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 ٥ :۔۔مدحضسم ٠٥

 دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،} ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . دعبو نيلجحملا رغلا ادئاقو . نيلسرملاو ءايبنال \ متاخ

 ةيلكلا ةينوكلاو ةيهلالا ملاوعلل عماجلا وه ناسنال ١ ناك اذاف

 ينوكلا دوجولا ق ميركتلا نم ةناكملا هذهب ظحم هناف 3 ةيئزحلاو

 تانئاكلا نم هرمغ نع اهب زيمت ةديرف ةيصاخل اناو ، الطاب الو اثبع

 . لقعلا يهو

 هنكلو ومني تابنلاو . ركفيالو . ومنيالو ١أآ{:سجحح ١١ داباف

 ناسنالاو . ركفيال هنكلو ومنيو سح ناويحلاو ٦ سحالو ركفيال

 ةردقلا كلتمي ى ذلا ديحولا نئاكلا هزأ 9 . ومنيو سحيو ركفي

 . ءايشالا لقعت ىنعمب ركفتلا ىلع

 ةليسولاو ةمكاحلا ةريصبلا وه يمالسال \ موهفملا ق لقعلاو

 . رادحنالا حبقتو ريخلا ىلا يدهت تلا

 ةيادهلاو لقعلاب مدا نبا هيف هللا مرك ىذلا تقولا ىف هناو

 لعجو ١ ملعلا ة همعنب هيلع رم دقف ا هتاقولخ عيمج للع هلضفو

 ةناكم تنرتقاو } نمؤملا ةيلح ميلعتلا ىلا ةوعدلاو ملعتلاو ملعلا

 { ءايبنالا ةقرو ءالعلاف . ملعلا نم هللا هفرش ايب نمؤملا ناسنالا

 © ةحيفرأ مهتلزنم و © ةكئالملاو هللا ةداهشب تنرتقا مهتداهشو

 نم هللا ىشحم انا هلللا ة هيشخب سانلا ىلوأ مهو { ةيلاع "" هتناكمو

 لصا يه للا ةفرعمو مهرب سانلا فرعا مهف 38 هه ءالعلا هدابع

 نم ناك هل تناد ناف ٦. اهيلإ ىعسي نه لا ر ةفرعملاو ةفرعملا

 نيملسملا دنع (بيخغلا) رتعي نأ هسفن دحأل تلوس اذاف 5 ءايلعلا
نود فلسلا نع اذخأ وأ . لهجلل انوكر وآ مهولل امالستسا



 © رظنلا نعازجع وأ . ثحبلا ق ادهز وأ . ملعلل اهرك وأ .

