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 ال نامع ةنطلم
 مخ ةفاتخلاو يوتلا ثارتلا ةرازو

 . 2 ( ٦
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 همحرلا نمحرلا هللا مسب «

 بكر ابابسا هتمكح حنمو اباوبأ هتمحرل حتف يذلا هلل دمحلا

 يوقلل لاعفألا قلخو اباوج و الاؤس هيلا دعاو فيلكتلا ملاع يف لقعلا

 نم مه فشكو ءاملعلا فرش اباوثو اباقع هيلع بترو فيعضلاو

 هللا ةالصو ءاملا حيباصمك ضرألا حيباصم مهلعجو ىمعل ا بولقلا

 عطاسلا قحلاب عداصلا نيدلا تاتشل عماجلا دمحم انيبن ىلع همالسو

 . نسحلا هكلس ف نيمظتنملا هبحصو هلاو نيدل ١ موي ىلا قدصلاب

 ) نسولا هللا ةعاط ف نيرجاها } نسو ضرف ام نيلماعلا

 ريرحنلا مامالا ةمالعلا خيشلا لئاسر تناك املف . دعب امأ

 فسوي نب دمحمأ جاحلا انخيش ةمألا يتفم ةمئألا بطق ريهشلا ةودقلا
 ينجسيلا ينرغملا يبهولا يضابألا نمحرلا دبع نب حلاص نب ىسيع نبا

 ةقرفتم نامع لهأ ىلا هلتكو هتنج سيدارف هنكساو هتمحرب هللا هدمغت

 دراوش يهف اهعفن سانل ١ يف رشتنيل اهعمج انيلع بجو ناكم لك يف

 الوانت برقأ نوكتل اباوبأ اهانبترو اباتك اهانفلا ةرهاب دئاوفو ةرئاس
 ديعبلا نم ديرشملل اعفن معاو ديفتسملا بلاطلل الين لهساو ديفملا بغارلل

 كلذ مولع عبنم نم ةلىو ثيغ نم ةرطق الا عومجلا اذه ام يرمعلو
 هل فرتعاو ١ٍعاقصالا عيمج يف عاذو هركذ عاش يذلا ضايفلا رحبلا

 هفيلا ات نم رهتشا امب كيهانو عابلا لوطو رادتقالاو قبسلاب للملا ةذباهج

 ريسم تراس يتلا ةديمحلا هرثامو نيقفاخلا اهعفن مع يتلا ةديدعلا

 نيب مامالا اذه ماقم نا الولو هلزنم ةنجلا يف ىلعأو هلزن هللا مركأ نيرينلا

 هرابخأ نم افرط كل تركذل راهنلا ةعبار يف سمشلا نم رهشا مالسالا
 يف زربملا لوحفلا ةبلح يف يلجلا هنا ملعتل ةرهازلا هراثآ نم ةذبنو ةرئاسلا
 : لوقي نم هانع امنأك لوقنملاو لوقعملا ملع

 . ماتلا سانجلا نسولاو نس و نييو مونلا نسولا )١(
 )٢( لئاسر يلع فطع عفرلاب هبتك و .

 (٣) يحاونلا



 ليلد ىلا راهلا جاتحا اذإ ءيش ناهذالا يف حصي سيلو

 هذه بيترت كنودف داصتقالا انلثلو راصتخالا رصتخملاب ىلوألاو
 ةللاو عضولا نسحو عمجلا الا هيف انل امو "لئاسلا دارا اك لئاسملا
 يف ةعفانلا ةبونملاو لئاسولاو دصاقملا يف قيفوتلاو نوعلا هلأسن هناحبس

 وهو دمتسن هلضف ضيف نمو دمتعن هيلعو دبعن هايإف لجالاو لجاعلا
 . ليكولا معنو انبسح

 (لئاسملا ررغ ىلع ةلمتشملا لئاسرلا نم هنم ءاج اميف ةمدقمر)

 باتك درجم هنوكل باوبألاب هل قلعتي ال ام انه اهنم ركذن امناو
 هاضتقا امك اهبالط دنع اهل ةبسانملا باوبألاب لئاسملا نم اهل ام انقحلاو

 . هنع هللا يضر هبتك نم بيجعلا طمنلا اذه ىلع بيترتلا

 )١( صنانلا سانجلا لئاسملاو لئاسلا نس .



 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعر دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 نمل ًادماح فسوي نب دمحمأ جاحلا هبتاك نم مالسف : دعب امأ

 ملاعلا ةنايصو ارصن هللا امهلوا ةنايد و ابح ,هناوخا ىلع فلؤي هلعج

 رئاسو حاص نب"'ىسيع ةماهفلاو ديح نب ""هللا دبع خيشلا عرولا
 لاصتالاو ةبحملا ءاقبل هب تح رفو امكباتك ينلصو ةدابعلاو ملعلل ةبلطلا
 نكلو عطقنت مل اهنا املعا اننيب ةباتكلا عاطقنا امتوكشو نيدلا رمأ يف
 امكلصي مل همسا ام تيرد ناو ؟ مكدلب مساام يردأ ال امكلصتال يبتك

 دي ىلع ةراتو لصيف ناطلسلا دي ىلع امكيلا هلسرا ةراتف ٠ نامع عسرول
 ةنونعم رطامق العج ولف ةيصعم الب هلك هدارم هللا هلانأ "دوج ديسلا

 وأ باتك نم امكيلا لسرا ام ضبقي نمم طقسم يف نادصرتو ييلا
 دازلا نايمه ناش ىف ظرق نمم مالسلا اوغلبو كلذ هريغ وأ ملع باوج
 تلسرا دقو ةدابعلاو ملعتلل وأ ملعتلل ىدصت نمو يلا لام نمم هريغو

 باتك مكيلا تلسراو ؟ مكلصو له ينوربخأف لوقعملا يف اباتك مكيلا
 . هنودرتو هنوخسنت دوه خيشلا

 : هنع هلل ١ يض ر : : هبتك نمو

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ١٣٢٥ ماع ناضمر نم نيضم عستل هبتاك نم مالسف : دعب امأ

 ملاعلا ىلع نيدلا يف هناوخاو هذيمالت رئاسو فسوي جاحلا نب دمحمأ

 )١( يملاسلا نيدلا رون .
 )٢( ملاحلا يلاملا ينرلحلا لع نب حلاص نب ىسيع .

 )٢٣( سيق ني نازع ني دومح

 



 ترشن دق ينا ملعا : الئاق هدارم ىلع هللا هناعا ديمح نب هللادبع لماعلا

 هتنيب الا ءيش لكشي الو اهيف امب لمعلاو اهتعلاطمب ترمأو اهلك كفيلات
 هجولا نم كدصق ىلع هوكرديو اوداقنيو هللا لضفب هومهفي ىتح مهف

 يناو كذيمالت ربكأ صخأو كل نمو مهلك كذيمالت ىلع مالسو قحلا
 انه خسنلا نا الا نف لك يف يبتكبو يلامب لام يل ناك ول مكعفنل ديرم

 لينلا وا ""شيورد خيشلا لثم وأ ةديصقلا كحرش لفمو ةيلاغ ةرجأب
 كلذ يف يننونيعيال سانلاو ةدحاو لك يف حتاوف ةريبك الاير ةرشع تس
 مكيتأي لاسرالا نم يل رسيت ام جلاعا يناو بتكلا فاقيا يف هلنم يف الو
 ىلع ادج ةريبك تاديفم تادايزب ةيشاحلاو دعاوقلا رصتحم هللا ءاش نا

 ناميلس يبا حرش حرشو هقفلا يف لجو زع هللا كمحر كدنع يذلا
 باوجلا اماو لجو زع هللا ءاش نا ائيشف ائيش كلذ ريغو وحنلا يف دواد

 لوقاو كملع ىلا املع دادزتل كتبجال موي لك كلاؤس تدجو ولف
 مكنم ناك ناو كعفن يف ءيش يلع لقني يا نظاالو هماملع يفذز برل
 تمزع دقو ءادعالاو لاغشالا ةرثكل ينايسنلف هباوج مكتأي ملو لاؤس
 عيضي باوجلا نا نظا اضياو هباوبب لجعا مكلاؤس ينءاج نا هنا ىلع

 ينم حلاصلا ءاعدلا مكلو ءايشألا نم اريثك دعبلا لطع دقو قيرطلا يف

 الو ةبوتلاو لجو زع هلل صالخالاب ىاياو كرمآو هترمث كل رهظت هلعل و
 كل راتخا ينا مث ةدشب الو صخرب مكقراف نيح لجرلا بيجا ينا اونظت
 سأب الو مه ركذ الب اهركذاف انموق بتك نم ةلأسم كدنع تحص اذا

 هلا ىلعو دمح انديس ىلع هللا ىلصو انايإو هللا كناعا صلخاو كيلع
 هيف يعسأف هبحت ام لكب ينربخت نا ديرا يا ملعاو .ملسو هبحصو
 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هنم لمأ الو يدهج

 جايتحالو كلام ةلقل كترذع دقو : هنع هللا يضر هبتك نمو

 قوف هخسن وأ هعبط لينلا حرش يف كتبغر تيأرو هل كيلع نيدراولا

 )١( يقررحملا:همج نب شيررد .

 



 ام ينا يخأ اي ملعاو لجو زع هللا يف كتبغر نم فرخ هلا ذو ةبغر لك
 ىلا غرفتلا ىلا ج اتحا ينأل لب ل دعملا لضافلا ىلع الو كيلع هب تلخ

 حلصي دحاو ا الا باضم ف دجوي الو هخسن حالصاو هحالصا

 ربكا هلبق دحاو ناك دقو رجضل ١ مدعو امل ربصلاو شماوهلا ج جارختسال

 ام نسحتسي هعبطل نيبلاطلا عابط تناك ولو ينع عطقنا هنأ الإ هنم

 لبوق ام مكيلا لسرأ نأ لثم مكقفاوا نا يلع لهسلا يغبت هنسحتسي

 اعبطيل مكيلا اهلسرأو عويبلاو حاكن اك رخا وا طسو نم ولو ححصو

 نم تخسن ام يل ١ لسرت نأو ائيشف ائيش اهريغ نم مكل ءىيه او

 الاغضا ل ناف يلع ادعو مكيلإ امهدرأو امهححصاف نييبتلاو ضئارفلا

 . ناعتسملا هللاو ريخأتلا لمتحت ال

 : هنع هللا يضر هبتك نمو

 ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا هظفح ناخيش نب '” دمحم خيشلا ىلع مالسلاف : دعب امأ
 نب دمحمآ جاحلا هبتاك نم مظعل ١ شرعلا بر وه الإ هلإ ال يذلا هللا ةكربب

 رظنل ١ نبا ةمجرت الحاع ل بتكا اريخ هللا كازج دبال : الئاق فسوي جاحلا

 و ؟ هل دلو و ؟ هل دلو لهو برعلا نم هتليبقو ادعاصف هدج و هيبا مسا

 ام عيمجو ؟هلتق ببسام و ؟ هلتق نمو ؟الوتقم تام لهو ؟ تام ىتمو ؟هرمع

 لو هلك عرابل ا كمظن , نلصوو ©٠ كلذب لجعو ةقاطلا ردق هب قلعت

 اهلسرأف هقلخ مدعو“""نآرقلا قلخ يف رظنلا نبا ةينون ضراعت ةينون ينلصت
 هلاقام لك تضراع دقلو يلا تلسرا يذلا درلا كلذ ينبجعأ دقلو يلا
 مدع هجو هيف تركذو مئاعدلا ىلع يحرش يف نارقلا مدق يف رظنلا نبا

 انديس ىلع هللا ىلصو ؟ يتبوجا كتلصو له ينربخاو كلذب هنم ةءاربلا
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم

 رعاشلا يملاسلا )١)

 . يه اهلعلف نآرقلا قلخ يف يهو ىدشارلا دمح نب ديعم ةمالعلا خيشلا نع هينون دجوت )٢(

- ٧١ 



 لينلا ا حرش مكيل ١ لسرا نا تلأسو : هنع هللا يضر همالك نمو

 ةرجأو ةزيزع يطخ ةخسن نم ةدحاو ةخسن الا دجوت ال هنأ باوجلا

 يف هنال ىطخ مكل لسرأ نأ نكمي الو ححصملا خسانلا ةلقل ةيلاغ خسنلا

 ل ينأ يخأاي ملعاو اهمظعل هعبط ةرجأ ىلع ردقنالو قيقد بعص حاولألا

 ىلا لوطلا » دجأ ملو تالاير ةعبرأب ولو خسنلا ىلع يننيعي نم دجا
 ناك ناف عساولا لالحلا قزرلاو وفعلا هللا لأساو يدنع نم راجتالا
 عبطلل هلاسرإ مكل فلكتأ عويبلاو حاكنلاك اضعب اوراتخاف دبال
 هللا لأسأو يقابلا عبطل حتفي هللا لعلف“"عبو ضعبلا عبطب سأب الو

 يكاكسلاو ينيوزقلا دهاوش ىلع يحرش نم خسنت نأ كنيعي نا ميظعلا
 يقبت وأ تفرص ام مكيلا لسراف ناهو زع امب يلإ اهلسرتو رداقلادبعو
 ةخسنلاو كلذ يف يخأاي متهاف مهنم يطخ يلا لسرتو مهدنع ةخسللا

 هجول رفاست نأب ولو يرقصلا يلع نب ديعس خيشلا نب دمحم خيشلا دنع
 ةخسن كل خسنيل هيلإ انمث لسرت وأ كلذ يف ارفاسم زهجن وا كلذل هللا

 ام يلع اهتبتك يشاوح و قيلعت اذكو قفوملا هلاو يلع لكلاو يلإ اهلسرتو
 ةالصلاو هدحو هلل دمحلا هنع هللا يضر بتكو نافلخ نب "") ديعس بتك

 . هبحصو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو
 دمحمأ هبتاك نم زيزع نب دشار جاحلا خيشلا ىلع مالسف : دعب امأ

 اهتبتك يتلا ةمينغلاو مالسلا لئاسم نا : الئاق شيفطا فسوي جاحلا نبا

 ىلع ادر نامع ىلا اهتلسرا عجر يلوقو هريغ نمو يلوقب اهيف تلخدو
 ةصاخ لئاسملا كلت يف هيلع درلا ىلع ممساد اناو نافلخ نب ديعس خيشلا
 الو يطخب ال اهم برغملا ف ةخسن ال ذا نامع ىلا ةخسنلا تددرينأ و
 ادبا هنع عجرأ ال قحلا نأل اهنع تعجر ينا معز نم بذكو يريغ طخب

 لاق نم اوبذكت نأ كلاثمأ ىلعو كيلع ةمزعف قحلا الإ اهيف تلق امو
 . ةعلا لرطلا (١ر

 )٢( ليلا ءازجا نم هبتك نم يا .

 )( يليلخلا نافلخ نب ديعم ةمالعلا خيشلا ىا .



 ءارو ام لصو ولو ناك انيآو بيذكتلاب هيلا اوبتكت ناو كلذ نع تعجر

 . جوجأمو جوجأي دس وأ رهنلا

 ىلع هللا ىلصو ميحرلا ن نمجرلا هللا مسب : هنع هللا يضر هبتك . نمو

 . ملسو هبحصو هلآ او دمحم انديس

 خيشلا ىلع فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف : دعب امأ
 تشحوت اناو كعم نم لاوحأو كلاوحأ فيك هذيمالتو ناخيش نب دمح

 كلذ يف ببسلا ام ينوربخأف اهيلاوتو اهفدارت دعب ينع مكبتك عاطقنا نم
 مهتنايدو مهبهاذم فالتخا ىلع اهلك ايندلا يف ديحوتلا لها نا اوملعاو

 انلاب امف انموق ىلا, ةبسنلاب ليلق انباحصأو كرشلا لهأ ىلإ ةبسنلاب نوليلق
 ضعبل اضعب اوريصتو اوفلآتت نأ هللاب مكلأسأف انفارطا نم عطقنو فلتخن

 مكنم لك فوعيلو اونواعتو اوحماسف ةيخس مكبولق نوكت دقو برع متناو
 قح ذيملتلاو ريغصلا قح ريبكلاو ريبكلا قح ريغصلا فرعي هيخأ ردق
 ةرسم ىلا ع راسي لك ناخيشلاو ناذيملتلاو ذيملتلا قح خيشلاو خيشلا

 دارملا لعلو ةبتر ملعلا نم ىلعا يه لاقيو ةبجاو "1 يف ةفلالاو رخالا
 انأهوهبالإالاوحأ لضفتالو فرعتالو لضفا ملعلاف الإو ملعلا ةرمت اهنا

 روننم ردك روطسم باتك يف ينبيجتو حلطصتو مثتلت مكلاوحال رظتنم
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 : هنع هللا يضر هبتك نمو

 . ملسو هبحصو هلآ او دمح انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ضشيفطا فسوي جاح ا نب دمحم أ هبتاك نم مالسف : دعب امأ

 ريخ لعاف يرظيخلا رطم نب ةعمج نب ملاس هللا يف انبحو انيخأ ىلع ينرغملا
 نبا حلاصلا هيخا ىلع مالسلا غلبيو هدوجب هللا هبانأ ىصقتسيالو ىسنيال

. ٩ -:



 بيجم امهمو ذيمالتلا نم هعم نمو ديمح نب هللا دبع ملاعلا خيشلا ىلإو ةعمج

 يدهج هيف َعسأ يويند وأ ينيد لهسو بعص نم ةعمج نب ملاس خيشلا
 هللا ىلصو مظعل ١ يلعل ١ هللاب الإ ةوق الو لوح الو لجو زع هللا ءاش نا,

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع

 نع لخبا الف الام تدجو نإف بتكلا امأو : هللا همحر همالك نمو

 بحا يناو مكل اهخسن يف بغار هللاو انأو ملعي هللاو مكل اهخسن
 تمدع لب بتكلا لاسرا يف ترصق ام هللاو مكيلع رورسلا لاخدا
 فوي مل هداجا ناو طخلا ديجي الو نسحي ال هريغو ادحاو الإ خاسنلا

 الام تدجو ولو يتباتك نم يطخ جرخي دحا لك سيلو مدي ملو فرحبو
 بلطال ينإ هللاو يننونيعي سانلا نا يب نظت تناو كتجاح يف تعرسال
 اياصو تسيلو اسمخ يطعي نم دجا الف الاير نيرشع ةناعألا يف

 ينإو هبيبح وا هبيرق ديب فقويو يصوي دحاو لك لب يديب مهفاقوأو سانلا
 ينإ هللاو مهنم تسيأ دقو ىطعأ الف بلطا ينا, هللاو بلطلا نم يحتسا

 ذلا باونل ابلطو مكيفلاخم ىلع اراصتناو مكل اعفن يبتك رشن يف بغار
 ناعتسملا هللا دنع امم وا يلام نم ائيشف ائيش دجأ يلعل لهمأف العو لج

 خسنلا ةرجأ يف يطعأ ينإو خسنلل ريثكلا لالا بحأ ينا لصاحلاو
 اباتك بتكأ ينال يطخ نم خسني دحأ لك سيلو يريغ يطعي ال ام
 ةقيقدلا ررطلا خسني خسانلاف اخسن هديعأ الو لاغشالا محازتل ادحاو

 نيهلا ه هللاو اذكهو ىرخألا جورخ نوكي ةرطلا نم ةبراقتملا

 يذلا هللاب كلأسأو : زيزع نب دشار خيشلل هنع هللا يضر بتكو
 ىلع يحرش لاسرإ يف اج وأ لامب لاتحت نأ لأسأ لب هاوس ام لك هب ماق

 هيلع لباقت ةخسنب وا هسفنب يطخب رداقلادبعو ينيوزقلاو يكاكسل ١

 نافلخ نب ديعس اهبتك لئاسم هيلع وشحأ يطخب باتك كلذكو
 عجر لوقأ م . هريغ نمو هيف لوقآ هيلع لباقت ةخسنب وأ يطخب امإ عجرت
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 ام ينربخأو هللا نم لكو قلخلا نم بابسأب سأب الو هللاب كلذ يف لسوتو
 . تفرص ام لك كلو يرونلا جاحلا لعف

 يه يتلا يبتك نم نامع يف ام امأو : هنع هللا يضر هبتك نمو

 ىلع يتيشاخحو روذشلا حرش ىلع يتيشاَحو رطقلا حرش ىلع ۔""يتيشاح
 اهنال اهدر تبلط امنإف نيرمتلا ىلع ىتيشاَحو مساقلا ينأل ةيمورجألا حرش

 اولسرت ل نآلا ىلاو حيحصتلل اهتعلاطم تببحأف ينس رغص يف يلمع نم

 ناطلسلا نم اوبلطاو يلا هولسري رصم ىلا اوبتكاف يمورلا نبا ناويد يلا

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو كلذب رمأي لصيف

 تنأ ينرورت نا امأو : هنع هللا يضر هناوخإ ضعبل اضيا بتكو
 نم ريخ يديعملاب عمست هناف هللا مكمحرو "") الف نامع لهأ نم كريغ وأ
 ءاش ام الإ ءاحشأ برغملا يف هيضابالاو يب نوموقي ال موق يف ينال هارت نا
 . دوجوملاب لخبأ تسلو افلإ مكب ابحرمف يتفايض نولبقت متنك ناو هللا
 ؟ هباوج ام ضرتعملا ضارتعا نعو : لاق هنع هللا يضر هنعو

 هللا ءاش نا كبجا يل بتكاف وه ام تيسن ينإ : باوجلا
 امحازم باوجلا مت ىلاعتو كرابت هللا الإ هلإ ال ناعتسملا وهو لجو زع
 يف ام ءافيتساب لغتشا فيكف 4 هنع ةلطعم ةعنام لاغشا ع نم رثكال

 ف اضعاو لقعو يبلق ححصيو ل رفغي نا . ع هلا عداف تفرص

 ريثي امب ال هربتخاف تئش تئش ناو هعد لجرلاو يلرصنيو تافآلا ينع يفنيو

 . ملسو هبحصو هلا او دمح انديس ىلع هللا ىلصو اءوس وأ ةنسف

 بتاكل ١ ليعامسإ نب ناميلس نب ليعامسإ لصو دقو : اضيأ هنعو

 . وحنلا نف ي يه اهركذ يتلا يشارخلا هذه )١(

 . مهيلع ال مف ءاعدلا دوصقملاو ةيفنم ةمحرلا تناكل اهدوجو الول و نيلمجلا نيب لصفلل تديز واولا هذه )٢(
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 ةيشاَحو كلام نبا ةيمأل حرش نامع يفو قفوملا هللاو هيلا تلسرأ يذلا
 ل فيلأت نهلك مساقلا يبال ةيمورجألا حرش ةيشاحو روذشلاو رطقلا

 ءىدتبم ذئنيح انأو اهقيقحت ال لئاسملا راثكإ نهيف ملعتلا يف ينادتبا لاح
 هللا كغلب ادج اهنع ثحباويلااهلسرافاهتدج و نإف نامع لهأ هب عفتنيالو
 . ه ١ ناعتسملا هللاو دارملا

 يف هت هللا ءاش نا يتأتس اهركذ مل يتلا هلئاسر ة ةيقبو انه هلقن اندرا ام

 قيفوتلا هبو ناعتسملا هللاو اهب ةصاخلا اهعضاوم

 تاحالطصا ضعب ريسفتو لوصالا يناعمو ديح وتلا باتك (

 3 هنع هللا يضر شيفطا فسوي نب دمحم بطقلا تاباوج نم ( نيملكلملا

 قيسفتلاو ريفكتلا لئاسم يه لوصالا لئاسمو : هرس هللا سدق لاق

 نوكو يرابلا ةيؤر يفنك دحاو عمو ادحاو قحلا نوكو رذعلا عطقو
 ةردقلاو كلملا شرعلا ىلع ءاوتسالا نوكو ةلاح الو ةنرتقم ال ةيتاذ هتافص

 . الوقعم ءاوتسا ال

 ام يدنع اهيف فالتخالا زوجي ال يتلا لوصالاو : اضيا لاقو

 لطبم اذه نآ نظت الو لجو زع لاعتو هناحبس هللا تافص ف حدقي

 لوصألا نم هنأب ءيشلا فرعيو اضيأ لاقو . ةباحصلا نم للز نم ةءارب
 هصن امب لئسو كلذ ىرجم يرجي امو ديحوتلا يف ةحداف هتفلاخم نوكي نأب

 ؟ لوصالا نمآ كلذ وحنو طارصلاو ربقلا باذعو دولخلا داقتعا نعو

 أربتي ءيش لك هنأ الا, لوصالا نم سيل كلذ نا, : باوجلا

 ام لك نأ .نوئدتبملا مهوتيف لوصالا نم سيل هنأ عم هلعاف نم انباحصأ

 لوصالا نأ مهوي ام كمالك يفو كلذك سيلو لوصالا نم نوكي هب أربي
 فراقي وأ عمسي ىتح هلهج يف رذعي ام اهنم ناف هبتناف اهلهج زوجي ال
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 لجو زع هللا تافص يف حدقلا هفالخ نمضتي ام نيملكتملا دنع لوصالاو
 باتكلا اذه ريغ يف هتركذ امك كلذ نم عسوأ انباحصأ دنعو

 لاكشالا لوبق ىلع قلطي ءالويهلاو لوصالا : مناقألاو : لاق

 ىلع قلطيو ةركلاو دادتمالاو هوحنو عببرتلاو طسبلا لبقت عمش نم ةعطقك
 هنومسي دادعتسالا اذهو ملعلا لوبقل دادعتسالا ىلعو نكمملا لكشلا

 ةلباقلا روصلا عيمج نع ةيلايخلا الويهلا نم عونب اهيبشت اينالويه القع
 . اهل يه

 . س انلا نأش نم ىسيع نأش يف ام : توس انل او

 بجعاف لطابلا مهمعز ىلع ةيهولالا نأش نم هيف ام : توهاللاو
 .طوغتيو لوبيو برشيو لكأي نطبلا نم ادولوم اهلا نوعي موقل

 هالعنو هبايثو هيف ةانثم ىسوم ىصعو ءايبنألا روص هيف : توباتلاو

 ىمسملا يريسفت يف رظناف لاتقلا يف هيلا نونكسيو نوراه ةمامعو
 . ه ١ ريسيتلاب
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 باب
 ةجحلا نايب يف ةجحلا باتك هيف

 ديلقت الب ديحوتلا يف

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحمأ جاحلا انمع ةماهفلا رحبلا ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا لاق {} ملسو

 يضرو لاعتهللا همحر يضابألا ينازيملا شيفطا ىسيع نب فسوي جاحلا نبا
 هلإ ال لوق ركذلا لضفأ» هلت ٢ هلوسر لاق يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال هنع

 نايعدتسي ركشلاو ءانثلا نأل يأ «هلل دمحلا ءاعدلا لضفأو هللا الإ
 ةفصف تاذلا ةفص هل لعف لكل يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال نم ديزملا
 حلصي امم كلذ وحنو قلخلل ديرملاو قلخلاب ملاعلاو قلخي نا رداقلا قلاخلا

 وحنو قزرلا ديرملاو قزرلاب ملاعلاو قزري نا رداقلا قزارلا هفصو كلذل
 نم لعجو اضرف هديحوت لعج يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال اذكهو كلذ
 ملع يذلا هلل دمحلا «هللا الإ هلإ ال» ةداهشلا ةملك ري ركت لنم الفن ديحوتلا

 تيز لكو اطلتخا نينبل نم نبل لكو ةدح يلع اطلتخا نيام نم ءام لك
 قيقدلا وأ لسعلا هب نوجعملا تيزلا ملَعو اذكهو اطلتخا نيتيز نم

 سافنأك ىهاتي ال ام رصحب صتخا يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال اذكهو
 يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال ةددجتملا مهلاوحأو مهمجنو ةنجلا لهأ
 لعج يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال لوقأ و ةظحل لك يف هاوس ام ىهانتي

 لعج يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال اديحوت دحوملا نم ديحوتلاب رمألا

 لعج يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال دحوملا نم اديحوت ديحوتلا بيوصت
 هسفن ىمس يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال اديحوت دحوملا نم ديحوتلا باجا

 هلالج لج هلوق دعب مكنيبو ينيب ديهش هللا لقف لجو زع هلوق يف ائيش
 هللا الإ هلإ ل ءيش هلثمك سيلإ هلوق عم & ةداهش ربكا ءيش يا لقال

 يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . ءايشألاك ال ءيش وه يذلا هلل دمحلا

 وه يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال همساب ىمسم الو دلو ال يأ هل حمس ال
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 يف ىري ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال ةنكمألا قلاخ يا ناويالا تبوم

 لوطلاو زيحتلاو نوللاو لولحلا بجوت ةيؤرلا نأل ةرخالا يف الو ايندلا
 تافص نم كلذ ريغو ثودحلاو زجعلاو بيكرتلاو تاهجلاو ضرعلاو
 اهقلاخ هنأل ةنمزألاو ةنكمألا هيوحت ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال قلخلا
 اهقلاخ هنأل هنمزالا هيلع يرجتال يذلا هلل دمحلا هللا الا هلأ ال اهنشنمو
 لك يف وهو ةنمزألا هيلع يربحت يذلا هلل دمحلا هللا الا هلإ ال اهنشنمو

 هلإ ال ءاشي امب نهيف فرصتم و ةنمزألاو ةنكمالا قلخي نامز لك يفو ناكم

 هيلع ىلوتساو قلخلا كلم يأ شرعلا ىلع ىوتسا يذلا هلل دمحلا هللا الإ
 مسج وهاليذلاهلل دمحلا هللا الإ هلإ ال قلخلا تافصو زيحتلا مزل الإو

 أزجتي ال يذلا ءزجلا وهو درفلا رهوجلا هتبثم دنع درف رهوج الو ضرع الو
 ءارسللا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هآر يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 ينيعب هرظنب قيقحت ديزم هتمظع ققحو تابثا ديزم هتبثا يأ هسأر ينيعب
 ىلع يأ هتروص ىلع مدآ قلخ يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال هقلخ يف هسأر
 ةروصلا يا هللا ةروص ىلع وا اهيلع هقلخي نا هللا ىضق يتلا مدآ ةروص
 ىلا ش ةقلع ىلا ةفطن نم لقن الب مدآ ةروص ىلع وأ هللا كلم يه يتلا

 . اذكهو ربك ىلا رغص نمو ةغضم
 هتئيشم الو هتدارا فلتخت ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 اهب رمأي يأ ةعاطلا بحي هنا ىنعمب هيهنو هرماو هضغبو هتبحم فلتختو
 . يصعي نمو لثتمي نم نيفلكملا نمف هيهن وه هضغبو ةيصعملا نع ىجنيو
 هتيالو الو هديعو الو هدعو فلتخي ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال
 هبح فلتخي الو ةيصعملا لاح الو ةعاطلا لاح يقشلل هتءارب الو ديعبلل

 ةيتاذ هتافص يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . يقشلل هضغبو ديعلل

 ملعب ال تاذلاب ملاع وهف هعم الو ةيفرظلا نع ىلاعت هيف ةلاح الو هريغ ال
 دمحلا هللا الإ هلإ ال . اذكهو ةردقب ال تاذلاب رداقو تاذلا ىلع دئاز

 هريغو نآرقلا لزنمو قطان لك نم مالكلل قلاخ يا ملكتم وه يذلا هلل
 ملاع يأ ريصب وه يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . يحولاو بتكلا نم

 يأ عيمس وه يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . لاوحألاو ماسجألاو ناولألاب
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 نهب عيمسو لاوحألاو ماسجألاو تاوصألاب ريصب ليق ولو تاوصألاب ملاع
 رصب الثم لاقي نأ داتعي ال هنا الا ملعلا وصبو هعمس ناك ذا حصل
 لعفلاب فصوي ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . نوللا عمس وا توصلا
 نأملعهناوألعفيس هنأب لوأت فصو ناو ميدقلا ددعت مزل الإو لزألا يف

 ىنعم ىلع الإ لزألا يف ملكت لاقي الف لزألا دعب لعفي نأ رذق وأ لعفيس
 نا ىنعم ىلع الإ لعافلل ءانبلاب لزألا يف قزر لاقي الو مالكلا قلخيس نا

 هوحن را كلذ لزألا يف ىضق ىنعم ىلع وأ اذكهو قوزرملاو قزرلا قلخيس
 يفن ىنعم ناك اذا ملكتلا اهنمو ةيتاذلا هتافصل الو هئاضقل لوأ الو
 تلق اذا كنا هاشاح ددعتلا موزل ىنعم نايبو ءاضقلا اهنمو ")سرخلا
 ةميدق ةنمزألا تبثاو لزألا هنع تيفن دقف لعافلل ءانبلاب لزألا يف قلخ

 أدبمل لوأ ال نوكي نأب اه لوأ ال هتاقولخمو 0 اهنع هللا ىلاعت اه أدبم ال
 اذه داقتعاو أدبم الب اذكهو رخآ قلخيو يقبي وا ىقبيف اقلخ قلخي هقلخ

 البق قلخلل لعجت مل كلذ يف تناو قلخلا لعف لزألاو مارح هتزاجاو مارح
 هللا الإ هلإ ال . لسلستلا ىلع قلخب اقوبسم هنم قلخ لك تلعج لب
 ايتآ وأ ىضم اقلخ ةنجلا نم اباوث ديعسلل هقلخ هاضر يذلا هلل دمحلا

 ديعسلا لعف امب هرماوأ ةكئالملا ىلا هيلع هؤانث وأ اديعس هتباتكب هرماوأ

 هسكعف طخسلا اماو ةفص وهف هتداعسب هملع وأ لعف وهف هب دعسو
 ةئيشملاو ةدارالاب فصوي يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . بضفلا اذكهو

 حرفلاب "فصوي الو لعف وهو ءيشلاب رمألا ىنعب بحلاو ناتفص امهو
 هلالج لج هللاو امهب فصتي نم يرتعت ةفخ نع ناثداح امهنال رورسلاو
 يه امنا ةعبرالاو امهب فصوي ال نزحلاو مهلا اذكو ثداحل الحم نوكي ال
 هللا الإ هلإ ال . لمكتسي الو جاتحي الو زجعي ال هللاو جايتحاو زجع نع

 هجايتحا مزلي امب ليلعتلا نأل ضارغألاب هلاعفأ للعت ال يذلا هلل دمحلا
 ةغيص ىلع ام اعطق زوجي كلذ عمو كلذ نع هناحبس اهب الامكتسا يلاعت

 . قطنلا ةعاطتسا مدع )١(

 باقعلاب نزحلاو باوثلاب الثم حرفلا رفيف للا تانب قيلي امب رفيف امهدضي وا رورلاو حرفلاب هفصو درو اذاو قز

 . ماظنلا رهوج عجار

 ۔ ١٧ -



 اموي ىلاعت هلوق لثم ةقايللاو ةمكحلا ركذ وه رخآ ىنعم ىلع اهب ليلعتلا
 قئاللاو ةدابعلاب مهترمأومهتقلخ يأ 0 «نودبعيل الا سنالاو نجلا تقلخ
 امهالكو ىصع نم ىصعو دبع نم دبعو ةمكح اهب رمألاو ةدابعلا مهب

 ملع يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال { هتئيشمو هتداراو هئاضقو هللا ملعب
 دجوي مل ام نأ عم ثدحلا بجوي هنأل هسفن دارأ لاقي الو هسفن
 هللا الإ هلإ ال . رارطضالا بجوي هنال هسفن دري ل الو ةدارالاب فصتي ال

 دوجوم هللاف ظفللا قفتا ولو ةفص يف قولخم هكراشيال يذلا هلل دمحلا
 داجيا دعب قبمب الو ءيش وأ ناكمب وأ نامزب الو دجومب الو مدع دعب ال

 كدجوأ نأ دعبو هلك كلذ يف هفالخب دوجوم تناو مسج الو ضرع الو

 ىقبأ دارأ نإو ءيش كنم قبي ملو كلك تينفل كءاقباإ طقسأ ولو كاقبأ
 هل لهج الو رخآ الو لوأ الب تاذلاب يأ ملاع هللاو ضعبلا ىنفاو كضعب
 نا كلذ ىضتقمو اذكهو لهج عم ملعتب ملاع تناو ىلاعت ءيش يف

 ةقيقح ناف انم ملعا هللا لوقت لعف هنكل هقلخ نيبو هنيب ليضفتلا لعفي ال
 ىلع رخالا ىلع امهدحأ ةدايز عم دحاو ءيش يف نيددعتم كارتشا ليضفتلا
 يف تنا كلوقك فلاختلا يف اذهو انملع يف انم مظعا هملع يف هنأ ىنعم

 نم مأ لخلا كلوقك كلذ نم مظعأو هبوكر يف ورمع نم لضفأ كمايق
 يف لسعلا نم هترارم يف دشأ هنأ ىنعمب لخلا نم ىلحأ لسعلاو لسعلا
 نم ناك اميا هترارم يف لخلا نم دشأ هتالح يف لسعلا نأ وأ هتوالح
 املك ذا هايإ انلهج هفرعن امنإ يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . هلقف كلذ
 هتاذ كردن ال ذا أطخ ناك رهوج را ضرع وأ مسج نم اذك وه ليق

 ائيش هنوكب الا, هفرعن ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . لجو زع
 كردا املك يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . هلاعفأو هتافصبو ءايشألاك ال
 رطاخلاو مهفلا هاوح وا ضرف وا دجو ام كردي نا هنأش نم وأ ساوحلاب
 ليئارسا ينب نم املاع نوعبس عمتجا اذكو اذهب رثالا ءاج هفالخب وهف

 ليئارسا ينب نم ملاع مهب عمسف ةغل نيعبس فرعي دحاو لكو هللا اوكرديل
كردن نأ ديرن : اولاقف؟ متنأ ميف : لاقفمهءاجفةغل نيعبسو اعبس فرعي



 الا كردنال انسفنأ اندجو ؛ ال : اولاقف هومتكردا له : لاقف ىلاعت هللا
 مكبر متفرع نآلا : لاقف بيغلاب ناميالا قيقحتب الإ هفرعن الو اقولخم
 لوسر ىأرف هعنقي امب دحا هبجي ملف ديحوتلا نع ملاع ةئامعبس ملاع لأسو

 لابلاب رطخو مهفلا هاوح ام لك لاقف مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هقلخ نع بجتحا يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال ، كلذ فالخب هللاف

 هلإ ال ، هتدهاشم نع مهايإ هعنمب لب هقلخ نم باجحلا ذا باجحب ال
 هملعو ءاقبلاو مدقلاك هتافص ف دحاولا وه يذلا هلل دمحلا هللا الإ

 تاذلا يف قزرلاو ثعبلاو ةتامالاو ءايحالاو ءاشنالاك هلاعفأ يف هتردقو

 قاقحتسا هيفو بيكرت الو طسبب الو لكب الو ءزبب فصرويال

 هتافص نم لاحتسا ام يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال { ةدابعلاو ةعاطلا

 ىنعملا مزال ىلع وأ اهدض ىنعم بلس ىلع لمح يوغللا ىنعملا بسحب
 اشاح ساسحالاو حورلا ةقيقح ال توملا يفن ن ىنعم هلالج لج هتايحك

 انم يحلل نوكي نا هنأش امم هوحنو ملعلاو د ىنعمب وأ هللا لجو هلل

 ىلاعتو هناحبس هنع سرخلا يفن ىنعمب ملكتلاكو انفصو نع هللا لج
 دقو نايبلا ةلمجلا يف مالكلا مزال نم ناف نييبتلا ىنعمب وا قطنلا ىنعمب ال

 ىنعمب ةمحرلاكو ضئارفلاو مارحلاو لالحلاو بيغلا انل هلالج لج هللا ني
 ةقر ىنعمب ةمجرلاب نيفصتملا قلخلا مزاول نم امهناف هوفعو هقلخ ىلع هماعنإ
 الف هنع ةوسقلا يفن ىنعمب هتمحر وأ هتقرو بلقلا نع هللا ىلاعت بلقلا
 . بيذعتلا قحتسي ال نم بذعي

 وه يهر ا لوأ ال ةميدق هتافص يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 نأ ىلاعت اهل الحم ناك الاو اذكهو ةردقب ال تاذلاب رداق تاذلاب ملاع

 تاذ نا هنع هللا يضر بوبحم نبا لوق ىنعمو ميدقلا ددعت مزلو الحم نوكي

 دحاو يشا هتافصو هنا : هلوق يف «فطعلا واوب» هتئيشمو هتردق يه هللا

 هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . تاذلاب ءاش تاذلاب رداق هناو ءايشألاك ال

 )١( هتافص يلع فطع .

 ۔ ١٩١ .



 عم عمتجي ال امو هفالخب وه فصتي ال امو هل لوأ ال ام هتافص يذلا
 لاقي الو لهجلاب فصتي الو هملعل لوأ ال هنإف ملعلاك نيلحم يف هدض
 ال نوكي دق لوأ هل امو هل رخآ ال هل لوأ ال امو اذك لهجو اذك ملع

 فصتيو لوأ هل ام لعفل او رانلاو ةنجلا ىف ي نومودي نجلاو سنالاك هل رخ آ

 كلذ زعي ملو اذه زعأ ءايحالاو زازعالاك نيلح يف هدض عم عمتجيو هفالخب
 فصتي ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . كلذ تامأو اذه ايحأو
 . هللا ىلاعت افرظ ناك الإو يسفنلا مالكلاب

 امأو هلاعفأ اذك و ةيردصملا يناعملا هتافص يذلا هللدمحلا هللا الإ هلإ ال
 ةزعلاو ةدارالاو ةردقلاو ملعلاف ةفصو تاذف ةهبشملا ةفصلاو لعافلا مسا
 وحنو ةداعالاو ءانفالاو _ ءارل ١ حتفب _ قزرل او قلخلاو تافص كلذ وحنو

 تافصو تاذ زيزعلاو ديرملاو ريدقلاو رداقلاو ملعلاو ملاعلاو لاعفأ كلذ

 هتافص نا تملع دق كنأ الإ لاعفأو تاذ ديعملاو ينغملاو قزارلاو قلاخلاو
 ةبشم ةفص لج و زع هتافص نم (لعاف) نزو نا الاو تاذلاب اهنأ ىنعمب يه
 لعافلا مسا فالخب هب ةهبشل لعاف مسا هتيمس امناو ثودحلا ىلع لديال هنال
 هللا قلاخلا وحن ثودحلل ضرعتلا دري مل اذا الا ةهبشم ةفص سيل هناف هلاعفأ نم
 . قلخلا وذ هنا ىنعم قلاخ هللاو

 ولو ربجال انم بسك و هنم قلخ انلاعفأ يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 يبن الو رمأ الو باقع الو باوث الو مذ الو حدم اهيلع نكي مل ارابجا تناك
 ههجو يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . ليلد بصن الو لوسر الو باتك الو

 ايندلا يف اهيج ول مالسلا هيلع ىسيع يف لاق اك هتمظع وه را هسفنو هتاذ وه

 ههجو نم مالكل اذخ لاقيو ةلزنم اذ يأ هئاهيج و هللا دنع ناكول هلةرخالاو

 . ميظعلا هللا يا هجولا هللا يا فوصوملل ةفصلا ةفاضإ نم ميظعلا هجولا وا

 ظفحل ةلآ ناسنالا نع نأل هظفح وا هملع هنيع يذلا هلل دمحلا هللا الإ هل ١!ال

 هلإ ال . هجولا نيعو ةيناسنالا نع هزنم هلالج لج هللاو هب ملعلل ةلآو ءيشل ١

 هل عمس يا هل هللا نذا ثيدحلا يف درو ىتم هملع هنذا يذلا هلل دمحلا هللا الإ

۔. ٢٠ -



 . همالك لبقت يا نالفل هللا عمسو هلبقت يا

 هديو هتوق هديو هتردق هديو هؤازج هدي يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 ءامسلاو ةضوبقم هتضبق يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . هكلم هديو هتمعن

 ضبقيام رادقم هتردق يف يهو اهليزيو اهبوطي وا هتضوبقم ضرالاو هتضوبقم
 . 0١ هكلمو عباصالاو فكلاب ضباقلا

 فكلا نع ىلاعت هتردق وأ هتوق هنيمي يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال
 هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . هقح هبنج يذلا هلل دمحلا هللا الا هلإ ال . عباصألاو

 نع ةيانك قاس نع فشكيو مدقلاو لجرلاب الو قاسلاب فصرويال يذلا

 رانلا يف همدق برلا عضيو لورزتل بونلا اهف عفري رمألا ةدش ذإ رمألا ةدش

 تاومسلا رون وه يذلا هللدمحلا هللا الإ هلإ ال . اهل همدقي نم امل رصحب ىنعمب

 هللا الإ هلإ ال } امهيف لدعلا وأ امهرون قلاخ وأ امهيف نم يداه يأ ضرألاو
 لوزن وأ هرمأ لوزنو هرمأ ءيجم ىنعمب هل وزنو هئيجم و هنايتإ يذل ا هلل دمحلا

 امب اهيف فرصتم اه ظفاح اهلك ءايشألاب ملاع يأ نطاب رهاظ هللا الإ هلإ ال هكلم

 هدنع ىوتساو ساوحلا نع نطاب ليلدلاب رهاظو ساوحلا هك ردت الو ءاش

 . قلخلل نطب امو رهظ ام افرصتو اقلخ و اظفح و املع

 فورحلا ىنعمب ًاعامجا هريغ هؤامسا يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال
 قلخلا لبق هلإ هنا ىنعمب اعامجا وه هؤامسأو نمحرلا هللا : انلوقك اهب قوطملا
 وأ هلإ هنا اوملع هدعب و قلخلا لبق رداق هنا وا اوملعي مل وا هلإ هنا اوملع هدعبو

 قلخلا لبق ملاع هنأ وأ اوملعي مل وا رداق هدعب و قلخلا لبق رداق هنأ اوملعي مل
 هقلاخ هنا قلخلا ملع هقلاخ وهف ائيش قلخ اذاو اوملعي مل وأ قلخلا ملع هدعب و
 ريغ اذك وأ } اوملعي مل وأ هتبنم هنا اوملع هتبنم وهف اتابن تبنأ اذاو اوملعي ل وا

 نوكي ىتح ائيش ملعيال لجو زع هنا معز نمو تافصلاو لاعفالا نم كلذ

 . ردقل ١ ىفن دقف اذه يفو رفك دق

 . هكلمو هضوبقم هتضبق ينعملاو هضوبقم يلع فطع )١(

- ٢١ 



 امسج قلخيال مسجلا نأل امسج سيل يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 امسج ناك ول و لقتسيالو ىوقيالو ىقبيالولعفيال ضرعلا نالاضرع سيل و
 هعباتت يف ىهتنا ناو لاحم امهالكو رودي وآ لسلستيف ثدحمو بكرم ىلا جاتحيال
 ناك نا امكحت و انبع ناك الاو هيلا ىهتنا امل الا لاعفألا بسني ناو حصي م

 ذا اذه ال كلذ وه اهقلاخ نكيلف كلذ اذه قلاخ وا اذه ءايشألا قلاخ

 هعم هلإ ال ادحاو هانملع يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . هيلع ليلد ال

 الو يش يف هريغل جاتحي ال هنال هلك ىنغلا ينفل او اهلك ةردقلا رداق هنأب

 اعم نازجاع ناحلطصملاو ابلاغ الا نوكي ال قيقحلا دحاولاو هل بلاغ

 هللا الإ هلإ ال . بلاغ ريغ بولغملاو امهنم دحاو الو ًاعم نابلاغ ال

 ركذت يذلا ججحلا ردي ملو هبلق هب مزج نم هديحوت يزب يذلا هلل دمحلا
 نيعباتلاو ةباحصلا رما رهاظ وهو روهمجلا هيلع ام اذهو مالكلا ملع يف
 . هللا ءاش ام الإ اهوكردي مل مهنا ردابت هنال

 اهناف اهتيفيكو اهسفنب مالكلا ملع يف انريداقت ينعا تسلو

 اهطرش هنا لع هنع وري ملو اهقدص ام لب اعطق ةعدبم اعطق طرتشت ال

 ناميالاب مهنم يغفتكيف سانلا ىلا بتكلاب رمأي لب دحأ ىلع اهضعب وأ
 اهضعب وا ةرم اهوكردي نا ديعبو مهنحابي الو ههفاش نم اذكو رهاظلا

 وا لوسر ناسل وا باتك يف ةداهشلا ةملكب ةملكب رمألا درجمب الجاع
 هلوق يف ديحوتلا انل نيب يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . ةهفاشم

 ملو دلي . دمصلا هللا دحأ هللا وه لقا محرلا نمحرلا هللا مسب : لجو زع

 ةثالثلا ةنمزالا يف ةيدلاولا ىلوالا ملب ىفنف دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي
 يضاملانامزلايفةيدولوملاةينالابو ةنالنلاةنمزألا يف ةءوفكلاتوبن ةنلانلاب و
 ىلع نآرقلا ظفل رسفو ةنالنلا ةنمزألا ف ملب اهافن لاق نم ًأطخاو طقف

 نم اعطق مولعم لابقتسالاو لاحلا ف ةيدولوملا ءافتنا نال هب لزنأ ام ريغ

 لاح يف دلوي هنا دحا مهوتي ال دوجوم ا نأل يضاملا يف ادوجوم ىلاعت هلوق
 . هيفنل مل تأت ملف ملب مهوتملا رمألا اذه يفني نا نع الضف لبقتسم روا

۔ ٢٢ _۔



 قلخف هتردق يف ءايشالا توافتت ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 كلذ ريغو امهيف امو رانلاو ةنجلاو يسركلاو شرعلاو نيضرالاو تاومسلا
 هنا اقلخ دشا ءيشلا نوك ىنعمو ةلوهسلا يف ءاوس لدرخ نم ةبح قلخو

 ىلا رظنلاب نوهأ هنأ اقلخ نوها ء ءيشلا نوك ىنعمو دشأ مكلوقع رظنب

 دمحلا هللا الإ هلإ ال { هللا دنع نبهو مدنع وه يأ ديدش ىنعمبو مكلوقع

 قلاخو ءايشألا يف رثؤملا وه لب هب رثأتي الو هلعفب دحا هكرديال يذلا هلل

 . ءايشألا ف ءايشألا رينأت

 هملحأ امو هردقأ ام هناحبسو هملعأ ام هللا ناحبس مهلوق امأو

 ىنعم نأل ضعب هعنم ولو ديز نب رباج هاور امك زاج امناف كلذ وحنو
 لاعت هنم بجعتنملا وه هللا سيل و الثم هملح و هتردق و هملع مظع نم بجعتلا
 اميلحو ارداقو املاع هريص اميظع ائيش نا ىنعملا سيلو بجعتلا نع هللا

 ولو اديز ملعا" ام وحن قولخلا يف ةقيقحلا ىلع ادارم سيل اذه لب
 . !؟ قلاخلا فيكف اعسوت ىرا

 يف هالجرو ةعباسلا ءامسلا يف هسأر اكلم هلل نا ديز نب رباج لاق
 كمظعا ام كناحبس لوقي هلهاك ىلع شرعلا اياوز ىدحا ىلفسلا ضرالا

 عنص نسحا ام وحن هتافص يف هعنم نمم دنع ولو هلاعفا يف كلذ زوجيو
 دنع رطملا هقلخب الا ىودع الو ءون ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . هللا
 يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . ضيرم نم ضرملا سابتقا هقلخب الاو ءونلا
 نم نوكيف هنع حبقلا ءافتنا ىنعمب ليمج هللا لاقيف لامجلاب فصوي
 ىنعمب وا ةيوغللا اهقئاقح ال اهدادضا يفن درجم داري يتلا بلسلا تافص

 هلاعفأ الو هتافص يف سيلو اهلك ةليمج هلاعفا نا ىنعمب وا لامجلا قلخي هنا

 رمأي هنا ىنعمب وا رشلا قلاخ وه اذكو ريخلا قلخ هنا ىنعمب وا صقن
 هعنم و«ليمجلا بحي ليمج هللا نا» ثيدحلا يف ءاج و ليمج هنيد ناف ليمجلاب

 هرهاظ بسح ىلع هعنمو . ه ١ هعم ثيدحلا حصي مل هناك ءاملعلا ضعب

 . ةروكذملا يناعملا ىلع هزاجأو

 . قلاخلا فيكف سرت وه امنا هتقيقح ىلع سيل اذهف املاع اديز ريص ميظع ءيش يا )١(

- ٢٣ 



 هعنم و نآرقلا هب ءاج اك نيتم هناب فصوي يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال
 فصرويال هناو يش هرزجعيال بلاغ يا يوق هنا هانعمو ءاملعل ا ضعب

 هنال ماهمالا عفد الا هعنمل هجو الو دارا امع عنام هعنمي ال هناو فعشلا

 روبص وه يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال ؟ هعنمي فيك نآرقلا يف درو

 { ءاملعلا ضعب هعنمو رنألا هب ءاَجو لهمي لب ةبوقعلاب لجعي ال هنا ىنعمب

 . ةبوقعلاب لجعي ال ملح وه يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 يأ نانم وهو نمحر يا نانح وه يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 نانحلا ام يردا ام هللاو سابع نبا لاق فصولا اذه انباحصأ عنمو معنم
 . نمحرك هنالو راثال ا ضعب ف هركذل هتركذ امن او هنم عنم كل ذو

 ىلا جاتحي ال هقلخف هاوس قلاخ ال يذلا هلل دمحلا ةللا الإ هلإ ال
 اذهف قلخ مدقت الب قلخلا كلذل لعافلا قلاخلا لب قلخلا كلذل قلخ
 لعف لقف تئش ناو هللا نم قلخو انل لعفو انل بسك انم ديحوتلاو قلخلا
 ىنعم لب كلذ نع هاشاح داقتعالاو قطنلاو بسكلا ىنعمب ال اضيا هللا
 يف هباتكو هضرف لزناو هب هرما ىنعملاو لعف قلخلاو انم هل قلاخلا هنا
 هنا ثيح نم اضيا هل لعفو هللا قلخ وه انل لعف لك اذكو ظوفحملا حوللا
 لعفو هلالج لج هل قلخ هلعف لعاف هلعفف هب رمأ اكو لعف قلخلاو هقلخ
 ظوفحملا حوللا يف هل بتاكو لعف رمألاو هب ورماو لعف قلخلا نأل اضيا هل
 هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال 3 اهب هرما حوللا يف هللا ةباتك ىنعمو لعف ةباتكلاو

 . ءيش هلنمك سيل هنا دقتعا نم ديحوتلا ةقيقح هدح َو يذلا

 ادحوم ناسنالا هب نوكيام لقا اذه نا "رثؤملا وبا ركذو
 تافصلا نم كلذ عم هفرعي ام ىلا ةبسنلاب لقا هنا ملعا هللاو دارأ وأ
 نم تانئاكلا عيمجل ديرم وه يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال } لئالدلاو

 . يصورخلا سيحخح نب تلصلا (٠ر
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 هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال { ىلاعتو هناحبس هلاعفا نمو يصاعم ولو هقلخ

 اهل ديرم ريغ الو اهثودح كلذ نال ةيتاذلا هتافصل ديرم هنا لاقي ال يذلا

 هيلع بجي ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال ، رارطضالا مهوي اذه نال

 باوثلاو بتكلا لازناو لسرلا لاسراو لقع دابياو قلخو قزر نم
 هللا الإ هلإ ال . ةرخآلاو ايندلاو نيدلا روما نم كلذ ريغو باقعلاو

 ةيضابالا رشعم لوقنف تانايدلا يف دحاو عم قحلا لعج يذلا هلل دمحلا

 هع قحلا نأل انموصخ هيلع ام لطالاو ميلع نحت ام قحلا ةيملا
 " نيفلاخم بهذمو أطخلا لمتح باوص عورفلا يف انبهذمو دحاو
 ملألاب فصتي ال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . قدصلا لمتحب

 هللا الإ هلإ ال 0} امهنع هللا ىلاعت لامكتساو صقن كلذ نأل ةذللاب الو

 هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال . تافآلاو يناعملا لولح نع وزنت يذلا هلل دمحلا

 . ريغتي الو صقني الو دازيال يذلا

 نم كلذ نأل نكسي الو كرحتيال يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال

 هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال ں نكامالا يف لاحلا تافص نمو ماسجالا تافص
 ام دضلاو لغملاو دنلاو لثم الو هيبش الو نيرق الو دض الو هل دن ال يذلا

 وأ لاتق يف هريغل نراقملا ىنعمب نيرقلاو لينملا ىنعمبو هريغ عم عمتجنال
 عون نم ناهيبشلاو نيعون نم نالثملا ليقو لثملا هيبشلاو هريغ وأ ملع
 هناكو هب سبتلي و هبتشي هناك ىتح فاصرالا رثكا ف كراشملا هيبشلا ليقو

 لكاشي يذلا لكشلا ليقو لثملا لكشلاو كلذ نود لثملاو هماقم مئاق

 اظفل ةقفاوملا ةهباشملا لاقي ظافلألا يفو هئاحنأ نم هفصو وا هعبط يف هريغ
 يف هكراش ام ءيشلا لثم لاقيو ىنعم ال اظفل ةقفاوملا ةلكاشملاو ىنعمو
 هفاص را صخا يف هل كراشم يا نالف لثم نالف لوقت امك هفاص وا صخا

 ام ءيشلا هبشيو { هريغ نع هب زيمملا هلضف يه ذا الثم ةيقطانلا يه ىتلا
 سيل ذا كاردالا يف ناويحلا هبشي نالف لوقت امك هفاص وا صخا يف هكراش

 )١( اهيف رورجماهدعب امو رج فرح اهنا يلع ميلا رسكب .
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 ةدارالاب كرحتلا هفاص وا صخا لب كاردالا ناويحلا فاصرا صخا

 . هديحوت انملا يذلا هلل دمحلا هللا الإ هلإ ال ، ساسحالاو

 انبر لج : يردقلا لاق يردق و يرصبلا نسحلا نيب ةلداجم تعقو
 اهداراو يصاعلا ةيصعم قلخ هللا نا انل وق انيلع بيعي هنا ينعي ءاشحفلا نع

 بحيفأ : يردقلا لاق ءاشام ريغ هكلم يف نوكي نا انبر ىلاعت : نسحلا لاق

 : لاق ؟ ارهق انبر ىصعيفا ىصعيال نأ دارأ : نسحلا لاق !؟ ىصعي نأ انبر
 : نسحلا لاق ؟ءاسأ مايلا نسحا ىدرلا يلا ببسو ىدها ينبنج نا تيأرأ

 صخي هنإف هكلمي اميف هلعف ناك نإو ءاسا دقف هكلمت اميف هلعف هلك ناك نا

 نيح كبر تيأر له : يردقلا لاق ءاشيام هكلم يف لعفيو ءاشي نمت هتمحرب
 هارت لهو : يردقلا لاق ؟ هرأ مل ابر دبعأ تنك ام : نسحلا لاق ؟ هتدبع
 ناميألا قئاقحب بولقلا هارت نكلو ال : لاق ؟ نايعألا ةدهاشمب نويعلا
 يردقلا ىلوف تايضقلا يف روجيال تامالعلاب روهشم تالالدلاب فورعم

 . هتلاسر لعجي ثيح ملعي هللا لوقي

 ةجحلا مايق يف باب باهولا كلملا هللا نوعب باتكلا اذه مت
 . ةرتفلا لهأ ف مالكلاو
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 محرلا نمحرلا هللا مسب

 نب دشار ملاسلا ردصلا يذ ملاعلا خيشلا ىلع مالسف .. دعب امأ

 قلي مل نمل لقعلا يدنع يهف ةجحلا امأ الئاق شيفطا دمحما هبتاك نم زيزع

 رحبو ءامسو ضرا نم هدهاشي امو هسفنل نأ هلقعب ملعي هناف هملعي ادحا

 الا نوكت الو هعنص اهنال اعناص ماسجألا نم كلذ وحنو رجشو لبجو
 مزل الإو لمعيال مودعملاو مودعم وهو هسفن قلخيال ءيشلا ناف عناصب
 يف لوعفم لعاف لهاج ملاع رداق زجاع مودعم دوجوم مدقتم رخأتم هنا
 ءيش هقلخ ليق ناو تافصلا رئاس اذكو ةدحاو ةهج نم دحاو تقو

 وأ لسلستيف قلاخ هقلاخل نوكي نا مزل ثداوحلا وهو هسنج نم هلبق

 هل سنج الو ةعنص سيل اميدق اعناص هل نا دب الف لاحم امهالكو رودي

 ددعتلاو ددعتلا مدع لصالاو وه الإ هلإ ال هللا وهو ناكما ال وأ دوجو
 نا ىلا هلقعب جاتحيف انسح ابر هل نا كردأ دقف داسف الو داسف بجوم

 نم ىلا جرخي ناهلقع همزليف هيلانسحانم بح سفنلا يف عبط امل همدخي

 اذهو ع ورفلا رئاسو موصلاو ةالصلا رمالا سفن يف وهو هب مدخي ام هملعي
 يف انموقو انباحصأ بهذمب ريبخ تناو يلبق نمل دجوي الو ارصتخم يدنع ام
 . مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو بتكلا

 رقأو : برغملا لها نم هراوز لهأل هباوج يف هنع هللا يضر
 لوقن امك لسرلاو بتكلاو لقعلاب ةمئاق هللا ةجح نا هراوز لهآ انناوخا
 يف ةرتفلا لهاو ةريزجلا بحاص لوقي وهف لكشم وهو عمسلا طرتشي الو
 نا ءيش نم هتلا لزنام انلقو انبذكف ريذن انءاج دق ىلبق رانلا يفو رشحملا
 نأب رافكلا نم رارقالا يف امم ةيآلا هذه وحنو { هئريبك لالض يف الا متنا

 متعمس مه لاقي لهف لسرلا عابتا مدعب مهباتع يف امم اهوحنو مهتءاج لسرلا
 سقك ريذن نامز لك يف نوكي دقو لسرلا اوعمسي مل مهو متبذكو لسرلا
 هلصي مل نميف انمالكو مهلك هرصع لها لصي سيل نكل ةدعاس نبا
 دق هنال ىلاعت هللا ةفرعم مدع ىلع ذخاؤي عامس هلصي مل نم تلق كلذلو
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 باحسلاو ضرالاو ءامسلاو هتاذ دوجو ةدهاشمب ديحوتلا ةجح هتلصو

 لئالدب ديحوتلا بجو اذا لاقي دقو لاوحألاو لابجلاو تابنلاو رطملاو
 ءيشلاو معنم الب ةمعن الو لعاف الب لعف الو عناص الب ةعنص الو عنصلا

 ام ملعيل جرخيف معنملا عناصلل اركش هلقع هيلع بجوا هسفن دجوي ال

 عرشلا ليصافت ىلا لصي الف كلذ ىلا جورخلا دجي مل نم ىقبيف هب ركشي
 يدنع معنملا ركشو قاطيال امب فيلكتال ذإ اهب فلكي الف

 هيلع بجيف شيورد خيشلا مالك نم ذخؤي اك لقعلاب بجاو
 اعرش هبوجوب انباحصا ضعب لاقف ركشلا باجعإب نارقل ا لزنو هركش هلقعب

 نا دا عم نوركشت ال مل مهف اباتع نارقلا يف ام لوقأ انأو نارقلا يف هب رمألل
 . هلوق كلذ بسانيو هيلع ركشلا بوجو بولقلا يف ررك معنملا

 ىلا ناسحالاب بسن هناف «اهيلا نسحأ نمم بح ىلع بولقلا تلبج»

 نيسحتلاب نولوقي مهنال ةلزتعملا بهذم ايلقع معنملا ركش نوكو بوبحلا
 هحبق ام لك نولوقيو لقعلا ىلع ةيعرشلا ماكحالا نونبي نييلقعلا حيقتلاو
 كردي لقعلا نا نولوقيو لقعلا هنسحي هنسح امو لقعلا هحبقي عرشلا

 ضعب بهذمو كلذب لوقا تسلو اهب يحولا نكي مل ولو عرشلا ليصافت
 . القع ال اعرش بجاو معنملا ركش نأب ةيرعشالاو انباحصأ

 نكل حيبقلاو نسحلا كردي لقعلا نا ةلزتعملا عم ةيرعشألا ثحبو
 كردي مل هسفنو يلخ اذا لقعلا ناف ايلقع ركشلا بوجو نوكي الأ مزلي
 روكضشملا ىلا ةعجار اما ركشلا اهيلع لمتشا يتلا ةحلصملا نال نسحلا هيف

 وهو هجايتحا مدعلو ركشلاو ةدابعلا نع ىلاعت هللا ىنغل لطاب كلذو

 ةريقح ركشلا ىلا ةلصاولا ةمعنلاو ء ىلا اماو قالطالا ىلع ينفلا

 حانج هللا دنع يواستال اهلك ايندلا نا».ثيدحلا ءاج اك ىلاعت هللا دنع

 عارذك اهناو ةرذعلا نم مدآ نبا جرخي امب الثم اهل برض هناو «هضوعب
 ول اك امذ اهيلع ركشلا ناك امبرو موذجم دي يف بلك هيلع لاب نتنم ريزنخ

 )١( يقورحملا هعمج نب شيورد .
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 مكاحلاب ءاردزا هب حدملا ناف سانلا دنع هب هتحدمو ًاسلف مكاحلا كاطعأ

 ىلع سيل ركشلا نأب باجيو بجي مل اهيلع ركشلا بجوا ع رشلا نا الولف

 معنلا نم نم ءيش ىندا نابو نيدلاو ةرخالا ىلعو اهيلع لب طقف ايندلا معن

 هللا هعنم ول هنع ىنغتسن ال اناو ىلاعت هللا هقلاخ نأل اليلج لب اريقح سيل

 ركاشلا ىلا ةدئاع ركشلا ةدئافو هقوف ام ضيوعتو هلنمب ضيوعت الب لاعت

 اهنم هب ىزاجملا ريقحلا كلذو ايندلا ةراقح امناو امهادحا يفو ىرخاو ايند

 انيلا رظنلاب امأو ةيورخألا همعنو هنيد ىلا رظنلاب ىلاعت هللا دنع ناريقح

 نم ةمعن امهنا ثيح نم امهميظعت انيلع بجوا . هدنع ناميظع امهف
 اهنم ليلقلا رقتحن نا اناهنو ىلاعت هللا

 نم انئاك يبن ةوعد هغلبت مل نم اولوقي نا ةيرعشألا ىلع ابيع ىفكو
 يبن نيد ىلع نكي مل ولو هنامز يبن يبنلا كلذ ناك ولو جان رهف هكرتو ناك

 هللا دبع خيشلا ناكو هعباوتو ديحوتلا نم عورفلاو لوصالا ءاوسو هلبق
 عامسب نيفلكملا ىلع تماق هللا ةجح : لوقي ةراوز لها انناوخا ماما يرارقلا

 ناو عمس هنا عمسي ل نم ىلع قلطيف مهنم نيقابلا عمسي ل ول و مهنم عماسل ١

 هللا لضفب هعامسف عمس نم ناو عمسي ل نمل عامس ادح او ول و عماسل ١ عامس

 ىلعو كارشالا ىلع بذعم وهف هلدعو همكحل هرذع هللا عطق عمسي ل نمو

 وه عمسي مل ولو عماسلا عامسب كلذ لك يصاعملا لعف ىلعو ضئارفلا كرت
 امف هدح و عمسي ل نم رذع عطقن انلوقو اذه هتقيقح و هل عمس عماسل ١ عامسو

 صخلتي امناو تصقن و تدازو ظافلالا تفلتخا ول و انيلع بيع مهيلع بيع

 انيا قلخلا ىلع هتلدا دوجول ديحوتلاب فلكم عمسي مل نم نا لوقب كلذ نع

 اهروجف اهمهلأفإلا ىلاعت هلوق و «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» هبسانيو اوناك
 صخلتي وأ :7 مهارب ١ انيتآ دقل ولت ىلاعت هلوقو هجوا دحا يفهماهاوقت و

 معنملا ركش ىلا هادا ديحوتلا كردا اذا هنا نم هيلا تممض ام عم كلذ يلوقب

 عرشلاب بجو معنملا ركش نا انبهذم نكل هب هركشي امب رظنيل جرخيف
 . دجوي ال هلعلو جورخلا دجي ال يذلا ةريزجلا بحاص يقب لقعلاب ال
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 لكب فلكم هنا حيحص لقع هلو عمسي مل نميف ةلزتعملا تمعزو
 ام بسانيو عمسي :1 هكردي ال ام لك هنع اوطحو هلقع هكردي ام

 لزنو باغو نمآو ةع يبنلا نع عمس نم هنا انباحصأ لوق هيلا تبهذ
 هميرحتب كردي ال ام ميرحت وا ةالصك ضرف نم هعمسي مل ام هتبيغ دعب

 هلصي ىتح هتبيغ دعب ام فلكي ال هناف عمس ام خسن ام لزن وأ لقعلا

 نيصلاب ناك نم ذخاؤي نا نم مركأو فأرأ هللا انباحصا مالك نمو ربخلا
 تماق ةجحلا نأ انباحصأ مالك نمو زاجحلا ف ناك نم هب رمأ ارما

 ضعب هب لاق اك لوزنلا نيح نم ناك ناف لقعلا عم لسرلاو باتكلاب

 هب لزن امب مهلك ضرالا لها فلكي نأب قاطي ال ام فيلكتف انباحصا
 ام و ؟ اهردق امف ةدم دعب ناك ناو ءامسلا ىلا هعوجر لبق نيحلا يف ليربج
 ادج لوطت دقف يهتنت مالإو اهلبق امو اهدعب امو ةدملا هذه نيب قرفلا

 هدعب يبن ةوعد هغلبت ملو يبن نيد ىلع ناك نم نا هيلا تبهذ ام بسانيو
 4نوقتيام مهل نيبي ىتح مهاده ذا دعب اموق لضيل هللا ناك اموف روذعم
 ىلا مهبسني ملو مهبقاعي مل ةينيوكتلا ةلالدلاب ديحوتلا ىلا مهاده اذاف

 فالخلا ةرعاشالا ضعب لاق عادبالاب عمسلا لئالد مه نيبي ىتح لالضلا
 مهفيلكت مدع اماو ديحوتلا دئاقع ىلا رظنلاب وه امنا ةرتفلا لها يف

 مل اذا ديحوتلاب نوفلكم مهنا يلوقل بسانم وهو قافتا لحمف ع ورفلاب
 نا ةيلهاجلا برعلاو ةينيوكتلا تازجعملا يهو ةلالد مهعم نال اوعمسي

 نم هريغ وا ىسوم ةوعد مهتلصو دقف مالسلا هيلع ليعامسا ةوعد مهلصت
 لقعلا ربعت ة ةلزتعملاو ديحوتلا لهجب كله هلصت مل نمو ليئارسا ينب ءايبنا

 لقعلا يف هعضو ىلاعت هللا مكح وهف هب مكح امف عرشلا دورو لبق
 سفنتلاك امات ءاعد هيلا ةجاحلا وعدت يتلا يرورضلا ةحاباب يضقي لقعلاف

 ىلع لمتشملا بوجوبو ملظلاك هلعف داسف ىلع لمتخملا رايتخالا ميرحتبو
 ةهاركبو ناسحالاك هلعف ةحلصم ىلع لمتشملا بدنبو لدعلاك هكرت داسف
 داسف وا حالص ىلع لمتشي ل يذلا ةحابابو هكرت ةحلصم ىلع لمتخلملا

 وا صوصخم ناويح لكأك هكاردا مدعل يرايتخالا يف لقعلا ضقي مل ناو

۔ ٣٠ ۔



 كلم يف فرصت لقعلا نال عنملاب لاق ضعبف ةحابالاب ملعلا لبق ةهكافلا
 ضعبو ىلاعت هلل كلم هماسجأو هضارعأ هلك ملاعلاو هنذا ريغب ىلاعت هللا
 نم هعنمي ىتح هيلا جاتحا ام هلف اجاتحم دبعلا قلخ ىلاعت هنال ةحابالاب لاق
 ةيرعشألل ةثالث لاوقا هذهو نيليلدلا ضراعتل فوقولاب ضعب لاقو ءيش
 مل نم دنع عرشلا وهف لقعلا هكردا ام ةلزتعملا مالك نمو ةلزتعملاك اضيا

 . ملعأ هللاو | هنع طوطحم وهف هكردي مل امو عمسي

۔ ٣١



۔ _ ٣٢



 باب
 هتافصو ىلاعت هئامسأ نع لاؤسلا يف

 لهأ ءاملع انناوخا رقأو : هراوز لهأ لئاسم يف هنع هللا يضر لاق

 نع رهش ام هيلا بسن لب ةكرب نبا هب لاق دقو ةقولخم هللا ءامسأ نأب هراوز
 نم ظافلألا اندرا اولاق هراوز لهاو ءامسا هل اولعج سانلا نا نم مهريغ
 نيح نم هب لوقا اناو لقاع هركني الو قح اذه : تلق ةقولخم ىلاعت هئامسأ
 شوقنلاو تاملكلاو فورحلا بيكرتو ظفلتلاو ظافلالا ناف ملحلا غ ولب

 اهمدقب لاقي فيكف ةدهاشملاب كلذو ثداوح هب بتكت امو كلذ لاحمو

 ىنعمف لعف ةفص ناك امو هللا تافص اهيناعم نا هللا ءامسا مدق ىنعمو
 اهب ملاع ىلاعت هناو لعفلا كلذ لعفيس هناب لزألا يف فصتم هللا نا همدق

 حوللا يف اهشوقنو اهتباتكو اهب نيظفاللا ظافلا قلخيس هناو لزالا يف
 لاق نم انم سيلو هلوق دنع ةديقعلا ىلع يحرش يف تلقو هريغو ظوفحملا
 لهاو لوأ الب اهيناعمل لها ىلاعت هناف ةميدق لب دصن ام ةقولخم هللا ءامسا نا

 ييحو ملاعو رداق ظفلو ديرم ظفلو زيزع ظفلو ةلالجلا ظفلب ركذي نأب
 ءامسأ نم كلذ ريغو قازرو لاعفو قلاخو ريصبو عيمسو درفو ملكتمو
 يه كلتو اهب ظفلتي نم قلخي نا لبق هل اهلك اهنإف لاعفالاو تافصلا
 ملاع ىنعم ناف ةقولخم هللا ءامسا يناعم : لوقي دحا دجويالو هللا ءامسأ
 ديقي نمم اعامجا ميدق هملعو اعامجا ميدق تاذلاو ملعلا بجاولا تاذلاب
 لعفلاو ةميدق ملعلا تافص يف تاذلا نأ الا اذكهو هتاذ هتافصو هب
 ةلزتعملا تلاقو هلعف قلخلاو ميدقلا بجاولا تاذلل قلاخلاف هللا نم قلخ
 قلخو مسا الب ناك يضعب لاقو ءامسا هل سانلا لعجو مسا الب ناك

 ` .. انه هنم دارملا ىهتنا اهب ىصوأو ءامسا هسفنل

 : دعب امأ هبحصو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 نم رابجنزو نامع نم دابعلاو ءاملعلا ىلعو هنود نمو انناطلس ىلع مالسف
- ٣٣ _



 يبرغملا فسوي جاحلا نب دمحمأ : هبتاك نم انباحصأ رئاسو انباحصأ
 دقو قحلا يه انتنايد ناف انعورفو انتنايدب كسمتلاب مكل ايصوم شيفطا

 هل ترقا دقو ليهسلا خيش يسلدنالا يكلاملا يبرعلا نبا اهيلا عجر

 بحاص وهو فشكلاو ملعلاب انموق رئاسو ةبراغملاو ةيقرشملاو ةرعاشألا
 نولوقي ةرعاشالاو وه هللا تافص نا لوقن انا كلذو ةيكملا تاحوتفلا
 اك وهاهنا يبرعلا نبا لاقو & لوصالا نم كلذ نال مهرذع انعطقف هريغ

 الو وه يه ال هللا تافص نا ضعب لوق طوسبملا همالك ضعب صنو انلق

 فشك مدع ىلع لدي هيف حور ال لوقو ةدئافلا نم لاخ مالك هريغ يه
 لقعي هنإف هلوقي ام دح ىلع هلقن مل اذه لوقي ام الثم نحن انلق اذاو هلئاق
 هنيع ةيهلالا تافصلا ناب انفشك فلاخي الو دنئازلاب لوقن ال نحنو دئازلا

 ةفصلا ةدايز يف قلخلا نع ىلاعت قحلا سايق يف ةعقاو هريغ اهنا لقي ناف
 ةرابعلا نسحب الا ريقف هللا نا نولوقي نيذلا ىلع اذه داز امف تاذلا ىلع
 نم نوكن نأ هللاب ذوعنف اهريغب الإ نوكي ال تاذلا لامك لعج هنإف طقف
 . ىهتنا نيلهاجلا

 ناب خيشلا نم اذه ةرعاشألا نم ينا رعشلا لاق يبرعلا نبا مالك
 8 ىهتنا نيملكتملا نم ةعامج لاق هبو انيقيو افشك ريغ ال نيع تافصلا

 ةعامجلاو ةنسلا لها هيلع ام نا اهركذي ةجح الب لاق نم لوق ينغي امو

 يف لاق اذك قحلا ىلع ةيبهولا ةيضابالا نا يعرذألا لوقو كلذ نم ىلوأ
 لها ةيبهولا ةيضابالا نا مهريغو نالحرو هللا يبسحو شيلع يرصع
 نا انلق املثم دعسلا لوق كلذ نمو قحلا ىلع برغملاو رابجنزو طقسم
 يدنعو يكلام وهو هيف انقفاو لوصالا نم اذهو ةنجلا لخدي ال رصملا

 نبا باتكك هقفلالوصاو مالكلا ملع يف ةيكلاملا بتك حرشب نتعم هنال
 ضعب يفو رصم يف انباحصأو ةيكلاملا قاور يف هقاور نالو بجاحلا
 كرشي نا رفغي ال هللا نا ن ىلاعت هلوق يف همالك صنو يعفاش هنا بتكلا
 بئاتلا نأش يف ةلزان ةيالا تناك امل 4 ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب

۔ _ ٣٤



 نملا}ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو :لوقب دارملا ناىلع لوزنلاببس لد

 .ىهتنا ةبوت نودب ةرفغملا زاوج ديفي الف هبنذ نم ابئات نوكي

 ربتعملا نأب ضرتعي الف ةبوتلا تايآ رئاس ىلا درت ةيالا نا ينعي

 وه ءاشي نم نا رباج لوق اذهو ببسلا صوصخ ال ظفللا مومع
 كلذ نمو تلزنف يبونذ نم بئات ينا لأس بئات يف ةيالا نا اك بئاتلا
 هدلقا الو اكلام ىلوتا ال ينا يكلام وهو اميدق نييسلدنالا ضعب لوق

 نا بيطلا خفن يف ركذ ام ع ورفلا نمو دولخلا مدع لوقي اممو هلوقي اميف

 برهف ةالصلل مارحالا دنع هيدي عفري لجر دي عطقب مه سلدنالا ناطلس

 يف سلدنالا لهاو نايح نبا خيش ريبزلا نب رفعج دهع ىلع كلذو لجرلا
 ىلع مهيلع درلل ءالؤه ءاملع تركذ امناو مهيديا نوعفري ال رصعلا كلذ

 مزعاو لضفا انباحصأ نم برغملاو نامع ءاملعف الاو ةصاخ فالخلا لها
 الو فالخلا ىلا عجارلا اهورتو اهوخسنتو ةقرولا هذه اورهشت نا مكيلع
 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 . ملسو هبحصو

 يه معن ؟ باوجلا وه هللا ةفص له هصن امب هنع هللا يضر لئسو

 مساق ىنعم مزال الو هب انرتقم الو هب الاح . ريغ ائيش تسيل اهنا ىنعمب وه
 ىنعمب اذكهو تاذلاب رداق تاذلاب ملاع وهف هتاذ يهو اهيضتقي ىلاعت هب

 نع دئاز ملعب ملاع ال اذكهو ةردقلاو ملعلا دوجو يف فاك هتاذ نا
 هملع يضتقي هنم ىنعمب ملاع الو تاذلا ىلع ةدئاز ةردقب رداق الو تاذلا

 وا الاح وا افرظ نوكي نا نع انبر ىلاعت هملع يضتقي هيف ىنعمب رداق الو
 عبطلا ناف اعوبطم وأ ارطضم وأ اضرع وأ امسج وا مدقلا يف اكراشم

 لاح امهالكو رودي وا لسلستيف دجوم ىلا رطضملا اذكو عباط ىلا جاتحي
 وهو وه اهنا ةرورض اهل لوأ ال اهنوكو هايإ اهنوكو ىلاعت هتافص مدق عمو
 نا بجي اذكهو اهيف ةرورض الو عبط ال ةيرايتخا اهنا لوقن هل لوآ ال

_ ٣٥ _



 ثداح يرايتخالا نا مهفي لقعلا نأل لقعلا همهفي ال ناك ولو دقتعي
 ولو ثدحم الب ادوجوم هنوك نم دشأب كلذ سيلو كلذك سيل انه امو
 نال هسفن دجوي ال ءيشلا نا ةرورض ةجحلا لوقعم مدقلاب هدوجو ناك

