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 لونخالاو عورفلا

 ذمالعل حش تفلا

 ثلانلا رجل ١

١٤٥ __ ٩٨٥ ١





 ميحرلا ن ١ نمحرل ا هلل ا مسب

 ةاكزلا باتك

 ام عرشلا يفو ةراهطلا ىلعو ةكربلا ىلعو ةدايزلا ىلع ةغل ةاكزلا قلطت
 ةاكزلاو ةينلاب ةصوصخم ةفئاطل صوصخم هجو ىلع ندب وأ لام نم جرخ

 رارحألا اهب قرتستو مركلا ةليضف سفنلا يف رمنتو اريخ نمؤملا اهب دي

 اذلو ركذلا يف ةالصلاب نرق ضرف يهو ةفلألا اهب عقتو ءاينغألا اهب باهتو

 موصلا نإف موصلا ضرف نع رخأت اهضرفف الإو ةالصلا دعب انه تركذ
 يف تضرف ةاكزلاو ةرجهلا نم نيتنس دعب نابعش نم اتلخ نيتليلل ضرف
 وأ هلماع وأ لدع مامإ نم اهعنام لتقيو اهكراتل ةالص الو نابعش فصتنم

 ايفف « ةيالا ... ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف ل ىلاعت هلوقل هرومأم

 ناميالاب فتكي ملو ناميالا عم ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب نيكرشملا لاتق

 نمو خلإ ... اقانع يورو الاقع ينم اوعنم ول هللاو ركب وبأ لاقو ةالصلاو
 . اهعنم نمك وهف اهلهأ ريغل اهعفد

 هنم لبقت ال هنأ هل ةالص ال اهكرات نوك ىنعمو هللا همحر بطقلا لاق

 نإ اما وأ دوحج اهعنم نإ الإ اهعنام لتقي ال ليقو بات اذإ اهديعي هنا ال

 ملو تام نإ اهعيضم كلهيو بدؤيو ارهق هنم ذخؤت لب لتقي الف اقسف اهعنم

 ىصعي ليقو ناكمالا عم لوح يف لوح لخد اذإ كلهي ليقو ث اهب صوي

 ةمايقلا موي تناك اهكرت نمو هتالص ادوحج اهكرات ديعيو اهتقو نع ريخأتلاب
بساحي ىتح هباذعب لكوي مسلا ةوغذ هيقدش يبناج يف مسلا ديدش انابعث



 لك ىلع ةاكزلا بجتو ، هقنع قوطيو كلام انأ لوقيو هيقدشب ذخأيو قلخلا
 رمتلاو ريعشلاو ربلا يف اعامجإ امات اكلم باصنلل كلام غلاب لقاع ملسم

 ولوأ هتاكز تمزل باصنلا هيف مت اذإف ، اقلطم بنعلا بيبزلاب دارملاو بيبزلاو
 . ابيبز ناك اذإ متي ال ناك

 همحر بطقلا لاق ، دوست ىتح ةبنعلاو دتشت ىتح ةبحلا يع لاق
 ال ةبنعلاو دتشت ىتح اهيف ةاكز ال ةبحلا دارملاو رمتلا لمشيام ةبحلاب دارأو هللا

 ةاكزلا مزلت ال هنأ ىلع ضعب لدتسا ثيدحلا اذهبو لاق & دوست ىتح اهيف ةاكز

 امأو امهوحنو ريعشلاو حمقلا اذكو سبيلا هلخديو بطرلا نع ةرملا جرخت ىتح
 ايلح اعنصي مل نإ ةضفلاو بهذلا نيدقنلا يفو هجضن ةياغ وهف بنعلا دوسأ
 اذكو عامجالا يف مالكلا نأل عنصلاب اديقو امهريغ وأ حالس وأ ةأرمإ وأ لجرل

 منغلاو رقبلاو لبالا امأو ةمئاس تناك نإ منغو رقبو لبأ يفو موسلاب دييقلا
 اهيف ةاكزلا بوجو يفف شيشحلاب اهيلا ىبجي وأ هدنع نم اهبحاص اهقلعي يتلا
 . ديق ال بلاغلا ىلع راج موسلاو بجت ليقف . فالخ

 ةفينح وبأ لاقو لاق ، كلام هيلعو حيحصلاوهو هللا همحر بطقلا لاق

 رجزلاك لمعلل ةذختملا رقبلاو لبإلا يف فلتخاو اهيف ةاكز ال يعفاشلاو
 اهيف تمزل ةسمخ تناك اذإ ليقف ، ةراجتلل ال اهلهال هوحنو ترتلا لمحو

 . ال ليقو ةاكزلا

 انباحصأ ضعب راتخإو لاق { حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 يفو اقلطم منغلاو رقبلا يف مزلت ليقو كلامو لوحكمو ةداتق لوق وهو لوألا
 مل ثرحلا نم هيف بجت ام رقبلاو لبالاب لمع اذإ ليقو ةمئاس تناك نإ لبالا

. فيعض وهو اهيف ببت



 يراكي فيعضل نإو لبالا يف نأ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ايمذو انونجو اميتي اهموزل يفو اهلثم رقبلاو ةاكز رثكأ وأ سمخ يهو اهيلع
 ةدابع يه له ث هراٹثم فالخ نيد هيلع وأ هل نمك كلملا صقانو ادبعو

 زيزعلا دبع لاق & ينغ ىلع جاتحم لاملا يف قح وأ موصلاو ةالصلا نم اهريغك
 . ثلاث لوق حيحصلاو هللا همحر

 لكو ميتيلا ىلع اهبوجو وهو انباحصأ لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ريغ رهظ اميف ليقو ضرألا تجرخأ اميف مزلت ليقو نونجملاو غلبي مل نم
 وأ ةياصو وأ ةلاكوب دوقفم وأ بئاغ وأ نونجم وأ ميتي لام هدنع نمو نيدقنلا

 هل زوجي ال ليقو هنم ةاكزلا جارخإ همزل رضاح ةنامأ هدنع وأ باستحإ
 يباتكلا يمذلا الو هديسل هلامو هنإف اندنع دبعلا مزلت الو اهباسح الو اهجارخإ

 وهو هللا نيبو هنيب اميف هتمزل ولو اهب ذخؤي ةاكز ال ةيزجلا هيلع امنإف يسوجملاو
 نم هارتشا يذلا لصألا ةاكز ىلع ذخؤي ليقو اهب يمذلا ذخؤي ليقو حيحصلا

 نيكرشملا عاونأو ينمصلاو ابراحت يسوجماو يباثكلا امأو يكزي ناك دقو نيدحومل
 مالسالا نم اوبأ اذإ نولتقيو هلك مهلام ذخؤي لب مكحلا يف مهيلع ةاكز الف .

 ىراصن نم يمذلا ناك نإف ، حيحصلا ىلع هللا نيبو مهنيب اميف مهتمزلو

 هيف نيملسملا مزل اميف سمخلا وهو نيملسملا ىلع ام فعض مهيلع نإف برعلا

 ناترغيو ةاش رشعلا فصنو رشعلا فصن هيف نيملسملا مزل اميف رشعلاو رشعلا

 عبر هيف نيملسملا مزل اميف لمج ملسملا مزل ثيح ةرغب ملسملا تمزل ثيح .
 ثيح نالمجو ةرقب ملسملا تمزل ثيح ناتاش همزلتف ماعنالا يف اذكهو رشعلا

 ...... لمج ملسلا من
باصنلا متي مل ولو مهمزلي كلذ نآ :رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق



 نم اوفنإ مهأل ةقدص رمع اهامس امنإو ةقيقحلا يف ةاكز ال ةيزج اهنأل مهدنع

 نم امعن ولو يمذ هارتشا امو اهذخأ ىلإ لصوتيل اهمسإ لدبف ةيزجلا مسإ
 لاومأ نم هلصأ ناك نإ ةاكزلا هيفف يمذ دعب يمذ هلوادت ولو مالسالا ضرأ

 مهمزل برعلا ىراصن نم سمخلا هيف ىرج امم نوملسملا هارتشا امو نيملسملا

 ىلع ةاكزلا بوجو حيحصلاو سمخلا ليقو ، حيحصلا ىلع رشعلا هيف
 ةاكزلا تقو اضيأ لحو هلجأ لح نإ نيدلا يف ةنس لك يف لاملا بحاص

 وأ سلفم ىلع نيدلا نكي ملو ، اهدعب ال اهلبق نيدلا لح وأ اعم الح ءاوس
 نيد نم هيلع ام نايدملا طقسيو ، هنم سيأ دق بئاغ وأ ركنم وأ عنام رابج

 نيد ىلع ةضفلاو بهذلا نيد طقسي امنإو & يقابلا يكزيو انيع ناك نإ

 ماعنالا نيد طقسي ال كلذكو منغلاو رقبلاو لبالا نيد ىلع ال ةضفلاو بهذلا
 وأ بوبحلا نم بوبحلا نيد طقسي ال كلذكو ماعنألا نيدل الو نيعلا نيدل

 هيكزي الف ةاكزلا تقو لح دقو ، لجألا لحي مل نإو ماعنألا نم وأ نيعلا نم

 نم ءيش يقب دقو ، دعب لح نإ الإ دعب لح اذإ الو هنيح يف لاملا بحاص
 © هطقسي الو نايدملا هيكزيو ةدئافلا ةاكز يف يتأي ام كلذ يفف هجرخي مل ةاكزلا

 نأل نيترم لاملا ةاكز نم كلذ نوكي الو اضيأ هبحاص هاكز هلجأ لح اذإ ليقو

 ىكز ولف هتمذ يف لب انيعم سيل هيطعي ام نالو هسفن ىلع هاكز امهنم الك
 اقادص هنم ةأرملل ىطعأ وأ اشرإ وأ ةبه وأ ةرجأ كل هنم ىطعأ مث هلام دحأ

 باصنلا هدنع مت نإ هنيح يف هيكزي نأ هيلإ لقتنا نم مزلل هنم ثروف تام وأ
 . فالخلا ىلع اضعب ىطعأ وأ طعي ملو لوحلا راد دقو

 لاف هلو هيكزي لام هديب نم نأ رفعج نبا ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 هتاكز عم هنيد لحي نأ الإ ءيش لجالا هلام نم ذخؤي ال لاق نم لاقف لجا

 كلذب لاق نممو لاق ، لجالا هنيد نمو هدي يف امم ةاكزلا يطعي لاق نم لاقو
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 هنيد هلام سأر نم ةاكزلا جرخي هنأ اذه لثم ةرفص يبأ ظفح يفو ، ناثع وبأ

 لحم ناك اذإ لاق نم لاقو ، رضاحلا هلام ةاكز عم يأ هتاكز عم لجالا

 هتاكز جرخأ هنيد لح اذإف هتقو يف هتاكز جرخأ هنيد لحم لبق قرولا هتقدص

 ِ ذخأن هبو ، ةرزع نب يلعو ىلع نب ىسوم لوق وهو
 نايدملا ىلع نيدلا ةاكز هللا همحر دابع نبا لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 مل ولو هبحاص ىلع اهنأ انموق لاقو ، هلجأ لح ولو هنم هبحاص هضبقي مل ام
 ِ . لجألا لحي ملو هضبقي

 ةنسل هاكز هبحاص نيدلا ضبق اذإ كلامو بيسملا نباو ءاطع لاقو

 ةنسلا هيلع رودتو ضبقي ىتح يكزي ال ةشئاعو رمع نبا نعو & ةدحاو

 © ىضم امل هيكزيف هضبقي ىتح هيكزي الف هنم سيأ ام امأو ، طقف ةنسلل يكزيف
 ليقو & طقف لوحلل هيكزيف لوحلا هيلع رودي ىتح ليقو ، ةدحاو ةنسل ليقو
 هلام ناك ءاوس امهريغ وأ ةضف وأ ابهذ نيدلا نم هيلع ام .نايدملا طقسي

 ليقو © نيلومعم ريغ ةضفو بهذ نم طحي ال ليقو ، امهريغ وأ ةضف وأ ابهذ

 © لح ولو نيدلا اهنم عفري الف ةميقلاب ال اهنم ءازجألاب ضورعلا ةيكزت زوجي
 . ويغو جاتلا يف لاوقالا ركذ فالخ ةيشاملا نع عفرلا يفو

 الو امهدحأ نم طقسي ةضفلاو بهذلا نيد نأ روهشملاو بطقلا لاق

 رجتلا ال بسكلا ناويح نم ناويحلا نيد طقسيو امهريغ نيد امهنم طقسي
 بهذلا نيد الو بوبحلا نيد اهنم طقسي الف تكردأ اذإ بوبحلا امأو

 بهذلا لام نم اقلطم نيدلا طقسي ليقو © ابيرغ الوق الإ امهريغ الو ةضفلاو
. ملعأ هللاو ةضفلاو



 ةاكزلا اهيف بجت يتلا سانجألا باب .

 ريعشلاو © ربلاو ڵ بيبزلاو { رمتلا : ةتسلا بوبحلا ىف اندنع ةاكزلا بجت

 وه ليقو ، ريعشلا نم عون ( ماللا ناكسإو نيسلا مضب ) تلُسلاو ، ةرذلاو
 . رشقألا ريعشلا

 تتبنأ امم رخديو هب تاتقي ام لك يف ببحت يعفاشلاو كلام لاقو

 زرالاو ، نخدلاو ، سدعلاو ، نوتيزلاو 2 ايبوللاو ڵ صمحلاو ، لوفلاك : ضيألا
 ِ . ردان ريغ هلكأ امم كلذ ريغو . ةبلحلاو

 © ناتكلاو ، نطقلاك : ضيألا تتبنأ ام لك يف ةفينح وبأ لاقو

 اناك ولو نينيعلا يف ةاكزلا بجتو & شيشحلاو & بصقلاو ، بطحلا الإ امهريغو

 امهيف ةاكز ال كلامو ةشئاعو هللا دبع نب رباج لاقو بطقلا لاق

 يف اجسن وأ باتكل وأ حالسل وأ لجر وأ ةأرمال ةنيزو ايلح اعنص نإ

 احالس اعنص .وأ نيعلا اهنم لحكت ةلحكم اعنص وأ هيف اطيخ وأ سابل
 . املق وأ ةاود وأ

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةحيحصلا ةياورلاو هللا همحر بطقلا لاق

 يتلا تاحتفلا يف اهل لاق يع هنأ يور اك ، نيعونصملا يف ةاكزلا باجيإ
 ةاكزلا نهيف نأ يملعا نهنيكزت ال تنك اذإ رانلا نم كبسح هيلع نهب تلخد

 ران نم نيراوسب هللا اكروسي نأ نابحتأ رارسم امهنم لك يدي يف نيتأرمال هلوقو
 ةأرما نأ يلحلا ةاكز بوجو ىلع اضيأ لديو 3 امهتاكز ايدأف لاقف © ال اتلاقف

 تلاقف 0 الاقثم نوعبس هيف بهذ نم راوس اهدي ىفو قيلع هيلع تلخد
 . لاقثملا عابرأ ةثالثو الاقثم جرخأف ةضيرفلا جرخأ

_ ٨



 الو هتيراع ىلحلا ةاكز نأ يرصبلا نسحلا معزو هللا همحر بطقلا لاق

 ضعبل افالخ ، لحنلا لسعو & كسملاو ، ربنعلاو { ؤلؤللاو ، رهوجلا يف ةاكز

 . ةميقلاب يكرتف ةرابت اهب دصق نإ الإ انموق
 رظنلاو لاق © رمتلا لسع يف اندنع ةاكز الو هللا همحر بطقلا لاق

 سيمخ خيشلا نسحتساو لاق 3 هنم ءزج اهنأل رملا يف تبجو اذإ هيف اهبجوي
 هنوك لبقو ، هكاردإ دعب بنعلا يفو ، ةمئاسلا ريغ ماعنالا يفو { اهجارخإ

 . رم فالخ ابيبز

 رجت يتلا يهو ةراجلا لبإلا يف اهبوجو مدع حصألاو زيزعلا دبع لاق
 فاكلا مضب ) ةعسكلا يف اهبوجو مدعو © لايعلا توقب ةعجارو ةبهاذ مامزب

 ىلع اضيأ قلطيو برضي يأ عسكي هنأل يمس ريمحلا يهو ( نيسلا ناكسإو
 يهو ةهبجلا يفو قيقرلا يهو ( ءاخلا ديدشتو نونلا مضب ) ةّخَئلا يفو قيقرلا
 . لسنلا تاروكذملا هذهب دصق نإو { ليخلا

 ةملس يبأ نب دامح هخيشو ةفينح وبأ لاقو © هللا همحر بطقلا لاق

 وأ اثانإ وأ اروكذ لسنلا اهب ادوصقم ةمئاس تناك اذإ ةاكزلا ليخلا يف نارفزو

 وأ رشعلا عبر جرخيف ةميقلا يكزتف رثكأ وأ ةسمخ تناك اذإ موقت ةطلتخم

 وأ اهيف ركذ ال اثانإ ليخلا تناك اذإ هنأ هنع يورو رانيد سرف لك نع يطعي

 لهأ ىلع فوقوملا نم جرخي اميف ةاكز الو اهيف ةاكز الف اهيف اثانإ ال اروكذ
 . ةصاخلا وأ ةماعلا نم مهريغ وأ ةجاحلا

 نإ ضعب لاقو لاق اهيف بجت انموق ضعب لاقو 3 هللا همحر بطقلا لاق
 حصي ال لطابف الثم روكذ ىلع ناسنالا هسبحي ام امأو ، نيينعم ىلع تفقو

هفصن لباقي ام ثانالا ىطعأ نإ الإ هللا همحر بطقلا رهظتسا ام ىلع



 ةثرولا اهتزاجأ نإ الإ زبت مل ةيصو تناك نإو 9 هيف بجتو حصي ذئنيحف
 هللا باتك مهس هيلع عقو اميف سيلو ثراول ةيصو ال ذإ ةجوزلا ىتح مهلك

 اهيلإ وأ رجألا هوجو نم اذك هجو ىلإ عجرت لاق نإ زاوجلاب ليقو ، ةيصو
 همحر بطقلا لاق . ةيرذلا تعطقنا اذإ وأ اذك تقو ناك اذإ اهضعب وأ اهلك

` 

.. ملعأ هللاو اقلطم انموق ضعب هزاجأو هللا



 بوجولا رادقم يف باب

 اميف ال رثكأف قاس وأ ةسمخ تناك نإ بوبحلاو رمتلا يف ةاكزلا ببت
 هلوقب صصخم رشعلا. نويعلاو ءامسلا تقس اميف ثيدخو ليلقب نإو اهنود
 نإف عاص فصنب ليلقلا دحي ليقو { ةقدص قاس وأ ةسمخ نود اميف سيل

 ٠ علصلا عبرب ليقو © ةاكزلا اهيفف عاص فصن نم لقأب قسولا صقن
 لوألا حيحصلاو لاق بهذملا يف لاوقألاو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع داز اميفو ، ثلثو لطر دملاو دادمأ ةعبرأ عاصلاو اعاص نوتس قسولاو
 ع وصأ ةرشع متي ىتح ليقو ، حيحصلا ىلع ةاكز لق نإو ، قاسو الإ ةسمخ

 هديجل بجو ارمت نم فنص يدر .مضيو اعاص نيرشع متي ىتح ليقو

 هردقب يدرلا نم يطعي ناب لك ردقب هعومجم نم ذخؤتو باصنلا هب لمكيف

 بحلا ناك نإو ، نسحف ديجلا نم لكلا نع ىطعأ نإو هردقب ديجلا نمو
 . اقافتا بحلا طسوأ نم تذخأ ائيدرو اطسوو اديج رمتلا وأ

 . ىلوأ وهو هردقب لك نم ذخؤي نأ لصألاو هللا همحر بطقلا لاق

 نم عاص همزلي نإ لثم ةميقلاب طسيألاو يدرلا نع يطعي نأ مهضعب زاجأو
 وأ هنم الإ ءيش نع يطعي ال ليقو ، عاص فصن ديجلا نم هنع يطعيف يدر
 © رمتلا يف غلبت ملو رمتلا نع زيم اذإ فشحلاب باصنلا متي الو لضفالا يدؤي

 ىلعو نالوق فشخلاو ثرحلا يفو هنم ءيش لك يف تمزل رمتلا جضن اذإ ليقو

 ةصح تناكو ءاكرشلا ترثك ناوازيم نإ امهردقب امهنم يطعي امهب مامتالا

 مهنذإ نكمي مل نإو ، كرتشملا نم مهلك مهنذإب لكلا ىلع ىكز ةليلق ضعب
 نم تيبخأو كدحو كبيصن ىلع تيكز مهيصاعت وأ مهدعب وأ مهتتكل
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 هسكعو ريثك ربل ليلق ريعش مضيو ةلمجلا يف باصنلا مت دقو { هيلع تردق
 . نيدقنلا يف اقافتاو راتخملا ىلع

 وبأ زاجأو ربل ريعش ولو اقلطم ءيشل ءيش مضي ال ةفينح وبأ لاقو
 يف ىرخالا لبق امهادحإ تكرداف ناتعيرز هل نمف رمتلل بيبزلا مض دايز

 اهيف غلبي مل يتلا ابتحمأل مضت لهف طقف ةدحاو يف باصنلا غلب دقو ، امهتنس

 تمدقت وا تغلب يتلا ترخات ءاوس ةدحاو ةنس امهتعمج ذإ اقلطم باصنلا

 الو ىلألا يف باصنلا غلبي مل نإو نالوق رهشأ ةثالث امهنيب نكي مل نإ مضت وأ
 نيتلغب بنع وأ لخن ىأ نإ اذكو امهنيب اميف مت ولو ، هيلع ةاكز الف ةرخالا يف
 يف ةاكزلا موزل تقو نم رهشألا ةثالث وأ ةنسلا ربتعت امنإو © ةنس امهتعمج

 اذإ ليقف 5 ةاكزلا موزل تقو لوأ يف فالخلا ىلع ةيناثلا يف اهموزل وأ ىلألا
 ليقو س عطق اذإ ليقو ، ابطر ناك اذإ ليقو ، ترفصا وأ ترمحا نأب تكردأ

 اذهو ث هرارفل هتمزل رهشألا وأ ةنسلا متت الئل عطقلا رخأ نإف كلذ ريغ

 ىلع بجت ال ةاكزلا تناك وأ كالملا نيب لضافتب ولو كالم وأ كلامل باصنلا

 نم ال ةلمجلا يف هتمزل نم متتسي لوق ىلع نونجم وأ يبصو كشمك مهضعب
 متتسي ليقو ، هتصح ردق ىلع يطعيو ، مهصصحب كرشمك هيلع بجت ال
 ال ليقو ، ريقفو دجسم لام وأ كشمك همزلت ال كيرشب ال همزلت كيرشب
 كلذ غلبي ملو لاجر عم ةلغ وأ اعرز كرتشا نمو اقلطم كيرشب كيرش متتسي

 ةكرش نم هلام عمجي ناب هئابصنا مض ةاكزلا هيف بجت اردق لك عم كرتشملا

 ىكز باصنلا هيف غلب نإف ركب ةكرش نم هلامو ورمع ةكرش نم هلامو ديز

 هعم ىدأ ضعب عم متتسا نإو ، هفصن وأ رشع نم همزل امب هل بيصن لك

 اذإ ليقو ، هئابصنا عومجم يف تمزل نإ الإ مهعم هيف متت مل اميف همزلت الو
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 مضلاب اهيف متت مل ولو هئابصنا عيمج يف هتمزل كيرش عم ةاكزلا لجرلا تمزل
 ةاكز الف مهف الو ثارحلا نم دحاول ضرألا نكت مل اذإ ليقو ، لوألا حيحصلاو
 ةهج نم مهلام هذه مهصصحب نومتتسي الو مهنيب باصنلا مت ولو مهيلع

 ماعنألاو نيدقنلا يف لجرلا متتسيو هتصح يف باصنلا مت نم مزلتو ىرخأ
 لامل مهضعب لامو هلامل انانإ وأ اروكذ نيغلابلا ريغ هراغص لامب بوبحلاو
 . هل هنأك امهل امف همكح ىف ريغصلا هدلو نأ كلذ هجوو ، اقلطم نيرخآ

 دلاولل دلولا لام لاق نم لوق بساني امنإ اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 وهو لاق 8 اينغ ولو هللا نيبو هنيب اميفو ، مكحلا يف ويغ وأ بسك نم
 فالخلا كلذو هلامب قحأ الك نأ لع ءانب اقلطم متتسي ال ليقو ، فيعض
 وأ هرجح ىف ناك تإ الإ غلابلا لا لامب ,ت متتسي ال ليقو ّ اضيأ غلابلا يف دوجوم

 ضوافت نإو © اقلطم غلابلا لامب متتسي ر ال ليقو { هيبأ نم ةدافتسا هلام ناك

 راثلا اعمج نإ هبحاص راغب امهنم لك متتس ا امهدحأ ةحلصملاب ماقو ؤ ناجوزلا

 دلولا ناكو ليقو ، اهلام ىلع اهنم ناك نإ اهدلو لام لمحت مالا نأ ضعب نعو

 . ملعأ هللاو دجلا لام ىلع دلولا دلو لام لمحي الو ىننأ
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 بوبحلا ةاكز ةيمك ىف باب

 وآ امهب وأ نويع وأ رطمب امهوحن وأ رمت وأ بح نم يقس اميف بجع

 ولو رشعلا & بنعلاو ، بيبزلاو ، رمتلا يف ليقو ، رشعلا ضرألا نم هقورعب

 . رجزب يقس

 يقس اميف بجتو رهظي اميف ناويدلا راتخم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نم برشي ام ة زو ب اصنلل ل امكتسا لعب رشعل ا فصن بورغل اف ل اودل اب

 يقس اميف ةاكزلا لهو ، رشعلا امهوحنب الو ولدب الو ليسب برشي ال وأ ىدن
 رثكالا هيلعو كردأ ام ىلع وأ بنعلا وأ ةلخنلا رمت سسأ ام ىلع ثيغو رجزب

 . لاوقأ نييقسلا رثكأ ىلع وأ راتخملا وهو زيزعلا دبع لاق © ةمساقمب وأ

 يقس تقو سيسأتلا لوق ىلع ربتعي هنأ رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق .

 مهصعبو ةجل اعمب هيقسي مهضعب ددعتمل ناك نإ اذكو راجشأل ا هب لمحت

 اهوحنو نيعلاب يقسي نم نإ ليق ولو هللا همحر بطقلا لاق ، نويعب هيقسي

 اذكو لدعأ هنأل ةعبرألا لاوقألا نم نسحأ ناكل هب ىقس ام ىلع همهس يكزي

 ويغ ىلع رمثأ نإف ، ةعارزلا يقس نم لخنلا برشيو رجزب عرزت ضراب لخن
 ناك نإو هفصنف يقسلاب الإ رمثيال ناك نإو رشعلا هيفف ضرألا عرزت مل نأب
 ليقو كر د ا ام ىلع ليقو رشعل اف نسح او أو رثكأ هرمغ نوكي يقس ١ ذإو هنودب رمثي

 رشعل ١ فيصل ١ يقس لطبي الو هفصن ليقو رشعل اف ةنس ىقسي ل نإو ة هص اجل اب

 هللا مسإ ركذي نأ ةاكزلا جارخإ ديرل بدنو هنم رمثأ هنأ ملع نإ الإ لخنلا نم

 نيتعكر يلصي نآ يغبنيو غرفي ىتح ارشاع ةاكزلل لزعيو اعست هسفنل ليكي مش
طاتحيو اهعضوم يف اهعضو ىلإ هقفوي نأ هناحبس هللا وعديو جارخالا ديرم



 لزع اذإ هنأو ربكأ هللا هللا مسب لقيلف لاتكي نأ دارأ اذإ ناويدلا يفو ءيشب

 ال اهيف تبجو يتلا هتلغ نم ةاكزلا ىطعيو حرف الإو ناطيشلا نزح ةرشاعلا

 ابيعم يطعي ام نكي مل نإ اهريغ نم اهيطعي نأ اعامجإ زاجو ةكربلل اهريغ نم
 . بيعملا نع بيعملا زاجو

 ال معطلاو لكألا يف رضي ال ام ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 هيغ نع بيعملا ءاطعإ يف فلتخإو عويبلا يف ابيع ناك ولو ابيع نوكي
 دعب ضيألا يف وهو عرزلا يطعي نأ زوجي ناويدلا يفو لاق © ميوقتلاب
 هسفن ىلع ةنؤملا فيفخت ال ريقفلا ةجاح دصق نإ دصحلا لبقو كاردالا

 قبي مل نإ عطقلا لبق اهنم اهتاكز ءاطعإ زوجيف بنعلاو لخنلا ةلغ امأو
 . ةاكزلا نم ءيش هيلع

 يف اوفلتخإو هنم وه وأ صرخلا ىلا بيرق اذهو هللا همحر بطقلا لاق
 لخنلا يف هتزاجإ ىلإ ةمألا ءاملع رثكأ بهذف صرخلاب باصنلا ريدقت

 يزجي ال ليقو ابطر هلكأي نأ هلهأ نيبو هنيب يلخيل اهحالص ادب اذإ بنعلاو
 فلخلاو ابطر وأارسب ال اسباي اكردم رمتلا ناك نأ الإ لخنلا ىلع ةاكزلا ءاطعإ
 ةضف وأ ابهذ ريعبلا وأ ةاشلا ىلع وأ رمتلا وأ بوبحلا ىلع يطعي نأب ةميقلا يف

 زوجي له ريعشلا ىلع بيبزلاك رخالا عونلا نم كلذ نم عون ىلع يطعي وأ
 لاومألا ةلادع نيلدع ميوقتب وأ لدع نإ يكزملا ميوقتب ولو ميوقتلاب اقلطم كلذ
 امامإ ضباقلا ناك نإ وأ ريقفلا روضح طرشب وأ ميوقتلا يف ةنايخلا مدع عم

 دجي مل نإ الإ اقلطم حصأ عنملاو لاوقأ امهيغ ال ةضفلاو بهذلا زوجيو ايلو وأ
 . ةميقلا الإ

 نم ليك ءاطعإ زاجو يعفاشلاو كلام لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 ريعش زاجو امهريغ اذكو هسكع ال ريعشك ءيدر نم ليك لدب ربك ديج

_ ١٥١ __



 . ةميقلا زيجم دنع ةميقلاب حيحص لدب بيعمو رب لدب

 نع نميلا يف بايثلا ذخأي اذاعم نأ ىوريو هللا همحر بطقلا لاق

 م نإو همزلت ل هب الإ باصنلا متي ملف فشحلا لزغ نمو اهريغو بوبحلا
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 بوبحلا ةاكز بوجو تقو يف باب

 باودلل فلع وه ذإ اعامجإ هكاردإ ءادتبإ لبق بح يف ةاكزلا بجت ال

 ال وأ كاردالا لق نإو كاردإ هلخد اذإ عيمجلا يف بجت لهو انل ماعط ال ذئتقو

 بجتوأ كردي مل اميفو ةسمخلا يف بجتف قاسوأ ةسمخ هنم كردي ىتح بجت

 ولو كردأ اميف بجت امنإ وأ ىرخأ ةسمخ هكردت ىتح اهريغ يف ال ةكردملا يف

 متل هلك كردأ ول ثيحب بحلا نوكي نأ لألا .لوقلاو لوقلا اذه طرشو ، لق
 وأ عيب لثمب هكلم نم كلذ جرخأ نميف رهظت فالخلا ةدئاف هيف باصنلا

 . كاردإ هيف رهظ دقو ةجاحب هوبأ هلكأ وأ ةبه

 كلت يف ةاكزلا هتمزل اذإ هنأ اهلك لاوقألا طباض هللا همحر بطقلا لاق

 تام نإ اذكو لوقلا كلذ ىلع هيف هتمزل اميف هتمزل هكلم نم هجرخأو لاوقألا
 ارارف كلذ جرخأ نإو كردي مل امو كردأ ام تيملا ىلع نوكزي ضعب كردأ دقو

 ليقو ءيش هنم كردي مل نإو متي باصنلا ناك نإ اهيدؤي هنإف ةقدصلا نم
 ءاضق عم رارفلا دصق نمو طقف ةبوتلا هتمزل الإو كاردالا ناك نإ يدؤي

 . نالوق ، ال وأ يناثلا ال وه يدؤي لهف هتجاح

 وأ ةلغ تلخد نمو يدؤي هنأ امهحصأ ث هللا همحر بطقلا لاق

 ةاكز ال لام وهف ؟ ال وأ هبشألا وهو اهيف هتمزل لهف اهكاردإ لبق هكلم ثرح
 ثداح ريغ هنأ ربتعإ همزلت ال لاق نمو يناثلا ىلع الو ليألا كلاملا ىلع ال هيف
 كلت ىيف ةاكز الف راف ريغ وهو كاردالا لبق هنع ةلغلا جورخل لؤأل ا مزلت لو

 اهل ءارشب هكلم تلخد مث ثرحلا وأ ةلغلا تكردأ نم امأو ثرحلاو ةلغلا

 هتلغ كاردإ لبق تام نمو هيلع ةاكز الف ءارشلا ريغب وأ ةرجشلا عم وأ اهدحو

 مزلو اهب باصنلا مامتإو هتلغ ىلإ اهل مضلاو هفصن وأ اهرشع هثراو مزل هثح وأ
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 همزلت ال اك ، ال ليقو تكردأ دقو رضتحإ اذإ هفصن وأ رشعلاب اضيأ تيملا

 مل نإو تيملا نع هجارخإ ثراولا ىلعو حيحصلا وهو كاردالا لبق رضتحإ اذإ

 اهجارخإ هيلع سيل هنأ لوق ةلباقمو حصألا وهو هتلغل اهمضي الو هب صوي
 مهنع الو هنع جارخا ال هنأ لوقو اهب متتسيو هتلغل اهمضي هنأو اهب صوي مل هنع

 . لكلا نم ليقو ثلثلا نمف اهب ىصوأ اذإو مض الو
 يف راثلاو اهب يصوأ اذإ اميف حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 : همهارد وأ هناويح ةاكزب ىصوأ وأ اهعطق دعب ىصوأ اذإ امإو اهلخنو اهرجش

 تبثي امنإ هنأل ثلثلا نم هنأ حيحصلاف ةاكز امهرد وأ ارانيد اذكو اذكب

 نإو و ناويدلا يفو بطقلا لاق ، ثلثلا نم ةيصولا كلع لاق دقو هؤاصيإب
 عيمج نم نيدلا جرخي ليقف © ةكردم ةلغ كرتو هلامب نيدلا طاحأ دقو تام

 هلام ثلثب ىصوأ نإو ناصصاحتي ليقو هعيمج نم الوأ ةاكزلا ليقو الوأ لاملا
 ىلع سيلو يقب ام ثلث نم ةيصولاو لاملا عيمج نم ةاكزلاف ةكردم ةلغ كرتو
 وأ اهب صوي ملو اهجرخي ملو هتايح يف تيملا ىلع ةاكزلا تبجو اذإ ءيش ةثرولا
 ةلغ تفلت نإو هب صوي و ةرافكلاو موصلاك كلذ ريغ وأ جحلا هيلع بجو

 بصاغ وأ ليس وأ ران وأ حيرب اهجارخإ ناكمإ لبقو اهيف ةاكزلا بوجو دعب

 يف عرشي ملام وأ داتعم ذاذج وأ داصح دنع كلذ وحن وأ ة ةميهب وأ صل ,

 تبجو نإ هدحو هيلع ىكز اهضعب يقب نإو اهيف ةاكز الف طيرفتب ال ليك

 ليقو بهذ امع ىكزي الو 9 الوأ هيف تبجو اقلطم ىقابلا ىلع ىكزي ليقو هيف
 نإف 2 جارخإ نم نكمت دعب تحاتجإ نإو اقلطم يقب امعو بهذ امع ىكزي

 لهف رخال عضوم نم اهل لقن وأ ليكلا عوقو دعب طيرفت الب تحاتجز
 نإو هطوقس ىوقألاو نيمضتلا ىلع -رثكألاف { فالخ . ال وا نمضت

 اذإ عيضملا مسإ هيلع عقي اميف اوفلتخإو اقافتإ تنمض طيرقتب تحاتجإ
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 ىلع اهمرصيو اهدصحي ناك اذإ عمجت مل ام ليقف ، مرغلا مزليو ةلغلا تفلت

 اهلقني مل ام ليقو ليك اهيف عقي ملام ليقو هيلع الف هللا نم تآب تفلتف ةداعلا
 ىطعي ال ليقف عييضت الب تفلتف اهليك يف لخد اذإو ناكم ىلإ ناكم نم

 وأ عرزلا ةحلصمل هسود دعب هعرز كرت نمو لكلا ىلع ليقو لاتكملا ىلع الإ

 هعضي اعضوم دجيل كلذ كرت وأ رمتلا ةحلصمل باط امدعب لخنلا ىلع رمنلا

 نمو باصنلا ردق يقب نإ ليقو ةاكز ضعب يقب نإو هيلع ةاكز الف فلتف

 وأ افلاخم الإ دجي مل نإو تفلت نإ نمض طعي ملف هتاكز هل يطعي نم دجو
 يه لاق نم لوق ىلع الإ نامض الف نامض الف بئاغ يلول اهرخداف اقساف
 . اقلطم نيدحوملل

 ءارقفلل اهملسو ةاكزلا رابجلا ذخأ نإ جاتلا نع هللا همحر بطقلا لاق

 اهبحاص وركو ريقف اهذخأ نإو ضعب دنع هتزجأ يضر مث اهبحاص ىضرب ال
 نإو اهوبصغ نإ ال ، نالوقف ءارقفلا اهذخأف اهزيم نإو ، نالوق ءازجالا يفف

 بألا اذكو اهنومضيو باصنلا مت نإ هيف مهتمزل نينيعم ءارقفل لخنب ىصوأ
 الف لخنلا ىلع اهومسق وأ ةلغلا عم ةثرولا همسقو لخن يف باصنلا مت نإ
 . مضلاب الإ ةاكز
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 داصحلا تقو لامعلا هلكأ اميف باب

 نإ هدحو دوجوم ١ ىکريف ةلغلا ف 1 ذل او دصحل ١ لعب ملعيل هيف : اكرل ١ بوجو

 . لكأ ام ىلع اضيأ ىكزي ليقو باصنلا لكأ امو وه غلب

 لك » لاملا بحاصل ةلع هلوق لوالا لديو هللا همحر بطقلا لاق
 ال ليقو باصنل ا هيف دجوف هلام زرح امدعب « ة ةاكز الب بطرلا او رسبل ا

 ئ كي لو ليقو باصنل ١ هيف 1 نإ دجو ام ,ىكز ذج و دصح ١ ذو ٠ بسح

 باسح الب هتب اد د فلعبو هفيض معطيو هاجو همحر ر لصيو يو اديو فارس ا

 باصنلا ردق تقو يف بهذأ نا الإ هلك هلكأ ا ولو هداصح نم غرفي ملام

 تقو يف فيعض و ا نيكسم لكل يطعي امنإ ناويدلا يفو هيكريف رثكأف

 يبت ام هنم عمتج ١ وأ رادنالا لصو امو نيترم وأ ة هرم هدي كسمت ام داصحلا

 لكأ امع يكزيل باسحب الإ دعب هنم لكأي الف رادنالا لصي مل ولو ةاكزلا هيف

 . ذئنيح دوجوم لك بسحيو رطضإ نإ الإ باسحب ولو لكالا هل زوجي ال ليقو
 . اماعط وأ انيجع وأ اقيقد ولو

 وه باسح الب لكألا زاوج نم مدقت امو هللا همحر بطقلا لاق
 لكأي الف ذاذجلا وأ داصحلا يف ذخا اذإ ليقو يعفاشلاو انبهذم وهو حيحصلا

 لكأي الف رادنألا لصو ام الإ لكأي ليقو باسحب الإ امهريغ وأ هلايع وأ وه

 ام بسح ليقو باسح الب رادن ل ١ لصو وأ مل ايعب نإو ٥ داصحو هتمدح

 اوناك اذإ نومدخي ال موي اولكأي نأ صخرو هنومدخي ال موي ال رادنألا نم اولكأ

. ٦٢٠



 . اهيف اوعرش دقو اهتين ىلع اوماد ام دغ دعب وأ ادغ ةمدخلا ةين ىلع

 هتمدخ نيح هنم لكأ اماعط مدخ نم رثألا يف هللا همحر بطقلا لاق

 هنم هتمدخل لاملا بحاص لعجيو هنم لكأل ا هزرفي وأ دجسملا رامث لمحي نملف

 ام لك اذكو السعو امحل مهل يرتشي نأ لثم مهيوقيو مهنيعي امم هوجاتحإ ام

 وأ قلاوج وأ الجنم وأ ةباد يرتشي نأ لثم ، هب الإ هرمث وأ هعرزل لصي ال
 اذإف ڵ،} باصنلا غلبت مل ولو ةمرعلا فقت ملام .كلذو كلذ يركي وأ افافق

 . باسحب الإ اهنم كلذ لعجي الف تفقوأ

 نأو باودلا هنم فلعت ال نأ ناويدلا يف راتخإو هللا همحر بطقلا لاق

 لمعلا دعب كلذ زوجي ليقو باودلاو لابحلاو كابشلاو لجانملا هنم ىرتشتال

 . رادلا بحلا لصي مل ام كلذ لعفيو نولكأي ليقو ةميقلاب ىكزيو
 ملام وأ ةمرعلا فقت مل ام زوجي هنأ روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق

 ليق © هللا هجول ريقفل يطعأ اميف فلخلا اذكو هيف بجت ام ناكمب هنم عمتجي

 بسحي ليقف & ضرفلا نع ينغي ال لفنلا نال ى حيحصل ا وهو هيلع ىكزي

 هلك هعرز ىطعأ ولو هللا هجول ىطعأ ام باسح همزلي ال ليقو ةشع ىدؤيو

 وأ ةينيد ةعانم فاخ وأ اهبارتسإ وأ اهتميق نم رثكأ اهتلغ ءانع ىأر نمو
 . نالوق ؟ ال مأ رشع همزلي له © ةكردم ريغ وأ ةكردم اهكرتف اهب همزلت ةيويند

 الإ هيلع لبق اهبوجول هيلع ةاكزلا موزل حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 نم ليكب ءارجأ رجأتسإ نإو اهيف هيلع ةاكز ال نأ حيحصلاف © ةبيرلا يف

 مهاردلاب مهرجأتسا نإو باصنلا نم لقأ ولو مهاطعأ اميف ةاكز الف عرزلا

 وأ عضوم يف عمج نإ الإ ال ليقو لق ولو هيلع كزيلف احمق وأ اريعش ىضقو
 دحاو عضوم يف عمج نإ الإ ، ال ليقو باصنلا رادقم ةدحاو ةرم هنم عضاوم

 هفلتأ وأ هتباد هيلع قلطأ وأ هدصحح لو كار دالا دعب هعرز لجر عيض نإو
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 هنكمأ نإ هرشع ليقو هيلع الف رخآب هلاغتشال هكرت نإو هشع هيلعف { ىنعمب
 هداصح لبق هلكاف امهدحأ كردأ ناعرز هدنع نمو ةرجأب ولو هيلإ لوصولا

 ام ليألا يف ناك نإف ، ويغل مض نإ الإ امهنم دحاو يف باصنلا متي الو رخآ
 . الوأ هيف باصنلا مم اقلطم لزألا يكزي اك رحلا ىكز هسف بجت

 نأ امهطرش هلبق مضلاو مضلا اذه نأ رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق

 عمج نم كلذ لصأ يف فلخلا ىلع رهشأ ةثالث نود ام وأ ةنس نيتلغلا عمجت

 اقلطم هدصحي مل نإو دعب هيلإ مضي ام عيمج نم لكاي الف هيف بجت ام هدنع

 ملام لكألا هل ليقو باسحب لكألا هل ليقو باسحبف لكألل رطضا نإ الإ
 رادنألا لصي مل ام هيف مزلت ام هنم عمجي مل امم لكألا هلو باسح الب دصحي

 مل ام رادنألا لصو ولو ليقو هيف تمزل ولو عمج امم لكألا هل ليقو لوق ىلع
 . ملعأ هللاو لمعي ناك نإ هلمع نم غرفي .
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 لامعلا ةاكز يف باب

 وأ ربؤيو يقسي هنم ؤزج ثرحلا وأ رجشلا وأ لخنلاب مئاقلا لماعلا

 دوجوب هعم هاكزلا همزلت لاملا برل عبات رطملل هكرتيو رذبلا يقليو ضرالا بلقي

 نم ؤزجي ضرألاو رجشلاو لخنلا لمع زاجإ نم لوق ىلع امهنيب اميف باصنلا
 زانع لماعللو رذبلا بر ىلع رشعلا لوقي كلذل عناملاو سمخ وأ عبرك اهرمت
 يقسل وأ اهبر نم رذبلاو مهسب ضرأ ثرحل رجأسمك دقنلا نم وأ راغلا نم

 مهسلا يف امهطرش ىلع امهنيب ةاكزلا ةزاجالا ىلعف اهرمت نم مهسب هب مايقو لخن
 وأ الفط طعم اذكو ةاكزلا رمتلا وأ عرزلا بر ىلعو هؤانع ريجأللف عنملا ىلعو
 هنأب لهجلل عنملا ىلعف مولعم مهسب ثرحل ءام وأ اضرأ وأ ةباد وأ ادبع

 ةعرازملا نع يهنلا وأ الوأ رجشلاو لخنلا رمثيو ال مأ ثرح ام تبنيأ يرديال

 اهؤانع ةبادلا برلو هنم رذبلا نأ ىلع لماعلا وهو عرزلا بر ىلع رشعلا ؤزجي

 نمو اقفتا ام ىلع امهنيب رشعلاف ةزاجالا ىلعو هتميق ءامللو اهناصقن ضرأللو
 مت نإ هؤزج ةاكز همزلت لهف كرشملاو دجسملا لثم ؤزجي هيلع ةاكز ال نمل لمع

 العجو افاصنأ اثرح اكرتشإ نالجر اذكو ، نالوق ، ال وأ عومجملا يف باصنلا
 ع رزلا نامسقي ليقف ث اثالثأ وأ افاصنأ امهنيب ضرألا تناك ءاوس اثالث رذبلا

 رذبلا يثلث ىطعأ نمف رذبلا ىلع ليقو اقفتا ام ىلع رشعلا ناجرخيو نيفصن
 لدف ث اهلك اهثلث هيلعف هثلث ىطعأ نمو هدحو هلام يف اهلك ةاكزلا اثلث: هيلعف

 . ضرألل ال عرزلل قح ةاكزلا نأ يناثلاو ليألا باحصأ لوق

 هثرحف ابح بصغ نمف هيلعو لزألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 وهف تابنالاب امن هبح سفن نأل هنم بوصغملا عرزلا برل عرزلاف. هضرأ يف
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 هيلعو هلك كلذ هلف تدلوو تنمسو تربك ىتح تيبرف هتاش تبصغ نمك

 نمل اراجئتسا لام نم فرص ام بصاغللو بصاغلل ءانع الو 0 هلك هتاكز

 ..لاملا كلام نم ةرجأب هنم يقس نإ ءاملا ةجأو هعم مدخي وأ كلذ هل مدخي

 ىطعي ال هنأ يدنع يذلاو لاق ، ليق اذك ، هللا همحر بطقلا لاق

 عرزلا ليقو هنيع تيقب ام الإ بوصغملا لاملا نم فرص امم بصاغلل
 نم . هنع يور امل هبرل هتميق وأ رذبلا لثم مرغو هرشع هيلعو بصاغلل

 مل نإو هنزو وأ هليكو هسنج نم هلثم مرغ هكلهتساف انوزوم وأ اليكم بصغ
 . ةميقلاف دجي

 ركذي مل ذإ يناثلا لوقلا ىلع ثيدحلا يف ليلد الو هللا همحر بطقلا لاق

 اهلك راغلاف بصاغل ءانع ال رخآ ثيدح يفو هثح بصاغلا نأ هيف
 هيلعو تتبنأ ام اهيرلف هرذبب اهثرحف اضرأ بصغ نم اذكو عرزلا بحاصل

 . بصاغلل رذبلا ىطعي لهو رشعلا
 ضيألا يف هدسفأ دق هنأل الوأ حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ةميقو ةرشع هيلعو ضرألا تتبنا ام بصاغلل ليقو نالوق انم رثكألا هيلعو

 | . اهبرل ضرألا صقن

 نمو رشع .هيف سيلو نيكاسملل ع رزلا نإ ليقو هللا همحر بطقلا لاق

 ةنسلا يف رذب تبني مل نإو رشعلا هيلعو عرزلا هلف اهبر نذإب اضرأ ثرح
 رذب ثكمي وأ هدعب ثرحت ملام رشعلا هيلعو عرزلا هل ةيناثلا يف تبنو ىلألا

 تبن ام اذكو هشع هيلعو ضيألا برل ذئنيح عرزلا نوكيف هدسفي اردق اهيف
 نم اذكو رشعلا هيلعو عرزلا هلف ويماطم لوح وأ هباود ةنمد وأ ورادنأ يف

 بح نم تبن هنأل اهبحاصل هدعب تبن امف دصحف هنذإب لجر ضرأ ثرح

 ثكمي مل امو ، هدعب ثرحت مل ام ةرشع هيلعو رذبلا برل ليقو ، هرشعيو كورتم
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 ثرح نمف هيلعو ، عرزلل قح رشعلا نأ وهو دحاو لصألاو ادسفم اردق

 نأ هبلط نإ اذكو رشعلا هيلعو ، عرزلا هلف هلعف زاجأف هنذإ الب ويغ ضرأ
 ثرحف رخال اضرأو دحأل ارذب بصغ نمو هسفن نم هبلط ام لعفف هل ثرحب

 ليقو ، هبحاصل بصاغلا ىلع رذبلاو رشعلا هيلعو ،} ضرألا بحاصل ع رزلاف
 ليقو © اهبحاصل بصاغلا ىلع ضيألا ناصقنو رذبلا بحاصل عرزلا
 © رشعلا هيلعف عرزلا ذخأ نمو ، عرزلل ذخالا رذبلا بحاص ىلع اهناصقن
 . هبرل رذبلاو اهبحاصل ضيألا ناصقنو رشعلا هيلعو ، بصاغلل عرزلا ليقو

 ركذ ءاوس ورمأي مل وأ ورمأ رذبلا ريغلا هل دري نأ ىلع ويغل ثرح نإ امأو
 هل دري نأ ىلع هل ثرح هنأ ريغ الوأ هرمأ نيح فلسلا هل ثورحملل ثراحلا

 هيلع هتاكزف عرزلا كاردإ لبق هرذب ضوع ذخأي مل ام ثراحلل ثرحلاف رذبلا
 لبق ضوعلا هنم ذخأ نإو ، هكلم نم جرخي مل ام هلام هنأل هيلعف جاتحا نإف

 © امهقافتا ىلع ةضيوعلاب ضوعلا هنم ذخأ نم كلم ىلإ عرزلا لقتنا كاردالا
 ثورحملل عرزلا ىطعأ ولو هتاكز هتمزل كردأ ىتح اضوع هنم ذخأي مل نإو
 . هل

 ىطعأ ءاوس هل ثورحملل ثرحلا نأ ليقو هللا همحر بطقلا لاق

 هكاردإ دعب صخشل هعرز بهاو ليألا ريظنو هدعب وأ كاردالا لبق ضوعلا
 هل لاقف ث رذبلا رضحأ نإ امأو { هل بوهوملا كاردالا لبقو هتاكز هتمزل

 ضرقملا دي لخد ام دعب هثرح مث هتكرش دارأ نإ هفصن وأ بحلا اذه كتضرقأ

 هلطام نأب هضرقأ ام هل طعي مل نإو 3 امهقافتا ىلع امهنيب ةاكزلاو ع رزلاف هل

 نم هاوس وأ دجسم وأ نيكسم وأ ريقفل هبح نم ثراح اذكو هدجحو هيف

 ريقفلا مزلت هنأ ليقو 3 هتاكز همزلت الو هل ثورحملل عرزلاف رجألا هوجو
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 عيبرلا نع ركذ هنأ ريغ عرزلل قح ةاكزلا نأ لدف باصنلا مت نإ نيكسملاو
 عمتجي ال ذإ اهيف رشع الف اجرخ ضرألا تناك اذإ الاق امهنأ زيزعلا دبع نباو

 . . رشعو جارخ

 نع ركذ ام حص نإف لصالا لاق اهيف امهعاتجاب دابع نبا لاقو
 © ةفينح يبأ بهذمك ضرألل قح ةاكزلا نأ ةلئسملا يف هبهذم ىلع لد عيبرلا

 ضرأ وأ لخن نم يمذ هارتشا ام نأل كلذب لوقي انم .اضعب لغلو لصألا لاق

 هلصأ ناك نإ ةاكزلا هيفف رخا دعب يمذ هلوادت ولو نيملسملا ضرأ نم معن وأ

 ةيشام جارخإ نم اكرشم وأ املسم جارخالا ديرم عنميو ، نيملسملا لاومأ نم
 امو يكزت ال تناك ولو ليقو ، ىكزت تناك نإ كرشلا ضرأل مهضرأ نم

 كلذ !د ل © رشع همزل سمخلا هيف يرجي امم برعلا ىراصن نم ملسم هارتشا
 مهيديأ لمعب ةثالث كرتشا نإو © معنلاك ضزألا قح ةاكزلا نأ ىلع

 نإو © مهنيب ضرأ يف الو دحاول ضرأ يف مهتكرش تسيل ذإ مهمزلت مل باصنلا
 لمع ىلع اونواعت وأ مهنيبف هوباصأ امو عضوم يف لك لمعي نأ ىلع اوكرتشا
 لمعي الك نأ اوكرتشاو لمع لكل ناك نإو 8 اهيف مهمزلت ةكرشف كلذك
 اضرأ نيلجرل ىطعأ نمو هيف ةاكز الو كلذ تبثي الف هيف ءاكرش مهو هلمع

 نم ىلع الإ ةاكز الف هسفنل ةعطق امهنم لك ثرحف هيلع اوقفتا ام هلو اهناثرحي
 عم همهس يف باصنلا مت نإ ضيألا بر مزلت ليقو 2 مهنم هعرز يف تغلب
 نأ ضرألا بر طرتشا نإو طقف مهسلا كلذ يف ليقو { هلام عيمج يف امهدحأ

 نم نمثلاب ارئب ةوخأ ةثالث ذخأ نإو ، هنع عضوت مل ثراحلا ىلع اهلك ةاكزلا
 نيناثب ىرخألاو عاص ةئاثلثب امهادحإ تءاجف امهوعرزو مهريغ نم ىرخ أو موق

 غلبو لماع اهنم لكلو عطق هل نمو اهيف ةاكزلا :مزلت ةدحاو مهتعارزف اعاص
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 . هتعطق غلبي ىتح لماعلا مزلت ال ليقو 0 هلامعو هتمزل اهيف باصنلا

 عيضي مل ام رمتلا نم رئاجلا ذخأ اميف مزلت الو رثكأ ليألاو بطقلا لاق
 ال ليقو ، ءىرب ءارقفلا رئاجلا اهاطعأو ةاكزلا زيم نإو ناهبنل افالخ هبحاص

 . ملعأ هللاو
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 نيدقنلا ةاكز يف باب

 ةثالث نزو لاقنملاو كلملا رارقتساو لوحلا نارودبو ةضف قاوأ سمخو ابهذ
 ككسملا نم صقنو طسوأ ريعش نم ةبح نوثالث طاريقلاو ةضف نم طيرارق
 ام اذه يفاني الو ةبح نينامثو ةعبرأ هنزو نوكيف تابح تس رانلاب رانيدلا وهو

 ناطاريق مهردلاو امهرد نوعبرأ ةيقرألاو ةضفلا طاريق كلذو ، بهذلا طاريق
 لك يفف الاقثم نيرشعلا ىلع وأ اهيلع داز امف مهرد اتئام ةضفلا باصنف

 : ريطانق تغلب ولو ، لاقثم رشع ليقاثم ةعبرأ لك يفو مهرد امهرد نيعبرأ

 . انم رثكأل ا دنع ءيش ةعبرأل او نيعبأل ا نود اميف سيلو

 بيسملا نباو ءاطعو يرصبلا نسحلا لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نوعبرأ متي ىتح نيعبرالا ىلع داز ام ىكزي الو ةعبرالاو نوعبرألا ىكزتو مهريغو

 . لق نإو هيف بوجولاب ليقو 0 ةعبرأ متت ىتح ةعبرالا ىلع داز ام الو

 لوق وهو لاق مهريغو رمع نباو يلع لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 مهاردلاب نزو الب تالايرلا ةيكزت نم لعفن ام يرجي هيلعو هللا همحر دابع نبا

 فصن الاقثم نيرشع ىلعف لوالا حيحصلاو لاق مهرد نم اهيف مك ةفرعم الو
 اذإو ، لاقثم رشع ليقاثم ةعبرأ لك يف لاقثم سمخ اهدعب ةينامث ىلعو لاقثم

 . لاقثم رشع ةدئاز ةعبرأ يفو مات لاقثم اهيفف الاقثم نيعبرأ تغلب

 يفف مهرد يتئام ىلع لاملا داز اذإ ع هلوق كلذل لديو بطقلا لاق

 دروم درو امنإ ثيدحلا اذه نأ لوقي دابع نب ١ لعلو لاق مهرد امهرد نيعبرأ لك

 ريغ امأو ، مهرد يهو نيعبرألا يف ةمزاللا ةاكزلا ةيمك راهظإو باسحلا نايب
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 ئ اذكهو مهر د عبر هيف نيعبرال ١ عبرف هر ادقمب جرختف اهم اكز ركذي ملف نيعبرأل ١

 ماعنالا يف درو امنإ قانشالاو صاقوألا يف ةاكز ال هنأ نم درو ام نأ لوقيو

 راوس اهدي يفو ع هللا لوسر ىلع تلخد ةأرما نأ يور امل لديو بوبحلاو
 ةثالثو الاقثم جرخأف هنم ةضيرفل ١ جرخأ تلاقف الاقثم نوعبس هيف بهذ نم

 مضيو نينيعلا يف هكيرش رش مهب كيرش مثتسي الو صقولا ىكز هارتف لاقنملا عابرأ

 ةئامو ليق اٹثم ةرشع كل ك اندنع دح و او سنج امهو هسكعك ةضفل به ذ

 اهصقني اهبحاص ىلع نيدك عنام ناك نإو 0 عنام الب لوح اهيلع راد مهرد

 الف كلذ وحنو لوطمل اهضبق نم عنم وأ هلجأ لحي مل ويغ ىلع انيد اهنوككو
 . كلذ ىف ةاكز

 امهدحأ متتسي الو سنج ةضفلاو سنج بهذلا نأ دابع نبا لاقو

 . ىكزي الف طقف امهادحإ يف

 ف رصحتت مضل ١ ةفصو لال ١ حيحصل او هلل ١ همحر بطقل ١ ل اق

 نيرشع كل اك باصنلا نع رصاق ريغ امهنم لك نوكي نأ امهادحإ لئاسم

 يطغيف هبانم ةضفلاو بهذلا نم لك نع ىطعي هنإف د مهرد يتئامو الاقثم

 رتكي الو مهارد ةسمخ مهرد يتئام نعو لاقثم فصن الاقثم نيرشع نع

 باصنلا نع ةضفلاو بهذلا نم لك رصق نإ ةيناثلا 2 اقافتا رخالل امهدحأ
 ةئامو ليقاثم ةرشع كلام :ءادألاو تقولا ذخأ لجأل رخالا امهدحأ فرصيف
 فرصيو تقويف كلذ وحن وأ امهرد نيسمخو الاقثم رشع ةسمخ وأ مهرد

 ليق اثم ةعستو مهرد ةئام كلام ا ذكو اهتقو لولح دنع ةاكرلل حلصي امهيال

 ةثالث ةضفلا نم هيلإ بهذلا فرصي ام لقأو ئ ءادأو تيقوتل رخال امهدحأ

 نم يونسي ام الإ بهذلا باصنو مهارد ةثالث هدنع نوكي ناب مهارد

 ذ باصنلا ت نإ هنأو رخالاب
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 جرخي اك ةضف اهتاكز جرخيو ةضفلاب بهذلا موقي نأ هلف مهارد ةثالث ةضفلا
 لكلا نع بهذلا جرخأو بهذلل ةضفلا در نإو ةضف مهاردلا ةثالث ةاكز

 حلاص ىلإ رظنيلف الإو هنم جرخيف رثكألا ىلإ رظني نأ ىلرألا لب زئاجف
 ليقو ، مهرد ليقو ، ةاكزلل الصأ ةثالثلا مهاردلا نوكت امك كلذو جارخالل
 . نامهرد ليقو & فصنو مهرد

 رشع ةعست كلامك رهظي اميف ناويدلا راتخم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 مهرد يتئام فرص لكلا يف ناك نإف نامرد وأ امهرد وأ مهارد ةثالثو الاقثم

 تقولا مامت دنع ىدأو تقو بهذلا ىلإ ةضفلا فرصب الاقثم نورشع وأ

 ريناند ةثالث ىلإ ليقو ، ادعاصف رانيد ىلإ ليق لق نإو & بهذل فرصيو

 زيجي نم يأر ىلع لقأ وأ ريناند ةثالثو مهرد ةئام كلاك ةضفلاك رثكاف

 هيف متت ام جاورب ةثالثلاو ةئاملا فرص يفو ريناند ةثالث نم لقا ىلإ فرصلا
 عم باصنلا لمك نإ ةثلاثلا كلذل تقوي هنإف ارانيد نورشع وأ مهرد اتئام

 صقولا باصن نع رصاقلا يف فلخلاو تيقوتلا مزل رخالا هنع رصقو امهدحأ

 نوعبرأو مهرد يتئام دعب وأ الاقثم نيرشع دعب ليقاثم ةعبرأ صقولا باصنو
 لماك ةاكز باصنل مضي له الاقثم نيرشع دمب وأ مهرد يتئام دعب امهرد

 ولو ءيش نيثالثلا يف همزلي ال ليقف امهرد نيثالثو ارانيد نيرشع كلامك الو
 ابهذ هبوني ام وأ امهرد اهيلع يدؤيف نيعبرأ غلبت ىتح ريناند ةعبرأ اهفرص ناك

 فرص اهيف ناك نإ ركذ ام اهيلع يدؤيف نيرشعلل نيثالثلا فرصي ليقو
 صقانلا وهو هيف فلخملل لصأ ارانيد نورشع وهو هيلع قفتملاف ريناند ةعبرأ

 ىلع يطعي نأب طاتحا ةاكزلل حلاص ىلإ رظني لاق نمو ، صقولا باصن نع
 يتئام كلام اذكو ةحلاصلا اهآر نإ مهارد الاقثم نيعبرالاو امهرد نيثالثلا

 ال ليقف ، فالخلا نم امهرد نيثالثلا يف مدقت ام ىلعف ريناند ةثالثو مهرد

٢٣٠



 ةضفلا نأ ريغ امهرد نيعبرأ اهفرص ناك نإ يطعي ليقو 3 ةثالثلا ىلع ىطعي

 صقنتو هتميق ديزتف ةعلسلا ىرجم يرجي بهذلا نأل بهذلل لصأ مهدنع

 . زئاج لكلاو هسكع نم ىوقأ ةضفل بهذ فرص اذإف

 ىلإ اهرسكي ال بهذلا ةضيرفو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 بهذلا ىلإ اهرسكي هنإف تقلغ اذإ ةضفلا ةضيرف امأو ، تقلغ اذإ مهاردلا

 وأ ابهذ اهريغل رسكت ال تقلغ ةضيرف لك ليقو { ريثكلاو هنم ليلقلا ىلإ
 . ملعأ هللاو ةاكزلل حلصي يذلا هجولا ىلإ رظني ليقو ، ةضف
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 يلحلا ةاكز يف باب

 نيبتي مل ام ةضف وأ بهذ نم هيف لعج ام ىلع يلحلا ىكزي له
 لك هنزو ىلع وأ تصقن وأ هيف لعج ام ىلع تداز ولو هتميق ىلع وأ صقنلا
 . ةنس

 امهتاذل ةضفلاو بهذلا ةاكز نأل حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 © اهيلع ىكز رثكأ ةميقلا تناك نإ هنأ ملعأ هللاو يدنع لدعلا لوقأو لاق

 يكزي ال فيكف نزولاب باصنلا مت اذإ هنأل هيلع يكز رثكأ نزولا ناك نإو

 باصنلا نم رثكأ ناك نإ اذكو باصنلا نم لقأ ةميقلا تناك ولو يكزي لب

 نزوب انيع دجو ام كرتي فيكف نزولا نود نكل رثكأ وأ باصنلاك ةميقلاو
 هانيكز اذإ هنأل اديعب ةميقلاب ةراتو نزولاب ةرات ةيكرتلا سيلو هنع رعسلا ةلق درجم

 وأ ةئيدر الاقثم نيرشع كلم نمو ىكزت ضورعلاو ضورعلاك هانلعج ةميقلاب
 همزلت ال وأ ةشوشغم نإو اهنم اهتاكز يدؤي له ةفيزم ءادوس مهرد يتئام
 . نالوق اشوشغم ال اصلاخ ارتب ريناندلاو ةيفاص ورقن مهاردلا نوكت ىتح

 ةئيدرلا تجار نإ كلام لاقو لاق يعفاشلا لوق وه لوألاو بطقلا لاق

 هللاو باصنلا مت نإ يكزو صلاخلا بسح الإو اهتاكز تبجو ةلماكلا جاور
 . ملعأ

٢٣٢



 همزل هكلام دي يف باصنلا رقتسا ىتمف كلملا رارقتسا ةاكزلا يف طرش

 طقف كلملا امهيف ىعاريف امه امأو نيدقنلا ريغ يف تيقوتلا اذهو هل تيقوتلا

 تقولا ذخأي ليقو ، لح نيد وأ ضرفب ريغلا ةمذب اناك ولو هرارقتسا نود

 هنم عنمي ملو لح ولو نيدلا ةاكز هيلع بجت ال ليقو ، هلجأ لحي مل ولو نيدل
 يف وه نم هيكزي امنإو ، سلفم ىلع وأ لحي مل نيد ىلع يكزي الو هضبقي ىتح
 ىتح ليقو ، ىضم ام ىلع هيكزيو هكلام لب وه هيكزي الف لح اذإو 3 هتمذ
 لحي مل ام ادبأ هتاكز همزلت مل اذكهو انيد رخال هاطعأو هضبق ولف هيلعو لوحب
 نم هطقسيو هكلام هيكزي ليقو ، ةقدصلا نم رارفلا دصقي وأ هديب وهو لوحلا
 مل ام لاملا سأر نم فلسلا نع ليق ، ىدؤيو هلجأ لحي مل ولو هتمذ يف وه
 هيف تبجو لح اذإ ليقو ، هنع ئدؤيف ضبقيو لحي ىتح ليقو ، ضبقيو لحي

 ةنسل ليقو ، ىضم ام ىلع هاكز هضبقو دعب سلفملا رسيأ اذإو ، ىضم امل
 مل وأ سلفم ىلع نيد يف ةاكز ال هنأ ىلع لوحلا لوحي ىتح ال ليقو ، ةدحاو
 هفلحف سلفملا ريغلا نايدملا هدحج نإف هضبق نم عونمم هنأ ثيح نم لحي
 ىدأ هفلحي مل نإو هل ءيش ال فيلحتلا دعب هنأل ةاكزلا همزلت مل مكاح الب ولو

 سيأ ابئاغ وأ هنم قحلا ذخأ ىلع ردقي ال نمم نايدملا ناك نإف لح اذإ هيلع

 هنم عنم هنأل كلذ يف همزلت مل هلحم لهج نيفد لام هل ناك وأ هفرعي ال وأ هنم
 لوصولا نم نكمت وأ هنم ذحملا هنكمأو بئاغلا مدق وأ ذخألا ىلع ردق اذإف
 . ماعلا راد اذإ وأ ةنسل وأ ىضم ام ىلع ىكز نيفدلا لحم ىلإ
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 ىضم ام ىلع ويغو كلذ يف ىكزي نأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 هكلم لخد نيح نم هتقوف هيلع علطي ل ثرإك هب ملعي ل الام كلم نمو

 يف اهبجومف قافأ وأ غلب مث انونجم وأ الفط كلاملا ناك نإف ، حيحصلا ىلع
 . ثإلا ريغ نم امهكلم لخد وأ هاثرو نيح نم امهتقو لوقي امهلام

 امهكلم يف هلوخد وه هايإ امهثراو حيحصلا وهو بطقلا لاق
 . ملعأ هللاو فيلكتلا نامز نم امهتقو لوقي امهنع امهطقسمو

_ ٢٣٤



 ةلامحلاو ةراجالاو قادصلا ةاكز يف باب

 نكل متت ال وأ ةاكزلا هيف متت ماعنإ وأ ةضف وأ بهذ ةجوزتل ضرف نإ
 اهيكرتو امه ضرف نيح نم تقوت لهف سمت ملو هيلإ مضت ام كلذ ريغ نم اهل

 نيح نم لوحلا متيو سمت ىتح هتاكز جرخت ال لاملا تقوتو ةاكزلل تقوت وأ
 نيلوألا نيلوقلا راثم سملل فصنلا فقوتو فصنلا ىكزت اهنأ ليقو آ تسم
 هقحتست و ت تءاش نإ هلك هيف فرصتتف دقعلاب اقادص ضورفملا قحتست له

 فصنلا قحتست ; اهنأ امهثلاث هفصن امهل ضرف سم عقي مل نإ نكل سلاب

 قادصلا بجو تسم نإف حاكنلا خسف نإو سملاب فصنلاو دقعلاب

 ةحص مدعل تذخأ ام در اهمزل الإو سملاب هايإ اهقاقحتسال هلك هل تيقوتلاو
 اه تقوي ال ليقف مهرد يتئام وأ ارانيد نيرشعب ريجأ يف فلخلا اذكو دقعلا

 . متي ىتح اهقحتسي ال هنأ ىلع ءانب هلمع متي ىتح

 اهقحتسا لمعلا يف عرش اذإ ليقو © ناويدلا راتخم وهو بطقلا لاق

 اهنم قحتسا اضعب لمع اذإ ليقو ، لمعلا مامتاو ، اهل تيقوتلا همزلو هنيح يف

 طرش امو هجح متي ىتح تقوي ال له ةرجأب جح ةيصو ذخآ اذكو هلباقي ام
 لخدي وأ جرخ نيح نم وأ اهذخأ نيح نم تقويو ربقلا ةرايز نم الثم هيلع
 . هلمع لباقي ام هكلم ىف

 ةميقل اعوجرم قحتسم اذكو يناثلا رايتخا ناويدلا رهاظو بطقلا لاق

 ةعابتك تاعابتو لاومأ يف داسف نم اهريغك وأ ةعتمو سراو ءانعك لودع

 نم هدعب امو ءانع نم روكذملا كلذ طقسي الف رهقلاب ىنزلاو نيعلاب ةباصالا
 بجيف ةميق ىلع امهنم ضارتب وأ مآحب موقي ىتح هقحتسم هل تقوي الو همزل
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 كلذو هيكزي الف هلام نم هل طاقسالا همزل نمل حصيو قحتسملا ىلع تيقوتلا

 هبابرأ فرعي مل نإو 5 اهنم هيلع ام نايدملا طقسي نيدقنلا يف دورطم طاقسالا

 نم نيعمل نكي مل اميف فلتخاو ةيدعت وأ ةلماعم نم كلذ ناك ءاوس لح نإ

 نيكاسمل وهام وأ سمخ وأ لاصتنا وأ ةاكز وأ دجسم وأ ةبقم لاك سانلا

 .... فالخ كلذ يف ال وأ همزل نم هطحي لهف تيم ةيصو نم مزالو
 دقو ، هؤاضق بج هيلع نيد كلذ نال لوالا حيحصلاو بطقلا لاق

 يغ هكزي مل هطح اذإ هنأ يناثلا هجوو ، ءاضقلاب قحأ هللا نيد كلع لاق

 رسيأ ام لمحت ام ليمحلا طقسي الو نيعم ناسنإ نيد فالخب ةاكز الب ىقبيف

 ىلع وأ سلفم ىلع لمحت ام ليمحلا طقسيو هتلزنمب ليمحلا ناك نإو ، ميرغلا

 ىلع ليمح ذخأ نإو ، هنم قحلا ذخأ ىلع ردقي ال نم ىلع وأ نايب الو ركنم
 تايب الو ركنأ وأ سلفأ نإف © ميغلا رسيأ ام المحت ام ناطقسي الف ليمح
 ركنأ وأ ليألا رسع نإو ، رخالا ال لمحت ام ةاكز ليألا ليمحلا طقسأ

 لجر ةلامح رثكأ وأ ناليمح ميرغلا ىلع ذخأ نإو ، ريخألا طاقسإ حص ميغلاك
 نايب الو ركنأ وأ سلفأ نإو © ميرغلا رسيأ ام طح الف هنكمأ نإو { دحاو

 مزتلي نأ نيدلا بر امهيلع طرشو المحت نإ اذكو سوؤرلا ىلع هبانم لك طح
 ةاكز ناطقسي الف رسعم نع ارسومو بئاغ نع ارضاحو تيم نع امهنم ايح
 تام نإو هبانم ةاكز لك طح رسعأ نإو ، هنع لومحملا رسيأ ام المحت ام

 امأو ، طقف هبانم رضاحلا وأ يقابلا طقسأ ميرغلا رسعأ دقو باغ وأ امهدحأ
 حص اذإ كلذ لصأو ، نيدلا عيمج رخالا طقسأ ميغلاك امهدحأ رسعأ نإ

 . نيدلا ءاطعإ همزل نإو ، طاقسإ هل حصي مل ويغ ىلع ليمحلا عوجر
 نم هيلع ام لجرلا طحي الو ناويدلا يف لاق هللا همحر بطقلا لاق

. ٢٣٦



 ناك نإ الإ سانلا ىلع نيد نم هلام يكزي الو ةضف وأ ابهذ ناك نإ الإ نيدلا

 . ةضف وأ ابهذ

 بهذلا ريغ نم سانلا ىلع هل اميف ةاكزلا بوجو رهاظلاو بطقلا لاق
 . ملعأ هللاو رجتلا هب دصق نإ ةضفلاو
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 لوحلا لامكتسا يف باب

 ةعبات ةدئافلا لهو لوحلا لامكتسا ماعنالاو نيدقنلا ةاكز يف طرش

 ىضمف لوح اهيلع لحي مل نإو 3 هتاكز تقو ءاج اذإ هعم يكزتف اهلصأل
 هنع هجارخإف هتاكز جرخأ ام دعب تدرو نإو © اهيلع ىضم هيلع لوحلا

 لوحلا نارود طرشب اهل تقوي وأ جارخالاو تقولا يف اهل لصأ وهف اهنع جارخإ
 لوق وهو اهدافتسا نيح نم لوحلا اهيلع راد اذإ اهيكزيف ترثك وأ تلق اهيلع
 ءاطعو رمع نباو يلعو زيزعلا دبع نب رمعو امهنع هللا يضر ةشئاعو ركب ييأ

 . يعفاشلاو يعخنلاو
 حلفأ مامالا لاقو لاق انبهذم وهو حصأ ليألاو هللا همحر بطقلا لاق

 هيف متي مل نإ اهيلع لوحلا نارود الب هعم ىكزتف اهلصال ةعبات ةدئافلا هللا همحر

 اهل فنأتسي لب هعم ىكزت الو لصألا عبتت الف باصنلا اهيف مت نإو ، باصن
 ىلع درت نأ امإ اهنأ اهليصفتو لصألا لاق ، لوحلا نارودل ىكزتف تقولا
 اهلعج نمف باصنلا ىلع تدرو نإف هنم لقأ ىلع امإو 0 ادعاصف باصنلا

 ةلقتسم اهلعج نمو دحاو لام امهنأل هلوح اهلوحف هيلع تدرو امل ةعبات
 حصأ ليكلاو لاق ، باصن متي مل ولو اهتدافتسا تقو نم اهلوح ربتعا مكحلاب
 رثكت ةدئافلا نإف ريبك جرح هيفف يناثلا فالخب هطابضنال انروهمج دنع

 نأ يناثلا ىلع مزليف رهش لك وأ ةعمج لك وأ موي لك ديفتسي دقو 3 اهتدايز
 كلذ ظفح يفو ةصوصخم ةدئافل صوصخم تقو لك اتاقوأ هلك كلذ نوكي

 . سبل هيفو ةقشم

 لماع وأ مامإب عمسن مل انإ اضيأ كلذل لديو هللا همحر بطقلا لاق
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 نم ذخأ راد اذإ لب لوحلا رودي ىتح لاملا بابرأ نع ةدئافلا ةاكز طقسأ

 ىتح لام يف ةاكز ال يور امل ةكرب نبا دنع حصأ يناثلاو لاق ، اهلك مهلاومأ

 لاومألا بابرأب رظتنا نمبلا ىلإ هثعب نيح ذاعمل كلع هلوقلو لوحلا هيلع لوحي
 . لوحلا اهب رظنيف لام ةدئافلاو الوح

 ةاكز رخأ هنأ ثيدحلا يف دري مل هنأ باوجلاو هللا همحر بطقلا لاق

 يف هباطخك اهبوجوب هبحاص هيف بطوخ لام ةدئافلاو لوحلا نارودل ةدئافلا

 ىلع درت نأ امإف باصنلا نم لقأ ىلع درت نأ يهو يناثلا ناك نإو ك باصنلا

 تدرو نإف باصنلا نع صقتنا ىكزم لام ىلع امأو & هتلغل طق كزي مل لام

 موي نم باصنلا امهعومجم نم لمك نإ لوحلا لبقتسا طق كزي مل لام ىلع
 لمحت اهنإف ىكزم لام ىلع تدرو نإو 5 هللا مهمحر انباحصأ نم اقافتا لمك

 ناك ولو لصألا ىلع ةدئافلا لمح نم لوق يف هلوحل ىكرتف هيلع تدرو ام ىلع
 ىلع تلمج امح هيلع تلمحف لبق هيف تبجو هنأل باصنلا نم لقأ لصألا

 باصنلا مت نيح نم تقوي ةكرب نبإك لصألا ىلع اهلمحي مل نمو باصنلا
 مث مهرد ةئام كلام كلمي نأ طق هيف بجت مل ام ىلع اهدورو لاثمو ةدئافلاب

 وأ ىرحألا هيف دافتسا موي نم تقوي هنإف { ىرخأ مهرد ةئام اهدعب ديفتسي

 ةيمست وأ ارانيد اهنم ىطعي مث اهل تقويو مهرد يتئام وأ ارانيد نيرشع كلمي
 ىلعو هتقو ضقتني هنإف لوحلا لامك لبق ةاكزلا ريغل عبر وأ فصنك هنم
 نإ اذكو © هنيح نم تيقوتلا فنأتسا ارانيد دعب دافتسا نإف {، ضاقتنالا

 كلذ نأل هتقو ضقتنا بصغب ولو لوحلا مامت لبق اهنم هكلم نم ءيش جرخ
 وأ ديب ادي ىرخأب نيتئاملا وأ نيرشعلا لدبأ نإو © ةاكزلا هيف بجت مل لام

 ءيشلا وه ءيشلا لدب له راثم فالخ ال وأ ضقتني لهف ائيش اهب ىرتشا
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 & هنم بصغ ام هيلإ در نإو اهضعب ضرقأ وأ اهضرقأ نإ ضقتني الو ويغ وأ
 ليقو & ضام ىلع يدويو ردي ل وأ لوحلا راد ءاوس هتقو يف وهف هسيأ دقو

 ىتح يدؤي الف لاز دق لألا مكحو سأي الإو عوجرلا دعب اتيقوت فنأتسي
 ضقتنا سلفأ مث اهل تقوف ارانيد نورشع دحأ ىلع هل نم اذكو لوحلا لوحب
 نأ هيف بجت ام ىلع اهدورو لاثمو فلخلا ىلعف راكنإب اهنم سيأ نإو © هتقو
 باصنلا ىلع اهلمحي هنإف ىرخأ ةئام ديفتسي مث اهل تقويف مهرد يتئام كلمي

 ىلوألا تفلت مث ىرخأ دافتسا مث هدنع ارانيد نيرشعل تقو نمف هيلعو 5 لزألا
 لوألا تقولا تبثي ال ليقو 3 هيلع تدرو ام مكح ةدئافلا مكحف هتقو تبل

 يتئام وأ ارانيد نيرشع ىلع ىكز نمو ةيناثلا دافتسا نيح نم تقوي لب
 ىكزيو يقابلا لصألا ىلع اهمضي هنإف ىرخأ دافتسا مث اهضعب فلت مث مهرد

 ةثالث اهيلع ىكز مهارد وأ ريناند نم هل يقب ام تباث وهو لألا هتقو ىلع

 وأ مهرد وأ رانيد ليقو ، نانثا ليقو ، معنلاو نيدقنلا يف لصألا لقأ يهو

 لصأتتو لقأ وأ مهرد رشع يقب ولو تباث تقولا ليقو 3 ةاش وأ ةرقب وأ لمج
 . سنجلا داحتال هسكعك ربتلل ككسملا لصأتيو سكعلاو مهاردلل ريناندلا

 لعجي مل نيسنج ةضفلاو بهذلا لعج نمو هللا همحر بطقلا لاق

 عيضف ارانيد نيرشعك لوح هيلع لاح اباصن كلم نمو رخالل الصأ امهدحأ
 مث اهدؤي ملو اضيأ هيلع لوحلا لاحف ةيناثلا ةنسلا يف هلثم دافتسا مث هتاكز

 نامث ىلإ ةنس لك يف كلذك مث كلذك دؤي ولو هلثم ةثلاثلا ةنسلا يف دافتسا

 انأل ةنس لكل ريناند ةعبرأ ةيضاملا نينسلا ىلع يدؤي نأ همزل هيكزي الو نينس

 بوجولا دعب ىكزي مل ىتمف هيلع تدرو ام مكح ةدئافلا مكح نأ انلصأ دق

 تدرو ام مكح ةدئافلا مكحو لوألا عم رثك نإو ، دافتسا ام لك ىلع ىكز

 ىلعو ارانيد ةيناثلا ىلعو رانيد فصن ىلوالا ةنسلا ىلع يطعي ليقو © هيلع
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 ضعب نع ليق هنأل نينس نامث متت ىتح امهنم لك يف بجت ام رخاوألا نينسلا
 . ةاكزلا جارخإ ولو تقولا دعب ءيش ةدئافلا يف بجي ال

 ةدئافلا يف مزلت ليقو ، عيض نإ موزللا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 . عيضي مل ولو
 هبشي ام هللا همحر حلفأ مامالا نع ركذ دقو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 اتيقوت هل فنأتسي ةاكزلا هيف بجت امم منغ نم دحأ هدافتسا ام لاق ثيح اذه

 ىلإ هفيضي هنإف هيف بجت ال انغ دافتسا نإ امأو 2 هيف كروش وأ لكلا هل ناك

 لثم مامالا ركذ يتلا ةلئسملا هذهو لاق ، لكلا ىلع يكزيو منغ نم هدنع ام

 . هلمأت اهانركذ يتلا كلت

 نأ يف الإ هلبق امل ةلثامم ريغ هاندجوف هانلمأت هللا همحر بطقلا لاق

 مامالا لاق اهف احيرص هلبق باصنل ةفاضإ لقأ دافتسا نإ هنأو ، اباصن دافتسملا
 هتلخد مث ضعب نود هتاكز ضعب ىطعأ نمو هلبق لاثملا يف اموهفمو حلفأ

 وأ اقلطم ال وأ اقلطم ةدئافلا ىلع يطعي لهف هحاضيإ يتأيس اك ةدئاف

 نأ رم امم حصف فالخ لاملا نم هيلع طعي مل ام ردقب ةصاحمب اهيلع يطعي

 . ملعأ هللاو ةاكزلا بوجو يف طرش لوحلا
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 تيقوتلا يف باب

 نم رثكأ تقوي ال نكل تيقوتل ا قلطم بج اول ١ هلل ا همحر بطقل ا لاق

 تقويلف لقأ زاجو رهشلا وهو هءازجأ دحأ تقولا نكيلف ارهش رشع ىنثا نم

 كلذب ملعيل بج اول ا ا دأل ةينو ه اضرل دصقو هلل ا ةمحرل برقتب امولعم ارهش

 نإف ناضمر وأ ابجر وأ امرحم رهشلا نوكو بجو ام ءادأ هيلإ يهتني تقو

 مث ويغل جيلوت ةبهب هكلم نم هجرخأ ةثالثلا رهشألا هذه ريغ يف لام هلخد
 . هل اتقو هلك رهشلا نوكيف اهدحأ نم موي رخا دنع هل هدري

 اتقو هلك هلعجيو رهشل ١ لوأ ٥ دري نأ يدنع زوجيو هلل ١ همحر بلطقل ١ ل اق

 الو ذئنيح اهؤادأ هيلع بجو هتقو رهش لاله رهظ اذإف هترغ نم تقوي الو
 نإو 0 ايدؤم ال ايضاق ناك خلسنا اذإف خلسني ىتح عيضم هن أ هيلع قدصي

 ىتح طعي نإو 0 عيضم ريغ هن ال ءيش همزلي ل هتقو رهش ف هلام فلت

 هيف دافتسا نإو اهؤاطعإ هنكمي مل نإ الإ هتاكز هتمزل هلام فلتف تقولا جرخ

 ماد ام هتاكز همزلت ليقو © اضيا داهملا ىلع ءيش همزلي ل ىطعا ام دعب ائيش

 . تقولا

 اذإف رهشلا لوأ نم تقو نإو ليرألاب لمعلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاطعإلا هنكمأ دقو اهطعي ملو اهلزع نمو عيضم وهف يكزي ملو موي هنم ىضم
 © نالوقف هنكمي مل نإو ، هدعب وأ تقولا يف اهطعي مل ام هيكزي دافتسا ام لكف

 . اهظفح عيضي مل نإ ال ليقو ، اهنمض تفنلتف اهلزع اذإو

 . يقب ام ىكز الإ و نمص طرف نإ ليقو ئ هتمزل رخ ا نإو ز همزلت ال تعاضف
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 ءاهقفلا دنع وهف هلك تيقوتلا نم ركذ امو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 نيذلا راظنلا ءاهقفلا امأو ، مهخايشأ نع اوظفح ام رهاظ ىلع نيرصتقلملا

 مويلا تيقوتلا يف لاملا بحاص مهدنع دجي الف رظنلا مههقف ىلإ نومضي

 برغملا لثم تقولا وهف هيف هكلم لاملا لخد يذلا تقولا نكلو رهشلاو

 هل عسويو ءادألا هيلع بجي تقولا كلذ ىلإ ةنسلا نارودبف لاوزلا وأ ءاشعلاو
 هعيبل جاتح ا ام عيبي ام رادقمو ةاكرل ١ ذخأي نم لإ لصويو بسح ام رادقم

 يف ءاهقفلا باوجك روكذملا تقولا يف راظنلا باوجف 3 هنمت نم يطعيل
 لبق ةقدصلا ليجعت ف فلخلا ليق كلذ ىللإ ءاهقفلل يعادلاو مويلاو رهشلا

 نارهش وأ رهش الإ ةنسلا يف قبي مل نإ زوجت وأ ةالصلاك عنمي له اهتقو
 . ءارقفلا جايتحال

 زوجي وأ ءارقفلا ةجاحل ال ناك ولو كلذك زوجيو هللا همحر بطقلا لاق

 رثكأ ىضم نإ وأ ةعبرأ تضم نإ زوجي وأ رهشأ ةينامث تضم نإ مهتجاحل

 يرهزلاو يعخنلاو ريبج نبا لوق وهو لاق ، اهنكأ ضمي مل نإو زوجي وأ ةنسلا

 . اهلوأ لوخدب زوجيف نيكاسملل قح اهنأ ىلع ءانب :يعازوألاو
 لبق ليجعتل ١ زوجحم و ا اندنع حيحصل ١ وه مل اقح اهنوكو بطقل ١ 9 اق

 ىلع لدي ام ثيدحلا يفو ، لداعلا مامالا نذإب وأ اقلطم اضيأ ةنسلا لوخد

 ةاكزلا ضبقل رمع ثعب ةيفع هنأ وهو هفعضو رهش نم رثكأب ليجعتلا زاوج
 مل يمع نأ لاقف © هلام ةاكز عنم كمع نإ لاقف عجرف هعنمف سابعلا ىتأف

 لبق لاملا فلت نإ اهيف ع وجر الو نيماع ة اكز انلجعف انجتحا نكلو عنمي

 لبق رخآ الام دافتسا نإ فلخلاو هلبق اهجرخأ دقو عييضت الب هيف وأ تقولا

 . ال مأ تقولا دنع هيزجي له تقولا
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 هيف لاق ذإ كلذ ضعب فلاخ ام جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلإ اهادآ نإ ليقو ث اقافتا هزجي مل ةنسلا لوخد لبق ةاكزلا ىدأ نإ فنصملا

 لبق ىطعأ نإ ال هافك ةبح لثم نم داصحلا لبق ئطعأ نمو هازجأ مامالا
 ةاكز ضعب زاجأو ةجاحلل كاردالا لبق زوجي ليقو ، رمتلا يف اذكو كاردالا

 تقولا ىلإ ريقفلا ءاقب طرتشي نيرهش وأ رهشب زيجملاو مويب تقولا لبق قرولا
 فلأ هدنع نمو اهداعأ الإو هرضي الف اهب هانغ الإ ةاكزلا هذخأ زاوج لاح ىلع

 يفلأ تراصف نينس اهيكزي الو رسيت ام رهش وأ ةنس لك اهيلإ فيضيو مهرد
 طاتحاو ةنسل نيفلأ مزلي ام ىطعأو © ةيضاملا نينسلل فلأ ىلع يطعأ مهرد

 ام ملعي مل اذإ كلذو ، همزل ام ىطعأ هنأ نيقتي ىتح ةنس لكل ةدئافلا يف

 لاح نأ ىلإ اهكزي ملو اهيلع لوحلا لاح مهرد اتئام هديب نمو ةنس لك دادزي

 اهيف همزل الإو هلبق اهدافتسا نإ نيرشع نيتنسل اهاكز ةئامعبرأ هديبو يناثلا
 مت نإ رب ةلالد ءارقفلا اهذخأف زرح يف اهلعجو هتاكز زيم نمو رشع ةسمخ
 نيرشع لثم كلم نمو ىداو انمض اصصلت اهوذخأ نإو ال ليقو مهلعف مه
 نإ اهريغ همزلي الو نيرشعلا ىطعي ليقف رثكأ وأ ةنس نيعبرأ اهكزي ملو ارانيد
 اهكرت نإو هدنع نم اهلثم ىطعأو اهاطعأ نينامث اهكرت نإو نيعبرأ اهكرت
 . رشع ةسمخف نيثالث اهكرت نإو ةرشعف نيرشع

 وأ نيعبرألا قوف كرت ام بسحي اذكهو هللا همحر بطقلا بطقلا لاق
 فصن ىلألا ةنسلا ىلع ىطعي ليقو ناويدلا رهاظ راتخم كلذو لاق ، اهتحت

 نيعبرأ كلام اذكو نينسلا يتاب يف باصنلا نع اهناصقنل ويغ مزليال مث رانيد
 ةالصلاك ةمذلا ىف هلل اقح هدنع ةاكزلا تناك نمف ةنس نيعبرأ اهكزي ملو ارانيد

 قلعتم قح لاق نمو ارانيد نيعبرأ ةنس لك هدنع نأل اهلك اهئاطعإ همزلا
 . نونسلا ترثك نإو ةاكزلا نم هيلع ام ةنس لك هنع طحي لاق 2 ءارقفلل لاملاب
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 طعي نإ هلاثم اندنع حيحصلا وه لوقلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 ةصح طقسيو ارشع الإ ارانيد اهدعب عبرأ ىلع ممت ارانيد ىلرألا ةنسلا ىلع

 ريناند ةعبرأ نود ام وهو صقولا ةضيرف ىلع دئازلاو ءارقفلل قحتسملا رانيدلا
 نود اميف ءيش الو رانيد رشع هنم ةعبرأ لك يفف نيرشعلا ىلع دازام نأل

 ربتعيف اهنع صقنلاب نيثالثو ةتس نم ةضيرفلا رسكنت نينس عبرأ دعبو ةعبرألا
 نم اضيأ قحتسملا ةصح طقسيو اسمخ الإ ارانيد ةنس لك طعيلف اهنود ام

 ةنس لك ىلع دؤيلف نيثالثو نينثإ نم صقنلاب اضيأ رسكنت ىتح نيثالثو ةتس
 ىلعف نارشع امأو نيرشعلا ىلعف رانيدلا فصن امأ ، هراشعأ ةثالث الإ ارانيد

 الإ ارانيد كلذ دعب دؤيلف نيرشعو ةينامت نم صقنلاب رسكنت ىتح ةيناملا
 ىلع دؤيلف نيرشعو ةعبرأ نم رسكنت ىتح رانيد فصن ةنس لك ىلع نيسمخ
 هيلع ةاكز الف طاريق فصنب نيرشع نم رسكنت ىتح رانيد فصن ةنس لك
 . ملعأ هلل او دعب

_ ٤٥



 ضرورعلا ةاكز يف باب

 رثكأ وأ باصن اهيف لبحو رجت اهب دصق نإ لوصألاو ضورعلا ىكزت
 ةنس ةقفنل تلعج نإ لثم رجت اهب دصقي مل نإو هب متي ام هدنع نكلو لقأ وأ

 كلذو اهيف ةاكز الف رجتلا الو ةقفنلا دصقبال تكرت وأ ةوسك وأ نينس وأ

 دعب ىكزي ريعشلاو ربلا نأ الإ ريعشلاو ناجرملاو رهوجلاو ديدحلاو ساحنلا لثم

 تصقن وأ تداز اهتميق ىلع وأ اهيف لعج ام ىلع ضورعلا ىكزت لهو دصحلا
 . فالخ اهتميق ىلع وأ اهيف لعج ام ىلع اهكزي نأ نيب ريخم وه وأ

 رباج لوق ثلاثلاو يرصبلا نسحلا لوق لوألاو هللا همحر بطقلا لاق

 يوتست ام ربتعيف رجتلل ضورع اهنأل يدنع حيحصلا وهو لاق ديز نب

 ىكرت لاق نم نأ كلذ ليصفتو هئاقب مدعل ريغ نم اهيف لعج ام ال رجتلاب
 عاتم يف نيعلا لعج نإو هب عاتملا عبي مل ام هيلع يدؤي هنإف اهيف لعج ام ىلع

 هملسأ وأ نزولاب نطق وأ ريرحك طبضي امم ناك نإ عاتملا ضرقأ وأ رجتل

 بهذلا نم هيف لعج امب عاتملا عبي مل ام عاتملا يف لوعجملا لصالا ىلع ىدأ

 ىلإ فرصلاو ميوقتلا يف جاتحي الو اهيلع اهاكز اهتميق ىلع لاق نمو ةضفلاو

 لعاجك كلذو باصنلا نم لقأ اهيف لعج ولو دحاو نيمأ يفكيو قوسلا
 عاتملا ضعب فلتف كلذ لبق اهنع دؤي ملو رجت عاتم يف اهل دع وأ ارانيد نيرشع

 ضقتنا هوحنو نارطقب رييغتب وأ قارحإ وأ عطقب نإو لوحلا هيلع لوحي نأ لبق
 نم ريناندلا كلت تصقنف بح يف ارانيد نورشع تلعج نإ اذكو هتقو

 تقولا ضقتنا باصنلا نم لقأب بحلا موق نأب بهذلا باصن نع ةضيرفلا

 تبث رخا اعاتم اهب ىرتشإو نيرشعب نورشعلا هيف لوعجملا عاتملا عاب نإو اضيأ
 لدب مكح لاق نم لوق ىلع الإ همزليام لوأك نيرشعلا ىلع ىكزو تقولا

٤٦



 لعج مث نيرشعلا نع ديزأب عاتملا عاب نإو ءيشلا كلذ مكح ريغ ءيشلا
 لقأب عاب نإو ليألا هتقو ىلع يناثلا يف لوعجملا ىلع ىكز ناث عاتم يف ةميقلا
 نإف لوحلا مامت ىلع ةميقلاب يكزي نم لوق يف ةميقلا ىعارتو لوألا هتقو ضفتنا
 الإو هاكز باصنلا وهو هنع يدؤي ام هيفو لوحلا لاحو هنع يدؤي ام دجو

 تصقن وأ تداز اقلطم اهتميق ىلع ضورعلا ىكزت لاق نمو هتقو ضفتناو الف
 دويلف ى 5 صقن ناك نإو اهنع ى دأ ة دايز تناك نإف اهيف لعج ام ىلع ىكز

 ارانيد رشع ةعستك باصنلا نم لقأ لعاج اذكو لغش الو اهيف لعج ام ىلع
 مهرد يتئامب وأ ارانيد نيرشعب دعب موق مث رجتل عاتم يف امهرد نيعستو ةئاك وأ

 ناك نإ تقولا ضقتنإ ميوقتلا دعب تصقتنا نإف ميوقتلا نيح نم تقو
 ناك نإو لبق كزي مل امم مهاردلا وأ ةلوعجملا ريناندلاو تقولا لبق صاقتنالا
 اذكو ريناند ةثالث هتميق نم يقب ام تقب اقلطم تقولا دعب صاقتنالا
 هتميقل رظن عاتملا ضعب فلت نإ اذكو نيدقنلا ةلزنمب اذه ىلع ةميقلاف مهاردلا

 لعجام ىلع داز نإف لوح هيلع لاحف رج يف ليق هنع ىكز اباصن لعج نمو
 ىلعف رعسب صقن نإو هعيبي ىتح هيف لعج ام ىلع ليقو دئازلا ىلع ىكز هيف
 ةميق يف ناك نإ ىكز قرحي وأ قرسي نأ لثم هنيعب صقن نإو هيف لوهجملا
 ىكز باصنلا متيف هيلا مضي ام هدنع ناك نإف الإو رثكأف باصنلا يقابلا

 ثلاثلا لوقلاو ليألا لوقلا نيب عمجلا ىلع اذهو لصألا يقب ام تباث تقولاو
 هنع ىكز لام نم مهارد وأ ريناند ةثالث لعج نم ليق ام لوقلا اذه لدو

 دعب رعسلا عجر ولو تقولا ضقتنا رعسلاب ولو هضعب فلت نإف رجت يف لبق
 موق نإف ةثالث ىوسي ام يقب وأ فلتي مل نإو ةثالث قبي مل هنأل هيلإ هنع هصقن
 مل ليقو ةميقلا ىلع ليصألا تقولا لولح دنع ىكز باصنلا ردق هيف دجوو

 ام ىلع ىكز رثكأ وأ باصنلاب رجتلا عاب اذإف رجتلا عيبي ىتح ءيش همزلي
٧؛ؤ؛



 ىدأ يذلا لاملا امهو ءاملعلا دنع نيرمألا يواست ىلع لدي فلخلا اذهف ىضم

 ىلع ءادألاب ومأ نمف ةلمجلابو لصألا لاق .0 هنع دؤي مل يذلاو لبق هنع
 ءادألاب رمأ نمو هماكحأ يف هنع ىدؤي يذلا دقنلاك هدنع عاتملاف هيف لعجام

 لبالاو بوبحلاك ىكزملا لاملا رئاسك هنع ىدؤملاك هدنع يهف ةميقلا ىلع

 عاتملا نأ وهو ثلاثلاو لألا امه هلاح رهاظ نيلوقلا نيب عماجلاو لاق ك منغلاو
 يذلا دقنلا ةلزنمب ةميقلا نم داز امو ىواس وا صقن نإ هيف لعج ام ةلزنمب

 . ملعأ هللاو ةلمجلا يف ةاكزلا هيف بجت

٤٨



 ضارقلا ةاكز يف باب

 ام ملعي ىتح حبر لاملا يف ناك ولو ةاكز ضارقلا ذخآ ليق 5 مزلت ال

 يف باصنلا هل مت نإ لوحلا نارودل ىكزو تقو ملع اذإف ، حبرلا نم هل حصي

 يف لعج ام ىلع هادأتسا نم لوق ىلع اذهو هضبقي مل ولو هلام عم وأ همهس
 & موق حبرلا ناك نإف موق نم لوق ىلع انينب نإو ائيش هيف لعجت مل وهو رجنلا
 مت اذإ هنع ىداو ميوقتلا نيح نم هل تقو باصنلا ردق همهس يف دجو نإف

 ىدأ لاملا بر عم مستقا اذإ ليقو ضارقلا لام نم ال هسفن لام نم لوحلا

 مل ةنس نع ال اهيف حبر ام ردقب ةنس لك ىلع يدؤي ، ةيضاملا نينسلا ىلع
 . ةنس لك ىلع عفد ام ىلع لاملا بر ىدأو اهيف حبري

 يف عفد ام ىلع يدؤي هنأ انبهذم نأ تملع دقو هللا همحر بطقلا لاق

 ةنس لك ىلع اضيأ حبرلا ىلع لاملا بر يدؤيو مسقلا رظتني الو ةنس لك
 وأ فوقولا يف ناك ولو هنيمأ هنأل ةنس لك يف هحي هنأ رجات هب وبخأ امب ناب
 ةنس لك يف هل حص يذلا ملعي ملو مدق وأ وبخي نأ نودب تام نإو ث ةءاربلا

 اعاتم رتشم اذكو يضاملا ىلع كلذك دؤيلف ةنسلا كلت يف هل حص ام رظن

 ثدح وأ هارتشا نيح ارانيد نوعبرأ هتميقوارانيد نيرشعكب لجأل نيدب رجتل

 نإف © هعيبي ىتح ائيش همزلي ال رجتلا يف لوعجملا ىلع هاداتسا نمف ءالغلا
 هنع يدؤي اك لجؤملا طقسي ال هنأل اهل تقو نيدلا لولح لبق نيعبرأب هعاب
 ليقو ، يقابلا ىلع ىدأو نورشع وهو هيلع ام لباقي ام هنع طح لح اذإف هبر
 رجت لام دريو نيرشعلاك رجتلا عاتم ذإ رجتلا اهب يرتشملا نيرشعلل تقوي

 ةينلا عم ظفللا نم رجتلل بسكلا در يف دبال هنإف هسكع ال ىونلاب بسكل
 . لوقلا اذه يف

٤٩



 هدحو ىونلاب ولو اضيأ هيف زاوجلا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 ةلغ نم رجتل يرتشي نمو زاوجلا ىلع لدي تاينلاب لامعألا امنإ لع هلوقو

 لوعجملا ىلع يدأتسمل ىرخأ ابوبح ناك ولو رخآب اعاتم الدبم منغ وأ لخنك
 . هيف همزلت ام هربجت يف لعجي مل ذإ لوحلا لوحيو نيعب عيبي ىتح هنع اهطقسي

 تقولا ذخأيو موقيف هايإ اهمزلي موقملاو ناويدلا راتخم وهو بطقلا لاق
 ناك نإ اضيأ فلخلا ىلع ةميقلاب لدبي ناك نإ اذكو حيحصلا وهو ةميقلاب
 مهاردلا وأ ريناندلاب عيبي ىتح تقوي ال مأ رخآ يف ذوخأملا عاتملا رعسب تقوي

 عاتملا ءارش نوكي نأ هبشيو عاتملا يف لعج امب هنيح يف تقوي ليقو ، تقويف
 وأ رخا نود عاتم يف انمث لخدأ نإ اذكو ، ىنعملا اذه ىلع الجاع وأ ةئيسن

 نمثلا هلخد ام وأ هنع يدؤيو لكلا موقي لهف ضعب نود عاتم نم ضعب يف
 ةضف وأ بهذ نم اناوجرا اهملعل ىرتشا همنغ فوص نم ابايث عناصك طقف

 موقت وأ ناوجرالا ةميق ىلع وأ ةضف وأ بهذ نم هيف لعج ام ىلع يدؤي لهف
 نمو فالخ باصنلا هيف غلب نإ لكلا ىلع يدؤيف اعم ناوجرالاو بايثلا

 بجحت ام هنم دصحف هثرحف ارانيد نيرشعكب ثرحل هارتشا وأ رجتل ابح ىرتشا
 بوبحلا ىلع يدؤي ليقو ، اضيأ رشعلا ىدأو هيف لعج ام ىلع ىدأ ةاكزلا هيف
 لك اذكو طقف بحلا يف لعج يتلا نيرشعلا ىلع يدؤي ليقو ، طقف رشعلا
 هثرحف ابح هب ىرتشا وأ رجتل هلعج نإ ارانيد نيرشع نم رثكأك هيف بجت ام
 نيتئامب لجرل اهعاب مث ادقن ةعلس اهب ىرتشاف رانيد ةئام هل نمو فلخلا ىلع

 . ةعلسلا يف ةلوعجملا ةئاملا ىلع لوألا دؤيلف ىرخأ ةئام لجرلا دي يفو ةئيسن

 لجأ لحي ىتح هيلع ةاكز ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

ىتح ليقو ، ةدحاولا ةنسلا ليقو ، نينسلا نم ىضم ام ىلع امهيكزيف نيتئاملا



 نأل ةعلسلا نود هديب يتلا ىلع يناثلا يدؤيو لجألا لولح دعب لوحلا لوحي
 . ةضف وأ بهذ نم ائيش اهيف لعجي مل ةعلسلا

 ةعلسلا ىلعو هديب يتلا ةئاملا ىلع يدؤي يناثلا نأ قحلاو بطقلا لاق

 طقسي الو اهنمث ىلع لوحلا لوحيو اهعيبي ىتح الوأ هب اهارتشا امب وأ ىوست امب
 ةئاثلثب ثلاثل ةعلسلا يناثلا عاب نإو ، ناتئاملا وهو لحي مل ذإ نيدلا نم همزل ام

 امب وأ اهارتشا امب ةعلسلا ىلعو اهيلع دؤيلف ىرخأ ةئام ثلاثلا ديبو ةئيسن

 ام عاب ام دعب يناثلا يف فلخلاو لحي مل ذإ ةئاثلث وهو همزل ام طحي الو يوست

 وهو لألا ىلعف ال مأ لزألا اهيلع يدؤي يتلا ةئاملا طقسي له لوألا نم هارتشا
 هيلع ىدؤي لام لك نال ةاكزلا همزلت مل لوألا اهيلع يدؤي يتلا ةئاملا طقسي هنأ

 الو هلك هلام يكزي نيد هيلع نم نأ لاق نم دنع الإ هطقسي ميرغلاف هبر

 الام سيلو هدح ىلع هسفنل يكزي الك نال هيكزي نيدلا كلذ هل نمو هطقسي

 ال امكف ةضفلاو بهذلا نيد الإ نايدملا نع طقسي الو نيترم يكز انيعتم

 بهذلا نيد نع الإ طقسي ال كلذك ةضفلاو بهذلا نيد نع الإ يكزي
 . ةضفلاو

 نأب اهريغو ةضفلاو بهذلا نويد نيب انقرفو هللا همحر بطقلا لاق
 بهذلا فالخب اهتاكز ذخأيف لماعلا هدصقي رهاظ لام ةيشاملاو بوبحلا

 يف ال ةيشاملاو بوبحلا يف هكيرش بيصنب متتسي كيرشلا نأ ليق امك ةضفلاو
 . انركذ امل ةضفلاو بهذلا

 ةالصلاو موصلا ةلفان نأ هللا همحرا فسوي يبأ نب دواد نعو لاق

 اذإ بوبحلا ةاكز نأو { سانلا تاعابت نم هيلع امل ناسنالا يزبت ةقدصلاو

 . نيدلا نم هيلع ام طحي اهيطعي نأ دارأ

٥١



 نيد طقسي نايدملا نأ انباحصأ ضعب لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ةئامب اعاتم ىرتشا نمو رفعج نبا رظناف لاق لحي مل ولو ةضفلاو بهذلا
 كلذك نيتئام رخالا هيرتشم هعابف ةئيسن نيسمخو ةئامب هعابف ادقن رانيد
 ىلع يدؤي لرألاف ناتئام ثلاثلا دنعو ، نوسمخو ةئام يناثلا دنعو © ةئيسن
 وهو لوألا ىدؤم هنع طحو نيسمخلا ىلع يناثلاو ، اهب هارتشا يتلا ةئاملا

 . اهنع يدؤي يتلا ةئاملا

 موقيو هديب نيتللا نيتئاملا ىلع ثلاثلاو رهاظ ريغ اذهو بطقلا لاق

 لك يدؤي ليقو ، ةعلسلا ةميقو نيتئاملا عيمجلا ىلع يدؤيو هديب ناك نإ عاتملا
 . همزل ام مهنم لك طح نيدلا لحأ اذإف ، هديب ام ىلع

 . ملعأ هللاو لطاب لوقلا اذه لبق امو هللا همحر بطقلا لاق

٥٢



 منغلا ةاكز يف باب

 نكل هللا همحر بطقلا لاق كلملا رارقتسا نيدقنلاك منغلا يف طرش

 مهاردلا فالخب ةمذلا يزجت الو ضبقلا هيف طرتشي منغلا يف كلملا رارقتسا

 اهنود ام ال ةاش نوعبرأ وهو باصنلا لاكو لوحلا طرتشيو منغلاك رقبلاو لبالاو
 ةاشلا نا مهضعب ىعداو يقابللو اهل ةاكز اهنم ةاش اهيفو اعامجإ ليق ليلقب ولو

 اهيفف ةئامو نيرشع ىلإ ةيتالا ريداقملا يف اذكو اهريغ نم نيعبرألا ىلع ىطعت

 نإف ، نيتئام ىلإ نيرشعو دحاو ةئام عومجملا نوكيف ةدحاو تداز نإ ناتاش

 الو ةاش ةئام لك يفف تداز نإف ، ةئامثلث ىلإ ةايش ثالث اهيفف ةدحاو تداز

 ىطعي الو ةاش ةئام لك يفف ةئامثلث عم نيعستو ةعستك ةئام متي مل اميف ةاش

 . دئاز نيعستلاو عستلا ىلع
 ثالث ةدحاوو نيتئام يفف حيحصلا وه كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 لاقو لاق ، نيعستو عستو ةئامثلث ةاكز هايش ثالثف ةاش ةئامعبرأ متت مل ام ةايش

 اذإو © عبرأ اهيفف ةدحاو ةئاغلث ىلع تداز اذإ منغلا يف نأ حلاص نب نسحلا

 ةاش مسا هيلع قدصي امب باصنلا متيو سمخ اهيفف ةدحاو ةئامعبرأ ىلع تداز

 ولو تاهمالا عم دعت لهف راغصلا يف فلخلاو ةليلع وا ةليزه وا ةبيعم ناو
 نع تنغتسا اذإ وأ دلو نيح نم ناسنإ يمدالا نأ امك يعارلا اهلمحي الاخس
 برعلا دنع ةاشلا مسا هيلع عقو ام وأ عاضرل جاتحت الو اهدحو يشمت اهريغ

 فالخ يرجي ءام هيف ناك اذإ وأ اقلطم يداولا زواجام وأ اهتنس تمت اذإ وأ
 . ناك ام ةاشلا دلو يهو ةلخس عمج لاخسلاو

