبثي الف اذك ةروص يف طرشلا ىفتنا لوقت ايك هطرش ءافتناب ءىشلا ءافتنا
 دهتجملا دنع هليلد دوجو مدعب مكحلا ءافتنا ىلع لالدتسالا اهنمو طورشملا مكحلا
 لوق هلاثم هعئاقو فالتخاب ريبخلا عرشلا لاوحا ىلع عالطالا ريثكلا ةلدالل طباضلا

 ىلع ليلد كلذب هلوق نا ليقف هيلع لدي اليلد مكحلا اذهل دجا مل روكذملا دهتجملا

 طباضلا ظفاحلا اذه تاف امل ليلد مكحلا كلذل ناك ول نظلا يف ذا مكحلا كلذ ءافتنا
 . هؤافتنا ليلدلا نادجو مدع نم مزلي ال ليقو

 اذه لبق ىتلا عاونالا ةثالثلا يف اوفلتخا اذكو لاق قحلا وهو نيدلا رون لاق

 لب ليقو ناهربلا هيعدم ىلعف ليلد ىوعد يه امناو لالدتساب تسيل اهنا ليقف عونلا

 . ملعا هللاو ليلد يه

 ءارقتسالا ثحبم

 نم مكح يف سنجلا دارفا عبتت نع ةرابع وهو ءارقتسالا لالدتسالا نم

 كلذ مكح ناب انعطق سنجلا كلذ دارفا عيمج يف مكحلا كلذ اندجو اذاف ماكحالا

 كلذ نم ملعنف اكرحتم هنم درف لك دجنف ناويحلا دارفا عبتتن نا هلاثم اذك سنجلا

 انمكح انكاس اهنم درف لك انيأرف دامجلا دارفا انعبتت اذا اذكو كرحتم ناويحلا نا عبتتلا

 نييلوصالا دنبع ءارقتسالا ىنعم وه صوصخملا عبتتلا اذهو اذكهو نكاس دامجلا ناب

 كلذ دارفا عيمج لدتسملا عبتتي نا وهف لماكلا عونلا اماف صقانو لماك ناعون وهو

 ناب مكحيف اهمكح ةفرعم بلط يتلا ةروصلا الا هدارفا نم ىقبي ال ىتح سنجلا
 له لوقنف ناويحلا نم ادرف انيأر اذا هلاثم سنجلا دارفا ةيقب مكح ةروصلا كلت مكح
 اكرحتم اهعيمج انيأر اذاف سنجلا كلذ دارفا حفصتنف ال ما كرحتم ناويحلا اذه
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 بلاغ لدتسملا عبتتي نا وهف صقانلا عونلا اماو درفلا كلذ كرحت ىلع كلذب انللدتسا

 يف ذا دارفالا عيمج يف مكحلا كلذ ىرجا مكح يف ةقفتم اهدجو اذاف ءيشلا دارفا

 ةدم ىصقا يف ضيحلا دارفا حفصتي نا هلاثم اهبلغا مكح ةمكح دارفالا لقا نا نظلا

 ءاسنلا لك يف ضيحلا ةدم رثكا ناب مكحيف مايا ةرشع ىلع ديزت ال نهبلغا دجيف مدلا

 درفلا قاحلا ءاهقفلا دنع عونلا اذه ىمسيو ءارقتسالا كلذب الالدتسا مايا ةرشع

 . بلغالاب

 هيلع دمتعاو هب ىنتعا دقو قيرطلا اذهم كسمع يمدكلا ماماللو نيدلا رون لاق

 يعطق ليلد هنا ليقف لوالا عونلا ي فلتخاو اقافتا ينظ ليلد وهو ةريثك عضاوم ف

 كلت ةفلاخم لامتحال يعطقب سيل ليقو ءايلعلا نم رثكالا ىلا لوقلا اذه بسنو

 . ملعا هللاو مدعلا ةلزنم لزنم لامتحالا كلذ ناب درو دارفالا ةيقبل ةروصلا

 ةلسرملا حل اصملا ثحبم

 هيلع تبترت بسانم فصو نع ةرابع يهو ةلسرملا حلاصملا لالدتسالا نم

 الو هنيعب فضولا كلذ ربتعي مل عراشلا نكل ةدسفم مهنع هب تعفدناو دابعلا ةحلصم

 يف لسرملا نال السرم يمس كلذبو هل ءاغلا هنم ملعي ملو ماكحالا نم عيش يف هسنجب
 نا انيبو كلانه هتلثما انركذ دقو بسانملا ثحبم يف هقيقحت مدقت دقو قلطملا ةغللا
 . لالدتسالا اذه ىلع ينبم مهعورف نم ريثكف امامتها هب باحصالل

 عامجا الو صنب سيل هنال لالدتسالا نم عونلا اذه ناك امنإو نيدلا رون لاق

 . ملعأ هللاو لالدتسا ىهف ةثالثلا ادع ام نأ تفرع دقو سايق الو
 ناسحتسالا ثحبم

 هاكحو ةيفنحلاو ةلزتعملا هب لاق دقو نيدلا رون لاق ناسحتسالا لالدتسالا نم

 ةيفنحلا نم يسيرملا رشبو ةيعفاشلا هركناو ةلبانحلا نع يخامشلا ردبلاو بجاحلا نبا
 ةيعرشلا ماكحالا نم مكحب لاق نم يا عرش دقف نسحتسا نم يعفاشلا لاق

 حيبقت يف ةغلابم هذهو ةي هتلا لوسر ةعيرش ريغ ةعيرش ثدحا دقف ناسحتسالاب

 . ناسحتسالاب لوقلا
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 :لئاسملا ضعب يف ناسحتسالا هنع هباحصا ىكح دق هنا ىلع نيدلا رون لاق

 اورذتعا دقو كلذ وحنو امهرد نيثالث ةعتملا يف هناسحتساكو فحصملا ىلع فيلحتلاك

 هيف فلتخملا ىحالطصالا ناسحتسالا نم ال يوغللا ناسحتسالا نم كلذ ناب هنع

 . اهلاجم يف ةنيبم ةيهقف ذخال كلذ لاق امنا اولاق

 لاق اضيا ةيهقف ذخال كلذ اولاق امنا نونسحتسملا كلذكو نيدلا رون لاق

 يف حدقني ليلد وه مهضعب لاقف هتقيقح نايب يف اوفلتخا ناسحتسالا يتبثم نا ملعاو
 يف نولوقي ءاملعلا نم اريثك ىرت اذلو هترابع هراهظا نع رصقت دهتجملا ملاعلا نهذ

 وهف دهتجملا دنع ققحت نا روكذملا ليلدلا كلذ ناب درو اذك نم ينسفن يفو عضاوم

 لاقو اعطق دودرمف هدنع ققحتي مل ناو اعطق هنع هترابع روصق هرضي الو اقافتا ربتعم

 نمز نييعت ريغ نم مامحلا لوخدك ةحلصملل ةداعلا ىلا ليلدلا نع لودع وه نورخا

 ءاملا برش اذكو ةحلصملل ليلدلا فالخ ىلع داتعم هناف ةرجالاو ءاملا ردقو ثكلملا

 هنم ىوقا سايق ىلا ىه وا سايق نع لودعلا وه ليقو هردق نييعت ريغ نم ءاقسلا نم
 الحم حلصي ناسحتسالل ىنعم ققحتي ملف فلاخملا لاق ةدودرم لاوقالا هذه لكو

 . عازنلل

 هيف فلتحم ىنعم تابثا ناسحتسالاب لئاقلا مزلي الو هللا همحر نيدلا رون لاق

 قفاو ناف هب هورسف ام وه لاوق٦أا هذه لها نم ةفئاط لك دنع ناسحتسالا ناف

 دقف يناعملا كلتب ناسحتسالا تبثا دقف يناعملا كلتب ناسحتسالا توبث ىلع مصخلا
 مهضعب ركذو لاق هتوبث يف فالخلا عفتريف هريغ هتبثا يذلا ناسحتسالا تبلا

 هلاوما نابو هقدص هكلمي ام ناب فلح نم اهنم ةيفنحلا لئاسم نم رئاظن ناسحتسألل

 هلوق يف انسحتسا انا الا هكلمي ام عيمج ىلع عقي هنا يف ءاوس انا سايقلا اولاق ةقدص

 ةقدص مهلاوما نم ذخ ىلاعت هلوقل ةوكزلا لاوما ىلع الومحم نوكي هنا ةقدص ىلاوما

 هووقو رهاظلا اذه لجال اناسحتسا هب اولاق ام ىلا لصالا نع عضوملا اذه ىف اولدعف

 نا سايقلا نا ناضمر يف ايسان لكالا ي هولاق ام اهنمو ةيوستلل بجوملا لصالا ىلع
 مونلا عاونا عيمج نا هولاق ام اهنمو ربخلل لكآلا رطفي ال انسحتساو ضيحلاك رطفي

 . ربخلل ضقني ال هضعب يف انسحتساو ةراهطلا ضقني
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 ِ ىذلا لاحلا اذه ىلع بهذملا ف دوجوم لئاسملا هذه صعبو نيدلا رون لاق

 . ملعا هللاو هيف هرئاظن دوجول بهذملا هلبقي رخآلا ضعبلاو هوركذ

 م اهلالا ثحبم

 جلثني يلولا بلق يف عيش عاقيا وهو ةجح هتبثا نم دنع ماهلالا لالدتسالا نم
 هنال اقافتا ةجح مالالا كلذ ناك ايبن مهلملا كلذ ناك ناف هردص هب نئمطي يا هبلق هل

 ال ذا ةمصعلا مدعل ةجحب سيل هنا حيحصلا ليقف يبن ريغ ناك ناو يحولا نم عون

 يف ةجح نوكي هنا ىلا ةيفوصلا ضعب بهذو ناطيش ةسوسو كلذ نوكي نا نمؤي
 . هريغ نود مهلا نم قح

 ةجح ماملالا لعج هناف يمدكلا مامالا بهذم ىضتقم وهو نيدلا رون لاق

 . ملعا هللاو عضاوملا ضعب يف اهب لمعلا همزلاو لهاجلا لهج اهب قيضي

 ع رشلا لبق ءايشالا مكح

 دورو لعب تتبث اما ماكحالا ناف ةحابالا عرشلا دورو لبق اهلك ءايشالا مكح

 . مكحلا توبث ىلع ليلدلا مدعل كلذ لبق ال مرح ام مرح اهدعبو عئارشلا

 ايركز ىيحي يبا خيشلا لوق وهو ردبلا لاق لاق ةعامج لوق اذه نيدلا رون لاق
 ةيمامالاو دادغب ةلزتعم رثكاو انباحصا رثكا لاقو لاق بوقعي وبا هراتخاو ركب يبا نب

 رطخلاب نولئاقلا فلتخا مث يفريصلاو يرعشالا فقوتو رطخلا اهمكح لب ةيعفاشلاو
 امو القع حابمف امهوحنو بارشو ماعط نم هب الا ندبلا موقي ال ام اما لاق نم مهنمف
 هاوس امو حابمف هيلا ةجاحلا تسم ام لك لب لاق نم مهنمو روظحمف كلذ ىلع داز

 . رطخلا ىلع عيمجلا لب لاق نم مهنمو روظحمف
 نيلئاقلا نمو رطخلاب نيلئاقلا نم دحاو لك ناب ريبخ تناو نيدلا رون لاق

 ال هدورو دعب تتبث اما ماكحالاو عرشلا دورو لبق اكح ءايشالل اوتبثا دق فقولاب

 حيحصلاو لاق |كاح لقعلا لعج نم دنع الا كلذ نم ءيش تابثا ىلا ليبس الف هلبق
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 يف فلاخت ال هنا يه لوقلا اذه حيحصت ىلع انل ةجحلاو لاق عرشلا وه مكاحلا نا

 هيلع ساقيف ءايشالاب عافتنا عون كلذو اهعفدو ءاوهلا ءازجا بذجو سفنتلا زاوج

 الا زوجي الف ريغلا كلم يف فرصت هناب رطخلا لها جتحا ءايشالاب تاعافتنالا رئاس

 ال هناف ميدقلا فالخب كلذب هررضتل دهاشلا يف فرصتلا عنتما امتا هناب درو هنذأب

 ررضتي مل ناو ريغلا كلم يف فرصتلا عنتمي هنا انملس ءايشالا نم ءيش يف هيلع ررض

 اهوجري ةحلصم تيوفت نم ىشخي امل هناحبس هللا ريغ كلم يف كلذ عنتمي امنا هنا لوقنف

 الو ىلاعتو هناحبس هلل كلم اهعيمج عرشلا دورو لبق ءايشالاو تاقوألا نم تقو يف

 . ضعبب اهضعب عفتنيل اهقلخ امناو اهنم هل ةعفنم الو اهيف هريغ فرصتب هيلع ررض

 اضيا عرشلا دورو دعب ءايشالا مكح يف اوفلتخا مهنا ملعاو نيدلا رون لاق

 لحلا اهيف لصالا نا ليقو ميرحتلا ءايشالا يف لصالا نا ليقف بهاذم ةثالث ىلع

 يمدكلا مامالا ليم "اكو لاق ميرحتلا راضملا لصاو ليلحتلا عفانملا لصا نا ليقو

 قفاوف لهجلا ىلع ائيش ىتأ نم رذع دق هناف مرحملا دري مل ام ءايشالا لحب لوقلا ىلا

 . كلذ نم ائيش قا نم ىلع بجوأل فقولا وا ميرحتلا كلذ يف هبهذم ناك ولو الالح

 . ملعا هللاو كلذب نولئاقلا اهبجوا ايك هنايتا نم ةبوتلا هلحب لهجلا ىلع

 هقفلا دعاوق رذذ

 دعاوق سمخ ىلع هقفلا اونب مهريغو انباحصا نم ء ءاهقفلا ءامدق نا ملعا

 باحصتسالا نم عون وهو هلثم نيقي الا هليزي ال نيقيلا نا مهلوق ىلوالا ةدعاقلا

 هلاقتنا نقيتي ىتح كشلا هيلع درو ناو بحصتسم نيقيلا مكح ءاقب نأل هركذ مدقتملا

 ةدعاقلا ةراهطلاب ذخأي ثدحلا يف كشو ةراهطلا نقيت نم نا ةدعاقلا هذه ع ورف نمو

 ةراهطلا يف ةينلا بوجو ةدعاقلا هذه عورف نمو اهدصاقمب رومالا نا مهلوق ةيناثلا
 بوصخملا در بوجو ةدعاقلا هذه عورف نمو لازي رضلا نا مهلوق ةثلاثلا ةدعاقلا

 هذه عورف نمو ريسيتلا بلجت ةقشملا نا مهلوق ةعبارلا ةدعاقلا فلتلابهنامضو
 نوطبملاو ةضاحتسملل عمجلا زاوجو رفسلا يف رطفلاو عمجلاو رصقلا زاوج ةدعاقلا

 اهمكح يا ةمكحم ةداعلا نا مهلوق ةسماخلا ةدعاقلا { كلذ وحنو ميغلا تقو يفو
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 كلذ وحنو فراعتلا لئاسمو هرثكاو ضيحلا لقا نايب ةدعاقلا هذه عورف نمو عرشلا

 . ملعا هللاو

 تاحيجرتلا ىلع ةلدالا مسق ركذ

 يفو اهيف لضفب ىرخالا ىلع نازيملا يتفك ىدحا لييمت ةغللا يف حيجرتلا

 ىلع هب ىوقت امب مكحلا ىلع اهب لدتسي ىتلا ةرامالا نارتقا نع ةرابع حالطصالا

 نوكي ناو دب الو لب رمالا سفن يف نيليلدلل ضراعت حصي ال هنا ملعاو اهتضراعم

 هجو هب عفتري يذلا هجولا ملعن مل اذاف كلذ وحن وا اخوسنم رخآلاو اخسان امهدحا

 دحاوب لمعلا ىلا انجتحاف ةضراعتم ةلدالا كلت نا اننهذ يف عقو ةلدالا نيب ضراعتلا

 ىلع هب ىوقي حجرم امهدحا يف ناك :ناف نيضراعتملا نيب عمجلا نكمي مل ثيح اهنم
 يذلا نا هللا ملع يف ناك ولو حوجرملا حرطو حجارلاب ذخالا انيلع بجو ةضراعم
 انل رهظ امب انفلك امناو ىلاعت هملع يف امب فلكن مل ذا كلذ انرضي الف خوسنم انل رهظ
 لمعلا بوجو حيحصلاو امهنيب ضراعتلا مدعل تايعطقلا يف حيجرت الو هملع
 نيعباتلا نم مهدعب نمو ةباحصلا لاح نم مولعملا نأل انظ حجرملا ناك ناو حجارلاب

 كلذ ناكف حوجرملا نوضفريو حجرالا نودمتعي تارامالا ضراعت دنع مهنا ءايلعلاو

 نيب حيجرتلا دهتجملا نكمي مل اذا اماف حجارلاب لمعلا بوجو ىلع مهنم اعامجا
 ناطقاستي ال ليقو دجو نا امهريغ نم مكحلا سمتليو ناطقاستي امهنا ليقف نيليلدلا

 . ءاش امهياب لمعلا يف دهتجملا ريخي نكمم
 مكحي ال ليقو ةكرب نباو ديعس يبا نيمامالا بهذم وهو نيدلا رون لاق

 امك اقلطم طقاستلا اهبرقا يلحملا لاق لاوقا ةثالث هذهف امهدحاب لمعلاب الو ايهطقاستب
 دق هنال تابجاولا يف ايك امهنيب رييختلا وهو عبار لوق ةلئسملا يفو نيتينلا ضراعت يف

 . تابجاولا ريغ يف طقاستلاو نيميلا ةرافك لاصخ يف ايك اهيف ريخي

 وا تابجاولا ىن اناك ءاوس اقلطم نيليلدلا نيب رييختلا نا لوقاو نيدلا رون لاق
 كسمتملاف رخآلا نم هب ذخالاب ىلوا نيضراعتملا دحا سيل ذا هل ىنعم ال اهريغ ىف
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 فقولاب لوقلاو مكحت حجرم ريغ نم هب لمعلاو هلثمب ضراعم ليلدب كسمتم امهدحاب
 نيب ضراعتلا حصي الو يدنع حيحصلا وه ايهطقاستب لوقلاو ةمالسلا ىلا برقا
 اقافتا الطاب امهدحا نوكي ناو دب الف اهيفنو ةيورلا تابثا ليلدك ةيعطقلا ةلدالا