 وا لسلستيف دحوم ىلا هدجوم جاتحال دجوم هدجوا ولو هل لعف ال مدعلا
 ةيفيك هبشم كلذل كردي ال لقعلا نا الا موهفم اذهو لاحم امثالكو رودي

 لوقن امك اجل ةيرايتخا الو ةيرورض ال هتافص لئاق لاق ولو اهب لصوتي
 هب فصو ءيشلا زاوج نال ةبحاصلا ذاختا ىلع رداق وه لوقن نا زوجي ال

 رداق ريغ الو ىلاعت هل سنج الو سنجلا كلذ هنم نوكي نا هاشاحو ةوقلاب

 اتابثإ ال ةيرورضلا بلسب افصو هب رايتخا لوقت نا كلو زجع ةفص هنال
 ح ورلا تابنا ال توملا يفن ديرتو يح لوقت امك مدع همدقت رايتخال

 الا اه يتاذ هناب رانلا يف دوجوملا قارحالا دهاشلا يف هتافص لاثمو دسجلاو
 قلخلا تافص نع ىلاعتو لجو زع هللا نا الا ىلاعت هللا هعباطو عبطلاب هنا

 اذكه كلذب نمؤنو فقن نا دب الو رطضم الو عبطب ال راتخم لعاف ملاع
 عم كلذب نمؤنو هقلخل ربجم ريغ هنا ملسن اك كاردا كلذ ءارو سيلو
 هب هماتهال هلابب هروطخل قلاخو لعافلا لعفل قلاخ هنا انداقتعا

 . هيلع همزعلو
 رانلا لها باذعو ةنجلا لها معن نا ءاملعلا ضعب لاق اكو

 ىهانتي ال ام لبقي ال لقعلاو ةروصحم يهتني ال هنا عم مهلاوحاو مهتاسفنتو
 . ؟ هتابث وأ هتابنا هتاذ له هللا ههرك : لئسو

 دوجوم لجو زع هنا اهانعمف ةرابعلا هذه تتبث اذا : باوجلا

 هتاقولخم ىوس هدهاشن ءىشب ال هلاعفاو هتافصب هتوبت داقتعا درجمب هفرعنو

 . اهلك هتافص يف اذكهو ارداق املاع هللا لزي مل ةرابعلا هذه نع لئسو

 هلاعفأ ف اذكهو اقلاخ اقزار لزي مل اماو كلذ زوجي معن : باوجلا

لزي مل هانعم ملاع انعم هلاق ناو هتاقولخم و هلاعفا مدق هماهيال هزيجا الف اهلك



 قح يف زوجي هنا كلذو كلذ ىلع ارداق لزي ملو قزريسو قلخيس نأب املاع
 قلخي لزي مل هناب لئاق لاق اذاو . هعم ءيش الو هللا نوك وهو لزألا هللا
 له كلاؤس امأو اضيا لاقو كارشا هيفنو لزألا ىفن دقف ىنفتف ءايشالا
 ايلزأ ءافطصا مالسلا هيلع ميهاربا ىفطصا لجو زع هللا نا لاقي نا زوجي

 هناب هؤاضق هءافطصانال زوجي هنا : باوجلا ؟ يهنو رمأ زوجي ال امك ال ما

 ءافطصالاو ءاضقلاب ديرا ناو اه لوأ ال تاذ ةفص هؤاضق و هنع يتضرم

 الف ةفص ال لعف كلذف هب ةكئالملا رابخاو ظوفحملا حوللا يف كلذ بتك
 لزألاو ثودح هنال كلذ يف لزالل ضقن الو لعف ةفص لق وأ ايلزا نوكي

 ارومأم امهضاقتنال مزاللا ضقن امهيفن يهنو رما فالخب ثودحلا لبق ام

 لزي مل هناو قلخلل لوأ ال هنا لزألا يف يبنلاو رمألا ىنعم نأل ايهنم وأ

 ىفن اذكو مزالل يفنو رفك كلذو طق كلذ مدعي ملو ىنفيو دجوي قلخلا

 ءيش الو هللا دوجو لزالاو النم ضرألل لوأ ال هنا لهجب لاق نمم لزالا
 . هعم ميدق الو مدق كلذو هعم

 ملكلا دعصي هيلإ : ىلاعت هل وق ريسفت ف : لصف
 حلا «نابعش نم فصنلا ةليل لزن هللا نا» ثيدحلا ىنعموةيآلاهإبيطلا

 بيطلا ملكلا دعصي هيلإ ىلاعت هلوق امأ : هنع هللا يضر لاق

 ناف ةبانالاو هلوبق هللا ىلا هيف ملكلا دوعص ىنعمف مهعفري حلاصلا لمعلاو
 موزلملا ركذف هذخا يشل ا لوبق مزال نمو عضوم يف زيحتلا نع هزنم هللا

 لمع الب عفني ال هللا الإ هلإ ال لثم بيطلا ملكلا ناك املو مزاللا ركذب

 عفرلا دنسا اكرتو العف ضئارفلا هيلع تبجو ىتح يبح نم قح يف حلاص
 . حلاصلا لمعلا ىلا

 «ايندلا ءامسلا ىلا نابعش نم فصنلا ةليل هللا لزني» : يع هلوق امأو
 هرخا ىلا يناعد نم هللا نع يدانيف لزني هللا كلم نأ هانعمف ثيدحلا

 لفسا اهئاهناو روما ثادحا هبش روما ةدع نم ةبكرم ةيليثمت ةراعتساو

 . ملعا هللاو اهب لوزنلاب
۔ _ ٣٧





 باب
 ىلاعتو هناحبس هللا نع ةيؤرلا يفن يف

 دمحمانديس ىلع هللاىلص و ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنع هللا يضر لاق
 نم ةجحلا يذ طسوال هبتاك نم مالسف : دعب امأ ٨ ملسو هبحصو هلآ او

 يضابألا يبهولا يلرغملا شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ نم ١٣١٦ ماع

 مالسالا ريغ ةنايد نم تامملا ىلاو نآلا ىلا ملحلا غلب نيح نم ءىربتملا

 لماعلا ملاعلا هللا يف انناوخا ىلع اهنع دعابتملا اهنم وزنتملا للملا رئاس نم
 امب ادج تحرف ملاس نب دمحم نب ملاس ايندلاو نيدلا ةوخا يف قداصلا

 قاضو ةرخالاو ايندلا يف هللا كحرفا كحارفا رورس درو كنم
 ةنايد ىلع هللا انتامأ مظع ناتهب اهنإف ةيؤرلاب لئاقلا ىلا ةبسدلاب ل
 ةيؤر ملسم يعدي فيك انايإو هللا كلعج ملس بلقب ةيبهولا ةيضابالا

 هلوقل فانم هروصتو هريوصت تبنت هبلقب ولو هتيؤرف ؟ هبلقو هنيعب يرابلا
 لقاع لوقي فيكو هميريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل» : ىلاعت
 لعفي ام ىلا جايتحالا بجوي اذه نا عم هنع ةدئاز لجو زع هللا تافص

 يسلدنالا وهو يبرعلا نبا لاق لماعلا ريغ لمعلا هب ام نا ىفخي الو هب

 . هريغ ال وه يهو ةيتاذ هللا تافص نا انتنايدل ارصانو مهيلع ادر

 ريقف هللا نا لوقي نم نيبو وريغ اهنا لوقي نم نيب قرف ال لاق
 لئاسم نا يخا اي ملعاو رقفلا ظفل كرتب ةرابعلا نبسحت الا ءاينغا نحنو

 اهتحرشو نيروغبت خيشلاو عضولا بحاصو رماع خيشلا اهفلا تانايدلا
 راونالا قراشم بحاص نعماو اهيلع ىشحو يلبق نم اهحرشو اهترصتخاو
 تركذو هيلع اومحازتو هذه اندالب يف فلا ام ترشنو اهنم هركذ ام نايب ف

 مه اورثكاف مه ترسفو كلذ ةماعلا ىلع اوأرق املف يريسفت يف اهضعب

 ةيؤرلا لئاسم انركذ لاط دق قافتاب ةريثك ةنمزأ نم عضاوم يف سردلا

۔ ٣٩ ۔



 كلذب لاغتشالا ذخاو اهيف نيفلاخملا ىلع درلاو اهايإ انريسفت يف اهوحنو
 عون لك ف الخدم مصخلا دجي ال ثيحب راصتخال ١ امأو انرامع أ نم اريثك

 . هللا ءاش نا كلذل تغرفت امبرو

 كيتأي امبرو انموق هب صتخي الو انلو مكل لصحت دقف نوكلا امأو
 اعوبطم نوكي نأ توجر . اتنايد يف نعط يكلام ىلع ادر نمضت باتك
 هللا ءاش نا تدرا امم لصح ام كيلا لسراو عبطلا لصح نا بيرق نعف

 ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هتمحرب هدمغت اضيأ لاقو ىلاعت
 نم مالسف : دعب امأ ةليسولا هاطعأو ملسو هبحصو هلآ او دمحم انديس

 نم يذلا ملاعلا خيشلا ىلع يبرغملا شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك
 دنع فورعملا ديعس نب هللادبع نب ‘دمحم ملاس يصاعملاو لهجلا
 مهولا مكحب ةربع ال هنا فاصنالا بحاص لوق امأ الئاق ديعبلاو بيرقلا

 دوجوم روصتي ال هنأبو ةيفيك الو ناكم الب هتيؤر حصت لجو زع هللا نأب
 اوطاعتو ةدابعلا كلتب ةفرخز فيك الب ىري مهلوق سفن وهف ناكم الب
 عم لسرلاو بتكلا ىلع ةينبم ةيعرشلا ماكحالاو ةراشالا كلتب هجيورت
 فصتي ال ىلاعت هنأب عرشلا مكح ىلع راج يلقع رمأ مهولا كلذو لقعلا
 الولح تمزل اذإ هتيؤرل مهولا يفنو زيحتلاو لولحلا نم قلخلا ةفصب
 رداق لجو زع ىلاعت هللا نا ةفرخزلا كلت لصاحو ىفلي ال حيحص ةيفيكو

 ماد ام ناسنالا نأل لطاب وهو ناكم الو فيك الب هسفن نينمؤملا يري نا

 ىلاعت فيكف ةيقولخلا نع جرخي ال قولخم امئاد وهو كلذ لبقي ال اقولخم
 اك ناكمب الو نامز يف ال هنا وهو ىلاعت هل ةفص وه ام اقولخم ىطعا دق
 ام هلإ ريغ ىلاعت يقبف ىسيع ةيهولالا ىطعا ىلاعت هللا نا ىراصنلا لوقت
 ماد ام ةمات ريغ ىلاعت هتيهولا تيقبف اهضعب هاطعأ وأ ىسيع يف تماد

 نامزلاب فصتملا ثيدحلا هجاوي فيكو ضعبلا كلذب افصتم ىسيع

 الو هلثم انداح ناك الاو هللاو ال هنع فصلا ميدقلا دب الو ناكملاو

 )١( يليلخلا مامالا يحي .
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 . ناكم

 انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمجرلا هللا مسب . لاقف اضيأ لئسو
 دبعلا هبتاك نم ماركاو ةيحتو مالسف {©. دعب امأ ملسو هبحصو هلاو دمح

 بطق هخيش ىلا ينامعلا يليلخلا ديعس نب هللادبع نب دمحم فيعضلا
 هقفو يبرغملا شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ : ةمألا هذه سمشو ةمئألا
 اهيأ لوقا مث ] نيمآ لاعفألاو لاوقألا يف هددسو لامعألا حلاصل هللا
 هللا يضر هباجأف . حلا لضفلا كلو لئاسملا هذه انل لح لضفت خيشلا
 ىلع شيفطا فسوي نب دمحمأ ; هبتاك نم مالسف : دعب اما هصن ام هنع

 لوق نع لئاسلا ينامعلا يليلخلا ديعس نب هللادبع نب دمحم ملاعلا خيشلا
 ىلاعت هللا نع ةيفنملا ةيؤرلا يهف ةطاحالا كاردالا نا ةيؤرلا يتبنم ضعب

 هريغ الو وه دجي ال ضعبلا اذه نا : باوجلا ؟ ةزئاج ةطاحا الب ةيؤرلاف

 سابع نبال بسن الو فوعلا يف الو ةغللا يف ةصاخ ةطاحالا كاردالا نا

 ةطاحالا ىلع ةعونمم لجو زع هللا ةيؤرف اهنودو ةطاحالا ىلع دجوي لب
 ةقلطملا ةيؤرلا كاردالا نا يرعشالا نسحلا وبا راتخا دقو ةطاحالا نودو

 يفنلاو قارغتساللو ةمئاد ةيلك ةبلاس هئراصبألا هكردت الل ىلاعت هلوقف
 ثحبلا هل قحي امو ىفخي ال اك ردابتملا رهاظلا وه اذهو بلسلا مومعل

 ةعجارلا ةيلقعلا ةلدالاب لطبي بتكلا يف رركم روهشم وه ام اذه ريغ نم
 دقو هبشلا بجوي اقلطم كاردالا نا كلذو لجو زع هللا هيزنت ىلا
 ثداحلا هيقالي ال تاذلاب بجاولاو كلذ ىلع ةلزتعملاو ةفسالفلاانقفاو

 ديقم امأو قلطم امأو يتاذ اماو يضرع اما بجاولاو هوجولا نم هجوب
 وهف هعوقوب ىلاعت هللا ملع قلعت يذلا نكمملا بوجوك يضرعلا بجاولاو
 هللا دعو نم بوجولا هل ضرع نكل همدعو هدوجو ءاوتساال زئاج هتاذ يف
 زيحتلاك ثداحلا.يف يتاذلا بجاولاو هعوقوب هملع قلعتو هب لجو زع
 نأل ضقاتل مرج هللا نا ليق ولف ايقاب ماد ام هل بجاو هناف مرجلل
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 عفني ال يذلا نكمملاو زيحتلا يضقي مرجلاو زيحتلا مدع يضقت ةيهولالا
 هللا ملعل اندنع قلعت الو عقي ال نا لجو زع هللا ءاضقب لاحم هتاذل زئاج

 قلخلل لاعت هتافصو لجو زع هلل قلخلا تافصك هتاذل لاح وه امب

 زئاجلاب قلعت هللا ملعل نامع لهاو انموق لوق ىلعو لاحم هنا ثيح نم ال

 نعو اذك ةيفيك ىلع عقو عقو ول ول هنا ملع ثيح نم عقي ال يذلا هتاذل

 نا مهولا عنمي ةهج يف ال ينرملا نوكي نا عتما اك ةيؤرلا يتبثم ضعب لوق
 . عيمجلا عنمي مهولاو عيمجلا زوبي لقعلاو ةهج يف الإ ادوجوم نوكي

 ةهج يف ال يئرملا نوكي نا زوجي لقعلا نا ملسن ال انا : باوجلا
 دوجوم هللاو كلذ ناعنمي مهولاو لقعلا لب ةهج ف ال دوجوملا نوكي ناو

 الف ةهج يف ةلباقم نم هتيؤر نأل ةلاحم ةهج يف ال هتيؤرو ةهج يف ال
 لامعأ نم ةبسن ةيؤرلا نإف ةهج يف هيئارو ةهج ريغ يف ال ىري نا روصتي
 ملعلا نا ةقفتم باحصألا ةملك اندجو دقف هصن امب هلأسو . حراوجلا

 انبتك يف وه اك ضيقنلا لمتحي ال ثيحب يذلا كاردالا وه ثيح نم
 لكشاف يزيجنت هقلعت ناو نئاكلا نكمملاب قلعتم ىلاعت هملع ناو ةربتعملا

 هملع نال الزا نئاكلا نكمملا دوجو يضقت ةرابعلا هذه نا ثيحب انيلع

 نم كردمل اكاردا نوكي نأو دب الف اندوجو لبق لزألا يف انلاوحاو اندوجوب
 لاعت هملع ثودح مزل كلذ لقن نمل ناو هيف ام هيف كاردالا ظفلو كردم

 فشكتي يكل انل نيبت نا كنم الضف هيلع ثودحلا ةلاحتسال لاحم وهو
 هلل دمحلا . هلوقب هل هللا رفغ هباجأف لاكشالاو سبللا ليزي يلج هجو انل

 . هبحصو هلاو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو

 نم يصورخلا رصان نب فيس خيشلا انيخا ىلع مالسف دعب امأ

 ىلاعتو هناحبس هللا ملع نا كلاؤس باوج يف الئاق شيفطا دمحمأ : هبتاك
 ثداحلاب قلعتمو وه اهنال هتافصو هتاذ وه يذلا ميدقلاب قلعتم يلزأ ميدق
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 قلعت ىنعمو ماسجألاو ضارعالا هتاقولخم يه يتلا هتالوعفمو هلاعفأ وهو

 هب دوعوملاك يلزألا ملعلا عبط ىلع عقي ثداحلا نأ ايزيجنت ثداحلاب هملع

 نأل ةقيقحلاب لاحم ىلاعت هقح يف كاردالا ظفل قالطإو دعولا دعب زبحغنأ ذإ
 ىلع زئاجو ءارلا حتفب كردملا نع زجعلا قبس يعدتست كاردالا ةقيقح

 هناحبس هللا لاق امك امثنحأ وأ دييقتلاو قالطالا ةقالعل يلاسرالا زاجنا

 . يهتنا ملعأ هللاو ةلكاشمللو كلذل راصبالا كردي وهو ىلاعتو
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 باب
 (تامولعملاب ىلاعت هللا ملع قلعت يفر

 (ليحتسملاو زئاجلاب هقلعت نع لاؤسلاو)
 انديس ىلع هللا ىلصو محرل ١ نمحرل ا هللا مسب : ىلاعت هللا همحر لاق

 : دعب امأ ملسو هبحصو هلاو دمح

 نيخيشلا ىلع شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ : نم مالسف
 نيبويندلا نيينيدلا نيتلامعلا نيتمالعلا ديمح نب هللادبعو حلاص نب ىسيع

 ينلصو هنا املعا نيدلا نم دعق ام هب ناميقي ام ايندلا نم هللا امهداز

 لوصو مدعب يقيضو ةرتفلا لوطل اريبك احرف هب تحرفو امكباتك
 وأ يتيمكلا ناويد امتدج و ول الص و ذإ هلل دمحلاو ينظ يف امكيلا نيباتكلا

 ل نكل ماظنلا رهوج يل ١ امكلاسرالو الجاع يلا هولسراف هراعشأ ضعب

 نيأزجلا دعبام يلا انعبت نأ بغار ينإو هللا ءاش نإ ينلصيسو ينلصي

 ييلع اكدوجل امهدحا ديمح نب هللا دبع خيشلل بيترتلا حرش نم نيلوألا

 لاق اكو دوجلاو ملعلا يف نامع لهأ ةداع ىلع ةيهاتعلا يبا ةميقب لب نمني
 يف كفلؤم هللا ءاش نا رظنأسو لذب نم ىخسأ برعلا نحن يسلدنالا

 نم برغملا ءاملع لوق ةهجوو ينلصو اذإ ربقلا باذع ركنأ نم ىلع درلا
 دوجولا ليحتسم نوكيال ام امنإ نوكي آلأ هللا بتك نميف انباحصأ
 قلخي هل ةروص ال هتاذل وأ ءاضقلل لاحملاو نوكي ال نا ىلاعت هللا ءاضقل
 نوكي ال نأ ملعي لوقيو هللا اهملعي ال الو هللا اهملعي لاقي ال ملعتف اهيلع

 اودر ولو ىلاعت هلوق لثم رثك ولو كلذ مهوأ ام ليوأت لهسي كلذلو
 امأ نيب هب ملعلاو دوعلا ناكل عقي درلا ناك ولو ىنعملا لوقنف «هماوداعل
 لع هلوق لثم كلذل لديو ملعي ال الو ملعي لاقي الف عقي ال ناك اذإ
 : نولمعيال اوناك اذإ امأ نيلماع اوناك ول «نيلماع اوناك امب ملعأ هللا»

 يمالك حضتيل نإف اذكهو هملعي الو كلذ ملعي لاقي الف مهتومب مهملع
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 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ] قفوملا هللاو لاغشالا ف يبلق ع زوتلف

 . ملسو هبحصو

 نم امكيلع مالسو لهأتي نم لكو ملس نم لك ىلإ يمالس اغلبو
 همركا هنعو ١٣٢١ ماع هفرع موي امكباتك ينلصو ءادتباو ادر ةبلطلا ةلمج

 ةفص وأ اذك ردق ىلع ناكل ناك ول هنا نوكي ال ام هللا ملع مهلوق يف هللا

 ام لك نا : باوجلا ؟ ناك ول نوكي فيك نوكي ال امب ملاع هللاف اذك

 اهريغو لافطالا كلذ يف ءاوسو عقي ول عقي فيك هللا ملع دق عقي ال
 ولوز ىلاعت هلوقل ةقراشملا انباحصأ بتك يف دوجوم اذهو اهلك لاوحألاو
 مالغلا فتك رضخلا علقو ةكئالملاب دادمالا ةيآو مهنع اوهن امل اوداعل اودر
 انايغط امهقهري نأ انيشخفإل : ىلاعت هلوقو غلب ول هتوقش ةباتك راهظاو
 نكمملاب قلعتيال ىلاعت هملع نا ةبراغملا انباحصأ بهذمو { ههمارفكو
 ءيش لكب هللاوإل: ىلاعت هلوقل ليحتسملاب قلعتيال اك قيال يذلا

 ام ىلعو ينفو ناكام ىلع قلطي امنا فاصتالا دنع يشلا ذإ 44 ملع

 اوناك ول هنا «نيلماع اوناك امب ملعأ» لع هلوق ينعيو دج ويسام ىلع دجو
 ملعي لاقي الف نيلماع ريغ اوناك اذا اما ريغ نوملعي امب املاع ناكل نيلماع
 هنع هللا ىلاعت لهجلا مهوي هنال هملعي ال الو ققحتم ريغ هنال موهوملا كلذ
 ىلع رداق هللا لاقي ال مك هملع روصتي الف ملعلا هب قلعتي ام وه يفنملاف

 ىلع ةردقل ا تابثا نال قلخلا تافص نم كلذ وحنو دلولاو ةبحاصلا ذاختا

 هنع هزنم هللاو زجعلا ىلع ةرابع هنال رداق ريغ الو هناكماب مكح ءيشلا
 ناك هنا الولفإت هلوق ىنعمو نوكي ال يذلا نكمملاو لاحملا ىلع قلطي الو

 يف ءيشلا هيوبيس لاق هحيبستالول نطبلا يف ثبللاب حلا همنيحبسملا نم
 هنوكب الا ليحتسلملاب هللا ملع قلعتي الو هنع ربخيو ملعي نا حصي ام ةغللا
 عقي فيك عقي ال ام ملعي انلق نا لسلستلا مزلي هنا اضيا انلو اليحتسم

 ىنعم الو اذكهو هملعيف هدعب ينلا عوقو نكمي ليق هملعي ليق اذا هناف

 ىنعمو دانعلاو رارصالا مهباش مهنا ىوس حلا ههماودر ولول ىلاعت هلوقل
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 هيدلاو قهري الو ىقشي الو ىقبي الو ةوقشلا ىلع هقلخ رضخلا مالغ ةوقش

 لجو زع هلل قولخم اضيا هرايتخاو راتخم ناسنالا نا كلذو ارفكو انايغط

 هسفن نم ىري دحا لك ذا اعبط الو ارابجا سيل اذه نا الا ىلاعتو كرابتو

 مزح نب يلع دمحم وبا مزح نبا معزو اقولخم ارايتخا ناك ولو رابجالاو
 ردقي مل نا هنال ادلو ذختي نا ىلع رداق ىلاعت هللا نا يسلدنالا يرهاظلا

 أطخ وهو اهنع هللا ىلاعت قلخلا تافص رئاس اذكو يا ازجاع ناك هيلع
 ةيحان نم ءاج روصقلا ناك ول نوكي زجعلا ناف ءىدتبملا هلبقي ال ضحم

 مدع ناك اذا اماو هب قلعتت لو ةردقل ا تاقلعتم نم رمألا ناك ناف ةردقل ١

 . ازجع سيل هل الومش مدعف اهتاقلعتم نم سيل هنوكل رماب اهقلعت

 هلل دمحلا ةزرغ لك يف لوقيو طيخي مالسلا هيلع سيردا ناكو
 هدي يفو يمدآ ةروص يف سيلبا ءاجف طاخ نم لوا وهو هللا ناحبسو

 . ةرشقلا هذه يف ايندلا لعجي نا هللا ردقي ال لاقف ةضيب ةرشق

 سخنو ةربالا هذه مس يف اهلعجي نا رداق لجو زع هللا لاقف
 يف نوكت ىتح ايندلا رغصي نا رداق دارملاو روعا راصف اهب هينيع ىدحا

 ناك ام ىلع لك ءاقبا عم اماو اهب طيحي ىتح اهمس عسويو ةربالا هذه مس
 فصوي لجو زع هللا نا كلذ نم مزح نبا مهوتو ةليحتسم ةطاحالاف

 اهتعس عم ايندلا ىلع اهقيض ءاقب عم ةربالاو ةرشقلا ةطاحا ىلع ةردقلاب

 . ليحتسم اذهو

 مزح نبا ركذ أطخ وهو ليحتسملا ع وقوب ةردقلا قلعت زوجي لاقف
 دوهيلا ىلع هيف دري باتك وهو لحنلاو للملا باتك ف ةعدبلا هذه

 ىلع درلا هيف رنكاو مهريغو ةلزتعملاو ةفسالفلاو سوجملاو ىراصنلاو
 هيف عنشيو ةيرهاظلل هيف رصتني هقفلا يف باتك هلو ةيديرتاملاو ةرعاشالا
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 نع لجو زع هللا ةردق يفن سيلو كلام اميس الو ةعبرألا ةمئألا ىلع
 يلاعت اروصق وا اصقن كلذ وحنو هملعب فصتيال امع هملع يفنو لاحملا
 لوقنف هنع هللا ىلاعت مذ هسكعو حدم كلذ لب كلذ نع لجو زع هللا

 الو كيرشلاو دلولاو ةبحاصلا عوقو ملعي الو لاحلا عوقو هللا ملعي ال
 لهج لاحملا توبنب داقتعالا نال الهج ملعلا بلقنا الاو كلذ توبث ملعي

 نا داقتعا لب هملع نع ملعلا تاقلعتم ضعب نع اجارخا كلذ سيلو
 هتلاحتسا زوجي ال ام داقتعاو املع لهجلا ةيمست يفنو ملعلاب فصتي ال كلذ

 هقلعت فكو قئاللا هجولا ىلع رما لكب قلعتي ملعلاو الهج
 عضوم يف اهنع باجاو لاحم ال لاكو صيقنت ال هل اهيزنت قئال ريغ هجوب
 قحلا وهف عقي ال يذلا نكمملاب هللا ملع قلعت امأو هللا همرك لاقف رخآ
 اذك ناك نا ةكئالملاب دادمالا ةيآل ةبراغملا انباحصأ نم دحاو ريغ هتبثاو
 وحنو«هماوداعل اودرولوؤل :ىلاعتهلوقلو نوكيالوأ نوكي نا هللا ملع دقو

 هنال نيلماع اوناك امب ملعا هللا ثيدحو هنم نوكي نا انيعتم سيلو كلذ
 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو باوصلل قفوملا هللاو نيلماع اوناك ول لاق

 . ملسو هبحصو

۔ ٤٨ ۔



 باب
 طظوفحلا حوللا ف بتك امع لاؤسلا ف

 رباكألا ةداسلا ضعب نع امثرم لقن ام ليوأتو ال مأ ريغتي له

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب همولعب هللا انعفن لاق
 جاحلا نب دمحمأ : هبتاك نم مالسف : دعب امأ ملسو هبحمو هلاو دمحم

 هملعو ىلاعت هللا هظفح ملعلاو هللا يف هيخا ىلع يبرغملا شيفطا فسوي

 ؟ ريغتي له ظوفحملا حوللا يف امع تلأس حلاص نب ىسيع خيشلا

 اهيف زوجي ال ينلا لوصالا نم اذهو ريغتي ال هنا : باوجلا
 ملعا دحاو عم اهيف قحلا يتلا قيسفتلاو ريفكتلا لئاسم نمو فالخلا

 الو ريغتي ال يلزألا هللا ملع وه ظوفحما حوللا يف ام نأ انايإو هللا كمحر

 الو هيف ةلاح الو هريغ ال وه هتفصو تاذ ةفص هملعو تاودبل ا هل ودبت

 ةفص اهتاموهفم فالتخا عمت اهلك هتافصو اهيضتقي ءيش هيف الو هب ةنرتقم
 ةبجوملا ضاعبالاو ءازجالا بجوي اقيقحت اهددعتو ةيتاذ اهنال ةرورض ةدحاو

 ريغو هتداراو هتردقو هملعف كلذ نع هللا ىلاعت ثودحلل بجوملا بيكرتلل
 الب اهيناعم دوجو يف ةيفاك هتاذ نا اهلك اهانعم نال ةدحاو ةفص كلذ

 هل ودبت هنأب لوق ظوفحملا حوللا يف ام رييغتب لوقلاو رخآ الو لوا
 ثداحلا يف بوتكملاو ثداح حوللا نا ىوعد امأو اهنع هناحبس تاودبلا

 فورح هيف بوتكملا اضياو ميدق وهو هيف بوتكم هللا ناف هلطابف ثداح
 هيف لاحلاو ثداح الا ثداحلا يف لحب الو لاكشا الب ةثداح فورحلاو

 تنك نا امهنع ةلا يضر دوعسم نباو رمع لوق اماو تاذلا ال شوقنلا

 هللا ىلا قلمت كلذ امناف امهنع حص ناف اديعس ينبتكاف ايقش كدنع ينتبتك

 دمع ريغ ىلع كلذ ردص امبرو طاسبناو طسب لحم امثو عرضتو ىلاعت
 كلذ سيلو حيحص مهتاو هب تماف ام تيل ايف رصن يبا لوق كلذ نمو

- ٤٩



 يف بجوملا ظوفحملا حوللا يف يبونذ ترثك اذا هنا ىنعملا امناو هرهاظ ىلع

 اهبلغو يندعساف اهتلقل مدعلاك هيف يتلا يتانسح نا ىتح ةواقشلل ةلمجلا
 اهانعم مزال ديرا ةيانك كلذ وأ مزاللاو ببسملا نع موزلملاو ببسلاب ربعف
 اذكو اذك هرمع يف داز هللا نا يف ةدراولا رانآلا اماو ظفللا هل عضو ام ال

 ودبت لوق يلع لب يأرلا نم سيل اهرهاظ ىلع اهلمحف اذكو اذك هقزر يفو
 الو دلقت الو مهت الف لالض وهو لجو زع هملع لالتخاو تاودبلا هل

 يف ىضق لجو زع هللا نا كلذ ىنعم لب يمالك مهف يف للخ كبيصي
 اذك لعفي نا لجال اهنم نوسمخ النم ةئام نالف رمع نا لوأ الب لزألا
 اذكو اذك نع ربصي ال وأ اذكو اذك لعفي ال هنال وأ قزرلا يف اذكو

 معي الف هبتك ةدئاف امف ريغتي ناك نا هنأب رييغتلا مدع ىلع لالدتسالا امأو
 ةجحلا امناو هلاطبإب هدبع ىلع هلضف نيبيل بتك لوقي نا مصخلل نال كل

 ةلاهجلاو بذكلا ىلإ يدؤي هنال خسنلا اهيلع زوجي ال هرابخا ناو رم ام
 وا ةبقاعلا لهج نم هفلخي امنا هنال فلخي ال ديعولا ناو تاودبلا ودبو

 هناحبس كلذ فالخب هللاو مربا ام ضقنيف جاتحاو لاحلا يف ام لهج

 . ديعولا فلخ زاجا نم ىلع ةجح هذهو لجو زع ىلاعتو

 يتاذ حدمت اذهو يدل لوقلا لدبيامإ» لجو زع هللا لاق دقو
 هيلا عجري قحلاو دحومو كرشم نيب الو ةنمزالاب ريغتي ال كلذك امو
 ىلاعت هلوق دنع سنوي ةروس ريسفت ف يواضيبلا لاق 1 ةلاحم ال

 هاوعدو هديعاول فالخا الو هلاوقأل رييغت ال مهللا تاملكل ليدبت الإ

 هلطاب(يدل لديام) مومع نم صوصخم ديعولا نا (فاق) ةروس يف
 يف ام ريغت اذاو رم امو تاودبلاو دب ىلا هئادالو ريغتي ال حدملاب ام نال
 ملعلا يف سيل ءي ةباتك اضياو لطاب كلذو يلزالا ملعلا ريغت دقف حوللا
 ايلزأ امولعم اما حوللا نم ةواقشلا وحم ولخي الو امهنع ىلاعت بذكو هفس
 ةيالا لمحل هجو الو كلذ نع هللا لاعت ةلاهجف مولعم ريغ وأ فلخ اذهف

عم لئاقلا دنع ولو رسعت عم وا اندنع هتلاحتسا عم ةواقشلا وحم ىلع



 ام وحم ىلعو عئارشلا نم خسني ام خسن ىلعو تائيسلا وحم ىلا ههجوت
 وحم ىلعو ةظفحلا ناويد نم وحملا دارملا نا ىلع ةنسح الو ابنذ نوكي ال
 . كلذ وحنو ةتامالاب يحلا

 كلملا لخدي ةليل نوعبراو سمخ ةفطنلا ىلع ىضم اذا» قلع لاق

 اهيف دازي الف ةفيحصلا ىوطت مث هيفو ثيدحلا؟ «ىثنأ مأ ركذأ براي لوقيو
 هللا ىضق ام ليدبت ناف ةلأسملا يف فعض مكبيصي الو اهنم صقني الو

 ناو اعامجا ركنم وهو قولخلاب هيبشت كلذ داقتعا نا ىفخي الو رفك
 نوكت نأب لوصالا نم هنا ءيشلا فرعيو لوصالا نم ىوعدلا كلت لاطبا
 يفن نا تلق كلذلف كلذ ىرجم ىرج ام وأ ديحوتلا يف ةحداف هتفلاخم
 نم أربتي امناو ع ورفلا نم هرهاظ ىلع طارصلا نوك تابثاو دولخلا ءاقب

 . لوصالا ةفلاخم نم كلذ ريغب امهيعدم

 ريي له اوفلتخا دقو لوصألا ةفلاخم ىلع ةرامأ امهب ءاعدلا { معن
 . ملعأ هللاو ةمالعلاب

 دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو محرلا نمحرلا هللا مسب ؛ هنعو

 : دعب امأ مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ملسو هبحصو هلاو

 ملاعلا ينامعلا ىثراحلا يلع نب حلاص نب ىسيع هللا ف انيخأ ىلع مالسف

 رخاوأل بتاكلا نم مهرئاسو دابعلاو نيينامعلا انباحصأ ءاملع رئاسو

 ف ام رييغت اما الئاق شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ ١٦١٧ ماع بجر

 ىلا ةواقشلاو ةواقشلا ىلا ةداعسلا ريغتك زوجي الف هضقاني ام ىلا حوللا

 نم كلذ دعاو اطوسبم كلذ يف امالك مكيلا تلسرا دقو ةداعبلا

 بتكي نا لثم هضقني ال امب هللا دنع وهو ءيش يف قلطي نا اماو لوصالا
 يفف ديقلاو ديقملا عوقو نم دب الو هقدصتب هللا دنع ديقيو ديز ىنغ هيف

 هدنع ديقيو اديعس هبتكي نا لثمو هنم قدصتلا رودص نم دب ال لانملا

 ةكئالملا هبتكت امو فلختي ال هنم ءافولا رودص نم دب الف نيدلاب ءافولاب

- ٥١ _



 اذكو هنع فلختي ال حوللا يف ال قفاوم ةدح ىلع دحا لك لمع نم

 ف رنألا ءاج دقو هنع فلختي الو دابعلا لامعا هيف عومجملا ناويدلا

 ظوفحملا حوللا ىلع ضرعتف دبعلا لامعأب دعصت ةكئالملا نا كلذ

 . اميظعت هلل نوديزيف حوللا يف امل ةقفاوم اهنودجيف

 كرابت هللا دارأ اذإ هنإف ظوفحملا حوللا ىلع عالطالا ةيفيك امأو
 لبق ناكو هنم ءيشلل اكاردا هل قلخي هنإف هنم ءيش ىلع كلم عالطا ىلاعتو

 هللا دارا اذإف رتاسب وا رونب حوللا رتس ليقو هلباق ولو هكردي ال كلذ
 ءيشلا كلذ نع رتسلا كلذ عفر ءيشلا كلذ ىلع كلملا عالطا
 . ملعأ هللاو انه .همالك ىهتنا ؛ هاريف

 نابلقتي ال امهناو هتءاربو ىلاعت هتيالو يف لصف
 انخيشل هيف اولاق هل برغملا لهأ نم ةراوز لهأ باتك ركذو

 ميوقلا هنيدل اناده يذلا هلل دمحلا محرلا نمجرلا هللا مسب : هللا هظفح
 نيدتقملا نم نيدشارلا ءاملعلاب انصخو مقتسملا قحلا ليبس عابتاب انديأو

 ىلع مهتماعو ةراوز ءاملع نم مالسف : دعبو هباحصأو هلآو هع يبلاب
 ملعلا رحب هملعب ىرقلاو ندملاو راطقالا تءاضاو انبولق هيلإ تقاتشا نم
 اهيفلاخم و اهيقفاوم ةمألا ةجحو انبهذم ماما هتيؤر ىلإ انقتشاو لمعلاو

 نيلئاق يباضملا يضابالا يبرغملا شيفطا فسوي نب دمحأ : خيشلا ةمالعلا

 هلقن ل ام انيلا نوبسني سانلا نا نم كيلا غ ح ميظعلا هللا ىلا وكشن انإ

 ىلا بتكت تناو انوفجت نا هركنو كعبتا نمبو كب لاصتالا بلطن نحنو
 ولو سانلا بتاكت امك انبتاكت نا نم دب الو انيلا بتكت الو راطقالا
 ةلمج نم كل ركذنو انبيجحتو كلأسن نالا انإف مهنم كب قحا نحنو نيفلاخم

 لئاسملا هذه يف كيلا نيبتاكلا ةماعلا مهعبتت نيذلا نيربتعملا دلبلا لهأ

 دمحم هيقفلا نب يسونسلاو شوقن دمح نب يلعو ناضمر هيقفلا نبا يبرعلا

۔ ٥٢ ۔



 مهريغ نمو مهم كيلع مالس يسونسلا نب نابعشو يميظعلا هعمج نبا

 هيبنو ميركلا هللا هجو كلذب اندصقو انلجرأب كترايز بحنو كبحن انلكو

 ماوعلاو ةبلطلا نم كعبتا نم ىلا انمالس غلبو هلآ ىلعو هلت دمحم مظعلا
 اهيف انبيجتل كل اهركذن لئاسم هذهو هركذت نميف انركذت نا انديس دب الو

 ىلع مه ام اوركذف كيلع هللا نم كبتك نم رسيتي امب اهباوبجب انيلع ننماف
 دعب ريخ لكب هللا هازج انخيش مهباجأف باوجلا يف ركذي يذلا بيترتلا

 نأ نم ةراوز له أ انن اوخإ أربت أربت : هلوقب هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ةلمسبلا

 ىلا ةعاطلا نم مهبلقت بسحب نابلقتي هتءاربو هدابعل هللا ةيالو اولوقي
 لوق كلذ امناو كلذ لوقن انسل اولاقو ةعاطلا ىلا ةيصعملا نمو ةيصعملا

 ةنجلا تابثا هتيالو نولوقت امك لوقن لب انيلا كلذ بسنو ةيضابألا ضعبل
 لعل تلق ةعاطلا لاح يف ولو يقشلل رانلاو ةيصعملا لاح يف ولو ديعسلل
 نم يرارقلا هللادبع باتك ف دجوي ام طلغ هنا ىلع لديو طلغ كلذ

 اهلهأل رانلاب مكحلا هتءاربو اهلهأل ةنجلاب مكحلا ىلاعت هتيالو نا مهئاملع

 مهلئارأل لوق هتءاربوهللا هتيالو بلقت نم مه بسنام لعلو افنآ رمام يلع
 ةيصعملا ىف ناك اذإ اقلطم ناسنالا نا اهبلقتب اودارأ وأ مهدعب نمو
 يف ناك اذاو اهنع يبنم هناو هدنع ةبوبحم ريغو هللا دنع ةيضرم ريغ هتلاحف

 لاكشإ ال اذهو اهب رومأمو وه ال يه ةبوبحم ةيضرم هتلاحف ةعاطلا
 . ه ١ هيف

 الك ةقئارلا تاباوجلا نم هيف ام انقحلا ليوط مالك وهو انه همالك

 نا هارتس امو افنآ هتيأر اك بيكرتلا هتبسانمو بيترتلا ةدعاق ىلع هلحمب

 . نيينامعلا هناوخال هنع هللا يضر هلو لاقم ماقم لكلو هللا ءاش

 هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرل ا نمحرلا هللا مسب

 انباحصأ ىلع شيفطا فسوي نب دمحمأ هبتاك نم مالسف : دعب اما ملسو

 خيشلا اصوصخ دابعلاو ءاسؤرلاو ذيمالتلاو ءاملعلا نامع لها نم

۔ _ ٥٣



 مكنم ةلئسا ينتءاج الئاق حلاص نب ىسيع خيشلاو ديمح نب هللادبع
 هيف نوكي ال امب ينولماعف ةتف مكنيب نوكت ال نا طرش ىلع اهتباجا تدراو

 ًأرييا افولاب هل ممخيسو كارشالا نود ىصع وا كرشا هللا دنع ديعس لزالا
 هنودام وا اكرش نايصعلاب هل متخيس و افولاو ةعاطلاب لمع يقشو ؟ ؟ هللا هنم

 يف هللا ةيالو يف هللا دنع ديعسلا نا ءاش نا : باوجلا ؟ هللا هالوتيا

 ريغ هيصاعمو هكارشا سفنو هب هل متخيس امل ةيصعملاو كارشالا لمع

 يف هللا دنع يقشلا ناو ايندلا يف اهب هبقاع ءاش نا هللا دنع ةيضرم

 ام وا اكارشا ةيصعملا نم هل متخيس امل هئافوو هتعاط لاح يف هللا ةءارب
 ف اهب هباتا ءاش ناو هب متخي امب اهلطيي هللا دنع ةيضرم هتعاط سفنو هنود

 نال تاودبلا هل ودبت الو نابلقتت ال هتءاربو هللا ةيالو نا كلذو ايندلا

 ةعاط نم رثكا هتعاط لاح يف سيلبإ نا رثالا يف ءاج دقو طيحم هملع
 وبا لاق هب هل متخيس امل اهلاح يف مومذمو ثيبخو هللا دنع نوعلم ةكئالملا
 : هللا همحر رصن

 (نسح ووذ مه اندنع اموق ضغباو مهبونذ مهرضت مل اسانا بحا)

 فيكو ةنجلاب هل دعو هنا ىوس لجو زع هللا ةيالول ىنعم الو
 ىوس لجو زع هتءاربل ىنعم الو رانلا لها نم وهو هتعاطل يقشلل اهدعي
 ريغ لاق نمو ةنجلا لها نم وهو ديعسلل اهدعي فيكو ةنجلاب هل دعو
 ةعاطلا يضرو ةيصعملا ضري مللجو زع هللا نا ثيح نم مهو امنإف كلذ

 ةلذو مهبر نم بضغ مهلانيس لجعلا اوذختا نيذلا ناؤ» ىلاعت هلوق اماو
 طقف يويند ال يران يورخألا بضغلاو ءايقشالا يفف ايندلا ةايحلا يف
 ىرت الا اوبات دقو هل مهناعذا مهسفنا لتقب بضغلا رسفي نا حصي الو
 نا يف رهاظو كلذل فانم همنيرتفملا يزبن كلذك : ىلاعت هلوق نا
 ةيصعملا لاح ديعسلل هللا نم ةءاربب سيلف . حلا مهسفنا لتق بضغلا
 كلذ دعب ىلاعت هلوق مومع يفف لجعلا ةدابع نم ماقتنالا اهنأب يفتكي

۔ ٥٤ ۔



 دراولا ديعولاو . حلا هماونمآو اهدعب نم اوبات مث تائيسلا اولمع نيذلاو
 دراو امأو نيصوصحم ءايقشأ يف دراو ام يصاعملاو كرشلا لهأ يف نآرقلا ف
 ولو هب نوظعويو تاذلاب الوأ نوصوصخا لخديف امومع ءايقشالا ىف

 هتءاربو هللا ةيالو نم روكذملا كلذ يف فالخلا زوجي الو هل اريذحت ًاديعس
 نافلخ نب ديعس ةمالعلا لاق اك حيحصلا ىلع لوصالا نم هنال نابلقتت ال
 ام بسحب هتوادعو هآلا ةيالو بلقتب لوقلاو ليق اك ع ورفلا نم ال هب
 بحاص ةبسنو نيسحلا ىلا ةبسن ةينيسحلا لوق ةيصعمو ةعاط نم ثدحي
 ةيمهجلا ىلا بسنا وهو راكلا ىلا ةفيلخ نب ناثعو رمع وبا تالاؤسلا
 لاق دقو شحاف مظع أطخ وهو نوكي ىتح ءيشلا هللا ملعي ال اولاق ذا
 رارمتسالا ىلع اذكه نيملسم مهتيمستو خلا ه“نيملسملا مكامس وهؤێ ىلاعت
 .. قفوملا هللاو كرشلا لاح مهنم أربتي نا يفاني مهكرش لاحل لماش

 صن

 ا دنع (ديعسر ةروص ام
 ؟ نيملسملا رباقم ف نفدي نا حصيال

 ةربقم يف نفدي هللا دنع دنع (ديعس) نع تلأسو هنع هللا يضر لاق

 : باوجلا ؟ هتروص ام " ةربقم يف هنفد رضاحل زوجي الو نيكرشملا

 فشوركف ةبوتلاب هل ميحرلا ن نمحرلا هللا متخ نكلو رهاظلا بسحب كرشم هنا

 هناف ءادعسلا نم هنا رثكا وا ةثالث وا نينثا وا فشكلا لها نم لجر

 فشكلا لهأل كرت ناو نيكرشملا رباقم يف ربقيف رهاظلا مكحلاب هل مكحي
 . مكحأ هبيغبو ملعأ هللاو ، ه ١ نيدحوملا ةربقم يف ربق

 يف كرشم ةقيقحلا ف ملسم وه نم ام و رخ آ عضوم يف ىف لاقو

 هب ملعي ل نمو نيملسملا رباقم ف هربقي هناف همالساب ملع نمف رهاظلا

هكارشا دعب همالساب اودهش وا دهش نمو نيكرشملا رباقم يف وربقي هناف



 وأ نينثال وأ يلو هنا دحال فشك ول هنا رخآ هجوو ملعي مل نم ىلع ةجح

 نوكت ال اهنال فشاكملا ىلع رهاظلا مكحلا اهنال ةدهاشملا مدعل رثكأل
 هنفدل ةفشاكملا ىلا هنفد عجر ولو اهب مكحلا نإف ةدهاشملا فالخب ةجح

 رباقم يف هنفدي نا هنوكرتي ال مهنال دجو نا نيملسملا رباقم يف
 . ه ١ نيملا
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 باب

 مالكلاو نآرقل ا قلخ يف

 هنع هللا افع ةروهشملا ةينونلا يف رظنلا نبال عقو اميف

 لئاقلا نا اهقيقحتف همدقو نآرقلا قلخ ةلأسمو هنع هللا يضر لاق
 طافلالا هذه ناو ميدقلا وه يسفنلا مالكلاو يسفن مالك هنا لوقي همدقب

 مالك وه يذلا نارقلا نع مهريغ دنع ةمجرت انارق قحلا لهأ اهيمسي يتلا
 هانيفن يسفنلا مالكلا تابثا ىلا ثحبلا عجرف نارقلا يه تسيلو يسفن

 نم ناسنالا سفن يف ام لثم لجو زع هللا يف مهدنع وهو مه هوتبناو نحن
 تنعذا دقو امسج الو اضرع هللا سيلو كلذ نع هللا لج تافيكت
 دوجوم هنا انداقتعاو انرارقا عم امسج الو اضرع سيل هنا لوبق ىلا انبولق

 ام ىلا هيفن ىدا ولو ةهبشلا بجوي ام هنع يفننو ءايشالاك ال ءيشو
 رما ىلا اضيا ثحبلا عجري هنا مث هكردن ال اناف هللا نأش كلذو لقعي ال
 انآرق ةميركلا ظافلالا هذه ىمس ىلاعتو هناحبس هللا نا وه نيب لهس

 نم كلذ وحنو لعجلاو لولحلاو يزجتلاو لوزنلاو ثودحلاب اهفصوو
 الو فلاخم الو قفاوم اهركني الو ةرهاظ ةيمست ثداحلا قولخلا تافص
 هذه نا ىعداو رهاظلا اذه فالخ ىعدا نمف اكرشم ولو ام لقاع

 ام هللاوف ليلد ىلا جاتحا نآرقلا ةمجرت يه امناو نآرقلا تسيل ءايشالا

 ةيفاقلاو لماكلا نم لاقو مئاعدلا حرش يف يمالك صنو هدجي نلو هدجو
 زاج ذا عرصم ىفقم لوالا تيبلا الا ضرعلا نود برضلا روصقم رتاوتم
 ةاروتلا وا نآرقلا قلخب لوقي نم ىلع درلا يف لماكلا يف ضيراعالا فالتخا
 يف نآرقلا ىلع مالكلاو هبحوو هناحبس هللا بتك رئاسو روبزلاو ليجنالا وا
 نم نأل رظنلا نبا لئاقلا) ليقف هلك كلذ ىلع مالك اهريغو ةديصقلا هذه
 انموق لوقي ام دح ىلع نارقلا مدقب لوقي نم نامع لها نم انباحصا

 ىنعمو اظفلو اليصفتو الامجا هب ملعلا ىنعم ىلع همدقب لوقي نم مهنمو
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 ظفلتلا نا الا انعم هب سأب ال اذهو هدعب هقلخ ام ىلع نوكيس ام يلع

 رئاس لوقي اك لوقي نم مهنمو زوب ال ام مهوي هنال زوجي ال اذكه همدقب
 اعطق ميدق هللا ملعو اميدق ىمسي الو ثداح قولخم هنا بهاذملا لها
 سيل هناو مئاعدلا يف اهعدوا فلاخ لب رظنلا نبال تسيل ةديصقلا ليقو
 هللا لاق دقو (هلك قلخ هللا لعج تلقر لاق دق هناو رظنلا نبا ةغالب اهيف
 قلخ هلعج بلاغ نأل هانقلخ هانعمف هلايب رع انارق هانلعج اناي : لجو زع

 رثالا ضعب يفو يناثلا لوقعملا رابتعاب قلخ هلك لب بلاغلا ىلع لمحيلف
 رشتني الئل همدقب انباحصا نم لوقي نم ىلع انباحصأ رئاس ركني مل هنا
 اذا قيقحتلا دنع لوصالا نم ةلأسملا نأل فيعض وهو نتفلاو فالخلا

 ريغ نارقلا نا لاق نم انم سيل ةديقعلا يفو يسفنلا مالكلا ىلا تعجر
 نباو يلع وبا لاقو راكنالا نع توكسلا اهيف غوسي فيكف قولخم
 نامع لها نم ةبقع نب حاضولا ديز وباو مكحلا نب ناميلسو بوبحم
 اهيف عطقي ال عورفلا نم ةلأسملا نا ةبراغملا نم ميهاربا نب فسوي خيشلاو
 . فوقولاب وأ هقلخب وأ همدقب لاق نمل رذعلا

 ديعس نب دمحم هللا دبع وبا نايبلاو فشكلا بحاص ركذو

 اتايبأ ركذو نآرقلا مدقب وه مزجو رظنلا نبال ةديصقلا نا نامع لها نم
 لدف هقلخب لاق نم رذع اوعطقي مل نوينامعلا انباحصأو ةديصقلا هذه نم

 هرذع عطقو نارقلا قلخب لاق نمت اهمظان ةءارب رظنلا نبال تسيل اهنا ىلع
 ةلأسمو اهمدع وا رظنلا نبا ةيالو اما هنعو اريثك اهيف ىرت امك هيف نعطو
 ىوعدب كارشا الو مكدنع وهو مئاعدلا حرش يف نهتركذ دقو نارقلا قلخ
 هللا تافص مهلوقك رذعلا اهيف عطقي يتلا لوصالا ةفلاخم الو نآرقلا مدق
 ىلع ةجحلا نا يخا اي ملعاو هنعو اولوأت مهنال ةءاربلاب لب هتيؤرو هريغ
 انارق اهيمسن يتلا ظافلالا هذه نا ىلع مكليلد ام مهف اولوقت نا انموق
 ىلع ليلد الو يسفن مالك نارقلا مالك امناو نارقلا ةمجرت لب انارق تسيل

 )١( يناهلقلا .
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 هللاب ال إ ةوق الو لوح الو ملعا هلل او نارقل ا سفن وهف نارقل ا ةمجرت هنا

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا

 ه4نسح لوبقب اهب راهلبقتفإ ىلاعت هلوق ريسفت يف لصف
 نارقلا قلخب نيلئاقلا ىلع درلا يفو ةيآلار

 «نسح لوبقب اهب رامهلبقتفإل ىلاعت هلوق يف لعفتلا نع وهللا همحر لاق
 ركذلا لدب اميظع الوبق اهلبق يا ديكأتلل هنا : باوجلا . ةعواطملا وه
 امو جالعلا لعفتلا يناعم نم نا كلذ هجوو سدقملا تيب ةمدخل حلاصلا

 لجو زع هتناو رثالا لوبق اهنال ةعواطملل ةيالا يف سيلو هيف دتشيس جل اعي
 نا ىعد هنا ىنعم ىلع الا قلخلا تافص نم رثأتلا نال ائيش رثأتي ال

 لاعفالا يف طرش ريثأتلا لوبق لهو هصن ام كترابع يفو باجأف اهلبقي
 ؟ كدارم امو ةرابعلا هذه ام . ه ١ لعفلاب صاخ وه وا اهلك ةعواطملا
 يف رنؤي ةدابعلا يف ببس وه امنا دقتعا نم : لوألا ماسقا ةعبرا ءالقعلاو
 اعامجا كرش اذهو عبشلاو يرلاو قارحالاك يلقع مزاللاو هتاذو هعبط

 هيف لجو زع هللا اهعدوا ةوقب ببسملا يف رثؤي هنا دقتعا نم : ينانلا
 ل كلذلو حيحصلا ا وهو قساف ليقو كرشم ليقف يداع امهنيب مزالتل او

 اهعدوأ ةوقب يرايتخآلاهلعفل قلاخ لعافلا نااولاق ذاةلرزتعملا كرشب اومكحي

 هللا قلخ لئاق لاق ولو هيف اهقلخ يتلا ةنداحلا ةردقلا يهو هيف هللا

 نا رهظي يذلاو كرش ال قلخلا ىلع ىلاعت هللا ةردق لعافلا يف لجو زع

 ةلز لب ةهجاوم اوكرشي و اول ولوأت مهنال كلذ مهوق عم اوكرشي مل ةلزتعملا
 يف قلخ هللا نا مهلوق الاو ت هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال نولوقي 7

 ةيهولالا قلخي نا رداق هللا نا لئاقلا لوق لنم لعفلا ىلع ةرداق ةوق لعافلا

 يف ءيش لكب ملعلا هللا قلخو دحا يف ىلاعت هللا تافص نم كلذ وحن وا
 . تافصلا نم كلذ وحن وأ دحا
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 ببسملا نيب مزالتل ١ ناو هدحو هللا وه رثؤملا نا دقتعا نم : ثلاثلا

 قارحالا دجو رانلا تدجو ىتمف هفلخت نكمي الو فلختيالنف يلقع ببسلاو

 ىلا كلذ هادأ امبر نكلو كرشم ريغ اذهو عبشلا دج و لكألا ناك ىتمو
 ربقلا يف عضوي تيملا نا دقتعي نا لثم ةداعلا فلاخ ام مزلي هنال كارشألا

 . ثعيي الف توملا ىلع رمتسيف

 ببسلاو ببسلا نيب مزالتلا دجو هللا ره رثؤملا نا دقتعا نم عبارلا

 ءاملا دجويو قارحالا دجوي الو ران دجوت نأك هفلخي نا نكمي ايداع
 داقتعا نع لئسر ةرعاشالا بهذم ور قحلا لها بهذم اذه للبلا دجويالو

 . ؟ ال مأ مه قلخ كلذأ : نيفلكملا لاعفاو اهمدعو ةيؤرلا

 كنم اذهو مه لعفو لجو زع هللا قلخ كلذ نا : باوجلا

 . ملعأ هللاو هللا الإ قلاخ الو ! هلعفل قلاخ لعافلا نا مهوتت فيك بيجع
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 باب
 دولخلا لئاسم ف

 انخيش ةمالعلا مامالل لاؤس محرلا نمحرلا هللا مسب لئاسلا لاق

 تلق ضارتعالا ةل ازا يف كلوق ىنعم ام يبرغملا فسوي نب دمحمأ : جاحلا

 هئهلوسرو هتنا صعي نموؤئ ىلاعت هلوق يف باحصألا هلاق ام كلوق دعب
 وأ رذعلا هيف عطقي امم سيل رانلا يف قسافلا دولخ ةلأسم نا يدنعو ةيالا
 أربي ال هنا اذه كمالك نم همهفن يذلاو هصن ينرضحي مل هانعم اذه مالك
 ؟ ال مأ كلذك مهفلا اذه لهف رانلا يف دلخي ال قسافلا نا لاق نمم

 كازج ىلاعت انبر نم رجألا كلو لاكشالا ااذه انل حضوت نا كنم الضف
 . اريخ بهذملا نعو انع هلا

 نا يدارم مالسلا كيلعو باوجلا : هلوقب هنع هللا يضر : باجأف

 ىوعد ريغب انموق نم أربي هناو اهوحنو ةيؤرلا ءاعداك سيل هناو قح دولخلا

 لوط هيفو اذه لبق كلذ يف اباتك مكيلا تلسرا دقو ةيؤرلاك ج ورخلا

 كل ابح هللا ينداز رخالا مويلاو كمسا ركذي ملو باوجب كنع تلخب ام هللاو

 قاررألاو ةلئسالا ةرثكل برطضم يرما ناف ةقرو لك يف كمسا ركذن
 هللا يضر رخآ عضوم يف لاقو . لاؤس يرطمق نع لفغاف لاغشالاو
 هللا ةفص يف احدق هكرت سيل هنا ههجوف ع ورفلا نم دولخلا نوك اماو هنع
 هللا مكحل ضقن ةمكحل سيلو وه يهو هيف وا اهيف حدقلا ىلا ايدؤم الو
 هافن نم نايصعب متاح دولخلل دقتعم اناو لوصالا نم ناكف مكحل ديدبتو

 نايصعب مهمكح عم ع ورفلا نم لوكاملا لوب ةساجن نأب انباحصا لاق امك

 ةقراشملا انباحصأ نم لاق نمم ةبراغملا انباحصأ أربي مل اكو هتراهطب لاق نم

 نبا نع يور اكو لبجلاب نييسنوتلا انباحصأ نم لاق نمم الو نآرقلا مدقب
 وه هتفص لوقن انا عم هريغ الو وهو هللا ةفص لاقي ال هنا هللا همحر بوبحم
 هدحو دولخلا مدعب لوقلا نا اوعمجا مهتيأر لهو لوصالا نم كلذ لعبنو
 هرهاظ اميف مهلوقك ةددعتم ريفكت تابجوم مهل انموق ناف ريفكتلا يف فاك
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 ةفص يف حدق اذهو فيك الب اذكه هلل اهنا ديلاو هجولاك ناسنالا حراوج
 لوق اذهو ائيش دفي مل هنال فيك الب مهلوق ينغي امو رفك اهنايتا ناف هللا

 مهنم لؤأتاك لرؤينم نومسيوديحوتلا اولماك مهنأب نونعي مهنم نيدحوملا
 راهظا ىلع تمدن دقو أطخ كلذو لماك ديحوتب تآ ريغ يأ دحوم ريغ
 ينا تددوو كلذب ترتغا ةعامج نا تعمس امل ع ورفلا نم دولخلا مدع نا

 هناو نايصعلاب هيفان ىلع ماحو دولخلاب لئاق ينا هللا مكمحري مهاولوق هتمتك
 ينا مهوي ام هللا مكمحر مكمالك يفو هيفني الوق ع ورفلا نم هنأب لوقلا سيل
 لوقلا سيلو قحلا راهظال بحمو هيف لسرتمو هب ضار انا لب ثحبلل هراك
 يف ةديقم تراصف اهوتديق نكلو هنيداحاو دولخلا تايال ايفن هتيعرفب

 وا ةيهولالا لاطبا ىلا اهديقل عجري ملو لوصالا نع تجرخف مهمعز
 . ةفصلا

 نع مهجرخي ل مهوأت نإف ةيؤرلا يف مهوق فالخب يهلإلا مكحلاو
 نيب قرف يأ لوقن انإف فييكتلاو نوللاو ةهجلاو زيحتلاب هللا فصو
 امبر هنا اوملعاو ةسداس ةحرابب وأ بلقلاب كاردالا نيبو ةحراجلاب كاردالا

 مل لوصالا نم ءايشأ اولمهاو اهنم هنا رهظي الو لوصالا نم ائيش اوركذ
 رجنخ وأ مسب هسفن لتاقو ملسم لتاق دولخ نوك سيلو اهنم اهنا اوهبتني
 همالك . ه ١ لوصالا نم اقلطم دولخلا نوكي ابجوم لوصالا نم نم

 نمكلذوحنو طارصلاوربقلا باذع ودولخلا داقتعا نعو هصنامب لئسو
 نم انباحصا أربتي ءيش مكهنال لوصالا نم كلذ نا : باوجلا ؟ لوصالا

 نوكي هب أربي ام لك نا نوئدتبملا مهوتيف لوصالا نم سيل هنا عم هلعاف
 زوجي ال لوصالا نا مهوي ام كمالك يفو كلذك سيلو لوصالا نم

 لوصالاو فراقي وا عمسي ىتح هلهج يف رذعي ام اهنم ناف هبتف اهلهج
 ىلاعتو هناحبس هللا تافص يف حدقلا هفالخ نمضتي ام نيملكتملا دنع

 باتكلا اذه ريغ يف هتركذ امك كلذ نم عسوأ انباحصا دنعو

 . همالك ه ١ . اط وسبم
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 باب

 عسي ال امو هلهج عسي اميف
 روفلا ىلع اهملع سيل يتلا بونذلا رئاسو : هنع هللا يضر لاق

 ةناعا وأ ةئطخت وأ ابوصت وأ الالحتسا وا العف اهبكتري ملام لهجلا يف رذعي

 ولو اعوقو برقألاف برقألا اقلطم ملعلا بلطب رمأ كلذلو رذعي ال هنإف
 افالخ بكتريو عقي ملام روفلا ىلع سيل ام لهجب كاله ال نكلو عقي مل
 ملو رطضا نمو : رخا عضوم يف لاقو . همالك ه ١ ابيوصت وا العف

 هسفن التاق تام رطضا ولو هل لعتال اهنأ هنم انظ تام ىتح ةتيملا لكأي

 فراق اذهو فراقي ملام رذعي عسوملا يف لهاجلا نال لهجلاب رذعي الو
 نوكيل ةثداحلا لوزن لبق ملعلا بلط بجو دقو ةبجاولا ةيجنتلا كرتب
 نيب ارلا ةروص دحأ دهاش ولف فراقي ملام اعسوم ابوجو اهثودحل ادعتسم

 امهالوت وأ اهلح دقتعا ناو سأب الف مرحم هناو اير كلذ نا ملعي ملو نينثا
 كله تافراقملا نم كلذ لعف نم لك وأ اهلجأل امهنم أربت وأ اهلجأل
 ةقيإع لوسرلاو باتكلاب ةجحلا هيلع تماق دقو يصاعملا رئاس اذكهو

 هلوصو ةدم متت ملو يحولا لزن نمو النم ةريزجلا بحاصك سيلو لقعلاو
 ملاعلا رئاسو هتاذ يف نال ديحوتلا يف روذعم ريغ الثم ةريزجلا بحاصو
 اعمس ابجاو معنملا ركشو عمسي ىتح ضئارفلا رئاس يف روذعمو تايا
 هيلع بجيف لوق يف القع بجاوو اليبس عمسلا ىلا دجي الو اندنع
 : ىلاعت هلوق يف لخد الاو روذعم وهف اليبس دجي مل ناو هليصحت يف يعسلا
 . حلا هريذن انءاج دق ىلب اولاق ريذن مكتأي ملأ اهتنزخ مهلأس

 مكحل اهجو فرعي ل اذا ماحل ا نع لئسو : انه دوجوم هب لئاقو

 همزليو كلذ نع لاؤسلا هيلع لهف اهرمأ لهجو تضرع هل ةيضق يف
 نم كلذكو امحنو مايصلاو ةالصلا يف وه اك هلأسي نم ىلا هيف جورخلا
 امكح عيضي مل اذا مهلوق يف ىنعملا فيكو هيف همزلي ام لهجو اركنم دهاش
 مل اذا مكاحلا نا ناعتسملا هللاو : باوجلا &} ادح لطعي وا اقح لطبي وا
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 عم باتك وأ لوسر وأ رفسب اهب املاع اهنع لأسيلف ةلأسم يف امكح فرعي
 كلذ دجي مل ناو هب قثي نمم هريغ ىلا نيمصخلا دري وا كلذ يف قثوت
 فقوت همكح ام ردي ملو العف دهاش نمو امهنيب حلصيلف تقولا قاضو

 نا هيلع بجو ةيصعم هنا ملع ناو لبق نم هلاح ىلع هلعاف ىقباو هيف

 همزلي الو اهيلع رصأ وا ةريبك اهنا فرع نا الا هنم أريي الو هنع يهني
 نأش يف كلذ ناك نا الا ؟ يه ةريبكأ لاؤسلا الو ؟ وه ةيصعمأ لاؤسلا

 مرحت الو مالسالا يف لخديف لأسي بهذي كرشم وهف لهجو هللا ةفص
 بهذملا روهشم كلذو هيبس وا هلام وا همد لحيالو هنرا الو هجوز
 . ملعأ هللاو ءيش هلنمك سيل لوقيو مالسالا ىلع قاب هنا حيحصلاو

 نا هراوز لها انناوخا رقاو هصن ام ةراوز لهال هللا همحر هباوج يفو
 الثم تلق هيف فرصتملاو هفراقم نع مثالا هيف طوطحم نيعلا لوهجملا مارحلا

 تباث وهف دلو هل بسنو روذعم وهف هتخا اهنا يرديالو ةأرما ج وزتي نا
 قح يف لوهجملا مارلاف تلق هل لاخو نبالل با وهو هل نبا اهنم هدلوف
 كلذ ىلع باتيو بودنملاو هنم بجاولا ءادا هل يزجي لالح هفراقم

 الو كلذ فالخب ةراوز لهأ ءاملع ضعب لاق دقو لعفي مل نا بقاعيو
 هيف رذع الف ميرحتلا لوهجملا مارحلا امأو لجو زع هللا ىلا بتيلؤ هنم لبقي

 ناويحلا كلذ ناو مارح ةتيملا نا هلهجب لكأيو ةتيم هذه نا ملعي نا : الثم

 نيعلا لوهجم فراقملا بتكلا ضعب يفو همرحتب هلهجل هلكأيو ريزنخ
 لاق رثالا يفو روذعم ةفصلا لوهجم فراقملاو روذعم ريغ ميرحتلا لوهجمو
 لاق اهلك لالحلا ماكحا هب قلعتت لالح نيعلا لوهجملا مارحلا انريغ ضعب

 نا لوهجملا مارحلا ناو قوقحلا هب قلعتت الو هلوأتم بقاعي مارح وه ضعب
 هل اهعفدي هبرل هتميق الك مزل امارح هنوكب مهملع عم نوفلكملا هلوادت

 اذا بوصغملا ناو فلتملا وه نكي مل نا هفلتم ىلع اهب عجريو مهنم دحاو
 ةديبع وبا لاقو هتميق وأ هذخا نيب اريخم اكو بصاغلا دنع هبحاص هدجو
 دب ال : تلق هتميق هاطعا ءاش ناو هدر بصاغلا ءاش نا ىلاعت هللا همحر
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 هلثم هلف فلت ناو هنيعب دجو اذا بصغ ام ذخأي نا بوصغملا بحاصل

 مثإ ال نيعلا لوهجملا مارحلا نا قحلاو هتميقف الاو انوزوم وا اليكم ناك نا

 وهو اهيلع باثمو ةبجاو ةاكزلاك هقوقحو يحولاب زيمي امناو زيمي ال هنال هيف
 هل باجتسيو ايندلا ءاعد هذخال باجتسي الو نامزلا رخآ لها شيع

 . روذعم هنال ةرخالاو ايندلا ءاعد هل باجتسي هنا قحلاو ةرخالا ءاعد

 ملام ةفصلا لوهجمو هيف روذعم نيعلا لوهجم لوقي قاحسا وباو
 لاثمو ةربدم اهنا ملع البو ربدم هنا ملعي مل وأ هعاب نمم ريغل هنا ملعي
 يلع قفتملاوريزنخ ناويحلااذه نأ وأ ارمخ عئاملا اذه نأ لهج نيعلا لوهجم

 اهميرحت لهجو رمخ اذه نا فرع اذا اك ميرحتلا لوهجم وه هيف رذعلا مدع

 لبق ءيش ىلع مادقالا عاتمال اضيا نيعلا لوهجم يف رذع ال هنا حيحصلاو
 محشلا تحت بلكلا محلو ةمرحلا وأ لالحلاب هيف ىلاعت هللا مكح ملعي نا
 ناويحلا رئاسو اهمحشف تجتنف ةبلك اهتعضرا نإ الإ ةاشلا سكع

 تافصلا هذه لهج نمو محش ةقبطو محل ةقبطف ريزنخلا الإ ةاشلاك

 ملع الب لعف وا لاق نمو رذعي نا صخرو رذعي مل ريزنخ وأ ابلك قفاوف
 يف كله ليقو لعفلا يف ىصعو لوقلا يف كله ليقو كله قحلا قفاوف
 ناو لعفلا يف سأب الو لوقلا هل هركي ليقو لعفلا يف مدقتلا هل هركو لوقلا
 ةفصلا لوهجم نم كلذو رذع ةرح يه اذإف ةما ىرست نمو كله قفاوي م
 . ه ١ كلذ طسب لينلا حرش يفو
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 ةيقتلا زاجا مهنم اضعب نأب هراوز لهأل هنع هللا يضر هباوج نمو
 هنا روهشملا وهو قح هيلع راكنالاو هيلع اوركناو رمخلا برشب توملا نم
 زاجاو دح برش ناو رمخلا برشي الو توميف لعفلاب ةيقتلا زوبت ال
 مدلاو ةتيملاو اهلك سابحنالا لكأو اهوحنو رمخلا برشب ةيقتلا ءاملعلا ضعب
 عافتنالاو ريغلا لام لكأب ةيقتلا ضعب زاجأو طئاغلاو لوبلاو ريزنخلا محلو
 ريغلا لامب ةيقتلا زاوج قحلاو شطعلاو عوجلا نم ةيجنتلا ضعب زاجأو هب
 همزلل رضح ول لالا بحاص نأل كلهم شطع وأ عوج نم هيجنتلا اذكو
 هداسفا هلكأكو اعوج هبحاص توم هلكأ نأ الإ توم وأ لتق نم هتيجن

 . ملظلا هيف ام الإ لوقلا ىلع اسايق يصاعملا عيمج لعف ةلزتعملا ضعب زاجأو

 دحأ ىنز نإف لطاب لوق وهو انزلاب ةيقتلا زوجت هنأ ضعب معزو
 ليقو فذقي ليقف فذقلا ىلع هركأ نإو رقع الو دحال ليقو رقعلا همزل
 سفنلا ىلع عمتجا ول ثيدحل ههركمو وه ليف لتقلا ىلع هركأ نإو ال
 ههركم لتقي ليقو هدحو لتقي ليقو مهنلتقل نملا لهأ نميلا يف لوتقملا
 وهو فذقلاب ةيقتلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمح وبأ زاجأو هدجو

 يف قح ريغب ءاتفالاو روزلا ةداهشو فذقلا ضعب زاجأو فيعض لوق
 . همالك ىهتنا ناسللاب لوقي ام لك

 لعجت مل نإو اكيرش هلل لعجا رابج لاق ولو هنع هللا يضر لاقو
 زوجي له لئسو . داقتعالا نود كارشالاب ظفلتلا كل زاج كلام ذخأ
 دوعي الو نيتفملا نيب حالصالل زوبي تلق : باوجلا ؟ ةرورضل بذكلا
 ةيجتتللو نيجوزلا نيبو ماحرألا نيبو ةرورضلاب نيدلا ىلع امهنيب حالصالا

۔ ٦١٧١



 دشو نيسلا حتفبر ديسلا قلطي الو : هللا هحر لاقو . كلذ وحنو زئاج
 دبعلا ديسو ةبادلا ديس اقلطم زوجيو رطضا نا الإ رجافلا ىللع ءايلا

 (ءايلا دشو نيسلا حتفب) ديسلا امأو : رخآ عضوم يف لاقو ةمألا ديسو

 عنملاب ىلوأ كرشملاو قفانملا ىلعو قفانملاو كرشملا ىلع هقالطا ثيدحلا يفف
 نأ دعب هصخر نم يل رهظي امهمو هتحابا فرعلا يف هعويش غيسي ناكو
 دحب اهيلع ديسلا قالطا زوجيو نابحت اميف بغار هللاو يناف امكل لعجأ
 لقني امكتباجاب لاغتشالا نأ انظت الو ةارادملا نم اهيلا برقي ام وأ ةيقتلا

 دصقلو امكل ينم ةبحملا ديزل امكنم لاؤسلا رثك ولو هللاو ال يلع
 . ملعلا ءايحا

 هنم فوخم رئاج دنع بلقلاب ال ناسللاب رفكلا زوجيو اضيأ لاقو

 . طوسلا وأ فيسلا رضحي مل ولو كلذل بلاط

 مرحي (ةددشملا ةيتحتلا ةاشملا رسكو ةلمهملا حتفبر ديسلاو لاقو

 الثم دبعلا كلام ىلع هقالطا زوبيو رارطضال الا قفانملا ىلع هقالطإ
 . ها ابئذ وأ اعبس ىنعملا نكي ءايلا نكساو نيسلا رسكاف

 انديس ىلع هللا ىلصو محرل ا نمحرلا هللا مسب : هنع هللا يضر لاقو

 فسوي نب دمحمأ) هبتاك نم مالسف دعب امأ ملسو هبحصو هلآو دمحم

 هملع ىلا عمجي وأ هملعي مل ام هملع ىلإ عمجي نم ىلع (يبرغملا شيفطا
 يدنكلا هللادبع نب دمحأ نب دمحم نب ناميلس اقيقدت هقيقحت ىلإ وآ اقيقحت

 هتمزلو رفك دقف ةتيملا نم هب وجني ام قوف لكأ نم امأ : الئاق ينامعلا
 ريغ دئازلا كلذ نأل سبنو هؤوضو هب ضقتناو دئازلا كلذب ةظلغملا
 هسيجنت يفف هب وجني ام لكأ نإو اراتخم اهنم لكالاك ناكف هيلا رطضم

 اهلوانت هل حيباو (اهمكح ىلع تيقبر له هرانم نالوق هئوضر ضاقتناو
حيبم مأعفارامميتلا يف فلتخا اك رهظأ لوالاواهسجنواهتمرح هقح يف لطب او



 اهنأل اهنم لكأ ريزنخحلاو ماعنالا ةتيم دجو نمو انه دوجوم لئاقو
 هنم لكأي ليقو هحبذ ريزنخلا ىلإ رطضا نمو تلحل توملا لبق تيكذ ول
 هنم عطقلا يفو هلتقو هحبذو ريزنخلا لتقب انرمأ انأل حضوا لوالاوايح ولو

 رم ام ىلع ناينبم نالوقلاو ءاش نإ حبذ الب ليقو هنع ىنم وهو بيذعت
 . حيبأ اهعمو ةمرحلا ىلع يقب هنأ نم

 رطضا نم امأو ؟ عفار مأ حيبمأ مميتلاك كلذو لحلا ىلإ لقتناو

 نامضال:ليقو يصويو نمضيو لاملا نم لكأيلف دحأ لام وأ ةتيم دجوو
 هلتاقي هنا ىتح همعطي نأ همزلل رضح ول لاملا بحاص نأل ءاصيا الو
 . ه ا ةتيملا لكأي هنأ دهشو ىبأ نإ رطضملا

 يفف هتيجنت هيلع نأل لاملا بحاص رطضملا لتاقيو هللا همحر لاقو
 هلثم نيحلا يف هلام ىلإ لاملا بحاص رطضا نا الإ هيلع هلتاقي هل قح هلام

 ةيجنتو هجني ملو هيجني هنأ نكمأ اذإ هتيد هيلعو هلتاقي ال هلامب قحأ وهف
 الإ نكي مل ذإ همزل هل صتخاو دحأ ىلا عطقنا اذإو ةيافك ضرف رطضملا

 هندب يفرضب عجوتي ال هنأ عم هدسفي امم هتيجنتو تيم نفد مزل دقو وه
 هجني مل ولف هيخأ سفنك نمؤملا سفن اضيأو يحلا فيكف هنامض مزلو

 . رفكو كاله نم هسفن جني مل نمك ناكل

 بحاص ىلع اهبوجو ىلع ع وجلاب رطضملا ةيجنت امأو اضيأ لاقو
 هنيح يف هب توقي ام لاتقب ولو ارهق رطضملا هنم ذخأ هطعي مل نإو لاملا
 هلوق امأو حيحصلا ىلع دوقلا ال طقف هتيد همزل اعوج تامف همعطي مل نإو
 توملا دح اولصي مل نكلو هب جتحي دقف مييدنع مكل ليك الف » : ىلاعت

 ع وجلا نم رارطضا لاح اوركذي ملو لبق نم مهل لاك دقف اضياو ع وجلاب
 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 . ملسو هبحصو
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 كنع هرشل اعفد هوحنو ماركالاب رجافلل ءاعدلا امأو اضيأ لاقو

 الف هنع ىنغ ال هيلإ رطضم كلذك عفبل ابلج وأ امكنع وأ كريغ نعو
 ةضراعم الب زاجو ةضراعم وأ ةارادم عم يورخأب ولو بجو لب هب سأب
 كلذب ايندلاو نيدلا حالص ناك اذإ بئاصملا يفنو ءاقبلاك يويند رما يف

 درلا كمزل كلذ ىلع كيطعي ناكو كبلق نم سيل امب هل وعدت تنك اذإو
 كبلق نم هل ءاعدلا كلو كنم حلصي مل ءيش ىلع كاطعأ هنأل ةأفاكملا وأ
 . ه ا امثنحأ وأ ايندلاو نيدلا دسفل تام ول ذإ ءاعدلاب

۔ ٧٠ ۔.



 باب
 ةجوزلا هب مرحت ال ىتلا كرشلا لئاسم يف

 عم مرحت الو ةجوزلا هب مرحت ال كرش روصتي فيك هللا همحر لئس
 لوق يف ةرشعلا ليواقألا لمجمك كلذ نا : باوجلا ؟ اهنم كرش هنأ
 مدعو لوق ف مدا ةفرعم مدعو لوق ف ةلمجلا ة ءاربو ةلمجلا ةيالو مدعو

 هتجوز مرحت ل امنإو انتلم ماكح أو اهماكح ] ةفرعم مدعو تسلا للمل ١ ةفرعم

 هيلع مكحي مل كلذ لاق نمو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لوقي هنأل

 نمب فيكف هب لئاقلا نم هل مسجتلاب لاق ولو ليق ىتح كرشملا مكحب
 ةيزج الو سجني للب الو مهجوزتو ءالؤه نم ج وزتف الهج وأ ةلز كرشا
 الو مسجلل ةبجوملا ةيؤرلا يعدي نمم دعباب كلذ سيلو يبس الو لتق الو
 . هريغ لجو زع هتافص نأ يعدي نمث دعبأب

 نا لوقي نم نيبو وريغ اهنأ لوقي نم نيب سيل : ينرعلا نبا لاق
 لئاسم ترثك دقف ديلقتلاب امأو قيقحت كلذو ظفللا نييزت الإ ريقف هللا
 امشدحأ ف كرشلا لاصخ نم ةلصخب نيجررزل ا نيب قيرفتلا مدع نم رذع

 نع سوماقلا يفف كلع هللا لوسر دمح هللا الإ هلإ الب هقطنو هداقتعا عم
 هيف مزلي له كرشلا هيف هقحلي امالك ملكت نميف لوقت ام نسحلا ييأ

 مرحت ال : لاق ؟ بوتي نأ لبق اهعماج نإ هتأرما هيلع دسفت لهو لسغ
 . ه ا بات اذإ هيلع لسغ الو هتجوز هيلع

 نع جرخ ام ةجوزلا هيلع هب مرحت ال يذلا كرشلاو هللا هحر هنعو
 مدعو سمخلا للملا ةفرعم مدعو ةرشعلا ليواقألاب لهجلاك ثالثلا لمجلا
 ةيالو مدعو ةلمجلا ةءارب مدعو ةلمجلا ةيالو مدعو اهماكحأ ةفرعم
 لز نمو انيبن مدآ ةفرعم مدعو هيلع صوصنملا ةءارب مدعو هيلع صوصملا
 يفو باجأل قحلا ىلإ يع ول ثيحب اكارشإ نوكي امب ىلاعت هللا ةفص يف
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 وهو فالخ هيف امو مهيفنل انمضتم مهل هفصو نوكي ثيحب ةكئالملا 7

 ةمسجملا مسجتك انيد ذختا امو الثم رثكألا دنع وأ حجارلا يف

 دنع هللا لوسر دعب ةفالخلل هنييعتلو اهلا وأ ايبن ايلع ةعيشلا ..