_ ٥٢٣



 نإ ةقدص ةعسكلا يف سيل ةع هلوق يف مهضعب نعو بطقلا لاق

 ناب زعمل ناض مضيو زعملل لاقتو ناضلل لاقت ةاشلاو منغلا راغص ةعسكلا

 دحاو سنج امهو ازعم رثكألا نوكت نأب هسكع زوجيو 5 اناض رثكألا نوكي
 . اقافتا ليق ضعب عم هضعبب باصنلا متي

 كلذ ريغ ليقو ، زعملا ىلإ ناضلا مضيو ناويدلا يفو بطقلا لاق

 لبإلا يف اذكو © قارعلا لهأو كلامل افالخ هكيرش مهسب كيرش متتسيو
 اهطلخي مل نإو 3 هتصح ردق ىلع لك يدؤيو ، ةدحاو ماعنألا ماكحأو رقبلاو

 عار اهعمجي نكل منغ يف ةكرشلا نكت مل اذإ ليقو ، لحفو بلحمو ضيرمو عر

 لاقو . لاق لك بيصن نيبت نإو ، ةاكزلا اهيف تمزل لحفو بلحمو ضيرمو
 لاق ، لك بيصن نيبت ولو ةنس ضيرملاو بلحملا اهعمج اذإ اهيف مزلت رفعج نبا
 فرع اذإ سواطو ءاطع لاقو © لاق كرتشملا يف الإ ةاكزلا مزلت ال هنأ حيحصلاو

 عار قيرفت هيف رثؤي ال دحاو كلامل نوكي ام نأو { نيكيرشب اسيلف هلام لك
 ةيوسلاب امهنيب لضفلا ناددتي امهنإف نيطيلخ نم ناك ام هع هلوق نكل
 اهصقن وأ ةاكز ةدايزب رثؤي الثم داجر منغب همنغ لجرلا طلخ نإ ىلع لدي
 اكرتشا امم امهمزل ام ايطعأ اذإ لضفلا در امهنيب روصتي ال نيكرتشملا نأل الثم

 امهنع يفكتف امهمنغ نم ةاش هوحن وأ مامالا ذخأب نيطيلخلا يف روصتي لب
 متتسيو وريغ وأ دقن نم هبوني ام هل يه نمل هل ةاشلا كلت تسيل نم يطعيف

 لام امهدحأ عاب اذإو ، امهلام اطلخ نم امهو ماعنألاو راثلا يف ناضوافتملا

 . هيلع ريغي مل هبحاص
 كلام ىلام هبحاصل لك لاق نم امهأ نسحألاو هللا همحر بطقلا لاق

 نيب يهو نالوق طقف ةدئافلا يف وأ لوصألا يف كارتشالا بص,ش نم لهو

 ءيش نع هبحاص امهدحأ لءاسي الو نابساحتي الو امهترمت اطلخي نأ نيجوزلا
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 نإو ، لمح الو امهيف ةضوافم الف ةضفلاو بهذلا الإ ةاكزلا يف لمحلا حصيف

 عبت نيضوافتملا لماعو لمحو ةضوافمف هيف فرصتي اهنذإ الب هتجوز رمأ يلو
 . ال ليقو & امهل

 هتيب باب هيلع دس ام يكزي نأ لجرلا ىلع مهضعب نعو بطقلا لاق

 راثلا يف ةضوافملاب لمحلا حصي ليقو © اهيلح الإ هتضوف نإ هتجوزو هينب نم
 دجو ام ىنعمو . ها الصأ نيضوافتملا نيب لمح ال ليقو ، دقنلاو ةيشاملا نود

 اهنم رارقلا نع يهنلاف ةقدصلا نم رارفلا هسكعو عمتجم نيب قرفي ال رثألا يف

 وه عمتجملا منغلاف عمجلاب وأ قيرفتلاب ةقدصلا يف لماعلا ديزي الل هنع يهنيو

 مهضعب نعو لحفو عارو بلحمو ضيرم هعمج ولو موسقملا وه قرتفملاو كرتشملا

 منغلا كلاملو مامالل ةقدصلا يباجل يهنلا هجوتو ةكرتشم يهف لحف اهعمج نإ
 ال ثيح ةاكزلا اهنم ذخأيل ىتش لاجر وأ نيلجر منغ نيب عمجي نأ لوألاف

 كلام ةفدصلا ةثك ةقرفلا بجوت ثيح عمتجم نيب اضيأ يناجلا قرفي الو مزلت
 هجوتو ثالث هتمزل هتمزل نيعبرأ نيعبرأ اهقرف اذإو ، ةدحاو هتمزل نيرشعو ةئام

 بجوت ثيح عمتجم نيب قرفي الو قرتفم نيب عمجي ال كلذك كلاملل يبنلا
 نوعبرأ امهنم دحاو لك دنع نيلجرك اهترثك وأ ةقدصلا ةلق عاتجالاك ةقرفلا

 نوعبرأ لجر دنع ناك نإ اذكو اهاقرف نإ ناتاشو اهاعمج نإ ةدحاو امهتمزل

 ةاكزلا هتمزل كلامل باصنلا عمج ىتمو يدؤي رافلاو ةقدصلا نم ارارف اهقرفف
 هل عمج ىتمو 2 ءازجألا ريغب اهضعب فلاختب وأ اهريغب وأ تعمتجا ءازجألاب
 نوكت نأب ةدحاو مهتكرش نوكت نأ طرشب ةاكزلا هتمزل باصنلا هءاكرش عم
 نم باصنلا هل عمج اذإو ، اعابرأ وأ اثالث وأ افاصنإ اهلك ةاش نوعبرأ مهنيب

دحأ وه سيل هجو نم هتمزل نافرظت ءازجألا ريغ هجوو ءازجألا هجو نيهجولا



 ضعبل هلام ضعب مض هلك ىلع رخا هجو نمو باصنلا ضعب ىلع نيهجولا
 هدحو اهكلم يتلا نيعبرالا ىلع ةدحاو ةاش ةدحاو ةاكز لكلا ىلع ىكزو

 نيهجولا الك نم ويغ نود ةاكزلا هتمزل نإو © ةكرتشملا نيعبأل ا نم هلام ىلعو

 ةاكزك رخالا ةاكز نم رثكأ اهب درفنملا نيعبرألا :ارك امهدحأ ةاكز نأ ال

 فاضم دحاو لام ةاكز لاملا لك ىكز نيعبرألا ةكرش نم هل يتلا نيرشعلا
 وأ اهريغب وأ ءازجألاب ةاكزلا همزلت نأ وهو ليألا لاثم تنك وأ هتاكز تلق هيلإ
 الجر نينامث عم كرتشا نإ اذكو 5 همزلتف ةاش نيعبرأ لجر كلمي نأ فلاختب

 هنيب ةاشو نيفصن ديز نيبو هنيب ةاش نوكت نأب ةاش مهنم لك عم كرتشا نأب

 هلامكتسال ةاش همزلت هنإف الجر نينامث ىلإ اذكهو ، نيفصن ورمع نيبو
 هلو افاصنإ ةاش نيرشعو دحاو عم كرتشا وأ ةاش نوعبرأ وهو باصنلا

 هضعب فلاختب ناك نإو {“] باصنلا لامكل تيقوتلا همزل نوثالث هتصاخ

 اهريغب هضعبو هايش رشع يهو افصن نيرشع هل نأل اهريغب هضعبو ءازجألاب

 ىلع يش الو ةاش همزلف نوعبرأ ةشعلا عم نوثالثلاو هدحو نيثالث هكلمل
 ةكرشلا نوكتو باصن هءاكرش عم هل عمتجي نأ وهو يناثلا لاثمو ، هكيرش
 3 باصنلا لامكل هكيرش عم يكزي هنإف نيعبرأ ويغ عم كرتشي نأ ةدحاو

 همهس يف هل ممت ولو ةلماك ةاش ال طقف ةاش فصن همزل نينامث يف كروش نمو

 نيب اذكو ث هلفط منغب لجرلا متيو ، امكح دحاولاك كرتشملا نأل نوعبرأ

 لام لصأ ناك نإ ليقو © اقلطم ضعب دنع رخا لامب ضعب لام متي هلافطأ

 ضعبب مهضعبل الو ءالؤهب متتسي ي ال ليقو ، الف الإو هلامكف هيبأ نم لفطلا

 متأ بسكل رخالاو رجتل امهدحأ مهس نيعبرأ نانثا كرتشا نإو © اقلطم

 نإ ةاش فصن همزليف منغلا نم همهس ىلع بساكلا يكزيف رجاتلاب بساكلا
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 هلاوزو تقولا توبنو ةدئافلا يف باب

 لصألاو لصأ نم هيلع تدرو ام مكح منغلا ةاكز يف ةدئافلا مكح
 تبجو لام نم ناك نإ باصنلا نم لقأ وأ لبق كزي مل نإو ، باصنلا وه

 دافتساف اهلوح رادو اهل تقوف نوعبرأ هدنع نوكت نأ لثم دؤت مل وأ تيدأ هيف

 ىلع ةدحاو وأ ناتنثا وأ ثالث هنم تيقب نكلو ىلوألا فلت دعب ىرخأ انغ

 مت نإ لصألا لوح نارودل ةدئافلا ةاكز ىدؤتو تقولا كسمي اميف فالخلا
 وأ ةثالث هلقأ لصألاو نيدقنلاك ةدئافلابو هب وأ لصألاب تقولا دنع باصنلا

 تقولا مامت لبق اهضعب وأ تفلتف نيعبرأل تقو نمو لاوقأ ةدحاو وأ ناتنثا

 نوعيزال ا تمتو نيعبرألا ضعب عم يقب وأ نوعبرأ هيف متو ، هدحو لسنلا يقبو
 أشنم ضاقتنالا مدع حيحصلا نالوق ضاقتنالا يفف تقولا دنع دوجوملا يف
 الف ال مأ اذه ىلع الصأ نوكيف تاهمألا مكح لسنلا مكح له نيلوقلا
 . الصأ نوكي

 دحاو لجرل هايش ثالث ءاوسو ناويدلا يف لاق هللا همحر بطقلا لاق

 عم وأ لفطلا عم نهكرتشا اضيأ ءاوسو الصأ نوكت اهنإف ، ىتش لاجرل وأ
 ةطلتخم وأ زعم وأ ًاناض تناك ءاوسو 5 ةاكزلا هيلع بجت ال نم عم وأ نونجملا
 ةدحاولا اذكو & ثالثلا مكح الصأ هدنع نانوكت نم دنع نيتاش مكحو
 فلتف ةشع دافتسا مث نيعبرأل تقو نمف © ال مأ الصأ نوكت له ةدئافلاو
 نم نيعم ريغ امهس ىطعأ نإو ، فلخلا ىلعف دافتسا ام ددع لزألا نم

 & نيعبرألا يف ويغ عم كرتشا نمك هنأ كلذ ةياغ ذإ هتقو تبث دحأل نيعبرألا

 نم هجرخأ وأ امهس هنم ىطعأف طقف اهنم ضعبل دصق نإو ، ضقتنا ليقو
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 ال اباصن كلمي مل ذإ ضقتنإ ةنيعم ةاش فصن هل يطعي نأك هجوب هكلم

 تبث عايشلا ىلع اكيرش سيل هل يطعملاو ىطعأ امب هصقنل ويغ عم الو هدحو
 نم تقولا ىقبأ اهلاطبال ةيطعلا تبثي مل نمو عايشلا ىلع ةيطعلا تبثم دنع

 نال هنع يدؤي الو هل ىطعأ يذلا كلذل هل ىطعملا تقوي الو ىلوأ باب

 ىطعأ نمو ي دؤبو تقوب ليقو ددعي لب عبرو ثلثك ةيمستب تسيل هتكرش

 هل ىطعملا فنأتسإ تقو هل مدقتي ملو تقولا لبق هكيرشل نيعيألا يف هبانم
 دقو لوحلا لبق لام ىلع ايطعم ناكل ليألا تقولا ىلع ىطعأ ول ذإ تيقوتلا
 هدحو هكيرش هثروف امهدحأ تام نإ اذكو فنأتسي ال ليقو لوحلا ةاكزلل طرش

 ام نأل تبث ويغ عم هكيرش هثرو نإو ال ليقو كيرشلا نع تقولا ضقتنا
 فصنك همهس نم ةيمست ىطعأ نمو باصنلا عم ةدئافلاك ويغ عم ثرو

 . كيرشلا تقو ضقتنا ليقو يأر ىلع امهتقو تبث هكيرشل لقأ وأ
 ةاش نم همهس هل ىطعأ نإو ليألا باوصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لقأ لب اباصن اكرتشي مل ذإ امهتقو ضقتنا مهسلا كلذ ريغ نيعبرألا يف ةنيعم
 تبث هكيرش ريغل هلك همهس امهدحأ ىطعأ نإو هدحو هل ىطعملاهكلمي ملو
 نيعبرال تقو نمو يطعملا كيرشلاك ناك هل يطعملا نال كيرشلا تقو

 هباهذ وأ تقولا لوخد دعب ولو اهدجو نإو هتيقوت ضقتنإ ةاش اهنم تفلتف
 دعب اهلك منغلا تفلت امدعب اهدجو نإو اهنع لقتني مل هكلم نأل تبث
 هتمزلو تقولا تبث اهنيعب تعجر مث هنم تبصغ نإ اذكو ةاكزلا رهش خالسنإ
 نم فنأتسا اهنم سيأ نإ ليقو ةدحاو ةنس لك ىلع ليقو ةنس لك ىلع ةاش
 ءاوسو { فانئتسالا تقو نم تقولا رودي ىتح هيلع ةاكز الو عوجرلا تقو
 ءاقبل هتقو تبث ويغ منغ يف اهضعب فلتف نيعبال تقو نإو ةقرسلاو بصغلا
 تقولا لبق تفلت نإ ةدحاو منغلا كلت نم لوحلا لبق فلت نإو هيلع هكلم
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 لبق هجوب هكلم نم اهضعب وأ هكلم يه يتلا منغلا جرخأ نإو ةدحاو هل
 نم تيقب نإ ةلصاتملا ةثالثلا مكحو هجوب هيلا تعجر نإو ضقتنا هتقو مامت

. ملعأ هللاو ةروكذملا هوجولا يف هنع دوي مل باصن مكح ةاكزلا هيف تبجو لام



 هضاقتناو تقولا توبث يف باب

 ةجاح ىأرف ةنسلا بلاغ هنع ىضمف رثكأ وأ نيعبرأل تقو نم
 ةثالث اهنم يقبو همامت لبق تفلتف ةاش اهيلع ىطعأف لوحلا لبق ءارقفلا
 هل نوكي ال ليقو هدحو باصنلا هب متي ام دافتسإ اذإ ةدئافلا هل تلصأت
 دافتسا نإو هنع دؤي ملو تقولا رضح ام وأ تقولا يف هنع ىدأ ام الإ الصأ

 لوحلا لبق اهنع ىدأ نيعبرأب لقأ وأ ةئامو نيرشع هب متي ام هتقو مامت هنع

 هل عرشلا ةزاجال الوأ ىطعأ يتلا هتزجأ دقو ءيش همزلي مل ءارقفلا يف ةجاحلل
 نم ىرخأ ةاش همزلت لاقي الف ، ربتعم ىطعأ يتلا ةاشلا كلت ناصقنف كلذ

 همزلتف نورشعو ىدحإو ةئام هدنع عمتجلال لوحلا لبق طعي مل ول هنأ ثيح

 نروشعو ىدحإ هب متي ام تقولا مامت دنع دافتسإ نإ ىرخأ همزلتو ناتاش

 نمو دازام ىلع ىرخألا طعيلف نيعبرألا ىلع اهاطعأ ىلألا نأل ، رثكأ وأ ةئامو

 نيرشعو ةئامب هتقول ءاجف ةئامو نيرشعو ىدحإ ىلع لوحلا لبق ةاش ىطعأ
 ةدحاو ىطعأ ، نيتاش ةئامو نيرشعو ىدحإ يف هيلع نأل & ىرخأ ةاش هتمزل

 ةئاملا نم صقن امو اهلجعي مل ىرخأ تيقبو ءارقفلا ةجاحل تقولا لبق
 نع صقنت مل ام نوعبرألا وهو هيلع ىطعأ ام لباق تقولا لبق نيرشعلاو
 ىدحإب هتقو مامتل ءيجي مل نإ ليقو ذئنيح ىرخالا ةاشلا هنع طقستف نيعبرالا

 باصن مامتلا دنع كلمي مل ذإ ال وأ ىطعأ يتلا ريغ همزلت مل ةئامو نيرشعو

 اهلك اهاطعأ 5 اهكزي ملو ةنس نيعبرأ هدنع تنثكمف نيعبرأ كلم نمو نيتاش

 يف تغلبف © ىلوالا ةنسلا مامت دنع اهنع دؤي مل نوعبرأ هل نمو طقف ةدحاو ليقو

 ةئاغلث ةعبارلا يفو ةدحاوو ناتئام ةثلاثلا يفو ةئامو نيرشعو ىدحإ ةيناثلا

 ةدئافلا نأل ةسمخ ةنس لك ىلع يدؤي ليقف © اهيكزي الو ةسماخلا ىلإ اذكهو
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 يدؤي ليقو هنع دؤي مل ام تقولا ىضم ولو مكحلا يف ءاوس هيلع تدرو امو
 اذه لئاقو & ةدحاو ىلإ اذكهو ةعبرأ ةعبارلا ىلعو ةسمخ ةسماخلا ةنسلا ىلع

 ءاج نإو اهلوحل ربتعت لب هتقو يضم دعب هيلع تدرو ام ىلع ةدئافلا لمحيال

 هتمزل نيعبرألا ىلع ةدايز نينامثو ىدحإ دافتسإ ىتح اهنع طعي ملو نيعبرأب هتقول
 ىلع ىدأ يقابلا فصنلا يدؤي نأ لبق دافتسا مث ةاش فصن ىدأ نإو ناتاش

 ىطعأ ام ىلع ةدئافلا مسقت ليقو اضيأ يقابلا فصنلا يطعيو اهلك ةدئافلا

 افصن ىطعا ام ناك نإ ىطعأ ام بان ام ردقب اهنم طحيو يقابلا ىلعو

 فصن ىلع يقابلا يطعي مث ، اذكهو اثلثف اثلث وأ ةدئافلا نم افصن طحيلف
 ىطعأ امدعب ءيش ةدئافلا يف همزلي ال ليقو ةدئافلا نم يقابلا بانمو ةاشلا

 . ملعأ هللاو هتاكز نم اضعب
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 منغلا ةز يف ىطعي اميف باب

 ليقو زجحت ل ةحوبذم تيطعأ نإو ةيح نأضلا ىلع نأض ةينث ةينث ىطعت

 ةرقبلا اذكو ةثلاثلا ةنسلا يف ةاشلا ةينثلاو ، حبذلاب اهتميق صقنت مل نإ يزجت

 يف اذكو ةعبارلا ةنسلا يف يتلا يهو ا زعملا ىلع زعم ةيعابر ىطعتو زعاملاو
 . ةسماخلا ىف ؤ ةلخادلا هنم ةيعابرلا ليقو رقبلاو نأضلا

 يف ىتلا يه ةاشلا وأ رقبلا وأ لبالا يف ليق اذإو هللا همحر بطقلا لاق

 ةيناثلا ةنسلا يف يتلا يهو نأض ةعذبجب سأب الو وخآ يف اهنأ دارملاف اذك نس

 .. زعملا ىلع زعم ةينثو نأضلا ىلع
 نم لخد امو ةريغصلا ةعذجلا مهضعب ةرابعو هللا همحر بطقلا لاق

 يف لخد امو لادلاو نيسلا حتفب سدس هل لاقي ةسماخلا يف رقبلاو منغلا

 نأضلا دلوو اذكهو نيماع علاضو ماع تلاض لاقي كلذ دعبو علاض ةعباسلا
 الخسو ايدج زعملا دلوو افورخو ميملاو ءاحلا حتفب المح. ىمسي ىلوألا ةنسلا يف

 , . الجعو اعيتب رقبلا دلوو
 وأ ةينث نأضلا نع ىطعت انباحصأ رثأ يفو هللا همحر بطقلا لاق

 تنبو سدسلاو ةيعابرلا زعملا نعو تس وأ رمخ تنب وأ ةيسادس وأ ةيعابر

 . نأضلا نع رشع تنب يف اوصخرو ةينثلا يف اوصخرو تس وأ سمخ
 ةنع يبنلا يهنل ركذ ام نود ذخؤي الو زعملا يف اذه زوجي الو ةفاو تناك
 اهدلو ينرت يتلا يهو ىنرو عاضرلل اهمأ عبتت يتلا يهو ةلخس ذخؤت نأ نع

 ىلإ اهيلع مسال ا اذه قلطي يرهزألا لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ن اضل ا ىق يف يهو نيرهش لإ ١ يومأل ١ ل اقو اهت دالو نم اموي رشع ةسمخ

٦٢



 ةليزمهلاو فراشلاو لحفلاو ةلوكالا ذخؤت نأ ىهنو زعملا يف ليقو زعملا
 نمست يتلا ةلوكالاف اهنودأ ىطعي نأو اهرابكو لاومالا مئاركو لماحلاو ءاروعلاو .

 انامس امرتكأ وأ اهلك منغلا تناك نإ الإ اقلطم ةنيمسلا ليقو لكؤتل

 مسالااذه ليقو ماعنألا نم ةمرلا فراشلاو دافسلاب مئاقلا ركذلا لحفلاو

 رابك رابكلاو ماعنالا نسحآ يهو ةمرك عمج مئاركلاو طقف لبإلا يف
 اهنع ى 5 ن افرخ اهلك همنغ نمو اهلمح ىنثتسيو ةاش ىطعت الو ماسجلال ١

 هيبهخ امأو حجرو اهنم فورخ زوجو اهريغال ةنس امل تلمك ةنسم ةاش

 يف فالخلا اذكهو راغصو رابك هيف منغ يف وه امنإف ةخلسلا ذخأ نع هكلع

 . ءاروع وأ ةليزه وأ فراش هلك باصن

 ىلع يطعيالو اهنم ةقدصلا يطعن نأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نكت مل نإ زوجو اهتميق نم رثكأ امهتميق تناك ولو ةنسم لدب نافورخ منغ
 الإ لفسأ الو لاملا بر ءاش نإ الإ لضفأ ال طسوأ قدصملا ذخأي امنإو لقأ

 طسوأو ائيدرو اديج اثالثأ منغل ا مسقت ليق مث نمو ةحلصملا هيف تناك نإ

 نأض همنغ نمو مزل ام طسرألا نم قدصملا راتخيو ءيدرلاو ديجلا اهبر ذخأيف

 يف نيمسو نأض نم ىطعأ ايواست نإو بلغألا نم ىدأ نيمو ليزه وأ زعمو
 بيعم ريغو انيمس الإ يطعي ال ليقو ةيناثلا يف ليزهو زعم نمو ىلألا ةنسلا

 زاجو امهتميق تواست نإ هسكع زاجو زعم لدب نأض ءاطعإ نسحتساإو
 الو اهتميق نم رثكأ هتميق تناك وأ امهتميق تواست نإ ىثنأ لدب ركذ ءاطعإ

 هازجأ لعف نإو اهلمح وأ اهتزج ءانثتسإب ةاش يطعت الو يصخب ىثنخ ىطعي
 سرض وأ نس وأ نذأ وأ نرق لاوزب نإو ةبيعم الو فراش الو هل يغبني الو
 ةبيعم وأ ةبورجم وأ ةليزه اهلك همنغ نمو اهعم بيعلا ةميق ىطعأ نإ زوجو

٦٤



 اهدجي مل .ولو ةملاسلا الإ هيزجت ال ليقو حجرألا ىلع اهنم ةاش هتزجأ ةضيرم وأ

 صحخرو منغلا ةاكز ف مهاردلاو ريناندلا يرجت الو اهلك همنغ ةميق رادقمب الإ

 ولو صخرو هيزجي ام اهيف نكي مل وأ ةضاح همنغ نكت مل نإ كلذ هيزجي نأ

 هيزجي نأ صخرو ككسلملا ريغ هيزجي نأ صخرو يزجي ام اهيفو ةضاح
 . ملعأ هللاو هيف بجت ملام سنج نم ناويحلاو ضورعلا
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 ةعست ىلإ ةاشف ةسمخ تناك اذإف ةينث لبالا نم سمخ لك يف ضرف

 هايش ثالثف رشع ةسمخ تناك اذإو رشع ةعبرأ ىلإ ناتاشف ةرشع ناك اذإو

 ةسمخ تناك اذإو رشع ةعبرأ ىلإ ناتاشف ةشع ناك اذإو رشع ةعست ىلإ

 ةسمخ غلبت ىتح عبرأف نيرشع تناك اذإو رشع ةعست ىلإ هايش ثالثف رشع
 دجوت مل نإ امهلدب نوبل نبإ زاجو نيثالثو سمخ ىلإ ضاخم تبن اهيفف نيرشعو
 يف ةلخادلا يهو نوبل تنب اهيفف نيعبرأو سمخ ىلإ نيثالثو اتس تفلب اذإف
 نيتس ىلإ تداز نإف © ةيناثلا ةنسلا يف ةلخادلا ضاخلا تنبو ةثلاثلا ةنسلا

 ٠ نأ اهقاقحتسالف ىثنألا امأ قح ركذلاو ، ةعبارلا يف ةلخادلا يهو ةقح اهيفف

 لمحلا قاقحتسالف ركذلا امأو اهرهظ ىلع عاتملا لمحي وأ لحفلا اهيلع لمحي

 نيعبسو سمخ ىلإ رثكأ وأ ةدحاو تداز نإف ، بارضلاو هبوكرو رهظ ىلع
 مدقم اعذج امهنأل ايمس عذج ركذلاو ةسماخلا يف ةلخادلا يهو ةعذج اهيفف

 تداز نإف ، نوبل اتنب اهيفف نيعست ىلإ رثكأ وأ ةدحاو تداز نإف امهنانسإ
 لك يف كلذ ىلع دئازلاف ، ناتقح اهيفف نيرشعو ةئام ىلإ رثكأ وأ ةدحاو
 . ةقح نيسمخ لك يفو نوبل تنب نيعبرأ

 يف ةاكزلا بوجو اندنع هب ذوخأملاو ناويدلا نع هللا همحر بطقلا لاق

 لمحي يتلا ةبوتقلاو ، ةراجلاو لماوعلاو ةبوتقلاو ةمئاسلا ريغو لبالا نم ةمئاسلا
 كيرشلاب اهيف متتسيو ةراجلاو لماوعلاو ةبوتقلا يف ال باوصلاو لاق 0 اهيلع
 لبالا نويد طقست ال نأب نايبلاو ةدئافلا مكح يف نايس منغلاو لبالاو منغلاك
 يفو باصنلا متي نأو تقوت نأو ةمذلا يف ال ديلا يف رقتست نأو لبالا نم

۔ ٦٦



 بيعب عنملاو زاوجلاو لصألا يفو باصنلا يف تقولل توبثلاو صقنلاو لاثملا
 نبإك اقح اهلدب هل زاج هلبإ يف دجي ملو نوبل تنب هتمزل نمو ماكحألا عيمجو

 ىلع لدف ، ليمجف نوبل تنب ىطعأ نإو دجوت مل نإ ضاخم تنب نع نوبل
 . لضفأ هتميق تناك نإ ىثنألا لدب ركذلا ةزاجإ

 زوجيو ءاوس منغلاو رقبلاو لبالا مكح نأ عماجلا لوقلاو بطقلا لاق
 اهرعشو اهربوو اهفوص هل بوهوملل نوكيف تقولا ليدبتل اجيلوت ماعنالا ةبه
 ةبوهوملا مهاردلا نم رجتلاب دلوتيام هل نأ اك اهدالوأو هنع دلوتي امو اهنبلو

 . ملعأ هللاو اجيلوت

س ٦٧





 رقبلا ةاكز يف باب

 ذخؤيو ةيلوح اهيفف نيرشعو سمخ ىلإ ةاش رقبلا نم سمخ لك ىلع
 رقبلا نانسأ نأ ريغ لبالا يف ةروكذملا دادعالا غولبب لبالا نم ذخؤي ام اهنم
 ضاخم تنب ناكم ذخؤتف © لبالل دعي ام نينسلا نم اهل دعيف ةلجاع ةريصق

 لبالا نم نوبل تنب ناكم رقلا نم ةينتلا اذكهو ةيلوحلا يهو انس اهتريظن
 نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإف { ةعذجلا ناكم سدسلاو ةقحلا ناكم ةيعابرلاو

 وأ لبإ يف قدصملا دجي مل نإف ةيعابر نيسمخ لك يفو ةينث نيعبرأ لك يفف
 هنود ام ذخأ وأ لودع ةميقب انيع لضفلا درو هقوف ام ذخأ هتضيرف نس رقب

 دبع نبإو عيبرلا نعو ةيرمقلا ةنسلاب ةاكزلاو ةميقب صقن ام لاملا بر هل دازو

 هيلع ةاكز الف ةرقب نوعبرأو ىدحإ وأ ةرقب نوعبرأ لجرل ناك نإ هنأ زيزعلا
 اهيلع لاح نإ هنأ دابع نبإ نعو طقف نيعبرأ ةاكز يكزي امنإو نيتس غلبت ىتح
 دئازلاو ةنسم رشع عبرو ةثلاثلا ةنسلا يف ةلخادلا يهو ، ةنسم ةرقب اهيفف لوح

 . ملعأ هللاو اندنع روهشملا وهو لألا ىلع لمعلاو هباسحب نيتس ىلإ
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 ةاكزلا هل ىطعت نميف باب

 نم رغكأ وأ فنص نم رثكأ وأ درفب فانصأ ةيناثل ةاكزلا ىطعت

 . فانصألا كلت
 اميس الو ةيناغلا فانصألا ىلع اهقيرفت بجيالو هللا همحر بطقلا لاق

 فانصألا ةيناثلا ىلع هللا صن دقو كلذ بجوأ نمل افالخ اهضعب دجوي مل نإ
 نيكاسملاو ءارقفلا امأ ه ةيالا ... نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ له هلوق يف

 . لاؤسلاب عضخي نم نيكسملاو لئاسي ال نم ريقفلا ليقو ءاوس ليقف
 & نيكسملل بسنو لام ريقفلل بسن هنأ نيلوقلل لديو بطقلا لاق

 ريقفلا امأو ه.. نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأ له ىلاعت هلوقكف نيكسملا امأ

 : رعاشلا لوقكف

 ادبس هل كرتي ملف لايعلا قفو هتبولح تناك يذلا ريقفلا امأ
 نيكسملاو ةغلب هل نأل الاح نسحأ ريقفلا ليقو ليلق هل كرتي مل يأ

 ةغلب ال نم ريقفلاو هغلب نأل الاح نسحأ نيكسملا ليقو تيملاك نكاس وهو
 نم ريقفلاو رقفلا ىلع ءيشانلا نيكسملا ليقو ، ةروسكم وهظ راقف نأكو هل

 ناك نإ الإ ينغل ةاكزلا ىطعت الو نكسمتملا عشاخلا نيكسملا ليقو هلام لاز

 ةم يذل ىطعت الو نيملسملا رمأب لغتشي نمم هانعمب ناك وأ اهيلع الماع
 ناك نإ الإ ةفرح هل نكت مل ولو روعلاو بدحلاو جرعلاك هيف بيع ال يوس

 نإ يوقلل لحتال ليقو جاتحإو يرستلا وأ جوزتلا دارأ وأ ويغ وأ هلل نيد هيلع

 الف ةشيعم وأ ملع بلط يف اهيلا جاتحإ نإو الام اعماج ناكو ةفرح هل تناك
 اهدي مل ولو يوتسملا يوقلل لحت ال ليقو قولخل وأ هلل نيد صالخ وأ سأب
. ةشيعمل اهدارأ وأ لاملا عمجل



 بلطل الإ ثيدحلا رهاظ وهو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 نوسمخ هل نم ينغلا لهو 7 اقافتإ الام لتانل ىطعت الو نيد صالخ وأ ملع
 اهذخأ نم عنام هعنمي ملو اقلطم ريغلا ةمذ يف وأ لح انيد وأ هديب ةمات امهرد

 اهلدع وأ امهرد نوسمخ ىنغلا » كقيقَع هلوقل ؟ لايع يذ الو نويدمب سيلو

 لءاس نم » كفع هلوقل ، اهفصن وأ امهرد نوثالث هل نم ينغلا وأ « بهذ
 .« افالا سانلا لءاس دقف ةيقوأ هلو

 نإ ذخأي نأ هعنمي ال ثيدحلا نأب هيف ثحبيو هللا همحر بطقلا لاق
 ىنكسو ةوسك ةقفن هلايعو هيفكي لام هل نم ينغلا وأ لاؤس الب يطعأ
 ةضف وأ بهذ نم باصنلا هل نم وأ رهشأ ةعبس ةقفن هل نم وأ الوح ةنؤمو

 يف اهعضاو مكئاينغأ نم ةاكزلا ذخآ نأ تمأ هع هلوقل حجرو امهريغ وأ
 ينغلل دح ال وأ لوخحل هباصن هيفكي ال لايع اذ نوكي امير هنأ ريغ مكئارقف

 . فالخ داهتجالا ىلإ عجار وه امنإو
 لاق ، ةاكزلا هتمزل نم ينغلا نأب لاوقألا حجرأ هللا همحر بطقلا لاق

 سنج نم هيلع نيد الو ةنس هباصن هيفكي نأبو لايع اذ نوكي ال نأب هديقنو

 ةاكزلا لحتال ليق ةنس ةيافكلا طارتشإ نم ركذ ام لجأ نمو وريغ الو هباصن
 هلو اهرامث لكأي ةنجو اهبكري ةبادو دبع وأ همدخت ةمأو هنكسي تيب هل يرضحل
 ةبادو هلقثل ةلومحو اهبلحي منغو ةنس توق هل يودبل الو نويدمب سيلو ةنس توق
 ةميق يف فلخلاو نويدمب سيلو رعش وحن نم تيبو همدخي دبع وأ ةمأو اهبكري
 يطعي الو ، نالوق ال وأ حيحصو هماقم موقت له ةضف وأ بهذ نم ركذ ام

 ولو جوز تحت تناك نإ اهل زوجو همال الو كلذ زاوجب ليقو هيبال هلام ةاكز

 مكحي نم دحب اريصي مل ام هابأو اهيطعي نأ هل ليقو ينغ ريغ اهجوز ناكو هابأ
 ال امل اهيطعي نأ زوجي ليقو هتجوزل الو اهب هيلع مكحي ملام ليقو امهتقفنب هيلع

۔ . ٧١



 مئاق وأ ةفيلخب امهيطعي نأ زوجي ليقو هتلفط ط وأ هلفطل الو اهل قح نم همزلي

 نإ وأ اقلطم هتبن يطعي لهو اتبن ولو غلابل زاجو ةفيلخ الب ولو ليقو امهل
 هيبآ رجح يف غلابلا نوكو هزاحأ نإ الإ غلابلا هنبإ يطعي ال ليقو نالوق اهزاحأ

 نع اهجرخي نأ امهدحأ { نامسق تنبلا ةزاجأو نيلوقلا ىلع ةاكزلا نم هعنمي ال

 نأ بلف رقتفاو اهبلج نإو 8 غلبت مل نإو اهل جوز بلج رخالاو هسفن

 مل ام اقلطم هتانب وأ هينب دالرألو امهتقفن همزلت ملام هتدجو هدجل اهيطعيو اهيطعي

 اهجوزل ةأرملا اهيطعتو ةرافك ريغل مهقتعأ نإ اراغص ولو هيلاوملو مهتقفن همزلت
 ةأرملا ىطعت ال ليقو اتيم وأ مهوبأ ايح ، غلب ريغ وأ اغلب اقلطم اهدالأل
 . اهدالوال اهتاكز

 دوعسم نبا جوزل ع لاق ، فيعض وهو هللا همحر بطقلا لاق

 . هتجاحو هاوقتل يأ لهأ اهل هنإف ث ةاكزلا هدالوأو دوعسم نبإ يطعأ
 همزلت ال نم لكل اهيطعي لجرلاف ةلمجلابو هللا همحر زيزعلادبع لاق

 مكحي ىتح ليقو هيطعي ال هتقفن هتمزل نمو مهريغو هيراقأ نم لاحلا يف هتقفن

 اهتاكز هيطعت نأ هلو هتجوز لام نم ذخأي نأ ج وزللو هلثم ةأرملاو هيلع اهب

 الو هدلب ريغ يف هتبارق يطعي نأ لاملا بحاصلو 0 اهقفنيو اهنم اهوسكيو

 هنومي نم يطعي نأ زوجي ليقو اباستحإ هنام ولو ينغ هنومي نمل ةاكزلا ىطعت
 بلطملا ينبو مشاه ينبل الو اريقف ولو ةيصعم ىلع اهب ىوقتي نمل الو بستحملا
 هنبأل نم ةاكزلا ذخأي الو ، ةمينغلا نم سمخلا نم اوعنم نإ الإ مهالومل الو
 . اغلاب وأ الفط لام

 دجلا يف فلخلاو هذخأ ازاوج ناويدلا يف راتخاو هللا همحر بطقلا لاق
 . جاتحم قفاومل الإ اهعفد زوجي ال هنأ ىلع رثكألاو هنبإ يبح نإ اهذخأيو
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 ىلوتم هنوك ةيناسرخلاو ةبراغملا رثكأ طرش نكل هللا همحر بطقلا لاق

 هنأ ملع نمل الإ ىطعت ال لاح لك ىلعو لاق ، نوينامعلا هطرتشي ملو اضيأ

 فلاخملل ضعب اهزاجأو بهذملا فالخ هنم ملعي مل ريقفل تزوجو قفاوم
 . يطعملل ابيرق ناك نإ ليقو انرهظأ نيب ناك ليقو

 نكلو لاق ، ىلوتملل الإ ىطعت ال اهنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ال ةيبك يذل ةاكزلا تزيجأو اهيلإ رطضم اهنم باتكلا ولخي الئل اصخر ركذأ

 دلب لك نم نيثلثلا مامالا ذخأي روهظلا يف ليقو ةيصعم ىلع اهب نيعتسي
 هنم ذخأ نمل ولو يطعيو نيفلاخم وأ ةءاربلا يف اوناك ولو هءارقف يف ثلثلا قرفيو
 هيلا عجر نيح نامتكلا يفو كلذ يف رظانلا وهو لهأت نإ هنم ذخأ امم ولو

 هب زعي نم لك يف اهعفد يلم لك ىلعف ث ةنامألا تلقو دوهعلا تجرمو
 ريغ ولو ريقفل تزوجو ةيالولا لهأ يف كلذ ققحتيو هلهأ هب ناعيو مالسالا

 ىلع نيعي امم هوحنو ساطرقلا اهب يرتشي فثكمل ىطعت نأ ضعب زاجأو ىلوتم

 لصيو اهنم قدصتي نأو اينغ ولو ويغ اهنم معطي نأ ريقفل زاجو نيدلا

 اهنع ليزي ام ردقب هتجوزل ايلح اهنم لعجي نأ ليق زاجو ال ليقو هماحرأ
 . فرس الب راقتحالا

 دجوي مل نإو ىلوتل ىطعت ال اهنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 هنعط لق نمف © انيف نعطي ال هنيد يف عرو فلاخمف هنم أربتمف هيف فقوملف
 هلك كلذو يمنصلف يسوجملف يدوهيلف ءعيباصلف ينارصنلف اريثك نعطي نمف
 لهو لاسرإ وحنب ليبس دوجو مدعو توملا ةءاجف فوخو ناكمالا مدع عم

 ال وأ حيحصلا وهو هل ايلو ينغلا كلذ نكي مل نإو ينغ نم ريقف اهذخأي

 هفالخ ملع نإ اضيأ جاتحملا ريغل زوجو فلاخم نم اهذخأ جاتحمل زوجو نالوق

 نمل لهو هفالخ فلاخملا كلذ ملعي مل نإ اهذخأ هركو ةديبع يبأل افالخ
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 لماعل ىطعتو ؟ اهريغ وأ ةاكز هنأ وبخي مل ولو هذخأي نأ ائيش فلاخم هاطعأ

 مهئانع ردقب مهوحنو تفمو راشو لاوو ضاقك هانعمب ناك نمو اهيلع
 يف وأ ليقو روهظلا يف كلذو اونغتسا ولو © مالسالا يف مهتعنمو مهلغشو
 . ةنس هتوقي ام لماعلل لعجيو ناتكلا

 نمو ةنس مهيفكي ام نوطعي هلثمو هنأ رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةاكزلا لحت ال هنأ كلام باحصأ نم مساقلا نبا معزو لاق { هلوع مهمزلي

 © تفمو لاوو ضاقك مالسالا رمأب الوغشم وأ ةاكزلا ىلع الماع ولو ينغل
 رسأ نم مهو ةفلوملا مهس ةمايقلا موي ىلإ هنع هللا يضر رمع دهع نم طقسو

 يجر اكرشم ناك وأ افيعض الززتم امالسإ ملسأ وأ نينمؤملا عم ناكو كرشلا

 رمع اوبلط املو ، مهمالسإ تبثيل مهيطعي لع ناكو مالسالل لام وأ همالسإ
 يذلا قحلاو لزب دقف نالا امأو ايقح مالسالا ناك اذإ ءاطعالا كلذ ، مهل لاق

 نم لاق ، نينس رشع هل يذلا لزابلاو فعضلا نع ةيانك نينس عبرأ هل تمت

 ىلع اندنع وهو لصألا لاق ، طخسلا هلف طخس نمو اضرلا هلف يضر

 موق لزن نإ زاجو اينغ مهنعو ايوق مامالا ماد ام ةمايقلا موي ىلإ هطوقس
 ةاكزلا نم ءاطعالاب مالسالال مهفلات ةفعض مهنم اهعم فيخ ةلزنم مالسالاب

 . بتاكمل عفدتو هل مهعفن بلجو هنع مهرش عفدل

 لصوي مل ولو ءارشلا نيح نم اندنع رح وهو هللا همحر بطقلا لاق
 ىلاعت هلوقب دارملا وهو ةيالولا يف نكي مل ولو ةاكزلا هل ىطعتف نمثلا نم ائيش
 وأ نيدلا لجأ لحي مل نإو داسف الو فرس الب نيدملا وهو مراغلو باقرلا يفو

 ةلسرم وأ راهظ ةرافك ولو ةظلغم ةرافك وأ طايتحا وأ قولخملل هعابتب ناك

 نيأ نم دجي ملو هتمزل ةاكزك كلذ ريغ وأ ارذن وأ تارافكلا نم كلذ ريغو
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 وأ كلم ام قرتحا نم مراغلا ليقو هيلع ام ردق يطعي كلذك جحكو اهيدؤي

 مل نإ رثكأ وأ نيتجوز ولو رست وأ حاكنل جاتحل ىطعتو هب ليسلا بهذ

 الو نيمراغلا يف مهلوخدل اهنم اهمزلي اميف ةلقاعلا ىطعتو كلذ نع نغتسي

 وأ قيرط حالصإ وأ نفك ءارش وأ امهحالصإ وأ ةبقم وأ دجسم ءانبل ىطعت
 ال محرلا يطعي لب محر ةلص وأ ةلفان جح وأ قيدص وأ فيض ماعطإ

 ةلصو ةقدص نوكي ذئنيحف اهل لهأ مهنأل لب محرل ا قحل ءادأ اهنأ دصقل

 . ةمينغلا وهو فافك ءيفلا يف : مل نإ هللا ليبس يف زاغل ىطعتو

 اضرف اقلطم جحلا يف ةاكزلا ىطعت رمع نبا نعو سابع نبا نعو
 . الفن وأ

 نبال ىطعتو ةرمع الو جح يف ىطعت ال روث وبأو يعفاشلا لاقو
 ناك و ا هدلبب ىنغتس ١ ولو هغلبم ردق هل ىطعي هله ] نع عطقنم ١ وهو ليبسل ١

 نالوق هكسمي وأ هلامو هلهأ لصو اذإ اينغ ناك نإ هديب ايقاب قفني لهو افلاخم

 . هدلبب ىنغتسا ولو اهل جاتحملا رفاسملا وه ليقو

 ام لك ىطعملل مرغي لوقي لوقل ا اذه بح اصو هلل ا همحر بطقلا لاق

 ليقو ، ةعاط يف رفاسملا ليبسلا نبا ليقو & طقف يقابلا ال لصو اذإ ذخأ

 يغبنيو هملعأ اذإ هتاكز نم هماعطإ هلف فيض هب لزن نمو جاحلا هب عطقنملا

 تلح نمل زاجو افحصم هلامب نغتسم اهنم يرتشي الو هلامل ةيقت اهلعجي ال نأ

 ال لفطل ىطعت نأ زوجيو ديع وحنل ةرخاف ابايثو ابيط اهب يرتشي نأ هل
 لام وذ اهنم ىطعي دقو { هب ماق نم اهاطعأ اهعيضي ناك نإو ، اهعيضي
 . ملعأ هللاو ةفايضلاب ىلتبي
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 ةاكرلا عفد ٢ باب

 نإو ، هسفنب هتاكز ىنغ مسقي الو مامألا ىلإ روهظلا يف ةقدصلا رمأ
 هلعف مامالا زاجأو هرمأ الب اهاطعأ وأ ليق © مامالا ومأ نإ هيزجتو اهداعأ لعف

 زاجأ ولو هيزجت ليقو © هبئان وأ مامالا لماع ورمأ نإ اضيأ هيزجتو 3 اهئانف لبق

 قرفب لهو اهديعي هنإف اهب هبلاط نإ الإ اقلطم هيزجت ليقو © اهئانف لبق هل

 وأ نيفلاخم نأو هءارقفل فصنلا وأ هنم اهذخأ دلب لك يف ثلثلا مامالا

 عفدتو هذخأ اهعيمجل جاتحا نإو ث نالوق ةلودلا زعل يقابلا ذخأيو نيقساف

 اهناك اهبحاص اهنم صلختيو ىلوتم مامالا ناك نإ اقساف ناك نإو © هلماعل

 اهفرصب مامالا رمأ وأ مامالا تلصو اهملع نإ الإ ال ليقو ، مامالل كلم

 ىلإ وأ ةقث عم ريقف ىلإ هتاكز ثعب نمو ةمذلا هب ِءارتبال قسافهنأل اهفرصف
 تزجأ تفلتف اهلهأل اهملس لاقف ةقث اهاطعأ نإو ، اهنمض تفلتف مامالا

 ناك نإو 5 هلماعل ىطعت الف ىلوتم مامالا نكي مل نإو 5 مامالا رصع يف ولو
 ريغ لماعل اهعفد نم هل اهئاطعإ مدع ىلع فوخ نكي مل نإ انيمأ هلماع

 وأ هلماع وأ زئاجلا مامالا اهذخأ اذإ ليقو ، نيملسملا يف اهداعأ ةيقت ىلوتملا

 هاضرب هل اهاطعأ نإو اهديعي نأ هيلع سيلف ةنطلسلاو مدقتلا ىعدي رابج
 هتاكز ىدأ برح ضرأب ملسم ناك نإو اهداعأ كرشم هنم اهذخأ وأ رهق الب

 تفلت نإو ملسم وأ هلماع وأ لدعلا مامالل اهثعب الإو هدجو نإ ملسم ريقفل

 ال ليقو ، حصألا ىلع اهنمض ملسملا وأ هلماع وأ مامالا ىلإ لوصولا لبق

 لبق اهب مامالا ويغ وأ وه ربخأ نإ اهنم ىري لاملا تيب يف اهلعاجو اهنمضي
 هلام ةاكز مامالا عفديو هرابخإ لبق نيملسملا جئاوح يف مامالا اهفرص وأ اهفلت

 تيب يف وه اهلعجيف هل اهنوري وأ لاملا تيب يف اهنولعجيو نيملسملا ةعامجل
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 نم رظنلاب فنص لكل ىطعيو هازجأ مهروضح الب الوأ هيف اهلعج نإو لاملا
 بئاغل تأبخ نإو & بئاغل ًأبخت الو اهب ًافاكي الو ةيده ثعبت الو ءاحلصلا

 ىيزاغلل بخي هنإف مامالا الإ دلبلا جراخ ليقو ، رفاسملا بئاغلاو هترجأ هتلصوو

 وذو زوجعو ريبك لضفيو ءىجي ملو هيلإ اهلسرأ اذإ لماعللو هوزغ يف بئاغلا
 . ىنغ تقبأ ام ةفدصلا ريخو لايع وذو عروو ملاعك مالسالا يف لضف

 ام ريقفل ىطعي نأ زوج مث نمو ع هللا لوسر نع كلذ يور دقو

 نم رثكأ ىطعيو هيلإ اهيف جاتحي امو ةنس توق كلذف ىرخأل ةرمث نم هيفكي

 ىتح ىطعي ليقو & جيوزت ةجاح وأ ويغ وأ هلل ةعابت هيلع تناك نإ كلذ

 ليقو 3 امهرد رشع ةسمخو ةنس ةنوم ىطعي ليقو ، دعب هل لحت الو ىنغتسي
 اهب رجتي ةعاضب ءىيهي وأ هرمع لوط اهب ىنغتسي ةعيض يرتشي ام ردق ذخأي
 © نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةحيصنلا هيلعو ىأر ام ةفلوملا مامالا يطعيو ينغتسيو

 داهتجالاو رظنلا ردق ىلع ىهف ةلمجلابو نمثلا نم رثكأ لماعل ىطعي الو ليق
 . ملعأ هللاو لمعلا يف هءانع ىلعو ورقف ىلع هاطعأ اريقف لماعلا ناك نإو
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 ةاكزلا يف هلعف مامإلل زوبحي اميف باب

 نم نيزخل تويبو ليخو حالسو ةدعو ديبعو باود ءارش مامالل زاج
 ردق ءاملعلاو ءاحلصلا رظنب هنم هلايع ةنومو هتنؤمو كلذ ةرجاؤمو لاملا تيب

 ىنغتسا نإ هيف درلا همزل ةروشمب هنم فلستو جاتحا نإو ، دجي ال هيفكي ام

 . هجئاوح يف هفصي ملو تام نإ درلا هثراول نسحتساو رضتحا اذإ هب ءاصيالاو
 الف هنم ءاحلصلا هاطعأ نإ هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ ويدقت وأ مهريدقتب ول هسفنب ذخأ نإو ، تام وأ ىنغتسا نإو درلا همزلي
 لمعتسا اميف رظانلا وه لماعلاو ، تام نإ يقب ام در مهمزل مهملع الب

 يعسلا لاح هعم نمو وه لكأيو هؤارش حلاص ءارشو هل حلاص عيب يفو هيلع
 نإو © اهيلع ةاكزلا ةلومحملا باودلاو ، هعم نيمئاقلا هباحصأ باود ولو فلعيو
 همهس هئراول وأ هل مامالا ىطعأ تام وأ مامالل هابج امم ذخأي نأ لبق لزع
 مامالا ضبقي الو مامالا هل نذأ ولو هنم الاومأ الو اديبع يرتشي نأ لاول سيلو

 ليقو { امال محل نذأ نإ اهنم لكألا ةاكزلا يضباقلو هنع عفدي ال نم ةاكز

 تيبل لام وأ ةاكز نامض همزل نمو مهيلع رجح نإ الإ مسقت مل ام اقلطم
 نأ هلو ليق ، هنكمي مل نإ هب ىصوأ وأ ءارقفلا ىطعأ فلخي و مامالا لازو لاملا

 ىتح صلختي ملو ينغ اهذخأ نإو ، رقفلا طرشب هباحصأ وأ هسفنل هلعجي

 باحصألا بدنو ضعب دنع زاج اهنم هيلع امم صصاقي نأ دارأو رقتفا

 عفاد اربتو مهنيدل راتخيو مهرمأ هيلإ دنسي نمل ناتكلا يف ةاكزلا عفد لاومألا
 . مامالاك وهو هل هتاكز
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 وأ قرفت ىتح أربي ال ليق ام يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 فالخب ىلوتملل الإ هنم ىطعي ال هنأ ليلدب ليكولاك هنأ ىلع ءانب دحاول ىطعت
 ىمحي انمع مالسالا خيش زاجأو لاق ،“ دحوم لكل اهيطعي هنإف مامالا

 هيلإ دنسملا اهعفدي الو بارعالا هيلإ دنسملا اهب يرادي نأ هللا همحر يسيمرطلا

 . ةأربملا يف هدنع ناك ولو اهبحاص ىلوتمل ليقو ، هالوتمل الإ
 اهلهأل اهبحاص اهعفد نإو ليألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 مهسفنال اوميقي نأ نيملسملا ىلعف مامالا مدع اذإ دعاوقلا يفو لاق هازجأ

 ايتف نم مالسالا رومأ هيلإ نودنسي املعو اهقف مهرتكأو اعرو مهلضفأ امكاح
 يوذ يف اهعضيو هتيالو لهأ نم الإ اهذخأي الو اولاق يهنلاو رمألاو لزاونلا

 هتيالو لهأ نم ةقانلا يذو ةيبك ىلع هل علطي مل نمم هنم نيملعتملا نم ةجاحلا
 ءاحلص عمجيو رثألا يفو لاق ، هنم نوملعتملا هلكأي اماعط اهلعجي الو مهريغو

 لضف امو فارسإ الب ةنس ةنؤم ريقفلا اهنم نوطعيف دلبلا لهأ ةاكز دلب لك

 © سيلبإ ىوتف نم اهبلطو مهسفنأل ةاكزلا اوبلطي نأ يغبني الو ىرقلا برق الف
 بجاحو ةديبع يبأ ىلإ مهقوقح نوعفدي نوملسملا ناك حاضيالا يفو لاق
 ناكمب يل اهلعجا عفادل لاق نمو نيملسملا تاداق نم مهدعب نمو عيبرلاو

 ىلع كنيد يف اهضقا هل لاق وأ هيف هل اهلعجي ءاعو هلوان وأ يناعو يف وأ اذك

 تلصو نإ الإ اهنم أربي الف اذك اهب يل رتشا وأ يلع هل اميف نالفل اهعفدا وأ

 اهيف فرصتلا حصي ال هيلإ تلسرأ يذلاو أربي ليقو ، نيدلاك هتمذب اهقلعتل

 كل تيضق عفادلا هل لاق نإو © أربي ليقو ، هيلإ لصت مل ام نهر وأ عيبب

 دنع اضيأ هزجت مل يلام ةاكز لدب هنم هذخف نالف ىلع وأ نيد نم كيلع ىلام

 اذكو ةمذلا يف امل ةبهلاك يه ذإ هيزجي ليقو { نيدب نيد عيبك كلذ ذإ ضعب

٧٩



 نالوق هزجي مل يلام ةاكز يف نالفل اذك كلام نم ينع عفدا صخش هل لاق نإ

 نم ةلاكوب ىطعأ صخشلا نأل هيلع درف كيلع درأ نأ ىلع هل لاق ول وأ دحاو

 هلكومو ليكولا نيب نامض دقع ةلاكولا نأل ةقيقح ليكوب سيلو 5 ةاكزلا هتمزل

 يف فرصت امنإ انه صخشلاو لكوملا ديب هفرصت نأل هنم هعزن لكوملل زاج اميف
 ينع طعا لجرل الئاق تيأرأ ليق نإف لصألا لاق ، عوطتملاك راصف هكلم
 ءاطعالا كلذ هيزجي سيلأ ىطعأف يلع هل نيد يف اذك نالفل كلام نم

 نيدلا ناب ةاكزلاو نيدلا نيب قرفلل ءاوس اسيل هل ليق ، كلذك انه ام نكيلو

 تسيل اهنأل ةاكزلا كلذك الو ذخأ الب هنم هميرغ ءاربإ همزل زاجو نيعتم هبر
 ذخا اذكو أربي مل اهبحاص ءارقفلا ربأ نإو هل يهف اهذخأ ريقف يأ لب نيعم
 الف عيطم ةاكزلا عفادو صاع هنال هزجي مل هتاكز يف هعفد نإ ةيدعتب ويغ لام

 وأ هبرل ةميقلا وأ لثملا مرغ دعب هاطعأ نإ هيزجيو ةيصعمو ةعاط لحمب عمتجي
 مارح ءامب ءوضولا يزجي لاق نم لوقك اقلطم هيزجي ليقو ، هكلم يف هلوخد
 همرغ همزلو هلام ةاكز ىف هاطعأو طلغب هذخ أ نإ اقافتا هيزجيو مرغلا هيلعو مرغيو

 لام نم هسفنل ذخأ نمو ال ليقو ، هازجأ هلفط لام نم هلام ةاكز ىطعأ نمو

 مل الإو ةزاجالا لاح يف هنيع ماق نإ حص هل زاجأف ومأ الب اهنم همزل ام دحأ

 زاجأف هتمزل نم يلوتمل اهاطعأف هتمزل نم لام نم ةاكزلا ذخأ نإو © زجي
 تفلتف ةرضاح يهو ىلوتمل اهعفد نمو ةزاجألا لبق هنيع تفلت ولو حص كلذ

 ىلوتم لفطل ىطعتو اهضبقي ىتح ال ليقو ، اهلبق نإ ءىرب هلصت نأ لبق

 هوسكيو اهنم همعطي نأ عفادلل زوجو ةياصو وأ ةفالخب جاتحا نإ تام
 ناكو ةفالخلا نودب نإو هيلإ جاتحا ام هل يرتشيو يلبي ىتح هاسك ام بقاريو

 اهب عفدي وأ اعفن اهبرجيل ال هالوتمل هتمزل نم اهعفدي امنإو 5 ةفيلخلاك عفادلا

 ادغ رانلا هل هللا لام يف ضوختم نم مك ًاحيحص هع هنع يور دقو 5 ارض
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 رجألا هوجوو نيكاسملاو رباقملاو دجاسملا ىلع فاقوألاو ةمينغلاو ةاكزلاك كلذو

 ىلوتمل ال وه هالوتمل هثراو اهيطعيو اهعفدي مل نم رضتحا اذإ اهب يصويو اهلك
 ةفيلخ اهطعيلف هتافو دعب يصوملا ماقم همايقل ةيصولا ةفيلخ فالخب تيللا

 همسرو هيف هلكو ام نيع يف هتايح يف هلكوم ماقمب ليكولاو تيملا ىلوتمل ةيصولا
 مسر ام يدعتب ةفالخلا نم ةفيلخلا جرخي امك ةلاكولا نم جرخ هادعت نإو هل
 الف قساف قفاومل وأ فلاخ هتاكرب تيم ىصوأ نإ اذه ىلعف هفلختسم هل

 اهعفادل اهدر همزل ةيبك وذ اهذخأ نإو ، هتفيلخ الو هليكو الو هل هثراو اهيطعي
 اهذخأ نم ىيأ نإو ، ىلوتمل الإ ناكلا يف عفدت ال اهنأ لاق نم لوق ىلع هل

 يف اهعضيو اهذخأي له هيلإ تدر اذإ عفادلا يف فلخلاو همامأ اهعضو هنم

 نمو ، رهاظلا يف هل زاج اك اهعفد نيح اهنم ءيرب دقو اهذخأي ال وأ اهليبس
 اهدري الو ءارقفلل اهقافنإ هل لحي ال اك اهذخال زوج اهذخأي ال هنأ ثيح

 مل وأ هنم اهذخأ نم ىيأ نإ رقفلل اهقفني اك اهذخأي ال هنأل هل عفادلل
 هبرل هنامض همزل لام اهنأ ىلع لاصتنالاك اهقفني ليقو ، هنم سيأ وأ هملعي

 بات نإ ليقو هفرعي مل نإ كلذو ةاكزلل اولهأتي مل ولو اقلطم ءارقفلل اهيطعيف
 كردي مل بات مث هل لحت ال نمل اهعفد دمعت نمو اهدر همزلي مل اهذخأ امدعب

 هل لحت ال هنأو ينغ هنأ ءاملعلا قفتا ينغو كرشمو دبع نم الإ مكحلا يف اهدر

 . ملعأ هللاو
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 ةاكزلا عفد يف ةفالخلاو ةلاكولا يف باب

 نإ ىلوتم نيمأ رايتخإ بدنو ةفيلخ وأ ليكوب نإو اهعفد ينغل زاج

 وأ ادبع ولو راتخإ انيمأ دجي مل نإو نيمألا دجو ولو ويغ رايتخإ زوجيو دجو

 وأ دبعلا وأ لفطلا لوق يفكي الو اهقحتسم تلصو نإ أربتو الفط وأ اكرشم
 مل هنأ ملعي مل ام نيمألا يزجيو ىفك هقدص نإ ليقو اهتلصوأ ينأ كرشملا

 زوجيو اهعفد ىلع لكومل ليكوتلا حصو همزلي ليقو هلاؤس همزلي الو اهلصوي
 هل زاجأ نإ الإ رخآ نود دحاو اهعفديال وأ ددعتم لكوي نأ لاملا بحاصل

 نإ يقابلا الو دحاوك امهنال هبحاصل امهنم لك عفدي الو ةرمب امهلكو نإ لكوملا
 لبق نإو امهدحأ باغ نإ كلذكو هبانم عفدي ليقو ننجت وأ امهدحأ تام

 نإو هتصح عفدي ليقو ائيش عفدي ال كلذكف رخالا يبأو ةلاكولا امهدحأ

 ؤزجال اليكو دحاو لك لعج نأب دحاو لام يف هدح ىلع الك فلختسا
 زوجيف ننجت وأ باغ وأ امهدحأ تام نإ اذكو هبحاصل لك عفد زاج ليكو

 ليقو ثراولا نذإب الإ كسمأ هتفيلخ عفد لبق لاملا بر تام نإو رخالا عفد

 الإ ال ليقو هيطعي ليقف نالفل هطعأ لات الام هاطعأ نإ فلخلا اذكو اهعفدي

 وأ ليكولا دترإ نإ امإو دترإ وأ هلكوم ننجت نإ ةاكزلا عفدي ال اذكو ثراولا نذإب

 لازي الف ملسأ وأ برحلا راد نم عجر 7 قافأ مش { ننبحت وأ برحلا رادب قحل

 ملع نإ تزجأ دقرم وأ نونجم وهو اهعفد ولف لعفلل ةحيبم اهنأل ةلاكولا نم
 ةحابالا كلت لطبت الو هل حابم لامعتسا نم هعنمت ال يناعملا هذهو اهلوصوب

 هتقافإ دعب هلكأي نأ هلف دحألا ىلع يمغأف هماعط لكأ دحال حيبم ويظنو

 وأ ىنغتسإ وأ ةيبكب ريغت وأ نيعملا ننجتف نيعمل اهعفد ىلع فلختسإ نإو
 الو هيلإ تعفد نونجملا قافأ نإو لاحلا كلذ يف هل عفدت مل ادبع جرخ وأ دترإ
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 امأو هب موقي نم ةطساوب نونجملل ةاكزلا عفد زاوجل رم مك كلذب ةفالخلا لطبت
 نالطبل اهعفدي مل دبعلا قتع وأ قسافلا بات وأ رقتفإ وأ دترملا ملسأ نإ
 لخد ولو هتلاكو تلطب لكوملا هعاب م ءيش عيب ىلع لكو ول اك كلذب ةلاكولا

 مث ملعي ملو هعزن مغ اهعفد ىلع هفلختسا نإ اذكو دعب ةيناث ةرم هل لكوملا كلم

 . رهاظلا وهو ملعي مل نإ ال ليقو ، هزجي ملو نمض هيلع فلختسا ام عفد
 عفدت نأ كتفلختسا هل لاق نإو ، قحلا وه لب هللا همحر بطقلا لاق

 اذه عفدا هل لاق نإو ، لوق يف زاج تئش نمل وأ كتاكز هل عفدت نمل يتاكز

 يف وه امنإ نالف دوجوو رمآ ام لعف نالفلف هدجت مل نإف © يتاكز يف نالفل
 هيطعي الف هقوس وأ هناتسب وأ هدجسمك هيف هدوجو ىجري ثيح وأ هلزنم

 نم يبا وا اينغ وا انونجم وا ادترم هدجو نإو 0 اهلك اهيف هنع ثحبي ىتح
 ارفاسم وربخ عمس وأ اتيم هدجو نإو ، هدجو دق هنأل رخالل ىطعي الف ذخألا
 رخالل اضعب اعفد نإو هيلإ عفد لوالا دجو خ ل عفدلا دارأ نإو { رخالل عفد

 امهنيب ةمسقلاب رمؤي مل هنأل رخالل هلمكي ليقو 3 يقابلا هل عفد ليألا دجو م
 الإو امهدحأل لب امهل اهطعي الف نالفل وأ نالفل اهطعا هل لاق نإ اذكو

 ريغ اعم امهل اهعفدي لب اهمسقي الف اعم نيلجرل عفدلاب هرمأ ول اك نمض

 طعا هل لاق نإو ، اهمسق نم لعف ام هل زوج نإ الإ نمض الإو ةموسقم
 درو هل ىمس ام ىطعأ كلذ نم رثكأ لاملا يف دجوف اذك نالفلو اذك نالفل

 ىمس امم لقأ يقابلا دجوف هب هرمأ ام لوألل ىطعأ نإو ، يقاتلا لاملا بحاصل
 يقابلا دري هنأ هللا همحر بطقلا رهظتساو هيلع ءيش الو هل يقابلا هاطعأ رخآلل
 عفدإ هل لاق ول ام هريظن امهنيب همسق لقأ الوأ لاملا دجو نإو لاملا بحاصل

 لقأ هدجو نإو دئازلا در ىمس امم رثكأ هيف دجو نإف اذكو اذك هيفو نالفل اذه
 دودعم وأ نوزوم وأ ليكم يف اذهو يقابلا عفد هضعب فلت نإو كلذك هاطعأ
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 وأ هعيب نم هب رمأ ام هيف لعف هنيعب در مث بصغ وأ ءيشلا هنم قرس نإو

 الوأ هب رمأ ام هيف لعفي الف هتميق وأ هلدب هيلإ در نإو ةاكز هءاطعإ وأ هتبه
 مكح وه لدبلا مكح نأ ىلع ءانب كلذ ريغ نيتلئسملا يف ليقو ناث رمأب الإ
 هعفدي ام لك هل نيبف نالفل امهتاكز عفدب نالجر هرمأ نمو هنم لدبملا

 دحاو ومأ نإ اذكو هل هعفدي ليقو امهل هدري ليقف امهنم لكل ام هيلع لكاشتف
 هيفف ع ون لكل ام هيلع لكاشتف لصنتلا يف اذهو ةاكزلا يف اذه هنع عفدي نأ

 نأ همزل ويغ وأ نيمأ عم ويغ وأ نيعمل اهريغ وأ هتاكز لسرأ نمو فلخلا
 نيمالا .ريغ هل لاق نإف ، هتمذ ةءاربب نقيتيل ال مأ تلصو له هلوسر لءاسي

 همزلي ال ليقو طاتحإ هلوسر دجي مل نإ اذه ىلعف & هازجأ هقدصو تلصو دق

 . ملعأ هللاو نيمألا عم لاسرالا ناك نإ لاؤسلا
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 ةاكزلا ذخأ يف باب

 فالختسالا يفو اهذخأ يف زاجو اهذخأ يف فالختسالا حص

 هيلإ عفدت نا زئاجلا ىنعمب ىثنا وا ادبع وا الفط ولو يطعي هل عفدلا يف زئاجلا
 ذخأ نمو اهريغو ةاكزلا يف فالخ اكرشم دحوم فالختسا يفو اهلصوي ةاكز
 الإو سأب الف كلذ هل زوج نإف كلذب ورمأي ملو لجر ىلع سانلا نم ةاكزلا
 سانلا نم ةاكزلا هل ذخآ نأ نالف ينفلختسا دق لجرل لجر لاق نإو اهدريلف

 نم ىلع سأب الف انيمأ ناك نإ هنإف ، ىلوتم ينفلختسا لاق يذلا نالفو

 هقدص نإ ليقو ةنيبلاب الإ هلوقب لغتشي الف نيمأ ريغ ناك نإو هيلع هل اهعفدي

 فالختسا,. حصو قوقحلا رئاس كلذكو هيلع هل اهيطعي نأ سأب الف
 هل وه يطعي الو هالوتي ال نم فالختسإ دحأ لبقي الو كلذ ىلع فلختسم

 نإ نينثالو اعم هفلختسملو هسفنل ذخايو عفادلا هفرع نأ زوجو هتاكز

 هل فرع وأ اينغ هفرع نم عم ةاكزلا لجرلا ذخأي الو نيقرتفم وأ اعم هافلختسا

 عزني مل ام ةفيلخلا ذخايو هل تقو ام ىدعتي الف ذخالا يف تقو نمو ويبك

 وأ بح نم هيف بجت ام لك نم هل ذخأيو ، طقف ةنس ةاكز ليقو ةفالخلا نم

 نإو ءاوس ةاكزلاو يهف ةقدصلا يل ذخ هل لاق نإ اذكو ماعنأ وأ ةضف وأ بهذ

 ليقو اقلطم نيكسملا هذخأي ام لك هل ذخأ ةنكسملا ذخأ ىلع هفلختسإ

 ىلع هفلختسإ نإو لكلا هل ذخأ قوقحلا ىلع هفلختسإ نإو طقف تارافكلا
 رشعلا عبر ال هفصنو رشعلا ىلع رشعلا ةماعلا قالطال هفصنو هذخأ رشعلا

 الو رشعلا ال هل هذخأ رشعلا فصن ىلع هفلختسإ نإو معن نم الو نيع نم

 دعب اهنم اعنام ثدحأ نإ اهيلع هفلختسمل ةاكزلا ذخأي الو هب رمأ ام ىدعتي

 هل لجت ال ثدجحب ةفالخلا نالطبل عناملا كلذ نع عجر ولو ينغو 0 ةيبكك
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 وأ يل اهذخأت نأ لبق كتعزن هتفيلخل لاقف هل تذخأ نإو هعم ةاكزلا

 عدم هنأل همامأ اهعضو هتبرتسإ وأ يدنع مارح ىل هتذخأ ام وأ تينغتسإ

 ىلع هقفنآ هبارتسإ ام ةفيلخلا ذخأ نإو كلذ نبتي مل نإ هب قلعت ام لاوز
 الف باغ وأ ننجت دق هدجوف نالف نم ةاكزلا هل ذخأي نأ ورمأ نإو ءارقفلا

 كلذ هنم فرع نم اهيف هلماعي الف ةيبك وذ اهذخأ نإو هتفيلخ نم اهذخأي

 له ةلئسملا يف فلخلا ةرهشل اقلطم اهيف هلماعي نأ زوجو بصاغلاك وهف

 . يلوتملا الإ ةاكزلا يف لماعي ال ليقو ال مأ ةاكزلا يف طرش ةيالولا

 & ةاكزلا ذخأو الوح رظتنا مامإ ثدحو ةمامالا تعطقنإ اذإ ىلألا
 جرخي الو رادنالا يف ولو ذخوتف راغلا امأ ماعنالاو نيدقنلا ةاكز يف كلذو تلق

 لوقلاو بئاغلاو ميتيلاو نونجملا لام نم ةاكزلا ذخأيو مامالا نذإب الإ اهيلا لماعلا

 وأ نيكسم وأ ريقف انأ ل اق نمو ال ليقو اوفلح اومهت ا ا ذإف ل ا باحصأ لوق

 يأ نع { ةيناثلا نايبب الإ ئ ال ليقو هاطعأ مراغ وأ بتاكم وأ ليبس نبإ

 وأ ةالصلا وأ نينس ةاكزلا كرت نم رفيج نب لزانمو يلع نب ىسومو ةديبع

 . كرش نم ملسأ هنئاك ندب ةردقو لام هل ناك ولو ىضم ام لدب

 يغبنيو ادمعت ال ةجاحلا دنع كلذب ذخؤيو هللا همحر بطقلا لاق

 هل ىطعت نمل امهسمخ جرخيو ندعملاو زنكلا ذخأ زوجي ةثلاثلا ردق نإ لدبلا

 . ندعملا يف سمخ ال ليقو دحاو ناسنال هؤاطعإ ىزجيو رثك وأ لق ةاكزلا
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 هنم باصن ىلع لوحلا راد اذإ لب انبهذم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نإ ليقو اندنع باصنلا ردق هيف زنك © ق الإ سمخ \, لاق & باصنلا ىكز

 ليلق لق ا ولو سمخل ١ هيف انب احرص ] ضعب لاقو ق زاود س .مخ نم رتكأ ن ك

 اقلطم ناويحلا ةروص وهو بيلصك كرشلا ةمالع هلك هيف زنك ذخؤي امنإو

 ليقو ةينالاو عاتملاو مهاردلاو ريناندلا ءاوسو هضعب يف وأ ناسنالا ةروص ليقو
 ءاوسو ابيلص نكت مل نإ ةمالعلاب ةبع ال لبقو ةمالعلا هيف ام الإ ذخأي ال
 هذخأي دجسملا ىف ؤ وأ صحفلا يفأ هريغ ضرأ وأ هريغ راد وأ هراد ف هدجو

 ام ذخأي الو هذخأ ضألا هجو ىلع هدجو نإو ةينلا قوبسم هزأ مهتإ نإ الإ

 ال دحوملا ةمالع نمو وريغ ةمالع يابلا يف دجو ولو دحوملا ةمالع هيف دجو
 هضرأ وأ وريغ تيب يف دجو ام ذخأي ال ليقو © هللا لوسر ىسيع هللا الإ هلاي

 هدجو نإو كرشل ١ ةمالع هيف ام ذخأ نيتمالعل ١ هيف دجو اذإ ليقو هرا د وأ

 وأ هسمخ همزل هضعب ذخ أ نإو هسمخ همزلي ل هدي هيف لعج وأ هاطغف ارهاظ

 ةأرملا هتذخأ نإو هيلع سمخ الف هدر مث راوتي ملو هذخأ نإو نالوق لكلا سمخ

 دعب الإ هوذخاي ملو هوأر نإو هيلع نولتاقي الو ةنتفلا تفيخ نإ الإ هعنم

 كلتل اولقتنإ مث هوذخأ نأ ال زاج غولبل ا وأ مالسالا وأ ةيرحلا وأ ةقافالا

 ريغ هذخأي ليقو ركذ ن نمو ةأرملل هذخأ زوجحم نيفلاخملا روهمج لاقو لاحلا

 ال ليقو ذخؤي ليقو امهريغ وأ ديدحو ارهاوج زنك ذخؤي الو لفطلاو ةآرملا
 . ملعأ هللاو ةضفلاو بهذلا الإ ذخؤي

_ ٨٧ _ .



 رطفلا ةاكز يف باب

 ءاهقف روهمجو نيينامعلا انباحصأ دنع خ وسنم ريغ ضرف رطفلا ةاكز
 . ةارلاب خوسنم ضرف يه ليقو راصمألا

 ناضمر موص نأ ثيدح لزألا لوقلا بسانيو هللا همحر بطقلا لاق
 ةنس يأ هللا همحر بطقلا لاق ، هيف بغرم لفن ليقو ىطعت ىتح فوقوم
 ليقو جاتلا يفو راتخملا وهو نييلبجلاو ةبراغملا انباحصأ لوق وهو لاق ، ةدكؤم
 غلاب ريغ دلوو ةجوزك هتقفن هتمزل نمعو هسفن نع ؤرملا اهجرخي ةبجاو ةنس
 بلجت مل ام ةجوزتم وأ ةغلاب اتنب دلولا ناك ولو اكرشم ولو يلوو دبعو تخأو
 جاوزأو نيمقف اناك نإ هيبأ يبأو هيبا هزجي مل نإ هنع ىطعي ليقو غلاب نا ل ل

 نع اهجرخي له 0 ]| بستحم ١ ف فلتخ ١ و هدجل ةدح او ة هجوزو عبرل ١ ريقفلا نب | .

 ٠. هيلع بستحم ٣

 هذخأ يذلا يلولا نع جرخت ال ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 مل ولو ةغلابلا هتنب نع يطعي ال ليقو غلبلا دالوالاو نيوبالا نع الو ةقفنلاب
 بطاخي ام ردق لام هتنب وأ هنبال ناك نإو بئاغلا هلفط نع يطعيو ج وزتت
 . اغلبي مل نإ امهام نم اهجرخأ غلابلا هيلع

 يفو لاق 5 هلام نم ليقو ةضيرف ريغ اهنأ انلق ولو هللا همحر بطقلا لاق
 يلو نم اهجرخي هلام اهعسو نإ هديبع يبأ نعو هنع ميتي لام يف مزلت جاتلا
 نع يطعي الو اهنويد نم هيلع ءيش ال اك ةجوزلا نع اهجرخي ال ليقو ومأ
 الب ةقلطملا يفو هدلول ةعضرم ةقلطمك اقافتا لماح نئاب وأ اثالث ةقلطم

 . فالخ ايعجر لمح
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 مل ام اهتقفن همزلت هنأل اهنع يطعي نأ حيحصلا هللا همحر بطقلا لاق
 بلجلا دعب اهنع تيم وأ هتلفط تقلط اذإ ناويدلا يفو لاق 3 اهتدع متت
 لاق نإ ليقو ءام الإ هجاوزأ نع يطعي الو غلبت ىتح اهنع ىطعأ هيلا تعجرف
 نع يطعي الو هيلع ءيش الو اهلام نم تطعأ كنع ىطعأ ال ةغلبلا هتجوزل
 يذلا يلولا اذكو هيف ةكرشلا ردق ىلع كرتشملا دبعلاو مزلت ليقو ةراجتلا ديبع

 . ينغ لك ىلع دادمإ ةعبرأ عاصلاو عاص يهو نيلجر ىلع هتقفن
 نيدال ةنس هقفن هل نم ىلع بجت ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةيلاعلا يبأو ةريره يبأ نعو اقلطم كلمي اميف كلذو رهشأ ةتس ليقو هيلع
 . يطعي ام ردقو ةنس ةقفن هل نم مزلت ليقو ريقفلا ىلع بجت يعفاشلاو ءاطعو

 عسوم اهتقو ةبجاو رطفلا ةاكز ليقو جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 يف هتوق بلاغ نم ناسنالا اهيطعي كله اهب صوي ملو اهطعي ملو تام نمف

 وأ ةنسلا يف هتوق طسوأ نم ليقو ريخم ليقو ناضمر يف ليقو ةيبرعلا هتنس

 ربلا نم ىطعت ليقو لضفأ ناك لضفألا نم اهادأ نمو لك نم ءازجألاب

 امم ىطعي ليقو ءاش اهيأ يف ريخم وهو ريغ ال طقالاو بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو
 نيح انبل وأ هعطق دعب لاكي القب ولو هلايع ةماعو وه رهشلا كلذ يف لكأي
 . هماظع عزن دعب امحل وأ بلحي

 زاجأ دقف ازونكم ارمت جرخي نأ دارأ نم عرشلا نايب يفو بطقلا لاق
 ليقثلا رمتلا نأ يدنعو لاق & ثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلا نع ءاهقفلا ضعب

 ةاكز زوجي ال هنأ روهشملاو لاق ، نانمأ ةثالث هنم عاصلا نزو هوحنو قعلبلاك
 نم هب شاع ام ريغ نم ىطعأ نإو ناويدلا ينو لاق ، ليكلاب الإ رطفلا
 يغبنيف طقالا وأ لوقبلا وأ نبللا وأ محللاب شاع نإو سأب الف هوجولا ءالؤه
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 نإ هأزجأ عاصلا ةميق هب شاع امم ىطعأ نإو ةتسلا بوبحلا نم يطعي نأ هل

 الف امهيف سانلا ءاوتسال شيشح وأ ديصب شاع نأ ال ةنسلا بوبحلا دج

 يف زبخلاو هتنس يف رمتلا لكاي نمو ديصلا نم يطعي ليقو امهنم هيلع ءاطعا

 هتوق يف امهطلخي ناك نإ الإ هيف هلايعو وه لكأي امم اهجرخي نأ بدن ناضمر
 لضفألاب شيعي وهو لوضفم نم اهجرخأ نمو رملاو بحلا نم اهجرخي نأ هلف
 نع ىطعأ هلايع هنم شاع ام ريغ نم شاع نإو كلذ هل بحت الو هتأزجأ
 سفن نع نيسنج جارخإ زوجي ال ليق ، اوشاع امم مهنعو شاع امم هسفن

 يزجت ليقو ريعش نم عاص فصنو رمت نم عاص فصن يطعي نأك ، زوجو

 . انيع عاصلا ةميقو رب نم عاص سفن نع
 وأ ادم لكل ىطعأ ءارقفلا رثك نإو جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاطعإ مامض هركو سفنلا نع يفكي اردق بسحبو رثكأ وأ لقأ وأ نيدم

 ولو بوبحب هعنمو ماعطلا نم ريخ هنأ هل ادب مث هلاق ام روعالا بجعأو دقنلا

 نم وأ افصنو اعاص ىدأ ابطر اهاطعأ نم ليقو ارانيد عاصلا ناكم ىطعأ

 نم اهادأ نإو زنكي نأ لبق هنزو وأ اعاص رمتلا نمو نيعاص ىطعأ رسبلا

 ىلوتملل يهو نالوق قيقدلا زاوج يفو ءاملا نم هيف داز ام ردق هيلع داز زونكملا
 . ويغل ىطعت نأ صخرو ةاكزلاك

 يطعيو اقلطم مالسالا ءارقفل فرصت انريغ لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 يف ناك نمل يطعيو ءارقفلا ةجاح بلطي امنإو رثكأو نينثالاو دحاولل ةرطفلا
 ذخأيو هجاوزأو هلايع ددع ىلع لجرلا يطعيو لايمألا فلخ هلايع نمو لايمألا

 ذحسألا هل زاج امورل ال السوت اهجرخي نمو ةنسل ليقو ىنغتسي ىتح ريقفلا
هرفس يف رطفلا هكردأ نمو ةاكزلا فانصا يف اهقرفيو يلاولا وأ مامالل ىطعتو
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 © نالوق رطفلا رجف عولطب وأ ناضمر رخآ بورغب ببحت له
 تقو لبق ناك نإ هنع مزلت كولمم وأ دلو وأ ةجوز نم ثدح نميف امهتدئاف

 وأ ةمصع نم جرخ نميفو هلوخد دعب ثدح نإ ال هتقو ىلإ مادو بوجولا

 لوخدب ليقو رطفلا سمش عولطب بجت ليقو كلذ سكعبف تام وأ كلم
 ةالصب بجت ليقو ديعلا لبق بهذ ولو هنع هتمزل هيف هل ثدح نمف ناضمر

 نع ةرطفلا ءاطعإ بوجو سيمخ خيشلا راتخاو ، ناضمر فصنب ليقو ديعلا

 بوجولا نسحلا وبأو اقلطم بوجولا مدع ةكرب نبإو ةيقف تناك نإ ةجوزلا
 نم يطعتو مهوبأ تام ولو ءارقفلا لغص ن نع ع امياد ةينغلا' مزلي الو اقلطم
 اهئاطعإو سمشلا ع ولط لبق اهجارخإ بدنو لجاعلا اهقادص نم ولو اهلام

 نم نوكت كلذ دعبو ديعلا سمش بغت مل ام اهجارخإ زاجو ةالصلا لبق هدعب
 رئاس نم كلذ دعبو رهشلا تومل ولو اهدعب زاج ليقو تاقدصلا رئاس

 ناضمر يف اهليجعتو هدعب ولو ةرطف ليقو ىحضألا ىلإ زوجت ليقو ةقدصلا

 ىتم نيدلاك يهو رذع نم الإ ةالصلا نع رخؤت الو اهتقو لبق ةاكزلا ليجعتك
 هيف وأ رطفلا لبق ىنغتساو ريقفل ناضمر يف اهجرخأ نإو { هازجأ يضق
 هئراول ةرطف اهملع نإ اهذخآ اهنمض هلبق اهيطعم تام نإو ليق ، تأزجأ
 هتمزل تفلتو اهلزع نمو ءارقفلاف سيأ نإف { هيلا اهئادأب الإ أربي مل هلهج نإو

 . ملعأ هللاو حيحصلا ىلع هنيد يف اهئاطعإ زوجيو

 ةعماج

 يروثلا لاقو اهتقو نع ةاكزلا ميدقت يف ويغو ريبخ نب ديعس صخر
 . اهليجعت ديعس نب ثيللاو كلام وكو اهلجعي ال نأ بحألا
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 نم انباحصأ ضعبو يرصبلا نسحلا لاق ث هللا همحر بطقلا لاق

 اقلطم ءارقفلا ةجاح تدتشإ نإ يزجت ليقو ةالصلاك اهتقو يف اهداعأ اهلجع

 ىلإ اهادأ نإ ليقو انضعب هيلعو لاق ، نارهش وأ رهش يقبو تدتشإ نإ ليقو
 دق ريقفلاو اهب قحأ مامالا نأل 5 ءارقفلل اهادأ نإ ال اقلطم تزجأ مامالا

 . يزجت ليقو هزجت مل اهتقو لبق هرامث ةاكز ىطعأ نمو اهتقو لوخد لبق ىنغتسي
 ةزاجالا هجوو ةدابع اهنأ ةاكزلا ميدقت عنم هجوو رثكأ ال نيرهشلاب يزجت ليقو
 هزجت مل ةاكز اهاون مث ةاكزلا ةين ريغ ىلع الام ىطعأ نمو ريقفلل قح اهنأ رابتعإ
 ميدقتلا يف مهاردلا ةاكزك ماعنالا ةاكزو ، ريقفلا دي نم فلتت مل نإ هيزجت ليقو

 يزجتال ليقو ، اهبحاص تزجأ اهلهأ يف اهقرف وأ ارهف ةاكزلا زئاجلا ذخأ نإو
 ام ىلع الإ هيلع ةاكز الف هلام رئاجلا ذخأ نإو 5 هتزجأ اهبحاص يضر نإو

 مامالا لصت نأ لبق تفلتف اهلزع نمو لكلا يف تمت نإ هيف غلبت مل ولو يقب

 هيلع ةاكز الف قراسلا وأ هرامث ليسلا ذخأ نمو حيحصلا وهو ال ليقو هتزجأ

 . لاك ام ةاكز هتمزل ليقو هيلع ليقو
 ىفو اهايإ هذخأ دعب ريقفلا نم اهل ةاكزلا بحاص ءارش زاوج يف فلتخاو

 ريقفلا اهضبقي نأ لبق اهل هءارش يف فلتخاو ىلوأ هزنتلاو هنذإب اهنم هلكأ
 . عنملا حيحصلاو

 - ع - . ع نلاا ,

 . يقت ماعط الإ لكات الو ؤ يقت الإ كماعط لكاي ال ٢ لاق

 نيعتسي ىقتلا نأ كلذو ضرف ال رايتخا اذه هللا همحر بطقلا لاق

 الو يبنل ةقدصلا لحت ال كفع هنعو كبلق روني لالح هماعطو هللا ةعاط ىلع

 . يوس ةرم يذل الو ينغل الو يبن لال
 رمأب الوغشم يوسلا ةرملا وذ ناك نإ الإ ينعي هللا همحر بطقلا لاق

 . هتفرح هفكت مل وأ فرتحي ام دجي ال وأ ملعلاك مالسالا رومأ نم
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 لجرلا طعي الو راغصلا هدالأل هتاكز لجرلا طعي ال ديعس وبأ لاق

 هنأ ضعب معزو 0 مهعيض نإ زاوجلاب ليقو ؤ ينغلا لافطأ الو ينغلا ة ةجوز

 . امل ىنغ سيل هانغ نأل اقلطم ينغلا ةجوز ىطعت نأ زوج

 نأ ةينب ةاكزلا ريقفلا يطعت نأ زوجيو كورتم لوق وهو بطقلا لاق
 . هيلع كنيد يف كيلع اهدري

 نم كلذ فنأ لب هلل ةصلاخ ريغ ةاكز اهارأو هللا همحر بطقلا لاق

 3 هتمذ صالخب كيخأ عفن وناو ذخألا كل لح كاطعأ نإف هجلاعو كبلق

 معن لوقيف كيلع ينيد يف ىلع اهدرت هل لوقتو ةاكرلا هيطعت نأ ضعب زاجأو
 هلوق امأو ، مكحلا يف هكردي مل هب في مل ول دعو اذهف كلذ ىلع اهضبقيف
 لاملا بحاص ىطعأ اذإو { يزجت الف ينيد يف ىلع اهدرت نأ طرشب اهكيطعأ

 هليكو الو ريقفلا اهضبقي مل ذإ هزجت مل ريقفلا نذإب ريقفلا ىلع نيد هل نمل هتاكز
 وأ ةاكزلا متكب همهتا اذإ لاملا بحاص هلماع وأ مامالا فلحو زاوجلاب ليقو

 قحأ اهدلب لهأو رخآ ىلإ دلب نم ةاكزلا جرخت ال نأ راتخاو امهضعب وأ لاملا
 تزجأ تلصوو تجرخأ نإو ، ةيصعم ي اهنولعجي ال اوناك نإ اقاسف ولو اهب

 ىلإ هنم تجرخأ ةاكز ناسارخ ىلإ زيزعلا دبع نب رمع در دقو © يزجت ال ليقو
 © ههركي ملو رخا دلب يف ماحرألاو ةبارقلا ىلإ اهجارخإ ضعب ىنثتساو ماشلا

 لهو 3 ةهارك الب ناك ثيح اهاطعأ رفس يف وهو ةاكزلا رهش لخد اذإو
 وأ ءارقفلا ىلإو مهنع فكي رئاجلا ىلإ اهفرصي ةاكزلاب دلبلا ىلع ةارادملا زوت
 راوسالاو لافقالاو باوبالاو حالسلا يف اهفرصيو هودريف داسفلا اوبقاريل مهريغ

 دي ىلع كلذ يف اهفرص زوجي امنإو ، عنملا حيحصلاو زاوجلاب ليق ، كلذ وحنو
 . رئاسو تارافكو مايصو.ةليلق وأ ةينك نينس ةاكز هتمزل نمو لدعلا مامالا
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 هلك كلذ ءاضق هيلعف كلذبو هللاب نمؤم وهو هعيضو كلذب ملعو هللا قوقح

 ذفني نم هل ضيقي هللا لعل لام هل نكي ل ولو هب ءاصيالا حصي امب ءاصيالاو

 ةديبع وبأ صخرو لامالاب ال ءاصيالاب هل اداقنم اعجار انعذم هللا ىقليلو هنع

 ملعأ هللاو كرش نم ملسا هناك ىضقي الو هعييضت نم بوتي نآ لزانمو ىسومو
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 مورصل ا ب اتك

 لوانت نع ليللا نم ةينلاب فلكملا كاسمإ اعرشو كاسمالا ةغل موصلا

 رئابكلاو عامجلاو ءاقتسالاو ءانمتسالاو فوجلا لصي ام لكو برشملاو معطملا

 بودنم وا نونسم وا بجاو امإ وهو هللا ىلإ ابرقت برغملا ىلإ رجفلا نم

 راهظلاو اهوحنو نيملا ةرافكك ىنعمل وأ ناضمر وهو نيعم نمز يف اما بجاولاو
 نم هب قلعتي امو ناضمرب ءىدتبنو رذنك باهيال وأ كلذ ريغو لتقلاو
 ىلع ضرف ناضمر موص لوقنف ءاسنلاو لاجرلا نم نيرطفملا ماكحأو تارطفملا

 عاضرإو سافنو ضيح وحن نم عنام الب حيحص رضاح لقاع غلاب لك

 . ةينلاو لمعلاو ملعلاب تادابعلا نم ويغك حصو لكألل جوحم
 هدوجو ىلع لمعلا ةحص فقوتت الف ع رولا امأو هللا همحر بطقلا لاق

 مدع تقو يف اهالص يتلا ةالصلا ةداعإب بلاطي ال عروتي مل نم نأف

 ملعلا امأ ، لمعلا باوث عرولا ىلع فقوتي امنإو ، ةالصلا ريغ اذكو ع روتلا

 ةيفيكو هموص همزلي هنأ ملعي نأ ناضمر لخد اذإ فلكم لك ىلع بجيف
 نيحف كلذب ملعي مل نإ كلهو هكرت ىلع باقعلاو هيلع باوثلا بوجوو هلاثتما

 لصحي رهشلا لوخدب ملعلاو هدعب امو موزللا لهجب رفكي موصلا كرتب رفكي
 همزل لالحلا هسفنب رملا ةدهاشمبف ةيورلا امأ ، ةدعلا لامكإو ربخلاو ةيورلاب

 . ويغ هدهاشي مل نإو © هموص
 يغ هدهاشي مل نإ موصي ال هنأ ءاطع معزو هللا همحر بطقلا لاق

 نم رفك يفو نظلا ديفت ويغ ةيورو نيقيلا ديفت هتيور هنأل فيعض وهو لاق
 همجرتيو نئاخ وأ كرشم هبتكي هن أل كلسلا مالكب لخدي الو نالوق هب ذخ ا

 ( . نئاخ وأ كرشم
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 نالطب وأ ةدعلا وأ توملا نم ءيش يف هب لمعي ال اذكو بطقلا لاق

 ةباتكب اوثحب هوحن وأ قالطلا وأ توملا ربخ ءاج اذإ نكل توملاب ةلاكولا
 لالهلا ىري يذلا ذاشلا ةيور ربتعت الو لاق { دوهشلا ةداهشو بتاكلا

 ارس رطفيو تالالا نم كردت امب ةيؤرلا ربتعت ال امك راهنلا طسو يف ولو موجنلاو
 يف ال عضوملا يف دحأ هعم ناك ولو هدحو هآر ولو لاوش لاله دهاش نإ
 . نايبب الإ مرحم ةحابإ عدم لك قدصي ال ذإ ةيؤرلا

 لاوش لاله ىأر نم نأ ةفينح وبأو كلام لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 تقوو رخا هعم دجوي هلعل رابخالا همزلو فيعض وهو لاق رطفي ال هدحو
 لبق يؤر نإو اقافتا دغلا نمف هدعب لالهلا يؤر نإف بورغلا ةيؤرلا رابتعا
 يف يؤر هنأل ةيضاملا ةليللا نم وهف علطملا يلي امهم سمشلا فلخ لاوزلا

 فلخ لاوزلا دعب يؤر نإو © ةيضاملا ةليلل هب مكحف راهنلا نم ليألا فصنلا
 ةليلل هب مكحف راهنلا نم ريخألا فصنلا يف يؤر هنأل ةلبقملا نمف سمشلا
 . رثكألا هيلعو حصألا وه كلذو ةلبقملا

 ةلبقملا نم هنأ انموق ضعبو انباحصأ ضعب لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 نالبقتسم هانرقو هار نإ ليقو ، سمشلا فلخ راهنلا يف يؤر نإ اقلطم

 لغتشي ال ليقو 5 ةلبقملا نمف برغملل نالبقتسم وأ ةيضاملا نمف سمشلل
 اراهن ناضمر نم نيثالث موي لاوش لاله رصبأ نم ركذو راهنلا نف هتيؤرب
 تقولا اذه ىف هترصبأ ام ةيضاملا نم هنأ الول لاقف لاوزلا دعب سمشلا فلخ

 ةهبش يذك طقف هموي لدب همزل وأ همويل ةرافك رهش موص همزل لهف رطفأف
 . رفكلاو ةظلغملا هومزلي مل ذإ دمعتمك سيلو

 لهجلا ذإ حيحصلا وهو لاق ةرافكلاو لدبلا همزلي ليقو بطقلا لاق
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 ماصي هنإف لالهلا ارصبأ امهنأ نالدع دهش نإ هنأ اوقفتا دقف ربخلا امأو ، دمع

 حيحصلاو نالوق دحاولا لدعلاب موصلا يفو & ناتلدعو لدع اذكو رطفيو امهب

 . هموزل
 لمعو هيع هللا لوسر ثيداحأب لمع كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 نبب عازنل ا رمأ يف ددعلا طرتشي امنإو { نيمصخلا نيب ةعزانم رمأب ال نيدلاب

 .مصخلا

 يظفح يف يقب اميف ةمأب ماص هنأو يارعأب ماص هلع هنأ يورو لاق

 يف لاقو لاق هتلزنم تسخو هيلع ريض الف رخالا لوقلا ىلع ءانب مصي مل نموا
 حص اذإ ام فالخب لاق دحاولا نيمالا لوقب بجاوب موصلا سيلو ناويدلا

 سانلا ماص نإف ةرافكلا هيلعو رفكي هنإف مصي ملو ةرهشلاب وأ نيلدعب موصلا
 نم هنأ لدعلا دهش يذلا مويلا ريغب نيثالث اولمكأ حيحصلا وهو دحاوب

 . ناضمر

 مو رثكأ وأ نيلدع نينثاب اوماص نإ يدنع اذكو هللا همحر بطقلا لاق
 دحاوب اوماص دقو لاوش لاله حص نإو ، وحصلا عم لاوش لاله رهظي
 امهتيؤرب نوثالث لمكو لاوش لاله مغ نإ امهب رطفيو نيلدعلاب ماصيو اورطفأ

 املع ال المع بجوت نيلدعلا ةداهشو لاوش لاله ايأر اذإ امهب رطفي م

 . . امهبجوت ليقو
 لاقو دحاولا لدعلاب رطفي هنأ انموق ضعب لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 نيلدعب الإ رطفي ال هنأ حيحصلاو لاق { ةدحاولا لدعلا ةأرملاب رطفي مهضعب

 وهو الوأ ةلادعلا عم نيدبعب رطفيو دبعب ماصي لهو لدع نيتأرمإو لدع وأ
 يبصلاو كرشملا ربتعي الو ةينمألا ةمألاب موصلا مهضعب زاجأ دقو ناويدلا لوق

 . ضعب دنع اننيمأك فالخلا لهأ نيمأو ةنونجماو نونجملاو ةيبصلاو
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 للفلَع هب ماص يذلا يبارعألا نأل ةلادعلا انطرش امنإو بطقلا لاق

 مكحت ال مامألل هدايقنإب هتيلوت نم ليقو لدع مامإ تحت هنأل لدع هنأ دقتعن

 هلوتت مل ولو هتقدص نم لكب موصلا مزلي هنآ لاقي دقف & روهشملا وهو هتلادعب

 لمح بجو فالتخالا لك اهعلاطم فلتخت مل نإ دالبلاو ةجح قيدصتلا نأل

 نبا لوق وهو تبراقت ولو هتيورب دلب لك ليقو ةيورلا يف ضعب ىلع اهضعب

 الف جحلاو راطفالاو موصلل لماش كلذو مهلاله موق لكل هيع لاق ، سابع
 ربخلا غلب نإو مهتيؤر ريغ ىلع مهدالب لهأ اودجوو اوعجر اذإ جحلا لهأ ديعي
 نع ةعامج ربخ وهو اعم المعو املع هباجيال ة داهشل جتحي ل رتاوتلا دح

 ىعس كلذ ىلإ مهوعدي نأ نودب ةداع بذكلا ىلع مهقافتا نكميال ةعامج

 نأ نودبو مهممه قافتا كلذ لإ مهوع دي نأ نودبو مهسفن ل ةعفنم رج ف

 غيزو رفك وهام حيحصت الو ع ورفلا يف مهبهذم حيحصت كلذ ىلإ مهوعدي
 دوهشلا رثكأ نأل ةسمخ هلقأ ليقو نسح ىلا ربخلا مهدانسإ طرشب لوصألا يف

 . ةعبرأ

 ليقو لمعلا بجوي لب ملعلا ديفي هنأ ملسن .الو هللا همحر بطقلا لاق

 نوعبس ليقو نوعبرأ ليقو نورشع ليقو ةشع ليقو ىسوم ءابقنك رشع انثإ هلقأ
 يفو رثكاف ةثالث وهو لالهلا ةيؤر يف ةلمجلا لهأ روهشم زاج رتاوتلا ةيافكلو
 دقف اهب اوربخأ اذإ هيف يه لحم يف ةمامألاو ضيحلا نم سايلاو لايمألا دح

 ولو ليقو راكنإ عقي ملام كلذو ةيعرلا ىلع مامالا قحك اهقح بوجوب اوربخأ

 نيد هل نم وأ ةمئاغ ةليل يف مهو هتيور اوعدي نأ لثم اوبارتسي مل امو عقو
 نإو تام وأ اهجوز تدقف يتل اك ةعفنم رج نم لك اذكو لالهلا ىلإ لجؤم

 مهلوق زاج اذك ةليل وأ ةحرابلا وأ ةليللا ناضمر لاله انيأر مهنم ةثالث لاق
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 ذخؤي الف ةليللا اولوقي ملو لالهلا انيأر اولاق نإو ال ليقو لاوش لاله يف اذكو
 وأ لالهلا انيأر نييلمج ةثالث نع نويلمج ةثالث لاق نإو ءانمألا اذكو مهلوقب

 وأ ءانمألا نم وأ ةلمجلا لهأ نم ةنالث نع امه وأ نينيمأ نع نويلمج ةثالث

 عنامال هنأ ملعيلو فرعيل هنع اوكح نم اوركذ نإ زاج ءانمألا نم نينثإ نع

 نع نانثإ وأ رخالا يلمج ريغ يلمج نع لك نويلمج ةثالث ىكح نإو هي
 لثم يزجي نم ىلع قفنت مل ةداهش لك اذكهو زجي مل رخآ نع رخالاو نييلمج
 . رخا يلمج نع رخاو نينثإ نييلمج نع نيمأ

 نع دحاو يزجي ليقو لاق { يدنع ام اذه هللا همحر بطقلا لاق

 لوبقو رخالا ريغ الك نأ نيبت اذإ ثلاث نع ثلاثو رخآ نع رخاو دحاو
 نالف نب نالف لاق نمو ثيداحالاب لمعلاو نيدلا نم ةلمجلا لهأ روهشم

 كلذف هلاق اميف وأ هلوق ىلع لاق نإو هلوق ىلع لقي مل نإ هلوق در لالحلا ىأر

 ءيش يف ءانمألا ريغ لبقي الو رهشلا خسني مل ام ةلمجلا لهأ نم لبقيو ةداهش

 الف لالهلا ةيؤر يف مهلوق نع ةلمجلا لهأ عجر نإو ةمذلا هنم تئربو ىضقنإ
 اهب لغتشي ليقو مهتياكحب لغتشي الف هنع اوكح نم مهبذك نإو مهب لغتشي
 اراطفإو اموص لبق اذك موي رهشلا نأ روهشملا يدنع مت لاق نإ ةقثلا مكآحلاو

 لبقي مل لالهلا تيأر لدعلا مكاحلا وأ وه لاق نإو هب ىدتقملا نيمألا اذكو

 اموص هلبقي مل هب ماصي ال دحاولا لدعلا لاق نمو ، اموص لبقيو اراطفإ هدحو
 نيمألا نع وأ ليق لدعلا مآلا نع كلذ ةلمجلا لهأ ىور نإو ، اضيأ

 . زوجو مهلوق لبقي مل هب ىدتقملا
 نع نينمألا عوجرب لغتشيال هنأ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ريغ وأ تانيمأ نهدحو وأ لاجرلا عم نك ءاسنلا روهشم زوجي الو امهتداهش

 يف ةأرملا ليقو لجر ماقم يف ناتأرمإ لاجرلا عم روهشملا يف زوجي ليقو تانيمأ
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 لجر ماقم يف ناتأرمإ هيف نهدحو ءاسنلا زوجت ليقو كلذ يف لجر ماقم
 نالجر زوجي ليقو لاجر ةثالثك هيف ةوسن ثالث زوجت ليقو ةوسن تس كلذف

 يف ناك نمو باسحلاب ذخأي نم الإ نيفلاخملاو نيقفاوملا روهشم زوجيو هيف
 هرهد مصيلف اميقم ناك نإف هل ربخم الو ناضمر ىتم يردي الو سبح وأ ةالف

 يدنع حص لاق اذإ ناطلسلا نإ ليقو ارهش رطفأو ارهش ماص ارفاسم وأ

 نإ اذكو هقدص ديتعإ نإ ارئاج ولو قدص جحلا وأ راطفالا وأ موصلا لاله

 اناظ دحاوب رطفأ نمو رابغلا وأ مغلا دتشإ ولو لدعلا لوق لبقيو هيدانم ىدان

 الف الاوش قفاو نإو & ناضمر قفاو نإ ةرافكلاو ناضمر ةداعإ هتمزل زاوجلا

 نم نوكي يبرعلا رهشلا نأ اوعمجأ دقف ملعلل بجوملا لامالا امأو بتيلو هيلع
 هيلعو لاميكالا بجو ةيؤرلا ترذعتو لالهلا مغ نإو نيئالث نمو نيرشعو ةعست

 . رثكألا
 وأ نابعش لاله مغ نإف انباحصأ لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق

 موي سانلا ماص مغ اذإ رمع نبإ لاقو لاق ، نوثالث لكل دع ناضمز لاله

 اذكو لاق ، سمشلا ريسب باسحلا ربتعا لالهلا مغ اذإ فرطم لاقو كشلا

 زربو اهتحتو سمشلا مادق نع جرخ دق باسحلاب ناك نإف ، يعفاشلا لاق

 كش يذلا مويلا فرعو رهشلا لوأ لاله كلذف قرشملا ةهج ىلإ هلك اهنع
 هموص مرح لهف . ءادادلا مويبو كشلا مويب نابعش نم وأ ناضمر نم هنأ هيف

 ةفيذحو رامعو دوعسم نباو رمع لوق وهو همئاص ىصعو ناضمر نم هنأ ىلع

 وه وأ هيف ريخم وأ هرك وأ انباحصأ ةماعو ةديبع يبأو لئاو يبأو سابع نباو

 يف ماصي وأ هموصل ةهارك ريغ نم لضفأ هرطف وأ ، ةشئاع لوق وهو طوحأ
 ىحض ةاعرلا عوجر ىلا كاسمالا هيف بدنو © لاوقأ ضرفلا يف ال لفنلا

 © بجاوب سيلو قافتا ةنسلا نم تقولا كلذ ىلا كاسمالاو ربخلل اراظتنإ
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 لبق لكأ نإ ليقو هلك مويلا ليقو لاصفلا ضمرت نأ ىلإ كاسمالا بدنب ليقو
 موصلا ةينف تبجح نإو ىلوأ رطفلاف ءامسلا تحص ذإ ليق دقو ءاسأ كلذ

 وأ ردصلا يف اقلطم مويلا كلذ يف ربخلا ءاج نإ همئاصل حصي لهو طوحأ
 هيف لعف نمو حيحصلا وهو هيضقيف هردص يف ءاج ولو حصي ال وأ زجعلا يف

 مويل رثكألا دنع لدب الو ةرافكلا هتمزلو رفك ربخلا ءيجم دعب موصلا دسفي ام
 لبق حص نإ لدبلا مزلو رهشلا ءاضقنإ دعب حص نإ هوماص نإ كشلا

 ماصي الف لفاونلا يف ولو راتخلا ىلع كشلا موي نوكيو ةعاسب ولو هئاضقنإ
 لك نع صوصخ كاسمإ هب دارملا موصلا وهف لمعلا امأو ناضمرب صاخ ليقو
 صاصرو ةضفو بهذك ذغم ريغ نإو ناك ذفنم يأ نم فوجلا دري رطفم

 موصلا نامز دمعب ينملا جارخإ نعو كلام دنعو اندنع ريرحو فوصو بارتو
 . ذغم سيل امم هوحنو نيطلا لكأب سأب ال ةفينح وبأ لاقو

 ال فالخلا لهأ ضعب نعو لاق ، هب ذخؤي الو هللا همحر بطقلا لاق

 لكالل داتعملا عضوملا ريغ نم امهوحنو بارشو ماعط نم فوجلا لصو امب رطف
 يف ةجاحل هوحنو ءام لعج نمف لوالا هب ذوخاملاو بطقلا لاق ، برشلاو
 هموي ليقو هلك هموص ضقتنإ نطبلا ىلا وأ قلحلا ىلإ يدؤت يتلا يراجملا
 . ةظلغملا هتمزلو

 هنأ هل نيبت نإ الإ هيلع ءيش ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ اساحن وأ ديدح هيف يف كسمأ نمو طقف ةداعالاف فوجلا وأ قلحلا لصو
 . هموي داعأ الإو دمعت نإ ةرافكلا هتمزلو مويلا وأ ىضمام موص داعأ ةضف

 اديدح كسما مهلوقب دارملا نأ يدنع رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق
 قيرلا علب نم كسمالا لبق هلاحك ناكو هكسمأ هنأ هيف يف ةضف وأ اساحن وأ

 ىلإ ريشيو لاق ، اعطق داسف الف علبي مل نإ امأو ىدصلا علب دقف هعلب نإ هنال
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 ولف يدصيال هنأل كلذو مفلا يف بهذلا كاسمإب دسفي ال هنأ مهلوق كلذ
 . اضيأ دسفل ءيش هنم لحني امم اهريغ وأ ةضف هب طلخ

 رظنلا ةمادإب وأ ديلا ريغب وأ ديلاب ةروعلا كيرحتب ءاوس ينملا جارخإو
 نيب اميف بوث وأ دسج ىلإ ركذلا سمت وأ مالك ىلإ عاتسالا وأ ركفلا وأ

 ضقنت ةيبك هنم كلذ نإف مهريغ امأو هتمأو ديسلا وأ ةجوزلاو جوزلا
 مل ام ديسلاو جوزلا سمو رظنلاب ضقن الو ةفطنلا لزني مل ولو موصلاو ءوضولا
 عامس وأ سم وأ رظن نم هلصأ ناك ولو دمع الب لازنإب ضقن الو لازنإ نكي
 . هموي ديعي ليقو دصق الو دمعت الب عامسلاو سملاو رظنلا ناك اذإ

 دسف مارحلاب رطفأ نمو ةداعإ ال نأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 . هتميق وأ هالومل هلثم در همزلي نكل دسفيال ليقو هموص
 يف ةشحافلاب أدب وأ مارحلاب رطفأ نإ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 هلك ماصام مدهنإ ليقو هموي لدبي ليقو هموص حصو رفك راطفالا تقو
 اذإ ليق ةلبقلا قفأ يف ةليلق ةمح ءاقبب سأب الو اعامجإ بورغلا موصلا رخآو
 رجفلا عولط نمو ىوقأ نميألا رخنملا نم ناسنالا سفن ناك قفشلا باغ

 نم مالإ هنأل ةالصلا لبق ضرفلا موص يف لكأيو سكعلاب قفشلا بيغم ىل
 كلذ ريغ لعف نإ سأب الو هسفن نم مالإ هنأل اهدعب لفنلا موص يفو هلل
 . ةالصلل حيبملا ضيبألا ريطتسملا رجفلا عولط رثكألا دنع موصلا لوأو

 دعب نوكي يذلا رمح لا هلوأ نأ موق معزو هللا همحر بطقلا لاق

 بجوم لهو ن هفالخ ىلع عامجالل هب لومعم ريغ وهو لاق ، ضيبألا
 فالخ رظانلل هنيبت وأ رثكألا هيلعو حصالا وهو عولطلا سفن كاسمالا