 فرعيال هناف . يآر بحاصل اداهرإ وأ ٦ درفلا ة هيرح ق تضل وأ

 مك ؛ هيتفيل خي راتلا تفتسب تفتسي ملو ٦ نارقلا أرقي لو ٦ مالسالا

 اذه قمح \\ اهالول املا لع ءاضيي دابأ نم نيملسملاو مالسالل

 نب عساشلا ق اف رفلا انل روصي ةك مي ركلا ل وسرلاو © هققحام ملاعلا

 توملا دعب ال لمعو هسفن ناد نم سيكلا » : قمح ذلاو لقاعلا

 مالسالاف » » ينامألا هللا لع ىنمو اهاوه هسفن عَبتأ نم زجاعلاو

 . ٥ آلا ق و اين للا ف عفانلا ملعلاو لقعلاو ركفلا نيد

 و ريبك ا رود نم نيملسملل ناك \ےب دهشت خ خيراتلا قئاقحو

 لاج كانه ن وكبال { ةغما دلا ة هارلاد ةل دالاب دهشيو . خي راتلا

 ةيار لظ ىف نيملسملل ام ركنتلا نم بصعتلا ١ مهاي نمج ككشت

 شلا

 ةمق للع نوعبرتي نوملسملا هيف ناك ىذلا تقولا ىفف

 لع مهنفو مهملعو مهتراضح نم ءىشب اولخبي { ةعئارلا مهتضمن

 يئادب ىوتسم ىف شيعت ذثنا تناك ىتلا ىرخألا ممالا ترات

 ىتح مالسال ١ ةراضح نم ممالا هذه تدافتسا دقو . ةياخلل

 يه ن وكت داكت ةيمالسا ١ ةبي رعلا تافلؤملاو بتكلا تحصأ

 . ةيبروألا تاعماجلا ىف ةساردلا ىف دحوألاو" لوالا دامعلا

 عم ةيمالسالا ةراضحلا هيف تلعافت ىذلا تقولا ىفو

 ترهصنا ىذلا تقولا ىفو ٠ ى رخألا بوعشلاو ممالا تاراضح

 ىقرأ لكشتل . مالسالا ةراضح ةقتوب يف تاراضحلا هذه هيف
 ىلع ةلضافملاو ةاواسملاو لدعلا اهماوق © ناسنالا اهفرع ةراضح

ىع مالسال ١ ناف . ةيفئاطو ةيقرع لك ذىنو ٠ ى وقتلا نم ساسا



 3 هلئاسم عيمج ةوعدلاو نايبلاب لوانتف 5 ةيانع ربكأ ديحوتلا ريرقتب
 ملاعلا رخ كلذ ق و ا هاوس انيد ضري { ى ذلا هللا نيد ديحوتلاف

 . مالسلاو نمأل او لدعلا ىضتقم لع هنو وش ءارجاو ٦ هحالصو

 ٦ ديحوتلا ملعب نيملسملا ءالع ماتها ناك قلطنملا اذه نمو

 . ةديقعلا ةحص هنأش نمام لك او رسفو اوحضوو بتكلا هيف اوفلآف

 ضرألا يف دقفي ملع لوأ ضتارفلا ملع نأ ىلع ةمألا تعمتجا ايك
 ةايحلا نأل ٦ ملعلا فصن هناو ٦ ىقبيام رخا ٥ داهشلاو ةالصلاو

 © ضئارفلا ملع عوقول ببس توملاو © مولعلا رئاس عوقول ببس
 . مولعلا ةيقب باوث لثم هباوث نآل وأ

 لعلو ١ ةعونتمو ةرثك ملعلا اذه ق تثدحت ىتلا تافلؤملاو

 ريدقلا يرقبعلاو ريرحنلا ملاعلا هيف اوبتك نيذلا ءاملعلا زربا نم
 ةيبرصلا ةبتكملا ىنغا يذلا شيفط فسوي نب دمحم جاحلا
 يموقلا ثارتلا ةرازو هذ تعطو بتكلا تاهيمأب ةيمجح)سال او

 طسب دقو ۔ هلللا همحر _ هدجن اننا لب ٠ تافلؤملا نم ديدعلا ةفاقثلاو

 ليلعلا ءافشو لينلا حرش نم نماثلا حلا ق نفلا اذه ىلع مالكلا

 ٥ ذيملتو فلؤملا ديفح هعحطو هحرحصت لع مايقلاب ىنتعا ى ذلا

 . شيفط دمحم جاحلا نبا ميهاربا خيشلا

 ةمئاق سأر للع شيفط فسوي نب دمحم ققحملا ةمالعلاو
 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اوشاع نممو ث ةبراغملا ءالعلا

 _ هللا همحر قوتو ٠ ى رجها رشع عبارلا 5 رقلا لناواو رٹشع

 ملعلا ةمدخ ىف اهاضق اماع نيعستلا زواج نآ دعب ه ١٣٣١ ةنس
 . هلهأو

 ةركبم نس ىف فلأف رغصلا ذنم فيلأتلا أدب

هغوبن ىلع ةربعو ةيأ ايب ىفكو 5} لينلا حرشو 3 «دازلا نايميه»



 فيلأتلا ف اهلك همابأ ىنفأو " هرصع ق ناديملا اذه ق هقذحو

 كاردالاو يعولا يف لثملا هب برضي ناكو . ةءارقلاو ميلعتلاو
 ةيناسنالا تارورضلل الا ملقلا قرافيال ناكف . داهتجالاو
 الايع برغملاو قرشملا ءايلع نم ريثكلا ىحضا ىتح ۔ ةحلملا
 انإ» : ۔ هللا اےهمحر ۔ يملاسلا خيشلل بتكي ناك هنأ ركذو 3 هيلع