 نيينظلا نيليلدلا ضراعت اماو اعطق لطاب وهو ايهضراعت ةحصب لوقلا ىلحملا زوجو
 ال كلذ نال روهمجلا ىلا ايهيف ضراعتلا زاوجب لوقلا بسنو هزاوج يف فلتخا دقف

 بسنو رمالا سفن يفو دهتجملا نهذ يف ايهضراعت زاوجب ليقف مهدنع لاحم ىلا يدؤي
 . رثكالا ىلا لوقلا اذه

 نهذ يف عنتمي الو رمالا سفن يف ايهضراعت عنتمي هنا قحلاو نيدلا رون لاق

 ال وا عراشلا نع امهالك نوكي نا اما هنم مزليف رمالا سفن يف ايهضراعت اما دهتجملا

 نوكي ناو دب الف عراشلا نع اناك ناو بذك امهدحا وا ايهف عراشلا نع انوكي مل ناف

 ريدقتلا كلذ ريغ ىلع عراشلا نع امهدراوت حصي الو اخوسنم رخآلاو اخسان امهدحا

 ىلا رظنلاب ال دهتجملا نهذ ىلا رظنلاب اضيا نييعطقلا ضراعت نم عنام ال هنا ليقو

 خسنلا لهج لامتحال نكمم دهتجملا نهذ يف ايهضراعتو لاحم كلذ ناف رمالا سفن

 . بابسالا ىلع عالطالا مدعو

 ناف نايعطق امه ثيح نم ايههضراعت حصي ال نييعطقلا نا نيدلا رون لاق

 ' الف نايلقعلا نايعطقلا اما اعطق نيينظ اراص ايهضراعت هعم حصي ام امهيلع ضرع
 همدق يضتقي ام نيبو ملاعلا ثودح يضتقي ام نيب ضراعت الف اقافتا ايهضراعت حصي

 كلذكو لاحم وهو نيدض عامتجاو نيضقانتم تابثا مزلالاو لطاب همدق يضتقملا لب

 . عطقلا توبث عم نظلل دوجو ال هنال ينظو يعطق نيب ضراعتلا حصي ال

 تمهوتو ناليلد درو نا هنا ملعاف هانررق ام تفرع اذاف نيدلا رون لاق

 مالك يف ضقانتلا مزلي الئل خوسنم رخآلاو خسان امهدحا نا ىلع ايهلمحاف ايههضراعت
 هنال يناثلاب لمعو خوسنم هناب مكح ايهنم مدقتملا ملع ناف ةي هلوسر مالك وا هللا

 امهنيب عمجلا رذعت ناف نكما نا امهنيب عمجلا سمتلا ايهنم مدقتملا لهج ناون خسانلا

 هيف نكما ام لثم اهركذنس يتلا هوجولا نم هجوب رخآلا ىلع امهدحا حيجرت سمتلا
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 يبا ثيدح عم رهط دقف غبد باها اميأ هريغو يذمرتلا ثيدح نيضراعتملا نيب عمجلا

 باهالل لماشلا بصع الو باهأب ةتيملا نم اوعفتنت ال امهريغو يذمرتلاو دواد

 نم باهالا ريغ ي هانلعجف لوالا ثيدحلاب ريخالا ثيدحلا انصصخف هريغو غوبدملا

 عمجلا نكما ناو نيضراعتملا نم حجرالا حجري ليقو ةلدالا نيب اعمج ةتيملا ءازجا

 مث امهدحا ءاغلا حيجرتلا يفو ايهل ءاقبا ايهنيب عمجلا يف نأل حيحصلا وه لوالاو امهنيب

 ضراعملا ليلدلا دنع هب لمعلا نكمملا هلولدمف هجو نم احوجرم ناك ناو ىغلملا نا

 ةلالد هلاثم اسار هحارطا ىلع ليلد الف هيلع حجري ىتح هل ضراعم ال هلاح ىلع قاب هل
 ةتيملا ءازجا نم باهالا ادع امب عافتنالا ميرحت ىلع نيثيدحلا نيذه نم ىناثلا ثيدحلا

 باهالا ادع ام ميرحت يف هتلالد حارطا مزلل هل لوألا ثيدحلا ةضراعمب هانحرطا ولف

 ال باهالاب عافتنالا يف هضراع امنا لوالا ثيدحلا نأل كلذ ىلع ليلد الو ةتيملا نم

 . ريع

 اذا اميف راج ةلدالا ضراعت يف ماكحالا نم هتركذ ام نا ملعاو نيدلا رون لاق
 باتكلا كلذ يف مدقي الو ةنسو باتك نم وا ةنسلا نم وا باتكلا نم ناليلدلا ناك
 باتكلا مدقي ليقو ءاوس ةلالدلاو ةوقلا يف اناك اذا باتكلا ىلع ةنسلا الو ةنسلا ىلع

 هللا لوسر ةنسبف دجي مل ناف هللا باتكب يضقي هنا ىلع لمتشملا ذاعم ثيدحل ةنسلا ىلع

 سانلل نيبتل ىلاعت هلوقل باتكلا ىلع ةنسلا مدقت لبقو كلذ ىلع ةي هللا لوسر هرقاو
 ىلاعت هلوق عم هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه رحبلا يف ةني هلوق كلذ لاثم مهيلا لزن ام
 نم دحاو لكف ةيآلا رخآ ىلا همعطي معاط ىلع امرحم يلا يحوا اميف دجا ال لق
 رحبلا ريزنخ نومرحي ةنسلا ىلع باتكلا ميدقتب لئاقلاف رحبلا ريزنخ لوانتم نيليلدلا

 : .. ثيدحلا كلذل هنوللحي باتكلا ىلع ةنسلا ميدقتب نولئاقلاو ةيآلا هذهب

 هنال ربلا ريزنخ ىلع ةيآلا لمحتف نيليلدلا نيب عمجن نحنو نيدلا رون لاق
 ريزنخب ههبشل رحبلا ريزنخ لكا هركن انكل ثيدحلا مومعب يضقنو ناهذالا ىلا ردابتملا
 ريغ ف اندنع لومحمف ذاعم ثيدح اما ةيآلا ف ادارم نوكي نا لامتحالو ربلا

 ةنسلا ميدقت ىلع لدي الف مهيلا لزن ام سانلل نيبتل ىلاعت هلوق اماو ضراعتلا
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 انل نيا نمف نيبملا ىلع مدقم نيبملا نا انملس اضيا لزنا امب نايبلا نوكي نا لامتحال

 حيجرتلا هوجو يف باب

 كلذ دانسا يف ةوقلا كلت تناك ءاوس امهاوقا نيضراعتملا نيليلدلا نم حجري

 رابخالا يف نوكي امنا هتوقب حيجرتلاو لقنلا قيرط دانسالاب دارملاو هنتم يف وا ليلدلا

 مومع نم مالكلا نمضتي ام نتملاب دارملاو عامجالا لقنو ةذاشلا تاآرقلاو ةيداحآلا

 ةراشاو ةرابعو ةيانكو حيرصو نييبتو لامجاو دييقتو قالطاو يهنو رماو صوصخو
 ىوقالا حجريف ةيداحآلاو ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلاب صتخغ هيف حيجرتلاو كلذ وحنو

 ةراشالا ىلع ةرابعلا مدقتو ةيانكلا ىلع حيرصلا مدقت هلاثم رخآلا ىلع نينتملا نم

 ىوقا هنوكل رخآلا ىلع مدقم ءايشالا هذه نم دحاو لك ناف لمجملا ىلع نيبملا مدقتو

 مدقم صاخلا لوقتف ريبخلا لماتملاو ريصبلا سئاقبلل حضاولا هناف هيلع سقو ةلالد هنم

 نأل هجو لك نم ماعلا ىلع حجرم وهف هجو نود هجو نم هصوصخ ناك ولو ماعلا ىلع
 قرطت نألو صاخلا ءاغلا كلذ فالخ يفو اعيمج نيليلدلاب المع هب لمعلا يف

 دق ىتلا هتهج نأل هجو نم ماعلا ىلا هقرطت نم رثكا هجو لك نم ماعلا ىلا صيصختلا

 ماعلا ىلا صيصختلا قرطت نا كل رهظف صيصخت كلذ دعب اهلخدي ال اهنم صصخي

 مث مارح ركسم لك ةلي لاق ول هب لثمي ام برقاو جاهنملا بحاص لاق رثكا هجو لك نم
 وهو هجو نم صاخ يناثلاو هجو لك نم ماع لوالاف لالح وهف ةقلخلاب ركسا ام لاق

 حجريف سنجلا اذه نم ركسم لك معي هنوك وهو هجو نم ماع ةقلخلاب اديقم هنوك
 صصخي مل يذلا ماعلا اضيا مدقيو ركذ امل هجو لك نم ماعلا ىلع دحاو هجو نم ماعلا

 هل عضو يذلا مومعلا فلختب ذئنيح هتلالد فعضل كلذو صصخ يذلا ماعلا ىلع

 مدقيو هتحت الخاد يقب ام ىلع هب لدتسي ال المجم راص دق ءايلعلا ضعب لاق اذهل

 وهف صاخلا ليوأت فالخب ماعلا صيصخت ةرثكل صاخلا ليوأت ىلع ماعلا صيصخت
 ةلو ؤم ريغ ةررقم ةصاخلا رهاوظلا رثكاو ةصصخم تامومعلا رثكا تناك اذهلو ليلق
 ىوقا صاخلا نألو ماعلا ىلع احجرم هنيعب ال دحاو ىلع لادلا قلطملا ناك مث نمو

_ ٢٥١



 ةثالث ناعم نيب ةكرتشم ةظفل ةضراعم يفو نيينعم نيب ةكرتشم ةظفل نيليلدلا دحا

 نآل رمالا ىلع ربخلا حيجرت اذه نم ذخ ؤيو ليق بارطضالا نع هدعبل حجر لوالاف

 ربخلا فالخب كلذ وحنو ةحابالاو داشرالاو ديدهتلاك ةريثك ناعم ىلع يتأي رمالا

 زاجملا نوكي امناو دعبالا زاجملا ىلع برقالا زاجملا حجريو زاجملا ىلع ةقيقحلا حجرنو

 عاجشلا لجرلا ىلع دسالا قالطاك نسلالا يف هلامعتسا ةرثكل اما روما دحأل برقا

 نتنل رخبالا لجرلا ىلع دسألا قالطا فالخب لامعتسالا عئاش قالطالا اذه ناف

 اهبش ىوقا نيزاجملا دحا نوكي نا اماو لامعتسالا ليلق كلذ نأل دسالا مف يف حير

 يئ انزلا ناف ناينزت نالجرلاو ناينزت نانيعلا ةيم هلوق هلاثم اهنم هبرقل ةقيقحلاب

 انز نم ةقيقحلاب اهبش ىوقا ةيبنجالا ىلا رظنلا ةلزنمب نينيعلا انز نكل زاجم نيعضولملا
 نم حجريو كرتشملا ظفللا ىلع زاجملا حجريو ةيبنجألا ىلا يشملا وه يذلا لاجرلا

 رهشا زاجملاو ازاجمو ةقيقح ما نيزاجم ما نيتقيقح اناك ءاوس الامعتسا امهدشا يظفللا

 ةقيقحلا تراصو ةقيقحلاك راص ةرهشلاب هنال ةقيقحلا نم حجرا ةرهشلا لجأل هناف

 حجريو روهشملا زاجملا ىلا نهذلا قبسل زاجملا ةلزنم يف رهشالا زاجملا ىلا ةبسنلاب

 عرشلا يف لمعتسا يذلا ظفللا ىلع يوغللا هانعم يف عرشلا يف لمعتسا يذلا ظفللا

 عرشلا ناف مهيلع لصو ىلاعت هلوق هلاثم يوغللا هانعم نود يعرشلا هانعم يف

 ناف تام مهنم دحا ىلا لصت الو هضراع ولف يوغللا هانعم يف ةولصلا ظفل لمعتسا

 ع رشلاو ةغللا قباطتل لوالا حجريف يعرشلا هانعم يف ةولصلا ظفل لمعتسا عرشلا

 ىلع هتراشاب لادلاو هتراشاب لادلا ىلع هترابعب لادلا حجر تالالدلا تضراعت اذاو

 . ملعا هللاو هتلالدب لادلا ىلع هئاضتقاب لادلاو هءاضتقاب لادلا

 دانسالا ةهج نم حيجارتلا نايب

 نوكي ةراتو ىوزملا ربخلا سفن ةهج نم ةرات نوكي دانسالا ةهج نم حيجرتلا

 يداحالا ىلع روهشملا ربخلا حيجرتكف يورملا ةهج نم حيجرتلا اماف يوارلا ةهج نم

 دنسملا يداحالا ربخلا ىلع هدنس ركذي مل ناو رتاوتملا ربخلا حجريو ليقو روهشملا ريغلا

٢٥٢



 امنا دنسملاو يعطق وهف ملعلا ديفي رتاوتملا نأل فعض هيف اذهو جاهنلا بحاص لاق

 اهيف يتلا ةياورلا ميدقت اضيا كلذ نمو ينظو يعطق نيب ضراعت الو نظلا ديفي

 وحن وا هللا لوسر لاق وا هتلا لوسر نع اهيف يتلا ةياورلا ىلع ةي هللا لوسر تعمس
 يذلا ربخلا حيجرت كلذ نمو ىلوالا نود ةيناثلا ةرابعلا يف لاسرالا لامتحال كلذ

 ريغ هنوكب ربخلا حجريو كلذ هيف دري مل يذلا ربخلا ىلع ي يبنلا ظفلب هتغيص تدرو
 نم حيجرتلا اماو هترابع يف هتياور تفلتخا يذلا ربخلا ىلع ةاورلا ةنسلا يف فلتحم
 اظفحتو اعرو دشا نوكي ناب هتقثو يوارلا هلادع ةرثك اهنم هوجوب نوكيف يوارلا لبق

 هيقفلا ريغ ةياور ىلع ةمدقم هيقفلا ملاعلا ةياور ناف ههقفو يوارلا ملع اهنمو هنيد يف
 ملع نم ةياور ميدقت كلذ نمو حجرا هيقفلا ملاعلا طبضب نظلا ذا انيما ناك ناو

 يباك ةباحصلا رباكا ةياور ميدقت اهنمو الدع ناك ولو كلذ هنم ملعي مل نم ىلع هطبض

 ربخاو ةعيرشلل طبضا ةباحصلا رباكا ناب نظلا نأل رباكالا ريغ ىلع رمعو ركب

 نم ربخ حيجرت اهنمو ضراعتلا دنع مهريغ ربخ ىلع مدقم مهربخف ةلي يبنلا لاوحاب
 هعامسب نظلا نأل هنم اديعب ناك نم ربخ ىلع ةلي هللا لوسر نم سلجملا ي ابيرق ناك

 هتياور تناكف ىبل نيح هتقان تحت ناكو هجح ىف درفا ةلي هنا رمع نبا ةياورك ىوقا

 تناك نم ةياور ميدقت اهنمو اناكم دعبا ناكو انراق ناك هنا ىور نم ةياور نم حجرا
 هتمع نع ركب يبا نب دمحم نب مساقلا ةياورك هفاشي مل نم ربخ ىلع ةهفاشم هتياور

 دوسالا وهو رح هنا اهنع ىور نم ةياور ىلع ادبع اهجوز ناكو تقتعا ةربرب نا ةشئاع

 نمم اقيقحت رثكا اهنع هتيوارف اهيلا رظني وهو اههفاشيو اهل مرحم وهف مساقلا ةمع اهنال

 اذا هناف اهب لمعي مل نم ىلع هتياورب لمع نم ةياور ميدقت اهنمو اهاري ال وهو اهنع ىور
 ىلوا ىور امب لماعلاف هاور امب لماع ريغ رخآلاو ءاور ام ىضتقمي الماع يوارلا ناك

 هللا ىلص هنا عفار يبا ةياورك ةياورلا ببسل ارشابم يوارلا نوكي نا اهنمو هربخ لوبقب

 تحجرف امنيب ريفسلا وه ذئنيح عفار وبا ناكو لالح وهو ةنوميم حكن ملسو هيلع

 دقعلا حاكنلاب دارملاو مرحم يا مارح وهو اهحكن ةي هنا سابع نبا ةياور ىلع هتياور

 ةنوميم لوقك ةصقلا بحاص هنوكب يوارلا ةياور حيجرت كلذ نمو ءىطولا ال

 ميدقت اهنمو سابع نبا ربخ نم حجرا اهربخف لالح نحنو ةي هللا لوسر ينجوزت

_ ٢٣٥٢٣ _



 امنا اذهو كلذ هنم ملعي مل نم ةياور ىلع لدع نع ىلا يوري ال هنا هنم ملع نم ةياؤر

 ريغ ةياور ىلع ةلادعلاو لضفلاب روهشملا ربخ ميدقت اهنمو نيلسرملا ضراعت يف نوكي
 اهنمو مهتلادع ةرثكو نيكزملا ةرثكب حيجرتلا كلذ نمو الضاف الدع اناك نو روهشملا

 غولبلا دعب ةياورلا لمحت نم ةياور ناف غولبلا دعب ةياورلا لمحت دق يوارلا نوكي نا
 هلسرم ناف اعبات ربخلل لسرملا نوكي نا اهنمو غولبلا لبق اهلمحت نم ةياور ىلع ةمدقم

 ي امهئاوتسا عم ءاوس امهنا اندنع حصالاو جاهنملا بحاص لاق هريغ لسرم ىلع مدقم
 نظلا يف ىوقا ناك ام نا اهطباضو ةريثك هريغو يوارلا رابتعاب تاحجرملاو ةلادعلا