 ملو رجفلا ىلإ رظن دقو حابصالا دعب برش وأ لكأ هنأ فشك نميف هتدئاف

 يضقي لهف وريغ وأ مونب روصب فعضكو قيقر باحسك هرظن يف لىخل هي
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 فيضأو ةرهاظ هل ةلع ال يذلا وهو عضولا باطخ نم رجفلا عولط
 نم ىلع ءاضقلا اوبجوأ ش نمو تاقرألا رئاسك هللا هاقلأ مازلإ درجم هزأل عضولل

 ىضم ام اذه ديعي له مث بغت مل يه اذإف لكأف تباغ دق سمشلا نأ نظ

 نمو ةظلغملا هتمزلو هموص مدهنإ ليقو رثكالا هيلعو حصالا وهو طقف هموي وا

 مهموي اوداعأو هموي ليقو ىضم ام داعأ هب سانلا لكأف نذإف تباغ اهنأ نض
 ، لءاسي ىتح مع ةليل مون نم هبتنم لكأي الو رمع نع ناهجولا ءاج . طقف

 همويو هيضام دسف حابصالا دعب لكالا نأ ناب مث لاؤسلا لبق لكأ دمعت نإف

 ةرافك الو بهذملا سايق ىلع :حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 . نابا لوق وهو طقف هموي ديعي نأ صخرو دمع ال عييضت هنأل هيلع

 نكلو دقري مل نميف اضيأ نالوقلاو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 نأ ريغ نم لكأف هبتنإ نمو ميغلاب ليللا نم ىضم ام يردي ال ىتح ءاطابت
 مل نم كلذكو ماص ام مدهغا الاو عنص ام سئبف ليللا قفاو نإف يقب ام فرعي
 بطقلا لاق ، طقف مهموي ءالؤه مزل ليقو رظني مل وأ رظن لكأف ليللا فري
 دق وه اذإف ليللا هنأ نظو رظني ملو رحست نم نأ جاتلا يف ركذو هللا همحر

 نع الضف انه مالاب لئاقو لاق الو ، ال ليقو هموي داعأ رجفلا دعب لكأ

 اهريغ وأ ةالصل اموي هقدف هيلع بابلا هراج قد رحست داتعإ نمو ةرافكلا

 لهو هموي ليقو همويو ىضم ام ديعي ليقف حبصأ دق وه اذإف هتداع ىلع لكأف
 ىتح ال مأ موصلا تادسفمو برشلاو لكألا نع عولطلا لبق كاسمالا بجي
 الب كسمي نأ دارأ نإ الإ لاق © يناثلا بطقلا ححص 4 نالوق عولطلا نوكي
 نبا نع يور ذإ ، طاتحا عولطلا لبق كاسمالا بجومو اطايتحا بوجو
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 اذإف كشت ىتح لك لكألا هيف مرحي يذلا تقولا نع لئاسل ابطاخم سابع
 يف كشت ال ىتح اضيأ هنع يورو اطايتحا كسمأف عولطلا يف تككش

 . كسماف ذئنيحف هدوجول عولطلا
 عمجلا يف يل رهظو نيتياورلا ىنعم فلتخا دقو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاج اذإف ، هيف كشلا كيرتعب ال تقو رخآ ىلإ لك ىنعملا نوكي نأ امهنيب
 امدعب تجرخف مون نم ءايمع تهبتنإ نإو كسمأف كشلا هيف كارتعإ تقو
 ةرافكلا اهيلع ليقو ىضم ام ليقو اهموي تداعأ سمشلا رح تدجوف تبرش

 ابنج حبصأ نم » ثيدحل لسغلا ردقب رجفلا لبق يطولا نع فكلا مزلو
 . « ارطفم حبصأ

 ريغ عامج نم ابنج حبصي هقَع هنأ نم هوور امامإو بطقلا لاق
 نم اهجوز عنم ةأرمال زاجو اوملعي ملو رذعل مميت دق وأ نايسنب هلعلف مالتحا
 رحستيو ىمعألا رطفيو مميتلا وأ لسغلا ردق ليللا نم قبي مل نإ عامجلا

 لكويو هيغ ليق هلثمو طاتحإ ربخم دجي مل نإو ةمأ ةلفط ولو هقدصي نم لكب
 يضاملا هموص دسفو انيمأ ناك نإ ليقو ليللا رخا روحسلاب يداني :يذلاب
 نم الخد اطاخم وأ اعمد ولو ادمع اقلح ولو فوجلل دراولاب مويلا وأ هلك

 ةظلغملا موزل يفو اعطقنم مفلا نع ناب اقير وأ فنألا نم مفلا يف ناك وأ مفلا

 الف هداسف مدع يف صخرو نالوق نئابلا طاخلاو نئابلا عمدلاو نئابلا قيرلاب
 الو ةظلغملا موزل اضيأ حصألاو رثكألا هيلعو حصأ داسفلا وهو لوألاو ةظلغم

 هنإف هزيجم هلوق عدو © انذا ولو قلحلل دؤم ىرجم ىف ءام وا ءاود وا انهد لعجي
 طعس وأ ربدلا يف نقتحا نمو كلذ نسحلا وبأ ركو هب ذوخأم ريغ فيعض
 سأب الو ةهارك ناقتحالاو طوعسلا مهضعب هركو ةرافكلاو ءاضقلا همزل دقف

 ال غامدلا ىلإ هلصوي هنأل نذألا يف ءاودلا رطقب سأب الو ركذلا يف ناقتحالاب
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 يف هلعج ناقتحالاو فنألا يف ءاودلا لاخدإ مضلاب طوعسلاو فوجلا لإ

 ال ام ىلإ ةنقحلا تغلبو ربدلا يف ةأرملا وأ لجرلا نقتحإ اذإو } ركذلا وأ ربدلا

 راطفالا يفنو فوجلا لوصو وه كلذف طئاغلا جورخب الإ اهجارخإ كردي

 مدع اهدحأ لاوقأ مفلا دح لصي مل ولو سأر نم لزان وأ ردص نم علاطب
 & راتخلا امهثلاث ، امهب راطفالا رخالاو قيرلاك لخاد يف امهنأل امهب راطفالا

 . لزانلاب ال علاطلاب راطفالا

 اذإ سأرلا نم لزن يذلاو ىيحي خيشلا لاق ، هللا همحر بطقلا لاق

 اذإ ردصلا نم علطي امو ةالصلا يف هب سأب الو موصلا ضقني ادقعنم ناك

 سأرلا نم لزن ام ليفو سكعلاب ليقو موصلا ال ةالصلا ضقني ادقعنم ناك
 امو امهضقني علط ام ليقو سكعلاب ليقو امهضقني ال علطي يذلاو امهضقني

 الو علاطلا امهضقني ال ليقو لزانلاو علاطلا اهضقني ليقو امهضقني ال لزن
 هموص مدهنأ دقف سأرلا نم ءيجت يتلا ةدقعلا علب نإو ناويدلا يفو لزانلا

 ليقو ردصلا نم ءيجت يتلا ةدقعلاب مدهني الو صخر نم مهنمو ةظلغم هيلعو

 هتمزلو هموص مدهنإ ادمع لبق وأ اركف وأ ارظن مادأ وأ هركذب ثبع نمو مدهني
 . ىذمأ نإ ال ، نمي مل مأ ىنمأ اقلطم عماجملاك ىنمأ نإ رثكألا دنع ةظلغم

 ضعب هب بجوأو حصألا ىلع اخيش ولو مئاصل ليبقتلا رك مث نمو
 وأ ةوهشب هرظن وأ هل لحي ال نم ةوهشب لبق نإو ءاذمإ الب ولو اقلطم اراطفإ
 كلمي نمو خيشلل ليبقتلا مهضعب زاجأو هموي ليقو ىضم ام داعأ هيف ركف
 هتمزل نمو ةهارك الب هبرا كلمي ال نمو باشلاو خيشلل مهضعب هزاجاو هبرا

 تلاقف حبصأ ىتح قفي مل وأ حبصأ ىتح ملعي مو مالتحإب اليل ةبانجلا
 . «ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم » ثيدحل ارطفم حبصأ ةيرهاظلا
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 ول ذإ هيلع لدب الو هموص حص انباحصأ لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 نم ىلع ثيدحلا انلمحو لاق ، لسغلا عيضي مل نإ ، لدب همزلي مل اراهن ملتحا

 كلذك ماصف حبصأ ىتح ةبانجلا نم لسغلا يسن نم امأو ادمع ابنج حبصأ

 « ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم » :كر هلوق مومعل ماص ام ديعي هنإف

 ةداعإ مهيلع نأ اوراتخاو امهمويل نإو نايسنب ناعماجتم ديعيال نأ صخرو
 هركذ ليق ظعنا نمو انايسن لكالاك هلعجي ملو مادهنالاب ضعب ددشو امهموي

 رمأ هبلق يف هل رطخ لب مادم رظن وأ ركفتب الو ديكب نإو سمي ال ىنمأ ىتح
 يضاملا وأ مويلا دسفو هدري ملو هجلاعي مل نا ال ليقو هموي لدبأ ةرورض عامجلا

 نمو ال ليقو ةظلغم اهتمزلو هب تذتلا نإ عبصإ وأ دوعك اهجرفب ةلخدم ىلع

 ام ردق هلدب مميتلا وأ هعيضف هف اراهن لسلا همزل وآ حبصأ ىتح لستغي ل

 . ةظلغملا همزلت اضيأ لبقو . هموي ليقو ىضم ام داعأو رطفأ امهدحأ هيف يدؤي
 ىلإ لسغلا رخؤي نأ بنجلل صخر نم مهنمو هللا همحر بطقلا لاق

 دعب بنجأ نإ كلذكو رجفلا ةالص دعب بنجأ نإ ىلرألا ةالصلا تقو

 دقر وأ ىناوت نم هنأ ناويدلا يف ركذو لاق ، رصعلا ىلا لسغلا رخأو رهظلا
 نإو مدهني الف ناضمر يف هنأ يسنو ملع نإو مدهنإ نايسنلا هيلع لخد ىتح

 لاق ، مدهنإ لسغلا كردي ال تقو يف وأ حابصالا دعب هبتناف موقي نأ ايوان دقر

 بذكلاب هلك يضاملل ليقو همويل ضقنلا حصألاو هموي الإ ال ليقو تلق
 ضقتنيو كلذب ضقنال ليقو ةالصلا كرتو ةميفلاو ةبيغلاك ةيبك لكبو ادمع
 رظنو ةبذاكلا نيماو ةميمنلاو ةبيغلاو بذكلاب ضقتني ليقو كرشلا ريبكب

 رشلا لوصأ نيقسيو لامعألا نلطبيو ءوضولا نضقني نهنإ » ثيدحل ةوهشلا
 ليقو عبشلو ادمع ولو اقلطم ال ليقو هبلغ نإ ال دمع نع ءيقلاب ضقتنيو

 . هموي داع ] عبشب الولو هعرذ نم ليقو هموي داع ] عبشب ايقت نم
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 ال ءاقتسا نم ىلع ضقنلا نأ ثيدحلا امهدرو هللا همحر بطقلا لاق

 ائيش علب نم مكحك مكحلاف ةبلغ ءيش هنم عجر نإو ءيقلا هعرذ نم ىلع
 ءام علب امئاص نكي مل نإف هاف لسغ أيقت نمو ال ليقو هموي ديعي ليق ؤ ةبلغ
 داعأو هاف لسغ مغلب وأ ةماخن ردص نم تعلط اذإو هقلحل السغ ارهاط

 رثكأ وأ اثالث قيرلا علب نأ هللا همحر بطقلا رهظتساو ءاملا علبي مل نإ ءوضولا

 لب هداسفل ال هلوأ يف ليقو وخآ يف ليقو اقلطم اراهن ماجتحالا وكو لسغلاك
 © ثفنتلا ءاقلإ اذكو ليلل هعم همد موصيل وأ راطفالل يدؤيف فعضلا فوخل

 دوادو دمحأو ىعازوألا لاقو ةهوركم ريغ ةماجحلا نأ هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 . كلذ حصي ملو موصلا ضقنت ةماجحلا اذكه هكلع هنع اوورو رطفت اهنأ
 باوجلاف { مجتحملاو مجاحلا رطفأ ثيدح امأو هللا همحر بطقلا لاق

 مجتحملا ةروع ىلإ مجاحلا رظنك ارطفم ارمأ امهلعفل راطفالاب امهيلع مكح هنأ
 نإ الإ رافظألا ملقو رعشلا فتنو هسأرل ولو قلحلا وكي اذكو امهبايتغال وأ
 ةالصلل دكوأ اهنأل كلذ ةلازإ همزلي هنإف رفظلا وأ طبالا وأ ةناعلا رعش لاط

 مضب فولخ ىلع راطفال رصعلا دعب ةيره يبأل اك راهنلا رخآ كاوسلا وكيو
 مهضعب زاجأو ةهارك الب رخا :ريغ يف زوجيو مئاصلا مف ةحار اهحتفو ءاخلا
 بهذملا يف نالوقلاو ةهارك الب رخآ يف سبايلاو راهنلا لوأ يف بطرلا كاوسلا
 الب اقلطم ةشئاعو سابع نبا هزاجاو ابطر وا اسباي هلواو وخا ضعب ههركو

 لكؤي ءاودب طلخي مل نإ ليقو اقلطم اراهن لاحتكالا ةزاجإ ىلع رثكألاو ةهارك
 نعو اقلطم مئاصلل لاحتكالا مهضعب هركو زوجي الف لكؤي ءاودب طلخ نإو
 . اموي ىضق لحتكا نإ هنا مهضعب

 ربصلاب هتهارك انباحصأ ضعبو ةداتق نعو هللا همحر بطقلا لاق

١٠٨



 الف اراهن همف يف لكؤي ءاودب طولخملا لحكلا معط دجو نمو دمتالاب اهمدعو
 هيف ملعن الو هلعف وأ هزاجأ كلع هنأ اراهن لاحتكالا زاوج هجوو هيلع ريض
 وأ لخ معط قوذي نأ محئاصل ةهاركلا عم زوجو هيف همدع لضأل او اماعط

 علبي نأ نم رذح عم يبصل غضمي نأو هناسلب كلذ ريغ وأ نيجع وأ اردق

 . ملعأ هللاو كلعلا غضم مئاصلل هركيو ائيش
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 موصلل ةينلا باب

 حيحصلا ىلع لفن وأ ةرافكل نإو موصلا ةحص يف طرش يهف ةينلا امأ

 طرش ليقو طرشب تسيل ليقو ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل موص ال ثيدحل
 ديرم ناك نإ الإ ناضمرل ال ناضمر ريغل طرش ءاطعو دهاجمو رفز لاقو ضرفلل

 همزل ناضمر يناهلمهأ نمف حيحصلا لوقلا ىلعو ارفاسم وأ اضيرم هموص

 موص يزجي الو راتخملا وهو طقف ءاضقلا ليقو ةكرب نبإ دنع ةرافكلاو ءاضقلا

 مهضعب زاجأو طرش اهنأب لوقلا ىلع ليللا نم هتين دقاع ريغ حبصأ نم

 هتمزلو اهدقع نإو روحسلا تقو يف اهدقع بحتسيو لفنلل اراهن اهدقع
 ضعبل افالخ ضقن الف اهلدبي مل نإو مميتلا وأ لسغلا دعب اهلدبأ ةبانج

 ءاش نإ ادغ لوقي نأب ليللا رخآ ىلإ بورغلا مامت نم اقلطم موصلل اهدقعو

 ىلاعت هلل ةعاط بورغلل رجفلا عولط نم ناضمر ةضيرف امئاص حبصأ هلل

 يفف ظفلتي ملو هبلق يف ىون نإو اهيناعم دافأ امم ظافلالا هذه ريغ يبتو

 . نالوق ءازجالا

 يفنعملا هلهجل وني ملو ظفلت نإو ءازجالا باوصلاو بطقلا لاق

 هرخآ ىلإ هتزجأ هلك هل ايوان هنم ةليل لوأ اهلاق نإو ظفلتي ملو وني مل نمكك
 لاق نمو ةدحاو ةضيرف ناضمر نأ ىلع كلذو اهمويل ةليل لك ديدجتلا بدنو
 ليللا لكأ لصفب هلئاق لدتساو اهمويل ةليل لك ةينلا همزلا ةضيرف موي لك
 . روحسلاب ه رمأبو هيف موصلا ضقني ام لعفو

 بجوي اليل هوحنو لكألا ناك ول هنأب بيجأو هللا همحر بطقلا لاق

 الو يوني لب ، ةلطاب ليل يف هوحن وأ لكأ اهبقعأ ةين لك نوكت نأ بجول ةينلا
 يف ناسنالا نأل الصأ ةينلا هل حصت ال لب © موصلا ضقني ام اهدعب لعفي
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 نمؤملا ةين نإ ليقو لكأي مل وأ لكأ ارطفم ليللا تاظحل نم ةظحل لك
 ىلإ برقت وأ ةنس ءايحإ وأ ضرف ءادأ نم هلامعأ عيمج نأ ةلمجلا يف هداقتعاو

 ائيش وأ ركذ نإو ويغ ىلا هاون لوحي ملام ةئزجم هلوسرلو هلل ةعاط ةليسوب هللا
 هيلع امل دؤم وهف اهدقعي نا يسن نإو هتين ديدبت هل بدن هلمع دنع هنم

 ناضمر يف يون موص لك ليق ، رضاحلا ناضمر موص نييعت نم اندنع دبالو
 نإ رفاسملاو ؤ فسوي يبأ لوق وهو رضحلا وأ رفسلا يف هيلإ بلقنا وريغل

 وهو هراهظ نع هيزجي ليقو ناضمر نع الو راهظ نع هزجي مل هراهظ نع هماص
 يف فلخلا اذكو ناضمر نع هيزجي دمحمو فسوي وبأ لاقو ، ةفينح يبأ لوق
 . راهظلا ديع

 ناضمر ريغ ىون وأ موصلا قلطأ نإ هنأ قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لع هلوقل ةرافكلاو ءاضقلا همزليف ريغ نع الو ناضمر نع هيزجي ال رضاحلا
 بجيف ةضيرف موي لك ليقو ةدحاو ةضيرف هنأ حصألاو تاينلاب لامعألا امنإ
 . ملع ا هللاو اذه ىلع ةليل لك ةينلا ديدبت

١١١



 راطفالا تاحيبم ف باب

 ولو اموص هب قيطم ريغ اليل غلبم لكأ نع زجع ضيرمل راطفالا حيبأ

 . موصلا نع زجعو اماعط يهتشي ال ناك نإ ليقو موصلاب تومي ال ناك

 لجا نم ةقشملا هقحلت ضيرمل هتحابإ قيقحتلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ببسو موصلا .ىلع ردق ولو هيلع ضيرملا قالطا حص اذإ ليقو موصلا
 موصلا قاطأ ولو هب راطفالا حابأف ضيرملا ظفل قلطم ىعار اضعب نأ فالخلا

 ولو رصقي اكو هقحلت ال ناك ولو رفاسملل راطفالا حيبأ اك رض الو ةقشم الب

 . ةضم وأ ةقشمل عفد راطفالا نأ ةاعارم عم كلذ اوعار نيقابلاو ةيرق يف ثبل
 برشيو لكأي نأ ضيرملل نأ ناويذلا يف ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 عوجر فاخو ةحارلا دجو نإ برشيو لكأي نأ هلو ءاش تقو يأ يف ءاش ام
 هتمزلو ماص ام مدهنا برش وأ لكأف هفني ملو اهدجو نإو 2 ماص نإ ضرمل
 وأ لسغلا عيضو ارطفم ناكو راطفالا هل حابملا ضيرملا بنجأ نإو ةظلغم

 نإو ، ةظلغم هتمزلو مدهنا هتأرما عماج نإو ، ال ليقو ، هموص مدهنا مميتلا
 نإ الإ دارأ امل الإ مدقتي الف رطضاو طقف ماعطلا وأ طقف بارشلا ضيرملا دارأ

 ىطعيو طقف امهدحأل جاتحا نإو { برشيو لكأي ليقو ، رضلا فاخ

 مل نإ هل ىطعي ال ليقو ، هقدص نإ نيمأ ريغ ولو رطضا اذإ ماعطلا ضيرملل
 رثأ هيلع ري مل نإو ، هلواني الو بارشلاو ماعطلا هيلإ برقي ليقو ؤ انيمأ نكي
 ارطضا نإو ، ضيرملاك ح ورجملاو غ ودلملاو انيمأ ناك نإ الإ هطعي الف ضرملا

 راهن يف كرشمل بارش الو ماعط ىطعي الو هدحو امهل ىطعأ طقف ءاودلل
 ءاطعالا يفو هوركم ليقو © نايطعي ليقو 0 هل نيكلم اناك نإ الإ ناضمر

 نملو نونجملل ىطعيو يباتكلل ماعطلا عيب زوجيو هغولب هبتشا اذإ نالوق قهارملل
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 رفاسمل راطفالا حيبأو راطفالا يل لح لاق نمل ال ءاسفن وأ ضئاح انأ تلاق

 زواج اذإ حابم يف اهجورخ نم دبال ليقو ، ةزوحلا زواجي ملو ابيرق ولو

 ليقو ، ةظلغملا هتمزلو هموص مدهنا حابم ريغ يف رفاسم رطفأ نإو & نيخسيف
 اذإ راطفالا هلف ايئان رفاس نم ليقو & طقف بنذلا همزل ليقو © هتمزلو هموي

 نيخسرفلا زواج ولو لوقلا اذه ىلع رطفي الف بيرقلا رفسلا امأو ، امهزواج
 نم جورخلا وه ينانلا رفسلا لهو 5 هلزنم نع زرب اذإ رطفأ ايئان ناك اذإ ليقو
 . نالوق رثكأف لايمأ ةثالث ةزواجم وأ ةزوحلا

 امل رصق ع هنأل لزألا يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 مدع ثيدحلا يفو ، ناوخأ ريصقتلاو راطفالاو ةنيدملا نم نيخسرفلا زواج
 موصلاو ةصخر راطفالاو نيخسرفلا نم رثكأ ةنيدملا ةزوح نأل ةزوحلا طارتشا
 . ةقشم هقحلت ال ناك نإ لضفأ رفسلا يف

 نباو سنأو دهاجو ةفينح يبأو كلام لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 يف لضفأ راطفالا نأ يبعشلاو رمع نباو سابع نبا نع يورو : لاق ، ريبج
 نب نمحرلا دبع نع ةياور يفو © موصلا ةهارك ريبج نباو رمع نبا نع ةياور
 راطفالا ليقو ، رضحلا يف رطفملاك رفسلا يف مئاصلا نأ هنع هللا يضر فوع

 دبع نب رمع نعو روهمجلاو انباحصأل مهضعب هبسنو ءاوس هيف موصلاو
 ضيرملا موص نأ ةيرهاظلا نم موق معزو ناسنالا ىلع امهرسيأ امهلضفأ زيزعلا

 ىلإ ءاهتنا عم نيخسيفلا زواجي ىتح ايئان رفاسملا رطفي الو امهيزجي ال رفاسملاو
 زواج اذإ رطفي ليقو ، ةزوحلا نم جورخلا وهو راطفالا هيف حيبأ دح

 ماي أ ةثالث يشمي ىتح رطفي ال هنأ لوقو 3 ةزوحلا نم جرخت مل ولو نيخسيرفلا
 هللا همحر نابأ لكأ دقو ث امهزواجو ي ؤانلل هلزنم نم زرب اذإ هل حابي ليقو
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 :ةين تيب هنكلو هلزنم نم زرب ام دعب لكأ ءان هفسو امهزواجي نأ لبق رصقو
 . ليللا نم راطفالا

 رطفي نأ ءان ريغ ارفس رفاسملل نأ ءاملعلا ضعب لاقو بطقلا لاق

 رطفأ نإو ك مادهنالاو ةظلغملا هتمزل لعف نإ ليقو & نيخسرفلا ةزواجم لبق
 ليقو © رثكألا هيلعو ىضم ام داعأ هجورخ موي هدلب يف حبصأ دقو رفاسم
 راطفالا ةين تييبت ريغ نم هموي يف رفاسملا رطفي ليبحرش نب ورمع نعو هموي

 . تويبلا نم زرب اذإ ليقو

 موي هتيب يف ءاش نإ رطفي يرصبلا نسحلا نعو هللا همحر بطقلا لاق
 دح يف راص اذإ ليللا نم راطفالا ةين تيبي هنأ هب لومعملاو لاق ، رفسلا ديري

 اقلطم ليللا يف راطفالا يوني ضيرملاك رجفلا لبق ناخسرف وهو رفسلا
 اذإ رطفي هنأ فالخ الو ليللا نم وني مل ولو رطفي نأ هل ليقو 5 اراهن رطفيو
 ام دعب ارطفأ نإو هبرش وأ ءاودلا لكأل وأ راطفالل رطضاف ضرملا هيلع جاه
 امهيلع ةرافك الو امهموص دسف امهسفنأ ىلع فوخم الب نيمئاص احبصأ
 هجورخ تقو رطفأ ولو ىضم ام رفاسملا لدبي ال ليقو ، ضرملاو رفسلا ةهبشل
 هموي لدب همزلو نيخسرفلا زواجي مل ولو ابيرق ارفس ولو هموي نم هلزنم نم
 . حصأ راطفالا ةين تييبت وه يذلا لوألاو كلذك ضيرملا نوك نسحتساو

 مكنم ناك نمو لاعت هلوق مومعب ضرتعيو هللا همحر بطقلا لا
 رمأو رطفأف ديدكلا غلبو حتفلا ماع جرخ هلع هنأبو رفس ىلع وأ اضيرم
 العو لج هللا لاق دقو ليللا نم راطفالا نيتيبم ريغ اورطفأف راطفالاب سانلا
 ةيوقتلا ةداراب صوصخم اذه نأب بابجيو لاق « هوذخف لوسرلا مكاتآ امو ظ

 هدلب يف ىون امنإ ، ناك ولو ليللا نم ةينب راطفالا مهضعب زاجأو ودعلا ىلع
 . لايمألا يف وأ .
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 حبصأ موي يف راطفالا رفاسملل ليق ، زوجي هنأ جاتلا يفو بطقلا لاق
 رفاسمل هركواضيأ ضيرملل نوكي نأ ريتخا هنأو هب ذحألا زوجي هنأو امئاص هيف

 برشلاك مئاصلل زوجي ال ام لعفي وأ هلزنمب هموي ةيقب لكأي نأ هدلب مدق
 . عامجلاو

 لايمألا جراخ لكأي مل نإ طقف ةهارك هركي هنأ رهاظ هللا همحر بطقلا لاق

 لايمألا جراخ لكأي مل نإ مادهنالاو ةرافكلاو رفكلا روهشملاو لاق ، هموي يف
 لكأي نأ زوجو عماج وأ برش وأ هلايمأ جراخ هموي يف لكأ نأ ةهارك الو

 هلزنم يف لكأ نإو ، لزنملا لوخد لبق اهلخاد لكأ نإو ، هلزنم يف هموي ةيقب
 © ةظلغم هتمزلو هموص دسف اهدعب الو لايمألا لوخد لبق ال هجراخ لكأي لو

 برش وأ هجراخ لكأ دقو ، لزنملا لخد نإ هل زاجو ، طقف هموي ديعي ليقو

 ضرمل ةطفم وأ ةنونجم وأ ةغلاب ريغ تناك نإ اراهن هتجوز ءيطو عماج وأ

 عاضرل ةرطفم وأ هموي يف ضيحك نم ترهط اهدجو وأ رفس نم ةعجار وأ
 نيخسيفلا زواجي نأ لبق لكأف هلزنم نم جرخ نمو & كلذ ريغ وأ لمح وأ
 دعب هلزنمب لكأ مث امهزواجي نأ لبق عجرف عوجرلا هل ادب مث ةزاجالا ىلع ءانب
 ريصي نأ لبق الوأ هلكأل هلزنم يف هلكأب ةظلغملا هتمزلو هموص دسف هلوخد
 غيسي ال هنكل ءيش هنم هبيصي ال عونمم ريغ ناك ولو لكألا اذه نإف ارفاسم

 جرخ نإ اذكو رفسلا دح لخدي نأ لبق هعوقول عوجرلا دعب هلزنمب لكألا هل
 ج راخ لكأ دقو لزنملا لوخد دعب لكأو رصقي نأ لبق عجر مغ لايمألا نم

 يف راطفإ هبقع ولو رفاسملا موص متي لهو 5 هموي ديعي ليقو ، هموي يف لايمألا
 . نالوق نيرطف نيب نكي مل نإ متي وأ اقلطم رفسلا

 نإو رفس يف موض لك نأ هب ىتفملا حصألاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 . دساف هيف راطفإ هبقع نيرطق نيب نكي مل ن نإو عباتت
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 ىلع لمعلاو ويغو بهذملا يف ةدوجوم ةثالثلا لاوقألاو بطقلا لاق

 رفاسم وهو هاركإ وأ شطع وأ عوج ةرورضب لكا يف فلخلاو ثلاثلا لوقلا

 لب كلذب لكأ رضاح موص مدهني ال امك ال وأ رفسلا يف ماص ام مدهني له
 نإ لكاي الو هلثم وأ التق فاخ نإ رضاح وركمل لكألا زوجو هموي يضقي

 لب © هلثم رفاسملاو هسفن فلتل هبلس ىدأ نإ هيف صخرو لام بلس فاخ
 فلخلاف تادسفملا نم هوحن وأ عامجلا ىلع مئاصلا وكأ نإو ىلوأ باب نم

 نأ لوكأم قبس الب هدحو ءاملا برش نم ارض فاخ نإ شطعب رطضلو
 برشي وأ لكأي الو لكأ ام يضقيو ةمتك مدقي وأ قيقد وأ لسعك هب هطلخي
 . .هسفن هب يجني ام الإ

 رطضمل دح فرعي ال لوقي نم مهنمو ىيحي خيشلا لاق ؤ بطقلا لاق

 بوجوب هملعل لكأ مث برشف برشلا ىلا رطضا نإو عبشلا نود شطعلاب
 ةفا تلح وأ كله مث رطفي ملو رطضأ نمو ةظلغملاو مادهنالاف هيلع ءاضقلا

 لئس اراهن لكا يور نإو كلذب تام نإ ضعب دنع نفدي الو رفك هدسجب

 نود ام برض دمعب رقأ نإو كرت ضرم وأ عوجب رارطضإ وأ نايسنب رقأ نإف
 مدقي لهو ةرورضل ال ادمع مدك ام لكأب رقأ نم اذكو ةدلج نيسمخ
 يف فالخ ريخم وأ سكعي وأ ةتيملا مث مدلا مث ريزنخلا محل ةيجنتل رطضملا

 موصلل ليللا يف يونلا در مت اليل رطف ىلع هاون رفاسم لعج نإو ويغو مئاصلا
 امدعب يونلا در نإ مدهنيو حيحصلا وهو ال ليقو رفسلا يف ماص ام مدهنإ
 . حبصأ

 ىلا رطفي ملو ليللا نم رطفلا رفاسملا ىون نإو جاتلا يفو بطقلا لاق
 دقو لاق ، نالوق رفس يف هماص ام داسف يفو هموي لدبأ هدلب لخدو ليللا

 رضحلا موصو هموص مدهنإ رفسلا موص دعب رفاسملا لكأ اذإ لاقو ضعب ددش
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 رفسلا دح دنع هعفني امنإو رضحلا يف اليل راطفالا ةين راطفالا يف يزجي الو

 هموص مدهنا لكأي نأ لبق هيف اهدر مث اراهن موصلا ةين رفاسملا عزن نإو اليل
 اليل مقم ىونلا عزن نإو لكأي ىتح هموي الو هموص مدهني ال ليقو هموي ليقو

 نإو برشي وأ لكأي مل ام كلذ رضي مل اراهن درلاو عزنلا ناك وأ هيف هدر م
 حبصا نإ هنا جاتلا يفو بطقلا لاق & لوق يف مدهنا احبص هدر مت اليل هعزن

 رهشلا ليقو ىضم ام لدبي ليقو بتيلو هموص مت لكأي ملو رطف ىلع ميقم
 مث رفس يف وأ ضرمب رطفا نمو هموي لدب همزل ليقو لاق ، نامز ال ةرافكلاو
 ءاضقلاب هيلع ءاصيإ الو هثراو ىلع موص الو ةعابت الو ءاضق همزلي مل هيف تام

 هضرم نوكي ال نأ فاخ هنأ ىلا راشأ نإ الإ ذفني مل ءاضقلاب ىصوأ نإو

 هنأ ينعي هضرم يف تام ولو موصي نأ ضيرملا ىلع ليقو راطفالل احيبم
 لؤألاو هب ءاصيالا همزل الإو ماص نإف ، توملا ضرم يف ولو موصلاب بطاخ
 ماص يناثلا لخد ىتح حصي ملو ورفس نم مدق وأ هضرم نم ىفع نإو حصأ
 ءادغ انيكسم ناضمر لوأ يف موي لك يضاملا نع معطأو هقاطأ نإ رضاحلا
 يناثلا لخد ىتح ءاضقلا عيض نإ رذعل همصي مل وأ رضاحلا ماص 0 ءاشعو
 معطأ ثلاثلا رضح ىتح امهمصي ملو ناناضمر همزل نإف هموص همزل ام ردق

 اروطف همعطأ مئاص ماعطإ دارأ اذإو نيتس ليقو انيكسم نيثالث لك نع
 اناسنا معطي نأ هلو همعطم ىلع ءيش الف روحسلا نع ىنغتسإ نإو اروحسو

 هنع معطأ ولو هموصي مث ىرخأ اذهو ةرات اذه معطي نأ هلو ةليل لك ادحاو
 لك طرش امل الإو ةرافكب سيلو هموصي نأ لبق تومي نأ ةطوح ماعطالا مزلأو

 ضعبل افالخ نيموي نع وأ مايأ ةلمج نع موي يف ماعطالأ يفكي ال هنإف موي
 ىتح معطي نم وأ معطي ام مدعب وأ دمعب وأ نايسن وأ لهجب معطي مل نإو
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 يضاملا موص هيلعو دعب مزلن ةرافك ناك ولو دعب ماعطإ همزلي مل رضاحلا ىضقنإ

 هضرم ماد نمو عيضي مل نإ رضتحإ اذإ هنع معطأ اذإ هب ءاصيإ همزلي الو طقف
 يضاملا نع ماعطإ همزلي الو ردق نإ رضاحلا ماص يناثلا لهتسإ ىتح هرفس وأ

 . ملعأ هللاو امهموزلب ليقو هراضتحا دنع هموصب ءاصيإ الو
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 ءاضقلا باب

 ةظلغملا همزلت ملو رفكي مل ادمع هدسفأ نمف ءادألا نود همكح ءاضقلا

 ىلاعت هللاو هلمع لطبأ هنأل هتمزلو رفكي ليقو كلذف هاضق ىتم هتمذ يف هنأل
 هنم لدبملا مكح لدبلا مكح نأ ىلع ءانبو هم مكلامعأ اولطبت ال » لوقي
 عباتتلا نودب راطفالا عقو ولو رفاسمو ضيرمل ءادألاك ءاضقلا يف عباتتلا طرشو

 . رخا رهش مايال رهش مايأ ةعباتم همزلي الو رهش ىف

 اك هماص رهش ءاضق همزل نم نأ يدنع قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نإ هنأ ءاملعلا صعب معزو لاق 0 نيثالث وأ نيرشعو ةعست همايأ نم ملع

 مت هيف ىضق يذلا رهشلا اذه مايأ الإ همزلي مل ءاضقلا يف رهشلا لوأ نم أدتبإ

 يذلا مويلا نع ءاضقلا رخأ نإ هنأ حون يبأ نع ناويدلا يفو لاق ، صقن وأ
 لاقو لاق ، مدهني ال لاق اسورمع نإو هموص مدهنإ رذع ريغل ديعلا دعب
 هيلع ناك نم ناويدلا يفو لاق هب ذوخأم ريغ مادهنالاب لوقلا نأ ىيحي خيشلا

 لزألا وني ملو امهئاضق ماص نإو لزألاف لوألا ضقيلف رثكأ وأ نيناضمر ءاضق

 ني قفي مل نإ هلك اضق مدهنا رخالا لمكأ نإو هيزجي هنإف © لألا
 مدهنإ يونلاب قرف نإو هيف لكأ يذلا ريخألا دسفي ليقو يونلا نيرهشلا
 قرفي ملو ناضمر ءاضقو ةظلغملل رهش أ ةثالث ماص نمو هدحو هيف لكأ يذلا

 ليقو اهلك تمدهنإ اهضعب يف لكأ نإو يزجي ليقو امهدحأل هيزجي الف يونلاب
 ةرافكلل نالو الإ هازجأ ثلاثلا يف وأ ءاضقلل ليألا هازجأ يناثلا يف لكأ نإ
 مايأ نيب عباتي نأ بحتسيو دحاو رهش مايأ نيب عباتي ال نأ مهضعب صخرو
 طلغ يف هل اوصخر ةظلغملا ةرافكلل وأ نيناضمرل نيرهش ماص نإو ىتش رهشأ
 نم موصلا ذخأ نإو لزألا هموص دسف كلذ نمأ رثكأ طلغ نإو مايأ ةثالث
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 عنص ام سئبو هأزجأ ءاتشلل هرخأف ءاضق همزل نإو كلذ دجي الف رهشلا لوأ

 الو هؤاضق دسف رذع وأ ضرم وأ شطعوأ عوج وأ هركاب ضاق لكأ نإو

 هاركإب لكالاب دسفي الف هلثم وه ليقو ناضمر يف رذعي امب ءاضقلا يف رذعي
 هيف لكألا دجي ال يضاقلا نإف رفسل الإ رذع وأ ضرم وأ شطع وأ عوج وأ

 ال نأ صخرو مدهنإ الإو موصلا ىلع ءاقبلا همزل رفاس نإو ناضمر يف هدجي امك

 يف عرشي نأ لثم رطفلا موي ءاضقلا يف رضي الو نسحلل افالخ مدهني
 ديعلا رطفي نأ دب الف ءاضقلا مامت لبق ناضمر لخديو ناضمر لبق ءاضقلا
 نإ سافن وأ ضيح وأ رخآ ناضمر وأ رحنلا موي وأ هدغ نم ءاضقلا متيو

 هنإف هموص ردق هعيض دقو ءاضق هيلعو رضتحإ نمو ءاضقلا ءازجا نيب عقو

 اك دحأ نع دحأ موص حصي ال ليقو ىصوأ وأ هب مهرمأ نإ هتثرو هنع موصي
 . فاوطلا ينغكذك زوجيف اعبت امإو الالقتسا هنع أضوتي الو يلصي ال

 هلوقب دحأ نع دحأ موصي ال لاق نم ىلع دريو هللا همحر بطقلا لاق

 ل هتلع هلوقو « كتخأ نع يموص » موص اهيلعو اهتخأ تتام ةأرمال :ك

 نم ذخأن لب لاق ، يتوملا نع ينعي « ةقدصلاو موصلاو روذنلا مهنع اودأ «

 مل نإو ثلثلا نم ماعطالاو موصلاو اهرذن ةالص تيملا نع ىلصي هنأ ثيدحلا

 نأ الإ مهمزلي مل هضقي مل هنأو ءاضق هيلع نأ اوملع دقو موصلاب ةثرولا رمأي
 رماوأ تيملا ىصوأ نإ ماعطالاب لوقي دحأ نع دحأ موص عنم نمو اوعربتي

 ءاشعو ءادغ انيكسم موي لك موصلاب ىصوأ نإ هنع اومعطي نأ محلو موصلاب

 نبا نعو ، دحاو موي يف ماعطالا زيجأو اوموصي نأ مهلو مايأ وأ موي يف ال
 نأ زاج ماعطالا ىلإ ريص اذإو ، ناضمر نع معطيو رذنلا دنع ماصي سابع

 ماعطإب ىصوأ نإو دم ليقو ، هفصن ليقو ، رب نم اعاص نيكسملل ليكي

١٦٠



 ردقب دحاو ىلع اوربجأ موصلاو ماعطالا يف اوفلتخا نإو © اوموصي الو اومعطأ
 اهنودب وأ ةرجأب طسيألا وأ رخالا وأ ليألا همتيلو مويلا نوءزجي الو ثرالا

 افالخ يزجي الف ضعب معطأو ضعب ماص نإو دحاو دعب ادحاو اوموصيلو
 دحاو هدسفأ نإ لكلا ىلع دسفو الام كرتي مل نإ ةثرولا ىلع موص الو ضعبل
 . ءاضقلا هدحو همزلو مهنم

 موص دسفي ال ليقو ، هيلع نامض ال ناويدلا يف لاقو بطقلا لاق

 نسحتساو مهنع ازجأ معطأ وأ دحاو لكلا ماص نإو دسملا لبق ماص نم

 لاجرلا مدقت ناسحتساب ليقو & نسفني وأ نضحي نمم نك نإ ءاسنلا ميدقت

 ثياولا ثراو يف صخرو ةفيلخ ولو اهنودب الو ةرجأب يبنجأ مهنع موصي الو
 يفو موصلاب ىصوأ نإو ث اقلطم يبنجأل ا زوجو ةفيلخلا يبنجأل ا يف صخرو

 ضعبل زيجي نم لوق ىلع الإ ماعطالا ىلإ لكلا عجر نيناجمو لافطأ ةثرولا
 ديري نمل زوجيو ، بئاغ ةثرولا نم ناك نإ اذكو ماعطالا ضعبلو موصلا ةثرولا

 وأ ديعلا وأ ناضمر برق هيف عورشلا دمعتي نأ ثراولا نع موصلا وآ ءاضقلا
 ضيحلا وأ ديعلا وأ ناضمر لوخد لبق متي ال هنأ عم هرخا وأ رهطلا طسو ىف

 . كلذ دمعتي ال نأ ىلألا نكل سافنلا وأ

 نينثا وأ ادحاو اناضمر رطفأ نم نأ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 هيلع ةيصو الف عيضي ملو هنطو يف وأ هيف رضتحاو دحاو رفس يف رثكأ وأ
 . ملعأ هللاو ةيصولا هيلعف هنطو لخد نإ ليقو & ضعبل افالخ

١٢١١



 راطفالا هل زوبي نميف باب

 ال ضيرمك يضقي الر عماجيو رطفي نأ موصلا قيطي ال ريبكل حيبأ
 هؤرب ىجري ال ناك ولو هب يصوي نأ ضيرملا ىلع نأ ليقو ، لوق يف هؤرب ىجري
 موي لك اروحسو ءاشع وأ ءاشعو ءادغ نيكسم ماعطإ امهمزلو هاضق كلذف

 . موصلاك امهنع ماعطالا طوقسب ليقو © ليكلا وأ هيف ارطفأ
 فيكف موصلاب افلكي مل امهنأل ردابتملا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 زاجو امه كلذكف ماعطإ الو موص يبصلا مزلي ال امكف هنع ماعطالا امهمزلي

 اتنقيت نإو اقافتا موصلاب امهدلو عايض اتفاخ نإ عضومو لماحل راطفالا

 رطفت الو هفعض وأ هكاله عايضلا يف ءاوسو ابوجو اترطفأ موصلاب اعايض

 اهريغ نع لبقي مل وأ اهريغ دجوي مل نإ الإ اهريغ دلو عايض فوخل عضرملا
 اندنع دعب هءاضق مث هاتلكأ موي لك نع كلذك ماعطإ اترطفأ نإ امهمزلو
 . يعفاشلا دنعو

 طقف ءاضقلا امهيلع مهريغو ةفينح وبأو يرصبلا نسحلاو انضعب لاقو
 © معطتو يضقت عضرملاو معطت الو لماحلا يضقت كلام لاقو ماعطالا نود

 . نايضقت الو نامعطت ريبج نباو رمع نباو سابع نبا نعو
 هاتلكأو رخآ ناضمر امهيلع راد اذإو اذهب لمعي الو بطقلا لاق

 عضرملاو بوجولاب لوقلا ىلع اهلام نم معطت لماحلاو كلذكف فوخب كلذك
 اهلابب رطخ وأ هتأر وأ هتعمس وأ ءيش لماحل ركذ نإو ، يبصلا دلاو لام نم
 الو اهموي ديعتو اهنطب يفام وأ اهسفن ىلع تفاخ اذإ هلكأت نأ اهمزل هتهتشا وأ

 قافأو ناضمر لبق نج نإ هيلو هنع معطي الو نونجملا يضقي الو اهيلع ماعطإ
 طقف كردأ ام ماص هضعب يف نج نإو اهب ادتعم ةدهاشم هدهاشي مل ذإ هدعب

١٧٢١٢



 ضرف هنأل هلك دهش دقف هضعب دهش نم نأل اضيأ ىضم ام يضقي ليقو

 نالوق يضقيف ضيرملاو مئانلاك وأ ىضقي الف نونجملاك هيلع ىمغملا لهو ، دحاو
 ىمغي نأ نيب قرفي وأ اقلطم ال وأ اقلطم موصلل ادسفم ءامغالا نوك يفو

 & لاوقأ هلقأ وأ راهنلا رثكأ يضم دعب امأف © هدعب وأ رجفلا لبق صخش ىلع

 وأ لكأب رطفأ نإ الإ ال ينانلاو ، ءامغالا هيف عقو موي لك ءاضق بجوي لوألاف

 هرجف علط موي لك ءاضق بجوأ رجفلا لبق هيلع ىمغأ نإ هل دسفملاو برش
 ةين الو لقع الب رجفلا عم هيف هعورشل طوحأ اذهو ، هموص لقعي ال نم ىلع
 فصنلا وأ لقألاب ال رثكألاب داسفلا بجوأ هلقأو راهنلا رثكأ نيب قرفملاو

 هأ وهو ركذ ام ضعب يف هيلع ىمغملاك نونجو لكلاك هدنع رثكألا مكحو
 . انونجم هيف حبصأ ام لدبأ لقعي ال وهو رجفلا هيلع علط نإ

 هيلع ىمغأو اليل موصلا يون نإ هنأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق
 راتخاو لاق ، هموص حص موصلا لطبي ام ثدحي ملو مان وأ نج وأ كلذ دعب

 مئانلا يف مهضعب راتخاو لاق ، هيلع لدب الف ةنس هلقع لاز نإ هنأ مهضعب

 ىلع ناك نإ هيلع ءاضق ال نأ حيحصلاو لاق ، ءاضقلا هيلع نأ بورغلا ىلإ

 دنع يناثلا ديعي هنإف نيموي همون لصتا نإ الإ الطبم ثدحي ملو ليللا نم ةين

 فالخ هيف نونجملاو اقلطم ةالصلا ديعي مئانلاو ةليل لك ةينلل ديدجتلا طرتشم
 . اهداعأ اهتامدقمو ةالصلاب ناقيالا ناكمإ دعبو تقولا لوخد دعب نج نإو

 رثكأ وأ نيموي وأ اموي هيلع ىمغملا ىيحي خيشلا لاقو بطقلا لاق

 ليقو ، امهنم ادحاو ديعي ال ليقو © امهايإ ليقو ، ةالصلا ليقو ، موصلا ديعي
 © سكعلا يف ديعي الو مويلا داعأ رخآ يف احصو راهنلا لوأ يف هيلع ىمغأ نإ
 ىمغملا ضعب لاقو ، مويلا داعأ راهنلا نم ام تقو يف هيلع ىمغأ اذإ ليقو
 ناضمر ضعب يف غلب ايبص مزلو هدسج ىيف هتفا امنإو 3 لقعلا حيحص هيلع

١٦١٢١



 وهو راتخملا ىلع ضام ءاضق ضعبلا يف ملسأ اكرشمو ريخألا هموي رخآ يف ولو
 الو طقف اكر دا ام امهمزل أ اضرف هدحو موي لك لعج نمو {© ةدح او ةضيرف هن أ

 © هموص داعيو يفكي ال نكل مالسإ وأ هقافأ وأ غ ولب هيف عقو موي ةيقب لكوي
 ال كلعل هل لاقي نكلو عنمي الو قاطأ اذإ يبصلل موصلا بدنيو داعي ال ليقو

 ةداعإ رطفملا تمزلو ةظلغملا هتمزل راطفالا ىلع ادحأ هركأ نمو هوحنو قيطت

 ةظلغم الك مزل ذخأو لكأف ناضمر يف لكو ارانيد ذخ دحأل لاق نمو ، مويل
 همتي نأ هل بدن هيبأ رمأب وأ هرايتخاب يبصلا ماص نإو © رطفملا موص مدهناو

 دحأ هب ورمأ نإو هيأرب رطفأ نإ لدبي الو هيف ذخألا دعب رطفلاب رمؤي ال
 . ال ليقو {| هنع معطأ هيدلاو

 دعب رطفأ يبص نع ماعطالا طوقس راتخملاو هللا همحر بطقلا لاق

 اتلص وأ اتماص نإ اقافن اترفكو ءاسفنلاو ضئاحلا ءاضقلاو راطفالا مزلو موصلا

 بحتسيو 6 س افنل ١ ةرهشل ءاسفنل ا هيفخت الو لكأل ( يفخت ضئاحل ١ نكل

 . ملعأ هللاو ناضمرل اميظعت مويلا ةيقب كسمت نأ ترهط ءاسفن وأ ضئاحل

. ١٦١٤



 رذع ريغل نيرطفملا ماكحأ ف باب

 ناضمر موص رم امم هل عنام ال رضاحلا رداقلا لقاعلا غلابلا مزل

 هاركإو نايسنو دمعك هتاهجو هبجوم فالتحلال رطفأ نإ ةفلتخح هماكحأو

 نيرهش ماص الإو هدجو نإ قتعلاو ءاضقلا همزل عامج هداسفإ دمعت نمف
 لاق فيفع هنع ربخلا ءاج كلذبو انيكسم نيتس معطأ زجع نإف نيعباتتم
 امأو ، لتقلا يف ماعطإ الو لتقلاو راهظلا يف اندنع بيترتلا اذه نكلو لصألا
 وهو رخآ كردمل حصألا ىلع ةروكذملا لاصخلا نيب اهيف ريخمف ءاضقلا ةرافك

 نيرهش موصي وأ ةبقر قتعي نأ رطفأ الجر رمأ لقع هللا لوسر نأ ثيدح

 عامجلاك برشلاو لكألاو نيريختلا يأب انيكسم نيتس معطي وأ نيعباتتم

 ام مامت بوجو عم ادمع عماجملا ىلع رهشلا ءاضق بوجو بهذملا روهشمو
 95 براشلاو لكالا اذكو © هموي ليقو 0 هيضام ءاضق ليقو 0 هب دتعي الو يقب

 نإ ةجوزلا مزلو رهدلا موص زجي مل هللا نم ةصخر الب هنم اموي رطفأ نم يورو
 ١ . جوزلا مزل ام هتعواط

 . اهيلع ةرافك ال دوادو يعفاشلا لاقو

 نأ هتأرما عامج دمعت نم ىلع بجاح ددشو هللا همحر بطقلا لاق

 . ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرفي

 نإ الإ موصلا يلايل عامجلا اوهرك دقو اذه هنع حصي ال بطقلا لاق

 نم نأ ىلع اوقفتاو رجفلا هكاردإ مدع نم نمأ يف ناك وأ لسغلا لجعي ناك

 نميف اوفلتخاو ءىطولا ريغ اذكو ىرخأ ةرافك هيلعف ءىطو مث رفك مث ءىطو
 نع رفكي مل ام ةدحاو ةرافك هيلع نأ روهشملاف رفكي نأ لبق هيف ائطو ررك

 . انلوق وهو لوألا ءىطولا

١٦١٥



 © ةرافك ءىطو لكل ليقو © ةرافك موي لكل يعفاشلاو كلام لاقو

 ءىطاولاكو اضيأ ىرخأ هتمزل يناثلا ناضمر يف ءىطو ىتح رفكي مل نإو
 . رظن وأ ركفتب نإو © ةفطن لازن ال دمعتملا

 هب مدهني ال كلذ يف يذملا نأ ناويدلا يف ركذ هللا همحر بطقلا لاق

 ام وأ جرفلا يف ىثنأ وأ ركذب انزلا يفو ، ةظلغملا هب مزلتو مدهني ليقو ، موصلا

 ىفز نمو © امهموي ليقو 0 ةرافكو ءاضق ةفشح بويغ ريغبو لازنإ ريغب هنود

 بوتي ليقو ، ةدحاو ليقو ، لزني مل ولو عش لكب ةرافكف ناضمر يف ةبادب

 ةفشح تلخد نإ مادهناو ةظلغم ةأرملا تمزلو ةفشحلا بغت ملو لزني مل نإ

 لمعتسا نإو ، هموي لدبأ لامعتسا نودب ىنمأف ةباد بكر نإو ، لفط
 اليل ملتحا وأ حبصل السغ عيض نم ىلع ةرافك الو ةرافكلاو ءاضقلاف كلذل

 ام ردق عيضف مالتحاب حبصلا يف ةبانجلا ا هتز وأ عيضف حبصأ ىتح قني ملو

 ليقو حصألا ىلع مميتلا همزل نإ مميتي ام ردقو & لسفلا همزل نإ لستغي

 ولو طقف يضاملا لدب ليقو ، ليلق 7 ا عيض ولو همزلت ليقو 9 ةرافكلا زات
 . طقف هموي ليقو ، روهشملا ىلع يضاملا ءاضق همزلو ليلق لقأ عيض

 حبصأ ىتح لسغلا عيض نم ىيحي خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 هيف عرشو عيضي مل نإو 2 هب ذوجأمب سيلو همزلت ليقو ، هيلع ةرافك الو مدهنا

 هبتني ملف موقي نأ ىلع ةبانج نع مان نمو ، هموي داعأ غارفلا لبق رجفلا علطو
 اعييضت مونلا ناك ولو ةرافك الب ضام ءاضق همزل هنيح نم لستغاف حبصل
 ولو عييضت مونلا نأ ىلع ءانب ةرافكو ضام ءاضق ليقو ، هموي ليقو ، لوق يف

 ةبانجلا يسان موص حصو اعطق عييضتف ةين مدع ىلع اماو ، مايقلا ةين ىلع

 نإ اذكو هموي ليقو ، هموص دسف ليقو © اهركذت نيح لستغا نإ حبصل
 ال ةعمل هدسجب نمو كلذكف احبص لستغاف ناضمر يف هنأ يسنو اهركذت

. ١٦٦



 ليقو ، ىضم امو هموي يضقي ليقف لاستغالا دعب اهل مميتلا يسنف اهلسغي

 حبصلا ىلإ قاشنتسالاو ةضمضملا كرتو ةبانجلا نم لستغمك طقف هموي

 هنأو ادمع امهكرت ولو سأب ال ليقو ، هموي ليقو ، هموص مدهني ليق ، انايسن
 تأرب اذإ ةعمللا بحاصو رهظ ام لسغ ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجملا ىلع امنإ
 . هنيح نم لسفلا داعا

 ربلا نيح لسغلا همزلي مل حيبم ال عفار مميتلا انلق اذلو بطقلا لاق
 نمو ءاملا نع زجع وأ تأرب اذإ الثم ةعمللا لسغ كرتب هموص ضقتني الف

 هيف برشلاو لكألا دمعب عامجلاكو ةالصلاو موصلا دعيلف امايأ ةبانجلا يسن
 درو امنإ ذإ ءاضقلاو ةرافكلا موزل يف عامجلا ىلع اسايق حصألا ىلع رذع ريغب
 لكل ليقو ، برش وأ لكأ يف ةظلغم دعقم لكل ليقو ، عامجلا يف ةرافكلا

 ` ع ` و

 موق ىلع ةراغ ريغت نا ضعب دنع رذعلا نمو هللا همحر بطقلا لاق

 اورطضي مل ولو مهلزنم يف اوبرشيو اولكأي نأ مهل زوجي مهنإف مهلاومأ ذخأتف
 برشلاو لكألا مهل زوجيف لاتقلل مهيلإ ودعلا ءيحي وأ اهدر ىلع اووقيل كلذل

 ىجني يذلا كلذكو لاتقلا بشني ىتح ال ليقو { اووقيل فعضلا اوفاخ نإ

 لاتقلاو لاومألا در نم غارفلا دعب ءالؤه لكأ نإو ، قيرح وأ رئب نم وريغ
 اولكأ نإف لكألا ءالؤهل زوجي ال ليقو ، ةظلغملا مهتمزلو مهموص مدها ةيجنتلاو
 رطفي ملو دهجأ نم نإف دهج وأ ضرم وأ رفسك ةرورضل الإ مهتمزلو مدها

 . هندبب رض عقو نإ رفك
 فسوي جاحلا ةمالعلل زيزع يبأ طقل بيترت يفو هللا همحر بطقلا لاق

 مهوعبتف مهلاومأ اوذخأو ناضمر يف ودعلا مهيلع راغأ موق نع هتلأس ومح نبا

١٧٦١٧



 اوفاخ اذإ معن لاق مهودع ىلع اووقتيو اوبرشي نأ مه له شطعلا مهيلع دشف
 ءاضق ادمع برشلاو لكالاب مزلي ليقو ، عرولا لضفألا لاقي دقو ، فعضلا
 طقف يض ا

 © مويلل ليقو رهشلل ليقو نيريس نباو يعفاشلا لوق وهو بطقلا لاق
 ةرافكلا بجت ال رطانقلا يفو لاق ، ةرافكلاو ىضم ام ءاضق موزل حصألاو لاق

 هوجولا هذه ادع امو ادمعت برشلاو لكالاو اراهن ءانمتسالاو عامجلا يف الإ

 امهادحإ ناترافك عامجلاو لكألا نم لكل ليقو ، طقف ىضم امل مادهنالا هيفف
 امرحم هيف الكآ مزليف هيلعو رهشلا ةمرح كتهل ىرخأو ، موصلا ةمرح كته

 ةظلغم هتمزل وريغ وأ ناضمر يف ةيبك لمع نمف ناتنث اليلو ثالث راهن اينازو
 ةبوتلا ليقو ، ءيشب قدصتلا ليقو © ةلسرم ليقو ، قاثيملا ضقن ىلع اسايق
 ارطف وانك هنأل هموي الو هيضام دسفي مل حابصالا دعب امئاص دترا نمو طقف

 كلذك حبصأو اليل دترا نإو ، ةينلا الإ هموصل ضقان هنم نكي ملو حبص دعب
 له برشلا وأ لكألا ريركتب ةرافكلا ريركت يف فلخلاو ىضمام ال هموي دسف
 لكأ نمف رفكي مل ام ةدحاو وأ موي لكب وأ دعقم لكب وأ ةظلغم ةعرج لكب
 اراهن مث اليل هلكأ نإو ، ةثالث ليقو ، ةسمخ ليق هيلعف اليل هداعأ مغ اراهن امرحم
 امكح مهدنع مويو ةليل لكل نأ ىلرألاو هذه نيب قرفلاو ناتنثا ليقو 0 ةثالثف

 اليل هداعأ مث اراهن ائيش لعف نمف نيمكح هدعب ةليلو موي لكل نأو 3 ادحاو
 همزلتف مويب نيترم هلعافك ناك اراهن مث اليل هلعف نمو نيمويب هلعافك ناك

 دحتا نإ اذهو ةيبكلل ىرخأو رهشلا ةمرحل ىرخأو موصلا ضقنل ةدحاو ثالث
 نمك ثالث لكب همزل ىنز مئ ارمح برش ةتيم لكاك فلتخا نإو & سنجلا
 ةرافك نأل ناتنث هاوس يفو ثالث لرألاب ليقو ؤ دح لكب همزل قرس مث ىنز
 وأ ديدح وأ زجح وأ بارتك اراهن علب نمو همادهنال رركتت ال موصلا ةمرح

. ١٦٨



 موزل حصألاو نالوق ال وأ بورشمو موعطمك كلذ لهف نئاب قير وأ عمد
 . طقف همويل هب ءاضقلا

 نم ىلع ءاضق الو ةرافك ال انباحصأ ضعب لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 عييضتو دمع ىلع ناضمر نأ كلذو . ها مفلا نم هجورخ دعب هقير علب

 ليقو & طقف ةبوتو ءاضق يناثلابو ، ةبوتو ةرافكو ءاضق لوالاب بجيف ةهبشو
 نإ رجفلل ارظن وأ حبص يف وأ حبصل السغ عيضمك كلذو 3 دمعتملا ليألاك
 . احبص لكأ هنأ رهظ مث لكأ

 هنأل ةرافكلاو رفكلا موزل عييضتلا يف يدنع حيحصلاو بطقلا لاق
 ءاضقلا هيلع نأ روهشملاو لاق © لكالاك وهف موصلا دسفي امل دمعتم

 رفكلا هيلع لاق نم لوقب ذخؤي ال ىمحي انمع لاق ىتح مدقت نم هححصو
 حابصالا مدع وأ ليللا لوخد نظ نمك هموي لدب ثلاثلاب مزليو ةرافكلاو
 ديدح لكأك ال وأ رطفم وه له هيف فلتخم لك اذكو راهن تقولا اذإف لكأ
 اذه ىلع مزلف ةهبش نيبناجلا نم هيفوألا هيف فلتخي مل ذإ اذهب قحتلي ساحن وأ

 سانلا هيلع ام الإ هل ءام الو اراهن بنجأ نمو هموي ءاضق يذغي ال ام لكأ نم

 نإو © مميتيلف اوبأ نإف هنع اولوزي نأ مهبلطيلف هرتسي ام الو هب ذخأي ءاعو الو
 زواجي الو نوزيمي ال لافطأب لغتشي الو مهب لغتشي الو ءاملا لخديلف ليلب ناك

 هزواج نإو هل لهسأ ديعبلا ناك نإ صخرو ديعبلا ىلإ بيرقلا ءاملل بنجملا

 دجي مل نإ هتأرما ميقملا عماجي الو ال ليقو ، هموص لطب حبصأ ىتح لستغي ملو
 نإ مميتلا مئاصلل زوجيو مميتلا هيزجي الو مميتنلف اهبلغ نإو ، هعواطت الو ءاملا
 . هتميق نم رثكأب الإ ءاملا دجي مل

 ظقيتساف ليللا يف ةبانجلا هتباصأ نم لدعلا جاهنم يفو بطقلا لاق
 لكأ نإو ، عوجلا نم فاخ لستغيل ءاملا ىلإ بهذ نإف قاض دق تقولاو

١١٩٦٩



 لماحلا تلكأ نإو © هموي لدبأ رجفلا علط ناف لكاي هناف حبصل ا فاخ

 قلطلا اهبرض اذإ ليقو 5 ةلوبملا تقشنا اذإ لكأت لماحلاو ال ليقو ، ةهبشف مدب

 رشع ةسمخ ىلإ موصلا كرتت ليقو ، مصتلف عضت ملو مايأ ةعبس ىلإ ىدامت نإو
 زوجيو ، تماص ام مدهنا كلذ دعب تلكا نإو & مصتلف عضت مل نإف 0 اموي

 برش وأ لكأ نمو ، هفصن جرخي مل ام ليقو ، عضت مل ام لماحلل موصلا
 نم لسغ نايسنب مئاصو هموي لدب ليقو ، هلل دمحلاو هيلع لدب الف ايسان

 هطوقسب ليقو ، نايسنلاب ءىطو نإ اهيف يسن يتلا مايألا ديعي ضيح وأ ةبانج
 مادهنالاب ليقو & حصأ لألاو لوق يف هيلع لدب ال لسغلا يسان كلذكو

 . اهعم ليقو ، ةرافكلا نود انايسن عامجلاب
 اماعط وأ ءام هيفب لعج نمو فيعض وهو هللا همحر بطقلا لاق

 لزنف. هقلحل قبسف يبصل غضمو اردق وأ لخ معط قاذ وأ ىورخأل ولو ةجاحل

 هلدبي ليقو ، لسغ وأ ءوضوك يورخأل هلبح ناك نإ ال ليقو ، هموي لدبأ
 ناك نإو © هداعأ تقولا لبق ناك نإ ليقو ، ضرفل ناك نإ ال لفنل ناك نإ

 . هلبق وأ تقولا يف لفن وأ ضرفل ناك ءاوس لدب ال ليقو ، ضرفل
 الب علبف سطغف ريدغ وأ ارحب لخد نم ناويدلا يفو بطقلا لاق

 لعج نم موصب سأب الو هترخآ رمأل لخد نإ ال ليقو ، مويلا داعأ دمع
 ردقي ملو هسارضأب ماعط قلعت نمو هفوجل لزني ملو هعجوأ نإ هسرض يف اماعط

 كلعلا غضمب سأب الو هفوجل ءيش لزني مل نإ هموصب سأب الف هعزن ىلع
 ناكسال هيف موي الو شطع اذإ هيف يف ءاملا ممصلا كسمي الو ىكطصملاو

 رذعيو هيف سظغي ال نكلو ءاملاب لستغي نأ شطع نم ىلع سأب الو شطعلا
 رخالا نم نيرشع يفو ءاتشلا نم ليألا فصنلا نم اموي نيرشع يف فلقألا

١٣٠



 فاخ نإ ويغو موص نم كلذ يف اهلك هتادابع هل حصتو فيصلا يف اذكو
 . هحبذو هحاكنو هتداهشو ارض

 مل نإ هنأو اهعزني نأ هسرض هترض نمل نأ هللا همحر بطقلا رهظتساو

 كسمأ نم نأل هموي داعأو ، زاج ةضف وأ ساحن وأ ديدحب الإ اهعزن دجي
 ال ال ليقو ، لكألا ىلع ركم لكأ ام ديعيو هموي ديعي هيفب هوحنو ديدحلا
 ام ليقو © هموي ضقتنيو عماجي نأ زوجي ليقو ، عامجلا ىلع هركأ نإ عماجي
 هيلع تيقلأ وأ ةأرملا ىلع يقلأو كسمأ نإ امأو ، اقافتا اهاركإ عامجلاب ىضم

 لمعتسي ملو هفوج يف بارشلا وأ ماعطلا اولزنأو كسمأ وأ اهرك هركذ اولخدأو
 ناخد وأ بابذك هقلح لخد نمو عامجلا يف مويلا ليقو ، ةداعإ الف كلذل

 يل رابغ وأ بارت وأ قيقد جلاعمل نسختساو هيلع ءاضق الف دمع الب بارت وأ
 هنم همخن وأ هقلحب همعط دجو ولو هلخد نإ رضي ال مث رخنمو هيف ىلع بوث

 ىلع بوثلا ولي مل نإو 5 هعلب دمعت نإ الإ يسانلا نم رذعأ وهو بولغم هنأل

 موي رخا راطفإ دمعت نمو ءيش لاخدإ دمعتي مل ذإ هيلع ءيش الف وخنمو هيف
 ةبوت هتمزلو رفك ليقو ، ىصع ليقو © ءاسأ لاوش نم هنأ حص مث ناضمر نم
 دمعت احيحص تمزلو هنم موي دسفمك اضيأ ةرافكو ليقو ، حصألا ىلع طقف
 ةأرما كلذكو ةبوتو ةظلغم ةرافك هلكأل حيبم ضرم هيف هب لزن مث هلكأ

 ام ليقو & ىضم ام ءاضق اضيا اهمزلو هيف تسفن وا تضاح مت هتدمعت

 ناضمر سبحب نم ىلع وأ ةالفب رفاسم ىلع طلتخا نإو ث ةبوتلا الإ اهيلع
 . هلبق ام قفاو نإ ال هازجأ هدعب ام قفاو نإف ماصف دهتجاف وريغب

 ال ليقو ، هلبق ام قفاو ولو يزجي هنأ ضعب معزو هللا همحر بطقلا لاق

 نإو © اربخم دجي مل اذإ ريسالاو ىمعالا يف كلذكو هدعب ام قفاو نإو زوجي
 هنأ ىلع لكأ نم هنأ ناويدلا يفو لاق © موص مهيلع بجي الف نيرفاسم اوناك

١٢١



 نمو ةرافك الو هرفس موص مدهناو هاون يف عنص ام سئبف رفاسم وه اذإف ميقم

 لبق رفس يف هموص يفو لكأ ام لدبيلف ميقم وه اذإف رفاسم هنأ ىلع لكأ
 صخرو نيمألاب الإ رطفي الو رانلاب بيطي مل امب راطفالا بدنو نالوق كلذ

 ىلع يح نذؤملا غلب اذإ رطفيو هقدص افلاخم ولو ليق & هقدص نم لكب

 راطفالا ليجعتو هموي داعأ راهنلا نيبتف ناذال لكأ نإو أدب اذإ ليقو ، ةالصلا

 روحسلا بحتسيو مالسلا مهيلع نيلسرملا ننس نم روحسلا ريخأتو
 كبو &،]. تمص لل مهلل ا هللا مسب . راطفالا ةدارإ دنع لوقي نأ بحتسيو

 نمو & توجر كتمحرو ، ترطفأ كقزر ىلعو ، تلكوت كيلعو ، تنما
 . ملعأ هللاو تقفشأ كباذع

١٢٦٢



 بودلملاو موصلا باب

 نمف اضقنو افالخو رطفم لك نع اكاسمإو ةين بجاولاك بودنملا
 هيضقي ليقو ، رذعل ال عطقلا دمعت نإ هاضق هعطق مث عوطت موص لخد

 . اقلطم هيضقي ال ليقو ، اقلطم

 تبرش امل يتاه مال ٍكّقْقَع هلوقل حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 الف تعش نإو ، هيضقاف تئش نإف ناضمر ءاضق ريغ نم ناك نإ هروس نبل

 اهجوز نذأتستو ترفاس ولو اهجوز نذإ ريغب لفنلا ةأرملا موصت الو هيضقت
 ركبلا موصتو موصلا اهرضي ال ناك نإ هنذإ ريغب لفنلا موص اهل ليقو © دبعلا

 نذإب لفنلا موصت الو اهجوز نذإبف تجوزت نإو 5 هنذإ ريغب زيجأو اهيبأ نذإب
 ىلإ هعم جاتحي ام هل ضرع نإ اراطفإ ىون نإو © نونجملا وأ لفطلا اهجوز
 الف هل نعو فصنلا غلب نإف راهنلا فصن غلبي مل ام هاون ىلع ناك راطفالا

 فصن دعب هل نع ولو رطفي هنأ ىون نإ ليقو ، هلك راهنلا ىون ولو رطفي
 مل ام هسفن يف نثتسي مل ولو راطفالا هل زئاج ليقو ، هطرش ىلع هنإف راهنلا
 دصق اذإ نثتسي مل ولو بلط تقو يأ يف لكألا هل ليقو ، فصنلا غلب
 ملسملا هيخأ يضر رجأو موصلا رجأ هلف هللا هجو ءاغتبا بلاطلا يضر لكالاب

 . ملع أ هلل او هلكأو ١

١٢٦٢٣



 اهموص بودنملا مايألا باب

 نيرشعلاو سماخلاو بجر نم نيرشعلاو عباسلاو ءاروشاع موص بدن

 ةتسو بجر رهشو ةجحلا يذ نم عساتلاو عباسلاو لوالاو ةدعقلا يذ نم

 رحنلا مويب يهو تامولعملا يهو ةجحلا يذ نم لئاوألا عستلاو لاوش نم

 رهش لك نم رشع سماخلاو رشع عبارلاو رشع ثلاثلاو ةليل نيعيرأل ةممتمل
 . ضيبلا مايألا يهو

 نيتس ةترافك تناك ءاروشاع موي ماص نم :ك هنع سابع نبا لاق

 مويو ارهش نيتس بونذ ةرافك يأ ليعامسا دلو نم باقر رشع قتعو ارهش

 ناضمر نوعيشي نوضاملا ناك ليقو ، عساتلا ليقو ، رشاعلا وه ءاروشاع

 © ةعبسب ليقو ، رشع ىنثإب ليقو ‘ رشع ةسمخب ليقو « رهشب ليقو © ةثالنب
 ضيبلا مايأ يف ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلا ماصي الو مويب ليقو © نيمويب ليقو

 نم ليقو © رهدلا ماص نمكف ضيبلا مايأ ماص نمو هدعب ةثالث ماصي لب
 عبارلاو ةنس فالا ةثالث ليقو ، فالا ةسمخ ماص نمك رشع ثلاثلا ماص

 عباسلاو رهدلا مايصك ليقو ، فلأ ةئاك رشع سماخلاو فالآ ةشعك رشع
 اذكو ، نيعبس ليقو & ةنس نيتس ليقو ، ارهش نيتسك بجر نم نورشعلاو

 عباسلاو ةجحلا يذ نم لوألاو ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا ماص نم

 قرشملا نيب ام رانلا نيبو هنيب قدانخ ةثالثو ةنسك بجر نم مويو عساتلاو

 نيب امك رانلا نيبو اهمئاص نيب قدنخو ةنس فلأ نيسمخك ةعمجلاو برغملاو
 لوأ نم بارغلا ناريطك رانلا نم هللا هدعبأو هبونذ رفغتو برغملاو قرشملا

 اهيف ةزانجلا قفاوي ال لاقيو ، ملسم الإ كلذ قفاوي الو ابيش ضيبي ىتح هخيرفت

١٢٦٤



 ةمايقلا موي هللا هاورأ ايندلا يف هسفن شطعأ نمو ملسم الإ ةقدصلاو موصلاو

 اوقدصتو روبقلا ةشحول ليللاب اولصو روشنلا موي شطعل راهنلاب اوموص يورو

 يف مالسالا طبري ةعمجلا موصي نمو رومألا مئاظعل تيبلا اوجحو ريسع مويل
 ريخأت هركي نكلو ضرفلا هيلع نمل عوطتلا زوجيو ، ةبادلا طبرت امك هبلق
 . ملعأ هلاو ءاضقلا

١١٦٥



 هوركملاو مرحملا موصلا باب

 ماص نمو ، ىحضالا مويو رطفلا موي ةنسلا نم مايأ ةتس يف ماصي ال

 قيرشتل مايأ يهو « ىحضأل ا موي دعب ةثالثو {| كله هب هملع عم امهدحأ ف

 يف مهديدشت نم رثكأ نيلوألا يف ددشو كبشلا مويو موحللا قش مايأ يأ
 نمو همتثإو كشلا موي مئاص كاله يف فلتخاو امهمئاص كالهب اولاق ذإ امهريغ

 . بارت وأ دوعب رطفيلف رطفلا موي لكأي ام دجي مل

 مايأ موص ضعب زاجأو مارح بارتلا لكأ نأ روهشملاو بطقلا لاق
 هيلع بجو اذإ جحلاب عتمتملل اهمايص كلام زاجأو ةهاركلا ىلع قيرشتلا

 موي موص مهضعب عنمو همئاصل موص ال يورو رهدلا موص نع ىهنو موصلا
 هركو تبسلا موص عنم مهضعبو رخا اهنع رخاتيو موي اهمدقتي نآ الإ ةعمجلا

 ريغل بدنيو ءاعدلا نع فعضي الئل اهيف فقاولل ةفرع موي موص مهضعب
 اذإ رذعيو لسغلا ريخات يف ءايحلاب رذع ال ةعماج ةيضاملا ةنسلا رفكي وهو

 ةأرملا رذعت الو ادج لاط ولو هب الإ لاستغالا ىلإ لصي ال امب لغتشا

 نم لستغا نمو مميتلا يف وأ لاستغالا يف هنع ىنغتست ريهطتب اهلاغتشاب

 لدب الو لسغلا ديعي يضاملا اهبجوم نم ةفطن هنم تلزنو لوبلا لبق لاجرلا

 اهب هيلع موص ضقن الو ةيناثلا هذه نم لسغ ال لاق 0 ةتيم ةفطن نم لسغ

 امف يجن هنأ ملعي مل سجن ءامب لستغا نمو ، طقف هموي ليقو { هلهجل مميتي
 © ملع نيح نم لسغلا ديعيو ءاضق ال ليقو ، كلذب ماص ام لدب الإ هيلع

 . بوبحم نبال بسنو عيضملاك وه ليقو

١٧٣٢٦



 نم نأو ، عيضم هنإف هسجنب ملع نإ الإ هنع حصي الو بطقلا لاق

 الإو هيلع الف هنيح نم لستغاف تقو يأ نم ردي ملو هبوث يف ةبانج ىأر
 ملف روحسل هنوظقوي هباحصأ نأ نظي ةبانج ىلع مان نمو ، ىضم ام ىضق

 ام ىضق حبصأ ىتح مميتي ملف ءام دجي مل نمو ؤ طقف هموي ىضق هوظقوي
 مميتلا ةفرعم مزلي ال هنأو هيلع ءاضق ال هنأ ليقو ، مميتلا ةفرعم بوجول ىضم

 ملتحا نمو ن ارقلاو ثيدحلل فلاخم أطخ اذه هللا همحر بطقلا لاق

 5 هموي ليقو © هنع ىضم ام لطب هلمع نع اغراف دح ] عم مالكب لغتشاف اراهن

 وأ رمجتسي وهو كلذ لعفي نأ لثم هلمع نع كلذ هلطبي مل اذإ امأ

 وأ امالس در وأ فوقو الب ايشام ملكت وأ سأب الف ءاملا نخسي وأ ىجنتسي

 هيلمع رمي مل ام ليقو ، لستغي ام رادقم ىناوتي ىتح هيلع ضقن ال ليقو ، ملس
 . ةالصلا تقو

 اهسفن نكمت مل نمو انباحصأ لاوقأ نم اذه سيلو بطقلا لاق
 . اهموي لدب اهيلعف اهسفن هتنكمأ اهبلغ ام دعبو اهبلغو هتعفادو اهجوزل

 ىتح عفدلا ىلع تيقب نإ الإ ىضم ام مدهني هللا همحر بطقلا لاق

 نمو ةضيرف نوثالث انريغ لاقو ، ةدحاو ةضيرف اندنع ناضمرو لاق ، غرف
 يف طقف هموي داعأ هكردي ملف لسغلا كردي هنأ نظي ليللا رخا هتجوز ءىطو

 الإ رذع الب راطفالا ىلع ناضمر يف حبصأ نمو ، عيضم ريغ هدعي نم لوق

 رفكلا ىون هنأل طقف ىضقو رفغتسا عماجي ملو ليللا ىلإ برشي ملو لكأي مل هنأ
 ِ . رفكي ملو

 ىلع حابصألا نإف مادهغالاو ةرافكلاو رفكلا هيلع هللا همحر بطقلا لاق

 . هموصل باوث الف مارح ىلع رطفأ نمو رفك راطفالا

١٣٢٧



 ترهظ مث ميغ يف نذأ نإو ، هموي ءاضق هيلع نأ ملعأ الو بطقلا لاق

 هيلع ءيش الو هيلع ردق نم لك ملعيو هب لكأ نم لك هموي داعأ سمشلا
 رطفلا حبصو بورغلا دنع رطفيو نا ذألا ديعيو هيلع ردقي ملو هب ملعي مل نميف

 رمألا ءاجو روهط هنإف ءام نم تاوسحف الإو تارمتف نكي مل نإو ، بطرب

 أدب ةالصلا تقوو ماعطلا تقو رضح اذإ :ك هنعو : هنع كلذب

 مايق ىلعو روحسللاب مايصلا ىلع اونيعتسا يع هنعو روهشملا وهو ماعطلاب
 وه لوقيو عامجلا ىلع رطفي ناك رمع نأ يورو راهنلا فصن هلئاقب ليللا
 هيلعف اهكرتو كلذ ريغ وأ ةالص وأ موص ةلفان يف لخد نمو ءايشألا لحأ

 اولطبت الو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ » ىلاعت هلوقل حيحصلا ىلع اهؤاضق
 مزلأ نم رباج نعو هب ءافولا بجي هلل دهعو هنم دعو كلذ نألو 44 مكلامعأ

 . اثبع ةدابعلا ذاختا اهكرت يفو هايإ هانمزلأ ائيش هسفن

 نع ةياور وهو اقلطم همزلت ال لاق نم لوق امأو هللا همحر بطقلا لاق
 لفن اهنأل دمحأو قخسإو يعفاشلاو دوعسم نباو رمع نباو سابع نباو رباج
 وه امل اهكرت نإ ليقو ، همزعو هتينب ضرف اهنأ هضراعيف لفنلا لع بقاعي الو
 . ءاضق الف لضفأ

 نإ ناضمر ىضقي يذلا نأ نيينامعلا انباحصأ بتك يفو بطقلا لاق
 رطفلا ةاكزو لمعلا هيلع نأو ، روهمجلا دنع هاضق ام هل حصي رطفأف رفاس

 لاومألا ةاكزك تسيلو هترجأ يلوتملا ريغ اهاطعأ نإو اهب قحأ وهو يلوتملل
 رطفلا ةاكز يروتلا نايفس زاجأو ، يلوتملاب اهصاصتخا ةبراغملا بهذمو
 يعفاشلاو دمحأو كلام اهعنمو يأرلا باحصأ اذكو اسولفو مهارد ةميقلاب

 نع عاصل ا اذه نأ نيعي نأ دبالو اعاص رثكأ وأ نيريقف يطعي نأ صخرو

 . نالف يجوز وأ نالف يتنبا

. ١١٦٨



 نيددعتم نع رطف ةاكز دحاو ريقف يطعي نأ اندنع زوجيو بطقلا لاق
 . ملعأ هللاو هل لحت ال نم دحب اهب رصي مل ام

١٣٦٩



 فاكتعالا باب

 ةدابعلل دجسملا يف ثبللا اعرشو ناكملا يف ثبللا ةغل فاكتعالا

 . رثكأف وخآ يلب امم ليللا ضعبو اموي وأ ةليلو اموي هماود ىلع موزعم
 ملآ امف هسفنل اهمزتلي ةدابع هنأل حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ادعاصف مايا ةرشع ليقو © ادعاصف مايأ ةثالث ليقو © همزل هيلع دقعو هسفن

 ناضمر نم رخاوألا رشعلا" يف اميس الو نامز لك يف بدنو فاكتعالا نسو

 . هب ءافولا مدع ةفاخخ فاكتعالا كلام هركو ردقلا ةليل ةقفاومل

 ول مث نمو هيف موصلا موزل ىلع انم رثكألاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 نسحلاو انم ليلقلا دنع موصلا نودب زوجو همزلي مل اليل فكتعي نأ دحأ رذن
 . يعفاشلاو دوعسم نباو يلعو

 ىلع طقف ناضمر ىف ةع هفاكتعا يف ليلد الو هللا همحر بطقلا لاق

 نمو ةدابعلا يف ويمشت تقو هنأل هيف هفاكتعا قفاو لب موصلا هطرش نم نأ
 موص يزجي الو ناضمر موص هازجأ خآ وأ هطسو وأ ناضمر لوأ يف فكتعا
 فاكتعالا يوني لب فاكتعالا موصب ةلفان يوني الو عوطتلا الو ةرافك

 ةعمجلا هيف ىلصتو ةدهاعمب ةعامجب هيف يلصت دجسمب هنوك موزل ىلع رثكالاو
 سمخلا هيف يلصت يذلا يف الإ ال ليقو ، ضعب نود تاولصلا ضعب ولو

 افورعم ادجسم ىون نإ الإ ةعمجلا هيف يلصت يذلا يف الإ ال ليقو { ةعامجلاب

 ةنيدملا دجسم يف ليقو ، دجسم لك يف زوجي ليقو ، هطرتشي ملو ضعب هبدنو
 سمخلا هيف ىلصت دجسم يف نوكي نأ ىلرألاو سدقملاو ةكم دجسمو
 ةعامجلا عم ديعلا ةالصل زاجو ةعمجلل ج ورخلا بجوو جرخي الئل ةعامجلاب

_ ١٤٠١



 لجرلل نيفلاخملا ضعب زاجأو ، دجسملا يف زوجيو لضفأ اهتيب ةأرملا فاكتعاو
 مرحم وأ جوز عم رتسب دجسمب ةأرملل حصو دجسملا ريغ يف فاكتعالا
 يفو { امئان وأ ايلصم وأ ائراق وأ اركذ الإ نوكي ال نأ فكتعا نمل بدنو

 . نالوق ضيرم ةدايع وأ ةزانج روضحب هداسف

 يف ماركلا ةكئالملاب هبشتلا فاكتعالا ةيعورشم ةمكحو بطقلا لاق

 نع سفنلا فكو اهتوهش نع سفنلا سبحو ةدابعلا يف تاقوألا قارغتسا
 هميلعتو هسردو فاكتعالا يف ملعلا خسن زوجيو ، يغبني ال اميف ضوخلا

 دريو لاوزلا دعب ةعمجلل ج ورخلا هلو هيلإ جتحي مل نإ ءاركب خسني الو هملعتو

 انموق ضعب زاجأو 5 اهيلع يلصيو ةزانجلا رضحي ليقو 9 هأدبي الو مالسلا
 ةجاحك هنم دبال امل هجورخ هدسفي ال نأ حيحصلاو ، ةدابع لكل ج ورخلا

 وأ لكأل هتيب نايتإو هلايعل نأو ، هنع ىنغال ماعطو سجن لسغو ناسنالا
 هروضح همزل تيم ىلع ةالص وأ ضرفل ةعامج روضح وأ ءوضو وأ برش
 حفاصيو ملكيو قيرط يف مالك وأ ةيزعتل فوقو الب ةجوزو خأو دلوو مأو بأك

 ايويند لمعي الو دسفم هيلإ رطضم ريغ جورخ لكو ةجاح يف جرخ نإ ايشام
 هتمهو هلمع نكيلو هلايعل نأو هنع ىنغ ال مهردب زاجو ءارشو عيبك رايتخاب

 ثدحتو هيلع لوخدب سأب الو لاحتكاإو هنهدو هليجرتو هسأر لسغ هلو هترخا
 نمو ينغل داسفب ال وكو لمعي نأ هدي بسك نم لكأي ريقفلو حابم هعم
 كلذ هلف هدي ةعنص هلزنمب ليللا لمعيو راهنلا فكتعي نأ هفاكتعا ءدب يف ىون

 سانلا نيد يضقيو دجسملا يف وه يذلا فقسلا الإ فقس تحت نوكي الو
 . هبراقأ ةزانج ىلإ لێقو © ةزانج ىلإ جرخيلو نيد نم هل ناك ام ىضاقتي الو
 رطضا نإ لكأيلو جرخيلف هتيب يف جالع ىلإ رطضاو ضرم هيلإ ثدح نإو

. ١٤١



 تناكو ، ءاسفنلاو ضئاحلا اذكو 5 هفاكتعا نم ىضم ام ىلع ينبيو لكألا ىلإ

 بيطتيو حاكنلا دقعيو اهقيرط ىلع ناك نإ اضيرم دوعت اهنع هللا ىضر ةشئاع
 . فقسلا تحت سولجلا ويغو يعفاشلا زاجأو

 ال اوناكو فقسلا تحت نوكي مرحملا نأ هبسانيو هللا همحر بطقلا لاق

 يف ىشعتي نأ طرتشي نأ هلو هعنم نع اوهنف اومرحأ اذإ فقسلا تحت نونوكي
 الإ فاكتعالا عنمي ءيش لعف طرتشي نأ هلو ال ليقو ، ضعب دنع هلزنم

 نإو ، ءاضقلا هيلع بجو رذع ريغل هفاكتعا عطق اذإو 2 راطفالاو عامجلا

 الو هملكي نأ هلف دحأ هملكو ًاضوتيل جرخ نإو ؛ هللا رفغتسا ةبذك بذك

 ردق ىضق اذإ دجسملا يف فقؤ دجسملا نم اجراخ هملكي فقو نإو & فقي

 براش ذخ أو قلحو لورشو صمقتو ممعتو ءوضول هتيب يف دعقيو هعم هفوقو
 ساب الو هلخاد رحلا هاذأ نإ دجسملا رهظ ىلع دوعصلا هلو رفظ ملقو هصقو

 ةحرصلا يف ةالصلا اودارأو مامالا فكتعا نإو ، هاذأ نإ هجراخ لمق لتقب

 دسفيو اهيف ةالصلاب ويغ رمأي نأ هل بدن دجسملا باب ةمدقم يهو

 © دغلا نم ينبيو ديعلا يف حاكنلاو ج ورخلا هلو ءىطولاب لب ال ليقو ةيصعملاب

 ةرانملا يف ناذألا هلو حيبستلا نم لضفأ هلايع توقي امب ريقفل هيف لمعلا ليقو

 الإ لسغي الو ، دجسملا يف الإ لكأي الو هبرقب وأ دجسملا يف تناك نإ
 نأ هلو ، هفاكتعا دسف رذع الب ديعبلا ىلإ بيرقلا ءاملا زواج نإو ، بجاول

 ال ليلب نإو عامجلا كرت هطورش نمو ، هجلاعي نم دجي مل نإ هماعط جلاعي

 طقف لدبلا ليقو ، ةظلغملا ةرافكلاو لدبلا همزل عامجلا دمعت نمو ليبقتلا
 ىلع وأ حيحصلا وهو ناضمرك رييختلا ىلع هترافك لهو ، نايسن ءىطاوك
لدبلاو ةبقر ليقو ، لدبلاو نارانيد ناعماجملا مزلي ليقو ، نالوق راهظلاك بيترتلا



 وأ الكأ دمعت نإو ، رمت نم اعاص نورشعف دج ل نإو © ةندبف اهدجي ل نإو

 اذكو ، يسن نإ هفاكتعاو هموي لدبيو ةرافكلاب ليقو ، هفاكتعا لدبأ ابرش

 نايسنب هموي ضقتني ال ليقو ل قيلأ وهو ليق © هموي ل دبي نايسنب هب ء ىط او

 هنع يور ام لقأ اهنأل رثكأف مايأ قشعب حصي لهو ، عامج وأ برش وأ لكأ
 ضعب عم ادعاصف مويب هتحص امهثلاث نالوق رثكأف ةثالثب وأ فكتعا هكلع

 . لي

 نذإب الإ ةأرملا فكتعت الو ليللا ضعب همزلي مل موصلا طرتشي مل نمو ، حيرص

 نإو ، هجاتحت ام اهل فلخ اذإ تهرك ولو وه فكتعيو ارذن ولو اهجوز
 بجاولا يضقت نأ ةأرملل ليقو 5 اهعنم هلو اهل نذأي نأ ىلوألاف افاكتعا ترذن

 ةليل نم بورغلا لبق دجسملا لخد رهش فاكتعا رذن نمو اهجوز عنم ولو
 مويلا نم بورغلا لبق لخدو جرخ لالهلا لهي مل نإو © هدعب جرخو هرهش
 وأ اموي نيثالث ارهش فكتعأ الثم لاق نأب مايألاب رهشلا دع نإ اذكو دعب
 نم اموص تييبيل رجفل ١ لبق لخ د ةرشعك مايأ ددع رذن نإو 0 كلذ دقتعا

 رذن نإ ليقو ئ برغم ١ يلصي ىتح ثكم ا هل بذدنو بورغل ١ لعب جرخيو هليل

 ئ بورغل ا دعب جرخ ناضمر فكتع ١ نمو حبصل ا ةالص دعب لخ د مايأل اب

 ال اميف افاكتعا مزتلا نمو هفاكتعا دسف ديعلا ةالص لبق جرخ نإ ليقو

 عباتتلا هطرشو فالخ ةرافكلا يفو { ايهاذ هتنومو هءارك ردقب قدصت هلصي

 هتيبل جرخيلو سافنو ضيحو دجسملا نم عنام ضرمك ةرورضل الإ اضيا
 ءانبلا ةحص ف ناضمرك وهو هتيح ف حص اذإ ينبو رطض ا نإ لكايو جلاعيو

 . ملعأ هللاو

_ ١٤٣



 ح ا باتك

 نود اجح كسنلل مارحلا هللا تيب ىلإ رفسلا يمسو دصقلا ةغل جحلا
 احالطصاو ةبلغلاب ملع وهف هيلإ سانلا فالتخا ةنكل رافسألا نم ويغ

 مسالا حتفلا ليقو © مهريغ ةغل حتفلاو دجن ةغل ءاحلا رسكو كسانملا دصق

 مالسالا ينب امم ةاكزلاو ةالصلاو موصلاك وهو هسكع ليقو ، ردصملا رسكلاو
 ركذ امو جحلا بوجو نإف ةرورض نيدلا نم جحلا ملعو ديحوتلاك هيلع
 بسكل جاتحم ريغ روهشم حضاو هيلع عمجم ةنسلاو نارقلا يف هيلع صوصنم
 رركتي ال جحلا نأ ىلع اوعمجأو ةيرورضلا مولعلا نم هنأك ىتح تحيو رظنو
 { . عست ماع ضرفو رذنك ضراعل الإ هبوجو

 ليقو لاق ، تس ماع ضرف هنأ ىلع روهمجلاو هللا همحر بطقلا لاق

 . جحلاك ضرف ةرمعلا نأ ىلع رثكألاو ذاش وهو ةرجهلا لبق
 يعخنلا لاقو لاق سابع نبا لوقو ، انبهذم وهو بطقلا لاق

 هباحصأو ةفينح يبأ نع ضعب ةرابعو اهيف بغرم ةنسح ةنس كلامو يبعشلاو
 . عوطت اهنأ

 اهيف بغرملا ةنسلا غلبم غلبت مل ةنس اهنأ اولاق مهلعلو بطقلا لاق

 جحلا رهشأ يف الإ رركت ليقو ، ديز نب رباج دنع ةنسلا يف رركت الو ةدكأتملا
 . جحلا ةرمع الإ اهيف عقوت الف

 ةنسلا يف رركت ليقو 5 انباحصأ يتاب لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق

 لقعلاو غ ولبلاب جحلا بجيو ةرايزلا ليقو ، دصقلا ةغل يهو ءاش ىتم اهلك
 كلذ عومجم وأ ندبلا ةحص وأ ةلحارلاو دازلا يه لهو { ةعاطتسالاو ةيرحلاو

 هب ذوخاملا وهو لصألا لاق & باحصألا ةقفارمو قيرطلا نامأ عم وه وأ

_ ١٤٤ . فالخ اندنع



 يعفاشلاو ريبج نباو يرصبلا نسحلا لاق لزألابو هللا همحر بطقلا لاق
 كلامو كاحضلاو ةمركع لاق يناثلابو ،] كلام باحصأ نم بيبح نباو

 لبجلا نم انخياشم لاقو لاق نيينامعلا ضعب لاق ثلاثلابو ، انباحصأ ضعبو

 ةحصو قيرطلا نامأو ةلحارلاو دازلا حلفأ هنباو باهولا دبع مامالاو سورمعو
 ىدعأ هنأل رحبلا الإ هل قيرط ال نم ىلع جح ال يعفاشلا لاقو ، ندبلا
 . ءادعألا

 هيلع بلاغلا ناك نإ الإ جحلا هيلع نأ حيحصلاو بطقلا لاق

 وأ ادعاق ولو اهيلع ردقي الو ةالصلا هيلع لطعتت هنأ ملع وأ فطعلا

 نأ هندب حص نم ىلع لاق ندبلا ةحص ةعاطتسالا لاق نمو اعجطضم

 همزلي مل لام هل ناكو هندب حصي مل نإو ، هلصي فيك رظنيو جحلا فلكتي

 دوجو ةعاطتسالا لوقي نم ناف دحأ جاجحا الو هب ءاصيالا لوقلا اذه ىلع

 هنإف ام عنام عنم وأ قيرطلا نامأ دجي مل وأ هندب يف قطي مل نإ لوقي لاملا

 وأ ندملا يف وأ يسارملا يف الاومأ ذخأت ةملظلا تناك اذإو ادحأ جحي وأ يصوي

 . كلذب يفي ناسنالا لام ناكو } كلذ ريغ يف

 هلعف جحلا ةعاطتساو دقتعأ ام اذه جحلا هنع طقسي مل بطقلا لاق

 ةعاطتسا ريغ يهو هدهاشمو جحلا مايأ يف هنوكسو لعافلا ةكرح لعفلاو

 ةلضف نم امه له ةلحارلاو دازلا يف فلخلاو عناوملا ءاغتباو لاملا يهو ليبسلا
 نم ولو نأ ربتعي وأ ةعنصلا تالآو رادلا ثاثأ ريغو لصألا ريغ يهو لاملا

 هنم يقابلا نوكي نأب جحلا نم غارفلا ىلإ لايعلا ةنؤم نع لضفيو عابي لصأ
 هنأل هنكسم عيبي الو رامثو ءاركك هتلغب نوفتكي لب هعيب ىلإ لايعلا جاتحي ال
 انكسم هنمث قابب يرتشيو هعيبي اميظع انكسم الإ مهللا لايعلا ةنوم نم

. ١٤٥



 . انت مهل كرتو عاب ءاش نإو 0 هنمث

 عيبي هنأب لئاق الو لاق يدنع حيحصلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 هنمث نم هل ىقبيو هيفكي لزنم ءارش هنكميو ادج هنمث رثك نإ الإ هانكس لزنم

 اعوجرو اباهذ هيفكيو هلايع يفكي هلام ناك اذإ ليقو ، هعوجر ىلإ يفكت ةيقب

 هيلع بجي مل سانلا لءاسي لب ءيش ىلإ عجري مل عجر اذإ هنكلو ةلحارو ادازو
 . جحلا

 نم هنكمت دوجول هيلع هبوجو حيحصل او هلل ١ همحر بطقل ا لاق

 ال نمو 0 كل لب ىلوأ هلل ا نإف هلهأ هلوصو دعب اعنام لاملا ربتعي الو جحل ١

 ذخؤي ناك نإ اذكو ، جحلا هنع طقس لاملا مرغب الإ قيرطلا نامأ دجي

 نم ذخؤي ناك نإ الإ نيهجولا يف جحلا همزلي ليقو { ارهق هلام ضعب هنع

 . هب فجحي ىتح هلام

 جحلا همزلي ىمعالاو كلذب موقي هلام ناك نإ رهاظلا وهو بطقلا لاق

 مزليو همزلي ال ليقو  ةرجأ ولو هتباد دوقي وأ هدوقي نم دجوو هع اطتسا اذإ

 نم اهجوزل هب نيزتت ام ةأرملا ىقبتو ةلحارلا ىلع هسفن كسمي ناك نإ خيشلا

 فالخ الو لكلا تعاب الإو ج وز اه ناك اذإ ىئابلاب جحتو فرس الب يلحلا

 نم هيلع ام نيدلا يف بسحيو نيدلا ءاضق دعبو لايعلا ةقفن دعب جحلا نأ يف

 الو & هب يصويو هيلع نيد جحلاف رقتفا ىتح جحي مل نمو ، اهوحنو تارافك
 احاكن وأ رضح اجح يفكي لام هل نمو ريقفل ولو جحل ا ةين لامه ا زوجحم

 هلصي ال ناك وأ الإو وهشأ وأ جحلا مايأ يف ناك نإ جحي هنإف ثنعلا فوخل

 . هب ىصوي هيلع نيد وه ليقو ، هيلع جح الو ج وزت

١٤٦



 ةوسكلاو هنم لكألا هلف جحلا رهشأ ريغ يف الام دجو نم عيبرلا لاق
 تجح ةأرما مزل نإو ، جحلا همزل غلبم هدنعو تءاج نإف ج وزتلاو ةقفنلاو
 رضلا نم اهنوعنمي ءاسن مهعم ةاقت عم جحتلف الإو دجو نإ مرحم وأ جوز عم
 ٠ مهسفنال مهعنمك

 لاقو لاق كلامو يعفاشلا بهذمو انبهذم اذه هللا همحر بطقلا لاق

 . جوز وأ مرحم عم الإ جحت ال يعخنلاو يرصبلا نسحلاك ةفينح وبأ
 نإ جحلا اهمزلي مل اهل يلو الو ةيلم تناك نإو جاتلا يفو بطقلا لاق

 سيلو جحلاب ءاصيالا اهمزليو هتدجو نإ هبلطت نأ رمؤتو هب الإ هيلع ردقت مل

 تدارأ نإو ، جحلل اهعم رفاسي نأ هيلع سيلو ضرفلا نع اهعنم اهجوزل
 . طقف مرحم وأ جوز عمف للخ لجأل وأ ةضيرف جحل ةداعإ وأ الفن

 عم ولو للخل دسف يذلا جحلا ديعت اهنأ قحلاو هللا همحر بطقلا لاق
 اهب رفاسي نأ يف اهجوز وأ اهيلو اهعواطي مل نإو ، ةعامج يف اهل مرحم ريغ ةقث
 © اهنع طقس ةاقتلا الو مرحلا الو جوزلا اهعواطي مل نإو & ةاقت عم تجح

 وأ اهمرح وأ اهجوز رجأتست نأ ىلع اهلام ىوق نإو ، هب ءاصيالا اهمزلي ليقو

 ولو هلبق جح نإ قتعلا دعب دبعلا هديعيو اهيلع بجو اهب اورفاسي نأ ىلع ةاقت
 نإ غ ولبلا دعب يبص هديعبو هلبق وأ فوقولا يف قتع نإ الإ هديس نذإب جح

 ام ردق راهنلا نم يقب نإ ةداعالا همزلت مل فوقولا لبق غلب نإو ، هلبق جح

 ءاهقف ضعبو عيبرلاو بوبحم نبا زاجأو { بورغلا لبق اثالث حبسيو مرحي
 . غولبلا دعب ةداعإ الب يبصلا جح راصمالا

 هلعفف ءيش هيلع ضرفي مل هنال ةداعالا موزل حيحصلاو بطقلا لاق

هيلع جح الف جحلا ناكمإ لبقو غولبلا دعب هلام بهذ ولف ضرفلل ءادأ ريغ



 ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف ثنحلا غلب م مث جح يبص اميأ : هللا لوسر لاق

 قتعأ مث جح دبع امأو ، ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف رجاه مث جح يارعأ اميأو

 . سابع نبا هاور ةجح جحي نا هيلعف
 قتعلاو ةرجهلاو غ ولبلا دعب اوعاطتسا نإ ينعي هللا همحر بطقلا لاق

 لباق نم ادمع عامجلاب هدسفم هديعيو عامج كرتو مالساب جحلا حصيو

 مرحلا ضعب ىلإ عجر نأب هازجأ هماع يف هكردأ نإو ، دمعلا ريغ يف فلحلاف

 جارخإ دمعت عامجلاكو لاح لك ىلع ةندب همزلو ةالص الب ولو هنم مرحأو
 جحلا ريخأت ىلع هباحصأ رقأ ع هنأ ليلدب حصألا ىلع حاتم جحلو ةفل

 اوردق دقو ريخأت ءاصيالاو ، حلإ .... صوي ملو جحي ملو تام نم هلع لاقو
 ال ءادأ هنأ ىلع هب ءاصيالا ناك املو ابجاو ءاصيالا نكي مل ايخارتم هنوك الولف

 عم رذعل ال هب ايصوم الو اجاح ال تام نمو هيخارت ملع ابجاو ءاضق

 . لجو زع هللا ىلإ ومأ بوبحم نبا لاقو ، قافن رفك رفك بوجولا
 قارعلا لهأ لاقو ، ويغو عيبرلا نع وهو لألا حيحصلاو بطقلا لاق

 تومل هب ءاصيالا كرت يف رذعي الو هب صوي مل ولو هازجأ دحأ هنع هاضق نإ
 وأ اقلطنم ناك نأ دعب ناسل سرخ وأ نونج وأ كلذ وحن وأ قرح وأ قرغب

 . هب ةيصولاو هاونو هب ناد نإ الإ هنم أربي ال ليقو { نايسنب وأ ةأجف توم

 ءاصيالا يزجي الف هيلعو روفلا ىلع وه ليقو ، قفرأ وهو بطقلا لاق

 نع جحلا زاجو ليعامسا خيشلاو ةكر رب نبا هيلعو هللا همحر بطقلا لاق

 بسحب ىجري ال ضرم وأ ربكب جحلا نم عنم ايح ريغلا ناك نإو ، ريغلا
 هيغ هنع جح امدعب ضيرملا وأ ريبكلا قاطأ نإو 7 اندنع هنم ؤربلا رهاظلا
 الف رداق حيحص نع دحأ جحي نأ امأو ، ال ليقو ، هسفنب جحي نأ همزل

١٤٨



 اقلطم يح وأ تيم نع جحي ال ليقو ؤ ةأرما هنع جوجحملا ناك ولو حصي

 . ةالصلاك

 كسفن نع تججح تنك نإ ثيدح هدريو هللا همحر بطقلا لاق

 جح مث كسفن نع جح ثيدحو ، كريغ نع جح مث كسفن نع جحف الإو
 . هب ىصوأ نإ الإ تيم نع جحلا زوجي ال ليقو & سابع نبا هاور ةمربش نع
 . هدلاو نع دلو الإ دحأ نع دحأ جحي ال ليقو

 ال اضيرم ناك نإ الإ يح نع جحي ال جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاملعلا نم املاع رأ ملو لاق ، امره اخيش وأ ىمعأ وأ ادعقم وأ هؤرب ىجري

 نم نكلو ، هنع جحي نمل ةرجالا يطعي نأ عنام الب جحلا ىلع رداقلل زاجأ

 نأ هل بدنيو لاق ، جحلا همزلي مل قيرطلا نف هلام وأ هسفن ىلع فوخلا هعنم

 بجاو جحلاف رئاج نم مهكرت نإ هلايع وأ هلام ىلع فاخ نمو هب ثعبي

 جحلا حصو هيلع بجي ال ليقو ، نمأي ىتح رظتني نكلو ، ضعب دنع هيلع ٠

 ثيدح وحنل حجرو حصي ال ليقو ، لبق هسفن نع جحي مل نمم ريغلا نع
 ملو ةرجأب جحلا ىلإ رطضيو ريقف جاتحي نأ لثم كلذو 3 ةرورضل الإ ةمربش

 . يغ نع جحت نأ جحلا همزلي مل نإ جحي مل نمل زوجي ليقو ، هسفنل لبق جحي
 ريقفل اوزاجأ دقو جاتلا يفو لاق عيبرلا لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق

 وبأ ويغ نع جحلا هل زجي مل جحي مو همزل نإو هيغ نع جحي نأ جح همزلي ال
 جحو جحلا همزل نإو 5 اهزاجأ ضعبو ، جحلا ىلع وجألا وك ضعب ديعس
 نيعي ةكم ىلإ هدلب نم ةرجأ هتمزل جحف لباق ىلإ ةكم يف ماقأو الوأ ويغ نع
 . اهيف اهقرفي وأ ةكم يف مدل اهثعبي وأ صقن اجح اهب متي وأ ازجاع اجاح اهب
 لاق نإو ، هيلع الف جحلا ةينب عجرو دعبلا يف هدنب لثم ىلإ اهنم جرخ نإو
 ىلوتم ناك نإ هلوق لبق عوجرلا دعب نالف نع ضرفلا تيدأ ويغ نع جاحلا

١٤٩



 ةدارإ دنع دهشأ هتبانأ ةزاجأ يف فلخلا عم ةءاربلا وأ فوقولا يف ناك نإو
 ىضقو هنع تيبلا ر ازو هنع فقوو نالف ةجحب مرح أ هز أ ةرايزل او فوقول او مارحال ا

 ىضق هنأب هل مكحي مل كلذك دهشي مل نإو ، هنع جحلا فاوط فاطو هجح

 . هب بلقلا نأمطا نإ الإ وزجي ملو نالف نع جحلا

 نأ ىلع نب ىسوم نع بوبحم نب دمحم ظفحو هللا همحر بطقلا لاق

 تغلب وأ تججح دق لوقيف عجري مث رجأب دلب ىلإ ريسب وأ ةجحب رجأتسملا
 . هيلع نيمي ال قدصم نيمأ وه عضوملا

 همزليف فقوو مرحأ اذإ دهشي نأ هيلع طرتشا نإ الإ بوبحم نبا لاق

 ةهارك ال ليقو ، ةهارك عم افلاخم ولو ىلوتم ريغ نع جح زاجو هب نمض ام
 نم عنملاب ليقو & هل رافغتسا البو ىورخأب هل ءاعد الب قفاوم ةجح دجي ل نإ

 . اقلطم ىلوتملا ريغ نع جحلا
 "جوجحملا ناك نإو ،.هل ةيالو هل ةيبلتلا ىريو ضعب هراتخاو بطقلا لاق

 لاق & ةنايخف هب هل وعدي ال وهو 3 ىورحألاب هل وعدي هنأ نظي هثراو وأ هنع

 الهاج ال حرجي الو لدعي ال نم يلوتم ةجح يطعت نأ زوجي ليقو جاتلا يفو
 . . هسكعك لجر نع ةأرم ا جح زاجو هيص اعمو هلهج رهظ

 تدارأ يتلا ةيمعتخلل هيع هلوقل حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 يفو لاق ، حإ ... هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك نإ تيأرأ اهيبأ نع جحت نأ

 نع دبع جح زوجي الو امهنع جحيو لجر نع ال ةأرما نع ةأرما جحتو جاتلا
 لاق نم دنع ويغ نع لفطلا جح زوجيو هبر نذإب زاج الإو رح دجو نإ رح
 هدجسم وأ وبق وأ هنع جوجحملا تيملا تيب نم جورخلاو هسفنل هجح هيزبي

 . هدلب وأ هلايمأ لخاد وأ
 ج ورخلاف هيف نفدو رفس يف تام نإ هنأ رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق

۔ _ ١٥٠١



 لإ هنم برقأ نم تيمل ١ نع ةجل اب جاح جرخ نإو © هذحسم وأ هتيب نم

 نإ مد يف قفنأو تيملا دلبو هنم جرخ دلب نيب ام ردق ةنوم هنم تذخأ ةكم
 راسي ليقو ، امد غلب ولو ةكمب قرف وأ رثكأ وأ ةاش ردق نوكي نأ لثم هغلب

 . جحل ١ غارف لعب ولو جحل ا ةينب هنم ءودبمل ١ عضوم ١ لإ هل

 دلب نم جرخي نأ ىلع ةرجآلا ىطعأ نإ هنم ذخؤي امنإو بطقلا لاق |

 اوركذي ملو ، هنع جحي نآ ىلع ةرجالا ىطعأ وأ هدجسم وأ هنع ج وجحملا تيملا

 نم كلذ ذخؤي امنإف وه ثيح نم جرخي نأ ىلع ىطعأ نإ امأو ، ائيش هل

 تاقيملا لبق عضوم لك نم هسفن نع جحلا زوجي ليقو ، هنع جوجححملا لام
 ىرخال ١ ةدلبل ١ ف جاحل ١ عصومو ٥هدحسم وأ هنع ج وجح ١ دلب براقت ١ ذإو

 هنأ ىونو هنم رفاسيو كلذ لبق ءيجي نأ هلو ركذ امم رفاسو رفاسي موي ءاج
 رفاسم ةماقإك الإ وه امف هنع ج وجحملا دلب نم جرخ امدعب هدلب يف ماق نإ

 غولب نع تيملا ةقفن تزجع نإو دوزتلل وأ ةحارتسالل نادلبلا نم دلب يف
 نإو ، هنم جحيلف غلبت ثيح نم ةكم نم بيرق دلبل رظن هدلب نم جح
 ةكرشلا نوكتو نالفو نالف نع جحلاب مرحيف هلثم اهب نيعأ كلذ نع تزجع

 . ليقف اهمامتإ لبق ةجحلاب جراخ تام نإو ، لقاف ةعبس نيب ليقو ، ةثالث نيب

 رضتحا اذإو ، هتمذب هتمزل نامضب اهذخأ نإو & اهمتي ىتح هل ةرجأ ال

 . هيلع نيد هذه نال قافتاب لكلا نم تجرخو اهب ىصوأ

 ةرجأب امإ تيملا نع جحلا ليعامسا خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 هل عفدي نأب امإو ث هلام نم داز تزجع نإف ، هل كلم يهف جاحلا اهذخأي