 برقتلاكو نآرقلا يف اصن دجوي ال هيلع مرحم رما راكناو عامجالا راكنأكو
 تقفتا ام راكناب وأ ةيصعم هنأ ةمألا هيلع تقفتا امب لجو زع هللا ىلإ
 . همالك ه ا كلذ ىلع سقف فالخ هيف ام وأ بجاو وأ ةعاط هنأ هيلع

 اهنم عاونأ ةجوزلا هب مرحت ال يذلا كرشلاو رخآ عضوم يف لاقو
 يف رطخي نا اهنمو هادشترا دشرا اذإو كرشلا لاصخ نم ةلصخ دقتعي نأ
 ال ليقو لأسي ىتح كرشا هنأب لوقلا ىلع اهب هللا فصوي له ةفص هبلق

 ةكئالملاو ليواقألا لهجي نأ اهنمو يش هلثمك سيل لوقي .نكلو كرشي
 . همالك ىهتنا . اهرخآ ىلإ مهيلعو نع دمحم انديس ريغ ءايبنألاو

 _ ىلاعت هلوق ريسفت يف لصف
 ةيآلا لهب كرشي نأ رفغيال هللا نال

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرل ا نمحرلا هللا مسب هللا همحر لاق

 اهب ل حلصي نيلومعم هلل ءاكزا نيلوبقم امالس و ةالص ملسو هبحصو هلآو

 نبا دمحمأ ريقفلا نم مالسف دعبو لوه لك نم امهب وجناو لوقو لعف لك
 نع يتتلاس : الئاق دوعسم نب رصان هيخأ ريقفلا ىلإ شيفطا فسوي

 هللا نالل لاعت هلوق امأ باحصألا حرفتو باولا ءاغتبا كلتبجأف لئاسم

 . حلا هب كرشي نا رفغي ال

 هل رفغي ال هللا نأ يأ عزانتلا باب نم هنأ رصان يخأ اي ملعاف

 هقيفوت ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو بوتي الف هقيفوت ءاشي ال نمل يأ
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 رمضيملواهيلادوعلارمضيمل واهلمهأاذإ ةبوتلا نودب رفغت رئاغصلاو ةبوتلل
 يسنر اعيج بونذلا نم بات نمل رفغت ةريبكلا لب اهنم لعف امم بوتي ال نا
 نم بتي مل نإ هنأ ضعب لاق امك . بات نيح اهصخشي ملو ةريبكلا كلت
 ملوإ» : ىلاعت هلوق عزاتلا ىلع لديو رارصإ كلذف هنيح نم ةريغصلا
 ديز نب رب اج لوقو « نورصمل ا كله)» : ع هلوقو 4 اولعف ام ىلع اورصي

 لوسر دارأ امنإو : سنأ لاق 3 رئابكلا لهأل ةعافش ال هللاو : سنأ نع
 ىبتنا . كلذ وحنو لتقلاو ابرلاو انزلا نود ام ةعافشلا ثيدح يف هللا

 . همالك

 ةباحصلا روهمج نم هريغو بلاط يبأ نب يلع لوق اذهو
 كلذ عم هللا مسا ركذي يكذملا نأل هلكا مهضعب زاجاو نيققحملا نيعباتلاو
 ءاكرشلا ىنغا هللا نا ثيداحاو صالخالا بجاولا نا هدريو ةيكذتلا دنع
 وهف يريغ هيف كرشأ المع لمع نمم هنا ةيسدقلا ثيداحالاو كرشلا نع
 ناو رشلا هبلغ رشلاو ريخلا عمتجا اذا انباحصا رثا نمو هلك يريغل
 اهداجاو اهرثكأ ولو اهلك ةنسحلا هلامعأ لطبي ةدحاو ةريغص ىلع رصملا
 ةللاو اهلك ديحوتلا لاصخ لطبت كرشلا نم ةلصخلا ناو ةكئالملا لامعأك
 . ناعتسملا

 ةمألا قارتفا ثيدح ىنعم يف لصف
 يه ةدحاو الإ ةكلاه اهلك» : . هلوق امأو هنع هللا يضر لاق

 لهأ نأ الإ عامجالاو ةنسلاو نارقل ١ قفاو نميف قداص هللاو وهف «ةيجان

 نونامت مهو ثيدحلا ءاج ك ةمألا هذه نم اهالت افص نورشعو ةئام ةنحلا

 ام ناسحإب نيعباتلاو ةباحصلا عم ةصاخ انبهذم ءادعس ف سيلو افص

 ىلإ راضتحالا دنع اوعجر ناب انموق ءادعس اهيف دعي هنا باوجلا كلذب يفي

 ل اذإ مهنم عرو لكو رذعلا اهيف عطقي يتلا تانايدلا يف انداقتعا
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 ينروزت امأو عامسلا ىلا هيف عسي ام اهيف لمهأ لب انتفلاخم ىلع اهودقتعي
 ريخ يديعملاب عمست كن اف هللا مكمحرو الف نامع له أ نم كريغ وأ تنأ

 هللا ءاش ام الإ ءاحشا يفايضأب الو يب نوموقي ال موق يف ينأل هارت نأ نم
 . ه ١ دوجوملاب لخبا تسلو افلا مكب ابحرمف ىتفايض اولبقت ناو
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 باب

 ضرملا نم يوادتلا نع همالك يف
 موجنلا يف رظنلاو زورحلا سبلو ءاقرلاب

 نويعلا ىلع حبذلاو

 ءاضقلا طخسي ال نمل ضرملا نم يوادتلا كرت زوجيو هللا همحر لاق
 نوقرتسي ال هتمأ نم افلا نيعبس يت هحدمل ضرملا هيلع دتشا اذإ ردقلاو

 باسح ريغب ةنجلا نولخدي مهنأ هلوقو نولكوتي هللا ىلعو نووتكي الو
 ملو اهعلقي ملو نينس عبس هنس هتعج وأ هنع هللا يضر قيدصلا نوكلو

 كرت ىلع اهب هلع يبلا ىلإ لجو زع هللا ىحوأ يتح ادحأ ربخي ملو اهوادي
 ىلإ برقتي الو طخسي مل نمل بدن يوادتلاب رمألاو هب هرمأي ملو يوادنلا
 هرمأف طخسي نم امأو ينانلل هيلع بودنمو لوألل باجعإ وأ هك رتب هللا

 هانعمو هظفل لهج امب ءاقرتسالا زوجي الو لاق باجا رمأ يروادتلاب

 نأ لع هينلو« ملع هب كل سيل ام فقت الوإ» ىلاعت هلوقل هفورحو
 هيف نركي نا فوخ مهاقر هيلع اوضرعي نأ هرمأو هانعم ملعيال امب قرتسي
 لهجب فراق اذإف فراقيملام عسوم لهج يف روذعم فلكملاو كرش وأ قافن
 زاج (ةمجعملا نيشلابر لهجام معخ اذا رثا يفو صعي مل قفاو نإو رذعي ملو
 عم اريخأ هللا ركذي دقو هللا ريغل نيشلا نوكت دق هنال اطبضنم سيلو هبتك
 توءاج نا رثألا ءاجو كرشلا دحك اطسوو الوأ قافنلا نوكي دقو كارشإ
 . ةلفغو ةهالب عم طقف نيدلا يف ةقنال ةنطفو ةربخ هل ةقن دي ىلع ايقرلا

 اهب يعدي نم ىلع مارحف موجنلا ملع امأو : هللا همحر اضيا لاقو
 وأ هرظن هيلإ لإ هادا امب مز وأ بيغلاب ملاع هنا سانلا مهوي وأ بيغلا ملع

 لاق نم ةتيع هنع لاق إك هللا نودب اعبط ةلاعف وأ ةلقاع ةلاعف اهنا يعدي
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 نودب اذك ءونب انرطم لاق يأ مجنلاب نمؤم هللاب رفاك رهف اذك ءونب انرطم
 » راطمألا ىلاعتو هناحبس هللا قلخب اذك ءونب انرطم لاق نا امأ هللا
 عبطلل قلاخلا وه هللاو اذك عبطب لاق وأ هيلع ساب الف ءونلا كلذ دنع
 «ةحيحص لبا يذ ىلع هلبا يف ةهاع وذ لزنيال» ليع لاق اك ءيش لكلو

 نأ دقتعا نميف اذهو ىودعلا داقتعا نع هللاب ىردعلل تباث اذه ناف
 هللا نأ دقتعاو اقبط ىودعلاب لوقي نم اماو 0 هللا نودب اعبط لقتني ضرملا

 زع هللا هعباط نكلو عبطلاب ليي ءاملا نا لاق امك زئاجف عبطلا كلذ قلخ

 زئاجف قيقحت ال ةرامإ هل رهظا ام نأ ىريو موجنلا يف رظني نم اماو لجو
 ناكو سلدنالا ةبطرق يف ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي خيشلا هأرق امك
 وه عفانلا نأ دقتعا نمل مئاجف ذيواعتلاو زورحلا سبل امأو اقداص امجنم
 وه امأف اهنع يبنلا نم هع هنع ءاج ام امأو ظفحلل ءاعد اهنأو لاعت هللا

 ام أو اضيا ءاعدلا قيرطب هلبق زوجتو ءالبلا لبق اهنع ىبنف ءالبلا عفر قيرطب

 نا دقتعا نا الا هدعب وأ ءالبلا لبق اضيا كارشأف عبطلاب ةعقا و اهنوك ىلع
 اماو هللا ريغل دوجولا يف ريثأت هنا عماجلاو كارشإ الف هللا وه عباطلا
 هنع ضرملا قيرفت اهانعمو ةرشن ىمسي هناف ةحيبذ رأ ماعطب ءاقرتسالا

 ءاقرتسالا هقلع زاجا دقو ركذ وأ نآرقو ةقدص هنأل زاوجلا هلصاو
 اوضرعا لاق ذا ةيصعم الو هيف كارشا ال ام لكب ءاقرتسالا زاجاو ةحتافلاب
 مهريغ ءامسأو مهئامسا ىلع احبذ وأ نجلا ىلا ابرقت ناك ام مرحو ماقر ىلع
 ضرم نم ءافشتساو هفسلا لوقاب نويعلا ىلع حبذي ام اماو هللا همحر لاقر

 لعف نم أريو ةتيم وهف هللا ريغل لها اممف مقع نم الابحتسا وأ
 . بدؤيو

 قلطم لوعفم اهنأ ىلع راطمألا ب مب )١(
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 لصف

 نوعاطلا نم رارفلا لئاسم يف ناخيش نبال هباوج يف
 هعضاوم نم نيمداقلا نيرفاسملا نع دالبلا عنمو

 ىودعلا ثيداحأ يناعمو

 هلآو هللا لوسر ىلع ةالصلاو هدحو هلل دمحلا هللا همحر لاق

 شيفطا دمحم نم ناخيش نب دمحم خيشلا ىلع مالسف دعب امأ هبحصو
 هنم رذحلا اماو مرحلا وه نوعاطلا نم رارفلا نا هللا كمحر ملعا : الئاق

 دلب نم ءاج نمف روذحملا دوجوب قني مل ول و يعرش رمأ وهف هناظم نمو
 الإ ىودع الو ىودعلا ببس هيف نوكي نأ فيخ اذإ هنم رذحي نوعاطلا

 وأ نوعاط هيف نوعاطلا دلب نم مداقلا نأ ىلع ليلد يأ لاقي دقو . هلاب
 تبنت دق ةلملا يجراخ نمو انموق نم نيمدقتملا نا بابي دقف هاودع لمحم

 زاوج يف اوفلتخا امناو هللاب كلذو هاودع لمحتي هدلب نم يتالا نأ مهدنع
 ىودعلا لصحتو هئوسل عوطقملا رذحي امك ءوسلا ةنظم رذحتو مداقلا سبح

 لدي اممو حيرلابو نكسملا قيضو ةنوفعلاب ةرضملا ثدحت وأ لج و زع هللاب
 يغبني هنا رثالا ف تبن ام دجو دق ةلعل هنا دجوي ل ام اعرش ميرحتلا ىلع

 لوقو ءابآ ةعبس ىلإ ولو ماذج اهبسن يف نم جوزت نمب ناسنالا رفي نا
 ذخا زاوج ىلع ءاملعلا قفتا رذحلا ذخا باب يف يطانرغلا هللادبع يأ
 هنع رذحتملا ناسنالا ىلع رضب هذخا داع ولو ةرضملا ةنظم وه امب رذحلا

 موجهلا وه هل زاج كلذ دحأ لك هب لعف ناو ةعساو هللا ضرأف رجه ناف

 ذخا لب هنم رارف وه سيلو نوعاطلا نم زرحتلاو هل هنم دب ال اميف مهيلع
 نم ءاج نم عنم انه يهو نيترورضلا فخأ بكترتو هب رومأملا رذحلاب
 ه“4مكرذح اوذخ لجو زع هللا لاق دقو ةماعلا ىلع اطايتحا نوعاطلا ضرا

 دقو كلذك ةرضم لك نا ىفخي ال نكلو لاتقلاو ودعلا يف ناك نإو هنإف
 هل ةنظم ناك نا مادهنا هنم ري مل ولو لئاملا فرجلا نم ةعرسلاو رارفلا نس
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 ولو رذحلا ذخا ىنعمب دحا لك نم ءوسلا نظب قلع هللا لوسر رمأ دقو

 ناسللاب رفكلا زوبيو هدعب ثدحي ام الو هبلق يف ام يردت ال ذإ ملعملا نم

 وأ فيسلا رضحي مل ولو كلذل بلاط هنم فوخم رئاج دنع بلقلاب ال

 وهو هلحم ةنظم انيلا ءىبي وأ نوعاطلا لحم ءىبي نا قرف الو طوسلا
 ههليبسلا نوعطقتوإط : ىلاعت هلوق امأو ةطلخلا عماجلاو ناسنالا

 عطاقلاو نعاطلا ىلع ليبسلا عطق مرحت مزل هظفل مومعب انلق ناف

 دارملا ناك اذإو مهنع بجاو ليبسلا عطق نال كلذب لئاق الو ودعلاو

 ام لكو ءالؤه ىلع عطقلا ىلع بجاو عطقلا رئاسف هل وأ طاوللاب عطقلا

 صتخي الو هماقمب لك حابمو هوركمو بحتسمو زئاجو ررض هنم فيخ
 ءاملا يف ةحيحصلا ىلع ةمئاهلا لبالا دارياب «حصم ىلع ماه دريال» ثيدح

 اهريغو ضرألا يف ةطلخلا قلطمو ىعرملاو ءاملا يف اهداريا ىلع لماش وه لب
 ه ا ةحيحصلا ىلع اهيف يرجي حيرب ولو

 يخااي ملعاف «حصم ىلع ماه دريال» ثيدح امأو : اضيا لاقو
 نع وان ثيدحلاف هريغ يف زاجم هيف ةقيقح وه الو ءاملا دوروب صتخي ال هنأ
 امثيغ وأ ىعرملاو ءاملا ف حاحصل ا لبالا ىلع مايهلا لبالا لاصيا

 دصقت ملو ءاليخلا ةروص ىلع ناك امف ءاليخلا ةيشم امأو ه ا اقلطم
 لوط ىلع ءاليخلا ينمي ايلع ٍةكلتع هللا لوسر ىأر دقو هب سأب الف ءاليخلا
 نمو همسج اهيلع عبط لب اهدصقي م هنأل هبعي ملو ههني ملو هعم هدهع
 اي كتيشم يف كتوهز عدت ام ٍدنلتع هللا لوسر صع هل ريبزلا لوق كلذ

 عم هلتاق غ «ملاظ تناو هلتاقتس كنا اما» هل لاقف بلاط ييأ نبا

 ىلع هللا ىلصو هلاتق نع عجرف هركذف ثيدحلاب يلع هركذف ماشلا لها
 ه ا ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس
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 انرما اك كلاهملا نع زرحتلاب انرمأ دقو هللا همحر اضيأ لاقو
 هلها رمأ دقف كلذب انرما اكو نوعاطلا عضوم ىلا باهذلا نع فكلاب

 هوحنو موذجملا مامالا سبحي اكو هللاب ودعي امع يهنلا دارملا نأل اوتأي ال نأ

 دقو لاملا تيب نم هتنوؤم هيطعيو سانلا نع ودعي امث ىسرملا نم ز
 بيبح نب زب عيبرل ا نع بوبحم هاور «حصم ىلع ضرمم دري ال» : كت لاق
 كلذو يع يبلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع
 لبالا ذخأي ءاد مايهلاو (حصم ىلع مئاهر عيبرلا ظفل و هريغ وأ يراخبلا ظفل
 لباننم ودعي امم ىضرملا هلبا هرضحي ال يأ «حصم ىلع ةهاع وذ دريال» يورو
 ىلع ةنسلاو باتكلا نم اسابتقا ءاملعلا بج وأ دقو ةحيحص هلبا نم
 مهعدخي ال نأو سانلا طلاخي ال يآ هللاب الإ ىودع الو ودعت ةلع هب نم

 «داو امكنيبو موذجملا ملك» : ع لاق دقو قرعك هنم للبب هباصا امب

 ايداو طبه نإ عبسلا ىقتي امك ماذجلا بحاص اوقتا» : د هنعو

 . «هريغ اوطبهاف

 يف نم جيوزت نم رفي نأ ناسنالل يغبني : حاكنلا باتك يفو

 . ءابآ ةعبس ىلإ ولو ماذج اهبسن

 اذكو مميتيلف للعلا لهأ ءام الإ دبي مل نم : هريغو حاضيالا يفو
 حلاصمب موقي نأ دلبلا مئاق ىلع اوبجواو مهلنم ناك نم الإ مهبوث يف ةالصلا
 ةبجاولا نيملسملا ةماعل ةحيصنلا نم كلذو هنع راضملا عفدو هلهأ

 لع لوسر درط دقو «دسألا نم رفت امك موذجملا نم رف»: كلت هنعو
 نع رسيلا نب رمع ثيدح يف كلذو نوعاطلا باحصأ متدرط امك الجر
 كلذ هل تركذف هتيتأف : لاق 3 هعيابيل ةع يبنلا قأ اموذحم نأ هيبأ

 . ه ١ «عجريلف هتعياب دق ينأ هملعاو هتئا» : ق لاقف
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 ةيصعملا ىلع مزعلا يفو حابملا يف لصف
 ؟ ال مأ هيلع بتكت له

 ةينب بانيف ةيصعملا هب ىونتو ةعاطلا هب ىونت حابملاو هللا همحر لاق

 ليللا مايقو موصلاو جحلاو ةالصلا ىلع ةوقلا هب ىوني نأ الثم هب ةعاطلا
 ضرع اذإ كساهتيل لكأي نأ لثمو مارحلا نع هب ىنغتسي نأ ىوني نأ لنمو
 كسامتلا هسفن نم دجي مل عاج ولف هتمرح وأ هتهبش يقتي ىتح ماعطلا هيلع
 هسفن حابملاو اذه رهش ةحابالا ىلع قاب حابملاو هتينب ةعاطلاو عراسي لب
 لوانتلا كلذ نأل هللا دنع ملعلاو اندنع حيحصلا وهو هتينل ةعاطلاو

 انزلا ىلع هب ىوقتي لكالاك ةيصعم هب ىون اذإ اذكو برلا ىضر يف لمع
 . ه ا ةحصو افالخ

 اددرتم يقب سفنلا ضراع اذإ ىبنلاو لضفلا اذ اي هصن امب لئسو

 هلزي مل هنأ ريغ ةيصعملا لعف ىلع هبحاص مزجي ملو الك مزعي ملو يهشلا ىلع
 نم وه وأ هنم ةبوتل ا هيلع و هب مشؤي امم اذه لهف لاحلا ف هتدام مسح الو

 . كلاهملا هللا كافك كلذ يل نيب ؟ هنع وفعملا

 اهلعفي مل ام اهيلع مزع يتلا ةيصعملا هيلع بتكت ال هنأ : باوجلا
 ةمألا هذه صئاصخ نم هنأو كلذب ثيدحلا ءاج اهيلع همزع بتكي نكل

 اومزع اذإ اهولعف مهنال ةمات مهيلع بتكتف ةقباسلا ممالا امأو اهنم ةباجالا

 همالك ىهتنا ةلأسملا ثاحبا لينلا نم ننسلا حرش يفو . ملعأ هللاو اهيلع
 . ملعا هللاو
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 باب

 اهطورشو ىوتفلاو داهتجالا يف
 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هللا هحر لاق

 نامع لهأ نم انناوخا ىلع مالسف دعب اما ملسو هبحصو هلآو دمحم
 نم بهاذملا باحصأ رئاس ىلع لجو زع هللا مهرصن ةيبهولا ةيضابالا

 الئاق يبرغملا شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ لج و زع هللا ىلإ رقتفملا هبتاك
 لوقي نأ داهتجالا ةجرد غليي مل نمل زوجي ال هنأ ، مكل حصنلا صالخا ف

 لب قحلا قفاو ولو اكلهو هعبتم لضو اقافن رفكو لض هب لاق نإف { هيأرب
 همهف امم هيري ال امم ححصملا باتكلا نم ذخأي وأ لأسي نأ هيلع بجي
 لاعفألا نيزاومو فورحلا يناعم فرعي مل نم هنأ ىلع انباحصأ صنو
 الإ ءيشب يتفي نأ زوجي الو ايتفم ال ايتفتسم نوكي نأ هقحف اهرداصمو
 زجي مل كلذ فرع ول لب ةقنلا نالف نع هتظفح لاقو . هنع لأسي نأ

 كلذ فرع ولو نقتم خيش ىلع أرقو سرام نإ الإ هؤاضق الو هؤاتفا اضيا
 طاحأو ثيدحلا بتك سرام نإ الإ هيأرب لوقلا اضيأ هل زبي مل هيلع أرق ولو
 لمجلاو خوسنملاو خسانلا فرعو ذش ام الإ املعو امهف ثيدحلاب

 فرصلاو وحنلا يف زربتلاو هقفلا لوصأ لئاسم نم كلذ ريغو لصفملاو
 فرصلاو وحنلا يف تايا رضحتسي ناكو ةغللاو قطنملاو نايبلاو يناعملاو
 ولو ملع الب ضاق .0 رانلا يف نايضاق» : ملع لاق دقو { هيف ثحبي

 قرف الو ةنجلا يف ثلاثلاو «قحلا نم هملع امل فلاخم ضاقو قحلا قفاو
 لالضلا قلطم يف ءاتفالاو ءاضقلا نيب

 ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف : لجو زع هللا لاق دقو

 دصق ولو ركذلاو الك ركذلا لهأ يف ادو كعم لهج نم ىريأ نوملعت
 سايقلا حصي فيك دحاو قدص امل نكل بتكلا نم ةمدقتملا بتكلا هب

 هوفرعت مل امو» : ع لاق دقو 3 اهفرعي ملو هلئاسم وأ هبتك أرقي مل نمل
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 هب كل سيل ام فقت الوز» : لجو زع هللا لاق دقو «هللا ىلإ هولكف
 الب ىضق نم هنأ ىلع ءاملعلا صنو هريغو كلذل لماش ةيالا ظفلو هملع
 كلذكو هءاضق مامالا ضقني هنأ لاوقألا نم الوق وأ قحلا قفاوو ملع
 ءاضقلا دعب هملع امو يضقيف هيلإ وأ هريغ ىلإ نامصخلا دوعيف ءاتفالا
 دعب قحلا نم هملع امل ءاتفالا يتفملا ديعي اذكو لزألا قفاو ولو لزألا
 نايب بحاص الو ديعس وبأ سيلو لزألا هءاتفا قفاو ولو ملع الب هئاتفا

 لب كلذ نع هللا امهمحر امهاشاح دهتحملا ريغل يأرلاب لوقلا نازيجحي عرشلا
 ةبراغملاو ةقراشملا انباحصأ هيلع تعمتجا امك هيلع هامرحو كلذ اعنم

 فيكف قحلا قفاوو كلذ هنم ردص اذإ ام ىلع املكت امنإو ةمألا رئاسو

 نم ربخي م رأ ب بتي مل نإ رانلا هلو كلهو قسفو رفك ليقف ؟ دعب مكحلا
 هيلع لدو هكلع هنع رم اك ةنسلا هب ةدراولا حيحصلا قحلا وهو هل ىتفأ

 قفاو ملع الب لاق نميف لوقلا ءاسأ ليقو ، ىصع ليقو ثيداحألا رئاس

 لوقي نأ لهاجلل زاج ولو انباحصأل اضيا برغملا بتك يف روكذم قحلا
 ناك نإو بتكلاو يحولا لزني مل ولو ملعتلا الو ملعتلا بجي مل هيأرب
 فرعي ال هنأل كلذ اضيأ هيلع مرح سايقلاب لوقي لهاجلا
 . سايقلا طورش

 يف ىوتفلاب نامع لهأ كاله : هللا همحر ةديبع يبأ نع يورو
 يفو لهأتي ل نم هدارمو مهيف اهيلإ ةعرسلاب عمس هنأك ءامدلاو جورفلا

 مهتيعأ ننسلا ءادعأ مهناف سايقلا لهأ اوقتا : هريغو رمع نع رنألا

 اولضأو اولضف يأرلاب اولاقف { اهوعي نأ رانآلاو اهوظفحي نأ ثيداحألا
 فقت الوإل : ىلاعت هلوق نا ضعب لاق اضيا ثيدحلا يف اذه ىنعم ءاجو

 هنرقي نمم الإ لبقي الو ةجحب الإ لوقلا زوج ال هنأ ؛مملع هب كل سيل ام
 امم ةجح الب ولو ملع وه امب لوقلا لبقي نأ حضاولا نكل ةحيحص ةجحب
 باتك نم نوكي نأب قح لوقملا ناو داقتعا انه نظلاب مهدارمو نظ وه
 نيرسفملا مالك مكنلي الف يأرلل الهأ سيل نم هيوري ةقن نم وأ حيحصب
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 هنأ ىنعمب نظ باتكلا يف هب مزج وأ دهتجملاو ةقثلا هلوقي ام نإف ةيآلا يف

 اذإ كنأ كلذ نمو كلذ ريغ رمألا سفن يف وأ هللا دنع نوكي نأ لمتحي
 نم هللا دنع ام يردت ال ذإ نظلاب تمكح دقف نيلدع ةداهشب تمكح

 دهاشلا لجو زع هللا ىمس امك رهاظلا ىلع يرجي رمألاو ال مأ كلذك رمألا
 دنع قدص ولو ابذاك هومست نأ ىنعمو . هريغب هتداهش متت مل ذإ ابذاك انزلاب

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع متاح يبأ نباو ريرج نبا جرخأ
 دب الو لقت ال : لاق ه“ملع هب كل سيل ام فقت الو ل : ىلاعت هلوق يف

 عيرلا لاق . ةيالا هب ترسف ريسفت لك عم همومع ىلع ىنعملا اذه نم
 : كفع هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نبا

 ىلإ ءامسلا نم عقو نمك ناك ملع ريغب ايؤر رسف وأ ةلأسم يف ىتفأ نم»

 مكلوق نا ىفخي الو « قحلا باصا هنا ولو اهل رعق ال ارئب فداصف ضذزألا
 دشا لوقلا نأ ا اوملعاو ملع ريغب ءاتفا هل الهأ اونوكت نأ ريغ نم يأرلاب

 اك عبتي هناف هع يبنلا لعف الإ عبتي ال لعفلاو عبتي لوقلا نأل لعفلا نم
 . هلوق عبتي

 «تاهباشتم امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا» : كلت لاقو
 رباج هرسف لب ملعلا يف مالكلا لمشيو لاملاب ةلماعملا لمشي هناف ثيدحلا
 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ملعلا يف مالكلاب ديز نبا

 . ملسو هبحصو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو محرلا نمجرلا هللا مسب : هنع هللا يضر لاقو

 جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف لعب امأ ملسو هبحص و هل او دمحم انديس

 ام ىلع لج و زع هللا ادماح ديمح نب هللا دبع ملعلا خيشلا ىلع فسوي
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 لوأك ناباحتم امكناو حلصلاب ناخيش نب دمحم خيشلا ع وجر نم انعمس
 دهتجملل الإ زوجي الف ءاتفالا امأو فيلكت اهنأب لئاق الف ةذاعتسالا امأو
 امب يتفيف ةيبرعلا ملع عمو هيدهب خيش نم اهسرامو بتكلا علاط نمل وأ
 دمحلا يلو هلل او هب حرصم هنأك ىتح اعطق هنمضت امب وأ بتكلا يف صن

 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو
 . ملسو هبحصو

 اذإ لئاسلا رذع عطق نع كلاؤسو : رخا عضوم يف لاقو
 قفاوي مل ام رذعلا عوطقم وهف قحلا عابتاب رومأم لئاسلا نأ هلوئسم أطخأ
 نمم كلهو كله اهيف أطخأ نإ ةالفلا ليلدك لوئسملاو ءاملعلا دنع قحلا
 دب ال يبنلاك لوئسملاف هلئاس رذعي الو رذعيف هلوئسم طلغي دقو هب يدتقي

 لطبف يبنلا هبش نع لاز لطابب تأ اذإف ءاملعلا دنع قح وه امب يتأي نأ

 . ه ا لئاسلا رذع يف صخرو هعبتم رذعي الف هب ءادتقالا

 ؟ هيأر ريغب لمعلا دهتجملل زوبيأ : هنع هللا يضر لئسو
 قاض ةلأسم يف دهتجي نأ نع تقولا قاض نإ الإ زوجي ال هنأ : باوجلا
 ةلأسم يبأ باتك فلؤم ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا زاجاو اهتقو

 الو كلذ اضيا وه لعفو تقولا قضي مل ولو هريغ يأرب لمعلا دهتجملل
 نأ دهتجملل زوجي هنأ وهو قيضلا نع ةجرحم ةلأسم انهو هريغ كلذ زيجي
 وأ اذك لوقي ءاملعلا نم نالف وأ اذكب مكحلا اذك باتك يف نأ لوقي
 . ىهتنا هبهذم فلاخ امم اذك وأ اذك لوقي ليلقلا وأ روهمجلا

 قحلا نأ ةاروز لهأ ءاملع انناوخإ رقأو : ةراوز لهأل هباوج يفو لاق
 ىلاعت هللا نأ ىنعمب داهتجالا هل نمم نيفلتخملا نم لك عم لوصألا ريغ يف
 طقف دحاو عم قحلا ليقو لوق وهو هدنع اقح مهنم دحاو لك لوق لعج

 انبهذم وهو حيحصلا وهو ءىطخلا ىلع مثإ الو اعيمج نوئطخي دقو
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 . لئاسملا طسب نم يل ةعنام ةرينك لاغشالاو كلذ يف رينك فالخلاو
 وهو لوصألا ريغ يف دهتجم لك ينالقابلاو يرعشألا نسحلا يبأ نعو
 مكح وهف هب مكح امف دهتجملا نظل عبات هيف هللا مكحو بيصم عورفلا
 ةفينح 2 ا ابحاص دمحم وباو فسوي وبا لاقو . هدلقم قحو هقح يف هللا

 هللا مكح قفاوم كلذ يف قحلا كلذك بيصم اهيف دهتجم لك حيرس نباو

 نظل اعبات مكحلا لعج نكلو لزني مل وأ هب يحولا لزن يذلا مكحلا وهو
 ول ثيحب هنيعب ماكحألا ضعبل ةصاخ ةبسانم اهلو الإ ةلأسم امو دهتجملا
 ًاداهتجا باصأ كلذ فداصي مل نمو هرهظاو مكحل مكحلا راهظإ هللا دارا
 قحلا وه ام الإ هتني مل ينعأ ءاهتنا ال عسولا غارفا ينعا ءادتباو امكح ال

 مكح هيف هللو روهمجلا هيلعو رم اك دحاو اهيف بيصملا نأ قحلاو هللا دنع
 هباصأ نمو هللا ءاش نم هفداصي نكل هيلع ليلد الو داهتجالا لبق نيعم
 نمك كلذو بابسأ ةفداصمللو ءىطخلا وهف أطخأ نمو بيصم وهف
 . ازنك فداصف ةجاح ءاضقل رفح

 ليلد هيلع دهتجمللو داهتجالا لبق مكح اهيف هلل انموق ضعب لاقو
 نإ هيلع مثا ال نكل ةباصالا ناكمال مكحلا ةباصإ دصقب فلكم دهتجملاو

 مهضعب ححصو ةباصالا ليصحتب فلكي ملو هداهتجا رجأ هل لب هبصي م
 ال امب فيلكت اهب فيلكتلاو هضرعل هتباصاب فلكي مل ليقو لوقلا اذه
 دحاو اهيف بيصملاف لوصألا امأو هئطخب مثأي هنأ ضعب معزو . قاطي

 لكو فالخلا اهيف زوبي الو هريغو دهتجي نمم فالخلاب رذعلا اهيف عطقو
 معزو سفنلا ثبخ هنع دص ولو سمشلاك اهيف قحلاو دحاولا كلذ يعدي
 اكو اهب كرشملا بطاخيف اقلطم اهيف أطخأ نم مثأي ال ظحاجلاو يربنعلا
 ليقو كرشلا نود ارفك لوصألا رئاس يف أطخلاب رفكيف ديحوتلاب بطوخ
 يف دهتجملا يربنعلا لاقو ادحوم ناك نإ اهيف ءيطخملا مثأي ال ليقو مثأي
 هللا دنع قحلا وه ام قفاوي مل ولو مثأي مل هنأ هل موكحم يأ بيصم لوصألا
 وأ ةطساو الب ديحوتلا ىلا هعجرم ام لوصالاو ادحوم ناك نإ ليقو
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 يف انباحصا ددش دقو لقنلا ىلا ال لقعلا ىلإ هعجرم ام ليقو . ةطساو
 دولخلاك اهنم سيلو ةروكذملا لوصألا نم هنأ مهويف اهتلدا ةوقل رومألا ضعب
 عطق حيحصلاف اوفلتخاف موق هيلع علطي ملو هيف صنلا درو ام امأو رانلا يف
 انموق ححصو لوصألا ف قباسلا فالخلا هيف ليقو هفلاخ نم رذعلا

 . مثأي ال هنأ

 مالسلاو ةالصلاو محرلا نمحرلا هللا مسب هنع : هنع هللا افع لاقو
 دمحم خيشلا نمحرلا هللا ايح ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع
 دمحمأ هبتاك نم رداصلاو دراولل هقفلا لهنم رعاشلا بتاكلا ناخيش نبا

 ٧١٣١ةنس نابعش خرؤملا كباتك ينغلب الئاق شيفطا فسوي جاحلا نبا
 عمو ينم طيرفت باوجلا ريخات سيلف ١٣١٨ ةنس يناثلا عيبر رخاوأ يف

 املو ينترذعل ءادعألا نتفو لاغشألا نم يب ام تملع ول يخأ اي كلذ
 ولو ربصلاب كرماو لهمتت نأ كل راتخاو ادج تركذ ام ينم ينلصو
 نم هل ملسا ناسنالا ناسنالا عمسي نألو ةدومح هتبقاع ناف يربص لق

 ءامسالا نيزاومو لاعفالا رداصمو فورحلا يناعم ملع نمو لوقي نا
 باتكلا يف امب ءاتفالا هل زاج ملعتلاب هقفلا سرامو ةغللاو وحنلاو

 ءاتفالا هل زاجو هيلع رداق هل حجر حيجرتلا ىلع ردقي مل نإو حيجرتب

 ول و ةعرسب باوجلا عوجر تئش نإو ةقت نم هظفح امب اقلطم ناسنالل

 ةصلخم ريغو نمثلا ةصلخم كدالبو كمساب رطامق يل لسرأف ةعمج لك يف
 نكلو يدنع انيه تسلو تركذ ام . هللا نذإب ينم ريخلا ءاعد كلو
 . «هللا هعفر عضاوت نم» : نللع هلوق رنأ كيف رهظي نأ تدرا

 يف دجو نإ : باوجلا ؟ هنم أربيأ فيعض لوقب لعف نمع لئسو
 عورفلا يف ناك اذإ فلاخم لوق ناك ولو رذعي هنإف قح وهو رنألا
 حيجرتلا ىلع ردق وأ هل حجري نم دجي ناك نإ ءوسلا قالخا نم كلذو

 . قيفوتلا هللابو لعفي مل وأ
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 ةوق هل سيلو ةعلاطملاب بتكلا نم هظفح امب يضقي نمع لئسو
 يف اندنع دجوي هنأب : هباجأف ؟ لصأل عرف درو لالدتساو حيجرت ىلع

 فيرصتلاو وحنلاب املاع نوكي نأ يتفملا وأ يضاقلل دب ال هنأ برغملا
 ردصتي مل هنا الا دبال هناب ريبخ تنأو كلذ ىلع ةدايزو هقفلا عم ةغللاو

 مهرذعا الو ريثكب ملعلا يف تنأ هتركذ نم نود مهو لاهجلا الإ نآلا
 الف ملعلا نم وه ام باصأو ىتفاو تركذ يذلا فصولا ىلع ناك نمو

 دري الو رذعي مل خسانلا فيرحتب وأ هظفحب وأ همهفب أطخأ نإو سأب
 رهظت ملو ةياورلاو ظفحلا ةرثكب هتفصو كنأل هأطخ نيبت نإ الإ همكح
 . هنم ةنايخ كل

 يضر ضابأ نب هللادبع نع ةياورلا انباحصا كرت فيك لئسو .
 هللادبع نع ةياورلا مدع نع مكلاؤس امأو : هللا همحر لاقف ؟ هنع هللا

 ءاتفالل ردصتي مل لماع ملاع لداع مامإ هنع هللا يضر هنأ ضابأ نبا

 بيداتلاو دنجلاو سانلا ةسايسل ىدصت لب امهيلع ةردق هلو ءارقالاو

 كلملادبع ظعي ناكو ظعولاو بهذملا ىلإ ءاعدلاو بهذملا سيسأتو
 يضر ءاتفالاو ثيدحلا رشنو ملعتلا ىلوتي ديز نب رباج ناكو ناورم نبا

 هللا هازج اعفان ايح ىقبيل لاتقلا رشابي نأ نع انباحصأ هب َنضو هنع هللا
 . اريخ بهذملا نع

 ملعلا نونف نم هبلط دهتجملا ىلع نيعتي اميف
 بارعالا ديحوتلا دعبف لغتشت يذلا نفلا امأو : هللا همحر لاق

 كنكم الو ريسفتلاو ةنسلاو هقفلا كنكمأ ام ردقب ةجحلاب ديحوتلاو

 انباحصأ اهيوري ثيداحأ نم ذوخأم هنإف انباحصأ هقف نع ءانغتسالا
 نكل امهتفلاخم هيف امم وأ لصالا ةفلاخم اهيف سيل انموق اهيوري ثيداحأو
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 ةنايخ هنم ملعي ملو ملعلاب فرع نم ديلقت زوجي هناف هيف انباحصأ اوقفاو
 قلطا اك ملعلا ةلأسم يف نوخي ال هنكل هيقف ريغ وأ فلاخم ولو ملعلا يف

 وأ دحاو فلاخم لوقل لماش كلذو مدقلا نامع ءاملع نم ميهاربإ وبا
 اناف فيعض هنا اذك ثيدح دنس لاجر نم انالف نأ دحاو قفاوم

 ذخؤي مل هيف مهتا امو نآرقلاو ثيداحألاو ةيلقعلا مولعلا يف نوكرتشم
 باترت نأ لثم اهلخدي الف ةققحم ةهبش هنأ كلذ لقاو هريغ وأ ايرعشا هب

 هيف وأ بذكي نأ فيعضلا دنسلا لاجر نم انالف نأ فلاخم لوق يف
 هيف ليق ام ملعت لبق هب تملع وأ هدنس يف وه ثيدحب لمعت الف لاقم
 . ه ا اهبنجتي نا مرليال ةضراع ةهبشف
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 باب

 انموق تاياورب ذخألا نع لاؤسلا يف
 مهبتك نم ملعلا لقنو مهنع ىوتفلا لوبقو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو محرلا نمحرلا هللا مسب : هنع هللا يضر لاق
 دمحمأ هبتاك نم مالسف دعب امأ ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس
 ىسيع قداصلا بحنذملا ملاعلا خيشلا ىلع يبرملا شيفطا فسوي نبا

 فلؤملا قداصلا بحلا بحاص فيفعلا ملاعلا خيشلاو يلع نب حلاص نبا

 له نهترشع سم نهتيناثو نهالوأ لئاسم نع نيلئاسلا ديمح نب هللادبع
 ءاتفتسا زوجي لهو اندنع لودع ريغ مهو موقلا تاياورب ذخألا زوجي

 ؟ زئاج انبتك ف مهبتك نم لاخدالا لهو فالخلا هيف هيف زاج اميف مهملاع

 : نلع هلوقف يناهربلا امأ هب قحتلم يعانقا رمأو ناهرب رمأب : باوجلا
 «هلقأ ل ولو ينعف هقفاو ناف هللا باتك ىلع هوضرعاف ينع كاتأ ام»

 ىلعو يبر يناده هبو هفلاخا فيك الصا هل ضرعتاملوا يوارلا ةرابعب
 الو نسح ال لوقعم هنأ عم دقانلا ملاعلل نسحم هنأك رهاب رون ثيدحلا
 ام كرتا نا زوجي الو حصي مل امو هنم حص ام هلل دمحلاو يلع ىفخي

 ةعاس ولو كلذ لصي ل نم ينكردي ىتح كلذ كاردا نم يبر ينبهو

 موقلا ثيداحا رثكاو رمالا رهاظ يف تومي ىتح هكردي ال هنا عم

 ضعب ىلإ اهضعب هدر دق اندنع ام نيبو اهنيب ام وأ اهنيب اميف ةضقانتملا

 امل امهوم اثيدح ركذا الو بارعالا عاونأبو ضعبب ضعب دييقتك ليوأتلاب
 هبنا ال فيكف انريغل هنأ تهبنو هليوأت تركذو هيلع تهبن الا زوجي ال
 ملعا لهاجلل لاقي ال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو ليوأتلا لبقي مل اذإ هيلع
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 يتلا لوصألا يف رذعلا عطقيو سكعلابو كرذع تعطق الاو يملع لثم
 نم ادح لصو نم الإ اهيف فالتخالا زوبي الو دحاو عم اهيف قحلا
 ولو هب ساب ال ام الإ موقلا مالك نم ركذا الو هيف فلكي ال ةهالبلا
 هيف فلكت ال رهاظ حيحص هج و هل ناك اذإ هفلاخي ام انبهذم يف دجو
 قحلاب لوقلا نأل اهتدجو ةلدأب هتوقل بهذملا يف ام ىلع هتجح امبرو

 بهذم لك يفو ديلقتلا هيلع مرحي لصاولاو ضيغبلاو بيبحلا عم بجاو
 اهلكو هلل دمحلاو تاحجار عورفلا يف انلئاسم رثكاو حوجرمو حجار
 انلوق ىلع عورفلا نم ةلأسم يف انريغ لوق حجرت اذإو لوصألا يف قح
 ف اهركذ زاج بهذملا يف ركذت ملو اهب سأب ال ةلأسم اوركذ وأ ةلدأب

 نم ةلأسم ىلا ادحا بهذملا رطضا اذإو انموق ىلإ اه ةبسن الب ولو انبتك

 يهو اهب لمع انباحصا نم هيتفي نم مدعو انبتك يف اهركذ مدعل مهبتك
 انباحصا ملاع دجي ملو هنري مل نإ مهملاع ىتفتسي كلذكو ع ورفلا نم

 يف ام جاتحملل ركذي نا حجرملا زيمملاو هبهذم دهتجمو قلطملا دهتجمللو
 يف لوقي نأ لنم هفالخ لب كلذ دقتعي ال ناك ولو انريغ بتكو انبتك
 لوقا ال ينا هل لوقي نا لضفالاو تكسيو. اذك نالف خيشلا باتك

 انايحا يتفي قلطملا دهتجملا ركب يبأ نب دمحأ خيشلا لب هحجرا الو كلذب
 . كلذ زاجأو لاحلا قضي مل ولو هعسو غرفتسي نأ نودب بتكلا يف امب

 تنكو اعطق كلذ زاج عسولا غارفتسا نع تقولا قاض اذإو
 تلق اك اهاندجو انأ ذيمالتلاو رابكلا يباحصأ ينربخيف لوقأ هلل دمحلاو
 لدع ريغ قفاوملا وأ فلاخا نوكي دقو انريغ بتك وأ انباحصأ بتك يف
 يف نوددشتي نيمدقتملا انموق ناف كلذ ىفخي الو هيف الدع ملعل ا ريغ يف
 نأ فوخ نورصقي الو ةلاهج مهنع رهظت الئل وأ ىلاعت هللا ف ثحبلا
 نم ةباثمب وه سيلو قيقحتل ١ بابس ] نم كلذ ذف مهمالك مهيلع باعي

 ةفرعم ىلإ لصي مل نمو هلبق امم أوسأو هدعب امم لضفأ موي لكو مهنم دهوش
 لجرلا كلذ اربخاف دب الو اهلصو نمل ملسيلف الثم انباحص أ نم كلذ
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 انموق نم هسفنب ذخألا نع وه هتني لصي مل نمم هلثمل وأ هل الوقو اذهب
 دقف ردكتم مهنم هل تلق امع هتنيلو ىفصم مهنم هل تذخأ امب دتقيلو

 ملعلا ناش يف لدع مهنم وه نم تملعو ةنوعملا هللا نمو ةنوؤملا هتيفك

 عديلف هلدع اوملع نمع انباحصأ نم انلبق نم لقن لوقن امك هنع تلقنو
 يه انبهذم يف ركذت مل ولو مهبهذم نم ةحجار ةلأسملا تناك اذإ ريخلاب يل
 يفو ةلطاب تسيلو مهركذب بارت ذا ىلوأ مهيلإ ةبسن الب اهركذف قح

 لك نم لبقي قحلاو لالضلاالإقحلادعب امو عبتي نأ قحأ قحلاف نآرقلا

 نم ولو اهلبقي نمؤملا ةلاض قحلاو ةمكحلا نأ ءاجو اكرشم ولو هب ءاج نم

 يف فلاخم لوقب لمع نم هنأ ىلع انباحصأ قفتا روكذملا كلذلو هودع
 درجمو داسف كلذ فلاخي ال امب ءاج امهم اندنع ام فلاخ ولو ابن ع ورفلا

 مهبهذم رشن يف بغار وأ انموقل بصعتم ينا مهوتي ال لجرلل الوقو ظيلغت
 ملعاف اقلطم مهبايترا ىلا ترص اذإ هل الوقو اهيف تملكت يلاح ةعقاو لب

 راثلا يف مهللب ةراهط دقتعت نأ نيبو مهلئاسم نم ةلأسم نيب قرف ال هنأ

 مهيديأ نم لكؤي امم كلذ ريغو تيزلا رصعو اهسجنو اهلسغو بايثلاو
 اننيبام قرفلاوهبجحتو رحستو رطفتو ابرشو الكأ هب موصتو هب يلصتو
 روذحم كالهلاو تكله اذإ كلذ درطت ةلأسملا نا الإ هبتر ام الا مهنيبو

 تعجر دقف كلذ لعف زاوج ندقتعا نا لب هلعف وأ ةلأسمب ءاوسو

 . ةلأسملا ىلا

 مهلاومأ مرحت نأ كل لهو اهلك مهلئاسم بيرت نا كل نيأ نمو

 كلذ مرحت نا كلوق ىضتقم كلذ ريخ وأ ةقرس وأ بصغ غ وأ ابر نم اهلعل

 . مارح ولغلا نأ تملع دقو كاياف عامجالا فالخو لطاب هميرحتو هلك

 ذخأي هنا ناهربلا ىلا عجر ققح ققح اذإو يعانقالا وهو يناثلا رمألا

 ةطس او هلعجي وأ كلذ ملعيو مولعل ١ عاون أو اهنم ريسفتل او مهبتك نم ةغللا

 هقف ماكحأ كلذ ىلع ىنبتو ا نايبلاو يناعملاو فرصلاو وحنلاك
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 ةباحصلا نم اقلطم ثيدحلا ذخأي هللا همحر ديز نب رباج ىرتو هوحنو

 مهيعباتو نيعباتلا نع نوذخأي سانلا لاز امو ، يرصبلا نسحلاب نيعتسيو
 نم ةبطرق يف أرق ميهاربا نب فسوي خيشلاو ةيالولا نوطرتشي ال اذكهو
 كلذب المعو مالكلا ملعو لوصألاو لوقعملا سنوت يف رامع نباو سلدنأ
 نم اوسيل لاجر عيبرلا دنس ضعب يفو اضيأ هقفلل ةطساو هالمحو
 وأ رخآلا ثيدحلا بسانو هبسانو نآرقلا فلاخي ل ثيدح لكو انباحصا

 لجو حصو زاج هداهتجاب دهتجملا هلبقو اباجيا ال املس امهب هل لاصتالا

 ف ف طوسبملا مالكلا كلذ نمو انريغ ىلإ ةبسن الب انريغ نم جاهنملا لئاسم
 . يبنلا ءامسأو ىنسحلا هللا ءامسأ ذخأت له هل الوقو بطقلاو فوغملا

 نم تمرح الإو اهنم اهذخأ باتك وأ مهبتك نم الإ نارقلا يف ركذي مل امم

 اهلج رانلاو ةنجلا ىلع مالكلاو فقوملاو ثعبلاو رشحملا لاوهأ اذكو اهتكرب
 رطانقلا بحاصو ةتس يباك مهبتك نم نوذخأي انباحصأ لاز امو مهنع
 هب ءاج نمع لبقي قحلا نا الإ نيفلاخلا نم اهنا ةلأسم يف وه لاق دقو

 ال هللا امكمحر هل الوقو اضيغب رأ ابيبح هب ءاج نمم قحلا لبقا ثيدحلا يفو
 بتك نم اهتذخأ لوقي يتلا لئاسملا نم ءاش ام ةلأسم يل نيعت نا دب
 نأ امكيلع ةميزعو امازتلا وأ اصن انباحصا بتك نم اهيدل نيبأل انموق
 املسو قحلا ملعيلف هل نيبأل كلذ نم ءاش ام امكل ركذي ىتح هامزلت
 . ه | ينم هيلع

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمجرلا هللا مسب : هللا همحر لاقو
 نيضم لايل عبسل بتاكلا ناف دعب امأ ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس
 يف قارواب لصتا يبرغملا شيفطا فسوي نب دمحمآ ١٣٢٢ ماع بجر نم

 ىلع ملستل ا دعبو دقع هلوسرو هناحبس هللا ركذ دعب اهظفل مايألا هذه

 هللادبعو يثراحلا يلع نب حلاص نب ىسيع ىلاعت هللا ىلإ ءارقفلا نم بتاكلا
 نم هيقرشلا نم لباقلا دلب نينكاسلا امهريغو مولس نب ديمح نبا
 ذخألا زوجي له ىلرألا ةلأسم ةشع عبس نع هللا كمحر انبجا نيلئاق نامع
 ؟ انموق ةياورب
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 ريغ هيلع صن بلقلا نأمطا اذإ ع ورفلا يف زاوجلا : باوجلا

 الو ةماعلا ال لوقنملاو لوقعملا ملع هل نم كلذ يلب امناو ةبراغملا نم دحاو

 ةحورشم ةميدق اهيف ثوحبم ةديفم لب ةلمهم مهبتك تسيلو ظعولا اميس

 ناك امو رجح نبا بتكو ملسم حيحصو يراخبلا حيحصك اهيلع وشحم

 يف اننأل ةلأسم مهنم زوجي ال فيكو عورفلا يف ولو ذخؤي الف اطخلا نم
 قلع هنع نالف نع نالف نم ةلأسم ذخؤت نلو لوصالاو ةنسلاو نآلا

 نم يبر ينبهو ام كرتا نأ زوجيالو حصي مل امو هنم حص امم ريخ
 ىتح هكردي ال هنا عم ةعاس ولو كلذ لصي مل نم هكردي ىتح كلذ كاردا

 اهنيب ام وأ اهنيب اميف ةضقانتملا موقلا ثيداحأ رثكأو رمألا رهاظ يف تومي

 ضعبب ضعب دييقتك ليوأتلاب ضعب ىلإ اهضعب تدر دق اندنع ام نيبو
 تركذو هيلع تهبن الا زوجي ال امل امثوم اثيدح ركذا الو بارعال ١ عاونابو

 قفتا دقو ليوأتلا لبقي مل اذا هيلع هبنا ال فيكف انريغل هنأ تهبنو هليوأت

 كرذع تعطق الإو يملع لثم ملعا لهاجلل لاقي ال هنأ ىلع ءاملعلا
 زوجي الو دحاو عم اهيف قحلا يتلا لوصالا يف هرذع عطقيو سكعلابو
 نم ركذا الو هيف فلكي ال ةهالبلا نم ادح لصو نم الإ اهيف فالتخالا
 هل ناك اذإ هفلاخي ام انبهذم يف دجو ولو هب سأب ال ام الإ موقلا مالك
 هتوقل بهذملا يف ام ىلع هتجح امبرو هيف فلكت ال رهاظ حيجص هجو
 مرحي لصاولاو ضيغبلاو بيبحلا عم بجاو قحلاب لوقلا نأل اهتدج و ةيداب

 عورفلا يف انلئاسم رثكاو حوجرمو حجار بهذم لك يفو ديلقتلا هيلع
 يف انريغ لوق حجرت اذاو لوصالا يف قح اهلكو هلل دمحلاو تاحجار
 يف ركذت ملو اهب سأب ال ةلأسم اوركذ وأ ةلداب انلوق ىلع ع ورفلا نم ةلأسم

 رطضا اذاو انموق ىلإ اهل ةبسن الب ولو انبتك يف اهركذ زاج بهذملا
 هيتفي نم مدعو انبتك يف اهركذ مدعل مهبتك نم ةلأسم ىلإ ادحا بهذملا

 ري مل نا مهملاع ىتفتسي كلذكو ع ورفلا نم يهو اهب لمع انباحصا نم
 نا حجرملا زيمملاو هبهذم دهتجمو قلطملا دهتجمللو انباحصا ملاع دجي ملو هب
هفالخ لب كلذ دقتعي ال ناك ولو انريغ بتكو انبتك يف ام جاتحملل ركذي



 نأ لضفألاو تكسيو اذك نالف خيشلا باتك يف لوقي نا لثم
 دهتجملا ركب يبأ نب دمحأ خيشلا لب هحجرا الو كلذب لوقأ ال ينا هل لوقي

 قضي مل ولو هعسو غرفتسي نا نودب بتكلا يف امب انايحا يتفي قلطملا
 اعطق كلذ زاج عسولا غارفتسا نع تقولا قاض اذإو كلذ زاجاو لاحلا
 اك اهاندجو انا ذيمالتلاو رابكلا يباحصا ينربخيف لوقا هلل دمحلاو تنكو

 ريغ قفاوملا وأ فلاخا نوكي دقو انريغ بتك وأ انباحصا بتك يف تلق
 نودتشي نيمدقتملا انموق ناف كلذ ىفخي الو هيف الدع ملعلا ريغ يف لدع
 نا فوخ نورصقي الو ةلاهج مهنع نظن الئل وأ ىلاعت هللا يف ثحبلا يف

 نم ةباثمب وه سيلو قيقحتلا بابسأ نم كلذف مهمالك مهيلع باعي

 ةفرعم ىلإ لصي مل نمو هلبق امم أوسأو هدعب امم لضفأ موي لكو مهنم دهوش
 لجرلا كلذ اربخاف دب الو اهلصو نمل ملسيلف الثم انباحصا نم كلذ

 امب دتقيلو انموق نم هسفنب ذخألا وه هتين لصي مل نمم هلنمل وأ هل الوقو اذهب
 ةنوؤملا هتيفك دقف ردكتم مهنم هل تلق امع هتنيلو ىفصم مهنم هل تذخا

 اك هنع تلقنو ملعلا نأش يف لدع مهنم وه نم تملعو ةنوعملا هللا نمو

 اذإ ريخلاب يل عديلف هلدع اوملع نمع انباحصا نم انلبق نم لقن لوقن
 اهركذف قح يه انبهذم يف ركذت مل ولو مهبهذم نم ةحجار ةلأسملا تناك

 قحأ قحلا نآرقلا يفو ةلطاب تسيلو مهركذب بارت ذا ىلوأ مهيلا ةبسن الب
 ولو هب ءاج نم لك نم لبقي قحلاو لالضلا الإ قحلا دعب املو عبتي نا
 كلذلو هودع نم ولو اهلبقي نمؤملا ةلاض قحلاو ةمكحلا نا ءاجو اكرشم

 ولو ىجن ع ورفلا يف فلاخم لوقب لمع نم هنأ ىلع انباحصا قفتا روكذملا
 الوق و ظيفغلت درجمو داسف كلذ فلاخيال امب ءاج امهم اندنعام فلاخ

 يلاح ةعقاولب مهبهذم رشن يفبغار وأ انموقل بصعتم ينا مهوتيال لجرلل

 نمةل ًأاسمذخأت نألو كلذ نودب اهذخأت تررصااذإهلالوقواهيف تملكت

 هناف ميهاربا نب فسوي خيشلا ىلا رظناف تئش نا و لهجب لمعت نا نم ريخ مهبتك
 يفمالكلاملع و لوقعملاأرق هناف رامع يبا ىلاو سلدنالا يف لوقعملاو ثيدحلا أرق
 انموق نم كلذ يف ت تبتراناواهريسفتمهنيداحاىوري هناف ةتس يبأ ىلاو سنوت
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 فيكف كلذ ريغو فرصلاو قطنملاو وحنلاو ةيبرعلا يف ةلآلا نم تيراف
 موقلا بمهاذمب كيرغا تسلو بعل الإ كلذ امو اضعب عنمتو اضعب زيجت

 ف مهمالك نم ركذا امو ضوخلا نع ةماعلا اورذحو ينغي ام انبتك يف ناف
 نأ بيجعلا نمو هفيزاف هفيي زت نم دبال ام الاو هب سأب ال ام الإ يبتك

 هلوق اوركذاو ولغ اذه فلاخم نم تءاج اهنأل كرتتف اقح ةلأسملا نوكت
 حلا .......... هموق نانش مكنمرجيالوإ» : ةلبقلا لهأ ريغ يف لاعت

 ه ا قفوملا هللاو

 يف هلوقب وأ انباحصا لوقل فلاخم لوقب ذخألا زوبي له لئسو
 ؟ انبهذم يف دجوت مل ةلأسم

 ناو ملاعلل كلذ زوجي هلعاف ىصعي الو رفكي ال معن : باوجلا

 ال ةخبس يف ءام دجو نمك هنا انم دحاو ريغ صنو رذع هريغ كلذ لعف

 ع ورفلا يف افلاخم الإ دجي ل ناو اهاوس دجي مل اذإ اذه نكل هيزبجي لب كرتي

 . ةدحاو ىلوألاو هذه نوكت نا يغبنيو هعابتا هيلع بجو

 ؟ انموق بتك يف رظنلا انباحصا ءافعضل زوجي له : لئسو

 يف ولو أطخ نمضتت دق اهنأل ظعو بتك ولو عنملا : باوجلا
 . فيعضلا مهف ءوسي دق هنا الا ظعولا

 ىلع هيبنت الب انبتك يف انموق لئاسم لاخدا زوبي له : لئسو
 ؟ مهنم اهنا

 دقو كلذ وحن يف اهيلا جاتحم ١ مولعل ا عمج نم الإ عملا : باوجلا

فرعي ثيحب اهلئاق ركذب وأ مهنم ةلأسملا نا نايبب يدهج كلذ يف تيقوت



 ةدساف تناك ناو مهنم اهنا ركذا الف اهب سأب ال هنا يملعل مهنم هنا

 متناو انا ذوعاو افلاخمو اقفاوم هب ءاج نمم لبقي قحلاو اهنالطب ةجح تركذ
 دوه خيشلا الإ رصعلا اذه لبق مهريغ نارقلا رسف لهو لالحلا ميرحت نم
 نودجي ال دقف مهلصو ناو نيلكشتسملا ءالؤه هريسفت لصي مو اللا هحر
 ريسفت الإ مه رسفي وأ نورسفي وأ نولصي وأ نوأرقي لهف مهدصقم
 نم ميحرلا نمجرلا هلل دمحلاو نآلا امكلو امنو يرشخمزلاو يواصيبلا
 مهبهذم تركذ ناف هريغ ريسفت نع هللا ءاش نإ مكينغي ام بهذملا ريسفت
 ادلقم تسلو مهل هارن نا لبق هاندقتعا دقو قح هنأل اماو هدرأل اماف

 ام هللاو هلاكميحرلا نمحرلا هللا ءاش نإ برق يذلا ريسيتلا اميسالو دحأل

 يف سيل ام هعمج عم طسوتم لب ليوط ريغ هنأل هيف اوبغرتل الإ هتركذ
 . هلل دمحلاو تالوطملا

 كدنع تحص اذا كل راتخا ينا مث : رخآ عضوم يف لاقو
 كناعا صلخاو كيلع سأب الف مهركذ الب اهركذاف انموق بتك نم ةلأسم
 ديرا ينا ملعاو ملسو هبحصو هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو انايإو هللا

 ىلع هللا ىلصو هنم لما الو يدهج هيف ىعساف هبحت ام لكب ينربخت نأ
 . همالك ها ملسو هبحصو هلاو دمح انديس

 ليوط باتك يف يملاسلا ةمالعلا انخيشل اذهب .بتك دقو : تلق

. نيمآ مهتاكربب انعفنو هللا مهمحر اقباس هانركذ



 باب

 ةءاربلاو ةيالولا لئاسم يف
 كلذ يناعم ىلع فوقولاو

 قسافلل ءاعدلا ام أ : لاق هرس هللا سدق بطقلا تاباوج نم

 ضقن هنأل ةريبكف هدنع فوقولاب وه نمم وأ هقسفب ملاع وه نمم ةنجلاب
 نمت وأ رهاظلا بسحب هللا ودع وه نم ىلوت هنألو ةءاربلا بوجو ةلدأل
 امب هل ىعدي نا نع فقولا فوقوملا لاحف هنأش يف فقي نأ هيلع بجي

 الب لمع كلذو هنم ربتلا بساني امب هيلع ىعدي نأ نعو ىلوتملا بساني
 الب ملع ال امب رفقلا نمو روملا نم كلذو رفك وهو نيدلا رما يف ملع
 وأ دلاو وأ ملاظل ةيقت كلذ ناك ناو هتوادع ضقانت ةلالضب هتنايدو

 لوقي ام ةقيقح دقتعي ال نا طرشب هزاجا دقف ملعم وأ راج وأ بحاص
 وأ ايندلا نم يقب ام ةدمل اديرم امئاد ةايحلاب دحأل ءاعدلا امأ ءاعدلا نم
 كلذ هل زب مل الثم ادغ تومي نا ملع ولو هب سأب الف رمعلا لوط قلطمل
 اهب كل توعدل ادبا ةايحلاب دحال ءاعدلا زاج ولو رخا عضوم يف لاقو

 ال وه ناك ولو رفكلاب هيلع لجعتا ال كلذب اعد نم نكلو كنيح نم
 لوقي نا نكمي دقف ةمهتلا يف ءاقلاو لطاب هرهاظب هنال . كلذ هل نسحب

 هلأساف بحلا طرفل الوهذ وأ ايندلا دبأل ةدارا وأ بحلا نع ةيانك كلذ
 ام دحا نم أربت ال ةديبع وبأ لاق دقو هنع لبقاف نكمم لوبقمب رذتعا ناف

 وأ لوبقمب رذتعي مل ناو سمشلا نيع لنم الا أربت الو الاتحا هل تدجو

 يلا ىحوا ولو توملا نم دب ال هنأل هكرشب مكحاف هرهاظ ىلع همالك ىفن
 لهذ اك تقولا دعب ةايحلاب هل اعد نم رفك اذك تقو تومي انالف نا يبن

 يرمع نم هدز بر اي لاقف مالسلا هيلع دواد نع هللا فشك نبح مدا

 لج هناب هل نايب لب يلزالا ءاضقلل اضقن سيلو هل اهلثم رقاو لعفف نيعبرأ
 يدبع ببسب نوعبرا هنم اذك دواد رمع ناب لوأ الب لزألا يف ىضق زعو
يفف مامالا ءاعد امأو هللا هحر اضيا لاقو مدقتي الو رخأتي ال لجالاو مدآ



 يف رظني نا ءيرمال لحبال» هع هللا لوسر نع (نابوثر ىلا ةدنس ثيدح
 صخيف اموق مؤي الو لخد دقف رظن ناف نذأتسي ىتح ملسم ءيرما فوج
 «نقح وهو ةالصلا ىلا موقي الو مهناخ دقف لعف ناف مهنود ةوعدب هسفن
 وأ قسافلل ةنجلاب ءاعدلا نم للع هيهن نع اجراخ ثيدحلا اذه سيلو
 لرألا مومع صخيف لدعلا ا تحت نم ىلوتي نم الإ هلاح ملعي ال نم

 نيمومأملا مامالا معي هنا ىنعملاف ةدعاقلا وه اك امهب المع ينانلا صوصخب
 ىلا لوؤي امبو ةرفغملا وأ ةنجلاب ءاعدلاب ةيالولا لهأ صخيو ايندلا حلاصمب

 : كفع هلوقب المع ةيادهلاب قسافلل ءاعدلا زاجا نم لوقب ذخأي وأ كلذ
 ءاعدلا هلو اهب اقلطم نيمومأملل معيف «نوملعي ال مهناف يموق دها مهللا»

 ابناجمو ةالصلل اميقم هلعجا لوقي نأ لثم ةيالو بجوي ال امب هريغل وأ
 هل وعدملا صخشا ءاوس لئاسملا صوصخ نم كلذ وحنو ءايرلاو انزلل
 . صخشي مل مأ مهنم

 فيكو ةجحلا مايق عم ةباحصلا نم فقوتملا رذتعي فيك لئسو
 ؟ اهكاردا دعب ةجحلا هيلع تماق نم لك رذعي

 مل نا ضرفلا نأل ةلأسملا نأش يف تفاهتم اذه نا : باوجلا
 ىلا بتك هنا يدنع حصي مل لوقي هناف هبتاعو ةبطاخم هكردا ولو اهكردي

 عبط هنا يدنع حصي ملو هبشلا جلاعيو هباشتي طخلاو رما هنا وأ ماشلا

 اروف بجاوك كلذ سيلو لتقلل بجوم كلذ نا مهفي مل لوقي هناو هديب
 قحلا مهف نمم أربي امنإو فالخلا هيف زوجي ال امم عراشلا هيلع مزع
 سيلو اصوصخ رأ امومع ةباحصلا لضف يف درو امب كسمتو . هاغلاو
 امناو اذه فلاخ نم ىلع ددشا تسلو مهرذعي مل نمم ةءارب مهرذع نميف
 ةديصق نم يلوق ظفحت نا كل بحتساو زئاجلا فالخلا لئاسم نم اذه

 : رفاولا نم
 يلاق ريغ اعيمج مهتيالو ةزيزع .ةلوق ةباحصلا يف يلو

 مكهتي الوا مهتيالو ينا
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 لاعف وأ يلاقم نم ميظع بنذ لعف هنم حص نم ىوس
 لاح مكحبو ةنتف رماب ةلاهجلل فقوت نمم امأو
 لابو وا باتع نم كلذك هيلع امو باوصلا ىفاو دقف

 لالتخا ىلع ناك كاردالا عم افوقو ضعب نم تملع نإو

 يلعو نانع روج يف نآلا كش نم امأو : هللا همحر اضيا لاقو
 هكاردا مدعل افقوتم الثم رمع نبا ناك نا لق نكلو رذعي الف ةيواعمو

 يف الامجإ ةباحصلا حدم قلطمل فقوتي نا اماو روذعمف هبلق كردي ملو قحلا
 درجم ةباحصلا يف فقت نا كيلع مارحو زئاج ريغ كش كلذف ثيدحلا
 حدم نم ءاجام عم ةيواعمو يلعو ناخع نم اوئرب هنا كلصي ل هنا

 ىلع مهلمحت كلعلو اوكش مهنا مهلمحت نا كيلع مارحو هق يبلا

 نم سيلو مهحدم يف يبنلا ىلع ادار نوكتف مهللضتف مهنم أربتف كشلا
 نا باوصلا لب ءالؤه نم أربت هنا ملعت مل يباحص لك يف فقت نا قحلا

 مل نمو مهلك ءالؤه نم ةءاربلا رهش نمو مهنم ريخلاب رهش نم ىلوتت
 لاق نمم ال كش هنا تملع نمو مهالوتو مهبوص نمث أربتو ائيش هنم فرعت

 بجوم هنم ملعت ملو دقع يبنلا هحدم نم ىلوتت ال فيكو قحلا كردا مل
 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هريغ وأ كش نم ةءاربلا

 . ملسو هبحصو

 ملاعب ةباحصلا ضعب نم ةءاربلا نم سانلا يف بجوي امع لئسو
 ؟ ةجحلا فرعن ىتح ةءاربلا نم ةءاربلا نع فقن انلعلو دحاو

 نمم أربتو الداع اماما ناك نا الإ دحاوب أربيال هنا : باوجلا
 يف فقوت نم ولو نيقابلا ىلوتتو ةباحصلا نم ملاظ هنا ىلع ةجحلا تماق
 يف اريصقتو ةنهادم ال قحلا كاردا مدعل هفقوت ناك اذإ ةباحصلا نم ملاظلا
 هنم ربن اناف يش هنم انل رهظ نم الإ ةباحصلا ىلوت دقل يبنلا نأل قحلا
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 دنع تايباحصلا راضحتسا اهل هيبنتلانم وهنم دبالاممو . ةديصق كلذ ف يلو

 . مهتايباحصو نجلا ةباحص راضحتساو ةباحصلل ءاعدلا

 يضر هللا دمح دمح نب فسوي لوق امأ : رخآ عضوم يف لاقو

 نم معن انموق اهب ىراد ةارادم وه امنإف ريبزلاو ةحلطو يلعو نانع نع هللا
 مهنا مهف رمع نباو ةريره يباك ةنتفلا رما يف ةباحصلا نم فقوت نم ىلاو
 دقف عيضت ال لو ةنهادمل وأ ريصقتل ال مهدنع هبتشا رمألا نأل اوفقوت

 الإ مهيلع لإ ث يبنلا صنل ةيزم ةباحصللو ةفقوتملا ةيالو يف قحلا باصأ

 اذه امناف لز ماما تحت كلذ دعب اوناك ذا مهيف فقوت الف َڵز هنا نيبت نم

 لز اذاف لدع ماما تحت هنوك درجم هتيالو نمم مهريغ يف فقوتلا

 . مهيف فقو

 قلخ ةلأسمو اهمدعو رظنلا نبا ةيالو اما رخآ عضوم يف لاقو
 مدق ىوعدب كارشا الو مكدنع وهو مساعدل ١ حرش ف هتركذ دقف ن ارقل ١

 هللا تافص مهلوقك رذعلا اهيف عطقي يتلا لوصألا ةفلاخمب الو نارقلا

 . اولوأت مهنأل ةءاربلا لب هتيؤرو هريغ

 ام هنعل هيلوتم نم عمس ذإ الجر ديز نب رباج نعل نع لئسو
 ؟ كلذ هجو

 كلذ ف هل الاق امل هناف هسفن رباج مالك ف هجولا نا : باوجلا

 ةجح نايلوتملاف هنعل ىلع اتعمتجا دقو امكنم مظعا ةجح يأ : امهل لاق
 ةدحاوب دابع نباو سورمع اهزاجاو دحاوب ةيالولا دحاو ريغ زاجا دقو

 لئاسلا دارا امل ةيالولا ف اهنا ةدحاو ةأرمإ ةداهشب ةأرما نع نع جحم ناب ايتفاو

 همكح ام ردي ملو العف دهاش نم : اضيا لاقو . الوتم نع الا جحي ال نا
 هيلع بجو ةيصعم هنا ملع نإو لبق نم هلاح ىلع هلعاف ىقباو هيف فقوت
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 همزلي الو اهيلع رصأ وأ ةريبك اهنا فرع نا الإ هنم أربي الو هنع ىهني نا
 نأش يف كلذ ناك اذا الا ؟ يه ةريبكأ لاؤسلا الو ؟ وه ةيصعمأ لاؤسلا

 مرحت الو مالسالا يف لخديف لأسي بهذي كرشم وهف لهجو هللا ةفص
 بهذملا روهشم كلذو هيبس وأ هلام وأ همد لحي الو هثرا الو هتجوز

 . ملعأ هللاو ءيش هلثمك سيل لوقيو مالسالا ىلع قاب هنا حيحصلاو

 ددرتو ةءاربلا بجوم ناسنا نم ملع نم امأو هللا همحر اضيا لاقو
 ةءاربلا رخا ناب هتبوت يف ددرت ىتح هنم أربي ل ناف بتي ل ما باتا هتبوت ف

 دمعلا را لهجلا نم بنيلف ادمعوأ الهج وأ قيقحتلل ابلط وأ انايسن

 الإ هنم أربي ال هنأ رثألا ف امل ةءاربلا بجوم لعف لبق هلاح ىلع هكرتيو

 رمأ هل فلص ملف هتبوت يف ددرتلا هطلاخ اذهو سمشلا نيع لثم ىلع

 لوقنم ريصقت الب ةطوحلا نم هيف امل اذهو اهعاقيا لبق ددرت لب ةءاربلا
 ةءاربلا بجوم وهو يدنع ققحت يذلا لصألاب كسمتا لوقي نأ نم ىلوا
 دعب اثدح ددرتلاو كشلا اذه نأل كلذو ددرتلاو كشلا يغلاو هنم أربأف
 اذا ةءاربلا ىلع يقبو اعطق امثاغلا اهعاقيا لبق اثدح ولف ةءاربلا عاقيا

 ةءارب ددجي نا اهعاقيا دعب اثدح نا هلو عطاقب الا اهقيقحت دعب قالت

 هنوكو لجو زع هللا دنع اهلها نم ناك نا اهيف لخدي نا دصقب ةلمجلا

 ىلع صني ىتح هتءارب كرتت نا يف كيزجي الف امومع بونذلا نم رفغتسي
 هتفرع يذلا هبنذ صن هتبوت صن لباقيل كلذو هنم هب تأربت يذلا بنذلا

 هيزبت هناف هريغ نم را بنذلا كلذ نم ةبوتلا دارا نا هسفن ف وه اماو

 هنايسن لبق رارصالا دصقي ملو هبونذ عيمج نم باتو ةريبك يسن نمو هتبوت
 لاقف هنم بت هل تلق ناو رصا هنا هيلع قدصي ال هنال هتبوت هيزبت هناف

 هصيصخت كرتب دارا هنا كل رهظا نا الا هيزجت هناف بونذلا عيمج نم تبت

 فوقوملا نا هب لوقا يذلاو اهئازجاب مكحت الف رارصالاو رابكتسالا ةبوتلاب
 لبقت ال نا ىلا كل ليبس ال ذا فقولا ىلا دري باتو ةريبك لمع اذا هيف
 دي ىلع كرشم ملسا اذإو اهب ملعت مل ةيفخ بونذ ىلا هبسنت نا ىلاو هتبوت
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 لهأ قاسف رئاسك هنم أريي ليقف فلاخم ىلع وأ نيحلا يف هتيلوت قفاوم
 هنا هيف انل ملع ال هنا هيفو لوصألا نم زوجي ال ام هل عرشي هنأل ديحوتلا
 هنا بهو امثحنو ةالصلاو ةراهطلا هل مدقي هنا ردابتي هنال كلذ هل عرش

 ىرج ولو ةهبشل هيف فقوي ليقو هب انل ملع ال امب هيلع مكحن نكل ردابت
 معنو } حصل هعرشم لبقو هل عرش هنا ملعي ىتح هالوتف لصالا ىلع دحا
 الو ةهبش نوكت ال نا امهنأش نم ةءاربلاو ةيالولاو همزتلا نا ةهيشلا ىقبت
 ناو ةالصلاو لسغلا يف ةرينكلا ةسوسولاك ءوسلا قالخا هيفو دحا ىلوتي
 هيف تسيل لوتمب ىوسي الو ةيالولا ىلع ىقبا هتسوسوب ملع مث ىلوت
 . ةسوسولا

 هرشل اعفد هوحنو ماركالاب رجافلل ءاعدلا امأو هللا همحر اضيا لاقو

 ىنغ ال هيلا رطضم كلذك عفنل ابلج وأ امكنع وا كريغ نع وا كنع
 الب زاجو ةضراعمو ةارادم عم يورخاب ولو بجو لب هب سأب الف هنع
 وأ نيدلا حالص ناك ذا بئاصملا يفنو ءاقبلاك يويند رما يف ةضراعم
 ىلع كيطعي ناكو كبلق نم سيل امب هل وعدت تنك اذاو كلذب ايندلا

 كلو كنم حصي مل ءيش ىلع كاطعأ هنال ةأفاكملا وأ درلا كمزل كلذ
 وأ ايندلاو نيدلا دسف طح وا تام ول ذا ءاقبلاب كبلق نم هل ءاعدلا

 رثألا يف دجوي : باوجلا هنم أربي فيعض لوقب لعف نمع لئسو . امثنحا
 نم كلذو عورفلا يف ناك اذا فلاخم لوق ناك ولو رذعي هنا قحوه
 لعفي لو حيجرتلا ىلع ردق وا هل حجري نم دجي ناك نا ءوسلا قالخا

 . قفوملا هللاو

 ةوشرلا ذخاو ملظلاب ايضاق ركذ نم يلازغلا لوق نع لئسو
 هتبيغ زئاجلا لب هقح يعاري ملظلا راهظا نع رتستي نم لثم اباتغم ريصي
 نم حيبملا هجولا فيك ما ؟انباحصا بهذم ىلع زئاج اذه لثما هقسفب نلعملا

 اذه لانمأ ىفخي ال اك هنال ايفاك ايفاش اديفم كلذ يف انل حرشا ؟ هريغ

 . اريخ انع هللا كازج ليصفتلاب انخيش انل حرص ىولبلا هب تمظع ام
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 انباحصا رثا يف دجوي ام يلازغلا دارم لعل ناعتسملا هللاو : باوجلا
 مكحي نم هنع ركذ 1 هتءاربب لجعي ال سانل ١ روما ىلوتي نم هنا نم

 . لبق نم هتيالو اوطرش نكل و هسفن نع بيجيف حيف رضحي ىتح هت داهشب

 نا لوق يف هتباتتسا لبق هركذ هنا هدارم وأ لاحلا روتسم هب قحتلي لوقاو

 وأ ةلوبقم ةرهش نود عامس درجمب هركذ هنا هدارم وأ هتيالو يف لبق ناك
 الف هرهاظ ىلع همالك ءاقبا اماو هللا هجول ال هسفنل اماقتنا هركذ هنا هدارم

 نوعرتأ» لاقو «سانلاهفرعيهيفامب قسافلا اورك ذا» لاق كلع هنال هنع لبقي

 رتسملا كلذ وه هركذب يع رما يذلا اذهف .حلا ..«قسافلا اوركذت نا
 عنام الو هنالعاب سانلا هفرع دقف نلعملا امأو هركذ نع يلازغلا ىهن يذلا

 . ه ١ مالسال ١ عفريو رفكل ١ لذيلو هفرعي ل نم هفرعيل اضيا هركذ نم

 نبا ةيمال يحرش يف اوقحلا دب ال مكيلع مالس هللا همحر اضيا لاقو
 بتي ملو الثم ةتفلا يف لز نم الإ ةباحصل ا ةيالو بجت هصن ام ينع رظنلا

 تعتو قيدصل ١ تحتو هتحت وأ .ك يبنل ١ لدعن ١ ماملا تح تح مهنال

 مدعل فقوت نمم ا أربي الو ماح بحصتسيف :ك يبنل ١ حدمبو قورافل ١

 ارامع نا اذهل لديو ذئنيح هيلع بجاولا وه فقوتلا نال قحلا كاردا
 فقوت نمم اوأربي مل مهتيالو ىلع قفتي نمم مهوحنو دوعسم نباو رذ ابآو
 يبا نب دعسو ةملسم نب دمحمو ةريره يباو تباث نب ديزو رمع نباك
 . ايلعو ناثع اولوت ولو صاقو