 . ملعا هللاو لوبقلا يف حجرا ناك

 مكحلا ةهج نم حيجرتلا نايب

 ىلع مدقم ميرحتلا ىلع لد ام نا اهنم هوجوب مكحلا ةهج نم حيجرتلا نوكي
 ىلع لد ام ىلعو بوجولا ىلع لد ام ىلعو بدنلا ىلع لد ام ىلعو ةحابالا ىلع لد ام

 ةيطوحألاو طوحأ رظحلاب ذخألا نألف ةحابالا ىلع لد ام ىلع هميدقت اما ةيهاركلا

 لوق اذه نيدلا رون لاق «كبيري ال ام ىلا كبيري ام عد» يي هلوقل اعرش انم ةبولطم

 نابا نب ىسيع بهذو لاق لبنح نب دمحأو يزارلاو ىخركلا لاق هبو انباحصأ
 عفد نألف بدنلا ىلع لد ام ىلع هحيجرت اماو اطقاستف ءاوس امهنأ ىلا مشاه وباو

 وهف طوحأ رظحلاب ذخألا نألف ةيهاركلا ىلع لادلا ىلع هحيجرت اماو مهأ دسافملا

 بلجل بوجولا نألف بوجولا ىلع لادلا ىلع هحيجرت امأو دسافملا ءرد يف غلبأ

 بوجولا ىلع لادلا ليلدلا نا اهنمو مهأ ةدسفملا عفدو دسافملا عفدل رظحلاو حلاصملا

 بوجولا نأل رظحلا ادع امم امهريغو ةحابالا ىلعو بدنلا ىلع لادلا ليلدلا ىلع مدقم

 اردت دودحلا نأل هتوبث ىلع لادلا ىلع مدقم دحلا ءىرد ىلع لادلا نا اهنمو طوحأ

 ىضتقملا ربخلا نأ كش الو هلعف يف أطخلا نم نوهأ دحلا كرت يف أطخلا نألو تاهبشلاب

 دحلا تابثا يف طلغلاو اطخلا لخادم نالو دحلا هب طقسيف ةهبش ثروي دحلا طوقسل
 ايل ينانلا ىلع قاتعلاو قالطلل بجوملا ليلدلا ميدقت اهنمو دودحلا ءىرد ىف اهنم رثكأ

 يفنل قفاوم ايهبجوم ناب لوألا لوقلا بابرأ جتحا ايهئافتنا ىلع لادلا حجري لب ليقو

_ ٢٥٤



 فلاخي لب ليلدلا كلذل قفاوم ريغ هناف ايل ينانلا فالخب قرلاب كلملاو حاكنلا لصأ

 ديفي يأ سيساتلل قفاوم قاتعلاو قالطلل ينانلا ناب يناثلا لوقلا بابرأ جتحاو هل

 نأل لوألا حيحصلاو نيدلا رون لاق كلملاو حاكنلا توبث وهو اددجتم ائراط ايكح

 دقو نيصوصخملا كلملا كلذو جيوزتلا كلذ ةمرحب ضاق قاتعلاو قالطلا بجوي ام

 ىلع فيلكتلل يضتقملا باطخلا ميدقت اهنمو هريغ ىلع مدقم رظحلا ديفي ام نأ تفرع

 باوثلا لوصح فيلكتلا ىلع لادلا ةرمث نأل فيلكتلا عضول يضتقملا باطخلا

 عضو ىلع لادلا نا ليقو هعضو ىلع لادلا اهنم الخ ةحلصم بلج وهو لثتمملل

 . فيلكتلا ىلع لادلا ىلع حجار فيلكتلا

 اهنمو اعرش بولطملا طايتحالا نم هيف امل حيحصلا لوألاو نيدلا رون لاق

 مكب هلا ديري» ىلاعت هلوقل ديدشتلل يضتقملا ليلدلا ىلع فيفختلا ىلع لادلا ميدقت

 يي هلوقلو «جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج ام» هلوقو «رسعلا مكب ديري الو رسيلا
 يضتقملا ىلع لقثألا مكحلل يضتقملا حجري دقو مالسالا يف رارض الو ررض ال

 قشالا يف ةحلصملاو الضفت دابعلا حلاصمل تعرش امنا ةعيرشلا نأل فخألا مكحلل

 هل يفانلا ربخلا ىلع مكحلل تبثملا ربخلا ميدقت اهنمو كبصن ردق ىلع كباوث ةي هلوقل
 كلذو لصي ملو هلخد ةماسأ لاقو ىلصو تيبلا لخد ةيم هنا لالب ربخك كلذو

 ديكأتلا ديفي يفانلاو سيسأتلا ديفي تبثملا نألو ملع ةدايز ىلع تبثملا لامتشال

 ىلع ينانلا ميدقت ىلا يدمالا بهذو ءاوس امه لب ليقو ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلاو

 . ملعأ هللاو تيغلا

 جراخ نم حيجرتلا نايب

 نم الو ليلدلا سفن نم تسيل يأ ةيجراخ رومأب ةضراعم ىلع ليلدلا حجري
 امهدحأ ناربخ ضراعت اذاف سايقلا ةقفاوم اهنم يوارلا ليبق نم الو هلولدم سفن
 دحأ نوكي نأ اهنمو هفلاخم ىلع مدقم سايقلل قفاوملاف هل فلاخم رخالاو سايقلل قفاوم

_ ٢٣٢٥٥



 ةلع ركذل ضرعتي مل رخالاو هتلع ركذل ضرعت هيوار نأ ىنعم اللعم نيضراعتملا

 نم نيتهج نم مكحلا ىلع هتلالدلو هنومضم هعماس دايقنا ىلا برقأ للعملا نأل همكح

 لوقعم ناك ام اضيأ حجريو هتلع ىلع هتلالد ةطساوب هيلع هتلالد ةهج نمو هظفل ةهج

 ىتح لوقعملا ريغ عرش نم بلغأ لوقعملا عرش نأل ةلعلا لوقعمب سيل ام ىلع ةلعلا

 ريغ هنا نظ امم هوحنو ةلقاعلا ىلع ةيدلا برض ىتح لوقعم وهو الا مكح ال هنا ليق
 كلذ ناك ولو ةنس وأ باتك نم رخا ليلد هديأ يذلا ليلدلا ميدقت اهنمو لوقعم

 لمعلا نألو بلغأ ةلدألا رهاظت ثيح نظلا نأل ةرهشلا دح غلبي مل دحاو ربخ ليلدلا

 يذلا ربخلا حيجرت اهنمو ادحاو اليلد فلاخي هب لمعلاو نيليلد ةفلاخم مزلتسي هفلاخمب

 توبثب نظلا نأل مهنم دحأ هب لمعي مل يذلا ربخلا ىلع ةباحصلا ضعب هب لمع

 هب لمع يذلا ماعلا حيجرت كلذ نمو هب لمعي مل اميف هنم ىوقأ يباحصلا هب لمع ام
 ربخلا ىلع هلعف وأ هلوقب هيوار هرسف يذلا حيجرت اهنمو هب لمعي مل يذلا ماعلا ىلع

 حيجرت اهنمو هاور امب ملعأو فرعأ نوكي ربخلل يوارلا نأل هيوار هرسفي مل يذلا
 هلوق يف ايك كلذك سيل يذلا ليلدلا ىلع دوصقملاب سمأ هيف مكحلا يذلا ليلدلا

 نال «مكناميأ تكلم ام وأ» ىلاعت هلوق ىلع مدقم هناف «نيتخاألا نيب اوعمجت ناو» ىلاعت

 عمجلا نكي ملو نيتخألا نيب عمجلا ميرحت هيف دوصقملا ذا دوصقملاب سمأ ىلوألا لولدم
 يف نيتخألا نيب عمجلا ميرحتب اهعفد بولطملا ةدسفملاف اضيأو ةيناثلا ةيالا يف ادوصقم

 ةيناثلاب ىلوألا ةيالا صيصختل هجو الف يرستلا يف ايهنيب عمجلا يف ةدوجوم جيوزتلا

 عفدو حلاصملا بلج نم ءالقعلا هتدهع ام هب دارملاو دوهعملاب برقألا بيرقت اهنمو
 عفد يف غلبأ وأ ةحلصملا بلجل برقأ امهدحأ لولدم ناليلد ضراعت اذاف دسافملا

 ةحلصملل ابلاج امهدحأ ناكو ناليلدلا ضراعت ناف هضراعم ىلع حجر ةدسفملا

 بلج نم مهأ دسافملا عفد نأل ةدسفملل عفادلا حجر ةدسفملل اعفاد رخالاو

 مل يذلا ليلدلا ىلع هدورو وأ هلوزن ببسب يوارلا حرص ام حيجرت اهنمو حلاصملا
 حيجرت كلذ نمو هاور امب همامتها ةدايز ىلع لدي ببسلا ركذ نأل كلذب هيف حرصي

 ىلع حجري هناف ةنوميم ةاشو ةعاضب رئب ثيدح يف ايك صاخ ببس ىلع دراولا ماعلا

 ىلع مدقم ببسلا نع قلطملا ماعلا ناف هادع ام نود ببسلا كلذ يف قلطملا ماعلا

 . ملعأ هللاو ببسلا كلذ ريغ يف ببس ىلع دراولا ماعلا
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 رخالا ىلع نيسايقلا دحأ حيجرت نايب

 هلصأ ناك ام نا اهنم هوجوب رخالا ىلع امهدحأ حجر ناسايقلا ضراعت اذا

 كلانه حجرأ ناك ايف ةلدألا ناحجر هجو تفرع دقو هنم حجرأ ناك رخالا ىلع ىوقأ

 طورش اضيأ تفرع دقو كلذ ليصفتب ليطن الف رخالا عرف ىلع امدقم هعرف ناك

 اهنمو كلذ ليصفت رم دقو هنود ام ىلع مدقم وهف اطورش لمكأ ناك ايف لصألا مكح

 امهدحأ ةلع ناسايق ضراعت اذاف كلذك نكي مل ام ىلع ةلعلا يعطقلا سايقلا ميدقت

 مدق كلذك سيل رخالا ةلعو ةدهاشملاب وأ لقعلاب وأ يعطقلا صنلاب اهتوبثل اعطق ةتباث

 عرفلا يف اهدوجوب اعوطقم هتلع ناك ام مدقي كلذكو هضراعم ىلع ةيعطقلا ةلعلا وذ

 ابكرم هيف فصولا نلك ام ىلع درفم هيف فصولا ام ميدقت اهنمو كلذك نكي مل ام ىلع

 نم بكرملا فصولاب ليلعتلا يف املو رخالا نم طابضنالل برقأ درفملا فصولا نأل

 ناسايق ضراعت اذاف ةبرطضملا ةلعلا يذ ىلع ةطبضنملا ةلعلا يذ ميدقت اهنمو فالخلا

 رصقلل ةقشملاك ةيرطضم رخالا ةلعو رصقلل رفسلاك رخالا ىلع ةطبضنم امهدحأ ةلع

 ربتعي اذكهو ةسكعنملا ةدرطملا ةلعلا يذ ميدقت اهنمو رخالا ىلع ةطبضنملا ةلعلا وذ مدق

 رخ ؤملل ناك اذا الا هنع رخ ؤملا ىلع كلانه قباسلا مدقيف سايقلا باب يف رم ام عيمج

 ىلع صنلاب هتلع ةتباثلا سايقلا مدقف هلبق ام ىلع هميدقت يضتقي هيلع ضراع ببس
 فالخب خسنلا نومأم عامجالا نأل سكعلاب ليقو عامجالاب ةتباث هتلع تناك ام

 . صنلا

 نأش وه ايك اينظ صنلاو عامجالا نم دحاو لك ناك نا نيدلا رون لاق

 ناك ناو هريغ نع لقن عامجالاو عراشلا نع لقن هنأل ىلوأ صنلا ميدقتف نيضراعتملا
 صنلا ةضراعم يف نوكي امنا اذهو لاق هعم رخالا ءاقبل هجو الف ايعطق امهدحأ

 ءامالاب تباثلا ىلع مدقم عامجالاب تباثلا ناف ءاميالا هضراع ول امأو عامجالل حيرصلا

 ىلع حجري كلذكو كلذ يف حيرص عامجالاو ليلدلا ةراشا نم ذخا ءامالا نوكل
 صوصنملاو طبنتسم ربسلاو احيرص نكي مل ناو صن ءاميالا نأل ربسلاب هتلع تتبث ام
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 نمضتل ةبسانملاب تتبث ام ىلع ربسلاب هتلع ةتباثلا حجريو طبنتسملا نم ىوقأ هيلع
 نارودلاو نارودلا ىلع هبشلاو هبشلا ىلع ةبسانملا مدقت كلذكو ضراعملا ءافتنا ربسلا
 . درطلا ىلع

 هتوبثب نظلا ناك ام نيليلدلا نم حجارلا نا ماقملا لصاحو نيدلا رون لاق

 اهنم تركذ امناو اهل ارصح حيجارتلا عاونأ نم هتركذ ام سيلو لاق رخالا نم ىوقأ

 دارفأ عيمج بعوتسا نيفنصملا نم ادحأ نأ تملع امو هلثم ناك ام دب ربتعي اجذوغنا

 . ملعأ هللاو رصحلا نع اهتاوفل حيجارتلا

 ماكحألا يف باتكلا نم يناثلا مسقلا

 ماكحألا اهتابثا ثيح نم ةلدألا ىلع المتشم هقفلا لوصأ ناك امل هنا ملعا

 رم دقو نيمسق ىلع باتكلا اذه تلعج ةلدألاب اهتوبث ثيح نم ماكحألل الوانتمو

 مالكلا نأل باوبأ ةعبرأ ىلع بترم وهو ماكحألا يف يناثلا مسقلا اذهو ةلدألا مسق

 انفلك ىتلا ءايشألا هب دارملاو هب موكحملا يف وأ مكاحلا سفن يف وأ مكحلا سفن يف اما هيف

 لكلو كلذب نوفلكملا هب دارملاو هيلع موكحملا يف وأ اهريغو تادابع نم اهب عرشلا
 . ملعأ هللاو هللا ءاش نا يتأيس باب

 مكحلا باب

 وه عضولاب دارملاو باجيالاو رييختلاو عضولاك ىلاعت هللا باطخ رثا مكحلا
 بوجول ببس باصنلاو ةالصلا بوجول ببس كولدلاك مكحل اببس ءيشلا هللا لعج
 عنام ضيحلاك اعنام هلعج وأ ةالصلاو ةحصلا طرش ةراهطلاك اطرش هلعج وأ ةاكزلا

 ىنعمب انه عضولا نأل اعضو عونلا اذه يمس امناو اهيوجول عفارو ةالصلا ةحصل

 رييختلاب دارملاو كلذ وحنو اعنامو ةلعو اطرشو اببس لوعجم يأ عوضوم وهف لعجلا
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 عفر رابتعاب هوركملاو بودنملا لوانتي دقو حابملا وهو هكرتو هلعف يف اريم ءعيشلا نوك
 وأ بجاولا وهو لعفلا مازلا بابجالاب دارملاو يناثلا لعافو لوألا كرات نع باقعلا

 يفيلكتلاو هنايب انمدق ام وه يعضولاف يفيلكتو يعضو مكحلاف ميرحتلا وهو كرتلا

 بجاولا ادع ام رييختلاب دارملا نا تفرع دقو بابالاو رييختلا وهو يعضولا ادع ام

 عاونأ ةسمخ يفيلكتلا مكحلا نوكيف هلعافو هكرات نع باقعلا عفر ىلا رظنلاب مرحملاو

 ةحاباو ءارشلل رثا كلملاك لعفلل ارثأ نوكي دق يفيلكتلا مكحلا نا مث اهنايب يتأيس

 هتقو يف لعف ام لعف وهو ءادألا عونلا اذه نمو كلذ وحنو جيوزتلل رثا عاتمتسالا

 لعفلا يف عقو للخل ايناث العف هتقو يف لعف ام لعف وهو ةداعالاو الوأ اعرش هل ردقملا

 امناو هتقو يف هلعف نم تاف امل اكاردتسا هتقو دعب لعف ام لعف وهو ءاضقلاو لوألا

 دقو ةيعرشلا تاتتقؤملا يف دابعلا لاعفأل رثا اهنال عونلا اذه نم ةثالثلا هذه تناك

 مرحملا لعفلل ةفص ميرحتلاكو بجاولا لعفلل ةفص بوجولاك لعفلل افصو نوكي
 لعفلل ارثا نوكي ام وهو لوألا مسقلاف اذكهو بودنملا لعفلل ةفص ةيبدنلاكو

 مكحلا نع نفلا اذه يف ثحبي امناو هقفلا ثحابم نم هنأل نفلا اذه يف هنع ثحبي ال

 ايويند ةرات نوكي مكحل ا دوصقمو هوحنو بوجولا وهو لعفلل افصو نوكي ىذلا

 باقعلا عفدو باوثلا بلجك ايورخأ نوكيو ةيويندلا دسافملا عفدو ةيويندلا عفانملاك

 اما ماسقأ ىلا يورخألاو يويندلا نيدوصقملا نم دحاو لك ىلا رظنلاب مكحلا مسقنيو

 هنا وهف يويندلا دوصقملا رابتعاب هماسقأ اماو يتأيسف يورخألا دوصقملا رابتعاب همسق

 هيلع بترت ام وهف حيحصلا اماف دسافو حيحص نيمسق ىلا كلذ ىلا رظنلاب مسقني

 لح لجأل جيوزتلا عرشو عافتنالا لح دصقل عورشم عيبلا هلاثم دوصقملا كلذ

 ناك دوصقملا ضرفلا كلذ هيلع بترتي جيوزتلاو عيبلا يف دقعلا ناك اذاف عاتمتسالا

 مدعو كلذ هبيترت ملعيو دسافلا وهف كلذ هيلع بترتي مل ناو احيحص دقعلا كلذ

 حيحصلا وهف هيهانمل اكرات عرشلا رماوأل اقفاوم ناك ايف رماوألا ىضتقم ةقفاومب هبيترت