 جاتح ا نإف 0 جحل ا ريغ يف هفرص زوجي ال اذهف غالبل ا ىمسيو هب جحي لابم

 نم لضفل ١ ذخأي نأ نايفس وب ا صخرو ل اق & مهل در لضف ن او هل او د ار

 نإو ، هذخأ هوكرت نإف يقب مك ةثرولا ملعي نأ بويأ وبأ راتخاو غالبلاب اهذخأ

١٥١



 مارحالا دعب تامو نامض الب اهذخأ نإ ليقو ، هوركمف لضفلا هل نأ طرتشا

 . تام ثيح ىلإ هترجأ هلف

 8 تام ثيح ىلإ هترجأ هل ليقو ليعامسا خيشلا هراتخاو بطقلا لاق

 يصومللو اهب جاحلل ةجحلا رجأ لهو تيملا دلب نم اهب جرخ نإ مرحي مل نإو
 نمثلا نم ذخأي ام ريجأللو هنع جح نمل ةجحلا وأ مهاردلاب ةنوعملا رجأ

 اهم ج راخلاو امل ذفنملاو اهب يصروملا ةنجلا ةثالنلا لوخد ثيدحو ‘ نالوق حجرو

 بطقلا دنع حيحصلا وهو رجألا يف ةكرشلاب لوقلا وهو ثلاث لوق ىلع لاد
 . ثيدحلا كلذل

 اهيدؤي نأ لبق قيرطلا نم عجر نإو ليعامسا خيشلا لاق بطقلا لاق

 رجؤتسا ام ىدأ دقف جحف لباق نم عجر نإف ءانع هل سيلو مهاردلا در هيلعف

 ىصوأ اذإ امأو ، نالوق اهيف ةرمعلاو هنع جحيلف جحلاب تيملا ىصوأ او هيلع
 هلف مرحأ امدعب ضرمف رجأب ويغ ةجح ذخأ نمو طقف هنع رمتعيلف رمعلاب
 © كلذب اهباحصأ هل نذأ اذإ الإ لبق ضرم نإ ال هنع اهمتي نم رجأتسي نأ

 نم اهمتي نم اهطعيلف ام ببسب جحلا ىلإ باهذلا نع لغش نإ اذكو

 لعف نإو ، ةجأب ويغ اهطعي الف ةجح ذخأ نمو كلذ زاجو & عضوملا
 وأ ثراولا هل نذأ نإو ، ويجأ جح باوث هلو جحلا ةداعإو ةرجألا هيلعف
 امم لقأب رجأتساف اه رجأتسي نأ ىلع اهذخأ نإو زاج هلعف هل مثأ وأ يصولا

 يف لضفلاف هنعي مل نإو ، هل لضفلاف داز وأ ءاركك ءيشب ريجألا ناعأو ذخأ
 . ثراولل الو ريجألل الو هل ال هللا ليبس

١٧٥٢



 كرتو نامضب ةحح ذح ] نمو ثر اولل هز ا هلل ١ همحر بطقل ١ رهظتس او

 نم اهومتأ اوءاش نإ رايخلا هتثرولف قيرطلا يف كله مث ثراولا دنع اهضعب

 اوءاش نإو ، يصولا وأ ثراولا دنع يقب ام مهلو هنم اهب اوجرخيو تام ثيح
 ملعأ هللاو كلاهلا دلب نم ةجحلا جرختف هلام نم مهتوروم ذخأ ام اودر

_ ١٥٢٣١



 هجورخ دنع جحلا ديرم لعفي اميف باب

 وا ةلماعمب تناك نإو ةعابت لك نم جحلا ىلإ جورخلا ديرم لصتنتي

 نإف برقالا ةيصو الإ هلك هتيصو نم بجي ام ذفنيو ، نيمي ريفكت وأ رذن
 امب يصوي نأ صعب زاج و { تومي ىتح وه نم يردي الف هل ءاصيال ١ بج اول ا

 نم هلاح نإف امهيضريو هراجو همحر لصيو 0 اهذفني انيمأ فلختسيو همزلي

 رحبلا قشو هزوافم كولسو هتباد بوكرو هدالوأو هلهأ قارفو هجورخ ندل
 هتيبلتو داتعملا يزلل نيفلاخملا مارحالا يبوث سبلو امهيف هشحوتو امهلاوهأ ةاساقمو

 حابملا نم ريثك بانتجاو سابللا نم هعالخناو ربغأ ثعشأ تيبلا همودقو

 تافرع نم لك ةضافإو هدئاقب قيرف لك هلاح افسكنم رصب اصخاش هفوقوو

 يف نيعمتجمو هدودرمو جحل ا لوبقم ىلإ نيمسقنم مهنوكك كلذ ريغو هتعرسو

 نيفئاطو تيبل ١ ىلع مهراصبأ ةعقاوو نم ا مرح يهو ةكم نيلخ ادو تافرع

 نيب نيع اسو اهب نيقزتلم ةبعكل ا راتس اب نيقلعتمو رجحل ١ نيملتسمو تينل اب

 لوخدو شعنلا بوكرو دبغملا قارفلاو توملا لاحب ريكذتو ليثمت ةورملاو افصلا
 اهيبن عم ةمأ. لك رشحو خفانلا ةباجإو هنم مايقلاو هلاوهأ ةدباكمو ربقلا

 لك ماسقناو لضفلاو ةعافشلا ءاجرو لقعلا لوهذو فوخلاو لجولاو فوقولاو

 دازلا يف عسوتلا هل بدنو كلذ ريغ ىلإ زئاجو بكبكمو زئافو مورحم نيب قيرف

 الو سانلا يف عمطي الو ححاشي وأ بضغي الف هترشاعم نسحتو هقلخ عستيل

 هعيبل جاتح أ ام عيب يفو ءاركل ١ ف ةسكامملا هل تهركو قرسي الو بصخغي

 الب نيترم وأ ةم كلذ يف مالكلا ةعجارمب ساب الو هءارشل جاتحا ام ءارشو
 ولو ائيش اهيلع لمحي الف هبوكرل ةباد ىرتكا اذإو سجن الو بضغ الو بذك

١٥٤



 ةروس عم ةحنافلاب نيتعكر هجورخو هتباد ترضح اذإ هلزنمب يلصيو ةقرو
 نأ ىلرألاو امهريغ ىرزجيو اثالث ةيناثلا يف صالخالا عمو ةرم ىلألا يف نورفاكلا

 كنا مهللا امهدعب لوقيو ءوضولا هازجأ الإو لاستغا دعب كلذ نوكي

 كدفو نمو هلثتماو كرمأل باجتسا نمم ينلعجاف هب ترمأو جحلا تضرتفا

 لبق هجورخ رضح اذإ ةقدص مدقي نأ يغبنيو تيمسو تبتكو تيضر نيذلا
 ةوكرلاو ضارقملاو ةلحكملاو ةآرملا بحصتسي نأو ، باكرلا يف هلجر عضي نأ
 نيملسملا رشعم اي لقيلف ةالف يف هتباد تبهذ اذإو © ةوالتلاو ركذلاو لبحلاو

 اومحرتو يتعيض يلع اودرت نأ هللا دعب مكب نيعتسأ ينأ اهرامعو ضرألا ناكسو
 ابستحم هلل ةينلا صلخيو نينسحملا رجأ عيضي ال هللا ناف 3 يتليح ةلقو يفعض

 راهظإو ةقفشلا راهظاب مهيلع ملسيو هبراقأو هماحرأو هناريجو هلهأ عدويو
 امو اذه انل رخس يذلا ناحبس لاقو ، اثالث ربك بكر اذإو ، قارفلا روضح ٠

 ربلا اذه انرفس يف كلأسن انإ مهللا نوبلقنمل انبر ىلإ انإو ، نينرقم هل انك

 مهللا ، ضيألا انل وطاو رفسلا انيلع نوه مهللا ، ىضرت امب لمعلاو ىوقتلاو
 انحبصأ مهللا ٤ دلولاو لاملا لهألا يف ةفيلخلاو ، رفسلا يف بحاصلا تنأ
 ربلا يف انلمح يذلا هلل دمحلا لاق راس اذإو ث انلهأ يف انفلخأو انرفس يف

 هللاب ال ة وق الو لوح ال : لاق دوعصلا يف ناك وأ ربك فرشأ املكف رحبلاو

 . دمح ليقو ، حبس طبه وأ © مظعلا يلعلا

 وأ زئاج رفس لك يف كلذ نسي له اوفلتخاو هللا همحر بطقلا لاق
 لاق لاوقأ طقف جحلا يف وأ ناوخالا ةرايزو ملعلا بلطك طقف ةدابعلا رفس يف

 بحأ ىنإ هللا لوسر اي لاقف هكقيَع هللا لوسر ل إ ءاج الجر نأ لوال لديو
 لك دنع ريبكتلاو ميظعلا هللا ىوقتب كيصوأ هل ةتؤَع يبنلا هل لاقف ث ارفس

 ركذلا بدنو . ها حابم يف رفاس هنأ عم فرش ٣ دنع ريبكتلاب رمأف فرش
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 لزن اذإو جحلا ركذب لاغتشالاو سبايو بطر لك دنعو ةردمو ةرجش لك دنع
 النم انلزنأ انبر مهللا نيملاس عضوملا اذه انغلب يذلا هلل دمحلا لاق عضوم يف

 اريخ انل لدبأو هسأبو وش انع فرصاو اذه انلزنم ةكرب انقزرا مهللا ةيالا اكرابم

 . ةرخالا ىف هنم

 اثالث امهدعب لاقو ، نيتعكر هيف ىلص الزنم لزن اذإ ليعامسا خيشلا لاق
 رش نم رجاف الو رب نهزواجي ال يتاللا تاماعلا تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ

 نم ذخأيلف ادلب ىتأ اذإو ، نيتعكرب هعدو هنم لاحترالا دارأ اذإو ، قلخ ام
 دلبلا ءام نم برشي ام لوأ هبرشيو دلبلا ءام يف هطلخيلف عباصأ ةثالثب اهبارت

 وأ سانلا يف ةرفانم تعقو اذإو ، هللا ءاش نإ اهضرمو اهئابو نم ملسيف
 ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا هتوص ىلعأب لقيلف باودلا

 حيرلا تجاه اذإو { اقيرح ىأر اذإ كلذ ددري اذكو 5 هللا ءاش نإ اونكسي

 رشو اهرش نم كب ذوعأو هل تلسرأ ام ريخو اهريخ كلأسأ ينإ مهللا لقيلف
 . ملعأ هللاو هنم برهي الو نوعاطلا دصقي الو هل تلسرأ ام

١٥١٦



 تيقاوملا يف باب

 لك لهأل ةنونسملا تيقاوملا وه ناكملاف نامزلاو ناكملا مارحالا طرش
 :ت هنامز يف نيملسم ريغ اهتيحان لهأ اهنم ناك امو ةع يبنلا اهنس ةيحان

 . مهتهج نم ءاج نإ ملسم اهنم مرحيلو نوملسيس مهنأ هملعل مهل هدح امنإف

 هللا ىضر رمع نأ ليقو لاق حيحصلا وه اذه هللا همحر بطقلا لاق

 . قارعلا حتف يذلا هزأل قارعلا لهأل قرع تاذ تقو يذلا وه هنع

 يبارعأ لوقب تاقيملا نأش يف ةجحلا موقت بوبحم نبا لاق بطقلا لاق

 لهأب الإ موقت ال ليقو لاق هبذك فرعي مل ام ينعي . هلوقب ذخؤي ال فاج

 عست امهنيب ةكم نم تيقاوملا دعبأ وهو ةفيلخلا وذ ةنيدملا لهلف ةنامألا

 لاقيو ، ةفحجلا برغملاو رصمو ماشلا لهألو يلع رايباب نالا ىمسيو لحارم
 ةلباقم ةنيدملا قيرط ىلع ةكم نم لحارم ثالث ىلع يهو ميملا حتفب ةعيهم اهل
 . قرشملا ةهج نم غبار

 ةفحجلا نم بيرق وهو غبار نم نومرحي نالاو هللا همحر بطقلا لاق

 قيرط ريغي ىلع اهنأل اهنم مارحالا اوكرتو رحبلا نم بيرق نيمرحلا نيب داو وهو
 لهألو كفع يبنلا ءاعدب اهيلإ ةنيدملا ىمح لاقتنال اهامح ةثكلو نالا ةكم

 تيقاوملا برقأ وهو لزانملا نرق لاقيو 5 ءارلا ناكسإو فاقلا حتفب نرق دبغ

 لاقيو ململي نملا لهألو فئاطلا دنع ةيرق وهو اهنم نيتلحرم ىلع ةكم ىلإ

 ىلع لبج وهو نيءاب مرمريو ليهست ءايلاو لصألا يه ليقو & ةزمهلاب ململ
 ' .. قيقعلا ليقو ، قرع تاذ قارعلا لهألو ةكم نم نيتلحرم

 نأل قرع تاذ تيمس يعفاشلا نع يورم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 تاقيم دعبأو ناتلحرم ةكم نيبو اهنيب ءافرطلا ةخبس يهو اريغص ابج اهب

_ ١٥٧



 مهريغ تيقاوم تيرق امنإو ، لصألا وه كلذ ليقو ، مهرجأل اميظعت ةنيدمل
 نم مارحالا موزل يف فالخ الو ميعنتلا ةكم لهأل تقوو ، قافالا لهأب اقفر
 رثكي مل نإ همزلي ليقف الإو ةمع وأ اجح دارأ اذإ اهب رامل تيقاوملا ىدحإ
 . اقلطم همزلي ليقو ڵ| باطحك اددرت

 لوق وهو لاق © اقلطم مزلي ال ليقو ، سابع نبال لرأل او بطقلا لاق

 نم دحاوب نإو ، مارحإب الإ ةكم لخدت ال اقلطم موزللا لوق ىلعو يعفاشلا

 يكم ريغل تيقوتلا اذهو امهدحأ ديرب صاخ مارحالا موزل ليقو ، ةرمعو جح
 جرخيو ةكم نم جحب مرحيف اهب اميقم وأ ايكم ناك نم امأو 3 اهب ميقمو
 ىلع ميعنتلاو لضفألا وهو ةيبيدحلا وأ ةينارعجلا وأ ميعنتلا نم لحلا ىلإ ةمعلل
 هنيمي ىلع نال يمس تيبلا ىلإ لحلا فارطأ برقأ ةكم نم ةعبرأ وأ لايمأ ةثالث

 وا ةعقبلا ةينارعجلاو نامعن همسإ يداولاو معان لبج هراسي ىلعو ميعن لبج
 ىلاعت هلوق يف ةدارملا دعس تنب ةطير يهو ةنارعجلا ىلإ بسنلاو ةدلبلا

 اضيأ لاقيو فئاطلاو ةكم نيب عضوم يهو م اهزغ تضقن يتلاك ل
 ةروصب ةيبيدحلاو ءارلا ددشتو رسكن دقو نيعلا نيكستو ميجلا رسكب ةنارعجلا

 زواج نمو ةكم برق رئب يهو ددشت دقو ، ةقفخم ءاتلا لبق 5 ءايلاو ريغصتلا
 مرحيلف جحلا توف فاخ نإو ، هنم مارحالاو عوجرلا همزل مرحي ملو تاقيملا
 همزل الصأ مارحالا كرت نمو مد مزلو ةلبق وأ ةكم يف ولو مرحلا يف ركذ ثيح
 . هجح دسف جحل ناك نإ ليقو 3 مد

 نم جاتلا يفؤ لاق 3 انبهذم وهو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 مد ال ليقو © مرحيو عجريو مد همزلو هل زجي مل ةمع وأ اجح ديري اتقوم زواج
 © ةكم تويب لخدي مل ام هلخد ولو ليقو ، مرحلا لخدي نأ لبق عجر نإ هيلع

_ ٦٥٨؟ _



 الو ءاسأ مرحي ملو ةءارقك ويغ وأ رجتل اهدصق نمو تيبلاب فطي مل ام ليقو

 لك لهأل زاجو فاوط باطحلا ىلعو عيبرلا لوق وهو مد هيلع ليقو ، هيلع مد
 نودب ويغ تاقيم ةيحان نم ءاج ءاوس ويغ تاقيم نم نأو ، مرحي نأ ةيحان

 يندملا كرتي نأ لثم ويغ تاقيم نم مرحأ مث هتاقيم زواج وأ هتاقيم زواجي نأ
 . ةفحجلا نم مرحيو © ةفيلحلا اذ

 مالك رهاظو لاق مهدنع حيحصلا وه اذهو هللا همحر بطقلا لاق
 وأ هل ناك ءاوس ليألا تاقيملا نم مارحالا ناسنالا ىلع نيعتي ال هنأ انباحصأ

 مرحيلو فالخلا نم اجورخ ويغل ناك نإ لألا نم مارحالا نوبحتسيو ويغل
 . روهمجلا دنع هلزنم نم تاقيملا نود نم

 نم تيقاوملا جراخ هلزنم نم مرحأ نإو ةكم نم مرحي دهاجم لاقو لاق
 هنع يهنم لك قتيلو همارحإ همزل هتيقوت نس ام لبق عضوم نم وأ هلزنم

 . محملا
 مامت نم ، يلع لاق ، سدقملا تيب نم مرحأ رمع نأ يور لاق

 هلل ةرمعلاو جحلا اومتا رسفو ريبج نبإ لاق اذكو كتريود نم مرحت نأ كجح

 نم ناثع لماعو ماشلا نم سابع نبإو ةفوكلا نم دوسألا مرحأو كلذب

 . هتيب نم مرحي نأ الوأ حّجرل بحتسي ليقو اهحتف ىلع هلل اركش ، ناسارخ
 نع وري مل هنأ عم سانلا هيلع ام هتفلاخمل كلذ هركي دقو بطقلا لاق

 كلذ لعاف قحلي ام عمو طقف هباحصأ نم ذاوش نع يورو هع هللا لوسر
 همزلي مل ام هسفن مزلي نأ هيلع الو هل سيلو لوطلل داسفلا نمأيالو ررضلا نم
 ةدعقلا وذو لاوش لبقف هل تامولعم رهشأ جحلا له ىلاعت هلوق هلصأ نامزلاو

 هبو مايأ شعو نارهش لبقو ةجحلا يذ نم نورشعو نارهش لبقو ةجحلا وذو

 رحنلا رجف عولط ىلإ فوقولا كردي مل نمف هيلعو سابع نبإ لوق وهو انذخأ

. ١٥٩



 صخر امنإو لايل عستو مايأ ةعستو نارهش جحلا رهشأ ضعب لاق مث نمو هتاف
 ةثالثو نارهش هرهشأ ليقو تافرع يف ةليللا كردأو ديعب نم ءاج نمل ةقشاعلا يف

 ع ى اموي رشع

 ارومآ نأو ةثالث عمجلا لقأ نأ رهشأ ةثالث لاق نم ةجحو بطقلا لاق

 ةجحو ىنبمب تيبملاو رحنلاو قلحلاو يمرلا لثم ةفرع دعب نوكت جحلا نم
 ةدئافو ليعامسا خيشلا لاقو ليق اذك رومألا هذه رشع ةثالثو نارهش لئاقلا

 ةثالث لاق نم نأ ينعي لاق ، رهشلا رخآ ىلا ةضافالا فاوط ريخأت فالخلا

 نارهش لاق نمو ةجحلا يذ رهش رخا ىلإ فاوطلا ريخات زاجأ رهشأ
 ىلإ هزاجأ رشع ةثالثو نارهش لاق نمو نيرشع ىلا ريخأتلا زاجأ نورشعو

 لب ادح هل لعجي مل لايل رشع وأ مايأ قشعو نارهش لاق نمو رشع ةثالث
 نإو رهشأ يف الإ جحب مارحالا حصي الو ءاسنلا بصي ملام ءاش ىتم فوطي

 رهش لك يف ةرمعلا ةحصل ةبجاولا ةرمعلا نع هيزجت الو ةمع ناك مدق
 دقعني كلام لاقو دمعب وأ ليقو دمع الب الفن لوحي هتقو لبق اضرف لصمك

 وهو بطقلا لاق ، اهتين مدعل ةمع الو هتقو مدعل اجح دقعني ال ليقو اجح
. ملعأ هللاو يدنع حيحصلا



 مالحاالا ةيفيك يف باب

 بوجولاب ةيرهاظلا لاقو امهب وأ ةرمع وأ جحب مارحال لاستغالا نس

 ةردقلا عم مميتلا زوجو ساججنالا ةلازإو ءاجنتسالا دعب طقف ؤضولا زوجو
 . ةالص الب ةبانجلاب مارحالا زوجو

 اقلطم ةالص الب مارحالا زوجي ال هنأ لصاحلاو هللا همحر بطقلا لاق
 وأ ءاجنتسالاو ءوضولاو لاستغالل مميتيلف ءاملا دجي مل وأ لسغلا قطي مل نمو

 ل نيليسغ وأ نيديدج نيبوث سبليو ةالصلا دارأ نإ ءاجنتسالاو ءوضولل

 ةطايخ يف لخدي مل نإو امهتطايخ يف لخد نيطيخم ال امهلسغ دعب اسبلي

 ربكتلاو باجعالا رذحيو مارحالا بايث يف ةالاغملا زوجتو سأب الف بوثلا
 هدسج ىلع تناكو تبسند نإو تسبل بايثب ريض الو ءاش نإ نيلعن سبليو
 رباج وهو كلذ زيجم دنع ةالص الب مرحأ نإ الإ ةسجنتم ال اهب مرحأ ىتح

 دعب مارحالا زاجو ةبوتكم تقو رضحي مل نإ نيتعكر يلصيو ويغو ديز نب

 نإو رظتنإ هيف يلصي ال اتقو تاقيملا غلب نإو ترضح نإ ةنونسملاو: ةبوتكملا
 بقع لوقيو جحب مارحالا ةين ةالصلا دعب دقعيو ةالص الب ىضمو مرحأ فاخ

 ةمعنلاو دمحلا نإ ، كيبل كل كيرش ال كيبل ، كيبل مهللا كيبل ميلستلا
 عتمت نإو ، هللا اي كيلع هغالبو همامت حب كيبل كل كيرش ال كل كلملاو

 لاق ةرمعلاو جحلا نرق نإو هللا اي كيلع اهغالبو اهمامت ةرمعب & لاق ةرمعب
 وأ ةرم يزجيو لضفأ اذه اثالث 0 هللا اي كيلع امهغالبو امهمامت ةرمعو جحب

 لثم 0 اهانعم يف وه امم ظافلألا كلت ريغ زوجيو موقي مث هسلجم يف ناترم
 .م

 . كيدعسو كيبل لثم كلذ ىلع ةدايزلاو كينانح

١٧٦١١



 ةع يبنلا ةيبلت هنأل ركذ ام لضفألا نكلو هللا همحر بطقلا لاق

 ذخأيو بكري ىتح ةيبلتلاو مارحالا أدبي ال بكارلاو ليق اهريغ زوجي ال ليقو
 دنع بلي مل نمو عمجلاو دارفالا نم لضفأ وهو عتمتلا قبس بدنو ريسلا يف
 ةرمعلاو جحلا حاتتفا ةيبلتلاف همارحإ حصي ملو ةمع وأ جح يف لخدي مل همارحإ

 ريبكتلاب لهأ دقو غرف ىتح بلي ملو ةيبلتلا لهج نم ليقو ةالصلل ريبكتلاك
 . هل جح الف ةيبلتلاب ملاع وهو بلي مل نم امأو امد قرهي هنإف

 يف ةينلا كلام زاجأ اك ، ةيبلت الب مارحالا يعفاشلاو كلام زاجأو لاق
 لاق ، ةيبلت الب مرحأ نم ىلع امد ىريو مارحالا ةيبكت نع يزجت نأ ةالصلا

 نكر ةيبلتلا نإ ةيكلاملا نم بيبح نبإو ةيعفاشلا ضعبو انباحصأ ضعب لاقو
 مرحأ ام ىلع تمرحأ ، لوقت نأ لثم ضيوفتلاب مارحالا زوجيو مدلا ورج ال
 ىلع مرحأ نملا نم مدق امل ايلع نأ يور اك © مرحأ امب ملعت ملو يبحاص هيلع

 ةين عم ةيبلتلاو هيده يف هكرشأو كلذ هل زاجأف { كلع يبنلا هيلع مرحأ ام

 ةيبلتلا يف ةرمع وأ جح ركذ نع نايفاك ليق امهب وأ ةمع وأ جحب مارحالا
 تداس املك اهب ةمعلاو جحلا يف توصلا عفر بدنو حصأ ةيبلتلا يف امركذو
 توصلا عفر ةيرهاظلا لاقو 3 ايبلم عمس وأ ايداو طبه وأ افش الع وأ هتلحار
 ابنج ولو تقو لكبو ىلوأ باب نم ضفخلا حصو عفرلا حصو بجاو ةيبلتلاب
 فاخي ثيح الإ بورغلا وأ عولطلا وأ لاوزلا تقو وأ ءاسفن وأ اضئاح وأ
 . توصلا عفري الف مهتالص نع سانلا لغشي نا

 ىلع يهو ءاحورلا نوغلبي ال ىضم نم ناكو هللا همحر بطقلا لاق
 كلذ بسنو لاق 0 ليق اذك . ةيبلتلاب مهتاوصأ حبت ىتح ةنيدملا نم ةلحرم

 دي الو رثكيلو حلي الو توصلا عفر يف فرسي الو ع يبنلا باحصأل

. ١٦١٢



 دجاسملا يف توصلا يبلمل ا عفري الو هيلع در ال ليقو ث ةيبلتلا متي ىتح مالسلا

 يهو لضفأ اهب راثكالاو هيلي نم امهريغ يف عمسيف ىنمو ةكم دجسم ف الإ

 بناجيو هل ىعديو بكر وأ سان هلبقتسا اذإ ملعي اهبو هكسنو جاحلا راعش
 يفو ةالصلا فلخو ةثداح ثودح لنع ةيبلتل ١ ددجو مرحلا هبناجم ام هنع

 رجح وأ ضرأ نم هعمس قفأ لك هبيجيو هابتنالاو رجفلا عولط عمو راحسالا

 اذإ ةفينح يبأو كلام دنع اهعطقي ةرمعلاب مرحملاو هللا همحر بطقلا لاق

 ] حيحصل ١ وهو لاق ] دوسأل ١ رجحل ١ لصو ١ ذإ يعف اشلا دنعو مرحل ١ لصو

 اذإ يلع دنع جحب مرحملا اهعطقي ليعامسا خيشلا لاقو لاق مرحلا لخد اذإ ليقو

 ىتح ليقف ةبقعل ١ ةرمج يمري ىتح روهمجل ١ دنعو ةفرع موي سمشل ا تل از

 ةارملل توصلا ضفخو اهيمر نم غرفي ىتح ليقو ، ةاصح لواب اهيمري
 . ملعأ هللاو ائيش اهيلع نأ ملعأ مل اهب اهتوص تعفر نإو لاق ، لضفأ

١٦١٣١



 مرحلا ماكحأ يف باب

 وأ امهب نراق وأ جحلا رهشأ يف قمعب عتمتم وأ جحب درفم امإ مرحملا

 ةرمعلاب عتمت نمف ل» ىلاعت هلوقب دارملا وه عتمتملاف جحلا رهشأ لبق قمعب مرحم
 هلالحإل جحلا ىلإ لحملل لح امب عافتنالا ىلع ماد يأ هم ةيالا ... جحلا ىلإ

 لمي امهدحأ ناعون عتمتلاو هفاوطبو هترمعب هللا ىلإ برقتلاب عفتنا وأ هترمع نم
 قلحي مث ىعسيو فوطيو تيبلا لصي ىتح تاقيملا نم جحلا رهشأ يف ةرمعب
 مث امرحم ءاش ام مقي نأ هلو يده همزلو هلك لالحلا هل لحو ةكمب لحيو

 الإ كلذ يف دح الو اضعب رخؤيو اضعب لعفي نأ هلو قلحيو ىعسيو فوطي
 نم وأ بازيملا تحت نم هماع نم رهشألا كلت يف جحلا ءيشني مث جحلا

 فارصناب ال اقلطم مرحلا نم وأ نجلا دجسم نم وأ دجسملا يف ءاش ثيح
 عتمتلا يده همزليو جحي ملو هدلبل داع ولو عتمتم وه نسحلا لاقو 0 هدلبل
 . هنم لكأي ال هيكذي ريعب وأ ةرقب وأ ةاش وهو ةيالا يف روكذملا

 © هنم لكألا انباحصأ ضعبو ةفينح وبأ زاجأو هللا همحر بطقلا لاق

 رمتعا نمو هترمعب عتمتساو ةرمعب هجح خسف نم ةيالا يف عتمتلا يدسلا لاقو
 مل ولو وهشأ يف اهمتأ ولو هيلع مد الف جح ىتح ماقأ مث جحلا رهشأ ريغ يف
 هلهأل جرخ مث رهشأ يف رمتعإ نإ اذكو اهب مارحالا الإ رهشأ لبق اهنم لعفي

 رهشأ يف اقلطم ةرمعلا نسحلا لاق ام ىلع الإ هتنس يف عجرو ديعب قسف الوأ

 عجري ملو جحي ملو رهشأ يف رمتعا نم ىلع مد ال كلذكو مد هيلعف ةعتم جحلا

 الإ هيف زوجت الف جحلا رهشأ الإ ماعلا روهش نم رهش لك يف ةرمعلا زوبتو
 يف وأ هدعب ماع يف جحيو ماع يف ىدؤت نأ زوجي ةبجاو اهنأ ىلعو لوخدلا ةرمع
 تناك نإ عتمتملا ىلع مد الو رثكأ وأ ماعب اهيلع جحلا مدقي وأ ءاش ماع يأ

. ١٧٦٤



 يف رمتعا نمو رخالل رجأتساو امهدحأ لعف نإ الو جحلا هل نم ريغل ةرمعلا
 نأ هطرشو ةرمعل هلوحي مث جحب درفي نأ يناثلا ، هيلع مد الف جحلا رهشأ ىقاب
 زجي ملو هجح مامتإ هيلع بجو يده هعم ناك نإو يدهلل دلقم ريغ نوكي
 نم نيقب لايل سمخل كر هللا لوسر عم انجرخ ةشئاع ثيدحل هخسف هل

 نم ُكقيقَع هللا لوسر رمأ ةكم نم انوند املف جحلا هنأ الإ ىرن الو ةدعقلا يذ
 رباج ثيدحلو لحي نأ ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاط اذإ هعم نكي مل

 تيبلاب انفطف جحلاب نومرحم نحنو كفع هللا لوسر عم انمدق هللا دبع نب

 انلق {، قلحي نأ يده نكي ل نم :ك يبنل ا انرمأف ةورملاو افصلا نيب انيعسو

 نم تلبقتسا ول ينإف اولحأ لاقف ، مرحم تنأو لالحالاب انترمأ هللا ىبن اي

 . 2 ... تللح الو يدهلا تدلق ام تربدتسا ام . يرمأ

 ول تربدتسا ام يرما نم تلبقتسا ول ىنعمو هللا همحر بطقلا لاق

 نأ يل رهظ امل تللحأو ديلقتلا تكرتل هنم ىضم ام وه يرمع نم ىقابلا ناك
 اذإف اعتمتم نوكيو يده ةرمعل هلوحي مث حبد رفي نم مزليف ريخ نالا اذه

 نيب ام ةكم ءاحطب نم جحب لهيف ىنم نم جرخي نأ ىلإ لحأ ىعسو فاط

 . ةفرع ىلإ ةكم لهأ قيرط نيقيرطلا قرتفم ىلإ رمحألاو سيبق يإ اهيلبج
 . قفرأو لهسأ ةيعونب عتمتلاو قارعلا قيرطو

 نم لضفأ دارفألاو دارفألا نم اندنع لضفأو هللا همحر بطقلا لاق
 بجر وأ ناضمر يف رمتعا نم الإ نرقي نأ الو درفي نأ بحن الو لاق © نارقلا

 كلذ ىلاعت هلوقل امهيلع يده الف امه امأو { اهب ميقمو يكم ريغل يدهلا موزلو
 دنعو ، مرحلا يف ناك نم رضاحو مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل
 ةكمب ميقملا جرخ نإو & يده امهمزلي مل اعتمت ولو ةكمب ناك نم سابع نبا

١٦٥



 نإ ةعتم همزلت ال نأ مكحي ةرمعب امرحم لخد مث جحلا رهشأ يف ةجاحل ةنس

 . هجورخ يف ةالصلا رصقو رفاس
 زوجو ائطخم نكي مل اهموزلب هيلع مكح نمو هللا همحر بطقلا لاق

 نمو عمج وأ عتمت نإ يكملل يده موزل الب دارفالاو عمجلاو عتملا ويغك يكل
 سكعلابو هسفنل ارمتعم ةرايزلا نم عجر اذإ هيلع يده الف ويغ نع جح

 نإ عتمتملا اذكو ، رحنلا موي امهنم لحيو ةمعو جحب مرحي نأ نارقلا ةفصو
 الو امرحم مودي لب ىعسو فاط اذإ لحي ال هصقع وأ هرعش دبل وأ ايده قاس

 اذإ هنإف رحنلا موي ىنم نم رحنلاب هطوقس هلحم يدهلا غلبي ىتح دعب فوطي

 ةرمج ىمر رحنلا موي ءاج اذإف ىعسو مزمز نم برشو عكرو فاط ةكم مدق
 . رصق وأ قلحو ةبقعلا

 © هترمع لامعأ لمعي ىتم نراقلاف تلق نإو هللا همحر بطقلا لاق

 الو امرحم ةكمب موقيف ىعسو برشو عكرو اهل فاط ةكم مدق اذإ تلق لاق
 رحنلا موي ءيجي ىتح لحي الو بليلو دجسملا نم ءاش ثيح لصيلو فوطي
 يلصيو فوطيو يدهلل قئاسلا رمتعملا كلذ لستغي ةيورتلا ةيشع دنعف
 اقافتا هيلإ اهليوحت هل زاج هرهشأ يف ةمعب لخد نمو جحلل مرحيو نيتعكر
 3 اقلطم هزاوج حصالاو اقلطم هعانتماب ليقف ةرمعلل جحلا ليوحت يف فلخلاو

 . طقف يباحصلل زوجي ليقو
 لوقلا اذه بساني كلذ نع ىهن رمع نأ كاحضلا هاور امو لاق

 . خسنو ةرم هولعف كلذ نأ ىري رمع نوكيف

 لوسرل لاق ةقارس نأ هللا دبع نب رباج ةياورل زاوجلا حيحصلاو لاق
 يتلا هذه انتمع نع يأ ةصاخ انلأ هذه انترمع نع انربخأ كقح هلل

١٦٦



 مأ دعب انل الو انريغل ال اهنأ طقف اهلعف نم رشعم انل يه جحلا نم اهانخسف

 دحاو هيزجي وأ نايعسو نافاوط نراقلا ىلع لهو دبألل يه لاق 0 دبألل يه

 . نالوق

 اوجح نيذلا ةباحصلا نأ يور ام يناثلل لدي هللا همحر بطقلا لاق

 اوفاط ةرمعلاو جحلا اونرقو يده مهعم ناك ع هللا لوسر عم عادولا ةجح
 ددج ىعسو هترمعل فاط اذإ نراقل ١ ليقو {| ام ادح او ايعسو ادح او افاوط

 لهملا وهو درفملا ةفصو ال ليقو ، هيعس نم هغارف دنع ةورملاب هتجحل امارحإ
 ةكم مدق اذإو { رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري ىتح همارحإ مزتلي نأ طقف جحب

 ملتسيلو همارحإ ىلع ءاش نإ دجسملاب مقيلو تيبلاب فطي الف جحلاب ايبلم
 فاط نإ ال يده همزل ىعسو فاط نإو فاوط الب ويغو رجحلا تيبلا

 . قلحو يعسو فاط نإ ال م د همزلي ال ليقو ] ةرمع هجح خسفيو طقف

 املك جحب درفملا يبليو عسي ملو فاط ولو مد همزل سابع نبا لاقو

 نيتعكر عكريو فوطي كلذ دمعت هل زوجيف فاوطلل امهعكر نيتعكر ىلص

 نم هترمعل مرحأ تيبلا رازو لح اذإو لضفأ هل فاوطلا كرتو امهدعب يبلي
 الو جح ةين هل نكت ملو ىبلو عكرو مارحالا يبوث سبلو تاقيملا غلب نمو ميعنتلا
 مرحم وهف نيملسملا مارحاك همارحإ نأ ىونو كلذب الهاج ائيش مسي ملو ةمع
 اهريغ يف وأ جحلاب مرحم وهف جحلا رهشأ يف وهو كلذ وني مل نإو ةرمعب
 نإ همارحإ لطب نيتجحب مرحأ نمو هللا همحر ليحرلا نب بوبحم هلاق 3 ةرمعلابف
 ىلص نمو ةدحاو هل تبثت ليقو كلذك اتلطب نيترمعب مرحأ نإو ةدحاو وني مل
 وأ عاب نمو زاج مرحأ مث ملكت وأ برش وأ لكأ وأ ىشمف مارحالا يتعكر

 مرحت نأ كلو مد هيلعو هداعأ ىنم ديري وهو ةيورتلا موي همارحإ دعب ىرتش]

١٦٧



 مارحالل طقف ةم لوأ ىبل نمو ءيشب اهعطقي الف هتيبلت يف ذخأ نمو الكآ
 مل نمو مد ةالصلا رابدا اهكرت نم ىلع لاق نم ددشو مد هيلع ليقو ءاسأ
 بلي مل نمو هل مدو اهل مد هيلعف هجح نم لحأ ىتح اهل مرحأ ةرمعل بلي
 . ملعأ هللاو مد ليقو ءاسأ هاضق ىتح جحلاب مرحأ نيح

١٧٦٨



 مرحلا هلعفي ال اميف باب

 دايطصالاو عامجلاو تفتلا ءاقلاو بيطلا لامعتسا نم مرحملا عنم

 مرحملل فخلاو سونربلاو ةمامعلاو ليوارسلاو صيمقلا نع يبنلل طيخلا سبلو

 نبا زاجأو هجولاو سأرلا ةيطغت نعو قوطم نعو سرومو رفعزم سبل نعو

 لاط نإو بيطلا نم سيل هنأ الاقو يبرعلا ناحيرلا هللا مهمحر عيبرلاو سابع
 طيخملاب ءادتزالا زاجو كلذ ث ةرافك ىطعأو هعزن هتناع رعشو هبراشو هرفظ

 ةيطغت نع ةمامعلا يف يهنلاو نطبلاو رهظلا ىلع الثم هعضوو هب فاحتلالاو

 هعطق دعب افخ سبل العن مرحملا دجي مل نإو سأر هل بوث سونربلاو اهب سأرلا
 . نيبعكلا تحت ام ءاقبب ريض الو نيبعكلا لفسأ نم

 نال عطق ريغ نم هسبل دمحأو ءاطع زاجأو هللا همحر بطقلا لاق

 © عطقلاب الإ لعنلا مدعل هسبلي نمل زوجي ال نأ بهذملاو لاق ، داسف عطقلا

 مل نأ الإ فخلا سبلي الو رثكألاو ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو لاق
 مل نمل ليوارسلا 2 يور امل هسابل هل ليقف ليوارسلا الإ دجي مل نمو لعنلا دجي
 .هلفسأ نم هتطايخ قتفي ليقو ال ليقو نيلعنلا دجي مل نمل نافخلاو رازالا دج
 درولاو نيمسايلاب اذكو ضعب لاق ، مد سروملاو رفعزملاب مزلو ةبكرلا قوف ىلإ

 ةرجش وأ ىصعك ىلع بوثو ةلظمو ةبقو ةميخو شيرعب لالظتسا زاجو

 زوجيال ليقو مد ادمع سملاب مزلو هجولاو سأرلا سم هلك كلذ يف رذحيلو
 ىلع يقلي نأ مرحملل سأب الو ةلظملاب الو ىصع ىلع بوثلاب لالظتسالا
 . هسأر يطغي نأ ريغ نم بايثلا نم ءاش ام هسفن

 مدعب صيمقلاب ءادتزالا انباحصأ ضعب ديقو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع هدي لعجي نأ انموق زاجأو لاق ، ةداسولا دسوت يف سأب الو ءادرلا دوجو

_ ١٦٩ _



 نم ضرألا هتهبج سم نع زجع نمو سأرلا ىلع لمحلا زيجأو رحلل هسأر

 هرتسي الو ائيش هسأر ىلع لمحي ال ليقو تابن نم بوث ىلع دجس رحلا ةدش

 ةلغل هسأر ىلع هماعط لمحي نأ سأب ال ليعامسإ خيشل ا لاقو لاق

 الإ ادمع سأرلا ةيطغت يف مد ال رثألا يفو لاق ، اسابل سيل هنأل ءيش لكلو

 هوحنو رابغلا اذكو رم نإ نتنل فنألاو ةيحللا ةيطغت يف صخرو وثكأ ىطغ نإ
 مارحإ ثيدحلا ءاج ذإ هسأر نم لجرلا هجو نأ حيحصلاو فنألا لخدي امم

 هضعب ةيطغت وأ هتيطغتب مدلا همزيلف سأرلا يف هجولا لخدف هسأر نم لجرلا

 . نتنل الإ
 هنأ ، فوع نب نمحرلادبعو ديز نب رباج لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 سأب الو سأرلا نم طقف امهقوف امو امهنأ ىلع نابجاحلا درام ىلإ هتيطغت زوجي
 نبا دنع اهيفك يفو اهسأر ريغ وهو اههجو يف ةأرملا مارحإو قنعلا ةيطغتب

 مزتحي الو طيخب ولو هعبصإ ىلع ولو هدسج ىلع دشي الو انباحصأ ضعبو ةفرع

 نأو لمعلا دارأ اذإ هنطب ىلع لبح وأ طيخب دقعب ولو مزتحي نأ هل زوجي ليقو

 يعفاشلاو كلامو اندنع هسفن ىلع وريغ وأ هبوث دقعي الو ةيدفلاف ويغل مزتحا
 . بيسملا نبا هزاجأو

 لحني يرازإ نإ ديز نب رباجل تلق « رانيد نبا لاق ، بطقلا لاق

 فاخ نإو ازورح الو اسوق الو افيس دلقتي الو هقوأ لاق وأ هدقعإ لاقف

 امم هدضع وأ هردص وأ هيوقح ىلع هتقفن دش يف صخرو هديب كلذ كسمأ
 نارمع نبا هركو اهدشيو هبقث يف نايمهلا رويس لخدي نأ زوجيو هدلج يلي

 هتمزل لوبك رطاقل ةباصع هركذ ىلع بصع نإو هنايمه ولو هسفن ىلع دشي
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 اسيك ناك نإ الإ ال ليقو همارحإ نم لحي ىتح ةدحاو ةرم ادعاصف ةاش ةيدف

 دمعت نمو بوثب ءابتحابو مان اذإ هجرف هيف لعجي ةقرخب سأب الو ةطيرخ وأ

 الو ىبلو هنيح نم هعزن يسن نإو هنيح نم هعزن ولو مد همزل هنع يهنم سبل

 راهنلا رخا نم ولو ليللا ىلإ ايسان هكرت نإو ركذلا دعب هكرت نإ الإ هيلع ةيدف

 نكمي مل نإ هقش صيمقك ناك نإف حبصلل هليل نم هكرت نإ اذكو مد همزل
 هنأ كلذب همزلي هنأل قوف نم ال ىبلو لفسأ نم هجرخأو قش الب هجارخإ
 حبصلل ليللا نم وأ ليلل مويلا نم هكرتي مل نإ هيلع الو مد همزليف هسأر ىطغ
 نارفعزب خطلم صيمق هيلع امرحم الجر ىأر هنأ :ك هنع يورو دمعلا مدعل

 هركذت نيح نم هعزن ايسان هسأر ىطغ نإو هيلع نم هجرخي نأ ورمأو هاقلأف

 ليقو ةليلو موي لامكب الإ مزلي ال ليقو حبص وأ ليلل كرتي مل نإ هيلع الو ىبلو

 هتمزل تقو يف لاورسو صيمقو عطق الب فخ سبل دمعت نمو امهدحأ لامكي
 نإو قوطملا ىلع قوطملا اذكو طيخلا سبل وهو دحاو سنج اهنأل ءادفلا ةرافك
 تقو لكل ةرافكف تقولا ددعت نإو ثالث تارافك هيلعف تاقوأ يف اهسبل

 عطقلا ناكو ءانح هيلع لعجو هحرج ىلع ةقرخ فلف نيكس مرحملا عطق نإو
 يف هسأر ىلع مرحملا بوث عقو نإو ىدتفا اريثك ناك نإو هيلع الف اريسي
 هيلعف الإو هتالص تحصو هعزنيلف امهريغوأ دوجسلا وأ ع وكرلا دنع ةالصلا

 هلوقل لعف نإ ةيدفلا هتمزل ضرم وأ درل ةمامع وأ صيمقل جاتحا نإو مد

 . كسن وأ هلوق ىلإ اضيرم مكنم ناك نمف ىلعت
 قلح نأ ينعي لصألا لاق & ثفتلا عيمج هيلع ساقيو بطقلا لاق

 هيلعو هل زاج هب لح رضل هسأر بصع نإف 3 قلحلا ىلع قلحلا ريغ سيقو

 عزني نأ لثم عزنيو لعفي درلل ال رضلل ارارم كلذ لعف ولو ةدحاو ةيدف
 قدصتي ليقو هيلع الف هل قلح وأ لحم مرحم صق نإو دي مث اهوحن وأ ةالصلل
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 سبلتو مارحالا يف لجرلاك تسيل ةأرملاو هقدصف بيطب لحتكإ نإو ءيشب

 اهمارحإ بايث دقعو اهسفن ىلع دقعلا اهلو اقوطم وأ اطيخم ولو ويغ يف ام هيف

 الو ابهذ وأ ريرح سبلت الو اههجو يطغت الو بيطت الو فخلا سبلت نأ اهلو

 الب هسم نإو كلذ يف اهيلع ةيدف الو هسمي مل نإ ابوث اههجو ىلع يخرت نأ
 . ةيدف الف دمع

 نتفت نأ فوخل لدسلا ناك ءاوس هرهاظو هللا همحر بطقلا لاق

 هبوثي نإو بيطلا نم ىثنأ .وأ اركذ مرحملا عنمو درل وأ رحل وأ اههجوب سانلا

 . نول هل يقب ولو حير اهيف قبي ملو امعان لسغ نإ رضي الو

 لب بيطلا سم ةيدفلا بجت ال ليقو رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 هقلع وأ هسم نإ اذكو نيمسايلاو درولاو ناحيرلا مش هل وركيو هلامعتساب بجت
 بيط ةحئار دجو نمو دوسألا رجحلاو ةبعكلا نم هبيصي اميف هيلع ريض الو

 الو بيطلاب طلخ نهد نم عنمو مدف قشنتسا نإو هيلع الف اهقشنتسي ملو
 يف ذاذتلالاو مشلاب مزلي ال ليقو ، مد همزل هدمعت نإف هحيرب ذتلي وأ همشب

 © هنيح نم هلسغ هدسج وأ هبوثب بيطلا عقو نإو ، ثنؤملا ريغلا بيطلا
 هب ذذلتو دصق الب هماعطب هلكأ نإ سأب الو مد همزل هملع دعب هكرت نإو

 بدنو مدف بيط هيف ءاودب هحرج ىواد نإ ليقو & ماعطلا لثم بارشلاو

 . مويب سابع نبا لاقو ، نيمويب مارحالا لبق بيطلا بانتجا
 مارحالا لبق هدصق زوجي ال هنأ يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 اندنع مارحالا دنع بيطلا زوج الو لاق مدف الإو لسغ الب هؤاقبإ الو هدعب امل

 مارحالا دنع بيطتلا يعفاشلاو ةفينح وبأ زاجأو { لاق هدعب زوج ال اك
 دنع بيطتي ناك ريبزلا نب ةورع نإ مهضعب معزو لاق هلبق ناك ام ءاقبإو
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 ةيلاغلاب هدنع بيطتي ناك ريبزلا نب هللا دبع نأ اومعزو ةريرذلاو نابللاب مارحالا

 وهو قولخك ثنؤملا بيطلا ىمسيو هتحئار هنول بلغ ام نابرض بيطلاو

 ىمسيو هتحئار هنول بلغي مل امو ويغو نارفعز نم عنصي بيطلا نم برض
 . كسمك ركذملا

 امنإ ، لامعتسالا زئاج رهاط كسملا نأ هرهاظ هللا همحر بطقلا لاق

 دايز يبأو صفح يبأو ةديبع يبأ دنع كلذك وهو لاق ، طقف مارحالل عنمي
 رباجو ناملسو يلعو سنأو رمع نباو ةبراغملاو ةقراشملا نم مهريغو يلع ينأو
 1 . ديز نبا

 هركذي ملو هحدمف كسملا بيطلا بيطأ كفع هلوق كل لديو لاق

 يف ثدحي جارخ هنأل كلذو ميرحت ةهارك هنباو بوبحمو عيبرلا ههركو لاق سجني
 هتراهطب مكحلا هجو لعلو لاق ، اكسم ليحتسي مث داوم هيف عمتجت ناويحلا
 نالو همسا نع جرخو مدلا ةفص نع لاحتسا دق هنال مد هنأ عم الالح هنوكو

 وأ ةراف وأ ةره نم وهو راذقألا بهذي كسملاو رذقتسي ام سجنلا لصأ

 ةصهرلا يف عمتجا اذإ تيملا مدلا يف اوفلتخا دقو تيم مد وه اضيأو لازغ

 يهنلل مد همزل ابهذ وأ اريرح ةأرما ولو مرحلا سبل نإو © اتتفم اسباي جرخو

 & متاخلاب ال متاخلا ريغب مد همزلو امتاخ نإو يلحلا سبل نعو © هيف نيزتلا نع
 فخت مل نإ اهيلح عزنتو ةأرمال نإو مد هب مزل ابهذ متاخلا ناك نإو ، رك نإو

 اذكو لحكب نإو نيزتت الو اهيلع مد الو هتكرت وسك تفاخ نإو ، وسك
 تورزناب اطولخم نإو دمئثاب عجو لجأل لجرل نإو لحكلا يف صخرو لجرلا
 نإو مدف بيطب اطولخم هوحنو دمثاب تلحتكا نإو ، بيطب ال ربصلاب وأ
 ميرحتلل لهاجلا مزلتو ةيدف ايسان مزلت الو هيف بيط ال لحكب سأب الو عجول
 رفظ ميلقتو براش صقك خسو نم فظنت نمو ثفت ءاقلإ نم مرحملا عنميو
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 وأ هتناع وأ هطبإ رعش غلب نإو كلذك صقلاو اقلطم قلحلاو طبالا فنتنو
 . ىدتفاو هلازا هتلازإ بجت ثيح هرفظ وأ هبراش

 لعف هنأل هيلع ءادف ال هنأ يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لسغ نم عنمو ىدتفاواهاوادو اهلوح ام قلح ةجش هتباصأ نإو ةعاط ابجاو
 لتقي وأ رعش علقي الئل طوحأ عنملا اذهو سافن وأ ضيح وأ ةبانجل ال سأرلا

 . ةبانج ريغو ةبانجل اقلطم زوجو ةلمق

 نباو هللا دبع نب رباجو انباحصأ لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 اهعطق وأ ةرعش فقني مزلو هتيحل حيرستو هسأر ليجرت نم مرحملا عنمو سابع

 مل نإو مد رثكأف ةثالثلابو نينيكسم نيترعشبو نيكسم ماعطإ اهفرط نم ولو
 حجرو ةرافك موي لكل ليقو ةدحاو ةرافك هيلعف ىرخأ اثالث فتن ىتح رفكي

 رعش طقسف هنيحل وأ هسأر سم نإو رعشلاك رفظلاو سورمع لوق وهو لألا

 هيلع الو هرافظأو هبراش صقي ضعب لاقو هيلع سأب الف اسم هل دجي ال تيم

 هسفن ىلع ال هيلع دقعلاو هلمحم دشو باطتحا هل زاجو مد همزل قلح نإو

 رطضإ نإو ىدتفا هرعش تبه نإف ران ءاقتإب خبطو زابتخإو هتعيض يف مايقو
 قلحو هسأرب لمقو هسرض هاذأ نمك ىدتفإو هلعف قتفلل مازتحالاك عونمم

 لكل ةشع ليقو ةثالث ليقو نيكاسم ةتس معطي وأ مايأ ةثالث موصي هنإف
 ماعطالا ليقو ءاش ثيحف ماعطالاو موصلا امأو ةاش ةكمب حبذي وأ نادم دحاو

 ىلاعت هلوقب ىنعملا وه حبذلاو ماعطالاو موصلا اذهو ءاش ثيح موصلاو ةكمب

 عم جحلا ديري ةجع نب بعك جرخ ليق 5 ةيالا ... اضيرم مكنم ناك نمف
 هل لاقو هسأر قلحي نأ قيتع ومأف ، هسأر يف لمقلا هاذأف كفع هللا لوسر

 ةاشب كسنا وأ نيكسم لكل نيدم نيكاسم ةتس معطأ وأ مايأ ةثالث مص

 قلعتف مئاق لمحم نم لزني نأ مرحلا دارأ نإ ديعس وبأ لاق ، كازجأ تلعف اميإ
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 مدلا همزل دمعت نإو 5 نالوق هيلع مدلا يفو أطخ اذهف هادي تحرجف لزنيل هب
 ىطو وأ ائيش رسك وأ بطح نإو مدلا ال شرزالاف اطخ اناسنا ىمدأ نإو
 ةد ارإب ال أطخ عض اوم نم نإو مد هنم جرخف ءيش هعلدس وأ ةبشح وأ اكوش

 وأ نيكسمف هرفظب ةشمخ هندب شمخ نإو هيلع مد ال ليقو دحاو مدف 0

 كح نإو رفظلاب ال هديب هندب كحي امنإو ايسان ولو نانيكسمف نيتشمخ

 فتن وأ حرج هنم هباصأف هلمعف هلمعل جاتحا ام لكو هيلع الف رعش عطقناف
 مح دزإ نإو هتذأ نإ هسرض علقيو هحرج يو ادي نأ هلو ةط ايخك هيلع الف

 رادج وحنب كتحإ نإو سأب الف ىمدأف امهدحأ وأ اعرصف نامرحم

 ةكوش هتباصأ نإو دمعت نإ نيكسمف ةرعش تعلقنا وأ ةدلج هنم تخلسناف

 ىمدأ نإ ال { ةيدفلاف ىمدأ ىتم هلجر رصع نإو هيلع الف ىمذأف اهل شقنف
 طاخل طخمت نإو هيلع الف هيف ام جرخ ىتح هشقنف حرق هب نمو هرصع لبق

 هيلع الف هعبصإ وأ همف وأ هلكأ دنع هناسل حرج نإو هيلع الف مد جرخف

 يش ال نأ حصو اثبع اهرشق نإ ال هيلع الف تم دأف اهيو اديل ةحرق رشق نمو

 نم مرح ١ عنمو ادلج وأ ارعش تل زأ ةرثعك هلعف نم سيل اميف ناسن ال ١ ىلع

 نب رمع لوق وهو عامجلا ثفرلاو ، ةيالا ثفر الف ، ىلاعت هلوقل ، ءىطولا
 نبا لاقو & ةيانكلاب نهيديأ نيب ركذو ءاسنلل هب ضيرعتلا ليقو باطخلا

 . انايسن وا ادمع ةرمع وا جحم مارحال ا لطبي وهو هب حيرصتل ا سوواطو سابع

 لطبأ نإف 0 قوسفلاك امد هيلع نأ ىلزألاو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلإ تافرع نم جرخي نأب ولو ردق نإ هماع نم هلدبأ نايسنب نإو هب همارحإ

 لباق نم هدعيلف الإو بورغلا لبق اهيلإ عجريو هنم مرحيو بيرقلا مرحلا ضعب
 ريعب وأ ةرقب يدهب لب اق نم هديعيو كل ذك همتي ليقو اقلطم يده همزلو

 . ةاشب صحخرو
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 بويغب عامجلا عقو نإ هيلع قفتم لاطبالا كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 تيبلاب فاوطلا لبق كلذك ةرمعلا دسفيو ، تافرعب فوقولا لبق ةفشحلا

 دسف ةبقعلا ةرمج لبقو فوقولا دعب عقو نإو ، فالخف انايسن عقو نإ نكل

 ةفينح وبأ لاقو يعفاشلاو كلامو اندنع لباق نم ءاضقلاو يدهلا همزلو جحلا

 هجح دسف ةرايزلا فاوط لبقو يمرلا دعب ءىطو نمو يدهلا هيلعو مات هجح
 وريغ وأ عامجب عوطتلا جح دسفأ نمو انباحصأ ذخأ هلوقبو رمع نبا دنع

 ةأرملا مرحت الو ءاضق الو يده ال ليقو رثكألا دنع لباق نم جحلاو يدهلا همزل

 . جحلا يف ءىطولاب
 نأ هدريو لاق ©&© دمعت نإ ع اهنأ ضعب صعب معزو هللا همحر بطقلا لاق

 هت ةأرمإ مرحتال 7 لوقي هنأ دنع : نم تعمس « لاق باطخلا نب رمع

 هنع يهنمب مرحملا ثبعي الو لباق نم ناجحي امهنإو يدهلا امهمزلي هنأو كلذب

 حبذ لعف نإف اهب تحت ام سمي الو اهلبقي الو هتجوزل نإو رظنب ذذلتي الو
 هلعف اذإ ركذلا كرح ام لكب ليق ، مدلا مزلو لزنأ نإ الإ هجح متو ةكمب ةاش

 ثبعب وأ ركفت وأ رظن وأ سم ادمع لازنا لكب مارحالا دسفو دمع ىلع

 ريغب لازنالاب دسفي ال ليقو مالتحإب ال ةباد كيرحتك كلذ ريغ وأ ركذب

 . هجيوزتو هتبطخ يف اذكو نالوق مرحملا جوزت زاوج يفو عامج
 ةع ج ورت دقو هلك كلذ يف زاوجلا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةريبك وأ نمؤم بابس نإو قوسف لكب مزلو ، مرحم وهو ثراحلا تنب ةنوميم

 ماعطا بضغ هب لصح نإ لطاب يف لادجو ءارم لكبو رئابكلا نم ام
 ولو ءادفلا هب مزلو نامدف بضغو بضغأ نإو لادجلا نع يهن ليقو نيكسم

 امهنم لك ىلعف امهدحأ بضغ ىتح هلداج وأ ادحأ ملك اذإ ليقو قح يف
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 رشعلا يف ةتس ماص ءاش نإو مهيلع اهقرفي ةرقب وأ ةكم نيكاسمل اهحبني ةاش
 . ريعش وأ ةرذ نم اعاص وأ ارب لكل عاص فصن ةتس معطأ وأ

 هملك وأ ويغ هلداج يذلا نأ يل رهظي يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 مل ولو لداجملا ءادفلا مزلي ليقو هيلإ لمعتسإ نأ الإ هيلع ءيش ال هبضغأ ىتح
 لفن جاح هنم عنمي ضرف رمتعمو ضرف جاح هنم عنمي ام لكو بضغ لصحم
 تارمعك لفن ىلع مزلي ضرف ىلع ءادفو ءازجو عتمت نم مزلي امو لفن رمتعمو
 . ملعأ هللاو ناضمر يف ميعنتلا
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 ديصلا ءازج يف باب

 ريغ وأ نيع وأ رطم ءام نم ولو مرحلا ديص نم لحلاو مرحلا عنم

 © اضيأ لحلا نم ولو لحم هداص ولو هديص لكأ نمو رب يف دايطصا نم عنمو

 لكأ ام ةميق همزل ويغ ليتق نم لكأ نإو مرحلا يف ولو عمتجم ام ديص لخو

 ام ةميق همزل هنم لكأو هسفنب ديصلا لتق نإو اهريغ يف صخرو ةكم ءءارفمن
 هلوانت يأ هم ربلا ديص مكيلع مرح » ىلاعت هللا لاق ، ديصلا ءازجو لكأ

 ىنعمب ديصلاف مارح كلذ عيمج لكالاب وأ كاسمالاب وأ رضلاب وأ لتقلاب
 يدؤي امو هضبقو هلتق مرحلا نإف هيلعو دايطصالا ىنعمب ديصلا ليقو ناويحلا
 . هلكأ ىلع ءازج الف هيلعو هديصل

 شحو رامح هيلإ ىدهأ كلع هنأ ليألا لديو هللا همحر بطقلا لاق

 هداص اذإ ليقو مرح انإ الإ كيلع هدرن مل انإ لاقف ، هبحاصل هدرف مرحم وهو
 . هلكأ مرحملل زاج هحبذو لحملا

 يعفاشلاو كلام لاقو لاق ، ةفينح ينأو رمع نع يورم وهو لاق

 هيلعو ديز نب رباجو سابع نبا لاقو لاق 3 هلجأ نم دصي مل نإ هلكأ هل زوجي
 لحمل وأ هل حبذو وريغ لجأ نم وأ هلجأ نم ديص 0 هلكأ هل زوج ال انباحصأ

 مرحلا ديص ليقو ةتيملا لكأي ليقف ، رطضملا يف اوفلتخإ دقو ويغ مرح وأ
 لكأ نمو ال ليقو هنفدي ليقف ديص محل هدنعو مرحلا لخد نمو ءازجلا هيلعو

 ءازجف ف هلوقب لاعت هللا وكذ ءزجلاو ءزجلا هيلعف لحلا ديص نم ديص محل
 ءازجلاب هيلع مكح امدعب لتقف ديصلا لتقل داع نمو هه ةيالا ... لتق ام لثم

 نإو ىلرألا ةرملا يف هيلع مكحي ليقو اذكهو اضيأ هيلع مكح رخآ ليتق يف
 ىتح اهب ماق ةمامح شير فتن نمو ، كنم هللا مقتنيف بهذإ ليق ، داع
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 الإو ربجني ىتح هب ماق ديص رسك نمو ةاشف لبق تتام نإو ضبهنتو تبنت
 . حلاملا كمسلا وهو يرحب ديص لحو تام نإ ءزجلاف

 حلاملا رحبلا نم ديصلا زاوج ىلع اوصن دقو هللا همحر بطقلا لاق

 ساب الو ولد يف ولو ءام لك نمو رطملا نارذعو رابالاو نويعلاو بذعلاو
 ةرقبلاو ةاشلا حبذي نأو هخارف هيف ناك نإو لحنلا لسع لكأي نأ مرحملل

 نوركفلا يربلا نمو ماعنألا موحل لكأي نأو ويغ ةجاح وأ هتجاحل ريعبلا

 نهداص ولو ءادفلا هيلعف ضيألا ءامل يف شيعي ام لكو فحالسلاو ءالا ريطو
 نإو ءازجلا همزل بيصأف هيلإ راشأ وأ اطخ نإو ديصلا لتق نمو رحبلا نم

 ال ليقو نيلدعلا ةموكح هيلعف الإو هدر هيلعف لحلا ىلإ مرحلا نم اديص جرخأ
 ديقف ادمعتم مكنم هلتق نمف ىلاعت هلوقل دمع الب ديصلا لتق نم ىلع ءازج
 نإ دحاو ءازج هالتق نإ نينثالا مزلو ويغو دمعلاب ءازجلا مرلي ليقو دمعلاب
 امهنم دحاو لك ىلعف الثم هبرضف رخالا ءاجف امهدحأ هبرضو هيلع اعمتجإ

 دجي مل نإ ، نيفلاخم ولو ناغلاب نارح ناهيقف نالدع ءازجلاب مكحيو © ءازج

 در لازغ يف ريعب وأ ةرقبب امكح نإو لدع عم ناتلدع زوجت الو نيقفاوملا

 امهملعو نيلدع هيف مكحي ىتح اهيقف ناك نإو همزل نم هيطعي الو امهمكح
 مكحو هدلبل عجر نيلدعلا دجي مل نإو ءاتفالا ىلع اهاملعي مل نإ ءازجلا ةنس

 هلحمب حبذيو رحنيو مرحلا ىلإ هب امكح ام ثعبو دجي ثيح وأ نيلدع هيف

 ملاع وهو هيلع مكحي نم دجي مل اذإ ليقو دحاو لدع يزجي الو مرحلا وهو
 . هسفن ىلع مكحي نأ هلف مكحلاب

 اذإ ليقو فيعض وهو ليعامسإ خيشلا لاق ©. هللا همحر بطقلا لاق

 مكحي امنإو هسفن ىلع هب مكحيلف ءيش يف مهريغ وأ ةباحصلا مكحب ملع
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 الو كفع هللا لوسر نع صن هيف نكي مل نإو هيف هل ملع ال اميف نيمكحلا
 هارمايو مهاردب نالدعلا هموق روفصعلاك لثم ماعنالا يف هل سيلو ءاملعلا نع

 نأ هيلع امكح ماعط هلو هب يرتشي ام هل نكي مل نمو غلب ام اهب يرتشي نأ
 عاص فصن ث مهاردلاب موقي نأ دعب نيكاسملل ديصلا كلذ ةميق معطي

 ماعط هدنع نكي مل نإو رمت وأ ةرذ وأ ريعش نم عاص وأ ارب نيكسم لكل

 يأ ةبعكلا غلاب ايده هلوقو اموي نيكسم لكل موصي موصلاب امكح اضيأ
 ةكم رعسب اماعط ديصلا ةميق هنيكاسمل يرتشيو ىنم وأ هلك مرحلا يهو ةكم

 لكب موصي وأ ارب نيدم ماعطلا كلذب نيكاسملا نم لك ىلع قدصتيو

 موقي وأ دادمالا نم هتميق يف مك رظتنيف ديصلا موقي نأب كلذو اموي نيكسم

 ريخو ، ةميقلا نم همزل ام ردقب ماعط يرتشيف امهريغ وا مهاردلا وا ريناندلاب

 مهضعب لاقو هأزجأ لعف امايأ اينغ ولو موصلاو ماعطالاو يدهلا يف عيبرلا دنع
 وقي مل نإ الإ موصي الو هعطتسي ملو يدهلا دجي مل نإ الإ معطي ال بترم كلذ
 ام ردق الإ هيلع ام عيبرلا لاقو هداعأ هل مزاللا ءازجلا نم لكأ نمو ماعطالا ىلع

 ال هدلب يف ولو ماعطالا زوجو ءاش ثيح موصلاو ةكمب ماعطالاو حبذلاو لكأ

 لكو تقو لك يف صخرو ىنم مايأ ىنمب الإ يزجي ال ةعتملا يدهو ، حبذلا
 نمف نيكسم هلقأو ريعب وتكأ مكحلاو ، مكح هيف اريط ولو ديص لكو عضوم
 مل نإ ليقو ةقان وأ المج ةندب هتمزل ةحود عطق وأ ةماعن وأ ايشحو ارامح لتق

 ىثنأ ىهو ىورالا كلذكو ةرقب ةحود نودو لعو يفو هدجو ولو ةرقبف هدجي

 يدج بضلا يفو دلوب دلولاو ةنسم ليقو ةاش لازغ يفو دلوب دلولاو ، لعولا
 ةعبرأ زعملا نم غلب ام دارملاو نأض وأ زعم ريغض ع وبري يفو رجشو ءام عمج
 يف مزلي ليقو زعملا ريغصل ةلثامملا ناضلاو ةرفجلا وهو همأ نع لصفو رهشأ

 بنرابو ةرفج ىمسيو ناضلاو زعملا دالوأ نم نبللا نع ىنغتسا ام كلذ

١٨٠



 ةمامحلا ضيبو ةاش دلو دلولا يفو ةاش ردهي ريط لك نم ةمامحلابو ةلخس

 ماعط نم عاص مامحلا يف ليقو هفصنف الإو ةضيب لكل مهرد خرفت نأ اهوحنو
 هللا لوسر مكح هبو شبك عبضبو بجاحو عيبرلا لاق هبو هفصن هضيببو

 ينث ريعب رشع ليقو نيكسم ماعطإ وأ موي موص ماعنلا ضيببو رمعو هع

 ال عيبرلا نعو نامر وأ نيت وأ بنع نم ةبح وأ ةرمت ةلمقبو ناقناد ةمخربو

 اليلق ولو ءيشب قدصتي ليقو رذلاو لمقلاو بابذلاو ضوعبلا لتاق ىلع ءيش
 دمعتي مل نإ اذه ليقو اهيف ءازج ال يأ ، كلاه نوهأ ةلمقلا سابع نبا نعو

 . مهرد ليقو ماعط نم ةضبق ليقو ةرمت ليقو ةموكح ةدارجو اهلتق
 هلو ةمقل ةبابذبو ةرذبو انباحصأ ذخأ ةضبقلابو هللا همحر بطقلا لاق

 ةرمتف هلتق نإو هلتق ال ضوعبو دارقو ثوغرب وأ قبك هندب نم سيل ام حرط

 فصنو لايمأ ةعبرأ ةنيدملا قيرط نم لحلل ةبعكلا نم مرحلا دحو ةمقل وأ

 ةعست قارعلا نمو رشع دحأ تافرع نمو ةتس ةماهت نمو رشع انثإ ةدج نمو

 يدؤي الو معطي الو سلاجي الو عيابي الف اذه ىلإ دح همزل نم ءاجتلإ نأو
 . هيف هيلع مقأ هيف دحلا بجوم ثدحأ نمو دحلا هيلع ماقيف جرخي ىتح

 لعف ولو مرحلا يف دودحلا ماقت هللا دبع وبأ لاق هللا همحر بطقلا لاق

 وهو ةنيدملا مرحب هعطاق وأ رجش علاقو ديص لتاق مزلي لهو هجراخ اهبجوم
 . نالوق ال مأ حيحصلا وهو ءازج لحم

 نيب ام اهمرحو لاق فالخ الب امرحم ناك نإ ديصلا ىلع همزليو لاق

 يدع لاقو : لاق ، قرشملا ةهج نم روثو برغملا ةهج نم ريعف روث ىلإ ريع
 هرجش طبخي ال اديرب اديرب ةنيدملا نم ةيحان لك كرغ هللا لوسر ىمح ديز ني
 الو اليم رشع انثا ليقو & ناخسرف ديربلاو لمجلا هب قاسي ام الإ دضعي الو

 نإ هنأ ىلع اهفرعي نأ دارأ نمل الإ هتطقلو هديصو مرحلا رجش لحمل نإو © لح
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 شتحي ال تابنلا نم بطرلا وهو هءالخ لحي الو اهب قدصت اهبحاص دجي مل

 . هيعر زوجو

 انضعب لاقو لاق انباحصأ ضعبو نويفوكلاو كلام هعنمو بطقلا لاق

 عطق زوجي الو هيلع الف ىعرت اهلمأ نإو 0 ءزجلاف ةرجش ىلإ اهادها نإ
 . رخذألا كفع هللا لوسر زوجو هزاوج ةيعفاشلا تحجرو اضيأ سبايلا

 مهرد بيضقبو ةاش ىطسولابو ةرقب ةحودلاب مزلو سابع نبا لاق
 وا عرزي مل نإ اذهو مهرد فصن دوع ريغصبو نيكسم مرحلا ةرجش قروبو

 . هعطقل ةرافك الف سرغ وأ عرز نإ امأو { سرغي

 شيشح نم لخنلا تحت وأ عرزلا يف جرخ ام اذكو بطقلا لاق

 لصاو لح يف لدتم نصغ ىلع اريط لحم يمر نإو ، يل رهظي اميف يقسلاب
 هقلطا ديصب مرحل ا لخ د نمو « هسكعب همزلو ءازج همزلي ل مرحل ا ف هترجش

 ىلعو هلكأ وريغلو هل ضعب زاجأو ضعب دنع هنفد همحلب نإو حيحصلا ىلع
 الو امرحم ناكو ديص محل هنأ ملع نإ هؤازج هلكا لبق مزل ادحأ همعطأ نإ عنملا

 لحلا ىلإ جرخ نإ هديص لحو هيف ىلدت وأ لحلل جرخأ نإ وجش لحب

 . مرحلا هب لخد اذإ رجشو لحلا شيشح لحو هيف ديصف هرايتخاب

 اموي نورشعو دحأ موصلا رثكأ ليقو ، جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 يفو نيرشع ماص الإو نيرشع معطأ دجي مل نإو ، ةرقبف لبا وحن لتق نمو
 ف ضعب زاجأو اهماص الإ و نيثالث معطأ الإ و لبإ ةندب شحول ا رامحو ةماعنلا

 لوق يف ءازجلاو اهدوقي وأ اهقوسي وهو هتباد تلكأ نمو نيتأرماو الجر مكحلا

 . ملعأ هللاو ضعب
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 هلعف مرحملل زوجي اميف باب

 حيحصلا وهو عنمو هيف ءازج الو مرحلا يف ناو مجتحي نأ مرحملل زاج

 {{{ . ةاشلا وهو زاوجلاب لوقلا ىلع ولو مد هب مزلو
 نع مدلا موزلب باوبالا هذه يف مهريبعت هجوو هللا همحر بطقلا لاق

 ةقلع هنأ يور لكلا ديرأو ضعبلا مساب ربعف اهضعب مدلا نأ ةاشلا موزل

 . ءازج ىطعأ هنأ ملعي ملو مرحم وهو مجتحا

 يع هنأب ضرتعاو لاق ءازج همزلي الو مجتحي لاق نم هب جتحاو لاق
 ءازجلا موزل اوملع دق مهنأل مهربخي لو هب اوملغي ملو ازج ىطعأ دق هنأ لمتحي

 همزلي مل هنأ مهربخأ دق ناك ول ةجح نوكي امنإو { ماجتحالاب فيكف رعشلاب

 ةرعشلا يفو ادعاصف تارعش ثالث عطق نإ وه امنإ مدلا موزلو ءازج كلذ يف

 الب _ ۔ هدسج كح وأ كوست نإو & نانيكسم نيترعشلا يفو نيكسم

 ملو ادمعت مدلا همزل ادلج وأ ارعش عزن نإو ، نالوق مدلا موزل يفف دمع
 زاجو هيلع مد الو امد وأ اديدص وأ احيق هتدم جرخأ لمد هب نمو & دمعتي

 ءازجلا لازي الو مد جرخ نإ مدلاب ليقو ، ىمدا ولو مد موزل الب كوش عزن
 نإو ذؤم لك لتق زاجو ءادفلا ىطعأو قلح قلحلل جاتحا نإ هنأ اك ةرورضب
 . ءازج الو اتوغرب وأ اقب وأ ةلمن وأ اضوعب وأ اروبنز وأ ىذأ نإ ابابذ ولو مرحلاب

 روبنز الو ةرذ الو ةلمن الو توغرب الو قب الو ضوعب الو بابذ لتقي ال ليقو
 فخي مل ولو روقعلا بلكلاو ةيحلاو برقعلاو رافلاو ةأدحلاو بارغلا لتق زوجيو
 الو تئش نإ هلتقاف هذه نم ءيش كاذأ اذإو ، نهنم فاخ اذإ ليقو { نهنم

 هلتق حيحصلاف ريبكلا رضلاب فرع ام امأو 3 ءزجلاف ءادتبا هتلتق نإو ك ءازج

 . ةيحلاو برقعلاك هفخت ملو كذؤي مل ولو
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 حرج وأ ءاعو قرخل بارغلا ءاج نإ رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ام لتق كلو مد ةلع ريغب هلتق يفو هتلتق نإ ءيش الو لتق دصق الب همراف ةباد

 مل ولو ، بلكلاو بئذلا لتق ضعب زاجأو ، ريطلاو باودلا عابس نم كلتاق
 مرحلا وأ لحلا يف لحملا الو مرحلا وأ لحلا يف مرحملا لتقي ال ليقو ، كل ضرعتي
 روقعلا بلكلاو ةأدحلاو بارغلا قساوفلا سمخلاو ءاذيالل هدصق ام .الإ
 ضعب يف نهدورول يداعلا عبسلاو رمنلاو بئذلاو ةيحلا عم رافلاو برقعلاو

 . دحاو ثيدح نهعمجي مل ولو عست نهو ثيداحألا
 ذؤم لك لتق حيحصلا ناك رارضالا ةلعلا نوكلو هللا همحر بطقلا لاق

 لك اولتقا درو دقو اميس الو هديفي ال ددعلا نال رصحلا ديفي ال ضعبلا ركذو

 3 فورعملا وه ليقف روقعلا بلكلاب ثيدحلا درو دقو & مرحلاو لحلا يف ذؤم

 . هدحو بئذلا رفز لاقو
 .نأ مرحملل زاجو ابلاغ سرتفم داع عبس لك دارملا روهمجلا لاقو

 كلذ يف هلتق نإو ، هوحنو دارقلا هنع ليزيو هكحيو نارطق وحنب ةلمج نهدي

 نهدي نأ مرحملل زوجيو اطخلا يف ءازج ال ليقو ، أطخ ولو رمام ىلع ةمقلف
 الئل ءاملا يف هسأر سمغ هل هركيو هيف بيط ال امم ههجوو هيديو هلجر قوقش
 الو ءاملاب هندب وأ هسأر لسغ هلو اطايتحا ائيش معطأ لعف نإو © ةباد لتقي

 ءيش ال ليقو { هماهبإب الإ هسأر كلدي الو لتقلا ةفاخم لسغلا دنع هكلدي
 وأ رمث وأ بح نم ةضبق عدفضلا يفو اهوحن وأ ةملح وأ ادرق لتق نم ىلع

 ءازج الو هبحاصل هنمتف ابلكم لتق نإو ، ماعط ةضبق ةغزولا يفو قيقد

 الب يكملا انسلا عزن زوجو هركو تبنك لكؤي رجش نم عطقلا يف صخرو
 رمثلاو تيملا سبايلا بطحلا عزنو ، سرضل وأ لاهسإل هبرشو هلصأ عطق

 نصفلا وأ دوعلاب عافتنالا زوجي اذكو طقاسلا قرولاك عزنب ولو زوجو طقاسلا

١٨٤



 عافتنالا هعزانل زوجي الو ادمع ولو كريغ هعزن اذإ كلذ نم رثكأ وأ ةقرولا وأ

 فورعمب برقتيو ةرجش يعر هركو هب عافتنالا هلف دمع الب هعزن نإ ليقو 5 هب
 ةرفحب هفداص نإ هلصأ نم نإو ريغص رجش عطق ارفاح رضي الو هيعر لجأل
 . ملعأ هللاو ادمع ال
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 فاوطلاو ةكم لوخد يف باب

 يذب لزنيو برغملا نم مدق نإ ىلفسلا ةينثلا نم اهمداق ةكم لخدي

 قرشملا نم ءاج نمو لوخدلا لبق كلذو { ءوضولا ىزجيو هيف لستغيو ىوط

 . هتهجو لك اذكهو هتهج نم لخد
 بناج نم لخدي نأ ةكم . ننس نم رثألا 7 هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع اهنم طبهي ةكم ىلعأب ىرغصلا يهو دملاو حتفلاب ادك ةينث نم حطبألا

 اذإو 5 اهيلإ قيرطلا ةداج نع هكلع لدع دقو ، هراسي ىلع ةبقملاو حطبألا
 رصقلاو فاكلا مضب ليقو ، ريغصتلاب يدك ةينث نم جرخ جاحلا جرخ
 ايلعلا ةينثلا نم لخد ةكم لخد اذإ يع ناكو ، ىلفسلا ةينثلا يهو ىدهك

 يأ نم جرخ وأ اهلخد نم ىلع ريض الو ىلفسلا نم جرخ جرخ اذإو ©
 ال ليقو ث ةيبلتلا عطقيف دجسملا بابب فقي ىتح ايبلم اهلخدي ءاش عضوم

 بابلاب فقو اذإف تيبلا ىأر اذإ اهعطقي ليقو ، رجحلا ملتسي ىتح اهعطقي
 تنأ مهللا ريبكتلا بقع الئاق اثالث ريبكتلاو هلابقتسا هل بدن تيبلا لباقو

 كاضر بلطأ تئج كمرح مرحلاو كتيب تيبلاو كدلب دلبلاو كدبع انأو يبر
 بابلا نم لخد ولو ةبيش ينب باب نم لخديو دارأ امب وعديو كتعاط مامتإو
 هيلجر يأ مدقيو دجسملا عسو ذإ هدعب ةثدحملا باوبألا نم هلباقي ال يذلا

 اهرخأو الوخد ىنعلا مدق نإو دجسملا يف هنأل ةبيش ينب باب لوخد دنع دارأ

 نكلو زاج لخد باب يأ نمو ابوجو ال اناسحتسا لضفأ هنإف اجورخ

 ةيلاوملا باوبألا امأو ، قارعلا لهأل وهو هنم لخد هع هنأ يور امل هوبحتسا
 ميهاربا باب هل لاقي راسيلا ىلع هيلي يذلا بابلاو نيطايخلا بابف برغملل
 نمو باوبألا نم هيلي امم دحأ لك لخد نإف نيمهسلا بابو نمحرلا ليلخ
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 تنأ مهللا هلوخد دنع لقيلو اباب رشع ةينامث دجسمللو زاج ءاش ثيح

 اذه كتيب دز مهللا لاق تيبلا نم اند اذإو مالسلا راد انلخدأو ىلإ مالسلا

 هديب رجحلا حسميو رافغتسالاو ءاعدلا نم رثكيو اميركت راربو اميظعتو افرش

 هيفب هلعي ال اذكو تحت وأ بناج نم هحسمي لب هديب هلعي الو ردق نإ ىنملا
 وعديو ءافولاب يل دهشا هتدهاعت يقاثيمو اهنيدأ يتين امأ مهللا لوقيو هلبق اذإ

 نم اجراخ ولو ادحأ رضي ال ثيح رجحلا لباقم فقيو اثالث ربكيو دارأ امي
 فاوطلا دارأ اذإف يبنلا ىلع يلصيو تانمؤملاو نينمؤمللو هسفنل وعديو فاطملا

 نكر دنع اثالث ربكيو انيمي هيف ذخأي مث بابلا لباقي ال ام ردق رجحلاب ذال
 كدهعب ءافوو كباتكب اقيدصتو كب اناميإ كلأسأ ينإ مهللا لوقيو ، رجحلا

 ناحبس لوقيو عضاوتب هبف يشمب مث ع دمحم كيبن ةنسو كتنسل اعابت
 هلاب الأ ةوق الو لوح الو هللا ىلاعتو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا
 ربك بابلا دصق اذإف { ملسو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا ىلعلا

 نم انلعجاو انسفنأ حش انقو انتقزر امب انعنقأو انبونذ انل رفغا مهللا لاقو 5 اثالث

 نكرلا غلب اذإو ، خآ ىلإ هلل دمحلاو هللا ناحبس لوقيو يشمي مث ، نيحلفملا

 قاقشلاو قافنلاو رفكلاو كرشلاو كشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا لقيلف يقارعلا
 ناحبس لوقي وهو يشميو دلولاو لاملاو لهألا يف رظنملا ءوسو قالخألا ءوسو
 مث قارعلا نكر مث رجحلا نكر فاوطلا بيترت ىلع راكذألا بيترتو حلإ .. هللا

 مهللا لاقو اثالث ربك هنم برق وأ بازيملا لصو اذإف نميلا نكر مث ماشلا نكر
 مث باذعلا نم ةاجنلاو باسحلا دنع وفعلاو توملا دنع ةحارلا كلأسأ ينإ

 لاقو 3 اثالث ربك يماشلا نكرلا غلب اذإو خلإ .. هللا ناحبس لوقيو يشمي

 رورسو ةرظن انقزراو روبت نل ةراجتو اروكشم ايعسو اروربم اجح هلعجا مهللا

 تنأ كنإ موقألا طارصلا اندهاو ملعن امع زواجتو محراو رفغاو روفغاي زيزعاي
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 . هللا ناحبس الئاق يشميو ميكحلا تنأو برلا تنأو مركألا تنأو زعألا هللا

 يفو ةنسح ايندلا يف انتا انبر مهللا لاقو اثالث ربك يناملا نكرلا ىتأ اذإو ، حإ

 يذؤي الو هحسميو ردق نإ نكرلا ملتسيو 3 رانلا باذع انقو ةنسح ةرخالا

 نإ هملتسا رجحلا نكر لصو اذإف © حإ .. هللا ناحبس لوقيو يشمي مث ادحأ

 كلأسأ ينإ مهللا لوقي مث اثالث هدنع ربكي مث ءاذيإ الب هلايح ربكألاو ردق
 . رم اك حإ .. كب اناميإ

 نميلا نكرو رجحلا نكر مالتسا روهمجلا بهذم هللا همحر بطقلا لاق
 دمحلاو هللا ناحبس هلك فاوطلا يف يزجيو لاق ، اهلك ناكرألا ملتسي ليقو

 اههرك فاوطلا يف نآرقلا ةءارقو ريركتب لقأ وأ رثكأ وه امو هضعبو حلإ .. هل

 . لضفأ يه لب ةهارك الب ضعب اهزاجأو ضعب
 ال ليقو ىلوأ ركذلاو ارس هركت الو ارهج هركن انباحصأ ضعب لاقو لاق

 © حلإ .. هلل دمحلاو هللا ناحبس انلوق ضعب ىلع راصتقالا فاوطلا يف يزجي

 ضقني الو رم اك وعديو طاوشأ ةعبس فوطي هنع ةيعدألا رئاس يزجي الو

 هنأ يور هنأ الإ كلذ وركيو ثبع الو كحض الو برش الو لكأ فاوطلا
 زوجت ال امب وأ ةبانج وأ ءوضو الب فاط نمو ءام رمعو هيف انبل برش هع
 طرتشي ملو. ةرمعلاو جحلا ةداعإو مد هيلعف لح نإف هفاوط زجي مل ةالصلا هب

 . هفاوط يف فقي الو فاوطلل ةراهطلا مهضعب
 بازيملاو بابلا دنع فقي رماع خيشلا لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 راشأو هلايح ربك الإو هنكمأ نإ هيفب هلبقيو طاوشألا نم لك يف نكرلا حسميو
 ام لبقي مث هديب عطتسي مل نإ دوعب وأ هديب هسم ءاش نإو ريبكتلا عم هيلإ

 مد هيلعف بجاولا فاوطلا طاوشأ نم ءيش يف هسمي ملو هلبقي مل نمو هب هسم

 هضعب ليقو ، تيبلا نم هنال ميطخلا رجحلا ءارو نم فوطيو ءاسأو ال ليقو
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 نإو © ةراهط الب فاوط الو هل فاوط الف هلخاد نم فاط ولف تيبلا نم
 ًاضوتيف ءيقلاو شدخلاو فاعرلا الإ فاوطلا فنأتساو اهفنأتسا تضقتنا
 دجسملا يف هنكمأ ثيح وأ ماقملا فلخ نيتعكر ىلص ةعبسلا متأ اذإف ينبيو

 . مرحلا يف وأ
 اهيأ اي لقو ةحتافلاب ىلرألا نوكت نأ يغبني هللا همحر بطقلا لاق

 يتعكر نع ضرفلا ىزجيو 3 اثالث دحأ هللا وه لقو ةحتافلاب ةيناثلاو © نورفاكلا

 ىلصو فاوطلا عطق فاوطلا مامت لبق رضح نإو مامت دعب هافاو نإ فاوطلا
 كرت نم مزليو لفنلا فاوط يف الإ ضرفلا يفكي ال ليقو ، ىنبو ضرفلا
 نم كلذ لثمو ويغ الو ضرف ال تيبلاو ماقملا نيب اميف ةالص الو مد نيتعكرلا

 . عرذأ ةشع وحن امهنيبو ةهج لك
 كرت نإ الإ ةبعكلا رجح يف يلصي ال رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةلظ يف فاط نمو ءايبنأ روبق مث نأل تيبلاو ماقملا نيب الو عرذأ ةعبس اهيلإ

 ليقو 5 ماحزل الإ هزجي مل مزمز ءارو نم وأ اهنم فاط نإ ليقو ، زاج دجسملا

 فاوطلا يتعكر ىلص نإو ، رصم غلب ولو داعأ الإو هجراخ نم ال مد هيلع

 دعب داعا لعف نإف عنملا روهشملاو ضعب دنع زاج رجفلاو رصعلا ىلص امدعب
 بورغلاو عولطلا يف امهتالص امأو & برغملا ةالص دعبو سمشلا عولط
 ىلع بصيو عاطتسا ام اهنم برشيو امزمز فاوطلا دعب يتاي مغ الف طسوتلاو
 لمعتسملاك ضوحلا ينام نأل ىلوأ ولدلا نم كلذو هيعارذو ههجو حسميو هسأر
 املعو احلاص المعو اميق انيدو اتباث انيقيو امات اناميإ كلأسأ ينإ مهللا لوقيو

 هلايح وعديو رجحلا نكر يتأي مث ءاد لك نم ءافشو اعساو الالح اقزرو اعفان
 هنطب قصليو دوسألا رجحلاو بابلا نيب ام مزتلملا وهو ليطي الو ءاش امب
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 © ةبعكلا لوخد هركيو بابلا ةبتع ىلإ هدي لصويو هراتسأب قلعتيو تيبلاب

 بابلاو نملا نكر نيبو ةرم يع هللا لوسر اهلخد امك ةدحاو ةرم هب رمؤي ليقو
 هنال راجتسملا ىمسي عضوم نالا دوجوملا بابلل لباقملا هتهج نم دودسملا

 هنايتإ يغبني هل لباقم مزتلملا ردق وهو & بونذلاو هللا باذع نم هيف راجتسي

 عرذأ ةثالث دودسملا بابلا ضرعو عباصأ ةسمخو عرذأ ةعبرأ وهو هيف ءاعدلاو

 اهيف لعجتأ مهلوقل اباوج هتكئالمل العو زع لاق امل هنأ فاوطلا لصأو فصنو
 مهيلع ىلاعت هنم ابضغ كلذ اونظ نوملعت ال ام ملعأ ينأ حلإ .. دسفي نم

 نم نيطاسأ ةعبرأ ىلع هشرع تحت اتيب عضوو مهمحرف اوعرضتو شرعلاب اوذالف
 اوفوطي نأ مهرمأف رومعملا تيبلا وهو حارضلا هامسو ءارمح ةتوقاي هاشحو دجربز
 ادبأ هيلإ مهنم لك دوعي ال كلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي شرعلا اؤعديو هب

 يف نم رمأ مث ةبعكلا وهو هردق ىلع ليق 3 هلثم ضرالا يف اونبي نأ مهرمأ م
 تلاق هفاوطب هدالوأو مدا نم كلذ دعب دجو نمو نجلاو ةكئالملا نم ضزلا

 لعجو ماع يفلأب كلبق تيبلا اذه انججح كجح رب جح امل مدال ةكئالملا
 لقأ فاط ولف طاوشأ ةعبس هنأ ةنسلا تنيبو ةرمعلاو جحلا ناكرأ نم فاوطلا

 مث ةنسلا فالخ وني ملو رثكأ فاط نمو هترمع وأ هجح دسف عماجو لحو

 فاوطلا نم جورخلا لبق كش نإو { ةرايزلا فاوط يف كلذو مد هيلعف رفن
 نم لك ليقو ، ةمات ةعبس فوطيو عكري مث ةعبسلا متي ىتح هنيقي ىلع ىنب
 فاوطل ١ كراتل جح الو مد هرخانل هيلعو يقب ام متأو عجر ةعبس نم لقأ فاط

 مالسلا هيلع ميهاربا نسو ةرايزلا فاوط وهو ةيالا .. اوفوطيلو هلوقل الفن ولو
 ةتوقاي نم ةنجلا نم مالسلا هيلع ليربج هب ىتأ يذلا رجحلا نم هءادتبا

ذإ هرون سمطب ةملظلا نويع نع انالوم هرتسو هل ةيلهاجلا سملب ريغو ءاضيب



 عفر دعب ضيبأ دوعيسو هلاح ىلع ايقاب اهنم وه ام اوري الف ةنجلا نم وه
 ةلوقحلاو ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلاو همالتسا نسو قلخ امك ةبعكلا

 . عيمجلا ىلع لع دمحو ميهارباو مدآو ةكئالملاب لع يبنلا ىلع ةالصلاو
 اذه انججح مدال اولاق ةكئالملا نأ كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 هللا ناحبس لوقن انك اولاقف نولوقت متنك ام لاقف ماع يفلأب كلبق تيبلا

 املف هللاب الإ ةوق الو لوح ال مدآ لاقف ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو
 املف ميظعلا يلعلا دازف مدا لوقب ةكئالملا هتربخأ مالسلا هيلع ميهاربا فاط

 اميلست ملسو هلاو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو داز هكلع هللا لوسر ثعب

 لاخدإو امهسمو نينكرلاو بازيملا دنعو بابلاب فوقولا دنع ءاعدلا نسو
 يعفاشلاو كلامو اندنع ةالصلاك ةراهطلا هطورش نمو هنودب حصي الو ميطحلا

 بوثب وأ هتروع تفشكنا ول اذكو داعأ سجن بوثب وأ ءوضو الب فاط نمف

 ديدح وأ صاصر ةشابم نم ةالصلا ضقني ام هضقني الو ةالصلا هب زوجت ال
 لوخدو فاوطلا الإ جحلا لاعفأ نم لعف لك لعفت ضئاحلاو ساحن وأ
 طوش نم فاط مك هلاؤسك مهمب الإ هيف مالكلا هركو رهطت ىتحف دجسملا

 اكاله فاخ اذإ ليقو ، شطع اذإ برشيو ىيع اذإ حيرتسي نأ هلو مالسلاو

 رذعل الإ هنم جرخي الو مالسلا در يف صخرو يويندب هيف مالكلا زوجي الو
 حصو هعباصأب هظفحي نأ هلو هفنأتسا رذع الب جرخ نمو فاعرو ءيقك

 . هازجأو زجاعل دعب نإ لمحب وأ ةباد ىلع بوكرب
 ةبادب دجسملا لخدي نم نالا كرتي ال نكلو هللا همحر بطقلا لاق

 رصعو حبص دعب زاجو هديعي ليقو ، مد همزلو رك ابكار رداق فاط نإو
 © برغملا ةالصو سمشلا عولط دعب امل ع وكرلا ريخأتب كلامو رمعو اندنع
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 فاط نإ رصعلا ةالص دعبو حبصلا ةالص دعب فاوطلا ةالص زوجت ليقو
 . طسوتلاو بورغلاو عولطلا دنع ال امهدعب

 رثكأ معزو لاق ، فاوطلا يف اندنع لمر ال هللا همحر بطقلا لاق

 راصمألا ءاهقف لوق رثكأ وهو لاق ، ىلرألا طاوشألا ةثالث ىف ةنسأ هنأ نيفلاخم

 نبا لاق هبو خوسنم انباحصأ لاقو لاق ، دوعسم نباو رمع نع كلذ اوورو
 ريغ هنأ نيكرشملا ىريل هلعف امل ةع يبنلا نأ يل رهظي يذلاو لاق سابع
 ةلعلا كلتل هلعف امنإ هنآل خوسنم هنأ لاقي نأ حصي مل هباحصأ اذكو دوهجم

 . لعفلا هلام لاوزل قلطم لب اخسن كلذ سيلو اهلاوزب لئاز وهف طقف
 هطبإ تحت هءادر لخدي نأ وهو عابضالا روهمجلا بحتساو لاق

 نيعي كلذو رسيألا رتسيو نمألا يدبيف رسيألا هبكنم ىلع هفرط درو نميألا
 . ملعأ هللاو فخلاب فاوطلا هركيو يشملا ةعرس ىلع
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 يعسلل ا باب

 امهنيب ددرتلا كرات جح متو بوجوب ةورملاو افصلا نيب يعسلا نس

 . مد همزلو الصأ
 ال ضرف ليقو ، نويفوكلاو انباحصأ لاق كلذبو هللا همحر بطقلا لاق

 داسف ال عوطت ليقو ، دمحأو كلامو يعفاشلاو ةشئاع تلاق هبو هكراتل جح

 .ك امهب فوطي نأ هيلع حانج ال لاق ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذو مد الو هكرتب

 مهوت يذلا حانجلل يفن اذهف فوطي نأ يف هيلع حانج ال ىنعملا نأ ليقف

 مالسالا دعب ازئاج نوكي ال نأ اوفاخف ةيلهاجلا يف امهنيب نوفوطي اوناك هتوقب

 هل ريخ وهف ايخ عوطت نمف لجو زع هلوقب بوجولا مدعب لاق نم جتحاو
 . سابع نبا نع ةياور وهو ريبزلا نباو سنأ لاق هبو

 ةنس وهو مدلاب ربجت ةنس هنأ انباحصأ روهمجو هللا همحر بطقلا لاق

 لاقيو افصلا باب نم نيتبهذملا نيتناوطسالا نيب نم هيلإ ج ورخلا نسو ةبجاو
 . هتلباقم يف دوسألا رجحلا لايحب زئانجلا باب هل

 زئانجلا باب ريغ نم افصلا ىلإ جرخ نمو ليعامسا خيشلا لاق لاق
 ءاعدلاو افورعم عنصيلف ىعسي وهو هسأر ىطغ نمو هيلع ءيش الو أطخأ دقف
 ردقب هيلع دوعصلا بدنو ةيالا .. قدص لخدم ينلخدأ مهللا جورخلا دنع

 نمو تاجرد سمخ ىلإ دعصي ليقو ، ولع يف ةدايز الب تيبلا لبقتسي ام

 مل نإ امهلصأ يف وأ امهيلع ريبكتلاو ةورملاب عنصي اذكو هلصأب ماق زجع
 ةركب هللا ناحبسو اريثك هلل دمحلاو اريبك ةعباسلا رثأ الئاق اعبس امهدعصي
 مث © مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو انيقي اقح هللا الإ هلإ الو اليصأو

_ ١٩٦٩٣



 نم انلعجاو انسفنأ حش انقو انتقزر امب انعنقاو انبونذ انل رفغا مهللا لوقي

 ام نتفلا نم انذعأو فرت دمحم كيبن ةنسل انلمعتسا مهللا لوقيو نيحلفمل

 لعجا مهللا الئاقو ةورملل ادصاق افصلا نم ردحنيو اثالث نطب امو اهنم رهظ

 الئاق نيملعلا نيب لورهيو كلذ ددري ينم هتهرك يشم لكل ةرافك يشملا اذه

 زعألا تنأ كنإ موقألا طارصلا اندهاو ملعت امع زواجتو محراو رفغا بر
 الو نيملاس اعارس رانلا نم انجن مهللا مكحلا تنأو برلا تنأو مركألا تنأو
 كسمأ ةورملل يلاوملا ملعلا ىتأ اذإف ى هنكمأ نإ كلذ رركي نيدلا موي انزخت

 تاجرد سمخ وأ ةبعكلا لباقي ام ردقب دعصو اهيلإ يشمو ةلورلا نع
 لك يف اثالث افصلا لع يعد امب وعدي مث امهلصأب لوقت ةأرملاو افصلاك

 نمو طوش ةورملا ىلإ افصلا نمف ةعبسلا متي ىتح ةورملا ىلعو افصلا ىلع طوش
 ٠ طوش افصلا ىلإ ةورملا

 نمو ةورملا ىلإ افصلا نم ليقو ، قحلا وه اذه هللا همحر بطقلا لاق

 . طوش افصلا ىلإ ةورملا

 . ةورملاب متخيو افصلاب ءىدتبي لألا حيحصلاو لاق
 نمو طوشلا كلذ ىغلأ ةورملاب أدب نإ هنأ ليعامسا خيشلا لاق لاق

 لباق نم جحلاو يدهلاف ءاسنلا باصأو الإو هدعب هداعأ فاوطلا لبق ىعس

 هعطقي ليقو ، هعطقي الف يعسلا يف وهو ةالصلا تميقأ نمو ىرخأ ةمع وأ

 نم ذخايو هضعب وأ هسأر قلحي مث عباسلا طوشلا دعب ةورملا نم ردحنيو

 لالح لك هل لحو هترمع نم لحنيو ، زاج ذخأي مل نإو ، هرافظأو هبراش
 ةمج يمري ىتح لحي الف جحب درفملاو نراقلا امأو ، رجشو مرحلا ديص ريغ
 هيلع ليعامسا نأ يعسلا لصأو ، رصقي وأ قلحيو رحنلا موي حبذيو ةبقعلا
 نم ءام هل بلطت تماقف شطعف رجاه همأ عم كانه اريغص كرت امل مالسلا

١٩٤



 لجو زع هللا عبنأ ىتح فرشت امهيلع ةعلاط امهنيب ةددرتم ةورملاو افصلا ةيحان

 لامرأ نسو كسانملا نم لعج ضزألاب اهكحي ناكو همدق تحت نم امزمز

 ايسان ولو هكرتب مزلو نيرضحخألا نيملعلا نيب ام وهو يداولا ليسم يف لجرلا
 ةأرملاو هيلع مد الف امهنيب ام رثكأ لمر نإو ةندب ليقو ، ادعاصف ةاش مد

 نإ ليقو ، لضفل اكرات دعو هيسن نإ همزلي ال ليقو ، لمرت الو يشملا عرست
 لكلف ليلقلا كرت نإو ، مدف رصقو هكرت نإو ، هيلع الو يعسلا داعأ هكرت

 هيسن نمو ، هيلع الو داعأ اضيأ لحي مل نإو ، نيكسم ماعطإ هيف هكرت طوش

 متخو ةورملاب أدب نمو ، نيتوطخ وأ تاوطخ ثالنب هلحم زواجي مل ام هيلإ عجر

 نع فرصنا نم اذكو & هيلع الو هداعأ رصقي مل نإو ، مدف رصقو افصلاب

 ليق & همزلي الو ةنسلل فلاحم مدقت امم الو هباب نم ال افصلل جراخلاو ةتس

 ش ام متا هءوضو ضقتنا نإو ةراهطلا هيف تبدنو مد همزل ليقو ، ءيش

 ال برشلاو لكألا هيف زاجو ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلل زوجيو ، كلذك
 هيف يبع نإو ، ماعطلا هلثمو هبرشو هارتشا هب ل ء ءام دجي مل نإو © ةعيابملا

 نمو اهعطق نإ ديعيو يعسلا ةين عطقي ال مهل جرخ نإ اذكو ىنبو حارتسا

 حصي ال ليقو ، حصو ةرورض الب بوكرب هركو وزبحي مل فاوطلا لبق ىعس
 ىعسو ابكار رع فاطو مهيديأ يف وأ سان قوف لومحملا بكارلاب قحتليو
 ىلإ افصلا نم لمرأ نإو ليق ، اذك ةيكش الب اضيأ كلذ لعفو ةيكشلا ابكار

 هيلع الو ءاسأ اهلك اهيف وأ طاوشألا ضعب يف افصلا ىلإ ةورملا نم .وأ ةورملا

 همارحإ نم لحملا رصق نإو 3 امهيف ريخو ريصقتلا نم لضفأ وهو ةنس قلحلاو
 قلح وأ مرحم هل رصق نإو مرحمب ال ويغ لحمب نسحألاو هيلع الف هسفنل
 دنع عتمتملا لحو مد امهيلع ليقو { امهيلع ءيش الو امهقح يف هوركمف

_ ١٩٥



 راتخملا وه كلذو ةيورتلا موي جحلل مرحيو ريصقتلا وأ قلحلاو ةورملا نم هرادحنا

 همارحإ نراقلا مزلو كلذ لبق زيجأو ، ةجحلا يذ لوأ نم مهضعب راتخاو

 ملعأ هللاو ةبقعلا ةرمج يمر دعب رحنلا موي ىلإ ةرمعلل هجح لوحي مل نإ درفملاك

١٦٩٦



 ىنم ىلإ جورخلا باب

 يطعي لج هنأل ليقو { ءادفلاب ليعامسإ ىلع اهيف َنَم ىلاعت هللا نال تيمس

 سبليو لستغي نا جحب مارحالاو ىنم ىلإ ج ورخلا ديرل بدنو مهانم اهيف سانلا
 يلصيو اعبس فوطيو ةجحلا يذ نم نماثلا وهو ةيورتلا موي ةيشع همارحإ ينوث
 يلصي نأ هلف مارحالا دنع مويلا كلذ فاوطلا ببحي الو دجسملا يف نيتعكر

 رهجي مث ترضح ةنس وأ ضرف دعب مرحي وأ فاوط الب امهدعب مرحيو نيتعكر
 مهللا كيبل لقيلف ويغل امهالك وأ ةرمعلا وأ جحلا ناك نإو 0 اثالث ةيبلتلاب

 يف فوقولاب همسا ركذي اذكو ءاعدلا يف ريمضلا هيلإ دريو ةنالف وأ نالفل اذكب

 . ةيشعلا يف ىنم ىلإ موقي مث فاوطلاو يمرلابو ةفرع
 ج ورخلا دارأ نم يلصي نأ ءاملعلا ضعب بحتساو هللا همحر بقلا لاق

 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ةيورتلا موي ىنمب كلع هللا لوسر ىلصو
 قاض نإ عامجإب هجح دسفي ال هلعفي مل نم نأ ريغ نسحألا وهو رجفلاو

 نيموي وأ مويب ةيورتلا موي لبق ىنم ىلإ مدقتي نأ ءاطعو نسحلا زاجأو 5 هتقو

 مرحأ مث مارحإ نودب ىنم ىلإ ىضم نإو ، كلذ امهريغ هركو ةكمب مارحإ دعب
 ‘ نسحأف نجل ا دجسم نم مرحأ نإو © هيلع مد الو كلذ هل نسحم اهيف

 نم مارحالا نأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو ويغ نم ال هنم مرحي امنإ ليقو
 يلي امم هرخا ف ولو مرحل ١ نم وأ ءاحطبل ١ نم زاجو ئ لضفأ مارح ١ دجسمل ١

 الو هتلحار هب توتسا اذإ لهأ امر كفع هنأ يورو لضفأ ناك مدق املكو دحلا
 فاط نأ دعب هب فاط نم ليقو { ةيبلتلا دعب تيبلا دنع جحلاب مرحملا فقي

١٦٩٧



 © هيلع مد الو أطخأ اعوطت ةدايزلا فاوط هب فاط نأ دعب وأ جحب مرحيل هب

 نأ مهللا لاق اهاتأ اذإف ءاعدلاب لهتبيلف ىنم ىلإ هجوتو يشم وأ بكر نإو

 هب تننم امب اهريغ يفو اهيف يلع نمت نأ كلأسأ كسانملا نم يهو ىنم هذه

 اهب لزنيو كتضبق يفو كيدي نيبو كدنع اذ انأ اهف كئايفصأو كلئايلوأ ىلع
 تاب نإو ، سانلا عم اهب تيببو ةكم لهأ نم ناك ولو اعمج سمخلا يلصيو

 ليقو ، ديعب نم تاي مل نإ مد هيلعف رسحم يداو زواج ناب اهدعب وأ اهلبق

 اهنمو تافرعل اهنمو ىنمل ةكم نم هيشم بدنو ركذلا رثكيو هيلع مد ال

 وأ ودعب عنمي مل نإ مظعالا قيرطلا يف اعجار ةكمل اهنمو ىنمل اهنمو ةفل دزملل

 امل كلذب ةفرعو ةيورتلا موي يمسو ارض فاخ نإ الإ ماحزل هكرتي الو زجعم رماب

 نمأ اركف ركفي يأ هموي يوري حبصأ هنبا حبذب رمأ هنأ همانم يف ليلخلا ىأر
 دعب امل هيف ءاملا نودعتسي سانلا نأل ليقو ، ناطيشلا نم مأ مكحلا اذه هللا

 تيمسف ىلاعت هللا نم هنأ فرع حبصأ املف اضيأ كلذ ةفرع ةليل يأر م

 هل لاقف ، ةفرع ىتأ ىتح رعاشملا هيري ميهاربإب قلطنا ليربج نأل ليقو 5 ةفرع
 نأ دعب مالسلا امهيلع ءاوح اهيف فرع مدآ نأل ليقو ، معن هل لاقف ، تفرع
 . اطبهأ

 مرحأ ام دعب ىرتشاو عاب نم يراوحلا وبأ لاق هللا همحر بطقلا لاق

 نأ يور مد هيلعو مرحيو عجري هنأ ىنم ديري وهو همارحإ نم ابيرق يأ ةيورتلا موي
 دق ءيط لبج نم هللا يبن اي كتيتأ لاقف { ةفلدرملاب ٍكقَع يبنلا ىتأ الجر
 ةالصلا دهش نم هل لاقف ، هيلع تفقو الإ البج عدأ ملو يتلحار تللكأ

 . هجح متو هثفت يضق دقف راهن وأ ليل نم ةعاس ةفرعب فقوو انعم
 قثك نع ةيانكلا هيلع تفقو الإ البج عدأ مل هلوق ىنعمو بطقلا لاق

 دهش نم هلع هلوقو اهرظن ذإ هنيعب فوقو اهيلع هفوقوو لابجلا ىلع هرورم

. ١٧٦٩٨



 دارملاف تافرع نم ع وجرلا دعب ةفلدزملاب رجفلا ةالص ينعي انعم ةالصلا

 ىتح ىنم دح نم جاحلا جرخي الو تافرع راهن راهنلابو رحنلا ةليل ةليللاب

 مارحلا رعشملا يلب امم رسحم يداو ىلإ ةبقعلا ةرمج نم اهدحو سمشلا علطت
 ريغصلاو تافرعل بهاذلا نيمي نع ريبكلا لبجلا ءام عمجم دنع ءاملا ضايح

 هللاو لبجلا ىلع سمشلا علطت ىتح رسحم يداو زواجي الو ىنم ءامل عماجلا
 . ملعا

١٩٩



 تافرع ىلإ جورخلا باب

 ىتح هفوقو بدن ارسحم غلبو اهيلإ ادغ نمو ةفرعب فقي مل نمل جح ال
 اهنم هباهذ يف ةيبلتلا عطقي الو ، ال ليقو ، مدف فقي مل نإو ، سمشلا علطت

 كدنع امو تدصق كيلإو تدمص كيلإ مهللا لوقي ليقو ، تافرع ىلإ

 نإو & يتجاح تافرع يف ينيقلت نأو ، يقزر يف يل كرابت نأ كلأسأ تدرأ
 تافرع هذه نأ مهللا لقو اهب لزنأف اهتيتأ اذإف ينم لضفأ وه نم يب يهابت
 تفرع ام اهيف ينفرعو رشلا عماوج ينع فرصاو ريخلا عماوج اهيف يل عمجاف

 ىتح دعقاو ت دمحم كيبن ةنسل اعبتم ينلعجاو كتعاط لهأو كلايلوأ
 فوقولا زوجيو ءوضولا كازجأ الإو كنكمأ نإ لستغاو سمشلا لوزت

 عطتسي مل نإ مميتي وأ ةالصلا دنع لستغي بنجلا نأ الإ بنجلاو ضئاحلل

 نإو ، هراسيف الإو هنيمي وأ هفلخ كنكمأ نإ مامالا عم رصعلاو رهظلا لص مش

 وأ زئاج نإو 5 مامالا عم يلصيو زاج ىلوأ وه ام ناكمإ عم ءاش ثيح ىلص

 ادرفنم ىلص نإ ساب الو سجن بوثب ةالصك ادسفم اهيف لخدي مل افلاخم
 . لايمأ ةتس نم رثكأ اهيلإ اهنم نأل ايكم ناك ولو رصقيو

 نمل ولو ريصقتلا ىنمو عمجو ةفرع يف ةنسلا نأ موق معزو بطقلا لاق
 قحلاو لاق ، عضاوملا هذه تاقوأ يف رصقي هنإف عضاوملا هذه لهأ نم ناك

 يف رصقي يكملاف لايمأ ةتسب هنطو زواج نم وهو رفاسمل الإ ريصقت ال هنأ
 ليقو © اليم رشع انئإ ةفرعو ةكم نيبو ةفرع ىلإ بهذ اذإ ىنم يف متيو ةفرع
 لايمأ ةسمخ ةفرعو ىنم نيبو لايمأ ةعبرأ ىنمو ةكم نيب ليقو ، رشع دحأ

 هللا ىلع ينثي عمجو بطخ تلاز اذإف ةفرع موي ةفرع يف دجسملا مامالا يتأيو
 ماقتف كلذ دعب ربنملا نم لزنيو وعديو كسانملا ملعيو ظعيو هيبن ىلع يلصيو

_ ٢٠٠ _ ..