 . «اوأرقت نأ الا مكيلع اف فيلأتلا ةنوؤم مكانيفك

 { ءاهقفلاو ءالعلا نم رثكلا عجرم ناك دقف لينلا رغس امأ

 خيشلاو قحسا وبأ خيشلا ة هد لا ءالعلا راشم ن ه هنع ذحخلآ - مو

 نوريثكلا ةطساولاب هنع ذخأ نايع نمو 5، ىلكربلا خيشلاو يضويب
 ق هلساريو هبتاكي ناك دقف .ىليلخلا نافلخ نب ديعص مامالا ١ مهتحع

 خيشلاو ١ يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا كلذكو { هقفلا تيم

 ديظباك © ناخيش نبإ خيشلا رعاشلاو ى ييصخلا زيزع ن دب ذش ز

 ءالع لا ۔ هلللا همحر ۔اههجو تلا لئاسرلا ق احضاو ايح ث

 مخضلا هفلؤم نم ينانلاو ل ول ١ نا زجحلا اذها وتحا ح و ن ےع

 . (بركن فتكر

 ثازتلا ةرازو لبق نم ةيانعلاو ةوظحلا يقل يذلا فلؤملا اذه

 يناثلا ءزحلا وهاهو هنم لوألا ءزخلا ردص ثيح ةف اقغلاو يعموتن
 نم نيجار ۔ هنوعو هلا نذاب - © لضافلا ءىراقلا ىدي نب هعضن

 . حالصلاو ىوقتلا لها ةمدخ هيف امل انقفوي نا - لجو زع ۔ ةهلا

 ملعلا ةمدخل بضنبال انيعمو ارخذ ىدفملا دالبلا ناطلس ظفحب نآو

 ءارو نم هلللاو 3 هتيانعب .الكيو ٠ هتياعرب , هلمشي ن نآو ١ ءالعلاو

 2 ج ے . ، ريصنلا معنو ىلوملا معن ، دصقلا

 يبيلصلا يلع دمحم
 ه ١٤٠٦ بجر نم رشع يناثلا

م ١٩٨٥ ليربا نم يناثلا قفاوملا



 يلصالا ط وطخملا نم ىل وللا ةحفصلا

 رسثسمديلادرم نيمهتم سدلك
 يرز ا لخ ؤ هليخ .هس نمو كملع محال تل ي ب با
 .17 ه ۔ .لطه ٦ خباحهررانيط مشو .ر رصحن .ترمخحمل

 ابس رمالسرلسد ہبحعهورل اورم اتلس رمجلزرملا ناملل

 لت !اننإوخل لارتيفط فسوي نرحما ا سماعركداجرم تل ايل تيل
 هزعإلالالجاالوزعال دالالجلوازعدشالبسا اناهادمظنح ريخد ةجلعبرعا لجالا
 د جنل هزملها نعبهنم)ما نماضتي اناب ه ہلالجاد
 اتايلصمرلو اندعس كودلا كمشخ دمدزحخ كنل يضرلدالبكحالبل اباس ك

 بشوا ة اط د اننامدع دللدا ايسالوساعطهلاطحل ذش تناو انيساشمو

 للبتلمطعملمولمنل ادام دلوا 1 ا١ال ت فزنظن رمرم داراشاح د فافضلا

 ال نانتيتدمجولجبهرعج اربتسالآدجنال»اهل اوجتبمال ك ! اهحاادتول رملا
 امهب:ابختساواشنرلتجاجنخمعسادب الو دمسوا:اهبءاننسالل اول هرلطتن
 لولعكرتمل ناةلصرلدعسلحونربدہ تبرج لوطت ةلد دلصتم
 ىلتعحيلدافددقتعلمجا ضفو د لوانتل انعهتماح نارح :اجو
 فننيلاحميلناابدتتلد راعشو :ماعتلم ۔ىفتتيلشزراس امل امبتس
 ہحاتلندامام]نابامہليمن ,كرامسالالفوت ه اباجلومبت انوا لدامطمام»
 نان : لا