 ةميزع ىلا يورخألا دوصقملا رابتعاب مكحلا مسقنيو لطابلاو دسافلا وهف هادع امو

 يف مامتلا بوجوك دابعلا راذعأ ىلع ينبم ريغ ءادتبا عرش ام وهف ةميزعلا اماف ةصخرو

 امأو كلذ وحنو ريزنخلا محلو ةتيملا لكأ ميرحتو ناضمر يف مايصلا بوجوو ةالصلا
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 زاوجكو رطضملل ةتيملا لكأ ةحاباك دابعلا راذعأ ىلع اينبم ايناث عرش ام وهف ةصخرلا

 اينبم اهميرحت عرش دعب عرش رطضملل ةتيملا نم لكألا ةحاباف رفاسملل رطفلاو رصقلا
 رفسلا رذع ىلع اينبم اهمامت عرش دعب عرش ةالصلا يف رصقلاو ررضلا لوصح ىلع
 ةصخرلا ماسقأ امأف ماسقأ ةصخرلاو ةميزعلا نم دحاو لكلو رفاسملا رطف كلذكو

 رخالاو هلعف بولطم امهدحأ نيمسق لا مسقنت اهناف ةميزعلا ماسقأ امأو يتاتسف

 مرحملا وهف هكرت بولطملا امأو بدنلاو بوجولا وهف هلعف بولطملا اماف هكرت بولطم
 ةشيعملا بسكك حابم كلذف كرتلا بلط نمو لعفلا بلط نم ايلاخ ناك امو هوركملاو
 ءاش فيك هلعفي دبعلا ناف كلذ وحنو مونلاو برشلاو لكاألاكو مزاللا بسكلا قوف

 هكرت كلذكو باقع الو باوث حابم ا لعف يف سيلو هلعف عرشل ا عنمي دح ىلا هتني ل ام

 حابملا لعف ىلع بقاعيو ةعاط هب ىون اذا حابملا لعفب دبعلا باثيف هيف ةربتعم ةينلا نكل
 ةيصعم ةراتو ةعاط ةرات نوكيف ةينلاب لوحتي حابملا نا ماقملا لصاح هيف هتين تدسف اذا

 بجاولا نيب قرفلا نايب نم دب الو اهداسفو ةينلا حالص نم هيلع ضرعي امل

 نيب قرفلا امأو يتأيسف هوركملاو مرحملا نيب قرفلا اماف هوركملاو مرحملاو بودنملاو
 اماو بجاولا وهف امزاج ابلط نوكي نأ اما هلعف بولطملا نا ملعاف بودنملاو بجاولا

 هكرت ىلع بقوع دبعلا هكرت ول ام مزاجلاب دارملاو بودنملا وهف مزاج ريغ نوكي نأ
 بجاولا نم دحاو لكلو هكرت ىلع بقاعي مل فلكملا هكرت ول ام مزاجلا ريغلاب دارملاو

 ىلا مسقني هنا يهف بودنملا ماسقأ امأو يتأاتسف بجاولا ماسقأ امأ ماسقأ بودنملاو

 هريغ وأ ةني لوسرلا اهكلس ةقيرط تابودنملا نم ناك ام يهف ةنسلا امأف لفنو ةنس

 امأو يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع ةلي لاق نيدلا يف ملع وه نمم

 مسقنتو اضيأ ابحتسمو ةعاط ىمسيو تاعاطلا نم هيلع ابظاوم نكي مل ام وهف لفنلا

 ةدك ؤملا ريغو امهوحنو رجفلاو برغملا ةنسك ةدك ؤملاف ةدك ؤم ريغو ةدك ؤم ىلا ةنسلا

 ةدك ؤملا مكح امأف مكح نيعونلا نم دحاو لكلو امهوحنو كاوسلاو ىحضلا ةالصك

 دنع ةلزنملا سيسخ وهو اباقع هب غلبي الو اعرش اهكرت ىلع مولم اهكرات نا وهف
 سفنب هنم نوأربي الو مهعم ةيالو هل تقبس نكت مل نا كلذ ىلع هنولوتي الو نيملسملا

 دنع ةلزنملا سيسخ نوكي الو مالي ال اهكرات نا وهف ةدك ؤملا ريغ مكح امأو كرتلا كلذ
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 نع ةبغر ناك ناف ريخلا نع ةبغر كرتلا نكي مل ام لضفلل اكرات نوكي هنكل نيملسملا
 . ملعأ هللاو لاوحألا عيمج يف ةلزنلا سيسخ وهف ريخلا

 بجاولا ماسقأ

 هلوصح رابتعاب نوكي ام اهنمو هليلد رابتعاب نوكي ام اهنم تاميسقت بجاولل

 وهف هليلد رابتعاب نوكي ام وهو لوألا امأف هب رومأملا رابتعاب نوكي ام اهنمو فلكملا نم

 موصو سمخلا تاولصلا بوجوك هب عوطقم ىلا مسقني رابتعالا اذهب بجاولا نا
 ليلد نأل هب اعوطقم لوآلا ناك امناو هوحنو رتولا بوجوك هب عوطقم ريغ ىلاو ناضمر
 لوالا عونلا مكح امأف مكخ نيعونلا نم دحاو لكلو يناثلا فالخب يعطق هبوجو

 ناك نا كرشمو لحتسم ريغ هكرت يف ناك نا قساف هكراتو لعفلا بجاو هنا وهف

 بجاولا كرتل لحتسملا نا كلذ هجوو افافختسا هل هكرت ناك وأ هكرتل الحتسم

 ناو رتاوتملا صنلل ادر كلذ هلالحتسا يف نأل كرشم ليوأت ريغ نم يعطقلا

 راقحتساو دايقنالا نع ضارعاو صوصنلل ةمداصم ةيعرشلا ماكحألاب فافختسالا

 مكحي ال هل كراتلا نكل هلعف بجي هنا وهف ينظلا بجاولا مكح امأو هللا مظع امل

 وهف لالدتسالاو رظنلا لهأ نم ناكو هدنع ليلدب هكرتل الحتسم هكرت ناك ناف هقسفب

 لدتسمل دلقم نكل لدتسم ريغ ناك ناو ةيداهتجالا لئاسملا نم هنأل كلذب بوصم

 قسفي الو هدصاقمو هلاح يف رظني هناف كلذ ريغ ناك ناو هدلق نم مكح همكحف

 مكاحلا مكحك هل دايقنالا عرشلا بجوي امل ةرباكلاو ةدناعملا هنم ترهظ اذا الا كلذب

 بجاولاو ىعطقلا بجاولا نم دحاو لك ىمسيو هفالخ هعسي ال هناف كلذب هيلع

 ةيفنحلا تبهذو افرع نافدارتم ةيعفاشلاو اندنع ضرفلاو بجاولاف اضرف ينظلا
 بجاولا اوصخو يعطقلا بجاولاب ضرفلا اوصخف امهنيب ةقرفتلا ىلا انباحصأ ضعبو

 . ينظلا بجاولاب
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 ىلا رظنلاب بجاولا مسقنيو هب سأب الو هل ةرمث ال فالخ وهو نيدلا رون لاق
 نم ةلمجلا يف هلوصح بلطي نأ اما هنأل نيع ضرفو ةيافك ضرف نيمسق ىلا هلوصح

 ضرف لوألاف هنيعب دحاو لك نم هلوصح بلطي نأ اماو هنيعب دحاو لك مزلي نأ ريغ

 هنا وهف ةيافكلا ضرف مكح امأف مكح نيمسقلا نم لكلو نيع ضرف يناثلاو ةيافك

 نأل ةيافك ضرف يمس اذهلو عيمجلا نع طحنا مهضعب هلعق اذاف نيبطاخملا عيمج مزلي

 هنفدو هزاهجو تيملا ةالصو نيديعلا ةالصك كلذو نيقابلا نع يفكي هل ضعبلا لعف

 . مهضعب مزلي امناو نيفلكملا عيمج مزلي ال ةيافكلا ضرف نا ليقو اهلاثمأو داهجلاو

 . ضعبلا لعفب هئادأ يف ءافتكالا ىلا رظن كلذب لئاقلا لعلو نيدلا رون لاق

 ءيشب سيل ضعبلا ىلع ضرف ةيافكلا ضرف نأب لوقلاو يخامشلا ردبلا لاق
 ةرمثو هكرتب مهلك اوقسف امل عيمجلا ىلع هموزل الولو نورفكي هوكرت اذا عيمجلا نأل

 نأ مهيلع له ةيافك ضرف مهيلع بجو دق رصم لمهأ ناك اذا اييف رهظت فالخلا

 . دؤي مل هنا اوملعب ىتح كلذ مهيلع سيل مأ هادأ دق مهضعب نا اوملعي ىتح هود ؤي

 حصي ىتح مهضورف ءادأ ىلع ةظفاحملا مهيلع هنا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 وهو نيعلا ضرف اماو مزاوللا لامهاو ضئارفلا ليطعت مزل الاو مهنع اهطاطحنا

 لك مزلي هناف ناضمر مايصو سمخلا تاولصلاك هنيعب دحاو لك نم هلوصح بلط ام
 بجاولا مسقنيو هريغ لعفب هيف ءارتجالا حصي سيلو هنم بلط ايك هيد ؤي نأ دحاو
 دحاوب قلعت ام وهف نيعملا امأف نيعم ريغ ىلاو نيعم بجاو ىلا هب رومأملا ىلا رظنلاب
 هب رومأملا نوكي امم كلذ وحنو ةالصلاو لسغلاو ءوضولاك تابجاولا رثكأ وهو طقف

 هب رومأملا نوكي نا وهف نيعملا ريغلا بجاولا امأو همكح نايب رم دقو اصوصخ ادحاو

 دق ىلاعت انبر ناف تارافكلا لاضحك ءاش اهيأ لعف يف دبعلا ريخ ءايشأ نم ادحاو

 انيلع مرحو انئش اهيأ لعف يف انريخو قتعلاو ةوسكلاو ماعطالا نم دحاو لعفب انرمأ
 ءافكألا دحأ جيوزت كلذ نمو نيعم ريغ دحاو اهنم بجاولا نا انملعف اهعيمج كرت

 لاقو دحاولاب طقسيو بجاو عيمجلا ةلزتعملا تلاقو الثم ةرشع اوناك اذا نيبطاخلا
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 ىلا ةبسنلاب فلتخيف دبعلا هلعفي ام وهو ىلاعت هللا دنع نيعم دحاو بجاولا ضعب
 رخالابو هب طقسي هنكل همكح فلتخي ال نيعم دحاو بجاولا ضعب لاقو فلكملا

 . ملعأ هللاو

 هوركمملاو مرحملا ركذ

 ريغ نوكي نأ اماو امزاج ابلط هكرت بلط نوكي نأ اما هكرت بولطملا نا ملعا

 اهلاثمأو مدلاو ريزنخلا محلو ةتيملا لكأك مارحلا وهف امزاج ابلط هكرت بلط ناف مزاج

 بلط ام بجاولا نا رم امم تملع دقو هوركملا وهف مزاج ريغ ابلط هكرت بلط ناو

 بوجولل لباقم مارحلاف مزاج ريغ ابلط هلعف بلط ام بودنملا ناو امزاج ابلط هلعف
 مكحف هدض مكح سكع ةعبرألا نم دحاو لك ىطعيو بدنلل ةلباقم ةيهاركلاو

 يف لعفلا نا هلاثم ةيهاركلا مكح سكع بدنلا مكحو مارحلا مكح سكع بوجولا
 هوركم ةيهاركلا عمو هيلا بودنم بدنلا يف لعفلاو مرحم مارحلا يفو مزال بوجولا
 هيلا بودنم ةيهاركلا عمو مارح بوجولا عمو مزال مارحلا عم هناف فكلا كلذكو

 بحتسمو ةنس ىلا مسقني بودنملا نا يكو ماكحألا رئاس اذكهو هوركم بدنلا عمو
 ليلد هنع يبنلا يف درو ام وهو ةديدش هتهارك تناك ام ىلا مسقني هوركملا كلذك

 اهوركم ناك ام ىلاو رويطلا نم بلاخملا تاوذو عابسلا موحل لكأ نع يهنلاك صاخ .

 يف هوركم هنا رخا ةلدأ نم ملع نكل هنع يهنلا يف صن دري ل ام وهو هفيفخ ةيهارك

 ىلع هوركملا قلطيو هوركم بودنملا كرت نأل تابودنملا كرتك مهضعب لاق عرشلا

 ايسا مارحلا اولعجو ميرحت ةهارك هوركمو مارح ىلا مارحلا ةيفنحلا مسقو اضيأ مارحلا
 مارحلاف ينظ ليلدب هميرحت تبث امل ايسا ميرحت ةهارك هوركملاو عطاقلا ليلدلاب مرح امل
 لوصألا ءايلع فلتخاو بجاولل لباقم ميرحت ةهارك هوركملاو ضرفلل لباقم مهدنع
 اهيأ كرت يف اريخ فلكملا نوكيو ةددعتم ءايشأ نم نيعم ريغ دحاو مرحي نا زاوج يف

 هجو يف اوفلتخا مث ةلزتعملا مظعم اهعنمف هنيعب ال دحاو نع يبنلا ةلأسم يهو ءاش

 ىلاعت هلوقب هيلع اوجتحاو ةغللا ليبق نم كلذ نم عنملا نأ ىلا بهذ نم مهنمف عنملا
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 نم مهنمو عيمجلا ةعاط نع ةيالا يف يهنلا ناك ثيح «اروفك وأ ايثا مهنم عطت الو»

 نيئيشلا دحأب قلعت اذاف هحبق ىضتقا ءعيشب قلعت اذا يهنلا نأل لقعلا ةهج نم هعنم

 هب فصتي امب اهنم دحاو لك فصتيف هلايح ىلع اهنم دحاو لك حيبقت ردق هنيعب ال

 وأ ارمع ملكت وأ اديز برضت ال لئاقلا لوق كلذ لاثم اعم ايهحيبقت مزليف رخالا
 ايهم الثتمم دعي ال انهاه يهنملاف ادلاخ وأ ارمع وأ اديز برضت ال وحن وأ ادلاخ مركت

 ول لئاقلا نا ىرت الأ اعيمج ةثالثلا كرت هيلع بجي لب نيرخالا كرتي ملو ادحاو كرت

 ذخأت نأ كلو اعيمج ةثالثلا هذه عد هانعم ناك اذه وأ اذه وأ بوثلا اذه ذخات ال لاق

 ةمرحم ةثالثلا تراص مرحملا نيعي ملو ةثالثلا هذه دحأ كيلع تمرح لاق ولو اهادع ام

 . اعيمج نههلازتعا هيلع بجي هناف اهنيعي ملو هئاسن ىدحا قلط نميف اولاق ايك اهلك

 يهو لاق ةلزتعملل افالخ هنيعب ال دحاو مرحي نأ زوبي بجاحلا نبا لاقو

 هناف مرحملا نيبو ريخملا بجاولا نيب قرفلا تفرع دقو ريخملا بجاولاك ينعي ريخملاك
 يف كلذ حصي الو هنيعب ال اهدحأ بجو ءايشأ نم دحاو لعفب لاثتمالا حصي
 بولطم ريغ رخالاو بولطم امهدحأ نيلعف نيب رييختلا حصي ال هنا ملعاو تامرحملا

 ةمرح تطقس امهنيب ريخ اذا هنأل اذكهو حابمو مرحم نيب الو حابمو بجاو نيب ريخي الف

 اضيأ كلذكو ابجاو نوكي الف بجاولا بابيا طقسي كلذكو احابم راصو مارحلا

 اهنيب رييختلاب ذا هوركملاو مرحملا نيب الو بودنملاو بجاولا نيب رييختلا حصي ال
 ٠ يف حصي ال هنا ملعاو امهنيب رييختلا حصي الف بجاولا مازلاو مارحلا ميرحت طقسي
 باوثلا مدع دنع فيلكت ال هنأل ةبوقع الو ةبوثم الو دابعلا هللا فلكي نا لقعلا

 . ملعأ هللاو باقعلاو

 ةصخرلا ماسقأ نايب

 بسنأ امهدحأ ناعون يهف ةيقيقحلا امأف ةيزاجمو ةيقيقح ناعون ةصخرلا

 هركملا ناسل ىلع رفكلا ةملك ءارجاكف لوألا عونلا امأف رخالا نم ةصخرلا ةيمستب

 رمألا هسفن ىلع فئاخلا كرت يف يكو ناضمر يف هركملا راطفاكو ناميالاب نئمطم هبلقو
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 تحيبأو ةمرحم اهلك ءايشألا هذه ناف ارطضم ريغلا لام لوانت يف ايكو فورعملاب

 مسا قالطا ناكف ريغلا لام فالتا يف نامضلا طرش ىلع ىلاعت هللا نم ةصخر هركملل

 نمل رجألا توبث عونلا اذه مكحو هريغ ىلع اهقالطا نم بسنأ ةقيقح هيلع ةصخرلا
 ةماقال اباستحا هسفن لذب هنأل كلذ ىلع تام ىتح ةصخرلا كرتو هيف ةميزعلاب ذخأ

 لجأل ناضمر يف رفاسملا راطفا وحنف ةيقيقحلا ةصخرلا نم يناثلا عونلا امأو هللا نيد

 فخي مل نا ةصخرلا كرت بدنيف ىلوأ هيف ةميزعلاب ذخألا نأ عونلا اذه مكحو هرفس
 ةصخرلاب ذخألا هل بدن افعض فاخ ناف هللا ةعاط نع هتوق يف افعض اهكرتب رفاسملا

 ررضلا عفد بوجول اهب ذخألا هيلع بجو هسفن ىلع ررضلا ةصخرلا كرتب فاخ ناو

 رخالا نم ةيزاجملا يف متأ امهدحأ اضيأ ناعون يهف ةيزاجملا ةصخرلا امأو نكمأ ام

 طارتشاك انلبق نم ىلع ةعورشملا لاقثألا نم انع طح ام وهو ةصخرلا ةقيقح نم هدعبل

 دنع مكل ريخ كلذ مكسفنأ اولتقاف» ىلاعت هلوق هيلع لد ايك هتبوت ةحص يف بئاتلا لتق

 انيلع طرتشي ملو انلبق نم ىلع عورشملا مكحلا اذه انع عفر هناف «مكيلع باتف مكئراب
 ناك ليئارسا ينب يف رصالا نأ يور مهضعب لاق ةصخر انيلا ةبسنلاب هعفر ناكف كلذ