 دوعقلا زوجيو هفلخ وأ مامالا نيمي نع فقف ةالصلا نم تغرف اذإف ةالصلا

 امب عداو لضفأ مايقلاو رداقل ولو ركذلا عم عاجطضالاو بوكرلاو ضرألا يف

 الإ هلإ ال نم رثكأو دهتجاو ةورملاو افصلا ىلع هب توعد امبو كيلع هللا حتف
 تومي ال يح وهو تيميو ىيحي دمحلا هلو كلملا هل ، هل كيرش ال هدحو هلا

 رم امك رفغتساو ع يبنلا ىلع هللا ىلصو ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب

 مث ، بورغلا ىلإ ءاعدلاو لاؤسلا يف رثكأو ةيورخألاو ةيويندلا كجئاوح هلأساو
 تدصق كيلإو تضفا كيلإ مهللا لقو ، مارحلا رعشملل تافرع نم ضما
 ضافأ نمل جح ال هنأ ىلع اوقفتاو ، تقفشأ كباذع نمو تدرأ كدنع امو

 فوقولاب دادتعا الو فوقولا هيف زوجي اتقو كرديو اهيلإ عجريو ، لاوزلا لبق اهنم
 دعب ةرايزلا فاوطو مارحالاو ةفرعب فوقولاو هدعب فوقولا امنإو © لاوزلا لبق
 ربجي الو هدسفأ وأ اهنم دحاو هتاف نمل جح الو اعامجإ ضرف رحنلا موي حبذلا

 تاقيملل عوجرلا هنكمي ملو همارحإ دسفأ نم نأ ريغ هدسفمل جح الو مدلاب

 مد هيلعو ناك ثيح نم ضعب دنع همارحإ ددجي هنم مرحأو ديعب نم ءاج نإ

 اورجأتسا نم وأ كسانملا هنع هيلو ىضق همامت لبق ولو فوقولا دعب تام نمو

 هيلع يمغأ نمو لعفيف رعاشملل لمحيو ريبكلا اذكو ةفرعل لمحي ضيرملاو هل
 اذكو ، جحلا هيلع نأ ليقو ، هجح حص فوقولا دعب ركس وأ ةفرع ةيشع
 لوأ نم ركس نمو اهمايأ تضم ىتح ىنم نع فوقولا دعب سبح نم
 مزلو هلك كلذ يف كلذك مونلاو جح هل ليقو ، هل جح الف رخا ىلإ فوقولا

 ضافأ ىتح ةفرعب مان نم ليقو ، جحلا لطبم دنع هلك كلذ يف مونلل مدلا
 وعدي هناكم فقي مث برغملا ىلصو اضوتو لستغا بورغلا دعب هبتناو سانلا
 ةمتعلا ىلإ فقوملا رمأ نم عيض امم رفغتسيو هجئاوح بلطيو يبليو عرضتيو
 مارحالاو تافرعب فوقولا ريغ ربجيو ةنيمس ةاش هيلعو مارحلا رعشملا ىلإ قحلي مت

٦٢٠١



 نمو مد همزل رجفلا لبق تافرع ىلإ ىنم نم لجعت نمو مدب ةرايزلا فاوطو
 نسو هيلع الو ءاسأ ةفرع ىلإ ىنمب رم مث رجفلا ىلصو ةفرع ةليل ةكمب تاب

 نسو اعامجإ ةراهط الب مثو فوقولل لسغلا بدنو هللا الإ هلإ الب ركذلا
 يزجيو عادولاو ةرايزلا فاوطو ةفلدزمللو دجسملا لوخدلو دكأتو مارحالل

 ءارلا حتفو نيعلا مضب ةنرع نطب الإ فقوم اهلك ةفرعو كلذ يف ءوضولا
 ةنرع يداو يف ةفرع دجسم نأ ليقو 5 ةفرعب دجسملا برقب داو يهو امهمضبو
 نع اذك اهلخد دق ناك ولو هل جح الف بورغلا ىلإ ةفرع ريغ يف فقو نمو ى
 . رباج

 نمو بجاو بورغلل فوقولاو سان انفلاخو هللا همحر بطقلا لاق

 فوقولا كردأو اهيلإ عجري نأ الإ انموق ضعبل افالخ هجح متي مل هلبق ضافأ
 . مد هيلعو كلامو اندنع هلبق

 متي نأ هدعب الإ اهدح نم جرخي ملو ضافأ نإ ضعب صخرو لاق

 لقتنا دقو ثبللا ضرفلا نأل ةضافالا ىون نإ متي ال هنأ حيحصلاو لاق

 نم اهيلإ جرخي مل نإو ثنحي اهيلإ بلقناف نالف رادل بهذي ال فلح نمك
 ردق سمشلا نم هيف كردأ نم ةفرع جحلا يورو ةين هل نكت مل نإ رادلا باب

 كردأ ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس تاحلاصلا تايقابلا

 . كلذ نم لقأ كردأ ولو ليقو ، جحلا
 تاحيبست ثالث اندنع فوقولا لقأ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةعاس كلذ دعب فقو نم ليقو مد هيلعو جحلا هتاف اهب فقي ملو تبرغ نإو

 اهلك اهكردأ نإ هكردأ دقف عمجب رجفلا ةالص سانلا عم قحلو ليللا نم
 نم ليقو ، تايحتلا يف ولو مهعم اهيف لخدو اهضعب كردأ وأ مهعم اهالصو
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 نمل جح الو هيلع مد الو مات ليقو ، مد هيلعو مات هجح بورغلا لبق ضافأ
 . يعفاشلاو اندنع ةنرع نطبب فقو

 جحلا توف فاخو ةرمعب لهأ نمو © مد هيلعو هجح مت كلام لاقو

 © ةرمعلاو جحلل فاط عجر اذإو ، تيبلا تأي الو تافرعل ضمو جحلا ونيلف
 فاطو ميعنتلا نم ةرمعب لهأ هجح مت اذإو ، جحلاب لهيو ةرمعلا ضفري ليقو
 نمو اهمحلب قدصتيو اهحبني ةاش ةرمعلا ضفرل مد هيلعو ىعسو تيبلاب
 يف كسانملا ضقيو تافرع موي فقيلف هلوق درو هدحو رهشلا لاله يأر

 هل جح الف سانلا عبتاو هتيور يغلأ نإو فاخ نإ رتسيو هتيور بسحب اهتاقوأ
 نإ ارئاج ناك ولو هعابتا زاج اذك موي جحلا نإ ناطلسلا يدانم ىدان اذإو ،

 قبس ع وجرل ا دنع اولاق نإ مهدالب لهأ ال جاحلا ةيور تربتعاو هقدص ديتعا

 لودعب تحصو جاجحل ا ةيور لبق مهتيور تتبث نإ ليقو { رخأت وأ لالهلا

 . مهجح اوداعأ

 صنلا دجي مل نإ قنعب ةضافالاو لوألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 عارسالاو ءاطبالا نيب ريس نونلاو نيعلا حتفب قنعلاو صنيلف صنلا دجو نإو
 ضافأ نإف اهدنع ام جرختسي ىتح ةبادلا كيرحت ليقو } قنعلا قوف صنلاو
 عفد اذإف ، ةنسلا فلاخ بورغلا دعب يقب وأ صن الو قنع الب بورغلا دعب

 اذإو ، يبلي كلذ يف وهو حإ .. تضفأ كيلإ مهللا لقيلف تافرع نم جاحلا

 لا نم جرخ امم ةيدرألا كلت نم هبارش ليس لكف تافرع نم طبه
 لمر الو هنم جرخي ىتح لمري يشاملا اذكو هنم جرخي ىتح هيف هتباد كرحيلف
 يفو © نودماح انبرل نودباع نوبئات نوبيا لمري نيح لوقيو ءاسنلا ىلع
 رتجي ويعبو ضافأ هنأ رمع نعو ربكأ هللا نع نأش مكنلغشي ال ثيدحلا
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 ىتأ اذإو ، صن ةجرف دجو اذإو قنعلا ريسي هيع ناكو ز هتئيه ىلع ينعي

 ينع فرصاو اهلك ريخلا عماوج اهيف يل عمجاف عمج هذه نأ مهللا لوقي اعمج

 نأ ليق امل ركذلاو ةيبلتلاو ءاعدلا يف هليل دهتجيلو حلإ .. اهلك رشلا عماوج

 رعشملا دنع هللا اوركذاو » ىلاعت هلوقلو ةليللا كلت قلغت ال ءامسلا باوبأ

 كلذ نم بيرق اهلك عمجو هنم برقلا بحتسيو عمج يف لبج وهو هم مارحلا

 سانلا عم تيبيو ءاشعلاو برغملا نيب عمجيو هنم عضوم لك يزجيف لبجلا
 رابكب يمر نمو ةزوجلا وأ فذخلا وأ ةقدنبلاك ةاصح نيعبس اهنم عفريو

 اهلسغ كرتب سأب الو ةنس وهو يع يبنلا اهلسغ اك اهلسغيو ةنسلا فلاخ

 مارحلا رعشملا دنع فقي مث رفسي الو تقولا لوأ يف رجفلا عولط دنع يلصيو
 ىلع هب اعد امب وعديو زاج عمج نم ءاش ثيح فقو نإو ، كانه لبج

 رفغتسيو هيفع يبنلا ىلع يلصبو هيلع ينثيو ىلاعت هللا دمحيو ةورملاو افصلا

 ضيفي مث ةنسلا فلاخ هنال مد همزل ىضمو ىلص لب رعشملا دنع فقي مل نإو

 كرت نم مزلو ةبقعلا ةمج يتأي ىتح ةيبلتلاب سمشلا عولط لبق عمج نم
 ةاعرلاو ءافعضلل زيجأو هكراتل جح ال ضرف اهب تيبملا ليقو ، مد عمجب تيبملا
 مد هيلعف سمشلا عولط دعب هنم ضافأ نمو ، ليللا يف عمج نم ةضافالا

 هنأ نينمؤملا هللا راعشإل ارعشم يمسو رفسأ ام دعب اهنم ضافأ ع هنأ ىور

 نأل ليقو & دحاو تقوب هيف ءاشعلاو برغملا عمجل اعمجو ةكمو تيبلاك مارح
 فالدزإلل ةفل دزمو ةنجلا نم اطبهأ نيح ءاوحو مدآ نيب هيف عمج هناحبس هللا

 ةنس عمج يف ركذلاو هدنع فوقولاو تافرع نم هيلإ ةضافالا دنع بارتقالا يأ

 . مدلا اهربجي رثكالا دنع

 حيحصلا وهو لاق ضرف ليقو ، انبهذم وهو هللا همحر بطقلا لاق
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 عمجب فقي مل نم ليق مزلتو ه مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاو ه ىلاعت هلوقل
 . هجح دسف ليقو 3 ءاسأو هجح متو ةاش ةفرعب هفوقو دعب سانلا عم

 يبأ دنع مد همزل سمشلا عولط ىلإ عمجب فقو نم جاتلا يفو لاق

 دعب فقيو عمجب حبصي نأ فئاخ زاجو ةنسلا ةفلاخمب ءاسأو ال ليقو ، رثولا

 نأ الإ رجفلا علط ولو مد همزل رجفلا يلصي نأ لبق هنم ضافأ نمو ع ولطلا

 رجفلا لبق رسحم نطب ىلإ زواج نمو تقولا جورخ لبق هيف هالصو عجر
 . مدف

 مهمئاوق عضاوم باودلاو سانلا رظني نيح عمج نم عفدي رباج لاق
 اديور نوريسيو داسف الو هيلع مد الف مهعم ةعاس فقوف عمجب مهكردأ نمو

 رهظك عمجب ءاشعلاو برغملا نيب عمجلاو ىنم اوتأي ىتح ركذلاو ةيبلتلاب

 نمو هيلع مد الو داسف الو أطخأ تافرع وأ عمج يف درفأ نمو تافرعب رصعو
 رجفلا عولط نم فوخل ال عمج نايتإ لبق ءاشعلا عم وأ هدحو برغملا ىلص

 فالخ نيلوقلا ىلع مدلا يفو ليألا لوقلا ىلع هلعف وكو ال ليقو هتالص هتزجأ

 يمزام نم جورخ ندل نم عمج دحو رسحم نطب الإ فقوم هلك عمجو
. ملعأ هللاو ضايحلا نم بيرق ىلإ تافرع



 رحنلاو قلحلاو يمرلا يف باب

 © ةبقعلا ةرمج لوصو دنع ةيبلتلا ىنم ىلإ عمج نم ضئافلا عطقي
 ةالص دنع ليقو & ةاصح لوأ يمر دعب عيبرلا لاقو © اعبس اهيمر دعب ليقو

 لوقيو رحنلا رجف عولط دنع ليقو ، ةضافالا دنع ليقو ، ةفرع موي حبصلا

 نطب نم اهيمري مث ىلرألاو ةرخالا يف انفاعو ىوقتلل انقفوو ىدهلل اندها مهللا
 . يداولا

 رمع نأ يورو لاق ، طوحألا حيحصلا وه اذه هللا همحر بطقلا لاق

 رذنملا نب ركب وبأ زاجأو لاق { قوف نم اهامرو دعصف اهيلع ماحزلاو ءاج
 قوف نم اهامر نم نأ ىلع اوعمجأ مهنأ ضعب معزو لاق ، ءاش ثيح نم اهيمر

 اهيمري يداولا نطب نم ىمرت نأ بحتسملا نكل هازجأ بناج وأ لفسأ وأ

 اهضرعو ةاصح ىمر نإو ، دمحلا هللو ربكأ هللا يمر لك عم الئاق عبسب
 © انيكسم معطأ الإو اهناكم ىرخأ ةاصح دعيلف ةرمجلا لصت نأ لبق ءيش

 اهامر اذإو ابكار اهيمر زوجيو ، هتزجأ ةبقعلا ةرمجب كلذ دعب تعقو نإ ليقو
 ينم نهلبقتف ينم مهل ىصحأ تنأو يتايصح هذه مهللا لاقو ، فرصنا

 مد الو يمر اذإ فقي الو كنارفغ اهيلع ينبثأو يل ارخذ ةرخالا يف نهلعجاو
 انقزراو اروكشم ايعسو اروربم اجح هلعجا مهللا افرصنم لوقيو ، فوقولاب
 حبذ همزلي مل نإو مد هيلعف هلبق قلح نإو هدعب قلحيو حبذي مث ارورسو ةرظن

 وهو ريبث لثم ناكل ةعفر الولو عفر ىصحلا نم لبق لبقت امو حبذ الب قلحيلف
 عولط دعب الإ ىمرت الو هيف نفد لجر مساب يمس مارحلا رعشملا برق لبج
 نم رجفلا لبق وأ لاوزلا دعب وأ عولطلا لبق اهامر نمو لاوزلا ىلإ سمشلا
 مرحلا يصحب يمرلا داعأ لحلا ىصحب ىمر نمو ضعبل افالخ زجي مل رحنلا موي
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 لقأ عفر نإو ، مرحلا نم وهو مارحلا رعشملا نم ةاصح نيعبس عفري هنأ رم دقو
 نم كلذك اهعفري نأ زاجو © ويغ نم وأ هنم داز تضقنا ىتمو زاج هنم

 داعي ال اهب يمرملا يصحلا نأل رامجلا تحت نم الإ ءاش ثيح نم هلك مرحلا

 دعيلف يمرلا دنع ريبكتلا يسن نمو يداولا نطب نم اهطاقتلإ زوجيو اهب يمرلا
 ةبقعلا ةرمج مري مل نمو افورعم عنص نيتريبكت يسن نإو ، ةاش ىدهأ هتاف نإف

 يذلاو هأطخل ةاشو هكسنل ةاش هيلعو يمرلا داعأ قلحو حبذ ىتح رحنلا موي

 مدو هأطخل مدف ةبقعلا ةرمج لبق رازو قلحو حبذ نمو هزجي مل يمرلا لبق حبذ
 داعأ ةدحاو ةرمج ىصحلاب ىمر نمو يعسلاو فاوطلاو ةرايزلا ديعيو هكسنل
 مدق نم ليقو 3 هيلع الف يمري نأ لبق حبذ نمو ليق ، مدف كلذ هتاف نإو

 يمرب لؤافت وه ليق & يمرلا ببس يف فلخلاو مد همزل كسن ىلع اكسن
 تافرعل كيت دمحم يبنلاب مالسلا هيلع ليبج قالطنال ليقو ، بونذلا
 مم ىنمل عولطلا لبق هب هقالطنا مغ مارحلا رعشملا هفيرعتو عمجل هدر م هفيرعتو
 نسف ذئنيح رامجلا عضومل سيلبإ دصقل لك عم ريبكتب عبس يمرب هل ورمأ
 عضاوملا كلتب رم نيح ةسوسولاب ميهاربا انديسل سيلبإ ضرعتل ليقو & نهيمر
 هب بهذ دقو ةاصحب هل مالسلا هيلع ميهاربا يمرو هحبنيل ليعامسا هنبا عم
 . ملعأ هللاو كسانملا هملعيل ليربج
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 يمر دعب جاحلا هلعفي اميف باب
 ةبقعلا ةرمج

 ذخو قلحاف تحنذ اذإو ، ككسن حبذاف ةبقعلا ةرمج نم تعجر اذإف

 مث وعش صقي نأ لثم لضفأف ريصقتلاو قلحلا نيب عمج نإو كيراش نم
 نم ذخألاو كتناع قلحاو كرفاظأ ملقو كتيحل نم ذخأت الو هلك هقلح

 بجو لاط نإو ، كلذ لطي مل نإ بحتسم ةناعلا قلحو ميلقتلاو براشلا

 اهسأر ةأرملا قلحت الو تلاط اذإ هتيحل رعش نم ذخأي ليقو ، رم ام دح ىلع
 ترصق اهرصم تتأ ىتح ريصقتلا تيسن نإو نيعبصأ رادقم هنم ذخأت لب

 وأ قلحلا هل زاج قلحلا لبق ةكمب هجوت نمو ، ىنم وأ ةكمب امد تقرهأو هيف
 . عيبرلا دنع اهيف ريصقتلا

 يف ناتعكر تبدنو هيف رصقي وأ قلحيف ىنم ىلإ عجري ءاطع لاقو
 ديعلا ةالص بجت الو لضفأ دجسملاو حبذلا لبف هلزنم يف وأ ىنم دجسم

 اهالص نإ نكل نسحف ىلص نإو ث اهنع ازجأ دق عمجب فوقولا نإف ىنمب
 ريغ لالح لك قلحلاو حبذلا دعب لح دقو { ةالصلا ريبكت الإ ريبكت البف

 ءاسنلا امأو { بيطلا لح عييرلاو سابع نبا دنعو بيطلاو ءاسنلاو ديصلا

 ىلع الإ ةنس يهو ةيحضلا بجحت الو تيبلا روزت ىتح قافتاب لحلا ديصو
 . راصمألاو ىرقلا يف نم ىلع ديكأتب ةيحضلا نسئو رصحو نراقو عتمتم

 يذل او ل اق © ةفينح يأ باحصأ صعب اهبجوأو هلل ا همحر بطقل ١ لاق

 لبق همارحإ نم لحأ دق هنأل رصحملا مزل امنإو ، نراق ىلع يده ال هنأ يدنع

 رصحلاو لاق ، رامجلا سانلا يمر دعب الإ دجت مل ولو رصحلا ةرورضب ولو مامتلا
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 ىده الو كلذ وحنو برضلا وأ ةلثملا وأ لتقلا فوخو ديقلاو نجسلا لمشي
 لهأ نم ةيحضلا دارأ نمو © هل ءافولا مزل هقاس نإف هقسي مل نإ جحب درفم ىلع

 هلوقل ام ةلازإ وأ صق وأ قلح وأ عطق وأ دلج وأ رعش فتن هل هرك راصمألا

 وشب نم الو رعش نم سمي الف يحضي نأ مكدحأ دارأو رشعلا لخد اذإ ع
 ريغ هدلب يف ىحض نم نال ميرحت ال ةهارك يهن اذهو هللا همحر لاق

 همزلت هنإف ع يبنلا ةيحضلا موزلب صخو جاحلاب هيبش وه امنإو ؤ جاح
 معنلا نم الإ ةعنملاك ةيحضلا يزجت الو جحلا يف نكي مل ولو ناك ثيح

 ىحضو شحولا رقب زوجي هنأ مهضعب معزو هللا همحر بطقلا لاق
 نأ ورمأو امحل امهب يرتشي نيمهردب ةمركع سابع نبا ثعبو كيدب لالب

 مرحلل ديصب سيل ام لكو معنلا لحو سابع نبا ةيحض هذه هيقل نمل لوقي
 يدهلا يف ةاشلا نم ريخ ةرقلاو ةرقبلا نم ريخ ةقانلا وأ لمجلا يهو ةندبلاو
 نم ريخ يه ناضلا ثانإ نم ريخ يصخلاو ةيصخ نم لضفأ ناضلا لحفو

 لضفأ رقبلاو ةيحضلا يف رقبلاو لبإلا نم لضفأ زعملا ىننأو هاثنأو زعملا ركذ
 زاجو منغلا هدعبو رقبلاف لبإلا اضيأ ةيحضلا يف لضفألا نأ ليقو ، لبإلا نم
 نوكي نأب كسنل ةندب يف قوف ال نينراق وأ نيعتمتم وأ جاجح ةعبس كارتشا
 عيبك ويغو اكسن فلتخا نإ ال افلتخم وأ ةيحض وأ ةعتم وأ مهل ايده كلذ

 . لكأو
 ةيحضلا يف لبإلا نم ةعذجلا فاصو نبا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 ةنبا نود ام زوجي الو ، ةعست نع ةينتلا قوف امو ةعبس نع ةينتلاو ةسمخ نع
 ال اهنباو ضاخم تنب يزجتو ةايش سمخ نع رقبلا نم ةينتلاو دحاو نع ضاخم
 نع ةينثو ةثالث نع رقب ةعذجو دحاو نع هقحو هنود ال اهنباو نوبل تنبو هنود
 ةيحضلا يفو ةعتملاو يدهلا يف هلك اذهو ةعبس نع ادعاصف ةنسملاو ةسمخ
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 ناض عذج زوجو منغ نم ةينت نود ام يدهلا يف الو يزجي الو زاوجلاب ىلوأ
 ةتس ليقو | ةعبس ليقو ‘ ةينامث ليقو ‘ رهشأ ةرشع ليقو © ةنس هل ام وهو

 اذكو رثكاف اهفصن عوطقم الو بوقثم الو هنذا قوقشم ال ملاس زعم ينثو

 يزجت الو رضي ال نذالاو نيعلا ةمالس دعب صقن لكو ليق ، بنذلاو نرقلا

 ايعر عنمي مل جرع رضي الو ليق ، كلذ رهظ نإ ءافجع الو ءاروع الو ءاجرع

 تجرخ نإ ليقو ، لصأتست مل نإ ليقو ، عبصأ هيلع يولي ام يقب نإ نورق

 نرق الب تقلخ ولف يقلخ صقن رضي ال ليقو ئ رانب يصحخ هركو رعشل ١ نم

 ضعب نعو ءابرج الو ةنونجم يزجت الو ةيزجم تناكل نينيع الب وأ نذأ الب وأ
 ىنم لهأ دنع ةيحضلا نامزو تزاج هب بذت ام ةرقبلا بنذ نم يقب اذإ

 نيمويو رحنل ١ موي ةيحضتلا تروجو حب ذي ام دقافل رحنل ا موي لعب مايأ ةثالث

 لبق يزجت الو عبارلا لاوز ىلإ رحنلا موي نم ليقو ، ةديبع يبأ لوق وهو هدعب
 لاوزلا ىلإ هيف هتاف نمو لضفأ رحنلا مويو محل ةاشف هلبق حبذ نإف رحنلا موي

 دقف حبذ نإو ، يناثلا مويلا ىلإ رخؤي نأ هل بحتسي ءاملعلا ضعب لاق دقف

 زوجت ليقو 5 ةثالثلا مايألا يف جحلا يف وأ جحلا ريغ يف نمل زوجت ليقو ، هازجأ
 مامأ حبذ لبق الو ةالصلا لبق راصمألا يف حبذي الو ةجحلا يذ رخآ ىلإ امهل
 ف هب يلصي ام ردق سمشلا تعفترا اذإ داب حبذيو سانلاب ديعلا ىلص

 هحبذ زوجو ىنم نراقلاو عتمتملا يده لحمو يلصي نأ دعب ىرقلاو راصمألا
 ءازجو يدهلا يتابو ةيحضلا امأو ، ىنم مايأ يف مرحلا نم دارأ ثيحو ةكمب

 ماص ةحيبذ عتمتملا دجي مل نإو ، ىنم ليقو ، هلك مرحلاف رجشلاو ديصلا

ةفرع موي ركذلاو ءاعدلا نع فعضلا فاخ نإو { ةفرع مويو نماثلاو عباسلا



 زاج رشع يداحلاو عساتلاو نماثلا ماص نإو ، نماثلاو عباسلاو سداسلا ماص
 يف اهموصي لهو عجر ا ذإ ةعبس ماصو موصلا دسفي ال ديعلا لصف نأل

 مصي ملو هدلب لصو اذإو ، بطقلا دنع حيحصلا وهو هلهأ دنع وأ قيرطلا

 3 يدههلاب ليقو ، نهب يصوي ليقف رضتحا اذإو ، تمي مل ام نيد هيلع نهف
 عقوأ ءاش ثيحف ةفرع موي مامت ىلإ رشعلا لوأ نم ىلرألا ةثالثلا موصي ليقو

 . نهموص
 جحلاب مارحالا دعب الإ نهموص زوجي ال يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 هدعب امو مارحالا وهو جحلا لعف جحلاو جحلا يف مايأ ةثالث مايصو ىلاعت هلوقل
 نأ لبق رحنلا موي هلام فلت نإو { عرف هنكامأو جحلا نامز يف ريدقتو لاق

 ةفرع مويو نماثلاو عباسلا يهو همايأ يف هءافتنال دعب موص هزجي مل يحضي
 مايالا ةثالثلا مداعلا ماص نإو ، هدجو نإ الباق ةكمل هثعبي يده ةتمذب همزلو

 ةالص يف ءام دجاوك هتعتمل ةيحض هتمزل بورغلل ناو رحنلا موي لام هلخد مش

 يرصم ىلع لدب الو موصلا يف عورشلا دعب همزلت ال ليقو ، مميتب اهلخد
 اهلثم وا اهنم لضفاب اهلادبإ زاجو & ةفاب تتام نإ اهاونو ةيحض ىرتشا
 اهنمثب يرتشي نأب زوجيف لدبل امأ لدبل ال اهعيب وأ رحنلا موي لبق اهحبذال
 . اهنم لضفأ وه ام وأ ىرخأ هيلع ةدايزب وأ هدحو

 لصألا نأل اهلنمب اهلدبي ال نأ يدنع طوحألاو هللا همحر بطقلا لاق

 الإ اهنم حجرأب الإ اهيف ىلألا هتين كرتو اهلادبإ هل نسحي الف اهيف هتين ىلع هؤاقب
 ولو ةهارك الف ةفايض وأ اهلثم هنيح يف دجي الو لكأل جايتحاك ةارتعا رمأب
 وأ رشعلا يف اقلطم اهاونو ةيحض اهامس نإ مزلتو طقف اهلثمب لادبالا ناك

 حسم هتيحض حبذ ديرمل بدنو اهلبق ال رشعلا يف اهامس نإ مزلت ليقو 2 اهلبق
 نابرق اذه نأ مهللا الئاق اهبنذ ةهج ىلإ اهسأر ةهج نم ىنملا هديب اهرهظ
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 امأو ، املسم ناك نإ ويغب زوجو هديب اهحبنيف ينم اهلبقتف يتيحضو
 رئاسك اهنم قدصتلا محل ةاش يهف لعف نإف كل اهيلي نأ زوجي الف يباتكلا
 نم لكأيو ةيزجلا يطعي ناك اذإ لالح يباتكلا ةحيبذ نأل مرحت الو قدصتلا

 حبذلا دعب تقرس نإو { اهدلج عيب هركو ءاش نإ رخديو قدصتيو هتيحض

 تحبذ اذإ نكلو ، ةيح يهو اهدلج ذخأ يف اباصق طراشي الو اعامجإ هتازجأ

 . هل هاطعأ

 ةرفشلا ةيحضلا حباذ دحي ليعامسا خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 ركذيو هنيميب اهنيو ةلبقتسم رسيالا ىلع اهعجضي اهب اقفر اهارت ال ثيحب

 نإو ، اهل حبذي نم ةأرملا لكوتو ءوضو ىلع نوكي نأ يغبنيو وبكيو هلل
 ةاشلا تحبذ نإو ، زاج ارارطضا نايرعلا وأ ضئاحلا وأ بنجلا وأ يه تحنذ

 ةيحضلا نم طعي الو كلذب رمؤي الو زاج لامشلاب وأ ةلبقلا ريغل وأ ةمئاق
 تدلو اذإو ، عيب كلذ نأل اهرمأ نم ائيش جلاع وأ اهخلس وأ اهحبذ نمل ائيش

 وه لكاي نأ هلو يزجت الف تومت نأ لبق تقرس نإو 3 اهعم اهدلو حبذيلف
 لكأي ليقو © نينلثلاب قدصتيو ثلثلا لكأي ليق ، هتيحض نم هباحصأو
 سيل لقألاب ليقو & عيمجلاب قدصتي ليقو 9 رئكألاب قدصتيو لقألا
 عبرو ريقفلا سئابلل عبرو رتعملل عبرو عناقلل عبر يأ اهعبر الإ ةندبلا بحاصل

 نم لكأي الو عوطتلا يده نمو ليقو 0 ةعتملا يده نم لكأيو { اهبحاصل

 ريغ امأو قافتاب ةيحضلا محل عيب زوجي الو ديصلا ءازج نم الو ةيدفلا يده
 زوجي ليقو ضعب دنع هعيب زوجي الف كلذ ريغو رعشلاو دلجلاك محللا

 . ملعأ هللاو. اهريغو مهاردلاب زوجي ليقو ضورعلاب
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 يدملا باب

 معي ال ليقو 0 ع هلوسرو هللا مالك يف رقبلاو لبإلا ندبلا معي

 ةرشق قيلعت ديلقتلاو رعشي ملو دلقي مل نإو ةكمب رحنل قيسام يدهاو رقبلا
 هدلج قشي نأ راعشال او يده هن أ هب ملعي كلذ ريغ وأ لعن وأ هيلع رجشل ١

 دقو بيذعت هنأل راعشلا وكو يده هنأ ملعيف مدلا جرخيف هنعطي وأ
 . . ااص > .
 نم مانس يف زوجو امرحم الو اهوركم لعفي ال وهو يع هللا لوسر رعشا
 لاا . ع . ع

 . تع لعف اك نميأ نم زوجيو رسيأ
 مانسلا ةحفص يف قشي نأ ضعب دنع هتفصو هللا همحر بطقلا لاق

 ةيطع رعشأ دقو ، ربكأ هللاو هللا مسب ، كلذ دنع لوقي رخؤملا ىلإ ةبقرلا وحن

 ل نمو انموق ضعبو عيبرلل افالخ اضيا منغل ١ دلقتو نيلعن اه دلقو نيال ١ ف

 . ةبرق وأ ةداز ةورعب دلق هب دلقي ام دج

 نم قاسي نأ :يدهلا ةنس كلامو رمع نبا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 لعفي مل نإو ، ةفرع يف هبو قيلف ةكم نم هارتشا نإو ةفرع يف هب فقويو لحلا
 . لدبلا همزل

 هب فقي مل نم ىلع لدب ال نكل ةنس يدهلا فوقو ىعفاشلا لاقو

 الب يدهلا قاس نم ليقو { ةنس سيل ليقو ، مرحلا نم وأ لحلا نم ناك ءاوس
 { يده هن ا هناسلب ظذفلتي ل ام هلادبإ و هيف ع وجرل ا هل زاج ديلقت وأ راعش ١

 عوطت وأ بجاو امإ وهو اقلطم زوجو ةرورضب هنبل برشو هيلع لمحلا زاجو

 ةرافك بجومل وأ جح نع راصحإ وأ نارق وأ عتمت وأ رذنب امإ بجاولاف

 عطقو بيطلا ةلوانمو سأر ةيطغتو طيخ سبلو ثفت ءافلا وأ ديص لتقك
 ليقف قيرطلا يف راسكنا وأ لالض وأ تومب يدهلا بطع نإو & مرحلا رجش
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 رسكنا وأ تام نإ هلدب مزل رذنب ةقدص وأ ةيدف وأ ءازجل وأ ةرافكلل ناك نإ

 يف رحن نإو ، معطأو هبحاص هنم لكأ مرحلا لوخد لبق بطع نإف لض وأ
 ةجحلا يذ لبق ةكم مدق نإف هنم لكأي الو هزجأ تيبلا غ ولب لبق ولو مرحلا
 لوأ ولو ءاش نإ رحنلا موي لبق نإو 5 هافكو اهيف وحن ليلع وأ حيحص يدهب

 الإ رحني الف رشعلا يف هب مدق نإو & هنم وه لكأي الو ةقدص هلعجو لاوش

 وأ ع وطتل امو نيكاسملل مسي ملو هلل يدهأ امو هب قدصتيو رحنلا موي ىنمي

 1 معطيلو هنم لكأيلو رحنلا مويف ةرمعو جح نع وأ جح نع راصحإ

 هلعن سمغي مث هرحنيلف مرحلا لوخد لبق بطع وأ لض نإ عوطتلا يدهو
 هنم لكاي الو يده هنأ فرعيل همانس تحت ىنميلا هتحفص هب برضيف همدب

 . هلكأب رمأي الو هقيفر الو وه
 هيلع لدب الو . ه ا هلكأ هتقفرلو هل ةشئاع نعو هللا همحر بطقلا لاق

 لدبلا مزلي امنإ ليقو ، هنم لكألا عنمب لوقلا ىلع هنم لكأ ام هلدبأ لكأ نإف
 مرحلا غلب يده لك ليقو ، اكرتو الدب ويغ يف ريخو هنم لكأ نإ بجاولا ين
 ىنمب قارهي نأ دبالف عتمتلا يده الا هبحاص ىفكو هحبذ زاجو { هلحم غلب دقف

 . جحلا نع راصحالا يده ديزو رحنلا موي
 هبحاص ءاش ثيح يدهلا رحن زوجي موق لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 يده رحن مهضعب زاجأو ، مرحلاب الإ رحني الف ديصلا ءازجو نارقلا يده الا
 ليقو & ىرسيلا ةلوقعم ةمئاق ندبلا حبذتو رحنلا موي لبق ولو مرحلا يف ةعتملا
 يأ فاوص اهيلع هللا مسا اوركذاو ىلاعت هللا لاق مدلاب سانلا رضت الكل ةكراب

 هقيفر نكي مل نإ ويغ ةرافك نم لكأي نأ جاتحمل زاجو اهلجرأ ىلع ةمئاق
 ةهارك ىلع ةرونب نإو رحنلا دعب ريصقتلا وأ قلحلاو هتقفن همزلت مل نإ زوجو

 هيلع اهرجيلف رحنلا لبق قلح نإ اذكو ، هسأر ىلع سوملا رجي رعشلا ميدعو
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 رجو مد همزل حب ذلا لبق قلح نمو يزجيف قلحلا ةيفيك ا ة ىلع كلذ دو هدعب

 ال ليقو © همارحإ ىلع ليق وهف هيلع هرجي ل نإو ؤ حبذلا لعب هسأر ىلع سوملا

 عبصأ ليقو ، وكأ هسأر ريصقت يف يزجي ام لقأو ليألا مدلا الإ همزلي
 ةأرملا رصقت رصقتو هلك ومصقت الإ هيزجحي ال ليقو ©{[ تارعش ثالث ليقو © ادعاصف

 اهرعش عمجت ليقو ، عبرأ ضرع جحلا يفو ثالث وأ نيعبصأ ردق ةرمعلا يف
 رفغاو يسفن يف يل كراب مهللا لوقي نأ قلحلا دعب بدنو هفارطأ ذخأتو هلك

 تاومسلا بر نيملاعلا بر هلا دمحلا نم راثكالاو يقلح ركشاو يبنذ يل

 زيزعلا وهو ضرألاو تاومسلا يف ءايربكلا هلو ميظعلا شرعلا برو عبسلا
 ديصلاو بيطلاو ءاسنلا ريغ هل لحو ةرايزلل يضمي مث تقو لك يف ميكحلا
 وهو ربكالاب مرحل اديص ريغ لالح لك هل لحو قلحلا دعب رغصالا ليلحتلاب

 . نكر وه ذإ هكراتل جح الو يعسلاو ةرايزلا فاوط

 هترمعل نراقلا فطي مل نإو ليعامسا خيشلا 7 هللا همحر بطقلا لاق

 فاط نمو كلذ هافك ةورمل او افصلا نيب ىعسو رحنل ١ موي ةرايزلل فاطو

 ىعسو نف اوط فاط نإو 6 هيلع الو رحنل ١ موي ٥ داعأ ةكم هدورو موي هج

 عكر نمو رحنل ١ موي جحلل داعأو ‘ ةرمعلل هافكو ءاس ] ةرمعل او جحلل نييعس

 عماج نمو ىعس نإ يعسلا دعب ولو عوكرلا ديعيلف رصعلا دعب ةرايزلا فاوطل
 و ١ هلبق ماعط ءارش ةرايزلل فوطي نلو م د همزلو هت هجح دسف ةرايزل ١ ف اوط لبق

 رئازلاو لضفأ اهليجعتو هيلع الو ءاسأ قيرشتلا ىضم ١ لإ ةرايزلا رخأ ن نمو هدعب

 ءاعدو يعسو فاوطو ، ةبيش ينب باب نم لوخد نم هترمعب لعف ام لعفي
 فرصني مث مزتلملا نايتإو مزمز ءام نم بارشو فاوطلا يتعكرك كلذ ريغو

 ةكمب تيبي الو اهدعب فئاط ليق & أطخأو ةرايزلا دعب عوطت فاوط الب ىنمل
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 لهأ نم ةياقسلا لهأل ع هللا لوسر زاجأو ؤ قيرشتلا مايأ ىنمب تيبيو
 © مرحل لح نم ايده قاس ةكم تابو راز نمو ىنم يلايل ةكمي اوتيبي نأ هتيب
 . ءاسأو هيلع ءيش ال ليقو

 ثيح تبف ةرمجلا تيمر اذإ سابع نبا نعو هللا همحر بطقلا لاق

 تاب نم اندنعو لاق ةكمب تيبي نأ راز اذإ يلابي ال نسحلا ناكو لاق ، تئش

 زيجأو ايشام لاوزلا دعب رامجلا يمريو مد همزل انئمطم اهب مان وأ ةرايزلا دعب اهب
 ابكار رحنلا موي اهامر ةع هنأ يور اك رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ولو ابكار نهيمر
 ةبقعلا ةرمج يمرتو اذه يجح دعب جحأ ال يلعل مككسانم ينع اوذخ لاقو

 لاوزلا دعب رحنلا موي دعب ىمرتو اهريغ ىمري الو لاوزلا لبق رحنلا موي
 لاوزلا دعب روهمجلا دنع اهيمر داعأ لاوزلا لبق اهامر نإو ، ثالثلا تارمجلا

 عولط نم رامجلا يمر ىلع نب دمحم لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 هيلعو اهامر ليللا ىلإ ةبقعلا ةرمج يمر ريخأت دمعت نمو اهبورغ ىلإ ,سمشلا

 ةراهطب يمرلا بدنو دغلا نم سمشلا لوزت ىتح اهيمري ال رمع نبا نعو مد
 غرف اذإف ريبكتبو تايصح عبسب قرشملل ةيلاوملا ةمجلا نم هؤادتبا نسو
 كلذب وعدي ةورملاو افصلا ىلع هب اعد امي اعدو فقوو ةلبقلا لبقتساو اهمدقت

 اهيمريو هنيمي اهلعجيو ىطسولل لامشلإ تاذ اهنع يضمي مم تارم ثالثو ءاعدلا

 اذإف ةبعكلا ىلإ ههجوو اهمامأ فقيو يداولا نطب نم ىطسولا يتأي ليقو

 اعدو اهراسي نع يداولا يف اطباه نوكيو ليسملا دنع اراسي اهمدقت غرف

 نطب نم اهيمريو ةبقعلا ةرمج يتاي مت اثالث ةورملاو افصلا ىلع هب اعد امب كلذك

 غرفأ اذإف ويغ نم زوجي ال ليقو ، ويغ نم زوجيو لضفأ وهو يداولا

 ىلإ بهذي الو قيرشتلا مايأ كلذ لعفي فوقو الب ءاش ثيح نم فرصنا
 . لستغا ءاش نإو ءيضوتم وهو الإ دحأ يمرلا

٢١٧٦



 يمر هركي لاق عيبرلا نأ ليعامسا خيشلا ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 ثلاثلا يف ىمر يناثلاو لألا مويلا يف مري مل نم نأو ، هازجأو لاوزلا لبق رامجلا
 نأ ىلإ كلذك نهديعي مث نهرخآ ىلإ اعبس اهيمري نأب اهلك مايألا يصحب
 نم نأو ، فقومب يصحلا نم اهددعب الك يمري نأ هل ليقو { ددعلا يضقني

 فلاخ رابكب ىمر نم نأو ، كلذك هيمر متأ رامجلا يمر يف هءوضو ضقتنا

 يمرلا زوجيو يصحلا ريغ ءيش وأ مظع وأ رد وأ ؤلؤلب زوجي الو هتزجأو ةنسلا
 نإو ، لضفأ هلصأ نم ريغصلاو دحاو رجح نم ةروسكم راغص ةراجحب

 هعضوو اهنم ىند نإ ال هازجأ احرط اهيلع يصحلا حرطو ةرمجلا دنع فقو
 ةعبرأ كلتف مد عبرألا هيلايل نم لكب همزل اهب ال ىنم يلايل تاب ن نمو اعضو

 ائيش معطي ليقو ، مهرد هيلعف ةليل اهنع تاب نم ليقو © عال صخرو ءامد

 نم ىلع ءيش ال ليقو ، مد ثالثلا يفو نامهردف نيتليل تاب نإو ، ديدحت الب

 الإ قيرطلا يف ليق ، برشي الو يمري ناك نإ اهلك اهيلايل ولو ىنم نع تاب
 الف ريسي لمج ىلع وأ لمحم يف مان نإو © ىنمب ةعيابم هلو شطعلا هدهجأ نإ
 . هيلع

 نمو هيلع الف هانيع رئازلا تبلغ نإ بوبحم نعو هللا همحر بطقلا لاق

 ارظتنم سعن نإ ليقو ، حبذيلف سعنف ضرأ وأ لمحم يف ولو هبنج عضو
 . هيلع الف مونلل ادمعتم ال لمحم يف وأ ةكمب هباحصأل

 نيقيرطلا قرتفم ةكم دح نأ ىسوم وبأ ظفحو هللا همحر بطقلا لاق

 حبصأ نإ مدف ةكم ةهج ىلإ امهقرتفم لبق مان نإف ، ىنم قيرطو قارعلا قيرط
 اليل وركذت ةأ هكردأ نإ ليقو { ةاش حبذ رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر هتاف نمو

 ج ورخب الإ مدلا همزلي ال هنأو ، لاوزلا لبق دغلا نم يمري هنأ ليقو ، هيف ىمر
 يف هلدبأ نيطسيألا نيمويلا يف رامجلا يمر هتاف نإو ، رفنلاب وأ قيرشتلا مايأ

٢١٧٧



 بيترت بوجو يفو هيلع ءيش الو ويغب وأ دعأ يذلا مايألا ىصحب ثلاثلا

 هلك هتاف نمو ، كراتلا مزلأ ام بترملا ريغ مزلأ هبجوأ نمف فالخ تارمجلا

 . رحنلا موي ةبقعلا ةرمجب ةرشاعلاو عست كلتف ةاش موي لك ةرمج لكب همزل

 .موي سمش بورغب اهيمر تاوفف ةبقعلا ةرمج امأ هللا همحر بطقلا لاق

 رحنلا موي يلي يذلا مويلا نم رجفلا علطب ليقو ، ةالصلا لولحو رحنلا
 تاف دقف ةالصلا تلحو موي لك سمش تبرغ اذإف { ناتريخألا ناترمجلاو

 . رجفلا علطي ىتح ليقو © مويلا كلذ يمر

 كرادت هب مكحن مل اذإو ، مدلا مزل تاوفلاب انمكح اذإف بطقلا لاق

 يذلاو لاق ، قيرشتلا مايأ يضمب الإ تاوف ال هنأ روهشملاو لاق ، مد الو يمرلا

 روهشملا نإف ، رحنلا موي يمرلا الإ ةالصلا لولحو موي يضمب تاوفلا يدنع

 هلوأ يمرلا مظعأو حيحصلا وهو لاق ، ةالصلا لولحو سمشلا بورغب هتاوف
 . هرخآو

 يمرلا باوث نأ مظعأ لوألا يمرلا نوك هجوو هللا همحر بطقلا لاق

 هجوو مئاصلا راطفإ لولحب حصألا رهشألا ىلع توفي هنأو رثكأ رحنلا موي

 ءيجي ىتح روفنلا نع ةرباصملل اباوث رثكأ هنأ مظعأ ريخألا يمرلا نوك
 دمعتو عبس نم لقأب رحنلا موي ةبقعلا ةمج ىمر هنأ نقيت نإو ، يمريو ثلانلا
 كرت نإ ةاصح لكب انيكسم معطأو ةاش حبذ همايأ تضقنا ىتح يقابلا كرت

 نإ رثكألاب مد همزلو ناك موي يأو تناك ةرمج يأ اقلطم يمرلا يف لقألا
 . ىضم امل ىمر الإو همايأ تضقنا

 وأ ةاصح ىيف نيعباتلا نم ةفئاط تصخرو هللا همحر بطقلا لاق

 رحنلا موي ةبقعلا نم ةاصح يسن نم جاتلا يفو لاق ، ادمع ولو نيتاصح

 هيف هلك اهيمر يسن نإو ، حبذي ليقو { انيكسم معطأو اهامر حبصأ ىتح

. ٢١٨



 حبذف ةبقعلا اهنظو رحنلا موي ىطسولا ىمر نمو ، حبذو اهامر حبصأ ىتح
 اهامر نإو ، يمرلا داعأو نامد ليقو ، مد همزل اطخأ هنأ ادغ ملع مث قلحو

 نإ يمرتو الباق جحو ةندب هيلعف اطخا هنا ملع مت ءيطو مت اهدعب ام ىضقو
 ريخأتلا وأ ميدقتلاب هيف أطخأ ام لكو حبذي مل ام هبورغ ىلإ رحنلا موي تيسن

 نوكي ال رفنلاو حبذلاو يمرلاو مد همزليف قلحي وأ رصقي مل ام هازجأ هيف عجر مغ
 ال يبص نع يمريو اليل ولو هلدبأ هتقو تاف نإو ، عار وأ فئاخل الإ راهنب الإ
 ءاسأ اهدمعت نإو ، ءيش الو عبس نع يمرلا ةدايز يف داسف الو هوبأ عيطتسي

 نإو © اتس دازو ةدحاو اتدع اعم رثكأ وأ نيتاصح ىمر نإو ، ديعي ليقو
 ةاش ليق ىدهأ ريبكتلا هتاف نإو ، ريبكتب يمرلا داعأ يمرلا عم ريبكتلا يسن

 وأ ةدحاو ةيبكت يسن نإو { ءادهإ الو ريبكتلا كرتب هيلع ةداعإ ال ليقو

 نإ ريبكتلاب رثكأ وأ نيتاصح وأ ةاصح يمر ديعي ليقو ، كلذ داعأ اهفعض

 ةداعإ نع هيزجيو افورعم عنص الإو رابدالاو فارصنالا لبق هنيح يف ركذ

 رامجلا ىمرف ةاصح نيرشعو ىدحإ ذخأ نمو هموي يف ركذت ولو ريبكتلا
 اعبس نيتيقابلا ىلع داعأو ىلرألا اهب ىمر نهيأ نم ردي مل ةصح هديب تيقبو
 . اعبس

 هركو ةاصح الك يمري نأ هيزجي ةكم لهأ لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 . مرحلا ىصح نم ناك نإ ةداعإ الب ليق & هب يمر ىصحب يمرلا

 ةرمجلاب هيمر لصتي مل نإو ، يمرلا مدعك هب يمرلا نأ حيحصلاو لاق

 لكل .معطأ دعي مل نإف ، ةداعالاب لوقلا ىلعو دمعتي مل نإ ال ليقو 3 هداعأ

 عقو نإ يزجي ليقو ، هداعأ ناسنإ ريغ ولو هب فداص نإو { انيكسم ةاصح

 ىنمك مساوملا يف ةعيابملا تزاجو ث اهريغ ىلع هعوقو دعب نإو ةرمجلا ىلع

٢١٩٦٩



 عم حار لجعت نإ يناثلا وأ لجعتي مل نإ ثلاثلا مويلا يف غرف اذإف عمجو

 عم ىنم نم جورخلا زاجو فاوطلا نم رثكيلو ءاش ام اهب ماقأو ةكمل سانلا

 اهنفدي مل نإو ، ةبقعلا ةرمج لصأب ىصحلا يتاب نفدو يناثلا يشعب لزألا رفنلا
 ج ورخلا لبق ليللا هكردأ نإو ، سأب الف اهب يمري ويغ اهاطعأ وأ اهاقلأ لب
 . ملعأ هللاو عادولل يضمي مث ثلاثل دوعقلا همزل ىنم دح نم

٢٢٠



 كلذ ريغو جحلا تاوف يف باب

 هناكم نم مرحأ الإو هنكمأ نإ هيلإ عجر تاقيملا نم مارحالا هتاف نم

 مد همزل سمشلا ع ولط لبق ىنم نم جرخ نمو هنم مرح مل نمل جح ال ليقو
 لعف تافرعب فوقولا هتاف نمو ، ةنسلا فلاخ هنأل لاق هللا همحر بطقلا دنع
 هيزجي ل هنأ عم جحلا مامتإ ةينب ىعسو فاوطب رازو ليق ، جاحلا هلعفي ام ىنمب

 ةبناجم رمع همزلي مل نكل باطخلا نب رمع لوق كلذو بطقلا لاق

 جحلا عم لباق نم يدهلا رمع نبا همزلأو هيلع يده ال نكل ءاسنلاو ديصلا
 هيونيو سانلا عنصي ام عنصي هنأ حون وبأو عيبرلاو ةديبع وبأ لاقو

 نإ عادو دعب هدلبل حارو . ه ا رمع نبا همزلأ امك ايده هومزلي ملو لحيو ةمع
 لباق نم جحي ىتح ءاسن الو اديص بيصي الو ىنم دعب ةكمب دعقو تيبلا راز

 ليقو ، مرحملا هنع يهن ام سابلو سأرلا ةيطغتو ثفتلا ءاقلإو بيطلا هل زاجو
 لبق عمج ةليل اهب فقو نإ ليقو & تافرع تاوف دعب جحلا لاعفأ نم ءيش ال

 نم ةرمعب مرحأ الإو عمجب سانلا عم رجفلا ةالص كردي مل ولو هكردأ رجفلا
 موزل عم همارحإ نم لحيف هيلعو لباق نم جحو يده همزلو رمتعيو هناكم
 نع بنجتلاو يدهلا همزلي مارحالا دعب ةرمع وأ جح نع رصحملاك يدهلا
 يف دقعني ال جحلاب مارحالا نال كلذو 3 لباقلا يف جحي نأ ىلإ ءاسنلاو ديصلا

 هنع رحن اذإف هعم ناك نإ يدهلا ثعبي هنأ هيف ليق رصحملا نأ عم رهشأ ريغ

 ريغ هل لح هنافرزي ملو قلحو حبذ ىنمب وه نمك ديصلاو ءاسنلا ريغ هل لح
 هتاف يذلاف ىمرو اعمجو تافرع دهش دق ىنمي نم نأ عم ديصلاو ءاسنلا

 رمتعي ىتح وأ لباق نم جحي ىتح ءاسنلاو ديصلا هيلع مرحي نأب ىلوأ فوقولا
 وبأ لاقو لح اذإ ءاسنلاو ديصلا هيلع مرحي ال رصحملا يف ليقو © اهنم لحيو

٢٢١



 هلعجيو سانلاك عنصيلو اهب فوقولا هتاف نمل جح ال عيبرلاو حون وبأو ةديبع
 لاقف جحب مرحا نم ليقو {}ك هداعا بجاول ناك ناف همارحإ نم لحم ح ةرمع

 هاون حص يلحم وهف تسبح ثيحف الإو يل تمت نإ ةرمعف ةجح نكت مل نإ

 هعم نكي مل نإ حيرستلا جري ملو سبح ثيح همارحإ نم لحيو ، سبح نإ

 زوجيو ىنم ريغ يف وا ىنم موي لبق ولو مرحلا وهو هلحم غلبي ىتحف الإو يده

 . ةرمعف هنع سبح نإو & جح وهف رسيت نإ هنأ يونيو جحب مرحي نأ هل
 نم لحيو دعب رصحملا نأ ليعامسا خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 رصح ١ نأ انباحص أ ل اقو ل اق 0 روهمجل ا دنع رصح أ ثيح هجح وأ هترمع

 موي يف رحني هيف رصي مل نإ مرحلا ىلإ ةيده ثعبي ضرم وا ودعب ةرمع نع
 هحبذ مرحلا ف ناك نإو ئ مويلا كلذ ىضم اذإ همارحإ نم للحتيف مولعم

 . ىرخأ ةجح هيلعو لح دقف جرع وأ رسك نم يع هنعو ناك ثيح
 ةرمعب لحأ نم نأ قحلاو لاق ، ايده هيلع نأ ىلع ءاملعلا رثكأو لاق

 مئاق لدبلاف ةرمعب لح اذإ هنأل هيلع يده ال وأ لوق وه اك دحاو يده همزل

 ال همارحإ ضفر نمك سيلف ءادتبا ةرمعلاب مرحأ دق هناكف هنم لدبملا ماقم

 . ءيش ىلإ
 رصحلاو ودعلاب رصحملا نيب قرف ال هنأ رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق

 . هوحنو ضرملاب
 فقاول ١ ىلع يمغأ نإو ودعلا رصح الإ رصح ال سابع نبا لاقو

 هلهأ ىلإ جرخي الو هجح مت ىنم مايأ تضم ىتح سبح وأ ةفرعب لاوزلا دعب

 © زاج يقابلا هنع متأو هقيفر وأ هيلو هعمو هفوقو دعب تام نمو روزي ىتح الثم

 نم يقب ام هنع ممتيو جح دق ليقف لاوزلا تقو لبقو فوقولا دعب تام نإو
 مامتإ حصي ال ليقو ، فقاوب سيل نم هل همتأ نإ الإ فوقولا ةيقب ريغ كسانملا

٢٢٢



 يلولا مدقيو هفوقو لاك مدعل الصأ متي ال ليقو 3 هدعب ام متيو & فوقولا ةيقب
 روزي مث تيملا نع يمري ىنمل كلذ دعب عجريو يعسلاو ةرايزلاو يمرلا يف هسفن

 دق هنأل الومحم ولو امهيلع ردقي ال نم ىلع ةرايزلاو يمرلا دارأ نإ كلذكو هنع
 ويغل جحلا لامعأ ضعبب هجح لامعأ نيب لصفي الف هسفنل جحلا يف لخد

 نع يمرل ا دارا نم نأ ليعامس ١ خيشلا ا ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 ةاصح نيعبرأو نيتنثا ذخأي ءاملعلا ضعب لاق ، يمرلا ىلع ردقي ال ضيرم

 انباحصأ ضعب لاقو لاق ، هسفنب أدبي ةشع عبرأب ةرمج لك يف يمريو موي لك

 همزل عمجب فقي مل نمو كلذ دعب ضيرملل نهيمريو هسفنل اهلك رامجلا يمري

 كراتو اضيأ تبي مل نمو هب عدي ملو هب فقو نم اضيأ ليق مزلو راتخملا ىلع مدلا
 يمر كراتو ارارطضا ال انايسن وأ ادمع سمشلا عولط ىلإ رعشملا نم ةضافالا

 مد هب مزل ليقو ، هب رمؤي الو يمرلا لبق حبذلا رضي الو رحنلا موي ةبقعلا ةرمج
 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو ال ليقو ، حبذلا لبق ارصقم وأ اقلاح مزلو
 نأ لبق تقلحف رعشأ ل هللا لوسر اي لاقف 8 :ك هللا لوسر ىلإ لجر ءاج
 لبق ترحنف رعشأ مل هللا لوسر اي لاقف رخآ ءاجو جرح الو حبذإ لاق حبذأ

 نم رحنلا موي وهو مويلا كلذ يف لئس امف لاق جرح الو مرإ لاق يمرأ نأ
 . جرح الو لاق الإ ءيش نع عادولا ةجح

 نايسن وأ ادمع كلذ لعف نم ىلع مد ال ليقف هللا همحر بطقلا لاق

 كلذ نأ هللا امهمحر ةديبع يبأ نع عيبرلا لاقو لاق © هب أطخأ امل لدب الو

 . دعب هل الو ويغل ال هيف هلأس نمو مويلا كلذب صاخ هكي هنم صيخرت
 الو ىلاعت هلوقو كلذ نم عنملا ثيداحأ نأ يدنع ههجوو بطقلا لاق

 وه اذه نأل راصحالا ريغ يف ولو هلحم يدهلا غلبي ىتح مكسومر اوقلحت
 ديفي عادولا موي هصيخرتو ةدعاق كلذ نم لك ديفي راصحلا يف ةيالاو ناشلا

٢٢٢٣



 مد ارصقم الو اقلاح ال ةكم نم اجراخ مزلو مدقم ةدعاق دافأ امو نع ةعقو او

 مزلو روصم غلب ولو هدعب وأ هماع نم ةرايز الب ةكم نم اجراخ ع وجرلا مزلو
 ةأرما وأ اديص بصي مل نإ يعسلاو ةرايزلاو عوجرلا دعب هجح متو اضيأ مدلا

 نم ليقو © لباق نم جحلاو مدلا همزلو دسف الإو جحلا نم جرخ هنأ دقتعي وأ
 ةجحلا يذ نم اموي نورشع ليقو ، هجح دسف ةجحلا وذ ىضم ىتح رزي مل

 لبق وأ قلحلاو حبذلا لبق راز نإ اذكو ، هدعب اهداعأ يمرلا لبق راز نمو
 نم لقأ يزجي الو هجح متو هفاوط هيزجيو ال ليقو ، دعي مل نإ مد همزلو قلحلا
 نإو ىنبو عكرو هعطق فاوطلل عكري مل هنأ هيعس يف ركذت نمو طاوشأ ةعبس

 لبق عماج نإو © هيف عكر ىنمب هركذت نإو © هيلع الو ىلص همامت دعب ركذت

 . ملعأ هللاو هحح مو حبذ يعسلا

٢٢٤



 تيبلا عادو يف باب

 اعبس هب فوطيو تيبلا يتأي نأ ةكم نم فارصنالا دارأ نمل نس

 مزعو كلذ ريغو ءارشو عيب نم هلاغشا ىضق اذإ عادولل فوطي امنإو ، عادولل
 مث مد عادولا كرتب مزلو يكم ىلع عادو الو لغش هل قبي ملو ، فارصنالا ىلع
 ةرمعلا دنع لاق ام لوقيو هسأر ىلع بصيو هنم برشيو امزمز يتأي مث عكري
 ىلع هانميب دمعتيو رجحلاو بابلا نيب موقيو عجري مت ءاعدلا نم ةرايزلاو
 رادجلاب هنطب قزلي مت راتسالا ىلع هارسيب ضبقيو هدي غلبت ثيح هتفكسا

 يف ةأرملاو مد فاوطلا دعب نإو فاوطلا 'يتعكر كرتب مزلو هل حتف امب وعديو
 تئطو مث تفرصناو تضاحف عكرت. ملو هل تفاط نإ ليقو ، لجرلاك لكلا

 تكرت نإو © اهيلع سأب الف ىطولا لبق مرحلا يف تعكر نإو ، مد اهمزل
 يف ءاعدلا ةلاطإ بدنو رهطت ىتح اهيرك سبحتو مد اهيلعف عادولا ضئاحلا
 . عادولا دعب يرتشي الو عيبي الو ماقملا اذه

 عادولا دعب مان وأ ىرتشا وأ عاب نإ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 الهاج وأ ادمعتم هدعي ملو جرخ نإو ، لواطتي مل ام يناوتلا هدسفي الو هداعأ

 الو انيمس ناكنإ ناض نم زاجو ةعذج ال زعم ينث مد همزل هدعي ملو هدسفأ وأ

 هداعاف عادولا دعب اباتك زيزعلا دبع نب رمع بتكو عادولا دعب تافتلاب ساب

 رفان هيلع ام يضقيو فلعلاو ماعطلا يرتشي نأ عدوملل ءاطعو رباج صخرو

 يلصي ىتح دجسملا نم جرخي الف ةالصلا تقو ريغ يف عدو نمو هقيرط ىلع
 ءارشب الإ هدجي ملف هب ًاضوتي وأ هبرشي امل جاتحا نإو مد همزل جرخ نإو

 هباحصأ ضعب يصويو رام وهو نيد نم هيلع ام ضقيلو لهمتي الو رتشيلف
 هيف دعق نإ اذكو حبذ الإو هداعأ هيف مانو هتيبل بهذو عدو نمو هعادو دعب
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 ءاركلا بلط يف دعقو دعولا يف لامجلا هفلخأ وأ يشعلل ةادغلا نم لغشل

 جورخ دعب سعن نمو لوألا هازجأ يشعلا ىلإ ال هتلحار ءىيهت يف دعق نإو
 نمو مون الب عجطضم ىلع الو ةبلغ سعن نم ىلع الو هيلع الف ةكم رود

 نمو عدوي مث يلصي نأ هل بدن ةالصلل يدون مث عادولا وهو ردصلل فاط

 نإ هيلع الف هل يرتشي نم رمأو عدو نمو هعادول فاوطلا داعأ اهرظتنا مث عدو

 . ماتخلا نسح هلأسنو هالوم لءعاسيو تيبلا قارف ىلع انيزح يضميو ىضم
 هللا دمحا ويغلو كجح هللا لبقت يلوتملل لاقيو هللا همحر بطقلا لاق

 . ملعأ هللاو هتيب ىلإ كغلبو كملس يذلا
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 لع يبلا ربق ةرايز يف باب

 ذايعلاو هافج دقف هرزي ملو جح نم نكل ةع يبنلا ةرايز الب متي جحلا
 هللا لوسر سرعم هترايز ىلإ باهذلا يف غلب اذإو هل لاستغالا يغبنيو هللاب
 ةبوتكم رضحت مل نإ نيتعكر هيف ىلص ةقيلخلا يذ دجسم راسي نع هع
 اذإو ةيالا ةنيدملا لهأل ناك ام ةذاعتسالا دعب لاق ةنيدملا ناينب لباق اذإو

 دجسملا دصقيو أضوتيو حلا.. لوسر مكءاج دقل © لاق اهككس لخد

 ملسيو يضمي مث نيتعكر ىلص دجسملا لخد اذو مالسلا باب نم لخديو
 لوقيو ركب يبأ ىلع ملسيو عارذ ردق رخأتي مث وعديو هللا لوسراي لوقيو هيلع
 امب امهنم الك حدميو رمع ىلع ملسيو اليلق رخأتيو هكلع هللا لوسر ةفيلخاي
 اذإ ليربج ماقم كلذ دعب يتايو راقوب كلذ لك يف وهو هللا نيدل ءالعإ ءاش

 ةرايز ءاسنلا كلا ىلع سيلو وعديو بازيملا تحتوهو ع هللا لوسر ىلع نذأتسإ
 يغبنيو كلع هللا لوسر هجو ةلباقم ىلإ لوصولا لبق نكرلا ملتسيو ع وبق
 هيبحاص ىلعو ...3

 يبأ ةيراس يتأي نأ بدنو ءادهشلا ىلع ملسيو ميهاربا هدلو هيفو عيقبلل بهذيو
 اهنم أضوت يتلا رابالا نم أضوتيو هتبوت تلزن ىتح اهب هسفن طبر يتلا ةبابل
 مكيلع مالس لاق ءادهشلا روبق ىتأ اذإو هتكرب ءاجر برشيو يع هللا لوسر
 ابق دجسمو وعديو يلصيو بازحالا دجسم يتايو رادلا ىبقع معنف مبص امب

 لبج يتأيو حيضفلا دجسمو هدلو ميهاربا مأ ةبرشمو تبس لك ليق ، كلذك
 عاطتسا ام دهاشملا عبتتي نأ هل يغبنيو ءادهشلا ىلع ملسيو ةعمج لك دحأ
 هللا لوسر ىلع ملسيو دجسملا يف لصيو نكمأ نإ لستغيلف جورخلا دارأ اذإو

 . كلذ هللا انغلب سدقملا تيب يتأي نأ هل يغبنيو مهعدويو هيبحاصو ر
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 تارافكلاو ناميالا يف باتك

 هلل ةفص وأ هللا مسا ركذب ءيشلا ديكوت اعرشو ىنملا ديلا ةغل نيملا

 دقعنم وأ وغل امإ نيماو بنذلا رتست يأ رفكت اهنأل ةرافك ةرافكلا تيمسو

 هب دادتعالا مدعو هطوقسل ةرافك الو وغللا يف مثإ الو ويغ وأ حابم امإ دقعنملاو

 ال ةعرسب مالكلا لوصول هب قطنلا يف ادمع ناسللا هيلإ قبس ام هنأ راتخملاو

 ال السرم هللاو ىلبو هللاو الك ةين دقع الو هدصقي مل ذإ مسقلا ىنعمل دمعب
 . ادصق

 رباجو ةشئاع لوق نيملا يف كلذب وغللا ريسفتو هللا همحر بطقلا لاق
 ىلع ةرافك الف هيلعو يرهوجلا حرص هبو لاق © هللا مهمحر انباحصأ دمتعمو
 ىلع تلغ ال هنأل اطلغ دقعلل هقطن فلاخم ىلع الو وفعملا وغللا هنأل هب قطان
 ام فالخ نيبتي مث فلاحلا نظ يف يعطق ىلع نيملا وه وغللا ليقو ملسم

 ماق دقل هللاو لوقت نأ ديرت نأ لثم اطلغ دقعلل قطنلا ةفلاخم ليقو هيلع فلح

 . ديز دعق دقل هللاو ىلإ كناسل قبسيف ديز
 يف ناك ام وغللا ناميإ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو هللا همحر بطقلا لاق

 لاح نيميلا يه ليقو بلقلا هيلع دقعي ال ثيدحو ةموصخو حازمو لزه
 ةيصعم يف نيملا ليقو بيسملا نبا لاق هبو دقع الو مزع الب رجضو بضغ

 همزلت ليقو هيلع ةرافك الو مرحملا كرتيو ضورفملا لعفي ضورفم كرتو مرحم لفك
 كرتيو بودنملا لعفيلف هوركم لعف وأ بودنم كرت ىلع فلح نإو ةرافكلا

 تقو ثنح ةيصعم ىلع فلح نم ليقو همزلت ال ليقو ةرافكلا يطعيو هوركملا

 شرعلاو ةبعكلا قحو دجسملا قحوك هللا ريغب فلحلا وه حابملا ريغو هفلح
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 رفكل ١ هيفو اضيأ هيف ةرافك الو هسأرو نالف ةايحو ةكئالملاو ايبن ل او يسركل او

 . بهذملا يف لاوقأ نايصعلا وأ ةهاركلاو

 ثيدحلا يف يهنلا دورول ميرحتلا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 سانلا لاحب ليق قفرالاو لاق © ةنيرق هفرصت مل ام حيحصلا ىلع ميرحتلل يهنلاو

 الب هللا ريغب فلحلا زاوجب ءاملعلا نم لئاق الو ميرحتلا ال كلذ ف ةهاركلا

 . ةهارك
 رذنو قتعو قالطك هللا ريغب ادحأ مآلا فلح اذإ يدرواملا لاقو لاق

 . هلهجل هلزع بجو
 © عنملا حيحصلاو قالطلاب فيلحتلا انباحصأ ضعب زاجأ دقو لاق

 مياو دملاب هللاو هللاهو هللاوو هللاتو هللاب فلحي نأ اهدحأ { ةعبرأ رفكملا حابملاو

 برو ةبعكلا برتو يبرتو نمحرلاتو ةبعكلا برو كبرو ينرو هللا نميأو هللا

 . 0 اقب يأ هلل ١ رمعكو هل الجو هتزعوك ةيتاذ

 ةيلعف وأ ظفللا اذه يف ةرافك ال مشاه لاقو 5 هللا همحر بطقلا لاق

 لوق ةفصلاب مسقلا نمو تاذ ةفص مالكلا لبقو همالكو هتنامأو هءايحإك

 هذهب مزلتف كلئاوغإبف يأ ينتبوغأ ايف لعفلاب مسقلا نمو كتزعبف سيلبا
 طرشلاو مازلالا جرخم ةجراخ نيميب فلحي نأ اهيناث ڵ ثنح نإ ةرافك ناميالا

 وأ ةقدصب وأ هللا هأربأ نإ تيبلل ىشمو الام هللا هاطعأ نإ جحلاب فلحك

 ىضتقم وه اك ثنح نإ همزل كلذ نم ائيش هسفن مزلا نمف ، قالط وأ قتع

 . رذن هدنع كلذف هل هانمزلأ ائيش هسفنل مزلأ نم رباج لوق
 لاق © ةندبب وأ جحلاب وأ دهعلا وأ يشملاب فلح نم ءاطع لاقو لاق
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 نم يه قالطلاو قتعلاب نيماو نيمي ةرافك هيلعف ثنحو كلذ وحن وأ ينعي

 . ةلسرم ليقو ةظلغم هللاب دهعلا ةرافكو قاسفلا ناميإ

 لك ليق دقو لاق & تالاؤسلا بحاص لاق هبو هللا همحر " لاق

 لتقلا ةرافكك ةظلغمف راهظلا ةرافك الإ ةلسرم ةرافك هارجم ىرج امو نيمي
 دهعلا فضي مل نإ مت الو ةكرب نب دمحم هللا دبع وبأ هراتخإو لاق ى صنلل

 مزلتو ةلسرم ليقو ةظلغم ةدحاوف هتلافكو هقانيمو هللا دهعب لاق نمف 0 هللا ىلإ

 هللا دهع يلع لاق اذإ كلذكو ةدحاو ليقو ددعلا ردقب ادهع نيسمخ افلاح

 يف ءيش الو ادحاو اباوج اه لعجو ءاش ام ىلإ قطنلا ريركتب هللا دهع يلع

 هل ليق نمو ال ليقو نيمي ليقف 0 هللا يسرك قحو يف فلتخاو يسركلا قحو
 اذكو ةظلغمف لعفي مل مث معن لاقف لعفت كنإ كيلع نودهاش هتكئالمو هللا

 نإو ةلسرم اذ يف ليقو نكي ل هنأ ملعي وهو اذك ناك دقل هللا ملعي لاق نإ

 ناميالا يف لاق نم لوق يف الإ ةظلغمف نكي ملو اذك ناك هنأ هللا ملع لاق

 . ةلسرم اهلك
 هنأل ثنحي مل ولو ةلسرمف نالف ةايحب فلح نم رثأ يفو بطقلا لاق

 وأ يدوهي هنأك مالسالا نم هجرخي امب فلحي نأ اهثلاث ويغ هللا عم كرشأ

 همزلتف اذك لعف نإ اهوحنو نيقفانملا وأ نيملاظلا نم وأ سمش دباع وأ ينارصن
 ههجو حبق وأ هنعل وأ هحبق وأ هللا هازخأ اذكو ةلسرم ليقو ثنح نإ ةظلغم

 هلك كلذ لمتحيو ةلسرم ليقو ةظلغم كلذ يف هللاب ذايعلاو منهج هلخدأ وأ

 ولو ةلسرم ليقو ةظلغم ليقو هيف ةرافك الف نذإو رشلاب هسفن ىلع ءاعدلا
 نم وني ملو اهوحن وأ ةنعللا هيلع لاق نم ىلع ءيش الو ةيبك هنأل ءاعدلا ىون

 لوحتلا ىون نإف قرشملا ىلإ يلصي هنأ لاق نمو ملسم وأ كلم وأ يبن وأ هللا

 الف ةبعكلا يبرغ نوكي ىتح بيغلل رفاسي هنأ ىون نإو ةظلغمف هنيد نع
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 هيلع ءيش ال ليقو ةلسرم ليقو ةظلغمف لعف نإ هيف هللا كراب ال لاق نإو هيلع
 ثنحيو فلحي ناك نمو رفغتسإ ثنحو ناطيشلل وأ نالفل دبع وهف لاق نإو

 ليقو نيعباتتم موصي ليقو ناميإ ةثالث رفك هب فلح ام الو فلح هكردي ملو
 فلح ام عيمج نع ةظلغم هيزجيو لسرملا يف طاتحي ليقو كشي ال ىتح طاتحي
 ةظلغمف ارامح نعل نمو هسكع ليقو لسرم هنأ ملعي ىتح ظلغم وه ليقو

 هنكل نيمي يرصب سيل امب فلحي نأ اهعبار آ فلح الب ولو ةلسرم ليقو
 وأ تمسقأ وأ كيلع تفلح وأ كيلع تمسقأك هاونل فلاحلا دريف ةيانك

 هللاب ذوعأ وأ هللا ذاعم وأ مسقلا باوج دعب ركذيو كيلع ركذ نودب تفلح

 انيمي دارأ نإ همزلتف هللا رمعل وأ ديهش يلع هللا وأ هللاب دهشأ وأ هلل شاح وأ

 ال ليقو ركذي مل نيح ال هللا ركذ نيح بطقلا دنع حيحصلا وهو ثنحف

 نيمي الف انيمي دري مل نإ امأو ثنحو انيمي دارأ هنأ عم ةرافكلل موزل الو هيف نيمي
 هللا ركذل نارقلا قحو اذكو ليق ةلسرم ةرافك هيلع نيمي هللاب تمسقأو اعطق

 ليقو رباج دنع نيمي كيلع تمسقأو فالتخإ ةع هللا لوسر قح يفو هيف

 ىلعف اذك اذك تلعف نإ لاق نم ىيحي وبأ لاقو هللا همحر بطقلا لاق
 ريغ ناك نإ لاق ام هيلعف اذك ىلع لاق نم لك ليقو انيمي رفك ةبقر قتع

 هتمزل هيلإ داع مت ءيس نأش يف ةيرس وأ ةجوز نإو الالح مرح نمو لاحم
 اهتعجر كلمي ةقيلطت كلذ هلوق ليقو هتجوز هيلع مرحت الو ةظلغم ليقو ةلسرم
 تبجو سم نإ نيمي ليقو راهظ ليقو ثالث ليقو اهجوزتي لب اهكلمي ال ليقو
 . الياب تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح سمي مل نإو ةرافكلا هيلع

 الالح مرح نم نإ نيلئاق انباحصأ داتعإ هيلعو هللا همحر بطقلا لاق
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 وأ هتجوز مرح اذإ امأو هيلا دعي مل ولو ةلسرم هيلع ليقو ةلسرم هتمزل هيلإ داعو
 ينعو مارح يلع تنأ لاق نم رفعج نبإ لاقو قالطف قالطلا دارأو هتيرس
 قالط الو نيمي ةرافك ليقو نيمي ةرافكو قالط ليقو قالط ليقف © قالطلا
 ليقو ةلسرم هتمزل كلذكف هلعف مث اذك لعفي ال لالح هيلع مارحلا لاق نإو
 مرح نمو هيلع ءيش ال ليقو لالحلا ميرحت نم مظعأ مارحلا ليلحت نأل ةظلغم
 هللا همحر بطقلا لاق ، هبرشي ىتح ليقو ثنح قيراف حدقلا اذه ءام برش

 . ملعأ هللاو حضاولا وهو
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 نيميلا يف ءاشتسالا يف باب

 وأ هللا دارأ نإ وأ هللا ءاشي نأ الإكب لك نم ضعب جارخإ ءانثتسالا

 دقف هللا ءاشي نأ الإ موقأ ال تلق اذإف ، نيملا رثأ كلذ وحنو نذأ وأ ىضق

 هب ديرأ نإ اقلطم هللا ركذب ءانثتسالا زوجو هللا هدارأ امايق الإ مايق لك تيفن

 هللا رفغتسأ وأ يل رفغإ بر وأ هللا هنيمي دعب لوقي نأ لثم اعامجإ نيملا مده

 يأب كلذو ءانثتسا كلذب ىون اذإ ميحرلا وأ نمحرلا وأ بلا وأ يبر لوقي وأ

 . عضوي مل مأ ءانثتسالل عضو درفم وأ ةلمجب ةرابع يأبو ةغل يأبو مسإ
 ءانثتسالا غيصب الإ زيجي ال اضعب نإف رظن هيفو هللا همحر بطقلا لاق

 ءانثتسالا ىون وأ رخالاب امهنم لك لاصتا دقف نإو ينامعلا نسحلا وبأ هيلعو

 لهنف هاونب وأ هناسلب ىنثتساف نيملا مامت دعب هتين تثدح وأ هب ظفلي ملو طقف

 نم عنام وأ نيملا دقعل لاح ءانثتسالا كلذ له راثم فالخ ؟ ال مأ همدهي
 هعم هدصقو فلحلا دعب هثودح زاجو هلاصتإ زاج الاح ناك نإف اهداقعنإ

 طارتشإ راتخملاو نيملا مامت لبق ادوصقم الصتم الإ نكي مل اعنام ناك نإو
 هينذأ عمسي ملو هناسل كرح نإو ويغ ليقو هينذأ عمسي نأب ءانثتسالاب ظفلتلا

 . نالوقف

 نم لك عوقو ىلع لدي ، تاينلاب لامعألا امنإ ثيدحو بطقلا لاق
 . ظفلتي مل ولو ءاونلاب ءانثتسالاو نيماو قتعلاو قالطلا

 ناسللا فئاظو نم ءانثتسالاو .كلذ دقع نأ رهاظلاو هللا همحر لاق
 نإو لصتا نإ مدهلا اضيأ راتخملاو انه كلذ ديفي ال ثيدحلا اذهف اعرشو ةغل

 راهظلاو حاكنلاو قالطلا ريغ نموقال هللاوف هللا ءاش نا وحن نيمي لكل مدقتب
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 نإ نالف راد تلخد نإ قلاط هتجوزك قلع نإو ءيشب قلعي مل نإ 3 قتعلاو

 قالطلا مده دق لانملا يفف همدهيف انيمي ناك قلع نإ هنأل { هيف رن ;أ هللا ءاش

 . انيمي نكي مل نإو همدهي ليقو هللا ءاش نإ هلوقب

 لاق ث ةينلا يف ءانثتسالا زوجي ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 قيلعت الب ولو راهظلاو قتعلاو قالطلا يف ءانثتسالا مهضعب زاجأ هنأ كلذو
 هللا ءاشي نأ الإ قلاط هتجوز لوقي نأ لثمو هللا ءاشي نأ الإ رح يدبع وحن

 ادبأ ليقو رهشأ ةعبرأ ليقو ةنسلا ليقو رهشلا مامت ىلع ءانثتسالا زوجي ليقو

 نأ هل رهظي مل نإو طرشلا ءانثتسالا لثمو فلحلا يف ىون نإ هلصف زوجي ليقو

 . هزجي مل ىنتسا غ قالطلا هب عقي يذلا ردقلاب ظفل ام دعب الإ ينثتسي

 الو الصتم الإ رثؤي ال ءانثتسالا نأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ءانثتسالا عفني ٣ ناسلب طلغ وأ بؤاثت وأ ةسطع وأ ةلعسب لصفلا رضي
 هفلحتسإ نإ ليقو هل ويغ فيلحتب ال هسفنب فلحي نأ طرشب سفنلا ين
 عفني ليقو الف قحب ويغ هفلحتسا نإو هسفن يف ءانثتسالا هلف املظ رئاج

 نيملا يقو ضام ءيش يف عفني الو اقلطم ال ليقو اقلطم سفنلا يف ءانثتسالا
 ادج ةغلابملا سومافلا يه عقي ملو عقو هنأ وأ عقو دقو عقي مل هنأ ىضم ام ىلع

 مدهتو ءوضولاك موصلا ضقنت قافن ةيبك يهو مثالا يف اهبحاص سمغ يف
 دقو ناك ام وأ هلعف دقو هتلعف ام وأ هلعفي ملو اذك تلعف دقل هللاوك 3 لمعلا

 نم هوحنو هللا ءاش نإ اهدعب لاق نإف ، سومافلا يه اهوحنو هذهف ناك
 نم رفكيو ثنحي اهب فلاحلاو بذكلا دمعتي مل نإ الإ اهمدهي مل تآنتسالا
 . ملعا هللاو لبقتسم يف عفني امنإو هنيح
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 ثنحلا بجوم يف باب

 كرتو هكرت ىلع فلح ام لعفك نيعلا دنع ةفلاخخع ثنحلا بجوم

 قبسب نإو هتقو تاوفل هيف نكمي ال تقول كرتلا ىخارت نإ هلعف ىلع فلحام
 اذه نلعقيل وأ ةاشلا هذه نحننيل وأ فيغرلا اذه نكيل فلاحك هلعفل ريغلا

 الإ فلحي مل ذإ هعفني مل هقلغ داعأ مث هحتف ولو ثنح كلذب قبسف بابلا
 تقو وأ تاف ىتح هكرت نإ ، اذك لعفي نأ فلاح ثنحو لوألا قلغلا ىلع

 يتأي وأ كرلا وني ملام ثنح الف دجي مل نإو ىضقنا ىتح هكرتف ادح هلعفل

 املك هنإف ادبأ اذك لعفي ال فلح نإو تفي وأ اهيف ردقي ال لاح هيلع

 يف كرت وأ لعف ىلع فلح نمو دحاو ثنح الإ نوكي ال ليقو ثنح لعف
 الو نيمجنملا باسح ربتعي الو مهتويب سانلا لوخد تقو ءاتشلاف © ءاتشلا

 بطرلا رخآ ظيقلا رخآ يفو ةماعلا ظيق ظيقلا يف ربتعيو هتقو ريغ يف ديلا
 لولح لبق ام ةنسلا وأ رهشلا رخاو مويلا رخاو بطرلا لوأ ظيقلا لوأ ليقو

 عولط لبق ام هلك كلذ رخا ليقو هفصن دعب رهشلا رخاو برغملا ةالص
 نم مامالا فارصنإ ليقو روكذملا فالخلاف ديعلل اقلعم كلذ ناك نإو رجفلا

 نم مامالا عوجر همالك يف وهف ىحضألا ىلإ لاق نمو ةعسوت وهو ديعلا
 ال فلح نمو ، بورغلا ىلإ هلك مويلاف ىحضالا ءاضقنإ ىلإو ديعلا ةالص
 هنودبو دبالا لاب رهدلاو هيلع الف تابو هيف هلخدف راهنلاب الإ قوسلا لخدي

 هل تمت ام ميدقلاو قيتعلاو لق ولو نامز ليقو ةنس ليقو رهشأ ةتس نيحلاو ةنس
 قورشلاو لاوزلا نكي مل ام سمشلا عافترا تقو ىحضلاو رثكأ وأ ةنس
 ليقو ةنس ليقو ةليلو موي نامزلاو هدعب امف لاوزلا يشعلاو ليللا ءاسملاو اهعولط
 . ليلق لقأ ليقو عبرأ
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 ىلإف دحألا يف وهو لاق نإ الإ شعف مايألا هذه يف لعفي ال لاق نإو

 يف ةين هل تناك اذإو ، ةشع ليقو © ةثالنف امايأ لاق نإو ، رخالا دحألا

 نيفويل وأ ناضمر يف اذك لعفي نأ فلاح تام نإو 5 هتين ىلإف هلك كلذ

 اوجرخي نأ مهمزلي الو ثنح مويلا وأ رهشلا لوخد لبق اذك موي هنيد هميرغ

 راتخلا وهو ثنحي ال ليقو ، رضتحا نيح اهب ىصوأ نإ الإ ثنحلا ةرافك هنع

 ىلع فلح نإ فلخلا اذكو كلذ ىلإ تشع نإ هنيمي يف لوقي نأ نسحتساو
 هنيمي لبق هلكال قبس دقو ، ءاعولا يف ام نلكأيل فلاحك هءاقب نظي مودعم

 ةين ىلع فلح امنإ هنأل ثنحي ال هنأ رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ثنح بيغلا ىلع فلح نمو هدوجو طرشب حرص هنأكف ءيشلا كلذ دوجو
 نآ لثم ثنح ام فلاخ اذإ ثنحي امنإ ليقو آ فلح اك ناك ولو هنيح نم

 نوكي وأ ادغ سمشلا قرشت وأ هناكم يف رحبلا وأ ينالفلا لبجلا نأ فلحي

 نم هفرعي ام ىلع ثنح الو ادغ رفاسملا مدقي وأ ادغ ةعاسلا موقت ال وأ رطملا

 ردقي ال ام ىلع فلح نإو © هتيفول يل فلسأ ول هللاو لثم هسفن قدص
 امنإو ، تومي ىتح ليقو ، هنيح نم ثنح ءامسلا دوعصو لبج لمحك
 حصألا ىلع ويغب هلعف نإ ال هسفنب هلعف اذإ اذك لعفي ال فلاح ثنحي
 تامف هميرغ قرافي ال وأ ةبقر قتعي ال وأ لام يف انالف كراشي ال فلاحك

 رف وأ هيلع تقتعف همأك ثيرو وأ هيلع فلح نم هلام يف هكراشف هثوروم
 ثنحي ال امك ثنحي ال هنأ ريتخاو نالوق هيفف هراسعإل هقرافف رسعأ نإو 0 هميرغ

 اهلزي مل وأ اهب ملع نأ دعب ثيالاب ةمزاللا نالف ةكراشمب يضر نإ ليقو © رافلاب
 { ةلخنك نم هيف طقس نإ اتيب لخدي ال فلاح ثنحب الو ثنح هنيح يف

 اثيحف لوحتي تيبلا ناك نإو ، ةيمستلا ال ىنعملا ثيح نم ثنحي هنأ ليقو
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 وأ الومحم هيف لخدأ وأ ارهق لمح نإ امأو ، ةعقبلا ىون نإ الإ ثنح هلخد

 لخدف لوخدلا ىلع رهق نإو ، كلذ يف هل لعف ال ذإ ثنح الف هيلإ ارجرج

 نإو مسالا هيلع قدصي امب ثنحلا بجوم قلعتي لهو ثنح ابكار وأ يشمي
 . فالخ هضعب لعفف ادودحم لعفي ال فلاحك عيمجلاب وأ لقأب

 دقو ، نارقلا ظفحي مل هنأ فلحي نأ كلذ نمو هللا همحر بطقلا لاق

 ةاش بلحي ال وأ هضعب فرع دقو ، نالف لام فرعي ال وأ هضعب ظفح

 ربخأف ربخي ال وأ اؤزج ىرتشاف ادبع يرتشي ال وأ اهعرض يفام ضعب بلحف
 فلحي نأ لثم دودحم نيعم يف اذهو ضعبلا لعف لعفلا ىلع ءيربي الو هضعبب

 لكلاب هبلق يف مزجي مل ام هبي ليقو ، هضعب لكأف ءاعولا اذه ماعط نلكأيل
 امنإ قلع هلوقل حصألا ىلع ربتعملا يهو دصاقملا ىلع نيماو فلحلا نيح

 ىلإ ليقو & ظفللا ىلإ رظنلاف دحأ قح اهيف قلعت نإ الإ تاينلاب لامعألا
 ءامسألا قلعتو دصقم هل نكي مل نإ اضيأ ةداعلا ىلع نيماو اقلطم ظفللا

 نم اتيب وأ ادجسم ولو لخد نإ ثنح اتيب لخدي ال فلح نمف اهتايمسم
 ال فلح نمو هب ثنحلا حجرألاو نالوق فوصلا وأ رعشلا تيب يفو بصق

 لخدي ال فلح نإو ، ةفرغلا ريغ ىون نإ الإ ثنح ةفرغ لخدف اتيب لخدي

 ثنحي مل محللا لكأي ال فلح نإو هروست نأ اذكو ثنح مل هقوف ىشمو اتيب
 ىلع نيملا لاق نم دنع ظفللا ىضتقمب همزلو ةداعلاو فرعلاب اكمس لكأ نإ
 © هنم امهو فيسكلاو عشاقلاب ثنح كمسلا لكأي ال فلح نإو ظفللا

 . ال ليقو
 الإ نآرقلا صنل محللا نم كمسلا نأ قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نأ ضعب معزو لاق ، امحل ىمسي ال هنأ داتعا وأ هجورخ فلاحلا ىون نإ

 لب اهريغ نعي مل نإ ثنحي لعولاو ءابظلا لكأف منغلا محل نع فلح نم
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 ىلعو لسرأ نإ سيتلاب ثنحي ال ةاشلا محل ىلع فلح نم نأ معزو لسرأ
 مزلو هتوم دعب هبرض نإ ثنحي مل همالغ برضي ال فلح نمف ظفللا ىضتقم

 رب ةبرض ةئام ديز برضب فلح نمو ديتعاو فروعت ام وهو لزألاب ثنحلا
 لوأل اكو دهاجم افالخ بوبحم نباو ءاطع دنع ةعومجم دوع ةئام فارطأب هبرضب

 ةرجالا ىلص دقل وأ اهفنأ فتح اهتوم دعب هلكأف ةنيعم محل لكأي نأ فلاح

 ةأرملاو افويز تجرخف هيلع هل مهارد انالف ىفوأ وأ ةأرما جوزت وأ رهظلا يهو

 تقلأف ارمت هتجوز تلكأ نمو ، نالوق هثنح يفف ةضقتنم ةالصلاو هتمرح

 فرعلا ىلع ءانب تقلط تلكأ مك وبخت نأ اهقالطب فلحو رحبلا يف ىونلا
 اذهو تلكأ مك هل تركذ دق نوكتف كشت ال ىتح بسحت ليقو { ةداعلاو

 وأ تدعص نإ قلاط تنأ اهل لاقف جرد يف تناك نمو ظفللا ىلع ءانب

 اهعضوم تحت اهل بقن وأ ابناج طئاح اهل بقن وأ تلمح وأ تبلوف تطبه

 لب اقلطم هاون هل سيل وأ هنيدو كرتيو هاون فلاحلل لهو ترب كلذب تجرخف
 هيف اميف هظفل ىلإ رظنلاو لاوقأ هل اميف ال هيلع اميف هاون لبقي وأ ظفللا ربتعي
 وأ هنيمي يف هلوخدب رمأ صيصخت وني مل اذإ هلك قباسلا فالخلاف ويغ قح

 امنإف { فيعض ويغو قيقحتلا ىلع هاون ربتعي هنإف هاون اذإ اما ، هجورخب
 . تاينلاب ل امعألا

 ثنح مزل ظفللا ىضتقمب هثنحب انلق ولف هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 ىلع وأ ءامسلا تحت تاب نإ شارف ىلع وأ فقس تحت تيبي ال فلاح

 . هب لئاق الو لاق ، ضألا

 نم برشي ال فلح نمو هثنحب ضعب لاق دقو هللا همحر بطقلا لاق
 نم برشي ال فلاحك هثنح ريتخا هنم هبرشف رخآ يف هبصف ءام زوكلا اذه

 برشي ىتح نيتلئسملا'يف ثنحي ال ليقو ، ديب وأ ءانإب هنم برش نإ تارفلا
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 هب نجع ام لكأف الخ وأ انبل وأ ءام برشي ال فلح نمو 0 لألا ءانالا نم
 نإ اذكو ثنحي ليقو { هثنحب ىونب الإ ثنحي الف ادماج هلكأف هيف طلخ وأ

 ارمتو رسب ىلع فلاح ابطر لكأيو هوحن وأ ءام يف هبرشف ماعط ىلع فلح
 رمت ىلع فلح نإو ، رمتلا ىلع فلاح لخلاو سبدلا لكأيو امهيلع فلاح
 نمو اهبطرو اهرسب هل زاجو اهرمت نم جراخلا لخلاو سبدلا نم عنم ةنيعم ةلخن
 قاذ نمو ال ليقو ، ثنحي ليقف ةنبال ةاش عرض لكأف انبل برشي ال فلح

 نامرلا ءام برش ىلع فلح نإو ، هفوج لصي مل ولو ثنح هنع فلح ام
 ال فلح نإو 3 نالوقف هغاسأ مث هيف يف هءام عمج نإو { ثنحي مل هصمف

 فلح نمو ال ليقو ، قيقد هلصأ امم هوحنو زبخلا لكأب ثنح قيقدلا لكأي
 هذه نم لكأي ال فلح نمو نامرلاو زوجلاك وشقب ثنحي مل ءيش لكأ ىلع
 نإو 5 اهنم هضيب وأ رئاط لكأب ثنحي مل رمتلا صوصخ يف هل ةين الو ةلخنلا
 رمتلا نع فلاح ثنحيو ضيعبتلا نمب ينع نإ ال ثنح ءادتبالا نمب ينع

 نإو ، نييعت ريغ ىلع ابطر لكأ رسب ىلع فلاح اذكو ال ليقو فشحلاب
 وأ محللا نيب حيحصلا ىلع اقلطم صلاخلا محشلا لكأ محللا ىلع فلح

 . محللا ىلع ام لكأي ال ليقو ، هسكعك ادرفنم وأ هقوف وأ هتحت
 لكأف رقبلا محل هتينو امحل لكأي ال فلح نم هللا همحر بطقلا لاق

 ماعنلا وأ جاجدلا لكأف رئاطلا لكأي ال فلح نمو ، نالوق ثنحلا يفف هاوس

 دبزلاو لخلاو نمسلاو نبللاب ثنح مادالا نع فلح نمو 3 نالوق هثنح يفف
 مويلا لكأي ال فلح نمو ، كلذ وحنو ضيبلاو نبجلاب ال كلذ وحنو تيزلاو
 . هيلع ثنح الف انبل لكأ دقو هلكأي مل وأ ائيش

 مل نمو لجو زع هلوقل ثنحي روصنم وبأ لاقو هللا همحر بطقلا لاق
 نإو ، محل هنأل ثنح اسأر لكأف محللا نع فلح نمو ، ينم هنإف همعطي
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 يفو محللا لكأ سأرلا نع فلح نإو « ثنحي مل محللا ريغ سأرلا نأ ديتعا

 الو نالوق محللا نع فلح نإ فورضفلاو ةولكلاو خملاو موقلحلاو قلحلاو داوفلا
 . هب ثنحي هنإف ةشق ال محللا نع فلاح هلكأ نإ غامدب ثنح

 مل نإو ، هقرم برشي الف امحل نيع نإ هنأ يدنع يذلاو بطقلا لاق

 اهنمس نمو هنم عنم ةنيعم محل ىلع فلح نإو 2 هلكأو هقم برش هلف نيعي

 نم الإ عنمي ال ليقو ، عنملا حجرألاو فالخ اهنم نبللاو محشلا يفو اهدبزو

 الف اضيأ دبزلا ريغ نمسلاو هسكعك انبل برش نمس ىلع فلح نإو ، اهمحل
 وه نبللاو دبز ىلع فلاح انبل برشي الو رخالا نع امهدحأب فلاح ثنحي
 نم هنم اجراخ لكأي الف انبل نيع نإو ، بيلحلا برشو هسكع زاجو ضيخللا

 ءاوشلا نع فلح نمو ، كلذ يف قباسلا فالخلا ىلع طقاو نبجو دبزو نمس

 هلكأي ىتح ثنحي الف هنع فلح دودحم لك ليقو ، يوشم كمسب ثنحب م
 . هليدب ال هنم ليقو 5 هليدبو هنمث لكأ زوجيو { هلك

 مل ةاش نبل ىلع فلح نإ فنصملا باتك يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع كلذ موق زاجأو © اهنبل لكأي مل اهنمس ىلع فلح نإو 3 اهنمس لكأي
 هيلإ يدهأ وأ ويغ ىلإ لوحتف نالف لام نم لكأي ال فلح نإو ث ءامسألا
 وأ لوحتلا دعب ةيدهلا وأ لوحتملا نم لكأ نإ امهب ثنحي مل اهضبقف ةيده

 هنم لكأ امف هلكأيل فلاحل اماعط هلام ىلع فولحملا برق نإ ليقو © ءادهالا
 هيلع فلحف اماعط لجرل برق نمو ، ثنحي الو هل راصو هلكأب هضبق دقف

 نإو ، اليلق لكأ ولو هقيدصت زاج تعبش لاق مث لكأف عبشي ىتح لكأي نأ
 هدح يذلا نكي مل ام فالخ هيفف ويغ هيف طلخف نيعم ماعط نع فلح

 عضوم يف نالف لام نم لكأي ال فلح نإو ، ثنحلا حضاولاو هلك هيف
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 لكأ نإو هنع لاز نإو هنم لكأي الف هتبح نم لكآ ال لوقي نأ لثم نيعم
 هل فيرعت وه امنإ هبحاصل هتفاضإو لاملا كلذ سفنب فلحلا قلع هنأل ثنح

 هيلعو هنع لاز اذإ هلكأ هلف نالف كلم يف ماد ام هنم لكأي ال ىون نإ الإ

 ةعرزم راصف مدهنا وأ تيبلا لوحت مث نالفل انيعم اتيب لخدي ال فلاحلاف

 تناك ةعرزم لخدو اتيب لخدي ال فلحو نيعي مل نإو ، اهلخد نإ ثناح
 © يأر يف هب ثنح هلدب لكأو لدب نإ هيلع فلح نيعم لكو ثنحي مل اتيب
 نيعم بح ىلع فلح نإو ، ثنحي ليقو ، ثنحي مل هنمث لكأو هعاب نإو

 الب زوجو ثنح لكأ نإو ، ءازجأو هقرو نم الو هنم لكأي الف رمثأف هعرزف

 سابل ىلع هفلاح تثنحو مادأ لكأ نع فلح ىلع لخب ثنحلا موزلو ثنح
 ال وأ ءاسن جوزتي ال فلاح رثكأف ةثالثب ثنحو امهوحنو توقايو ؤلؤلب يلح

 لجربو ةأرماب ثنح لاب اهفرع نإو هلثامم اذكو ابايث سبلي ال وأ الاجر ملكي

 . ثنح هقتاع ىلع امهب ىدرتف ليوارس الو اصيمق سبلي ال فلح نمو بوثبو
 اك هسبلي ىتح ءيش سبلب ثنحي ال هنأ قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ريعش هيف ارب ىرتشاف اريعش يرتشي ال فلح نإو ، ةداع ءيشلا كلذ سبلي

 اباب ىرتشاف اديدح يرتشي ال فلاح ثنح ال اك ةعارزب هيف ناك نإ ثنح

 ىون يرتشي ال وأ بشخ اهب اراد ىرتشاف ابشخ يرتشي الو اديدح هيف
 ال وأ اهفوصب منغ هتلخدف فوص هتيب لخدي ال وأ ىون هيف ارمث ىرتشاف
 . دصاقملا ىلع ناميالا نأل هوحن اذكو ريعش هيف ازبخ لكأف ريعش زبخ لكأي

 ال ليقو ، هلك كلذ يف ثنحي هنأ مهضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 فلح نمو ءاوس وأ رثكأ ناك نإ ليقو ، رثكأ هنع فولحملا ناك نإ الإ ثنح

 ائيش سمي ال فلح نمو ، ثنح فوص هيف اشبك سمف افوص سمي ال
 ال اذكو ديلا سفنب سملا ىون نإ الإ ثنح هدي يف اهريغ وأ ةبشخب هسمف
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 سبلي ىتح اهزغ هيف ابوث سبل نإ هتأرما لزغ نم ابوث سبلي ال فلاح ثنحي
 ليلق لقأب نإو ثنح اهلزغ سبلي ال فلح نإو ثنحي ليقو © اهلزغ نم ابوث
 : ثحي مل محلم نطقو ناتك بوث سبلف ناتك بوث نع فلح نمو هسبل نإ
 نإ ةثالث سبلي ىتح ثنحي مل ادحاو اهنم سبلف نالف بايث نع فلح نإو
 ةقيقحلل يتلا لاك ةفاضالا هذه نأل ثنحلا هللا همحر بطقلا رهظتساو لسرأ

 اهريغ رونتلا يف هحرطو تضرقو تنجعف هتأرما زبخ لكأي ال فلح نإو

 تخبط ام لكأي ال فلح نإو 3 اهريغ زبخو تنجع ذإ ال لكأ نإ ثنح
 ماعط نع فلح نإو ران ىلع ءاملا وحن عم ردقلا وحن يف هتلعج ام لكأي الف
 بهذي ال فلح نإو ، لكأ نإ ثنح اهريغ رانلا يف هلمعو تنجعف هتعنص

 ةوطخب ليقو © نيتوطخ ليقو ، تاوطخ ثالثب ثنح اهيلإ بلقناف نالف رادل
 اطخف نالفل يضمي ال فلح نإ اذكو رادلا باب نم اهيلإ جورخ الب نإو
 نإو ، هعضوم نم هلاقتناب ثنحي ليقو ، ثنح هيلإ ايضام تاوطخ ثالث

 رورملاو باهذلا اذكو هلصي ىتحف لوصولا ىون نإو ، ةدحاو لجر لقنب
 نم وأ رادلا باب نم جرخ اذإ ثنح نالفل جرخي ال فلح نإو ، عوجرلاو

 هيلإ ادصاق هسأرب ولو ليقو ، ةدحاو لجرب ولو ليقو ، هيلجرب هيف ناك دودحم

 ءيشلا ىلإ نايتالا ةقيقح نأل اهلصي ىتح ثنحي مل رادل يتأي ال فلح نإو
 نيخسيرفلا ىدعتف نبيغيل وأ نرفاسيل فلح نمو هوحن هجوتلا ال هيلإ لوصولا
 8 ثنح تلخدف ةزانجل رمف قوسلا يتأي ال فلح نإو ، باغو رفاس دقف

 ال فلح نإو ، ثنحي مل هب رمف اهل جرخف هيلإ بهذي ال نأ فلح نإو

 هثلثل ليقو ، ليللا فصنل بورغ نم هيف ىسمأ نإ ثنح تيبلا اذه يف يسمي
 رمحألا بويغ وأ هثلث وأ هفصن نم هيف ىسمأ نإو ، رمحألا بويغل ليقو
 . اليلق اثبل ولو اليل هيف ثبللاب ثنحي ليقو ، ثنح
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 نامزلا ضعب هيف ثكم نإ ثنحي هنأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 نإو © هتين وأ هفرع هلف فرع وأ ةين هل تناك نإو { هدعن : وأ لاوزلا نم
 { ليللا فصن نم رثكأ هيف تاب نإ ثنح لزنملا اذه يف تيبي ال نأ فلح

 تيبأ ال هللاو لاق نإ امأو ، ليلقب ليقو ، ثلثلاب ليقو ، فصنلاب ثنح ليقو

 اليلق ولو ليللا يف هيف مان نإ ليقو ، رجفل بورغ نم تيبي ىتحف ةليللا هيف

 هيلع قلطي امب ثنح هقوذي ال وأ ائيش لكأي ال نأ فلح نإو ، هيف تاب دقف
 نإو 5 اهنودب ولو لصحي قوذلاو قلحلل ةغاسالا لكألاو قوذلا وأ لكألا مسا
 فلح نم ليقو ، ثنحي ليقو ، هغسي مل نإ ثنحي مل هقاذف بارش نع فلح

 لكب ثنح شيعلا لكأ نع فلح نإو ، ةغاسإ الب قوذلاب ثنحي لكأ نع

 ماعطلا لكأي ال نأ فلح نإو 3 ءاملاب ثنحي ال ليقو 3 ءام ولو هب شاعي ام
 الو ةداعلا يف هدحو معطي ال هنأل حلملا هنم سيلو ليق ، ثنح معطي ام لكأف

 امو نبللا هنمو ماعط يه له مادالاو ةهكافلاو لقبلا يف فلتخاو ءاملاب ثنح
 هبو هكاوفلاو لوقبلاو جرتألاو نامرلا هنم سيل نأ ىلع رثكألاو هنم جرخي
 ةردس نم اقبن لكأف ائيش هيخأ لام نم لكأي ال نأ فلح نإو & لمعلا
 وبأو هللا دبع وبأ راتخا هتصح نم رثكأ لكأي ىتح ال وأ ثنحي لهف امهني
 . ثنحلا ةيواعم

 لخدي مل هلكأ ام نأل يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ اهل اراد لخدي ال وأ اهريغل وأ همأل ةلخن دعصي ال فلح نإو ، هكلم
 ليق 3 رادلاب ثنحي ليقو ، ثنحي مل ةكرتشم لخد وأ ةكرتشم دعصف اهريغل

 فلح نإو ، هب ثنح ال هنأ دبعلاو ةلخنلاك مسقني ال اميف افالخ ملعن الو
 . اقيوس برشي ال نأ
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 مهريغب وأ نمس وأ تيزب طولخم قيقد وهو هللا همحر بطقلا لاق
 برشي ال فلح نإ ثنحي اذكو ، ثنح برش ال الكأ هلكأف ءام يف عضوف

 برش نع فلح نإو & قيقد عم هلكاف اتيز لكاي الو ءامب اقيوس برشف ءام

 نمو ، ثنحي مل نيبتي ملو هيف كله ىتح ويغب طلخف هلكأ نع وأ نبلك ءيش
 نإ اذكو ، ثنح هيلع ءىرق وأ هأرقف اباتك هيلإ بتكف الجر ملكي ال فلح

 اهفلح نمو & باتكلا نم ىوقأ لوسرلاو ةلاسرلا هغلبف الوسر هيلإ لسرأ

 © اهل ال هل ةينلاف همسا ىطاوي لجر مسا ىلع تفلحف انالف تملك ام اهجوز

 عمسي ال ثيحب هملكف انالف ملكي ال فلح نمو لبق اهعنمي مل نإ اهل ليقو

 عضوم يف ناك نإو ، ثنحي مل هعمسي ملو حيرل وأ توص ضفخ وأ دعبل

 فلح نمو نيرخا دنع ثنحي ملو ضعب دنع ثنح ممصل هعمسي ملو عمسي

 فرحب ولو مالكلا نع فلاح ثنحيو ثنح ليقو ، ثنحي مل رقف ملكتي ال

 انالف ملكي ال فلح نمو 5 ةمات ةملكب ليقو ، ديفمب الإ ال ليقو ، ديفم ريغ
 نع هلأس نإف هنع فولحملا وهو نالف انأ لاقف اذه نم لاقف اناسنإ ىأرف

 هنع فولحملا لاق نإو 0 الف هنع وريغ لءاش نإو ثنحو هملك دقف هسفن

 اهقالط بتاك ةجوز لبق قلطت الو ثنح انأ فلاحلا لاقف اذه نم فلاحلل

 بتك نإ قلطت ليقو 5 هناسلب قلطي ىتح اهيلإ هلسري مل هنأل هتأرق ولو اذكه
 ريغ وأ ضيألا يف وأ حول وأ ةقرو يف بتك ءاوسو 3 ةموهفم ةنيبتم ةباتك
 فلح نمو س هينذأ عمسي مل ولو هناسل كرح نإ تقلط هبتك نإ ليقو ، كلذ

 ىتح قلطت ال هنأب لوقلا ىلعو ، ضعب دنع ثنح قطني ملو بتكف ملكتي ال
 نإ امالك نوكي وأ مهف نإو ، امالك ءاميالاو باتكلا نوكي الف هناسلب قلطي

 . نالوق مهف
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 نمو ناسللاب مالكلا ىون نإ ءاميالاب ثنحي ال نأ حجارلاو بطقلا لاق

 © نالوق مالكلا نع فلح نإ هشخ يفف رمأ اهب ملعيل رجحك ةمالع بصن
 . يناسللا مالكلا ىون نإ ثنحي ال هنأ حجارلاو

 بتكف انالف ملكي ال فلح نم هنأ رثوملا وبأ راتخاو هللا همحر لاق

 مل لاق نأب نالف مهيف اموق بطخف انالف ملكي ال فلح نمو ، ثنحي مل هيلإ
 نإ ثنحي ليقو ، هدصقي ىتح ثنحي مل مهيلع ملس وأ كلذ وحن وأ هللا اوقتا
 هملك دقو ، ةنسلا هذه وأ رهشلا اذه هملكي ال فلح نإو { ويغ دصقي مل

 . ثنحي هنإف فلحي نا لبق هيف

 وهو لألا همالك دعب هملكي دوعي ىتح ثنحي ال يراوحلا وبأ لاقو
 ىلع ملسف انالف ملكي ال قالطلاب فلح نم نأ مهضعب ركذو ، حيحصلا

 ىلع ميلستلا وني مل ام ثنحي ليقو ، ال ليقو ، ثنح ليق © مهيف وه ةعامج
 ملكي ال نأ فلح نإو ، مهعم هديري ىتح ال ليقو { هاون يف هل زعيو ويغ

 ملكي ال فلح نإو ، اعم مهملكي ىتح ثنحي الف واولاب انالفو انالفو انالف

 بيترتلا ىلع اعيمج مهملكي ىتح ثنحي الف ءافلاب وأ انالف م انالف م انالف

 رفكيو دحاوب ثنح انالف الو انالف الو انالف ملكي ال فلح نإو ، يخارتلاو

 سبلي ال نأ فلح نإو 5 وأب تأ نإ اذكو دحاو نم رثكأ ملك نإ ددعلا ىلع

 © ثنحي مل امهيف لجرلا لاخدإ الب خسول وأ درل وأ رحل امهيلع فقوف نيلعن

 نمو 0 ثنحي مل اهسبل مث اليلق اهنم عطقف لعنلا هذه سبلي نا فلح نإو
 امهانع نإو ، ثنحي مل ابطر وأ انامر لكأف هل ةين الو ةهكاف لكأي ال فلح
 . خيطبلا الو ءاثقلا اهنم سيلو ثنح