 ها ءاملع رقأو : هصن ام ةراوز لها باوج ف هللا همحر : لاقو

 دب ال شحاف أطخ وهو فوقولا يف جرفلا ريغ يف ينازلا نأب ةراوز
 9 ةنسلاو نآرقلاب بجاو ج ورفلا ظفح ناف هنم ةبوتلا نم انناوخا
 نود نارقلابو احيرصت ثيدحلا حرص دقو حيحصلا ىلع رظنلا نم دشأ

 : ىلاعت هلوق سمللا ةيدشا ليلدو ةريبك جرفلا ىلا رظنلا نأ حيرصتلا
 وأ هتجوز جرف وأ ةوهش الب هسفن جرف رظان ناو «هلمهيديأب هوسملفإل

 . ضقان كلذ يف جرفلا سمو هؤوض و ضفتني ال ةوهشب ول و هتيرس
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 دعب رابجلادبعو ثراحلا يف فوقولاب ةراوز لها انناوخا رقاو لاق
 يف لك فيسو نيلوتقم ادجو ذا ةطوح كلذ نا اومعزو ةيالولا يف اناك نا
 امثيغ نا وأ ناملاظ امهنا وأ هفرعن الو ملاظ امثنحا نا لمتحيف رخالا

 اوفقو كلذ نم رمألا نيبتي مل املف رخالا يف لك فيس لعجو امهلتق
 ىتح لصالل اباحصتسا امهتيالو ىلع امهؤاقبا باوصلا : تلق . امهيف

 ىلع يقبت كشلا اهيف ثدح يتلا رومالا رئاسك هلطبي ام ىلع ليلدلا لدي
 اذإف اصوصخ اذه نع جرخت رابجلادبعو ثراحلا ةلأسم لاب امف اهلصا
 هلسغ ةطوحلا ديرا ناو هتراهط ىلع هيقبت لهف كبوث ةساجن يف تككش

 يف سيلو هلسغيلف هلسغ دارا نا مث هب يلصي هنا ليق لب بجي ملو ازاوج
 فوقولا يفف رابجلادبعو ثراحلا ةلأسم فالخب ملعلا نع عوجر اذه

 ةريبك لعف هنا ككشو هومتيلوت نميف نوفقت لهف ملعلا نع عوجر امهيف
 ىلع رابجلادبعو ثراحلا اوقبا كلذكف اعطق هتيالو ىلع هنوقبت لب نوفقت ال

 نا بجاولاو ملع هب مكل سيل ام متوفق دقف امهيف متفقو اذاو امهتيالو
 . هللا همحر } ه ١ ةقباسلا امهتيالو وهو ملع هب مكل ام اوفقت

 (نيقفانملاو نيكرشملا لافطا مكح يف لصفر
 لافطا يف فوقولاب ةراوز لها ءاملع انناوخا رقاو هللا همحر لاق

 اذه : تلق ، مهيلا كلذ ريغ ةبسنب اوضري ملو قافنلا لهاو كرشلا لها

 مهملظي الو ةمحرلاب نمي هللاو ةنجلا يف مهنا هب لوقا يذلاو روهشم لوق
 ماحتقاب مهرابتخا حصي ملف فيلكت راد ةرخالا تسيلو مهئابا بونذب

 يف مهنا» هقلع هلوق هنحص مدع ىلع لديو اهمحتقا نم وجنيف مه دقوت ران
 هبيجيف مهيف ىلاعت هللا لأسي نأ لبق مهيف يع فقو امناو «اهلهال مدخ ةنجلا
 مهيناطعأف نيهاللا يف ير تلأس» هلآو هزع هنع ءاج دق و ةنجلا لهأ نم مهنأ
 يف مهئابآ عم ءادعسلا لافطا نأل ءايقشالا لافطا ينعي «ةنجلا لهال امدخ
 . نيقفانملاو نيكرشملا لافطا ثيدحلا يف نوهاللاف مهب مهنويع رقت مهتج رد
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 ىري هنا ةيفوصلا نم يعدي نميف لصف
 سمخلا هءارو يلصيو قلع يبنلا

 انعسي له هصن امب شيفطا فسوي نبا دمحمأ : بطقلا مامالا لئس

 ؟ ةظقيلا يف ٢ يبنل ا ىري هنا ةيفوصلا نم يعدي نمع توكسلا

 لاقيف همعز يف هحور ىري ناك ناف كلذ نع هيهن بجو باوجلا
 وه فيك هل الوقف هدسج ىري ناك ناو انل ةفص حورلا ىري فيك هل

 دعب كيلا هئيجم كرت له هالأساو يذمرتلا هفصو امك هفصو لهأ رظننف
 نع ارجز فصولا قفاو نا .نوكي امبرف معن لاق ناف هئيجم سانلا كرابخا

 ءاج اذا هل الوقو رت مل نا ينارت نا نع كل انوصو تيأر نا كرابخاب ايؤرلا

 هدتعا وأ هاريال ناك ولو همالك وأ همالس كعم عمسي كريغ رضحتساف

 الوقو ملكتملا وه قلع هنا ملعي نيا نمف عمس هنا بهف هيفاويف هئيجم لبق

 فسروي نب دمحم عدي هل لقف زئاجلا نم كلذ نكلو هملك وأ كييحي مل هل

 هترضحب يل وعدتو ىل وعدي نا ىلوالاو رضحي مل ولو يل تنا عداو شيفطا
 ىري هنا ةيفوصلا نم ريثك ىعدا دقو ققحت الب ةفزاجم كل ابذكم تسلو
 عمتجا هنا ةيكملا تاحوتفلا يف ينرعلا نبا ركذ دقو ةظقيلا يف قلع يبنلا
 : ىلاعت هلوق يف ةروكذملا هتئيطخ نع هلأسف مالسلا هيلع ميهاربا انديس عم
 ىلا ضرملا يتفاضا لاق هينيدلا موي يتئيطخ يل رفغي نا عمطا يذلاو

 نالبق كلذب لوقي ناك هناوهمنيفشي وهف تضرماذاوإ»ه تلق ثيح يسفن

 وهو نطابلاو رهاظلل عماج وه همالك يف بيجع لجر اذهو ميهاربا لأسي
 دوهيلا لوق لثم هريغ هللا ةفص ةيرعشألا لوق نا همالك نمو ققحم كلذ عم
 مالكب ملكتي ام ريثك كلذ عمو ظفللا نييزت الا مهنيب ام ريقف هللا نا
 ىلصو ميظعلا يلعلا لاب الإ ةوق الو لوح الو ابصعت الو اليوأت ال لبقي ال
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس لع هللا
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 : ةلأسملا هذه باوج يف اضيا لاقو

 الف قلع يبنلا فلخ سمخلا يلصي هنا سانلا ضعب ىوعد امأو

 يف هللا نودبعي ءايبنألا نا راثآ تءاج دقو ةلمتحم اهعدو اهنالطبب مزجي

 ماشلا لها ةعقو موي وهو ةرحلا موي ع هربق نم ناذالا عمسو مهروبق
 فلخ ءايبنالا ةالص كلذ نمو رينك كلذ لاثما عقوو ةنيدملا لهاب

 نسحب مزجي الو تاماركلا تابثا باوصلا ناف ءارسالا ةليل ٍكقللَع هللا لوسر

 دي ىلعو قفاوم دي ىلع عقت اك فلاخم دي ىلع عقت اهناف تاماركلاب ةمتاخلا
 نم نا كلذو صصق هلك كلذ يفو الثم دهز اذا بهار ينارصن دباع
 هتايح يف هفلخ سان ىلص دقو هرانا هل ترهظو هب فرع ءيش نم رتكا

 يتلا مهلامعا ىلع نوباثي ءايبنالا نا ىلع مهضعب صنو هتوم دعب اوغازو
 ةكئالملا ةدابعك مهتوم دعب مهتدابع نا رهظي يذلاو مهروبق يف نولمعي

 ةيفوصلا ضعب لوق ام هصن ام اضيا لئسو اهب ةنجلا يف اباوث نودادزي ال
 . ةظقيلا يف ة يبنلا ىري هنا

 اؤرب او هورجزاو هوبذك هنع توكسل ١ مكعسي ال هنا : باوجلا

 امب ال هربتخاف تئش ناو هعد ينابرلا لجرلاو رخا عضوم يف لاقو . هنم
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءوس وا ةنتف ريغي

 ؟ مهنع ةلزعلا مأ سانلا ةطلاخم لضفالا له ؛ لصف

 املعا نيملسملا رمأب لاغتشالا هنع امتلأس اممو هرس هللا سدق لاقو
 ىوق اذاو هتجلاعمو سانلا نم ىذألا لمحت عم نكل دارفنالا نم ىلوا هنا

 اهعم نالصت امكبولق يف ةحار نادجتف ىذالا امكيلع لهس امكصالخا
 . ملعتلاو ملعتلا ىلا
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 عم ةطلخلا : لاقف ؟ ةطلخلا ما ةمالسلا : لضفالا ام اضيا لئسو
 ولو لضفا ةطلخلاب ىصعي نا نع هسفن دهجيو مهتناعا وأ قلخلا عفن

 ةيشاح يف هتنيب امك يظفل فالخلاو ةلزعلاف اهب ىصعي نا دبال هنا هب
 امو هللا هحر دوه خيشلا ريسفت هللا ءاش نا كيتايو لينلا حرشو رطانقلا

 سانلا ةطلاخمو رخأ عضوم يف لاقو ملاعملاو هقفلا لوصا حرش نم رسيت
 كسفن دهاجف ةيصعم كلذ يف تفخ ناو لازتعالا نم ىلوا مهعفنو

 ةيصعملاب الا مهعفنل مهتطلاخم ىلع ةقاط نكت مل ناف ةيصعملا كرتو مهعفنب
 . هل هللارفغ همالك ه ١ لزتعاف زجع اذهف

 لصف
 ١لالجا هللا ةدابع لضفالا له

 ؟ اعمط مأ اف وخ مأ

 هللا دبعي نم ةدابعلا لضفا نع ضعب هلاق امع هللا هحر لئسو
 يف كلذ درو معن : باوجلا ؟ ةنجلا يف اعمط الو رادل ا نم افوخال الالجا

 اضيأ ءايبنألا ناف ءايبنألا نم لضفا كلذ يف سيلو راثاو ثيداحا

 اوعمس نيح وا انايحا لاو ر رانلا ركذ مه رطخ ناو الالجإ هنودبعي
 لب انايحا اوبغري وا اوبهري نا لاحملا نم كلذ سيلف امثؤأرق وا امثكذ
 هللا لاق هنا نم متنا متركذ امو الالجا ةدابعلا سفن ريغ ةبغرلاو ةبهرلا

 ابهرو ابغر اننوعديو تاريخلا يف نوعراسي ناك مهناإه ءايبنألا قح يف ىلاعت
 سفن كلذو هءاقل نوجريو هبضغ نوفاخي هانعمف ه نيعشاخ انل اوناكو

 نوغتبي نوعدي نيذلا : ىلاعت هل وق زيزعو ةكئالملا ف هللا ركذ معن ه لالجالا

 هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو برقا مهيا ةليسولا مهبر ىلا
 نمؤملا نوكي نا مزلي لوقنف كتلأسم هذهف ريزع ةوبن يف فلتخاو

 اذه لوقنف ةكئالملا عيمج نم ليق لب لضفا نمؤملا معن لاقيف كلملا نم لضفا
 اهديوبت يف مالكلاو ةدابعلا ديوبت يف ال اهوصع تاوهش مهل نال باونلا يف

 صوصخب ديوجتلا يف مهنم دشا ناسنالاو ديوجتلا قلطم يف دشا مهنا باجي و
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 تاوهش هل هنا عم الالجا لب عمط و فوخ الب لجو زع هللا دبع ذا لالجالا

 . ه ١ ةيمدآلاو ةينجلا سيواسول ١ هيلعو

 هللا دبعت نا ةدابعلا لضفأ نا ىنعم ام هصن امب اضيا اهنع لئسو
 حص ناو ؟ا ذه حصي له هتنج ف اعمط الو هران نم افوخ ال الالجا

 . ؟ اعمطو افوخ هنودبعي ءايبنألا نوكي فيك

 هاضرو همدع نم افوخو هاضر يف اعمط هنودبعي مهنا : باوجلا

 هللا مهدعو امل اماتتسا هئادعأ نم ال هئايلوأ نم اونوكي نا ىنعمب انه

 نيب اوعمجي نا نم عنام ال هنا مث هب نوردي ال اطرش اونوكي نا افوخو
 بلغي ةراتو رانلا نم فوخلاو ةنجلا ىلا قوشلا مهيلع بلغي ةرات نيرمألا
 .ةنجلا ف اعمط و رانلا نم افوخ مدنل ١ ف انموق ددرتل هجو الو لالجلا مهيلع

 ؟ ةبوت وه له

 رانلا ركذي ىلاعتو هناحبس هنال نآرقلا صنب ةبوت هنا : باوجلا

 ةبوت امهلجال مدنلاو ةعاطلاف اهيف مهعمطيف ةنجلاو اهب نيفلكملا رجزيل
 يف اعمطو رانل ا نم افوخ ةدابعلا ةلضافلاو الالجا ةدابعلا ىلضفلا ةدابعلاف

 يف هللا ءاش نمو ءايبنألا كرتشا دقو ةدابعلا نم ةيصعملا كرتو ةنجلا
 ءايبنألا لب «هصعي مل هللا فخي مل ول بيهص دبعلا معن» هتلع لاق لضفلا
 كاذو ةرات اذه لالجا فوخ اضيا نوفاخي مك عمطو باقع فوخ نوفاخي
 . ىرخا
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 باب

 رشحملا لاوحأو ربقلا ةطغضو توملا ىف

 هربكألا عزفلا مهنزحيالإ» ىلاعت هلوق ريسفتو

 كلذ يناعم يف دروامو

 : بطقلا مامالا ةبوجا نم

 ملالا امناو لهس وه ثيح نم توملا له هعجضم هللا درب لئس
 ؟ هتامدقمل

 ناك ولو بعص وهف حورلا جورخ هنال بعص هنا : باوجلا
 فيسلاب ةبرض ةئامتالنك ةرمب نوكيف ةكرح الب اتيم طقسيو احيحص يسمي
 افعضو ةدش كلذ فلتخا ولو توملاب ملأتي تيم لك نا قيقحتلاو

 اذا ليلق كلذو ضعب نع مأتلا مدعبو ضعب ىلع هليهستب راثآ تءاجو
 ءاجو تاركس توملل نا ثيدحلا يف ءاج هتامدقم يف لاكشا الو حص

 ليلك فيسب هجولا يف ةبرض ةئامثالث نم دشا حورلا جورخ نا رثأ يف
 اندهاش دق اناف اهجورخ تامدقم يف ال اهسفن حورلا جورخ يف اذهو
 ام لعفي هللاو انمالك اذه ةأجف تام ن عومجم ملالا اذهو كلذ نم لقا

 تلاق يجرخاسفنلل ىلاعت هللا لاق » ت لوسر نع ةريره يبا نعو ءاشي
 :للع هللا لوسر نع ةريره يبا نعو باذع ةهركلاو «ةهراك الا جرخأ ال
 له لئسو . «ةصرقلا نم مكدحا دجي اك الا لتقلا نم ديهشلا دجيام»

 مهو ربكألا عزفلا مهنزحي الإ» ىنعم امو ةمايقلا موي لوه نم نمؤملا عزفي
. نونمآ ذئموي عزف نم



 نع الضف مهلاني ال هنا ربكألا عزفلا مهنزحي ال ىنعم نا باوجلا

 ريغ عزفلانامثهنونمآ ذئموي عزف نم مهولهلوقسفنوهواوعزفينا
 نزحلا مدعو عزفلا نيب ةافانم الو عزفلا دعب نزحي الو عزفي دقف نزحلا

 لزني نمألا ةعرسو عزفلاو نزحلا ةدم ةلقلف نزحلا مدع يفاني هنا بهو
 راثالاو ثيداحالاو نزحلاو عزفلا ةدم ةلق ملسن ال انا الا مدعلا ةلزنم
 الا اهراكنا زوجي الو راثالاو ثيداحالا كلت ركنا نا الا افوطب ةنوحشم

 كلم ىقبي الف ةرفز فقوملا يف رفزت رانلا نا اهمو ه تبثي ال قحلا فلاخ ام
 نمألا نم هللا نم ملام نوسان نوفئاخ مهو هيتبكر ىلع ىنج ىلا يبن الو

 هلوق يف عزفلا مهضعب رسفو وجني نم وجني ىتح مهما ىلع نونزاحو
 باذعل اةدهاشم نم لصاحلاع زفلاب هلنونما ذئموي عزف نم مهو ىلاعت

 هئربكألا عزفلا مهنزي الإ» لجو زع هلوق يف يذلا هناو باسحلا دعب

 نيح هنا ريرج نبا نعو رانلا ىلا دبعلاب رمؤي نيح كلذ نا نسحلا نعو
 ةنجلا لها اي يدانيو ليوط مالك يف كلذ ىري هنا انموق معز توملا حبذي
 هريغ عرف ال هنأك ىتح ربكألا عزفلا وهو توم ال دولخ رانلا لها ايو

 ف ليق ونونما ذئموي عزف نم مه ول لاق امك عقاو ريغ هنآكو عقاو هنا عم
 وأ توملا دعب عزف هنا ؛هئضرألاو تاومسلا يف نم عزفف : لاعت هلوق

 صتخت ربقلا ةطغض : لئسو ثالث نهنا ىلع ىلوألا ةخفنلاب ايندلا يف عزف
 . يقشلاب

 تنا هتركذ اك ذاعم نب دعس تلان دقف هب صخت ال اهنا : باوجلا

 هب تدرو اك هل اصيحمتو اماليا هربق يف نمؤملاو اضيا يبصلا لانت ىتح
 يف ءايقشالل رمتسملا مظعلا باذعلا هنم عونمملا امناو رابخا كلذ نم
 مهحاورا مهيلا تدر اذا مهروبق

 ةي ب اور يفو نمؤم لكل ةر افك ربقلا يف ا ىف ةمضلا د هلل ١ لوسر لاق

 ايندلا يف هيلع بقاعي مل هنا ىنعمب هل رفغي مل هيلع يقب بنذ لكل ةرافك
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 نا هلو بات اذا ءاشي نمل رفغي نا هلل لب بنذ لكل امزال كلذ سيلو
 يف هتبوت عم ربقلا يف ةدشب هنع وفعي نا هلو ايندلا يف ماقتناب هنم وفعي

 اعبس هربق يف نمؤملا نتفي يباحصلا ريمع نب هللادبع نع يورو ايندلا
 اعفر وأ اريفكت وأ ابح نمؤملاو اماقتنا قفانملا ضرالا مضتو نيعبرا قفانملاو
 هرقاو عيبرلا دنسم يف امك ربقلا باذع ديز نب رباج تبثا دقو تاجردلل
 اجن ول» ع لاق ، هريغو هتس وباو ميهاربا نب فسوي خيشلا هرقاو هدعب نم
 ةطغض ربقلا هطغض دقل ذاعم نب دعس هنم اجنل ربقلا باذع نم دحا
 لورت مث دحا لكل ةدحاو ةرم ةطغضلا نا ملعاو «هعالضا اهنم تفلتخا
 ضعبو جراوخلا الا ربقلا باذع ىفن امو ربقلا باذع رئاس فالخب

 ةرعاشالاو انباحصأك مهريغ هتبناو يسرملا رشبو رمع نب رارضك ةلزتعملا
 رهاظ وه اك اعم همسجو هحور بذعي لوقنو ةلزتعملا رثكأو قرفلا رئاسو
 اذاو اهدحو تبذع هندب قراف اذا معن ليق امك هدحو هحور ال ثيداحالا

 حص دقو ملأتي ال حور الب هدحو ندبلاو اعم ابذع ربقلا يف هيلا تعجر
 مدعب رخالاو ةميمنلل امهدحا امهيربق يف نابذعي نيناسنا ىلع رم قلع هنا

 اهرسك ةديرج نم ةرسك امهنم لك ربق ىلع لعجف لوبلا نم ءاربتسالا
 ءاعدلا زاوج اذه نم تذخاو اسبيت ملام امهنع فيفختلا ءاجر نيترسك
 هباذعب ءاعدلا ناو ربقلا باذع لاوزب هيلع صوصنملا ريغ هنم أربتملل
 كرشملاو قسافلا دح ةرينك ثيداحا يف ربقلا باذعو ةءاربلا يف يفكي ال

 هقلع هلوقك هتوبن عيرشت يفو اعوقو اهب ةت يبنلا ربخا صصق ربخ يفو
 قرحاو تتف ولو تيملا بيصي باذعلاو ربقلا باذع نم مهللا كب ذوعا
 اهنع هللا يضر ةشئاع ىلا هدنس عيبرلا ىورو قرغ وا عابسلاو رانلا هتلكاو
 هللا رفغي تلاق هيلع هلها ءاكبل تيملا بذعي لوقي رمع نبا نا تعمس امل

 هلعلو أطخأ وأ يسن نكل بذكي مل هنا اما رمع نبا ينعت نمحرلادبع يبال

 يهو اهيلع نوكبي اهلها نا تتام لوقي ةيدوهي يف هع هللا لوسر عمس
 هنال قح يه رمع نبال ةشئاع ةيالو اذه ثيدحلا يفو اهربق يف بذعت

 هنعل حيبا الو قيرفلا اذه عمأ قحلا كاردا نع هزجعب ةنتفلا يف فقوت
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 بذعي ىنعم لاقيف حيحص ثيدحلا لعلو هنبا لاق ام رمع لاق كل ذكو

 هيلع هب مهاصروا نا بذعي وا هب هملأتو هل هتهارك هلهأ ءاكبل تيملا

 امم هلعف امب هنوحدمي اوناك وا هنع ىهني ال ناك وا روهمجلل بسنو
 هخنبوي نا اماو مهئاكب يف نوركذي ام نومضمب بذعي دارملاف زوجي ال

 اذا اهبساك تنا وا هادضع اي تلاق اذا اهدضع تنا مهلوقب ةكئالملا

 ببستي ملو هلعف ريغ كلذ اهلوق نال حصي الف كلذ وحنو هابساكاو تلاق

 كلذ هبجعا نا اذكو لاكشا الف كلذ اهلوقب اهرما ناو هب رمأي ملو هيف
 مث ربقلا سأر ىلع سلجف ةزانج يف ةقلع هللا لوسر عم انك ةفيذح لاق
 يا هلئامح اهنم درت ةطغض اذه يف نمؤملا هيف طغضي لاق مث هيف رظني لعج
 ثيحو هعالض و هردص و هقتاوع ا ا هفيس لئ اج عض اوم وا هيننا قورع

 1 رمع نباو هللا دبع نب رب اجو ملل :ث . يسل ١ حبس ذاعم نب دعس طغض

 ربكو ربك مث اليوط هعم سانلا حبسو هت يلا ا حبس ذاعم نب دعس نفد
 لجرلا اذه ىلع قياضت امدعب لاق تحبس ِةللعا لوسر اي ولاق م مث سانلا

 هنع ففخي مث ةمض مضي نمؤملا اذكهو تلق هنع جرفا مث هربق حلاصلا

 . هباذعو هتمض مودت رفاكلاو

 لئس اولاقف دعس لها لأس هللادبع نب ةيمأ نا يقهيبلا نع يورو
 نسحلا نعو لوبلا نم روهطلا ضعب يف رصتقي ناك لاقف هيع هللا لوسر
 لجو زع هللا توعدف ةرعشلا لثم راص ىتح ةمض مض هع يبلا نع
 الو ل لوأتأ اناو لوبلا نم ءىربتسي ال ناك هنال كلذ ناكو هنع ج رفي

 تام امف لوبلا نم ءىربتسيال هنا حص نا لوقأف ةياورلا بيذكتب ع راسا
 وأ بنذ نم اصيحمم مضي تام نم لك اذكو هربق ف صحم نكل ابئات الإ

 يلعلا هلل دمحلاو اذه ه لم لاق ماحلاو يذمرتلا تيأر غ اهنم بات بونذ

 وأ يبص ىلع ىلص هيع هنا سنأ نع يناربطلا هاور ام ضراعي نكل ىلعألا
 يبصلاو يبصلا اذه اجنل ربقلا ةمض نم ابن ادحا نا ول لاقف ةيبص

 مهاربا يور اذكو بح هل بنذ ال نم مضو قهارم هلعلو هل بنذ ال
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 تلقف تكبف يبص ةزانج ترمف ةشئاع دنع تنك لاق لجر نع يونفلا

 نعو ربقلا ةمض نم هيلع ةقفش تيكب يبصلا اذه تلاق كيكبي ام اهل
 لاق دسا تنب ةمطاف الا ربقلا ةطغض نم دحا ىفعام» لاق ةقلع هنع سنأ

 مساقلا نم رغصا ناكو «(مهاربا الور لاق كنبا مساقلا الو هللا لوسراي

 . ءايبنالا طغضتالو

 تناكو ةلع هللا لوسر تبب بنيز تيفوت لاق سنأ نع يورو
 ربقلا ىلا انيهتنا املف هلاح انءاسأف كلع هللا لوسر اهعبتف ةماقس ةأرما

 انيأر هللا لوسر لاقف ههجو رفسا جرخ املف ةرفص ههجو عمتلا هلخدف
 تيتأف يتنبا ىلع ربقلا ةطغض تركذ : لاق ؟ كلذ ممف انأش كنم
 ام اهتوص عمس ةطغض تطغض دقلو اهنع ففخ دق ىلاعت هللا نا تربخاو
 نيب ام لاق هنا الا ةيقر ككْلَع هتنب يف اذه لثم ناداز ىورو { نيقفاخلا نيب
 . ه ١ نجلاو سنالا الإ نيقفاخلا

 هلوق عم ثعبلا دعب نم نمؤملا عزفي له هللا همحر اضيأ لئسو
 ؟ «نونما ذئموي عزف نم مه ول ىلاعت هل وق و هم ربكالا عزفلا مهن زحي الل ىلاعت

 نوعزفي الو نطوم يف نوعزفي اضياو نوعزفي رثكألا نا : باوجلا
 ليقو رانلل رانلا لها فرصني نيح هنا ربكألا عزفلا ليق دقو رخا يف
 توملا حبذي نيح وا هإينوملكتال و اهيف اوئسخاؤل» ليق نيح ليقو مهيلع قبطت
 ءامسلا ىوطت نيح ليقو توم ال نيرادلا يف دولخ يدونو شبك ةروص يف
 ؟ ربقلا ةطغض بيصت نم اضيا لئسو ثعبلا خفن نيح ليقو

 اذاش الا ريبكلاو ريغصلاو ديعسلاو يقشلا بيصت اهنا : باوجلا

 ولو هنع هللا يضر ذاعم نب دعس تلان دقلو ءايبنالا يف فلتخاو حص نا

 امع صيحمتلل نمؤملا يف اههجوو ثيدحلا يف امك دعس اجنل اهنم دحا اجن
 ليقو زيربالا بهذلا ةيفصتل رانلاكو هبنذل لسفلا ديدشتك هنم ردصي دق
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 قاروالا هذه لثم قرغتسا اذه لنم يف ةلاطالا يلا انرص اذاو هل ابح همضت

 . ه ١ رزيرع رمعلاو رمعلا

 لصف
 روبقلا ةرايز يف

 نيرئازلا لاوحا ىلع مالكلا يفو

 لاق ذا ثيدحلا ي اهب رومأملا روبقلا ةرايز اماو هحيرض هللا رون لاق

 ناك ذإ اهنع ىهن امناو «ارجه اولوقت الو ةرخآلا ركذت اهنأف اهوروز»
 رضت اهنا دقتعيو اهروزي نم كرشب مكحي امناو ةيلهابب دهع يبيرقرساللا
 . ه ١ اهدنع لوقلابو اهترايزب عفنتو

 اهركنمو ةزئاج يه تلق باجأف روبقلا ١ ايز نع اضيا لئسو

 الئل كرشب دهع يبيرق اوناك ذا اهنع يع هللا لوسر ىبن دقو لطبم
 وا ةيلهاجلا ءاعد وا كرش ظفلب اوظفلتي وا مهوتي وأ اهتدابع اودقتعي

 الضف اهيف مثا الو ارجه اولوقت الو اهوروز نالا لاق مث لحي ال ام اودقتعي
 يبنل ا راز دقو ائيش هل لعفت اهنا دقتعيو اهروزي نم كرشي امنا كرش :.

 لهأك مهبطاخو كرشلا لهاو ديحوتلا لها نم قوملا رئاسو روبقلا ل
 نمآو يسركلا ةيآ أرقتو رازت نا رثالا ءاجو هماو بيلقلا لهاو عيقبلا
 . ه ١ بطاختف اهحاورأ رضحتف هللا دهشو لوسرلا

 نع رمع نب هللادبع نع يناربطلا اضياو يقهيبلا يورو . لافو
 ينايح يف ينراز نمك ناك ينافو دعب ب يربق رازو جح نم ةللع هللا لوسر
 يف هترايز نال ةبجاو ريغ اهناو ةنس نلع هترايز نا ثيدحلا اذه نم ذخأنف

 انايحا ةمرحك اناتوم ةمرح كنيع لاقو ةكم حتف دعب ةبجاو ريغ هتايح
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 جح نم ىرري ةنس هتوم دعب هترايزف ت اومأل ا ةرايز ا ذكو ةنس ءايحالا ةرايزو

 يف حيحصلا وه امك ديكأتلا ىلع لومحمف حص نا ينافج دقف ينرزي ملو
 هتوم دعب تلع هلوق يف ديكأتلا ينعا دارملا وه اكو ةعمجلا لسغ بوجو
 رفسلا عرسا ظقيتسا املف ديعب دلب يف ناكو لالب اي افجلا اذه ام لالبل
 ةنع هترايز نسو ايؤرلا هذه نم هترايز بوجوب ةباحصلل لقي ملو ةرايزلل
 اضيا لاقو فيعض خلا.. ينرزي ملو جح نم و ثيدح دنس نكل و ءاسنلل ولو
 ضرمل عفان فيرشلا رينملا يتنامر حسم نا ىلع هللا همحر ينارولا صنو
 . ه ١ هرظناف نينيعلا

 نوفقاو كباب ىلع انا هللا لوسر اي : نيرئازلا ضعب لوق امأو لاقو

 الو مهوي ال ظفلب لدبيو هماهيال هنع ىهنيف هللا لوسر اي رانلا نم انرجأ
 هدارم نأب حص ولو ةعافشلا هلئاق ديري نا زاوجب كلذ لئاق كرشب مكحي ١

 رئازلا ذخا اماو هكرشب مكحل رانلا نم ةراجالاب دملل هللا لوسر لالقتسا

 همالك ه ١ امهب ىفضشضتسي امهتروص هيف ناف هرهاظ ىلعف رينملا يتنامر

 . هللا همحر

۔ ١١٥ ۔
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 باب

 تويبلا يف مالسلاو ناذئتسالا يف

 يليلخلا ققحملا مالك ةبقعت ركذو
 لئاسملا هذه ف

 ؟ ادمع تويبلا يف مالسلا كرت نمع لئسو

 هنا يل مالك يف تيأر ناو ةطوسبم ةلدال كلاه هنا : باوجلا
 هكرات نأش يف نايصعلا نا ىلع ءانب وا خسان نم وأ طلغف كلهي ال

 زيزعلادبع خيشلل هرصتخمو هل رصتخملا جاهنملاو عرشلا نايب يف روكذملا
 كالهلاب هيف مزجي ال هنا تركذف ريبك ما ريغصا يردي ال وا ريغص نايصع
 يف اهتعمج ةرينك ثيداحال كالهلا مزجا يذلاو عرشلا نايب مالكل ةاراجم

 انيبو وجني الو كرتلا ىلع رصا نم رفكي عرشلا نايب يلاقتحا ىلعو بتك
 خيشلل لوقنملاو لوقعملا عماج مهعمطا هبوجو ىلع باضم ينب جلاعا انا
 اذهو بترملا لاق هتبجاف كلذ ينءاسف هبوجو مدع يف نافلخ نب ديعس

 مامالا ضارتعاو هيلع هباوجو يليلخلا ققحملا نم ردص يذلا لاؤسلا
 . هفورح صنب هكنودف هرثا ىلع بطقلا

 ناذئتسالاك ضرف وه له تويبلا يف مالسلا اهنمو : لئاسلا لاق
 ؟ قرف امهنيب ما

 ةضيرف ال ةنس اهريغو تويبلا يف ملستلا نا رثالا يف : باوجلا
 يف هاندجو يذلا هريغ نمو . ملعا هللاو بدنلا ىلع لمحي هب ىلوملا رمأف
 بجاو وهف نامع لها رتا نم وهو ص اع ملست الب لخد نم هنا رتالا

 ريغ يف مالسلا يف اوفلتخا مهناو نظا اميف هيلع علطي مل ديعس نكلو
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 اضيا اذهو ةبجاو ريغ ليقو ةبجاو ةنس ليقف نالجر ىقتلا اذا امك تويبلا
 دقو هيلع علطي مل نيكسملا كلذ نكل نيفلاخلا بتكو نامع لها رثا يف
 ماق اذا قحلا ناو باوجلا نع عطقناف اهريغو ةلأسملا كلت يف هيلا انبتك
 ميرحتلل انباحصا دنع يهنلا نا لوصالا نم رثالا يفو هدناعم عرص
 ىوعد هيزنتلل ةيالا يف يهنلا نا هريغو لجرلا كلذ ءاعداف ليلدب ال

 نال بوجولل تويبلا يف ملستلاب قلع يبنلا رما اذكو ليلدب الا ةدودرم
 بودنم هنا لاق كقَع يبلا نا انغلبي ملو ليلدل الا اندنع بوجولل رمالا
 رمأيو ملس لوخدلا دارا اذا هنا انغلب لب هيزتتلل ةيالا يف ينلا نا لاق الو
 الب لخد هنا انغلبي ملو «ملسي مل نمل اونذأتال» لوقيو هلهاج هملعيو كلذب و

 همحر ديعس وبا حرصو صاع مالس الب لخد نم جاتلاو جاهنملا يفو ميلست
 رفك يا رفك هب في مل نمو ةضيرف تويبلا يف مالسلا نا ربتعم يف ةلل
 لادلا يهنلاب هنارتقال ًادساف الوخد لخد دقف مالس الب لخد نمو قافن
 . ملسيل هدر بجيف داسفلا ىلع

 لاق هنا يناسغلا لبنح نب ةدلك نع يذمرتلاو دواد وبأ ىرر

 يبنلاو سياغضو ةيادجو نبلب ةلع هللا لوسر ىلا ةيما نب ناوفص ينعب
 كلذو «مكيلع مالسلا لقو عج را» لاقف ملسا ملو تلخدف ةكم ىلعأ دع

 ءابظلا نم ةريغصلا ةيادحلاو ءانقلا راغص سياغضلاو ناوفص مالسا دعب

 هربتعم يف مالسلا بوجو ىلع ديعس وبا صن دقو ىننأ وأ ناك اركذ
 رفك ناذتثتسالا كرت وأ هكرت نمو نآرقلا يف ةروكذملا ضورفلا نم هلعجو
 ملو ميرحتلا مدع ىلع ليلد نكي مل ام ميرحتلل اندنع يبنلا اضياو قافن رفك

 مالسلا بوجو ليلد انيأر لب مالس الب لوخدلا ميرحتلا مدع ىلع ليلد رن
 الب ىوعد هناف بدنلل لجو زع هللا رما نا ديعس ءاعدا بيجعلا نمو

 ةدحاو ةرابعب مالس نودب وا ناذئتسا نودب لوخدلا نع ىهن هناو ليلد

 زوجي ال وهو هزاجو هتقيقح يف ظفللا لامعتسا ديعس ىوعد ىلع مزلف
 ديعس دنع ناذشتسالا ناب كلذو ضعبو يعفاشلا هزاجا ولو اندنع
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 بدنلاو ميرحتلا ف ةقيقح يبنلا نا انلق ناو . قحلا لها دنع هنا ك بجاو

 نا لص امل او هينعم يف ظفللا لامعتس ١ مزل لط اب فيعض لوق وه ك

 عضوم يف بتكو نهيف لهجا لئاسلاو لئاسملا هذه ف لهاج لوؤسملا

 امآ هبحصو هلاو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا رخآ

 : دعب

 جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم زيزع نب دشار جاحلا خيشلا ىلع مالسف

 اهيف تلخدو اهتبتك يتلا ةمينغلاو مالسلا لئاسم نا الئاق شيفطا فسوي
 نبا ديعس خيشلا ىلع ادر نامع ىلا اهتلسرا عجر يلوقو يريغ نممو يلوقب
 ةخسنلا تددر اناو ةصاخ لئاسملا كلت يف هيلع درلا ىلع ماد اناو نافلخ

 بذكو يريغ طخب الو يطخب ال اهنم برغملا يف ةخسن ال اهنال نامع نم
 ريغ اهيف تلق امو أدبا هنع عجرا ال قحلا نال اهنع تعجر ينا معز نم
 ناو كلذ نع تعجر لاق نم اوبذكت نا كلاثما ىلعو كيلع ةميزعف قحلا

 جوجأي دس وا رهنلا ءارو ام لصو ولو ناك انيا بيذكتلاب هيلا اوبتكت
 نبا ديعس خيشلا باوج ف تلق ينا يخا تركذو اضيا لاقو . جوجأمو

 . هكرات رفكي ال تويبلا يف مالسلا نا نافلخ

 ام حص ناف يبتك يف هتلدا ركذاو هرفك دقتعا ينا : باوجلا

 نم اورفكو هوعدف اهب لوقا ال ةلزف هنم نكت مل ناو خسان نمف تركذ
 ناكل اهلحم ىلع تركذ ولو اهسكع اولدباو اهوطشكاو مالس الب لخد
 در هريغ نع هتس وبا لاق اك مالك ةياكح هلعلو اهتعجارم يف لهسا

 كرات لوقاو رتولا اذكو بقاعم ريغو رفاك ريغ هكراتو بجاو مالسلا
 ليعامسا نب ناميلس لصو دقو . رفاك ادمع لوخدلا دنع مالسلا
 ةيمال حرش نامع يفو ناعتسملاو قفوملا هللاو هيلا تلسرا يذلا باتكلا
 مساقلا ينال ةيمورجالا حرش ةيشاحو روذشلاو رطقلا اتيشاحو كلام نبا
 لئاسملا رانكا نهيف يتبغر ميلعتلا يف ينادتبا لاح يف فيلأت نهلك
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 يلا اهلس رأف اهتدج و ناف نامع لها اهب عفتنيالو ءىدتبم ذئيح اناو اهقيقحتال
 . ناعتسملا هللاو دارملا هللا كغلب ادج اهنع ثحباو

 اهذخف هذه يه هيلا اهدر بطقلا بلط يتلا ةلأسملاو بترملا لاق

 ثيحو بطقلا مالك نم وهف هريغ نمو هيف عضوم لكو اهفورح صنب
 3 ه ١ امهتكربب انعفنو امه هللا رفغ يليلخلا ققحملا مالك وهف عجر لوقي

 : ةلأسملا لوأ اذهو

 مالسل او ةالصل او نبملاعل ١ بر هلل دمحلاو محرل ١ .. نمحرل ١ هللا مسب

 لوقت ام نافلخ نب ديعسل يدابعلا دمحا بتك هبحصو هلآو هلوسر ىلع

 يبا ناولاو رصعل ١ ديحوو نامزل ١ سمش ةمالعلا ملاعل ١ انتودقو انخيش

 اولخدتال اونمآ ١ نيذلا اهيأ اي : لاعت هلوق ف نافلخ نب ديعس هللادبع

 اضرف نوكيأ هماهلهأ ىلع اوملستو اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ اتوي
 هتوص عفري نا لوخدلا دارا نم ىلع اضرف ناك ناو ابدن مأ سانتتسالا

 و سانتتسالا لهو ماكحالا فلتخت مأ ةرح ىننأ مأ ناك اركذ مالسلاب

 ك يبنلا نع ١ يورملا ثيدحلاب خوسنم مالسل ١ مأ مالسل ا نع فاك

 ف عملا زاج ناف دحىملا يفو «اذه يدجسم ف مالسال» لاق ثيح

 ءيش يف عنملا زاج نأف دجاسملا نم هاوس امف قتع هللا لوسر دجسم

 كلملا نم ليزجلا رجألا كلو ليبسلا حاضيا يديس لضفت ءيش نود
 يداهلا كلملا هللا ىلا ريقفلا نم هتاكربو هللا ةمحرو مالسل ا كيلع و ليلجلا

 . يدابعلا هللا دبع نب دمحا

 نم ملعلا لهأ رثكأ نا اذه يف يدنع يذلاو ملعا هللا لاق
 عضوملا اذه يف ميلستلاو سانشتسالا نا ىلا اوبهذ دق مهريغو ةباحصلا
 سانتتسالا نا نوري مهلك ةباحصلا لب وهس اذه هريغ نمو ادحاو ىنعم

 ةيالا نمو ةنسلا نم مالسلا بوجو ىري ليلقلا اذهو اليلق الا مالسلا ريغ
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 نا ىري لوقلا اذه بحاصف مالسلاب اوسنأتست نا دب ال ليق هنأك اضيا
 نآرقلا نم ابجاو اضرف مالسلا ىريف مالسلاب الا نوكي ال سانتتسالا
 سانتتسالا ريغب رسف نم ةنسلاو نآرقلا نم ابجاو اضرف هاري اك ةنسلاو
 مالسلا لاقي نا هريغب لب حنحتتلا ىنعمب مالسلا رسفي ليلقلا اذه سيلو

 ىلع قيضم متح بجاو ضرف مالسلاف دحا رادلا يف له هل رهظيل مكيلع
 يف وا تيبلا يف له هل رهظيل ملسي وا ةيحنلا هب ديري ملسي ءاوس نيفلكملا
 ىلع يباحصلا مالك وأ ةيالا لمحي نا لقاعلل نسحي ال هنا مث دحا رادلا

 نا لصاحلاف اعم سانئتسالاو ةيحتلا وا طقف ةيحتلا هب دارملا ريغ ملستلا
 وا ةيحتلا هب ديرا ءاوس ءاسنلاو لاجرلا ىلع بجاو ضرف مالسلا

 يبنلل اجرخم سانتتسالا ىنعمب مالسلا نوك سيلو امهالك وأ سانتتسالا
 يبنلا ناف نئارقلا نع درجتلا دنع اندنع ميرحتلا وهو هعضو لصا نع

 ميرحت ىريف روهمجلا ريغ اماو ةمألا روهمج دنعو اندنع ميرحتلل درجملا
 نئارقل ميرحتلا ىلع ةيالا لمحيف ثيداحالا نم مالس الب لوخدلا
 ةباحصلا ثيداحا باتكلا اذه ريغ ىلع يتيشاح يف اذنأهف ثيداحالا

 هبوجوب ملكت دق مالسلا يف ملكت يباحص لك نا رهظيل اهيلع تعلطا يتلا
 بوجو ىلع عامجالا دقتعيف ةباحصلا مالكل تكس دقف تكس نمر

 ريغ مالسلا نا اضيا مهنيداحا ضعب ضعب نم كل رهظيو هللا ءاش نا مالسلا

 : لاقف كعم يبنلا ىلا ءاج الجر نا يور كلذ نمف هنيع ال سانتتسالا
 ؟ جل أأ

 سانتسالا نسحي ال اذه ةضور ىمست كانه ةأرمال يلع لاقف
 مالس الب لخادلا نا لاق يع هارتف لخدأأ مكيلع مالسلا لقيل هل يلوق
 ملو جلأأ لاق هنا امثنحا نيئيشل ناذتسالا نسحم ال جلأأ ظفلب نذأتسملا

 ناذتتسالل نسحم ريغ كلذل هامسو ملسي مل هنا ينانلاو لخدأأ لقي

 لهجلا نم هللاب ذوعن هئيسي لب هلمع نسحم ال هناف ائيش لهج نمم كلذكو

 ٢ هلوق ليلدب ةلأسملا يف نامرحم ةءاسالاو لهجلا اذهو ةءاسالاو
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 دنعو اندنع بوجولل رمألاو رمألا مالب لخدأأ مكيلع مالسلا ) لقيل

 يلع ةيألا يف هلمح بوجولا ريغل لاق نمو "درجتلا دنع ةمألا روهمج
 يفنو بوجولا يلع ةلادلا ثيداحالا يقاب نازفل ثيدحلا يفو اضيأ بوجولا

 مكيلع مالسلاف مكيلع مالسلا ملستلاو لخدأأ ناذئتسا ثيدحلا كلذ
 امو ناذئتسا هنا الا ناذئتسا هلك كلذ ىمسو امثلحا وا ةيحتو ناذئتسا

 ام عيمج نم همالك هنع ذخؤيف كلام "كز عراشلا لوقي اك هب قلعتي

 . كلذ ريغو باصنو لاكو تقو نارود نم هقحتسي

 اذك لاستغالاو ءوضولاو سجنلا لسغ هنم ذخأيف لص لاقي اكو
 نا لقاعلل نسحي نيا نم هنا مث كلذ نع ةيعرشلا ظافلالا ولخت الو هبجوم
 نع سانتتسالا درج ىلا هانعم لمهيو ميلستلاب رمأي نا ىلع هللا مالك لمحب
 ميلستلا ىلع الثم ةباحصلا نم لقاعلا لمحي فيكو ةيحتلا ىنعم
 هللا يا هللا مسا اما مظع ظفللا نا عم ةيحتلا ةدارا نود سانتتسالل
 نا نسحي الف هريسافت ىلع كلذ ريغ وأ ةمالسلاب ءاعد وأ بيقر مكيلع

 نم ثيدحلا يفف ةغل زاج ولو طقف حنحتتلا ىنعم نع ةينك هب ظفلي
 هنسحا ىلع مالكلا ولماف ناهجو هلو الا مالك نم ام نيروغبت ةياور

 اهلو الا ةملك نم ام ةلث :ك هللا لوسر لاق بيترتلا يف ثيدحلا ظفلو

 ىري ىتح لجرلا هقفتي نل ليقو ههوجو نسحا ىلع مالكلا اولمحاف ناهجو
 . اهوجو نارقلل

 الا ةملك سيل ليقو ةرابعلا اونسحو ةيبرعلا اوملعت ة : نسحلا لاقو

 ىسوم يبا نع يورملا مالكلا ثيداحالا نمو نطبو رهظو افقو هجو الو
 انالث اهلاق لخدأأ مكيلع مالسلا لاقف رمع باب ىلع فقو هنا يرعشألا
 هلوق وه ةيالايف ملستلا نا نيبف هللا انرمأ يأ انرمأ كلذب لاقو عجر مغ

 . نينكاسلا ءامتلال ةيناثلا ماللا اذكو رمألا مال اهنال لقيل نم يلرالا ماللا رسكب (١ر

 )٢( بوجو لا ريغل ةلادلا ةنيرقلا نم درجتلا يا .

. 
 هدعبام قيس هيلع لدي اك هبكزي هاك ز نم رما لعف نا يلع اهركر فاكلا ديدشتب

)٢( 
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 مكل ليق ناو لخدأأ هلوقب ناذئتسالا وه سانئتسالا ناو مكيلع مالسلا

 ىسوم يبا نم كلذف انرمأ كلذب هلوقب ىسوم وبأ راشا اوعجراف اوعجرا
 سانتتسالا رسف ذا هنودب لوخدلا ميرحتبو مالسلا بوجوب حي رصت
 ىلع ةيالا يف ىهن دقو مكيلع مالسلا كلوق ىلع مالسلا ىقباو ناذتتسالاب
 انرمأ هللا ناب انرما كلذب هلوقب ديري نا لمتحيو ميرحتلا درجم يهنلاو اهكرت
 ةدايزلا هيف نال ىلوا اذهو انل نذؤي مل نا عجرنو اثالث نذأتسنو ملسن نا
 الب لوخدلا نع يبنلاف ابلاغ هدضب رما ءيشلا نع يهل ا نا كلذو ةدئاف

 ريسفتلاب فرعا يباحصلاو لوخدلا ةدارا دنع مالسلا عاقياب رما مالس

 . ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلاو ىلوا ةدئاف ةدايز هيف امو يباحص ىسوم وبأو

 نا نع يبنلا نع يراصنالا بويأ وبا هاور ام ثيداحألا نمو
 وحن وأ هللا الإ هلإ ال وأ هللا ناحبس لوقي وأ حنحتتي نا وه سانئتسالا

 نم سانتتسالا رسف هارتف لخدأأ مكيلع مالسلا لاقي نا ملستلاو كلذ
 ملعي ام لوقي وا لعفي نا هب لاصتالاو رادلا بحاص نم سنالا بلط
 هرهاظ ىلع مالسلا ىقبأو لوخدلل اديرم هنظيو بابلاب اناسنا نا اهبحاص

 مكيلع مالسلا لوقي نا ملستلاو هلوق ىنعمو مكيلع مالسلا لوقي نا وهو
 فذحف لخدأأ مكيلع مالسلا لوقي نا ناذئتسالاو ملستلا نا لخدأأ
 ول زئاج ليلدل فذحلاو لخدأأ هلوقب هركذ هيلع ليلدلاو ناذئتسالاو هلوق
 ركذلا يف رصتقاو ادعاصف لثم فلا هل تركذل هللا نذإب هيلا تيدصت
 امهنكل هنع رخأتي ليقو حيحصلا ىلع ناذئتسالا مدقتي هنال مالسلا ىلع
 هنكل رخأت الاو رادلا يف ادحا ملع نا مدقم ليقو لوخدلا لبق اعيمج
 نا لوقاو اعمج مالكلا داشرلا دارا نمل عمجأ ينا مث لوخدلا لبق اضيا

 اولوق لوقيو مالسلاب رماو ناذئتسالاب رما ةودقلا وهو ع هللا لوسر
 . ةباحصلا اذكو كلذ لعفو لخدأأ مكيلع مالسلا

 لزنام سانلل نيبتل ركذلا كيلع انلزناوإ» ىلاعت هللا لاق دقو
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 لج انبر لوقل نايب«لخدأأ مكيلع مالسلا اولوق» قلع هلوقف همهلا
 اهلها ىلع اوملست و اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدتالإ» : العو

 ةفيرشلا ةيآلا يف اوسنأتست ىلع اوملست فطعف اذه ىلعو : عجر

 نم مالسلا ضرف :ديعس نم اذه هريغ نمو نايبلاو ريسفتلل وه امنا
 نال ديكأت رخآلاو سيسأت امثنحا اوملستو اوسنأتست ةيآلا يف نيعضوم

 نموه هبجاوو ظفل نم هبوجوب لوقن انكو اوملست ىنعم هدنع اوسنأتست
 دق رهاظلا هفلاخو فلكت هيفو لصالا فالخ اذهو هلئاس الو وه نيظفل

 سيسأتلا نا لوقنملاو لوقعملا ءاملع ينازاتفتلاو دعسلاو ماشه نبا ركذ
 ىلع ةيآلا جيرخت يضتقي ام كلذ يف رن ملو ريسفتلاو ديكأتلا نم ىلوا
 جيرختلا لوقي لقاع الو هيلع جيرختلا حجري ام الو ريسفتلاو ديكأتلا
 زئاج وه له فدارتلا يف فلتخا دقو هحجرت وأ هيضتقت ةمكح الب هيلع
 ةلع الب لصالا نع جرخي مل هناو هفلاخ لصالا نا ىلع مهقافتا دعب
 . هنع ج ورخلا يضتقت

 سيسأتلاو هيف فلتخا نم ىلوا هيلع قفتملا رماع خيشلا لاق دقو

 ينازاتفتلاو ينيوزقلا ركذ دقو ىلوا هيلع ةيآلا لمحف ةلمجلا يف هيلع قفتم
 ةين يف نكت ملو بلسلا ىلع لك تمدقت اذا هنا حاضيإب هلصاح ام

 يف تن اكو تمدقت وا هنع ترخأت اذاو بلسلا مومع نم كلذف ريخأتل ١

 مومع نم مقي مل ناسنا لك كلوقف مومعلا بلس نم كلذف ريخأتلا ةين
 لك بيصنب برضا ل ناسنا لك وا ناسنا لك تبرض ام كلوقو بلسلا

 يقبو لك هيلع تلخد ولو ضعب لب ناسنا لك لصاو مومعلا بلس نم
 لب ناسنا لك مقي مل هانعم ناكو مقي مل ناسنا لك ليقف ىنعملا اذه ىلع
 ديفي نا لصالاو افوخد لقعلا رياغف ائيش دفي مل لك لوخد ناكل ضعب
 هلاح ىلع قبي ملو ةدايزلاب ىنعملا رييغت وا ةدايزب هدفي ملام هيف ديز امب مالكلا

 وهو امئاق سانلا دارفا نم ادرف دجت ال مقي مل ناسنا لك ىنعملا ناكف

 ديفم ميدقتلا نوك يا كلذو الاق ضعب نود ضعب ماق كلوق ىنعمل رياغم
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 ريغتي لك ظفل نوكي نا وهو ديكأتلا حيجرت مزلي الثل ريخأتلا نود مومعلل
 ىنعم ةدافال لك ظفل نوكي نا وهو سيسأتلا ىلع هلبق لصاحلا ىنعمب
 يف دهاشلاو ةداعالا نم ريخ ةدافالا نال حجار سيسأتلا نا عم ديدج

 ةملسم ةدعاق وهو ةداعالا نم ريخ ةدافالا ناو احجار سيسأتلا نوك
 مقي مل ناسنا ىلا ةبسنلاب اديكأت وأ اسيسأت مقي مل ناسنا لعج لكشا ولو

 نم مالكف كلذ ىنعمو نكي مل ىنعم لك ديعي نا سيسأتلاب دارملا بيجاو
 . اريسفت اوملست نا لصالا بحاص

 يف ليق ام هيف لاقيف ةيفدارملا يداو نم ريسفتلاو نايبلاو نايبو
 بطاخلا مالكلا يقلي نا لامجالا دعب نايبلا ةدئاف نا لوقأف فدارتلا
 هذهو هنهذ يف خسر ريسفتلا عمس اذاف هنع مهبا ام ريسفت ىلا اقوشتم

 مالسلا نا مهفي ال عماسلا نأل ةيالا يف دارب سيلو نايبلاو ماهبالا ةدئاف
 ملسي تلزع هنع رهش هنال كلذو هيلع هلمح لبقي الف سانتتسالل ريسفت
 اضياو ناذحسالا وه سانئتسالا نا ىلا ناهذالا تردابتف سنأتسيو
 . ريسفتلل يتأت امو ةفطاع واولا نا ملسنال

 امنا » ىلاعت هلوق يف نزحلا وه ثبلاو ثبلا ىلع نزحلا فطعك ؛ عجر

 ظفللا يف هنم فرعا نزحلا نا الا نزحلا وه ثبلاو هللا ىلا ينزح و يشب وكشا
 وه ةفيرشلا ةيآلا يف هب رومأملا سانتتسالا نا امك هل ريسفت هيلع فطعف حضاوو
 دارملا سانتسالا ريسفت وه مالسلا ناك نأف لخدأأ مكيلع مالسلا لوقي نا
 . اهيف هب

 الو بجاو ريغ مالسلا نوكي نا ديري امنا لئاسلا نا هريغ نمو

 نمو اوسنأتست ظفل نم مالسلا بجوأ اديعس ىرتف كلذ ريغ يف هل ةبغر
 مالسلا ةيآ امأو رهاظ ريسفتلا ثبلا اهيف ةروكذملا ةيآلا نا عم اوملست ظفل

دعب ميلستلا ةباحصلاو ع يبنلا لعف نع لوقنملا نال رهاظب اهيف سيلف



 ىلع قباسلا فطعو ناذئتسالاب سانتتسالا اورسف هنا ردابتف ناذتتسالا

 لب اضرف هنوك ديزي ام مالسلاب سانتتسالا ريسفت يف سيل هنا عم قحاللا

 هنوك الو اسيسأت هنوك ابجاو هنوك ديزم رضي امو ةضيرف ضيرفت ةدايز هيف
 كلذكو هبوجوب جاهنملا بحاصو ديعس وبا كلذب حرص دقو اديكأت
 نم دب ال نا همالك لصاح ذا نطفتي مل ثيح نم نافلخ نب ديعس

 مهلا وه ثبلا ناف ليثمتلل احلاص نيعتي ال هنا مث ملسي يا سنأتسي

 ركذلاب هقرفيو هيلع ةقاطلا مدعل رشني يا هنبي نا هنأش نم يذلا مظعلا
 نا هنكما ام ناسنالا ناف همظك ىلع ةردقلا مدعل ثونبملا مهلا ثبلاف
 هيلع ايلوتسم نزحلا كلذ نكي مل نزحلا نم هب ام ركذ نع هناسل كسمي
 ىنعمب هنا رهاظلاو انب ناك هطبض نع هزجعل هركذب ناسللا قطن مظع اذاو

 يروضح و يعمج نيب قرف يذلا يا لعافلا ىنعمب نوكي نا لمتحيو لوعفم
 ماع فطع لب هل نايب سيلف هنيع ال ثبلا نم معا نزحلاو ىركذ ثبو
 ىنعملا نوكيف ةيقابلا دارفالا رازن صاخلا ىلع ماعلا فطع اذاو صاخ ىلع

 عم لمحت الف ىلاعت هللا عم الا ليلقلا نزحلا الو مظعلا نزحلا ركذا ال
 . نزحلاو ثبلا ةغللا لها لوق ضعب

 : لاقف قلع يبنلا قأ الجر نا يور ام اذه ىلع لديو ؛ عجر
 اذه ةضور ىمست كانه ةأرمال همالسو هيلع هللا تاولص لاقف ؟ جلا
 لجرلا اهعمسف اهعمسف لخدأأ مكيلع مالسلا لقيل هل لوق ناذئتسالا نسحب ال

 بوجول ليلد ثيدحلا اذه هريغ نمو . . لخدا هلت ع يبنلا هل لاقف الاقف

 سانتتسالا ريغ وهو بوجولل اندنع درجملا رمألاو لقيل هلوق نالو مالسلا
 لخدأأ لوقي ناب لوخدلا بلط سانئتسالا نا ىلع لدي ثيدحلا اذه ناف

 ةملك ىلا دئاع اهعمسف هلوق يف ريمضلاو لوقي نا لجرلا للع ملع اك

 يا مكيلع مالسلا هلوق اضياو ةملك ىمسي دق مالكلا نال مكيلع مالسلا
 هل هركذت نا لبق لوقيف دنع يبنلا نم كلذ عمسي نا اماف ةلمجلا عمسي

 مكيلع مالسلا لق ةأرملا نم هعمسي نا اماو هلوقت نا ىلا جتحي ملف ةأرملا

۔ ١٢٦



 ةأرملا ىلاو رم ام ىلا دئاع اذه ىلع ريمضلاف لاقف اهعمسف لخدأأ

 . عجرم ا ذختيل رم ام ىلا هدوعو اهلاق يف ممضل او

 لجر ينثدح شارخ نب يعبر نع ةبيبش يبا نباو دواد وبا يورو
 جرخا همداخل لاقف ؟ جلأأ لاقف هتيب يف يزع هللا لوسر ىلع نذأتسا هنأ
 يفو ىنطق رادلا هححصو جلأأ مكيلع مالسلا لق لاقف هملعف اذه ىلا
 هلوقب كلذ دعب خسن مث لخدأأ لدب جلاأ لوقي نأ زاوج ةياورلا هذه
 . لخد أأ

 ميلعت اهدحا ةمهم دئاوف ىلع ثيدحلا يف لمتشا دقو ؛ عجر

 عضوملا اذه ين مالسلا نا ىلع لدف ريغ ال مالسلا ظفلب ساسالا ةفص
 نا نافلخ نب ديعس نم حيرصت اذه هريغ نمو ريغ ال سانئتسالا هانعم

 هنا عم مالسلا بوجوب رصت اضيا وهف مالسلاب الا نوكي ال سانتتسالا

 نا بويا يبا نع دعب وه هركذي ام ليلدب ثيدحلا يف ادارم رصحلا سيل
 سانتتسا مالسلا نا ديعس ىوعد ىلع مالسلا ريغب اضيا نوكي سانتسالا
 دقف ابجاو ناك اذاف ثيدحلا نم ذوخأم مالسلا بوجو اما كلذك سيلو

 بوجوب لوقي هناف هنوك كرضي ملو هبوجوب لوقي نمل نعذاو هبوجو تبنا
 رهاظ ملسمف اضرف مالسلا نوك اما اسانئتسا وا ةيحت ناك ءاوس مالسلا

 سانئتسا ملستلا نا ىلع اليلد ةضور نع روكذملا ثيدحلا نوكي نا اماو

 لصالا وه امك ةيحت يه لب سانئتسا هنا ىلع هيف ليلد ال ذا حصي الف

 نم لكو ليلدب تأيلف سانئتسا هنا هيف ىعدا نمو هيف بحصتلملا
 ىلع هيف ليلد ال لوقي هناف مكيلع مالسلا لقيل هل هلوق يف رظنو فصنا
 ىلع ايرج ضرف هناو لصالا ىلع ايرج ةيحت هنا لوقي لب سانئتسا هنا
 مالسلا نا يف صن ثيدحلا اذه نا لوقي فصنا نم لب رمالا يف لصالا
 هيلا سنأي اناسنا تيبلا يف نا ةفرعم بلط سانتسالا نال اسانثتسا سيل

 هيف ناو هكلع لوسرلا تيبلا يف نا ملع لجرلاو لوخدلا هنم بلطيف
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 هدحو همالك عمس نا ع يبنلا هيف نا ملع وا اهمالك عمس نا ةضور

 : تلاق ناب ةضور وا هل يلوق هلوق عمسي نأب

 حضاولاو «لخدأأ مكيلع مالسلا لق» قيلع ب هللا لوسر كل لوقي

 هعم ةأرماو لع هللا لوسر هيف نا ملعب نا لزالا ناهجو هوجولا هذه نم
 اناسنا بطاخي عمس هنأل ةضور اهنا ملعي ل وأ ةضور اهنا ملع ءاوس

 ةأرما وا هضور هيف نا ملعي ينانلاو { هل يلوق اه لاق ذا ثنؤملا باطخب

 هل لوقت وأ مكيلع مالسلا لق هل لوقتو هيلا يبحت نأب ةضور اهملعي الو

 ملعي مل وا ةضور اهنا اهصخش وا اهرصب ملع اهعمسيو لخاد نم كلذ
 وا اناسنا كانه نا ملع اذاف لتر ع هللا لوسر مالك عمسي ملو ةضور اهنا

 ملسي لب دحا كانه ه ثحبلاو سانتتسالا ر ملسي فيكف نيناسنا
 لجرلا كلذ ملست نا تققحت اذاف كلذ ىلع كملع هللا لوسر هرقاو ةيحت

 ركذي مل نافلخ نب ديعس نا ىفخي الو اهريغ ال ةيحت يقب اسانئتسا سيل

 ثيدحلا دئاوف نم نهنظي ءايشأ ةثالث ركذ لب ائيش ثيدحلا دئاوف نم
 دناوف نم لاق فصنا نمو يعرش حيحص ءيشب نسلو هدئاوف نم نسلو

 ريغ يف اقلطم اهتوص لجرلا عمسي نا نع ةيهنم تسيل ةأرملا نا ثيدحلا
 يذلا حابملاو اهتوص لجرلا عامسب اهل متي يذلا نيدلا رمأو ملعتلاو ملعتلا

 اهنيد اهملعيل هيلا ملكت نا اهيلع بجي لب هنع ةيهنم ريغف هعامسب اهف متي
 اهعمس رلو ملست نا اهيلع بجيو هنيد لهج نا هملعت نا اهيلع بجيو
 . نهف لماش نارقلا باطخ نال لجرلا

 م لجرلا بطاخت نا اهرما نع هنا ةروكذملا ثيداحألا ليلدو

 . لللع وه هبطاخي نا هنكما دق هنا

 للع هنا ليلدب هدر تيبلا لهأ مزلي ال مالسلا اذه نا ةيناثلاو ؛ عجر
 كيلعو هل لاق لب هريغ نمو لخدا مالسلا مكيلعو لقي ملو لخدا هل لاق

۔ ١٢١٨ ۔



 نيدلا نم هب ملعي امم وهو ةرورض هب ملعلل يوارلا هركذي ملو مالسلا
 فتنم هنا انلق ائيش يوارلا ركذي مل اذا سيل و بجاو مالسلا در نا ةرورضلاب
 انه امك هتوبث ىلع ليلد هيلع لدي نا اماف ائيش يوارلا ركذي مل نا هنا قحلا لب

 ليلدل ا لديال نا اماو مالسلا در بوجو ىلع نالاد ةنسلاو باتكلا ناف

 ثيحو اسانحسا تويبلا يف مالسلا سيلو. هئافتنا ىلع لد وا هيف فقوتنف

 ا مالس نأ رثالا يف الو ةنسلاو نآرقلا يف هدر بجي ال سانتتسا

 ىنعم اهيلا مضنا ولو ىنعمو اظفل ةيحت هنال هدر بجي هنإ لب هدر بجنال

 . سانتتسالا

 ةيحتلا ىنعمب يذلا مالسلا باب نم ناك ولو هنا ةنلانلاو : عجر

 هنم درلا تبث ول اذا هتمال ملعملا وهو ع يبنلا هكرتي ملو اضرف هدر ناكل

 ىنعمب وه يذلا مالسلا باب نا تملع دق هريغ نمو هنع كلذ لقنل
 لب دري وا هل نذأي نم كانه نا ملع دق لجرلا نال سانتتسا ال ةيحتلا
 يتلا ةيفيكلاب باطخلا عمس ذا نذألا ددص يف وه نم كانه نا ملع
 دارا ناك ولو اسانئتسا همالس سيلف ملس كلذ عمو ملسيو اهب نذأتسي

 له ملعي نا لبق هنم ردص يذلا لرالا مالسلا ىلع رصتقال سانتتسالا
 ملع ولو ايناث ملس امنا لاقي دقو هملع دعب طقف اينان نذأتساو دحا كانه
 مل لوألا هجولا الا ادارم انه سيلو مكيلع مالسلا لقيل لع هلوقل ال انتما

 لكو عرفل ا اذه هيلع ينبي نا نع الضف سانتتسالل مالسلا ا نا ليلد تبني

 ول هنا يناثلا سانتتسالا ةيحت ةيحتلا يف مالسلا نا ىلا ردابتي فصنم لقاع
 امل اميلعت ناكل سانتسالل اميلعت مكيلع مالسلا لقيل هل يلوق هلوق ناك
 هناو ادحأ رادلا يف نا هملع دعب سانتتساال ذا لجرلا لاح ةعقاول هدعب
 مالسلا لوقي لع يبنلا نا تقفتا ةمالا نا ثلانلا هل نذأي نا عراش
 الو بوجولل درجملا رمألاو كلذ اولوقي نا سانلا رمأيو لخدأأ مكيلع

 سانتتسا مالسلا ناب الئاق لوبقم رثا الو ليع هنع ةياور الو قافتا
 هانلبق انا ةنسلاو لوصالا هتفلاخم هلبقن مل كلذب ملاع مالكب ءاج امهمو

۔- ١٢٩



 يبأ ثيدح نا عبارلا اضرف هنوك لطيي امل اسانثتسا هنوك يف سيل نكل
 لوقي وا حنحتتي نا يف سانتتسلالا ريغ مالسلا نا يف صن يراصنألا بويأ

 لخدأأ مكيلع مالسلا لوقي نا ميلستلاو هوحنو ةلا الإ هلإ الو هللا ناحبس
 ركذو هللا الإ هلإ الو هللا ناحبسو حنحتلا وحن يف سانتسالا رصحف
 دنسملاو دنسملا فيرعت رصحلا نايبو كلذ نع اجراخ ةدح ىلع مالسلا
 نم كبسنملا ردصملا دنسملاو هيلا دنسملا وهو لأب فرعم سانتسالاف هيلا

 هيلع ةلخادلا ةرمضملا وا ةرهاظلا ةفرعملل عفارلا لعفلا ناف لوقيو حنحتي
 ىلا ديعسل يعادلا ام يردا ام هللاو امف فراعملا يف دودعملا ردصملا فرح

 . لقنلا قيرط الو لوقعملا ءاملعلا قيرط هنحب يف قفاو هرا مل يناف كلذ

 مالسلا بوجو اميغو جاهنملا يفو وربتعم يف ديعس يبال رثالا يفف
 دمحم لاتق ىلع نيكرشملا ناعا امنأكف مالس الب لخد نم ثيدحلا يفو
 ليلد نم نياكو نيكرشملا لاتق ىلع ادمحم ناعا امنأكف مالسلاب لخد نمو

 هيف كل رم دقف هنع كلذ لقنل هنع درلا تبت ولو هلوق اماو هبوجو ىلع
 نم هملعل ياورلا هلقني ملو مالسلا در بوجول در دق هنا تلد عرشلا ةلدا

 ءيشب مهرمأي فيكف مالسلا در ةضيرف هتمال ملعملا وهو ةرورضلاب نيدلا
 هنع لقني ل نا هنا اضيا تملع دقو هاشاح هلعفي الو مهيلعو هيلع بجاو

 هيجوت اهاندجوف اهيف انرظن دقو هبجوت له ةلدالا يف انرظن ءيش يف مكحلا
 : ىلاعت هلوق ءاجف ةيحت وهف اسانختسا مالسلا سيل هنا زم دقو رم اك

 . هماهودر وأ اهنم نسحأب اويحف ةيحتب متيبح اذاو

 مالسلا لاقف رمع باب ىلع يرعشألا ىسوم وبا فقو املو : عجر
 ريشي نا اما هريغ نمو انرمأ كلذب لاقف عجر مث اثالث اهلاق لخدأأ مكيلع
 اذا ع وجرلاب هرما هللا نال هنم رداصلا ع وجرلا لا انرما كلذب ىسوم وبا

 ركذي ملو همياوعجراف اوعجرا مكل ليق اذإو : ىلاعت هلوقل عجرا هل لاق

 يف يفكي اعوجر هلعف نال اعوجر لعف لب همالك يف عوجرلا ىسوم وب ]

۔ ١٣٠



 هل نذالا مدع نال عجرا رمع هل لقي مل ولو اضياو هيلا ةراشالا زاوج
 ميلستلاو ناذتتسالا ىلا كلذب ريشي اماو عجرا هل لاقي نا ةلزنمب لوخدلاب
 وأ ةنسلاب اثالث كلذ انردقو نآرقلا يف نذأتسنو ملسن نا هللا انرما يا
 نا ىلع اما نآرقلا يف ثالانلا ركذي ل ولو ميلستلاو ناذتحسلالاب انرمأ

 هب هللا افدبعت دقف هداهتجا هيلا ىدا ام هنأاف قتع هنم داهتجا ثالثلا
 يحولا ريغ ايحو اهب ىلاعت هللا انرما دق يحو اهنا ىلع اماو هعابتاب انرماو

 . كلذب انرمأ هللا نا حصف ينآرقلا

 نع يبن دحاو دض هل يذلا ءيشلا نع يبنلا ليق دق اضياو

 اثالث ناذتسلالاو ملستلا ىلا ريشي نا اماو اهلحم يف ةلدال قح وهو هدض

 اهيلع دازي ال بوجو ثالثلا بوجو ىنعمو بوجولل رمألاو عوجرلاو
 طغللا ىلا هيف روظنم رصحلاف جل أأ لاقيال هنا لخدأأ هلوق بوجو .ينعو
 { نم جلأأ ريغ اذكو ناذئتسالل نسحم ريغ هنم نذأتسملا دع هلت هنأل جلأأ

 طافلالا نم لخدأأ فداريام زوجيو لخدأأ ظفلب ةميركلا ةيبرعلا ظافلألا

 حيجرتلا يف مالكلا يقب ةأرملاب لجرلا سبلي ال ابرض بابلا برضو ةيمجعلا
 ملعتلاو نايبلاب مها هنال اثالث ملستلاو ناذتسالا ىلا ةراشالا حجارلا
 جاتحي ال ظفلب روكذم هناف ع وجرلا فالخب ريركتلا ةيمكو ظفللا ةيفيك

 مكلذ ناو «اوعج راف اوعجرا مكل ليق ناو : ىلاعت هلوق يف ريسفت ىلا
 زاج ولو هرخأتل هعوجر نم دعبا امهمدقتل ناذثتسالاو ميلستلاو ديعبلل
 دق هنا ثيح نم هدعبل هئاضقنا لاح ولو يضقنملا مالكلا ىلا دعبلا ةراشا

 عوجرلا روصتي انلق نا كلذو اعومسم هئاضقنا دعب سيلو هنم غرف

 ثيح دعبلاب روصتي عوجرلا انلق نا اماو رمع باب نع يلوتلا يف ءدبلاب
 دعبلا لبق كللذ لاقو رمع باب دصقب نيعتيال ثيح وا ناك ثيح لصي

 هنم غورفم ريغ هب سبتلم ع وجرلاو ديعبلل اهنا عوجرلل ةراشالا حضتي ال
 . دعبلا ةلزنم هليزتل يعادالو رضاح وهف

۔ ١٣١ -



 . سانتتسالا سفن وه عضوملا اذه يف مالسلا نأ ىلع لدف ؛ عجر

 اذه يف فاصنا يا يردا الو بجاو فاصنالا هريغ نمو

 نا ىلع ىسوم يبا ثيدح يف ليلد ال هناف ديعس هركذ يذلا مالكلا
 وهف ناذتتسالا وه ساسالا نا ىلع ليلد هيف لب سانتتسالا وه مالسلا
 هبرضي يذلا وه امكو ةنسلا وه اك نذأتساو ملس هنا كلذو مالسلا ريغ

 دوجو عم راركتلا يدؤي الشل «اوملستو اوسنأنست ىتح ىلاعت هلوق
 . ميلستلاو ناذتسالا وهو نآرقلل نيبملا ثيدحلا يف روكذملاب هنع ةحودنملا

 نا ع يبنلا نع يراصنالا بويا يبا ةياور يف نكل : عجر
 هوحن وأ هللا الإ هلإ ال وأ هللا ناحبس لوقي وأ حنحتي نا وه ناذتتسالا
 نمو . نائيش اذه ىلع امنأكف لخدأأ مكيلع مالسلا لوقي نا ملسنتلاو
 نائيش كلذ نا نم صن وه ام ىلا لجرلا ءيجي اذه ام يردأ ال هريغ

 موي يف سمشلا ىلا رظن نمك نائيش هنأك لوقيف نائيش هنا هيف ءافخ الو

 : ىلاعت هلوق يف ةتكنلاك ةتكن ريغ نم سمشلا اهنأك لاقف حاص فلئاص
 امهنوك هنع انلبقل ةتكنل هبنتو انيقي نائيش امهنا ديعس دارا ولف «وه هنأك»
 هنال رجت ل تحص ولو ةحيحص ةتكنب يتأي هارا الو ةتكنلا هانبلاطو نائيش

 يبا لوق نا ىفخي ال هنا كلذو ةنيرق بصن الب قحلا فالخ همهف مهرا

 وأ هللا ناحبس لوقي وا لجرلا حنحتي نا وه سانتتسالا يراصنالا بويا
 ىفخي الو هنايب رم اك كلذ يف ساسالا رصحو هوحن وأ هللا الإ هلإ ال
 نائيش كلذف ميلستلل رصح لخدأأ مكيلع مالسلا لوقي نا ميلستلاو هلوق

 ميلستلا لخد ليق ناو دحاو ءيش امهنا مهوتي فيكف رصحلاب امهنم لك
 هنال كلذ لبقي الف ىرخا ةيحتو ةرات اسانتسا نوكيف هوحن وا هلوق يف
 دنع عجري امناو لوصالاو ثيداحالا فالخو رهاظلا فالخ فلكت

 مالك يف نا مث ثيدحلا وأ نآرقلاو ةيبرعلا دعاوقو لوصالا ىلا فالتخالا
 ناذتتسالاو ملستلاو هريدقت مالكلا هيلع لد افذح يراصنالا بويا يا

۔ ١٣٢ -



 ناذتتسالاو مكيلع مالسلا هلوق ملستلاف لخدأأ مكيلع مالسلا لوقي نا

 مل هنا كلذو هيلع لخداأأ هلوق ةلالدل ناذتتسالاو هلوق فذحف لخدأأ هلوق

 مسا ميلستلا نا ملعلا لها بتك يف الو ةنسلا يف الو باتكلا يف رن

 وا هعومجم يوغل مسا الو لخدأأ مكيلع مالسلا كلوق ع ومجن يعرش

 يفو متاح يبا دنسب يراصنالا بويا يبا ثيدح نائيش امهنأب حرصي
 : لاق ؟ سانتتسالا امف مالسلا اذه هللا لوسر اي تلق تلاق هدنس ضعب

 رهاظل او تيلا لها نذأيف حنحتب وأ ةريبكت وأ ةحيبستب لجرلا ملكتي

 نذاتسيلف ملعا هللاو يدارم سيلو ناذتتسالا وه سانتتسالا نا اذه

 مدقيف لخدأأ مكيلع مالسلا هلوق يف روكذملا وهو تيبلا لها هل نذأيف

 عمجلا بوجو ىلع لدي ام هيف عجر ناذثتتسالاو مالسلا ىلع ناذتتسالا

 . رخالا نع امشنحأب ءافتكالا زاوجو امهنيب

 تلدو مالسل ١ بوجو ىلع الد نآرقل او ةنسلا نكل : هريغ نمو

 يراصنالا بويا يبأ لوق نمض يف وهو هنم دب ال ناذتتسالا نا ةنسلا
 يف نتاستسالا نا ةنسلا تلدو لخدأأ مكيلع مالسلا لوقي نا ملستلاو

 هلإ ال وأ حنحتتلا وحنب ورسف نمو روهمجلا رسفو هبو ناذتتسالا نآرقلا
 ابا نا يرت الا مالسلا عم ناذشتسالا اضيا بجوأ هللا ناحبس وأ هللا الإ
 نابجاو امهو ناذتسلالاو مالسل او ابجاو سيلو سانتتسالا ةثالث ركذ بويا

 ظفل ريغب نوكي دق ساسالا يهو ةليلج ةدئاف هيف امناو : عجر

 ديعس اي هب تررقا اك مالسلا ريغ ادبا سانتسالا لب هريغ نمو مالسلا
 ناذتسالا ىنعمب نوكي وا بجي الو ناذحسالا ريغ اضيا وهو نافلخ نبا

 وهو ناذتتسالا ىنعمب اهيف سانتتسالا ناف ةيآلا يف يذلا وهو بجيف
 بلط دقو لخدأأ لوقي نم نا اسانثتسا ناذتسالا ةيمست هجوو بجاو
 هل لصحي نا بلط دقف هيف هنا ملع ناو هل نذأيف دحأ تيبلا ينواذه

۔ ١٣٣



 لوقعملا ءاملع نا فصنا نم يفكيو هب لصتيف لخدي ناب هب سنالا

 روكذملا هيجوتلا ىلا اريشم يواضيبل اك ناذعسمالاب سانتسالا اورسف

 يتأي نم نا كلذو نذأتسا لجرلا سنأتسا سوماقلا يفو هريغ اضيا ركذو

 هيلع لاطا ءافخ نم شحوتملاك وهف ال ما هل نذؤيا يردي ال وريغ باب
 الهأو ابحرم مداقلل وا نذأتسملا مداقلل لاقي اذهلو سنأتسا هل نذا اذاف
 اناكم تبصاو بناجا ال الهأ تيتاو اعساو اناكم تدجو يأ الهسو

 نا ىلا ىنعملا لوؤيف هسفن بيطتو هشاحيتسا هب لوزيل انشخ ال الهس

 سانتتسالا نم عونلا اذه نأل فادرالاو ةيافكلا باب نم مكل نذؤي
 مزاللا سانتتسالا ركذ ثيح نذالا عضوم عضوف هعبتيو نذألا فداري

 سابع نبا نع روصنم نب ديعم جرخ اذكو موزلملا وه يذلا نذالا ديراو
 يف الا يعخنلا ميهزبا نع يقهيبلا جرخا وأ اونذأتست اوسنأتست ريسفت
 نا ميهاربا نع روصنم نب ديعس نعو اونذأتست ىتح دوعسم نبا فحصم
 جارخاو اونذأتستو اهلها ىلع اوملست ىتح دوعسم نبا فحصم يف
 . اٹالٹث ناذتتسالا وه سانتسالا ةداتق نبا قيرط نم يربطلا

 دقو ًاسانثتسا ىمسي هوحنو حنحتلا نا اذه يهنب حرصملاو : عجر
 لضفالا لمكألا هنا ىلع لديو مالسلا سانتسالا ةطور ثيدح يف تبث
 : هريغ نمو يناثلا ثيدحلا اذه ليلدب ةيالا ساسالا حصي ال هنا الا

 ليلد لب سانتتسا مالسلا نا ىلع هيف ليلد ال ةضور ثيدح نا رم دق

 لضفو لاك ال بجاو ضرف مالسلا نا ىلع ةضور ثيدح لدف هريغ هنا
 بويا يبا ثيدح يناثلا ثيدحلاب ىنعو سانتسا ريغ هنا ىلع لدو طقف