 نيسمخ مهيلع بجاولا ناكو بونذلاب مهيلع ةمرحم تابيطلا تناك ءايشأ ةرشع يف

 ملو ءاملا ريغ ثدحلاو ةبانجلا نم رهطي الو لاملا عبر مهتاكزو ةليللاو مويلا يف ةالص

 مرحو مونلا دعب موصلا يف لكألا مهيلع مرحيو دجسملا ريغ يف ةزئاج مهتالص نكت
 لزنت رانب هقارحا مهنابرق لوبق ةمالع تناكو لكاألاك مونلاو ةمتعلا دعب عامجلا مهيلع

 ىلع بوتكم وهو حبصي ناك ليللاب ابنذ مهنم بنذأ نمو ةدحاوب مهتانسحو ءايسلا نم
 . هر ٥ ١ ب اب

 ةصخرلا دح لمكتسي مل هنأل ةيزاجم ةصخر عونلا اذه ناك امناو نيدلا رون لاق

 ايناث انل هعرش ناف ليئارسا ينبل عرش يذلا عرشلا ريغ ايناث اعرش انل ع رش ناو هناف

 بوجو همكحو ىلاعت قحلا بناج نم ريسيتو ةعسوت وه امناو راذعألا ىلع ينبم ريغ
 عورشملا صخرتملاف فيلاكتلا كلت نم انع عضو امم ءيشب لمعلا دحأل لحي الف هكرت

 انل اعورشم هلعف نوكي ام وهف ةيزاجملا ةصخرلا يعون نم يناثلا عونلا امأو بجاو هيف
 يف عورشم ريغ رفسلا يف انل عورشم ةالصلا رصقك ضعب نود عضاوملا ضعب ف
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 ىلاعت هلوقل ررضلا لاح يف انل عورشم ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم لكالاكو رضحلا
 مكيلع تمرح» ىلاعت هلوقل ةعسلا لاح يف عورشم ريغ «هيلا متررطضا ام الا»

 هيف عورشملا عضوملا يف ةصخرلاب ذخألا بوجو عونلا اذه مكحو (ةيالا) «. . ةتيملا

 اكلاه ناك اعوج تام ىتح اهيلا رطضم وهو ةتيملا نم لكألا كرت ول هنا ىتح ةصخرلا

 ةصخرلا تقو ريغ يفو هسفنل لتاق اذهو «مكسفنأ اولتقت الو» ىلاعت هلوقل هللا دنع

 . ةعسلا يف ةتيملا بانتجاو رضحلا يف ةالصلا مامتا وهو ةميزعلاب ذخألا بجاولاف

 لهسأ ىلع ةصخرلا مسا نوقلطي ءاهقفلا ضعب نا ملعاو نيدلا رون لاق

 قالطاف هلباقم ىلا رظنلاب هرسيو هتعس ىلا مهنم ارطن ةيداهتجالا لئاسملا يف نيلوقلا

 هنا دهتجملا ىأر اذا اييف هب ذخألا بوجو همكحو يفرع زاجم كلذ ىلع ةصخرلا مسا

 ةلدألا حيجرتب هل ملع ال يذلا دلقملل هب ذخألا زاوجو هلباقم نود باوصلا

 . ملعأ هللاو لاوقألا حيحصتو

 ةبستكملا ضراوعلا ركذ

 ماسقا ةعبرا ىلع نيلهاجلا لاح ىلا رظنلاب وهو لهجلا ةبستكملا ضراوعلا نم
 مانصالا ةدابع ناف مانصالا دبعي نم لهجك ةنايدلل لباق ريغ الهج نوكي نا اما هنال

 الباق نوكي نا اماو انيد اهلعج لقعلا لبقي الو عئارشلا نم عيش يف انيد نوكت ال

 تناك ةقحلملا ةصلاخلا ةينارصنلا ناف ةي دمح انيبن ةعيرش ىراصنلا لهجك ةنايدلل

 ةمالا هذه نم نيلاضلا نيلوأتملا لهج ثلاثلا مسقلاو مالسلا هيلع ىسيع هللا يبن نيد

 محل لكأك هب سبلتملل ارذع نوكي لهج عبارلا مسقلاو نيدرمتملاو ةاغبلا لهجو

 مكحف مكح ماسقالا هذه نم دحاو لكلو ريزنخ محل هنا ملعي مل وهو عطقملا ريزنخلا

 ام مهلف اوباجا ناف مالسالا ىلا نوعدي منا مانصالا ةدبع مهو لوالا مسقلا

 مهل دعقيو برحلا اوبصاني نا مهمكحف اوبا ناو نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل

 ىوقا مهحلص نا مامالا ىأر ناو فيسلا وا مالسالا الا مل سيلف دصرم لك يف

 مسقلاو ةلي هللا لوسر لعف ايك رصنلل اراظتنا مهحلاصي نا هل ناك نيملسملا رمأل
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 اهنم ماكحا فنصلا اذه لهألو ةي انيبن ةعيرش ةقباسلا بتكلا لها لهج لثم يناثلا

 لها اماف برح لهاو ةمذ لها نيفنص ىلع مهعئارشب نيكسمتملا بتكلا لها نا
 ىتح مهتلتاقم لتقنو مهلاوما منغتو مهيرارذ ىبستو برحلا نوبصاني مهناف برحلا

 يتلا مهتنايد ىلع نورقي مهناف ةمذلا لها اماو ةيزجلل اونعذي وا مالسالا يف اولخدي

 عيمج ماكحالا نم مهل لعجيو كلذ نم ءيش يف مهيلع ضرعتلا انل حصي الو اهب اوناد

 اوجوزتو رومخلا اوبرشو ريزنخلا محل اولكا ناو مهل ضرعتي الو مهتعيرش يف تبث ام
 كسمتك لالح كلذ نا هب اونيدت يذلا عرشلا لصا يف ناك اذا مراحملا تاوذ

 جوزت زؤج هتعيرش يف ناف مدا انيبن ةعيرتشب مراحلا تاوذ جيوزت يف سوجملا

 مهيلع ىرجتو ثاريملا ال حاكنلا كلذب بسنلا مهل تبثيو كلذ خسن دقو تخالا

 وه امم ريزنخلا محلو رمخلا وحن مهنيب اميف ةلماعملا مهل تبثت كلذكو تاقفنلا هببسب

 نكم مهريزنخ محل عاضا نمو مهرمخ قارا نم نمضي هنا ىتح مهنيد ي لالح

 مهعرش يف نكي مل ام لعف ىلع نورقي الو نيملسملا عرش فلاخي ام رتسب نورمؤي
 ماسقا نم ثلاثلا مسقلا اما ابرلا اوكرتي ىتح مهل دهع الو ةمذ نوطعي الف ابرلا لكاك

 تافص هلهجب ىومحلا هنيد يف دقتعا نم لهج لوالا عونلا عاونا ةثالث ىلع وهف لهجلا
 يف مهمققناو نمو ةيرعشالا لهجك كلذو ةرخآلا يف هللا مكح هلهجب وا هناحبس ىلوملا

 ىلاعت هتاذ نا مهداقتعا يفو تاذلاب ةمئاق ةيقيقح ناعم تاذلا تافص نا مهداقتعا

 نم رئابكلا لهأل ةعافشلا نا مهداقتعا يفو ىلاعتو هناحبس ىرتس اهناو ىرت نا حصي

 ةلدالا هيلع امل لهج هلك اذهو رانلا نم قسافلا جورخ مهداقتعا يفو ةي دمحم ةما

 نا ءالؤه مكحو لطابلاب قحلا مهيلع سبتلاف تاهبشلاب ةلدالا كلت اولوأت مهنكل
 اودامت ناو نيذدلا ي انناوخا مهف هولبق ناف قحلا مهل حضويو مهدقتعم داسف مهل نيبي
 مهل ناك اونعذا ناف همكحل دايقنالاو هتعاط يف لوخدلا ىلا مامالا مهاعد مه -ايغط ىف

 هيلا ةوعدلا نم نوعنمي نكل مه دقتعمو نوكرتيو انيلع ام مهيلعو ماكحالا نم انل ام

 نيذلا مهو ةاغبلا لهج يناثلا عونلا مامالا مهبقاع اوعنتمي مل ناف ماوعلل هراهظا نمو

 هناف لحتسملا اماف كهتنمو لحتسم نافنص ءالؤهو دالبلا يف اودسفاو مامالا اوفلاخ
 ناو مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هل ناك باجا ناف ةعاطلا يف لوخدلا ىلا ىعدي
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 ىبست الو مهلاوما منغت الو اونعذي ىتح برحلا مامالا مهبصان نولحتسملا عنتما

 هناف نوكهتنملا اماو مهلاوماو نيملسملا ءامد نم هوفلتا امم عيش يف نوبلاطي الو مهيرارذ

 برحلا لاح يف مهمكحو مهلتاق اوبا ناف ةعاطلا يف لوخدلا ىلا مامالا مهوعدي

 نيلحتسملا فالخب براحملا دح هيلع ماقي مهنم قيرطلا عاطق نا الا نيلحتسملا مكح

 عونلا نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهلف قحلا ىلا اوعجرو ةاغبلا ءاف ناف

 ةما ىرست نمك كلذو ماكحالا نم هريغ نود دحلا هب أردي ةهبش نوكي لهج ثلاثلا

 نكل تاهبشلاب أردت دودحلا نأل مجري الف هتما لثمك كلذ يف هل اهنا نظي هتجوز

 عبارلا مسقلا هلعف نم بوتي نا هيلعو الهاج ناك ناو صاع هنال هنم أربن نا انل حصي

 لهجك وهو ببسب هقحلي مثا الو هبحاصل ارذع نوكي ام وهو لهجلا ماسقا نم

 محل لهج وا هباسنا جوزتملا لهج وا هتعفش عيفشلا لهج وا ةلاكولا نع هلزع ليكولا

 ملو لكوملا هلزع اذا ليكولا نا كلذ نايب هتحيبذ زوجت نم دي نم هلكاف عطقملا ريزنخلا

 هعيب نا ليق ىتح لكوملا لام يف فرصتلا يف هل ارذع نوكي لزعلاب هلهجف ملعي

 ذخا هل ناف كلذ دعب ملع مث ملعي ملو هتعفش تعيب اذا عيفشلا كلذكو تباث هءارشو

 ملعي ملو هنم مرحم تاذ جوزت نم كلذكو هقحل اطقسم اهعيبب هلهج نوكي الو هتعفش

 تاذ اهنا ملع ىتمف هنع جرحلا عفر يف ارذع نوكي اهبسنب هلهج ناف مرحم تاذ اهنا

 ضراوعلا نمو ملعي ىتح هيلع مثا ال ريزنخلا محل لكا كلذكو اهكرت همزل مرحم
 تاركسملا برش نم غامدلا ىلا دعصت ةرخبا ببسب لقعلا ريغت وهو ركسلا ةبستكملا

 اماف امارح هببس نوكي نا اماو الالح هببس نوكي نا اما هنال ناعون ركسلاو اهلكا وا

 اهبرش وا اهلكا هل حيبا ىتلا ءايشالا نم ركس نم ركسكف لالح هببس ىذلا ركسلا

 هل حابي هناف رمخلا برش ىلع ناطلس هربج وا عوجلا هرطضا ول هلاثم ةرورضلا لاحل
 هيلع ىمغملا مكح همكحف حابملا كلذ نم اهايحا اذاف ركسملا نم هسفن ءايحا لوق ىلع

 نم ركسي نا وهف مارح هببس يذلا ركسلا اماو فرصتلا عنمو مايصلاو ةولصلا يف

 ضرعتم هنال باطخلا يناني ال ركسلا اذه ناف ةرورضلا ريغ ىلع هلكا وا ركسملا برش

 هقالط تبثيف ةيعرشلا ماكحالا هيلع ىرجت نا بسانف ارايتخا هلقع ريغتل هسفنب

 هيلع ميقا ةقرسلاو انزلاك دحلا بجوم هركس يف لعف هنا ليق ىتح هدبعل هقتعو هتجوزل
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 لاق نيدلا رون دنع حيحصلا وهو تاهبشلاب أردت دودحلا نال هيلع ماقي ال ليقو دحلا

 . لزهلا ةبستكم كملا ضراوعلا نمو رهشا لوالاو

 لب يراجم الو يقيقحال ىنعم هب داري ال ام هناب مهضعب هرسف دقو نيدلا رون لاق

 الو يقيقحلا هانعم هب دري ملو بعللا يف لمعتسا ظفل لزعلا نا لصاحلاو هلاما داري

 درت نكل هيف ةيعرشلا ماكحالا تتبثف ةيلهالا يناني الو دجلا ضيقن وهو يزاجملا هانعم

 الزاه رفاك ملسا ولف لزهلا يف مالسالا مزليو صلاخ بذك لزهلا نأل لزاهلا رابخا

 قتعلاو قالطلاو حاكنلا هب تبثيو دحلا هيلع ميقا الزاه دترا نمو مالسالا ىلع ربجا

 رهظن رخآل لجر لاق ول هنايب لزهلا اهيف طرش اذا حصت ال اهناف تالماعملا رئاس اما

 اعضاوت اذاف عيب هنا اونظيل لزهلا ديزن امنا كلذ ديرن ال نحنو اذك يف عيبلا سانلا دنع

 هناف دجلا ىلا عيبلا ىلا ادصقو لزهلا نع اضرعا اذا الا عيبلا كلذ مدهنا كلذ ىلع

 مكاحلا ىلا اعفارت اذا اما مهنيب اميف اذه تالماعملا رئاس اذكو احيحص اعيب نوكي

 ىلع ناك اركانت ن.و عيبلا داسفب مكح لزهلاب ارراقت ناف عيبلا توبث امهدحا بلطو

 امهدحا ىعداف لزهلاب ارراقت ناو عيبلا داسف عردم هنال ةنيبلا لزهلا ىعدا نم

 هفسلا ةبستكملا ضراوعلا نمو ةنيبلا ضارعالا ىعدا نم ىلع ناك دجلا ىلا ضارعالا

 عابتاو هجو نم عرشلا فلاخي امب لمعلا صيصخت عرشلا يفو ةكرحلاو ةفخلا ةغل وهو
 ءيشلا كلذ نوكي نا وه هجو نم عرشلا ةفلاخم ىنعمو لقعلا ةلالد فالخو ىوهلا

 هنع يهنم تاريخلا يف هب رومأم هناف قافنالاك رخا هجو نم هنع ايهنم هجو نم هب ارومأم

 لقعلا هيضتقي ام فالخ لعفي هرايتخاب هيفسلا نال ةيلهالا يناني ال وهو يصاعملا يف

 نكل كلذ ريغو ةلماعمو ةنايد اهمامتب ةيعرشلا ماكحالا هيلعو هل ىرجنف عرشلاو
 ءاهفسلا اوتؤت الو ىلاعت هلوقل هلام عنمي نا اهيفس غلب اذا هب افطل هقح يف عرش

 غولبلا لبق اوناك ايك نوسكيو اهنم نوقفني نكلو امايق مكل هللا لعج يتلا مكلاوما
 مهنم سنؤي نا ىلا مهلاوما مهيلع رجحتف مهوسكاو اهنم مهوقزراو ىلاعت هلوقل
 انعفد كلذ تامالع مهنم انيأر اذاف لاملا ظفحو لقعلا يف حالص دشرلا ىنعمو دشرلا
 مكاحلا هيلع رجحي هنا انبهذمف غولبلا دعب هفسلا هيلع أرط اذاو مهلاوما مهيلا
 لقاع هنال هيلع رجحلا حصي ال ةفينح وبا لاقو هب اقفرو هلاح يف ارظن هلام يف فرصتلا
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 اهنيب قرفلل هجو الف هيلع رجحلا يف باتكلا لزن دقو اهيفس غلب نم كلذكو انلق راتحم
 ىدعتي نا ادصاق هنطو نم فلكملا جرخي نا وهو رفسلا ةبستكملا ضراوعلا نم

 نم جرخ ذنم تادابعلا يف فيفختلا هل عرش دصقلا اذه ىلع جرخ اذاف نيخسرفلا

 ناضمر يف راطفالاو تايعابرلا رصق رفاسملل عورشملا فيفختلا نمو هدلب نارمع
 اما نيتلاح ىدحا هيلع بجوا نمل افالخ مصي ل وا همايا ضعب رهشلا نم ماص ءاوس

 نا هرفس يف ماص اذا رفاسملا ىلع بجوا ءايلعلا ضعب نا كلذو راطفالا اماو موصلا

 همامتا هدنع همزليف هيف لخدو موصلا راتخا دق هنال راطفالا نم هعنمو امايص هرهش متي

 ال رفسلا يف رطفلا دعب موصلا نا لاق ىتح هيف لخدو راطفالا راتخا نميف لاق اذكو

 . حصي
 نمو رطفي نا مئاصلا رفاسملل ناو حصي هنا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 نا كلذو امات ادصق هدصقي نا ريغ نم العف لعفي نا وهو أطخلا ةبستكملا ضراوعلا

 رذع وهو لحملا دصق نرد لعفلا دصق دجوي أطخلا يفو هلحم دصقب لعفلا دصق مامتا

 كلذكو مثالا عفر دارملاو نايسنلاو اطخلا ىتما نع عفر ةلي هلوقل رزولا هب طقسي

 ناسنا حدم ىلا دصق ول ايكف دحلا بجوم يف أطخلا اما صاصقلاو دحلا اطخلاب طقسي

 بجوم يف أطخلا اماو هدصق ةحص ىلع نئارقلا مايق عم هفذقب هناسل تقبسف

 أطخ انمؤم لتق نم همزلي نكل هلعف يذلا لعفلا ريغ لا هدصق صالخ الف صاصقلا

 لوتقملا لها ىلا ةملسم هتلقاع ىلع ةيدو نيرهش مايصف دجي مل ناف ةنمؤم ةبقر ريرحت
 ةلقاعلا ىلع اهنوك اماو نم ؤملا مد ربجف نيدلا اماو هنم تبثتلا مدع ةبوقعف ةرأفكلا اما