 يف وهف الإو لاق ، ضعب فرع يف كلذ لعل هللا همحر بطقلا لاق
 بنعلا ةهكافلا نم بحي كيتع ناك معن وبأ ىور ةهكافلا نم ثيدحلا
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 اهوحنو رزجلا الو رايخلا اهنم سيلو انفرع يف ةهكافلا نم ءاتقلاو لاق ، خيطبلاو

 جرتأو صاجأو ناجنذابك اهوحنو قبنو خوخو شمشم ةهكافلا يف لخدو

 مجع الب ةنجلا نم تلزن ةهكاف نأ ول كلت لاق ، نيتو سدعو موثو لصبو

 الو نالف ىلإ ىوأي ال فلح نمو { اهنم لخنلاو نامرلا ليقو ، نيتلا يه تلقل
 ىنكسلاف ةداعلاو فرعلا امأو & مسالا هيلع عقي ام لقأب ثنح هنكاسي
 ثنح لكأ وأ اهدنع مان وأ اهئطو نإ هنأ هتجوز نكاسي ال فلح نإ مهدنع

 نإ اذكو ، سعني مل نإ ثنح الو ، سعنف مان وأ هدنع لكأ نإ اهريغ اذكو

 برش وأ لكأ وأ عماج ولو ثنحي ال تيب ريغ يف وأ قيرط وأ رفس يف ناك
 © ثنح اهلكاو وأ اهعماج اثيح ليقو ، دلج نم ةبق وأ ةميخ وأ تيب يف الإ
 عامجلا عم برش وأ لكأ عاجاب الإ ةنكاسملا نع فلاح ىلع ثنح ال ليقو

 عاجطضالا مونلا مومع نم صخو اجوز وأ ةجوز هنع فولحملا ناك نإ مونلاو

 ال ليقو ، تيبك يف هتنكاسم نع فلح نمم اهريغ عم وأ اهعم ساعنب
 . ةفرغ ىف داتعملا نكسلا اهنكاسي ىتح ثنحن

 اهيبأ راد نكست ال ةأرما تفلح نإ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ال تون نإف تيبت وأ امايأ هعم دعقتو روزت .تناكف هنع تلوحت مث اهنبا وأ

 قبي ملو تمدهناف رادلا هذه نكسي ال فلح نمو ، ثنحت الف الزنم اهذختت

 فولحملا ريغ اهنأل ثدحي الف اهنكس مث ةميخ اهيف ىنب وأ اهانب مث ىنكس اهيف
 فلح نمو ، ثنح اهنكس مث اهيلع هداعأو اهردج ال اهفقس لاز نإو 5 اهيلع
 نيجوز اناك نإ الإ رفس كلذ نأل ثنحي مل ةنيفس يف اناكف انالف نكاسي ال

 ثنحو ءامسلا لظب ثنحي مل لظ انالفو هعمجي ال فلح نمو 0 اهيف اهعماجو

 . باحسلا لظب
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 وهو اعضوم نكسي ال فلح نمو ثنحي ال هنأ رهاظلاو بطقلا لاق
 هنأ ضعب معزو لاق 0 ماني وأ عماجي وأ برشي وأ هيف لكأي ىتح ثنح مل هيف

 هيف رارقتسالا نع فلح اذإ اذه امنإو لاق ، ثنح هغارف دنع هنم جرخي مل نإ

 نأ ةبحصلاو ثنح رضح يف نإو هبحصف انالف بحاصي ال فلح نمو

 در نإو ، ثنحي مل اهدقع الب اعم ايشمو قيرط يف اقفتا نإف اهيلع ادقاعتي

 نإو ، مالكب هأدبي نأ بحن الو ثنح الف ءيش يف هلأس وأ همالك باوج
 وأ لاق وأ هدنع مانف هفاضتسا وأ ارئاز هنكاسي ال هنع فلح نم ىلإ لصو

 لقتني ال نأ فلح نمو ، ثنحي مل عجر مث برش وأ لكأ وأ عماج وأ تاب

 داتعملا وهو ويغ يف تيببو هعاتمو هلهأ لقني ىتح ثنحي الف نيعم لزنم نم
 كلذل العاف رمأف ةبهر حاكنو عيبك قطنلا وهو ناسللا لعف نع فلح نإو

 لعف ىلع فلح نإو ، ربدتف لعفف هب رمأف هيلع فلح نإو ، ثنح لعفلا

 هلعفب رمأف ءانبو رفحو دصحو ثرحك هلعفي ال نأ ناسللا ىوس ةحراج
 نإو © هلعفي نأ فلح نإ هنيمي عم ورمأب ريغلا لعف هيربي الو ثنحي مل لعفف

 اهمامت ىلإ هلزنم نم اعارذ نوعبرأ راوجلا دح ليقف انالف رواجي ال فلح
 ناك نإو © هيلع فلح يذلا لحملا كلذ تويبب اتيب نوعبرأ ليقو © ةلصتم

 ليق 5 ةالفلا يفو نيعبرألا نم رثكأب الإ ثنح الف ربتعا اهردق هيف حارمب اهنيب
 الو بلك هيمحي ام ليقو ، ردقلا ةحئار هيف كردت ام ليقو ث رانلا سيق ردق

 . حيحصلا ىلع هب لعف نإ أطخلا وأ طلغلا وأ نايسنلاب ثنحلا طقسي
 ناك اذإ هب ثنحلا طوقس حيحصلاف طلغلا الإ هللا همحر بطقلا لاق

 . ةدارإ نودب ناسللا قبسب ورمع ظفل ركذف ديز مسا ركذي نأ ديري نأ لثم
 طلغلاب طقسيو ةدارإ ريغب ناسللا قبسب طلغلاب قالطلا عقي ال اك كلذو

 الو دمعتي مل ولو عقي وهف عضولا باطخ نم ثنحلا بابو مثالا نايسنلاو
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 . ةيقتب هنع فلح ام لعف نإ هاركإب ثنحلا طقسي

 وه هاركالاب ثنحلا طوقس مدع نم ركذ امو هللا همحر لاق

 ناك ءاوس ثنح ارهق هيلع فلح ام لعفو فلح نمف قالطالا ىلع لوق

 لك يف ةيقتلا عستو الطبم وأ هفلح يف اقحم ناك ءاوس ال مأ رهق يف امولظم
 وأ ناضمر يف .راطفإب لتقلا نع ةيقتلا زاجأ نمل افالخ لعفلا يف ال لوق

 هسفنب فلح وأ رابج هفلح نمف رمخ برشب وأ هيف هتيرس وأ هتجوز عامج
 ملظب اسفن لتقي ال وأ ينزي ال وأ امرحم لكأي ال وأ ارمخ برشي ال نأ قالطب

 لتقلا يف وبجأ نم ىلعو هلعف نإ مثأ هلعف ىلع ربجأ مث اعرش مرحم نم اهوحنو

 وأ دلبيو لوتقملا يلو هلتقي هاركإ الب هلعف ول امهيلع وكأ نم ىلع ام ىنزلاو

 ربجملا لتقي ليقو مجري الو دلجي ال ليقو ، ةهركملل رقعلا ىطعيو ىنز نإ مجري

 نالتقي ليقو رسكلاب ربجملا مثأيو ىنز نإ مجري وأ دلبو لتق نإ ءابلا حتفب
 نإ هنع طقسي امنإو ثنحلا ىلع ههركأف هنميب رابجلا ربخأ نإ ثنحي الو اعيمج

 وأ نايسنب نإو اهب وبخي مل نإو هدعب ههركأف اهيلع فلح يتلا هنيميب وبخأ
 نإ ثنح ههركأف انيمي مسي ملو تفلح هل لاق وأ اهنود وأ اهنم ظلغأب وبخأ

 وأ لالح نع وأ ةيصعم وأ ةعاط نع اهب فلح يتلا هنيمي تناك ءاوس لعف

 ال نأ هوركم وأ حابم وأ مرحمك هيلع فلحلا زاج لعف لكف اذه ىلعف مارح

 هرابخأ دعب ثنح ىلع فلاحلا وكأ مث لعفي نأ بودنم وأ بجاو وأ لعفي
 نأ وأ بجاوك ةعاط لعفي ال فلح نإ امأو هيف هيلع ثنح ال هنيميب ههركمل
 ههركم هملظي مل ذإ همزل ثنحلا ىلع وكأ مث ام اتقو اهوركم وأ ةيصعم لعفي
 مث رمخلا نبرشأل هللاو لق ، لوقي نأ لثم ةيصعم لعف ىلع نيميب ههركأ نإو
 اهلعفت نأ ىلع فلحت نأ نم تيبأ نإ لوقي نأب فلحي مل نإ اهلعف ىلع

 فلحب الإ ةابن دجي ملو هليبس يلخيل برشي نأ فلحيف رمخلا برشك اهلعفاف
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 سيل ، مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ثنحلا نم روكذملا كلذ همزلي مل هفلحف
 نمك . رابجإب هلعف هنم بلط حابم لك اذكو دهع الو دقع روهقم ىلع
 الإ ةاجن دجي ملو ههركأو همزلي الام لعفي نأ وأ هلام نم هيطعي نأ رابج هبلط

 كلذ لعفيس هنأ وأ هيلع ردقي ال وأ هيلإ بلط ام هدنع سيل هنأ فلحف . هب

 هدوحج همركل هل هللا حابأ دقو هيلع ثنحلا الو هسفن هيلع دقع يذلا همزلي مل

 نم هيطعي نأ هيلع بجوي ملو هلتق وأ هبرض فلحي مل نإ هنأل هيلع فلحلاو
 دقو هثنح مدع ريتخاو فلحلا هل غاس رابجلا هنيميب عنق املف هيأرب الإ هلام

 نإ همزل هيلع هفلح نإف هكرت وأ هلعف بجاو لك امأو حيحصلا وهو هثنحب ليق
 ىضتقم همزل ثنحف هفلح نإ دبعل نإو هيلع قح وه ام لك اذكو ثنح
 نإ قانع الو قالط الف قاتع وأ قالطب فلحي نأ ههركأ نإ الإ { ثنحلا
 هلعف هل امم ىضمو هلعف ام لك اذكو لواتم كلذ زيجي الف ثنحو فلح

 نإ ، اذكو اذك ينغلب هل لاق نإ رابجلل بضغم وهو ناسللاب هلوق وأ ةحراجب

 دق وهو كلذ هنم ناك ام هنأ 3 هيلع هفلح مث ، اذكو اذك كنع ينغلب هل لاق

 لوق وأ لعف نم هل زئاج ىلع املظ هبقاع رقأ ول هنأل ثنحي مل لاق وأ لعف
 نإ ثنحي مل هنم ناك ام هفلحف رابجلا ريغل نإو متشك هل زئاج ريغ لعف نإو

 نم وردقب ناك نإو هبنذ ىلع همزلي امم رثكاب فلحي ملو رقأ نإ هبقاعي ناك
 فاخ نإ ءاقتإ هكمل زاجو فلح نإ ثنح هبنذ هلمتحي امب وأ برضلا ددع

 فيسب هيلع راشي ىتح ليقو ةلثم وأ نجس يف ادولخ وأ افينع ابرض وأ التق
 نم لجر ذخوي نأ ناطلسلل ةعيبلا ىلع هاركالا ىنعمو قيلا لؤألاو طوس وأ

 عرشي مل امف اهيلا هنم رايتخإب نايتإب ال قيرط وأ هجراخ وأ لزنم وأ قوسك
 ع ورش دعب فلخ نإ ثنحي الو هيلع هركأ امب فلحي نأ هعسي ال برضلا يف

 اولاعت سانلا يف ىدؤت نأ امأو ىلوأ وهو ال ليقو هلبق فلح نإ ثنحيو هيف
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 مل نم ىدان نإو ثنح نإ هيلع فلح ام همزل رابجلا هفلحف بهذف ةعيبلل

 ثنح الو ةيقتلاو هيلا جورخلا زاج كلذ وحن وأ برض وأ لتقب هتبقاع ءىبجي
 . كلذ يف

 هفلحتسي نإ لبق فلح نإ هنأ مهضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 ىأر نإو ثنحي مل فلحف هبقاعي مب ملعي ملو دده نإو ال ليقو ثنح رابج
 رئاجلا ىلا بهذ نإو ثنحي مل فلحف ملاس هنم ملس اميرو ويغ بقاع ارابج
 امهعوقو مزيلف قالطو قتع يف ددشو ثنح هفلحي هنأب هملع عم رايتخإب

 . هدعب وأ عورشلا لبق امهب ظفلت اقلطم

 يبارانلا لهج هاور هللا همحر ديز نب رباج نع لوق وهو هللا همحر لاق
 ناكو ةرقبلا ىلع لوحكم نب رطق ناك مايأ ءاثعشلا ابأ تلأس تلاق
 انعدت نامزلا اذه يف سيل تلقف ينع ضرعأف { قاتعلاو قالطلاب فلحتسي
 . امهب يمس ام بجاو قاتعلاو قالطلا لاقف

 يذلا رفكلا نم دشأب اسيل لاقف هلأس اليمج نإ ليقو بطقلا لاق

 نمو هقيقرو هتجوز كسمي نأ هلف امهب فلح اذإف { ةيقتلا ةصخر هيف تءاج

 ىلع هسفنب هفلح يف هاون هلف رئاج فيلحتب وأ رئاج ةرضحب هسفنب فلح
 ةينلاف لدع مكاحب فلح نإو رئاجلل هينلاف هملظي مل نإو هملظ نإ حيحصلا
 هنأ حيحصلاو نونجمو لفط ىلع نيمي الو ملظي مل هنأ هتين هعفنت الو هفلحتسمل

 هتمزل غ ولبلا دعب ثنح نإ ليقو ةرافك هغولب دعب ثنحو فلح ايبص مزلتال
 كرشمك قتعلا دعب ثنح ادبع مزلت الو همزلتال ةقافالا دعب ثنح نإ نونجملاو

 ثنحلاب ةرافكلا بجت له فالخلا ببسو حيحصلا ىلع مالسالا دعب ثنح
 فلخيال دبعلا ليقو ةرافكلا مهمزلا ثنحلاب لاق نمو اعم ثنحلاو دقعلاب وأ

 الإ رفكي ال نكلو هبر نذإ الب نإو هتمزل ثنحو فلح نإو هبر نذإب الإ
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 هديس دنع رفك نإو فعض ماص نإو معطي وأ قتعيف كلميال ذإ هبر نذإب
 نإ الإ هنيمي دقعني ال هنأ ضعب معزو اموي هقنعل هتمذب تقلعت الإو هازجأ

 ليقو فلحلاب ومأ ولو هبر نذإب الإ رفكي ال داقعنالا ىلعو هديس نذإب فلح

 نيملا يف ثنح الو هنع طقستو هب ىصعيو هنذإ الب نإو موصلاب رفكي
 قحب وأ هللاب كتلأسو لعفت ال كيلع هللاب لثم ثنحلا هيف ليقو يفاطعتسلالا

 نإ الإ ثنح الف ل لدع هب هربخأ دقو اذك ملعي ال فلح نمو كيلع هلل ١

 هقدص نإ ربخم لكب ثنحي هنأ هللا همحر بطقلا رهظتساو نالدع هب وبخأ

 . ملعأ هللاو
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 تارافكلا باب

 نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش موص وأ قتع امإ ظيلغتلا ةرافك
 دجي مل نإ الإ موصي الف راهظلا يف امأ لتقلاو راهظلا ريغ يف رييختب انيكسم

 ةمألاو كرشملا دبعلا قتعلا يف يزجيو موصلا دجي مل نإ الإ معطي الو اقتع
 الف لتقلا يف امأو ةالوتم ةبقر الإ ليقو ةدحوم ةبقر الإ يزجي ال ليقو ةكرشملا

 ةالوتم ليقو ةدحوم قتع هيف يزجيو هيف ماعطا الو اقتع دجي مل نإ الإ موصي
 ةديقملا ريغ مومعلا ىلع ةدئاملا ةروس يف ةلسرملا ناميالا يف فيفختلا ةرافكو

 ءيشب قدصتي ليقو ةلسرم ليقو ةظلغم هتمزل ةيبك لعف نمو لتقلاو راهظلاب
 نم الو ةنسلا نم الو باتكلا نم اهموزل تبثي مل ةالصلا ةرافكو بوتي ليقو

 ىلع اسايقو اهكرت نع ارجزو ةبوقعو ابيدأت انباحصأ اهب لاق امنإو عامجالا

 همزل ثنحيو فلحي ناك وأ ناضمر يف الكأ وأ اهكرت دمعت نمو قاثيملا ضقن
 عيض ام لكل ةدحاو يزجت ليقو ةرافك ةالص لكل ليقو © ةرافكلاو لدبلا

 . ةالصلا كرت ىلع ةرافكلا مزلت ال ليقو ناضمر ةرافكك يهو

 هب لمع انباحصأ نم ادحأ ملعن الو سيمخ خيشلا لاق ، بطقلا لاق

 8 فلحلاو ديصلا ةرافكو لتقلا ةرافمكك باتكلا نم هتمزل ةرافك كرت نمو

 نم نإ ليقو كشي ال ىتح طاتحا فلح ام فرعي مل نمو ىصع ليقو كله
 ةدحاو ةظلغم تنزيجأو علقأ نإ رفغتسيلف يه 5 يردي الو ةظلغم اناميإ فلح

 نم همزل امم نارقلا يف ام رفك نمو موصلاو ةالصلا كرتو ةريثك اناميإ فلح نإ

 ةيالولا يف وهف كلذ ريغ كرتو ديصلا ةرافكو هللاب نيملا ةرافكو لتقلا ةرافك
 ةرافكو هل يجر نهدؤي ملو ثالثلا تارافكلا هذه ءادأب هلل ناد اذإ اضيأ ليقو

 نيب رييختب ةيالا نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف ىلاعت هلوق يف ام فيفختلا
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 دحأ لعف بجاولاو ةبقرلا ريرحتو مهتوسكو نيكاسم ةشع ماعطإ ىلوألا ةثالثلا
 الو ةعباتتم مايأ ةثالث ماص دجي مل نمف بجاولا ىدأ دقف اهلعف اذإف { ةثالثلا

 رطفي رفسب لصفلا مهضعب زاجأو ديع وأ ضيح وأ ضرمب لصفلا رضي الو
 كلذ لتقلاو راهظلا موص يفو عنملاو زاوجلا ناضمرب لصفلا يفو ديعي ليقو هيف
 ينبو حصي نأ ىلا رخأ ءاش نإف ، ضرم مث ارهش ماص نمو اضيأ فالخلا

 ليقف زيمي ملو نينيمي نع ةعبرأ ماص نمو ، نيتس ليقو نيثالث معطأ ءاش نإو
 ملو موصلاو قتعلا نع زجع نإو 0 ةينلاب امهنيب لصفي ىتح ال ليقو هيزجي

 ماعطإو متي ىتح هيلع ردق ام ةم لك معطي نأ هلف ، ةرب معطي ام هل نكي
 الو عبشب ءاشعو ءادغ لخب نإو ناتمودام ناتلكأ ، نيتسلا ماعطإك ةرشعلا

 ىتح ماعطلا نيبو مهنيب يلحي لب ضعبل افالخ { متعبش له مهلأسي نأ همزلي
 زوجي ليقو ةدحاو ةلكأ يزجت الو اوعبشي مل ولو يزجي هنأ مهضعب معزو هوكرتي

 هعنمو كلذ مهضعب هركو مايأ ةشع يف دحاو ماعطإ زاجو ءاشعلاب ءءودبلا
 . رظتني وأ صويلف هاوس دجي مل ولو ال ليقو هاوس دجي مل نإ الإ نورخا

 ماعطإو نيموي يف ةسمخ ماعطإ يف فلخلا اذكو هللا همحر بطقلا لاق

 معطي الو ةيفنحلل زاوجلا بسنو نيتسلا ماعطإ يف كلذكو مايأ ةسمخ يف نينثإ
 يف نكي مل نمو امهتقفن اهمزلت مل نإ اهدلوو اهجوز ةأرملا معطتو هلوع همزل نم

 ءادغلا لوأو ليكلا يف اذكو اهيلإ ةبيرقلاب متأو اهيف ام معطأ ةشع وأ نوتس هتيرق
 الإ معطت الو ليللا يثلث باهذ وخاو ءاشعلا لوأ وهو لاوزلا رخاو رجفلا
 نم نادم ليكلاو اليلق اولكأي نأ دصقب امهبراقت وكو دحاو تقو يف ناتلك
 جرحت الف امهطلخ نإف ربلا كلذ لضفأو جرحت ةرذلا يف ليقو ، ةنس بوبح
 ضعب دنع دادمأ ةثالث اهنم يطعيو اهنامز يف ليقو اقلطم اهيف جرحت ال ليقو

 عاص راهظلا يف ولو نخدلا نم يطعيو نيرخا دنع عاصو ةرشقم تناك نإ
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 عم مزلو ديج بيبز وأ ديج رمت وأ رب عم مادأ مزلي ال ربلاك يفاصلا سلعلاو
 نإ اريغص وأ ىثنأ نإو دحاو ماعطإ زاجو مزلي ال ليقو لكألا يف كلذو اهريغ

 . لزألا حيحصلاو عاضربو هب وأ ليق ، ماعطب شاع
 ادعاصف ميطفلا نم ىطعي هنأ مهضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 مهعفانم نم ءاش ثيح هفرصيو هتجوزو ريغصلا هدلول ذخأي نأ لجرلل زوجو
 نم عيضرلا ىطعي الو هحلاصم يف لعجتف ميطف ريغل نإو ةاكزلا ىطعتو
 ىتح اليلق هنم موي لك معطي وأ هحلاصم يف لعجيف هل لاك نإ الإ ةرافكلا

 يطعي نأ زاجو اموزل هنومي نمو ينغو ايمذ ولو كشم الو دبع ىطعي الو غرفي

 يمذل نإو ةففخم تزوجو ةيثونأ وأ ةيروكذب داحتا رضي الو اعربت هنومي نمل
 ماعطإ رضي الو امهتقفن اهيلا عجري مل نإ الإ اهيوبأ ةأرملا اهيطعت الو نيكسم
 ءادغ ىف ريعشو ربكب فلاخت رضي الو كلذ سكع الو ءاشع ليكو ءادغ

 ليكو ةسمخ ماعطا الو ءاشع يف ريعشو ءادغ يف رب اولكأي نأ لثم ءاشعو
 . ال ليقو زاج ريعشو رب نم نيدم دحاول لاك نإو ىرخأل

 ريعشو ارمتو ارب يطعي نأ نيمي هيلع نمل نأ مهضعب ركذو بطقلا لاق
 ولو مسالا هيلع عقي ام مهتوسك يف يزجيو ةشع متت ىتح انيكسم لك نم
 ام ليقو 5 متاخ يزجي الو افخ وأ الاورس وأ ارامح وأ ةمامع وأ اصيمق وأ رازا
 يف يزجي ال ليقو ةبكرل ةس نم ةروعلا هب رتست ام ليقو ةالصلا هب حصت
 وأ ماعطالاو ةوسكلاب فلاختلا رضيو ةداعلا يف اسابل متي ام الإ ةوسكلا

 يونيو هكيرشو وه هقتعيف دبع يف بيصن هل نوكي نأ لثم قنع عم امهعمج
 دحاوب ضرفلا طقسو ىرخالا ةسمخلا معطيو نيكاسم ةسمخ نع هبيصن نأ

 ف روعألا قتع زوجو ةرم رثكأو نيترافك نم نيكسمل ليكلا زوجيو © لعف

 وأ راهظلا وأ نيملا ةرافك موصي الو باستكالا نم روعلا هعنمي مل نإ راهظلا
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 هنم دبال ام قوف ةثالث ليقو هنم دبال ام قوف امهرد نيرشع كلام امهريغ

 ةلغ نم يذلا ينغلا ررحي وأ وسكي وأ معطي امنإ ليقو مداخو نكسمو بوثك
 امهرد رشع ةسمخ كلذ نع لضفي نأ طرشب ليقو لوحل هلايعو هينغي ام هلام

 اهلام تعاب اهافك جوز ةأرملل ناك نإو موصي ريقف كلذ هل سيل نمو ةدايز

 ىلع رصتقي نأ هيلعو لصألا عيب لجرلا مزلي له فلتخاو موصت الو ترفكو
 يف عرش اذإ ليقو لفن ماص امو معطأ معطيام دجوو اضعب ماص نمو يزجم
 موصي نأ هل ريتخأ رقتفإ ىتح ىناوت نمو هيزجت لب اهنم جرخي مل هيزجي اك ةرافك

 ىلعو ثنح ادح ال لاق نمو اموي نيكسم لك نع معطأ دعب رسيأ نإو
 كلذ وحن وأ كتنؤم ىلعو جحلل جرخأ وأ كرهم ىلعو جوزت وأ كترافك
 اعامجإ هلبق ال ثنحلا دعب بجت نيملا ةرافكو ال ليقو كلذب هيلع مكحي ليقف

 . داعت وأ يزجت له هتمدقت نإ اهطوقس يف فلخلاو
 دعب الإ راهظلا ةرافك نوكت الو رهاظلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ءايشأ ىلع ةدحاو نيميب فلاحلاو دحاو ءيش ىلع ىتش ناميإب فلاحلاو ثنحلا
 هللا دهع يلعو هللاو لوقي نأ لثم لوألاف ثنح اذإ ناميالا ددعب رفكي ةريغك
 هلوقب ناتظلغمو هللاو هلوقب ةلسرم همزليف ثنحف اذك نلعفيل نيملاظلا نمل هنأو

 نلعفألو اذك نلعفأل هللاو لوقي نأ يناثلاو نيملاظلا نمل هنأ هلوقو هللا دهع هيلع

 دحاو ىلع نيملا ررك نإو ةرافك باوج لكب همزل ثنحف اذك نلعفألو اذك
 رفكيف ديكأت ريغ وأ ةدحاو رفكيو ديكأتلا دصقي مل نإو ديكأت اهراركت لهف
 وأ ةدحاوف ديكأتلا دصق نإو نلعفأل هللاو هللاوك نالوق هدصقي مل نإ اهددعب

 هللاوك هانعم دحتإو ظفللا فلتخإ نإ اذكو اهددعبف رخأ ناميإ ءاشنإ دصق

 لكب لهف هباوجب لك نيملا رركت نإو اذك نلعفأل هقلاخو ءيش لك برو
 نإف ىنعملا قافتال ةدحاو وأ هللاو نموقأل هللاو وحن ىنعملا قفتا ولو ةرافك

_ ٢0٥



 هللا نم ةنعل فلأ هيلع لاق نمو تارافكف تامايق ىون نإو دحاو مايق هدارم

 نإو هللا نم ةحبق فلأ وأ نيمي فلأو ادهع فلأ هيلع اذكو ليقو ةدحاول در
 فلاح ثنح نإو هيلع الف وني ملو هللا نم لقي ملو ةحبق وأ ةنعل فلا لاق
 ةثالثو فلأ ةئامثالث ليق كلذو ةظلغم فرح لكب هيلع لهف {| فحصجمب

 . افلأ نورشعو ةعبسو فلأ فلأ ليقو فلأ نورشعو عبرأو فلأ رشع
 ةتس كلذو ةيآ لكب وأ باوصلا ىلا برقأ وهو هللا همحر بطقلا لاق

 لكب وأ ةشع عبرأو ةئام كلذو ةروس لكب وأ نوتسو تسو ةئاتسو فالا

 وأ تايا رشع لكب وأ ةملك نورشعو عبرأو ةئاتسو افلا نوعبس كلذو ةملك
 . هللا ريغب فلح هنأل هيلع ءيش ال وأ ةلسرم وأ ةدحاو

 لك يف دحاو رهش موص يجي هنأ انباحصأ ضعب ركذو هللا همحر لاق

 نارهش امهوموصف راهظلاو لتقلا الإ طقف نيثالث ماعطإ هلثمو ةظلغم ةرافك
 . ملعأ هللاو

٢٥٦



 مازلإلا ةرافك يف باب

 وأ ةنس موص هيلع لاق نمف ثنح عم مزتلا ام لعف مازلالا ةرافك

 الو ثنح نإ اعباتتم كلذ موص همزل هلعفي مل نإ وأ اذك لعف نإ الثم اهفعض
 ضيحلا مايأو دايعألاو هلدبأ نأ يلع لاق نإ ناضفر لدب موصي نأ همزلي

 اذك ناك نإ نيرهش وأ ةنس موصي نأ فلح نم ليقو همزلي ليقو سافنلاو
 هيلع لاق نم ليقو هيلع ءيش ال ليقو ةلسرم هيلع ليقو كلذ ماص ثنحف

 زاجأو رهش نع ارهش قرف ءاش نإو رهشلا مايأ قرفي ال نأ همزل نيرهش موص

 © راهظلا ةرافك وأ ةففخم وأ ةظلغم هيلع لاق نإو رهشلا مايأ قرفي نأ ضعب

 ةظلغمف اهل ةرافك ال نيمي هيلع لاق نإو مزتلا ام همزل هلعف مث اذك لعفأ ال

 دعب اهيدؤي ملو راهظلا ةرافكب فلح اذإ هجوز هنع بهذت الو هيلع ال ليقو
 لاق نأب هب فلح نإ مارحلا تيبلل يشميو رهشأ ةعبرأ تضم ىتح ثنحلا
 اقلطم يشم نم وأ بوكر الب يشم نم ىون ام هيلعو تيبلا ىلإ يشملا هيلع

 وأ جح نم وأ فاوط نم وأ طقف هلوصوو تيبلا ةيور نم ىون امو ابكار ولو

 تيب وأ ةنيدملا دجسمل ولو تيبلا ريغل يشمب فلح نإ ءيش الو ةمع نم
 الإ ةثالثلا يف ءيش ال ليقو © امهيف ةلسرم ليقو ، امهيلإ همزلي ليقو © سدقملا
 همزلو رذنلا ىنعم يف مازلالاب فلحلاو ةعاط هيف امب ثنحلا مزليو هللاب فلح نإ
 فلح نإو © قتعلا هلثمو اقافتا ثنحلاب راهظلاك هب فلح نإ قالطلا
 الو نيعباتتم نيرهش اهنم ةجخ لكل ماص رقفب زجع نإف هتمزل ةجح نيثالثب

 رفسب موصلا عطق يف رذعي الو ضيح وأ ناضمر وأ ديع وأ ضرمي الإ رذعي
 لك نع معطأ موصلا نع زجع نإو 0 ةجح نيثالثلا جحيلف دعب ردق نإف

 دعب ردق نإو © نيكسم ةئامنامثو نيكسم فلأ كلذو نيتلكأ انيكسم موي

٢٥٧



 ال جحلا همزل ليقو ، رذعب ماعطالا وأ موصلا دعب هيلع جح ال ليقو ، جحيلف
 جحلا ىلع ردق نإ ليقو ، صوي وأ نهنع رجأتسيلف الإو ةردقلا رظتنيلف يغ

 هيلع ءيش ال ليقو ، قاطي ال ام لك يف اذكو هيلع الف الإو نهجح هسفنب
 . ثنحي ليقو © هب فلحلا يف

 الإ اسفن هللا فلكي ال » ىلاعت هلوق لوألا هجو هللا همحر بطقلا لاق

 هيلعف ةيثك ججحب فلح نم ليقو 5 رذنلاب هيبش هنأ يناثلا هجوو « اهعسو

 اههركأو اهقادص نم اهجوز ءىربت ال ةجح نيثالثب تفلح نإو ، ةدحاو

 اهيلع ردقي ال ججحب تفلح نمو & ثنحت مل ءاربإ كلذب درت ملو اهنبا هتطعأف
 ليقو ، مايأ ةثالث ليقو ، عيمجلل ليقو ، نارهش لكل ليقو ، ثنح نإ هتمزل

 جرخي نأ هل زاج الجار جحلاب فلح نمو ، لاهجلا نع اذه رتسيو بوتي

 اذإو 0 اذكهو هكولمم هنع ىشمو بكر ىيع اذإف ابكار هكولمم هعمو ايشام

 نع زجع نإ نيترم ابكار جح جحلا ىلإ يشمب لبق فلح نمو هقتعأ لصو
 هيزجي الف هقاطأ نإ امأو ، يشملا قطي مل نإ هلام نم نيبكار ججحي وأ يشملا

 . يشمي نأ الإ

 هقطي مل اذإ هيلع فلح ام لك يف حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هلوقل مايأ ةثالث موصيو هنكمأ اك هقطي مل ام لعفيو هقاطأ ام لعفي نأ هلك

 زُم سأرلا ةفشكنم ةيفاح جحلاب هتخأ تفلح دقو رماع نب ةبقعل هع

 فلكي ال تقاطأ ام ريستو مايأ ةثالث موصتو اهسأر رمختو بكرت نأ كتخأ

 ينبل وأ ةفدص وه لاق وأ نيكاسمل هلامب فلح نمو ، اهعسو الإ اسفن هللا

 يكزي لام رشع همزلي ةقدص هلام لاق نإ ليقو آ ثنح نإ ةرشع همزل ليبسلا

 نإو ، هلام عيمج نم رشعلا همزلي ماع هلوقف ةقدص هكلمأ ام لاق نإو © طقف

 نإو س ثنح نإ مهل فلح ام جارخإ همزل ثلثلا نود امف هلام ثلثب فلح

٦٢٥٨



 ام همزل ليقو © لاملا عيمج نم رشعلا همزل ثنحو ثلثلا نم رثكأب فلح
 رشع فصنف هلام فصنب فلح نإ ليقو & ويغو فصن نم هلك هب فلح

 همزلي مل اريقف ثنحو ىنغ هلامب فلح ولو هلام رشع اثلث هلام يثلثب همزلو هلام

 وأ دجسمل وأ ةبعكلل هلامب فلح نإو 3 هثنح موي ربتعاو هسكعب همزلو ءيش
 جرخأ هللا ليبس يف هلام لعج نم ليقو ، ثنح نإ هلك همزل نيملسملا رومأل

 ابكرمو اسابلو ةقفن نيدهاجملل هرشع نوكي ليقو ، ثنح نإ ءارقفلل ةرشع

 . هيلع ءيش ال ليقو ، ءارقفلل وشع همزل ليقف ليبسلل لاق نإو ، احالسو

 رشعلا همزل هاون اذإو هللا ليبس وني مل اذإ كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 ىون اذإو ءيش الف داسفلا وأ ناطيشلا ليبس ىون اذإو رشعلا همزل هاون اذإو

 © ربلا هوجو نم عون يأ يف ليقو ، داهجلا يفف ع ون يا وني ملو هللا ليبس يف
 هرشع همزل ءاينغالاو نيقفانملاو ىراصنلاو دوهيلاك مهل لحي ال نمل هلعج نإو

 لابجلل وأ مئاهبلل وأ نجلل وأ ةكئالملل ةقدص لاق نإو نيدحوملا نيكاسملل

 ىلع ةقدص يلام لاق نإ اذكو ال ليقو ، نيكاسملل ةرشع همزل كلذ وحن وأ

 يده هيلع ايبنج أ ولو نالف وأ هنبا وأ هسفن لاق نإو © نالوقلا هيف ءاينغأل ١

 . ةبقر قتعأو ثنح نإ ادعاصف ةعذج رقب وأ لبإ نم ةندب ىدهأ

 ميهاربا برقت ىلع سايق برقت قاتعالاو يدهلا نم لكو هلل همحر لاق

 امنإو قاتعإ عم ةندبب ال شبكب برقت مالسلا هيلع هنأل لاق برقتلا قلطم يف
 الب ةندب ليقو ، هيدهي شبك همزل ليقو ، زوجي ال ام لواح هنال هيلع اوظلغ
 مهاردلا هذه لاق نإو ، بوتي ليقو ، ةلسرم ليقو ، ةظلغم هيلع ليقو ، قتع
 هيلع ءيش الو هتميق وأ هنيعب هادهأ تيبلل يده ادبع ولو ويغ وأ بوثلا وأ

_ ٢٥٩



 وا ةرقب وا ةندب ضرع وا لصأ نم هنمت غلب ام ليقو ) تيبلا حلاصم ف لعجو

 هادها يده همالغ لاق نم ليقو . اهيدهيو هب اهيرتشي نأب ايده هتزجأ ةاش

 اهيف هنع رحنتف ندب اهب يرتشي ةكمل اهنمث ثعب هراد لاق نإو & تيبلا ةمدخل

 . ملعأ هللاو

٢٦٠



 روذللا باب
 فيوختلا ىنعمب راذنالا رذنلا لصأ

 بجاوب سيل ام باجيإ هنأب بغارلا هفرعو هللا همحر بطقلا لاق
 وأ ماعلا جحأ نأ الام ينقزر نإ يلع هلل لاقو ناسنإ رذن نإف رمأ ثودحل

 نم نالف مدق نئل وأ اذكو اذك نموصال وأ َنيلصال مالغ يل دلؤ نئل
 نإ كلذ همزل ةعاط وهو هقيطي امم اذك ّلعفأل هضرم نم ءيرب وأ هرفس
 . لأس ام ىطعأ

 رم ام لثم امهمكحف ةيصعم وه امو هقيطي ال ام امأو هللا همحر لاق

 هلعفي ام تاف نأب ثنح نإو ، هيلع ثنح الف الإو نيملا دارأ نإ نيملا يف

 ةرشع ماعطإ وأ مايأ ةشع موص يه لهو رذنلا ةرافك هتمزل الهج وأ ادمع
 وأ اضيأ رييختلاب ةشع ماعطإ وأ ةثالث موص وأ امهنيب رييختلاب نيكاسم

 . لاوقأ ةظلغم وأ نيملا ةرافكك

 زوجيو ءاشعلاو ءادغلاب زوجي اهلك ةروكذملا لاوقألا يف ماعطالاو لاق
 . موي لك يف ناتلكأ كلذو افالخو اقافو تارافكلا يف رم ام دح ىلع ليكلاب

 ةلكأ يفكت يرصبلا نسحلاو نيريس نبا نعو هللا همحر بطقلا لاق
 نئل لقي لو كلذ وحن وأ موصأ نأ وأ جحأ نأ رذن يلع لاق نإو ئ ةمو د ام

 اريفكت اهرفكي نيمي يه امنإو ، ءيشب كلذ سيلف اذك نلعفال اذك ناك

 رذنلا همكحف ارذن هلوق ىمسي ليقف يل هللا هلعف وأ اذك تلعف نإ تاعاطلا

 متلا ام لعف بجوي لوالا لوقلا بحاصف نيملا مكح همكحف نيمي ليقو
 نيموي وأ موي موص هيلعف هلل لقي ملو رذن هيلع لاق نم ليقو ، يناثلا فالخب

. ٢٦١



 انأو اذك يل لعفا مهللا لاق نإو ، ثنح نإ نينيكسم وأ نيكسم ماعطإ وأ

 نيميلا يف رم ام عيطتسي ال امب رذنلا يفو رذنلا ةرافك هتمزل لعفي ملو اذك لعفأ

 رذن هنإف اذكو اذك هل لعفت اهنبا حصأ نإ ةأرما تلاق نإو ، عيطتسي ال امي

 ملف الام هيطعت اهنأ تلاق نإو ، كلذك معطت وأ نيموي وأ اموي ليق ، موصت
 ترذن نإو 0 هنم اهثرإ اهلو محل وهف ةثرولل هتمتأ نإو & تثنح تام ىتح هطعت

 هل متتو اهرذن رفكت نأ اهل ريتخا غلب ىتح لعفت ملف نيطرق اهنبال غوصت نأ

 اه ةعجر الو هل ناك هل اهلامف اهدلو هللا ىفاع نإ تلاق نإو © هب ترذن ام

 . ملعأ هللاو

س ٢٦٢



 هب روذمملا باب

 ةعاطلا وهو لألاف هوركم وأ حابم وأ ةيصعم وأ ةعاط امإ هب روذنملا

 يف ةمولعم امايأ فكتعي نارذن نمف هيلإ قلع ام يضق نإ هب ءافولا بج
 ءافيالا نع هزجعل رذنلا ةرافك هتمزل ويغ وأ مدهب هب عنمف نيعم دجسم
 ءارقفلا ىلع قدصتي وأ ةلسرم ةرافك يه له مث فاكتعالا لدب يهو هدقعب

 لمحت يف ةقشملا ردقبو هفاكتعا لاح يف هبرشيو هلكأي ام يهو ةنؤملا ردقب

 امهنيب لضفلاب هنومزليف ةنؤملاو ةلسرملا ةرافكلا نيب ءارقفلل رظنلا وأ فاكتعالا

 ةرافك هتمزل عنام هعنم ىتح فاكتعالا عيض نإ ليقو ، فالخ مهيلإ رايخلاو

 دمحم نب دمحأ خيشلا دنع راتخلا وهو لحملا ءاقب مدعب رذعلل الف الإو رذنلا

 أ ضرالا نع ةجراخ هماسرأ تيقب ام هيف فاكتعالا هيفكي ليقو ، ركب نبا

 هلام وأ هبئاغ ملس نإ رذن نمو 2 ءانبلا صوصخ وني مل نإ لحملا هيزجي ليقو
 ءارقفلل همتي نأ همزل تام دق نالفو كلذ ملسو اذك ريقفلا انالف يطعي نأ

 ءارقف مهلك هتثرو ناك نإو ، نسحف ريقفلا هثراول همتأ نإو ، ادعاصف ادحاو
 ثرإلا ردق ىلع ال مهاطعأ نإو ، نسحأف ثرإلا ردق ىلع مهلك مهاطعأف

 ىطعي ليقو © هازجأ ءارقفلا نم مهريغ ىطعأ وأ ضعب نود اضعب ىطعأ وأ
 ولو هنثرو هاطعأ نالف توم لبق ملس نإو ، مهثرإ ردق ىلع ءاينغأ ولو هتنرو
 همادعنال هل طعي مل ثيح ةرافك همزلت الو مهثرإ ردق ىلع ادحاو الوق ءاينغأ

 هب رذن ام لعفي مل هنال فوقولاف فلسلا بهذم ىلعو © هيلع بوجولا لبق
 يخأ فاع مهللا لاق نمو ، ةرافكلا هومزليف عيضي ملو ىفو دق هنأ اولوقيف

 ام دعب هلغتسيل هذافنإ دري مل نإف ريعبلا تام مث يفوعف ةقدص اذه يريعبو

 ىتح هذافنإب هسفن ثدحيو هلغتسي مل نإو ، نيكاسملل هلثم هيلعف يفوع

٢٦٢٣



 هيلعف كله ىتح هذفني ملو هنكمأ نإ ليقو { هيلع الف هنم ريصقت الب كله
 رذن نمو اوضبقي ىتح ال ليقو ، هازجأ هولحأف ثنحو نينيعمل رذن نمو هلثم
 نأ رذن ام ددع دحاو يف ىلص نييعت الب وأ نييعتب دجسم ةئامب يلصي نأ

 ةالصلا لقاف تاعكرلا نم اصوصخم اددع وني مل نإو 0 ةئاملا يف يلصي

 هلف ىون اذإو دحاو دجسم يف اهيلصي ةعكر اتئام كلذف دجسم لكل ناتعكر

 ريغ يف اهطخي الو رذن ام هيف يلصيو دحاو يف دجاسملا ددع طخي ليقو ، هاون
 يف يلصت نأ ترذن ةأرما رمأ ةفيفع هنأ يور امل ناسحتسا طخلا اذهو دجسم

 يتئامب يفتكت نأ اهنم لك يف يلصت مك الو دجاسملا نيعت ملو دجسم ةئام
 اهيف لصي ملو دجاسملا نيع نإو ، ددعلا طخت نأ اهرمأي ملو دحاو يف ةعكر

 وأ دجسم يف ءاش ثيح ىلصو ورذن ةرافك نينيكسم وأ انيكسم ليق معطأ

 . وريغ
 يف يلصي نأ نم دبال هنأ يدنع حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 تيب يف نيلصأل هللا ينافش نئل ةأرما تلاقو ، هيلع ماعطإ ال ليقو ، دجسم

 اهيلع ملست اهنع هللا يضر ةنوميم تءاجف جورخلل تزهبجتو اهافشف سدقملا

 ينإف كفي هللا لوسر دجسم يف يلصو كزاهج يلكو يسلجإ تلاقف اهتربخأف

 { مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص تفلأ نم ريخ هيف ةالص لوقي هتعمس

 ةرصبلا دجاسم ةدع ىف لصت نأ هللا همحر ةديبع يأ تنب ةنيهج ترذنو

 ىلصم لمعتف نابجلا ىلإ زربت نأ اهرمأف دعبلاو سانلاو فعضلا هيلإ تكشف

 ةبقع لأسو اهسفن ىلع تلعج ام هيف يلصت مث ادوع وأ ارجح اهمامأ لعجت

 سأرلا ةساح ةيشام جحت نأ ترذن هتخأ نع هكلع هللا لوسر رماع نبا

 نأ زاج اجح رذن نمو كلذ نع رفكتو هيطغتو تعاطتسا ام يشمت نأ ورمأف
 اذك لعفأ نأ يلع هلل نالف مدقي موي رذن يف لاق نإو ، تام نإ هنع جح
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 نإو { راهنلا صوصخ دري ملو هاون قلطأ نإ اليل هاضمأو هرذن همزل اليل مدقف
 نالف مدق نإ لاق نإ ليقو 2 راتخلا ىلع همزلي مل راهنلا وهو نيعم تقوب هديق

 وأ راتخملا وهو هلدب هيلع لهو 5 همزلي مل اراهن مدقف مويلا كلذ موص يلع هللف
 نإو ك ليللا موي موصي هنأ يف ضعبل افالخ اليل مدق نإ همزلي الو ، نالوق ال
 © اليل مدق نإ راهنلا كلذ موص همزل اهيف مدقي يتلا هتليل راهن موصي هنأ ىون

 نأ ردقي ملو هيلع هللا هدرف نيرهش موصأو بهذ ام يلع در براي لاق نإو

 نع ناوتي مل نإ موي لك نع ادحاو ليقو ، ةثالث ماص وأ ةشع معطأ موصي
 اذإ ليقو ، ال ليقو ، ردق نإ موصيو موصلا ال ةرافكلا هتمزل ليقو ، موصلا

 . ماص قاطأ اذإو ادحاو موي لك نع معطي ليقو © هيلع ماعطإ الو ماص ردق
 ترذن نإو ، لاح لك ىلع ةرافكلا هتمزل قيطي ال ىتح ىفاوتو قاط نإو
 نإو 3 اهتيب يف تماص جورخلاب اهجوز اهل نذأي ملف عضوم يف موصلاب
 { ريفكت الو لدب ال ليقو ، رذنلل ترفكو ديعلا تلدبأ رهدلا موص ترذن

 موي لك نع معطتو مايألا نم تءاش ام رطفت نأ اهل ليقو ، طقف لدبت ليقو
 . رهدلا موص رذان ىلع ءيش ال ليقو 0 انيكسم

 ضرفلا جحف اجح رذن نم سابع نبا نعو هللا همحر بطقلا لاق
 يغبنيو ضرفلل داعأ رذنلاب أدب نإو © رذنلل ديعي ويغ لاقو لاق ، هازجأ

 . ضعب دنع هتزجأ ةجحب امهاون نإو ، ضرفلاب ؤدبلا

 رثكأ موص رذن نمو دحاو نع يزجت ال اهنأ حيحصلاو هللا همحر لاق
 رذان ىلع ءيش الو قشع ليقو ، ةعبس ماص مايألا موص وأ ةشع ماص مايلا
 ليقف رطفأ اديع قفاوف دغ موص رذن نإو ، هلمكأ وأ هافوأ وأ رذنلا مظعأ
 © فلحلا يف ةرافكلا هيلع ليقو 5 هلدبأو رطفأ فلح نإو © ال ليقو © هلدبي
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 موزل يفو ةلسرم هيلع ليقو ، نيعباتتم موصف دجي ملف ةبقر قتعي نأ رذن نمو
 هب ءافولا مرحي ةيصعملا وهو هب روذنملا نم يناثلا عونلاو نالوق رذنلا ةرافك

 عيطتسي ال اميف الو كلمي ال اميف الو ةيصعم يف دبع ىلع رذن ال هل هلوقل
 نم هسفن ىلع دقع ام لدب نيملا ةرافك هيلعو محرلا ةعيطق هيف اميف الو
 امايأ موصي نأ رذن نمو ال ليقو ك عيطتسي ال ام وأ كلميال ام وأ ةيصعم

 © هيلع لدب الو طقف مايألا موصي ليقو 5 امايأ يلايللا لدبأو مايألا ماص اهيلايلو

 نيح هضوعب ءافولا وأ رذنلاب ءافولا ةهج ىلع ال امايأ يلايللا موصي ليقو

 ثنحلا قيرط ىلع هب ءافولا قيطي ال رذن ىلع ريفكتلا ةهج ىلع لب لاحتسا

 ىلع لمتشا رذن هنأل الصأ هيلع موص ال ليقو ، ليحتست يتلا نيملا يف

 نإو & ضيحلا مايأو ديعلا موص رذن يف فلخلا اذكو لاصولا يهو ةيصعم
 افلح اذإ اميف قباسلا فالخلا ىلعف قتعي مل وأ قتعف دبع وأ غلبف لفط رذن

 دعب تضاحف . ةدودعم مايأ مايص ةأرم ا ترذن نإو 6 قتعوأ غ ولب دعب اثنحو

 © ةيصعم ضيحلا يف اهموص نأل ءافو الو اهيلع ةرافك ال ليقف اهضعب مايص
 . ةرافكلا اهيلع ليقو

 الف اعيمج هلام ةقدصب رذن نم ةكرب نبا لاق هللا همحر بطقلا لاق
 بجي الو حابملا هب روذنملا نم ثلاثلا عونلاو ةيصعمب رذن هنأل ةرافك الو هيلع
 هيلع ريفكت الو ملكت ماصو ملكتي الو ارهش موصي نأ رذن نمك هب ءافولا
 هملكتل اريفكت هفعض وأ انيكسم معطي ليقو { ةيصعم مالكلا كرت رذن ليقو
 . ملعأ هللاو هلك
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 حئابذلا باتك

 قشلا ةغل ةاكذلاو ةاكذلا حبذلاو ةحوبذم ىنعمب ةحيبذ عمج حئابذلا

 . ةتيملا مكيلع تمرح ىلاعت هلوق حئابذلا يف لصألاو
 حوبذملا فالخ ةتيملا نأ الصأ هنوك هجو هللا همحر بطقلا لاق

 فتح لكألا للحم نم تام ام ةتيملاو حوبذملا يف ليلحتلا نيعتي اهمرحتبف
 وأ لعافلا يف امأ ةعورشم ريغ ةئيه ىلع لتق وأ دارج وأ كمس ريغ هفنأ
 ناويح نم وأ موقلحلا هنم عطقي مل وأ مارحالا يف وأ منصل حبذ امف لوعفملا

 ةوه يف طوقس وأ بشخ وأ رجحب برض وأ قنخب تام ام اذكو ةتيم مرحلا
 حباذلا ناك نإو هللا ريغل حبذ وأ عبس سارتفا وأ حطنب وأ لبج نم وأ رئبك

 عيمجل عجار ةيالا يف ءانثتسالاو عورشمب هتاكذو هتايح كردت مل نإ املسم

 روهمجلا دنع ركذام

 لاق ، ويغو ةديبع وبأ انباحصأ رثكأ لاق هبو هللا همحر بطقلا لاق

 وهو ريخألل عجار ةيالا يف وه ليقو لاق ، ةمركع ةياور يف سابع نبا لوق وهو
 معزو لاق { هتايح كاردا عم رحنلا وأ حبذلا هلحي ال هلبق امف عبسلا لكأ ام

 لح كلذ ريغ نم هتاكذ متكردأ ام نكل يأ © عطقنم ءانثتسالا نأ كلام

 تومي ال نأ يجّر نإ الإ هتايخ تكردأ ولو ةاكنب لحي الف كلذ نم امأو مكل

 . ةاكذب لحي مل هتايح نم سيأ نإو كلذب

 اهنأل ايح ناك اميف تعرش ةاكذلا نأ هدريو هللا همحر بطقلا لاق
 وأ ترحنو يح تكردأ اذإف ، حبذم وأ رحنم يف ديدح وحنب حورلا قاهزإ

 لاق ، هوحنب وأ هللا ريغل حبذ نم قبس امال كلذب اهحور قهزأ دقف تحبذ
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 حصل تومل ١ اهتفراشمو اهضرم ةدشل ةضيرم ةايح نم سي ١ ول هنأ اضيأ هدريو

 . لحتف ةاكذلاب اهكاردت

 الف اهيف ةاكذلا دفت مل اهلتقم ذفن يتلا نأ ةيكلاملا ضعب ركذو لاق

 دق اهتايح نم سيأو ذفت مل يتلا نأو اندنع كلذك وهو لاق 3 اهلكأ زوجي

 ىكذت ال اهنأ يناثلاو لكوتف يكذت اهنأ امهدحأ نيلوق اهيف ويغو يجابلا ىكح
 اهيلع قفتملا لتاقملا نأ يجابلا لاقو روهشملا وه لوألاو لاق { لكوت الف
 © ةوشحلا رانتناو نارصملا باقتناو جادوألا يرفو غامدلا راثتنإو عاخنلا عاطقنا

 ناويحلاو جادؤألا قاقشنإو عاخنلا عطق ريغ نم قنعلا قاقدنا يف فلتخاو لاق

 وأ ةرجنح يف ةيعرش ةيكذتب لحي امن لألاف الوأ هيلع رودقم امإ هتاكذ طورشملا
 . اقافتا ناهجولا رقبلا يفو حبذلا ريطلاو منغلا يفو رحنلا لبالا يف نسو ةبل

 اهرحن نإو حبذلا رقبلا يف ةنسلا نأ ضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 نأ دمحأ سابعلا وبأ ركذو لاق ، فنصملاب ىمسملا ينامعلا هركذ اك زوجيال

 لاق ، رحنلا هيف ةنسلاف ، لمجلا الخ ام حبذلا ناويحلا عيمج يف ةنسلا

 زاوجب لوقلا ىلع لغبلاو سرفلاو رامحلا امأو رقبلا حبذ مهنم ريثك بحتساو
 وهو هسكعك حبذي ام رحن نأ لكؤي لهو رحنت وأ حبذتف هتهاركب وأ اهلكأ
 حبذت رقبلاو منغلاو لكوت مل تحبذ نإف { رحنت لبالا امهثلاث نالوق ال وأ راتخملا

 رحن نإ اهريغ نود تحبذ نإ لبالا لكأ زاوج امهعبار ، لكؤت مل ترحن نإف

 وأ رحني اميف رحنلاو حبذلا زاجو اهمرحت الب ةمئاق ةاشلا رحن مهضعب ركو

 تفرعو سكعلاب وأ اهحبذ نود ةباد رحن عاطتسي نأ لثم اعامجإ ةرورضب حبذي

 محل وهو بارشلاو ءاملا ىرجم ءيرملاو نيجدولاو ءيرملاو موقلحلا عطقب ةاكذلا
 لاق ، قنعلا يتحفص يف نادودمم ناقرع ناجدولاو الوط موقلحلاب قصتلم رمحأ
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 ىتح يأ دبت ىتح اهعدف موقلحلاو نيجدولاو ءيرملا ىلع تيتأ اذإ هلع
 نم ةشئاع ثيدحل لحت ملو تدسف ةاكذلا يف ةعيرشلا رمأ فلاخ نمو توت

 ركذلا عم رفظ وأ نسب ال ددحمب حبذلاو در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع
 ريغ عطق اذإو ةشبحلا ىدم رفظلاو مظعلاو نسلا نأ ع هنع ةياور يفو هلل

 موقلحلا عطق نإ اهلكأ يف صخرو كلذ نع ىهنو تمرحو تبذع نيجدولا
 تكرتف اهيرم عطق نإ ليقو ءيرملا نم ىلفسلا ةرشقلا تيقبو ءىرملاو ناج دولاو
 دحأو موقلحلا عطق نإ صخرو نيجدولا دحأ عطقي مل نإ تدسف تتام ىتح

 . ىلفسلا ةشقلا الإ ءىرملاو نيجدولا

 قلحلاو جادلا عطق نم دب ال هنأ روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ عطقت مل يتلا اهنأب ترسفو ناطيشلا ةطيرش نع هع ىبن دقو موقلحلاو
 ال عطقلا نودب زوجو دسف هموقلح الو هقلح عطقي ملو ريعبلا رحن نإو اهجاد

 نأب رحنملا يلي امل اهتجنح تعجرو ةباد تحبذ نإ تهركو حبذلا مكحك

 نم موقلحلاو قلحلا عطق زاوجل داسفب ال سأرلاو ةرجنحلا نيب حبذلا عقو
 . امهطسو وأ دسجلا امم امهلصأ

 نم اهغارفتسا ىلإ سأرلا نم حبذم ةبقرلا لك جلتلا يفو هللا همحر لاق

 حبذلا دسفيو قلحلا رخآ ىلإ اهيلي امو ةبللا هلك رحنملا يف زئاج رحنلاو لفسأ
 نإو ةاكذلا ءاضعأ عطق نإو اهكرحتب ال هنم ام اطخ نإو بناج وأ افق نم
 ةاكذلا ءاضعأ لصو نإ تلكأ اهكرحتب افقلل ىسوملا تبلقناف داتعملا دمعت

 رصب فعض وأ ةملظل افقلا فداصف طلغف احنم دمعت نإو اهعطقف

 ديدح لاخدإ هركو دسفت مل هنم اهخننف اهسانتخاب حبذملل ىسوملا تعجرف

 ميرحت الب هنع يهنلل قوف ىلإ ةاكذلا ءاضعأ عطقو نيجدولا وأ قلحلا تحت نم

 ال رحنملاو ةبللا ةهج نم ءاضعألا عطق اضيأ ركذ اميفو هب ليقو ةحيبذلل

_ ٢٦٩ _ روذحملا وه امك افقلا



 قوف محل يقب نإو ميرحتلا مدعل ديكأت كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 عم روكذملا لاخدالا وهو لزخلا نع يهنو تدسف دلجلا نيبو هنيب موقلحلا

 وهو زخولا نعو ةليلكب حبذلا وهو دادتلا نع يهنو لفسأ وأ قوف ىلإ عطقلا
 رسك انه وهو عخنلا نعو حبذلا دعب ةبقرلا يف ةديدحلا سأرب نعطلا انه

 اهسأر نابأ نإو دادرتلاو لزخلاب ال عخنلاو زخولاب تمرحو حبذلا دعب ةبقرلا
 . بيذعتلا نم هيف امل دمعت نإ تدسف حبذلا دنع

 حيحصلاو لاق © داسفلا مدع ةيكلاملا روهشمو هللا همحر بطقلا لاق

 ريغ لكؤت نأ امهثلاث نالوقف دمعتي مل نإو انباحصأ بهذم وهو داسفلا

 ةدلجلا تيقب نإف 5 ةقراشملا انباحصأ نم مشاه بهذم وهو لاق 3 اهسأر
 . تلح اهعم محل يقب نإو نالوقف

 ثيدحلا يف هنع يهنملا عخبلا نأ يل رهظي يذلا لوقأو هللا همحر لاق

 طيخلا وهو اهرسكو اهحتفو نونلا مضي عاخنلا لصي ىتح حبذلا يف ةغلابملا

 مسجلا يف بعش هنم بعشتيو غامدلا نم ردحنيب راقفلا فوج يف ضيبالا
 ال هنأ ريغ ميرحتلل وأ ةهاركلل هنع يهنلاف ، ةحيبذلا هب مرحت ال اهوركم نوكيف

 يقب نإ حصو ارحنم بيذك بعوتسإ نإ حبذلا حصي الو ةحيبذلا هب .مرحت

 ءيش يقبو رحنملا ملس نإ لكلا حصو هيف اهحبذ زوجيف اهرحنم نم ءيش
 هتايح تكردأو هسأر لكأ نإ هقنع نم لمحو كيذك حبذ زوجو اهحبنم نم

 الإو هب تتام امهدحأ نم نيسأر تاذ حبذ حصو هيف حبذي قنع هل يقبو

 مل نإ تدسف تتام ىتح هديب اهكسمأو ةاش حبذ نمو رخالا نم تحبذ

 . كرحتت ملو اهكسمي مل نإ اذكو اهقالطإ دعب كرحتت

٢٧٢٠



 ئ حبذل ١ لبق تتام دق اهلعل اهنأ كل ذ هجوو هللا همحر بطقل ١ لاق

 نايتال ا دعب اهكرحت نكس نإ تلح همامت لبقو حب ذلا ع وقو لعب تكرحت نإف

 لاق ، اقلطم حبذلا يف عورشلا دعب تلح ليقو اهعم وأ ةاكذلا ءاضعأ ىلع
 . ال مأ قالطالا دعب تكرحت اقلطم ةحيحص تناك نإ اهلكأ راتخملاو لصألا
 زوجي ليقو كرحتت ىتحف ةضيرم تناك نإ ال اهاكذ لب الصأ اهكسمي مل مأ
 ناك نأ ال ةضيرم تناك وأ ةاكذلا دعب كرحتت مل نإو اليل تحبذ نإ اهلكأ

 ليللا يف رانلاو رمأل ١ يفخ ثيح ةايحلا وهو لضأ ا باحصتسال اراهن

 . رظنلا يف راهنلا يف سمشلا ءوضك
 نيكسلا عضو اذإ هنأ لاق نم لوق حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 نم لوقو ةضيرم تنااك ولو اراهن ولو دعب كرحتت مل ولو تلكأ ةيح يهو اهيلع
 لاق ،© مدلا جرخي ل ولو تلكأ ةيح يهو ةاكذلا ءاضعأ عطق اذإ لاق

 دنع تيربتعاو دعب كرحتت مل وأ مدلا جرخي مل نإ لكؤت ال هنأ روهشملاو

 ال حبذلا دعب امهضغو اهنيع حتفو اهبنذو اهنذأو اهلجر ةكرح ةكرحلا طرتشم
 روثلاو لمجلا بواثت ربتعاو امهدحأ يفكيو ضغ وأ حتف نودب نيعلا ةكرح
 . ويغ نم نذألا ةكرحك ريطلا ةكرحو ريطلاو

 هكرح ام رم ام نهريغو نهيف يزجي هنأ رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق

 وضع كرحتو اهمسجب تاذلا كرحت عيمجلا يف يزجيو بؤاثتلاو هدعب امو لجرلا
 نكي مل وأ اذك نم تكرحت 0 هل ليقف اهكرحت حباذلا ري مل نإو ركذ ام ريغ

 هسم نإ ىمعأ ولو هحبذ حصي ناك نإ لئاقلا قدص لحملا كلذل حباذلا رظن
 ليقو هنم تكرحت اهري ملو لحملل ارظان حباذلا ناك نإ ال ، اهريغ وأ هديب

 عضوم حسفنا وأ اعيرس مدلا جرخ نإف هيف كش وأ توملا ىلع فرشا
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 ادصق لبنب هامرف ويغ وأ هلمج درش نمو لالح وهف ادعابتم قرفتو حبذلا

 هقلح لصي ملو ريب يف ىدرت نإو هاكذف ايح هكردأ نإ الإ ، دسف تامف هتاكذل

 هيمر يف هلكأ زوجو هداسف ىلع رثكألاف ةاكذلا لحم ريغ يف هنعطف هتبل وأ

 ةرورضب لحملل لصي ملو ىدرت اذإ ، ةاكذلا لحم ريغ يف هنعطو درش اذإ لبنلاب
 كردت مل نإ كلذب لحيف فيسب ةبرض وأ حمر وحنب دراش نعط زيجأ اذكو

 دنام » ٢ هلوق وه ثيدحل كلذ يف دنتساو كلذب الإ هيلع ردقي ملو هتايح

 راج يف عقو مث الخس حبذ نمو درش ، دن ىنعمو « اذكه هب اوعنصاف مكل
 نإ © يراوحلا وبأ لاقو { هلكأ هلف هقلح ىلع ةيدملا ىرجأف اكرحتم هجرخأف
 ال ليقو كمسك هحبذ طرتشي ال يح نم عطق ام لحو حبذملا نم ءيش يقب

 . ملعأ هللاو ةتيم يح نم عطق ام ثيدح رهاظ مومعل
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 حبذلا دعب ةحيبذلا يف ثدحي اميف باب

 اه رضم بارطضاب اهنم ال اهريغ نم اهيف ثدح نإ ةحيبذ لكؤت ال

 ةيح تناك ول اهلتقي ام ةخصل نإو سأر برض وأ ويغ وأ اهنطب يف

 ةحصلاب لوق ، نالوق اهنم اميفو ةيعرشلا ةاكذلا درفنت مل ذإ اهتوم يف كارتشال
 { تدسف هحنذ حصي ال امهدحأ ةاش نالجر حبذ ول مث نمو داسفلاب لوقو

 نأ طوحألاف ةيح تناك ول اهلتقي الو اهلتق ىلع نيعي ام اهيف ثدح نإ امأو

 نإ هنأ معز نم معز دقف ، لالح ليقو مارح ليقو هوركم اهلكأو لكؤت ال
 . مرحت الف اهخلس يف عرش وأ توملا لبقو ةاكذلا دعب اهنم ةعطق عطق

 هب قرخنا نإو اهبارطضا رثؤي الو ةعسلا يف اذهب ذخؤي الو بطقلا لاق

 اهسفن تحرج نإ مشاه لاقو ةخصل هبرضت نأ لثم اهسأر هب قلف وأ اهنطب

 نإو اهتومل نيعم ع وقوبو فنعب اهامر مث اهحبذ نإ لكؤت الو اهلكأ بحأ الف
 تدسف ةداع اهلثم هب تومي امب حبذلا دعب لاع عضوم نم وأ ءام يف تدرت

 اهتايح تكردأ نإ يدرتلا دعب اهحبذ ةداعإ زوجيف اهلثم هب تومي ال امب امأو
 هنأ لتاق ريغ ايت تدرت نإ ليقو كرحتت مل وأ ليقو يناثلا حبذلا دعب تكرحتو

 يف ىمر نإ رئاطلاو مارح ليقو ةهوركم ليقو لالح يه لب اهحبذ ديعي ال
 ارشان وأ هيحانج اضباق اقلطم اتيم طقسف هيلع ىمسم مهسب لاع عضوم

 ببسلا هنأل ضيألا هلوصو لبق ولو هل عجوم هنم ةدارإ الب هطوقس نأل دسف
 مث لاع ريغ يف هامر ولف ، لاع عضوم ىلع وهو هامر ذإ هطوقسو هيدرت يف
 هنأل © هيحانج ارشان طقس نإ هلكأ زوجو دسفي مل طقسف لاع ىلإ راط
 ضعبل افالخ هيف هطوقس ءام ريط رضي الو ضرالاب عوقولا رضي ال ذئنيح

 افالخ ، اضباق طقس نإ ال لكأ ارشان طقس مث راطف رئاط حبذ نإ اذكو

 . اضيأ ضعبل
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 اهنأ نظف ةحيبذ حبذ نم نأ مهضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 الإ ، اهلكأ هلو اهتوم ملعي ىتح اهعدي هنإف تكرحتف اهبوقرع برضف تتام
 نإف كرحتت تعقوف تيب رهظ ىلع ةاش حبذ نم نأو اهيف ةبرضلا ترثأ نإ

 نإ ليقو الف الإو اهلكأ يمسيو جادرألا ضعب ىلع نيكسلا رمي نأ هنكمأ

 ىلع عقو نإو تلكأ هلبق وأ اهطوقس عم تتامو عرذأ ةتس ردق عفترإ
 تكردأ نإ الإ ، اهيف رثأ نإ تدسف دحأ لعف الب وأ أطخ ولو ءيش ةحيبذلا

 لبق حباذ وأ ةحيبذ تباغ نإو حبذت مل ول هب تومت ال تناك نإ الإ ليقو

 ؤت الو زوجي ال ليقو اهمرحي ام اهيف ثدح هنأ ملعي مل ام اهلكأ زاج اهتوم

 . ايناث اهحبذ مث اهديرو لبح نبي ملو تماق مث ةحيبذ حبذ نمو ليل اهاراو نإ
 حيبذلا دسفي ال هلك حبذلا لعب حبذلا ليقو تدسف لوالاب تومت تناك نإف

 يناثلا زاج همدعو لوألا اهتوم لمتحا نإو ةرورض الب ادمع هدي عزن ولو
 . هب تلحو

 ايحت ال احبذ ةحيبذ تحبذ نإ هنأ مهضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 ركذو لاق ، تلكأ هدي يف تتامف ليألا يف اهحبذو اهذخأف يشمت ترمف هيلع

 موقلحلاو قلحلا عطق ىلإ هيف جاتحي ال رحنلا نأ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا
 دمعتي نأ رذحيو بلقلا هيف نوكي يذلا توباتلا ىلإ ذفني نأ هيف جاتحي امنإو

 ةاشلا مرحي ال اك ، رحنلا لمجلا مرحي ال هنأو ، اهب رحني يتلا ةديدحلاب بلقلا

 رحنلا كلذكو ةحيبذلا دسفيف هلك حبذلا دعب حبذلا امأو رحنلا دعب حبذلا

 مث تكرحتف اهتوم اربتخم حبذلا دعب ةدشب اهبنذ ضع نإو هلك رحنلا دعب

 امب الإ مرحت ال نأ صخرو وركت ليقو هب اهتوم ىلع ناعأ نإ ، تمرح تتام
 . ةيح تناك ول اهلتقي
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 لاهجلل صخرلا نم تركذ ام ءاشفإ نسحي الو هللا همحر بطقلا لاق

 نم ابنذ قش وأ ارعش فتن نم نأ مهضعب ركذو لاق { هللا يقتي ال نمو

 تومت ال تناك ولو اهلتق ىلع نيعم لكب مرحت ليقو اهلكأ هل بحأ ال ةحيبذ
 نإ ةتيملك مارح يهف اهبنذ قش نإ هنأ مهضعب ركذو اهنم ناك نإ الإ هب
 . قشلا دعب تكرحت

 تمت مل يهو اهبنذ قشف تتام اهنأ نظ نإ هنأ جاتلا يفو هللا همحر لاق

 رحن نإو ، تلكأ ريخألا دعب تكرحت نإف 5 هللا ركذو لفسأ نم اهحبذ داعأ

 نإو صخرو ةدش هيفف رحانلا ديب ضبقملا يقبو ديدح هرحنم يف يقبو لمج

 الو داربالا لبق ةحيبذلا نم عطقلا مرحو صيخرت هيفو مرح ديدحلا هيف رسكن]
 . اعامجإ تابلا زاجو اهنم عطق لكؤي

 فالخلا دوجو مهمالك رهاظ نإف { هيف ثحبي هللا همحر بطقلا لاق

 ةناعالا يفو توملا ىلع ةناعإ توملا لبق اهنم عطقلا نأل هميرحت رهظألا لب هيف

 امم عطقلا ناك نإ اميس الو ، ال ليقو ةحيبذلا هب مرحت ليق فالخ توملا ىلع

 . دمعت نإ عطاقلا ىصعو يابلا ميرحت يغبنيف حبذت مل ول اهلتقي

 نابأف ةيدمب وأ فيسب ةرقب وأ ةاش برض نم نأ رثألا يف ركذو

 اهرخؤمو وه ناب نإو اهسأر نود اهلكأب سأب الف اهحبذي نأ لبق اهسأر
 الو حبذلا دعب كرحت نإو لكأو حبذ حبذ كرحتي حبذلا لحم عم اهطسو يقبو
 الف حبذلل ديرم ريغ اهبرض نإ ليقو اهتكأ ولو كلذ نم اهنم ناب ام لكؤي
 الو دسجلا ىلإ رحنملا وأ حبذملا يقب نإ اهرحن وأ اهحبذ كردأ نإ الإ لكؤت

 . ملعأ هللاو سأرلا لصف دمعتي ملو اهحبذ ديرأ نإ الإ سأرلا لكؤي
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 نينجلا ةاكذ يف باب

 . اهنطب يف اتيم دجو نإ هتقلخ تمت نإ اندنع همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ

 لاق ايح جرخ ولو حبذ الب لكؤي يعفاشلا لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ف رعشل ١ دوجو هتقلح مامت ةمالعو قحلل فل انح فيعض ذاش وهو بطقل

 رعش ليقو تارعش ثالث تبن نإ ليقو هنسج ضعب يف ولو ليقو هدسج
 حبذلا دعبو همأ توم لبق كرحتيو تبني ىتح ليقو ةدحاو ةرعش ليقو هلك
 رعشل ا هيف دجوي نأب هتقلخ متت ل نإ امأ ةايحل ١ مامت نم هيف رعشل ١ دوجوو

 الو ةقلخلا مات هتيأر اذإف ، لكؤي الف ، يحب سيل هنأل همأ ةاكذ هيف لمعت الف
 يف ةكرحلاب ةايحلا ربتعت ليقو حورلا خفن اهنم يقب ةمات ريغ هتقلخف هيف رعش

 دعب اهنطب يف كرحت نإ لكأ دلو اهبو ةاش حبذ نمف هيلعو اهحبذ دعب همأ نطب

 تمت ءاوس لكؤي ليقو اهنم ةعضبك كرحتي مل وأ كرحت اقلطم زوجو اهحبذ
 كرحت & نكي مل مآ رعشلا هيف ناكو نكت مل مآ ةايحلا هيف تناك متت مل وأ هتقلخ

 لصتي امو ماحرالا امأو لق نإو ارعش هب ناك نإ هلكأ زاوجب ليقو كرحتي مل وأ
 لكؤي نينجلا يف رعشلا تبن نإ ليقو اقلطم ال ليقو اقلطم اهلكأ زوجيف اهب

 . هنود محرل ( تلكأ الإو محرل ١ نو د

 هلكأ زوج ةحيبذلا ف ام عيمج نأ حضاولاو هللا همحر بلطقلا لاق

 الوب ةلازإ دعب ةلوبملاو ركذلاو اهب لصتي امو محرلاو محل هنأ نيبت اذإ نينجلاك
 رهاط ةلوبملا ءام ليقو لسغو قش نإ الإ ليقو ركذلا لكؤي ال ليقو اهلسغو

 جرفلاو ركذلاو ةلوبملا ع وكو تلسغ ولو لكؤي ال ليقو لسغ الب لكؤتو
 حص او هن ] تركذ ام حيحصل و . سجن ليقو لالح بلقل ١ مدو ،© ىشن ل ١ نم

 هدعب كرحتيو ىكتيو ايح همأ نطب نم جرخأ نإ الإ نينجلا لكؤي ال ليقو
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 ةاكذ عفرب هاور نمف همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ كلع هللا لوسر نع يور هنأ كلذو

 فاكلا عزن ىلع بوصنم وه لاق ، بصنلاب هاور نمو هل ةاكذ همأ ةاكذ لاق

 . همأ تيكذ اك ىكذي وهف 3 همأ ةاكذل يأ

 © اعبس تحبذ اذإ ةاشلا نم ركي ناك ةيلع هنأ هننس يف يقهيبلا ىور

 هيلإ ةاشلا بحأ ناكو 5 ةناغملاو ةرذعلاو جرفلاو ةرارملاو مدلاو نييثنألاو ركذلا
 هحبذ حص ايح ادلو عزنف اهتوم اناظ حبذلا دعب ةاش نطب قش نمو & اهمدقم

 ايح اهدلو دجوي مل الإو ةيح قشلا دنع اهنأ روهظل ، همأ تمرحو هلكأ زاجو

 دجو نإو لكؤتف بنرالا الإ & قشلا دعب ايح اهنينج دجو ةميهب لك اذكو
 لبق ةميهب نطب قش نمو اهتوم دعب اهنطب يف هتايح ةحصل قشلا دعب ايح
 مل امهدحأ ةاكذ كردت مل نإو اعم الكأ همأو هحبذو ايح انينج اهنم عزنو حبذلا

 نيعي هنأل هنود تلكأ حبذو تحبذ مث اهنم هسأر جرخ نإو رخالا لكأو لكؤي

 هللاو رثكأ وأ ردص جرخ نإ لكؤيو صخرو هيف وه يذلا قيضلا هتوم ىلع
 . ملعأ
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 ةاكذلا طورش يف باب

 . ةلبقلا لابقتساو هللا ءامسأ نم مسإ ركذو ةينلا ةاكنلا طرش نم

 مامت دعب حبذيو هللا ركذي نأ ، ركذلا ةيفيكو هللا همحر بطقلا لاق

 ال امو ةاكذلا ءاضعأ ضعب ركذلا كردأ اذإ لحت ليقو لحت الف هلك قلحلا عطق

 نم انايسن وأ ادمع اقلطم هيلع ىمسي ال ام وه له حئابذلا نم لكؤي

 منصل كرشم هحبذ ام وأ دمعب هيلع هللا مسإ ركذ كرت ام وأ كرشم وأ دحوم

 نإو ، نالوق نذألا عامس وأ ناسللا كرحت ركذلا يف يزجيو فالخ 0 ويغل ال
 ةقث ناك نإ تلكأ هلوق نم الإ كلذ ملعي ملو ةيسرافلاب ىمس هنأ حباذلا لاق

 ركذلا زوجي الو ىلاعت هلل ركذ لكب يزبتو اقلطم قدص نإ زوجو الف الإو
 مث كلذ وحن وأ هللا اهحبق وأ هللا اهنعل وأ اهيف هللا كراب ال لاق نإو بلقلاب

 حيحصلا وهو . عيمجلا يف مرحت ليقو نعللا يف مرحت ليقو ىصعو تلكأ اهحبذ
 ال لاقف ث هللا مسب لق هل ليق نمو لكؤت اهنأ حيحصلاف ةيمستلا دارأ نإو
 يفنلا دارأ نإو تلكأ اهيلع ةيمستلا كلذب دارأ نإف ، حبذ مث هللا مسب لوقأ

 يفنلا دارأ ولو اهلكأ زاجأ اهطرتشي مل نمو ةيمستلا طارتشإ ىلع ءانب فقولاف
 نإو تلكأ ال مأ اهركذأ كش مث اهب نيدتم حبذ نإو ، كرشلا هب دري مل ام

 ىلع لكؤت الو لكؤتو ءاسأ ليقو لكؤت ليقو لكؤت مل ركذلا مدع دمعت
 عفني امنإو ركذ ولو براحم يباتك وأ يباتك ريغ كشم اهحبذ نإ حيحصلا
 نانثأ ضبقي نأب ركذلا يف وأ حبذلا يف كارتشإب ددعت ولو حباذلا نم ركذلا

 دنع لكؤت الف ادحاو ركذي مل نإو دحاو لك ركذيف حبذلا ةلا ىلع رثكأ وأ

 رحالاو هللا ركذي امهدحأ نأ ىلع ويغو حباذلا دهاعت نإ ليقو ركذلا طرتشم
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 ضعب ههركو ةيمستلاو حبذلا نيب لصف نإ مالك فيفخ رضي الو زاج حبذي

 عاجضإو ىسوم ديدحتك ةحيبذلا نأش ىف ؤ ناك نإ ليوطلا لصفلا زوجو

 دصق ولو ةريخألا تدسف طقف ىلرألا ىلع ىمسف نيتاش حبذ نإو ةحيبذلا

 ىلع اهب حبذف ىرخألا ذخأو نيكسلا ىقلأ مث ىمس نإو.، لكلا ةيمستلاب
 ىلوالا ىلع ةيمست دعب ةيناث ديدحت وأ اهديدحت يف ذخأ نإ اذكو زاج هتيمست

 نإو ةيمستلا دعب ملكتلا ةلاطا هركو اناسنإ ملك وأ ديدحتلا يف لاطأ ولو

 همالك يف يقبو ادح أ ملك مث مدلا جرخو محلل ا عطقو نيكسلا رمو ىمس

 . مث اهيلع هللا ركذو ةاش عجضأ نمو اهلكأب سأب الف اهحبذ نم غرف ىتح
 ريغب اهنع لغاشتي مل نإ لكؤت اهنإف ركذلا دعي ملو اهخذو اهعجضأ مث تماق
 ىرخأ انيكس سمتلي بهذف حبذلا غرفتسي ملو حبذو ىمس نإو حبذلا رمأ
 هنال ، لوالاب برطضت تناك نإ دسفت مل ركذ ديدجت الب هاصقتسإو ءاجف
 ريغ ذئنيح لوالا ركذلا نال تدسفل برطضت مل ولف ركذلاب الوأ هيف عرش دق

 نيح ةحيبذلا ىلع ركذلا بدنيو ليألا حباذلا ريغ حبذلا مأ نإ كلذكو عفان

 وأ اهعمسمب هديدحلا ديدحت هركيو هلبق سأب الو قلحلا ىلع ةديدحلا عضو

 ازج زجي الو اطحش حباذلا طحشيو لتقلاو حبذلا يف قفرلا بجيو اهارمب

 رحنم يف حمرب لمج نعط ول مث نمو ةينلاب تاعاطلا نم اهريغك ةاكذلا حصتو

 رحنلا هجو ىلع ىتأ نإ لكؤي ليقو هيلع يمس ولو لكؤي مل ةاكذ ةين الب
 دقتعي مل نإ دمعب ولو ةلبقلا ريغل حبذ ام مرحي الو هيلإ بودنم لابقتسالاو

 دسفت بجاو لابقتسالا ليقو ال ليقو تدسف دقتعإ نإو ةنسلا فالخ

 دصقل ال هلامشب حبذ نإ مرحت ال اذكو ةرورضل وأ انايسن هكرت نإ الإ هكرتب
 . نالوقف اهدصق نإو ادمع ولو ةفلاخملا
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 الف هليوارس الإ هيلع سيلو حبذ نمو ةرورضل الإ دمعلاب مرحت ليقو
 تمع لو حبذ ام دعب ركذ ش ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذي نأ يسن نمو { سأب

 الو اهمحل لكأ اهمحر وأ اهمد تلكأ ةاش حبذ نمو ، لكؤت اهنإف ح ورلا اهيفو

 اهمحل لكؤي الف اهريغ مد تلكأ نإو { اهموي نم حبذت مل نإ اهنبل برشي

 نإو ، نيعبرأ ةقانلاو نيرشع ةرقبلاو مايأ ةعبس زواجت ىتح اهنبل برشي الو
 ك اهن ارصمو اهشرك لسغيو تلكأ اهموي نم تجحخنف ناسنإ ردق ةاشلا تلكأ

 مل نإو ، ةليلو اموي اهسبحيلف اهحبذ دارأو اسجن لكأت ةجاجد رصبأ نمو
 حب د نإو . حب ذي : اثالث هلوبل براشل سيتل سبحو اهيلع سبح الف اهرصبي

 نأ ةعورشمل ا ةاكذل او باتو هسم ام لسغو همحل لكا رهطت هبرش نيح نم

 مرحت الو ةيمستل او ةينلاب نيميب حب ذتو اهب البقتسم رسيال ا اهقش ىلع عجصت

 .. ملعأ هللاو ةمئاق تحبذ نإ ةبادلا
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 ةاكزلا هب حصت اميف باب

 ىسومو ضارقمو فيسو تجوعا نإو ، ةداح ةرفشكب ةاكزلا حصت

 ةاكذلا حصت اضارقم امهنم لك ىمسيو ناءزج صقملا وهو ضارقملا يفو
 مدلا رهنا ام لك هكققَع هلوقل امهب عطقلا ةداع ىلع اعم امهب حصتو امهدحأب
 ناك اذإ ضارقملاب عنمي ليقو ، رفظلاو نسلا سيل لكف هيلع هللا مسا ركذو

 رجحب ةاكذلا حصتو عنام الف اليرط ناك اذإ هؤزجب امأو ، هب ضرقلا ةهج ىلع
 . امهريغ ال رمحأ وأ ضيبأ ناك نإ ليقو ، نول يأ ىلع اقلطم قيقر ددحم

 بذعم ليلكب حبذ نمو قرفلا مدع هللا همحر بطقلا رهظتساو

 يتلا ةراجحلا ورملاو ويغ وأ اورم رجحلاب زوجي ال ليقو ، ال ليقو ، تمرح

 مظعب حصت الو رطضملل ليقو ، طقف اقلطم ورملاب زوجي ليقو 5 رانلا حدقت

 الو طقف رفظلاب مهضعب زاجأو { هوركم نهب حبذلا ليقو ، رفظ وأ نس وأ
 زاجأو بشخ وأ بصق وأ ةضف وأ بهذ وأ فزخ وأ ماخر وأ جاجزب حصت

 علطلا ءاعوب حصت الو ، اقلطم بصقلا زيجأو ركسلاو ةرذلا بصق مهضعب
 امم اماخر وأ اجاجز وأ ابهذ ولو عطقي ام لكب ضعب هزاجأو بلخم وأ نرق وأ
 . دح هل

 ليقو ، بانلاو دوعلاو رفظلا الخ ام تئش امب حبذإ دوعسم نبا نعو

 ريغ ىف ابرض ال ارج هب رجيو هوركم هاوس امو مارحف هب حبذلا نع يهنلا درو ام
 مث نمو ، سجن وأ ةتيم وأ ناسنإ هب برض ديدحب وكو هتوف فيخ نإ ديصلا
 امهريغ وأ بارت وأ دامرب هحسم وأ هلسغ معني ىتح فيسكب حبذي ال ليق

 مرحي ال ةسجنلا ةلالاب حبذلا نأل حسملاو لسغلا نودب مرحت الو يقني امم
 الو ةسجنلا حبذلا ةلآب مرحت ليقو { هب ذوخأملا وهو ةهوركم اهنكل ةحيبذلا
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 ةمومسمب حبذ نمو هيف ضعب ددشو اندنع قورسم وأ بوصغمب حبذلاب مرحت
 تدسفو اهتوم ىلع انيعم مسلا ناك نإ الإ مرحي الو ، حبذ ام لكأ زاج

 8 ةحيبذلا بذعي هنأل اقلطم لحت ال ليقو 0 هنابأو امحل ذبج نإ لجنمكي

 نإو ، هتهج ىلإ وجي الو اعفد همادق ىلإ حباذلا هعفديو لجنملاب حبذي ليقو

 هرج زاج محللا دبجي مل هتهج ىلإ وج نإ هنأ ىلع ةعوضوم هنانسأ تناك
 دبجي مل نإ ةملث هيف امم حبذلا زوجيف ةملث هيف امو راشنملا لجنملا لثمو اهيلإ
 هب حبذ ام زجي مل ملث ثالث هيف ناك نإ ليقو ، بذعم هنال ال ليقو ، محللا

 ويغ وأ ميتيل حبذ نمو ، فيصلا سمش هلثمو رانب ىمحمب ةحيبذ لكؤت الو
 ىلع ام رصقي ملو دمعتي مل نإ اهنمضي مل ةحيبذلا هب مرحت ام اهيلع ىرجو ةباد
 ليكولا ءيصولا ال بستحملا نمضي ليقو ، نمضي ليقو ، ليبس نم نينسحما
 . ملعأ هللاو
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 هتاكز مرحتو هتاكز حصت نميف باب

 هتزاجأ ليلدب اقيقر وأ ىثنخ وأ ىنأ نإو لقاع دحوم ةاكز حصت

 . ةورمب اهتحبنف ةاش ىلع تفاخ ذإ كلام نب بعك ةيراج ةحيبذ كفع
 حبذلا زاوجو ةمألاو ةأرملا ةحيبذ زاوج اندافأف هللا همحر بطقلا لاق

 ءاسفنلاو ضئاحلا ةاكذ حصتو ورملاب حبذلا زاوجو هتوف فيخ اذإ ريغلا لام

 قطني ناك نإ سرخألاو مالكلا حصفأو مصألاو يمجعألاو نايرعلاو بنجلاو
 ةحيبذ زوجت ال ليقو & حصفي ال مكبأ نم هركتو دحوم هنأ ملع وأ ةيمستلاب

 زوجت ليقو © يراعلاو بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا الو يمجعالا الو ىمعالا
 يفو نونجملا وأ ناركسلا وأ قراسلا وأ بصاغلا ةحيبذ زوجت الو ةرورض
 . نامث نود ناك وأ نتتخي مل نإو ، نسحأ نإ زاوجلا حجرألاو نالوق يبصلا
 كيتع اهزاجأف ورمب اهنف ابنرأ داطصا امالغ نأ هللا دبع نب رباج ىور دقو

 © نتخ نإ الإ يبص نم زوجت ال ليقو ، ضعب ههركو انوتخم نامت نبا زوجو

 نم حصت الو هلاوحأ رئاس يف هللا ركذي عمس نإ اقلطم يبص نم زوجت ليقو
 يف اهلثمو فيصلا يف اموي نيعبرأ يف هطيرفت نم بات نإ رذعيو فلقأ غلاب
 نأل اهريغو نينالا كلت يف نتتخت مل يتلا يهو ءافلق نم تحصو ءاتشلا

 . ةنس ليقو ، بجاو ال ةمركم اهل ضافخلا

 جرفلا ريفش ىلع يتلا ةدلجلا نم عطق وهو بجاو يعفاشلا لاقو
 نإ يصخ نم لكؤت ال ليقو © لصأتسمو بوبجو يصخ نم ةاكزلا حصتو
 لام يف فرصت امهتاكذ نال قراسو بصاغ نم مرحت لهو & قدب يصخ

 نالوق ةدابع ال حابم رمأ ةاكذلا نأ ىلع ءانب مرحت ال وأ مهنذإ نودب سانلا

 دبع ةحيبذ حصت ال ليقو ، ةحيبذلا ىلع هللا ناركذي اعمس نإ لحت اهنأ امهنلاث
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 وأ ينثو وأ يسوجم ةيدمب وأ سوجنم وأ بوصغمب حبذ ام اذكو هالوم نذإب الإ

 وأ ديعكل حبذل منغ تسبح نإو ، ال ليقو ، مرحي ليق نيكرشملا نم مهريغ
 ويغ كلذب رمؤي مل نإ زاج رمأ الب حباذ اهنم حبذف ةفايض وأ ناتخ وأ سرع

 بلطف ةاش ةعامج ترتشا نإو ، قراسلاو بصاغلاكف ىبن وأ ويغ رمأ نإو

 نإ زاجو ىدعت نإ تمرح اهجنذف مهنم دحاو ماقف اهيف مهعم ماهتسا مهيلإ

 مل ادغ وأ مهموي اهحبذ يف اوفلتخا نإو اعم هورمأي مل نإ مرحت ليقو ، مهل اهحبذ
 تمرح قافتالا لبق حبذ نإو ، تقو ىلع اوقفتي ىتح اهحبذ مهدحأل زبي

 | . مرحت مل وأ ةتيم اهتميقو ،.ةيح اهتميق نيمثلا ىلغأ نمضو
 اهنأ خيشلا راتخاو لاق حيحصلا وه كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 مأ ةيزجلا ىطعأ دهاعم يباتك ةاكذ حصتو حبذلا لصأ ىلع مهقافتال لالح

 انامإ ةبراحملا كرت ذإ هتاكز تلح هتبراحم مدعبف براحم ريغ هنأ ىلع رادملا ذإ ال

 . هللا مالك عمسيو رظنيل وأ احلصو

 لكأ زوجي رثألا يفو لاق ، اهيطعي ال دهاعم نم لحت ال اهنأ روهشملاو
 فيك سابع نياو يلع دنسو هللا مهنم ةهلا ةثالث اهيلع ركذ ينارصن ةحيبذ

 انل لحأ نيح هللا نأ الاقف هللا ريغ نوركذي مهو باتكلا لهأ ةاكذ تلخ
 . رثكأ عنملاو ، نالوق يبرحلا يباتكلا يفو نولوقي ام ملع دق مهحئابذ

 ملو مهحئابذ لح قلطأ ىلاعت هللا نأ زاوجلا هجو هللا همحر بطقلا لاق

 ناكل كلذ زاج ول هنأ عنملا هجوو ةيزجلا ءاطعإب الو ةبراحملا كرتب اهديقي

 فالخ برعلا ىراصن يفو عنتمم نهحاكنو مهئاسن حاكن زاوج ىلإ ادنتسم

 لهأ ةلم يف ينث وأ يسوجمك لخد نإو ، يباتك يبصك عنملاو زاوجلا
 كلذ لحي الو ديصو حاكنو حبذك اودهاع نإ مهنم لح ام هنم لح باتكلا

 ةينارصنلا ىلإ لوحت ولو يسوجم ةحيبذ لحت ال ليقو 9 مهيلإ دترا نإ ملسم نم
٢٨٤
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 ديصلا ةاكذ يف باب

 ال ليقو يمدا وأ ريزنخ وأ بلك ةروصب ناك نإو رحبلا ديص لح

 يف مرح امب اهيبش رحبلا يف ناك ام ليقو يمدا وأ ريزنخ ةروصب ام هنم لكؤي
 . امهاوس ام لحو هوركمف هوركم اهيبش ناك امو مارحف ربلا

 هايملا نم يغو رحبلاو عيمجلا لح حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لكؤت الو تعطق هدي عطقب الإ هيلع ردقي ملو ربلا يف مليغلا ناك نإو ءاوس
 الب هلكأ زوجي ليقو رحبلاو ربلا يف شيعي هنأل ةاكذب الإ مليغلا لكأ زوجي الو
 ءاملاب شيعيو كمسلاب وذغي ناك نإ ليقو هئاكذب الإ ءاملا ريط لكؤي الو ةاكذ

 هيلع ايفاط وأ هلفسأ يف ناكو هيف تام نإ رحبلا ديص لحو اهنودب هلكأ زاج

 ام لكؤي ال ليقو ربلا يف هكرتو ءاملا هنع بهذ وأ ربلا ىلإ هجاومأب هامر وأ
 . هتهاركب ليقو هيف تام

 ليق تامومسلا نم هنأو مارح عدفضلا محل نأ مهضعب ركذو لاق

 ةيح اهحرطو ةيح رانلا يف تحرط ولو ةكمسلا لكؤتو نيتهج نم مرحيف
 ةكمسلا تلكأ ةكمس نطب يف محل ةعطق تدجو نإو اميرحت ال ةمحر هوركم

 . ةاكذل جاتحي ال امم ةعطقلا تناك نإ الإ اهنود

 باب يف خيشلا ركذ ام رحبلا هامر ام لكأ زاوج ىلع لديو لاق

 هوربخأف امايأ اهنم اولكأف رحبلا لحاسب ةيرحب ةباد اودجو مهنأ 3 ءوضولا
 رحبلا ىقلا ام يع هلوق نم بابلا يف هاور امو هزاجأف اهنم مهلكأب ه

 . هولكأت الف هيف تام امو هولكف هنع رزجو
 . هيف تام ام ميرحتب لاق نمل ليلد هيفف لاق

 ثيداحأ مومعب ال هصوصخب هب لمع ثيدحلا اذه حص اذإف لاق
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 وهو ربلا ديصو اضراعت اذإ ماعلاب ال صاخلاب لمعلا نأل رحبلا ةتيم ةيلح
 اهب داصي يتلا رويطلا ضعب كلم نمو هل كلام الو هلكأ حابملا شحوتملا

 نإو ديعب ىلإ رفنو هنع بهذ ولو هيلع هكلمي نمل لحي الف 0 ءارش وأ ةيبرتب

 هداطصي نأ ويغلف هلاحم نعو هنع رفن مث ءارش الو ةيبرت الب هدنع نطوتسإ
 الإ كلذ دايطصا لحي ال اهوحنو جاجدلاو تويبلا يف ذختيو كلمي مامح اذكو

 امأو ايوبرم سيل هنأ ملعي ىتح اديص ةيرقلا يف نوكي ال جاجدلاو هبابرأ نذإب
 داصيو تويبلاو ديبلا نم ريطلا ديصب ساب الو هلمتحإ نإ ديصف ةيربلا يف
 هنأل بلكب الإ زوجي ال ليقو زاب وأ بلكبو فيسو ربو لبنبو ديب ديصلا

 ةيالا يف هظفل روكذملا هن ألو هريغ ب دأتيو ملعتيال ام بدأتيو ملعتي يذلا وه

 بالك اهيذختم نيبلكم ىنعمب ابالك ىمست اهنأ عبس لكب زاجأ نم هجوو
 لكؤيو بدأو ميلعتب هجرحيو ويغ ىلع ودعي وأ بسكي ام لك ح راوجلاف ديص
 نإو هتايح كردت ل ا حبذب ال هدعب امو لبنلا نم ءايشالا كلتب اهب لتق ام

 مرح ةحراجلا تلكأ نإو لكأ حبذلا ناكمإ لبق تاف نإو حبذ هتايح تكردأ

 نم تلكأ نإو لكأب سيلف هشير تفتن نإو هتيكذتو هتايح تكردأ نإ الإ

 هنم تلكأ نإ لكؤي ليقو محللا نم لكأت مل ام لكؤي ليقو لكؤي الف همد
 هنم تلكأ ولو لح اريط ةحراجلا تناك نإ ليقو محللا نم ولو توملا دعب

 . ايح هنم تلكأو ابلك ةحراجلا تناك ولو ليقو ايح ولو
 اقلطم هنم لكأ اذإ لكؤي ال هنأ ىلع رثكألاو هللا همحر بطقلا لاق

 لكؤي الف تام نإو ديب ديص ام حبذيو ةحراجلا لاسرإ دنع دئاصلا ىمسيو

 رخآ ابلك هبلك عم ديص ىلع دجو نمو هدايطصإ دنع كاسمالاب تام ولو
 وأ رجحك ددحم ريغ ليتق مرحو هلتق ىلع ناعأ وأ رخالا هلتق هلعل هلكأي الف
 رجحلل ناك نإو لحو ىكذ تكردأ نإو هتاكذ كردت مل نإ دوع وأ صاصر
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 دجو نإ هلكأ زاج دحلا وه ديصلا باصأ يذلا نأ ملعف دح صاصرلا وأ

 دوعلاو صاصرلاو رجحلاب ديص ام لكؤي ال ليقو كلذب حبذلا زيجم دنع اتيم
 اذإ » متاح نب يدعل لاق هنأ يلع هنعو نس وأ دح هل ناك ولو اقلطم

 ضارعملاو لكأت الف لتقف هضرعب داص نإو لكف لتقو هدحب ضارعملا باصأ
 . مهسلا لوط ىلع فيسلا دحك ةشيرلاو هل شير ال يذلا مهسلا

 8 فالخ انموق ةنودم يف قدانبلاب ديص اميفو هللا همحر بطقلا لاق

 دبال اهب بيصي يتلا ةيفيكلا ىلع عونصم دح اهل ناك نإ الإ هعنمن نحنو لاق

 عنامي سيلو ادج ليلق هنأ نوبرجملا لاقف دورابلا رانب هيمح امأو لاق ، باصأ اذإ

 هتحراج وأ همهس هلتق هنأ ملع نإ باغ نإو هديص لكأيو ديصلاو ةاكذلا نم

 مل نإ دوسألا يفو اعامجإ وئكأ وأ هلك دوسأ نكي مل نإ ملعم بلكب زاجو

 انرمأ انالو هئانتقإ نع هيع هيهن كردت اذإ عنملا هجوو فالخ هتاكذ كردت

 . ملعأ هللاو هئانتق] نع يهنلا نيع وهو هلتقب
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 دايطصالا ةيفيك يف باب

 كسمتو لثتمتف رمؤتو رجزنتف رجزتو بيجتف ىعدتف ةحراج ملعت
 هنم لكأ اذإو ملعم وهف تارم ثالث كلذ لعف اذإف ، هنم لكأت الو اهبحاصل

 نم ملعم وه لب تارم ثالث طرتشي ال ليقو لحال هنأ رثكألاو هيف فالخف
 عضري نأ لبق دلو اك ورج ذخؤي ليقو ملعتف كلذ ضعب هملع اذإ ، ةرم لوأ

 ةروس ملعتي يبص هعمو سجنلا نم ظفحيو ارهاط معطيو لسغيف همأ
 اذه نم دلو ام بلكملا ليقو املعم بلكلا راص اهظفح ا ذإف صالخالا

 مدب بلك باضتخا رضي الو اسخب لكأ وأ هنم لكأ ليتق لكؤي الو ورجلا
 لاسرإ دنع ةيمستلا بجتو هناسلب هسحل بلكلا غ ولوو هيف غلي مل نإ ديص

 ىلإ هلسرأ ام لصي مل ام هدعب زوجتو خارتب هدعب وأ هلبق ال مهسلا وأ بلكلا
 دنع ىمسي نأ ىلوألاو سوقلا دبك يف هعضو اذإ مهسلا ىلع ىمسيو ديصلا

 ىضمف ىمسو ابلك وأ اريط لسرأ نإو هدنع ةفقاو يهو ةحراجلا ىلعو هلاسرإ

 هيلإ هيف عجر مث هري مل وأ ريطلا وأ بلكلا ىأر" نأ دعب ديصلا ةهج يف ال

 لكؤي الف هلتقف هيلإ لاسرإ الب داع مث اقلطم هبر ىلإ عجر نإ ال هلكأ هلتقف
 ايح كردأ نإو نايسنب نإو هيلع مسي مل ليتق لكؤي الو هتاكذ تكردأ نإ الإ

 . لكأو حبذ
 هيلع هللا مسإ اوركذأو هلوق هصن ام طيسولا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 لسري نأ دئاصلل ىلوألف ديصلا ىلع اهومتقلطأو بالكلا متلسرأ اذإ ينعي
 نإ نيملسملا نم حباذلاك هديص لكأ لح ىسن نإف ، هللا مسا ىلع ةحراجلا
 وأ ةحراج املسم يسوجم راعأ نإو اهلكأ لح هتحيبذ ىلع هللا مسإ يسن
 هتاكذ تكردأ ام الإ لكأي الف ةحراجلا امأو اقلطم مهسلا هلتق ام لكأ امهس
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 مل نإ ميلعتلا لبق تلتق ام لكأي الو اهبدأو اهملع هل اهبهو وأ ملسمل اهعاب نإو
 كردأ ولو هتاكذ ىلع ردقي مل نإ ةحراج وأ مهسب ليتق لكؤيو هتاكذ كردت

 مث نمو اعامجإ تبجو هتاكذ ىلع ردق نإو هيلإ برقتي نم رضي هنوكل هتايح

 ةردقلا ءافتنال حرب اهنعطو فيسب اهبرضو تشحوت نإ ةيسلا ةميهب يمر زوج

 نونجملا ديص ال حيحصلا ىلع زيمملا يبصلاو دبعلاو ةأرملا ديص زوجيو اهيلع
 رملاو دسألاو كرشم وأ ناركس وأ نونجم نإو رحبلا ديص زاجو ناركسلاو
 الإ كسمي الف ملعتلا لبق نإو ردغلا هعبط بدلاو ملعتلا لبقي ال رسنلاو

 ردق مث ديصلاب لعف ام ةرفح يف ةيدرتملا وأ ةشحوتملا ةميهبلاب لعف اذإو هسفنل
 نإ الإ دب الو تيكذ ةيكذتلل عضوم اهيف يقب دقو ةايحلا اهيفو اهتيكذت ىلع

 دقاف ايح ديصملا دجو نإو طيرفت الب اهتيكذتل لوصولا لبق توملاب تتاف
 رجح وأ ةردسك يف عنم نإ اذكو هلكأيف تومي ىتح اهسمتلا حبذلا ةلآ

 ىلع مهضعب بجوأو نيتروصلا يف لكؤي ال ليقو هتاكذ ىلع ةردقلا ءافتنال

 هنم اهلوانت لهسي عضوم يف اهديعيو حبذلا ةلا بحصتسي نأ دئاصلا

 هعزن نع هبحاص زجعو زاب بلاخم يف ديصلا بشتنا نإو همارخو همكحك

 ليتق لكؤيو هتلصوح يف نإو هحبذ ديصلا توم وأ هلجر راسكنإ فاخ وأ
 وأ يمدآ وريغ اديص هتحراج ىلع در نإو هنم لكأي مل نإ هشير فتن ولو زابلا

 نود لاح نإو اهبحاصل وهو لكأ هلتقو هذخأ تلوتف اهل هسبح وأ وريغ

 هركو لكأ مهسلا وأ هدنع بلكلا دجوو ودع وأ دعب وأ ليل نإو هديص
 يف ال ابلااغ غدللا هيف نأل افيص ال ءاتش زوج مث نمو ةغدلكب هتوم لاتحال

 . . ويغ رثأ هيف ري مل نإ امهيف زاوجلا حجرألاو ءاتشلا
 ام لك يأ « تيممأ ام عدو تيمصأ ام لك » دنلل هللا لوسر لاق

 باغ ام كرتأ يأ تيمنأ ام عدو هناكم يف تام لب كنع بغي ملو تلتق

٥ . كب رض دعب كنع



 هلمحو بوجولا ىلع عد هلوق مهضعب لمحف هللا همحر بطقلا لاق

 ديص ضرأ انضرأ نإ هللا لوسراي ، متاح نب يدع لاقو ، هيزنتلا ىلع ضعب
 اذإ ع لاقف { انمهس هيفو هدجنف نيتليللاو ةليللا انع بيغيف ديصلا يمرنف
 اذكو لكف هلتق كمهس تملعو وريغ رثأ هيف دجت ملو هيف كمهس تدجو
 نابأف اديص ىمر نمو وريغ رثأ اهيف ري مل ام اهلكأي هنم تبرهف ةاش حبذ نم

 هاكذ الإو اتيم هدجو نإ ةيمرلاب يقابلا لحو وضعلا مرح هسأر ريغ اوضع هنم
 هسأر نابأ نإو ةنابالا دجمي تام نأ اضيأ وضعلا لحي ليقو ةيكذتلاب لحو

 نيفصن ديص عطق نإو ةاكذلا لحم دقفل مرح الإو اتيم دجو نإ لكلا لكأ

 انئاب كسمأ نإو رخالا مرحو سأرلا يلب امم حبذ الإو اتيم دجو نإ هلك لكأ

 ردق ىشمو لق نإو محل دلجلا عم ناك نإ نئاب ريغ وهو امكح نئابف دلج

 ةيمست عم نعطب نإو سأب الف الإو تبجو هحبذم وأ هتبل يف ديص ةاكذ ىلع

 موق ةكبش يف شحو رامح عقو نإ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 لاق ، هنعط يف اوفرسي ال نأ بدنو هلكأ مهلف تام ىتح هيلع اوركذو هونعطف

 يف هتاكذ ىلع ارداق ناك اذإو هوكذيف هتاكذ ىلع اوردقي ىتح هونعطي نأ قحلاو

 رخآ هامر مث هنهوأف مهسب اديص ىمر نمو ةبللا ريغ يف ةاكذلا هل لحي الف ةبللا

 لوأل ا هتبثي ل نإو هلتقب همرح هن ل هتميق نامض رحالا ىلعو لوألل وهف هلتقف

 هامر وأ هدرط نم يبع ىتح اديص درط نم اذكو هتبثأ نإ ريخألل وهف هبرضب

 ويغ نع مرح هتلابح وأ هتكبش يف عقو وأ همهس نم زجعلا هقحلف مهسب
 نمو هفلخ ريثملا ناك ولو هسفن ةيجنت ىلع ديصلا ردق نإ زاجو هدايطصا]
 نإو زاج الاو رخآ دايص نم هملع اذإ هذخأي الف هل انهوم ديصب احرج دجو

٢٩٦٩١



 لحي مل هنع برهف هديب دئاصلا ضبق ام لكو هذخأ هيلع مرح البن هب دجو

 ام لكأ هلف ىمس دقو ادحاو دصقي ملو ريثك ديص ىلإ ىمر نم ليقو وريغل

 نوكيو هنم هعاضر رثكأ نكي ملام لكأ اريزنخ يدج عضر نإ ليقو هنم تام
 . ملعأ هللاو اثالث سبحيف ةلالجلاك
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 دئاصلا ةفص باب

 هتحيبذ زوجت يباتك هداص ام زوجيف اعنمو ازاوج حباذلاك ربلا دئاص

 امهحصأ 3 نالوق هيفف لحم هاكذف هتاكذ تكردأ نإ الإ مارح مرحم هداص امو

 هركو هلك هلكأ مرح مرحب اتيم عقوف ىمسو لح يف اديص ىمر نمو لالح هنأ
 ناك وأ دري نأ ليق ، دروملا ىلع ديصلا وكو وكو نم اليل ريطلا ديص
 . دورولا دعب ةهارك الب زاجو اراهن دايطصالا

 قورطلاو « نامأ ليللا نإف ث اهتانكو يف ريطلا اوقرطت ال » نل لاق

 هنذإ الب ريغلل فادنمكب وأ حركب وأ سرفكب اديص لتق نمو اليل نايتالا
 ؟ كلذ لامعتسإ ءارك مرغيو هكسمي وأ هتيم نوكيف هيلع مرحي لهف ةلالد البو

 مل نإو يدعتملا كلذل ءانع الو ءيشلا بحاصل ديصلا نأ امهثلاث ، نالوق
 ةكبش دجو نمو ءاركلا مرغيو يدعتملل ليقو ءيشلا بحاصل وهف تمي

 3 ويغ ماعط ىلع هتكبش بصان اذكو اهبرل ديصلاف اديص اهيلإ درو تبصن
 ريغ ةحراجكب هلتق نإو ماعطلا برل دسفأ ام مرغيو ديصلا بصانللف

 شحولا برضف هديدح هذخأف شحول اديدح بصن نمو هبرل ديصلاف
 كرحف ديص هتيب لخد نم نأ اك ديدحلا برل امهف رخآ اشحو ديدحلاب
 هذخأ زاجو هذخأ ويغل لحي الو تيبلا برل ديصلاف هسفن ىلع هقلغأف بابلا

 . ملعأ هللاو ويغ الو ديصلا بابلا قلغي مل نإ ريغلل
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 كمسلا دايطصإ يف باب

 نإو انل لحو امهديص دارجلا ةاكذو كمس ريغ نإو رحبلا ديص ةاكذ

 . امشريغب صاخ ةتيم وهف يح نم عطق ام ثيدحو يسوجم وآ ينثو نم
 هلكأ حلصي ال دارجلا نأ ةقراشملا ضعب معزو هللا همحر بطقلا لاق

 نأ لبق تام اذإ دارجلا نأ ةبراغملا ضعب معزو لاق 0 رانلاب هجضن دعب الإ

 وأ دايص ةكبش نم طقاس لحي الو لكؤي الف هيلع هللا مسإ ركذي مل وأ خبطي
 رخا ىخرأو رجو كمس ىلع هتكبش دايص ىخرأ ول مث نمو كاسمإ دعب هئاعو
 اهيف ام جرخف تقرخنإ هتكبش لوالا جرخأ املف 3 اهنم جراخ ذخأل هفلخ

 هرجو هيلع هتكبش طابضنال يأر ىلع لوألل هب مكح رخالا ةكبش يف لخدو
 رحبلا كمس رئاس دحبو فلتلا دحب راص هنأل رخآ يأر ىلع يناثللو هكاسمإو

 رحبلا لحاس ىلع رفحت ةرفح يهو هماجأل كمسب ءاج نم كلذ نمو
 ملاعل هذخأ لحي الف رخا دلبل بهذف هتفكف ةجوم هتبرضف هكمس هيف عمتجيل