 يوس دل اا اع هاقرت اكلسزلخقدلصلا ثوب

 ديه م امالك د

 ا ذو انظة ب
 ل ناه جام امزلم الشمادللكنر هيرسابزل و هددوعللر كليرمخ
 يناما رياكمركرتنب تبلل لولد تل ساه داي

 ملتابمتدان كنامز از !لمناحكهامل كوش انين او ةميلا
 صماضلرمجداحماحاضامدامنالتبن)لم ىستمامللفرل هہن سوقل
 ميتكملكخرتحتانل اولقتنا فضمينرل نيدا تيكاتك زب لب
 لعاج لكيامل ىدإفددقتمل و[ هرتبجادتحتانشد !كددتتح

   

  

 مجرتف ہضتأنشعركنتعم مب د ته .هلال انينادل ابمر
 ريغنو للم ركيهلاطد نرام هزر ؟

 كزتركبكددزرقرهد ةسام اونسحله ىن ونكاف ديعت عماجل خالا
 هرغامل>ةتختمتدلظمانه ميظع لاشا انمه :ادع ثعتتحت :
 مرل ا تنساب باتلرش ل اهىاجس تراس ىلوتي ام ةرش !

 ہقاواللمنغا يملاخدكز ب ؟لح انلتحالعإنل انينكوليدرلاواتح انلا نلو

- ١١



 يلصالا ط وطنملا نم ةيناثلا ةحفصلا

 هم ارمإراللاإلخنىمعمصولال ابرجلا اندو ز املا زنرفسمنلس
 ةهاسظدمبن .لصتل انين !فاعزخاريتباتكر نل بزلا تسمب نري ا

 الع ينسم اخرطات ورج !المت ىااماف لطت تاعملطص

 .. تز هرزيوجلالم لسرا امادطتس نراملا
 ا اتور ةيرطركتراخداد تف دمع بلاس
 مد اعتسةننان دصو دضو رسام يدصتددرحسرسادع ش !تمالزتس

 , رشسازكددمعلللم انهرهاضتانربغ ةالصل فل ارمرهرلا فودام كلرم تلخ
 داينطددعلادنيربتمرلزإنرسلا دا بماوخرلہامساجلاتاس ليلقو لولا
 داهزلا اكياصللمانرفمتاه دريل نظ ددملا نان انابعدايشنمبناهو
 ةضلبا ي امسصائبيدحدجلل رر لاغ عشبا ال وملام هرفظلان

 لمتللمش يال كربنالينلارتلا بض ليهلابىنشيربقادم
 لايناد زه اغ انبا تنوله + قا مف ںيثككاد
 لارتحابا ر ت برشينوجي خلا نب
 :ناانباحتا كد قرنام لوب رمت رامةحملا امب
 بت تلت هب ذختن ال طلغن لليإو٤: داززعلا بصس

 کكىقاماوہبخ ب رسالب -. ف لاشس"
 ضشياه رزتااسوءاہتحاسدأ هباوج لاغوخللامسل !ةساجن ليام
 ءا ذل املنم :ض التلفبدادامش سشسداشس نںسهةنلالنل٥ هأسننلاو

 م2 لضو نحاتلطا نهدادلخبجإ ثدحل ۔اجمب تلصدترضخملزتلخ امث نم
 متانلہفرختد ٣ املامرحناانادفعإرلا ةلنخبخم امرطم أنبلاو فايلا

 ةفلظلادةزلاد»د اههضصلاة:الرمرهطلاط ةتيملاو ةريل !يننحام ا كيك
 لوب رلااتلطهلوبلاكو اندنع ىتللددلنب ي ابم !احج !لىد
 رنتتاطئاسرلا هنسمملارمرحام تلورا اكو امج اتور
 ھت _ اكبتس ابان اخادتانل ہ مرحت احومضامتدوا لامت هلوق

 ليحانامتفلاع شم م لاعنلضمب نارضامسل اني لشي
 ضصمملاجاخ نايل اه ذرلاماونرلممل !تساب نيللاتل ارش انن