 نمو قلخلا قوقح نم ائيش اطخلا طقسي الو هلتق ىلا دصقي مل ثيح هل فيفخت وهف
 هاضري ال ام لعفي نا ىلع ريغلا لمحوهو هاركالاب هنع ربعيو ربجلا ةبستكملا ضراوعلا

 هنعردصي لعفلا ذا رايتخالل ال ىضرلل امدعم نوكيف هسفنو ىلخ ول هترشابم راتخي الو
 فانم ريغ ربجلا ناك اذلو قشالا بناجلا ىلع لهسالا بناجلا رثا ثيح هرايتخأب

 هقح يف ةيعرشلا ماكحالا تبثتف روبجملل هجوتم يعرشلا باطخلا ناف باطخلل

 ةملك يف ىتح ماكحالا نم ريثك يف صخرتلا هل زوج ذا هاركالا ببسب هيلع ففخ نكل
 هسفن يف فييكتلا الا هنكمي مل ول ىتح ةولصلا كرتب صخرتلا هل حصي كلذكو كرشلا
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 تامرحملا ضعب لعفب صخرتلا روبجملل زوجي كلذكو هل ارذع كلذ ناكو اهفيك

 اما هب ةيقتلا حصي ام اهنمو هاركالا دنع هلعفب صخرتلا حصي ال ام اهنم تامرحملاو

 انزلاو .هنم وضع فالتا وا قح ريغب ملسملا لتق وهف هب صخرتلا حصي ال يذلا
 هناف انزلا اماو هريغ سفن نم ةمالسلاب ىلوا تسيل هسفن ناف هوحنو لتقلا اما ههابشاو

 اضرلا دنع الا هدعاست ال ةلآلا نال انزلل اراتخم دع ىنز ول ىتح هاركالا لبقي ال هسفنب
 ف حيبا ام عيمجو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكاكف هب ةيقتلا حصت يذلا مرحملا اماو

 صخرتلا ةحص يف هماكحا ىطعي نا يغبنيف رارطضالا نم عون هاركالا نأل ةرورضلا

 امناو اهوحنو ةتيملا لكا نم ةيقتلا كرتب ةكلملا ىلع هسفن لمحي مل روبجملا ناك امل نكل

 مل نا هناف عوجلا ةرورض فالخب صخرتلا كرت هل انزوج رابلاب كلذ ىلع هلمح

 نبا بهذو كلانه صخرتلا هيلع بجيف كالهلا ىلع هسفنل الماح نوكي اهيف صخرتي
 ةرورضك هولعجو هاركالا دنع ةتيملا لكا يف ةصخرلاب ذخالا بوجو ىلا هريغو ةكرب
 ( . عوجلا

 عنم ىلا انباحصا ضعب بهذو لاق حضاو اهنيب قرفلاو نيدلا رون لاق
 ةلاح يف كلذب صخرتلا زاوج اورصقو هاركالا ةلاح يف اهوحنو ةتيملا لكاب صخرتلا
 موهفم ال انلق ةيآلا ةصمخم يف رطضا نمف ىلاعت هلوق موهفمب المع ةصمخملا

 حصي كلذكو رطضملا تالاح يف بلغالا اهنوكل تركذ امنا اهنال ةيآلا يف ةصبمخملل

 نوكي ال هنا كلذ ىنعمو هبحاصل هنامض طرشب ريغلا لام فالتاب صخرتلا روبجملل

 . ملعا هللاو سكع الو لاملاب ىدفت سوفنلا نأل هفالتا يف ايثا

 داهتجالا يف ةمتاخلا

 لاقي قشي هجو ىلع رما ليصحت يف ةثداحلا ةردقلا لامعتسا ةغل داهتجالا
 نا وه نييلوصالا حالطصا يفو ةرد لمحف دهتجا لاقي الو ةرخص لمحف دهتجا
 ديزملا هنكمي ال ثيحب هدوهجم كلذ يف لذبيو عرشب ةثداح مكح لوصح هيقفلا بلطي
 هتقاط غرفتسا اذا يوبر ريغ وا يوبر وها زرالا ةفرعم بلط اذا هلاثم بلطلا يف هيلع
 نانكر داهتجاللف مهدنع اداهتجا ديدشلا بلطلا كلذ يمس مكحلا اذه سامتلا يف
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 لحمب اهنع ربعملا يهو اهمكح بلط يتلا ةثداحلا وهو هيف دهتجمو هيقفلا وهو دهتجم
 دهتجملا اماو ةيضقلا مكحل بلاطلا طابنتسالا ةيفيكب ملاعلا وهف دهتجملا اماف داهتجالا

 مهنا ملعاو طورشو ماكحا ايهنم دحاو لكلو اهمكح بلطي يتلا ةيضقلا وهف هيف
 دارملاو وحنلاب املاع نوكي نا اهنم اهب الا ادهتجم نوكي ال اطورش دهتجملا يف اوطرتشا

 تاملكلا يه تاملكلاب دارملاو ابارعاو ءانب تاملكلا رخاوا ماكحاب افراع نوكي نا

 ةجاحلا سمت يتلا تاملكلاو ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ةلدالا يف ةدوجوم نوكت ىتلا
 طرتشي الو كلذ وحنو جيوزتلاو ع ويبلا ظافلاو تارارقالاك ماكحالا طابنتسا يف اهيلا
 طرتشملاو ةغللاب املاع نوكي نا هطورش نمو كلذ قوف ام ةفرعم داهتجالا ةحص ىف
 نا هطورش نمو هيلع ماكحالاو ةلدالا يناعم مهف فقوت ام وه ةغللا نم انه اه هتفرعم

 طرتشملاو اهنم ةغيص لك ىضتقمب افراعو ةيبرعلا تاملكلا ةينبا ريغتب افراع نوكي
 ظافلا نا كلذو هيلع ماكحالاو ةلدالا ىنعم مهف فقوتي ام عونلا اذه نم هتفرعم

 فرصلاو ةغللاو وحنلا ةفرعم ىلع اهمهف فقوتيف ةيبرع ةنسلاو باتكلا نم ةلدالا
 وهف تانايدلا لوصا اماف هقفلا لوصاو تانايدلا لوصاب افراع نوكي نا هطورش نمو
 نم دهتجملل اظفاح نوكي ام ماقملا اذه يف هنم طرتشيو ةيمالسالا دئاقعلا ةفرعم
 طابنتسا ىلع هب انكمتم دهتجملا نوكي ام هنم طرتشيف هقفلا لوصا اماو ةلاضلا دئاقعلا
 هنكل داهتجالا ةحص يف اطرش نوكي ال هانركذ ام قوفو اهتلدا نم ةيعرشلا ماكحالا
 يف لاحلا ىضتقم ةقباطمب افراع يا ةغالبلاب املاع نوكي نا هطورش نمو هقح يف لامك
 ءافخلاو عوضولا يف ةفلتخم قرطب دحاولا ىنعملا نع ريبعتلا ىلع اردتقمو تابطاخملا
 طرتشي كلذكو كلذ قوف ام ال هيلع ةلدالا ىنعم مهف فقوتي ام انه اه طرتشملاو
 افراع نوكي نا يغبنيف ماكحالا طابنتسا يف دهتجملا هنع ىنغتسي ال نف لك ةفرعم
 افراع نوكي ناو مالسلاو ةولصلا هيلع هلاوحاو هلاعفا ةفرعم اهيف نال ةيوبنلا ريسلاب

 يتنسب مكيلع ةلي لاق دقو ةباحصلا هيلع ام نيدلا نأل مهلاوحاو ةباحصلاي ريسب

 بابساو تايآلا لوزن بابساب افراع نوكي ناو يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو

 نوكي نا هطورش نمو كلذ ريغو ريسفتلا دعاوقب افراع نوكي ناو ثيداحالا دورو
 هنيبمو هلمجو هماعو هصاخو هحخوسنمو هخسانو ههباشتمو همكحم باتكلاب املاع
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 اهنم جرختست يتلا تايآلاب افراع نوكي ناو هماكحا نم كلذ ريغو هديقمو هقلطمو
 اهصاخو اهخوسنمو اهخسانو اهماكحاو ةنسلاب املاع نوكي نا هطورش نمو ماكحالا
 ىتلا ثيداحالاب افراع نوكي ناو اهماكحا نم كلذ ريغ ىلا اهرتاوتمو اهداحآو اهماعو
 عضاوم افراع دهتجملا نوكي نا كلذ نم طرتشملاو مهضعب لاق ماكحالا اهنم طبنتست
 طرتشي الو ةجاحلا دنع اهيلا عجري ىتح ماكحالا اهنم ذخؤت يتلا ثيداحالاو تايآلا
 . بيغلا رهظ ىلع اهل اظفاح نوكي نا

 ال اوناك ةباحصلا يدهتجم نم اريثك نأل باوصلا رهاظ وهو نيدلا رون لاق

 اوناك كلذكو اوظفحي نا هللا ءاش ام هنم نوظفحي امناو بيغلا رهظ ىلع نآرقلا نوظفحي

 ردبلا لاق هملع مهيلا يهتني ام اهنم نوظفحي امناو ثيداحالا عيمج نوظفحي ال

 املاع نوكي نا وهو فلخي نب ناميلس خيشلا هيلا بهذ ام باوصلاو يخامشلا
 ريغ نم باتكلا نم ءايلعلا اهجرختسا ماكحالا نم اريثك نأل ةنسلاو باتكلا عيمجب

 . امهريغو شابنلا دي عطقو لمحلا لقاك ماكحال اهب تقلعت ىتلا ةيا ةئامسمخلا

 حيحصلا نا يتأيسو لاق داهتجالا يزبت عنم ىلع ىنبم اذهو نيدلا رون لاق

 هب قلعتي ام ةفرعم كلذ نم يفكي لب كلذ عيمجب ملعلا اندنع طرتشي الف هزاوج

 اهيلع تعمتجا يتلا لئاسملاب املاع نوكي نا هطورش نمو ةلزانلا هيف يذلا مكحلا

 مدقم وهو رم ايك ةيعرشلا ةلدالا دحا عامجالا نال عامجالا هداهتجا فلاخي الئل ةمالا

 هل زاج دهتجملا يف طورشلا هذه تلمك اذاف هفلاخي نا دهتجملل سيلف سايقلا ىلع

 ريغ يف هنوعنمي امنا مهنا مدقت دق ذا سايقلا عنم نم بهذم ىلع ىتح اعامجا داهتجالا

 ول ايك ءىش نود ءىشب املاع ناكو طورشلا ضعب اهنم لتخا اذا اما ةصوصنملا للعلا

 امل انقتم ناكو كلذ وحن وا هريغ نود عويبلا ةلداب وا اهريغ نود حاكنلا ةلداب املاع ناك

 زوجي ال ما ماكحالا نم ملع ام طابنتسا يف دهتجي نا هل زوجي لهف امات اناقتا اهنم ملع
 كلذ زاوج ىلا يمدكلا مامالا بهذ ةنسلاو باتكلا ماكحا عيمجب املاع نوكي ىتح هل

 نود لئاسملا ضعب يف داهتجالا زوجي ال ليقو نييلوصالا رثكا ىلا لوقلا اذه بسنو

 . صعب
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 حيحصلاو لاق داهتجالا يرحتب مهدنع ةفورعم ةلأسملا هذهو نيدلا رون لاق

 اهفالتخا نوكي نا اماف افلتخا اذا نيدهتجملا نا ملعاو كلذ زاوج نم مامالا هيلع ام

 ناك ناف ةينظلا لئاسملا نم عيش يف نوكي نا اماو ةيعطقلا لئاسملا نم عيش يف

 ء يطخم رخآلاو ايهنم دحاو بيصملا نا يتأيسف ةيعطقلا لئاسملا نم عيش يف امهفالتخا

 يلع مقي مل يتلا عورفلا لئاسم اهب دارملاو ةينظلا لئاسملا يف امهفالتخا ناك ناو قساف

 يبا بهذمو ةكرب نبا الا نامع لها نم انباحصا بهذمف يعطق ليلد اهمكح نايب

 نيفلتخملا نم دحاو لك عم باوصلا نا نييلوصالا نم ريثكو برغملا لها نم بوقعي

 دنع همكحف مهفالتخا بسحب ددعتم اهيف اوفلتخا يتلا ةيضقلا كلت يف هللا مكح ناو

 نباو برغملا لها نم انباحصا بهذو هداهتجا هيلا هادا ام نيفلتخملا نم دحاو لك

 مكح ددعت عنم ىلا مهنم ارظن مثآ ريغ عىطخملا ناو دحاو اهيف بيصملا نا ىلا ةكرب
 رجاو داهتجالا رجا نيرجا قحلا باصا نمل اوتبثاف ةدحاولا ةيضقلا يف ىلاعت هللا

 عطاقلا دورو مدعل هومتؤي ملو داهتجالا رجا اهيف هلللا مكح أطخا نمل اولعجو ةباصالا

 . اهضعب ركذ يتأيس ججح نيتفئاطلا نم ةدحاو لكلو ةيضقلا يف

 يسيرملا رشبو مصالا بهذو هل ةرمث ال ذا يظفل ايهنيب فالخلاو نيدلا رون لاق

 لوالا هوجوب عيمجلل نوبوصملا جتحا ءعىطحم هل فلاخملاو دحاو عم اهيف قحلا نا ىلا

 اعئاش روهظ مهفالتخا رهظو ةيعورفلا لئاسملا يف ةباحصلا نيب مالكلا رركت دق هنا

 لقن دح ىلع كلذ لقنل هميثاتب مكحو كلذ يف اضعب مهضعب اطخ ولف اعئاذ

 ةئطختلا نم هيف ليق ام لقن ىلا عاد هنيعب وه فالخلا لقن ىلا يعادلا نأل فالتخالا

 نم دارا هناو ةغلابملا لمتحي اذهف هتلهاب ينلهاب نمف سابع نبا نع لقن ام اما ميثأتلاو

 اماو هتلهاب ةئطختلا دعب ينلهاب ىتمف مثآ ءعىطخم وهف مثاو ع يطخم تلق اميف ىنا معز

 أطخا رظانلا نا ىلع لدي امنا هذهف هئات لجر كنا ةعتملا حاكن يف سابع نبأل يلع لوق

 يغلبا تيرتشا ام سئبو تيرش ام سئب اهتلأس يتلا ةأرملل ةشئاع لوق اماو حجرالا

 عم هلعف هنا تنظ اهنا لمتحي كلذف ةي هللا لوسر عم هداهج طبحا هللا نا اديز
 امم يور ام غلبا لئاسم ثالثلا هذهف كلذ لثم اهريغ نع وري مل ذا ميرحتلل هداقتعا

 زوجي الف فالتخالا لقنك لقنت ملو مهنع فالتخالا روهظك رهظت ملو ةئطختلا هرهاظ
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 نم متعطق ام ىلاعت هلوق يناثلا هجولا تاينظلا يف دهتجملا ةئطخت ىلع ةجح لعجت نا

 لوسر باحصا نم نيلجر يف تلزن اهناف هللا نذأبف اهفوصا ىع ةمئاق اهومتكرت وا ةنيل

 اهعطقو مهليخن داسفا يف دهتجي ريظنلا ينبل هراصح لاح يف امهدحا لعج ي هللا

 امهرضحتساف ةيم يبنلا ىلا امهربخ .يمنف اهحيلصتو اهميوقت يف دهتجي رخآلا لعجو
 ال نا تيشخف هللا لوسر اي انا اما اهدسفي ناك يذلا لاقف كلذ ين ايهنأش نع ايهلأسو

 نم تقثو اناو رخآلا لاقو اووقت نا اهب اوعفتني ال نا تدراف مهيلع ءاليتسالا لصحي

 اهيا بيوصت يف ةي فقوتف نيملسملل ائيف مهيضارا ىقبتف هلوسرل رصنلاب ىلاعت هللا
 دواد ةصق ثلاثلا هجولا ايهنم دحاو لك بيوصتب اهيف حرصف ةيالا ايهيف تلزن ىتح
 اعم ناميلسو دواد بيوصت يضتقي ام ةيآلا هذه يفف ثرحلا يف نامكحي ذا ناميلسو

 مهلاوقا دحا ناك ولو متيدتها متيدتقا مهياب موجنلاك يباحصا ةلي هلوق عبارلا هجولا

 اولاق مهنا اهنم هوجوب نيفلتخملا نم دحاو ةباصاب نولئاقلا جتحاو ىده نكي مل اطخ
 نم هانمدق ام كلذ ىلع ليلدلا ناب درو همدع لصالاو بيوصتلاب مكحلا ىلع ليلد ال

 يف امارح الالح ءيشلا نوك مزل ابيصم دحاو لك ناك ول اولاق مهنا اهنمو جاجتحالا
 اهجوزت ول اذكو يلو ريغ نم ةدهتجم ةيفنح دهتجم يعفاش جوزت ول ايك ةدحاو ةلاح
 . هتباصال الالح اهتباصال امارح اهحاكن نوكيف قالط وا خسف لبق يلوب دهتجم هدعي

 نظ عابتا موزل يف فالخ ال ذا اضيا مكمزلي كلذ ناب درو نيدلا رون لاق

 ام اهنمو هب مكح ام ضيقن عفتريف مكاحلا مكحب هيف لمعي هلك كلذ نا قيقحتلاو
 نع يور امم أطخ وه امو باوص وه ام داهتجالا يف نا ىلع لدي امم فلسلا نع يور

 ناو هللا نمف اباوص ناك ناف يأرب اهيف لوقا ةلالكلا يف لاق هنا هنع هللا يضر ركب يا

 هبتاكل هنع هللا يضر رمع لاقو هنم نائيرب هلوسرو هللاو ناطيشلا نمو ينمف أطخ ناك

 كلذ دي ؤيو رمع نمف اطخ نكي ناو هللا نمف اباوص نكي ناف رمع هآر ام اذه بتكا
 ي مكحف رجا هلف أطخاف دهتجا اذاو نارجا هلف باصاف مكاحلا دهتجا اذا ةي هلوق