 الإ دصي مل كمس هلخدف موق ضرأب رجفنإ اذإو ويغل لحو لزألا نم هتالفنإب
 يهف ةنيفس يف ةكمس تعقو نإو اهريغ ىلإ اهنم ايراج ءاملا نكي مل نإ مهنذإب
 دايصل لحي الو اهيلا قباسلا اهذخال ليقو حيحصلا ىلع ةنيفسلا بحاصل

 ام مهل عيبي ىتح هلهأ هيلإ جاتحإ نإ رخال هيف هداص دلب نم كمس لمح

 ىلع ربجيلف نمثلا يف طرش نإو كلذ ىلع ربجيو نمت نم داتعم هوجاتحإ

 ليقو اهروسكو ريناندلاو مهاردلا ىلع ربجأ نمثلا نم اعون طرش نإو طسولا
 مهسفنأ بطت مل نإ اهعيب ىلع مهرج الو مهلاومأ سانلا ىلع مامالا رعسي ال
 . كلذب
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 نكلو لاق ، حضاو ههجو حيحص لوقلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 هلهأ مرغو ماعطل ةجاحب اورطضا نإ هنأ وهو ىلوأ طوحأو قفرأ وه ام ىلإ هكرت
 هل زاج ءالغلا يف طرفم نمثب الإ وأ هنع مهئانغتسإ عم الصأ هعنم ىلع

 بجي ليقو مهربجي ال نأ زاجو هتميق يف الدع نوكي نمثب هعيب ىلع مهرابجإ
 . ملعأ هللاو هنع ديحم ال ارارطضإ ىأر اذإ ريعستلا هيلع
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 ةقيقعلا باب

 نإو هتدالو نم عباسلا مويلا ىحض يف هلل ىلإ برقتي نأ ركذ هل دلو نمل بدن

 رظتني ليقو تاف عباسلا تاف نإو مويلا كلذ بسحي الف رجفلا دعب دلو

 سمشلا عولط ليقو يشعلاب هركيو اليل يزجي الو ثلاثلا وأ يناثلا عباسلا
 اعم ناحبني لب ىرخالا نع امهدحأ حبذ رخؤي الو نيتئفاكتم نيتاش حبذب

 ةدحاو حبذب ىثنالو زعملا نم ىلوأ نأضلاو ىرحألا بقع ةدحاو وأ نيحباذب

 . ىثنألل مهحبذ مدعو ةدحاو ركذلل مهحبذ يف دوهيلل ةفلاخم

 يور امل ةدحاو ىثنأللو ةدحاو ركذلل كلام لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 . شبك امهاتلكو ىرخأب نيسحللو ةدحاوب نسحلل كسن هيلع هنأ

 روهمجلا لوق وه فنصملا يف ركذ امو هللا همحر بطقلا لاق
 وهو لاق ث هايشلا الإ كلام دنع يزجي الو لاق { كلذب رمألا اهيف ثيداحأل

 ىلوأ نأضلاو لبالاو رقبلا ءازجإ ىلع روهمجلا ناكولو فنصملا رهاظو روهشملا

 الو زعملاو نأضلاف رقبلاف لبالا ليقو لبالا نم يهو رقبلا نم وهو زعملا نم
 الو اليصفت لصفتو اهماظع رسكي ال جاتلا يفو ةكيسنلا مظع رسك رذحي
 قعت نأ تدرأ اذإ ثيدحلا يف نإو اقرمو ازبخ اهعم مسقيو نيلوتملل الإ ىطعت
 آرقإ مث هارسي يف مقأو هانمي يف نذأو هسأر طسو ىلع كانمي عضف يبصلا
 ناحبس حبذلا دنع لوقتو كلذك صالخالا ةروسو اعبس يسركلا ةياو ةحتافلا

 نب نالف نع ةقيقع هذه كلب اناميإ ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا

 تبهو كنإ مهللا { قيقع دمحم كيبن ةنسو كنيدو كتلم ىلع نالف نب نالف

 دمحم ةعيش نمو قزرلا عساو ايقت اراب هلعجأف تبهو امب ملعأ تنأو ادلو انل
 . هلا نمو ع
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 خطلي الو هللا ةلم لاقي ال بتكلا ضعب يفو هللا همحر بطقلا لاق

 موي دلولا ىمسيو نارفعزلاب وأ قولاخلاب خطلي لب دوهيلل ةفلاخم اهمدب يبصلا
 ةفلاخم عباسلاو ليألا يف ركي ليقو عباسلا يف نتخيو ليق عباسلا يف ليقو دلو

 ليق ، ةالصلاب رمؤي ثيح نينس عبس نم ليقو ىوقي ىتح كرتي لب دوهيلل
 ةمطاف هتلعفو ةضف وأ ابهذ هسأر رعش نزوب قدصتيو عباسلا يف هنذأ بقنتو

 ةقيقعلاب ةيمستلاو حابم ليقو هوركم قدصتلا اذه ليقو نيسحلاو نسحلاب
 اذهو « قوقعلا بحأ ال » لاقف ةقيقعلا نع يع يبنلا لئس دقو ةهوركم

 نع كسني نأ بحأف دلو هل دلو نم » لاق مث ، مسالا كلذل هنم ةهارك

 . « هدلو

 ةيكسنلا وهو نسح مسإ ىلإ هنم داشرإ اذهو هللا همحر بطقلا لاق
 اهنم لكؤي هنأ ضعب ركذو ةيحضلاك ةقدصلاو لكألاو ءازجالا يف اهمكحو

 نإو هلام نم بألا اهجرخيو نيكاسملا ىلع اهنم قدصتي لب ليقو قدصتيو
 . ملعأ هللاو هلام نمف اميتي ناك
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 قوقحلا باتك

 نيدلاولا قح يف باب

 ىلاعت برلا ةيصعم يف ال نيرفاك اناك نإو هيدلاو رب دلولا ىلع ضرف

 "بجاولا يف امهعيطي امنإو « قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال » لع هنعو
 ولو ةيصعم ريغ هنأل اضيأ هوركملا يف امهعيطيو حابملاو بودنملاو نونسملاو
 ندبو لامب فورعم ةبحاصم اشاع ام امهبحاصيلو امثآ نكي مل هيف امهاصع

 مقي الو امهعم مقي نأ ادارأ نإ امهراد نع جرخي ال نأ كلذ نمو مالك نيلو

 امهنع ج ورخلا هلف هيهنب كرتت ال ةيصعم امهراد يف تناك نإ الإ هدحو راد يف

 ديرت ام ىلإ وأ ادارأ امع امهرجزت ال يأ ههمامهرهنت الو فأ امهل لقت الول

 لقو ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو اميرك الوق امهل لقو وله لوقلا ظيلغتب
 . . هم اريغص ينايبر اك امهمحرا بر

 اناك اذإ امب صوصخ امهل ةيورخألا ةمحرلا بلطو هللا همحر بطقلا لاق

 اممت حرصي الو ايندلا ةمحرب امهل اعد امهلوتي مل نمف رافغتسالا اذكو نييلوتم _

 نأ زاجأ ةيادهلاب ىلوتملا ريغل ءاعدلا زاجأ نمو كلذب ناعزجي اناك اذإ ايندلاب

 ديأ مهللا » لاق ٍكقَع هنأو انموق دهإ مهللا لوقت ءايبنألاو اهب امهل وعدي
 هطخسو امهاضرب هناحبس برلا ىضرو « نيرمعلا دحاب مالسالا

 ةياور يفو هيدلاو كردأ نم » ليبج لوق ىلع ةع نعل دقو امهطخسب
 نيكولمم انوكي نأ الإ هيدلاو ىزجي الو هللا هدعبأ رانلا لخدف هيدلاو دحأ

 ١ . « امهقتعي مث امهيرتشيف
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 ولو امهقحب يفي ال هنأ ةيلك راثا يف ررقت دقو هللا همحر بطقلا لاق
 طاخملا امهل حسميو امهمعطيو وهظ ىلع اهلمحي نأ لثم هب العف ام امهل لعف
 امهنأل امهعضرتو ، كلذ امهتنب امهب لعفت نأ لثمو طئاغلاو لوبلاو باعللاو
 . امهتوم بحيو كلذ لعفي وهو هءاقب نابيو كلذ نالعفي

 ادج امهتوم ةهاركو ىضرو بجحب هب هالعف ام امهب لعف نا رهاظلاو لاق
 ةقلط ىدأ ام لعف ام لعف ول ثيدح يفو امهل ايزاجم ناكل هتوم اهرك اك

 . ةدالولا تاقلط نم يأ ةدحاو

 لاقف ، ةنس فلأ ةدابع مأ كيلإ بحأ نيدلاولا رب ٍكقْيَع هل سنأ لاق

 « ةنس يفلأ ةدابع نم بحأ امهرب لطابلا قهزو قحلا ءاج دق سنأ اي »
 هعدي مل نم دالرألا ريخ نإو لمعلا ليلق امهب نم يفكي هنأ مهضعب ركذو

 هلهأ نم جورخب نإو امهعيطيو قوقعلا ىلإ ريصقتلا ىلإ الو طارفالا ىلإ ربلا
 هصالخ نإ دجي ال نيد امهمزل نإ الإ مثأي الف لعفي مل نإو هب هارمأ نإ هلامو

 زاج ةحلصم هايأر اذإو جاوزألا نيب قيرفتلا امهل زوجي الو اعيمج هلام نم الإ

 امارح هتأرمإ تناك وأ امهيدلو ارمأي رمعو ركب يأل يع يبنلا هزاجأ اك امهل
 هنيد داسف اهيف ناك وأ قلخلا ةئيس تناك وأ اهيلع مايقلا هل اهوركم وأ هيلع

 امهنع جرخي الو هل حالص كلذ نأل امهعواطي مل نإ ىصعي ذئنيحف هايند وأ

 هيلإ ومأ عجار داهج وأ هلايعل نإو توق بلطو جحك نيعت ضرف ريغ يف

 . هاعنم ولو امهنع جورخلا زاج الإو هيلإ اجاتحإ نإ امهنذإب الإ هل جيتحإو
 ولو داهجلا ىلإ جرخي نأ هيلع ، خيشلا لاق © هللا همحر بطقلا لاق

 ضرف ريغ يف هنع اونغتسإ نإو امهنذإ نم دبال ليقو ، ىنغ امهل ناك نإ اهرك
 لبق ضرفلا ءاضق دعب ةرمعو ةالصو موصو جح ةلفان نم هعنم امهلو نيعت
 هاعنم ولو مارحالا دعب اهدسفأ نإ اهل ادبأو اهمامتإ همزلو هدعب ال اهب مارحالا
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 بجوأو امهدحأ هعنم نإو لعفي الف رخالا حابأو ءيش نع امهدحأ هعنم نإو

 اهنأل مألا هبحت ام لعفي ليقو ىرحألا لعف هدجي مل نإف { امهقافتإ بلط رحالا

 مل داهج نم ج ورخلا هلو 3 كمأ بجأف كمأو كوب أ كاعد اذإ ثيدحلو محرأ

 ال نينمؤملا مازهنإ هجورخ يف نكي ملو جورخلاب هارمأ اذإ هيف لخد ولو همزلي
 رثاكتل ناك نإ دعب يف رجت نم هاعنميو الفن ولو جح يف عورش دعب ج ورخك
 يف هللا نيد ىلإ دحأ لصوتي مل نإو هنم دبال امل الإ اقلطم رفس نم هاعنمو

 نإف 3 هادلاو هعنم ولو ناك نامز يأ يف لصوتيل ةجهلا هيلع تبجو هدلب
 ايبأ وأ كلذ قطي مل نإو امهب موقي ام وأ امئاق امهل كرت وأ هعم امهلمح قاطأ

 ءافو دجي الو سانلا نويد همزلو هنع اينغتسي مل اذإو ىضمو امهكرت جورخلا نم
 يونيو امهعم موقيف هللا نويد امأو نبإ نبإو هنيإك هنود نمل امهكرتو رفاس

 وأ ليق © ناوبأ هل نم سيك ليق حصي الو هنع اينغتسي مل نإ امهصالخ
 دعب بجي اك امهتوم دعب ةبوتلا ديدجت بجو مث نمو هنيد لاك يأ دحاو

 ًربي ال ىتح كلذ رمأ ةدشل كلذو طحق دعبو لاتقلا وأ نسلألا ةنتف باهذ

 امهيلا ءاسأ نم امهقعو 0 هداهتجإ ةياغ دهتجإ ولو هب سبتلا نم بنذلا نم

 اطخسم حبصأ نمو ةنجلا ىلإ باب امهل ايضرم حبصأ نمل حتفو { امهاصعو
 . رانلا ىلإ باب امهل

 غلب املف اهل ايبص تقرحأ ةأرمإ نأ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةالصلا نم لضفأ نيدلاولا ربو شرالا اهمزلو عنمف اهرب امل عطقي نأ لءاس

 نمو فيسلا نم دحأ امهتوعدو ضرفلا ريغو داهجلاو ةرمعلاو جحلاو موصلاو
 وأ هوحنو تبأ ايب ال هبقل وأ هتينك وأ همساب ليق هاعد وأ بجي ملف هدلاو هاعد

 ام هعنم وأ ىذأ ةلازال ال همادق ىشم وأ رس وأ لام يف هنمتئإ دقو هناخ

 كلذك مألاو هقع دقف هتوم دعب نإو همتشل ضرعت وأ هيلع ردقي وهو لءاس
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 ولعي الئل هتحت امهاحطس قري الو امهنذإب الإ امهسلجم يف ملكتي الو مظعأ لب

 امهو شارف يف دعتي الو امهناكم هناكم ولعي الو ةبغلا امهيلع عقت الثلو امهيلع

 اهل موقت ال ةميظع اهنأ ىنعمب ضرألاو تاومسلا قرخت هدلول دلاولا ةوعدو هيلع
 اهنأل ةباجإ عرسأ مألا ةوعدو امهذفني داح مسج اهنأك ضيألاو تاومسلا

 . نافعض دلولا ىلع اهربو بألا نم محرأ
 معنلو ؤ يمرلاو ةحابسلا مكينب اوملع ثيدحلا ظفلو بطقلا لاق

 هيدلاول هناكم نم موقيو كمأ بجأف كمأو كوبأ كاعد اذإو اهلزغم ةنمؤملا

 هل مقي مل مالسلا هيلع فسوي هنبإ ىلع بوقعي لخد امو امهيلع ملسيو

 ال يلالجو يتزعوف س كيبأل موقت نأ فسوي اي مظاعتت ، هيلإ هللا ىحوأف
 هب هارمأ نأ هل حابم لكف ةلمجلابو لصألا لاق & كبلص نم ايبن تجرخأ
 ةدحاو ةقلط قح ىدأ ام لعف ام لعف ول ثيدحلا يفو ةعاطلاب هيف ع رسيلف

 ىلع تبثي هللا نكلو ، ةئام نم ةدحاو ال ىرخأ يفو ةدحاو ةفز ةياور يفو
 © بالا اذكو اهتومل اديرم اهمدخيو هتايح ديرت همدخت اهنأ كلذو اريثك ليلقلا
 هللا نأ ثيدحلا يفو هتوم ىنمت دلولا ىلع دلاولا صيمق حلص اذإ ليق دقو

 مث مكتاهمأب مكيصوي مث مكتاهمأب مكيصوي مث مكتاهمأب مكيصوي
 فورعم نع ءايهجن نإو بقألاف بقألاب مكيصوي مث مكئآبأب مكيصوي

 امهل فطاليلو هيلع قضي مل هل قحتسم ريغ رجهب هارمأو اربتو حاكنو ملعتك

 ةيفخ كلذ نم هنع هايهن ام لعفي نأ هلف ةباكمب ال هدارمل امهدري ىتح ع رضتب
 ملعلا ملعتك هسفن يف ةعاط وه ام راهظإب سأب الو ءافخالا هنكمأ اذإ امهنع

 اهرك ولو ارهج هلعفيلف ةاكزلاو ناضمر موصو سمخلا تاولصلاك ناك ام امأو
 لالحلا بسك يف الو هتعاط كرت يف امهل ةعاط الو هبر ةعاط نع هاعنمي الو
 . هيلع مثإ الو هاعنم ولو هبسكيلف
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 هنع هاعنم اذإ عنتمي نأ هيلع بجي هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 . ارس لعفي نأ الإ اهجاتحي ال ةدايز ناك اذإ

 هل عضاوتلا ةعاط نهيف نيدلاولل سيل ةعبرأ » كر هللا لوسر لاق

 ةيالولا يف امهريغك امهو هقيطي ال نم ءاجف اذإ ليلقلا هلثمو ريثكلا عمجلا

 لوقلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم طسقلاب مايقلاو فوقولاو ةءاربلاو
 اذإو ءاوس امهيف سانلا نأل قحلا يف امهيغب امهتيوستو امهتنهادم الب قحلاب
 لاتقلا ف اذكو هريغ كلذ يلي نأ ىلرألاف سبح وأ ب دأ وأ دح امهيلع بجو

 مل ام ليقو هيلع سأب الف كلذ لعف نإو هلتقي ال نأ ىلوألاف هوبأ هل ضرعت نإ

 ملعي ىتح فقوتي ليقو امهتأرب حصي ىتح ةيالولا امل دقع املاح فرعي

 محرتلا نم ةيالولا ىضتقم امهل رهظأ امهالوت نإو حيحصلا وهو امهلاح

 نارجهلا بجومب نوملسملا امهرجه نإو اهسكعب هيفخيو يورحال او يويندلا

 امهتلص يف رواشي الو امهلصي الف الإو اجاتحإ نإ امهتلص يف مهرواش
 ةعامج وأ روجلا مامأ كلذ ىلع امهرجاه نإو فك هوعنم نإف { امهكرتيو

 ةناعإ بجتو « مهل قالخ ال ماوقأب نيدلا اذه هللا ديؤي » كلع لاق دقو هب

 اوفلاخي مل اذإ حيحصلا ىلع مهعم نيكرشملا لاتق كل لحيو نيدلا ديؤي نم
 همزلت ال ليقو مهب دابعتسالاو يبسلاو مهعم ةمينغلا نم مهسلا ذخأو هيف قحلا

 هلامو هسفنب امهلصاو اقرتسإ نإو امهو رجاهي مل ولو ابوتي ىتح امهتلص
 هكلام هب رضي ال امب وه قرتسإ نإ امهلصيو امهئارش نم ردق امب امهقتعأو
 رهظي نأ ريغ نم هسفنبو ههاجو هلامب امهاساو يردج وأ ماذبب اضرم نإو
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 ةيجنت نم ىلوأ هسفن ةيجنتف هسفن فلت فخي مل نإ رجض وأ ةهارك امهل
 . هيدلاو سفن ولو يغ سفن

 اذإ امهجلاعيو هسفن ىلع هيوبأ رثؤي جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 اتام اذإ امهتزانج عيشيو امهتدايع مادأ الإو هتنكمأ نإ امهترضاحم ميديو اضرم
 مدنلا هتبوتف امهتوم ىلإ امهقع نإو امهترايز لصاويو امهتاراوم رضحيو
 امهنويد ءاضقو امهالوت نإ امل رافغتسالاو امه بيرقل ناسحالاو رافغتسالاو

 دعب امهرب دقف كلذ لعف اذإق امهيلع ةقدصلاو امهتيصو ذافنإو هلل تناك نإو
 ىدأ دقف سمخلا تاولصلا دعب هيدلاول ىعد نم ءاملعلا ضعب نعو امهتوم

 ةجح هدلاول هللا بتك هتافو دعب هدلاو نع جح نمو امهتوم دعب امهقح

 هينب يف ىأر همأ رقو نمو همايأ ليطأ هابأ رقو نمو رانلا نم ةءارب هل بتكو
 هتساق امل بألا قح نم مظعأ مألا قحو هدلو هقع هدلاو قع نم ليقو سيام
 عفد ىلع هل ةردق ال هنأ لاحلاو هرمأ نم هجراخ ناك ذإو اهنطب لخاد ناك ذإ

 نود يمج يتلا هتبانبمو اهلك هتفرعمب ذوخأملا هنأل مظعأ بألا ليقو بلج وأ

 ةءاربب هيف فقويو بألا ةيالوب ىلوتي هنأ بألا هب حجر اممو ، ورمأ الب ثلللا
 قح نسحلا نعو مالا ال هتنب ج وزي يذلا وه بالا نإو هيف فوقولاو بلالا

 . مزلأ ةدلاولا ربو مظعأ دلاولا

 وبأو مساقلا وبأ ، خياشملا فلتخإ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ملا مساقلا وبأ لاقف اقح مظعأ امهيأ امهنع هللا يضر فاتلز نب ىلفي زرخ
 نمف براقتب دادجألا ةلص هتمزلو اقح مظعأ بألا زرح وبأ لاقو اقح مظعأ
 هنع يور ث هدقف دنع بئألاك ريبكلا خألاو نيوبألاك مظعأ ناك برقأ ناك
 هنودو هيخأ نبأل بألاك نوكي كلذك معلاو بألا ةلزنمب ريبكلا ل ا . دقع
 . مألاك ةلاخلاو لاخلاو هلثم وأ ةمعلا
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 هللا يضر سابعلا همع ينعي يأ يلع اودر اهازغ ةوزغ يف لع لاق
 مظعأ وهف برقأ براقألا نم ناك نم لكو نيدلاولا دحأ لاخلا لاقو 5 هنع
 . بسنلاب نيدلاولا قح نود قح امهل ةعاضرلا نم تادلاولاو

 نم ماحرألا ةلص بوجو ليق ملعت الو جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 الو لضفأ مهلصوو مهعطق بحت ال انأ الإ مهوحنو ةوخألاو هنم مألاك عاضرلا
 ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا اهبجوأو بسنلا نم محرلا عطاق الإ مثأي
 قافشالاو رذحلا وهو اعبط مزال قلخب امهلاوحأ تملس اذإ ناموسوم نادلاولاو

 لهجلاك افاصوأ نيدلاولل بسكي دق اذهو تالاحلا ريغتب ريغتي ال كلذو

 بسحب صقنتو ديزت يتلا ةبحملا وهو هباستكإب ثداح قلختو نبجلاو لخبلاو
 . لاحلا

 هيلع ىسيع لاقو بلقلا طاينب قلعتي هبح يأ طونأ دلولا كفع لاق
 هقوقعل الإ هتبحم نع نافرصني الو دلولا بلقلا ةرمثو ةرمث ءيش لكل مالسلا

 . ملعأ هللاو قافشالاو رذحلا ءاقب عم ويصقتو
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 © كيدلاو لاق ، ربأ نم هللا لوسراي لجر لاق ، قح هيوبأ ىلع دلولل
 كلذك اقح كيلع كيدلاول نأ امكف ، كدلو رب لاق ، نادلاو يل سيل لاق

 هدلو ناعأ ادلاو هللا محرو راقفالل هتومب ءاعدلا نع ايهنو قح كيلع كدلول

 مربي مكئابآ اورب مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو هلع هنع كلذ يور 3 ورب ىلع
 مغرأ هدلو بدأ نمو هللا نم حالصلاو ءابالا نم بدألا لاقيو مكئانبأ

 اراب اديشر نوكيل هري نأ هيلع بجوو اريبك هب رس اريغص هبدأ نمو هدساح

 . هيلع وعدي نأ هب ءافجلا نمو قاع ريغ هل

 & معن لاق © هيلع توعد له لاقف ، هدلو كرابملا نبإ ىلإ لجر اكش

 نهيلا نسحأف تانبلا هذه نم ءيشب ىلتبا نم © هكلع .هنعو ادغ رانلا نم
 ملعل ا هملعي نأب هبي دأت هيوبأ ىلع دلولا قح نمو رانلا نم ارتس هل نك

 ثك بانتجإو سجنلا بانتجإو ةراهطلاب ورمأيو ملعلا نونفو ةحاصفلاو
 نع هاهنيو اهلك قالخألا نساحمب ومأيو لامشلاب لكألا بانتجإو لكألا

 هب ىلحت كلذ يف هب مئاقلا هل فطلت اذإ يبصلا نإف & بويعلاو ءيواسملا

 شقني ام لك لباق شقنو ةروص لك نم لاخ رهاط هبلق نال هبلق يف مسترإو
 ةينيدلا ةرضملا ىلإ هب اوجرخ ناطيشلاو ىوهلاو سفنلل كرت اذإو هيلإ لئام هيف
 لوقي لجو زع هللاو هيوبأ دنع ةنامأ وه هب مئاقلاو هيبأ ىلع رزولا ناكو ةيويندلاو
 موي اباذع سانلا دشأ نإ لوقي ع يبنلاو ث ارا مكيلهأو مكسفنأ اوق
 الو ايندلا ران نع هدلو نوصي فيكو © هللا رمآ هتيب لها لهج نم ةمايقلا
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 هللا ةفرعم دعب هملعي ام لوأ وهو نارقل ا هملعي نأ هيلعو ةرخالا ران نع هنوصي

 يغبنيو صالخالا ةروس نم وأ رثوكلا ةروس ثالثلا نوكت نأ يغبنيو نسحأ
 عئارشو اهيناعمو ةالصلاو هلهج عسيال ام هملعيو صالخالا ةروس متي نأ

 ةحابسلاو ةسارفلا هملعيو غولبلا لبق هنتخيو غولبلا لبق اهلك مالسالا

 ةعانص نم هجاتحي امو ضئارفلا هملعيو ةعبرأ ةثالث نانثإ ادحاو باسحلاو

 يف بقوع ايندلا رمأ ميلعت ىلع هوبأ رصتقإ ولو رجتلاك هايندو هنيد حالصو
 بذألا الو نارقل ١ هدلو ملعي ل يذلاب كلذ ربتعأف . رضل ا هيلإ عجرو ةرخالا

 نظ هنإ لاقف ث ملاعل اكشف مايألا نم اموي ابرض دلولا هعجوأو ةعارزلا هملعو
 الإ نمولت الف كسأر رسكي مل ذإ هللا دمحأف { ةعارزلا رقب ةلمج نم كنأ

 ةيبرتلا نسحب غلبي ىتح هب امهمايقو بدالاو نارقلا هملعت مل ذإ & كسفن

 دلو ول موق نم جوزتي نأب دلولا لاوخأ رايتخإ لجرلا ىلعو بلطلا ىلع ردقيو
 نأ كلذ مامتو هدلي نأ لبق قح دلاولا ىلع دلوللف مهب هدلو بسي مل مهنم ادلو
 ءامسأب هتيمستو ءاسنلا نابلأ رهطأ هعاضرتساو اهبدؤيو ةفيفعلا ةليصألا راتخي
 ىثنألا يمسيو بهذملا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا نايعأك ءاحلصلاو ءايبنألا

 مسإب هامس اطقس ناك نإف { ةشئاعو ةمطافو ةجيدخك تاحلاصلا ءامساب

 . يبصلا حيرفت بدنو © ةرمعو ةزمحك ىثن ل او ركذلل نوكي

 حرفي نم الإ هلخدي ال حرفلا باب ىمسي اباب ةنجلل نإ ٢ لاق

 ةقدصلا لماحك ناك هدلو لإ قوسل ١ نم ةفورطأ لمح نم لاقو نايبصل ١

 ءدبلاو هيلإ رظنلاو ةنتف فخي مل نإ زيجأو ىثنألا لبقي الو هليبقت راثكإ بدنو
يف هب ءدبي ليقو ىثنألا لبق ركذلا ىطعي هنأ مهضعب ركذو ىٹن ألا نم فيرطب



 & روكذلا لبق ىشنألاب ءدبيلو ثيدحل اقلطم ىشنألاب ليقو ويغ يف اهبو محللا

 حرفو هللا ةيشخ نم ىكب نمك هزأل هل رفغ امل قر نمو تانبلل قري هللا نإف

 نهلفكف تاوخأ وأ تانب ثالث هل نم هكلع هنع يورو نزحلا موي اهحرفم

 ةدحاو ولو هل ليق ولو معن لاقف & ناتنثإ ولو هل ليقف ةنجلا هل تبجو نهرتسو
 . اضيأ معن ل

 نم ث كلع هللا لوسر نع دواد يبأ ننس يفو هللا همحر بطقلا لاق
 لوسر لاق ، ةنجلا يف يعم وهف نيتلاخ وأ نيتمع وأ نيتخأ وأ نيتنبأ لاع

 نمو لقثم وهف ناتنبإ هل تناك نمو بعتم وهف ةنبإ هل تناك نم هكلع هللا
 مل تانب تس هل تناك نمو ةنجلا يف يقيفر ناك تانب سمخ هل تناك

 كلذ يف بيغرتلا رثكو ، هنم ةنجلا لوخد ءاش ةنجلا باوبأ يأ نع بجحب

 ةياور يفو ككيرش وأ كودع وه اعبس كمداخو اعبس كتناحير كدلو لاقيو
 هنع هللا يضر رمع نعو ثيدحب سيلو قيدص وأ ودع مث اعبس كبجاح مش
 هركذتو هحبست ةمسن ىنم هللا جرخي نأ ءاجر عامجلا ىلع يسفن هركأ ال ينأ

 . نوقزرت نمب نوردت ال مكنإف لايعلا نم اورثكأ لاقو
 تس غلب اذإو اذه يف ال نامزلا كلذ يف اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 دحاو فاحل ىف اهتنب ةأرملا رشابتو هشارف نع لزع اعبس غلب اذإو بدأ نينس

 مل امو اعبس زوابت ملام ليقو نيتنس زواجي مل ام اهنبإو نينس عبر أ زواج ملام
 ىلع برض ةرشع ثالث غلب اذإو تنبلا عم مُألاك نبالا عم بيملاو اعبرأ زواجي

 كتملعو كتبدأ دق لوقيف هدي هذخأي مش جوز ةرشع تس غلب اذإو ةالصلا

 . ملعأ هللاو متح اهثودحو عبط دلولا ةبحمو ، كتنتف نم هللاب ذوعأ كتجوزو
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 ماحللا ةلص يف باب

 هقح ىرقلا اذ تاو هناحبس هللا لاق { اعطاق ولو محرلا ةلص بجت

 مهراصبأ ىلإ متيلوت نإ متيسع لهف ماحرألاو هب نولعاست يذلا هللا اوقتاو
 محرلا ةلص اباوث ريخلا عرسأ يورو حلا .. لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو

 . رفاك محرلا عطاقو يغبلا ةبوقع رشلا عرسأو
 هللا انأ 5 ةيناربعلاب باتك ميهاربا ماقم يف دجوو هللا همحر بطقلا لاق

 نمو هتلصو اهلصو نمف يمسإ نم امسإ اه تققشو محرلا تقلخ ةكب وذ
 مث لجر ج رخف ى انبحاصي الف همحرل اعطاق ناك نم ةيلع هنعو هتعطق اهعطق
 رسف 3 هتبتعف هتلصوف يل محرل امراصم تنك لاق 0 كلام لاقف ، عجر

 . لاملل ةارثم ددعلل ةانم محرلا ةلص نإ رع لاقو { لت يبنلا كلذب

 قلذ ناسلب ملكتت اهنأو رمعلا يف ديزت اهنأو لجألا يف ةاسنم لهألا يف ةبحم
 شرعلاب تقلعت اهنا ليقو ، ينعطق نم عطقاو ينلصو نم لص ةمايقلا موي

 . هللا هراجأ اهراجأ نمو تعطق براي لوقت
 © لاق الجر نأ خيشلل حاضيالاو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 مهيطعاو نوعطقيف مهلصأو نوئيسيف مهيلإ نسحأ اماحرأ يل نإ { هللا لوسراي

 نكلو 0 اعيمج هللا مكضفري نذإ » كفع لاقف { مهتفاكافأ { نوعنميف

 .لازي الف ، اوعنم نإو مهطعأو اوعطق نإو مهلصوأو اوعاسأ نإو مهيلإ نسحأ
 لصيلف هلام زرحي نأ دارأ نم ناويدلا يفو نيعم يأ اريهظ هللا نم مهيلع كل

 كرشملا نأل كرشلا يف تلخد ولو اهل دح ال له ةبارقلا دح يف فلخلاو همحر
 ةعبرأل وأ ةسمخل وأ ةشعل وأ ءابآ ةعبسل يهتنت وأ كشلا نودام يه وأ محر

 رداقلا ىلع يهو ةلصلل دح الو طقف كثيو هثت نم كتبارق وأ راتخلا وهو
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 مهكاله فيخ نإ لاملا يف بجتو ، لضفأف هلامب لصو نإو هسفنب نإ
 ملام هب ناد نإ مهعطقي مل هماحرأ لوصو نع لغشب نإو زجاعلاو ع وج

 يفو همالسب هلصو هسفنب هيلإ هلوصو همحر وك نم نأ جاتلا يفو هاون عطقي
 ةالصلاو ديحوتلا يف يزجت اك ةرملا ةلصلا يف يزبتو ، نالوق بلقلاب ءازجالا
 عم هلصي مل نإ هراج وأ همحر نم لحلا يزجيو مظعأ امهو ع يبنلا ىلع
 هتلص هتمزل يبراقأ نم انالف نأ هيدلاو دحأ نم عمس نمو ةبوتلاو اه داقتعأ

 اهيف مهعم لخد تيملا براقأ نم هنأ ةقث لاق نإو برقألا ةيصو نم ذخأو

 ملسو مهراز نم مهلصاو دقو مالسلا لاسرأ اهفعضأو ةيدهلا ةلصلا لضفأو
 لوخدلا نم ءايحتسإ مهبابب فقو وأ مهلخمي مهدجي مل نإ غيلبتب نإو مهيلع
 دعب كلذب مهملعأ امالس هعم السرم وأ هل الخدم بابلا يف دجي مل نإو

 كلذب نكي مل مالك وأ لام نم مارحب مهلصاو نمو نسحأ هعوجرف عجر نإو

 هنكلو باوث هل نكي مل هللا ىلإ برقتي ملو ةلص دعي ام لعف نمو ةعاط نوكتال
 نمو تعطاقت بسانت اذإ محرلا نأ ع هنع يورو ةعيطقلا ديعو نم وجني

 لصي ال ةجح نيثالث وأ نيرشعب فلح نم ليقو اهباسنأ برعلا تظفح م
 املك لاق نإ الإ رثكأ ال ادحاو انح ثنح هلصاو امفيكف ، هملكي الو همحر

 اهلعف يه ةعاطلا ىلع ثنحلا ةرافك نأ ىلع ءانب هيلع ثنح ال ليقو { هلصو

 فلح نإو ريفكتلاو امهيف ثنحلا مزلي ليقو اهكرت ةيصعملا ىلع ثنحلا ةرافكو
 ولو هقح نم ءيرب لصاولاو ثنحي الو همالسو هفورعمب هلصاو همدقب هلصي ال
 هيلع ملسي وأ هل حتفي الف هباب ىلإ بهذي نأب هلبقي ملو هب لصاو ام هيلع در
 ال هنأ عم عطقلا يعاد دوجول ةنحملا مظعت ذئنيحو مالسلا دري الف ةلاسرب ولو

 نع ناطيشلا هبلغي الو همحر لصيو هللا قتيلف هلتق اودارأ ولو مهعطق زوجت
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 هنكمأ نإ همدقب هلوصو بدن هدلب ريغ يف همحر ناك نإو كلذل مهلصو

 نم ماحرألاو نيتنس ةيسم نم نيدلاولا ةلص همزلتو امالس ولو هيلإ لسرأ الإو
 امب نزح وأ حرف وأ ضرم دنع هلصي اولاق ام الإ كلذل تقو الو ةنس ةيسم
 ةبيصملل ديدجت ةثالث دعب ةيزعتلاو ةبجاو ةثالث دعب ةدايعلا مكح نعو ردق

 هوضغب ولو هماحرأ ةلصاوم همزلت ليقو ةدوملاب فافختسإ ةثالث دعب ةينهتلاو

 هبلق اظيغ رغوت ولو كلذب نوقفانم مهف هدلب نم هءالجإ ىلع اومزعو هورقحو
 مهفطاليلف الإو همد ىلع نمأ نإ مهنع فعيلو ةعيطقلا نع يبنلل مهيلع

 ىلع زاج نم ليقو لضفأ يهو ةيدهب مهنكسيو باتكب نإو مالسو ةلاسرب

 اهبلطل مهيلإ ىشمو هتبارق دنع ةجاح هل نمو اهعطق دقف اهري ملو لزنمب هتبيرق

 مهعطق دقف مهعنمل ابلك ىنتقإ وأ عجرف هسفن يف اهنم سياف قيرطلا ضعب

 . باوثلا ليزجب ىضرملاو ةبارقلا ةرايز يف بغرو

 مرحم ىذوأ هتبارق ىلإ ىشم نم ليق ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 هلصوو هنع لءاس نإو ديهش ةئام رجأ هللا هاطعأ هراز وأ هنع لءاسف هنم

 ةوطخ لكب هل عفرو ةنسح فلأ نوعبرأ ةوطخ لكب هل ناك هلامو هسفنب

 بضغ محرلا ةعيطق يف ىشم نمو ةنس ةئام هللا دبع امناكو ةجرد فلأ نوعبرأ

 نم ليق دقو رجلا نم همحر لصو نمل ام رزولا نم هيلع ناكو هنعلو هيلع هللا

 كلذ مث مهتيحان ىلإ رظنيلف مهترايز ىلإ لصي ال عضوم يف هتبارق تناك

 ىتح ةنجلا فيراحن ىف دعق » اضيم داع نم هللا لوسر نعو مهتلص
 لجرلا داع اذإ هنأو ليللا ىتح هيلع نولصي كلم فلأ نوعبس هب لكو ماق اذإ

 اعاقنتسا اهيف عقنتسا هدنع دعق اذإف ، ةمحرلا يف ضاخ هللا هجو ءاغتبإ ضيرملا

 ةسلجلا ةفخ ةسمخ دئاعلا بادآو ةدايعلا يف سولجلا فيفخت ةنسلا نمو«

 تاروع نع رصبلا ضغو هل ةيفاعلاب ءاعدلاو ةقرلا راهظإو لاؤسلا ةلقو
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 وأ هتهبج ىلع هدي كدحأ عضي نأ ضيرمل ا ةدايع مامت نم نل هنعو عضوم ١

 ىلع مكاضرم اوهركت ال » ةع هللا لوسر نعو { وه فيك هلأسيو هدي ىلع
 ١ ذإ ضيرمل ا دنع ولكأت ال هنعو مهيقسيو مهمعطي هللا ناف ئ بارشل و ماعطل ١

 نأ براقأل ١ رمأ ليقو « هتدابع نم هطخ كلذف هدنع لكأ نمو هومتدع

 هلمع رثكي نأ دارأ نم ناويدلا يف ورمع كلذ لاق ، اورواجتي الو اوروازتي

 بجتو مهتدوم رثكت نأ دارأ نم © هتبارق رواجي الو هتريشع ريغ سلاجيلف

 نم هتنبإو هتجوز عنم لجرل زجي مل مث نمو اهل نكمأ امب ىثنأ ىلع نإو ةلصلا
 رتس نال فلذ هلف ةيدهو امالس امهل حابأو ةرايز امهعنم نإو امهمحر لوصو

 اهمحر ةردحن لصتو مهتلص دقتعتو امالس ولو لسرت نأ اهيزجيو لضفأ ةأرملا
 نبإو لاخلا نبإك اهسفن هل رهظت ال نمل نإو ةرسم يف ةئنهتو ةبيصم يف ةيزعتب

 الإ مالسب فتكت الو كلذ عدت الو هل غلبم نم غيلبتب وأ هلزنم اهوصوب معل ١

 ءاسنلا ىلع ميلستلاب ساب الو بآ وأ جوز عنمو ودعو ىمعو ضرمك رذعل
 هللاو بيرلا نم بولقلا تملس اذإ نهباوبأ ىلع وأ قيرط يف لاجرلا نهيقل اذإ
 ع

 ١ ملع .

. ٢٣١١



 ميلا قح يف باب

 لبق كلذب بطاخم يصولاو هلامو هب مايقلا هتريشعو متي يلو مزل
 هلام وأ كله هندب يف ءيش عاض نإف ىصع ةردقلا عم هب مقي مل نإف يشملا

 لا و هيلإ رمأ يف يف جاتحإ وأ هب مقي مل اذإ اذإ هب مايقلا ة ةريشعلا ىلعو هنمض

 نكي مل نإو ةلصلا نم وهو اعيمج اونمض الإو ، اعيمج هب اوماق اعيمج ةيشعلا

 ةيشعلا ىلعو نيملسملا نم رضح نم ىلعف عنتمإ وأ باغ وأ يلو هل
 ترضح هل لام ال ناك ولو هوبأ هيلع فلختسي مل متيل نيمأ مئاق فالختسا

 هب موقي اليكو رابج هل ماقأ نإو كلذ ةعامجلا وأ مكحلا ىلعف الإو ةريشعلا

 مل نإو نيملسملاب رابجلا لعف متي نأ رابجلا هماقأ يذلل نسحتساو روج وأ

 الو نمضي مل هيف فرصتي ماقو هتني ملو هنع هوهن وأ كلذ هل اومتي مل وأ لعفي
 ةيافكلا ىلع هب مايقلا ضرف دقو ايوق ةقث ناك نإ اومئأو كلذ نم هعنم مهل لحي
 هب مئاقلا ناك ولو قحلاب مايقلا ضقن زوجحم الو قحلاب ماق دقف هب ماق نم لكف

 حلصي ال ناك نإ اذكو هنم ريخ ةماقأو هعزن مهل زاج هومهتإ نإو ىلوتم ريغ
 نإو اوعاطتسإ نإ ويغ ةماقإ مهمزل رصقم وأ نئاخ هنأ اوملع نإو ةفالخلل

 هومهتي مل ولو هليكوو رابجلا لعف نم قحأو زوجأ وهف هاوس اليكو اوماقأ
 لعف ام زاج الإو ملعلا دعب لعف ام نمضو مهليكوب ملع نإ هتلاكو تلطبو

 الف اهعفانمو ةدلبلاب امئاق رابجلا ناك نإ ليقو روج وأ ابرك قح ةفلاخم الب

 نإ الإ هعم رخا ليكوت مهل زاجو وريغ نيملسملا ليكوتب لطبي الو هليكو عزني
 نوملسم ١ وأ ةريشعل ١ قرفت نإ اذكو هعزن زوجيف حلصي ال وأ انئاخح ناك

 لعف دري الو ليكولا وه لوألاف ىرحألا لعفب ملع الب اليكو ةفئاط لك تماقأف
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 ابرلا لعفك قحلا ةفلاخمب وأ وريغ ليكوتب ملعي مل ام نمضي الو رحلا

 اميف احالص ىأرو لدع نإ عاض ام نمضي ال هل ميقم الب هب مايقب ع وطتملاو

 وأ نج وأ عيض وأ ناخ نإ بأ ةفيلخ نإو مئاق عزن زاجو رصقي ملو لعف

 مضي نكلو بالا ةفيلخ عزنيال ليقو & بات نإ فالخ دادترالا يفو زجع
 الإ هلام يف لوخدلا رئاجلا ليكو وأ بستحملل زوجيال ليقو حلصي نم هيلإ
 الإ ةقثلا ريغ هل بستحي نأ ديعس وبأ زاجأو فلتلا نمض الإو ةقث ناك نإ
 مدع دنع الإ باستحالا زوجي ال ليقو ةقثلا الإ الف هضبق وأ لاملا عفد يف

 ادحأ ربجي نأ كال ١ ىلع سيل ليقو ليكول و يصول ١ مدع لنع زوجو ماكحل ١

 ال اميف الإ هسفنب كلذ يلي لب لام هل نكي مل نإ هوتعملاو متيلا يف ةلاكولا ىلع

 يلو ال نم يلو ناطلسلا نأل هيلع ربجيو هيف مايقلاب ةقثلا رمأي نأ هلف هل نكمي

 لني ملو دزي ملف ناتخلا هب مئاقلا رمأف ناتخلا دح يف متيلا ناك نإو ث هل
 باصأو نئاخلا داز نإو ، امهدحأ ىلع ةيد الو صاصق الف تامف ةفشحلا

 .امهدحأ هلقاع ىلع الو رمآ ىلع ال هيلعف ةفشحلا

 هملع نإو ايلو نكي مل نإ رمالا نمض ميتيلا تام نإ بوبحم نبإ لاقو
 ىقتاف ويغل وأ هل ميتيل ىلوت نم ةفع هنع يور ، اعم هانمض هيلو ريغ نتاخلا

 هتبابسو هاطسو نيب عمجو نيتاهك ةنجلا يف يعم ناك هيلإ نسحأو هيف هللا
 همع نبإو هيخأ نبإك همزلي مل مأ هب مايقلا همزل هيلو هنأ هل ميتيلا نوك ىنعمو

 . يبنجألا متيك هيلو ريغ هنأ ويغل هنوك ىنعمو

 ذإف ، ةجلا باب عرقي نم لوأ انأ ، ةيره يبأ نع يلعيوبأ جرخأو
 ةأرم] انأ لوقتف 0 تنأ نم لوقأف ٤ هرثأ ىلع وأ هعم لخدتل يأ ينردابت ةأرمإ

 هل هللا بتك هل ةمحر متي س أر ىلع هفك عضو نمو 0 ل ماتيأ ىلع تميأت
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 يف هللا اوقتا لاقو ، ةئيس ةرعش لكب هنع تيحمو ةنسح ةرعش لكب تذخأ ام

 & هيلإ نسحي ميتي هيف تيب نيملسملا نم تيب ريخو © ةأرملاو متيلا نيفيعضلا

 نم ةرجاب نإو ةقث هل ماقيو هيلإ ءاسي ميتي هيف تيب نيملسملا نم تيب رشو

 هكرت يفو هنم عنتمإ نإ ءاودلا ىلع هبرضتو همأ الإ ةالصلا ىلع هب رضي الو هلام
 احالص ىأر نإ هبدؤي نأو اهيلع هبرضي نأ هب ماق نم لكل زوجو هل ررض
 ةللاو هيف لبحلا رثأ ولو ابستحم نإو هطبرو بدألاو ميلعتلا ىلع هبرض هملعلو
 . ملعأ
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 هلام يف هلعف ميتيلا مئاقل زوجتي اميف باب
 نإ هلصأ نم عيبي نأ اعوطتم وأ هيلو وأ همأ نإو ميتيلا مئاقل زاج

 ةيشعلا ملعبف الإو اوناك نإ هئايلوأ ملعب ةجاحلا ردقبو نمثلا ردقب جاتح]
 سيلام كلذ يف رذحي امنإو لدع ماح نكي مل نإ ءاحلصلا ملعبف الإو

 يلولا رظنب نوكي نأ نسحألاو هلعاف ىلع وض دوعي امو متيلل حالصب

 وأ مكحلا لطبأ نبغلاب وأ ةاباحملاب وأ نيبلا صخرلاب عاب نإو اعم ءاحلصلاو

 يذلا عاب نإ هنأ رثوملا يأ نع يورو عيبلا قيشعلا وأ ءايلوألا وأ ةعامجلا

 ةلزنمب وهف دلبلا لهأ / نيملسملا ةعامج يأر ريغب ميتيلا لصأ متيلا لفكي

 الو اضورع دجي مل نإ الإ لصألا عيبي .ي الو دودرم هعيبو كاجلا ةرضحم عاب نم

 مئاق دهشيو حالصلا رظن ىلع كلذ عيمج زيجأو هيلإ جاتحي امم رثكأب عيبي

 نم ريخ دهشأ مهدجي مل نإو ، هيلع قافتاو عيب ىلع ءاحلصلاو يلولا متيلا
 هل زاجو طوحأ وهف اذك موي لك قفني هنأ دهشأ نإو ، ةلمجلا لهأ نم دجو

 نإ ةادانم الب هعيب يصرولل زوجي ليقو ، احالص هيف هل يحر نإ ةادانم الب هعيب

 نأ مكاحلل سيلو ءادنلاب الإ عابي ال ليقو ، نمثلا يف ءافوبو مكاحلا يأرب ناك

 لاق ، كرد هيف همزلي الو متيلا لام عيب دارأ نمو عمج عبرأ ءادنلاب الإ هعيبي

 روهظو هكرد ىيف يلع نامض الو هب ل ملع الو اذه كعيابأ دقعلا دنع هيرتشمل

 عاب نإف الجاع وأ ادقن الإ عيبي الو ميتيلا ىلع الو هيلع نامض ال ذئنيحف هبيع

 نإ نمضو احالص ىأر نإ ةئيسن عيبي نأ زوجو هل فوي مل نإ نمض ةئيسن
 ريغب فلت نأ نمض ةقث ريغ عم هيف ولغي ناكم ىلإ هلمح نإو { هل فوي مل
 اذكو هب رفاسي نمل رجتلا يف متيلا لام تطعأ ةشئاع نأ يور دقو ، بلاغ
 الو الودع متيلاب ماقلا دجي مل نإو ، رحبلا يف ولو ةباحصلا نم اهريغ
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 نإو ، اريخ هيف اجر نم دهشأو لدعو هسفنب كلذ ىلوت مهدهشي ءاحلص
 ريغ هيلع ليبس الف ةجاحلاو نمثلا ردقو ةحصب عاب اميف هعزانو دعب ميتيلا ماق
 نم ليكو وأ ةفيلخب الإ ميتيلا لصأ عابي ال ليقو { هناخ ام ءاش نإ هفلحي هنأ

 اقلطم مألاو بستحملا لعف دريو قيشعلا وأ نيملسملا نم وأ مكاحلا نم وأ هيبأ

 ادهشأ نإ ميتيلا ىلع هب ناعجريو نمثلاب امهيلع يرتشملا عجريو دعقت مل نإ وأ
 وأ مامالا متيلا لصأ عيبيو هيلع اقفتا امب نيعربتم ادع الإو قافنالا ىلع

 نيملسملا رظن البو ةفالخ وأ ةلاكو الب ولو هل ظفحو لدعب محلا وأ ناطلسلا

 . هل نورظني مهدج مل اذإ

 هيلع ع وجر الو بستحملا ىلع نامض ال ليقو هللا همحر بطقلا لاق
 لاق ، قافنالا ىلع دهشي مل ولو نمثلا ردقب عيبلاو ةجاحلا تحص اذإ ميتيلل
 هديب ناك نم هيف دعاقلا لصالا ريغو هفالخ زوجي ال يذلا حيحصلا وهو

 لقتني الف هل فورعم لصألاو غولبلا دعب هيف ميتيل عوجر الو هعيب زاجف
 هل هنأ ملع اذإ لصألاك كلذ يف لصألا ريغ ليقو ، حيحص هجوب الإ ويغل

 دشرلا سانيإو مهغولب دعب مهلاومأ مهل انعفد اذإ مهيلع داهشالاب انرمأ دقو
 الإو نايبب الإ هبحاص ىلإ هجرخي الف نايبب ءيش هديب نم لك اذكو مهنم

 الإ ويغ وأ الصأ ميتيلا لام ءارش مكحلا يف زوجي الو ، راكنالا عقو نإ نمض
 نإو ، ةقث ناك نإ نانئمطالا يف زاجو هيف هعيب زاج اميف هعاب هنأ حص نإ

 © ريغ ال موي توق وأ نيد ءاضقل هتقو يف ذفني ام الإ هلصأ عابي الو هحلاصم

 مل نإو & اهنم ءارشلا زاج هتجاحو هتنوؤمل هلصأ نم تعابف همأ عم ناك نإو

 ىلع فلختسا نمو ةقث نم الإ ، ال ليقو ، جاتحا دقو تنمأ نإ ةقث نكت

 لبق ةادانممب ءاصقتساب تيملا لام نم انادف اياصولا ةفيلخ عابف رخا هدالوأ

 يف هقفنأ هنأ نيب نإ الإ هل ناك هغولب دعب هبلط مث هيصو ريغ هلام عاب

٢١٦١



 نكلو ، مهتفيلخ هضراعي الف ةيصولا ىلع مكاحلا ذنع ماصخلاو هتفالخ توبث

 هرمأ تبثي ىتح هل زاج ام لعفب ومأيلو هصبري لب لوأ نم كلذ ىلإ هكرتي ال
 نإ مهغولب دعب نادفلا نم ىماتيلا مكاحلا الو يرتشملا عفدي الو مكآحلا دنع

 كآحلا دنع هرمأ توبث نودب كلذك ةفيلخلا نم ىرتشا نإ هيف هيلع اولخد

 ريغ عطقي الو هلام نم متي مئاق بهي الو هسفنل قثوي ملو هيلإ لوصولا لبقو

 نأ هل ليقو © هلام يف اهعدي الو اهيدؤي هنإف ةاكزك هيف ةقدص بجاو نم الإ
 يطعي نأ هلخن مرص اذإ اك هل عفنأ هار نإ هيلع فلختسا امم فورعملا لعجي

 عزنو عرزلاو لاملا ةضمل اببس هعنم يف نأل داصحلا يف اذكو سانلاك هنم

 هل ليقو ، محرو راجل قوقحلا نم هيف بجاو لك هنم يطعي ليقو © هنم ةكربلا
 © هطلاخي نأ همئاقلو لاملا حالص نم هيف ىأر ام ردق ىلع معطيو فيضي نأ
 رمثك هماعطب هماعط طلخي نأ لثم هل احالص ىأر نإ اقهارم نكي مل ولو

 لضف لكأ هلو ةدئاف كلذ يف ميتيلل تناك نإ كلذ ريغو خوبطمو عرزو
 نم ضرقيو رثكأ وأ هلثم هل لمعي ناك وأ راخدإ وأ عيبلا حلصي مل نإ هماعط

 الو ميتيلا ةجاح يف هفرصي ىتح أربي الو رسيلا اذإ دريو جاتحا نإ هسفنل هلام

 أربي ليقو ، رب هنمث وأ هلدب ال هسفنب هيف هدر نإ ليقو ، ءاعولا يف هدرب ربي

 سأرو حبرلا متيللف جايتحا مدع عم رجتل ضرقأ نإو 5 ءاعولا يف هدرب اقلطم
 ينغلا امأو فورعملاب لكأيلف ىلاعت هللا لاق دقو ، افورعم سيل اذه نأل لاملا

 . ءاش نإ اضيأ هانع هلف مظع وأ رثك نإو اتح هبعت لق اذإ ففعتسيلف
 اقفاوم هتدجو نإ الإ هب لمعت الو تلق اذك هللا همحر بطقلا لاق

 هملعم ةرجأ يطعيو هغولب دعب هلاح هل درو هلام نم ضرتقا اذإو 5 باوصلل
 هتباد بكريو كلذل جاتحا نإ :هلام نم هلامل زرحاو هقح ىلع مصاخملاو هبيبطو
 نم كلذ ىطعأ نإ هيلع بسحيو هودع نم هيدفيو اهحالصل اهب بهذ اذإ
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 متيلا ةعفنمل وأ لصألا ةمدخل لمج وأ دبع ءارشو هلصأ عيب هل زوجو هدنع

 ءاطعإو هعيبو هلخن نم لسفلا عطقو اهثرحو هضرأ لسف زاجو هلام لمحك
 يف احالص ىأر نأ لخاد وأ بيرق ءارشو فرط عيب زوجو هلام نم ةرجألا
 . كلذ

 نونجملاو بئاغلاو ميتيلا لام نأ لصاحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لعجيو هل حلصي اميف هملع ةعيدولاو ةنامالاو ةاكزلاو فقولا لامو دجسملاو
 ةميق نم يلحو نوع امو ةسفنطك جيوزت يف هجاتحت ام فارسإ الب ةميتيل
 وه هلام نم هل فلخي ناك نإ متيلا لام نم سانلا ماعطإ هل صخرو اهلصأ

 هثراو هبلط وأ رابجل هيصو هنع ىدأ ام بلطف غلب اذإ ليقو ، كلذ نم رثكأ
 . هبلاطل كلذ ءادأ .يصولا ىلعف غولبلا لبق هتوم دعب

 هفالخ قفر الإو ةدشلا نم هيف ام يفخي الو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 . هيلع رابجإ الب هنم اعوطت كلذ رابجلل ىطعأ ام نأ ىلع لمحي وأ

 ةيحضلاو مداخلا ميتيلل لعجي هنأ ضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع ديعلا بايث هل ذختيو متيلل هتين ىلع اهنم قدصتيو هل رخديو اهنم همعطي

 متيلا بايث عنص زاجو نبللا ةحينم هل ذختتو كلذل لصأ عيب الب هلام ردق

 لك يف محللا دهاعتيو هل بيطلاو لعنلا ءارشو هلام وضي الو رسي ناك نإ
 نإف رئاجلا دنع هلام يف ةحلاصملا زوجت ال هنأ مهضعب معزو رظنلاب وأ رهش

 نإ ةموصخلا يف هلام يف ةحلاصملا مهضعب دنع زوبحتو هالوتي هللاف رئاجلا هدارأ

 هل يرتشي نأ ميتيلا يصول سيل ليقو ، مكحلا يف ال رئاجلا يف هلامل رفوأ تناك
 نإ عاشملا ريغ هل عفشي نأ زوجي ليقو ، عاشم يف هل ةعفش ناك نإ الإ الام

 © ال ليقو { رايخلاب هل مساقيو لصأب هلصأ لدابي نأ زوجيو ، رضل اعفد ناك
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 نم يرتشملا نع طحي الو تام اميف هيلع نامض الو هضرأ لسف بستحمللو
 ناك نإو ، رض عفد وأ ةعفنم رجل الإ يلوي الو ليقي الو بيعب الإ ميتيلا لام
 ىلإ هيف يصوي نأ يصولل سيلو رخآ هل مكاحلا ماقأ امهدحأ تامف نايصو هل
 ىوق اذإو ، لوالا هليكو وهف لام هل ثدح نإو ، يصوملا هل نذأ نإ الإ ويغ

 هنال هترجأ هيلإ عفدتو امهريغو رجزلاو لخنلا عولط يف هلامعتسا زاج ميتيلا
 ريتخا نالوق هنامض موزل يفو فوخم يف لمعتسي ال ليقو ، ظفحي نم دحب

 الإو هب مئاق نذإب الإ لمعتسي ال ليقو 3 هب مئاقل رجأ عفدت ليقو ؤ همدع
 ىٹنال نإو هفلت فاخي يلح متي ىلع كرتي ال نازع نعو ، تام نإ هتيد هيلعف

 © هحالص يف ميتيل ولو بقنت ليقو ، مهوبأ ولو ةيبصلاو يبصلا نذأ بقني الو
 هيبأ نذإ الب اهدلول تبقث نم ليق 5 دوهيلل افالخ مكنايبص ناذآ اوبقث يورو

 زاجأو ، امهنود ثراوللف تامف اقفتا نإو ، هثري نمم ويغو هيبأل هتيدف تامف

 © هوبأ اههني ملام همأل زوجي ليقو © هيوبأ نذإ الب يبصلا بيقنت نسحلا وبأ

 . اههني مل نإ بألا نذإ الب ملل مالغلا نود ةيراجلا بيقثت بوبحم نبا زاجأو
 هيلإ شرالا تملس الإو هحلاصمب مئاقلا هيصو نذإ الب همأ هل بقنت ال ليقو
 ةوسكلا يلبي ىتح ليقو ، هم ءيرب هاسك وأ هنم همعطأف ميتيل قح همزل نمو

 ماق نمو هيصو هيطعي وأ هغولب دعب هدي يف هيطعي ىتح ليقو ، لدعألا وهو

 نكمأ نإ رارقإب ولو غلبي ىتح هلام هل عفدي الو انيمأ وأ يلوتم ناك نإ هب
 © غولبلا دعب هلامل هظفح وهو هدشر سنؤي ىتحو دعب هل راكنإ الو هغولب

 عفد صقنلا نعو ةدايزلا يف بغر نإف ةعيابملاب ربتخي ليقو & هنيد ظفح ليقو
 هيلع ىلوتو هنع يقابلا كسمأ هفسلا رهظ نإو ، لزغلا ظفحب ةيراجلاو هلام هيلإ
 نمضو هنمض كلذ هاطعأ نمو هدشر سنأ ولو غولبلا لبق هل عفاد آربي الو
 مل ام هدلو ىلع بألا فالختسا زوجيو هلام عاض ىتح ةفيلخ الب ميتي كرات
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 . ةمش نم نينب ! 1 َ مشعلا رينثا عم الإ ، الف انونجم ولو غلابلا اماو 2 { لابلا ام أ لبي

 ء ٍ .

 اهد 9 الأ ىلع تدعق ةأرم ا نع هتلاسو رث الا يفو هللا همحر بطقل

 ع ع ع , 8 ش

٢ اهما . لكات نا امل له تجور



 ملسملا لام ظفح يف باب

 قح بجاول هظفح همزل هفلت ىلع فرشأ ملسم لام رداق ىأر نإ
 نأ لثم ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو مهتصاخو نيملسملا ةماعل حصنلاو مالسالا

 يف كقدصي اهبحاص ناك نإ اهبحاصل اهيكذتف توملا ىلع تفرشأ ةاش ىرت

 كضراعيو كبذكي اهبحاص ناكو الإو ، دوهش كل ناك وأ هيلع تفرشأ اهنأ

 نامض الف ضيرم ناويحلا نأ حص اذإ ليقو 5 اهيكذت نأ كمزلي الف نامضلاب

 . توملا ىلع هفرش يعدي نم ىلع
 هظفحي مل نإو رضح ولو هبحاص ىيأ ولو حبذي خياشملا ضعب لاق

 لتقب نودعوتي اموق عمس نم اذكو ىلوتم ناك نإ الإ مزلي ال ليقو ، هنمض

 هدحو هلام يف هتيد هتمزل هولتق ىتح ىناوت نإف ، همالعإو راذنإ همزلي دحأ
 & ةبوتلا الإ هيلع الف لتاقلا اهادأ نإو ، لتاقلا ىلع اهب عجريو هتلقاع نود

 نإ ناك نإو ، نامض الو ةيد الو راذنالا الو لاملا ظفح هيلع سيل ليقو

 هلعفو هيلإ قبس ام كمزل هتربخأ نإو ، وبخت الف هلتقف دعوتملا ىلإ قبس ربخأ
 زوجي ال ام لعفو دحلا هيف زواجو رئاجلا هب ملع هتربخأ اذإ ناك نإو ، ال ليقو

 مل وأ همعطتسم معطي مل وأ هدشرتسم قيرطلا دشري مل ول كلذكو هب ربخي الف
 هنأ ملع دقو 5 هبلطي مل نإ اذكو كلذب كله نإ ةيدلا هتمزل هيقستسم قسي
 الإ ةيجنتلا همزلت ال ليقو ؤ كلهم شطع وأ عوج وأ قيرطلا نم لالض ىلع

 ىلع عقو ىتح افوفكم كرت نميف ليقو & ناسنالا ريغ نم هوحنو عبسلا نم
 . ةبقر قتعيو هتيدل نماض هنا ادمعتم ريفح

 ابارش وأ اماعط وأ ةلالد بلط نم ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ىضمف اهنوملعي ال مهو قيرطلا هذه اولاق نإو 3 اوجن دقف هولد وأ هوطعأ
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 كلهف جرخف اوبأف ينومعطأو ينودوز مهل لاق نإو ، هتيد مهتمزل فلتف هيلع
 دعب ةرم ماعطلا مهيلإ بلطو مهعم دعق نإو مهيلع ليقو ، مهيلع الف ع وجلاب

 هدنع راص اذإ لاملا ظفح همزلي امنإ ليقو ، هونمض كله ىتح اوعنتماو ةرم
 لصالا لاق © همزل نإ حصنب دهتجيلو اركو ةراعتساو طاقتلاك هجوب ةنامأك

 يف ريخ مكاحلا نأ ليق امو ، هوحنو بئاغلا لام كرت انيلع قاضل كلذ مزل ولو
 دنع هعايض فيخ اذإ ميتيل ا لام هنم قيضأو همدعو هلام يف لوخدلا

 قلعتي مل نإ نورداقلا هب بطوخ لب نيع لك ىلع هظفح ضرفي ملو هتدهاشم
 نوكي دقو ، هاوس نيرداقلا مزلي مل هنيعب دحأب قلعت نإف هنيعب دحأب هنامض

 لامو لقاعلا غلابلا لام يف اضيأ رداقلا ىلع ظفحلا موزل نم روكذملا اذه

 هللا لبق نم شطع وأ قرح وأ قرغكب هفلت فيخ اذإ بأ هل يذلا يبصلا
 ال ليقو 0 هنامض هب قلعت فلت ىتح هذاقنإو هظفح ىلع رداق رضح نإ

 ىل نمك مثأ دقو ، ارصقم وأ ارداق ولو هل دهاشم ىلع اذه لثم يف نامض

 يف ةيجنتلا بوجو لعل معن لصألا لاق 3 هيلع ردق دقو 9 اركنم ركني
 ىلع ليق هنأ ىلع لاملاك اهيف ضوع ال ذإ مأو نامض يف قافتا لحم سفنألا
 نماض ال رصق نإ مثآ لايتحا وأ لامب ملاظ نم سفنلا ةيجنت ىلع رداقلا

 دوصقمو ميدهك امهريغو اقيرغو اقيرح نمضي معن نسح وهو هلتاقب هقلعتل
 . اقافتا مهكرت نإ رداق برقع وأ عبس وأ ةيحب

 يف الو سفنألا يف نامضلا موزل يف قافتا ال هللا همحر بطقلا لاق

 وحنب لتقلا ىلع ناعأ وأ لتق نم ىلع الإ ةيدلا يف قافتا الو اضيأ اذه

 . ها ىصعي ال نمم هنود وأ اناطلس رمالا ناك اذإ رمأ وأ در وأ كاسمإ

 ملاظ هيلع ىدعت نإ اضيأ لاملا يف نامضلاو ظفحلا بوجو نوكي دقو

 مايقلا بجاول هنامض همزل فلتف لعفي ملف هنع عفدلا ىلع رداق دهاشملاو
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 هنألو رودقم نع رصقي نأ هل سيلف هيف ردق لحم يف رداق لك ىلع لودعلاب
 هنع مهتبيغل وأ عفدلا نع هلهأ زجعل ةنامألاك هدنع راص ةباثملا هذهب راص اذإ
 نيكاسملا قحو اقافتا اهعيضم اهنمضي ةنامالاو كانه هيلع هلثم رداق مدعل وأ

 يمذللو ميظع رجأ كلذ يفو ، مهل ةنيالملاو مهيلإ ناسحالاب انرمأ دقو بجاو

 قح نم مظعأ يلوتملا نيكسملا قحو دحوملا نيكسملا قح نود قح نيكسملا
 الو يمذلا نم مظعأ هقحو هنم ًربتملا قح نم مظعأ هيف فوقوملاو هيف فوقوملا

 لتاق وأ مارح شارف ىلع دعاق وأ نيدلا يف نعاط وأ قح عنام نيكسمل قح
 فعاضي ويغو نيكسملا ىلع ةقدصلا يفو بات نإ الإ كلذ وحن وأ هسفن

 للع هنعو ه حلإ ... ةبح لثمك ال ىلاعت هلوق يف اك ةئامعبس ىلإ رجألا
 « نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو 3 انيكسم ينتمأو { انيكسم ينيحأ مهللا »
 ىأرف دجسملا لخد اذإ كلملا نم يتوأ ام عم مالسلا هيلع ناميلس ناكو

 لاقت ةملك نم امو ، نيكسم ىلإ سلج نيكسم لاقف هيلإ سلج انيكسم

 بر اي يبن لاقو ، نيكسم اي هل لاقي نأ نم هيلإ بحأ مالسلا هيلع ىسيعل
 يضر فيك رظنت نأ كلذ ةمالع لاق 0 ينع كاضر ملعأ نأ يل فيك

 اوطعي نأو © مهرقفل مهيلع ربكتي ال نأ مهل قوقحلا ةلمجو كنع نيكاسملا

 . ملعأ هللاو ءارقفلا هليبس امم كلذ ريغو ةاكزلاو تارافكلا يهو مهلاومأ
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 راجلا قح يف باب

 « همأ ةمرحك هراج ىلع راجلا ةمرح » لع هللا لوسر لاقو ه ةيالا ... هللا

 هراجو اناعبش تاب ءىرما نم امو 3 اعئاج هراجو اناعبش تاب نم نمؤملا سيلو
 رادلا لبق راجلاو ، ءيرب هنم انأو ائيرب هنم هللا ناك الإ همعطي ملو هب ملعو واط

 .ع - " . ۔ _.
 يذؤتو ليللا موقتو راهنلا موصت ةنالف نأ ع هل ليقو ؤ قيرطلا لبق قيفرلاو
 موي ينغلا هراج قلعتي ريقفلا راجلا نأ اوركذو ، رانلا يف يه : لاقف ، اهناريج
 ةلصو ، ينود هباب دسو هفورعم ينعنم مل اذه لس براي لوقيف © ةمايقلا

 يف ناديزيو لاحلا نانسحيو لاملا نايزثيو رايدلا نارمعي راوجلا نسحو ماحرألا
 هنعو بابت لإ هرمأ راصو بابسألا هب تعطقنا كلذ كرت نمو 0 رامعألا

 همحر نم الإ راجلا قح غلبي ال هديب يسفن يذلاو راجلا قح ام نوردتأ ن
 : هل لاقف رباج ىلإ لجر أو © ناراج ةمايقلا موي نيصخ لوأو ©. هللا

 يذلا حلصأ كسفن كيذؤت امنإ : لاقف ، ينيذؤي اراج يل نأ ءاتعشلا ابأ اي

 ربص نم ةفع لاقو ، كيلع كراج بلقب هللا فطعي ىتح هللا نيبو كنيب
 ءوسلا راج ةرواجم نم ريخ رحبلا بوكر لاقيو ، هراد هللا هثروأ هراج ىذأ ىلع

 ليربج لاز ام ع لاقو { اقرحم ةاش عارك ولو هراج ةيطع رقحي نأ يبنو
 رفاكلاو ملسملا لمشي راجلا مساو ، هثرويس هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوي

 بيرقلاو راضلاو عفانلاو يدلبلاو بيرغلاو ودعلاو قيدصلاو قسافلاو دباعلاو

 نم اهالعأو ضعب نم ىلعأ اهضعب بتارم هلو دعبالاو اراد بيرقلاو يبنجالاو
 نم هسكعو دحاولا ىلإ ملهو اهرثكأ مث اهلك لوألا تافصلا هيف تعمتجا

 دقو هلاح بسحب الك ىطعيف كلذك ىرحال ا تافصلا هيف تعمتجا
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 رفاكك طقف راوجلا قح هل امأ وهو يواسي وأ حجريف رثكأف ناتفص ضراعتت

 بيرق ملسم راجك اضيأ ةبارقلا قحو امه وأ ملسمك مالسالاو راوجلا قح وأ
 نإو نكاسملاب راوجلاو اينثو وأ ايسوجم ولو راجلا نع ىذألا فك مالسالا نمو

 باتك يف رم دق راوجلا دح يف فلخلاو مهلوزنو نيرفاسم ةلحر يف وأ نفسلاب
 انيمي نانثا الامشو انيمي ترطس اذإ تويبلا يف وه ليقو & تارافكلاو ناميالا

 طقف فلخو طقف لامشلابو نانثا طقف مامالا وأ طقف نيمبلابو الامش دحاوو

 نإ ال تطلتخا اذإ ليقو ، بابقلاو ةينجألاو صوصخلا رودلاو تويبلاكو دحاو
 حلصت ةوك امهنيب تناك نإ الإ اراج همامأ نم الو هفلخ نم دعي الف ترطس

 ثيح وأ طئاحو ةوك تناك ثيح مهنيب يذلا طئاحلا مدهنا وأ اهنم لوانتلل

 يف هنم ءادتبالاو انيمي نانثا ةثالث راجلاف هيلعو هتويبو نيطلا رودك ةوك نكت مل

 هقوف تيب ناك نإف جورخلاب لامشلاو نيملا ربتعيو الامش دحاوو ءيش لك
 ىلإ انيمي يطعي ليقو ، ةثالث لمكت مل نإ تحتف قوفف الامشف انيمي طعيلف
 برقأ نم ةأدبلا ليقو ، دحاول افلخو نينثال ام امأو ، ةثالث ىلإ الامشو ةعبرأ

 نم هباب ناك نأب اراوج برقأ بابلا ديعب ناك ولو هيلإ اباب لامشلاو نيملا
 نأ هنيناجمو هلافطأ ال ويغ ءامإ اوجوزت نإ هديبع راوجلا يف دعيو رخا قيرط
 نإ تاغلابلا هتانبو هءامإ اوجوزت وأ اوجوزتي مل نيذلا هديبعك هءامإ مهل جوز

 لكو طق جوزتت مل ولو ةراج ةغلابلا هتنب دعت ليقو ، تاجوزتم ريغ هتحت نك
 ةنئابلا هتجوزو امهتقفن همزلت مل نيذلا هيوبأك لجرلا لايع نم دعي ال نم
 كلذ عطقيو هراوج نم دعي مهزاحأ نإ نيغلابلا هدالوأو ثلاث قالط وأ ءادفب
 مل نإو اهلافطأ ةأرملا نع عطقيو راوجلا قح هنع هلايع نم دعي ال يذلا

 نود امهل راوجلا قح اهمزل اهل نالفط اهنيمي نع ناك ولف اهناريج مهف اوجوزتي
 تيب يف نكس نإ اهجوز راوجلا اهنع عطقيو بناجألاك اهنأل امهدعب نم
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 هالوم نع قبالاو اهراوج نم دعيو اهترضب نإو اهلايع نم دعي ال هنأل هدحو

 دترملاو قيرطلل عطاقلاو قحلل عناملاو نيدلا يف نعاطلاو اهجوزل ةيصاعلاو

 قح نوعطقيو نودعيو مهل ىطعي له املظ لتاقلاو مارحلا شارفلا ىلع دعاقلاو
 وأ ءام هيف داوو قيرطو قوس راجلا قحو ةقاوذلا عطقيو 5 نالوق ؟ ال مأ راوجلا
 . رود نيب ناك نإ نكي مل

 عراش زئاج قيرط عطقي مل ام راجلا قح بجيو هللا همحر بطقلا لاق
 نإ ريغ وأ صوصخ وأ تويب اهنيب ناك نإو ، جراخ قوس وأ ذفان او وأ
 مهيطعي نكلو 5 ال وأ هبناوجب راد راوج اهضعب عطقي لهف لايعب اهيف نكس
 . مهل ىطعملا وأ رودلا ددع ىعاري له مهاثم فالخ اضيأ

 صاصتخالاو تويبلا لهأ يطعي هنأ يف رهاظ هللا همحر بطقلا لاق

 نوعطقي مهنإف لاح لك ىلعو لاق © نوعطقيف مهدعي ال ناك ولو ناريفلاو
 له هلامش وأ هنيمي نع الجر صوصخ وأ تويب اهيف راد ترواج نإ اذكو

 اهيف هيلي نمل وأ فيرط هيلإ ثدح نإ اهب نكاس لكل لجرلا كلذ يطعي
 باجح اهنيب تالايع نكس نإو ، لاوقأ لخد اذإ هنيميب نمل وأ اقلطم طقف
 مل نإ تيناوحلا يف ربتعي الو نالوق همدعو اهنيب راوجلا رابتعا يفف تيب يف

 كناعتسا اذإ هنيعتو ضرقلا كبلط اذإ هضرقت نأ راجلا قح نمو اهيف نكسي
 هيزعتو هيلع يلصتو تام اذإ هتزانج دهشتو ضرم اذإ هدوعتو كاعد اذإ هبيبتو

 نإ الإ كئاوش وأ كردق راتقب هيذؤت الو هبيغم يف هظفحتو ةرسمب هينهتو ةءاسم
 . هتيطعأ

 ءاذيإلاو ليق ث نارمعلا يف محللا يش زوجي ال ءاملعلا ضعب لاقو
 هدلو هنع بيغو هرصب هللا بهذأ مالسلا هيلع بوقعي ةيلب وه ردقلا راتقب

 . هتحئار دجو دقو هنم هراج طعي ملو لمج محل خبط هنأل مالسلا هيلع فسوي
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 نأ هيلع سيلف يلا هاطعأ نإف محللا نم هراجل يطعي نأ دارأ اذإ ناويدلا يفو

 امو ، قرملاو محللا نم هيطعي هنإف خبط ام دعب الإ هطعي مل نإو ، قرملا هيطعي
 نإو 5 هتقاذإ همزل هراج دنع نكي مل امم بورشم وأ لوكأم نم دحأل ثدح

 . اهبلحي ةاش وأ اهفرخي ةلخن هل ىطعأ نإ الإ بطرو نبلك موي لك ثدحي ناك

 . هراج ضخمي ال موي دبزلا هل ىطعأ موي لك هب ضخمي ال ام هل ىطعأ نإف
 يف صخرو امهريغ يف اذكو هسكعو ناض نبل هاطعأ زعم نبل هراجل ناك نإف
 دحاول ناك نإو 5 اهعاونأو راغلا سانجأ فالتخا يف اذكو & دحاو نبللا نأ

 . اهميدقو ةلغ ديدجو هدي دقو محل ديدج اذكو امهب ايطاعت نبج رحخالو نبل
 ةهكافلا ريغ اذكو اهنم هلناف الإو كراج نع اهرتساف ةهكاف تيرتشا نإ ليقو

 ال ليقو © هب ملعي مل نإ هلعلو لصألا لاق { راجل هيف قح ال حيري ال ام ليقو
 . هارتشا اميف هل قح

 © قوسلا نم ءارشلا نكي نأب مهضعب هديقو هللا همحر بطقلا لاق
 همزل يرتشي نأ لبق غرف وأ هل عابي ال وأ هب يرتشي ام هراج دنع نكي مل اذإو

 ىذالا فكو مهيلإ ناسحالا بحاصلاو محرلاو راجلا قح نمو © هيطعي نأ

 فخن مل ام ليقف © اهيلع تردقو اهوجاتحا ةجاح هولأس نإو © مهنع
 مهريغك مهيلع راكنالا يف مهمكحو كيلع الف مهتعنم نإ مهفلتو مهكاله

 . مهريغ نم دكوأ مهف الإو بوجولا يف
 هراجب اقلعتم ةمايقلا موي لجرلا ءيجي نسحلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 الو لهأ يف هتنخ ام كلالجو كلتزعو لوقيف ، ينناخ اذه نأ براي لوقيف
 { رجؤيف اهنع ينهني ملو ةيصعم ىلع ينار نكلو ، قدص براي لاق ، لام
 هعسيو ةلصلاو مالكلا عطق نود قسافلا هراج ضغبي نأ هل نأ مهضعب ركذو

 نمو هاهن وأ هرمأ اذإ ارض هنم فاخ نإ حبق نم هنم رداص يف هنع توكسلا
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 لفغي الو هتاروع ىلإ حطسلا نم علطتي الو هتالز نع حفصي نأ راجلا قح

 نع هرصب ضغيو وس شفي الو همالك عمستي الو هتبيغ دنع هراد ةظحالم نع
 ىرتشا نإ رجاتلاو عيبل داص نإ دايصلاو همالك يف هدلول فطلتيو هتمرح

 هنم ذخأ ولو كلذ مهراجل مهمزلي الف كلذ نم اولكأي مل نإ راجلاو رجتل
 ام هعمو موقب رباع فيض لزن نإو ، مهنذإ الب مهجاوزأو مهلافطأو مهديبع
 ءاعو حتف نإ هراجلو هوفاضأ وأ مهبرقب لزن نإ هنم مهيطعي نأ همزل مهدنع سيل

 تيب راج ءاطعإ مهمزل رخآ يف اولكأو تيبب موق خبط نإو 5 هنم لكأيل كلذ
 ىلع ضعب ريجحتب لغش الو لصاوت عنم يف راج ةللاحم يزجت الو هيف لكأ
 هاطعأ ام هل در نإو 5 هيلع رجح ولو هيطعي نأ بجاولاف ، هيطعي نأب ضعب
 نأ هنم انظ هداز نوكي نأ ةفاخم دئارلا لبقي الف هل داز نإو ، هيلع الو هكسمأ

 هراج هبارتسا ولو ءاطعالا همزلو سفن بيط الب ةدايزلا نوكتف الثم ةلقلل درلا

 دقو ، لالحلا الإ راج يطعي ال نأو ، ةبيرلا بناجي نأ لاح لك ىلع هيلعو
 هنايدم لام ميرغلا الو اهجوز لام ةجوزلا الو ، هراج لام راجلا بيرتسي ال ليق
 وأ مارح هنأ نقيتي مل ام كلذ زوجيف ةكسلا بارتست الو هديس لام دبعلا الو

 صوخ نم لمعي ءاعو وهو سيلتو ةرومطمو ةيباخك نم هيطعيو ةبيرلا ىوقت

 ولو حتف املك ديدجتلا همزل دعب اهقلغأ نإو { لكأل اهحتف اذإ ةم لخنلا
 ةحئارلا هتلصو ملعي مل وأ راجلا ملع اقلطم ضعب دنع قالغالاو حتفلا ددعت

 . هلاتحا نكمي امب ديقو هنع هفكال هاذأ لمحت ليق & راجلا قح نمو ث ال مأ

 اضيأ دامجلا نإف ، هنع ءاضق هنع ىذألا فك يف سيل مهضعب لاق
 ناريجلا ساوتي مل ول ذإ هتناعإو هتاساومو هاذأ لاتحا هقح لب هاذأ فك دق

 ءوس راج هل نم ليقو ، رويطلاو شحولاو روبقلا باحصأك اوراصل اونواعتيو
 هناسلب نإو هيلع راكنالا نع زجعو وف بحاص وأ ناخد وأ رمخ براش
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 وأ دجسملا نم جورخلا مزلي ال اذكو هلجأل هلزنم نم هلوحت ال هبلقب همزل

 . ردق نإ راكنالا همزلو هيف ىري ركنمل هتجاح هنم يضقي ىتح قوسلا
 رتشا هل لوقي نأ ءيسلا راجل يناسارخلا زاجأو هللا همحر بطقلا لاق

 سأب الف ىبأ نإف رشلا عدت وأ انع لوحتتف كنم يرتشن وأ كنع لوحتتف انم
 نإو 3 رابجالاب يأ مهراوج نم هوجرخيو نمثلا نم هردقب هلزنم اورتشي نأ

 { محرو بحاص اذكو رذع هب ءىزهتساو هنم هلبقي ملو هب رداق هناسلب ركنأ

 ال هايندو رجاه يذلا نيدل رجهلا يف احالص ىأر نإ ءيس راج رجه زاجو

 هل زاجو ، رفك ضرفلا كرت ةينب رجهلا ناك نإو « هب انواهت ضرفلا كرت ةينب
 هنايغطو ههف رتك لام اذ هنوك نم ارداص هءوس ناك اذإ رقفب هيلع وعدي نأ

 . هقح نم رارفلل ال قفان نإ اضيأ توملاب هيلع وعديو
 ال كتجوزو كدالوأ توم بحت نأ كل زاجو هللا همحر بطقلا لاق

 ةهيفس ريغ ولو ةجوزلا قيدصت نع ةكلع ىهنو ثيإل وأ رقف فوخل هب ءاعدلا

 هل زوجيف هلايع وأ هدلو نم هيفسلا ريغ امأو ، راجلا ىلع هيفسلا دلولاو
 ال ةلع لاقو ، هب ينتلسرأ ام هيلإ تلصوأ ينأ هلوق يف راج ىلع هقيدصت
 . هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج مكدحأ عنمي

 © ررضلا مدعو ناذعتسالاب ديقم ثيدحلا اذه هللا همحر بطقلا لاق

 لاق ، هعنمي ال نأو هل زيجي نأ هيلع مكح عنتماو ررض الو هنذأتسا اذإف
 دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو لاق © هعنم زاج هنذأتسي مل نإ هنأ هموهفمو
 يف يهنلا نأو ، ربجي مل عنتما اذإ راجلا نأ ديدجلا يف يعفاشلاو ركب نبا
 . هيزنتلل ثيدحلا

 هيلع قح كلذ نإف ثيدحلا رخآ يف هلوق هدريو هللا همحر بطقلا لاق
 . ةباحصلا نم دحأ هيلع ركني ملو هب ىضق رمع نأو
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 ملو عنمو ن ذأي ملو & هرك ولو زرغلا هل نأ بهذم او هللا همحر لاق

 رادجلا بقث ىلإ عذجلا عضو يف جاتحي نأ نيب قرف الو لاق 2 زراغلا هنذأتسي
 . اعامجإ هعنم زاج ةرضم كلذ يف ناك نإو 0 ال وأ

 كدحأ نذأتسا اذإ ةيره يبأ نع خيشلا ةياور يف ثيدحلا صنو لاق

 وبأ مهثدح امل هنأ ةياور يفو © حلإ .. هعنمي الف هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج
 نيب اهنيقلأل متضرعأ دق مكرأ يلام لاقف مهسوؤر اوؤطأط كلذب ةريره
 نمم غلاب دلوك امهريغو جوزو ةجوزك لاملا بر راجلا ءاطعإ مزليو مكفاتكأ
 هلام يف اهضوف نإ الإ ةجوزلا نود همزل جوزلل لاملا ناك نإو 0 هل لاملا

 هيلإ لمحي وأ هلفط وأ هدبع نأو 5 هب قثي نم عم هراجل لسريو هنود اهمزليف

 مهيلإ اههجو نأو ، لجرلا هب دصق مهتيب يف مهناريج دجو نإو ث هسفنب
 هيف مهيلإ اهاطعأف تيبلا نع اجراخ مهضعب وأ مهيقل وأ هتيب يف مهافاوو

 لضفتلا لاتحال الف الإو هيلإ ثداح نم مهمهس كلذ نأ مهربخأ نإ هازجأ

 . ملعأ هللاو هتيب يف راجلا لاصيإ دايتعالو كلذب هنم
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 بنجلاب بحاصلا قح بلاب

 يف بحاصلا وهو هيلإ ناسحالاب انرمأو بنجلاب بحاصلا قح ضيف
 فرصتو ملعتك نسح رمأ يف بحاصلا ليقو 0 ةجوزلا ليقو ، رفسلا

 ءاجر هبحاصيو لجرلا مزالي نم ليقو ، قصالملا راجلا ليقو ، رفسو ةعانصو

 نود هباب قلغأ لجر اميأف هقئاوب هراج هنم نمأي ال نم نمؤمم سيل يورو وريخل
 هراج ىذا نمو نمؤمي كلذ هراج سيلف هلام وأ هلهأ ىلع هنم افوخ هراج

 ريخ الو هيخاب ريبك ؤرملاو طشملا نانساك سانلا ثيدحلا ىفو ، هللا براح

 تركذ اذإ نم كباحصأ ريخو & هسفنل ىري ام كل ىري ال نم ةبحص ىف

 هسانيإ مث © هتدوم داقتعا بحاصلا ق وقح لوأو كركذ تيسن نإو 0 كناعأ

 هقوقح نمو 8 ةينالعلاو رسلا يف هحصن مث مرحم ريغ ين هيلع طاسبنالاب

 نإف { ةبكن نم هلاني وأ ةثداح نم هبوني اميف هتنواعم مث هنع لاقثألا فيفخت

 ةريره يبأل لجر لاقو { مول ةدشلا يف هكرتو قافن رسلا نود رهاظلا يف هتبقارم
 ال لاق . ال لاق { ءاخألا قح ام يردتأ : هل لاقف { كيخاوأ نأ ديرأ ينأ
 لاق ةلزنملا هذه غلبأ نأ لاق ، ينم قحأ كبوثو كمهردو كرانيدب نوكت

 ريصقتلا ىلإ عاد طارفالا نإف { هتبحص يف طارفالا قوتي نأ يغبنيو بهذاف

 نع ثيدحلا يفو { ةيهانتم نوكت نأ نم ىلوأ ةيقاب مهنيب لاحلا نوكت نألف

 ضغبأو اموي كضيغب نوكي نأ ىسع انوه كبيبح ببحأ هكلع هللا لوسر

 . اموي كبيبح نوكي نأ ىسع انوه كضيغب

 نمو © افلت كضغب الو افلك كبح نكي ال هنع هللا ىضر رمع لاقو

 لا عاد اهليلقتف هترايز يف طسوتلاو ابئاغ وأ ارضاح هظفح بحاصلا قوقح

 هللا لوسر نعو © ابح ددرت ابغ رز ك هنعو لملل ببس اهترثكو نارجهلا
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 مزليو سكملا بحاص رزو لثم هيلع ناك لبقي ملف هوخأ هيلإ رذتعا نم لع

 _ . ىلوتم نكي مل ولو بحاصلا قح
 هب رومأم ةبحصلاو ةشعلا نسح نأ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 رهاوج ةرهظمو رارحألا نع ةئبنم رافسألا نإف دكوأ رفسلا يفو رضحت نإو
 دحاو تام نإف { ةثالث نم لقأل رفسلا حلصيال هنأو ، لاعفلا مركو لاجرلا

 ريخو بكر يوريو رفس ةثالثلاو ناناطيش نانثالاو ناطيش دحاولاو نانثا زهج
 اهودقعو اهيلع مهلزنم نم اوجرخ اذإ نيرفاسمل ةبحصلا قح مزلو ةعبرأ بكرلا
 وأ اقيقر وأ الفط دقاعلا ناك ولو اهقح هبحاص ىلع لكلف لايمألا جراخ ولو

 قح ةبحصلا دقاع مزلي لهو ، ةبحصلل كرشملا ىلع ةجأب اكرشم وأ ىشنأ
 . طقف ةبحصلا هعم دقع يذلل وأ هبحاصل مزلي اك هبحاص بحاصل

 الو اقافتا ةبحصلا دقع بجي الو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 اهقح مزلي لهف تكسف ناسنإ ىلإ اهدقع بلط نإو 3 دقعت مل ام اهل قح
 وأ هبلق يف يضر ولو ال وأ هبلق يف ضري مل ولو كلذك ابحطصا نإ توكسلاب
 هداز هعم طلخأ نم قح ليق 0 همزلي امنإو 0 لاوقأ هبلق يف يضر نإ همزلت

 ىلع اهودقع اوءاش نإو © هيلإ اورفاس لزنم لوصوب دقعلا عطقنيو طقف هلكأو
 وأ لوصولا لبق ةرورضب اوقرتفا نإو 5 الوأ هيلع اقفتي مل نإ اضيأ عوجرلا
 دقعلا كف دعب اوبحطصا ولو مهيلع ةبحص قح الف دقعلا كف ىلع اوقفتا

 عم دقعت الو اولصي ىتح هلبق اوعمتجا مث ةرورضل اوقرتفا نإ ةبحصلا مهتمزلو
 قيرط عطاقو رشانو قباو ملظب لتاقو نعاطو عنامو قحلا ىلع رججاهمو غاب
 هيف مه ام ىلع ةناعإو نيدلل ةناهإ ءالؤه عم اهدقع نإف ةنتف بحاصو

 خسفنيو قحلا ىلإ اوعجريل نوتباجي ءالوه نإف هيف مه ام ىلع مهل رارقإو
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 هقح طوقسو ةبحصلا دعب هثدحم رجه مزلو كلذ نم دحاو ثودحب اهدقع

 : ةبحصلا قح هل مزل قحلا ىلإ داعو بات اذإو 0 هثدح

 رهوجلاو توقايلا نم ىفصأ هدو نم ناوخالا نم بحصأ

 رشحملا ىلإ رسلا ركني مل هتعدوأ كرس اذإ نمو
 رجهي ملو كنع ارذتعم ىتأ ابنذ تبنذأ اذإ نمو

 ربصي ملف قوشلا هقلقأ هنيع نع تبغ ام اذإ نمو

 نع الو ةبغر نع هتدوم نكت مل نم ةدوم سانلا صلخأ مكح لاق
 كرهد ىلع كل نيعملا كباحصأ ريخ كيلع هنعو دوجولا يف ليلق اذهو ةبهر

 © كاساو نم كناوخإ ريخ يلع نعو ، هموي يف ءوسب كل ىعس نم مهرشو
 داز مث هبحاصل اراثيإ هداز نم امهلكأ ءادتبا الك مزلو كافك نم هنم ريخو
 سيل ىلاعت هلوق نأ ريغ ةعابتف لكألا يف هتبغر نأو هنود وأ هلثم هلكأو هبحاص
 رسفام ىلع ركذ ام فالخ ىلع لدي اتاتشأ وأ اعيمج اولكأت نأ حانج مكيلع

 ىمعألا عمو حيحصلاك لكأي ال هنأل ضيرملا عم لكألا نم اوجرحت مهنأ نم
 لوانت ىلع ىوقت ال هدي نأل ديلا جرعأ عمو ماعطلا عضوم رصبي ال هنأل

 لثمو هبحاص نع لك يجاني الو ةيالا تلزنف ةحيحصلا ديلا ةوق ماعطلا
 . اهمهفي ال ةغلب ملكتلاو امهيغ وأ مالك وأ وضعب ةراشالا يجانتلا

 برشي وأ لكأي الو بحاصلاب صتخي ال كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ يجانتلا يف هل نذأ نإو { هنذإب الإ ةرورض الب لكألل هروضح لبق هنود

 نكي مل امم ردق امب هيساويو زاج ةرورض ريغ يف هسفن بيطب برشلا وأ لكألا
 مل ام اهنم هغارف رظتنا هلام وأ هسفنب هل ةجاح يف لغتشا نإو ، هبحاص دنع

 نإ الوأ هبحاص ةلومح ىلع عفريو هلجعتسي نأ هلو هراظتنا يف اميظغ ارض فخي
 ردابت اذإو ، لوزنلا دنع الوأ اهنع طحيو لاحترالا دنع هبحاصل عفنأ اذه ناك
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 كلذ يف قباسلا عواطي نأ يناثلا ىلعف هبحاصل عفنأ لعف ىلإ امهنم لك
 ل رض لك نم هيقيو يرتشي وأ عيبي ىتح هل ارظتنم فقيو لعفلاب وأ لوقلاب
 وا اربي ىتح هلامب نإو هجئاوحب ماق ضرم نإو © هعفن يف هتقاط نع هل رصقي

 يورو هثراول كلذ لصويو هتيصوو هتكرت ظفحيو تيملا قحب هل موقيف تومي
 كلذ نع تلفغ اذإو ، كناعأ ةرخالا رمأو هللا تركذ اذإ نم كباحصأ ريخ

 . كركذ

 خأ نم كل ريخ كترخأ رمأ كركذي خأ يورو هللا همحر بطقلا لاق
 امو هظعأ امو ، بئاغ تنأو كل وعدي اخأ نسحأ امو ارانيد موي لك كيطعي

 نسح نمو باجتست هللا يف خألا ةوعد هنع هللا يضر ركب وبأ لاق دقو © هلقأ

 فاخ نملو مول هب دارفنالاو ةنس هيف وهو دازلا طلخ لعفلا مركو هيف ةبحصلا
 صوصللا جرخف ابحطصا نإو 5 هدازب درفني نأ طلخلاب هباحصأ قلخ ءوس

 . ردق نإ نامضلا همزل بلس وأ لتقف هبحاص كرتو امهدحأ برهف امهيلع

 نع بره نإ الو مكحلا يف ال هللا دنع هلعلو هللا همحر بطقلا لاق

 يف هحصن هنم ملعتلل ملاع عم بحطصا نإ ملعتم قح نمو 0 اقلطم فعض

 بويع ركذب لاغتشالا نعو سانلا ركذب لاغتشالا نع هاهنيو هارخأو هايند
 دنع هرهشيلو هنم ربيلف قسف نم الإ همهف ءاس نم مهف ءوسو مهتنتفو ةبلطلا
 بدأو ملع نم هدنع امم مهفي مل ام همهفي نأو رذحيل اقساف هملعي مل نم

 الو هبولطم يف هبغرو ركذ لفغ نإو ث هيلع رتسو رجز لز نإف © ريسو
 رهمت نإو ، مهنيب يوسيو ضغبلا ثروي اليضفت رخالا ىلع ابلاط لضفي

 هيلعو داهتجالا يف مهبغري ام ردقب هليضفت زاج بدالاو ملعلا يف مهدحأ

 الو هملعم ركي نم عم بحطصي الو هنع جانتب هبلق ضرمي ال نأ هملعمل
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 وأ مالك وأ رظن يف نإو هفطاليلو لاؤسب هتنعي الو بضغ وأ درح اذإ هلأسي

 . هقوف وأ بأك عوشخو عرضتب هعم بدأتيلو سولج
 نم ربكأ ملعملا قح نأ دحاو ريغ حرص دق هللا همحر بطقلا لاق

 . ملعأ هللاو اهيلإ مآيإو هللا انقفو ىصحت ال هقوقحو بألا قح
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 نيملسملا قوقح يف باب

 اذإ هتمشيو هيقل اذإ هيلع ملسي نأ هيخأ ىلع ملسم لك قح نم
 مل هللا ركذي مل نإو ، هلل دمحلا وأ ربكأ هللا لوقي نأ لثم هللا ركذف سطع

 © كلاب حلصأو كل هللا رفغ هتمشم ىلع دري نأ سطاعلا مزليو هتيمشت مزلي

 كلذ لاق اذإف ، نيملاعلا بر هلل دمحلا لقيلف مكدحأ سطع اذإ لع هنعو

 وهو مكلاب حلصيو هللا مكيدهي هيلع دريلو هللا كمحر هدنع نم هل لقيلف
 . لاوقأ بدن وأ نيع ضرف وأ ةيافك ضيف

 ينع يلوتم ريغ سطاعلا ناك نإو ، لألا هللا همحر بطقلا رهظتساو
 الو ماكزف ثالث ىلع داز اذإو ثالث ىلإ تمش ثيدحلا يفو { ةيويندلا ةمحرلا هل

 سطاعلا قباس يوريو وه هدمح نأ هللا دمح مل هعمس نملو هب تيمشت

 اهوركم هنيبج يف ىري الو عادصلاو ةصاخلاو نطبلا ءاد نم نمأي دمحلاب
 : رجح نبا لاقو تومي ىتح

 ادرو اذك صولعو صولو صوش نم نمأيدمحلاباسطاع نقبسي نم

 ادشر عمتسا نطبلاو نيعلل هيلي امب مث سرضلا ءاد صوشلاب تينع

 مدآ سطع ناطيشلا نم بواتتلاو هللا نم سطعلا سابع نبا نعو
 تلاق ليقو { كلذ نُسف مدا اي كمحري هللا لاقف اماهلا هلل دمحلا لاقف

 قح نمو © ىذألا اهسفن نع يعنت ةئرلا نأ سطعلا ببسو هللا ال ةكئالملا
 باغ نإ هظفحيو سلجملا يف هل حزحزيو هءاعد بيجي نأ ملسملا ىلع ملسملا

 ردق ام هدعب هدالوأ يف هظفحيو هتزانج دهشيو ضرم اذإ هدوعيو هجوع موقيو

 يف هيلع رتس ايندلا يف ملسم ىلع رتس نمو & هسفنل بحي ام هل بحنو
 . ةرخالاو ايندلا يف هيلع هللا رتس نمؤم ىلع رتس نم ةلع هنعو © ىرحالا
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 ولو هحضفي هتاروع عبتت نمو 0 هتاروع هللا عبتت ملسملا هيخأ تاروع عبتت نمو
 جرف نم يع لاقو ، هاخأ ناعأ ام دبعلا نوع يف هللاو ب تيب فوج يف ناك

 ىضق نمو ، ةرفغم نيعبسو اثالث هل هللا رفغ امولظم ناعأ وأ بوركم نع
 ءيش امهقوف سيل ناتلصخو ةجاح نيعبس هل هللا ىضق ملسملا هيخأل ةجاح
 ربلا نم امهقوف سيل ناتلصخو 2 هللا دابعل رضلاو هللاب كرشلا رشلا نم
 ىلع رورسلا لاخدإ هللا ىلإ لامعألا بحأو © هللا دابعل عفنلاو هللاب ناميالا

 مالسلاب يدابلا مهريخو مايأ ةثالث قوف هاخأ رجاهم نأ ملسمل لحي الو نمؤملا

 نإ ىلوتي الو هملكي ىتح هنم ءىرب اهدعب هملكي ملو امهقوف رجاه نم ليقو
 ةيشع ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ضرعت لامعألا نأ يورو كلذ ىلع تام

 يورو همد كفاسك ةنس هرجاهم ليقو ، ةثالث قوف نيعطاقتمل عفرت الف نينثالا
 مل امهمرص ىلع اتام نإو © مايأ ةثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسملل لحي ال

 ال نأ لك قح نم ليقو & لضفأ مالكلاب هبحاص يدابلاو ةنجلا يف اعمتبي
 لاملا نم ةلقب همدعو اجوزتو اعبشو اعوج افلاختي ال نأو هوخأ يرعيو يستكي
 هل عيبي نأ بلط وأ هضرقتسا نإ هاخأ لك عنمي الو كلذ دجي ىتح هساويلف

 يذلاو يورو هيخأ ةأرم نمؤملا يورو اهبلط ةجاح هعنمي الو ردق نإ ائيش
 هلع لاق ، ادج ةيثك كلذ يف رابخالاو اوباحت ىتح نونمؤت ال هديب يسفن
 ىضق نمو ، نيرهش فتكعأ نأ نم يلإ بحأ ةجاح يف ملسم خأل يشملا
 « امولظم وأ املاظ كاخأ رصنأ » لاقو هرمع هللا مدخ امنأكف هيخأل ةجاح

 نم ةمايقلا موي همحل يمحي اكلم هل هللا ثعب قفانم ةبيغ نم انمؤم ىمح نمو

 هللا لالجإ نمو ، ريغصلا ةمحرو مالسالا يف ريبكلا ريقوت بجيو ، منهج ران
 وهو مهنيب حالصال ا نيملسملا قوقح نمو مالسال ا يف ةبيشلا يذ لالجإ

 ءيسي الو داسحلاو ماملا نم عمسي ام مهيف لبقي ال نأو ، تاقدصلا لضفأ

_ ٢٢٧



 ميظعتلا نيعب يويندلا الو راغصتسالا نيعب ملسمل رظنلا لحي الو مهب نظلا

 سأب الو ةحفاصملا هاخأ نمؤملا ةلبقو دسجلا نم سأرلاك نمؤا نم نمؤملاو
 هللا امهمحر رمعل ةديبع وبأ لعف امك هب اكربت نيدلا يف مظعملا دي ليبقتب

 دادجألاو نيوبألا ةحفاصمو ةدابع لداعلا مامالا ليبقتو هدي لبقو هحفاص

 هللا يف هاخأ خألا ةحفاصمو سورلا ليبقتو ةقناعملا ريبكلا حألاو مامعألاو
 هحفاص يتلا هدي لبقيو نيديلاب ناحفاصتي ليقو قنعلا بناوج ليبقتو ةقناعملا
 © نيز ا ا ةلبقو ةدابع نيدلاولا ةلبقو ةوهش ةأرملا ةلبقو ةمحر دلولا ةلبقو اهب

 تمرح هقف لاق ةمحر دلولاو ةوهش ةجوزلا ليبقت الإ دحأ ليبقت لحي ال ليقو
 اقلخ مكنسحأ هللا دنع مكرايخ نأ لاقو ، بيرقلا لهسلا نيللا نيهلا ىلع رانلا

 . ملعأ هللاو هلهأب مكفطلأو ءاقل مكلمجأو

٢٢٨



 ليبسلا نبا قح يف باب

 نم اجراخ هلهأ نع عطقنملا وهو بوجوب ليبسلا نبال ناسحالاب انرمأ

 . نيدلا ذخأ الو اضرق دجي ملو لام هدنع الو هلايمأ

 نإف فيضلا فالخب اذه هللا دبع وبأ لاق هللا همحر بطقلا لاق

 نم فيضلا نأ ليقو ، لام هعم نوكي دقو © لايمألا يف نوكي دق فيضلا

 نبا ليقو ، غابك نكي مل نإ هيلع زاج نم هقح مزليف . ها لايمألا جرخ

 يورو ةقدص اهقوفو مايأ ةثالث هيلإ ناسحالا بجيف لزن نإ فيضلا ليبسلا

 ةثالث ةفايضلاو ةليلو اموي هتزئاج هفيض مركيلف رخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم
 . ةقدص اهقوفو مايأ

 بارشلاو ماعطلا يف ةرصحنم ةفايضلا تسيلو هللا همحر بطقلا لاق
 يف كاله نم هب وجني ام وأ هتروع رتسي ام وأ لعف وحن ىلإ رطضا اذإ لب
 . هل كلذ مهمزل ويغ وأ سابل نم ويسم

 دنعو اندنع ةفايضلاب بطاخلاو لاق { يدنع ام اذه هللا همحر لاق

 نأل ةيدابلا لهأب ضعب اهصخو لاق { ةيدابلا لهأو رضحلا لهأ ةيعفاشلا
 لمتحي انموق نم نيسح يضاقلا لاقو لاق & بلاغلا يف جاتحم رفاسملا

 نومركي الف مهوحنو يذؤملاو عدتبملاو قسافلا راجلاو فيضلا ماركإ صيصخت
 نم نومركيف نيتهجلا تاوذ نم مهلعج لمتحيو لاق ، مهل اعدر نوناهي لب
 فلكتيو رجأ دبك لك يف ءاجو روجفلا قح نم نوناهيو ةفايضلاو راوجلا قح

 رضح ام هل مدقي ثلاثلاو يناثلا يفو ، فاطلالاو ربلاب ليألا مويلا يف فيضلل
 ىتح ميقي نأ هل لحي الو ةزيجلا ىمستو ةليلو موي ةفاسم هب زوجي ام هيطعي مث
 هلايعل مهلكو نإو © هسفنب هب موقيو همركي نأ هب لزن نل بدنو هفيضم قلقي

٢٢٣٩



 فيضلا بح هنأل فايضالا ابأ مالسلا هيلع ميهاربا ينكو زاج همداخ وأ

 هب مايقلاو كْفيَع هللا لوسر ناك كلذكو هسفنب همدخيو همركيو هنع ثحبيو

 هشيعب هل عرسيو تيبلا يفام نسحأ نم هيلإ مدقي نأ هقح نمو مركلا نم
 دبال امل الإ ههجو نع بيغي الو فلعب هتباد ظفحيو ةالصلا تاقوأ هل ظفحيو

 ءامب ماعطلا هل مدقيو ال مأ ائيش كل مدقأ لئسي نأ مؤللا نمو هاضرب وأ هنم

 . اكلم نكي مل نإ هعم تيبلا بر لكأ ءافجلا نمو هنود ال

 ليقو 0 ةفيلخلاو ناطلسلا لمشي ام هب دارملا هللا همحر بطقلا لاق

 هلهأ ريغ يف هعضيو قحلا ذخأي كلملاو هلهأ يف هعضيو قحلا ذخأي نم ةفيلخلا
 هعم لكأي يذلا ناك وأ قح ريغب يطعيو قح ريغب ذخأي نم ناطلسلاو
 . اقلطم ال ليقو © اقلطم هفيض عم لكأي ليقو { الضاف وأ اسيئر

 نإو © هعم لكأ هدحو لكالاب شحوتي ناك نإ هنأ قحلاو هللا همحر لاق

 اضعب ليني وأ اضعب يجاني الو هعم لكأي الف هدحو لكأي نأ حلصألا ناك

 نع اتوكس لطت الو كريغ ةدئام ىلع ائيش ادحأ لوانت الو رخالا نود

 نوجاتحي اميف مهمدختست الو اولميف مالكلا يف طرفت الو اوشحوتيف كفايضأ
 سلجت الو هسفنب مهمدخي نأ ةنسلاو ءافج كلذف جاتحت امع الضف كدنع
 هيقف يعد دقو كتمأ ىلع نأو ، مهترضحب بضغت الو مهيلع لقثي نم مهعم

 نحت الو كلايع مرحتو كفيض ءيرقتف رجت ال نأ طورش ىلع باجأف ماعطل
 فيضلل اوفلكتت ال ن لاق كدنع سيل ام فلكتت الو كدنع امب نضتف

 نأ لزنملا بحاصل يغبنيو دجو ام مدقيو فيضلل ضرقتسي الو هوضغبتف
 . هتوهش فداصي يك فيضلا يهشي

 فلأ فلأ هل هللا بتك يهتشي امب نمؤملا هاخأ ذذل نم هكيَع لاق

 ةنجو ندع ةنجو سودرفلا ةنج نم همعطأو ةجرد فلأ فلأ هل عفرو ةنسح
 . ملعأ هللاو دلخلا

_ . ٢٤٠



 ةفايضلا همزلت نميف باب

 الإ اديبع وأ نيناجم وأ انايبص الو ءاسن ال لزنم لهأو ايح ةفايضلا مزلت

 رايسك هوحن وأ ارفاسم مزلت الو نهمزلتف ءاسنلا الإ دجي ملو فيضلا رطضا نإ
 همزلتف ادحأ دصقي مل نإ ةيافكلا ىلع مهريغو ءالؤهف بجتو حايسو ضيألا يف

 الو ويغ نع طقست ادحأ دصق اذإو { هتفايض ىلع ارداق ناك نإ هتصاخب

 لزنم لهأ لك ىلع هلف ابراقت ولو رخآ لزنم لهأ نع لزنم لهأ ةفايض يزجت
 نم فيضلا هأربأ نم أربتو نزاخلا يهو نيطايقلاو ةيبخألا لهأ اذكو مايأ ةثالث

 راجك ال ءيرب هقح نم نايدملا أربأ اذإ ميزعلا نأ اك لزنم لهأ نأو ، هقح

 يح وأ لزنم فيض ماق نإو ، ةللاحمب طقسي الف هلل امهقح ال محرو
 هقح هوفوي نأ مهيلعو هقح مهنع كلذب طقسي مل دحأ هقيضي ملو مايأ ةثالث
 مايالاب ال ةمذلاب هقلعتل امهنيب افياضتف هوحن وأ لزنمب نافيض يف الت نإ اذكو
 . فيضلا ىلإ هنم لاصتنالا مهمزل هوعيض نإف

 الإ مكحلا يف همزلي الو هللا نيبو هنيب اميف اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 لزنم لهأ نم هقح ذخأ هل زوجي ليق دقو { هتيدب هيلع مكحيلف تام نإ
 فيضلا نأ لاقو { لبنح نب دمحأ ةفايضلا بوجوب لاق نممو لاق © هوعيض

 . ىضر ريغ نم هعرز وأ هناتسب ىلع وأ هيلع لزن نم لام نم هيفكي ام ذخأي
 هيف انكاس وأ هلهأك لزنمب اميقم مزلتو فيعض كلذ لكو بطقلا لاق

 اهبلط نإ زئاجل مزلت الو تيبم وأ ليقم دنع اودصق نإ ةقفرو هنطوي مل نإو
 هفيضم هلباقو هللا دمح اذإف فيضلا عم تنرق ةنعللا نأ ليقو ، مقي ملو هدزل
 . ملعأ هللاو هيلع تعقو امهدحأ رجض نإو سيلبإ ىلع تعقو هللا دمحب

٢٤١



 ةفايضلا هل مزلت نميف باب

 هلزنمل الوصو دجي مل نإ هلايمأ يف ناو صاع ريغ جاتحمل ةفايضلا ببحت

 هللا فيض ةثالث ليق فيضلاو هتمزل نإو © مدقت نمم صاع دنع فاضي الو

 ةنسلا فيضو ، كلذ وحن وأ جح وأ ةراز يف وأ ملع بلط يف يشاملا وهو
 ةفايض قح الو ةيضعم يف يشاملا وهو ناطيشلا فيضو حابم يف يشاملا وهو
 ىلع تال بيبطلا الو يتفملا الو يضاقلا الو قوسلا لهأ ةفايضلا مزلت الو هل