 . ىسوم يبا ثيدح فالخب سانتسالا ركذ يف ناث ريغ هنال يراصنالا

 هتضيرف ةعورشملا ١ وه ناك يش يأب سانتسال ١ ريسفتو : عجر

 لصح دقف هوحن وا باب ع رقب وا ةحيبستب ولو دجو هجو يأبو ًاعطق

 ةحابالا نا دجول لوخدلا زاج رادلا نع نذالا هيف لصح اذاو سانتسالا

 ۔ _ ١٣٤
,



 نمو نذالا لوصح لبق هب ةطونملا عنملا ةلع عفترتو جرحلا يفتني كلذبو
 ريغو ناذتتسالا ريغ وه يذلا سانشتسالا بوجوب لوقي لقاع ال هنا هريغ
 ساسالا دارا نا الا هتيضرف ةعورشملا وه لاق فيكف مالس
 . ناذشتسالا

 دشأب وه سيلف ناذتتسالا يف هب رومأملا مالسلا كرت امأو : عجر
 هريغ نمو اهكرات كلهي ال يتلا ننسلا نم امهالكو ةيحتلا مالس كرت نم
 ةيالل اعبت ةيحت مالس ناذتتسالا مالس نا : اولاق ملعلا باحصا نكل
 الب لخاد نايصعب احرص ذا رصتخمو جاهنملا بحاص مهنمف ثيداحألاو

 مالسلا نا ربتعم يف حرص ذا ديعس وبا مهنمو هتيضرفب اولاق دقف ميلست
 لاق ثيح هكالهب حرصو كلاه هكرات نا همالك لودو ضرف تويبلا يف
 ديعس ىلا رظناو نيع دمحم ىلع نيكرشملا ناعأ امنأكف مالس الب لخد نم
 همئاهلهأ ىلع اوملست و اوسنأتست ىتح : ىلاعت هلوق يف مالسلا ىواس فيك
 اهيف نم هتاقالم دنع رادلا لخاد يف مالسلاو قرلجملا يف نونسملا مالسلاب

 لقاعلا لب كلذب لوقي ال ملع هل نمو لوخدلا لبق بجاولا مالسلا دعب
 هتركذ امم اهوحنو ةروكذملا هتلدال ضرف هنال دشا لوخدلا لبق مالسلا لوقي

 دنعو اندنع ابجاو سيل كلذ ريغ وه يذلا مالسلاو باتكلا اذه ريغ يف
 نا عم ننسلا نم امهالكو لوقي نا ديعسل حصي الو 1 نم روهمجلا

 . اهلها ىلع اوملستو ىلاعت هلوق يف ضورفم لوخدلا مالس
 نمو .0 اهب فافختسالاو نواهتلا وأ ةنسلا فالخ دري مل ام؛ عجر

 دقف ملسي نمم أربيو اوسنأتست ال سانلل لوقيو مالسلا باع نمف هريغ
 . هريغ مالك ىلع كلميال فيكف ديعس مالك ىلع ولو كله

 يف سانلا ىلع محتقاف ناذتسالا قلطم كرت اذا كلهي امنإو ؛ عجر
 . نيملسملا ىذأو مرحلا كاهتنا نم هيف امل ناذتسا ريغب مهرود

۔ ١٣٥ ۔



 هذه ديعس تاقرو لصت نأ لبق يل رهظ قح اذه هريغ نمو

 ملو هلل دمحلاو داهتجالا ةجرد تلصو نأ دعب نينس عبس نم رثكاب يديب

 هنا كلذو مهنع بناجألا نم هوعمس اذإ هنولبقيسو بعصم ونب ينع هلبقي
 يل رهظي يذلاو هركني مل نإ ناذتسالا كرات كلهي ال هنا رثألا يف دجوي

 مالسلا در كراتو هكرات رفكب اوحرصي مل ءاملعلا نا لاق فلسلا ضعب نا

 كلذ لعلو رفكي ال هناب حرصو رفكي ال هنا دعب نمم مهفف رتولا كراتو
 . هب اوحرصي مل ولو كالهلل بجوم كلذ نا دارملا لب دارم ريغ

 ناذثتسالا اهب طقسي ةضراع لاوحأل ليلدب صخام الإ ؛ عجر
 هللاب ثيغتسي نم هيف عمس وأ ركنم وأ لاتق وأ قيرح هيف عقو تيك ةرورض
 يف كلذب فراعتي ثيح ةداع نذالا ماقم موقت رخا لاوحأب وأ نيملىملابو

 مهوحن وأ ضاق وأ لاو وأ ملاع وأ مامإ سلجمك اقلطم وأ ةصوصخم تاقوأ
 وأ هيف ةحابالا تديتعا نا هريغ وأ لوهأملا تيبلا ةيحان يف ناك ءاوس

 اوغلبي مل نيذلاك مهتلخادم نع رادلا لها ينغتسي ال نم ةنيعم صاخشأل
 اذإو ىفكو ةفيرشلا ةيالا هب تحرص اك مهناميا تكلم نيذلاو مهنم ملحلا
 يف رظنلا يغبنيف دعاوقلا هذهب ناذئتسالا سفن يف صيصختلا تبث
 نا معن لوقنف ال مأ صيصختلا هقحلي اضيا لاذلا رسكب نذأتسملا
 نا انردق ول اماو ةردقلا مدعو ةردقلا دوجوب قلعم ناذئتسالا بوجو

 صالخلا ري ملو هيلع عقي رادج وأ هلتق ديري ودع وأ عبس هكردا ادحا
 هسفن صيلخت هل زاج ناذتتسالل ةلهم دجي ملو رادلا لوخدب الإ هسفنل
 ضغ عضوملا اذه يف مزلي نكل ناذئتسا ريغب اهلها ىلع رادلا ماحتقاب
 دق يتاللا ءاسنلا نم رئارحلا نا مث نكمأ نإ مراحملا نع رظنلا فكو رصبلا

 ال نهضفخب رمألاو نهتاوصا عفر نع يبنلا ةحيحصلا ةنسلا يف تبث
 نيتأي امناو هنع هللا ىهن دق امب نيتأيف عب نم مالسلاب توصلا عفرب نفلكي
 قفواو نهنأشب قيلا وه ام نهسفنال نيرحتيو نعطتسا امب ناذئتسالا نم
 نم ناذثتسالا ىلع هب لدتسي امب ءافتكالاو توصلا عفر مدع نم نهلاحب

۔ _ ١٣٦



 الإ رجح ىلع رجح عرق وأ باب قرط لثم ولو كلذ ىلع ةلادلا ةرامالا
 ىلا نهب غمي ال ىتح نهتاوصال ضغلا عم برقلا نم مالسلا نهل يتأي نأ
 ىلع رودلا نا ىفخي الو ءاوس نهريغك كلذ يف نكيف عنم الو ةهارك
 اهفرغ وأ اهدعاوق يف اهبرقو نكاسملا دعبو اهقيضو ناطيحلا ةعس نم اهبام
 ناذئتسالا غالبا ناكما يف فلتخت دق اهنم كلذ نود ام وأ اهيلالع وأ
 نيد نأل ةقشم الب ناكمالا نيعاريف ءاسنلاو لاجرلل اهلها ىلع مالسلابف

 . رسع هب سيل رسي هلا

 اقلطم اهتوص لجرلا عمسي ال ناب ةرومأم ةأرملا تسيل هريغ نمو
 اك تويبلا يف ةأرملا ىلع مالسلا بجي هنا (عرشلا نايبر يف حرص دقو
 هعفر اهيلع بجي ثيح لب مالس الب لوخدلا اهف زوبي الف لجرلا ىلع بجي
 ناذتسلالاو تويبلا يف ملستلا ةيآو هل ملكتلا اهل حبي مل ثيحو هطسوت وأ
 درو اك نهف صصخم ليلد مايق مدعل ءاسنلل ةلماش كلذ ثيداحاو

 الب هندجي حابم يف نهتوص عفرو لاجرلل ةماقالاو ناذالا نع نهصيصخن

 الب نهمالس عمسي ناك ناف كلذك بجاو يف وأ لجر عامس الب وأ عفر

 لجر عمسي ولو عمسي نم ردق نرهج الإو نهتوص نضفخ توص رهج
 بناجالا لاجرلا نع ةداهشلا نلمحتي نا لاجرلا دوجو عم نه زوجي اك
 يف لاجرلا نمهفتسيو مهيلعو مهل ءادتبا ندهشي ناو ةداهشلل نيلهاجلا

 يضاقلا دنع اهبدؤتو نلفغ وأ هنع اولفغ ام وأ مهنع نمهفي ل اميف كلذ

 نيعزانتملا رئاس نم رضحي نم دنعو كلذ يف هنببحي نيذلا لودعلا هدوهشو

 بناجالا دنع اضيا نهتداهش نع درتسيو هددسيو ءاضقلا ىلع هنيعي نمو
 ءاسنلا دوجو عمو كلذ نهنوفكي نيذلا لاجرلا دوجو عم كلذ لكو

 نا ناكما عمو لاجرلا نم نهمالك نعمسي نم تايبنجا ريغ نه يتاللا
 هنم نهترتو هل نهرت وأ هنم يرتشت وأ بناجالل عيبت نا اهل زوجي امكو نبتكي
 رئاس يف هعم ملكتت وا اهف وا هل ارجا هعم دقعتو ةناما هيطعتو هدنع عدوتو

 . دوقعلا
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 ةأرملل زوبي هنا اكو «ناتأرماو لجرفإظ : ىلاعت هللا لاق دقو

 تسيل يتلا مالسالا مولع نم هريغو وحنلا لجرلا نم ملعتت نا ةيبنجألا
 كلذ ريغو عويبلاو لزنت مل يتلا ةالصلا لئاسمك قيضملا لاحلا ملع نم

 ظعيو أرقي يذلا خيشلل باوجلا درت ناو بنجالل هلك كلذ ملعت ناو

 اهسفن رتستو لاجرلا ةعامج اضيا أرقتو اضيا بناجالا ةرضحب هلأستو

 نم دجوي ال نا كلذ يف اوطرتشي ملو لمجلا يف كلذ عقو امك ريصح وحبب
 لاجرلا ملعي نم وأ مراحملا تاوذ نم اهل لأسي نم وأ ءاسنلا نم اهملعي

 (ذيملتلا ةجوز ينعا) هتجوزو هذيملت ةرضحب خيش تابو لاجرلا نم
 لاقو فذحلاب نايمارتت امكتعمس امهف لاقو حبصلا ىلإ اهعم ذيملتلا رظاتي
 يف ضافخنالاو رتسلاب ةرومأم ةأرملا نا (ةالصلار باتك يف رماع خيشلا
 يذلا عضوملا اماو يهاونلاو رماوألا اهيف مداصتال ىتلا عضاوم
 هللا رما امك هعفر ىلا تجاتحا نا اهتوص عفرتو ملكتف كلذ هيف مداصت

 مالسلاو بابلا قد اهنم عاونا ناذتتسالاف مالسلاو ناذتتسالاب فلكملا

 ضافخنالاب ةرومأم يه اضيا لاقو صوصخم ظفلب قطنلاب هيف اندبعت
 هنيداحاو مالسلا ةيآو هريغ ىلع ليلدلا ماق ام الا اهتالاح عيمج يف رتسلاو

 اياصولا باتك يف هلوقل عمست ام ردق ىلع اهتوص اهعفر ىلع لئالد
 ةصوصخم روما يف الإ ملعلا لها دنع لاجرلا عم ءاسنلل لماش باطخلا

 عمسي نا اهل حيبا اذأف نايبب تأيلف صوصخم مالسلا نا ىعدا نمف

 رما مالس يف عتمي فيكف عيبك اعم امهب متي حابم يف اهتوص بألا
 نيب مالسلا زوجي لينلاو حاضيالا يفو تيبلا لها ىلا هعقوي نا فلكملا
 ىلع ةأرملا ملست نا زاج اذاو صحفلا يفو لزانملا يف ءاسنلاو لاجرلا
 اهيلع بجي نا ىرحأف درلا اهمزليف ةاقالملا مالس اهيلع ملسيو لجرلا

 .ريغ يف ةهارك الف صحفلا يف اهيلع ملسي نا هركي ليقو تويبلا يف مالسلا
 . ةبيرل ناك اذإ ةأرملاو لجرلا نيب ةاقالملا مالس عنمي امناو صحفلا

 ذوخأم ريغ هل اهرهنو قح هميلستف هترهنف ةأرما ىلع رمع ملسو
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 بجاو ريغ وهو ةاقالملا يف اهيلع هميلست يفو هيف اهبوصي مل هنأل اهنع
 نكي مل اقلطم اهتوص لجرلا عامس نم تعنم ولو مالسلا در ىلا جوحا
 . اهعمسيف ملكتت ناب ةمزلم ريخ تناك دقو درل ١ بجوي هن }_١ل اهيلع ملسي

 هتمرح تاذ هتهبن ءاسنلا ماما عم لجر نكي مل نا ناويدلا يفو
 نم مالسلا ءادتبا نويفوكلا عنمو سأب الف همرحم تاذ ريغ هتهبن ناو
 ضفخب نرما نهنأل تويبلا يف ناذتتسالا ريغ يف لاجرلا ىلع ءاسنلا
 ةباش ولو ملستف ناذتتسالا يف اماو زوجعلل ةيكلاملا تزاجاو نهتاوصا

 زئاجع نك ولو تويبلا يف مالسلا نع ءاسنلا نوعنميف مهضعب الغ امبرو
 مالس ال ءاطع نع ءاجو ىبتشي نمم نكي ملو نهباين عضو نه زوجي
 نوكي نال لئاحو دنسلا فيعض لسرم هنكلو ءاسنلا ىلع الو ءاسللل

 ملسي الو لجرلا ىلع نملسي ال ىنعمب تويبلا ريغ يف ةاقالملا مالس يف دراو
 ةقلع يبلا ىلع نملسي هنا ليلدب ةنتفلا تفيخ اذا يأ لجرلا نهيلع
 ةاقالملا يف لجرلا نيبو امهنيب دكأتي ال ديرا وأ لاجرلا اذكو نهيلع ملسيو

 مالسلا رما كلوق اماو عجر اذه زاوجحا يقبف بوجولا يفن نكل تويبلا يف
 يدجسم ف مالس ال لاق ثيح هلع يبنل ا نع يورملا ثيدحلاب خوسنم

 اذه ةحص يردا ال اناو ملعا هللاف كنم كشلاو دجسملا يف وأ اذه

 راثالا نم نم ءيش ف هيلع تفقو ينا ملعا الو هيف يدنع ظفح الو ثيدحلا

 مدعل در هعسول الإ دحج هركنا ال ينا الإ رظنلا يف هتحص فرعا الو
 وه امك ينم اروصق هيلع يعالطا مدع نوكي نا ناكمالاو ملعلاب ةطاحالا

 مهرافساو مهريس الو ةقراشملا انباحصا رثا يف دجا مل نكل لاحلاب قئاللا
 ال هخسنب لوقلاف ثيدحلا نم هنا حصو تبث نئلو ةتبلا هيلع لدي ام

 فيكف ثيدحلا لصا ىنعم حصي مل ناو هيلع دمتعي لصا ىلع الا حصي

 . نونظلل اعابتا الا نوكي ال اذهو هخسنب لوقلا انل زوجي

 يف اذكو دجسملا يف نم ىلع ملسي ال لينلا يفنو وريغ نمو
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 .مالس ال ليق رثألا يفو مالسلاب قحا دجسملا يف ناك نم ليقو حاضيالا

 الو اناما مالسلا عرش هنا كلذو حاضيالا يف ركذو دجسملا يف نم ىلع
 هبلق يف ولو ركذلاب الغتشم هيف نم لعل اضياو دجسملا يف نم ىلع فوخ
 ىلع ال هرهاظ ىلع مالكلاو يسنجلا مومعلل دجسملا يف لاو لغشي الف
 ةراشالا وآ ةمالسلاب ءاعد مالسلا نا مالسلا قحا هناب لوقلا ةهجو ليوأت

 ءاير يف وأ صالخا يفو ةل ةلفغ يف ما تنا ركذ يفا كيلع علطم ةللا نا الا
 سانلا ىلع هيف ملسي هنأل دجسملا يف عورشم مالسلا نا حيحصلاو

 ادحاو انيدح ديعس اي كل ركذاو رينك كلذو هيلع هيف سانلا ملسيو

 ليعامسا نب دمحم ثدحملا لاق ةنيدملا دجسم دجسملا يف مالسلا هيف رركت

 ديعس نب هللادبع انثدح ريمن نب ةللادبع انربخا روصنم نب قحسا انثدح

 لوسر ىلع دجسملا لخد الجر نا ةريره يبا نع يربقملا ديعس ييأ نب
 لوسر ىلع يأ هيلع ملسف ءاج مث ىلصف دجسملا ةيحان يف ع هللا
 مل كناف لصف عجرا مالسلا كيلعو هقَع هللا لوسر هل لاقف ِقع هللا
 ل كناف لصف عجرا مالسل ا كيلعو لاقف ملسف ءاج غ ىلصف عجرف لصت

 تمق اذا لاقف هللا لوسر اب ينملع اهدعب يتلا يفو ةينانلا يف لاقف لصت
 نم كعم رسيت ام أرقا مث ربكف ةلبقلا لبقتسا مث ءوضولا غبساف ةالصلا ىلا

 دجسا مث امئاق يوتست ىتح عفرا مث اعكار نئمطت ىتح عكرا مث نارقلا
 كتالص يف كلذ لعفا مث اسلاج نئمطت ىتح عفرا مت ادجاس نئمطت ىتح

 هللا همحر بيبح نب عيبرل ١ حيحص نم رخ آ اثيدح كل ركذاو . اهلك

 وه انيب ع هللا لوسر نع ينغلب ديز نب رباج نع ةديبع وبأ اذكه
 لوسر لا ناثلا لصفف رفن ةلالث رم ذا دجسملا يف موي تاذ سلاج

 املسف هكتَْع هللا لوسر ىلع افقو املو هتجاح يف دحاو بهذو هلع هللا
 ىلع قلع لبقا مث هفلخ رخآلا دعقو هيف دعقف هفص ىلا امهدحا دصقو
 لاقف هللا لوسر اي ىلب اولاقف ةثالنلا رفنلا ربخب مكربخا الا لاقف ةباحصلا
 اماو هللا نم ىحتساف ينانلا امأو هللا هاوآف هللا ىلا ىواف امثلحا اما
 . (عجرر هنع هللا ضرعاف ضرعاف ثلاثلا
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 نسحا ىلع هلمحو هليوأت زوجيف ثيدحلا اذه تبث اذا نكل

 ىلاعت هلوقب المع ىنعملاو ظفللا يف اهحضواو ىدهلا ىلا اهبرقاو هوجولا
 هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمالا يلوا ىلاو لوسرلا ىلا هودر ولول

 يذلا ميلستلا هيف مالسلا نا ثيدحلا حص نأ هيف يل رهظي يذلاو مهنم

 اذكهو ق هدجسم يف ناذئتسا ال هنا هانعمو ناذئتسالا ىنعمب وه

 يف اتويب ىمست دجاسملا تناك امل هنا كلذو سايقلاب دجاسملا نم هريغ يف

 ناذتسالا بوجو ناك عفرت نأ هللا نذا تويب ينإف ىلاعت هللا باتك

 اهلمشي يتلا تويبلا ةلمج نم اهنال يلوأ اهيف نم ىلع جراخ نم ميلستلاب

 ىلع اوملستو اوسناتست ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدتال » ىلاعت هلوق
 ناذتتسالا ىنعمب مالسال نا ةنسلا تنيب كلذل ةنظم ناك املو همئاهلهأ ١

 يف تلق ناف ديدس رهاظ هللا دمحب اذهو لاكشالل اعفرو مهولل اعفد اهيف
 ىلع هلمحف ةيحتلا وه مالسلا نا فورعملاو رهاظلا نع لودع اذه

 ةرينك يناعمل ةكرتشملا ظافلالا نم لصألا يف مالسلا نا انلق نسي ال اهريغ

 الو قئاللا وه ام ىلع عضوم لك يف لمحي نا كرتملا ظفللا ناش نمو
 . هل جاتحي ىتح كلذل عفاد

 هظفلو نيمدقتملا ضعب مالك وه لب انيدح كلذ سيل هريغ نمو
 يف فلكتلا كلذ ىلا جاتحي نا نع الضف سنجلل لاو دجسملا يف مالس ال
 اك دجسملا يف هيلع مالسلاو قلع همالسب هيلع جتحي مالك وه لب همالك
 هلوقل هيلع صوصنم هنأل هيف ءافخال ارهاظ ناك اتيب دجسملا ةيمستو رم
 ىلاعت هلوق يف نا لقاع مهوتيال نكل هيم عفرت نا هللا نذا تويب ينإل ىلاعت
 ىلاعت هلوق يف دجاسملا دارم نا ههمعفرت نا هللا نذا تويب يف ل
 . ها هيادحااهيفاودجت مل ناف ىلاعت هلوقل هممكتويب ريغ اتويب اولخدتالإل
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 باب

 عنتمملا لتق هجو نع لاؤسلاو ةمامالا بوجو يف
 اهلوبق نم

 اذا ةبجاو ةمامالا ناب ةراوز لها ءاملع انناوخا رقاو هللا همحر لاق
 لاق امناو يرارقلا هللادبع خيشلا كلذب حرصو لوقن اك اهطورش تمت
 ةراوز لها نم سيلو ريمع نب ىسيع اهطورش تمت ولو ةبجاو ريغ اهناب
 . اديدش ادر هيلع اودر دقو ةنايد

 نينمؤملا ريما مالك يف ةمامالا لوبق نم عتمملا لتق هجو نع لئسو

 . امشريغو ةديبع يبأو باطخلا نب رمع

 ناك دحاولا ىلع دحاو ريغ قفتاف ىروش تلعج اذا هنا : باوجلا

 ولو هنم لضفا وا هلثم دوجو هيفكي الو دودحلاو عرشلا ةماقال اليطعت

 فصلاب ماقا ءاوس لتق عرشلاو دودحلا لطع نمو ىفلم هريغ نأل ناك
 لعلف هريغل كرت ولو هيلع تماق نا دعب اهكرت وأ قاسفلاو نيكرشملا اهنع
 . كرتلا كلذب هلتق يفو عنتمي اضيا اذه

 هعانتماب وه اضياو عنتمي نا نع هدعب هيلع قفتي نمم هريغل وجرن
 دترملاب هيبش وه اضياو نيدلاب مايقلا لاطبا عماجب نيدلا يف نعاطلاب هيبش

 اضياو لتقي مل وا لتقو هنم ءىرب رصاو يبا اذاو نيدلا نع يلختلا عماجب
 لتقيف عامجالا در نمك وه اضياو همد لعي لوأت الب ةمامالا ركنمك وه

 ءاضقلا نيعت املو هاطخ روهظو هلتقل ةمامالا بجوي نم فالخب دتعي الو

 نينمؤملا نم هعم نمو حلفا مامالا هل لاق ىنأف هللا همحر يراوهلا مكحم ىلع
 حفسي مد لكو امارح يطوي جرف لك ىلع تنعا دقف تفلخت نا ءاملعلاو

 يلا نب هللا دبع وبا لزعو باجأف لح ريغ نم لكؤي لام لكو قح ريغب
 تفخ ينا الول لاقف ءاضقلل هوبلط مث ءاضقلا نع روصنم يبا نباو رمع

 . ادبا مكروما يف تعجر ام اسوفن لتق نمك نوكا نا
- ١٤٣
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 باب

 مهتابوطرو مهللب ماكحاو كرشلا للم ماكحا يف
 مهتائيه يف مهب هبشتلا نع يهنلاو مهحئابذو

 كلذ يناعمو

 نوعدي نيكرشملا ناب ةراوز لها ءاملع انناوخا رقاو هللا همحر لاق
 اذهو اولض هب ام كرت ىلا نوعدي ديحوتلا لها نم نيفلاخملاو ديحوتلا ىلا

 : همولعب هللا انعفن لاقو هريغ مهيلا بسني نا اوركناو قح

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 نع هدافتسا لاؤس ةيكلاملا ءاملع ضعب ينلأس دقف : دعب امأ ، ملسو

 امب يفتكاو ىضرأ ينا لاقو كرشلا لها نم مهريغو باتكلا لهأ للب
 اننيب مكح كمالك نا لاقو كلذ يف باضم ينب ةعزانم كرتاو لوقت

 اهفدارتو لاغشالا ةرثكو ينع هتقرو فلتل يكلاملا كلذ مسا تيسنو
 وه ينرذعيلو هب فرع نم كلذب هل ينع رذتعيلف لاؤسلا قاروا فدارتو
 نيكرشملا للب يف فالخلا نوملعي ال مهنال مهعازن هل نسحي ال هنا ملعيلو
 رثك نالا اميس الو طوحألاب نوذخأيو اضيا نوكرشم مهو باتكلا لهاو
 ةماعلا ع زان نمف مهنيب زييمتلا مدعو باتكلا لهأب مهريغو سوجملا طالتخا
 دقف ملعلا لها نم لوقب نوكسمتم مهنال مهملظ دقف مهيف ةيضابالا نم

 ىلاعتهلوقل برعلا وكرشم مه ليقف %إسبغ نوكرشملا امنا : ىلاعت هللا لاق
 لها اماو رهاظ اذهو همياذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الفإل
 «مكل لح باتكلا اوتوا نيذلا ماعط و{» مهيف ىلاعت هللا لاق دقف باتكلا
 تقلطا امك ةيزجلا اوطعي مل ملو رهاط مهللبف ماعط نم اولمعام لح اذإف
 ليقو اهوحنو ةيدوهيلا ةاش نم قيلع ب هللا لوسر لكأ اك اوبراح ولو ةيآلا

 اهئاطعا طرشو ةيزجلا اوطعي مل ولو لالح يهو مهحئابذو مهماعط
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 هنع هللا يضر رمع نا يور دقو هللا همحر رماع خيشلا حاضيا يف اك نالوق

 ىمس ىلاعت هللا نا ليق دقو حصي مل ليقف لسغ الب ةينارصن ةرج نم أضوت

 ليقو للب يف هوسم ام لسغ نيعتف ساجنالا مهيقوت مدعل اساجنا نيكرشملا
 اذا هناب لوالا يف ثحبيو ريزانخو ةدرق مهامس اك مهل امذ اسابحنا مهتيمست
 عم رهاط هوسم ام لكف مهيديا اولسغ اذاف يقوتلا مدعل مهسيجنت ناك
 سيجنتلا لزي ل كارشالا ببسب مهتا ذل مهسيجتت ناك ناو للب وا سبي

 . كارشالا ىلع اوماد ام ايقاب

 ملو كترضحب اماعط لمع نا اقلطم كرشملا نا بهذملا لاوقا نمو

 نا روهشملاو كلذ ةراهطب مكحاف روشنم ريغ بوثب ءاج وا هب بغي
 لب نا هناو يباتكلا نود سجن يسوجملا نا ليقو يسوجملاو يباتكلا يف كلذ

 . سجن همفب طيخلا يباتكلا

 نا ملسا الجر رمأ لع هللا لوسر نا تبث فارشالا باتك يفو
 يا لستغي نا ىري سنا نب كلام ناكف ملسي رفاكلا يف اوفلتخاو لستغي

 لاقو لبنح نب دمحاو روث وبا كلذ بجواو ايباتك وا يباتك ريغ
 كرش نم ملسا نم لك ىلع بجي انباحصا لاقو لستغي نا بحا يعفاشلا

 ءامدقلا انباحصا نم بوبحم لاق كلذبو ايباتك وا يباتك ريغ لستغي نا
 نا ىلع ةمالا ءاملع رثكاو عفانك نارقلا يف ةءارق هلو كلامل نيرصاعملا

 هسبحن مهنايعا نا امهنع هللا يضر سابع نبا نعو كلذ يف نيكرشملا نايعا
 هللا لوسر نع سابع نبا نع هيودرم نبا فنصم يفو ريزانخلاو بالكلاك
 هيفك لسغيف يور امك لستغيلف يا أضوتيلف اكرشم حفاص نم هنا لثع
 زع هللا لوسر لبقتسا هدج نع هيبا نع ةورع نب ماشه نع اضيا هيفو
 كعنم ام ليربج اي لاقو اهلواتي نا ىباف هدي هلوانف مالسلا هيلع ليربج

 ادي يدي سمت نا تهركف يدوهي ديب تذخا كنا لاقف يدي ذخأت نا
 اهلوانتف هدي هلوانف أضوتف ءامب كفع هللا لوسر اعدف رفاك يدوه دي اهتسم
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 هيلعو ةيآلا هيضتقت يذلا وهو يزارلا رخفلا لاق سابع نبا لوق ىلاو
 دقف كلذ ىلع مهتماع فنع نمف حيحصلا وهو ةيبهولا ةيضابالا ىرج
 ققحم لصفنم ليلدب الا اهرهاظ ىلع لمحلاو ةيآلا نع. لدعي الو مهملظ

 هنا درو دق نكلو مهبايث سبل الو مهتلكاومو مهيناوا نم برشلا لحي الف
 الو ردابتي ال نكلو ةيآلاب خ وسنم هنا. لاقي دقو رم اك مهماعط لكأ

 الا ةيآلا مواقت الف داحآ لكالا رابخأ نأ اميسالو يلوأ طايتحالا نأ ىفخي

 ال ذا ناميإلاب اهتراهط نكي مل ةسبحن مهنايعأ تناك ول تلق نإو ليوأتلاب
 دمحم هللا الإ هلإ ال لاق ول ريزنخلا نا ىرت الا رهطم ناميالا نوك لقعي
 نم لوق ىلع ةلاحتسالاب نيعلا سجن رهطي امناو رهطي مل ع هللا لوسر
 هلل مكحلا تلق ىرخا انيع ناميالاب لحتست مل رفاكلا نيعو كلذ ىري
 اهب انمكح ةلاح لع هئاقب نم سبن وه ام ةراهطب مكح ذا لجو زع
 نادباو ةلاحتسالا مدع وا ةلاحتسالاب ناطبترت ال ةساجنلاو ةراهطلاف

 يف وه امنا رفكلاو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هنإب هرقم رافكلا
 حورلل لب اهب نوكي ال ملاتلاو رانلا لخدت يهف مهحاوراو مهداقتعا
 اوذ ىأ فاضم ردقي وا ةساجنلا نيع مهنأك ديكأتلل سجن ىلاعت هلوقو
 وه يذلا كرشلا مهعم نألو مهدئاقع داسفو مهطاوب فثبخل كلذو سجن

 نوبنجتي الو نولستغي الو نورهطتي ال مهنالو سجنلا نم حبقا
 ظفل داقتعاب سجن درق وأ سجن قيرف وا هبش ةغبص سجن وا تاساجنلا
 هونج يبا ةءارق ةيفصولل بسانيو ىنعملل رظن عمجلا نم هب رابخاو قيرف
 ينارصنلا رؤسب ًاضوتي ال كلام ةنودم يفو ميجلا ناكساو نونلا ناكساب
 . هيف هدي لخدأ امب الو

 لخدا امنا مساقل ا نبا ىورو ةساجنلا ىلع نالمحي : نونحس لاق

 يفو هوركم هرؤس نا اضيا مساقلا نبا ىورو رهاط هرؤسو سجن هيف هدي
 وا ةالصلل ال ءوضولا ديعي لاوقأ ةثالث هريغ دوجو عم هب ىلصملا ةداعا

 مل ناو هيف هدي لخدا امب يناثلاو هرؤس يف لوالاو تقولا يف ةالصلا ديعي
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 تقولا يف هتداعا يفو مميتيو ادبا داع متي مل ناف هب أضوتي نالوق هريغ دجي

 ةثلاثلا لصاح و رهاط اهدتعم ريغ رؤسو هدي هيف لخدا اميف اهثلاث لاوقا
 اذهو رؤسلا يف ال هيف هدي لخدا اميف ةداعا ال ناو تقولا يف ةداعالا

 ءاملا نا يف كلام نع نييرصملا ةياور يفو مساقلا يبا بهذم ىلع هلك
 اك ةيضابالا رشعم انبهذم اذهو هريغت مل ناو ةساجنلا ريسي هدسفي ريسيلا
 يلصي ةنودملا يفو هوركم هرؤسف نييندملا ةياور ىلع اماو ثيدحلا هب ءاج

 هنا روهشملاو لاق اديدج ناك ولو ليلخ لاق هسبل امب ال يمذلا هجسن امب
 الو اهوسبلي يتلا ةمذلا لها باينب يلصي ال ةنودملا يفو مهسابلب يلصي ل

 هنوقوتي ال مهنال هوسبل ام لك لسغب ىتفي هفرع نبا ناكو اوجسن امب سأب
 امب ال طسولا يف هنوسبلي امو هيف نودقري ام لسغ نم دب ال ليقو سجنلا
 . طسولا ريغ يف هنوسبلي

 امف ءاوس ةيكلاملا بتكو انبتك يف ةدشلاو صخرلا لئاسم اماو
 تركذ دقو مهسفنال نوطاتحي مهوأر اذا اتماع ىلع نوددشي مهلاب

 لئاو رثا يف ركذو ريسيتلا يفو داعملا راد ىلا دازلا نايميه يف كلذ ضعب
 ىراصنلاو دوهيلا ءام نم ذخؤي لهف هء۔وضو ضقتنا لجر نع هتلأسو
 ديز نبا رباج نع ةديبع يبا نع ياورلا وهو بيبح نب عيبرلا ناك لاق
 مهدنع لتبا ءيش لك هركيو مهتينآ هركي هع يبنلا نع ةباحصلا نع
 يف محللا لخد اذاف مهتويب يف اهولخدي ملام مهحئابذو بوبحلا الا

 دوهيلا نم ةأرما نا كلذب سأب ال هريغ لاقو مم عرشلا حصي الف مهتويب
 نم مسلا هباصأف اهنم لكأف زبخو محل ةعصق ةنيط هللا لوسرل تلعج

 ةمذلا لها نم اموق حلاص هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناو كلذ لجا

 مويلا ىلا مهدنع تباث كلذو لاق اهيلايلو مايا ةنالث ملسملا ةفايض ىلع
 لهاو ىراصنلا راجت اهب موقي امنا ةنيدملاو ةكمب عابي يذلا تيزلا ةماع ناو

 لسعلاو نمسلاو تيزلا نم هب نوبراحتي ام رشع مهنم نوذخأي برحلا
 ضعب عم هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع يبا حلص يف كلذ ريغو لخلاو
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 تركذ ام ضعب بيبح نب عيبرلا نع بوبحم نع ىورو ماشلا لها
 . هريغو عفان ةءارق نوركذي اك انموق ضعب اهركذي ةءارق اذه بوبحمو

 ينربخا لاق خوبطم محلو دورثم زبخ ةمذلا لها ماعط نع لئسو
 لاقف ةمذلا لها ماعط نع هنع هللا يضر باهولادبع مامالا لاس هنا رامع

 لاق هيف تنا لوقت ام هل تلقف ؟ ال مأ همرح يردن امف ادبا هلكآ ال هللاو

 سوفنلا برقت نأ الإ هلكأب سأب ال نولوقي ذخأن مهنعو انباحصاو هوركم
 اماعط تجلاعو اهيدي تلنسغ اذا ةلفط يهو ةيمجع ىرتشا نمع هتلأسو
 ىرتشا نمع هتلأسو معن لاق ؟ ماعطلا كلذ لكؤيأ دحا اهظفحي ملو

 ملو اماعط تجلاعو اهبدي تلسغ اذا ديحوتلا فرعت ال ةغلاب ةيمجع
 . ال لاق ؟ ماعطلا كلذ لكوؤيأ دحا اهظفح

 ةدازم نم اوأضوت هباحصاو ع يبنلا نا نيصح نبا نع رمع نعو
 باتك لها موق ضرأب انإ هللا لوسراي تلق يننخلا ةبلعث يبا نعو ةكرشم ةأرما
 يبن اذهف اولك و اهولسغاف اهريغ اودبتال ناالا اولكأتال لاق مهتينآ يف لكأنفأ
 ةكرشم ةدازم نم هئوضو ليلدب ريزنخ محل واةتيم هيف نوكت نا فوخو هيرنت

 نم ًاضوتي رمع ناك ثيدحلا بتك يفو ةيدوهيلا ةيوشم نم لكا هناو

 سجن نيكرشملا نادبأ نا سلدنأ ءاملع نم مزح نبا نعو ىراصنلا يناوأ
 تاباتكلا حاكن لحب ضروع و رجح نبا لاق سابع نبا لوق وهو بالكلاك
 الا نهلسغ نم بجي مل كلذ عمو نهقرع نع نهتعجاضم ملست الو ملسملل
 ذا نيعلا سجنب سيل يمدالا نا ىلع لدف تاملسملا لسغ نم بجي ام لثم

 رم تلق جراخ نم هل ضرعي ام سجتي لب ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف ال
 هتراهطب مكح ءاش نمو هسيجتب مكح ءاش نمف لاعت هلل مكحلا نا

 لها للب هللا لحاو نوكرشملا منصلا لها نا اك نوكرشملا باتكلا لهأف
 . كلذ يف رابخاو ثيداحا تمدقتو نيكرشملا رئاس للب نود باتكلا
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 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاقو

 جاحلا نب دمحمأ بتاكلا لوقيف .. دعب امأ ملسو هبحصو هلآو دمحم

 ام زوجي له ىلوالا لئاسم نع رصم نم لاؤس ينءاج شيفطا فسوي
 دوعو حلاصملا ءاضقل ىراصنلا سابل مهسبل نم سانلا ضعب لعفي
 ؟ دئاوفلا

 هناو مرحملا بابب لاملل لكألا نم هناو كلذ زوجي ال هنا : باوجلا

 نيدلل مذ هناو نيدلا ىلع ايندلل رايتخا هناو نيدلاب لكالا باب نم
 رفكلا نيد يف نيملسملا لوخد يف ببستو هل ةناهاو هل صقنو يمالسالا

 ىلع ارتس مالسالا لوصاو موصلاو ةراهطلاو ةالصلا كرت ىلا ربي بابو
 هنوفيضي اذكو ملسم هنا اوملعل كلذ لعف ولف نوكرشملا مهلماعيل مهسفنا

 هآر اذاو هلكأ يف مهتعواطم ىلا هسفن هرجتف زوجيال امبر وأ ريزنخ محلب
 مهسابل سبل نودب لاملا نم دجي ال ام دجيف نيكرشملا سابل سبلي سانلا
 وهف زوجي ال امم ركذ ام ىلا كلذب نورجيف نيملسملا يف مهسابل سبل رثك
 ملسم هنا اوملع مهعم ثلني مل ناف ثيللا نوركذي دقو لضم لاض
 كلذ ىلا رطضم ريغ هنال رفكيف اهيلع ارتس ثيللا ىلا هسفن هوعدتف
 ام عفنب هولماع امبرو هبلق نانئمطا عم هناسلب رفكلا هل حابي نا نع الضف

 مهيلا درلا همزليف امارح لكأ دق نوكيف كرشم ريغ وهو اكرشم هنوي مهنال
 مهنم وهف موقب هبشت نم زيح يف سابللا كلذب لخدو مهنم لحلا بلط وأ
 انال ةيويند حلاصم ىلا لصي ل لب هتاذل هبشتلا دصقي ل هنا يف رذعي الو

 ناك نيح رفك هضراع امبرو هعاقيا زوجي ال ثيح هبشلا عقو دق لوقن
 الثم ملسم هنا اوملعل هلعفي مل ول ذا مهعم لعفيف اهنولصي ةالصك مهعم

 لعفي هار نمو كلذ ىلا هيلع ةرورض ال ذا رفكلا ةروص لعف يف رذعي الو
 ةرورض ال ذا رذعي الو هسفن ىلع ةءاربلا عقوا دقف رفك ةروص مهعم
 ةءاربلاب لوقلا ىلع ءانب هنم ًأربتو هسابل يف هآر نم لب كلذ ىلا هئجلت

 نم هنم أربت نا لب هسفن نم ةءاربلا ىلا هاعد دقف كلذ هل لح ةمالعلاب
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 هبسك لام لكو لبق اميف هملظي ل دترا هنا انظ ادحوم كلذ لبق هملع

 نم دبعت الو هب محر ةلص الو هب هجح الو هنم هتقدص لبقت ال كلذب

 . هدرو احوصن بات نا الإ تادابعل ١

 يف كلذ لعف رثك الام كلذ يف حبرو مهلماعو مهسابل سبل اذاو
 نيقابلا سفنأ لذتف كلذ يف رهاظلا بسحب نيملسملا ددع صقنيف سانلا
 اببس نوكي كلذ هلعف لعلو نيقابلا ىلع مهضغب دتشيو ةرفكلا سفنأ زعتو
 اجر امم دعبا ناك هللا هتيصعم رما لواح نم ثيدحل حيرلا مدعو رقفلل

 اوفشكي الئل هجوزو هدالوأ نع هناش رتسي نوكي دقو ىغتبا امم برقاو
 ثيبخ كلذ نم هبسكو نوكرشيف دترا هنا هنومهتيف هرس يف دحوم هنا سانلل

 . ةظلغو ةوسق هبلق هب دادزي

 لمعلا لمعنو لالحلا بسكن نا لجو زع ةللا انرما ثيدحلا يفو

 نم لكألا نآرقلا نم عضاوم يف دروو ميركلا نآرقلا يف درو اك حلاصلا
 دييقتلا نم اهيف دبال هنا مولعمو تاذلتسملا ىنعمب لالحلا ىنعمب تابيطلا
 دشا كرشلاب هليدبت ماهياب لكألاف امارح نيدلاب لكألا ناك اذاو لالحلاب
 دقف ارداق يبنلا كرت وا هزاجا وا هلثم سبل و سباللا كلذ عبت نمف ةمرح

 دقف هحيبقتو كلذ نع يهنلا يف ينعبت نم و اهنم لفك هلف ةئيس ةعافش عفش
 ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب لمعلاو اهنم بيصن هلف ةنسح ةعافش عفش
 بحأنمو هئرمتسيف كل ذ لبق مهبح نم هبلق ولخيال مهسابل سبلي يذلا اذهو

 . مهتلماعم

 الو رفنيف هسفن هارقتو مهنم وهف اموق بحا نم ثيدحلا يف ءاجو
 يفخلا بحلا نم فرط اهيفو رهاظلاب مهلماع لب مهبحا ال لوقت ناب نطفتي
 ءوضولا ضقنت ةريبكلاو ةريبك هنم كل ذ نوكي نا فخيلف نكي مل هنا ضرفاو
 الو هل موص الف موصلا لاح اهلعف نا موصلا ضقنتو ءوض ر الب لصم رهف
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 هيلع ضقنيال اميف فلتخا ول و كلذ ىلع لدت ثيداحالا نم اريثك نال ةالص

 سيلو ةوهشلا رظنو ةرجافلا نيمجماو بذكلاو ةميغلاو ةبيغلا ىلع صن امك
 كلذب قساف هنا يقب و هكرش ىفتنا لب هل احيبق هل رفكم ريغ كلذ هلعف نوك

 . ةحراجلاب قافنو ةمعنلا رفك قافن كرش قافن ريغ اقافن قفانم

 الا دربلا وأ سمشلا ةرارح عفدل ولو نيكرشملا سابل زوجيالو
 يف ءاج دقو مهسابلب صتخي ال دربلاو رحلا عفد نال اهنع ديحم ال ةرورضلا
 اناو نيكرشملا يز فيكف هريغو سابللا يف قاسفلا يز نع يبنلاب رثالا
 عم طقف ةهاركل ١ ىلع هراصتقاو رح وحنل مهسابل زاوجب يشخي نم بجعم

 نم وا هتصاخ وا طقف هراد يف كلذ لعف ناو طقف ةهاركلا امناو ماهيالا
 اموق دبتالإ» : لجو زع هللا لاق رمألاو رذعلا مه نيبي هنا عم هيلا نكسي

 مهتداومو (ةيآلا) هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي
 اقلطم مهبح لب ةرهاظم الب ولو مهدو باستكا وأ مهترهاظمو مهتالاوم

 . هلاوز جلاعيلف هل مهعفنل عبطلاب ناك نا الا مارح

 وهف مهداعي ل نكل مهاوي مل اذاف ادحوم ولو قسافلل ةلماش راثآلاو
 بوسنملا يربطلا ريغ وهو ناتساربط ىلا ةبسن يناربطلا يفف ةحراجلاب رفاك
 نع عقسالا نب ةلثاو نع ةقيتع ةخسن نم يذمرتلا احلا يلو ماشلا ةيربط لا
 لاوي مل نم يتمحر لانيال ينزعو» : ىلاعتو كرابت هللا لوقي لزع هللا لوسر
 يبنل انع بزاع نب ءاربلا نع هريغو دمحا دنسم يفو «ينادعا داعيو ينايلوأ

 يف ضغبلاو هللا يف بحلا ناميالا ىرع قثوأ ىلاعتو كرابت هللا لوقي» هزع
 . «هلا

 ةخسن هنم ل تلصحت سودرفلا دنسم ف يمليدلا ركذو

 لوسر نع ذاعم نع نسحلا قيرط نم شيكيلم لها نم ةقيتع ةحيحص

 ةمعنو ادي يلع قسافل الو ةياور يفو رجافل لعجتال مهللا» هلزع هللا
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 مويلاو هللاب نونمؤي اموق دبتالإ» يلا ىحوا اميف تدج و يلاف يبلق هداويف
 مهبحا ال سباللا كلذ لاق ناو «هيهلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا
 راضملا ةلح مزلت الئل و مهبح لا هب لصي الل كلذ كرتيلف قدصو

 . ةمدقتملا هتينيدل

 ال هناف هديحوت صلخاو هناميا حص نم هنا يرتستلا لهس ركذو

 رهظيو هبحاصي الو هبراشي الو هلكاؤي الو هسلاج الو عدتبم ىلا سنأي
 هللا هبلس اعدتبم نهاد نمو كرشمب فيكف ءاضفبلاو ةوادعلا هسفن نم هل

 هلذأ اهنم اضرغ وأ ايندلا زع بلطي عدتبم ىلا ببحت نمو ننسلا ةرالح
 رون هللا عزن عدتبم ىلا كحض نمو ىنغلا لدب هرقفاو زعلا لدب هللا
 . ھ ١ برجيلف قدصي ل نمو كرشمب فيكف هبلق نم ناميالا

 لزا ملو تاقرولا هذه فلؤم نم سباللا كلذل ةحيصن هذهو

 اوكرتا يتوخإ ايف قاروألا هذهب يلاغتشا كلذ نمو حالصلا مكل بحا
 يرحتلاب ال ةهاركلاب وا ةحابالاب يتفملا ءاتفا مكنرغي الو نيكرشملا سابل

 تفتسا» هكلع هللا لوسر نع ةصباو نع خيراتلا يف يراخبلا ىور دقو
 وهو اهحتف وا يتفملا عمج وهو ميملا مضب «نوتفملا كاتفا ولو كسفن

 لاعنلا يف اولص» هيلع لاق دقو لطابلاب ىتفا ىتح هنيد يف نوتفملا
 ىراصنلاو دوهيلا ناف اوبضخا يا اوغبصا» لاقو «دوهيلا اوفلاخو

 ةجام نباو يئاسنلاو داود وباو ملسمو يراخبلا هاور «نوغبصيال
 . مهتفلاخمب رمألا دهاشلا

 اذه ريغ يف هتطسبف لاعنلا يف ةالصلاو باضخلا سفن امأو
 نم ضغبو اهيلا نسحا نم بح ىلع بولقلا هذه تلبج» لع لاقو
 ىلا ببحتلا هللا صخر نم سيلو معن وباو يدع وبا هاور «اهيلا ءاسا

 را احضاو ارارطضا كلذ ىلا ناسنالا رطضا ول و يويند ضرفل رفاك
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 رثاكتلاو لاملا راثكاو ةراجتلا مكضرغ امناو زاجل مالسالا ىلا مهبلج ناك
 ىلا مهبلج اندرا اولوقت نا مكنع لبقا ال هب الا فلحيال يذلا هللاو
 هترارم بيصت بذك هناف كلذ ىلا انتأجلا ةرورض احقحل الو مالسألا

 هلعف مرحي هنا الا رفكب سيلف رفك هب دصقي ملو رفك ةروص وهامو ليللا
 . رفكلا مهوي هنال

 هنأل ارفك اهوحنو رانزلا دشو رايغلا سبل دع امنأو يواضيبلا لاق

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قدص نم نألف بيذكتلا ىلع لدي
 نم ارفك تسيل اهنا ينعي رفك اهسفن يف اهنال ارهاظ اهيلع ائرتجي ال
 رجزلا يف هيلع لولدملا ماقم لادلا مقاف رفكلا ىلع ةلاد يه امناو اهلعاف

 ىتح هامح نع بذو نيدلا ةمرحل كلذو رفك هناب مكحلا يف ال ميرحتلاو

 بيذكتلا ىلع لدت هريبك لك سيلو هيلع ءيرتجيالو دحا هلوح موحيالو
 . ةقرسلاو انزلاك

 ةيصعملاب بعللاك هنال مهب ةيرخس رفكلا راعش سبل زوجي الو
 هنا انملع اذاو مهيزب ايزت نم رفكب مكحيال لاح لك ىلعو ارفك سيلو
 يبرت وهو١قحلا رتس مهيزب ييزتلا يف نأف هيلع ركني نكلو نمؤم
 هتاذل اقح نينمؤملا رشعم انيز سيلو مهيز وهو لطابلا راهظاو نينمؤملا
 هب اوزاتما مهنال الطابو هتاذل ارفك مهيز الو نيكرشملا يز ةفلاخم لب اعرشو
 الالح زئاج ناكل نيكرشملا سابل ريغ رخآ اسابل انسبل ولو نينمؤملا نع
 اوملظ نيذلبا ىلا اونكرتالوإل : ىلاعتو كرابتو لجو زع هللا لاق دقو
 اك مه دارملاو ليم ىندا بلقلا بحب مهيلا اوليمتال (ةيآلا) رانلا مكسمتن

 يبنلا لمشو نوكرشملا سابع نبا نع متاح يبا نباو ريرج نبا لاق
 مهسابل سبلي نم هنا كش الو ةردقلا عم مهيلع رييغتلا كرتو . مهتنهادم

 ةيالا تلمش نورسفملا لاق هريغو سبللا كلذب مهيلا برقتي مهدنع ج وريل

 مه مايقلا اذكو يعرش عاد ريغ نم مهتسلاجمو مهركذ ميظعتو مهزب ييزتلا
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 ىلا ليمي نم سيلو ملظ نمم مهريغو نيكرشملا تلمش ةيآلا وا كلذ وحنو

 سابللاو مالكلا يف مهيزب ييرتلاو ةسلاجملاو بحلاب ملظلاب نيخسارلا
 . مهيلع رورسلا لاخداو

 لاق مهناوعا نم دعا لهف ةملظلل طيخا ينا نايفسل لجر لاق

 يذلاو مهنم كنا ينعي مهناوعا نم ةربالا كل عيبي يذلاو مهنم تنا لب ال
 اذا مهف نوع وهف تنا وه يذلا ملاظلل نوع وهف كل نوع ةربالا كل عببي
 هظفل رهاظ وهو مهناوعا نم ةربالا عئابو مهنم تنأ دارأ وا مهنم كل ناك
 ام رسيا نا نيطالسلا طلاخ ذا يرهزلل حصان بتك دحاو ىنعملاو

 امف هيلا مه ملسو هيلا مهل رسجو ملظلا ةشحو تسنا كنا تلمتحا
 ضغبا ال نا يعازوألا ركذو كل اوبرخ ام بنج يف كناو كرمع ام رسيا
 ةرذعلا ىلع بابذلا ةملس نب دمحم نعو الماع روزي ملاع نم هللا ىلا
 نيكرشملا سابل سبلي يذلا ناك ناو ءالؤه باب ىلع ءىراق نم نسحا

 مهف نمضي ال نا لنم اليلق الا ةينيدلا ةروكذملا راضملا هيفف مهدنع افورعم

 نمل» هقلع هللا لوسر لاق هب نوفراع مهنال هوطعا اميف الا بلطي الو
 عدبلا لها» ةع لاقو «اثدحم ىرآ وأ اثدح مالسالا يف ثدحأ نم هللا

 نم رزرو اهرزو هيلعف ةئيس عدتبا نم» لع لاقو «رانلا لها بالك
 هلمع ءوس هل نيز نمف نمفاإ» لاعت هللا لاق «ةمايقلا موي ىلا اهب لمع

 ىلا ةبسنلاب ةنسلا فلاخي ام عادباب نيدلا ىلع يناجلا لثم ءايحالا يفو ةيآلا

 فلاخ نم ىلا ةبسنلاب هتلود بلق يف هتلا ىصع نم لثم ابنذ بنذي نم
 . ه ١ الف ةلودلا بلق اماو رفغي امم كلذف ةنيعم ةمدخ يف كلملا رما

 كلملا ةفلاخمك ءايرلا لعف ةقفاومو ةلودلا بلقك ءاير وه ام زاوجب ءاتفالاف
 . ةحابالا ىلا وعدي نا نودب كلملا هنع ىهن ائيش لجرلا لعفب

 عمقم وحنب اميظع ابرض رقبلا نوبرضي باتكلا لهأ حئابذ : ةيناثلا ةلأسملا

 اهنوحبذي مث
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 تكرحتو ةاكذلا ءاضعا نم هعطق نم دب ال ام اوعطق نا : باوجلا

 وأ ىسيع اوركذ وا لجو زع هللا مسا ركذي مل ولو لالح اهناف حبذلا دعب
 ذا اماعط لجو زع هللا اهامسو مهحئابذ حابا دقو مهنأش كلذ نال ريزع
 ةبادلا هب لحت حبذ وهف احبذ مهؤاملع هيمسي امف مهماعط ةلمج يف اهلخدأ
 اذا رمع نبا لاقو نولعفي امو نولوقي ام ملع دقو مهحئابذ لحا هللاو

 نسحلا لاقو تركذ ام ىلع روهمجلاو ةعيبر لاق هبو لحت مل هللا ريغ اوركذ
 ناو لكأت الف ربخم كربخا وا يا رضاح تناو هللا مسا ريغ اوركذ اذا
 سابع نباو يلع لئسو هللا ريغ ركذ حباذلا نم دتعت مل نا يا لكف تبغ
 هللا نا الاقف هللا ريغ نوركذي مهو باتكلا لها حئابذ هللا لحا فيك
 . نولوقيام ملع دق مهحئابذ انل لحا نيح

 مرحم هنا هيف دج وو باتكلا لها ةحبذ امنا نامع ءاملع نم رينم لاقو

 امو حيحصلا وهو مهماعط ريغ نم هنال لكؤيالو هريغ لاقو لالح هنا مهيلع
 لبالا مهف لعتال هنال اهنم دوهيلا هحبذام الا هلكأ لح نيملسملل ىراصنلا هحبذ

 يباتكلا ةحيبذ لح طرش نم ءاملعلا ضعب ركذو مهماعط ريغ اهنم هوحبذ امف

 ال ام هسفنل حب ذ ناو هل اماعط ىمسي هنال كلذو هلحتسي ام هسفنل حبذي نا

 رفظ يذك انعرشب مهيلع هميرحت نيبتي نا الا هلكا نيملسملل زاج هلحتسي
 نالوقف مه ال هل لحي ام ملسملل اوحبذ ناو ملسملل هرك هرابخاب نيبت ناو
 مهنم اوسيل ليقو ىراصنلا حئابذك مهحئابذف نوتباصلا باتكلا لها نمو

 روبزلا نوأرقي فنص نافنص مه ليقو باتكلا لها مكح مه نكلو
 موجنلا نودبعيو اباتك نوأرقيال فنصو مهحئابذ زوجت ةكئالملا نودبعيو

 زوجت ال بلغت ىراصن نأ امك باتك لهأ اوسيل مهنأل مهحئابذ لحتال
 يفو يعفاشلاو ريبج نباو يلع لوق وهو ليجنالا نوأرقي ال مهنال مهحئابذ
 ناك ولو لحت دهاعملا يف ليقورثكا عنملاو بهذملا يف نالوق يبرحلا يباتكلا
 . ةيزجلا يطعيال

 باتكلا لها حئابذ حابا لجو زع هللاو اهيطعي ىتح لعحتال ليقو
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 منص ريغل ولو هللا ريغل يباتكلا هحبذ امو ادهع الو ةيزج طرتشي ملو
 لجو زع هلا نال نوتخم ريغ يباتك نم زوبتو مه ماعط ريغ هنأل لعحيال
 نتخلاب نيدي هنال نوتخم ريغ يلارصن نم زوجت ليقو مهحئابذ لح قلطا
 نمو لاوقا ليجنالا أرق نإ تزاج وا الوا برعلا يلارصن نم تزاجو
 ليقو ال ليقو غلبلا لاجرلاك نهف باتكلا لها ءاسن نم حبذلا نسحا

 جاتحيال ام لكو بوبحلاك حئابذلا ريغ باتكلا اوتوا نيذلا ماعط

 وهو مهحئابذ لحت الف ةيديزلا نم ةعامجو ةيمامالا تلاق هبو حبذلا ىلا

 نبا نع يراخبلا يفو هتمس يتلا ةيدوهيلا محل هع لكا دقو دودرم لوق
 نيرسفملا رثكا هيلعو هلح يف فلتخي مل اهريغ نال حئابذلا هب دارملا سابع

 يلا عجرت لاوقألحلاو ميرحتلاو ةيهاركلا دوهيلا موحش يف مهضعب ةرابعو
 باتكلا وتوأ نيذلا ماعط وإل ىلاعت هلوق لصألاو هزاجإ ههاركلا نأل نيلوق

 لاحو مهحنابذ نم اهنأل مهموحش لحتف مهحئابذو مهماعطو مكل لح
 امو مهماعط وا هنم رخالا ضعبلا نود ناويح ضعب ةاكذلا حيبت نا

 يف مهيلع ةمرحم اهنا انربخا لجو زع هللا نال مهموحش لحت الف نولكأ
 هللا مسا ريغ اوركذ ولو انل لح مهسفنال باتكلا لها حبذ امو ةاروتلا
 ' يباتكلا حبذ يفو هيلع هللا مسا اوركذ ولو مرح هللا ريغل اوحبذ امو هيلع
 تاوذ نم مهيلع مرح ام اوحبذ ناف ميرحتلاو ةهاركلاو لحلا نيملسملل

 . انيلع مرح رفظلا

 لاومأ نم اولحتسا اميف نيكرشملا ةلماعم ىف لصف
. 

 ةليحلابو ةيفخ مهام ذخا نع لاؤسلاو نيملسملا

 ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق

 فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالس ملسو هبحصو هلاو دمح انديس
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 عرولا ملاعلا هللادبع نب دمحم هيخا ىلع يبعصملا يبهولا ينرغملا شيفطا
 شيجلا نع هانغاو شيعلاب هللا هانه ديمحلا لمعلاو ديدسلا بهذملا يذ

 ةلماعم اما الئاق هيلا ةفلدزم ايلعلا لاصخلاو هيلع ةلبقم ايندلا هللا لعج

 وأ ةاروت نم نكت مل ولو مهتنايد هيلا مهتداق ام لك يف زوجتف نيدحلملا
 امنا ةنايدب ام لام وا رجش وا ضرا نم ابصغ هوذخأ امف روبز وأ ليمنا
 ضرا ىلع ريسي يران بكرم يف رفسلاك هتفراقم كل تزاج حالص كلذ
 هتحابا ىلع قاب بصغلا لبق حابملا نا لاق نم لوق اذهو كلذب ةذوخأم
 ةنايدب كلم اذا الا هبحاص رجحي ىتح يشملاك كلذو حيحصلا وهو دعب

 وأ يركسع نم هدي يف وه نمم وا مهل ام تيب لام نم ذخألا كلو رم اك
 وا رهقب ارس وا رهج هل هل ملسم لام وا كلام كل يفوتست ىتح يطرش
 دي نم الام عزني مل ع هنا هبساني ةلأسملا هذه لبق امو كنم لايتحا
 . كرشم وا ملسم نم هكلام ىلا هدريو كرشم

 مكيديأب ام ءاطعا ىلع ىراصنلا مكرهق ناو رخآ عضوم يف لاقو
 مهوطعأف مهيلا فاقوالا ملست ىلع وأ فاقرالا ال دجاسملا لام نم

 ىراصنلامكيطعيامو هرتس مكنكمأ ام مهل اورهظت الو دعب صالخلا اووناو
 ىلع ةعيض وأ رمخ نمث ولو مهتنايد هتلحأ هريغ وأ بتار نم هوذخف
 . هنم دارملا ه ١ دحا

 اذا ىراصنلاك هتنايد هتداق نمع ضبقلا زاجاو : اضيا لاقو
 اهيرتكت نا فاقوالاو دجاسملا لام اوذخا وا ةنايد رهقلاب الصا اوكلم

 الا مهل اهعيبو ىراصنلل تويبلا ءارك زوجيو رخآ عضوم يف لاقو . مهنم
 وا رمخلل اهلعج رمالا لوا نم اودصق وا مالسالل ةرضم كلذ ناك نا
 . هوحنو انزلا وا ناخدلل
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 نم هذخا يف لاتحنا املظ انم نوكرشملا هذخأي امع هللا همحر لئسو
 ؟ مهلام

 تيبل ذخا ناو ةصاخ كنم هذخا نم لام نم هذخ : باوجلا

 مهلام تيب نم نيد ذخأب وأ ةميقلاب ولو مهلام تيب لام نم ذخ مهلام

 لاملا تيب نم كدنع وا كيلع ام راكناو ليحلا نم هوحنو سالفالا راهظاو
 مل ولو هيلع تردق ام مهام تيب نم ذخأت نا صيخرت رثالا يفو مهل يذلا
 ذخا مكح رهقلاب مهباودو سانلا مادختسا مكحو الام كنم اوذخأي
 ناو رثكا وأ كلذ لباقي امم مهلام تيب نم هيلع تردق ام ذخف لاملا

 مل كلذ وحن وا كنم اوذخا امل ةصاقم مهلام تيب نم كدنع ام تدحج

 لب ةنايخال ةصاقم كذخا ناف «كناخ نم نختال» : ةلت دقل هترع هلوق يف لخدت

 ولو كسفنل امك كريغل ذخألا كلو رمألا نقتاو هبلق ىفص نمل لدعلاب مايق
 ةحلصملا تيعارو مهتفخ ناو مهنم موجهلاو رهقلاب حلصلاب مهعم تدقع

 . هلك كلذ زاوبب لوق رنالا يفو ةيفخ مهام ذخالو هب مهتحلاصو ةماعلا

 نيكرشملا لام ذخا نع كلاؤس امأو : هنع هللا يضر اضيا لاقو
 مهبولق نم احيحص ادقع مهعم اودقع اذا زوج ٭ل : باوجلا ؟ ةيفخ

 هيلعوارهق دقع ناك وأ دقع نكي مل ناو لاومألاو ءامدلا ظفحل ادصق

 تيب لام نم اوذخأي نا مهلف هتابثا يف مه رايتخالاو هئاضماو هبتك ىلعو
 نيملسملا فاقوأ نم اوذخا ام وا نيملسملا لام نم اوذخا ام لك مهلام

 ذخا نيملسمللو هب صخر نيملسملا نم هبحاص نيبتو مهنم هوذخا ام وا
 ناك نا مهدارفأ يديأب ام اوذخا ام نمث وأ نيملسملا نم اوذخا ام ضوع
 ملو نيملسملا اورهقي مل بناجأ دارفأ اماو هنمث وا ضوع دحا وا نيملسملل

. مه ال ضرعتي الف نيملسملل نورهاقلا نوكرشملا مهب ىوقتي



 لصف

 ؟ لعفي ام نيكرشملل قح هيلع نميف
 فانصا نم دحال نامضو قحب لتب اميف هصن امب هللا همحر لئس

 نيملسملا نم دحا ىلا روهشملا يف ةيزجلا يدؤي نم نكي ملو كرشلا لها
 قحلا نم هلام سمخ جرخيو برحلا لها نم اذه ىلع هتعنص يف نوكي لهف
 ةعامج الو ماما نيملسملل نكي مل ناو هل لحي يقابلاو ءارقفلا يف نامضلاو

 كرشلا لها نم نوكي نم ىلع لهف ماكحألا ذافنا يف ةجحلا مهب موقت نم
 عم وهف الا ءادتبا ةيزجلا هيلا يدؤيف نيملسملا ماوع نم هللا ءاش ام يناي نا

 نيملسملا ةماع نم نوكي نم ىلع رما برحلا لها ماكحا يف نيملسملا

 كرشملا ناك نا برحلا لها نم وهف عنتما ناف لبق ةيزجلا ذخا ىلا هوعدي

 هلام لحي اذه ىلع لهف برحلا لها ةمذب قلعتيو مالسالا دالب يف رجتي
 عزانت ليزي امب لالدتسالا هجو يل فشكت كنم الضف . رهج وأ ارس هلاتقو
 هلوسر ةنس وأ ىلاعت هللا باتك نم نكي نا لاوحألا هذه يف سبللا
 نالو رظن نم وا رثا نم نوكي ام الا نيملسملا نم عامجا وأ هلع دمح

 هيلع سمشلا تعلط امم ريخ هيلع رجؤت الجر هللا كب يده

 وا يباتك كرشمل نيد هيلع ناك نم نا ناعتسملا هللاو : باوجلا

 ركني نا هل لحي الو هيلا كلذ يدؤي نا هيلعف ةناما هل هدنع وا يباتك ريغ
 ارس الو انالعا هيلع رجفي نا الو هنع برهي نا الو هسفن يفخي نا الو

 ةا» هلوقو ع يبلا لعفل ةعباتم هب رماو نيعباتلاو ةباحصلا لعف اذكهو
 هلطامت الو هبحاص نيدلا ضقاو كلتلحن ريغ نم ناك ولو اهلهأ ىلا ةنامالا

 اماو ىصحت ال امهفو اصن هلعفو كلذ ثيداحأو «هلوسرو هلل دحاج ولو

 هنال اضيا الف هلام ذخأت وا ةيزجلا يطعي ال هنا وا يمذ ريغ هنال هلتقت نا

 مهيلع ريجي نبملسملا نا» دل لاق دقو نامأب مالسالا ضرا يف لخد

 هلتقتف ىبأيف كلتقا وا ملسا هل لوقتو رفاك ىلع بلغتت نا اماو «مهاندا
 يف زوجي هنا صيخرت ىلعو لدعلا مامالاب كلذ نال اضيا الف هلام ذخأتو

۔ ١٦٠ ۔



 مالسالاب هرمأتو يويند ضرغل هلتقت كنال اضيا روهظلا يف زوجي ام ناهتكلا
 يف سيل صيخرتلا كلذ نا عم هلام ذخاو هئابا دصق وه يويند ضرفل

 ول هلام ذخاو يبرح لتق كل زوجي امناو مظع ءوس ىلا هنادأل نأشلا اذه
 اهلها نم ناك نا ةيزجلا نمو مالسالا نع هئابأل هعم برحلا تدقع
 مهابسو اموق يلع لتق دقو دحا نم نذا الب مالسالا ضرا لخديف

 هدري نا هرماف انلجاع لب مالسالا ىلا انعدي مل هللا لوسر اي اولاقف مهمنغو
 نا انملع هوحنو اذهلو يلع ريغ اذكو مهنم يلع لتق نم يدوو مهيلا هدرف
 ءاعد الب لتاقي نا مامالا مئاقل لحت ال هانعم عطقنت ال يتوعد هكلع هلوق

 . اهلهأ نم وه نميف ةيزجلا ىلا مث مالسالا ىلا

 ةلأسم يف لصف

 يليلخلاو بطقلا ناخيشلا اهيف باجأ

 يهو . نيملسملا لاومأ نم هوكلمي اميف نيكرشملا ةلماعم يف يهو
 باوجلاف . يليلخلا ققحملل يبرغم ا نودع نب فسوي نب رمع لئاسم نم

 مالك هيقب نم وهف عجر هلوق ىلا بطقلا مالك وهف هريغ نمو هلوقو هل
 نم انركذ اميف ةدعاقلا اذكهو اريخ نيخيشلا هللا ىزج يليلخلا ةمالعلا
 اذا نيكرشملا نا اهنمو لاق . باوصلل قفوملا هللاو باتكلا يف مهلئاسم

 يرتشي نمل زوجي له اهفوصا اوكلمو اهتالوقنم اوبهنو نيملسملا دالب اوبصغ
 ىلع قاب كلملاو مه كيلمتب كلذ سيل ما تالوقنملاو لاومالا كلت مهنم
 ؟ كلذ زوجي ال ما مهيلا اومكاحتي نا ةماعلا ىلع زوجي لهو اهبابرا

 يهف نيملسملا لاوما نم هوبصتغا اميف نيكرشملل قح ال : باوجلا
 قح ال» ثيدحلا يفو اهبصتغمل ءاطعا الو ءارش الو اهيف عبب الو اهبرل ةيقاب
 . ملسم رمأ لام ىلع ءاوت الو ملاظ قرعل

۔- ١٦١



 لاؤسلا يف تالاؤسلا بحاصو هكرب نبا لاق اذك : هريغ نمو

 حلفا مامالاو ريسلا بحاص يمزراوخلا ديزي يبال ةبسن نيعبسلاو يناثلا
 ةبوجا يف هب ىتفاو ركب يبال اضيا باهولادبع مامالا هبسن دقو ركب ياو

 عيبرلا لوق ركذو ةنايدب ام لك يف نييبتلا يف دمحا خيشلا هركذ اذكو هل

 ول و اه وذخا اهباب را ءاج و مهنم نودحوملا اهمنغ ناف صيخرتلا مساب ىالا
 نيرفاكلل هللا لعجي نل وج لاعت هللا هركذ ام مهتجح و ءالؤه لوق اذه تمسق

 دازل ا نايميه يف اهترك ذ ريسافت هيف نال اصن سيل نكلو اليبس نينمؤملا ىلع
 نيكرشملا ناو اهايا مهبسكتال اهل نيكرشملا ةلوانمف ملاظ قرعل ءانعال هناو

 ةأرماو قلع د هللا لوسر ةقان ءابضعلا هيفو هب اوبهذ و ةنيدملا حدس ىلع اوراغا

 هللا اهابن نأل ترذنو ةنيدملا ةهج ىلا ةليل تاذ اهيلع تبكرف نيملسملا نم

 رذنال» لاق قلع هللا لوسر ىلا اهربخ غلب ةنيدملا تلصو املو اهنرحنال اهلع

 نيكرشملا نم اهبلسب ةأرملا كلم لخدت اهنا ىلع لدف «مدآ نبا كلميال اميف
 لوق وهو هيلع دمتعملا هب ذوخأملا وه تالاؤسلا يف لاق نلع اهكلام يه لب

 . هتعامجو يعفاشلا

 نم ال نومناغلا نودحوملا اهمسق مهلاوما نودحوملا دجو نا ليقو
 نب نميا سورمع لوق وهو اهوكردا الاو اهوكردي مل ةموسقم نيكرشملا
 نع نيتياورلا ىدحا وهو نيرخآو دمحاو كلامو ثيللاو ءاطعو ةعير
 نع ثيدحب اوجتحاو ةعبسلا ءاهقفلا نع هيبانع دانزلا يبا نبااهلقنو نسحلا
 يفو ادج فيعض دنسب ينطق رادلا هجرخا ليصفتلا اذهب عوفرم سابع نبا
 هب قحا هبحاص يروثلا وه لاقف قبآلا الا لوقلا اذه لثم ةفينح يبا نع ةياور
 . هللا همحر نسحلا وبا لاق اقلطم

 نيدهاش ام دحا ماق اذا هنع هللا يضر ركب يبا نع راثآلا ضعب يفو
 مل وا ةمينغلا تمسق هكردي هل هنا نيكرشملا نم نوملسملا همنغ لام ىلع

 ةمينغلا لها ىلع لاملا هنم ذخا يذلا عجريو فلت ملسم لام ىلع سيل و مسقت
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 ناو هذخا ةمينغلا مسقت نا لبق هفيساب هكردا اذا هنع هللا يضر رمع نعو

 يفو ركب يبا لوقب اذه يف اوذخا مهنا ليق و هكردي مل تمسق امدعب هك ردا
 هومنغ اذا هلدب مكحلاو عيضيال نيملسملا لامو هللا همحر دمحم وبا لاق رثالا
 مهيديا نم هذخا نم ذخا هيلع هردق و هلام ىلع ملسملا رهظ اذاو نيملسملا نم
 هيلع هكلم حص اذا مهيديا نم اضيا هذخا نيملسملا يديا يف هدج و اذاو

 ءىرما لام ىلع ءاوت ال» لع يبلا لوقل سقت مل وا ةمينغلا تمسق
 . «ملسم

 هيلع دريو ملسملا ديزم هدج و اذا هلام ذخأي انباحصا ضعب لاق
 لجر ىلا خيشلا لوق هلثمو رظنا ل لوألا لوقلاو هب هارتشا يذلا هنمث
 هبحاصل دبعلاف ديزل هنا ملع ادبع مهنم ىرتشاف نيكرشملا دالب لخد

 يلع ءاوت ال» لع هللا لوسر نع يورملا ربخلل يرتشملل هيلع ءيشالو
 مالسالا هكردا ام لك» : لاق هنا تلع هنع يورو «ملسم ءيرما لام

 يبا نب يلعو ةفينح وباو بيبح نب عيبرلا لاقو «مالسالا ةمسق ىلع رهف
 لاومأ نوكرشملا منغ اذا نسحلاو رانيد نب ورمعو يرهزلاو بلاط
 اذهو هل يهف دحال اهوبهو ناو اهيف مهتلماعم زوجيف اهوكلمف نيدحرملا
 ةبراغملا نم لوقنملاو لوقعملا نيب نيعماجلا نيققحملا دنع حيحصلا وه
 نبا فسوي بوقعي يبا ريبكلا ملاعلا لثم تالاوسلا بحاص الخ ام
 هنع هللا يضر جرخ دقو ةتس نباو ورمع نب هللا دبع يردبلاو ميهاربا
 ۔ عضوم ريغ يف ىوتفلا هب يذلا هحاضيا يف رماع خيشلا ةمالعلا ملاعلا

 ىوتفلاو كلذ ىلع دعاوقلا يف ليعامسا خيشلا ةمالعلا مالكو
 دعب نيرجاهملل دري مل تلع هللا لوسر نا كلذل لديو كلذب ةبراغملا دنع
 ىلعو اهدر ىلع رداق وهو اهوبلط دقو نيكرشملا يديأب يتلا مهلاوما حتفلا
 قيقحتلا لها دنع هيف ليلد الف ءالؤه هب لدتسا ام اماو اهدر نم مظعا

 نيرجاهملا لاوما تابثا ثيدحو ماع وهف ملاظ قرعل قحال) ثيدح اما

۔- ١٦٣



 . صاخ اف نيبصتغملا نيكرشملل

 الف خ راتلا لهج و صاخلاب ةيبهولا ةيضابالا رشعم اندنع لمعلاو

 يف تبلام اذه صوصخلا هضراعي مل نا الا مومعلا يف لخد امب لمعي
 لاق مث امحل مويلا لكاتال كل ليق ولف لوقعلا يف لوبقملا وهو لوصالا
 ناكو جاجدلا محل كل احيبم ناكل جاجدلا محل لك لئاقلا كلذ كل

 لاومالا توبثب اضياو عنملا ىلع جاجدلا ريغ محل يقبو ىشسملا ةروصب

 مهف لالح اهنا مهداقتعا عم اهايا مهذخال وه امنا اه نيغناغلا نيكرشملل

 قحال هنأب لدتسي نا نع الضف اهنلوانمو اهذخا يف مهنيعت درجن ال
 نا ةمالا دنع فورعملا اضياو مهتلو انمو مهيغت انه وه يذلا مهقرعل

 لثم بوصغملا يف هانعت اميف بصاغلل ةرجا ال هنا ملاظ قرعل قحال ىنعم

 نا لثمو درقلا هنع ليز وأ نمسي ىتح ولو هاعريف المج بصغي نا
 ناو هريغو نانجلل وا نانجلاب صوصخم ءام نم هيقسيف انانج بصغي
 وا درقلا ةلازال وا هيعرل ةرجا ال هناف ارئب اهيف رفحيف اضرا بصغي

 . رفحلا وا نانجلا يقسل

 لدتسي نا نع الضف بوصغملا يف هل ظحال هنا ىنعملا سيلو

 يف هل ظح ال بصاغلا نوك و منغ اميف ظح نيك رشملل سيل هنا ىلع ثيدحلاب
 قحال وه يذلا ثيدحلا كلذ يف ال رمالا سفن يف حيحص رما بوصغللا
 نيرجاهملل ام ثيدح تبثا هنا ريغ هيف انمالك اميف سيل هناف ملاظ قرعل
 ليلد الف ملسم ءىرما لام ىلع ءاوتال ثيدح اماو هنم اوصتقا ام نيك رشملل
 هل نيبصتغملا نيك رشملل نيرجاهملا لام تابثا لثم ص وصحم ماع هنال اضيا هيف

 عم سفنلا هيف حمست امم هظفل صخ امم تملع امك صاخلاب لمعلاو ثيدح يف
 يا ةماقالا دملاو ةحوتفلا ةثلخملاب ىوتلاو هب حمست انسفن نا نيقي ىلع انسل انا
 ةحوتفم هاشمب وا هبحاصل هدر مزلي لب ملسم لام ىلع مقي نا دحال لحمال

 وأ هلثم و ناك ثيح هك ردي لب ملسم لام ىلع كاله ال يا كالهلا وهو رصق و
 . اضيا ةماقالا وهو رصقر ةروسكم ةانثمب وا فلت نا هتميق

۔ _ ١٦٤



 اضياو ماعلاب ال صاخلاب لمعلاو ماع ثيدح هنا تملع دقو

 لب هكلهتسي نا الو بصغلا لام ىلع ميقي نأ كرشملل لحي ال هنا انملس
 كرشلا ىلع بقاعي امك بصغلا ىلع بقاعيو هب بطوخو درلا هيلع بجو
 ام توبت يفاني ال هلك كلذو ةعيرشلا ع ورفب بطاح هنا نم حيحصلا ىلع

 هلوق ىقبا ناف هيلا لقتنا نمل هتيلح الو كلذ دح يف مكحلا يف هل بصغ

 دعب كرشملا مزل دق نوكي نا مزل مومع ىلع (ملسم ءيرما لام ىلع ءاوت الر
 . هل تبثي هنا معزيو كلذب لوقيال يعدملاو نيملسملا نم منغام دري نا هتبوت

 هيف ليلد الف «كلميال اميف رذنال» ءابضعلا ثيدح يف قبع هلوق اماو
 الفهل كرشملا بصغ ةلأسم يف انلك سيل يع هلام نا لوألا : هجوأ نم
 .انيلع هل اميظعت ةع هتيصوصخ كلذف بصغلاب كرشملل تبني
 تابثا كلذل لدي وا دحاو امهمكح نوكي نا هلامو انلام يف ناك ولو

 اهبصتغا نمل هرود هكرت كلذ ىلع دري الو نيرجاهملا نع اوبصتغا ام كرشملا
 ناهربلاو ليلدلا قايس رهاظ نا ريغ هسفن بيطب اهكرت نال هترجه دعب
 . كلذل

 حرص رهاظ رما نيرجاهملا نع اوبصتغا ام نيك رشملل هتابثا نا يناثلا
 لخدتال ةأرملا نا ىلع حولتو ةيافك هنال «هكلميال اميف رذنال» هلوق فالخب
 اك ضراعتلا دنع هريغ ىلع مدقم حيرصل ا ثيدحلاو حرص ال اهكلم ءابضعلا

 . لوصالا يف ررقت

 لاملا تابثا ثيدح و ةنيدملا يف وهو مدقم ءابضعلا ثيدح نا ثلانلا

 ثيدحلاو حتفلا دعب ةكم يف وهو رخأتم نيرجاهملا نع نيبصتغملا نيكرشملل
 هب ىفتك انلانل اهجولا اذه تبثا اذا لب ضراعتلا دنع مدقتملل خسان رخاتملا

 ناو اهلصا نم ةيصوصخلل اعطق ناكو اعطق هجوألا نم هريغ هعم تبني ملو
 ةياور معن تلق ضراعتلا دنع هريغ ةياور ىلع ةمدقم ركب يبا ةياور تلق

 وه رخأتملاف مولعم انه خيراتلاو خيراتلا لهج اذا نكل ةمدقم ركب يا
۔ ١٦٥ -



 .نكي مل لوألا الب لوألل خسان نيبصتغملا نيكرشملل لاملا تابثا ثيدح
 نا انظفح امنا ةياور ةلأسملا يف امهنع ظفحن مل لب رمع وا ركب يبا ةياور

 عنم ركب ابا

 هوبصغ نيذلا نيك رشملل نيرجاهملا لام تابثا ةيؤر نا عبارلا

 نيكرشملا ناو نيرجاهملل رودلا نا راهتشال ارتاوتم نوكي نأ داك وأ ارتاوتم
 ثيدح و هزع يبنلا مهل مكحي ملف اه نيرجاهملا بلط دعب اهكلمت ىلع نوقاب
 . داحالا ىلع مدقم رتاوتملاو رمع نبا اهصق و ءابضعلا

 ةبصتغملا نيكرشملل نيرجاهملا لام تابثا ثيدح نا سماخلاو

 ةغللاو هلوصاو هقفلاب فرعا وهو ميهاربا نب فسويو بوقعي وبا هركذ
 كلذ نأف كلذل عجريلف ءابضعلا نأش يف رمع نبا ثيدح ركذ نم وحنلاو
 . لوصالا يف امك ضراعتلا دنع تاحجرملا نم