 ةلدالا نم انمدق ام ضراعت ال رابخالا هذه ناب بيجاو أطخلاب نيدهتجملا ضعب ىلع

 يف رتاوتلا دح غلبت مل رابخالا هذه نأل كلذو تاينظلا يف نيدهتجملا عيمج بيوصت ىلع
 هناف نومعزي امم ةحرصميب تسيلف كلذ انملس ولو يعطقلا ضراعي ال ينظلاو اهلقن
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 ىوقا بصن ل ىتح انداهتجا يف انرصق نا هب ادارا رمعو ركب يا لوق نا لمتحي

 انل اهبصن دقف ىوقالا ىلا اندشري مل ىلاعت هنا ال انريصقت نم يا انماب اطخف تارامالا

 نا هب دارا هلعلف رجا هلف أطخا نا مكاحلا نا ةني هلوق اماو اهبلط نع انرصق انكل

 ناو هبهذم ةباصا رجا نود ةموصخلا لصف رجا هلف دمعتم ريغ هبهذم فالخب مكح

 يف عيطخملا ميثاتب نولئاقلا جتحاو هبهذم ةباصا رجاو لصفلا لجا نارجا هلف هباصا

 ىلع اولدتساو هباوج رم دقو امهريغو ةشئاعو سابع نباك ةباحصلا نع رم امب تاينظلا

 عيمج نع باوجلا رم دقو ميثاتلا نود ةئطختلاب نولئاقلا هب لدتسا ام عيمجب ةئطختلا

 لئاسملاك تاينظلا لئاسم اولعج ءيطخملا ميثاتب نيلئاقلا نا ماقملا لصاح كلذ

 . . انيد يأرلا اولعجف تايعطقلا

 يف بيصملا ناب نولئاقلا اماو ةيضابالا رشعم اندنع أطخ وهو نيدلا رون لاق

 ىنعملا يف مهنيبو اننيب فالخ ال هنا زم دقف اهيف أطخا نم ىلع مثا الو دحاو تاينظلا

 نحنو ائطخم تاينظلا يف نيدهتجملا ضعب نومسي مهنال طقف ظفللا يف فالخلا امناو

 ةلدالاب تتبث ىتلا نيدلا لئاسم يف داهتجالا زاوج يف فلتخاو كلذب هيمسن ال

 ةلدالاب تبث امم كلذ ريغو مايصلاو ةولصلا بوجوو داقتعالا لئاسمك ةعطاقلا
 ميلستلا بجي لب اهيف داهتجالاو رظنلا زوجي ال ليقف ةيلقعلا ةلدالابو ةرتاوتملا

 | . ديلقتلاو

 زاوجب ليقو ةربجملا ضعبو ةيوشحلا ىلا لوقلا اذه بسنو نيدلا رون لاق
 اهيف اكاش داهتجالاو رظنلا لبق دهتجملا نكي مل اذا حيحصلا وهو لاق اهيف داهتجالا

 رظن امنا دهتجملا رظانلا ناك ناف روجح كشلاو زئاج اهيف رظنلا نا ماقملا لصاح لاق
 رجاو داهتجالا رجا هلف قحلا هجو باصاف اناقياو ةنينأامط دادزيل تايعطقلا ف

 ىلع ليلدلاو ةيعطقلا ةلدالا هتفلاخمل كلاه مثآ وهف اهيف قحلا هجو أطخا ناو ةباصالا

 تقلخ فيك لبالا ىلا نورظني الفا ىلاعت هلوق تايعطقلا يف داهتجالاو رظنلا زاوج

 هليلخ ىلاعتو هناحبس حدم دقو لظلا دم فيك كبر ىلا رت ملا ىلاعت هلوقو (ةيآلا)

 نكلو ىلب لاق نمؤت ملوا لاق قوملا يحت فيك ينرا بر هلوق يف مالسلا هيلع ميهاربا
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 كاله نم ةرورضلاب ملع ايف نيدلا يف اطخا نم قسفو ميثات ليلد اماو يبلق نئمطيل
 تم هلوقلف نيكرشملا ريغ نم قحلا أطخا نم كاله اماو نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا

 دق نيملسملا نا ىلع ةدحاو الا رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتما قرتفتس

 قسفت مالسالا قرف نم ةقرف لك نا كلذ نايبو نيدلا يف اطخا نم قيسفت ىلع اوعمجا

 دهتجملا مزليو اعامجا نيدلا يف فلاخملا قيسفت كلذ نم رهظف هب نيدت اميف اهفلاخ نم
 نع لئاس هلأس اذ ام امهادحا نيتلاح يف ةيضقلا مكح جرختسيو ةلدالا يف رظني نا

 نا دهتجملا ءاش اذا ام ىرخالاو اهيف لمعلل اجاتحم لئاسلا ناكو ةيضقلا كلت يف هيأر

 ذخأيو تارامالا ىوقا يف رظني نا همزلي هناف هيف فالخلا حصي امم عيش يف لمعي

 فوقولا هيلع بجو حيجرتلا هنكمي ملو ةلدالا هعم هضراعت ناف اهحجرا ىضتقمب

 ليقف حجرالا دوجو مدع هنظ يف بلغ ناف هلوصح ىجر نا حجرالا سمتليو

 ناك نا ملعالا دلقي لب ليقو لقعلا مكح ىلا ةثداحلا كلت يف عجريو اعيمج اهحرطي

 ادحاوريختب ليقو هنم ةثداحلا كلت يتلا نفلا وا اهلك مولعلا يف هنم ملعا هريغ نا هدنع

 . هب لمعيف ةلدالا نم

 اذا هيلع بجيف لهاجلا ةلزنمب ةثداحلا كلت يف وكي هنا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 دهتجملا مزليو فيعضلا ىلع كلذ بجي ايك اهيف هريغ لوقب ذخأي نا لمعلا ءاش

 وا ملعي ىتح هب لدتسي ملاعلا ناك نا يا هصصحمو هخسان نع هب لدتسا اييف ثحبلا

 هنوك نع ثحبيف امومع ناك ناو هرهاظ فلاخي ليواتب لواتم الو خوسنم ريغ هنا نظي
 ينغتسي لب كلذ نع ثحبلا بجي ال هنا يفريصلا نع يكحو صصخ ريغ ما اصصخم

 هيلع بجي سيل هنا ملعاف ثحبلا بجو اذاو جاهنملا بحاص لاق هنهذ يف رضح امب

 نا رمالا ةلمجو ماكحالا رابخال عماج باتك يف ثحبلا هيفكي لب رابخالا ءاصقتسا

 ىتح وتيت هنع ةدراولا رابخالا ءاصقتسا هيلع بجوي نا امهدحا نيهجو ىلع ثحبلا

 صصخم ام اهيف دجي ملف هيلع علطا دقو الا هنع يور امم عيش قبي هنا نظي وا ملعي

 ةرثكل دعبي مل رذعتم لبق ول لب ةقشملا ةياغ قاش كلذب فيلكتلاو هخسني وا هليلد

 ةياورلا حيحصت يف طبضلا دح نع كلذ ةرثك تجرخ ىتح ةاورلاو ةلي هنع ةياورلا

 مل هجولا اذهو لاق مهلاوحا ةفرعمو لودعملاو حورجملا يف رظنلاو ةاورلل ليدعتلاب

٢٧٧



 بجي ال هنا يناثلا هجولاو لاق نا ىلا عورفلاو لوصالا ءايلع نم قيقحتلا لها هبجوي

 ادع اييف ثحبلا هيلع بجي ال هنا مث لاق نا ىلا ةحيحصت رهظ ايف الا ثحبلا هيلع

 ةدرفتم بتك يف ثيدحلا لها اهعمج دقو ةسمخلا ماكحالا يف ةدراولا رابخالاو تايآلا

 الو هقوطنمب لدي ءيش قبي مل ىتح ماكحالاب قلعتي ام اهيف اوصقتسا دق مهنا اومعزو

 ثحبلا مزلي ال ذئنيحف ماكحالل هودرفا ايف هوركذ دقو الا يعرش مكح ىلع هموهفمب
 ديفي ماكحالا رابخاب ماكحاب طاحا دق باتكلا اذه ناب الثم مهرابخا نأل اهريغ يف

 نالوق ردصي نا حصي ال هنا ملعاو مهعالطاو مهتلادع روهظل يوقلا نظلا

 عامتجا رذعتل ةدحاو ةثداحو دحاو تقو يف دحاو لئاسل دحاو ملاع نم ناضقانتم

 لئاسلا ناك وا نيتقو يف لا ؤسلا رركت نا كلذ زاجو دحاو لحم يف نيضقانتم نيدقتعم

 اذاف هقح يف باوصلا هنا ىأر ام مزتلي نا هيلع بجو ةثداح يف ملاعلا دهتجا اذاو نينثا
 نع لدعي نا هل حصي الو هداهتجا هيلا هادا امب اهيف مكحي نا همزل اهيف مكحلا دارا

 ام ريغب لمع وا مكح ناف هريغب لمعي نا هل حصي ال كلذكو هريغب مكحيف هداهتجا

 اهزاوج ىأرف ةثادح يف دهتجملا دهتجا اذاو اقافتا كلذب همكح لطب هداهتجا هيلا هادا

 لعفف لعفلا كلذ ىلع ةماقالا هيلع رجحي هناف مارح اهنا ىأرف هداهتجا ريغت مث هب ملعف

 مث ىأر امب .لمعف كلذ وحن وا ةدحاو الا عقي ال دحاو ظفلب اثالث قالطلا نا ىأر وا

 . هتجوز كرتي نا همزل مارح لعف لمعلا كلذ نا كلذ دعب ىأر

 حيحصلا وهو داهتجالا ضقني داهتجالا نا ىلع ينبم اذهو نيدلا رون لاق

 لبقتسم ىف هب لمعلا همزلي امناو لوالا داهتجالا هب ضقني ال رخآلا داهتجالا نا ليقو

 . هرارمتسا ف ال لعب نم هأدتبا ايف يا طقف تاقوالا

 تاجوزلاب عاتمتسالاك ةمادتسملا ءايشالا يف وه امنا عازنلا لحمو نيدلا رون لاق

 ال جحلا وا ةولصلا وا ءوضولا ةحص يف هداهتجاب لمع نم هناف ةيضاملا لامعالا يف ال

 عجر اذا هنا وهو ةلأسملا هذه ىلع عرف اذهو لاق اقافتا هداهتجا ريغت ناو هؤاضق همزلي

 ليقف ال ما عوجرلاب هدلقم مالعا همزلي له دلقم هيف هدلق دق ناك داهتجا نع دهتجملا

 هصخر يف هبهذمل مزلتسم وه ثيح رخآلا هلوق ىلا دلقملا عجريل كلذ همزلي هنا

_ ٢٧٨



 مالعا همزلي ال ليقو داهتجالا ضقني داهتجالا ناب لوقلا ىلع ينبم اذهو همئازعو
 ناو هنع عجري ال نا هلو نيملسملا لاوقا نم لوقب كلذ يف لماع هنال عوجرلاب هدلقم

 . هنع هلللا يضر ناسغ مامالا بهذم وهو ىتفملا عجر

 امنا رخا داهتجاب داهتجالا ضقن يف فالخلا نا رم امم تفرع دقو نيدلا رون لاق

 تاف اميف ةدلقم مالعا لماعلا مزلي الف كلذك انه اه وهو لامعالا نم مادتسي اييف وه

 ولو اهيف هريغ دلقي نا ةينظلا لئاسملا نم ءيش يف داهتجالا قاطا نمل حصي الو اقافتا

 هيلع مرحيو هقح يف قحلا وه ام هسفنل رظني تا بجي لب ايباحص وا هنم ملعا ريغلا ناك

 مرحي ال ليقو دهتجي مل ما اهيف حجارلا هل رهظف ةثداحلا كلت يف دهتجا ءاوس هريغ ديلقت
 مرح حجارلا ىأرو اهيف دهتجا اذاف ةثداحلا كلت يف دهتجي نا لبق هريغل دهتجملا ديلقت

 يروثلاو لبنح نبا لاقو اضيا هيف فالخلا مهضعب ىكحو اقافتا ليق هريغ ديلقت هيلع

 وا ناك ايباحص ملعاب سيل وا هنم ملعا دلقملا ناك ءاوس يا اقلطم كلذ هل زوجي لب

 اولأساف ىلاعت هلوقل فخي مل وا داهتجالاب هلاغتشاب تقولا توفي نا فاخ يباحص ريغ

 لاقو ملعلا هنكمي دهتجملاو نوملعت ال متنك نا هلوقب كلذ ديق هناب درو { ركذلا لها

 نم ىوقا هنم ملعا وه نم باوصب نظلا نأل طقف ملعالا ديلقت زوب نسحلا نب دمح
 ديلقت هل زوجي امنا ليقو لكشملا ىلا حضاولا نع عوجر هناب درو هباوصب نظلا
 امنا كلذ ناب درو متيدتها متيدتقا مهياب موجنلاك يباحصا ةلي هلوقل ريغ ال يباحصلا

 ةردق ال نمل زوجيو هداهتجاب لمعلا هضرفف دهتجملا اما ديلقتلا هل حصي نم قح يف وه

 لب ةلادعلاو ملعلاب افورعم نوكي نا طرشب دهتجملا ملاعلا دلقي نا داهتجالا ىلع هل

 ىلاعت هلوقل اهيف مكحلا فرعي ال ىتلا اياضقلا يف لمعلا ءاش اذا هديلقت هيلع بجي

 رما ام ازئاج ملاعلل يماعلا ديلقت نكي مل ولف نوملعت ال متنك نا ركذلا لها اولأساف

 زوجي ال ليقو هيلا ةجاحلا دنع بجاو وهف بوجولل رمالا رهإظو ءايلعلا لا ؤسب ماوعلا
 نأل مكحلا قيرط ىلع ههبنيل ملاعلا لءاسي نا هيلع بجي لب تايلمعلا يف ديلقتلا

 يف تايلمعلا يف ديلقتلا زوجي امنا ليقو ملاعلاك هب هفيلكت مزلف ملعلا هنكمي يماعلا
 اهيف دلقملا نمأي الف دحاو عم ةيعطقلا لئاسملا يف قحلا نال ةيعطقلا ال ةينظلا لئاسملا
 يماعلا ىلع انبجوأ ول هناب درو هحبق نمؤي ال ام ىلع امادقا نوكيف ءعيطخملا دلقي نا
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 داهتجالا مولع هانمزلا دق انكل عورفلا نم ةينظلاو ةيعطقلا لئاسملا نيب زيمي نا
 دهتجملا نا نمأي ال كلذكف هدلق نم أطخ نماي ال هنوك اما همزلي ال هنا ىلع عامجالاو

 عاتباب رومأم يماعلا نا هلصاح هدنع قحلا وه امب هتفي ملو هيلع سيل تاينظلا يف
 اماو نيدهتجملا عيمج باوصل هيف لاكشا الف ةينظلا لئاسملا يف هضرف وه كلذو ءايلعلا

 ذخالا بوجول لوقعم ريغ اهيف أطخلا نا ثيح نم لاكشا هيفف ةيعطقلا لئاسملا ي

 هديلقتب قحلا يماعلا داقتعا قباط اذاف ةيردق ذئنيح ةلئسملا نكل اعامجا اهيف قحلاب

 هللاو هظح ءوس نم وهف كلذ فلاخ ناو هل هللا قيفوتب كلذ ناك مهل هعابتاو قحلا لها

 . نولئسي مهو لعفي ايع لئسي ال ىلاعتو هناحبس

 فلسلا عامجا رتاوت ءالعلل ماوعلا ديلقت زاوج ىلع انل ةجحلاو نيدلا رون لاق

 . ىضرو اريرقتو العفو الوق كلذ زاوج

 ريغلا لوقب لمعلا هب مهدارمف ديلقتلا عنم يف انباحصا لوق اما نيدلا رون لاق

 ىنعملاب اما اقافتا مارح ىنعملا اذهب ديلقتلاو اطخا ما ريغلا كلذ باصا ةالابم ريغ نم
 باحصالاف قحلا سامتلاو باوصلا نظ عم ريغلا لوقب ذخالا وهو هاندرا يذلا

 بجي هنا ملعاو قحلا قفاو نا تايعطقلا يف كلذكو تاينظلا يف هزاوج ىلع نوقفتم

 داهتجالل عماج وه لهو ىوتفلل ةيحالصلا يف يتفملا لاح نع ثحبلا دلقملا ىلع
 زوجيو حصا لوالاو هقيقحت ىلا هل قيرط ال ذا كلذ همزلي ال ليقو ال ما ةلادعلاو

 برض كلذ نأل ءايلعلا نيب فالخ الب ماكحالا يف ملاعلا لوق ةياكح ملعلا فيعضل

 هءاتفا زاوج يف فالخلا نكل ناقتالاو طبضلا دنع هتحص يف فالخ الو رابخالا نم

 مكحلاب مزجلا قاسم مالكلا قوسي نأب كلذو ايتفلا كلت هنع ذخا يذلا ملاعلا لوقب

 اذه يف مهضعب طرتشاو اقلطم كلذ زاوجب ليقف الثم مارح اذهو لالح اذه لوقيف
 الها سيل هنال اقلطم زوجيال ليقو هماما لوق صنب ينعي امنا يتفملا نوكي نا لوقلا

 جرخملل زوجي امتا ليقو كلذ هل زاج هماما ذخام ىلع اعلطم ناك نا ليقو ءاتفالل

 لمعلا زوجي ال ذا ةيحانلا كلت يف هدوجو عم ال دهتجملا مدع دنع هجيرختب ءاتفالا
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 ةزئاج ىتفملا ةرابع صنب فيعضلا ىوتف نا حيحصلاو ىوقالا ناكما عم فعضالاب

 كلذ نال هنع ذخا نمب اقثتم ناك اذا فرعي مل وا اهلدع فرع هترضح يفو يتفملا ةبيغ يف

 قرف ال ذا هب يتفي نا هل زاج يتفملا لوقب لمعي نا هل زاج اذاف هلمع نم دشاب سيل

 وا دحاو ءيش يف امهل هديلقت نوكي نا اما ادعاصف نيملاعل يماعلا ديلقت نا ملعاو ايهنيب