 فيضلا ناك نإو ، اهدصقب مهدنع تيبم وأ ليقمل مهريغك مهتمزلو كلذ

 © ماعط هل نكي مل نإ الإ هل ةفايضلا مزلت الف هلايمأ يف ناك نم الإ هماعطب

 الحم تال ةفايض الو رجتل هدصاقل لزنم لهأ مزلت الو هلزنم لصي ال ناكو

 رصملاو ةيرقلا لثم يف ريقحلا ماعطلا مدقي الو هلهأ ىلع ةفايضل ال ةجاحل
 هل مدق ام رقحي ال نأ هيلعو ديجلا ماعطلا هل مدقي لب فيضلل ةنيدملاو

 © احيحص كلذ يور نيعبسل هلايع ىلع لجرلا ةقفنو ةرشعل هتقفن فعاضتو

 فيضلا اورقو ةنامألا اودأو اوباحت ام نيموحرم ضيألا لهأ لازي ال هنأ يورو
 ناعأو ، هفيض أرقو هلام ةاكز ىدأ نم لخبلا نم ءىرب هنأو & قحلاب اولمعو

 اوفلكتت ال نأو حيحش وهف كلذ نم همزل امب في مل نمو { هموق ةبئانلا يف

 لهأ بؤنذب لحريو هقزرب لزني هنأو ، مكضغبيف هللا اوضغبتف هوضغبتف فيضل
 . ملعأ هللاو تيبلا

٢٤٢



 فيضلا مزلي اميف باب

 هللا موليف تيبلا لهأ مولب هقزر ملي الو هل مدق ام فيضلا رقحي ال

 دنعو يدنع مايأ ةثالث متب مكنأ ةفايض ال هنع هللا يضر رمع لاق { رفكيف

 . هللا متل دقف مكقزر متمل نإو ، مكقزر متل دقف ينومتمل نإف هللا دنعو مكقزر
 الو لخدي الو تيبلا يحاونل رصب فيضلا يمري الو مترفك دقف هللا متمل نإو

 الب هيغ هعم تيبلا برل بلبب الو تيبلا لهأ رسب ربخي الو نذإب الإ جرخي
 فيضي ام دجي مل ريقف رذعيو مارح بولجملا هلكأ امف لعف نإف هاعد اذإ نذإ

 قلع لاق 0 كلذ ىلع هدنع ميقي نأ فيضل لحي الو ةفاضالا نم ناكسلاب
 . ملعأ هللاو مثأيف هدنع ءيش الو هعم مقي هاخأ متؤي نأ دحأل لحي ال

٢٣٤٣



 ديبعلا قح يف باب

 الو هللا اودبعاو لت هناحبس هللا لاق مهب قفرلاو ديبعلل ناسحالاب انرمأ

 هيلع ليربج يبيبح يناصوأ » هرت لاقو 3 ه ةيالا ... ائيش هب اوكرشت

 ةبطخ رخا يفو « مدختسي ال مدا نبا نأ تننظ ىتح كولمملا قفرب مالسلا

 هقيقر عبشي نأ كلام لك مزلو نيملا تكلم امو ءاسنلا يف هللا اوقتا يبن لك

 . هوسكيو
 يف مهل اونيلأو مهروهظ اوئفداو مهنوطب اوعبشأ كيلامملا يف ك لاق

 رض لك نم هيقيو هيلع ردق امب هلمعتسيو نوقيطي الام مهولمعتست ال لوقلا
 نإ هعيبيو ءاردزالاو ربكلا نيعب هيلإ رظني الو هيلع هللا نم ةمعنو هديب ةنامأ هنإف

 ملعو هنود فيرط لكأ داتعا نإ هماعط نم هيطعيو ابوجو ال اناسحتسا بلط

 ادربو ارح هيلع دري ام هوسكيو هنم هيطعي نأ همزلي الف هب ملعي مل نإو 2 هب
 الف هنذإب هبسكل ايعاس هسفنب دبعلا ماق نإو ، بايثلا دوجأ وه سبل نإو

 نإ اهدعب ال ةمتعلل رجفلا ةالص نم هلامعتسا زاجو ديسلا ىلع ةنوم

 نإ راهنلا عم نأو ، اليل همادختسا اليهست صخرو هراهن هتمدخ ىصقتسا

 يف ناك وأ دبعلا ءاش نإ الإ راهنلا لدب ليللاب هتمدخ لعجي الو ءيشب هاضرأ
 راهنلا ةمدخ يف ناك وأ اليل ةمدخلا دلبلا ةداع ناك .وأ ررض راهنلا لمع

 © نالوق ويغ لمع يفو هلمع ىلع ربجيو هتبادو رجزلا ةلا داسفك لاملل ررض

 هكرتي الو ج وزتلا بلط نإ هجوزيو هل ةرجألاو سانلا مدخيل هارتشا ناك نإ الإ
 . املظ هبرضي الو تنعل

 ةاكزلاو ةالصلا لاق ةفيفع رضتحا امل ةياور يفو هللا همحر بطقلا لاق

 اهدعب ملكتي ملو تغلب له شرعلا عيفر لاق مث ، ارارم اهددر نيملا تكلم امو

٢٣٤٤



 قحو ءامسلا تطأ نوعمست ال ام عمسأو نورت ال ام ىرأ ينإ سانلا اهيأ لاقو

 هل نمو همدق وأ كلم ةهبج هيلعو الإ عباصأ عبرأ عضوم اهيف سيل طئت نأ اهل

 نومعطت امم مهومعطأ كيلع هنعو ، عبيلف وك اذاف هيلإ نسحيلف لوخ
 . ملعأ هللاو نوجنت ارحلابف نوقيطي ال ام مهوفلكت الو نوسكت امم مهوسكاو

. ٢٣٤٥ __



 هدبع ىلع ديسلا قح يف باب

 هنمتئا اميف هظفحو هتعيض يف هتحصانم هدبع ىلع ديسلا قح نم
 الو دعب هلل ةيصعم نكت مل نإ هلاوحأ يف هتعاطو هتمدخ يف هناسحإو هيلع

 نودب نإو موص وأ ةالصب طاتحي نأ زاجو 0 هنذإب الإ مدقت ام ريغب لفنتي

 ةنجلا نولخدي ةثالث لوأ كفع هنعو ، ءاضقلاو ةداعالا هل زوجي اك نذإ

 نإو ، لايع وذ ففعتم ريقفو هديسل حصنو هبر ةدابع نسحأ كولمو ديهشلا

 هنذإب الإ ىعس امم عيبي وأ يطعي الو اهب ماق هبر هعفني الو هسفنب مايقل رطضا

 . اضيأ هنم ذخؤيو هنم فورعم عنص هل صخرو
 ماقو ، هعفني ال هديس ناك اذإ اميف هلك اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 ريغل هلمع يف هل صخرو هديسل ال ءاش ام لك هيف لعفب هل وه ليقو ، هسفنب
 . هنم هعنمي ملو هلمع رضي مل نإ هبر

 اذإو ، هعنم له لءاست نإ ةصخرلا هذه يف همزلي الو هللا همحر لاق

 ناك نإ هنذإ الب نإو .0 هبر لام ىلع لتاقيو هنع ففكاف عنملاب تملع

 صخرو هنذإب زاجو 2 ويغ لام ىلع ال لقألا يف فلخلاو رثكأ وأ هتميقك
 ضرف وه ذإ هاهن ولو هسابلو هحالسو هسفن ىلعو اقلطم رحلا هيلع لتاقي اميف
 يعارلا نأ يورو ث هسابلو هحالس يمرو توملل هسفن ميلست هل لحي الو

 مايق نع ةجوزلاو اهمامإ نع ةيعرلاو هتيعر نع مامالاو ادغ هتيعر نع لوئسم

 هسكعك عيض امو هديس قح نع قيقرلاو هسكعك تعيض امو ج وزلا قحب

 مكحلا لاق كلذكو & هسكعك هدلاو قح نع دلولاو هراج قح نع راجلاو
 كلذو ةيالا ... مكيلهأو مكسفنأ اوق لاقو { نيعمجأ مهنلأسنل كبروف لدعلا

 مهجاوزأ اوملعي نأ مهرمأو مهبدأ اميف رانلا نم لهألاو سفنألا ةياقوب رمألا

_ ٢٣٤٦



 ماثالا باكتراو مارحلا مهورذحيو مهلهأ نم وه نمو مهديبعو مهدالوأو

 . ماركالاو لالجلا يذ ةعاطب مهورمأيو
 هراغص ملعي نأ لجرلا ىلع ديعس وبأ لاق 6 هللا همحر بطقلا لاق

 مهريغو هرابكو هتجوز امأو ، مهلهج ملع اذإ هولأسي مل ولو ةالصلاو تاراهطلا
 عييضت وأ اركنم مه دحأ نم ىأر نإ الإ ءالؤهك مزلي الو نوهاف هم احرأ نم

 كرتو رابكلا ركانملا ىلع دبعلا برضي جاتلا يفو لاق { هيلع ركنيف ضرف
 مل نإ هيلع الو ةالصلا كرت ىلع دحوملا برضيو ةمدخلا كرت ىلع ال ةالصلا

 يلوم ىلع سيلو غلب اذإ نوتخم ريغ هكرت هركيو بارعالا يف كرشملا عيبيو لصي
 . ملعأ هللاو ادبو ارح اهسأر ذؤي مل نإ هلعلو اهسأر يطغي نأ ةمالا

٢٤٧



 دجا .ملا باب

 ضرأ يف ولو هونبي نأ دجسم ءانب ىلع اوردقو لزنمب اوناك موقل بدن
 الب هيلإ اووتسيل لزنملا طسو هؤانب يغبنيو هيف لضفلا مهلو مالسإو كرش اهيف

 دجسملل اوطخي نأ ىلوألاف هيف ءانبلاو عضوم نارمع اودارأ اذإو ، ةقشم
 بجي ليقو © لزنملا جراخ هؤانب مهلو هلوح مهنكاسم اونبي مث هونبيو اعضوم
 هنال اوعاطتسا نإ مهتيافكو مهتقاط ردق ىلع ىرقلا لهأ ىلع دجسملا ءانب

 الإ ةبتعملا مالسالا ىرق نم ةيرق ىرت الو ءانبلاب رمأو ةنيدملا دجسم ينب كلع

 هللا هجو ءاغتبا مهلاومأ بيطأ نم ةحلاص ةحابم اضرأ هل اوراتخيو دجسم اهيفو
 هنأل ركذلاو ةالصلل اعساو ءاملا نم ابيرق نوكيو ركذللو ةعامج هيف اولصيل
 الو هولمت هوعسو مهل لاقف ادجسم اوسسأ دق راصنألا نم اموق ىأر هق

 هل ىنب ةاطق صحفم ولو ةعمس الو ءايرل ال ادجسم ىنب نم يورو 0 ءاير ينبي

 ىنب ةاطق صحفم لثم ولو هلل ادجسم ىنب نم يورو ث ةنجلا يف تيب عسوأ
 تويب يف ةيالا .. هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امنإ ، ةنجلا يف ارصق هل هللا

 ريغ نم نأو { مهتوعد لهأ هيف اورواش هءانب اودارأ نإو ، عفرت نأ هللا نذأ
 الو هلهأ رايخ هيلع قفتي مل نإ ال هيلع لزنملا لهأ رايخ قافتا دعب مهلزنم
 انل كرشملا هانب ام سيلو وريغ اودجي مل ولو كرشم هيف ينبي الو رايخلا ريغ ربتعي

 ةينب هونبف نيدحوملا رمأ نإو 3 هل ةمرح الو ادجسم هنم دجسملا ةين ىلع
 هونب الام هل اوعمج اذإف هنم هب ىنبي امو ةرجألا تناك ولو دجسم وهف دجسملا

 نأ مهلو تيزو ليدنقو رصحو باوبأك هحلاصم يف لعج لضف نإف هنم
 نيط وأ ءامكب ناتي الو ارجخ عطق وأ بوطل نإو الماعو ايناب هنم اورجأتسي

 ةينلا يفكتو دجسم ةين ىلع هساسأ اوعضيو هب الإ ينبي ال امم ع وذجو دئارجو

٢٤٨ 



 اهروضح مدع هرضي مل دجسملا ةين رضحت مل نإو © ةدحاو ةنيط عضو دنع

 س اسأل ١ عضو نإ يلصم لعجي الو { اهدسفت اهدعب ةين نكت لو تقبس نإ

 هيلع درو ع زن دجسمل هدر ديرأ ش يلصمل سس ] امو هسكعك دجسم ةين ىلع

 ال هيلإ لكلا در ديرأ مث ويغل ضعبو دجسمل ضعب سسأ نإ اذكو ناث عضوب
 ريغ ىلإ دجسملا ةين ىلع عضو ام در زوجي ال هنإف ويغل لكلا در ديرأ نإ

 ءانبو دجسملا ريغل هدر زوجحم الف دجسملا مكحب يلصملل مكحي ضعبو دجسمل ١

 تيب وأ راد طئاحل دجسم ليق ىنب نإو 5 ةينل جاتحاف هللا ىلإ ةبرق دجسملا

 ناف هفقسو هنيطو هبشخو هطئاح ىلع عقي دجسملا مس ١ ناف هريغ هضعبو

 ناكدلاو فقسلا نأل دجسمب سيلف ناكد وأ راد وأ تيب فقس ىلع ىنب

 ةرفح وأ راغ ىلع ينب نإو ث هايإ نوكي ال ويغل ينب امف ادجسم اسيل

 © ادجسم هيلع ءانبلا نوكي الف اعونصم راغلا فقس ناك نإ الإ دجسمف

 يفف ادحسم ىنع دقو 6١6 بجو ١ صخ و ١ شيرع عنص وا راغ رفح نإ ليقو

 نإف ال وأ همسا يناعملا هذه ىلع عقي له امهراثم نالوق هايإ هنوك ةحص

 نأ ريغ ادجسم نوكي الف هيف ءانب ال كلذو 0 ءانبب رهظأل ا يف نوكي دجسملا

 سسأ نإو © عفرت نأ هللا نذأ تويب يف هللا لاق ، اهيلع عقي تويبلا مسا

 هلك همدهب نإو © زاج وربك ديرأو اريغص ناك وا هيف ةدايزلا ديرا مم دجسم

 الإ ليقو © همامأ الإ بناج لك نم زوجي ليقو ، حيحصلا وهو بارحملل نأو

 اهطوقس فيخو تفعض نإ هناطيح ديدجت زاجو ، هصقن زوجي الو هبارحم
 هريغ هانب ولو هب عبتيف داسفل همده نإ ال همداه ريغ هانب ولو حالصإ همدهو

 . هلذعب

٢٤٩



 ضقن ىرأ ال هللا دبع يبأ نع جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ثدحي ام ثدحي نأ نمآ ال ينأل يه امم لضفأ ددجتل ةمئاق يهو دجاسملا

 نإو ، اهنم نسحأ ددجتل اهضقنب سأب ال يراوحلا يبأ نعو { اهمامث لبق

 نع هيفو لاق ، ابجو لب هلابقتساو هضقن زاج ةلبقلا نع دجسملا ةلبق تلاز

 حلصألا اهل لعجي ليقو ، هعيسوت زاجو دجاسملا نم صقني ال هنأ نسحلا يأ

 ىأرو رصق اذإ دجاسملا ءامغ يف فلتخاو ةحرصلا عفرت نأو ، كلذ نم
 دارأ نم لام نم ناك نإ الإ ، ال ليقو ، زوجي ليق ، حلصأ هعفر ةعامجلا

 الو هعضوم نع الو هساسأ نع دجسملا ريغي ال هللا دبع يبأ نعو 0 هيف ةدايزلا

 ناك نإ الإ صقني الو هءانب يف دازي ال ليقو ؤ هضعب برخيو هضعب رمعي
 ءام ةبرق اهب قلعيل داتوأ هيف لعجيو © رامعلا هيفرتل كلذ عنصي الو هل احالص

 رفحتو هرامع حالصو هحالصل تادق انريغ نإو ، تاوكو هدمع نيب داوعأو
 دنع هيف رتس لعجو هسكعك ةذفان ةوك قلغ زاجو جارسلل ةوك هرادج يف
 نم وه ناك نإو 0 هلام نم ال هفوفص رخا يف دعب هتودحو ءاسنلل هءانب

 هقوقح مزلت الو هسكع ال ساسأو لصأ ديدجتب ىلصم نم هيلإ دزيو هحالص
 الف تلاز ىتح مده نإ اذكو هفيقستو هؤانب مت ولو ىلعأ ةبتع هل لعجت ىتح

 ةبتعلا الو هل بابلا لعجي مل ولو رودو سسأ اذإ هقوقح مزلت ليقو 5 هقوقح مزلت .

 ىلع ىنبي رتس يهو تافارشب نإو نيزي الو ريودتلاو سيسأتلا ليزأ اذإ طقستو

 هللا تويب دجاسملاو ةملظلا فيخ نإ تزوجو هناكرأ ىلع اهيف صخرو رادجلا

 اهيف هللا ركذ اهميظعتو اهتفاظن اهتنيزو ةماركلاب تفرشو ةنامألاب تينب هضرأ يف
 يراصنلاو دوهيلا تفرخز اك مهدجاسم اوفرخز الإ طق موق ءاس ام يورو

 الو روتسلاب الو شقنلاب الو ةرفص وأ ةرمحب دجسملا نيزي الو مهسئانكو مهعيب
 انرمأ ثيدحلا يفو © لزألا حيحصلاو هلك كلذ زوجي ليقو ث ةفرخزملا شرفلاب

٢٥٠



 ناكو دجاسملا يف سانلا ىهابتي ىتح ةعاسلا موقت الو امج دجاسملا ينبن نأ

 هباحصأ ىلإ هبلط نيكرشم روبقو الخنو ابرح هع هللا لوسر دجسم عضوم
 برخلا ىوسف ىلاعت هللا دنع هنمث وجرن امنإ 5 انمث هيلع ذخأن ال اوفلحف نمنلاب

 اولعجو دجسملا ةلبق افص ع وطقملا لخنلا لعجو ث روبقلا شبنو لخنلا عطقو
 ةفالخ يف رخنو لخنلا ديرجب ةللظم اعوذج هيراوس تناكو ، ةراجح هتيداضع
 هانبف ناثع ةفالخ يفو ، هديرجو لخنلا عوذجب هانبف هنع هللا ىضر ركب يبأ
 دازو جاسلاب هفقسو ةشوقنم ةراجح هيراوس لعجو ةشوقنملا ةراجحلاو رجلاب

 ضعب ىلإ يلع بتكو هدمع داعأو ، ديرجلاو نيللاب رمع هانب ليقو 5 اريثك .هيف
 . مح دجسملا نإف دجسملا يف تافارشلاو قيواذتلا اورذحإ

 وأ يالا نم ءيش دجسملا ةلبق يف بتكي نأ زوجي ال ةكرب نبا لاق

 رفحي الو سأرلا ةبهاذ ةروصب ليق ، سأب الو ريواصت هيف لعجي الو ظعاوملا نم
 © دجسمب سيلف اهبصغ ضرأب بصاغل هؤانب حصي الو صخرو © راغ هيف

 ال ليقو © غلابلاو لفطلل ضوعلا نامضب غلب وأ غلبي مل نإ هنبا ضرأ يف زاجو
 دارا امب هيف فرصتي مث ةمولعم ةدم هيف سانلا يلصيل هضراب هانب نمو اقلطم

 يلصي نمو هلايعلو هل هراد يف ادجسم ينب نمو هتيقوت هعفني الو ادبأ دجسمف
 نإ امهريغ وأ روتس وأ فرغ نم ءاش ام هقوف ينبيو رهظب عفتني نأ هلف هعم

 امل هب عفتني الف هللا هب دارأو ادجسم هامس اذإ ليقو ، هراد باب هيلع رودي ناك

 ءانبل يباتكك فلاخ اهتبهو ضرأ عيب مرحو ، دجاسملا نم هب عافتنالا زوجي ال
 نم يلصم دجسملل ينبيو عيبلا ىلع هورهق نإ الإ ةعيب وأ ةسينك وأ دجسم
 . هلام نم ال هلام ريغ نم هيحاون

. ٢٥١



 رادج ال دجسم ةحرص تناك نإو ، جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 رمعي نأ سأب الف رماع وه ام ةرامع نع لضفت مهارد هلو باودلا عنمت اهيلع

 . ملعأ هللاو

٢٥٢



 دجسملا دسفم نامض يف باب

 اناك ولو امعحالصإ دمع الب نإو ، ةحرصلاو دجسملا يف دسفملا مزل
 قولخمللو قولخملل لام اضيأ هنألو دسفملا ىلع حالصالا بوجول هللا لام

 اقلطم هقدص نم لكب صخرو انيمأ ناك نإ يغب هحالصإ هيزجيو قح هيف
 . هتيدأ لاق نإ هازجأ هقدص نم هنع هادأف همزل ام لك اذكو هتحلصأ لاق اذإ

 يف هلثم حالصإ همزل احلصم هدسفأ ام دجو نإو { انيمأ ناك نإ الإ ال ليقو
 انيمأ نكي مل نإو ، انيمأ ناك نإ همئاقل هتميق مرغ الإو ناك نإ دجسملا كلذ

 لاملا يف انيمأ ناك نإ هيزجي ليقو ، هحلاصم يف مئاقلا كلذ هلعجي ىتح أربي الف

 ك ملعي مل نإو ، هلثم اعضوم حلصأ هداسف عضوم هيلع لكاشت نإ اذكو

 هل نينابلا مه اوناك نإو 3 هلهأ ليلحت هيزجي الو كشي ال ىتح حلصأ هداسف

 ليح وأ لطعتو مدهنا نإ ويغ يف هداسف لثم حلصيو هللا تيبو هللا لام هنأل
 دجسمب هيف دسفأ يذلا دجسملا لكاشت نإو { لدبب نامضلا لازيو هنود

 يف وأ دحاو يف حالصإ دجاسم يف دسفمل زوجو امهيف حالصالاب طاتحا ويغ

 نم ةجرخم دجاسملا نال امهريغ نم وأ اهيف دسفأ يتلا دجاسملا نم ددعتم

 دسفأ يذلا دجسملا يف حالصالا الإ يزجي ال هنأ راتخملاو هللا ىلإ سانلا كلم

 هب ملع نإ هلام نم هحالصإ هتمزل هتميهب وأ هدبع هدسفأ نإو ، نكمأ ام هيف

 نإ هلفط لام نمو عيضيو طرفي مل نإ مثإ الو هيلع نامض الف ملعي مل نإو
 هقتعأ نإ دبعلا امأو & هيبأ نود وه همزل هحالصإ لبق غلب نإف هل دسفلملا ناك

 وأ دبعلا تام نإ اذكو { اهقوف ام دبعلا مزلو هتبقر نود ام همزل دقف هلبق
 هلام نم هحلصأ هتميهب وأ هدبع وأ ميتي هدسفأ نإو { هكلم نم هجرخأ

 نمو متيلا ىلع انيد ناكو ، ةفيلخلا نع طقس الإو لام هل ناك نإ هتفيلخ

. ٢٣٥٢٣



 لهأل هملع نإ ال هحالصإ همزل فالخ وأ قافو لهأل ردي ملو دجسمب دسفأ
 دجسم هنوك قلطمل نيفلاخلا دجسم يف داسفالا لعف هرك نإو & فالخلا

 اذكو ، قافولا لهأل دجسم داسفإ دمعتم رفكو نيتيعرش ةءارقو ةالصو مالسإ

 ناك ام اهنم مدهيف نيكرشملا سئانك امأو 3 ةيدعتب الام هدسفأ وأ هقرحأ نإ

 . مالسالا دعب

 قبس ام مدہهع هرد هللو زيزعلا دبع نب رمع ناكو هللا همحر بطقلا لاق

 . ملعأ هللاو هدمعت

. ٢٣٥٤ _



 دجسملا لام هيف فرصي اميف باب

 نالوق هلفقو هباب يفو هل لعج لام نم هفوقسو هيراوسو هناطيحل لعجي

 هل لعج امم دحاو لكل لعجي لب ريصحو حابصمك هلهأل ةعفنم هيف امل ال
 . هل لعج لام نم هلهأ عفانمل لعجي نأ صخرو

 لاملا نم لعج امو رثألا نع خيشلا لاق 5 هللا همحر بطقلا لاق

 هولعجي الف يناعملا هذ لعج امو يناعملا هذه هل اورتشي الف دجسملل

 ام حلاصملا وأ عفانملا معي لهف تلق نإو لاق ، صخري نم مهنمو ، دجسملل

 لعجي نأ لكألل لعج اميف صخري الف همعي ال تلق هلهأ هلكأيل لعج

 ىلع تعلطا مث لاق ، رمعي مهبو هب قحأ هيلكآ نأل هحلاصم وأ دجسملل

 { سكعلا يف صخرو هسكعو دجسمل لعج ام يلصمل لعجي الو هيف ةصخر

 ةيوقتو اجراخو الخاد هلام نم بشخ وأ ءانب نم زئاكرب دجسملا ريودت زاجو
 هيف تناك نإ هتعموص هلام نم ىنبتو كلذ يف حالص ءيور نإ ءانبب هناطيح

 مهضعب ركذو & اهلك دجسملاك يقابلا ناكو ، اهضعبب ولو هنع تجرخ نإ ال
 . ائيش ةرانلا يف ملعن الو هلام نم هتحرصو دجسملا ءامغ نأ

 امم تسيل اهنأل هلام نم ينبت ال اهنأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 الف دجسملا رمأ يف لعجت مهاردب ىصوأ نمو دجسم هنأ ىلع هيف يلصي
 ويغو جارسلا نهد ءارش زوجي ليقو ، مامالل ىلصم الو ريصح اهنم يرت

 ليقو 0 هءانبلو هلف هحالصل لاق نإو 0 ءانبلل ناك هءانبل وأ هل لاق نإو ، اهنم

 © نهدو ريصحو ليدنق اهنم يرتشي نأ زيجأو { هترامع نم هل حلاصو هءانبل
 . تمدهنا اذإ هناطيحلف دجسملل ةرجش تلعج دنإ

_ ٢٥٥



 هضرأو هيراوسو ةفقسلا اضيأ نوكت نأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 هلثمو هلوبقب وأ هضبقو همئاق لوبقب ناحصتو دجسملل ةيطعلاو ةبهلا تبلتو
 تبثتو دجسملاك فاقوألا نم دجسملا ريغو بستحاو دلبلا رمأ يلي نمو مامالا
 { دجسملا حلاصم يف فرصتو لوبق ىلإ اهجايتحا مدعل هلك كلذ يف ةيصولا

 هلالغتساو هكرت زاجو ، نمثب عيب دعب لخنو رادو ضرأب ءاصيالا ناك نإو
 هتلغ لعجت وأ هتلغ نولكأي هرامعل فقو ام امأو ، حلصي اميف هلهأل رظنلاو

 نمو © حالص وه امب اضيأ هيف رظنلا زيجأو عابي الو لدبي الف هترامع حلاصمل
 الو هذخأ هل سيلف ءيش يقبو هنم ينبف دجسم ءانبل اذك هلام نم لعج

 اهريغب اهلدبي نأ هل زجي مل هترضو هنادف يف دجسملا ةرجش تناك نمو ، هثراول

 . هسفنل اهكسميو

 © ينرفيلا نمحرلا دبع نب ايركز انمع كلذ لعفو هللا همحر بطقلا لاق

 نمو ، فيعض لعفلا يف ديلقتلاف كلذ زاوجب قطني مل نإف لاق ، ملاع وهو

 لام نم دعب ام عابي نأ زوجيو دجسملا عفانمل اهراثف دجسملل ةرجش لعج
 يتلخنف تم نإ لاق نمو ، ةحلصملل ارظن برقالا يف هب يرتشيو دجسملا

 ىصوأ نمو عوجرلا هل ةيصو ليقو ، هل عوجر الو رارقإف دجسملل هذه
 هحالصإو هئامغ يف كلذف هترامع يف وأ هحالصال وأ هترامعل وأ دجسملل
 نإو ، كلذ لك يف زوجي ليقو ، هاصح الو هجرس يف الو رصح يف ال هترامعو
 هفقو نم يرتشي الو رذع نم الإ سمخلا هيف يلصي نمل وهف هرامعل ىصوأ
 نإو ، هل حوارملا الو هيف هيلع ًارقيل عفرم الو هنوصيو طقللا طقلي نم ءارك

 عابي الف لوصألا نم هنأ ليق ، فالخ همرص عيب يفف دجسمل لخن فقو
 لعج ام ديو ، لسغلا ىلإ جاتحي ال لاملا ناك نإ ةرمثلاك هزاجأ ضعبو

 ىلإ فقوي لب ال ليقو ، برخ نإ دجاسملا نم وريغل هب هل ىصوأ وأ دجسملل
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 ثراوتت دجاسملا نأل هيلإ دجسم بيقأل دري هنأ مهضعب ركذو ام اموي هترامع

 يف لعج نإ هنأ هللا همحر بطقلا رهظتساو ، دحأ هيف قبي ملو لزنملا الخ نإ

 ناك نإ هدجسمل لعج ءيشب هنيعب ال دجسمل ىصوأ نمو 5 ءازجأ برقألا ريغ

 تواست نإو ث هيلإ برقالا يفف الإو هيلإ بستنيو هيف يلصي دجسم هل
 ريبكلا عماجللف ادجسم نيعي مل اذإ ليقو ، دحاو يفف هيلإ برقلا يف دجاسملا

 { هدلب دجاسم يف ذفنأ دجاسملل لاق نإو ، ةيصولا لطبتو ةهبش هذه ليقو

 ةرامعل دجسم لهأ هراعأ امب سأب الو حصل دحاو دجسم يف ذفنأ ولو ليقو
 هناكم لغتسيو اهناكم هلوحي نأ بحأو ضرأ دجسملاب تلصتا نإو ، وريغ
 نإو { هلامو دجسملل حلصأ ناك نإ رظنلا يف زاجو ، مكحلا يف زجي مل اهنع

 نإ رظنلا يف زاجو ، هيلع هتعطق عيب زجي مل هؤانب موقي ال ليلق لام وذ برخ

 دجسم ءانب ىلع الام فقو نمو 0 اهب الإ هترامع جرت ملو هيلع افقو مست م
 © هعضوم ىف الإ فقولا نوكي الو هبرق ىف هب ينبي الف ءام هناكم يقبو لازف

 ام ريغ ءارش زجي مل حيباصمو رصحو للقك هلهأ هب عفتني امل لام لعج نإو

 . هسكعك دجسملل لوعجمب مهعفتنم ءارش زوجو ،] صخرو هنم هل لعج
 احابصم دقوأ نمو ، نيهجولا عنم حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 © هءوض دجسملا يف ماد ام هل نورفغتسي شرعلا ةلمحو ةكئالملا لزت مل هيف

 نإ رصحلاب دجاسملا يسكتو ةعطق هنم تيقب ام هل ريصح لعاج بيتأو
 اهشيرفت امأو ، ةنس يصحلاب اهشيرفت نإف يصحلاب تشرف الإو نكمأ
 جارخإ زاجو 5 اهقوقح نم ءاملعلا هلعج هنأ ىتح ةلوبقم ةعدبف رصحلاب
 نإو ، هنم جرخأ ام سجني الو قرحي الو ةعفنم اهيف قبت مل نإ هنم ةعطقلا

 نإ الإ هسفن ىلع دحأ اهموقي الو هحلاصم يف اهعيب زاج هعوذج نع ىنغتسا
 ليلخت لثم ةعطقتملا رصحلا داوعأب عفتني الو اهناكم اهنم اريخ لعجي ناك
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 زوجو ةيغص تناك نإو ، سأرلاو رهظلا كحو نذألا كحَحو نانسألا

 لكب عفتني نأ زوجيو هب عافتنا دعب خسو نم هيف امل اجراخ يمريو ، ةيغصب
 اهليوحتب ولو هيف ويصح ىلع دوعقلاك دوقرلا زوجو ، دجسملل هيف عفن ال ام
 . ىوطتو ةالصلل زاجو ] دوعق و ١ مونل هيف لوحت ال ليقو ئ رخال عضوم نم

 ىرخأ شرفتو مونل ١ ف اضي ا اهب ىطغيو كلذ لب رسكتت ال ن اك | ذإ دسوتل

 فاخ نمل اضيأ زيجأو ڵ فيضلل كلذو ةحارتسالل كلذكو & ىرخأ دسوتو
 ةدابعلا عاونأ نم كلذ وحن وأ ملعلا وأ نآرقلا ةءارق وأ ةعامجلا ةالص توف

 ٠ دحأ لكل صخرو

 كلم هنأل دوعقلا ىلع اسايق فنصملا رهاظ وهو هللا همحر بطقلا لاق

 هنم اهجارخإ زوجي الو ، سمشلاو حيرلا نع ارتس لعجتو هلالج لج هلل
 تمزلو اهسجنم اهلسغ مزلو هللقك اهريغ اذكو ويغو دوقرلل اهب عافتنالل

 زاجو ، فيصك اهل عفرلا حلصي نيح اهعفر زاجو ، اهدسفم اهلثم وا اهتميق
 لعجي هنإف ةلمجلابو لصألا لاق ، قرست نأ اهيلع فيخ نإ زرحل هنم اهجارخإ

 هلف دجسمل الخن يلو نمف مهل حلصي ام مهوحنو ةاكزلاو بئاغلاو ميتيلا لامو هل
 مهس عفد ىأر نإو ، هيف لدعلا هجو ىلع هنم بيصنب هملعي نم هيطعي نأ

 فالخ دجسملا لامب ضايقلا يفو ، كلذ هعسو دجسملل حلصأ همايقب هنم

 ةئيسن دجسم لخن ةلغ عاب نمو ، ضعب هعنمو حالصلا رظن ىلع ضعب هزاجأ
 دجسم ةلخن هبناجب نمو ، هفلحي نأ هلو يرتشملا ركنأ نإ اهنمض داهشإ الب
 مل هتحرص تعسو نإو ث هيف اهلاخدإ هل زجي مل هلام ىلع رادجب طيحي نأ هلو

 دجسملا لام نم دح ا نطي الو ةلخن : وأ ةرجش اهيف اولسفغي نأ هرامعل زجحي

 اهنم فلت ولو ةقثلا هب لصو ١ ذإ ًاربيو نوم ًأم ةقث هقث نم الإ نمثل ١ ملسيو متيلا او

 لسفو ءام ءانطو رذبو هضأأل دامس ارثك دجسملا لام هلك حالصل ١ زوجو
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 اهثرحي نم اه اطعإو اهل مرص ءارشكو هلام نم ةرجألا ءاطعإو اهيف ليسلا

 ىلع لسف نمز ٠ هانمب همرص نم ضايق زوجي الو اهيف سرغي امم ؤزبب اهسرغو
 نمو { دجسملا ة ةمرص ةميق هتمزل هتمرص تشاعو دجسملا ة ةمرص تتامو كلذ'

 الو ريصحلا ريغ اذكو كلذ ىون نإ هل زاج هعفر مث ةدم دجسمل اريصح لعج

 هنم اهجارخإو اهرضي مل نإ لكأل وصح ىلع ماعط لعج يف ورامعل سأب
 ءيش لكل رصحب عافنتسالا هرامعل زوجيو 3 اهل اوجاتحا نإ اهيلع هبوبح رشنل
 نيمأ ديب لعجيو دجسملا يف اهب عفتني نأل تلعج امنإ اهنأل هولعفي نأ مهل زوجي
 هيف داقيالل حلاص تقوب هدقيو هب موقيو هظفحي هل عمج وأ هحابصمل لعج ام

 حابصملا الإ ال ليقو ، حابصملا لام نم لئاتفو ليدنقو هتنيزل ءاعو ءارش زاجو
 « ءاعولا يف هدر تيزلا ءاعو نم هدسفأ نإو هيف هدر حابصم يف اتيز دسفأ نمو

 . هدقوأ نإ هيزجي ليقو ، هلك تيزلا دقوي ىتح دعقيو حابصملا يف هدري ليقو

 يف دسفي الئل رانب هيف لخدي الو داقيإل دجسملا نم جرخي الو دعقي مل نإو
 يف هب يدتقي ناك نإ الإ هعابت الف دسفت ملو تلخدأ نإو ، ءيش دجسملا

 سأب الو اهرزو هيلع نوكي ةئيس ةنس نُس دقف داسفالا ىلإ هب عرذتيو كلذ
 لكأ ام ةعابت هتمزل هدقوأف هنم هجرخأ نمو ، ةيذؤم ةبادك ةرورضل اهلاخداب
 اكلم هتليتفو حابصملا تيز ناك نإ هلصي نأ لبق تيزلا نم حابصملا

 عنملا ةلعو صخرو ويغ ةجاحل ةلعش الو ويغل حابصم هنم دقوي الو دجسملل
 نأ دجسملا مئاقل زاجو هيف دقوتل ران هنم ذخؤت نأ سأب الو ءوض صقن ليق
 لام نم هتميق وأ هلثم دري ىتح هلام ىلإ هل حلصي ام سانلا نم فلستي
 © هميغل هضرقي ال هتيز اذكو دجسملا ريغل دجسملا لام فلسي الو دجسملا

 . هلك ليللا دقوي نأو 5 هلهأل حلاص لحمب لعجتو دجسمب حيباصم داقيإ زاجو

 دجسملاب قيلأ وهف هيف برغرم نسح رونلاو ةهوركم ةملظلا نأل رمعي مل نإ
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 الو ، هتجاحل صخش هيف هعفري الو مهبتكو مهحاولأ هيلع اوءرقيلو ةملظلا نم

 وأ سجن تيز وأ ةسجن ةليتفب وأ ةتيم كدوب دقوي الو دجسملا نم هب جرخي
 ةلع ثروي خفنب هءافطإ نأل دجسم ريغل نإو ، خفنب ًافطي الو سجن حابصملا

 . هجولا رونب بهذي ليق
 هزافطإو فنألاو مفلا حير نتني هنأ ضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 يف وأ دجسملا يف ةرجش تتبن نإو ديلا ةكربب بهذي ديلا اهريثت يتلا حيرلاب

 يف فلتخاو هعفانملف رمثلاك كردأ نإو ، عرزلا اذكو ، اهعطق زاج همرح
 قيرطلاو دجسملا نيب تناك نإ هنأو ءارقفلل ليقو ، هل ليقف دجسملا يف تبانلا

 عابي هل فصنلاو مهل فصنلاف ةميق اهل ناك نإو 2 اهترمث لكأ مهل زاج ةرجش
 اهئامب عفتني الف نيع هيف تجرخ نإو ، ينغل هلكأ زوجي الو ، هحالص يف
 نيعلا نفدتو ، رجش وأ دجسملا عرز الإ ناويح يقس وأ رجش وأ عرزل

 ىلع ىرجو دجسملا نم اهؤام جرخ نإو ، اهنفد نكمأو دجسملا ترض نإ
 هب عفتني الوأ ىلوأ ناك برقأ ناك نمف براقتب هب عفتني لهف ضرألا هجو

 هلخدي الو رطم نم هفقس ىلع امي ال هبازيم نم بوبصم سأب الو ، نالوق
 وأ عامجب ةبانج هيف ثدحت الو ءام نيع هيف تناك نأب هيف لستغيل ولو بنج

 يبتحي الو نيرضاحلا يذؤي هنال ديدشت ادمع هيف حيرلا جارخإ يفو ، وريغب

 هوزاجأو آ بوث وأ ديب اقلطم ليقو ، فعض وأ رهظ عجول زوجي ليقو 0 هيف

 ىلص نمل ةالص ال يورو & تيم هيف لخدي الو بطخي بيطخلاو ةعمجلا موي
 بنج ليق ، رطضا نإو هللا هنعل هيف ةجاحلا ىضق نمو { تيم ىلع هيف
 هلوخد مهل زوجي ليقو { ءاسفنلاو ضئاحلا اذكو & مميت هيف بنجأ وأ هلوخدل

 ةسابن ىأر نمو جرخو هيلع ىشمو رهاطلا هبوث بحس هيف بنج آ نم ليقو

 ىلع زيجأو لجرألا يف لاعنب هيف لخدي الو اهجارخإ هل بدن دجسملا يف
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 ف وأ هندب وأ هبوث ىف الإ هيف قزبي وأ مخني :ي الو سج اهيف نكي مل نإ ةهاركلا

 ظفاح نيم أ هل ن ذؤم ذاختا هلهأ ىلع هقح نمو 0 دجسملا ريغ ام ءيش

 زيجأو ، بقاعتب نإو نيتعامجب ةدحاو الو يدارف ال اعمج هب ةالصلاو تاقوأل
 هناحبس هللا لاق ، ملعلا سردو نارقلاو ركذلاب هنورمعيو هلهأ نذإب نيرفاسملل

 يف رهطت دبعل ينوطف اهرامع مه اهيف يراوز نأو دجاسملا يضرأ يف يتويب نأ
 فلأ نم هكلع هنعو ، ورئاز مركي نأ روزملا ىلع قحف يتيب يف ينراز مث هتيب
 & ناميالاب هل اودهشاف دجسملا داتعي لجرلا متيأر اذإ لاقو 5 هللا هفلأ دجسملا

 ضغبأو اهدجاسم هللا ىلإ دالبلا بحأ هنعو © نيقتملا تويب دجاسملا لاقو

 ىلصف هللا دجاسم نم دجسمب رم نمؤم نم ام يورو 2 اهقاوسأ هيلإ دالبلا
 سلاجم يهو دجاسملا نم ضيألا يفام ءيلم هباتأ الإ اعوطت ولو نيتعكر هيف
 دجسم ظفل رغصي نأ يع ىهنو ناطيشلا نم نيصح نصحو ماركلا
 © هظح وهف ءيشل دجسم ىلإ ىشم نمو ، اصاقتنا وأ اراقحتسا فحصمو
 ىلع ليقو ، لاملا تيب يف هترامع عماجلاف هب رمعي لام دجسملل نكي مل اذإو

 © دحأ هب ذخؤي ال عماجلا ريغو نيرضاحلا ءالقعلا روكذلا غلبلا دلبلا رارحأ

 ةعمجلل دلبلا لها عمجي ام وه عماجلاو دلبلا لهاك هرامع هب ذخؤي ليقو
 © هحابصمو هفيض نوظفحيو اريقف ال ةماسقلاو اهتالص همزلت نم هترامع مزلتو

 لضف هيف لفنل هيلإ شاملو جحل ةكمل شام لضف هيف ةضيرفل شامل ليق
 لضفك هيلإ بيرق نع هنم رادلا ديعب لضفو جحلا لفنل ةكمل شام لضفك
 ىنثاب ىلصملا يفو ةالص نيرشعو عبرأب دجسملا يف ةالصلاو دعاق نع زاغ
 فلأ نم ريخ يع يبنلا دجسم يفو ةئامسمخب سدقملا تيب يفو ةشع
 ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يفو مارحلا دجسملا ريغ هاوس اميف ةالص
 ىنعمو ةعمجلا موي مامالا عوكر اذكو تيبلا يف رجفلا ةنس ةالص بحتسملاو
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 & اعارذ نوعبرأ هراجو ةلماك ةالص ال دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال

 الو مامالا عم كرديو أضوتيو هعمسي ثيح نم ليقو ، ناذألا عمس نم ليقو
 شامل بدنو ، ىصقالاو { يوبنلاو ، مارحلا : دجاسم ةثالثل الإ لاحرلا دشت
 . تانسح رشعب ةوطخ لك نأل هاطخ براقت دجسملا ىلإ

 لب هداتعم نع اهبراقت دارملا سيل هنأ رهظي يذلا هللا همحر بطقلا لاق

 نم هفلكتي ام كرتيو داتعملا هيشم دصقي نأب هداتعم نع اهليطي ال نأ دارملا

 بدنو طابرلا وه ركذلاب ىرخأ دعب هيف ةالص راظتناو نيتوطخلا نيب ام ةلاطإ
 سيجنت دمعتي الو روحلا رهم ليق هسنكو رخال تقو نم سنكب هدمعت
 اداوعأ وأ ابارت ناك ءاوس هب عفتني الو ةرزجملاك سجني ثيح لعجي الو هسينك

 نأب ةرخالا رمأ يف ربكألا لجرلا هلوخد يف مدقيو هب عافتنالا زوجي ليقو

 ناك ولو رغصألا جورخلا يفو ، نسلا ريغص ناك ولو لخدي ىتح اورخأتي
 لوخدلا ديرم لوقيو 3 اجورخ ىرسيلا ريخأتو الوخد ىنملا ميدقتك نسلا ريبك
 مجرلا ناطيشلا نمو رانلا نم انذعأو اهيف انلخدأو كتمحر باوبأ انل حتفا مهللا

 ليق وأ ريصن ىلإ ينلخدأ بر ج ورخلا ديرم لوقيو 3 ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ
 انجرخأو كتمحرب انلخ 5 مهلل ا هللا نمو هللابو هللا مسب لوخدلا ديرم لوقي

 وعديو هبارحم دصقيو كلضف نم كلأسأ ينإ مهللا لاق جرخ اذإو ، كترفغم

 هللا يضر رمع لعف اك اهتيحتب ةدحاو ةعكر يزجتو نيتعكر عكري مث ع رضتيو
 بارحملا نيمي ةيحتلاب اندحأ حرفي اك هللا ةعاطب حرفي هنأل دجسملل ةيحت هنع

 ماق سلج نإو ، سلجي نأ لبق امهيلصيو هاتزجأ ءاش ثيح امهعكر نإو
 .هاتتاف دقو امهكردي مل سلج اذإ ليقو ، حيحصلا ىلع امهكردأ دقو امهالصو

 لخد هنأ رذ يبأ نع نابح نبا ثيدح هدريو هللا همحر بطقلا لاق

 لاق { امهعكراف مق لاق ؟ ال لاق ، نيتعكر تعكرأ : يع لاقف دجسملا
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 تقو هدعبو ةليضف تقو سولجلا لبق امهتقو لاقي نأ لمتحي يربطلا لاقو

 رركت ولو لخادلل امهتالص نست نأ طوحألاو ءاضق هدعبو ءا دأ هلبق وأ زاوج
 . عنام عنم مل ام دجسملا لهأ ريغ نم ناك ولو هلوخد

 لاق بذدنلل كلذ ف رمألا نأ ىلع ىوتفلا ةمئ ةمئأ قفتاو هللا همحر لاق

 لصيلف ةالصلا ةماقإ تقو هلخد نمو ، بوجولا مدعب مزح نبا حرصو
 رخآ ىتأ نإف امهلصي هيف يلصي ال تقو يف هلخد نإو 0 اهل ماقملا ةالصلا

 هيبشت اذهو ءاش ثيح عبارلاو هلباقم ثلاثلاو بارحملا راسيب ىلص لخادلا دعب

 كل مهللاب امهدعب وعديو هللا ركذ عوكرلا هنكمي مل نإو © مامالاب بارحملل

 هتينالعو وس هرخآو هلوأ هلك رمألا عجري كيلإو هلك ريخلا كديبو هلك دمحلا
 محرأ اي تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف يبونذ يل رفغت نأ كلأسأ هنطابو هرهاظ

 . ملعأ هللاو نيمحارلا

_ ٣٦٣ _



 زوجي امو دجاسملا يف هلعف زوجي ال ام باب

 بدألا لمشي ام دارملاو دودحلا اهيف ماقت نأ نم دجاسملا ترهط

 دشني وأ قوس وأ قيرط اهب ذختي وأ مدو طئاغو لوبك ثدحلا ةفاخم ريزعتلاو
 اهوحنو ةطقللا داشنإ اذكو كيلع هللا عمج ال اهدشان باجيو ةلاضب هيف

 رمي وأ فويسلا اهيف لست وأ ةعيابم اهيف عقوت وأ ةمزال كلذب هتباجإ تسيلو
 ريواصت اهيف ىنبت وأ مد هب نوكي نأ نم ارذج خوبطم ريغ ديدج محلب اهيف

 هتني مل نإ رهنيو جرخيو اهب كلذ لعاف عنميو اهيف ىصعي وأ ريراوقلاب ينبت وأ
 الإ فلحي وأ نيمصخلا نيب اهيف مكحي الو برض برضب الإ يهتني ال ناك نإو
 توف فوخل الإ يمدي ام اهيف لتقي الو ، ءاسك وأ ديب نإو برضي وأ ناعللا

 ةنع هلوقل هيف هولتقيل الو اولعف هنم اجراخ هولتقي نأ اوباصأ نإ برقعلاو
 ةيحلا جورخ نكمي مل نإو ، مكتالص يف متنك نإو ، برقعلاو ةيحلا اولتقا
 دجسمب ناك نإ اذكو هيف امهيلع نيط هداسفب الإ دجسملا طئاح نم بررقعلاو

 الو هنيح يف رهط مد هغلبو هيف ءيش لتق نإو ، رأف رحج وأ لمن نكسم
 لعاف مزلت الو هل لاملا ناك نإو ، هطئاحب هيلع نيطي وأ لام هضرأ يف نفدي

 نإ لاملا نمضيو همده نإ هحلصأ وأ طئاحلا هيلع مدهي مل نإ ةعابت كلذ

 امهنيب لصف رخا نم جرخيل باب نم هبرام ادجسم لخد نإو 0 ويغل ناك
 . اقيرط دجسملا ذاختا يف دراولا يهنلا نع جرخيل ءاعد وأ ع وكرب

 دصق دق هنأل كلذ زوجي ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هبابب ةلاض داشنإ زاجو ، هاتعكر وأ هؤاعد هنع ينغي امف اقيرط دجسملا ذاختا

 لك يور امل يويندب هيف ملكتي الو هتبتع نع اجراخ فقي نأب هريغل نإو

 يف اوملكت اذإو ، هنع يهنم وغلف قح لاؤس وأ ركذ وأ ةالصب ال هيف مالك

٢٦٤



 ءاضغب اي اوتكسا هللا ءاتقم اي اوتكسا ةكئالملا مهتدان ايندلا مالكب دجسملا

 ةشع ىدحإ كفع هللا لوسر تلأس امهنع هللا يضر سابع نبا نعو ح هللا

 . اديدشت الإ هيف ينداز امف دجسملا يف مالكلا يف يل صخري نأ ةنس
 لع يبنلا رصاعي مل سابع نبا نإف ، رظن هيفو هللا همحر بطقلا لاق

 رهاظلاو لاق ، ةنس ةشع ثالث هرمعو لع يبنلا تام هنإف ريغص وهو الإ

 هنع هللا يضر سابع نبا تمزال لجر نع ليقو ، هصنو ناويدلا يف هاور ام

 الإ يندزي ملف دجسملا يف مالكلا يف يل صخري نأ ىلع ةنس ةشع ىدحإ
 اقلح دجسملا يف هيف نوسلجي نامز سانلا ىلع يتاي ثيدحلا يفو { اديدشت

 ةلل اوسيل مهنإف مهوسلاجت الو اهرومأ يف رظانتلاو ايندلا يف الإ ركذ مهف سيل
 لإ رظنلاب نولغشيو دجسملا هلهأ لخدي نامز يتأيس يورو ةجاح نم مهيف
 فورعم عنص ىلع قافتاو فيضك نم حالس ذخأو ةحفاصم هبزاجو هءانب

 ىزعيو دوقفم تومو روجهم ريغ رفاسم ةمالسو رعسو رطم نع رابختساو

 اديدج سبل وأ ايعرش ٌءارش ائيش ىرتشا وأ هل دلو نم أنهيو هيلو تام نم هيف
 حكنيو هيف بطخيو حيحص ضرمو ضيرم ربك كلذ وحن وأ هبئاغ مدق وأ

 مكحي الو قحلا لاؤس نم وهو مكاحلا دنع هيف مصاختيو عجاريو ةنسلل قلطيو .

 . اضيأ هيف مكحلا زوجو & هجراخ الإ
 يهنو فورعمب رمأو ضرف مكحلا نأل بسنأ وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نأ ليق ، قزبي وأ هيف مخني الو الصأ هيف مصاختي ال ليقو ، ركنم نع

 يف ةماخن هكرعم ىأرو رانلا نم دلجلا يوزني اك ةماخنلا نم يوزني دجسملا
 لاقف © رمثلا ناولأ نم عون وهو باط نم نوجرعب اهكحف دجسملا ةلبق
 الف ههجو لبق هللا نإف يلصي ماق اذإ مكدحأ نأ هنع هللا ضرعي نأ بحأ مكيأ

 تلجع نإف ىرسيلا هلجر تحت هراسي نع قصبيلو هنيمي نع الو هلبق نقصبي .

٢٦٥



 ةحئار مهنم بلطو هكلد ش هيف ىلع هعضوو اذكه هبوثب لقيلف ةرداب هل

 نوجرعلا سأر ىلع هلعجو هذخأف هتحار يف قولخب هءاجف هلهأ ىلإ ىتف دتشاف

 . ةماخنلا رثأ ىلع هب خطل مث
 يورو 0 كدج اسم يف قولخلا متلعج كانه نمف هللا دبع نب رباج لاق

 تيم هيف تام نإو © هينيع نيب هلفتو ةمايقل ١ موي ءاج ةلبقل ١ هابحت لفت نم

 هنم لاز ولو هبق كلذ نوكيف هناكم يف بارتلا هيلع در الإو نكمأ نإ جرخأ
 الو اطختي ال هن ] ريغ ةرورض نم دجسملا ف هن ل ربقل ا كلذل ميرح الو هرثأ

 . هيلع يلصي الو هيلع شم الو هيلع فقوي وأ هيلع دعقي

 ضرأ نأل لاز اذإ هب دتعي ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 اهلصأل تعجر لاز اذإف ، ةرورض نع ناك امنإو ، هيلع ةقباس دجسملا

 نأ نع هل عنم هقالغإ نأل دجسملا قلغي الو دجسملا ضرأ رئاسك تن اكف

 ةرورض هنم فيخ نمع هقلغ زاجو هبارخ يف يعسو هيف هللا مسا ركذي
 ةب اد طبر وأ سرغ وأ ءانبك ثدحم عنميو كرشم لوخ دو ةقرسو مدهو سيجنتك

 ليقو ، نوعبرأ ليقو ، رشع ةينامث ليقو ، اعارذ رشع ةعبس همرحو همرحب سجن
 . نونامت

 ميرح امأو © ناعارذ دجسملا ميرح جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ناذألا لجرلا عمس اذإ ثيحب ناك اذإ هنأ هيف ليقف رخآ دجسم ءانبل دجسملا

 يأ ةعامجلا عم ةالصلا كردي مل دجسملا ىلإ بهذ مث اضوتو لوبلا قارأ

 نودو رخآ دجسم ءانب زوجي كانهف اهدعب ام كردي ناك ولو & مارحالا ةريبكت

 يف ةيرق يف نادجسملا ىارتي ناك نإ ليقو 0 ةيرق يف اذهو © زوجي ال كلذ

 هءانبب سأب الف هيلإ سانل ١ لوحتب ريخألا ةرامعب لزألا برخ ال وأ ةرامعل ١

 رخا برق هؤانب زاجو ، هلباقم برخ رمع اذإ ام وه ليق - ، رارضلا دجسملاو
_ ٢٣٦٦



 ملعي ملو ىرقلا يف ةرواجتم دجاسم تدجو امرو هيلإ لصي نأ ردقي ال نمل
 نإو ، رخآ يف ةالصلاو دجسم يف ناذألا زاجو { كلذ راكنإ نيملسملا نم
 هنم دوجأ هبرقب اعضوم هرامع نسحتساف هب رمعي هل لام الو دجسم برخ

 نإف همرح يف وأ هيف ثادحاب دجسملا رضم ىلع رجحيو زاج مهقافتاب هونبو
 نإ اهسجنم اهريهطت مزلو سجنت الو يلصملا ةراجحب عفتني الو بدأ رسك

 هولخدي نأ مهيلع رجحيو نايبصلل ةضحم دجسم لعجي الو اهناكمل اهدرو لعف

 ام هيف دعقي نأ فئاخلل زوجيو ، ناركسلاو عابسلاو مئاهبلاو نيناجملا هنم عنميو

 جارخإ مهمزلو كلذ ىلإ اورطضا نإ باودلا اذكو مهلغشيو نيلصملا ذؤي مل

 نمو ودع وأ رطم نم هيف لام لاخدإ ىلإ اورطضا نإ اذكو ريهطتلاو اهثور
 عنمت الو هيلع نامض الف ةباد وأ اناسنإ رقعف هل زوجي ثيح هيف اديدح عضو

 وأ لاجرلاب طلتخت وأ ةرخافلا ةنيزلاب وأ ةحيرلاب لخدت تناك نإ الإ هنم ةأرملا

 الو جراخ نم هلظب لظتسي الو كشم هلخدي الو اهتوص عفرت وأ مهل فشكت
 . ةموكحل هلخدي نأ زوجي هنأ مهضعب معزو هيلإ دنتسي

 ضئاح نم دجسملا لوخد نم مكحلا دارأ نم عنمي ال نسحلا وبأ لاق

 دجسملا ةطقلو دجسملا فيقث دفو هع لزنأ دقو مارحلا الإ رفاكو بنجو
 هلزع هلف يلصملا لغشي امم امهريغ وأ بوث وأ لعشك ام هيف ىأر نمو اهريغك
 هامرو بطحلا وأ رمثلا وأ ىونلاك ام هيف دجو نإو هيف هيلع نامض الو هنع

 ام بصناو ترسكناف ةروراق عدسف هءادر رجي دجسملا ريشب لخدو هيلع الف

 نم هوحنو بوثلا جرخي ضعب ناكو ، انامض هسفن مزلي ملو فرصناف اهيف
 . دجسملا

 ىلصي اعضوم دجو نإ نامضلا موزل حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 الإ هعلطي الو هيلع نامض الو هلحم ىع هلزيلف هيلإ فصلا لصتا نإ الإ هيف

٢٣٦٧



 هداسف نم رذحيو هلع ودعلا ةلتاقم زاجو هيلإ ودع وصح نم وأ هحلصم
 . كلذل تلعج نإ زاجو © هءانب نع تلضف هيلع يتلا هتراجحب يمري الو

 وا رادج مده الب دجسملا ةراجحب لاتقلا يدنع زوجيو هللا همحر لاق

 نمو ، نامضلا هيلعو هيلإ ءىجلا نم وأ هورماع كلذ ىلإ رطضا اذإ فقس
 وه نمل هفرع الو ادحأ اهعم دجي ملو ءام نم اسورخ هيف دجوف ادجسم لخد

 زاجو 5 اينغ ولو هنم برشي نم لكل الوعجم هملعي ىتح هنم برشي نأ هل الف

 هضرأ يف اهداقيإ زيجأو ، اهحالص يؤر نإ نوناك يف ران دجسملاب دقوت نأ
 ىسي الو ابيط نإو زوجي الو نتن الو لمق هران يف ىسري الو دامرلا لازيو حالصل
 . ضرألا يف يقلي الو ويغ ران يف اضيأ لمقلا

 هءاقلإ مهضعب زاجأو لاق ، حيحصلا وه اذه هللا همحر بطقلا لاق

 يقليو يمري ضعب نعو ، ضرألا يف هيمر مهضعب زاجأو ، دجسملا ريغ ران يف
 زاجو © مدقتملا رباج لوقل هيف بيطلا روخب لعج زيجأو & لتقيو .رانلا يف

 نإ ماقيو ةعامج روضح دارأ ميقمل نإو صخرو رفاسمل دجسملا لخاد دوقرلا

 تقو ناح وأ هتروع فشكب وأ طيطغ وأ هنم جراخ حيرب سلجملا لهأب رضأ
 مقملا مون يف صيخرتلا نأ ليقو ، همزلت ال هنأل ةالصلل هبني ال ليقو ، ةالص

 ةالص راظتنا نودب ولو ميقمل ولو هيف مونلا زوجي ليقو ث ةلئاقلا يف وه امنإ هيف
 وهو ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ لجرلا عضي نأ رع ىهنو ارارضإ نكي مل نإ
 ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ اعضاو كلذ دعب ىؤر مث ، رهظ ىلع قلتسم
 . دجسملا يف ايقلتسم

 ميرحتلل ال ةهاركلل هنأ هيهنل نيبم هلعف نأ لوقأ ام برقأف بطقلا لاق

 ولو هلام هيف نزخي وأ هزبخي وأ هماعط رفاسم هيف خبطي الو خوسنم يهنلا ليقو
 . اناويح هيف لعجي نأ ال هيلإ رطضا نإ كلذ زوجو © احالس

٢٦٨



 نمو دجسملا يف رعشلا داشنإ زوجي ال هنأ جاتلا يف ركذ هللا همحر لاق

 ظحلف هيف دشني ناسحب هنع هللا يضر رمع رمو 5 هاف هللا ضف هل ليق هدشنأ

 هل لاقف ، كنم ريخ وه نم دنع هيف دشنأ تنك دقل لاقف ث هاهن وأ هيلإ

 ةباحصلا نم ةعامج دهشتساف ةردلاب كتولع الإو كلذ ةحصب نيتأتل

 .رعشلا هيف لوقي اينم ناسحل ىنب ةكلع هنأ يورو 3 هنع كسمأف هل اودهشف
 قحتسي ال نم حدمي نم هنم عنمي هنأ كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 رعش دشني نم هنم عنمي الو ءاسنلا ركذي وأ مذلا قحتسي ال نم مذي وأ حدملا

 يف مونلاو لكألا نأ ركذو ةعاطلا ىلع ثحي امو مالسالا حدمو ةظعوملاو ملعلا

 هذختي نأ الإ هب سأب ال رثكأ وأ ةليل تيبل بيرغك هرهظ وأ دجسملا لخاد

 هركو هبارتب هبرتي نأ هيف اباتك بتك نم ىلع الو ةرورض نم الإ انكسم وأ ةداع
 جسنلاو ةطايخلاك ةفيفخلا ةعيضلا نورخآ زاجأو ، دجسملا يف لمعلا موق

 حورتلا زوجيو © ةالصلا رظتني لماعلا ناك نإ ادحأ يذؤي ال امم امهريغو

 . ملعأ هللاو هلام نم يرتشت الو دجسملا ىف يف حولرمب

_ ٢٣٦٩



 ةحفا صملا يف باب

 هللا يف نيحفاصتم افك قرتفت الو ويغك دجسملا يف حفاصتلا زوجي

 امنأكف املاع حفاص نم هنأ يورو كلذ يور قرولاك امهبونذ رثانتت ىتح
 اريغص وأ لئابب وأ ةقهارم ريغ ىثنأ نإو دحوم ةحفاصم تزاجو ينحفاص

 همامعأو هدادجأو هيوبأل لجرلا ةحفاصمف ةنتف لهأو غابك نكي مل نإ اقيقر وأ

 بناوج هللا يف هيخألو سأرلا ليبقتو ةقناعملا هبرل قيقرلاو ريبكلا هيخأو هلاوخأو
 ىلوتم نيمأ ريغ دي لبقت الو اهل ليبقتو ديب ناحفاصتي ليقو ، ةقناعم عم هقنع

 لجر ماق كنيع هنأ يورو نيدلا يف مظعمل ادي ليبقت زاجو هقتع الو
 . اهكولمب مجاعألا كلذ لعفت امنإ لاقو ، لجرلا دي نم اهعزنف هدي لبقيل

 يف لعف دق هنأ ليلدب ميرحت ال ةهارك هنم اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 لدعلا مامالاك دلاولا ةلبقو ةوهش ةأرملا ةلبقو ةمحر دلولا ةلبقو ةباحصلا نامز

 دلولا ريغو دخب دلو ريغص لبقيو ةدابعو نيز نيدلا يف خألا ةلبقو ةدابع هديب
 فاخ نإ ديلا لبقيو ويغل ةلفط سأرب هدي لبقم لعجيو اركذ ناك نإ سأرب

 ةنتف فخت مل نأ ةقناعمب ةرهاصم وأ عاضرب نإو مرحم ةلبقو لفطكف الإو ةنتف

 باجح ءارو نم هتمرح ريغل هنوك نسحتساو مالكب اهريغكف الإو اضيأ
 . ملعأ هللاو قنعب نإو همأك , تشت ال زوجع ةحفاصم زاجو

_ ٢٧٠ 



 ةرايزل ١ ف ب اب

 نم كلم هادان ىلوتم ريغ ولو اضيرم داع وأ هللا يف هاخأ راز نم يور

 يفو ، كلذ يف بغرو الزنم ةنجلا نم تأوبتو كاشمم باطو تبط ءامسلا
 ءاملعلا راز نم ثيدحلا يفو مهتسلاجمو مهتحفاصمو ءاملعلاو ةبارقلا ةرايز
 ءاملعلا سلاج نمو © ينحفاص امنأكف ءاملعلا حفاص نمو ، ينراز نمك
 لاقو ، ةنجلا يف يعم هللا هسلجأ ايندلا يف ينسلاج نمو ، ينسلاج امنأكف

 نيروازتملاو يف نيسلاجتملاو يف نيباحتملل يتب تبجو لجو زع هبر نع هك
 اميف داهتجالاو مزعلا مهل مت دقف موق نييروازتلا ناك اذإ ليق ، يف نيلدابتملاو يف
 نيبو مهنيب اميف لسكلا مهيلع مت دقف نكي مل اذإو ، مهقلاخ نيبو مهنيب
 بطقلا لاق روسم وبأ هلاق هتعاطل كرتلا نمو لسكلا نم هللاب ذوعنف مهقلاخ

 دنع امل نآرقلا ةءارقو هللا يف ةرايزلا نامزلا رخآ لهأ اهيف دهز ةثالث رثألا يفو

 ةلئاقل وأ موي ضيرملا ةدايعل راسي لهو هيلإ عرضتلاو هللا ىلإ ءاعدلا ةثكو هللا

 مزع ليق مث دقو ، ةعبس محرلو مايأ ةثالث ملسم ةرايزو فالخ ىحضل وأ

 خأل لغش كرتيو ركذ سلجمل رئاسل ام رئازلو مهقلاخو نيروازتم نيب داهتجاو

 . ملعا هللاو هقحب ماقيو رئاز
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 هقحو سلجملا يف باب

 دنع ةمتعلا دعب عاتجاو ايويند نأو مهم ىلع عاتجا فلسلا ةيس نم

 لضفلا يف اوواست نإف ءاعدلاو نارقلاب ماتخو سلجمب ركذلل مهلضفأ

 نإ اليل هيف اوعمتجا دجسم مهل ناك نإو 0 انس مهربكأ دنع اوعمتجيلف

 جتحي مل ام هملع ناتكب هللا دبعي نأ ملاعلا ىلع لع هنعو سلجمب مهنكمأ
 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف لعفي مل نإو ، عفن هيلإ جيتحا نإف © هيلإ

 مل نإو ، هملع رشني نأ ملاعلا ىلعف يتمأ يف عدبلا ترهظ اذإ لاقو ، نيعمجأ

 سلجملا يع هللا لوسر نعو ، نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف لعفي
 سلج ام كلع هنعو ك ءوسلا سلاجم نم سلجم يفلأ نمؤملا ىلع رفكي حلاصلا
 نميف هللا مهركذو ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا مهب تفح الإ هللا نوركذي موق

 اذإ ةزانج فلأ روضح نم لضفأ ملعلا سلجم روضح ةلع هنعو ، هدنع

 مهرد فلأ ةقدصو موي فلأ مايصو ةعكر فلأ نم لضفأو اهب موقي نم ناك
 ةبجاولا ىوس سفنو لامب ةوزغ فلأ نمو ةضيرفلا ىوس ةجح فلأ نمو
 ايندلا رشو ملعلا عم ةرخالاو ايندلا ريخف ملعلاب دبعيو ملعلاب عاطي هللا نأل
 ام كحيو لاقف هللا لوسر اي نآرقلا ةءارقف لجر لاقف © لهجلا عم ةرخالاو

 نأ كغلب امأ ملع ريغب داهجلا امو ملع ريغب جحلا امو ملع ريغب نآرقلا ةءارق

 . ةنسلا ىلع ىضقي ال نارقلاو نارقلا ىلع يضقت ةنسلا

 ةروسلا ةءارق ىلع نوعمتجي ةباحصلا نأ درو دقو هللا همحر بطقلا لاق

 لاق © ةيضابالا رشعم برغملا يف انبهذم اذه لاق دحاو توصب ةدحاولا

 لاق ، نوقابلا عمسيو دحاو أرقي هنأ نيينامعلا انباحصأ هيلع انكردأ يذلاو

 رهاط وبأ هبحتساو لاق ، يكلام وهو سنوت ءاملع نم ينزاملا لاق لألابو
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 ههركو لاق ، يسنوتلا زرحم ةيقيرفاب كلذ نس نم لوأ لاق : لاق © يسرافلا

 ريغصلا تصنيو ملكتيف ريبكلل مالكلا ريغصلا دري نأ سلجملا قح نمو كلام

 هلوأ نم ةقلحك ريودتلا سلجملا قح نمو © نذأتسا امالك ريغصلا دارأ نإو

 اجوع اوأرف سلجملا ةكئالملا تءاج اذإو ، ثيلثت وأ عيبرتب ال هماتخ ىلإ

 مهانعمسو بطقلا لاق & هيف تناك اذإ ةجرفلاب حرفي ناطيشلاو اوفرصنا

 . ةثالث ليقو © ةسمخ اوغلب اذإ ريودتلاو اهيف دعقي هنأ نولوقي
 ادعاصف ةسمخ نم ريودتلا نأ يدنع قيقحتلاو هللا همحر بطقلا لاق

 يف كحضي الو ةباعد هنأل ملعلا وأ ركذلا سلجم يف مسبتلا دمتعي الو

 نمو هذجاون تدب ىتح هلع هللا لوسر مسبت دقو ويغ يف الو كلذ سلجم
 صخرو يويند يف مالكلاو يجانتلا كرتو ءاغصالاو ةنيكسلا سلجملا قح

 كرت هقح نمو 5 ةدالوو راعسألا صخرو رفاسملا مودقو رطملا نع لاؤسلا
 نم حب ملاعلا كحض نإو © هجولا رونب بهذيو بلقلا تيمي هنإف كحضلا
 ةلفغ نمؤملا كحض مكحلا روثنم يفو { اءزج هملع نم بهذأ يأ ةحب هملع

 دنع اغل نمك عجر مث ماق نإ الإ هدوعق رجأ سلجمب كحاضل سيلو هبلق نم

 وهو هل لهأتمل حزحزيو مسبتلاب سأب الو هناكمب بات نإ صخرو ةبطخلا

 نأ يغبني الو ةبقر قتعأ نمك ملسمل حزحزت نمو ، ةقلحلا هجول برقيو ,للوتملا
 قرألا لايكملاب لانكي نأ دارأ نمو ، حزحزي لب سلجملا يف ويغل دحأ موقي

 نم موقي نأ دارأ اذإ ليق © ةيالا .. كبر ناحبس سلجملا نم ماق املك لقيلف

 كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال كدمحيو مهللا كناحبس لقيلف سلجملا

 سلجم يأ يف هنم ناك ناوغلل ةرافك اذهف يلع بتو يبونذ يل رفغا مهللا
 حسف نمو { رانلا سلجملا يف اودقوي نأ زوجيو { رذعل الإ هلجر هيف دمي الو ناك
 ةبجك قوطم عزنب سأب الو كله كلذ قحتسي هنأ نظف ناكم نع هل
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 ءايشألا هذه سبلت الو سلجمب لجر وأ سأر سابلو متاخو ةمامعو صيمقو
 ناك نإو ، فيغرلا نم ةرسكلاو ةرمثلاك ريسيلا لكألاب سأب الو هيف اهوحنو
 مهحالص هنم اوعمتسيو هورضحي نأ مهيلع هقح نمف موق دجسمب سلجم ملاعل
 يف مهحصن مهيلع هلو مهسفنأب نإو هنم ملعتي نمو © هونيعيو مهايندل نأو
 نع ملعلا ناتك عسي الو مهيلع هدنع امم متكي الو مهل ربصلاو ءارقالاو ملعتلا

 ريغ اهاطعأ نمو ، اهملظو مهملظ اهلهأ ةمكحلا عنم نم نإف ملسم لئاس

 يف ردلا يقلمو ؤلؤللا ريزنخلا دلقمك ناكو اهبر ىلإ هتمكاحو اهملظ اهلهأ
 عطاقل حالسلا يطعمك ناك هب رضي نمل املع ىطعأ نمو ، بالكلا هاوفأ

 هدنع تناك ولو اهب ءاتفالا نع فقوت وأ هللا دنع امل ةلئسم ىتفأ نمو قيرطلا

 ءامسلا نيب ام تام ةضف وأ ابهذ ةيدك قفنأ نمك فقوتلا هل زوجي ثيح

 يف دحاو مويو امهتيلك ةضف ةيدكو بهذ ةيدك قفنأ نمك ليقو ، ضرألاو
 ملعي نمو { ةنس ةئام دباعلا ةدابع نم ارجأ هللا دنع مظعأ ريخلا سانلا ميلعت

 ءاوهلا يف ريطلاو ضرألا يف باودلاو ءامسلا يف ةكئالملا هل رفغتست سانلا
 هللاو دباع نمؤم فلأ نم سيلبإ ىلع دشأ دحاولا ملاعلاو رحبلا يف ناتيحلاو
 ملعأ
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 مالألا قح يف باب

 دقف هللا ىصع نمف نكامألا اذكو اهقلاخ اهيف عاطي نأ مايألا قح نم
 لخدو مدا قلخ هيف ةعمجلا موي اهلضفأو ناكملا كلذو © مويلا كلذ ملظ

 ةعاسلا موقتو هيف تامو هيلع بيتو ضرال ١ لإ طبهأو حورل ا هيف خفنو ةنجلا

 نم اقفش سمشل ١ علطت ىتح ةعمجلا ةليل ةخيبصم يهو الإ ةباد نم امو

 دوهيلا هكرتف باتكلا لهأ ىلع هميظعت ضرف موي يهو سنالاو نجلا الإ ةعاسلا

 0١5 ثيدح ف يورم كل ذو نايصع كل ذو دحللا لإ ىراصنل او تبسلا لإ

 موي ىلإ اودتهي ملو مهنيد هيف اوميقيل هنوراتخي عوبسالا نم موي مهيلع ضرف ليقو
 لصحيف هلك مويلا اودهتجيل ةمهبم ةيصق يهو ةباجالا ةعاس هيفو ةعمجلا

 ةعمجلا تاعاس رخآ يهو ويغ يف تانسح رشعب هيف ةنسحلاو ميظعلا رجألا
 ةالصلا ىلإ هفارصنا ىلإ ربنملا ىلع بيطخلا سولج نم وأ ةريخألا ةعاسلا وأ

 . بورغلا ىلإ رصعلا دعب نم وأ
 ةعمجلا تاعاس يف لقتنت اهنأ رطانقلا يف راتخاو هللا همحر بطقلا لاق

 عم ليقو ، لاوزلا تقو ليقو ، سمشلا عولط تقو ليقو ، ردقلا ةليلك
 نيب ليقو © ةرم ةئام هسمش عولط دنع هيف صالحال ا ةءارق هقح نمو نا ذالا

 ركذلا سلجم روضحو رصعلاو رهظلا نيب ليقو © هبورغو رصع ةالص
 ةحتافلاب هتالص لبق تايحت عبس ع وكرو ةرايزلاو ةقدصلاو ةفاظنلاو لاستغالاو

 نمو هاحضب ةالصو موصو ةعكر لك يف اثالث اهأرقي صالخالا ةروسو
 قش ] نأ الول كر هنعو ةالص نيرشعو سمخب هب ةالصلاو كوستل ا ةفاظنلا

 كارالا دوعب وهو ءوضو لك دنعو ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع

 ناريثي امهنإف ناحيرلاو نامرلا دوع ريغ دوع لكب زوجيو لضفأ هقرعو لضفأ
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 فعسلاب للختي تأ صخري نم مهنمو صوخلاو بصقلا ريغو ماذجلا قرع
 اموي نيعبرأ هل ضقت مل صوخلاب للخت نمو لخنلا قرو وهو صوخلا وهو
 ال رع هنعو ث ةليلو اموي مهلا هللا هثروأ بصقلاب للخت نمو دكب الإ ةجاح
 هيزنت ليقو © ميرحت يهن ليقف { رهاط وهو الإ ارعش صقي الو ارفظ مكدحأ ملقي
 نمو فهكلا ةروس اصوصخ ةعمجلا ةليل ةءارقلا نم راثكالا بحتسيو

 رفغو ةكم ىلإ اهأرقي ثيح نم ارون يطعأ اهموي وأ ةعمجلا ةليل اهأرق
 كلم فلأ نوعبس هيلع ىلصو مايأ ةثالث لضفو ىرخألا ةعمجلا ىلإ هل

 ناكو ، لاجدلا ةنتفو بنجلا تاذو ماذجلاو صربلا نم يفوعو حبصي ىتح
 نورفاكلا اهيأ اي لقب ةعمجلا ةليل نم برغملا ةالص يف ارقي هكلع يبنلا

 موي روزيو نيقفانملا ةروسو ةعمجلا ةروسب ءاشعلا يفو دحأ هللا وه لقو ..

 ىضرملا نم وريغ رزيلف ملسملا ضيرملا دبي مل نإو ، ملسملا ضيرملا ةعمجلا
 راز روزي نم دجي مل نإو ث هتبارق روزيو ريبكلا خيشلاو ملسملا ملاعلا روزيو

 هل بتك رافغتساو ركذب هدحو هراهن متخ نمو ث هيف ىلضو اعدو دجسملا
 . ملعأ هللاو هلك راهنلا

_ ٢٣٧٦



 مال سلا باب

 مالسلاب وأ مكيلع مالسب هييحي نأ هاخأ يقل ملسم لكل بدن
 رادلا ريغ يف ولو مالسلا بوجوب ضعب لاقو هللا همحر بطقلا لاق { مكيلع

 امنإو ، ةنس هنأ حيحصلاو لاق { راثالا نم ريثكو جاهنملاو جاتلا يف اك تيبلاو

 بتك مكيلع مالسلا لاق نم كقيلَع هللا لوسر لاق ، تيبلاو رادلا يف بج

 نورشع هل بتك هللا ةمحرو مكيلع مالسلا لاق نمو { تانسح رشع هل

 © ةنسح نوثالث هل بتك هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا لاق نمو ، ةنسح

 ماين سانلاو ليللاب اولصو ماعطلا اومعطأو مالسلا اوشفأ لاقو در نم اذكو
 نم وهو مهنيب اميف هيلإ نونئمطي سانلا نيب نامأ مالسلاو مالسب ةنجلا اولخدت
 . نيحلاصلا قالخأ

 ملست نأ كيخأ بلق يف دولا نتبثي ثالث هنع هللا يضر رمع لاق

 فيك ينغي الو هيلإ هءامسأ بحأب هوعدتو سلجملا يف هل حزحرتو هتيقل اذإ هيلع
 مالسلا نع ريخب كاسم وأ ريخب هللا كحبص وأ تيسمأ فيك وأ تحبصأ

 . درلا نع الو نونسملا مالسلا نع الو بجاولا
 ركذي امنإو ، قالخألا نساحم نم كلذ معن هللا همحر بطقلا لاق

 © رجفلا عولط ىلإ لاوزلا نم ءاسملا ركذيو لاوزلا ىلإ رجفلا علط اذإ حابصلا

 لاوزلا نم ءاسملا ركذيو لاوزلا ىلإ ريخألا ليللا فصن نم حابصلا ركذي ليقو
 هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مالسلا مكيلع وب درلا مزليو لزألا ليللا فصن مامت ىل

 . مالسلا مكيلعو ىلع رصتقا الإو يلوتم ناك نإ
 هتيصعمب اومكحو انفلس دنع رفكي مل مالسلا دري مل نمو هللا همحر لاق

 ىلاعت هلوقل ضرف درلا نأل رفاك هنأ يدنع يذلاو لاق ، رفكب اومزجي نأ نودب
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 ال نم كيلع ملس نإ جاتلا يفو لاق ، هل اهودر وأ اهنم نسحأب اويحف ظط

 ىلع دري الو زوجي ال ليقو & كيلع الف هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو تلقف هالوتت

 هللا مالس يلوتم ريغل زوجي الو هقزر يف ينع نإ الإ هتاكربو هيف فقوتمو قساف
 ءاعد هوحنو كءاقب هللا لاطأو ةيفاعلا وأ بايثلا نم هيلع ام ىنع نإ الإ كيلع

 سيل الهسو الهأو فالخ يلو ريغل هتزاجأ يفو در درلا ةينب هللا كايحو در ال
 ىلع در الو مالسلا هيلعو كيلع لاق كيلع ملسي نالف هل ليق نمو ، اضيأ درب

 يفكي الو مالس كلذب داري ولو امهيغ وأ هدي وأ هسأر هيلإ كرح هآر نم
 نأل مهدنع هارجأ ءدبلا ظفلب دروأ درلا ظفلب ملس نإو ، درلا يف اضيأ كلذ
 ىلع هدر بجي الو غابكال غلاب دحوم لك ىلع ملسيو دحاو ىنعملا لصأ
 ام كرتاف بيقر كيلع هللا نأ كلوق ىنعم ايوان ملسي نأ هلو ملس نإ يغابلا

 . ةمالسلا ىنعم ايوان ال يصاعملا نم هيف تنأ

 يدوهيلا ىلع دريو نامأ هنأل اقلطم عنملا يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 © مالسلا :مكيلع وب هيلع دري ليقف ينارصنلا يف فلخلاو تلق ام كيلع وب

 . متشلا اهمالسب ينعت دوهيلاو هلثم نيكرشملا رئاسو تلق ام كيلعب ليقو
 مكيلع ماسلا لوقي امنإف دوهيلا نم دحأ مكيلع ملس اذإ كفع لاق

 . تلق ام كيلعو اولوق نكلو توملا ماسلاو
 ىلع مالسلا در مدع نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 فصتي ل نمف مهيلع انددرل نوشغي مهنأ الولف مهمالس يف نوشغي مهنأ دوهيلا

 ىراصنلا الو دوهيلا اوعدبت ال يع هنعو هيلع انددر نيكرشملا رئاس نم شغلاب
 ىلع ملسي الو هقيضأ ىلإ هورطضاف قيرط يف مهدحأ متيقل اذإو ث مالسلاب
 وأ ةالصكب هدر نع لوغشم ىلع ملسي الو ىلوأ باب نم نيكرشملا رئاس
 ةجاح ءاضقل ءالخ يف نم وأ برش وأ لكأ وأ مميت وأ ءوضو وأ اهل رهطت
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 دجسم يف نم وأ ويغ وأ نآرقلل ةءارق وأ ركذب وأ ةماقإ وأ ناذأب وأ ناسنالا

 . مالسلاب قحأ امهيف نم نأ ليقو ، سلجم وأ ليق
 ملسي هقلع هنأل دجسملا يف ميلستلا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ملسي الو دجسملا يف ملستلا ةنسلاو مهيلع ركني الو دجسملا يف سانلا هيلع

 وأ تيبلا نم اجراخ دعق نم امأو 3 هنفد وأ ربق رفج وأ ةزانجب لوغشم ىلع
 يف نم ىلع الو هيلع ملسي هنإف ةزانجلا رظتني تيملا هيف ناك يذلا رادلا

 وأ مون وأ ركس وأ اهعامسإ وأ ةبطخ عامس وأ ةيبلتلا وأ ءاعدلا يف وأ مامحلا

 ىشخي ةباش وأ لفط وأ نونجم ىلع الو اقلطم عازن وأ مكاحت وأ عامج وأ ساعن

 . اهب ناتتفا

 همحر ديز نب رباج نعو & قسافلا دازو لاق رجح نبا كلذ ركذ لاق
 الئل لاقف هل ليقف ةربابجلا نم مالسلا دري ال نم ىلع ملسي ال ناك هنأ هللا

 يضقي نم دري الو قسافلا ىلع ملسي ليقو ، ضرفلا عييضتل ببس ينم نوكي

 درلا نع لوغشم ىلع ملسي الو فالخ غارفلا دعب هموزل يفو ناسنالا ةجاح
 يفو ةيصعم يف نم ىلع الو نايرع وأ ليقث لماح وأ ضيرم ىلع الو اقلطم
 نيب زاجو درلا بوجو حيحصلاو هيلع درلا يف اذكو نالوق يبصل ا ىلع مالسلا

 ىلع ةأرما الو ةأرما ىلع لجر ملسي ال ليقو ، صحف وأ لزنمب ءاسنو لاجر
 صحفلا يف ةأرملا ىلع لجرلا مالس هركي ليقو © ازوجع وأ ةباش تناك لجر

 . هيف ضعب امهعنمو هيف هيلع ةارما مالسو

 نأ هلو هيلع ملست نأ اه بدني هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 تتمأ نإ زوجع ريغ وأ ىهتشت الو يهتشت ال ازوجع تناك نإ اهيلع ملسي

 هترهنف ةأرما ىلع ملس رمع نأ يورو صحفلاو لزنملا يف هنمو اهنم ةنتفلا
 ىلع زاجو « كامرلا ىلإ ليخلا ليهصك ءاسنلا ىلإ لجرلا مالك نأ هل تلاقو
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 ريثكلا ىلع ليلقلا ملسيو مه ةناهإ ةطرشو رابج ىلع ال هسكعك هتمرح
 نايشاملاو دعاقلا لع بكرلاو بكارلا ىلع يشاملاو ريبكلا ىلع ريغصلاو
 اضرف درلاو ةنس ؤدبلا ناك ولو مظعأ اقلطم يدابلا رجأو يدابلا امهلضفأ

 نم هيف ام عم هل اببس ناك ذإ ضرفلا رجأو ةنسلا رجأ يدابلل نأ كلذ هجوو

 يزجي ال ليقو ، در وأ ءادتبا يف ةعامج نع دحاو يزجيو ةشحولاو ربكلا ةلازإ
 اوناك نإ دحاولا يزجيو نيفقاو اوناك نإ اعيمج درلا مهمزلي ليقو ، درلا يف دحاو
 اذإو نييقالتملا نيب ةنس مالسلا نأل زاج مئاق ىلع دعاق ملس نإ ليقو ، ةاشم

 ليق ، بدنو لضاف ىلع لوضفمو ريبك ىلع زيغص ملس قيرطب نالجر قالت

 بكارو قيض يذ ىلع عسو يذو فئاخ ىلع نماو ريقف ىلع ينغك هسكع
 ىلع لزانو هيغ ىلع سرف بكارو ليلق ىلع ريثكو ريغص ىلع ريبكو شام ىلع
 مرغو امهيف سكعلاب ليقو ، عضاوت هب ءادتبالا نأل فاح ىلع لعنتمو علاط
 نإ مالسلل ديعم ىلع دريو هجولا ةقالطو مسبتب فيعض ىلع يوقو نيدم ىلع

 مل نم ىلع سيلو هيلع دريو فارصنالا ديرم ملسيو مالسلاب انتاف نكي م
 ةفلاخل ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا لئاقل زوجي لب درلا بجي الو هدر هعمسي
 هوحنو غابو كرشم يزجيو نالوق لفطلا يفو نونجم در ةعامج نع يزجي الو ةنسلا
 نم مالس وأ كيلع هللا ملس وأ كيلع هللا مالس يلوتمل لاقي نأ زاجو ةأرماو

 دارلا لاق نإو © كيلع هللا درلا يف يزجي الو ويغل نإو كيلع هللا ال كيلع هللا

 درت مل ةنسلا نأل هيزجي ال ليقف هللا كايح وأ ةيفاعلا هللا كقزر وأ هللا كمحر

 ىلع نأف مالسلا كيلع دارلا هل لاقف © ةيفاعلاب ءاعدلاب ادتبا نإو ، كلذب

 ةغل يأب درلا بجيو درلا دارأ نإ ال مالسلا ءادتبا رخالا هب دارأ نإ درلا ليألا

 نإو درلاو مالسلا حصو هنم تمهف نإ اهئدتبم ىلع مهفت مل نإو درلا يزو
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 ىصعو هبنت وأ ركذت نيح أدتبم ةبيغ دعب نإو لفاغلاو يسانلا هديو ةراشإب
 ملس نإو 0 متع ديبع ىلع مالس الو لمعب هعطقي ل ام هدريو هكرت دمعتم

 . ملعأ هللاو لضفأ ناك مهيلع
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 ناذئت دالا باب

 نإ ىصعو نذأتسي نأ ريغلل نكس تيب يف الوخد دارأ فلكم لك مزل

 تيبلا لهأ عمسي ام ردقب اهناسلب وأ بابلا قدب ةأرملا نذأتستو هنودب لخد
 دعب لوخدلا لبق ملست امنإو ، اهيلع ريض الو كلذك ملستو رثكأ ال
 . بابلا قدب لجرلا نذأتسي الو هلبق وأ ناذتتسالا

 ليق ردهو زاج ةأرملا قد هقد فلاخ نإ هلعلو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ جتلم هلعلو هلاح ملعي ىتح برضي ال ليقو © ادمع هنودب لخد نم مد
 راد يف ناك نإو دعتم هنأ ملع اذإ هبرض ليق زاجو 0 امهريغ وأ ناركس

 ناذئتسالا ركنأ نإ كرشأو هلوخد ديري يذلا بابو اهباب ىلع نذأتسا نكاسم

 الوخدددجي نأ ومأيو هاهنيو هدري نأ نايسنب ولو هيلع الوخدم مزلو مالسلا وأ
 يهنلاو رمألا ريغب هملكي الو هيلع لوخدملا ريغل تيبلا ناك ولو ناذثتسالاب

 جرخي يسانلا اذكو عجري ىتح هتجاح يضقي الو هنم ضبقي الو هلواني الو درلاو
 نايسن دعب اضيأ اوركذ نإ كلذب هورمأي نأ تيبلا لهألو ركذ نإ نذأتسي م
 يف رظنلاو نذإ الب اهلوخد مرح امك نذإ الب تويبلل رظنلا مرحو بجاو كلذو
 لوخد زاجو ، رمتلاو ىونلا طلخك ءاعدلا بجحي امم ليق نذإ الب تويبلا
 رجفلا لبقو ةلئاقلا ريغ يف نذإ الب نإو دلاو ىلع لفطك كلام ىلع كولمم
 وأ اكولمم ولو قوف امف يسامح لفطل ناذئتسا نودب اهيف هركو ءاشعلا دعبو

 فشكو عامج ةنظم تقو وه هلك تقولا كلذ نال ةكولمم نإو ةيسامخ ةلفط

 رطضمو ةجوز نطب ىلع مونك هيلع ىري نأ بجي ال لاح ىلع دوجوو ةروع
 هسفن فلت هب فاخ ام لكب وأ رطم وأ حير وأ درب وأ رح وأ عبس وأ ودعب
 هنودب لوخدلا زاجو هل نذؤي مل نإو ، لخديو نذاتسي نأ تيب يف لوخد ىلإ
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 هيف وأ مده وأ قرتحا وأ قرس نإ تيب لخدي مهضعب لاق لامل نإو ةيجنتل

 لاب تئاغتسا نإ اهجوز اهبرضي ةأرما ىلعو ناذئتسا ريغب ثيغتسم وأ ةبيصم
 افازج هلهأ براض ىلع لخدي ليقو 5 ةثاغتسا ريغب تخرص نإ ال نيملسملابو

 . اقلطم نذإ الب

 لخديو نذأتسي نأ هلك كلذ يف يدنع ىلوالاو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع نذإ الب لخديو كلذ الإ زوجي ال هنأ يل رهظ مث لاق نذالل راظتنا نودب

 اذكو هل نذأي نم نكي مل نإ بارشو ماعطك هب هعفني امب فندم ضيرم
 ال تيب لكو مهعفن ىلع ركذ نمم دحاوب لوخدلا ديرمل يلصملاو مئانلاو مصألا
 هنم قرس اذإ قراسلا عطقي ال تيب لكو هلخاد لإ رظني ال نذإب الإ لخدي

 اهجوز تيب يف ةأرملا نذأت ال هع هنعو هلوخد يف ناذتتسالا ىلإ جاتحي ال
 . ملعأ هللاو هنذإب الإ اعوطت يلصتف اهشارف نم نموقت الو هنذإب الإ
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 لوخدلاو ناذتتسالا ةيميك يف باب

 ىبأ نإ الإ هدمعتي مل نم رفكي الو ضرفلاب انواهت ناذثتسالا كرت مرحو

 لك نيب اثالث نذأتسيو ةرم ليقو © اثالث لوخدلا ديرم ملسيو هنم ةبوتلا نم

 . ءاش ام دحاو لك نيب لصفي ليقو { نيتعكر ردق رخاو ناذئتسا

 نإف ناذثتسالا ىلع مالسلا ميدقت حيحصلاو .هللا همحر بطقلا لاق

 أدب نم يور املو © هل نذؤي الف ملسي مل نم يور املو عجر الإو لخد هل نذأ
 . هبجت الف مالسلا لبق مالكلاب

 فقي ىتح موق تيب دحأ لخدي ال جاتلا يفو هللا همحز بطقلا لاق

 اثالث الوأ نذأتسي ليقو ، لوخدلا بلطي مث هيلع اوديو مهيلع ملسيو هبابب
 وب ] يور & تركذ ام اندنع حيحصلاو لاق 0 لوخدلا لبق ملس هل اون ذأ نإف

 لوسر ىلإ ةيمأ نب ناوفص ينثعب لاق هنأ لبنح نب ةدلك نع يذمرتلاو دواد

 ٢ ملسأ ملو تلخدف ةكم ىلعأب رع يبنلاو سباغضو ةيادجو نبلب لزع هللا
 راغص سباغضلاو ناوفص مالسإ دعب كلذو مكيلع مالسلا لقو عجرإ لاقف
 . ىثنأ وأ ناك اركذ ءابظلا نم ريغصلا ةيادجلاو ءاتقلا

 { نوحلصتسي ةيناثلاو & نوتصني ىلألا اثالث ناذئتسالا دل لاق

 مل نإو ، رادلاو تيبلا بر نذإب لوخدلا زاجو & نودي وأ نونذأي ةثلاثلاو
 © ناذئتسا نودب نإو هيلإ لخد لاعت لخاد نم لاق نإو 0 اهيف وأ هيف نكب

 © هحاتفم هاطعأ وأ هتيب يف هيتأي نأ هيلإ لسرأو هتيبل الجر لسرأ نإ اذك
 . كل نذأ دقف لوسرلا كءاج اذإ كفع لا

 مالسلا مزلي الو نذأ لوسرلاو حاتفملا رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 ةيالا يف نرق هنأل ناذئتسالل جاتحا اذإ مزل امنإو © عبرألا روصلا هذه يف
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 مل ناذثتسالا نكي مل اذإف ، ناذئتسالل انكر لعجو هعم بجوو ناذثتسالاب

 بر ريغل نإو الفط وا ىثنا ةما وا ادبع نإو هيف دجو نم نذإب حصو مزلي
 هل نذأ نمو ، نذإ الب وأ بصغب هيف دجو نم لوخد ملع نإ الإ تيبلا

 تيبلا فلتخي نمو ث ةنازخلا مث تيبلا مث رادلا لخد تيب يف ةنازخل لوخدب
 وأ حيحصلا وهو لوألا ناذتتسالا هيفكي لهف جورخو لوخدب ةجاحل ويغ
 يف رخال لماع اذكو 5 نالوق تيبلا يف الوخد دارأ ةم لك يف ناذئتسالا ددجي

 دارأو جرخ نإ هددجي له لمعلا كلذ ريغب لغشي مل نإ رجأ الب نإو هتيب
 نذإب لخدي الو اهب عفتنم ةميق مرغ مزلو مارحلا تويبب عفتني الو ال وأ لوخدلا

 نإو ، تيبلا جراخ دجو نإ لفطب الو ابصغ وأ نذإ الب لخد هنأ بارتسم
 امهرمأي نأ زاجو © تيبلا جراخ كلذك هدبعب الو تيبلا برل انبإ ناك

 ىلع دحأ لخدي الو تيبلا بر ريغ لفط ليق اذكو هيلع انذأتسيو لوخدلاب
 وأ ةنتف وأ لايعلا بحاص نم ةهارك فاخ اذإ دبع وأ لفط نذإب دحأ ميرح

 . ةمهت وأ ةبير
 بر دبع لمعتسي نأ هل زوجي ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ريغب اهلمعتسا نإو 0 ةلالدلاب الإ ويغ لفط الو ويغ دبع الو هلفط وأ تيبلا

 يف دبعلاو لفطلا لامعتسا زوجي ليقو ، مرغو ىصع امهبر ةعفنم الو ةلالد

 الو امهفورعمو رئبلا ىلع امهنم ءاملا ذخأو ناذثتسالاو هيبأو هديس ىلع لوخدلا
 نإو ، تيبلا لخاد ناك نإ الإ ناذتتسالاب الإ لخدي ال نف نذإب لخدي
 ةأرما هل تلاق نإو ، ءاش نإ لخد تئش نإ لخدأ نذأتسمل تيب بر لاق

 نذأت ىتح لخدي الو هتطغ نإ لخد لخدا مث يسأر يطغأ ىتح ربصا هنم
 ال تئش ىتم يتيب لخدا هبر هل لاق نإ لهو © اليلق ربصا تلاق نإ هل

 فالخ هنودب نإو دحأ هب نكي مل نإ هل زاج وأ نذأتسي ىتح هلخدي
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 امومع نذأ دقو © قولخ قح ناذتتسالا نأل يناثلا هللا همحر بطقلا ححص

 نم لك هل لاق اذإ اوفلتخا اك كلذو دحأ تيبلا يف نكي مل نإ هنم عنام الف

 لاملا بر رضح ههني مل ام ليقو 5 اثالث ليقو ، ةم لكأي ليقف هل دحي ملو يلام
 فايضالاو تيبلا بحاص نم لكل زاج ةفايض ال هتيب ىلخ نإو ، باغ وأ

 ىلع لخدي الو دحاو نم رثكأ هيف يقب ام نذإ الب مهيقان ىلع لخدي نأ
 هلوخد هيلع لد نمل زاج تيبلا بر رضحي مل نإو ليق ، نذإب الإ دحاولا

 لوخدلا ديرم لخدي الو هلوخد ديرمل نذأيو دحأ هيف نكي مل اذإ ناذئتسا نودب

 نال اطايتحا ةلالدلاب نذالا هل زاج ولو نيمأ ريغ وأ انيمأ ناك اقلطم هنذإب

 زوجو ام ءيشب بلقلا ريغتب ريغتي نالطبلا عيرس فيعض ةلالدلا باب
 نأ زاج كاسمإ وأ ةيراع وأ ءاركب تيب هديب نمو انيمأ ناك نإ هب لوخدلا

 جراخ رمأ نإو ، هلخاد ناك نإ هبر نذإبو هجراخ ناك نإو 2 هنذإب لخدي

 سيل يهانلا نال هبر نذإ دعب هيهنب لغش الف هيف نم هاهنف هيف لوخد ديرم هنم

 نيجوزلا دحأ نذإب الو تيبلا هل نمل رظنيو كلذ سكع يف لخدي الو هنكاسب
 ال اك هتكرش يف الضافت ولو امهنيب اكرتشم تيبلا ناكو رخالا ضري ملانإ
 زاجو ، كرتشملا يف الضافت ولو اعنمو انذإ افلتخا نإ نيكرتشم لام نم لكؤي

 ديسلا ىهنو دبعلا رمأ نأ الإ دبعلا هاهن ولو هب رمأيو هدبع تيب لوخد ديسلل
 لخدي الو هيف نكاسلا هنأل دبعلل رظنلاف الإو ديسلل تيبلا ناك نإ اذهو
 . ملعأ هللاو نذإب الإ هتامعو هتاهمأو هتخأ ىلع لجرلا
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 بجيال امو ناذتتسالا هيف بجي اميف باب

 وأ رعش وأ ربو نم نإو تنكس نإ ريغلا تويب يف ناذئتسالا بجي

 اذكو لجار ريغ كلذك ماد ام هتيبم وأ رفاسم ليتمو صوصخلا اذكو دولج
 ىل تيب يف الو 3 هلهأ كلذ راوي مل نإ بجي الو ةبرزملا ةنجألاو اهلهأل نفسلا
 قدنفك ابطح وأ انبت ولو لام نم ءيش هيف نكي مل نإ اقلغم ولو نكسن
 وأ ءيش هيف نكي مل ولو ، قلغم تيب لك يف بجي ليقو 5 هعاتم هيف رفاسم
 عضو اذإ ليقو ، اقلطم توناح يف نذإ الو ماق ام نكسي مل نإو رعشك ناك
 رصق وأ ةضحم وأ دجسم يف الو اومله سانلل ليقو 5 اهباب حتفو عاتم اهب

 وأ مامإ سلجم وأ ءاضقلل ضاق سلجمو ةروصقم وأ مامح وأ قدنف وأ ةماعل
 عفادل وأ هزهجل تيم هيف وأ هلايعل ال عناصل وأ ةالص وأ ملع وأ ركذل تيب

 هعاتم ال هتيب نم هلايع جرخأ نمو ، كلذل هبر هالخ سرع ماعط وأ ارض هنع

 نم جاتحم جرخ نإو ، نذالا نم دبال ليقو © نذإ الب هولخد ةفايض ال
 نإ مهظاقيإ فاخو تيبلا لهأ دقر دقو عجر مث جورخلا ىلإ اليل فايضالا
 لخدي لب نذأتسي ال وأ اقلطم لخدي مث نذأتسي لهف بالكلا وأ نذأتسا
 لوخدلا زاجو 0 لوالا حيحصلاو فالخ نذالا نم دبال وأ ناذئتسا الب

 لك نذأتسيو هسكعك مالس الو نذإ الب اهتيب يف هتيرس وأ هتجوز ىلع جوزل

 ف انكس نإ ال هدحو هب امهدحأ نكي ل نإ ويغل تيب يف رحلا ىلع امهنم

 ناك ولو لوخدلا نع رخالل امهدحأ عنمب لغش الو امهريغل نإو & تيب

 ولو اهيلع لخديو ، ناسنإ هعم نكي مل نإ رخآ يف رخالاو تيب يف امهدحأ
 ال ةمصع امهنيب تيقب ام رهاظ وأ اهنم ىلآ وأ ايعجر قالطلا ناك نإ اهقلط
 دارأ نإ حنحنيو ملسيو هيلعن قفصي ليقو & كلذك هيلع لخدتو ، نذاب
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 نإو 0 اهتيب يف ىرخأ ىلع لوخدلا تدارأ نإ ةرضلا نذأتستو اهيلع لوخدلا

 ةرضلا تيب يف اهجوز دجوت نإ ناذثتسا نودب اهلوخد زاجو & اهجوز هب ناك
 عنملا راتخملاو اهترض اهعنمت مل نإ هب ناك نإ اقلطم تلخد هل تيبلا ناك نإو

 تيب لخديو هيف دجوتي ل نإ ناذئتساب الإ هل تيبلا ناك ولو اهلوخد نم

 مالس الو نذإ الب لخديف لخدن انهاه نم لوقي ليقو ، هب نم نذإب كرشم
 نإ ويغيل مرحم وأ ركنم وأ ملظ هيف تيب لخديو ، لوألا حيحصلاو عنمي مل نإ
 لخدو روسك لخادلا نود هباب قلغ نإو ، نذإب ال هتمهت تققحت وأ ملع

 اذإ رساكلا نمضيو رسك الب لخد الإو لوخدلا نم عنم نإ وك ىلع نإو

 ىلإ مدقتلا هل زوجي ال مهضعب لاقو 0 ةقداص اهدج ملو هتمهت ىلع لخد

 هيلإ لخد هيلع لوخد نم هعنمو ويغ تيب يف لام هل نم اذكو ةمهتب رسكلا
 نذإب الإ لخدي الف هل نذأي نم وأ تيبلا بر دجي مل نإ امأو ، نذإ الب نإو

 الو هنودب هيف هبر هيلع مجه هتيب بصغ ام بصاغ لخدانإو ، عنملا ءافتنال

 بصاغك ع وري الو هنم هيف ىراوت نإ هتيب يف نذإ الب نيدم ىلع ميرغ مجهي

 ذخأ امك هراسيإ ىلإ هل يدؤي ام دجي مل نإ هميرغ نم ىراوتي نأ هلو قراسو
 يبنلل نكي ملو هيلع قيضو لالب بلوط املو ومأب كلع يبنلل نيدلا لالب

 . ملعأ هللاو دجي ىتح هبلاطي نمع رتتسي نأ الالب رمأ يدؤي ام دف

_ ٢٨٨ _



 ةمتاخ

 ىلع نيجوزلا دحأو اهتيب يف ةأرملاو هتيب يف لجرلا ناذئتسا ءافجلا نم
 دجلاو مألاو مهريغ هب نكي مل نإ هديبعو هلافطأ تيب وأ هدحو ناك اذإ رخآ
 ال نونجملاو متيلا ةفيلخ اذكو مهلافطأ تويب يف نوملسيو نونذأتسي ةدجلاو
 نذإ الب لوخد تيب يكرتشم نم لكل زاجو مالسو نذإب الإ امهتيب لخدي
 يمأ ىلع نذأتسأ لاق نمل كنع هلوق نأل همأ عم نكس ولو مهلك هونكس نإ
 مل نمل نذالاب زاجو اهنبا عم ال تنكس مأ يف وه امنإ ةنايرع اهارت نأ بحتأ

 مالسلا ابابحتسا لاق هيف نكاس ال اتيب لخد نمو مهنم هيف مهعم نكسي
 ملسي ليقو ادجسم لخد نم اذكو نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انبر نم انيلع

 . ملعأ هللاو هيف نم ىلع

 لوصألاو عورفلا ملع يف لومأملا ةياغ نم يناثلا ءزجلا خسن مت
 يشاطبلا سماش نب دمحم هلل دبعلا هففصم ملقب

 كرابملا ناضمر نم سماخلا موي يف

 تيب ه٦٧٣١ ةنس

 ةدلب نم ةعيدبلا

 لافسلا

. ٢٨٩





 ..................................... ةاكزلا باتك

 ......................... .... بوجولا رادقم ف باب

 .................... بوبحلا ةاكز بوجو تقو يف باب

 .................. داصحلا تقو لامعلا هلكأ اميف باب

 ............... ةلامحلاو ةراجلالاو قادصلا ةاكز يف باب

 .......................... لوحلا لامكتس ١ ف باب

 ................................... تيقوتلا ف باب

 ............................... ضورعلا ةاكز يف باب

 ................................ ضارقلا ةاكز ف باب

 ............................... منفلا ةاكز ف باب

 ................... هلاوزو تقولا توبثو ةدئافلا يف باب

 ....................... هضاقتناو تقولا توبث يف باب

٢٣٩١



 عوضوم ١

 ..................... منغلا ةاكز ف ىطعي اميف باب

 ................................. لبإلا ةاكز ف باب

 ................................. رقبل ا ة اكز ف باب

 .......................... ةاكزلا هل ىطعت نميف باب

 ................................. ٥ ةاكرل ١ عف د ف باب

 .................. 5 ةاكز ١ ف هلعف مامالل زوجحم اميف باب

 ................. ةاكزلا عفد يف ةفالخلاو ةلاكولا يف باب

 ................................. ةاكزلا ذخأ يف باب

 ............................ موصلل ةينل ب اب

 ........................ بودنملاو مصلا باب

 ...................... اهموص بودنملا مايألا باب
 .......................... هوركملاو مرحملا موصلا باب

 ................................ فاكتعالا باب

٢٩٢



 ةحفصل ١ عوضوم ١

 ١٤٤ .......................................... جحل اباتك

 ١٥٤ .......................... هجورخ دنع جحلا ديرم لعفي اميف باب

 ١٥١ ............................................... تيقاوملا يف باب

 ١٦١ ...................................... .ماالحالا ةيفيك يف باب

 ٨٦٤ ........................................ ممحلا ماكحأ يف باب

 ٧٦٩ ...................................... مرحلا هلعفي ال اميف باب

 ١٧٨ .................................... ديصلا ءازج ىيف باب

 ١٨٣ .................................... هلعف مرحملل زوجي اميف باب

 ١٧٨٦ .................................... فاوطلاو ةكم لوخد يف باب

 ١٩٣ ........................................... يعسلا باب

 ١٩٧ .................................. ىنم لل جورخلا باب

 ٢.٠ .................................... تافرع ىلإ جورخلا باب

 ٢٦ ................................. رحنلاو قلحلاو يمرلا يف باب

 ٢٠٨ ...................... ةبقعلا ةرمج يمر دعب جاحلا هلعفي اميف باب

 ٢١٣ .......................................... يد لا باب

 ٢٢١ .................................... كلذ ريغو جحلا تاوف يف اب

 ٢٢٥ ............................................ تيبلا عادو يف باب

 ٢٦٢٧ .................................... ةليع يبنلا ربق ةرايز يف باب
 ٢٢٨ ................................. تارافكلاو ناميالا يف باتك

 ٢٣٢٣ ...................................... نيميلا ىف ءانثتسالا يف باب

_ ٢٣٩٢٣ 



 ةحفصلا عوضوملا

 ٢٣٥ ......................................... ثنحلا بجوم ىف باب

 ٢٥٢ ........................................... تارافكلا باب

 ٢٥٧ ........................................... مازلالا ةرافك يف باب

 ٢٦١ .................. فيوختلا ىنعمب راذنالا رذنلا لصأ روذنلا باب

 ٢٦٣ ........................................... هب روذننملا باب

 ٢٦٧ .......................................... حلنابذلا باتك

 ٢٧٢٢٣ .......................... حبذلا دعب ةحيبذلا يف ثدحي اميف باب

 ٢٧٢٦ ........................................... نينجلا ةاكذ يف باب

 ٢٧٨ .......................................... ةاكذلا طورش ىيف باب

 ٢٨١ ....................................... ةاكذلا هب حصت اميف باب

 ٢٨٢ ............................... هتاكز مرحتو هتاكز حصت نميف باب

 ٢٨٦ ........................................... ديصلا ةاكذ يف باب

 ٢٨٩ ........................................ دايطصالا ةيفيك ىف باب

 ٢٩٢٣ ........................................... دئاصلا ةفص باب

 ٢٩٤ ....................................... كمسلا دايطصإ يف باب

 ٢٩٦ ............................................... ةقيقعلا باب

 ٢٩٨ .......................................... قوقحلا باتك

 ٣٠٥ ........................................ دلولا قوقح يف باب

 ٣4٨ ...................................... ماحرألا ةلص يف باب
 ٢٣١٢ ......................................... ةيلا قح ىيف باب

٢٣٩٤



 ................ هلام يف هلعف ميتيلا مئاقل زوجي اميف باب

 ........................... ملسملا لام ظفح يف باب

 .........................٠ ...... راجل ١ قح ف باب

 ............................... لدج اسملا باب

 ........ اه.................... ةحفاصملا ف باب

٢٩٥ 

............................ هقحو سلجملا ف باب





٥٦٢٢٧٦ : ت ةيطولاب ةثيدحلا ناولألا ةعبطمب عبط