 ثيدحو حيحصلا ىلع يناثلا ىلع مدقم تبشلا نا سداسلا

 مهنع هيف هافن ءابضعلا ثيدح و نيك رشملل لاملا ٢ هيف تبثا نيرجاهملا

 دق عيبرل انا ملعأ مهاربا نب فسوي بوقعي وبا لاق تابثالا ثيدح مدقيلف

 قيقرل ١ ف نبملسملا لاومأ نم هوزاحو هرمنغام نيكرشملا عيمجل تبثا

 ءاسنو نيكرشملا نيب باسنالا تبثاو لاومألا عيمجو ربدملاو بتاكملاو

 ةمأ عيجج نم ةنيدتملا ساقو عضاو لماح نمو لماح ال لئاح نم نيدحوملا

 نم رتشم هارتشاف هوزاح اذا نيكرشملا ىلع مهريغو ةيرفصلا نم هلع دمحم
 اورصبا امهم عدبل ١ لها عيمج كلذكو هومسق امدعب هل هبهوو مهقاوسا

 مهبونذ هللا رفغ دق سأب مهتنايدب هولعفام عيمج ف مهيلع سيلف هولبقو مالسالا

 اذك انركذ اك كلذ نم هوزاح ام عيجج مهل غوسو ةعابتلا مهنع طقساو

 نا سأب دحا ىلع سيلف نيدحوملا يف الو نيكرشملا يلالو رارحالا يف ال

 تحت انك نا ماكحألا نم نيفلاخملا نيبو اننيب ام كلذكو كلذ يف مهلماعي

۔- ١٦٦



 حلا ... نيملسملا بهذم ماكحألا ف اوفلاخ ولو مهماكحا ترجو مهديا

 هنا ىلع ىنب هنأكورح اندنع هناف رظن لاومألا نم بتاكملا هلعج يفو

 عيمجل تبثا هلوقب دافاو هب بتوك امم ءيش هيلع يقب ام دبع

 هيف مهتبهب تبنو ةلدابم وا ءارشب هيف مهتلماعم زوبحت هنا حلا .. نيكرشملا
 نا نيملسملل زوجي مهلاوما رئاسك وهف مهف اتباث ناك اذا هنال كلذ ريغو

 نوكرشملا ناعتسا ناو مهنم اهومنغيو ةبحلاب مهنم اهولبقيو اهيف مهولماعي
 هعزن مث الام مهناوخا نم نودحوملا منغف مهمكح تحت نيذلا نيدحوملاب
 راشا مث هيف اضيا نيكرشملا ةلماعم تزاج ةنايدب نوروكذملا نوكرشملا مهنم

 : هلوقب نيكرشملا عيمجل تبنا هلوق هلمشام ضعب ىلا هللا همحر
 (هوزاحر) هلوق يف عيمجلا رئامض انددر ءاوس خلا .. (رتشم هارتشاف)

 مهيلع سيقملا نيكرشملل اهانددرو هب ةيرفصلاك مهوحنو نوكرشملا
 مهاندروا مهيلع هايا هسايقو مهل مهايا ههيبشت نم مهوحن مكح ملعيف
 تسيلو نيكرشملا عيمجل تبنا هلوقب مهمكح نايب يف يفتكيف مهروحن
 نوكرشملا قفتا ولف ةداع وا ابلاغ عقي امل نايب يه امناو اديق ةمسقلا

 مهنم هؤارش زاجل اهلبق هوبهي وا ةمسقلا لبق هوعيبي نا مهلثمو نومناغلا
 عدبلا لها هلوق يف مالكلا متو ةبهلاو ءارشلا ريغ اذكو ةبهلاب هلوبق و

 مهل تبت امك هنا هب نيبيل . خلا .. مالسالا رصبا امهم هلوق فناتسا مث

 هللا مهذخاؤيالو ةنامض مهمزلي ال اوبوتي مل ولو مكحلا يف لاملا

 نيكرشملل هدعب امو اورصبا يف ريمضلا انددر ءاوسو اوبات نا هيلع هناحبس
 ةيرفصلل نيلماشلا عدبلا لهال انددر وا عدبلا لهاو ةيرفصلاك مهوخنو

 زاوج نايب دكا مث هريغو نآرقلاب ىلوألاب نيكرشملا مكح ملعيف مهريغو
 اذه هلوقب دارأ وأ هرخآ ىلا مهلماعي نا سأب دحا ىلع سيلف هلوقب ةلماعملا

 هلوق وه امهباوجو ةبوتلا دعب اضيا اهزاوج انه ركذ مث ةبوتلا دعب مهتلماعم
 . خا .. عيمج يف مهيلع سيلف
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 اضياو ليلدل الا هيلا راصي الف فوذحم اهباوج نا ىعدا نمو

 لصفلا عم هيلا راصي فيكف هدعب طرشلاب باوجلا ليلد لاصيا لصالا
 ليلد لوقن انال ليلد هوحنو ءابضعلا ثيدح نا لاقيالو ليلد الب ريثكلا
 يف هب انلق ام ىلع ليلد ةبصتغملا نيكرشملل نيرجاهملا لام تابثا ثيدحو

 اوبوتي مل ولو هومنغ ام نيكرشملل تبث هنا عيبرلا نع بوقعي يبأ مالك
 وهام ىلا عوجرل ا بجيف تطقاستو ةلدالا تلباقت اذاف مالسالا اورصنيو

 ام امهم باوج ناو فذحلا مدع عيبرلا نع بوقعي يا ةرابع نم ردابتملا

 امناو نيكرشملا عيمجل تبلا دق هلوقل اديق مالسالا راصنا سيل هناو اهدعب
 نال ةيآلا هيمهلبق تبذك دقف كوبذكي ناول هلوق وحن يف فذحلاب انلق
 هتقدص ما الوسر ةمألا تبذك ءاوس تباث رما ةقباسلا ممالا بيذكت
 دقف هلوق سيل باوجلا نا رهظف الوسر ةمألا هذه بيذكت ىلع فقوتم ال

 عيبرلا نع بوقعي يبا ةرابع سيلو ربصاف ويدقت فوذحملا لب تبذك
 باصناب طورشم نيكرشملا ون نع يورخالا سأبلا ىفن ناف كلذك
 نع بوقعي يبا ةرابع مهف يف انلق ام ىلع لديو هيلع فقوتمو مالسالا

 يف ةتس يبا نباو ورمع نب دمحم نب هللادبع ةمالعلا لوق اهجيزحت يفو عيرلا
 اميف مملا حتفب لماعملا داقتعاب ةربعلا نا ةيزجلا باب يف دعاوقلا ةيشاح
 مهقازرا يف دنجلا ةلماعم ناو هوكلمت اذا رحلاو ريزنخلاك هنيعب امارح سيل

 نم ذخؤي اذه ناو كلذ زاوج ىلا مهتنايد مهتداق مهبهذم لها نال ةزئاج

 ةزئاج اهنا ناهكلا يف ةيزجلا ذخا ةلماعم يف هللا همحر ليعامسا خيشلا لوق
 ردابتملا وهو ميملا حتفب حلا لماعي الو هلوق أرق نا كلذل هتنايد هتداق نا
 ىلع رم اميف هتقس اك هقاسو عيبرل ا نع روكذملا بوقعي يلا مالكب لدتساو

 ةبوتلا طرتشي ملو ةيناثلا مملاو ردابتملا وهو حتفب لماعملا داقتعاب ةربعلا نا

 ل ليلقب هلبق امو مالسالا اورصبا امهم هلوق ىلا همالك قوسف يف غلب امو
 زاوج يف ديق ال بنذلا نارفغو ةرخالا رما يف هنال هيف هل دهاش هنال هركذي
 دهاشلا هيف نال هدعب ام هوركذف مهوحنو نيكرشملل تابثالا يف الو ةلماعملا
دحا ىلع سيلو لاق نا ىلا لاق هومستقا ام دبعمل هوبهو وا لاق ثيح



 . حلا .. ساب

 هلوق هصن ام ناويحلا عيب باب يف عويبلا ةيشاح يف اضيا لاقو
 ةديقعب ةلماعملا يف ةربعلا نا ىلا ةراشا هيف مهنيد يف ديحي ال اذه لعل
 وحنو ريزنخلاو رمخلا دري الف هنيعل امارح هسيل اميف ينعب مملا حتفب لماعملا
 ام ىلع مالكلا دنع دعاوقلا يف ليعامسا خيشلا لوق كلذ ىلع لديو كلذ

 نم اهيف لماعي الو مهنم ذخؤت ال ناتكلا لاح يف كلذو ةيزجلاب قلعتي
 مالك اضيا كلذ ىلع لديو . ه ١ كلذل مهتنايد هتداق نم الا اهذخا

 دنع ناهربلاو ليلدلا يف هللا همحر ميهاربا نب فسوي بوقعي ينا خيشلا

 بيبح نب عيبرلا نا ملعا مهنع هللا يضر ةرشعلا ةمئألا لئاسم ىلع مالك
 دح ىلع ناهربلاو ليلدلا مالك قاسف هومنغ ام نيكرشملا عيمجل تبثا دق

 هولبقو مالسالا اورصبا امهم هلوق اضيا ركذي ملو دعاوقلا ةيشاح يف هقوس
 نا نيتيشاحلا يف رهاظو هيف مالكلا ام ىلع هيف دهاش ال هنال . حلا هسيلف
 لها عيمج كلذكو هلوق ىلا دئاع هرخا ىلا مالسالا اورصبا امهم هلوق

 ماكحا باب يف عويبلا ةيشاح يف اضيا ركذو اهتركذ هجوأ دحا عدبلا
 ريزانخلا نامثا وحن يف مهتلماعم تلح امنا هنا رهاظلا نا حاضيالا نم نهرلا

 نوملسملا مهبلغ ولو كلذ لحيف مهتبلغ ىلا ال مهنيدت ىلا ارظن ابرلا نامناو
 هنا انباحصا لوقو نيملسملا نم هومنغ ام ذخا زاوج كلذل دهشي هناو
 اذا الا اهذخا نم اهيف لماعي ال هناو ناتكلا نامز ف ةيزجلا ذخا زوجي ال

 ادهشتسم عيبرلا نع بوقعي يبا مالك اضيا ركذو كلذ ىلا هتنايد هتداق

 لبق هتركذ اميف هقاس ام دح ىلع هقاس ام بيترتلا هيشاح رخاوا يف هب

 ىلع يه هلوق هصن ام حاضيالا نم ةمسقلا باب يف عويبلا ةيشاح يف لاقو
 نا ىلع لدي ثيدحلا اذهف الثم ثانالا نوطعي ال مهنال ةيلهاجلا مق

 هتلماعم تزاج ام ليلحتب ناد نمف نيدتلا ىلع ماكحالا اهيف يربت لاومالا

 مهنم كلذ منغ زوجي هناف نيملسملا نم اومنغ نا ىراصنلاو ةيرفصلاك هيف
 . ه ١ هيف مهتلماعمو
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 ىلاو مهيلا ةدئاع ةلماعملاو طقف ىراصنلا ىلا دئاع .منغلاف

 ناو نيملسملا نم اومنغام نيكرشملا نم منغي نأ زاجا هارتف ةيرفصلا
 مهنم منغي نا زاج امل اوملسا ول لب مهمالسا طرش الب هيف اولماعي

 بتكتسا نا هقلع هرماف نوكرشملا هعاب ناملس نا كلذ ىلع لديو
 نع ثحبف هدلب نم جرخ ليق تلق ناهربلاو ليلدلا يف امك بتكتساف
 نلع هللا لوسر هرقأ اذه هوعابف نيكرشملا عم هكلمتف يفنحلا نيدلا اذه
 رود يف نع هللا لوسر مكح كلذ نمو هيف لاق باتكتسالاب رماف

 عبمج مهل غوسف مهل يهف ةونع ةكم لها ىلع اهلخد دقو اهعابرو ةكم

 نيذلا نيرجاهملا رود كلذ نم مظعاو بسك وأ بصغ نم مهيديأ يفام
 اهوبصتغاو مهدعب نم نوكرشملا مهيلع فلاخف مهرايد اوكرتف اورجاه

 الو هراد نيرجاهملا نم دحا ىلع اودري ملو مه زع هللا لوسر اهتبلاف
 ۔هلوق يف كلذ ركذ ؟ حلا .. نيكرشملا يديا نم اهعزتنا
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 همالك صن يناخلا ملعلا 8

 اهبصتغا دلوملاو بلطملادبع ينب رودو هلت هرود نا اضيا ركذو
 نب دمحم راد نايفس وبا بصتغاو نيكرشملل اهعابف بلاط يبا نب ليقع

 كلذو لعفي ملف ارارم كت قلع هنم اهدري نا شحج نب دمحم بلطف شحج

 نم ليع هلوق انيلع دري ملف موهفملا ىلع مدقم صنلاو كرشلا ىلع صن
 نكل هبحاصل هدر ملسي مل نا هموهفم ناف هل وهف هدي يف ءيش ىلع ملسا

 يبلا ةقفاوم ىلع لمحي لب موهفملا اذهب لمعي الف موهفملا ىلع مدقم صنلا
 فذحف ملسي م نمو ملسا نم لصألا لاقي نا لثم ثيداحألا ناعج
 هيف ابيغرت طقف مالسالا ركذ وا ثيدحلا صن ةنيرقل هدعب امو فطاعلا
 هل نا روكذملا ثيدحلا اهيف درو يتلا ةصقلا يف عقاولا نال هدحو هركذ وا
 ءاوس ةمينغ هديب ام ذخؤي هناف ملسي نمع ازارتحا كلذ ركذ وا اموهفم
 . نيملسملا نم هذخا وا هل ناك

 دحا دي نم ائيش نيعزانب انسل رمع لوق يف لاقي هلك كلذ لثمو

 نيكرشملا يديأب نيبوصفغملا رارحالا مكح امف تلق ناو هيلع ملسا اذا

 ةتس يبا نباو مع نب دمحم هللادبع وبا هيلع صن اك مهتيرح ىلع مه تلق

 مهب اوءاج ول مهنا ىتح ديبع مهنا مهضعب معزو هاضرأو هنع هللا يضر
 كلذ ىلا راشاو مهنع مهكسمن نا انل نكي مل مهعم قفتن مل مهبدعتل انيلا

 كلذ دعب لاقو نيكرشملا نيبو اننيب ام لئاسم باب يف بوقعي وبا لوقلا
 ام نا ىلع لدي ليق هنع ىضرو هللا همحر هنم فقوت وهو اذه يف ملعا هللا
 نم الجر ناب هيلع ةدايز بيترتلا يف هاور هنم بوصفغملل نوكرشملا هبصغ

 همكاحف هيخأل هنا لقعو قوسلا يف عابي افيس لجر عم دجو راصنالا
 عبتا ةمينغلا يف همهس هنا هركذ امدعب عئابلل لاقف :3 هللا لوسر دنع

 يراخبلا هاور امو هبحاصل هدري نا هرما ديري كيخا لام ريغ يف ةمينغلا

۔ ١٧١



 ةرق نوملسملا مهيلع رهظف ودعلا هذخأف هل سرف بهذ لاق رمع نبا نع

 هدرف مهيلع نوملسملا رهظف مورلاب قحلف هل دبع قبأو هلع هنامز يف هيلع
 يف نيتياورو دبعلا يف ىرخأ ةياور ركذف يإَع يبنلا دعب ديل ولا نب دلاخ هيلع
 نم هريغل حابيال ودعلا همنغ اذا ملسملا لام نا ىلع لدت اهلكو سرفلا

 . اندنع دوجوم وه امك نيفلاخملا نيب دوجوم فالخلاو نيملسملا

 قوسلا يف عابي اسرف دجو الجر نا هباتك يف يمزراوخلا ركذو
 لجرلا قفارف ةمينغ نم يمهس نم ينباصا هبحاص هل لاقف هنأش نع لأسف
 يف هرك ذ «ضعب ىلا مهضعب دري نوملسملا» : ع يسا لاقف هلع يبلا ىلا
 ةنيب الو ةمينغلا نم هنا ىعدا هنأل هدرب رمأ امنا هناب ةلأسم يف باجو بيترتلا

 ٦ هيخال لصالا يف هنا ركني ملو هيخال هنا مصخلا لوقل نعذا دقو كلذ ىلع هل

 منغلاب ال امهب ورهب نيكرشملا يديأب الصتا امهنا سرفلاو دبعلا ةلأسم يفو

 نوكرشملا هبصغ نميف وه امنا مالكلاو امهبحاص كلم ىلع نييقاب اناكف

 . ةلاضلاو ةطقللا قيرط ىلع مهيديأب ناك مف ال

 رهظف ودعلا هذخأف هل سرف بهذ لاق هنا رمع نبا نع عفان ىررو

 رهظف مورلاب قحلف هل دبع قبأو ع هللا لوسر نمز يف هيلع درف نوملسملاهيلع
 ركب يبا نامز يف كلذو يع يبنلا دعب ديلولا نب دلاخ هيلع هدرف نوملسملا
 هب لدتساو مهنم ريكن ريغ نم نورفاوتم ةباحصلاو هنع هللا يضر قيدصلا

 لاومأ نم ائيش ةبلغلاب نوكلميال برغملا لها نا ىلع ةيعفاشلاو ةعامج

 . اهدعبو ةمسقلا لبق هذخا هبحاصل و نيملسملا

 هب قحا وهف ةمسقلا لبق هكلام هدجو نا نيرخآو دمحاو كلام دنعو
 اعوفرم سابع نبا نع ينطقرادل اهاور ةميقلاب الا هذخأيال اهدعب هدج و ناو
 كلام لاقف قبآلا يف الا ةفينح يبا نع ةياور وهو ادج فيعض هدانسا نكل

 مهيلع رهظف مورلاب قحلف قبأ رمع نبال ًادبع نا عفان نعو اقلطم هب قحا
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 قحلاف بره يا راع رمع نبال اسرف ناو هللا دبع ىلا هدرف ديلولا نب دلاخ
 نعو ةلإ يبنلا توم دعب هللادبع ىلا هدرف ديلولا نب دلاخ هيلع رهظف مورلاب

 ةياور يفو مورلا اوقل يا نوملسملا يقل موي سرف ىلع ناك رمع نبا نا عفان
 هللادبع طقسف هعرصف افوخ رمع نب هللا دبعب سرفل ا عزفف رساو ايبظ يقل

 ركب وبا هثعب ديلولا نب دلاخ ذئموي نيملسملا ريمأو ودعلا هذخأف سرفلا راطف
 ف سرفلاو دبعلا ةصق نا ناطقلا ىحب لاقو هسرف دلاخ درو ودعلا مزه املف

 . ةتؤم ةوزغ يف كلذ ناك ليق ةلع هنامز

 باتكلا لها ىلا اومكاحتي نا نيملسملل لحي الو : عجر
 نيمكاحتملا ةصق نم لاعت هللا باتك يف ام ارجز مهفكي مل وا نيكرشملاو

 مهيف لزناف نيقفانملا سأر فرشالا نب بعكو يفرشالا نهاكلا ةدرب ىلا
 ناطيشلا ديري و هب اورفكي نا اورما دقو توغاطلا ىلا اومكاحتي نا نوديري
 ىفك راهنيعب هذهف هماغيلب الوقإ» هلوق ىلا همه ليق اذاو اديعب الالض مهلضي نا

 . لقع نمل اهب

 ةزوجلاو نارفعزلا ميرحت لئاسم يف لصف
 كلذ يناعمو ناركيشلاو نويفالاو

 دمح انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمجرلا هللا مسب : هللا همحر لاق
 هللادبع ع رول ١ ملاعل ١ خيشلا ىلع مالسف { دعب امأ . ملسو هبحصو هلآو

 ام نا ينع سانلا ملعأ : الئاق فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم ديمح نبا

 ىلع ضارتعالا ةلازإ يف هتركذ امناو يل ارآتخم سيل نارفعزلا ميرحت نم هتركذ
 ركذا ناو الوق هركذا نا نع تلجعو مارح هنا رثالا يف لوق ةياكح قيرط
 رثألا يف لوق ركذ الا دقتعي مل شيفطا دمحمأ نا سانلا ملعاو فيعض هنا

 : اضيا لاقو . هنولمعتسي ةباحصلاو ٢ هنال نارفعزلا لح هراتخم ناو

۔ ١٧٣ -



 نهنال تامرحمف نويفالاو ناركيشلاو بيطلا ةزوجو دنهلا ةزوج امآو

 نهنا لقأ الف الإو مارح هليلقف هريثك ركسا امو نلكؤي الو تاركسم
 ءاش ناو حضوأ لرألاو سجاون ليقو رهاوط نهو مارح رتفملاو تارتفم
 لالحف نارفعزلا امأو 7 وأ ناخدلا ميرحت يف ةلاسر مكيلا تلسرا ةللا
 اخطل . هل ةباحصلاو لل هللا لوسر لامعتسال ليق ام ليق ولو بيط

 . بايغلاو نادبألا يف

 بونلا نع هك ىهن باوجلا : باجأف نارفعزلا نع لئسو
 نع ال نارفعزلاب خطلتلا نع ىهن امناو رفصعملا بوثلا سبلي ناكو رفصعملا
 ءيش هدسج يف لجر ةالص هللا لبقي ال لاق ، ءاسنلل امهب سأب الو هسبل

 هيلا غبصلا بحا دواد وباو يناسنلاو ملسمو يراخبلا يفو قولخ :.
 نبا لاق سرولاب ةغوبصم ةفحلم ةلز ع هل تناك يقهيبلا يفو رفصلا لع

 كلنيأرو نييناملا الا ناكرالا نم سملت كتيأر لاق ؟ جم رج نبا اي يهام

 كنيأرو نييناملا الا ناكرالا نم سمت ال كتيأر لاق حيرج نبا اي يه ام

 لهأ ةكمب تنك اذا كيأرو ةرفصلاب غبصت كتيأرو ةيتبسلا لاعنلا سبلت
 نبا لاقف ةيورتلا موي الإ تنا لهت الو ::" يذ لاله اوأر اذا سانلا

 لاعنلا امأو نييناملا الإ سمل ةنييع هللا لوسر رأ ملف ناكرالا اما رمع
 اهيف رعش ال يتلا لاعنلا سبلي هل ةلللع هللا لوسر تيأر ينإف ةيتبسلا
 ينإف ةرفصلا امأو رعشلا اهنع عزن يتلا لاعنلا ينعي اهسبلأ نا تببحأف

 لع هللا لوسر تيأر يناف لالهالا امأو اهب غبصي هع هللا لوسر تيأر
 وهو جحلاب مرحأ موي ةيبلتلاب هتوص عفري ينعي هتلحار هب ثعبنت ىتح لهي م
 نكرل ابيلغت كلذو دوسألا رجحلا نكرو نملا نكر نايناملاو ةيورتلا موي
 لمتحي سيل لاقو يناتكلا هدافا امك بونلا غبص غبصلاب دارملاو نمتلا

 اهلك ناولألا سبلي هت ث هللا لوسر ناك هتيحل غبص لمتحيو هبوث غبص

 هيلا بحأ ضيبألاو رسيت امو ضييألاو دوسألاو رفصألاو رضخألاو رمحألا

۔ _ ١٧٤



 بتكل ا ضعب ف لقف دوجوم ةيريبعل ١ حرش نع هتركذ امو هسابل رثكأ ١ وهو

 ةرثكل نكلا ل رضحتسا ال ينإ الإ ثيدحلا نم كلذ لصاو ينم سيلو

 . لاغشالا

- ١٧٥ _



۔ ١٧٦ -



 باب
 ناخدلا جرحت ف

 نمحرلا هللا مسب : هرس هللا سدق لاق بطقلا مامالا باوج نم

 { هلاو هبحصو هلوسر ىلع مالسل او ةالصلاو هدحو هلل دمحلا محرل ١

 نا ملعا الئاق دشار خيشلا ىلا شيفطا دمحمأ هبتاك نم مالسف : دعب امأ
 نا يرع هللا لوسر نع هدنسم يف دمحا ثيدح ناخدلا ميرحت يف ةجحلا
 اذا هناف بارتلا لكأ ميرحت ثيدحو رتفم ناخدلاو } ه ١ مارح رتفم لك
 عم ناخدلا برش مرحي نا ىلوألاف بسنأ هناو انقلخ هنم انأ عم هلكأ مرح
 يملا نم ا نم مهفن انا عم هنم هللاب ذايعلاو سيلبا قلخ اهنم يتلا رانلاب هترارح

 امم هوحنو عذجك اماعط نوكي ال ام لك لكأ نع يهنلا بارتلا لكأ نع
 ءاودك هب سأب الف ءاود وأ ةعفنم هيف تناكو رضي ال ام اماو رضي ال

 رانلاك راحلا ماعطلاف «رانلا انمعطي مل هللا نا» راحلا ماعطلا يف قلع هلوقو
 قلع هيپنو عنملاب قحا وه وهو هيف ماعط الو رانلاب راح هنا عم دشا ناخدلاو

 . ه ١ رمخلا ةوارطك ةوارط اه اهنأب رراحملا نع

 ريغي امو هقراف اذا هداتعا نم لقع ريغي هناو اهلثم ةوارط ناخدلاو

 لطعتم لطاب لقع الب ناسنالاو ناسنالا يفام لضفا وهو مارح لقعلا
 رييغت نع نع هللا لوسر ىبن دقو ةدعملاو نوللاو نانسالا ريغي هناو

 ىلا مكيديأب اوقلتالو)» ىلاعت هلوقو كلذ وحنو بجاوحلاو نانسالا

 ناخدلا ميرحت يف يلو نطبلا بقثيو اهيلا يدؤي ناخدلاو هگةكلبتلا

 اهتدج و اذإف ةخسن دجأ ملو ينع تعاض ةلاسر هوحن نم وا هنم طوعسل او

 هللا ءاش نا كيلا اهتلسرا

 هثبخ هجو تنيب دقو هنبخل مرحم ناخدلا امأو هللا همحر اضيأ لاقو
 هل اهتفلأف ةيكلاملا برغملا ءاملع ضعب ينم اهفيل أت بلط ةلاسر يف

۔ . ١٧١٧



 نم ج راخ راح دوسأ ناخد هناف ةبراغملا نم مهريغو سراف لهأ تبجعأف

 نم جراخلا ةعاسلا برق ناخد هبشي مفلل دسفم قرحم نتنم فنألاو مفل ١

 اذإو طسب هيف اباوج كيلا تلسرأ دقو مهذفانمو مهفونأو ةرفكلا هاوفأ

 لجو زع هللا ءاش نا كيلا اهتلسرأ اهتفلا يتلا يناسر تدجو

 هللا همحر خيشلا دعو يتلا ةلاسرلا اندجو دقو : بترملا لاق

 : هذه يهو اهلاسرإب

 تاركسملاو ناخدلا يرحت ف هتلاسر يف لصف

 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمجرلا هللا مسب : لاق
 جاحلا يديس ةمالعلا انخيش اهفلأ ةلاسر هذهف : دعبو ملسو هبحصو

 ىمسملا طوعسلاو ناخدلا مكح يف هنع هللا يضر شيفطا جاحلا نبا دمحمأ
 لاقف ةيكلاملا نم ناسملتو سراف ءاملع ضعب كلذ نع هلأس ذا ةمشلاب
 نآرقلا نم رمخلا ميرحت ةلدأ لك نا ملعا : لجو زع هلاب انيعتسم
 نا ليصفت يتأيو هريغو ناخدلا نم لقعلا ريغي ام ميرحتل ةلدأ ثيدحلاو
 ف هليزيو اهركسل لطبي اهل لايتحالاب الخ رمخلا ذاختا امأو 3 هللا ءاش
 ضعب هلحا ةيكلاملا رشعم متناو ةيعفاشلا هيف فلتخاو ةيضابألا انباحصأ

 انل ةجحلاو ةيكلاملا ضعبو ةيعفاشلا ضعب هعنمو ةيكلاملا ضعبو ةيعفاشلا

 اهقرها» : لاقف ارمخ اوثرو ماتيأ نع لجر هلأس هقلع هنا نيعناملا رشعم
 يراصنالا ةحلط وبأ ناكو ال لاق الخ هلعجا الفأ لاق } «ناندلا رسكاو
 اي تلق رمنلا تمرح املف ارمخ هل تيرتشاف متي يرجح ف ناك لوقي

 رمخلا نع لئس اذإ قلع ناك دقو ال لاق الخ اهذختا هللا لوسر

 اهتمرح و اهتساجن ىلع ىقبت نكل رمخلا دسفي حلملاو ال لوقي الخ اهذختا

۔ ١٧٨ ۔



 رييغت ميرحتلا ةلعو راكسا ثدحي مل ءيش يف للا لعج هنا ديفي كلذو

 ءىلم هنم قرفلا ركسا امو مارح ركسا ام لك ةثع : لاقو راكسالاو لقعلا

 . «مارح هليلقف هريثك ركسا ام» : قلاع لاقو مارح هنم فكلا

 ا ريغي وأ ركسي هنا هبارام لك بنجي هسفن ىلع قفشملاو
 نبرشيل» رمخلا تمرح نا دعب يع هللا لوسر لاق دقف ءامسألا هرغيالو

 يلايللا بهذت ول «اهنولحتسيو اهمسا ريغب اهنومسي رمخلا يتمأ نم سانأ
 راكسالا ةعرسل ببس وهام لك بجي عرولاو اهوبرشي ىتح مايالاو
 راتخاو لقعلا ريغي وا ركسي ام تاذلاب مرحملا امناو نيبولحلا عاتجاك
 اذكو هب لمعيالو ثيدحلا هدريو لالح ةللخلا رمخلا نا انم يفغئاصلا

 لاوز عم اهميرحت حجارلاو رمخلا هلصاو عنملاو زاوجلا هيف لاط ركسملا
 هللا يضر ةشئاع تلاق اعئام ناك نا دعب رجحك هتررريص عمو هراكسا

 نا مهاهنف ذيبنلا نع هولأسف كلع هلل لوسر ىلع سيقلا دبع دفو اهنع
 يف مكدحأ نبرشيل» لاقو ةدازملاو متنحلاو تفزملاو ريقنلاو ءابدلا يف اوذبني

 ارقن هطسو رقني عذجلا ريقنلا رضنلا رارجلا متنحلاو «هتكويو ءاقس
 . ةعرقلا ءابدلاو

 نود ةيعوألا هذه يف برشلا نع يهنلا يف ىنعملاو ءاملعلا لاق
 نوكي ىتح دادتشالاو داسفلا ىلا عرسا نوكي اهيف ذيبنلا نا اهريغ
 هللا لوسر تعمس لوقي ةدرب وبأ ناكو دعبا ةيقسالا ف وهو اركسم

 نع مكتيهن تنك» ةروكذملا فورظلا يف دايقنالا دعب هيهن دعب لوقي دقل

 اركسم اوبرتال نا ريغ ءاعو لك يف اوبرشأف مدالا فورظ يف الا ةبرشالا

 زع يبنلا ىهن لوقي رمع نبا ناكو «همرحتالو ائيش لحتال فورظلا نإف
 رارجلا يف مه صخرف ءاقس نودجي سانلا لك هلع يبنلل ليق ةيعوألا نع
 رباج ناكف اركسم اوبرشيال نا ريغنوؤاشيام يف اوبرشي ناو ةتفزملا ريغ
 ذبني ناو اعيمج رمتلاو بيبزلا ذبني نا للع هللا لوسر ىهن لوقي هللادبع نب

۔ ١٧٩ -



 بطرلا ذبني ناو اعيمج رسبلاو بيبزلا ذبني ناو اعيمج بطرلاو رسبلا

 كلذ برشي نمو هتدح ىلع دحاو لك اوذبنا لوقيو اعيمج بيبزلاو
 نع ىهني تع ناك وأ ادرف ارسب وأ ادرف ارمت وا ادرف ابيز برشيف مكنم
 . هاذبنيف نيئيش نيب عمجي ناو وهزلاب حلبلا طلخي نا

 انوكي نا ةفاخم رسبلا نم ذيبنلا هركن انك كلام نب سنا لاق

 برشلاب لجوع ناف هيلا راكسالا ةعرس ةفاخم لوقنو هعطقن انكو نيئيش
 لوسرل ذبنن انك اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور ام ىلإ ىرت الأ سأب الف
 نم ةضبقو رمت نم ةضبق ذخأنف ىرع هلو هالعا ءاكوب ءاقس يف هع هلل
 هذبنو ةيشع هبرشيو ةوذغ هذبنف ءاملا امهيلع بصن مث هيف امهحرطنف بيبز
 . ةودغ هبرشيو ةيشع

 لوا هل ذبني هلع هللآ لوسر ناك امهنع هللا يضر سابع نبا لاق
 ةليللاو ودفلاو ءيجت يتلا ةليللاو كلذ هموي حبصا اذا هبرشيف ليللا

 بصنف هب رمأ وا مداخلا هاقس يش يقب ناف رصعلا ىلا دغلاو ىرخألا

 يضم لبق كلذو داسفلا ىلا هب ردابي الئل مداخلل هيقسي ناك امناو
 يف لاق هناطيش هذخأت ملام ريصعلا اوبرشا لوقي رمع نبا ناكو ثالنلا
 ةمجعم نيشب ناركيشلاو نويفالاو ةشيشحلا اولاق مهنا ملعاو ثالث

 نارفعزلاو ليق كرشل ةزوجو بيطلا ةزوجو ربغلاو جنبلا وهو ةحوتفم
 . اهيقابب هريغو اهضعبب يوونلا حرص ةركسم اهلك

 ةيرطملا ةدشلا عم لقعلا ةيطغت ت راكسلالاب انه دارملا رجح نبا لاق

 الب ولو ورييغت لقعلا ةيطغت هدارمو عئاملا ركسملا تايصوصخ نم اهنال
 لها نم انباحصا ضعب يل ىكح الثم ءاكبلاو كحضلا ثدحي اك راكسا
 ىلع نوكحضيو نومسبتي الاجر رادلا يف دجوف اهيف اراد لخد هنا ةيادرغ

- ١٨٠



 ام مهمعطمل لاقف اعئامو اماعط اولكا دقو تقولا كلذ يف رارمتسا
 نا ةيعفاشلا بهذمو انبهذمو ةزوج هزوج ام مهتمعطا لاقف مهتمعطا

 وه امم لقعلا ريغي ام اماو ةمرحم اهنا اك ةسجن ةعئاملا تاركسملاو رمخلا

 امو ناسنالا يف ام مظعا وهو ةلماك ةيد لقعلل نا مث اعطق رهاطف تابن

 تاقوا يف هباهذ ثيح نم ريداقم هقفلا ف هلو هردقبف هنم صقن

 حرش يف اهتركذو كلذ ىلع ةيدلا هل بسحت اهضعب وا اهلك تاولصلا
 . هريغ وا تابن وا دماج وا عئام نم هريغي ام لمحي فيكف ليللا

 : رعاشلا لاق

 اذ املو ةر لب لقعل ١ ةميق

 ةشيشحب هتعب لهجلا اخا اي

 وا ركسم ءيشلا نا تبث اذاف تاردخم راجشالا كلت ىمستو
 اذه قافنلا سيلو قافنلاب رفك ةحراجلاب رفك ةمعن رفك هلامعتساف ردخم
 ةمعن رفك مكو ارخأتم يمس دقو ةمعنلا رفك نم تركذ ام لب كرش رامضا

 يفو مدقتم وه كلذو دربملا لماكلا يف تيأر لب قافن رفك هيمسن ام
 رمضي ملو ةريبكلا لعاف يف قافنلا تابثا ريغصلا عماجلا حورش ضعب
 رامضا وه بلقلا قافنو هحراجلا قافن هامسو ديحوتلا راهظا عم كرشلا
 يف ءاج ام لكف رمخلا لامعتساك اهلامعتساف ديحوتلا راهظا عم كرشلا
 ءايشالا كلت يف وهف كلذ ريغ وا اهعناص وا اهعئابو رمخلا براش ديعو

 ىلاعت هللا نع مهفلل ةلآ هنال هءاقب عراشلل دوصقملا لقعلا ةلازا عماجب

 راثيإ ىلا ةليسولاو ناويلا رئاس نع ناسنالا هب زيمتملاو ع هلوسرو
 تامرحملا بنتجتو ضئارفلا ىدؤت هبو صئاقنلا نع تالامكلا
 ةفورعملا ةشيشحلاو هرييغت لحي فيكف تابحتسملا قؤتو تاهوركملاو
 نم ةعامج دنع حصألا ىلع رمخلا براش دحي اك اهبراش دحي رمخلاك مارح

۔- _ ١٨١



 جازملاو لقعلا دسفت اهنال رمخلا نم ثبخا يهو بدؤي ليقو ءاملعلا
 ريغو ةبيجع ةنثايدو حيبق ثنخت اهيطاعتم يف ريصي ىتح ابيجع اداسفا

 هلاوحأ نم دهاشيو ةتبلا يش ةءورملا نم هل ريصي الف دسافملا نم كلذ

 ىلع ةثايدلا نمو ءاسنلا عبط نم رشا ىلا هبالقناو هداسفو عبطلا ةثونخ

 اذكو باجعلا بجعلاب هنم لقاعلا يضقي امم بناجألاو هلهاو هتجوز

 ىلا يضفت اهنا ةهج نم ثبخا رمخلاو امحنو نويفألاو جنبلا يطاعتم
 هللا ركذ نع دصي امهالكو شطبلاو لاتقلاو ماصخلاو هريغ ىلا لايصلا

 ءاملعلا فالتخا ببسو حئابقلا كلت نم اهيف ام عم ةالصلا نعو
 ةمرحم ةدماجلاو ةسبن يه ليقف ابارش تسيل ةدماج اهنوك ةسابنو ادحاهيف

 ليقو ةرهاط ليقو ةيعفاشلا ضعبو ةلبانحلا دنع حيحصلا وهو رمخلاك
 ةعئاملاف لوقا هبو ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهو اهدومجب اهدومجل رهاط

 ىلعو سجن وهف اعئام اهنم روصت ام ليق دقو ةرهاط ةمرحم ةدماجلاو ةسبن
 اظفل ةركسملا ةرمخلا نم هلوسرو هللا مرح اميف ةلخاد يهف لاح لك

 انك نيبرش يف افا هللا لوسر اي : يرعشألا ىسوم وبا لاق ىنعمو
 نم وهو رزملاو دتشي ىتح ذبني لسعلا نم وهو عتبلا نميلاب امهعنصن
 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ناكو لاق دتشي ىتح ذبني ريعشلاو ةرذلا
 «مارح ركسم لك» دل هللا لوسر لاقف همتاوخب ملكل ا عماوج ىطعأ دق

 بورشمو لوكأمو دماج و عئام نيب قرفي ملو« مارح وهف ركسأام» لاقو
 برشيو لكؤي امهنم لكف باذت دق ةشيشحلاو اهب مداتي رمخلا نا ىلع
 تنثدح امناو يضاملا فلسلا دهع ىلع نكت مل اهنال ءاملعلا اهركذي مل امناو

 اوبرخ ذاذش كرتلا نم نوكرشم ماوقا مهو مالسالا دالب ىلا راتلا ءيجم يف
 هللا ذقنا مث اضيا اهوبرخو دادغب ىلا دنقرمسو ىراخب ءارو نم مالسالا دالب
 نامزب اوعجر امدعب ةرفكلا نم اماوقأ مهيلع هللا طلس مث مانالا مهنم

 نسحا امو رفكلا ةنايد نم عاونا ىلع مهو اندهع ىلا كلذ نم اونهوف
 : ليق ام

۔ ١٨٢ _۔



 الالح اذك اهعرازو اهلكأف
 ناتبيصم يقشل ١ ىلع كلتف

 سفنالل اهنيز هنال ةشيشحلاب هتحرف لثم سيلبا حرف ام هللاوف

 انيزح ايكاب هيلا ءاج اباش نا ناورم نب كلملا دبع نع يكح ةسيسخلا

 امو لاقف ؟ ةبوت نم يل لهف اميظع ابنذ تبكترا ينا نينمؤملا ريمأ اي لاقف

 نع ةبوتلا لبقي هناف هللا ىلا بتف وه امو لاق مظع يبنذ : لاق ؟ كبنذ

 تنكو روبقلا ا شبنا تنك نينمؤملا ريما اي لاق تائيسلا نع وفعيو هدابع

 اربق ةليل تشبن نينمؤملا ريمأ اي لاق تيأر امو لاق ةبيجع اروما اهيف ىرا

 اذاو ج ورخلا تدراو هنم تفخف ةلبقلا نع ههجو لوح دق هبحاص تيأرف
 ؟ ةلبقلا نع ههجو لوح اذامل تيملا نع لأست الأ لوقي ربقلا يف لئاقب
 هلثم ءازج اذهف ةالصلاب افختسم ناك هنال : لاق ههجو لوح اذامل تلق

 لسالسلاب دش دق اريزنخ لوح دق هبحاص تيأرف رخآ اربق تشبن مث
 لأست الأ لوقي لئاقب اذإو ج ورخلا تدرأف هنم تفخف هقنع يف لالغالاو
 ريغ نم تامو رمخلا برشي ناك لاق اذامل تلق بذعي اذاملو هلمع نع
 ران نم داتوأب ضرالا يف دش دق هبحاص تدجوف رخآ اربق تشبن مث ةبوت
 الأ تيدونف ج ورخلا تدراو تعجرو هنم تفخف هافق نم هناسل جرخاو

 ناكو لوبلا نم زرحتي ال ناك لاق اذامل تلقف يلتبا اذامل هلاح نع لأست
 تدجوف رخا اربق تشبن مث هلثم ءازج اذهف سانلا نيب ثيدحلا لقني

 هنع لأست الأ يل ليقف جورخلا تدراو تفخف رانلاب لعتشا دق هبحاص
 تشبن مث هلثم ءازج اذهف ةالصلل اكرات ناك لاق هلاح امو تلق هلاح نعو

 ىلع مسان تيملاو عطاس رون هيفو رصبلا دم ىلع عسو دق هتيأرف رخآ ارق
 جورخلا تدراو ةبيه ينتذخاف ةنسح بايث هيلعو هرون قرشا دقو ريرس
 هنا ليقف اذامل تلقف ةماركلا هذه مركأ امل هلاح نع لأست الأ يل ليقف
 دنع كلملادبع لاقف هتدابعو لجو زع هللا ةعاط يف أشن اعئاط اباش ناك
 هعاطا نم هللا انلعج نيعئاطلل ةراشبو نيصاعلل ةربعل كلذ يف نا كلذ
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 ركذ ام عئاطلا ةماركو كلذ رمخلا باقع ناك اذإف همركو هنمب هنع يضرف

 وأ ركس ١ مارح يهف اهلكأي وأ لقعل ١ ريغي وأ اهنع يهلي ام برشي فيكف

 لقعلا ىمسي امناو رتفمو ركسم لك نع ىهن ع هللا لوسر ناف رتفا
 لقعلا ليزي هنال مارح ريغي وا ركسي ام لكف حئابقلا نع عنمي هنال

 ١ هصقني و .

 اهمسا ريغب اهنومسي رمخلا يتمأ نم سانأ برشي» : هلع لاق
 لعجيو ضرألا مهب هللا فسخي تاينغملاو فزاعملاب مهسوؤر ىلع برضي
 يف ردخلاو روتفلا ثرويام لك رتفملا ءاملعلا لاق «ريزانخلاو ةدرقلا مهنم
 ينارقلا ىكحو ردختو ركست اهلك تاروكذملا هذهو فارطالاو ءاضعالا
 امناو كرش ا دقف اهلحتسا نمو الاق ةشيشحلا مرحت ىلع عاتجال ا ةيميت نباو

 ةئاملا رخا يف ترهظ امناو مهدهع ىلع نكت مل اهنال فلسلا اهيف ملكتي مل

 تابنلا نا الوق يدرواملا ركذو راتتلا ترهظ نيح ةعباسلا لواو ةسداسلا

 . دحلا هيف دحي ةيرطم ةدش هيف يذلا

 هنع هلقنو ةركسم اهنا بيطلا ةزوج يف ديعلا قيقد نبا لاق
 لعجف دامع نبا غلابو . هودمتعاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا نم نورخأتملا

 نع يكح ام لقن امل هنأ كلذو ةروكذملا ةزوجلا ىلع ةسيقم ةشيشحلا

 اهنوك نيب ةشيشحلا راكسا يف قرف هنا رصع ءاهقف ضعب نم القن ينارقلا
 اهناف ليبذتلا وا يلقلا يا سيمحنلا دعب اهفالخب اهيف راكسا الف ارضخ
 نارفعزلاو بيطلا ةزوجب ةقحلم اهنال قرف ال هنا باوصلاو لاق ركست

 ةزوج بيطلا ةزوج لثمو تاركسملا نم يهو جنبلاو نويفألاو ربنعلاو
 . ركستو رتفت وا ردخت اهنال ةمرحلا يف ءاوس اذك يه كرشلا

 جنبل ١ لب ةشيشحلا راكسا ىلع ةلبانحلا ةيعفاشلاو ةيكلاملا قفارو

ينايشيغنرملا يواتف يفو ةيميت نبا ةلبانحلا يرخأتم ماما هراكسا ىلع صنو



 الو ليخلا ثانا يا كامدلا نبلو جنبلا نم ركسملا ةيفنحلا نم

 . هبراش دحم

 ديعلا قيقد نبا مالك نم مدقتو يسخرسلاو صفح وبا لاق
 راكساب لوقلا مهمزل هراكساب ةيفنحلا لاق اذاف جنبلاك يزوجلا نبا هريغو

 ةيفنحلا نكل ةيلبنحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيضابالا دنع ةزوجلا

 ىلع ةسيقملا ةشيشحلا يف كلذ لصاو ةردخم وا ةركسم اما اهنال ءاضتقالاب

 ديعلا قيقد نباو بذهملا حرش يف ةيعفاشلا نم يوونلا حرصو ةزوجلا
 . ةركسم اهنا هتركذت يف قاحسا وباو

 يف كلذ لخدي دقو اندنع فالخ اهيف فرعي الو ينكرزلا لاق
 وا موتكملا وس فشكناو موظنملا همالك لتخا يذلا هناب ناركسلا فيرعت

 يفارقلا نع ليقو ضرعلا نم لوطلاو ضرالا نم ءامسلا فرعي ال يذلا
 اهنا اوراتخاو هيلع اودرو اميرحت كلذب يفكو ركست الو لقعلا دسفت اهنأ
 عجرملا مهيلاو ءابطالا نم تاياب ءاملعلا ركسم اهنا ىلع صنو ةركسم
 نا قيقحتلاو هبهذم يرخأتم نم هعبت نمو ةيميت نبا كلذكو كلذ يف
 قالطالا اذهو برطو ةوشن عم لقعلا ةيطغت هب داريو قلطي راكسلالا
 ركسملا نيب نوكي لوألا ىلعو قلطا اذا راكسالا نم دارملا وهو صاخ
 ردخم ركسم لك سيلو ركسم ردخم لك ذا قلطم مومع ردخلاو
 ريدختلا هنم دارا وا امثرحنو ةزوجلاو ةشيشحلا ىلع راكسالا قالطالاف

 رمخلا وحنب ركسلا نأش نمف صاخلا هانعم هب دارا كلذ نع هافن نمو
 نأش نمو هيمحلاو هدبرعلاو برطلاو طاشنلاو هوشنلا هنع دلوتي نأ
 ريدخت نم كلذ دادضا هنع دلوتي هنا ةشيشحلاو ةزوجلا وحنب ركسلا

 . ةيمحلا مدعو مونلاو توكسلا لوطو هروتفو ندبلا

 يف ركذام هيف دج وي رمخلا ةبرش ضعب نا ينارقلا يلع ينك رزلا دروا و
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 يفرصقلاناامك دارفالا ضعبج ورخ هيف رثؤيال ةنظملاب طينام نا باوجلاو رمخلا
 هتايئزج نم رينك يف ةقشملا دجوت مل ناو زاج ةقشملا ةنظمب طفي امنا رفسلا
 ريدختلاب ربع نمو راكسالاب ةشيشحلا وحن يف ربع نم نيب فالخ الف

 اهنا ءالهجلا نم معز نمو قبس ام وهو صاخ داسف هب دارملاو داسفالاو
 لاق نم نا هبهذم لها ورقاو ةيميت نبا لاق اغيلب اريزعت رزع ردغت ال
 انركذ ام عم ةزوجلا لامعتساب رطاخي نمم بجعلاو كرشا لالح ةشيشحلا

 ريغب اعيمج لصحت هضارغا نا عم ةدسافلا هضارغال مثالاو دسافملا نم
 موقي هنوناق يف انيس نبا ءابطالا سيئر لاق دقو لالح وه امم ةزوجلا
 نم ةمالسلا عم اهب ضرغلا ليصحت يف لبنلا نم اهنزو فصنو اهنزو اهماقم
 . ةزوجلا نم ندبلل ةلصاحلا راضملا نمو بنذلا

 ةشيشحلا نا ةيعفاشلا ضعبل ريغصلا يواحلا حورش ضعب يفو
 نبا ركذو سجنيال تابنلا نأب ضعب هطلغو ةركسم اهنا تبث نا ةسجن
 تناك امل نكل رمخلاك ةشيشحلا يف بجاو رمخلا دح ينعي دحلا نا ةيميت
 بهذم لاوقأ ةثالن ىلع اهتساجن يف ءاهقفلا عزانت ابارش تسيل وأ ادامج

 ليقو ةرهاط ليقو . ىهتنا حيحصلا وهو ةسجن ليقف هريغو لبنح نب دمحأ
 نال اضيا ناويحلا ةشيشحلا ماعطا مرحيو ةرهاطف الاو ةسجنف تييذآ اذا

 سأب الف اهيلا قاسي نا نودب هدحو اهلكأي نا اماو اضيا مارح هراكسا
 اهفلتم ىلع نامض الو ديعلا قيقد نبا لاق هدي ف وه نم وأ هكلام ىلع

 سأرلا عدصت ىلوألا يف ةسباي ةيناثلا ةجردلا يف ةراح ىهو رمخلاك
 ملس لقع يذ لك ىلع نيعتيف ينملا ففجتو نطبلا دقعتو رصبلا ملظتو
 ىه يتلا راضملا نم هيلع لمتشت ام قبس امم اهريغك اهبانتجا مقتسم عبط و
 امهريغو سأرلا عادصو ينملا فيفجت نم أشن امبرو كالهلا يعادب أدتبم
 . راضملاو دسافملا مظعأ

 ةفرعم يف هنامز ةساير تهتنا هيلاو يمنيهلا راطيبلا نبا لاق مث نمو
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 بنقلا نمو ةيذغألاو ةيودألا يوقل عماجلا هباتك يف باشعالاو تابنلا

 نيتاسبلا يف عرزيو رصم ريغب هرا ملو بنقلا هل لاقي ثلاث عون يدنهلا
 ردق اريسي ناسنالا هنم لوانت اذا ادج ركسي وهو ةشيشحلاب ىمسيو

 هلمعتسا دقو ةنوعرل ا دح ىلا هجرخا هنم رثكا نم نا ىتح نيم د وأ مهرد

 ضعب لاق ، تلتق امبرو نونجلا ىلا لاحلا مهب ىداو مهلوقع تلتخاف موق

 مماهبلا هنع رفنت لوكأم ردق امف اهلوانتت ال مئاهبلا نا انل لقن دقو ءاملعلا

 قرحيو اهاوق للحيو اهخسميو نادبالا ليحي امم قبس امم اهريغك يهو

 يف هرصع ماما ايركز نب دمحم لاقو نوللا رفصيو اهتابوطر ففجيو اهءامد

 تلق اذا يا ةبوطرلا ةلقل ينملا ففبتو ةئيدر ةرينك اراكفا دلوتو بطلا
 للعلا حبقاو ضارمألا راطخا ثودحل اببس ناك ةيسيئرلا ءاضعالا ةبوطر

 : ارعش

 الهج. ةشيشحلا لكأي نمل لق

 اذاملف ةردب لقعلا ةيد

 تام اهاناع نمم اريثك نا رصحلا قوفي عمج نم انغلب دقو لاق {.
 لسلاو قدلا نم ةددعتم ضارمأب اولتباو مهوقع تلض نيرخاو ةاجف
 : ارعش _ هرمغتو لقعل ا رتست اهناو ءاقستسللاو

 هرامخو هراوع حالف ادغو هراعش شيشحلا لكأ ادغ نم اي

 هرارض عيشا ال تضرتعا ام فراخزب ىدهلا ننس نع تضرعا
 هراد دعبت نا رمأي عرشلاو ىوهلا ىلا ليمت نا ىهني لقعلا

 ةراسخ نيرظانلل ادب اهيف ةوهش ةرهز ءادرب ىدترا نمف
 هراع ليوطلا وهف اهرش نم اذوعتم اهرش نع بتو رصقا
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 ةيويندو ةينيد ةرضم نورشعو ةئام اهلكا يفو ءاملعلا ضعب لاق
 ندبلا ضرعتو ةيزيرغلا تابوطرلا ففجتو ةيدرلا ةركفلا ثروت اهنأ اهنم
 ففتو لسنلا عطقتو سأرلا عدصتو نايسنلا ثروتو ضارمألا ثودحل
 لسلاو قدلاو هداسفو لقعلا فالتخاو ةأجفلا توم ثروتو يملا
 رشلا ءاشناو رسلا ءاشفاو ركذلا نايسنو ركفلا داسفو ءاقستسالاو

 مدعو ةروعلا فشكو ةدوملا صقنوةءورملا مدعو ارملا ةرثكو ايلا باهذو
 يف عوقولاو تاولصلا كرتو سيلبا ةسلاحمو سيكلا فالتاو ةريغلا
 بقنتو ماودلا ىلع ةشعرلاو ماقسألا يلاوتو ماذجلاو صربلاو تامرحملا
 رعش طوقسو نانسالا داسفو مفلا نتنو رخبلاو مدلا قارتحاو دبكلا

 لسكل او مونل ١ ةرثكو لشفل او نينيعلا ءاشغو نانسالا ةرفصو نافجالا

 انابج عاجشلاو اليلع حيحصلاو اليلذ زيزعلا ديعتو لعجلاك دسالا لعجتو
 عمسي ال ملك ناو عنقي ال يطعا ناو عبشي ال لكأ نا اناهم ميركلاو

 ثروتو ةنطبلا ثدحتو ةنطفلا بهذتو املبا يكذلاو امكبا حيصفلا لعجت
 توملا دنع نيتداهشلا يسنت اهحئابق نمو ةنجلا نع دعبلاو ةنعللاو ةقعلا

 . اهحئابق ىندا ليق

 ديزي لب قبس امم هريغو نويفألا يف ةدوجوم اهلك حئابقلا هذهو
 كلت هيلكآ لاوحا نم دهاشي اك ةقلخلل اخسم هيف نأب هريغو نويفألا
 ثرأو ةلاح رسخأ ىلا مهتروريصو لقعلاو ندبلا خسم يه يتلا حئابقلا
 طق نوليمي الو باطخب نولاهتي ال باصم عظفاو خسواو رذقاو هتئيه
 ىلاو تالامكلا مدا وهو تاورملا مراوخ ىلا الا نودت الو باوجل
 نا لهاجلا بحي مهنم دهاشت يتلا مئاظعلا هذه عم مث تالالضلا شحاوف

 مههوجو ىلع امم ايماعتم ةرئاجلا ةلاضلا مهتقرفو ةرساخلا مهترمز يف جردني
 ةرفكلا نم نوكي نا هيلع ىشخي كلذ ةرتفلا نم اهيرتعي امو ةربغلا نم
 نم هيلع لمتشا ام هدنع نابو بلاثملا هذه مهيف هل تحضتا نمف ةرجفلا

 يذلا نوبغملا نوتفملا نم وهف مهوذح اذحو مهوحن احن مث بئاعملا ةرثك
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 هللا هنعل هنأل نونملا بير هب صبرتي ناك نا دعب هلما ةياغ هيف ناطيشلا غلب
 ديري ال ذا ةركلاب يبصلا بعلي امك هب بعل ةطرولا هذه يف ادبع لخا اذا

 لاز لامكلا ةلآ وه يذلا لقعلا نأل هلعف ىلا هقباسو الا ائيش ذئنيح هنم

 ام سنبف رانلا لها نمو اليبس لضا وه لب ماعنألاك راصف هلحم نع
 ةفصلا كلتب ةرخالاو ايندلا معن عاب نمل فاو اليقم وأ اتيبم هسفنل هيضر
 نم كلذ نا تققحت دقو هتفلاخم نع انامحو هتعاطل هللا انقفو ةرساخلا

 رمخلاك اهلعجو يبهذلا غلابو ةرمخلاك هريغو ةعرز وبا اهلعجو رئابكلا
 دحلا لدب ريزعتلا لعجو ةساجنلاو دحلا هريغ فعضو دحلاو ةساجنلا يف

 همزلتو اهلكآ قفاني ينعا رفكي ءايشألا كلت ينعا ةسبن اهنا ىلعو
 لكأل ىرخألاو رتفملا هلكاو ركسملا برشل امهادحا ناتظلغم ناترافك
 . كلذ ريغ ليقو ةدحاو ليقو تاذلاب سجللا

 ةشيشحلا وه يدنهلا بنقلاو ةمرحم يه لاح لك ىلعو
 ىمستو ةشيشحلا مهضعب لاق نونلا ديدشتو اهرسكو فاقلا مضبو

 نم مهريغ الو ةعبرألا ةمئألا اهنع ملكتي مل ةيرديحلاو يدنهلا بنقلا
 ةئاملا رخآ يف ترهظ امناو مهنامز يف نكت مل اهنال فلسلا ءاملع
 راتتلا ةلود ترهظ نيح ةعباسلا لوأ يف ترثكو تديازتو ةسداسلا

 بجيف لقعلل ةدسفم وأ دحلا هيف بجيف ةركسم يه له فلتخاو
 ناو بهذملا وهو ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهو ريزعتلا

 اهنا ءابطالا هيلع عمجا يذلاو ليق بدا لقعلا دسفيام اهنم لمعتسا

 يف يزاريشلا قاحسا وبا هب مزجو مهنم ريثك لب ءاهقفلا مزج هبو ةركسم
 اندنع افالخ اهيف فرعن الو اليلق رم امك بذهملا حرش يف يوونلاو ةركذتلا
 اهتلكا ناف بارشلاك ةركسم اهنا حيحصلا لاق هنا يلبنحلا ةيميت نبا لقنو
 حتفب جنبلا فالخب اهنولواتي كلذكو اهنع نوركسي يا اهنع نوشني
 عجوو رونبلاو ماروألا عاجرأل نكسم نبج لقعلل طبحم تبن وهو نوكسف
 يوادتلا زوجي ال نكلو ضيبألا اهملساو رمحألا مث دوسالا هلبخاو نذالا
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 ةيكلاملا نم ينونملا لاق لوقلا اذه يف ركسي الو ريغي جنبلاو مارح وه امب
 ادحا دجت الو جنبلا فالخب اهلجا نم مهلاومأ اوعاب امل ًابرط اهيف نا الول
 الا كلذ يف فلاخ نم رن مل يشكرزلا لاقو اناركس اهب لكأيل هراد عيبي
 اهنا ىلع ًاررضو اعفن تابنلا لاوحأب ءاملعلا صن لاق هدعاوق يف ينارقلا

 لب ةرصنلاو لاتقلا ىلا نوليمي ال مهنال ةدسفم اهنا يل رهظي يذلاو ةركسم

 . ءالا ١ مه ضرع امبرو ةنكسمل او ةلذلا مهيلع

 امم مظعا ثيبخ ا ى خ يأو ثئابخلا مهيلع مرحيو : العو لج هللا لاق

 لوانت نا كش الو اهظفح باجيا ىلع للملا تقفتا يتلا لوقعلا دسفي
 نم هل امك كسمتملا لوقلاو لقعلا ماظتنا يف رييغتلا رثا هب رهظي ةشيشحلا
 ام اهنم لقعلا دسفيام لوانت ةمرح جتنيام ةياغ اذه لقعلا رون

 لوسر تلأس نميلا لها نم يريمحلا يمليد لاق حيحصلا وه امك دسفيال

 ابارش ذختن انإو اديدش المع اهيف جلاعن ةدراب ضرأب انإ تلقف دقع ب هللا

 تلق ركسي له لاق اندالب درب دريو انلامعأ ىلع هب ىوقتن حمقلا هذه نم

 مهولتاقف هوكرتي مل ناف لاق هيكرات ريغ سانلا ناف تلق هوبتجاف لاق معن
 مملا رسكب ةرزملا مرح اهلجا نم ملا ةلعلا ىلع هيبت هع ه ادهو
 لكف ةلعلا يف هكراش املك هيلع ساقيف ريعشلاو ةرذلا ذيبن ءارلا ناكساو

 ليقو مرحيف هتوق كلذ لمعت ةشيشحلاو هميرحت بجو هلمع لمع ءيش
 يف نوكي ميرحتلا نم ناخدلا يف ام اذكو لمعي ال ليلق كلذ يطاعت
 يف لخاد كلذ نال ليلقلا ميرحت قحلاو ةمشلا هنومسي نيذلا طوعسلا

 . هليلق مارحف هريثك ردخي ام اذكو مارح هليلقف هريثك ركسا ام ىنعم

 ركسم لك نع لإ هللا لوسر ىهن اهنع هللا يضر ةملس مأ نعف
 راسكنالا وهو روتفلا ثروي ام رتفمو ركسم لك نع ىوريو ردخمو
 وهف ةكرحلا قيطي الف فارطالا يف ءاخرتسالا ءاخلا حتفب ردنخلاو فعضلاو
 نم اهوحنو ةشيشحلا ميرحت ىلع ليلد لدا ثيدحلا اذهو روتفملا نم صخا
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 نم مونلا رثكي كلذلو ةردخم ةرتفم تناك ةركسم نكت مل نا اهناف تاردخلا
 لقني غامدلا ىلا دعصي راخب اهنم لصفني هنال مهسوؤر لقنتو اهيطاعت
 ردخي الو رتفي ال هنال اهنم ليلق مرحي ال هنا يوونلا معزو هنم سوؤرلا
 ليلقلا هنم مرحي ركسملا هدري تلق ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع دمتعملا وهو
 سجن رمخلا نأب اوقرفو مارح هليلقف هرينك ركسا ام ثيدحل ريثكلاو
 نم ليلقلا ةمرح ردابتي تلق رمخلا ليلق مارح كلذلف رهاط تايفلاو
 هريغك ركسا ام هلوق ىلا ىرت الا ةركسم اهنوك لب ةسجن اهنوك نم رمخلا
 ةساجنلاب ال ةمرحلاب ربعف مارح هليلقف هلوق ىلاو راكسالاب ربعف مارح هليلقف
 بذهملا حرش يف اذه يوونلا صن لب ةسجن يه لب اهتراهطب لوقن انسلو
 قايسو مارح هليلقف ك هلوق عم اهليلق ريج فيكف ةركسم ةشيشحلا نا

 . ريدختلاو راتفالا راكسالاب ديري نا يبأي همالك

 ليلق ال ةشيشحلا نم ءيش لوانت زوجيال هنا هجتملاو يشكرزلا لاق

 هيميت نباو يفارقلا مهنم دحاو ريغ اهميرحت ىلع عامجالا لقن دقو ريثك الو
 اهميرحت نأب يشكرزلا هضرتعاو كرشأ يا رفك دقف اهلحتسا نم ناف الاقو
 رفك اهميرحت ىلع عامجالا نم مزلي الف ةرورضلاب نيدلا نم امولعم سيل
 نأب ةرورضلاب نيدلا نم امولعم هيلع اعمج ركنا اذا رفكي امنا هنال اهلحتسم
 هنال رفكل ١ ملسنال نكل كلذ انملس لاق هتفرعم ف ماعلاو صاخلا كرتشي

 . نيهجولا دحا ىلع ايعطق عامجالا ليلد نوكي نا دبال

 كرشي ال بنعلا ريصع ريغ ركسملا لحتسأ نم هنا يعفاشلا ركذ دق و
 هنا ىدلاو باوصلاو نيبم لالضو اطخ اذه انلق ركسي ل ولو دحم نكل

 قيقد نباو يوونلا مزج و ركساام ىلع عامجالاو ثيداحألا دراوتل كرشم
 ضعب لاق لب كلذك سيلو هيلع عامجالا ىكح و ةشيشحلا ةراهط ديعلا
 نم عفان دوسألا يرصملا شاخشخلا نبل وه نويفالاو اهتساجنب ةيعفاشلا
 هلامعتسا زوجيال نكل موهفم عفان هليلق و ةردخم نيعلا يف ةصاخ ةراحلا ماروألا
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 ليلقلا نال ةشيشحلا نم العف هنم ىوقا هنم ليلقلاو يبصلاو ةبادلا يف ولو
 هلامعتسا ءادتبا يف وا ةجزمالا ضعب يف اذه لعلو ادج هنم ركسي هنم

 رم امك ةمجعملا نيشلا حتفب ناركيشلا اذك و دهاش نم دهاش ام فلاخ الاو

 بيطلا ةزوج و هبح لكؤي ةرضخلا مئاد تبن وهو فاكلا مضو اضيا لمهتو
 لو ريثك و يشكرزلا ديعلا قيقد نبا هيلعو كرشملا ةزوج اذكو ركسم مارح
 ليلق انتمئا ضعب زاجا يلزربلا مساقلا وبا لاق دقف ليق اميف ةيكلاملا هدمتعي

 باوصلا ةيودا عم اهطلخ مهضعب طرتشاو غامدلا نيخستل بيطلا ةزوج
 . ه ١ مومعلا

 ال تلكا نا دنهلا ريقاقع لكأ عنمي نم مهنم نوحرف نبا لاقو

 ةزوجلاو لقعلا دسفأ ام الإ عفانملا نم ريغو مضهلل ال ةشيشحلا هل لكوت
 لاق . زئاج اهليلق تادسفملا نم ناركيشلاو جنبلاو نارفعزلا ريثكو
 أطخ كلذ نوحرف نباو يلزربلا هزاجا تلق ًاعاجإ ةرهاط اهنا عم يشكرزلا

 . رمخلاك امهو امهرينكو امهليلق مرحي رتفملاو ركسملا ناف طلغو امهنم

 تدازو ةشيشحلا يف وهو تامومذملا نم رمخلا يفام لك ضعب لاق
 لقعلا داسفك امهيف ةشيشحلا راضم و نيدلا يف رمخلا راضم رثكاو ةشيشحلا
 ىلع فوقولا ىلع ناسنالا اهتاعارم لمحت ةسيفن بادآ يهو ةءورملا ملعو

 يف عوقولاو ةالصلا كرتو ةروعلا فشك و تاداعلا ليمجو قالخالا نساحم

 يف عماجي نا بح يهو ةنبالا ثروتو لسنلا عطقت اهنا مدقتو تامرحملا
 كلتف هندب وأ هنيدل بيري ام بتجي نا القعو ًاعرش لقاعلا ىلعو ورب د

 ل ول ةركسمو ايندلاو نيدلل ةرضم اهنا ءابطالاو ءاملعلا لوق عم ءايشألا

 ال ام ىلإ كبيري ام عد» : هلع هلوقل اهنع ةطوحلا نم لقا ال ناكل حصي

 ةعرسل نيطيلخلا نع يبنلا نم ع هنع درو ام داو نم اذه لب «كييري
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 يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبا نعف امهيلا راكسللا
 . نيطيلخ لك اذكو اعيمج بيبزلاو رمتلا برشي نأ ىهن هقلع هللا لوسر نا

 كلذ ريغ ىلع امأو دسفاو رمتخا نا كلذ ةديبع وبأ لاق : :عيبرلا لاق

 اذإ وه امنا ميرحتلا ره ه يذلا يبنلا كلذ نا هللا همحر ينعي سأب الف هجولا

 ريغف نيطيلخلا ركذ هلك ع يبنلا صخي ج اذاملف اذه نيعي الاو دسفاو رمتخا

 تيقب ولو ةمرح الف يأ سأب الف رمتخي مل اذاو ركسا اذإ مارح طيلخلا
 ىلع ةيكلاملا نم لاطب نبا صن دقو هللا همحر ةديبع يبأ دارم اذه ةهاركلا
 هنا يوونلا لاق اذكو لاحلا يف ركسي مل ولو نيطيلخلل عرسي راكسلالا نأ
 دح اغلبي مل امهنأ نظيف دتشي نأ لبق طلخلا ببسب راكسالا امهيلا عرسي

 . اغلب دقو راكسلالا

 دقو ميرحتلل وا ركسي مل ولو هيزنتلل يبنلا نا روهمجلا بهذمو
 ةيكلاملا ضعب لاق . هتمالع ىفختال وا اركسم راص اذا كلذ مرحي امناو ركسا

 ببس نا يدوادلا لاق كلذك و هيزتتلل هنا حيحصلاو ركسي مل ولو ميرحتل
 وهو ةدشلا هيلا تعرسا ءازجألا هيلا فيضأ اذإف اولح نوكي ذيبنلا نا يبنلا

 لاح امهطلخي سأبال ثيللا لاق و اعم ذبنأ اذامب يهنلا صخب هناك ىرخا ةروص

 . بارشلا

 ام سأب الو هدعب وا ذابتنالا لاح امهطلخ نيب قرفال روهمجلا لاقو

 طلخي نا هركي ليقف ذيبنلا ريغ ةبرشألا نم نيطيلخلا يف فلتخاو ركسي م
 اذا نكل و هريغك وهف الاو ركسي الام هركسي هفعضل هلعل و ضيرملل نابارش
 نعو راكسالا نع رذاحيو هل ابكر دارفنالا نود هيوادي بيكرتلا ناك
 كلذ ىلع كلام لاقو للحي زوجي الف نيطيلخلا نع هلزع هيهن تبث يعفاشلا
 قاحساو دمحا كلذك و ةليع ىفطصملا ةنيدم ينعي اندلبب ملعلا لها تكردا

- ١٩٣ _



 لاق ءاهقفلا روهمجل بسنو ركسي مل ولو نيطيلخلا ميرحت ىلا اوبهذ ةعامجو
 نيتهج نم مثا ةدشلا دعب ناك ناف ةهج نم مثا نيطيلخلا برش نم يعفاشلا
 فارسالل نيطيلخلا نع يهنلا ليق راكسا الو ناطيلخلا هركي هنا كلام نعو

 نابسانيروكذملا ةديبع يبأريسفتو نيترمت نرق نع ءاملا ضيفي نا لبق ىهن امك
 كلذ ناك ولو ركسي مل ولو دوجوم فارسالاف الاو راكسالا فوخل يبنلا

 . ه ١ افارسا

 هنا الإ فارسالاب سأب ال لوقي الفا ركسي مل نا سأب ال لاق دقو
 افارسا طلخلا ناك ول طلخلاب افارساو لاملا داسفاب افارسا ناك ركسا اذا

 هتدح ىلع لك ذبني رمألاف امثحنو بيبزلاو رمتلا ذيبن نع يبنلا ثيدحو
 اماو ذيبنلا ليصحت دارا نيح الوا امهطلخ دارملا نا ىلع لدي ام مدقت دقو

 هلمح نم رهظا ذيبنلا لمع صوصخ ىلع هلمح ناف سأب الف بارشلا دنع
 نع يبنلا ثيدح كلذ يوقيو هيف فرعلاك لوالا نوكل حرطلا قيرط ىلع
 عمج دارملا نا ردابتي هناف اذبنيف نيئيش نيب عمجي ناو رهزلاب حلبلا طلخ

 صقني ام هرهظ ءارو ذبني نا لقاعلا ىلع بجوو ذيبلا لمع يف نيئيشلا
 هلآو متتخم ةلاسرلاب نم ىلع مالسلاو ةالصلاو متي هب اميف ىعسيو هلقع
 ام لوانت اهنمو عدبلا بتجاو هراثأ وفقي نم ىلعو هدفو نم هبحصو
 وأ ءارش وا اعيب وأ ةاوادم وأ اعافتناو ابرشو الكا ريغ وأ رتفا وأ ركسا

 هدعب ةباحصلاو ةوبنلا رصع يف ةلمعتسم ءايشالا كلت تسيلو ةلماعم

 نرقلا رخآ. يف ثدح ناخدلا نا اك ائيشف ائيش ثدحت عدب لب نيعباتلاو

 مث رحبلا ءارو اهيلي امو سلدنألل لامشلا ةهج نم زيلكنالا نم رشاعلا
 هنع مهل ربص ال اوراصف مالسالا رب يف كلذ دعب رشتناو نادوسلا يف ناك
 لخد مث ءاهفسلا يف الوا ناك هنا الا بارشلاو ماعطلا نع مهف ربص ال امك
 سلاجملاو دجاسملا يف ولو ارهاظ امومشم مهل ناك مث ارس ءاملعلا ضعب
 كايا» : هقلع هلوق يف ةلخاد ةمومذم عدب ناخدلاو ءايشألا كلتف قرطلاو
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 يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةندحم لك ناف رومالا تاندحمو

 امناف هكرتب ررضتي نمو بارش الو ناخدلا يف ماعط ال هنا كلذو «رانلا

 هوبراش معزو انل حيبا ام ريغ هكرت بجي هكرتب ررضتي امو هدايتعاب هررضت
 ف اطاشنو ماعطلل همضهو رصبلا ف ةدحو مسجلا ف ةوق ثدحي هنا

 ةموادملا يف ثرويو هئادتبا يف كلذ امناف حص ناف نوبذاك مهو ءاضعألا
 ةمضاهلا يف اكاسماو ءاضعالا يف القتو رصبلا يف ةواشغ هيلع

 . ففجم هنأل

 هرصب ةيوقت هلمعتسا نمثم اريثك اندهاش برغملا ءاملع ضعب لاق

 مثإ زززقلاب الإ رظني ال ةريسي ةدم دعب مث ارثنو امظن هحدم يف ىلاغتو
 هتدعم نع لقنلا ةلازاو مضهلل هلمعتسا نمو نينس سمخ دعب ضعب ىمع
 لياهي راصو هغامد يف راودلا هذخاف رهسلل هلمعتسا نمو لقنلا هيلع دازف
 هللا لعج » ع لاق دقو ةلدالاب مارح وهف ناركسل ا لياك هتيشم يف

 نيملاعلا نوك مهاوعد ىلع مزل اذا ابجع ايو «اهيلع مرحاميف يتما ءافش

 نووادي الو ةنكمألا عيمجو لوصفلا عيمج يف دحاو ضرمب ىضرم مهلك
 دهشت ام اذهو ناخدلا برش يهو ةدحاو ةيمكب دحاو ءاودب مهلك

 ءارمالا لاب امف ءامسلاو ضرالا هبذكب قطنت داكتو ءامجعلا هبذكب

 رثكا مهبرشمو مهلكام بيطو مهنادبا ةحار عم مهوحنو كولملاو ءاربكلاو
 عونت عم دحاو عون يف ةرثك للع ترصحنا اهلاب امو مهريغ نم ةلع
 رمتلاك هوحنو اذه تاتقي نم بلغا لب زبخلا ىلع مهبلغ راصتخاو مهتيذغا
 ةصح هب ظفحم ال ناخدلا يلمعتسم بلاغو ةعقوتم الو ةلصاح هب ةلع ال

 الإ هيف نكي ل ولو هكفتلاو ذذلتلل لب ةلئاز ةحص هب بلجي الو ةلصاح

 هنع لقاعلل رجزا ناكل ناتنالاو حيرلا ةهاركو نادبألاو بايلا ديوست
 لاقو تاولصلا ىلإ ةعامجلاو لفاحملا ىلا ثبخلا كلذب هباهذ عم اصوصخ

 بيبطلا ىلا مكل ةجاح الو ةعبراب مكيلعو ةثالث اوبنتجا : سونيلاج
 مامحلاو ولحلاو بيطلاو مسدلاب مكيلعو نتنلاو ناخدلاو رابغلا اوبنتجا

_ ١٩٥



 . تاقوألا عبيضتو وهلو بعل ناخدلا برشف

 نع سنا لاقو . هماثبع مآنقلخ امنا متبسحفاإل : ىلاعت هللا لاق إ

 تسل» : ق لاقو 0 «ينم ددلا الو ددلا نم تسل» : قلع يبنلا

 رباج لاقو بعللا ددلاو اضيا سنا هاور «ينم لطابلا الو لطابلا نم

 وهلو بعل وهف هللا ركذ نم سيل ءيش لك ريمع نب رباجو هللادبع نبا
 يشمو هسرف لجرلا بيدأتو هتأرما لجرلا ةبعالم : ةعبرا نوكي نا الإ

 ةباحصلا ضعب نع ىوريو 0 ةحابسلا لاجرلا ملعتو نيتضيرفلا نيب لجرلا
 ناخدلاو ءايشالا كلت اضياو هبلكو همهسو هسرفب هوه الإ اعوفرم
 . مارح مهب هبشتلاو رافكلاب هبشت اهتلماعمو

 هذه تناك ول لب «مهنم وهف موقب هبشت نم» : لع لاق دقو
 يهو فيكف بتجتف مه هبشت اهتلماعم ف ناك طقف قاسفلا نم ءايشأل ١

 رضم وهف ناخدلاك نتنلاب سانلا يذؤي ام اهنمو . نيكرشملا يف
 . ناخدلاو نتنلاب

 يناذآ دقف املسم ىذآ نم» : هكلع هللا لوسر نع سنأ نعو
 : لع هللا لوسر نع ديسا نب ةفيذخ نعو «هللا ىذآ دقف يناذآ نمو
 ناخدلا حيرو «مهتنعل هيلع تبجو دقف مهقرط يف نيملسملا ىذا نم»

 لكا نمو ءيقُي داكي هحيرو هدسجو هبايثو هبراش مف يف هحير ىقبي ثيبخ
 امف هحير لوزي ىتح سانلا ةدعابم هيلع تبجو اثارك وأ الصب وأ اموث

 روضح عنميو ةدابعلاو ملعلاو لجو رع هللا ركذ نع لغشي ءيش نأش
 ةعامجلا ةالصو مهتحفاصمو ناوخالا ةسلاجمو ملعلاو نآرقلا ركذ سلج
 هيف ام ركاب ال نلع ناك دقو . نتنلا ا نوهركي مهناف ةكئالملا ههركتو

 نم» : كلع لاق ، وضحت ةكئالملا نأل لصبلاو مونلاك ةنيبلا ةحئارلا

 . «هتيب يف دعقيلو اندجسم لرتعيلو انلزتعيلف الصب وأ اموث لكا

۔ ١٩٦



 مارح هحير ةلازاو ةولخلا يف هبرشر مرحيف رضم ناخدلا برشف

 هيف عفن الو للع هللا لوسر نع هيفيهنلا ءاج هنألو لقعلا ريغي هنأل اضيا
 هنأف هوحنو موثلا فالخب برشم الو معطم الو ءادلل بلاج لب ءاود الو

 ذاش مرح دق لب ماعطلل حلصم اضيا وهو هيف ءادال ءاودو عفن هيفو ماعط

 لصتو ميشايخلا قرحت ةتتنملا ةحئارلا نا دهاشملاو كلذك سيلو مونلا

 الف ةرجشلا هذه نم لكأ نم» : ٢ هللا لوسر لاق .اهرضتف ءاعمالا

 { ةعونم يهف ةيذؤم ةحئار لكف «موغل ١ حمرب انيذؤيف اذه اندجسم نبرقي

 لصبلاك لالح هنا رصم ىلا برغملا نم هبلج يذلا دحا نوتفملا لوقو
 لكأ عنم ىلع صنلا عمو قرافلا عم سايق هنأل دساف ثاركلاو مونلاو
 ةعامجلا ةالص نم هعنمو هحيرب نيملسملا يذؤملا ثاركلاو موثلاو لصبلا

 زاوجلا حيحصلاو هتهاركب ليقو ةثالثلا لكا ةمرحب ليقو ةعمجلاو
 هتاتقم و تاتاتقملل تاحلصملا نم نهنأل هرض سانلا رذحي هنا الإ ةهاركلاب
 قاديشال ىتح تاركلاو مونلا ربيخ ةوزغ يف تاتاتقملا بلاغو ءارقفلل

 . قرافلا وه اذهو تاتقملل احلصم الو اتاتقم سيل ناخدلاو امهنم

 نتنملا نا ةهيركلا ةحئارلاو ةنتنملا ةحئارلا نيب قرفلا مهضعب لاقو

 ناخدلاو نتنم ال هوركم نهحير تاركلاو لصبلاو مونلاو هيركلا نم صخا
 الجر نا ضعب ركذو كلذب قدص دهاش ةرذعلاو ةفيجلا يرك نتنم هحير

 نم ءيش هيف ءانا هل رضحا زيلكنالا ءاربك نم اريبك نا هربخا اقودص
 محشب شوشرم هنأل هلمكاو ناخدلا نم عون نسحا هنا لاقو ناخدلا
 كرتلا ءاملع ضعب هميرحتب ىتفا دقو اهامس ريقاقعلا نم عاوناب طولخم ريزنخ

 دشا مهنع هللا يضر ةباحصلا ركنا دق اهلوأ يف لاقو ةلاسر هيف فلاو
 كلذ لق ةع لع هللا لوسر دهع يف هودهاعي مل ارما عدتبا نم ىلع راكنالا

 أدبمو لاق . تادابعلا يف وأ تالماعملا يف ربك وأ كلذ رغص رثك وأ

 ىوقو مهتنس ايحأ دقف هلمعتسا نمف زيلكنالا ىراصنلا ضرا نم ناخدلا
 ىفداو هيلمعتسم رثكا يف دهاشم هررضو الصا هيف ءافش الو مهتعدب

۔- _ ١٩١٧١



 امهتيقتتب رومأملا نطابلاو رهاظلا ثيولتو ندبلاو لقعلا هداسفا هررض
 لامعتساو نظلا ناونع رهاظو هبراش ةلا ثولي اك ةءورمو ةداعو اعرش
 ف هلثمو باستحالا باتك نم نيثالثلاو ثلاثلا بابلا ف 1 مارح رضملا

 فانصا نا ىلع ءابطالا قبطاو يسخرسلا طيحمو ناسحتسالا باتك

 ةففجم ناخدلا عيمج فانصاو نوناقلا يف انيس نبا ظفلو ةففجم ناخدلا

 ماد ام ؤلعلا بلطي اذلو يرانلا هرهوجب ةيوشم ران هيفو يضرألا رهوجب
 . ةيرانلا ءازجالا طلتخم

 ماع فلا مدآ نبا شاعل ماتقلاو ناخدلا الول انيس نبا لاق

 ةهبرك لصبلاو مونلا ةحئار نا يكح اميف رابتعالاو رظنلا لها ضعب صنو
 يذلا فلؤملا لاق رهاط كلذ ناو ةفيجلا نتنك ةنتنم ناخدلا ةحئارو

 داكت ال هسفن نم اهلكآ نم تممش اذإ ةحير حبقا مونلا ةحئار نا هاندهاش
 ةرضم هنا يف يفكي ناخدلا نتن نكلو ناخدلا هدعبو لصبلا هدعبو قاطت
 رضم هنا هللاو ةدابعلاو ركذلا نع هب مهلغشيل هبرش سانلل ناطيشلا لوسو

 يزارلا رخفلا حرص دقو تارتفملاو تاركسملا رئاس كلذكو هبراش ندب
 اك راكسالاب لقعلا ريغي ناخدلاو ميرحتلا راضملا يف لصألا ناب هريغو
 فالخ الو رتفمو طقف دقرم هنا بهو ةرم لوا هاطاعت نم كلذ فرعي

 هيفف لامب كلذ نوكي ام نا مث اميرحت كلذب ىفكف رتفي وا ريغي هنا يف
 لثم قافنا هيلع مزلف ةيصعم يف قافنا هيف قافنالاف فارسالاو لاملا عيضت
 هؤارشو مارح هعيبو هيلا ةدوعلا مدعو مدنلا عم ءارقفلا ىلع هيف قفنا ام
 اندنع كلذ لك مارح هيلع وأ هل ةضواعملاو مرح هيلع ةرجاؤملاو مارح
 . ةيرعشالا رشعمو ةيضابالا رشعم اي .

 امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا» : دنللع هللا لوسر لاق دقو

 ًاربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف رمالا نم ريثك نهملعي ال تاهباشتم
. «هيف عقي نا كشوي ىمحلا لوح ناك تاهبشل ١ ف عقو نمو هنيدل



 يف كاح وا رودصلا يف كاح ام مثالا» : قلع هللا لوسر لاقو
 نا حص اذاو بارطضالا عقراو بارا امم ناخدلا نا كش الو «سفنلا

 ىقبي الو هفسلا رئاسك رجحلا بجو تاهبشلاو تاذللا ف لاملا ريذبت

 ةقفنلا يفو لاملا ريذبتو هفس هنأل ناخدلا لامعتسا دنع رجحلا يف فقوت
 تاقدصلا نم مهنامرحو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قيضت نا ناخدلا يف

 لاملا عفدب مهسفنا ةحامسو لاملا نم ناخدلا هدسفا امم ءيشب مهيلع
 نيملسملا حلاصم ىلع اهب ةناعالا نم اهعنمو نيدلا ءادعا نيبراحملا رافكلل

 نيد وذ كلذ يف باتري الو ميرحتلا بابسأ نم اذهو نيجاتحملا ةلخ دسو
 ءابطالا ضعب جلاع ليق ناو نيدلاو ندبلل رضم ناخدلاو ةءورم وذ الو

 عيمج لامعتسا عنم متي الف هعفن دهوشو رفخيزلا ناخدب ضارمالا ضعب

 مهنا ىلع مومعلا يف ضرغ ال تلق ةكلهم ةففجم اهنألو ناخدلا عاونا
 نا ىلع ةلوليحلا دشا فنألاو مفلا نيب ةلوليحلا عم هعفنيل ةمكحل نوجلاعي
 دح ىلا هب جرخي لب ةيودالا لامعتسا هلمعتسي ل ايوادت هلامعتسا معز نم

 ضارغا ىلا هب لصو ىتح اريتستو اسيبلت يوادتلا ىعداو ذذلتلاو هكفتلا
 نا عم ءاود هنا ىوعد نم بجعلاو ةلاطتسالاو وهللاو ثبعلا نم ةنطاب

 اوفرعو اهتمرح ةيفنحلا بهذمو هيلا ةجاح الف افلكت هبرش فلكتي هادتبم

 الصا هيف ضرغ ال لعف هناب هفسلاو حيحص ضرغ ريغل لعف هناب ثبعلا
 باستحالا باتك بحاص ةالص ريغ يف هتمرحب مزج نمثو ةذل هيف بعللاو

 مكانقلخ امنا متبسحفاإ» : ىلاعت هلوقب كسمتف رشع يداحلا بابلا يف

 هوهلي وف لك» : هيع هللا لوسر لوقب كسمتم يفاكلا بحاصو همانبع
 نع ةلغشم ناخدلا حئابق نمو «همهسو هرفب هوه الإ مارح ءرملا
 نيذلا هيماشل هاذاو هحير نتن عم تادابعلاو تاريخلاو تاولصلا

 . هنولمعتسي ال

 ناخدلا باتجاب ناوخالا ةحيصن هتلاسر يف يناقللا مهاربا لاق

مورلا ضرال هبلج نم لوا رشاعلا نرقلا رخآ يف ثدح عباسلا لصفلا يف



 زاجحلاو رصم ىلا بلج مث ميكح هنا مغر يدرهب برغملا ضرألو زيلكنالا
 هللادبع نب دمحا رصم هب لخد نم لواو مالسالا دالب بلاغو دنهلاو

 هنا معزي ناكو برغملا كولم فرشا نيهمو قح ريغب ءامدلا كافس يجراخلا

 ةنتفلا ىلعف تامادختسالاو مازعلا لهأ نم هنأل عودخم وهو نيفراعلا نم

 هاوتف ىلع رمتساو يروهس انخيش هميرحتب ىتفاو لاق & تام اهيلعو شاع
 حالصلاو نيدلا لها هيلع هعباتو هرصع ءاملع نم دحا هفلاخي ملو هتدم ىلا

 . مهريغو ةيفنحلا نم دشرلاو

 اهب يلتباو رجش قاروا ترهظ نا نادوسلا ءاهقف ضعب لاق
 ءاد لكل ءاود اهنا نيمعاز تقو لك يف اهناخدو اهقرحب نوملسملا
 نم اذهو اهناما تلغوهمهؤ اربك ومهنيطالسو مهتماعر مهتصاخ اهلمعتساو

 ضارما مهفاوجا يف اهناخد فثاكت نم دلاوتي هناف هنييزتو هسيبلتو هشغ

 دنع ليلج رصتخم ىلع ريبكلا هحرش يف يشيرخلا دمح ةمالعلا صن دقو

 ال هناو ناخدلا يطاعت مرحي هنإ هب عافتناو ةراهط هيلع دوقعملا طرشو هلوق

 . ىبتنا يذغي الو ةعفنم بلجي الو ةلع ليزي الو اررض عفدي الو هيف عفن

 اهنع دعابيلف اهيلا يعاد الو رانلا لها ةبحص يف هنأ ناخدلا دازو
 ال ذا ناك ثيح هعم نوكت نا لاتحاو رانلا بحب علوأ هب علوا نمو

 عم رشحي هتبحم بحا ام عم ءرملاو بحأ نم عم ءرملاو اهب الا هل لخدي
 قأت مويل : ىلاعت هلوق ربتعا امف باذع اضيا ناخدلاو رانلا ىلا رانلا
 : ىلاعت هلوقو 4ه“ملا باذع اذه سانلا ىشفي نيبم ناخدب ءاملا

 ناخدلا مهنع فوشكملاو همايندلا ةايحلا يف يزخلا باذع مهنع انفشكإ»
 امهانعم نيعتي ال ذا الالدتسا ال ةبسانمو ةحماسم انه نيتيالا بلج نكل
 دارملا كلذك اضيا نيعتي الو ءوس ناخدلا نا امهيفو كلذل
 . ناخدلا امهيف

۔. ٢٠٠ ۔.



 سيلجلا لثم» : ٢ لاق ذإ ثيدحلا هب لينملا اضيأ ربتعاو

 كمدعي ال دادحلا ريكو كسملا بحاص لثمك ءوسلا سيلجلاو حلاصلا
 وأ كبوث قرحي دادحلا ريكو هحير دبت وأ هيرتشت نأ اما كسملا كبحاص نم
 نم رحلا ةدش ناف ةالصلاب اودربا» : كملع لاق دقو { «ةنيبخ احير دبت
 ةكرب ال راحلا ناف ماعطلا اودربا» : ن اضيأ لاقو . «منهج حيف

 : لجو زع هللا لاقو 9 «اران انمعطي مل هللا نا» : قلع لاقو { «هيف
 هماران مهنوطب يف نولكأي امنإ املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا ناإ»
 لهاب هيبشت كلذو ران نم ناخد ةيغب برشي ام ميرحتل تابسانم ءالؤهف

 اموي نيعبرأ ضأألا ألمي ناخد نامزلا رخآ يف نوكي» : ٢ هنعو رانلا

 هينيعو وربدو هفنا نم جرخيف رفاكلا امأو ماكزلا ةئيهك هبيصيف نمؤملا امأف
 لهأب هيبش ناخدلا براشف . «ذينحلا لجعلاك مهدحأ ريصي ىتح

 . ثيدحلا اذهب روكذملا باذعلا

 لهأ ةيلح هنا لاقو ديدحلاب تختلا نع لقع هللا لوسر ىهن دقو
 لهأل ةيلح امهنا لاقو ساحنلاو ديدحلاب متختلا نع ىهن هنا يورو رانلا
 ىلع راخفلاو رانلا هتسم ام عضو نع يع ىبنو رانلا لهأو باذعلا
 رانلا هداز رخآ لعحت ال لاقو ، تيملل رانلا عابتا نع هكلع ىهنو ربقلا
 الإ هيف نكي مل ولو رانلا ىلإ ةالصلاكو انزلاك ناخدلا برشو هربق ىلإ
 ضرا ىلا دصقو ةوقب مهضرا نم هوجرخا مه نيذلا رافكلا ةنس ءايحإ

 ام مهن ١ زيلكن الا طلاحخ نم ضعب ركذو اهميرحت ىفكل رارضالل مالسال ١

 هتمزالم نم مهعنم ىلع مهؤ ابطا عمج ا امدعب الإ مالسال ا دالبل هوبلج

 تام الجر اوحرَش مهنأل رضي ال يذلا ريسيلا ىلع راصتخاب مهرماو
 هماظعو هبصعو هقورع يف ايراس هودجوف هل مزالم وهو هديك قارتحاب
 ةيوشم هدبكو اربكو ارغص ةفلتخم بقث هيفو ةسباي ةينجنس لثم هبلقو
 تلق ن او مهرارض ال نيملسملل هعيبب مهورم او هتموا دم نم مهوعنمو

 لمتحي تلق .3 اررض الو ةلع هيف اوركذي ملو هلامعتسا اومزال زيلكنالا

۔ ٢٠١ _۔.



 مهتاولص عيبضتو مهلاوما بلسب ديحوتلا لها ريرغتل الصوت كلذ مهمتك
 ءاوتسالا طخ نع ليملا ةديدش مهضرأ اضياو مهحاوراو مهنادبا فالتاو

 الف مهنادبا ىلع يمغلبلا طلخلاو ةبوطرلا تبلغف دربلا يف ةديدش يهف

 ظفلب رمألا ءاج لب لالحلا لكأب هللا انرما امناو فافجلا اهيلإ عرسي
 نم وهف ثئابخلا نم ناخدلاو هميثئابخلا مهيلع مرحيوإت لاق . تابيطلا

 ١ تامرح .

 رايدلاب ةيكلاملا خيشو يكملا مرحلاب سردملا دلاخ خيشلا لئسو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا : هلوقب باجأف ناخدلا برش نع ةيزاجحلا
 ءازجاب ةجوزمم بشخلا نال رانلاو بشخلا هلصأك مارح ناخدلا لامعتسا

 نيذلا نات : ىلاعتو هناحبس هلوقل هئازجا ثبخ نم مارح وهف رانلا نم
 ميرحت ىلع لدف هماران مهنوطب يف نولكأي امنإ املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي

 امو اباذع هلعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ اضيا هعومجم ثيح نم لديو رانلا
 موق الات : ىلاعتو هناحبس هللا لاق نا دبآلل هلامعتسا مرحي هب بذعي
 ىلا مهانعتمو ايندلا ةايحلا يف يزخلا باذع مهنع انفشك اونما امل سنوي

 هللا لاق 3 اناخد مهنع فشكي هناو اناخد مهنع فشك هلعل ينيح
 باذع اذه سانلا ىشغي نيبم ناخدب ءامسلا يتأت مويإث : ىلاعتو هناحبس
 لحم نم راوفلا ںأ ىلع ءاهقفلا عمجا اضياو نيليوأتلا دح ىلع مملا

 اهنم برشي ين . ةبصقلا يف دهوش اضيا راوفلاب سحي نطبك باذعلا
 ىدعتيف قورعلا يراجم دسفي كلذف كلعلاك نتنلا ةياغ يف دادسنا

 دهوش دقو ةأجف هلمعتسم توميف ندبلا قامعا ىلا اهنم ررضلا لوصو
 ًأطخاو مارح اهطاقسا ىلإ يدؤي امو ةءورملل طقسم هبرشو ارارم كلذ

 ليق ناو هميرحت يف يناقللا ميهاربا خيشلا باحصاو معزي اميف روهمجلا ىلع
 ضورع تلق درطت الو ةمرحلا ضرعتف نايحألا ضعب يف ضرعي راكسالا نا
 هللا هحابا دقو مرحي ال هنإف حابملا ماعطلا فالخب هميرحتل ةبجوم راكسلالا
 . اعطق هلوانت مرح ركسم . :هنا صخش اذك معط ف ملع ولو
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 : هقفلا يف بجاحلا نبا حرش يف رصتخملا بحاص ليلخ لاق
 دقرملاو لسعل ك طاشنو حرف عم ال ساوحلا نود لقعل ا بيغ ام ركسملا

 دحلا راكسللا ىلع ينبنيو . ناركسلاك ساوحلاو لقعلا بيغ ام

 تاركسملا نم ليق نالوق ةشيشحلا يف نيرخأتمللو ليلقلا ميرحتو ةساجنلاو
 نم اهنا ضعب راتخاو اهلكا نم عنملا ىلع مهقافتا عم تادسفملا نم ليقو
 ةنكسملاو ةلذلا مهيلع لب ةرصنلاو لاتقلا ىلا اهب نوليمي ال مهنأل تاردخملا

 مهنأل تاركسملا نم اهنا يفونملا هللادبع راتخاو ءاكبلا مه ضرع امرو
 . ه ١ اهولكأيل مهلاوما نوعيبي

 ضعب يف هيلع ىمغي هبراشف ساوحلاو لقعلا بيغي كابنتلاو
 وهف طقف لقعلا لب ساوحلا بيغي مل ناو مارح دقرملاو دقرم وهف تاقرألا
 يف اك اركسم ناك ناو ديدشلا ميرحتلا هيفو اضيا مارح دسفملاو دسفم
 مهارباو اذك يناليغلا لاق { نونامث دحلا هيفو اعطق مارح وهف ةشيشحلا

 نم رومألا كلت دوجول ةشيشحلا يف ىرج ام ناخدلا يف يرجي هلبق يناقللا

 ةرضم نيرشعو ةئام ةشيشحلا يف مهضعب عمج سيمخلا خيرات يفو هيطاعتم
 يف دجوي تامومذملا نم رمخلا يف ام لك مهضعب لاق ىتح ةيندبو ةينيد
 ررضو ندبلا يف ال نيدلا يف رمخلا ررض رثكا ناف ةدايزو ةشيشحلا
 كرتو ةروعلا فشكو ةءورملا مدعو لقعل ا داسف كلذ نمف امهيف ةشيشحلا

 ماقسالاو ماذجلاو صربلاو لسنلا عطقو تامرحملا يف عوقولاو ةالصلا

 نانسالا رفصو نافجلا رعش طوقسو مفلا نتنو ةبنالاو ةشعرلاو
 لسكلاو نبجلاو دبكلا بيقنتو نوللا ريفصتو سفّلا قييضتو اهديوستو
 حيحصلا لعجو مكبا حيصفلاو اليلع حيحصلا لعجو زعلا دعبو لذلاو
 ديرط ةنسلا نع ديعب اهبحاصف ةداهشلا نايسنو ةداعسلا باهذو ملنا

 هللاب نسحيو هنس مدنلا نع عرقي نا ىلإ ةنعللاب هللا نم دوعوم ةنجلا نع
 انيبخ اي : الهج ةشيشحلا لكأي نمل لق لاق اميف لئاقلا نسحأ دقلو نظ
 ؟ ةشيشجحب هتعب دق اهيفس اي اذاملف ةردب لقعلا ةيد ةشيعم رش تشع دق
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 يهو ةيدنلقلاو ةيرديحلاوقيدنلا ببقلا ىمستو ةشيشحلا يف فلتخاو

 عمجاو ريزعتلا اهيف بجيف لقعلل ةدسفم وأ دحلا اهيف بجيف ةركسم
 قاحسا وبا خيشلا هب حرصو ءاهقفلا مزج هبو ةركسم اهنا ءابطألا
 . ةركسم اهنا ةيميت نبا حيحصو ةيعفاشلا هيلع تقفتاو يزاريشلاو

 لاق : يفارقلا لاق 0 اذه يف فلاخ نم را مل : يشكرزلا لاق

 حيحص يفو ةدسفم اهنا رهظي يذلاو ةركسم تابنلاب نيفراعلا ضعب
 مهيلع مرحيوإ»ل : لجو زع لاق دقو . مارح ركسم لك ملسم
 للملا تقفتا يتلا لوقعلا دسفي امم مظعا ثيبخ يأو 0 «ثئابخلا

 يف رييغتلا هب رهظي ةشيشحلا لوانت نا بير الو اهظفح ىلع عئارشلاو
 دانساب دواد وبأ ىور } لقعلا رون نم هلإك دمتسملا لوقلاو لعفلا ماظتنا
 هللا لوسر اي : تلقف هلبع هللا لوسر تلأس 0 يريمحلا مليد نع نسح
 يفو زم ام رخآ ىلإ ذختن انا وأاديدش المع اهيف جلاعن ةدراب ضرأب انإ

 نم اهنا قوزرم نبا راتخاو تادسفملا نم ةشيشحلا نا لماشلا حرش
 : لوألا } نيهجول ةركسم ال ةدسفم ةشيشحلاو نوققحملا هعبتو تاردخملا
 ارفصلا بحاصف ناك امفيك دسجلا نم لماكلا نماكلا طلخلا ريثت اهنا

 ءاكب هل ثدحم ءادوسلا بحاصو اممص مغلبلا بحاصو ةدح هل ثدحت

 ال رمخلا بحاصو هلاح ردقب ارورس هل ثدح مدلا بحاصو اعوشخو

 حالسلاب بوثولاو ةدبرعلا رثكي رمخلا براش نا يناثلاو ارورسم الإ هدجت
 نا سانلا نم ريثك ىكح . ةوحص يف هنم ردصت ال يتلا ةميظعلا رومالاو
 ريغي هنا ناخدلا ررض ىندأ : يناقللا لاق { لقعلا بيغي ناخدلا برش

 ةداعو اعرش امهفيظنتب رومأملا نطابلاو رهاظلا ثوليو ندبلاو لقعلا
 مارح رضملا لامعتساو نطابلا ناونع رهاظلاو هبراش ةلا ثولي اك ةءورمو
 اهيفو يضرالا اهرهوجب ةففجم ناخدلا فانصا نا نوقبطم كلذك ءابطألاو
 ءازجالاب اطلتخم ماد ام ؤلعلا بلطي كلذلو يرانلا اهرهوبب ةريسم ةيران
 قرخي فيفجتلا مامت دعبو ةريثك اضارما لصحي تابوطرلل فغجملاو ةيرانلا
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 يتلا تابوطرلا قرحت كلذو ندبلا رئاس امهعبتيو بلقلاو غامدلاو دبكلا

 عفنيف وه اما مغلبلا ريغ يف اذه لاقي ال كالهلل ببس كلذو ندبلا يف
 لاقي ال ررضلا لصحيف هب عفتنملا ردقلا دح لوقن انأل تابوطرلا فيفجتب
 ىلع هررض ققحتي ال عنام يف وغللا لوقن اننال وغل وهو عنام يف كش اذه
 ريغب ءاودلا لامعتسا اضيا عونمم وهف هردقو هتقوو هل هعفن ققحت نا هنا

 نمو سانلا يهن رمألا يلو ىلع بجيف ذئنيح ندبلا نم هذخأل ةلعلا لاوز

 نم كفني ال هبراش نا هلها هبرج اممو هنايصعبو هلاح بسحب رزعي لثتمي مل
 امناو هيف هرثا ماد ام هسفني امب مهلا ذخاو قلخلا ءوسو نزحلاو ردكلا

 ناخدلاو رابغلا اوبتجا : سونيلاج لاق نايسنلاو روخلاو نبجلا ثروي
 رضم ناخدلا نا ءابطألا عمجاو مامحلاو بيطلاو مسدلاب مكيلعو نتنلاو
 قلطم ناخدلاب سونيلاج دارمو لام الو تقو الو صخش ءانثتسا ريغ نم
 فلا ناسنالا شاعل ماتقلاو ناخدلا الول ءانيس نبا نعو رانلا ناخد

 برشي وا راح ءام يف لزن نمك روتف هبرش عدتبل لصحي ليق 3 ماع
 نا يكحو ادتبملا يف ىمغيو اضيا لقعلا بيغي لب كلذك سيلو الهسم
 . هنيح نم اتيم عقوف هبرش اناسنا

 دقو رتفم وهف ركسي مل نا ناخدلاو مارح رتفملاو ركسملا نم لكو
 لك» : هقلع هللا لوسر نع تور ةملس ما نا لبنح نب دمحا ىرر
 ضعب نود اضعب ركسي ائيش ناك ناو { «مارح رتفم لكو مارح ركسم
 هتفي الو ركسي ال نم ىلع اضيا بجاولاف ضعب نود اضعب رتفي وا

 نمو هريغب لعفي ام هب لعفي نا نمأي ال هنا عم هيلا ةجاح ال ذإ هبانتجا

 نأ مز نمو هسفنب رطاخي ال لقاعلاو كلذ هريغي ال هجازم نا فرعي نيا
 : دنع يبنل ١ لوقب هيلع ل اف ةلع و ] ضرم نم ءافش كلذ نم ءيش ف

 اهضعب يف دجو ول هنا ىنعمب «اهيلع مرح اميف يتما ءافش هللا لعج »

 تءاجو اه زئاج هب ءافشلا بلط الو يتمأل اللحم هب بطلا سيلف ءافش

 زع هللا لاق امل هنا كنللَع هللا لوسر نع يور ام لثم اه لصا ال ثيداحا
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 لابو شهدف يناطلس مهيلع كل سيل يدابع نات : سيلبال لجو

 هنا يناملا نبا ةفيذح نع ىوري ام لثمو ناخدلا ةرجش هلوب نم تجرخو
 لوسر اي تلقف هسأر زهف ةرجش ىأرف هع هللا لوسر عم تجرخ لاق
 نم نوبرشي نامز سانلا ىلع يتأي» : يل لاقف ؟ كسأر تززه امل هللا
 . «هذه قاروا

 خيشلا هيلع صن امك ةعوضوم اهناردابتي وا لصا اهف فرعي مل ولو اهب
 نا ىلع ءاملعلا صن اذإو ةيرعشالا نم هريغو انم يلاطيجلا ليعامسا

 هنع هللا كتهي نم ناخدلاب نواهتي امناو هب لمعلا زبي مل عوضوم ثيدحلا

 ىنغلاب هل هللا متخ ههبشا امو همرح نمو رقفلاب هل متخيو اذك رتسلا يقاب
 هركذ اك ةقيقح ىلع ال مهوت ىلع ناخ دلا نولمعتسي كلذ عمو رصنلاو

 سيوسلا ىلا ةدج نم مدق هنا ملاع وهو هلاحا اذك نييسافلا ةبراغلا ضعب
 فرط دقوي راصف هلمعتسم نم ناخدلا غرف ىتح ةدملا تلاطو بكرم ف

 اوركذو رخالا فرطلا نم هناخد برشي ناخدلا هيف برشي يذلا دوعلا

 اومعزو مهناخد غرفو بكرم يف سيوسلا ىلا ةدج نم اومدق هعامج نا.

 ربلا ىلا مهضعب ج رخف هلامعتساب الإ ةنيفسلا لمع يف نوعيطتسي ال مهن

 اوبرش امث بيطا هذه اولاقو اهناخد اوبرشو ةسباي ةيخولم يبرع نم ىرتشاو
 هوفلكو ةملظلاو ءاهفسلا هيلع تددرت لاملاب ءامركلا ضعب نا ركذو هلبق

 لوبي نا هعابتا ضعب رماو لدرخلا قرو ذخأف هيف هلام ىنفاو ناخدلا ءارش

 ةمالع نأل يلص ا ناخد اذه اولاق و هويرشو لعفف مهيل ا همدقيو هففجميو هيلع

 همزالو ناخدلا برشب علوت دنجلا ضعب 1 ركذو هحير نتن ناخدلا شغ

 سبايلا ميسربلا قرو ذخاف هعم دراشلا ةرثكل اريثك الام هيف قفناو
 ذلاو لبق هانبرش امم ريخ اذه اولاقو هوبرشف همدقو سرفلا لبزب هطلخو
 جاجدلا ميدقت نم اورتكاو ظاعنالا يف لمكاو هابلل ىعداو اطاشن دشاو

 سانل ١ 1 نيروهشملا ضعب نا ركذو هنم مهديزي نا اوبلطو ةفايض هل
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 هكرتو ساقلقلا قرو ذخاو هئارشب هسفن حمست ملو ناخدلا بلط يف هيلع
 الإ رتشي مل هلخب نم اذه اولاقف مهف همدقو هففجو لخب هحضنو نسعت ىتح
 ةنايص هدنع نم ءيش لعف يف هعابتا ضعب هنذأتساف ءىدرلا ناخدلا

 ائيدر اتبن ذخاف عرشلا هعنم ام مهيلع ذخؤي ال نا طرشب هل نذاف هضرعل
 هففجو هنفعو بالكلا ءاسح ةماعلا هيمست معطلا هيرك ةحئارلا ءىدر
 اولاقو كلذب سانلا عماستو اديدش اريثأت مهيف رثاو هولمعتساف مه همدقو

 هيف اذك ىلاعتو هناحبس هللا هلعج ليخبلا نالف عبات ناخد الإ ناخد ال

 فلكتي نا هسفن حمست صخش يا هديس لخبل اداضم اميظع امرك

 ال يذلا ناخدلا نم فنصلا اذه اهب يل يرتشي يتلا ةرينكلا مهاردلا

 ةافولا هترضحو هبرش نيمزالملا ضعب ركذو كولملا الا هليصحت ىلع ردقي
 ىتح هنم ينوديز رمخب نوجعم ديج ناخد اذه لاق ةداهشلا نقل املكف
 . ةمتاخلا ءوس نم هللاب ذوعن .. تام

 هيف مهكامهناو ناخدلا ىلع سانلا بلاكت ىأر امل ايدوهي نأ ركذو

 لبازملا يف هامرو نييرضخلا دنع نفعت يذلا هوحنو قلسلا قاروا ذخأ

 مهنويع تعمدو اوسطعو هوبرشف مهل همدقو هففجو هيلع لابو هففجو
 لاقف ةيغامدلا تابوطرلل جرخلا سيفنلا ناخدلا اذه تيرتشا نمم اولاقو
 نا ركذو ةرينك مهارد لا جاتحي اذه لنم اولاقف نمت الب ةيده انءاج امنا

 : لاقو ةهرب حاصف ةافولا هترضح و هببسب ضرم ناخدلا يلمعتسم ضعب

 هيف تعيض دقو ناخدلا الإ ينلتق ام هنإف ناخدلا اوبرشت ال نا مكحصنا
 دهشاو هللا الإ هلا ال نا دهشا : هترضحب ليقف هيلع يشغ مث لاملا نم ةلمج
 . هللا لوسر ادمحم نا

 وها هنم لطرلا مكبو يبرغم مأ يصربق ناخد اذه اوتكسا : لاقف

 هللاب ذوعن تام ىتح مالكل ا اذه رركو ال ما ريزنخ محشب م ا رمخب قبطم

 نم ولو ءالقعلا نم مهريغو نودحوملاو نويهلالا قفتاو 3 ةمتاخلا ءوس نم
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 سانلا ملظي ناخدلا براشو مارح ملظلا نا ىلع لجو زع هللا دوجوب رقي
 الو مهلاومأو مهتويبو مهنادباو مهتعتماو مهبايثو مهفونا يف ناخدلا ةحئارب
 تيبلا درب هب صقني رانلا ناخد نا ىرت الا اهترارح هيفو ران ةيقب هنا ىفخي

 فعضت لازت ال ءاوس ناخدلا نولو ةقيقرلا رانلا نول نا ىرت الأو هترارحب

 ةجزتمم ةيئاوه ءازجا ناخدلا ءابطألا لاقو ناخد ريطتو يفطنت ىتح
 هبراشو هرش بئاصم هب قلعت دمتسي ام قرحي هنا ليق اك ةيران ءازجاب

 مل» : لاقف راح ماعطب قلع هللا لوسر ءيجو ماعطب سيلو ران براش
 لب قلع هللا لوسر ىلا اراح ماعطلا مدقي ال نا ةنسلاف «اران هللا انمعطي
 سانلاو ةكئالملا اههركت ةهيرك ناخدلا ةحئار اضياو الثم فيضلا ىلا

 نع هوحنو مونلا لكآ ىبنو ةهيركلا ةحئارلا نع هت ىهن دقو نجلاو
 7 يلج سايقو صن نيب ام كلذو وريغ وا دجسملا يف سانلا طلاخي
 امع ةلع هللا لوسر ىهن دقو هبراش نم فنألاو مفلا ةحئار ريغي ناخدلا
 ةكئالملا دنع ابيط مماصلا مف فولخ ناك املو بيطتلاب رماو ةحئارلا ريغي

 امو تامرحم لقعلا صقني امو دقرملاو ركسملاو كاوسلاب هتلازا نع ىهن
 ركسي تناك امل رمخلاك هلنم هليلقف لقعلا ريغي وا دقري وا هريثك ركسي
 لقعلا ريغي وأ دقري وا هرينك ركسي ناخدلا ناك اذاو اهليلق مرح اهريثك

 هدقري وا هريغي وا ركسي ال نم ىلع هليلقو ورينك مرح سانلا ضعب ف
 هلحب عرشلا ءاج يذلا ماعطلا فالخب هلحب عرشلا ءاج ماعطب سيل هنأل
 امل امارح سيلو هلقع ريغي وأ هدقري وا ركسي نم ىلع الإ مرحي ال هناف
 لاق } لالح هناف بيلحلاك نطبلا ءالتمال الثم هلقثو هتوالح ةدشل هدقري
 نا هللا اوركشاو مآنقزر ام تابيط نم اولك سانلا اهيأ ايإه : لجو زع ةللا
 . هنودبعت هايا متنك

 . هماحلاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيا ايإ» : لاقو

 تابيطلا مه لحيوإل : لاقو { ابيط الالح ضزألا يف امم اولكو : لاقو
 رمأ ىلاعت هللا نا اعوفرم ملسم حيحص يفو .. ه4ثٹئ ثئابخلا مهيلع مرحيو
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 نا لقاع ىريا 0 تابيطلا لوانت نم نيلسرملا هب رما امب نينمؤملا هدابع

 سانلا ىلع هب نتما ىلاعت هللا ناو تاذلتسملا يأ بيطلا نم ناخدلا
 يأ تابيطلا نم ناخدلا نا ىرت لهو هيلع ركشلا بج وأو لسرلاو
 هركيو ةبيطلا ةحئارلا بحي ع ناكو ىرت اك هميرحت ةلدا مايق عم لالحلا
 قلطم قلع هرك اك اههركن نا انيلع بجوف ةثيبخ ناخدلا ةحئارو ةثيبخلا
 . هلاوقاو هلاعفا يف هعبتن نا بجوو ةثيبخلا ةحئارلا

 نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلا وعدأ يليبس هذه لقإل : لاعت هللا لاق
 ه هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نا لقأل : يلاعت هللا لاقو ه4ينعبتا

 تاحابملا نم لإ هلاوحا عئاقو يف ىتح عابتالا يف رمع نبا غلاب دقو
 ددر هضوملا لصو اذإ ناكف عضوم يف تددرت هتقان نا ملع هنا ىتح

 لاقف مونلا ةحئار هيف ودب ىلا اماعط ه وكو هتقان تددرت امك هلحا
 اناو لاقف {} ههركا نكلو . ال : لاق ؟ هللا لوسر اي مارحا بويا وبأ
 قلع هللا لوسر هرك ام هركي مل نم الماك اناميا انمؤم سيلو هركت ام هركا
 ناكول : ىلاعت هللا لاق } دلاخل هحاباف هفلأي مل هنالف بضلا هتهارك اماو

 اوملعي نأ سانلا ىلعف هرك ام هتمال هتهارك هتمحر نمو ؛ماميحر نينمؤملاب
 ةناها قلع هللا لوسر هرك ام بحا نمو ةثيبخ هتحئار ام ةهارك نايبصلا

 هل اعابتا ههرك هبحا نمو ناجرختسم نالوق اكرش وا اقافن رفك ادانعو

 هعبطل اعابتا هفراقو ناخدلاك همرح ناو هيلع رفك الف هعبط هبحاو هع
 هنأل ةهيركلا هتحئار تلاز يتح خبط ام ةهارك الب انل لحو اقافن رفك

 يفو مهيقالي وهو مهريغ هل هبتني ال امل هبتنت ةكئالملا نألو اجرحت دشا هلع
 معش بترتو ةدابعلاو حابملا 7 ءاقدصألاو ماحرالا ةدعابم ناخدلا

 اهلسع ديرا اذا هنا ىتح ناخدلا لسعلا بابذ تهرك دقو هبراش يهان

 انلوق دعبف ناخدلاب دراطي دارجلا اذكو مهغدلت الف برهتف اهيلع نخد

 ناخدلا براش لوقنو مارحلا نوزيمي الو ماطحلاب نوعنقيو ماوه ماوعلا
 لب هوركملا هيلع نامدالا نكلو هوركم هبرش نا بهو مئاهبلا نم سخا
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 ءاملعلا هيلع صن اك مارح ةديدش ةهارك هوركملا ىلع نامدالا نال مارح

 هريغ لالضا كلذ ىلا مضنا دقو ةنسحلا تائيهلا يوذ نم هبحاص سيلو

 لاق اك هبحي هقلع هنأل بيطلا بحير سانلا روضحب هلمعتساو هحابا اذا
 فارسالا ةهارك نارقل او ثيدحلا ثالث ايند نم ملا ببح» : ٢

 جاجدلا نم عون اهيف ةدئام ىلع اودعقو « تابيطلا نم رانكالاو

 : لاقف لئسف دقرف اهنع لزتعاو يبالزلا هل لوقن ام يهو جذولافلاو
 لحنلا باعل ملسم بيعيا دقرف اي نسحلا لاقف ناولألا هذه تهرك
 يدؤي ال هنأل جذولافلا لكأي ال نالف هل ليقو نمسلا صلاخب ربلا بابلب

 جذولافلا نم مظعا وه لاق معن : اولاق درابلا ءاملا برشيا : لاقف
 يبلا رصقو ثيدحلاب لالح نهوحنو ثاركلاو لصبلاو مونلا نا ىفخي الو
 فالخب ندبلا عفانم نم اهنال رارضا الب زوجتف سانلاب رارضالاب اهنع
 مث املعتو انبع هبرش ءىدتبي هبراشو هيف عفن الو هراضم نمف ناخدلا

 بجوملا دايتعالا اذه ىلا يدؤي امو هكرت ىلع ردقي ال ىتح هفلايو هداتعي
 اميس الو هنع يبنم ثبعلاو مارح ندبلا رضي امو مارح ةرضملل هكرت
 فنألا نم هجورخو مفلا نم ناخدلا لوخد يف عفن يا مرحمب ثبعلا
 هدسفا رونتلا يف زبخلا ىلا وا هدسفا ردقلا ىلا سكعنا اذا رانلا ناخدو

 . همعط ريغو

 اليمج افيظن اضيبا ىرت امف نوللا داسفإ ايندلا يف هراضم نمو

 نا ةرخالا يف هراضم نمو 3 نويعلا عامدا اهنمو هرشو هنول ريغ الإ هبرشي
 يف ءاج ام ىلع اسايق هانلق هبرشي هتئيه ىلع هدي يف وهو ثعبي هبراش

 رباج نع ملسم نعو سأكل ا هدي يفو رمخلا براش ثعب نم : ثيدحلا

 براش ثعبي لوقنف هيلع تام ام ىلع دبع لك ثعبي اعوفرم هتلادبع نبا

 نع ةلاضف نع يقهيبلا ركذو هيف نم ناجرخي ناخدلاو رانلاو ناخدلا
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 . اهيلع ثعب ةبترم ىلع تام نم اعوفرم هللا دبع

 هبايث يف تيملا ثعيي يردخلا ديعس يبأ نع اعوفرم دواد وبأ ركذو
 اضياو رش نم وأ ريخ نم اهيلع تام يتلا هلامعا يف ىنعملا ليقف اهيف تام ىتلا
 الول ةغلابم اولاق دقو قلحلاو نطبلا لوص و نم لخي مل ناخدلا برش اذإ
 . ماع فلا ناسنالا شاعل ماتقلا وا ناخدلا وا ماتقلاو رابغلا

 ةركذت هللا اهلعج رانلاو ءاد الو اشطع الو اعوج عفديال ناخدلاو
 اهب يكلاب ةاوادملل و درابلا نيخستو خبطلاو ةملظلا عفدل و نيوقملل اعاتمو

 ىدعت دقف اعرش يهام ريغ يف اهلمعتسا نمو كلذ وحنو ثيدح يف اك
 دادسنا توملا بابسا نم و نيفرسملا بحيال و نيدتعملا بحمال هللاو فرساو

 تمكارت اذاو مومغملاو قونخلاو مستلا هنكميال هناف ءاملا يف قيرغلاك هيراج

 ىلع بكر اذا امك هيزيرغلا ةرارحلا تأفطنا بلقلا يف ةيناخدلا ءازجألا
 ةسنم ةحئار ناخدلا عم قشنتسي دقو محفلا ىلع وا فينك ءانا جارسلا
 هسفن لتاقك ناك هب تام نمو تومي داكي ضعب و ريثك هب تام هنا انعمس و

 روضحل توملا لبق توملا بجوم لعف نم بات امبر لب ةداهش الب هللا ىقليف
 ناو لقعلا بئاغ هناف روكذملا براشلا فالخب هتبوت لبقت دق لوقيف هلقع
 . ه4مكسفنااولتقتالوإل : ىلاعت هللا لاق دق و كانه امب ملعا امبرف ةبوتلا هتنكما

 ناخدلا وأ ةربغلا هبش اهيلع ىرتو ةرمنلاو ةتيم ةرجشلا ىرت دقو
 بارتلا لكآ كاله ىلع روهشملا وهو ةيرعشالا انباحصا صنو ضرمم اهلكو
 ابارش الو ماعط وه ال ناخدلا اذكو راضو ماعطلا نم سيل هناف هوحنو

 يف رارض الو ررض ال» : .ك هللا لوسر لاق دقو راضو اعامجا

 لحلا عفانلا يفو ميرحتلا راضلا يف لصألا نا حيحصلاو { «مالسللا

 رومخلا سأرك مهدحا سأر نوكي نامزلا رخآ رافكب هبش ناخدلا براشو

 ماكزلا لثم نمؤملا بيصيو مهفونا نم جرخيو مههاوفا نم ناخدلا لخدي

- ٢١١



 ثيدحلا يفو هبش دصق الب ولو ةمرحم رانلا لهاو رافكلاب هبشلا روصو
 عزنو لفغ وأ لز نم الإ مهنم وهف هبشلا ةروصب ىتأ يا موقب هبشت نم
 هيف كرب ليفلا باحصا هيف نأل رسحم يداو يف عارسالاب دق رما دقو

 ناو دومت رئب نم اوقتسا ام قارهاب لز رماو هباحصا كلهو ينملا نع

 مكحلا اذهو اوكلهاو اورفك موق مهنأل اهئام نم اونجع ام لبالا اوفلعي
 ركذو عارسالاب رماو ضزألا كلت يف عرسا هنا كش الو نالا ىللإ رمتسم

 مهمؤشب فلعلاو ةقارالاب رمأ لب كلذ رهظي الو سجن رئبلا ءام نا ضايع
 اذا اميس الو اطايتحا ةحابالا ىلع رظحلا ليلد حيجرت لوصألا يف حجارلاو
 ماق ناخدلا برش ميرحت ليلدو عنملا لصأ ققحت نا اميس الو رطخلل ناك

 . تيأر اك
 نيب لالحلا» : ثيدحلا يفو كبيري ال ام ىلإ كيري ام عد يفو

 ةمرحلا نيب لب هباشتم لوقي لقاع الو «تاهباشتم امهنيبو نيب مارحلاو
 ةهبشلا نيأف هميرحت ليلد ضراعي هتيل ليلد الو ةقباسلا ةلدالل
 ناخدلا نا لوقي لقاع الو «سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا» : دقع هنعو
 ناخدلا برش يفو سفنلا هيلا نئمطت حابم هنأل سفنلا هيلا نئمطت ةدابع

 لاق ركسي دقو باتو هبرشي ناك نم ضعب هب ربخا رمخلا ةوشنك ةوشن
 ءيفب حابصملاو ءاشعلاو برغملا نيب ناخد تبرش سنوت ةسوس لهأ ضعب
 نا ردجلاو ليخنلاو راجشألا تيأرف طئاوح ناتسب لخاد راد يف اناو

 تدزل ابرش تدز ول ينا تملعو يلقع نيبو ينيب ىحرلا نارود يب رودت

 ثروت ةشيشحلا اذكو رافغتسالاو مدنلاب تقلعتو يديب ام تيمرف اركس

 نعو رظحلا مدق ةحابالاو رظحلا ضراعت اذا اقلطم لوقنو مارح يهف ابرط
 قلخ يذلا نوناقلا ىلع فرصتلا نع لقعلا سبح راكسالا يرعلا يا
 لقعلا سبح ام لكف اهئام سبح راهنالا ركسو هل داتعملا لصألا يف هيلع
 لك لوقنو مارح ركسم لك ناب ثيدحلا ءاجو ركسم وهف فرصتلا نع
 ناخدلاو مارح رتفم لك نأب ثيدحلا ءاج لب رتفم ناخدلاو مارح رتفم
 . مارح ركسم
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 هيف راصو دسجلا رمحا برش اذإ ام رتفملا : هريغو ريثألا نبا لاق

 هيلع ىشغي نمو هب تومي نم ناخدلا لها نمو راسكناو فعضو روتف
 لاق : انلق { هنم رثكا نميف كلذ ناخدلا باحصا لاقف عرصي نمو
 ةرثكلا رادقم لهج اذاو «مارح هليلقف هريثك ركسا ام» :قثت هللا لوسر

 بلج ىلع مدقم ةدسفملا ردقو ليلقلا بانتجا مزل براشلا عبط را
 ءارفصلا ناكسا نم اهوعدا يتلا اهيف كوكشملا فيكف ةققحملا ةحلصملا
 برش عفدي ال هنا انققحت هنا عم ءادوسلا داسفاو مدلا حالصاو مغلبلاو
 راتفالاو راكسالا كلذ ليق ناو احالص بلجي الو كلذ نم ائيش ناخدلا

 هدارطا مزل براشلا تاذل وا ناخدلل ايتاذ كلذ ناك نا انلق دتعي مل نمل

 اقلطم هكرت مزلف هنم رثأتت مكب الو هب رثأتت ىتم نقون مل براشلا ةعيبطل وا
 ارما داتعا نمك ررضلا رادقم لواسي امل هلعل ذا ةمالسلا دهشو رركت ولو

 ائيشف ائيش كالهلا يرادت يف هلعلف هيلع مارح هناف مسلا برشك التاق
 لتاقو رضم هنا ليلد هب نيخدتلاب ماوهلا بورهو كالهلا رهظيف متت ىتح
 لقعيال نم اهنم رفن ةرضملا لقاعلا اهبا برقتاله“ رفكت الف هتنتف نحن امناف
 . اغبتلا اذكو

 براشلا ىلإ مضني ةركسم اهنا نوراه نع يناسنلا لقن دق
 نيملسملا متشو "7 او ةميمنلاو ةبيغلاب هكفتلا ىلع اهبراش عاتجا ناخدلا

 ةمدانمك ةمدانملاو روزلا ةداهشو بذكلاو ءايرخسلاو لادجلاو هومرح اذا
 نيب روصت نم هنأ لخدملا يف جاحلا يا لاق دقو مهب هبشتلاو رمخلا لها

 اذإو رمخلا براش باقع ةرخالا يف بقوع هبرشف رمخلا هنأ ءاملا هينيع

 لاملا نم ليلق لقا ولو هيف لاملا فرص هميرحت مزل امارح ناخدلا ناك

 نا هفراص مزل لاح لك ىلع هدر هذخآ مزلو هدر هفراص مزل فارسا هفرصو

 ةوق الو لوح الو ىلاعتو هناحبس هللا رسي ام اذه ءارقفلل هرادقم فرصي

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو 0 هيلا الإ هللا نم أجلم ال مظعلا يلعلا هللاب الإ

 . اريثك اميلست ملسو هبحصو هلاو
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 ةضفلاو بهذلاب حالسلا ةيلحت ف لصف

 : باوجلا } ةضفلاو بهذلاب حالسلا ةيلحت نع هللا هحر لئس
 وش عيضتو فارساو رئابكلا نم ةريبك ارخف وأ ءاير امشلحاب هتيلحت

 هرركم ةلق عم رخفو ءاير نودبو غبصك اهنع زيمي ال ناك ولو ليلقب ولو
 عنملا هلك كلذ لصأو ةءاربلا ىلا هب لجعي الو لاملل عييضت ةرثك عمو

 ناك مهرش هب صقنيو مهيف رثؤي ال ثيحب رافكلا ىلع راختفا هيف ناك ناو

 هلمح نا هناف ليلقب ولو قحا بهذلا يف عنملاو هقفلا دعاوق هذه ةعاط
 ريرحلا يفو هيف يلع لاق دقو بهذلل اسبال ىمسي النم هقتاع ىلع ناسنا
 هنا يباحصلا لوقل سبل اضيا شيرفتلاو «يتما لاجر ىلع نامرح امهنا»

 اخطلم اب وث لج رلا شرفي الف ثبل ام لوط نم دوسا دق ريصح ىلا دمع هع
 وا هب هضعب ج وسنملل شيرفتلا حابي دق هنال هب ضعب جسن وا بهذلاب

 هسار وا ناويح ةروص هيف دراولا بوث يف امقر ناك ام الا ثيدحل هب خطلملا

 يف عنملا نم مظعا ةروصلا نم عنملا نم نا كش الو هب ةالصلا زاوج ينو

 ضراعل مرح امناو تاذلاب لالح هب روص ام نا انربتعا ناو ريرحلا
 ناك ام ةثع هتزاجا نا الإ اعنم ايراست تاذلاب مرحم بهذلاو هب ريوصتلا
 بحا يباحصلا لوق ليلدب ةهارك عم هزاجا هنا هنا يف رهاظ بوث يف امقر

 نع ىهن ال ناك ولو بوث يف امقر ناك ام الا دن لاق ولو يتحت نم هعزن

 انايب ةداسو هغاسا امناف اذه حص ناف هل ةداسو لعج هباب ىلع لعجي نا

 رجزلاو بوث يف ريوصتلا يف بابلا ثيدح نا ىرت الا ةهارك عم زاوجلل
 درو اك تروص ام يأ تقلخ ام يحأ ريوصتلا بحاصل لاقي لاق هناب هيف
 دجي مل نا الا بهذلا حالس لمح نع رجزلا لصاحلاو مقر الب ريوصتلا يف
 ال فارسالاو ءايرلاو رخفلا ضراعل تعنم اهنأل كلذ نود ةضفلاو هريغ

 . تاذلاب

 فحاصملا ةيلحتب نامزلا رخآ لها باع هنا دنع هنع ءاجو
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 عزن بهذلاب اهومم فيسلا ناك اذاو دجاسملا ةفرخزو ةضفلاو بهذلاب

 نود ةضفلاو ةرورض كلذف فيسلا داسفب الا نكي مل ناو بهذلا هنم

 ايندلا نم يارش رخآ يلإ اوتاه : لاق رساي نب رامع نا درو دقو كلذ

 لزع لاق دقو ماشلا لهأ لتاق نيح نبل هيف ةضفب ببضم ءاناب هل ءيجف

 لجرلا يلصيال هنا ريبخ تناو «نبللا ايندلا نم رامعاي كماعط رخآ»

 مهناب ريبخ تناو هب اقلعم هب يلصي ال كلذكف ةضفلاو بهذلاب

 يف ةزئاج ةضفلاو نالوق ةضف وأ بهذ ءاناب ءوضولا حصي له . اوفلتخا

 ادنتسم ثيدحلا يف هل رأ ملف مهردلاب زاوجلا دحل ريدقتلا اماو ةالصلا

 ءاوس راخدالل و هب لمعلا لب ههيومت الو بهذ نم ءانا ذاختا زوجيالو
 زاجاو هقطنم ول و لجرلا سابل هب ىليالو هسبل ةأرملل و ىثنألاو ركذلا كلذ
 فيسلاو نيكسلاو حمرلاو سرتلاك بهذلا برحلا ةلآ يف مهضعب

 فحصملا ىلحي الو عنملا روهشملاو ماجللاو باكرلاو جرسلاو ةيقدنبلاو
 يف الو قاررألا يف الو الخاد وا اجراخ دلجلا يف ةضفلاب الو بهذلاب
 هلك كلذ زيجاو كلذ وحنو بازحألاو راشعالاو نامالاو عابرالا بتك
 بهذلا ةينا ءانتقا مهضعب زاجاو بهذلا نود ةضفلا ضعب زاجاو

 ةيلحت زوجي الو هتنبا وأ هتجوز وأ ةبقاعلا دصقل لب لامعتسا ريغل ةضفلاو
 بهذلاب نآرقلا ةباتك يلزربلا زاجاو هب لتاقت ةأرمال ولو بهذلاب فيسلا
 ةاودلا ىلحت الو هب ىلحي الو بهذلاب نارقلا ريغ بتكي الو ضعب هراتخاو
 امهب بتكي نا امهب هاودلا ةيلحت ضعب زاجاو ةضفلاو بهذلاب ملقلاو

 . ءاسنلل زيجاو امهب ملعلا بتكي الو نارقلا

 ال لاتقلل ناك نا فيسلا ةيلحت زيجاو اعامجا نهف زوجي ليقو

 : لاق هنا لع هللا لوسر نع اثيدح انموق ىورو مالسالا دالب يف هلمحل
 كلذو «ودعلا هب اوبهرتو ةضفلاو بهذلاب فيسلا اولحت نا سأب ال»

 ولو ةأرملا فيس يف ضعب هعنمو هضبقمو هتقالعو هرامغ خطلو هخطلك
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 بهذلاو ةضفلا نم نهدشو نانسالاو فنالا ذاختالا اوزاجاو هب لتاقت

 بهذلاب اندنع هلك كلذ ذاختا عتميو عبصالا ال ةلغالا ةيعفاشلا دازو

 بهذلا نم ولو ةأرملل زاجاو ةضفلا نم متاخلا ذاختا زوجي هب كلذ دشو

 لق ولو بهذ هيف امتاخ لجرلا ذختي الو ضعبل افالخ ةزاجالا ولخت الو
 ةعبرا ءانتقالا نا ضعب ةرابعو دودرم وهو بهذلاب ههبومت ضعب زاجاو
 هزاجاف يش دصق مدعو ليمجتل ا دصقو ةبقاعلا دصقو لامعتسالا دصق

 لمجتلل زيجاو طقف ةبقاعلل ضعب هزاجاو دصقلا مدعلو ةبقاعلل موق
 يفو ةقلحلاو بيبضنلاو هيومتلاو غوصلا كلذ يف ءاوسو عنملا حجرو ةأرملل
 اقيلعتو اسبل لجرلل بهذلا نم عنملا قحلاو لجرلاو ةأرملا فالخ كلذ لك
 لوسر اناهن بزاع نب ءاربلا نعو ملسمو يراخبلا يف رافكلا باهرا الإ
 ىلوا باب نم بهذلا ةين آو تلق ةضفلا ةينآو بهذلا متاخ نع دن هللا

 8 بهذلا متاخ نع ىهن للع هنا ةريره يبا نع امهيف يبنلاو عنملا يف
 هنيمي يف هلعجي بهذ نم امتاخ ذختا تلع هنا رمع نبا نع اضيا امهيفو

 دعصف بهذلا نم امتاوخ سانلا ذختاف هفك نطب يلي ام : هتضف لعجو

 انبهذم كلذو بهذلاب متختلا نع ىهنو ربنملا ىلع هع هللا لوسر
 اك هسفن نع همرحو هنع ىهن مث هلعفي هنا لصاحلاو ةمألا روهمج بهذمو
 مومعلا ىلع كلذ نمو اضيا وريغ ىلع همرحو هنع ىهنو سانلا ةرضحب هاقلا

 نامرحب بهذلاو ريرحلا» : هع لاق هنا هريغو بيبح نب عبيرلا ةياورو .
 نا زئاج هنا هيوهار نب قاحسا معزو «اهئاسنل ناللحم يتما لاجر ىلع

 . بيهصو ديعسو ةحلط بع هدعب هبل

 امتاخ بيهص عبصا نم انعزن رذنملاو ريبزلاو ديسأ نب , ةرح لاق

 كيلع كارا يلام بيهصل ناغع لاق يناسنل ا لاقو 0 7 نبح بهذ نم

 : لاق . بعي ملف كنم ريخ وه نم هار دق : لاق ؟ بهذ نم امتاخ

 . ليع هللا لوسر وه : لاق ؟ وه نمو
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 باب

 سانلا لاومأ نم لاؤسلا جرحت يف

 ةيحللا صق نع يبنلا هيفو

 ؟ لأسي نأ رطضملا ريغل زوجي له هصن امب هللا همحر لئس

 تيب هدي يف يذلا مامالل الو سانلل زوبي ال هنا : باوجلا

 نع مهاهنيو هللا هنغي ىنغتسا نم لوقي لع هللا لوسر ناك { لاملا
 ولو هنم هل هذخاو هلاؤس لاملا تيب نم هقح نم عنم نمل لح و لاؤسلا

 هل هنأل نيمرافغلا نم سيلف رسخف ةراجتل ىرتشا نمو ةارشلا لعف امك هديب

 هناف هينغي ام هدنعو لأس نم» : قلع هنعو . هب ينغتسي رخآ لام

 هيدغي ام» : لاق ؟ هينغي امو هللا لوسر اي : اولاق . «منهج نم رثكتسي
 . هتروع رتسي ام هل و هيلع نيد الو ينعي «هيشعي امو

 موي هتلأسم تءاج هانغ رهظ نع لأس نم» : قي هنعو

 : لاق هللا لوسر اي ىنغلا امو ليق «اشومخ وأ اشودخ ههجو ةمايقلا

 » : دل لاقو . «حاضيالا يف اك ابهذ امهدع وأ امهرد نوسحخ»

 رخاو . حاضيالا ف اك «افاحلا سانلا لأس دقف ةيقوأ هلو لأس

 نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يناسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ
 ةمايقلا موي ءاج هينغيامام هلو سانلا لأس نم» : قل هللا لوسر

 هللا لوسر اي ليق . «حودك وأ شودخ وأ شومح ههجو يل هنلأسمو
 ماشه داز «بهذلا نم اهتميق وأ امهرد نوسجحخ» : لاق هينغي امو

 لوسر لاق : لاق هنا يردخلا ديعس يبأ نع دواد وبا أجرخاوامهرد نوعبراو

 نم : يناسنلا جرخاو «فحلا دقف ةيقوا هلو لأس نم» :: هتلع هللا

 . فحلم رهف امهرد نوعبرا هلو لأس
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 لأس نم» : هكلع هللا لوسر نع ةريره ينأ نع ملسم جرخا
 سابع نبا نعو { «رثكتسي وأ للقتيلف ارمج لأسي امناف اريثكت سانلا
 لأسي الو ءادغ هل ناك اذا افالا سانلا نولأسي ال : امهنع هللا يضر
 بحاصك ةعامج ىور اذك و ءاذغ لأسي ال ءاشع هدنع ناك اذاو ءاشع
 همحر دوه خيشلا جرخاو افاحلا لأس دقف كلذ هلو لأس نمو ةطيسولا
 ءاطع نعو فحلا دقف لأس مث م امهرد ا نوعبرا هل ناك نم رذ يبأ نع هللا

 لأس دقف هيقوأ هل و لأس نم» : دع هللا لوسر لاق : لاق راسي نبا

 ةمايقلا موي يتأي ىتح دبعلاب ةلأسملا لازت ال» : كلع لاقو «افاحلا

 وهو مرحم اما لاؤسلا ناب كلذ عمجي دقو «محل ة ةعزم ههجو يف سيلو

 هل ناو انيد هيلع نا رهظي نا لثم هب سيل ام هسفن ىلع رهظا نم لاؤس

 وأ دجسم ءانب وا سانلا نيب حلص وا نالف ينب نم وأ نالف هنأ وأ الايع

 ال نم لاؤسك حابم اماو كلذك سيل هنا عم كلذ وحن وأ ةبلطل ماعطا

 ىلا رطضا وا هل ءافو ال نيد هيلعو ءاشعوهادغ هل وا ءاشع الو هل ءاذغ

 اماو كلذ وحن وأ حالصالا دارا وا لايع هل وا يرسنلا وأ جيوزتلا

 ملو نيثيدحلا نيب اعمج نوسمخ وأ امهرد نوعبرا هل نم لاؤسك هوركم
 عوجب توملا فاخ نمك بجاو اماو ةحابملا لاحلا بحاص لامب نكي

 . اهوحنو ةتيملا ىلع مدقم هلاؤسو الثم

 نيب ةلامحب لمحت لجر ةثالثل الإ ةلأسملا لحت ال» : تللح هنعو
 هل دهشي ةقاف هتباصا لجرو هلام تحاتجاف ةحئاج هتباصا لجرو موق

 نباو نيكاسمو ىماتيو دجسمو داهجك هريغل لأسي نم اماو «ةثالث اهب
 لمحاف هب نئمطي نم اصوصخ لاؤسلا زوبي الو امومع لأسيلف ليبسلا
 نم ةكربلا تبهذ هريغ لام يف عمط نمو كدمحي كلام ىلع كسفن
 ىلا عزفاف ترقتفا اذا يبب اي : هنبال هنع هللا يضر نامقل لاق . هلام

 ال هناف هتئازخ و هلضف نم هلأساو هيلا عرضتو هعداو هدحو كبر

 . ائيش كوطعي الو مهيلع نوهتف لأست الو هريغ اهكلمي
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 تعش نم ىلا جتحاو هلثم تناف تئش نمع نفتسا : يلع نعو
 عمطلا كرتا لاعتو هريما تناف تئش نم لا نسحاو هريسا تناف

 كبلق نم عمطلا عزتناو كلمحي كلام ىلع كسفن لمحاو رقفلا ككرتي
 نم هللا اولأساوإه : ىلاعت هللا لاق . ينغملا هللاو كلجر نم ديقلا لحت
 ابا ففعتملا ريقفلا بحي هللا نا» : إ هللا لوسر لاقو 0 مهلضف
 ةدابعلا لضفا» : لاقو . «ةدابع جرفلا راظتنا» : ٢ لاقو «لايعلا

 يذلا ام رابحالا بعكل تلق مالس نب هللادبع لاق ، «جرفلا راظتنا يف

 هرشو عمطلا : لاق ؟ هولقعو هوعدو ذإ دعب ءاملعلا نم ملعلا بهذي

 عمطي : لاق بعك لوق يل رسف : لضفل ليق 0 جئاوحلا بلطو سفنلا
 ىتح سفنلا هرشت نا هرشلاو هنيد هنع بهذيف هبلطيف ءيشلا يف لجرلا

 كل اهاضق اذاو ةجاح اذه ىلاو ةجاح هذه ىلا كل نوكتف ائيش بحت
 تعضخو ءيش بح ىلع كنم نكمتساو ءاش ثيح كداقو كفنا مرخ

 ملست ملو ضرم اذا هتدعو تررم اذإ هيلا تملس ايندلل كبح نمف هل

 نمثلا وأ كل اريخ ناكل ةحاح هيلا كل نكت مل ولف هلل هدعت ملو هلل هيلع
 اميف هل ديزي نا بلطيو ةيلوتلاو ةلاقالاو ءارشلاو عيبلا يف صخري دقو
 هنأل كلذل ءارشلاو عيبلا ةبسانمل حاحلا الب نمثلا يف صقني ناو ىرتشا

 يف برقي ناطلسلا لاؤسو ضيرعتلا يف ضرتعم لب لاؤس ضحم سيل
 دقو هريغك وهف الاو هنم عنمو لاملا تيب يف قح لئاسلل ناك اذا هزاوج

 . ه ١ جاتحا نم الإ هولأسي نأ نع مهاهني تع هللا لوسر ناك

 ىلصو محرل ١ نمحرلا هللا مسب هبتك ضعب ف هللا همحر اضيا لاقو

 دمحمأ هبتاك نم مالسف دعب امأ ، ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ةللا
 رابجنزو نامع لها نم انباحصأ ىلع شيفطا فسوي جاحلا نبا

 ينع عاض هباتك لعل ينرذعيلف هلئاس رأ مل باوج اذه : الئاقاهوحنو
 روهشم دلب وا طقسم يف الجر متنيع ولف لاؤس قارواو لاغشألا ةرثكل
 هنال صقي ال ىلفسلا ةفشلا تحت ام قثوا ناكل عييضت الب ةبوجالا ضبقي
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 ءاج دق جاتحملل فورعملا بلطو اهئافعاب للع انرما دقو ةيحللا نم
 نمحرلادبع هاطعاف بلط هنا اهنم ثيداحا يف فورعملا بلط ةلع هنا
 نا نأمطا نا الإ ىضر الب يطعي الئل طعا نالف اي ادحا نيعي الو ةقان

 «ةقدصب رمأ نم الال هلوق نا العو لج هللا كمحر ملعا هسفن ةبيطب يطعي
 نم نولوقي اوراصو هريغ وا دجسم يف سانلا عمتجا اذا امل ةلماش
 . هللا هجول ائيش يطعي

 اهيف عقوامو رانلا ىلع يرعتلا ةلأسم يف لصف
 يليلخلاو بطقلا نيمامإلا نب

 هلوقو هللا همحر هل باوجلاو . يليلخلا ةودقلل يرغملا لئاسم يهو
 هللا ءاش نإ كلذ يف ةدعاقلا تفرع دقو بطقلا مالك وه هريغ نمو

 تناك ناو كلاه ةلعتشملا رانلل ىرعت نم نأ مهضعب لوق اهنمو : لاق

 سانلاو اليل ىرعت اذا امب اديقم وا اقلطم كلذ له صاع وهف ارج

 ؟ هيلإ نورظني

 هظفل رهاظ امم صوصنلا يف دجوي ام عون نم يه : باوجلا
 ديقلا اذهب اهدييقت نم مكحلا يف دب الف صوصخلا همكح ىضتقمو مومعلا
 يف هيلا مهرظن نمم مهنوكب هيف نيروكذملا سانلا دييقت نم دب الو روكذملا
 . روجح ةرورضلا ريغ

 مالك وه امنا ءيش ف ملعلا نم باوجلا اذه سيل : هريغ نمو

 وهو رانلل يرعتلا عانتما مهبولق ركنتست ةبلطلا ةماعو نيئدتبملل رهظي
 رهاظل فلاخم وهو سانلا روضحب هنوديقيف لقعلا هنسحتسي راكتس ١
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 وأ ليل يف ناك ءاوس اقلطم اهيلا يرعتلا عانتما هرهاظ هناف ليلد الب رثالا
 نوميم نع تاقلعملا لوق اذه لديو ال مأ دحأ ةرضحب ناك ءاوسو راهن

 يصعي هناف ارج تناك اذا امأو كلهي هناف هدقوم رانل ىرعت نم : دابن نبا

 يرعتلا لعجف كلهي ةبعكلل ىرعت نمو يصعي هناف دجسملل ىرعت نمو
 دجسملل يرعتلاو ةبعكلاو دجسملا ىلا يرعتلا ريظن رمجلاو ةدقوملا ىلا

 لوق رهاظ نا ريغ ةولخ الو ةرضحب الو راهن الو ليلب ناديقي ال ةبعكلاو
 لاق ذإ ةرضحلاب اديقم رانلل يرعتلا نا ىلع لدي رخا عضوم يف تاقلعملا

 كلهم ثيلل ١ نب هللا دبع لاق حابصم ١ دنعو رمقل ا دنع ىرعت لجر ف

 . كلذب

 : ىلاعت هللا لاق . كلذب كلهي ال : فلخي نب ناميلس لاقو

 ذوفن الف اسابل ليللا نوكب كالهلا مدع لعلف هماسابل ليللا انلعجوزل
 رانلل يرعتلا هدارم نا ىلا رهظ مث رانلل يرعتملا ةروع ىلا نيرضاحلا راصبال
 كلذ امو ةدقوملا رانلا دنع اليل ءارشلاو عيبلا زيجي هللا همحر هنال ةولخب ولو

 هنالو وزيم الف الوهجم ناكام الا وا يرتشملاو عيبملا ىلا رصبلا ذوفنل الإ

 ران هدنعو هندب وأ هبوث ىلإ سجنلا لوصو يف كش نم ناب لوقي هللا همحر
 مدعلاك تناك ولو راهنلاك رظنيو بارتلا ديلا يمري لب هديب هسجني ةدقوم
 عنام ليللا نا اسابل ليللا نوكي هليلعتب دارملا نا رهظف هديب هسجنتي لاقل

 ليللا نأل رتس امهنيب نكت مل ولو رانلل ةروعلاو ةروعلل رانلا فاشكنا نم
 عيبملا نيب الو رصبلاو ةروعلا نيب هزجح نم مزلي الو امهنيب زجاح
 يف نكلو هريغل تسيل ةذفان ةوق رصبلل ناف رصبلا نيبو هريغل يرتشملاو
 نال ةولخ يف ولو هنع روجزم رانلل يرعتلا نا ىلع لديو هلمأت دعب كلذ
 ةولخلا يف ولو عنتمم اهيلا يرعتلاف اهتمرحل اهيلا يرعتلا عنمف ةمرح اهل رانلا
 نم فاخي .ثيح لاستغاك ةرضم عفد وأ ةاوادم وأ بيطت ةرورضل الإ

 يف زيزعلادبع ةمالعلا صن دقو كلذ ىلإ دجي ملو امثوحن وأ ةيح وأ برقع
 .ةمرح هل امم رانلا نا لينلا نم ةراهطلا باتك لئاوا

۔ _ ٢٢١



 لب رونلا نم تقلخ رانلا نا جاهنملا نم ءزجلاو ةكئالملا باب يفو

 نم تقلخ اهسفن سمنلا نا داعملا راد ىلا دازلا نايميه يف الوق تيور

 ةمرح رانلل نوكت ال فيكف ةمرح نم تملع ام اهلو اهنم تقلخ اذاف رانلا

 رانلاو ءيضملا رهوجلا رونلاب دارملا نا ليزنتلا راونا يف يضاقلا ركذ دقو
 هبحصي ام ببسب هنع روذحم ناخدلاب رومغم ردكم اهرون نا ريغ كلذك

 رون ضحم تناك ةافصم دي دمم تراص اذاف قارتحالاو ةرارحلا طرف نم
 اهرون ءيفطني ىتح لازت الو ةعذج ىلوألا ةلالا تداع تصكن ىتمو
 نوقولخم ةكنالملاف رانلا هذهف ةلماش ةقيقح لعجف فرصلا ناخدلا ىقبيو

 نا ىلع اضيا لديو هذه وه يذلا رونلا نم نجلاو صلخملا رونلا نم
 لفطلا نا ناويدلا ياشم لوق دحا رضحي ولو اهيلا يرعتلا عم مهدارم
 ةرضحب الو راهن الو ليلب هوديقي ملف رازا ريغب رانلا ىلا دوعقلا ىلع بدؤي
 دحا هري مل ولو يرعتلا ىلع بدؤي هناف اقهارم ناك اذا يرعتملا ىلعو دحا

 ىلع مشوف نم هب اونغتسال دحا هتيؤر درجمب يرعتلا ىلع هبي دأت ناك ولف

 يرعتلا عنم اودارأ ول اضياو هللا كمحري مهفاف رازا ريغب رانلا ىلع دوعقلا
 دمحم هللادبع ابأ تيأر غ هفالخ مهوي امب ال صن امناو طقف دحا ةرضحب

 نم نالاؤسلا رخا يف لاق رانلا ىلا يرعتلاب كالهلا ديق نامجيس نب

 ؟ دمعتم وهو رمقلا ءوض ىلإ وأ حابصملا ىلإ ىرعت نإو : تالاؤسلا

 ال : عيبرلا وبأ لاق . كله لوقأ يننإ : هللادبع خيشلا لاق
 دمح وب ] لاق . هئاسابل ليلل ١ انلعج ول : لجو زع هللا لاق دقو . كله

 اذإ اذه : باتكلا اذه هيلع ضرع ناك دقو & نامجيس نب هللادبع

 . ه ١ لوقحل ١ اوحيحصل ١ غلبل ا هاري اذإ ثيح ىرعت

 .. تاقلعملا نم رم ام لالخ نمو

۔ ٢٢٢ -



 هناوخا ضعبل

 ملظي نمب نيعتست ال نا كحصناو كيصواو : هنع هللا يضر لاق

 كيرغاو لعحتال ىتلا لاومألا بهنيو هلتق لحتسيال نم لتقيو
 اهنا رقي يتلا بونذلا كرت ىلإ هؤاعذو هعم حلصلاو ودعلا ىلا ددوتلاب
 كسفن عضوبو لاومألا بصغو انزلاو ريزنخلا لكأو رمخلا برشك بونذ
 نم ركني ال ام ىلإ هئاعدبو اهلهأ دنع يوتسي نامع لخد بيرغ عضوم
 نارقلا ةءارقو اسردو اظفح ملعلا ةماقاو ءارقفلاو ةبلطلا عفنك ةعاطلا

 نم مهريغ وأ زيلكنالاب نيعتست كارا ينأكف الإو دجاسملا ةرامعو
 لجو زع هللا يقتي ال نمو كبهذم لهأ نم وأ ةلملا لهأ نم وأ ىراصنلا
 افعض نودادزتو افعضو ةلق نودادزيو نوليلق مه لب نامع لهأ لقيف

 ربخاو ناطلسلا ىلع ملسو ةعامجلا مسا مهنع بهذي ىتح

 نا لامب ولو هوأردتورئاجلا اوبلطت نا هللا مكحصناو : اضيأ لاقو
 نيبو مكنيبو ناخدلا لاطبإو ريزنخلا لتقو رمخلا قارها نيبو مكنيب يلخي
 ءاجو مكل انوع نوكيو كلذب اوبتكتو ركنملا نع ١ يبل او فورعملاب رمألا

 هللا نوكي ىتح هوعدف هيلع نوردقت ال ارمأ متيأر اذإ هنا ثيدحلا

 . هل رغملا

 هللا مسب : هللا همحر لاق ك نيقفاخلا سورع ىنعم يف ةمتاخ

 جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف دعبو ملسو هيلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا
 عفنو ةيعرلا يف لدعلا ىلا هللا هاده لصيف ناطلسلا ىلع شيفطا فسوي

 كمحر ملعا 9 اريخ مالسالا ىلع هازاجو هدارم هل رسيو رصنو نيملسملا
 هميظعت هانعمف ق هللا لوسر فصو يف نيقفاخلا سورع اما هللا

- ٢٢٣ .