 اهيف افلتخي نا اماو ةثداحلا كلت يف اهلوق قفتي نا اماف دحاو ءىش ىف ناك ناف نيئيش يف

 كلت يف اعم امهديلقت نال اقافتا اعم دحاو لاح يف امهديلقت حصي الف افلتخا ناف
 هعنمي رخآلاو الثم مادقالا هل زوب امهدحا نأل ضقانتلا ىلا ضفم لاحلا كلذو ةثداحلا

 . فالخ امهديلقت زاوج يفف ةثداحلا كلت يف اقفتا ناو

 هنم ىوقا نيملاع باوصب نظلا نأل هزاوج اندنع حيحصلاو نيدلا رون لاق

 اذا ةثالث ديلقت حصي مل اقفتا اذا نيملاع ديلقت حصي مل ولف اضياو دحاو ملاع باوصب

 وهو اسأر عامجالا ةيجح لاطبا ىلا كلذ ل ؤيف ةسمخلا اذكو ةعبرالا اذكو اوقفتا

 اضيا حيحصلاف نيلاح يف وا ادعاصف نيئيش يف ايل هديلقت ناك ناو عورشملا فالخ

 ذخأي نا هل حصيف همزتلي مل وا ءايلعلا نم ملاع بهذم مزتلا دق ناك ءاوس هزاوج اندنع

 لاقتنالا ةلأسمب مهدنع ةفورعم ةلئسملا هذهو ىرخا رخآلا نمو ةلئسم ملاعلا اذه نم

 . رخا ماما بهذم ىلا هماما بهذم نم

 الا عرشلا يف انيلع مرحي ملف بيصم دهتجم لك نا انتجحو نيدلا رون لاق

 القع ال هميرحتل ىضتقم الف باوص ىلا باوص نم ال أطخلا ىلا باوصلا نم لاقتنالا

 دحاو عم قحلا ناب لوقلا ىلع كلذ يف رطخلا امناو ريخملا بجاولاك ريصي اذا اعرش الو

 ماما بهذم مازتلالا دعب لاقتنالا دلقملل سيل ليقو هنالطب انيب دقو عيطم فلاخملاو
 حجرا وهو الا هراتخي الو لوالا بهذملا راتخا هنال حجرم ريغل رخا ماما بهذم لا

 ريغل هداهتجا نع لاقتنالا دهتجملل سيل ايك هنع جورخلا هل سيلف هدنع هريغ نم
 دق ايع اجورخ هنوك الا هميرحتل ةلع الو دهتجملا قح يف هيف فالخ ال امم اذهو حجرم
 رثكالا ىلا لوقلا اذه بسنو هريغل دلقملا جورخ كلذكف جورخلل حجرم ريغل هراتخا
 راتخي ناب تاوهشلا عبتتو ةعينشلا لامعالا يف روهتلا ىلا يدؤي كلذ زيوجحتو اولاق
 . هللا نيد هنوكل ال هتوهش لين ىلا هيدؤي ام لاوقالا نم هسفنل
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 مهدعب نمو ةباحصلا نم فلسلا ناف هيلع ليلد ال امم هلك اذهو نيدلا رون لاق

 ادحاو لءاس نم اومزلي مل مهنا ةباحصلا لاح نم مولعملا ناف كلذ فالخ ىلع اوناك

 اووكنا الو مكحلا كلذ ريغ نع هريغ لءاسي ال نا هاوتفب لمعو دحاو مكح نع مهنم

 يضقت امم هنال رهتشاو لقنل عقو ولو لدع ريغ الو لدع ال دحا هلقن الو كلذ هيلع

 ىلع اعامجا ناكف اذه انتقو ىلا مهدعب نمو نيعباتلا نمز يف كلذكو هلقنب ةداعلا

 اذا دهتجملا نا وهو ايهنيب قرافلا دوجول عونممف دهتجملا ىلع دلقملا مهسايق اما هزاوج

 فالخب دلقملا لاحو هقح يف هللا مكح هنوكل هنع لودعلا نم عنم حجارلا هل نيبت

 نوكل هنم رايتخا وه امناو حجارلا ةفرعم ىلا اقيرط سيل ملاعلا لوقب هذخا ناف كلذ
 يهشتلا درجمل بهذم ىلا بهذم نم لاقتنالا عنمن معن اباوص نيدهتجملا عيمج لاوقا

 ةنايدلاب ةالابملا مدعو صخرلا يف كامهنالا ىلا يدؤي كلذ نال ةلجاعلا طوظحلاو

 كلذ امو اهيف عوقولا لبق ةصخرلا بلاط ءاتفا نم اوعنم هللا مهمحر انباحصا نا ىتح

 اذاو نيملسملل ةاجنلاو نيدلا روما يف مزحلا بلطو ةنايدلا يف لهاستلا فوخل الا

 بجاحلا نبا لاقف لوضفملاو لضافلا اهيف ناكو مهلاوقا تفلتخاو نودهتجملا ددعت

 ملعل ا يف لمكالا ىرحتي نا همزلي الو لضفالا هريغ دلقي نا يتفتسملل زوجي هريغو

 مهنم دحاو لك ف ححصملا لصح دق ذا ةلادعو داهتجا لها اعيمج اوناك اذا عرولاو

 . داهتجالا مولع ةفرعم يف لمكالا يرحت همزلي لب ليقو
 داهتجالا بابسا لامك عم لوضفملا ديلقت زاوج حيحصلاو نيدلا رون لاق

 نمز يف رهش دق ءاتفالا نا كلذ ىلع ليلدلاو هاوتف ىلا بلقلا نوكسو هتلادعب ةقثلاو

 ملو لوضفملا ءاتفا مهنم دحا ركني ملو لوضفملاو لضافلا مهيف ةعامج نم ةباحصلا

 ىلع عامجا وهف ةباحصلا هيلع تكس ام سانلل عساو ريغ كلذ ناك ولو هلئاس فنعي

 له اوفتلخا دقف عروا رخآلاو ملعا امهدحا نيملاع لئاسلا دجو اذاو مهنم هزاوج

 هدجل عروالا ليقو مكحلا ذخأم هتفرعم ةوقل ملعالا ليقف عروالا ما ىلوا ملعالا

 . ريصقتلا يقوتو هقح داهتجالا ةيفوت يف هداهتجاو

 نم هنوصت ةلادعلا نال هتلادع تملك اذا لوالا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 اهياب ذخالا ي ريخي لئاسلا نا ليقف لضفلاو ملعلا يف نودهتجملا ىوتسا اذاف ريصقتلا
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 دمحا نب نسحلاو ةرزع نب ىلع بهذم وهو تالالدلا هعم تواست اذا دهتجملاك ءاش

 يف دشالابو رسيلا مكب هللا ديري ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا قح يف فخالاب ذخأي لب ليقو
 ين ريخي لب ليقو هلوبق همزل دق هلاؤسب هنال ايتف لواب ذخاي لب ليقو طوحا هنال انقوقح
 ذخأيف دابعلا قح يف اماو جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج ام ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا قح
 ةي هدهع يف داهتجالا ةحص يف نويلوصالا فلتخا دقو ةموصخلا عفترتل مكحلاب

 ين ةلي هرصع يف داهتجالا عنم نم مهنمو هتبيغ يف هتحصب ءايلعلا نم رثكالا لاقف
 عم داهتجالاب ءارتجالا نالو ةلسارملا وا ةهفاشملاب هيلا عوجرلا ناكمال ةرضحلاو ةبيغلا
 . ملعلا نع نظلاب ءازتجا ةي يبنلا دوجو

 ىلع ليلدلاو عقاوو زئاج ةي هدهع يف داهتجالا نا حيحصلاو نيدلا رون لاق

 رصعلا نيلصي الف اعيطم اعماس ناك نم سانلا يف نذاف الالب رما ةلي هنا يور ام كلذ

 دب هنم مهل نكي مل امب ةباحصلا نم ةعامج لغش دقو مهيلا سانلا راسف ةظيرق ىنب يف الا

 ءاشع دعب اوءاج نا ىلا رصعلا ةولص اورخاف رصعلا اهب اولصيل ةظيرق ينبل ريسملا نع
 دعب اهب رصعلا اولصف ةظيرق ىنب يف الا رصعلا نيلصي ال ةلي لوقل الاثتما ةرخآلا

 لي هللا لوسر ديري ام اولاقو مهنكاما يف اهتقو يف رصعلا ىلص مهضعبو ةرخآلا ءاشع

 يف هللا مهباع ايف عارسالا ىلع قحلا دارا امناو اهتقو نع اهجرختو ةولصلا عدن نا انم

 نم لقن ام كلذكو دهتجم نيقيرفلا نم الك نال ةلي هللا لوسر مهفنع الو هباتك

 تلزنو كلذ حلصي رخآلاو ريظنلا ينب نم ةنيللا عطقي امهدح نيلجرلل ةي هريرقت
 لاق دقو نميلا ىلا ةلت ههجو نيح ذاعم ربخ نم لقن ام كلذكو ايهبيوصتب ةيآلا

 دنع هيلا عجري دهتجم نم نامزلا ولخ ناكما يف اوفلتخاو وي هرقاو ييأرب دهتجا

 . دهتجم نم نامزلا اولخي نا زئاج ليقف ةثداحلا

 روهمجلا بهذم هنا نظاو لاق حيحصلا وهو ردبلا هراتخاو نيدلا رون لاق

 قيقد نبا لاقو ةلبانحلاو يئابجلا ىلا لوقلا اذه بسنو دهتجم نم هولخ زوجي ال ليقو
 ىعادت ناف دعاوقلا لزلزتب نامزلا عادتي ل ام دهتجملا نم نامزلا ولخ زوجي ال ديعلا

 هنعولخلا زاج كلذ ريغو اهبرغم نم سمشلا عولطك ىربكلا ةعاسلا طارشا تناب ناب
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 ديلقت نم عنم اذا هنال تيملا ديلقت عنم نم بهذم يضتقم وه اقلطم هولخ نم عنملاو

 ىلاعت هلوقل هنع مهنيد ذخا سانلل زوجي دهتجم نامز لك يف نوكي نا بجو تيملا

 . دوجوم ريغ لءاسن نا ىلاعت انرمأي الو نوملعت ال متنك نا ركذلا لها اولأساف

 نامزلا ولخ زوجي اذلف هزوجن لب تيملا ديلقت نم عنمن ال نحنو نيدلا رون لاق

 هزاوجب ليقف بهاذم ةثالث ىلع تيملا ديلقت زاوج يف اوفلتخا مهنا ملعاو دهتجملا نم
 ناو هب هاتفا ناك اميف هديلقت ىلع ىقب هتايح يف هاتفا نا ليقو اقلطم هعنمب ليقو اقلطم

 ذئنيح هديلقت هل زوجي الف هتوم دعب هيلا تلقن امناو هتايح يف هنم ىوتفلا عمسي ملو تام
 اهيف دجوي مل ةثداح داهتجالا لحمو توملاب فيلكتلا هنع طقس دق نم ديلقت لقعي ال ذا

 نم عامجا اهمكح يف لقني ملو هلوسر ناسل ىلع الو هباتك يف ىلاعت هللا نع مكح
 هتفلاخم تمرحو هعابتا بجو ةثالثلا ماكحالا نم ءيش ةثداحلا يف ناك ناف نيملسملا

 هقاطا نم ىلع داهتجالا كانه بجو ةئالثلا لوصالا نم مكح اهيف دجوي مل ناو اعامجا

 ال اهمكح ىلع صوصنملا ةيضقلاو لمعلا ءاش اذا ديلقتلا يماعلا مزل اهيفو ةمالا نم

 نم اهمكحب ملعلا هرظن ةياغ امناف اهفوصا يف رظن ناو دحال داهتجالا اهيف حصي

 عامجالاو صوصنلا نم ةيلاخلا ةيضقلا فالخب اهفالخ حصي الو اهل ميلستلاو اهلصا

 امناو داهتجالا ماكحال اعماج نوكي ال زاج ناو تايعطقلا يف داهتجالا نا هحيضوتو

 داهتجالا ماكحال لمكتسم تاينظلا يف داهتجالاو نيقيلاو ةينانئمطالا لجال زوجي
 . ملعا هللاو

 هفنصم ملقب لوصالاو ع ورفلا ملع ين لومأملا ةياغ نم لوالا ءزجلا خسن مت

 تيبب ةيرجه ١٣٧٦ ةنس مرحملا نيرشع موي ٢ يشاطبلا سماش نب دمحم هل دبعلا

 . هافسملا ةدلب نم ةعيدبلا

٢٨٤



 ةحفصلا عوضوملا

 أ ............................................................. ةمدقلا

 ١ ........................................................... باتكلا ةبطخ

 ٣ .......................................... ملعلا باب _ نيدلا لوصأ باتك

 ٧ ........................................................ لاؤسلا ماسقأ باب

 ٩ ..................................... ىلاعت هللا نع لاؤسلا اهب عنتمملا ظافلألا

 ١٠ .................................................... ىوتفلاو داهتجالا باب

 ١٥ .................................................... ىوتفلا يف اطخلا باب

 ١٧ ......................... هلهج عسي ال اميفو هلهج عسي اميفو لهجلا يف باب

 .٢ .......................................... تامرحملا نم هكرت بجي اميف باب

 ٢٤ .............................................. رصملا ةلالض لهج يف باب

 ٢٥ ................................ هلهج عسي ال اميف ةجحلا هب موقت اميف باب

 ٢٦ .................. اهموزل ةيفيكو اهيلع لمتشي امو اهريسفتو ةلمجلا نايب يف باب

 ٢٣٤ .................................................... ةلمجلا ريسفت يف باب

 ٣٢٣ ...................................................... ديحوتلا باب

 ٣ ............. ىلاعت هللا نع ءاكرشلاو هابشالا يفن ىلع ةلادلا ةيلقعلا نيهاربلا باب

 ٣٦ ................................ هيلع ةزئاجلاو هل ةبجاولا ىلاعت هتافص يف باب

 ٤١ .............................................. ىلاعت هنع ةيؤرلا يقن يف باب

 ٥٠ ................... ةنسلاو باتكلا يف ةهبشملا اهب تقلعت ظافلأ ريسفت يف باب

_ ٢٣٨٥



 ةحفصلا عوضوملا

 ٥١ ........................................ ىلاعت هقح يف ةزئاجلا تافصلا باب

 ٥٢٣ ................. مهقح يف زوجي امو مهيلع ليحتسي امو لسرلل بجي اميف باب

 ٥٧ ................................. ضعب ىلع مهضعب ءايبنألا ليضفت يف باب

 ٥٩ ...................................... انتعيرشب ءايبنألا عئارش خسن يف باب

 ٦٠ .................................................... ةكئالملا ركذ يف باب

 ٦٤ ................ ............................... اهب ناميالاو بتكلا يف باب

 ٦٥ ..................................................... نارقلا قلخ يف باب

 ٦٧ .................................................... هباشتملاو مكحملا باب

 ٧٤ ..................................................... ربقلا باذع يف باب

 ٧٤ .......................... باسحلاو ثعبلاو توملا ركذ ث ديعولاو دعولا باب

 ٧٨ ................................................ رانلاو ةنجلاو باسحلا باب

 ٨٢ ..................................................... طارصلاو نازيملا باب

 ٨٣ ..................................................... ةعافشلا باب

 ٨٤ .................................................. ةنجلا يف دولخلا باب

 ٩٣ ........................ .......... .................. ردقلاو ءاضقلا باب

 ١٠١ ................................................. مالسالاو ناميالا باب

 ١٠٤ ...................................................... ةءاربلاو ةيالولا باب

 ١٠٥ ................................... امهماسقأو ةءاربلاو ةيالولا بوجو يف باب

 ...........................................١٠٩ رهاظلا مكحب ةءاربلاو ةيالولا باب

 ١١٢ ........................................ رهاظلا مكحب ىلولا لاوحأ يف باب

. ٢٨٦



 عوضوملا

 ................ هماكحأو فوقولا ماسقأ يف باب

 ..................................... بونذلا نم رئابكلاو رئاغصلا ف باب

 فذاقلا ماكحأ يفو رئابكلا نم ءىش ركذ يف باب

 ةمعن رفكو دوجح رفك ىلإ رئابكلا ماسقنا يف باب

 ء

 ............................................... هقفلا لوصا باتك

 ................ باتكلا ثحابم ىف لزألا نكرلا

 ......................... هماكحأو صاخلا باب

٢٨٧ _



 ............................................ هبتشملا ركذ

 ................................ هلامجا يف فلتخي اميف باب

 ........................................ لمجملا مكح باب

 ..................................... زاجم او ةقيقحل ا باب

 ................... يفرعو يوغلو يعرش لإ زاجم ١ ماسقن ١ باب

 ................................... زاجلا ماكحأ باب

_ ٢٨٨ _ 

 



 ................................... ةيانكلاو حيرصلا ثحبم

 ............................ مكحلا ىلع ظفللا ةلالد ثحبم

 ................................ خ سنلا باب

 ............................. ةنسلا ثحابم ىف يناثلا نكرلا

 .................................. يحولا عاونأ نايب باب

 .................................... ة ءاح

 ........................... عامجالا ثحابم ف ثلاتلا نكرلا

 ........................................ عامجالا لهأ ركذ

 ......................................٠ عامج الا طورش ركذ

٢٨٩ 

٢٥٠ .............. 



 ................................ سايقلا ثحابم يف عبارلا نكرلا
 ............................. امهطورشو ع رفلاو لصألا ثحبم

 ......................... مكحلا ع رش نم دوصقملا لوصح ركذ

 ..... ... نيعلاو سنجلا ىلإ ةلعلاو مكحلا نم دحاو لك ماسقنا ركذ

 .................................... ةصوصنملا ةلعلا قرط ركذ

 .................................... ةطبنتسملا للعلا قرط ركذ

 .......................... لالدتسالا ثحابم ف سماخلا نكرلا

_ ٢٩٠ 

٣٢٣٠ ........... 

٣٤٠ ...........



 .................................. حيجرتلا هوجو يف باب

 ............................ دانسالا ةهج نم حيجرتلا نايب

 ............................ مكحلا ةهج نم حيجرتلا نايب

_ ٢٣٩١