 نعذم نم سرعلا يف نيرضاحلاو سورعلا عابتاب سورعلاب ههيبشتو
 نيرخآلاو نبلرلا نيفلكملا نم ايندلا لها ىلا لسرا ع هناف نيدناعمو

 . سورعلا نأش يف سرعلا لهأك هنأش يف نولماع مهلكو

 هنا للع هنا : باوجلا 0 د نيقفاخلا سورع نع اضيأ لئسو

 مظعلا يلعلا هتلاب الإ ةوق الو لوح الو ناعتسملاو قفوملا هللاو رورسلا نيعب
 عيمج ىلعو ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو
 .نيلسرملاو ءايبنألا

د٢٢٤ _



 هقفلا لوصأ لئاسم باتك
 باب

 ضئارفلاو ديحوتلا ةفرعم باوج يف
 بجاو وهف هب الإ بجاولا متيال ام ناو

 هللا همحر لاق ينرغملا فسوي نب دمحم ةمالعلا مامإلا تاباوج نم
 هب لمعلا بجو هتفرعم بجت ديحوتلا نا هراوز لها ءاملع انناوخا رقاو

 وهس انناوخا نم اذهو اهب ملعلا ال اهلمع بجي ضئارفلا رئاس اذكو انلق
 بجاولا متي ال امو دصاقملا مكح لئاسولل ناف ملعلا يف اظح مهف نا عم

 بجاولا متي ال اوفلتخا امناو بوجولا ريغب لئاق الو هلثم بجاو وهف هب 7
 ال موزللا قيرطب بجو هنا حيحصلا هب رمألا لزن ظفلب بجاو هب الإ
 له رخآ ىلإهممكهوج و اولسغافإن هلوق لثم باجيالا هب لزن يذلاو ظفللاب
 اماو امازتلا هلوخد حيحصلاو امازتلاو اظفل لبحلا و ولدلا باجيا هيف لخد
 ملعيل ىنعملال هعنم ناك ولو هب ملعلا بجاو هنأف هب لئاق الف هبوجو مدع
 تسن ول اك بجاولا ىدا دق هنا ملعيو هكرتي الف بجاو هنا فلكملا

 ليق اذاف ةراهطلا بوجو ملعي مل ولو هيزجي هناف اهيلع يشملاب ترهطف همدق
 رمألا مازتلالا قيرطب هنم ذخؤي نكل طقف ةالصلاب رما وهف لص كل
 بجاولا اذه بجي مل اذا طرش وأ ببسب هب بجاولا متيام ءاوسف ةراهطلاب

 ءاوس بجاولا بوجوب بجي ال ليقو روهمجلا بهذم اذه هكرت زوجي امناو
 متي يذلا ريغ تكاس بجاولا ىلع لادلا ظفللا نال اطرش وا اببس ناك

 اذه بوجوب بجاو ال رمألا سفن يفو ةلمجلا يف بجاو هب بجاولا
 رابتعا ءاغلا هيف نال فيعض وهو رخا ليلد نم هبوجو امناو ليق بجاولا

 ا بجاولا اذهب بجاولا هب متي ام بجي ليقو نايعلا راكنأك كلذو مزاللا
 لالتبالاب ببس هناف لالتبال ءاملا ساسماك اببس بجاولا هب متي ام ناك

 ءوضول اك اطرش بجاولا هب متي ي ام ناك ناو قارتحالاب رانلا ساسأكو ةداع

۔ ٢٢٥ _



 قرفلاو هلصا بوجوب الصاح هب بجاولا هب متي ام بوجو سيلف ةالصلل

 دوجو نم مزلي هنأل طورشملاب طرشلا نم هببسب اطابترا دشا ببسلا نا

 . طورشملا دوجو طرشلا دوجو نم مزلي الو ببسملا دوجو ببسلا

 ناك نا بجاولا هب متيام بجاولاب بجي : نيمرحلا مامإ لاقو

 بجاولا كرتك ايلقع ال ةالصلل ءوضولاك ايعرش اطرش هب بجاولا متي ام
 دضلاب دارملاو بجاول مايقلا دضدوعقلاك و ةالصلا دض هناف ةالصلا كرتك

 روكذملا ببسلاو طرشلا ببسلاو طرشلاب دارملا نا امك ضيقنلا لمشي ام

 نم نيقي ىلع نوكيل سأرلا نم ءزج لسغك ايداع الو هقفلا لوصا يف نا
 مويلا ممعت نم نيقي ىلع نوكيل ليللا نم ءزجلو لسفلاب هجولا باعيتسا
 نوكيل نزولاو ليكلا يف هريغل هسفن نم لئاكلاو نزاولا ةدايزكو موصلاب
 بوج و ريغب هبوجوف ايداع وأ ايلقع اطرش ناك اذاف ءافيالا نم نيقي ىلع

 هنودب ةداع وأ القع هطورشمل بوجو ال ذا رخآ هجو لب هطورش

 هنودب ءيشلا ةروص لوصح نكمي ام الا بلطلا يف دصقيال عراشلاو
 سارلا ضعب لسغ فالخب ءوضو الب لصحت اهتروص ناف ةالصلل ءوضولاك
 كرتب الا لصحي ال ةالصلا يف مايقلاكو هنودب لصحي ال هجولا ممعت ناف
 متي ال يذلا ببسلا هدنع اذكف نيمرحلا مامإ لوقل نايب هلك اذهو دوعقلا

 بلطلاب عراشلا دصقي الف بجاولا بوجوب هبوجو سيل هب الإ بجاولا
 ةرشابملاب دوصقمف ببسلا امأو ببسملا تاذلاب دوصقملا نا مث بجي الف

 بجو لالحلا كرتب الإ مرحلا كرت فقوت اذإو فلكملا عسو يف يذلا هنأل
 ءامب طلتخا رهاط ءام كرتك لالحلا كرتب الإ هكرت لصي ال هنال لالحلا كرت

 . سجع

 كرت وأ هريغ وأ نايسنب نيبتت لو امهادحا تقلط نيتجوز كرتو

 ام ءيجي ل ام ةجح لصألا باحصتساو نيبتت لو هتجوز امهادحا نيتأرما

 دقفك وا هتراهط وأ يشل ا كلم تبت اذا ك خسان وأ صصخم نم هريغي

۔ ٢٢٦



 امهيلع ببق نم امهام نم قفنيو ناثري امهناف بئاغلا ةبيغ وأ دوقفملا

 هيلعو تبت امب هب عفدلا نود هل تبث امع هب عفدلا يف ةجح وه ليقو هتقفن
 ةبيغلاو دقفلا لبق امهتايح وهو لصألا باحصتسا بئاغلاو دوقفملاف

 الف امهتايح يف كشلل امگريغ نم ناثري الف عفارب سيلو امهنم ثرالل عفاد
 باحصتسا ليقو همدع لصألا نأل اديدج اكلم امه امهباحصتسا تبني
 هضراع ناف ببس وذ اقلطم رهاظ هضراعي ال نا طرشب ةجح لصالا

 اريغتم دجوو رينك ءام يف لوب عقو ناف رهاظلا مدق لاوقألا هذه يف رهاظ
 باحصتسا ناف هريغ وا ثكملا لوطب لمتحاو لوبلاب هريغت لمتحاو

 هل اريغتم نوكي نا لباقلا سجنلا ثداح هضراع ةراهطلا رهو هلصا
 لوق رابتعا ىلع رهاظلا مدقتو رهاظلا رابتعا لوق ىلع ةساجنلا مدقتف

 دهعلا برق نا ةراهطلا وهو لصألا طوقس ةلأسملا يف رهاظلاو لصألا
 لقعل ا دنسا ام ءافتنا وهو يلصالا مدعل ١ باحصتساو رابتع او هريغت مدعب

 اوعمجا اذاو ةجح بجر موص بوجوك ع رشلا هتبني ملو لصالا ىلا هيفن يف
 باحصتسا جتحي ملف ىرخا لاح ىلع هيف فلتخا ام لاح يف مكح ىلع

 جرخ ول امم طئاغلاو لوبل ١ جرحم ريغ نم ج راخلاك موقل افالخ لاحلا كلت

 يتل ا ةراهطلا نم هلاحل اباحصتسا رهاط وه ليقف هسجني مكحل ا امهنم

 لاح اذاو هجورخ دعب ام ىرخالا ةلاحلاو ج ورخلا لبق هتراهط هيلع عمجلا

 لمعلل اهيف ة اكز الف ةلماكل ١ جاور ج ورت ةصقان اراني ٥ نيرشع ىلع لوحل ١

 . هدعب امل لوحلا مامت هنبق ام باحصتساب

- ٢٢٧



۔- ٢٢٨ ۔



 باب

 اهب رومام لفاونلا ناو رمألا ةقيقح يف

 وهو اهب رومأم لفاونلا نا ةراوز لها انناوخا رقأو هللا همحر لاق
 الا عرشلا يف بدنلا رما دورو ركني الف بدن رما كلذو قح لوق
 يمسق نم نقيتملا هنال بدنلا يف ةقيقح رمألا مهضعب لاق لب لهاج

 صوصخ ال بلطلا قلطم نقيتملا نأ ثحبيو همدعو بوجولا امثو بلطلا
 هدرف ىلع لمحي ءيشلل عوضوملا بوجولاب لئاق لاق ناو نيمسقلا دحا

 لماكلا درفلا ىلع لمحلا سيل انلق هيلع لمحيف لامكلا لصألاو لماكلا
 ظفللا هيلع قلطي ام ىندا ىلع لمحي ليق دقف ةيلك ةدعاق الو هيلع اعمجم
 ىوعد يف حضاولا ثحبلاو طسرألا ىلع لمحلا هقفلا يف انباحصا دازو
 ليلد ال بدنلا هيف ققحتي يذلا كرتلا يف نذالا نأل نقيتملا وه بدنلا نا
 . همدع لصألاو دئاز ليق وهف هيلع

 ردقلل عوضوم رمألا ةيفنحلا نم يديرتاملا روصنم وبأ لاقو
 كرتشملا نم نوكي نا نم ارذح بلطلا وهو بدنلاو بوجولا نيب كرتشملا
 نأل امشنحا يف ازاجم نوكي نا نم ارذحو امثيغو ةصابلاو سمخلل نيعلاك
 بدنلا وأ بوجولا يف هلامعتساف زاجملا مدعو كارتشالا مدع لصألا

 بدنلا وأ بوجولاب دييقتلا رابتعاب الا اذكه هبلط نا ثيح نم هتقيقح
 هنا رابتعاب وأ مزاج هنا رابتعاب بلطلا يف لمعتسا ولف همدعو مزجلا امهو
 نم هئزج يف لمعتسا اذا ىلكلا يف ةدعاقلا وه اك ازاجم ناكل مزاج ريغ

 هنا ثيح نم اديز ديرتو لجر ءاج لوقت نا لثم صوصخم ءزج هنا ثيح
 ديز يف هنا ثيح نم ديز ىلع هقالطا نا درت ملو هل ملع ناك صوصخم
 ىلع الاتشاو ةيلجرلا ةقيقح هيف نا ثيح نم ديز يف هتلمعتسا ناو ةيلجر

 ةقيقح وهف بدنلاو بوجولا نيب كرتشم رمألا ليقو هتقيقح وهو يلكلا
 امهيف كرتشم هتغيصف بدنلل تعضوو بوجولل هتغيص تعضو ناب امهيف
 ظفللاف سمش ظفلك ناعمو نيينعل دحاو ظفل عضو امك ايظفل اكارتشا

۔ _ ٢٢٩



 بوجولا نيب كرتشم رمألا ليقو زاجملا ليبس ىلع ال ةددعتم يناعملاو دحاو
 . ردصملل امسا بايالا بوجولاب يدارمو ةحابالاو بدنلاو

 ردقلل ليقو ديدهتلاو ةحابالاو بدنلاو باجيالا يف كرتشم ليقو
 ةدارالا عضوم رابجلادبع لاق 0 ةحابالاو بدنلاو بوجولا نيب كرتشملا

 هريغو ديدهتلا نم امثيغ يف سيلو بدنلاو بوجولا عم قدصيو لانتمالا
 نا هلوق نع ةيكلاملا نم يرهبالا عجرو لانتمالا ةدارا هيف لمعتسي ام

 لوق ىلا بدنلاب هنم ادتبملا لثع يبنلا قح يفو بوجولل ىلاعت هللا قح يف
 ةقيقح لاق مهضعبف لاوقا ةنالن ىلع وهو بوجولا يف ةقيقح هنا روهمجلا
 نكي مل اذا هديس رمأ فلاخ باقعلاب نومكحي ةغللا لها نأل ةغل هيف

 ليلد نكي مل ام بوجولل هنا ادبا نومكحي مهف هريغ وأ بدنلا ىلع ليلد
 ققحملا مزجلا ناو بلطلا درجم ةغل اهنا مهضعب لاق بوجولل وهف همدع
 مكح ناو عرضل ا نم ادافتسم فلاخملا ىلع باقعلا بترتي ناب بوجولل

 ىلعو هديس ةعاط دبعلا ىلع هباجال عرشلا نم ذوخأم روكذملا ةغللا لهأ
 . يلاولا ةعاط ةيعرلا ىلعو هيوبأ ةعاط دلولا ىلعو اهجوز ةعاط ةأرملا

 نا نيعتي بلطلا نم ةغللا هديفت ام نأو رقع بوجولل ضعب لاقو
 سيلو تئش نا لعفا ىنعملا ريصي بدنلا ىلع هلمح هنأل بوجولل نوكي

 ىلع لمحلا نا هدري وأ روكذم تئش نإ كلوق وه يذلا ديقلا اذه
 روعش ال هنأ هيفو ليق اذك روكذم كرت ريغ نم لعفأ ىنعملا ريصي بوجولا
 رمألا ليقو ةثالثلا روهمجلا لاوقا هذهو لعفا كلوق يف كرت ريغ نم كلوقل
 يف ءافخ الو ةحابالاو ةهاركلاو ميرحتلاو بدنلاو بوجولا نيب كرتشم

 ةئيشملاب ديقت الف ةغل مزاجلا بلطلا يف ةقيقح ليقو رهاظ ىلع وهف كلذ
 عرشلا نمو بلطلا مزج ةغللا نم دافتسملاف هتعاط تبجو نمم ردص ناف

 هكرت ىلع دعوت يذلا مزجلا هنأل بلطلا مزج نم صخا بوجولاو بوجولا
 . هكرت ىلع دعوتل ١ عرشل ١ يفو مزاجلا بلطل ١ ةغللا نم دافتسملاو
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 بقللا موهفمو داحآلا ربخ يف لصف
 موهفم هنا مهوتيام ىلع مدقمف داحآلا ربخ امأو : هللا هحر لاق

 مهوتي ام وا هب قوطنم وأ اهب وا ةطساو الب ةهفاشمو صن هنأل ةفصلل
 نأل لمتحم وهو ةهفاشم ريغو صن ريغو هب قوطنم ريغ ةفصلاب موهفم
 ريغ وأ ةقيقحلل أنايب وأ امذ وأ ًاحدم وأ اديكأت وأ الاح ةعقاولا نوكي
 ذئنيح لمعلاو ليلدلا الإ ديق نوكي نا نيعتي الو تالاتحالا نم كلذ

 هناب مكحيلف عناوملا نم هريغ الو دحاولا ربخ ضراعي مل نا الاو ليلدلاب

 دحاولا ربخب لمعلا بجي هنا ىفخي الو ضراعي مل نا نإ عامسلا عم افوقو ديق

 وأ ءابا نم مهنع هلاق امب لمعيف موق ىلا الوسر ةلل . لسري نا كلذ نمو

 لك جاتحي نا كلذ نمو رومألا تلطعتل داحلالا ربخ لما ولو لوبق

 امثلحا وأ نيدهاشب مهيلا ءاجيو هنذأب عمسي نا لجرلا لمع نم صخش
 الف اديز مركا لوقت نا لثم ربعت الف بلقلل موهفم هنا مهوتي ام اماو وه

 ليلد لد ناو ةفلاخلا موهفم ىلع هل ًاجارخإ ركب ماركا نع ىهن لاقي
 بجوم يلام نمف يلاع نم اديز مركا لوقي نا لثم ديز ال هليلدب لمعلاف

 كرما ام يف الا لئاقلا لام يف فرصت حابي ال ذإ ديز ىلع راصقالا كيلع
 رظح همالك ةداعا نإف اديز مركا لوقيف رمعو لوقتف اديز مركا لوقي وا هب
 هريغ كرتو هيلع لمح ثيدحلا ف بقللا دروا اذاو ركذ نم ىلع هنم كل
 . هل انريغ ةكراشم ىلع ليلد لدي نا الإ هيلع عالطالا ىلا

 ال وأ ملعلا ديفت له ةرهشلا

 ةنقوم انبولق نا عم ملعلا ديفت ال ةرهشلا نوك نعو هللا همحر لاق
 .. ةرهش ءايشاب
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 ىلا تجرخف ترمتساو اهبابسا ترركت ةرهش كلذ نا : باوجلا

 حرش يفو ثنحي مل اهيلع قتعلا وا قالطلاب فلح ول هنا ىتح رتاوتلا دح
 ملعلا نا حصألا ليقو هظفل ام هنم ليوط مالك ماكحالاو موصلا يف لينلا

 مات زييمت هل سيل نمل هلوصحل رظن ىلا جاتحي ال يرورض ةرهشلاب لصاحلا
 نوكل ةققحملا يهو عماسلا دنع ةلصاح تامدقم ىلع هفقوتل يرظن ليقو

 نع هنوكو بذكلا ىلع مهئطاوت عنتمي هنوكو مزج ربخ هنوكو رتاوتم ربخلا
 الف رظن ىلا جاتحي هنا لوقلا اذه يف ايرظن هنوك ىنعم سيلو سوسحم
 سفنلا تافتلا ىلا هجايتحاب ايرظن هنوك نمف يرورض هنا ىنعملا يف فالخ
 ناك ول لاقي الف يرظن لك نأش اذهو اهدنع ةلصاحلا تامدقملا ىلا

 ال ربخلا نوكو سوسحم هنع ربخلا ناب ملعلا مدقت نيتمدقم ىلا رقتفال ايرظن
 . بذكلا ىلع هل لماح

 هلمحي ام ىوقاو بذكلا ىلع لماح ال هنا يفكي هنا هيفو ليق

 دوجوب يرورضلا ملعلا دجن الا نم هتركذام يرورض هنا ىلا نوبهاذلا

 يف ةرورضلا نا هيفو نيربخلا ةرثكب هل ملع ملع عم سلدناو دنهو نيص
 ال ربخلا نوك اماو هعمس ىلع راركتلاف ةاورلا ةرثكم تلعج اهنا ملعلا كلذ

 امو روعش الو ةتبلا ملعلا ةيرورض يف هل لخدم الف بذكلا ىلع هل لماح

 هبشي ملع روهشملا ليق دقو هب لالدتسالا حصي ال لابلا يف هب روعش ال

 نود هتبترمل ينعي اعطق هديفي لدعلا رصتخم يف لاقو { ملعلا ديفيو رتاوتلا
 مل امع مالكلا عطق ديراو ةنانئمطا ملع ديفي ضعب ةرابعو رتاوتلا ةبترم
 قلطمو روهشم نامسق روهشملاو مالكلا لوا كتبجا دقو هنع لأست

 . لرألا يدارمو ثيدحلا روهشمو

 مسب : هللا هحر لاق : رهاظلا ىلع صنلاو لصألا ميدقت يف لاق
 هاتاو ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا

 شيفطا فسوي جاحلا نب دمحما هبتاك نم مالسف { دعب امأ .. ةليسولا

 مع لئاسلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم هيف بغارلا ملاعلا خيشلا ىلع
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 امهالك صنلاو لصألا مدقي : باوجلا . رهاظلا رخؤيو لصألا متقي
 الو> : ىلاعت هلوقل لاتحا وأ كش وأ نظل ملعلا ك رتي ال ذا رهاظلا ىلع
 ىلا قبس ام رهاظلاو يوق ليلد ماق نا الإ همملع هب كل سيل ام فقت
 ىلع ليوأتلا لمتحم مدقي فيكو ليوأتلل المتحم ظفللا يناعم نم سفنلا
 . لمتحي ال ام

۔ ٢٣٣ -.
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 باب

 هعاونأو سايقلا لئاسم يف

 ىلع ادعاصف نيتنثا نع جحلا سايق نعو هصن امب هللا همحر لئسو
 ؟ ةسيقالا نم عون يأ نم ادعاصف امهنع يدهلا

 سايق الو يقطنم يحالطصا ال يلقعو يوغل سايق هنا : باوجلا
 ناتيكم ناتدابع امهنا ريغ جحلاو يدهلا نيب عماج ال ذا يلوصا

 يفو صاصقلاو ةيدلا يف اهب رياغتلاو ةيندبلاو ةيلاملاب اترياغت دقو ناترواجتم
 جحلاب يدهلا ةلباقم اماو اسايق اسيلو صنلا اهب ءاج موصلاو ماعطالا

 جحلا يوقلا فيعضلا ىلع يوقلا ساقي فيكو ريظنت وأ قاحلاف
 ينبمو هعرف وه ام ىلع جحلا وهو لصألا ساقي فيكو يدهلا فيعضلاو
 وا لفن لب جحلا ىلع انيبم الو جحلا يف للحم سيل يذلا يدهلا لب هيلع
 . جحلا هيلع ىنبي فيكف افعض دشا نيمي وأ رذن

 نيع ريثأت نم ضرملا يف انالث ةقلطملل ثرالا تابثا نع لتسو
 سنج ريثأت وأ مكحلا سنج يف فصولا نيع وأ مكحلا نيع يف فصولا

 ؟ مكحلا نع ف فصولا

 وهو فصولا نيع ريثأت نم هنا ! بيجع كنم اذه : باوجلا
 يف ةدرلا نيع ريثأتك ثرالا تابثا مكحلا نيع يف ضرملا يف قالطلا ثيلنت
 اكو عورفلا يف اك ليقو خسفي ال ليقو اهب هخسفب لوق ىلع حاكنلا خسف
 نيع ريثأتكو ءطولا نيع ميرحت يف ضيحلا نيع ريثأتكو ثيدحلا حرش يف
 ريثأتك مكحلا نيع يف فصولا سنج ريثأت امناو برشلا نيع يف ركسلا
 يف ةقشملا هتحت لخدت سنج حرجلا نأل نيتالصلا عمج يف حرجلا سنج
 دارملاو ناشلا اذه يف ةلعلا فصولاب دارملاو رضحلا يف يذاتلاو رفسلا
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 ءايشا لمشي ام نأشلا اذه يف سنجلاب دارملاو عاونألا نم عون نيعلاب
 نم فصولا فرعيو ةسناجتم ريغ وأ يقطنملا سنجلا يف امك ةسناجتم
 ءافلاو يكو ماللاك ليلعتلا ةادا ركذن اك مكحلا هيف يذلا ملكلا سفن
 «امد بخضذت مهج ادواو نورشحمي مهناف مهباي اين يف مهولمز» : . هلوقل

 . دجسف اهسو مجرف انز لثمو

 يف اثالث ةقلطملا ثاريا يف امك اضيا جراخ نم فصولا فرعيو
 رنألا هب ءاج امم ضرملا ف قالطلا ثيلثت هيف فصولا نا ملعي هناف ضرم

 اجر امم دعباو ىقتا امه برقا كلذ ناك هللا ةيصعمب ارمأ لوانت نم هنا نم

 بقوع هناوا لبق رمأب لجعت نم رثا يف ليوأتلاب عساولا ىنعملا نمو
 نمو هباب هل لصحي نا نود رماب لجعت نم ةساولا ه هانعم ناف نامرحب

 نذؤي قتشملا لولدمب مكحلا قيلعت انلوق نمو هليتق ثرا نم لتاقلا نامرح

 كلوقف قتشملاك هتلص رابتعاب لوصوملا ناف قاقتشالا هنم ام لولدم ةّێلعب

 فرع اممو ثرالل ةلع ضرملا يف اثالث قيلطتلاف انالث هتأرما قلط نم
 نا وهو ع وكرلاك ةدحاو ال نيتدجس دوجسلا نوك جراخ نم هيف ليلعتلا

 نم مهسوؤر اوعفرو اودجسف مدآل دوجسلاب ةكئالملا رمأ ىلاعت هلا
 زع هلل اركش ىرخا ةدجس اودجسف دجاس ريغ سيلبا اوأرف دوجسلا
 رتو هللا نأل انالث برغملا ناكو سيلبا لذخ اك مهلذخي ملو مهقفو ذا لجو

 رجفلا ةالص وهو راهنلا عفش دعب هب تأن رتو وه امب انرمأف رتولا بحي
 ةالصل رخآ ارتو لعجو ليللا لوا رتولا كلذو رصعلاو رهظلا ةالصو
 اعب را وأ نيتنثا نيتنثا ليللا رئاس يف لفنلاكو ءاشعلا ةالصك عفش يه ليللا

 ةلعو هفصنكو ليللا رخآ اهتقو ىرخا ةدحاوب متخيو نيتنثاو اعبراو اعبرا
 رضحلا ىلع نيتعكر ةدايزو ناتعكر وهو اهلصا ىلع رفسلا ةالص ءاقبا
 نم الا هردان رضحلا ةقشمو ةقشملا ةنظم وه ذا رفاسملا ىلع فيفختلا
 . بسانملا فصولاو لمعلا يف رايتخاو هنم ةادراب اهمزتلا
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 عامجا وأ ءاميإ وأ صنب مكحلا نيع يف هنيع عرشلا ربتعي نا اما

 : ع هلوق يف ميرحتلا نيع يف راكسالا نيع رابتعالاك رثؤملا وه كلذو
 ءاميالا هيلع لادلا لتقلا نيع يف كرشلا نيع رابتعاكو «مارح ركسم لك»
 ندب ىلع ةفالخلا ليلعت ىلع عامجالاكو نيكرشملا اولتقاؤه : ىلاعت هلوق نم
 مكحلا بيترتب فصولا نيع عرشلا ربتعي نا امأو رغصلاب هلامو يبصلا

 ناب كلذو مالملا وهو دحاو لحم يف مكحلاو وه دجوي ثيحب هقفو ىلع
 سايقلا ديزي يذلا مكحلا سنج يف عامجا وأ صنب فصولا رابتعا تبني
 امهندب ىلع ةيالولاب ربتعملا رغصلاب ةيبصلاو يبصلا جم وزت ليلعتك هيلع
 عمج يف حرجلاب ليلعتلاك مكحلا نيع يف ةلعلا سنج ربتعيو امهلاومأو
 يف درو دقو جرحلل رفاسملا عمج ىلع اسايق رطملا يف نيتالصلا يرضحلا
 يف ةلعلا سنج ربتعاو رطم موي كلذو لاحرلا يف اولص الأ : ثيدحلا
 لقنلاب وأ ددحملاب ناك لحي ال امك ادمع لتقلاب ليلعتلاك مكحلا سنج
 ١ل نا اماو لقنمب قرط عطاق نم اعاجا رصتقي ك لقنمب لتاقلا نم صتقيف

 راهظلا ةرافك يف نيرهش مايص باجياك بيرقلا وهو الصا فصولا ربتعي
 اذهو هلام ةرثكل قاتع الب رجزني ال ناك نا قتعلا ىلع ردق ولو لتقلا وأ

 . عرشلا يف ىفلم

 نهرلادبع ناطلسلا ىتفا ذا ىحي نب ىيحي سلدنا يضاق ىتفأو
 همزلي امع هلأس ذإ نيرهش مايص بوجوب سلدنألا ناطلس لخادلا يومألا

 نا عم مايصلا هيلع تبجوأ امل هل ليقف ادمع اراهن ناضمر يف عماج دقو
 يف قاتعالا باب هل تحتف ول : لاقف ؟ اضيا ماعطالا وأ قاتعالا هل
 اذه لثمو ءاتفالا ف أطخ كلذ اودعو هدنع لاملا ةرثكل رجزني ل ماعطالا

 ولو يفكي ال هنا حرصي ال ثيح سأب الو انباحصا ضعب هب ىتفا دق

 ربعيو لسرملا وهو رابتعالاو فصولا هءاغلا ملعي ال هنا امأو ةلزتعملا همثوت

 برضك اقلطم هحلصم كلام زاجاو حالطصالابو ةلسرملا حلاصملاب هنع

 مهتملا سبح زيجأ اك بهذملا ف عقي دقو اقلطم روهمجلا هدرو رقيل مهتملا
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 نورمأي اكو هنع لوزيل هساوسو فلاخي امب يلصملا يفتكي نأ زيجأ اكو رقيل
 زيجا امكو دعب عزني مث ةسوسولل اعفد همجن يف كوكشملا بوثلاب ةالصلاب
 يوتسي اك عوكرلا يف ءاوتسا نودب اهتادعقم و ءادتبالا لاحب ةأرملا عكرت نا
 اهيف رظني ال هنال ةدابعلا يف هعنمو عيبلاك ةدابعلا ريغ يف موق زاجاو لجرلا

 نيملسمب رافكلا هزاجاو دحاك دحا ىلع مكحب ةقلعتم ةدابع الإ ةحلصملل
 املسم لتقن ال انأل انيمر زبن مل انبلغل سرتلا انيمر ول ثيحب تاومأ وأ ءايحا

 باب حتف يف ملسمب اوسرتت ولو انؤايحا ةمرحك اناتوم ةمرحو بجوم الب
 ولو هيلا برضلاب ايعطق بابلا حتف سيل ذا هيلا برض اعامجا زجي مل مهتعلق
 زجي ملو اقلطم اندنع زجي مل اهلقنل اهيف سانلا ضعب ءاقلاب ةنيفسلا ةابن ناك

 ةاغبلا حالس نفد ةحلصملا ةاعارم نمو ةماع ريغ ةحلصملا نأل انريغ دنع

 وحنو مهتويب قارحاو مههايم سمطو مهلاوماو ةاغبلا ءانب داسفاو هرسك
 قرحا دقو مهناعذاو مهكاله ىلا كلذ لصوتيل نودوجوم مهنا عم كلذ

 اوناك نا هناب هيلع ضرتعا نم ىلع بضغو ةطمارقلا تويب رنؤملا وبأ
 7 نسحب الو اهداسف انل لحي مل نيدحوم وأ انل نوكتل اهعدق نبكرشم
 مهليخن عطقو نيكرشملا تويب مده ةع لع هناف هرخ آ ىلإ نيكرشم اوناك نا

 . هقارحا عقوو

 هنرت اولاق ضرملا يف انالث هتجوز قلطملا نعو هصن امب اضيا لئسو
 دسافلا هدصقل ةضقانم هنوروم لتق نم ىلع اسايق

 ليق ةتبلا اهقلطف قالطلا فوع نب نمحرلادبع ةأرما تلأس : باوجلا

 عم اهتدع ءاضقنا دعب هنم نانع اهنروف ضيرم وهو اهيلع تيقب ةقيلطت وأ
 نا الا ةبلاطلا تناك اذا مهتي ال هناف ةعيرذلا دس اذهو قالطلل ةبلاط اهنا
 هتبلط املو ناتنثا تيقب وا انئاب وأ انالث اهقلطف قالطلا قلطم تبلط

 مكحلا سنج ف ةلعلا سنج ريثات نم اذهو مهتيف طقف ةدحاو الا, اهعقوا

 ريثات نم الو هنيع وأ مكحلا نيع يف ةلعلا نيع ريثات نم ال ءزجلا قحلتسيف
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 لجو زع هللا هيصعم ارما لواح نم رثألا يفف مكحلا نيع يف ةلعلا سنج

 . ىقتا امم برقأو ىجر امم دعبا ناك
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 باب

 ةراعتسالاو ةقيقحلا لئاسم ف

 هيناعم نوكت نأ بجع أ كرتشملا مسال ا نعو هصن امب هللا همحر لئس

 ؟ ببحت ال مأ ةيوغل ةقيقح

 ةقيقح اهلك هيناعم نوكت نا زوجي لب كلذ بجي ال هنا : باوجلا

 اهضعبو ازاجم اهضعب نوكي نا زوجي الو ةصاخ ةيفرع اهلك وأ ةماع ةيفرع
 ةصاخ اهضعبو ةماع ةيفرع اهضعب وأ ةيفرع ةقيقح اهضعبو ةيوغل ةقيقح
 . اذه هلوق يدنع نسحي الو ريخألا رخفلا زاجاو تاغل يف قئاقح الو

 تافتلالاو سكعل او رمخملا عضوم رهاظل ١ نع لئسو

 ؟ زاجملا نم

 نأ لثم كلذو زاجم مادختسالاو اعطق قئاقح اهنا : باوجلا
 ناك اذا بيرقلا ىلا ةنكمألا نم هيلا راشي ام قلطملا ىلا دعبلا نع مث جرخت
 ةقالعو بيرقلا ةدارا ىلع يلاق وأ يلاح ليلدل قلطملا نم ادرف بيرقلا

 لامعتسا لنمو ريسلا ةوقل وأ هيلا قيرطلا ةلوهسل بيرقلاب ديعبلل هبشلا
 دعب كلذو ملعلاب فصتي ال عونلاو عونلا ةدارا الو هل اراقتحا ملاع يف ام

 ازاجم ناك ةرم لوا نم ملاعلا يف ام لمعتسا اذاو تاذ قلطم ىلا هجارخا

 ينمتلل اهناف } “ءاعفش نم انل لهفإ» : ىلاعت هلوق يف له لنمو ةبترم
 اذه نم ينمتا يف تلمعتساو ءاشنالا قلطم ىلا ماهفتسالا نع تجرخا
 نايبو ءاشنالا يف ماهفتسالاب ينمتلا هبش وأ دييقتلاو قالطلا ةقالعل قلطملا

 ثيح نم ملكتملا وه ىنعم ىلا دوعيل عضو ريمضلا نا مادختسالا زوجت
 بئاغ هنا بئاغلا ىلعو بطاخم هنا ثيح نم بطاخلا ىلعو ملكتم هنا

 ازاجم وأ ةراعتسا ناك ام ةسبالم وأ ةهباشمل هانعم ريغ يف لمعتسا اذاو
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 مهردلا هبشل ةراعتسا فصنو مهرد وحن يفف ماقملاو ظفللا بسحب السرم

 هلوق يفو ماتلا ريمضلا هل لمعتساف ماتلا مهردلاب رسكلا هنم يذلا

 دوجول ببس ءاملا يأ ءامسلاك ءامل لسرم زاجم حلا ءامسلا لزنا ذال
 هيلا بسنف يعرملا تابنلا ىنعم ىلع ءاهلا اهيلا در ىعري يذلا تابنلا

 . هب قيلي ام بسحب مالك لك اذهو ةيعاقيا ةبسن يعرلا

 نم هل عضو ام ريغ يف لمعتسا يذلا ةراشالا مسا نع لئسو
 نم هل عضو ام ريغ يف لمعتسملا لوصوملا مسا وأ طسوت وأ دعبوأ برق
 نم نوكيا هريغ يف ةلمعتسملا ماهفتسا ةادا وا هريغ وأ ملاع

 ؟ نيتبترمب زاجنا

 . هنم نهنا : باوجلا

 ةيعبت ال لوصوم او ةراشالا مس ١ ف ةراعتسالا نع لئسو

 ؟ ةيلصأ وأ

 اذكو قتشم ريغ هنال ةراشالا مسا يف ةيلصا اهنا : باوجلا
 ةيعبتف اقتشم ءزجلا كلذ ناك ناف ةلصلا نم ءزج يف تعقو اذاو لوصوملا
 الو لايل ثالث ذنم رفاكلا اذه لتق نم ينبجعا لوقت ]. ةيلصأف الاو

 يهو ايح رفاكلا روضح ةنيرقلاو ىنعمب لتق يف لب حجرأ نميف ةراعتسا
 كلوق نم ام يفو دسالا اذه هدلو يذلا اذه مركا كلوق دسا يف ةيلصا
 . ةيادب هدلول اهيبشت لجرلا اذه هدلو نم برضا

 يذلا مسالاو درفملا ىنعمب عمجلاو عمجلا ىنعمب درفملا نع لئسو
 ؟ لسرملا زاجملا نمأ بيلغتلا هيف
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 ةرات لسرملا زاجملا نمو ةرات ةراعتسالا نم كلذ نا : باوجلا
 ةراعتسالا قيرطب اميظعت درفملا ىلع عمجلا ظفل قلطتف ماقملا بسحب

 . هئنوعجرا برل : ىلاعت هللا لاق { درفملا كلذل اميظعت اضيا سكعتو

 هب ديرا عمجلل واولا (دمحم هلإ اي ينومحرا الا) : رعاشلا لاقو
 . دحاولا

 ءاج و (مكلاؤس ءاسنلا تمرح تئش ناور : ةأرما يف رعاش لاقو
 كلذو لعاف ريما مهناك ديري ام نولعفي مهنا قيرطب دنجلا ديرتو ريمألا

 نارمقلا : لوقتو لسرم زاجم كلذف رمألا ببسل هنا قيرطب وا ةراعتسا
 اعم امثكذ ةرثكل مالكلا يف ءازوجلل سمشلا ىلع رمقلا مسا قالطاب
 ىلع نارمعلاو روكذملا رايتخاو يلاسرالا زوجتلا ىلع كلذو نيزرتقم
 هبشل رمخلاو نارفعزلا نارمحالاو درفملا ىلع بكرملا رايتخاب رمعو ركب يا
 هل تعضو امع ةحراخ كلذ يف هيشتلاو ةراعتسالا ىلع ةرمحلاب ةرفصلا
 . زاجملاو ةقيقحلا يف تلمعتسا اهنا نم ليق امم ىلوأ اذهو

 ركب يبأل دضب سيل رمع نأل داضتلاب ةقالعلا لاقي نا زوجيالو
 رياغتلا نم كلذ لب رمخلل دض نارفعزلاو سمشلا دض سيل رمقلاو
 اهلك الو ةراعتسا اهلك بيلغتلا ظافلا نا { زوجي الف ركب ورمعو ديزك

 ةثونألاو ةروكذلا انظحال ولف ليوأتلابو حولصلا بسحب لب لسرم زاجم
 ةراعتسألا يف نوكيو داضتلا ةقالعلا لاقي نأ حصل مألاو بألا نيب
 فالخب هيلا رظنلاب عنتميو هجاوي هنأل نسحلا لصألا انظحال ولو لسرملاو
 عقو هنأل ركب يبأ نم لضفا رمع نا انظحال ولو ةراعتسا ناكل سمشلا

 ةفالخلا يف هرمع لوطل ركب يبأ دي ىلع عقي ملام هيدي يلع حوتفلا نم
 رمع نم لضفا ركب ابا نا يف كشنال انا عم ةراعتسا ناكل رمعب هانهبشف

 لوضفملاب لضافلا هيبشت زوجي هنا رضحتساو لجو زع هللا امشاضرا
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 توقايلا ن نهنأكإل : ىلاعت هلوقو 0 «“ةاكشمك هرون لثم : ىلاعت هلوقك

 نم لضفا وهو «ميهاربا ىلع تيلص اك» : زع هلوقو 3 ناجرملاو
 هبشملا ةادرا هيف نأل لصألا نع جراخ هلك بابلا نأ ىفخيالو ميهاربا

 ةيانكلا يف فورعم كلذو عوضوملا ريغو هل عوضوملا ةداراو هب هبشملاو
 دامرلا رينك لوق يف دامرلا ةرثكو دوجلا ديرت نا لثم زاوجلا هجو ىلع
 كلذ وحنو نارمعلا كلذكو زاجلاو ةقيقحلا نيب عمج نيوبألا يف ليق دقو
 هبشلا هجو ىلع كرظن رصقت ناب زاجلا مومع نم كلذ لوقت نا نكلو
 ولو بأ وهف هريغ دلو نم لكف بالا مسا يف اهربتعتو ةدالولاك عماجلا
 عبسلا ديرتو دسالا ركذت نا زوجي إك هريغ دلو نم لكل مسا باللف امنا
 عبسلا لماشلا ءىرتجملل مسا دساف ءىرتجملا تلق كنأك ناسنالاو

 ال زاجناو ةقيقحلا نيب عمجلا نع جورخ زاجملا مومع نابو ناسنالاو
 هباشتلاو بحاصتلل نوكي بيلغتلاو قاب زوجتلا اف زاجلا نع جورخ
 هنم ىنتسملا نم ىنتسملا لعج يعبت زاجم عطقنملا ءاشتسالاو لباقتلاو
 . هب لوقا امو اذه لثم الا وهو هنم ىنشتسملل وهام كلذ هعبتف

 عمجو ةرثكلا يف ةلقلا عمج لامعتساو ةيفرع ةقيقح دعسلا لاقو

 ىلا ةلقلا نم جرخت كنأل زاوجلا ةقالعل لسرم زاجم ةلقلا يف ةرثكلا
 نم ةرثكلا نم دعيام نايلي ةلقلا رخآ ةرشعلا وأ ةعستلا ناف ةرثكلا
 ةيئزجلاو ةيلكلا ةقالعلا وأ ادعاصف ةرشع ىدحالاك وأ ادعاصف ةرشعلا
 دض ةلقلا ناف داضتلا ةقالعلاو لك يف ةيعمجلا ةقالعلا ةراعتسالاب زاجم وأ
 ىلع لاثم كلذلو درطم هلك كلذو هدضب رضحتسي ءيشلاو ةرثكلا

 سكعلا وأ همظع وأ هوف ريثكلاك ليلقلا ريصت امك بسانيام ةدايز ةدح

 هقالطا ىلع كلذو عمج امهنم الك نا ةيعمجلا هجوو امهيف ةراعتسالا ىلع
 ةلق ةلق امهدحا نا داراو ناعمج هل يذلا درفلا يف زاج هنا لوق نم ىلوأ وهو

 ةلقلا عمج لامعتسا نا رهظي يذلاو ةقيقحف كلذ ريغ اماو ةرثك رخالاو
 عومجلا يف سايقلا فلاخيام ةرثكل ةقيقح ةلقلا يف ةرثكلا عمجو ةرثكلا يف
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 كب تررم وحن رجلا يفو مساق كنا وحن بصنلا يف عفر ريمض ةراعتسالاك
 . اديكأت تنا لعجت تنا

 ؟ نيتبترمب زاجملاو زاجملا ءانب نيب قرفلا نع لئسو

 هل عضو امع ظفللا جرخي نا زاجملا ىلع زاجلا ءانب نا : باوجلا

 هثلاث ىنعم ىلا رخآلا ىنعملا اذه نم لقتني مث ةقالعو ةنيرقل رخآ ىنعم ىلا
 وأ ةيظفل ةنيرقل ءطولا ىلا لقتنيو رهجلا دضل عضو رسلاك ةقالعو ةنيرقل
 رسلل ةيلحملاو ةيلاحلاو رسلا يف نوكي ابلاغ ءطولا ناف لولحلا ةقالعو ةيلاح

 ةقالعل حاكنلا دقع ىلا يزاجم ىنعم وهو ءطولا ىنعم نم لقن مث
 اذا هنا ىفخي الو دقعلل ببس ,ءطولا و ءطولل ببس دقعلا ناف ببستلا

 ىتح رخآلا ىنعملا اذه يف تبثو ةقالع وأ ةنيرقل رخآ ىنعم ىلا ظفللا لقن
 امنأو ةقيقح ناك ةنيرقل ةاعارم 7 ةقالع دصق الب الا ىنعملا اذه مهفي هنا

 وأ ةنيرقل رخآ ىنعم ىلا هل عضو امع ظفللا لقني نأ وهف نيتبترمب زاجملا
 فلات ىنعم ىلا هيف لمعتسي نا لبق رخالا ىنعملا اذه نم لقنيو ةقالع

 قلطمل ةلأسملا يف تيبتعا مث يقيقحلا قاصلالل تعضو ءابلا نا لثم
 قلطملا اذه نم ورف هنأ ثيحب يزاجلا قاصلالا يف تلمعتساو قاصلالا

 ىلا دييقتلا هجو ىلع طابترالا وهو هل تعضو امع ةفاضالا لقنت نا لثمو

 رابتعا ديقب الا نايبلا هجو ىلا طابترالا ىنعم نم لقنتو طابترالا قلطم

 زاجملا يف نوكي نيبتي مل زاجملاو زاجملا ىلع زاجملا ءانتبا يف ناكو لبق هلامعتسا
 زوجي هناف نينتا يف زاجلا ءانبلا رصحني الو لاسرالاو ةراعتسالا

 . امهقوف اميف

 نيبو نيتبترمب زاجملاو زاجملا نيب قرفلا اماو : هللا همحر اضيأ لاقو
 ىنعملا نع ظفللا لقني نا وه زاجملا ىلع زاجملا ءانبف زاجملا ىلع زاجملا ءانب
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 ثلاث ىنعم ىلإ رخآلا ىنعملا اذه نم مث رخآ ىنعم ىلإ هل وه عضو يذلا

 حاكنلا دقع يف ءطولا ىنعم يف رهجلا دضل عوضوملا رسلا لامعتساك
 دقع يف ءطولا ىنعمب رسلا لمعتسا خ ءافخالا ءطولا نأش نم نال

 الإ : ىلاعت هلوق ىنعمف ينايب موزلمو ءطولل ببس هدقع نال حاكنلا

 ىنعم نم ظفللا لقني نا نيتبترمب زاجملاو 0 ادقع يأ همارس نهودعاوت
 يف لمعتساو رخآلا اذه يف لمعتسي ملو رخآ ىنعم ىلا هل وه عوضومل
 طابترالا قلطم ىلا قاصلالل ةعوضوملا ءابلا لقني نا لثم ليق ثلاث ىنعم
 هجو ىلع طابترالا ىلا قلطملا طابترالا اذه نم لقنتو هيف لمعتسي نا نودب
 يف ظفللا لمعتسا نا هنا لصاحلاو قالطالا اذه دارفا نم درف ةناعتسالا

 ينم زاجمف يناغلا لقنلا هيلا لوقنلا يفو لألا لقنلا هيلا لوقنملا ىنعمل
 هيلا لوقنملا يف لب لوألا لقنلا هيلا لوقنملا يف لمعتسي مل ناو زاجم ىلع
 لوعفملل ينبملا يضاملا لعفلا نيب قرفلا امأو . نيتبترمب زاجمف يناثلا لقنلا
 اذكو لوعفملل ينبم هعراضم ناف هب يعوو رمع رعذو اذكب علوك امئاد

 رعذيو ركب علوتملا نا عم نيماللا حتفب هب علومو ديزب علوي ركب وحن هفصو
 2 هنا عم روعذم رمعو رمع
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 باب

 فيرعتلاو ميسقتلاو ديكأتلا يف
 هرخآ ىلإ ءايشألا ىفانيال ديكأتلا نأ هيفو

 شيفطا دمحم نب دشار خيشلا ىلع مالسف دعب امأ : هللا همحر لاق
 يهنلاو رمألا نا ىرت الا دكؤي لب ءاشنالا يفاني ال ديكأتلا نا نلعا الئاق
 ءاشنالا ىلا عجار ديكأتلاف نونلاب ندكؤي نهوحنو ضرعلاو صيصختلاو

 اديز ننيهت ال ينعيو هماركا ققح ىنعمب اديز ننيهت ال وا اديز نمركا كلرقف
 مهللا» : ق ةتورع هلوق كيلع لكشي الف هتناها ءافتنا ققخ اديز ننيهت ال وأ

 هب ينبشتو لاؤسلا يف ىثاعبنا ققحت كلوق ىنعم يف هناف «كلأسا ينا

 ليصحت هب ديرا اديكا ارابخا ثيدحلا نوكي نا زرجي هنا عم بر اي
 رابخالاب ديرت اربخم هلل دمحلا لوقت امك رم ام ريغ قيرط اذهو ءاشنالا
 ميظعتلا تدرا كنا هحاضيا ادمح ىمسملا ءانثلا لصح دقف مظعتلا
 يناملا نكرلا عم يأ وه هلوق بناجب لصتيف دمحلل لها هنا كرابخاب

 ليصحتك هل عضوت ل ام رابخالا ةغيصب ديرا هنا ثيح نم تيبلا دعصم

 لوصحو ثيدحلا يف ةباجالل يضتقملا لاؤسلاب عرضتلاو تيبلا يف رجتلا
 دقو هلل دمحلا انلوق يف دمحلل لها هناب رابخالاب اميظعت ليمجلا ىلع ءاننلا
 هيبنت ينيوزقلا لوق دنع دكؤم ريغ وأ دكؤم اما ءاشنالا دعسلا لاق

 عيبلل ادقاع تلق ول كنا ىتح رخآ ىلا ركذ امم رينك يف ربخلاك ءاشنالا
 كلوق ناكلو حصل عقوتلل ال قيقحتلل دقب تينعو كل تعب دق اربخم ال
 وعدا اناو ناعتسملا هللاو ءاشنا اضيا قيقحتلا اذهو عيبلا دقع ينم ققحت
 يف تممها ينا الا اعرو املاع هلعجيو هللا هحلصي نأبو ريخب كدلولو كل
 يل ناف باوجلا ررخأت يف ينورذعاو هب وأ لينلا ىلع يحرش يف فرصتلا

 . ةرفكلاو ربربلا لاوها
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 حصي ال وهو ضاعبأ يأ ءازجا ىلع لكلا مسقت اماف مسقتلا اما

 اماو ليوأتلا نم هجوب الإ اديز نيعلا وا اديز ديلا لوقت ال هيلع هضعب ل
 هيئزج ىلع لكلا كلذ لمح هيف حصي وهو ينايب ينزج ىلإ يلكلا ميسقت
 ال ينعت ناويح ناسنالاب لوقتف ايئزج ناسنالا ىلع هلمحت ايلك ناويحلاك

 يلكلا مسقت كلوقف فيرعتلا اما فيرعت ال ةدافاو رابخا هتركذ امو دامج

 ديق لك مامضناب لصحي لك موهفم ىلا ةنيابتم دويق مض وهو هتايئزج ىلا
 ناسنا لصحيف ةيقطانلا هيلا مضت اذكه ناويلاك هنم مسق ديلا

 ماسقالاف ماسقا ىلع مسقملا قدصيف اذكهو سرف لصحيف ةيلهاصلاو

 ديقو مسقلا نم بكرم مسق لك نأل ملكلا يف مسقملا نم اقلطم صخا
 ققحت املكف ناويح ناسنا لكف قطانلاو ناويحلا نم بكرم الثم ناسنالاف

 نيب نوكي نا دب ال هناب ريبخ تناو سكع الف ناسنالا ققحت ناويحلا

 تواست وأ ثيل وا دسا اما سرتفملا ناويلاك تفدارت ولف نيابت ماسقالا
 وه هسفنل اميسق ءيشلا نوك مزل ناسنا وا قطان اما قطانلا ناويحلاك
 مسجلاك ضعب نم صخا امهضعب ناك ناو داسف يأ فلخ اذه ينعا
 ناك ناو هل اميسق ءيشلا مسق نوك مزل ءيدر ناسنا وا ناويح اما

 هنوك وهو رصحلاو زيامتلا مدع مزل دوسا وأ ناويح اما رهوجلاك صخا

 ام ءيشلا مسقو مسقملا نيع هيف لخدي ال ناب عنملا نمو ماسقالل اعماج
 ةملكلا وهو معأ تحت الخد اذا مسالل اميسق لعفلاك تحت هعم لخدي
 ىلا لكلا مسقت فيرعت اماو ةملكلل امسق لعفلاك كلذ ريغو همسقو

 ىلا وا قطان ناويح ناسنالاك ةينهذلا ضاعبا ىلا لمجملا ليلحت وهف هئازجا
 رصحلا نم هيف دب الو رعشو بصعو محل ناسنالاك ةيجراخلا هضاعبا
 مسق لك ةنيابم نمو نيابتلا نمو عنام عماج قطنملا يف لوقت اك علاو
 نيب قلطم مومع اذهو سكع الو ءزجلا ققحت لكلا ققحت املكف مسقملل
 وأ دح وهف هتايتاذب ءيشلل نايب وهف فيرعتلا اماو مسقلاو مسقلملا

 ةجاح ال قطنملا نف يف طوسبمو مسر وهف هضراوعب وأ هضراعبو هتايتاذب
 فيلأت يلو نيمدقتملل افالخ اعنام اعماج نوكي نا دب الو هب ةلاطالا ىلا

۔ ٢٤٨ ۔



 . ناعتسملا هللاو قطنملا يف لهس ريبك

 ينا مهللا لاقي نا نم عنم ىنعم اماو : هللا همحر اضيا لاقو

 جراخ ال اذا الثم ناب هديكأت حصي ال ىنعم ءاش نا كلأسا ناف كلأسا

 وا عيبلا ءاشتا ديرت تعب دق وا تعب ينا تلق ولو دكؤي نا نم الضف هل
 هدعب وا مالك هلبق ناك وا تركذ ام ريغ ةخسنلا لعلو تأطخال مق كنا
 . هللا ءاش نا هتركذ ام ىنعملاف الاو يل هركذت مل

 ديكأتل ا هيف حصي له ةدئافلا مزال نعو هصن امب هللا همحر لئسو

 ؟ هراكنا وأ بطاخملا ددرتلا

 ملاع كنا بطاخلا ملعيل مالكلا دكؤي نا حصي هنا : باوجلا
 اذكه ديز ملعب ملاع كنا هتدفا ملاع تلق اذاو اديكا هجولا ىلع مكحلاب

 وا مكحلاب ملاع كنا ركني نم ىلع دار دكؤت نا اماو هملع يف ديكأت نود
 كبطاخ ملعيل امالك دروت نإ ةدئافلا مزال ةروص نال روصتي الف ددرتي

 اذكه هملعب وأ ديكا هملعب ملاع كنا ديرت دقف هنومضمب ملاع كناب
 يف ديكأت ال تلق امناو ديز ملعل لب كملع يف ادكؤم كلذ يف ريلر

 وأ لاحلا ىلع عضوملاب لدي لوعفملا وأ لعافلا مسا نا ىلع ءانب ملاع ديز
 ثيدحل عضو انلق ذا ديكأتلا ىلع لدي امناو لاوقا يضاملا وأ لابقتسالا

 مساو ةهبشملا ةفصلاو ج راخ نم دافتسم نامزلا ثودحو هبحاصو

 طقف ثيدحلا يلع لب ثودحلا ىلع نأل دبالا ثودحل اعضوي مل ليضفتلا
 اناك عضولاب ثودحلا يلع نأل دبال انلق ذإ لوعفملا مساو لعافلا مسإو
 كنأكف ماق ديز تلق اذاو ديكأتلا يف ةهبشملا ةفصلاو ليضفتلا مساك
 كلوق سيل ديكأت هيف مايق وذ ديز كلوق نا كش الو مايق وذ ديز تلق
 ل انموقو ىضم اميف وا دعوا نا الا مساق اديز وا ماقا اديز

 . لئاسملا اوققحي

- _ ٢٤٩



 كلذ يناعمو طرشلاو ليلدلا فيرعت يف لصف

 فيرعت يف لوقعملا لهأ ضعب لاق لصف هصن امب هللا همحر لئس
 اما وه حراشلا لاق { هرخآ ىلا رظنلا حيحصب لصوتلا نكمي ام ليلدلا

 عومجم ةظحالم وا ةيناثلا ةكرحلل مزاللا بيترتلا وا نيتكرحلا عومج
 ؟ هانعم ام هيف فالتخا ىلع بيترتلا وا نيتكرحلا

 وأ كلذ هيف لسرا يذلا باتكلا كلذ . يلا لسرا لاق
 لاقتنا نيتكرحلا راصتخا كل لوقاو برغلا يف دجوي ناك نا هب ينربخا
 ليقو بولطملا جاجتحالا اهب متي يتلا ةمزالملا ىلا اهلاقتناو ىنعملا ىلا سفنلا
 ليقو اعم لاقتنالا ةظحالملا ليقو ةروكذملا ةمزالملا ىلا لاقتنالا ليلدلا
 . باتكل ١ يل ١ لسراف تئش ناو ةمزالملا ةظحالم

 هدوجو نم مزليو هتاذل مدعلا ةمالع نم مزلي هناف ببسلا امأو لاق

 ةلعلاو ببسلا لاوزب لوزي ببسلا ىلع بترتملا مكحلاف هتاذل دوجولا

 دعب هتاذل لوقب جرخو دوجولا هدوجو نم مزلي ةمكحلل طباض فصو

 دوجول هببسم مدع عم دوجوملا ببسلا دوجولا هدوجو نم مزلي ام يلوق
 ثرالا ببس يه يتلا ةبارقلا دوجو عم ثرالا فلختك طرش دقف وأ عنام
 نع جرخت الف ةبارقلا تاذل سيل كلذف ثراولا ةايح مدع وا لتقلا دوجول

 ببسلا مدعلا همدع نم مزلي يلوق دعب هنا كلذ يلوقب جرخو اببس اهنوك
 مدع عم ةرهاصملاب ثرالاك رخا ببس دوجول هببسم دوجو دنع مودعملا
 اهتاذل سيل اهمدع عم ثرالا نأل اببس اهنوك نع ةبارقلا جرخت الف ةبارقلا
 . رخا ببس دوجول لب

 ةيالولاو ةأرملا ىضرو نادهاشلاو يلولا اماو هصن ام هللا همحر لاق

 ناكرا ةيالولاو ىضرلاو ةداهشلاف نكر مهباو طرش قادصلاو ناكرا
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 وا هنم دب ال هنا الا هراضحا الو دقعلا يف هركذ مزلي ال طرش قادصلاو
 ناكو حاكنلا بلطب قادص ال نا اجوزت ناو لنملا قادص نم وا رقع نم

 نال يوغل طرش كاذو لغملا وأ رقعلا مزلو حصي ليقو حضاولا وهو انز
 هدوجو نم مزلي الو هتاذل مدعلا همدع نم مزلي جراخ ىنعم يحالطصالا
 جراخ ريغ هناف نكرلا جراخ ىنعم يلوقب جرخف هتاذل مدعلا الو دوجولا

 نم مزلي هنال ببسلا جرخو ءيش همدع نم مزلي هنال عنامملا جرخو
 دوجول مزال دوجولا ناف ببسلل طرشلا ةنراقم جرخو دوجولا هدوجو
 ببس وه يذلا باصنلا عم لولحلا دوجوك طرشلا تاذل ال ببسلا

 ال عفانملل مدعلا مزلف نيدلاك نيدل عناملل طرشلا ةنراقم جرخو دوجولا
 . طرشلا تاذل

- ٢٥١
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 باب

 كلذ يناعمو ةغللاو وحنلا لئاسم ف

 عضو ببس امأو : ةفرشملا ةكم ءاملعل هباوج يف هللا همحر لاق

 دوسألا تنب لوق لوألا ناهجو هيف روهشملاو هيف فلتخم وهف وحنلا
 ام تدارا امناو ءامسلا رَجو نسحأ عفرب ، ءامسلا نسحا ام تبا اي
 اهظفل ىلع اهباجاف ابجعت ءامسلا بصنو نسحا حتفب ءامسلا نسحا
 : اهل لاقف اهنسح نم تبجعت لب كلذ ديرا ام تلاقف . اهموجن يتينب يأ

 عفر ىنعم وا ءامسلا بصنو نسحا حتفب ءامسلا نسحأ ام اذإ يلوق
 حتف اماو موجنلاب اهباجاف نسحا ءامسلا ءازجا يأ ءامسلا رجو نسحا

 رطمت مل كلوقك اربخ ءامسلا تلعفام امثانعمف ءامسلا عفرو نسحا

 لحملا اذه ريغ يف هتنيب اك هئدابم عضوف بلاط يبأ نب يلع ىلا ىضمف

 . روهشملا وهو

 هئهلوسرو نيكرشملا نم ءىرب هللا ناإ» مهضعب ةءارق : ينانلاو

 ام ليقف هنم هللا يت نمت تأربت هلوسر نم هللا بتوا يناعا لاقف رجلاب
 هنم هلوسرو هلل ١ أربت نمم تأربت لاقف عفرلاب هلوسرو يه امنا تلزنا اذكه
 . حيرصتلا لوا يف دلاخ خيشلا هركذ دقف ريهاشملا ةاحنلا بيترت اماو

 كرابت هلوقل العو لج هللاف اهريغو ةيبرعلا ةغللا عضاو امأو
 هتركذ روهشم كلذ يف فالخ ىلع هماهلك ءامسالا مدآ ملعوإل : ىلاعتو

 هيلع ليعامسا ملعتو هقفلا لوصا نم لدعلا رصتخم حرش ىلع يحرش يف
 حرش يف لطخالا ركذو ءاحصف هدالواو وه ناكو مهرج نم ةيبرعل ١ مالسل ١

 كرثوا ينا مالسلا هيلع دوه ىلع هللا لزنا هبنم نب بهو نع رازجلا
 ةلاطتسا كدعب نم كلنتيرذل نوكيل مالكلا اذهبو مالكلا ديسب كلتيرذو

 مالكلا اذه مهيف يرجيو 3 ةمايقلا موي ىلا دابعلا عيمج ىلع ةليضفو ردقو
۔- ٢٥٢٣ ۔



 تارهطم بالصا نم هجرخي هلب دنلل دمحمب هتوبن هللا متخي ىتح دبالا دبا

 مالسل او ةالصل او هيل ١ حون نم اب آ ةرشع نم كنبا بلص نم جرخي

 . ه ١ هبحصو هلآو ع دمحم هلوسر ىلع

 ةعوبطم ةروهشم ةكم ءاملعل ةليوط ةلاسر يهو انه هنم دارملا
 يف لئاسم نعو راغلب لها ةالص ةلأسم نع هنع هللا يضر اهيف مهباجا

 ىلع ةبسانملا ةياعرل ثاريملاو ةالصلا باب يف هللا ءاش نإ هركذنسو ثاريملا
 . هبترم ه ١ لاح لك ىلع ناعتسملا هللاو بيترتلا ىضتقم

 : رعاشلا لوق بارعا يف لصف

 مراحملا هينيع فيس حيبتسم ادماع الإ لتقلا لحا ام

 فسوي نب دمحمأ هبتاك لصيف ناطلسلا لئسو : هللا همحر لاق
 : رعاشلا لوق نم حيبتسم بارعا نع شيفطا

 مراصو بص نم ةجهملا يكتشي ماه بلقلا ليطتسم بصل نم
 مراحملا هينيع فيس حيبتسم ادماع الإ لتقلا لحا ام

 هيفو مراصل وا بصل تعن رجلاب حيبتسم هلوق نا : باوجلا
 ىلوا لرألاو امثلحا ريمض لحا يفو :" تعنلا دعبو درفملاب تعنلا
 لعاف فيسو مراص هناب و بص هناب فصتم نم يأ دحاو امشامسمو

 وأ بصل تعن ةلمجلاو أدتبم فيسو ربخ عفرلاب حيبتسم وا حيبتسم
 بصلا وه حيبتسملاو لحا يف ريمض الف لحا لعاف حيبتسم رأ مراصل
 اذإ اذكو ريخالا هجولا اذه ف رمضملا عضوم رهاظلا عضو نم مراصل او

 را حيبتسم نم الدب عفرلاب فيس انلعجو لحا لعاف حيبتسم هلوق انلعج

۔ ٢٥٤ ۔



 . ةفرعملاب ةركنلا نايب زاوج لوق ىلع نايب فطع

 حيبتسم رعاشلا لوق امأو : هصن امب رخآ عضوم يف باجاو
 يكتشي مساه بلقلا راطتسم بصل نم : هلوق دعب { مراحملا هينيع فيس
 ادماع حا .. حيبتسم ادماع الإ لتقلا لحا ام مراصو بص نم ةجهلملا

 نمو حيبتسم لعاف فيسو نؤنم وهو لحا لعاف حيبتسمو لاح بصللاب
 اهتركذ امو الدب هنوك زوجيو حيبتسمل انايب هنوك زاجا ةركنلاب نايبلا زاجا

 هينيع هبش وأ فيسلا تابنأب هيلا زمرو عاجش ناسناب هبش هنأل وأ
 هينيع ةحيبتسم لاق ناك هبشملا ىلا هبشملا ةفاضا نم نوكيف فيسلاب

 ىلا ادئاع ارتتسم اريمض لحا لعاف نوكي نأ زوجيو فيسلاب ةهيبشلا
 / . ةجمهملا ةنيرقب بوبحملا نع امهب هنع ربعملا مراصلاو حمرلا

 اهب رجتؤي ةلمج بارعا يف لصف
 هرخا ىلإ ىصوملا لوق نم

 يصوملا لوق نم هنع جحي نم اهب ربتؤي بارعا نع هللا همحر لئسو
 . خ ا .. اهب رجنؤي هتوم دعب هلام نم ةضف شرق ةيامب ىصوا

 ةيربخ اهنا ىلع ةئامل تعن حلا .. اهب ربتؤي ةلمج نا : هيف باوجلا

 هذافنا بوجوو ءاصيالا مكح اهيلع بحسني ديق يهف ىنعمو اظفل

 ةلمجلا نوكت نا زوجيو بتكلا ملعتي نا حلصي ادبع يل ىرتشا كلوقك
 ريمض نمو شرقل هتفاضال ةيام ظفل يا ةركن ولو ةيام نم الاح
 نوكي ريخألا اذه ىلعو ىصوا ريمض نم وا هلام نم هلوق يف رارقتسالا

 ايوان ريخالا يف اهب ربتؤي نا ايونم يا ةردقم هلك كلذ يف هنع ءاهب طبارلا

 مكح اهيلع ابحسنم اهب ةفنأتسم ةلمجلا نوكت نا زوجيو اهب ربتؤي نا
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 يوحن ينايب فانتتسالاو ةيصولا كص يف نأل اهذافنا بوجوو ةيصولا
 اهب رجتؤي لاقف ةياملا هذهب لعفي ام ليق هناك ضورفم لاؤس باوج نايبلاو
 هتمكحو ءارلا ناكساب اهب ربتؤيل يا بئاغلا رما ىنعمب ةفنأتسم وأ

 هناب ربخي وهف اعقاو ادعو راصف هرما لختماف راجتتسالاب رما هناك ديكأتلا

 ناب يصولاو ةثرولا ىلع زعيل ربخلا ةروص يف رمالا جارخا وا هعوقوب دعو
 ردصملاو ةيردصملا نا ريدقن ىلع عوفرم ربتؤي وأ هب ربخا اميف هبذكي
 همالك ه ١ هللا دنع ملعلاو اهب يف ريمضلا طبارلاو ةئام نم لاتشا لدب

 اهتبسانمل اياصولا يف ىلاعت هللا ءاش نا اهركذ ديعنس ةلأسم هذهو هللا همحر
 . ةبترم ه ١ قيفوتلا هللابو كانه

 امئاد لوعفملل ينبملا يضاملا لعفلا نيب قرفلا امأو : هللا همحر لاق

 هفصو اذكو لوعفملل ينبم هعراضم ناف هب نيعو ورمع رعذو ركب علوك
 ورمع رعذيو ركب علوتملا نا عم نيماللا حتفب هب علومو ديزب علوي ركب وحن
 . رعاذلا هنا عم روعذمو

 اولاقف هللا دحا انغلب ام اولاق ىراسال ٍةقيَع هلوق امأو : اضيا لاقو
 هيلع صن امك ةلأسملا هذهو ماهفتسالا ةباينل راجلا عزن ىلع رجلاب وهف هللا

 هيف يذلا هكلع يبلا مالكل ةياكحلل رورجم وهف هللا ىراسالا لوق اماو
 . ملعأ هللاو ه ١ ماهفتسالا
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 باب

 تاءارقلاو نآرقلا يف فقولا لئاسم يف
 ىلع فقولا حيحصلاف نآرقلا يف فقولا امأو : هللا همحر لاق

 لثم رمحألاب هبتكن ام فذحنف ناثع فحصم وه يذلا مامالا يف موسرملا

 رذنو هللا ناب ءابو ريكنو ريذنو ريسيو نناهاو نمركاو نوبذكي يف ءايلا
 فذح نا لبق ام نكسن وأ نكس وأ كرح امم ىنبو ءيش ةزمهو ركن

 اطخو اظفل فذح ام درن الو فقولا يف هانتبنا طخلا يف تبثو نكاسلل
 طخ ةدعاقو ءايلاب يلاوو يقاو لوقن الو لاو مالل او قاو فاق نكسنو

 . ةبوتكم مادق ىلا ةكرحتملاو ءارو ىلا ءايلا در برغملا

 . لاوز نم مكل ام ادتبا واو لبق ىلع فقولا نع اضيا لئسو

 مالك ىلع فقول ا وه حيبقل ١ فقولا ناف حيبق فقو هنا : باوجلا

 يف را لصألا يف ربخ يذ ىلع فوقولاك هب هدعب ام لصو اذا الا مهفي ال

 فقولاك كلذ ءيجم لبق بئان وأ لعاف يذ وأ باوج يذ ىلع وأ لاحلا

 ارقتفم هدعب ام نوكي موهفم مالك ىلع فقولا اماو مسقلا باوج لبق انه
 مكيلع تمرح ىلع فقولاك ناكف ىنعملا مهف اذا بارعالا ثيح نم هيلا

 هيلا رقتفم ريغ اضيا موهفم هدعب موهفم مالك ىلع اماو مكتانبو مكتاهما
 ام اوذخ : لجو زع هلوق ىلع فقولاك نسحت هتيضق مامت نم هنا الإ
 ىنعم الو ابارعا هدعب ام هيلا رقتفي ملو مت ام ىلع امأو اوعمساو ةوقب مآنيتا
 نيذلا نم ءادتباوهمنوحلفملا مه مكنلواوزتلج و زع هلوق ىلع فقول اكماقف
 ردا ملف بهذلا نم فاكتعالا باب رخا يف يه يتلا ةملكلا اماو اورفك
 بتكا يلع هللا ءاش ناف اذك وأ اذك عضوم يف اهنا ىلا بتكاف يه ام
 دقو محرلا نمحرلا هللا ءاش نا قيقد ريسفتف ريسفتلا اماو اهنأش نم كيلا

 ةيمست رشحلا ةروس ةامسملا ريضنلا ينب ةروس ىلإ ىلاعت هلضف نم تلصو
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 حرش مامتا ىلعو هيلع ىننيعي نا ىلاعت هللا عداف يراخبلا يف اك ةهوركم
 اهلاسرال يفيلات نم بتكلا خسنل لام لاسرا ىلع تردق ناو ملاعملا
 ءاش نا لباقلا جحلا يف كلذ متنيعو يدنع نم مكيلا لسرا ام عم مكيلا
 كلذل دعتسال الجاع ينربخاف ةكم نم مكيلا اهذخأي ةقث الجر ىلاعت هللا
 لاسرالا يف ةبغر يلو ينونيعي ال يدالب ءاينغاو يل لام ال يناف نالا نم
 ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو قفوملا وهو ناعتسملا هللاو يبتكل مكيلا
 . ملسو هبحصو هل ا

 أرقي نمك ىرخا ةءارقب ةيآ ةءارق داتعا نمع هللا همحر لئسو

 . اهب أرقي مث نيسلا لبق واو البهممكبر نم ةرفغم ىلا اوعراسإ»

 . عماسلا ىلع طيلختلا فاخي ثيح الا كلذ زوبي هنا : باوجلا

 نآرقلا يف لصف
 حلا...(ةالصلا يف أرقيال امور

 يف أرقي ال ام نآرقلا يف له تركذ ام امأو : هنع هللا يضر لاق
 الا متي ال ام الاو مامالا ءارو ةروسلا الا كلذ هيف دجوي ال هناف ةالصلا

 هظفل وا هانعمو هظفل خسن ام الاو ءوضولا ضقتني وأ تقولا جرخ دقو
 ليقو نانلا ليقو عبسلا نع جراخلا الاو ليق ردقملا فوذحملا الاو طقف

 نع حص اذا كلذ نع جراخلاب ةالصلا زاوج حيحصلاو كلذ ريغ
 ىنعملا دسفي امب ءادتبالا الو هظفل نود هانعم خسن امب زوجتو يباحصلا

 هناف سيكتتلا الو هيلع فقولاب دسفي ام ىلع فقولا الو هب ءادتبالاب

 . يبنلاو رمألاو لاؤسلا هب دصقي ذا باوجلا در هب دصقي ام الو هوركم
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 رعشلا توص ىلع نآرقلا ةءارق ميرحت يف لصف
 لينمتلل اداهشتسا هتءارق يفو

 ةءارق توص ىلع رعشلاب ةنزتملا تايالا ةءارق اماو : هللا همركا لاق
 ارعش سيل نآرقلاف ىلاعت هللا لوق ضقانت اهنال ةريبكو مارحف رعشلا

 كلذ ملعو رعشلا نزو ىلع اهلزنا دقو ارعاش سيل لزع هللا لوسرو
 نآرقلا أرقي نا اماو رعشلا ةءارق ىلع ال مالكلا رئاسك أرقت نا ىلع نكلو
 دارملا عماسلا مهف اذا زئاجف لينملا قيرط ىلع هيف لزنم ريغ ىلع اداهشتسا

 نوبحت ال نكلو نيدحوملا نم حصنلا لقعي ال نم ىلع أرقت نا لنم
 ًارقتف هيدي ىلع ريخلا ءيجم لبقي نا لثم هيلع لقثي ام بنتجيو نيحصانلا
 يف نآرقلا يف زئاجلا كلذ لثم عقو دقو ريخب تأيال ههجوي انيا هيلع
 . هنم عضاوم

 ريسفت يف لصف
 مةئمح نيع يف برغت اهدج وت ىلاعت هلوق

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق

 ىلع يبرغملا شيفطا فسوي نب دمحم هبتاك نم مالس ملسو هبحصو هلآو
 كلام ينب نم دوعسم نب سيمخ نب رماع ةماهفلا ملعلا بلاط لجالا
 ام باوج اذهف { دعب امأ كلذ يل لعفو ايندلاو نيدلاب هعبر هللا رمع
 اهدجو : ىلاعت هلوق اما . هنع كاياو ينباثاو اقح هللا هلعج هنع تلأس
 ةبسنلاب ءامسلا ةيفيك امو سمشلا نايرج ام كلوق و مهئمح نيع يف برغت

 ؟ ضرالا ىلا

 يراج ءام ىلع نيعلا رظن يف برغت سمشلا نا : هنع باوجلا
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 رمالا سفن ز يف اماو طيحلا رحبلا دهاشي نمل كلذو ءاملا ريغتم نبط هتحت

 درو ام الا فقت ملو فقت ال اهناو طيحملا دعب يتلا ضرالا ءارو نم برغتف

 برغملا فنأ يف برغت كلذ وحن وأ هع هللا لوسرلو عشويل تفقو اهنا

 علطتو بونجلا ةهج نم هيليامو قرشملا يلا مث لامشلا يلا عجرتو هروبدو

 . كلذك برغملا لصت ىتح

 يرجت يهو ىلاعت هلل دجست اهناف شرعلا تحت اهدوجس ىنعمو
 تسيلو ةليل لكل اددعتم وأ ادحتم شرعلا نم صوصخم ءزج تحت
 ةبدحتم نهو اهلخاد نم هللا ءاش ثيح نم لب ءامسلا فرط نم علطت
 نا مك اهيلا ةبسنلاب ءارحص يف ةقلحكلكشلا ةيورك اهتحت ضرألا ىلع
 يرجت سمنلاف اهتحت يتل ا ءامسلا ىلع ةبدحتم ءامس لكو ةيورك سمنلا

 اهنع ةجراخال بورغلا يف ىرت اك اهيف ةطبهنم يهف ةعبارلا يف ردحنم ىلا
 ةطيحم ضرالا تحت ءامسلا نا حصيالو ةعبارلا يف اهنا انل نقيالو

 يرجتو اهكلف ف ىرجت سمشلاو اهرفصاب ةضيبلا ضيبا ةطاحا ضرألاب

 نا ضرألا تحت اهنا ىنعمو ضرألا تحت ال تباغ اذا ضرألا فارطا يف
 سمنلا اع اهبادحناب رتستف اهروكتب اهبادحنال اهنيبو اننيب تلاح ضرألا
 ةغرفملا ةجاجزلا ىرت ح اهتم هيليام ىلا ةبسنلاب ةبدحنم اهنم ءزج لكو

 رتسي اذا رمقلا فسخني روكتلاو بادحنالا كلذبو مكحم روكت ىلع

 آ ءامسلا يف رودت ىهو سمشلا نع هلك وا هنم افرط اهنم فرط

 انيلا ةبسنلاب نكل اقح قح دم ةدودمم ةدهمم ةشورفم ةطوسبم ضرألاو
 روكملا اردحنم اهل نوكي ةلمقك ادج ضرألا مظعو انماسجا رغصل
 رحبلاو رحبلا ءام رادحنا مدعب ضرالا ريوكت ىلع ضرتعا ناو اطاسب

 يف عضوم لك نا هل لديو ديدحلل سيطانغملاك امهعم ءاملا روكتب طيحلا
 ءاملاب هئافخا دعب كنم برقلاب وا هنم برقلاب اعفترم هيف ىرت رحبلا

 رحبلا ءامب رئازجلا يلخت ىرخألا تاهجلل روهظلاو ءافخلاب هلاح سكعني
 كل رهظي رئازجلا يف تنك اذاف ضرالاف ةنيدملا مث ةعموصلا رهظت مث
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 دادزت لازتالو لوألا عضرلا كلذ نم ءاملاب هئافخ دعب ةنيفسلا يراص

 ءامس لكو ريسفتلا يف اهتركذ ةفيعض لاوقا ةيآلا يفو برقلاب اروهظ
 بيغتو هللا الإ ملعيال امب نهنع اعسو شرعلا دادزاو شرعلا تحت
 . علطت غ هلك ملاعل ا نع سمنلا

 مومعل شرعلا تحت تدجس دقف هيف تدجس عضوم لكو
 نم ربكا يهو هلك ملاعلا نع تباغ نيح دجست نا لمتحيو هطاسبنا
 يف ةعباسلا ءامسلا ىلا علطت اهنا ليقام لاوقألا كلتو فاعضاب ضرالا

 اميف اضيا يورك شرعلاو عولطلا يف نذأتستو دجستو رصبلا ةحمل لنم
 ةطيسب نوكت نا دبال هناف ريوكتلا ةمات ضرألا نوكت نا حصيالو ليق
 يفصن ىلا ضرألا مسقت ىتلا نيبطقلاب ةراملا ةميظعلا ةرئادلا نيبطقلا نيب
 ةرئادلا يهو ءاوتسألا طخ سايقو يبرغ رخآلاو يقرش امهدحا ةرك
 طخف يبونج رخالاو يلامش امهدحا ةرك يفصن ىلااهمسقت ىتلا ةميظعلا

 عارذ فلا نيعبراو ةئام وحنب راهنلا فصن لوط نع ديزي ءاوتسالا
 عارذ فلا نيرشع وحنب راهنلا فصن طخ رطق نعديزيهرطقاذك وابيرقت
 طخ طسبب طسبلا ىلا عجريف هلك اهريوكت بيصي للخلا نا رهظالاو
 عضوم يف تنكام لك هنا اومعزو مات ريغ طسبلا نوكيو ءاوتسالا

 ول اهناف كلذك هسيلو تمسلا ىلع تبث ولو مهيلع طبهت سان كتحتف
 امنا ءاوتسالا ىلع بقنلاو ترادام تراد ولو كتحت امال عجرتال تروك

 اهلك ضرألا لفسا ىلا يضفي

 : اضيا ةلأسملا هذه باوج يف لاقو

 قوف ةعبارلا يف اهنا عم اهبورغف هئمح نيع يف سمشلا بورغ امأو
 نع ةجراخ تسيلو ثكلملاب ريغتم نيط هلفسا يف راح ءام قوف طيحلا
 يهو هلباقت الو سمشل ا ءوض اهيلا لصي ال ةميظع ةحسف هنم لب طيحلا

 تحت اهنا ضعب لوق ىنعمو ضرألا قوفو طيحملا قوف ءامسلا يف رودت
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 دادتما اهفارطا ىلع ةدتمث ءامسلاو اهنيبو اننيب ةلئاح ضرالا نا ضرالا

 معز امك اهرفصا ىلع ةضيبلا ضايب ضيبأك اهتحت نم ضرالا رارق رادقم
 . اندنع راهن مدنع ليلل ١ نم ريثكو ةسوقتم اهن ١ الا ضعب
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 ةععاخ

 ةزمهلاب دمحما مسا ةباتك نع خيشلا لاؤس يف

 ؟ (دمحمار اذكه ةزمهلاب همسا ةباتك نع لئسو

 هب رومالا لصالا ىلع مملا مضب دمحم يمسي اضعب ناب : باجاف

 نأل ةحوتفم عطق ةزمه تناكو ةزمهلا قحتساف ميملا ناكساب يمسي ضعبو
 دمحم لجر مسا عئاش رينك كلذكو مهدالوال نيمسملا ءابالا فرع كلذ

 نيمسالا بتك ناك ولو دحاو راد يف ولو كلذ عمتجيو دمحما لجر مساو
 شكارمو سراف ءاملع كلذل نعذا دقو سبللا ناكل دحاو مسر ىلع

 مهماوع اماو مهريغو تاوتاو سنوتو رئازجلاو سلدنالا ةودعو سيوسلاو
 ببسو كلذ تركذ مسرلا يف افيلات تعضو دقو لاكشالا ىلع ةيقابف
 هللا نعل لاقيف نعليو دمحم همسا نم حيبقت نع هيهن دمحما ىلا رييغتلا

 نالف دلو هللا نعل لوقي لب ت يبنلا ال نيدمحملا نم الجر ديري ادمحم
 مسا ةفلاخم كلذ زاج متشلا قحتساو ريغ اذاف كلذ وحن وا اذه وا
 . قلع يبلا

 ةبوج أ بيترت ف بركل ا فشك نم لوأل ١ ءزجل ١ رخآ اذه ىہتن ١

 دمحا ةلاسر يف باب هلواو يناثلا ءزجلا هللا ءاش نا هيليو ، بطقلا مامالا

 ضعب نع مهضعب بهذملا لها فارحنا يف هناوخا نم هدنع نمو ةويلع نبا

 . ةراهطلا يناعم نم يش هيفو

 هلل دمحلاو
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 سرهفلا
 ةحفصلا مقر عوضوملا مسا

 ٢ باتكلا ةمدقم

 ٥ هناوخا ضعبو فلؤملا نيب لئاسر

 ١٥ ديلقت الب ديحوتلا يف ةجحلا نايب يف ةجحملا باتك هيف باب
 ٣٢٣ هتافص و ىلاعت هئامسأ نع لاؤسلا يف باب

 ٩ ىلاعتو هناحبس هللا نع ةيؤرلا يفن يف باب
 هقلعت نع لاؤسلاو تامولعملاب ىلاعت هللا ملع قلعت يف باب

 ٥ ٤ ليحتسملاو زئاجلاب

 ٤٩ ظوفحملا حوللا يف بتك امع لاؤسلا يف باب

 ٢ ٥ نابلقني ال امهنأو هتءاربو ىلاعت هتيالو يف لصف
 رباقم يف نفدي نأ حصيال هللا دنع ديعس ةروصام لصف

 ٥ ٥ ؟ نيملسملا

 ةينونلا يف رظنلا نبال عقو امو مالكلاو نارقلا قلخ يف باب
 ٥٧ هنع هللا افع ةروهشملا

 ةيآلا نسح لوبقب اهبر اهلبقتفإل : ىلاعت هلوق ريسفت يف لصف
 ٩. نارقلا قلخب نيلئاقلا ىلع درلا يفو

 ٦١ دولخلا لئاسم يف باب
 ٦٢ عسيال امو هلهج عسي اميف باب

 ٦٧ رداقلا ىلع هتيجنت بوجوو رطضملا ماكحأو ةيقتلا يف بلاب

 ١ ٧ ةجوزلا هب مرحتال يتلا كرشلا لئاسم يف باب

 هب كرشي نأ رفغيال هللا ناط : ىلاعت هلوق ريسفت يف لصف

 ةيآلا ٧٢

٧٢٣ ةمألا قارتفا ثيدح ىنعم يف لصف



 عوضوملا مسا

 باب

 لصف

 لصف

 باب

 لصف

 باب

 باب

 لصف
 لصف

 لصف
 لصف

 باب

 لصف

 باب

 باب

 زورحلا سبلو ءاقرلاب ضرملا نم يوادتلا نع همالك يف

 نويعلا ىلع حبذلاو موجنلا يف رظنلاو

 نوعاطلا نم رارقلا لئاسم يف ناخيش نبال هباوج يف
 ىناعمو هعضاوم يف نيمداقلا نيرفاسملا نع دالبلا عنمو

 ىودعلا ثيداحأ

 ؟ ال ما هيلع بتكت له ةيصعملا ىلع مزعلا يفو حابملا يف

 اهطورش و ىوتفلاو داهتجالا يف

 ملعلا نونف نم هبلط دهتجملا ىلع نيعتي اميف

 مهنع ىوتفلا لوبقو انموق تاياورب ذخألا نع لاؤسلا يف

 مهبتك نم ملعلا لقنو

 كلذ يناعم ىلع فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا لئاسم يف
 نيقفانملاو نيكرشملا لافطأ مكح يف

 يلصيو ةفع ىبنلا ىري هنا ةيفوصلا نم يعدي نميف
 ` سمخلا هءارو

 ؟ مهنع ةلزعلا مأ سانلا ةطلاخم لضفألا له
 ؟ اعمط مأ افوخ مأ الالجا هللا ةدابع لضفألا له
 ىلاعت هلوق ريسفتو رشحملا لاوحأو ربقلا ةطغضو توملا يف

 كلذ يناعم يف دروامو ههيربكألا عزفلا مهنزحميالإل :

 نيرئازلا لاوحا ىلع مالكلا يفو روبقلا ةرايز يف

 ققحملا مالك ةبقعت ركذو تويبلا يف مالسلاو ناذئتسالا يف
 لئاسملا هذه يف يليلخلا

 نم عنتمملا لتق هجو نع لاؤسلاو ةمامالا بوجو يف

 اهلوبق

 ةحفصلا مقر

٧٧ 
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 مهتابوطرو مهللب ماكحأو كرشلا للم ماكحأ يف باب
 ١٤٥ كلذ يناعمو مهتائيه ف مهب هبشتلا نع يبنلاو مههحئاب ذ و

 نيملسملا لاومأ نم اولحتسا اميف نيكرشملا ةلماعم يف لصف

 ١٥٧ ةليحلاب و ةيفخ مهلام ذخأ نع لاؤسلاو

 ١٦٠ ؟ لعفي ام نيكرشملل قح هيلع نميف لصف
 ١٦١ يليلخلاو بطقلا ناخيشلا اهيف باجأ ةلأسم يف لصف
 ١٧١ همالك صن يناثلا ملعلا يف باب

 ناركيشلاو نويفألاو ةزوجلاو نارفعزلا ميرحت لئاسم يف لصف
 ١٧٢ كلذ يناعمو

 ١٧٧ ناخدلا ميرحت يف باب

 ١٧٨ تاركسملاو ناخدلا ميرحت يف هتلاسر يف لصف

 ٢٧١٤ ةضفلاو بهذلاب حالسلا ةيلحت يف لصف

 صق نع يهنلا هيفو سانلا لاومأ نم لاؤسلا ميرحت يف براب
 ٢١٧ ةيحللا

 نيمامالا نيب اهيف عقو امو رانلا ىلع يرعتلا ةلأسم يف لصف

 ٢٦٢ . يليلخلاو بطقلا

 ٢٦٢٢ هناوخا ضعبل _ هللا همحر _ هتحيصن يف لصف

 هقفلا لوصا لئاسم باتك

 بجاولا متيال ام نأو ضئارفلاو ديح وتلا ةفرعم باوج يف باب

 ٢٦٢٥ بجاو وهف هب الا

 ٢٦٢٩ اهب رومأم لفاونلا نأو رمألا ةقيقح يف باب
٢٣١ بقللا موهفمو داحالا ربخ يف لصف



 ةحفصل ١ مق ر عوض ومل ١ مس ١

 ٢٣١ ؟ ال وأ ملعلا ديفت له ةرهشلا يف لصف

 ٢٣٥ هعاونأو سايقلا لئاسم يف باب

 ٢٤١ ةراعتسالاو ةقيقحلا لئاسم يف باب

 يفانيال ديكأتلا نأ هيفو فيرعتلاو ميسقتلاو ديكأتلا ا يف باب

 ٤٧ ٢ هرخا ىلإ ءايشألا

 ٢٥ كلذ يناعمو طرشلاو ليلدلا فيرعت يف لصف
 ٢٥٢ كلذ يناعمو ةغللاو وحنلا لئاسم : باب

 ٢٥٥ هرخآ ىلا يصوملا لوق نم (اهب رجتؤي) ةلمج بارعا يف لصف
 ٢٥٧ تاءارقلاو نارقلا يف فقولا لئاسم يف باب

 ٢٥٨ حلا ... ةالصلا يف أرقيال امو نآرقلا يف لصف

 هتءارق يفو رعشلا توص ىلع نارقلا ةءارق ميرحت يف لصف
 ٢٥٩ ليثمتلل اداهشتسا

 ٢٥٩ هةئمح نيع يف برغت اهدجو : ىلاعت هلوق ريسفت يف لصف

٢٦٢ ةزمهلاب دمحمأ مسا ةباتك نع خيشلا لاؤس يف ٠"همت 2