 اجرلا ل لللمتلحتعملرتف بمانتكا!اماءاجيلادتنست)و باتك انله>ں ١

 ي ؟همعطيمعأ الايم ى كلوحب

 كوزتئ نينيهركفلالا ار افل اختلضسدالان انعاجملا ج حشزا
 روزيش زێ نيشال ا ناالثاخل انملل ةدعابرَمي
 شل ١ راول ١ رلرنخلوه درسل 1 تين - بيقا !دياعبنال اذقرييضل با

 ررلومجتحا نحم 7 برهبزل !نب بيرنل ةم اعه

۔ ١٢١ -



 يلصالا ط وطخملا نم ة ريخالا لبق ةحفصلا

 رلوتزكو انلق فلتخ نذا ترطف جحانعلعلاوزفمنلانيدامزو نجد
 تيداوضرلاترليحلارهتم ترابتعابالازمرمتنلابةلماكلاتي لل خبساساهر
 تبزخاواتبدلادخ اهل)تملات اتبوععوارن !{ :وان اقللرعتبوفع ايلوالادجازافاذاو
 لنععبل تنسحتىصبؤ شم م ابلرججب مللنف ادلو ١ اهنعوا انم

 لتوللن :نم نعتشالز كصو او هدناس ل اقنداوخا
 غلصلادودعلاملا دوزنلاب ا الاوك فد .7

 رب ا !لكاور خ لببرشكببؤنز داوارهول ابيونذل !ئررتى ل
 ىوتسن ناهتلخد بيرغ عضوم سفن عضوو لاومالابصشوانزلاو
 ٠اريففل !وةبلطلارتبلطل ايت اطلارمركنيالاملاناعجودلهاددنع
 كنناكهالاورملازامعو نرقلاو زفواسردواظغممم انماقإو
 لع ارمواةلملالارمواىراىتملارعمهرغوازيلكن الاب نيعتشن

 ةلضف نوداتري ليل لهلبناعلهالقبف معدا
 ىعصنيورخ اون السلا لسو غعاهجمل إمسامرزع بهني ىتحامعضو
 ا ايولوور لنت ورث عطت ن طن ناهپكىخااشاناد 1
 ديبو ن اخرلا 7 !قاره ر
 ب كلانوع اودوميو !ىع يمل !اوفورعم ايرمرل !

 كوعرف وكلو توررتنالا امشبار اذا ثدحا
 . ؟ام : ںَق ليلولاو اوافململ ر ل اقلوهن اهلرنم ا اوه هللا

 ام.يببللاىنعمل الال عضولا اتمم بيتزنلا ذه نم
 ىعاتلحوهعضونااناعد ينلا ايرابيزآلارظن ةهزن
 انعسيت: ملو هفاعس اانيلع .هجو نرمرم رم !هغنصب اتتعالا
 فلسلا ةبقب 7 اتورلماعمجو هسننلزابلامفالخ

 حابن -عع افل_قعلا ت طساو حلاف ل ١

 ا الل ا لتامهلاماوقالاقب!ورناغاوهساتتانا
 هرل &ذج .. اد لضن اام

 ل : .ح ا لا انن لائاسل لثشح 7 ا

 يهول لرهحماتورقلام امال 0 ا
 نبييبنلار و يهاز ينام افسور رب 0 مل اعاطنم

 بوعب هكتودف تمانيللسمل امال د جو انئهللا
 ناغتالاوطبضلانباغنياتسخسماب فممانسحابينرت لأ

 عماوجلا ےرالوطلل. كجوبالاماعماج ناكمالاو قاطلا
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 يلصاإا ط وطخملا نم ة ريخالا ةحفصلا

 بنعارلل لفيهمو لشيزشملالبلاطللانيعم عطاوتلاوحابللبؤم
 ت:٫اجلفل هللاان له ناالول ىمنملان له يذل:هدن دحلا ودجت

 نيلسرللملاض .و بييبنلامامارهتان ريس ىلع دد لماص قحم ابانير ليو
 تيدلامود ىلا نيلصاوتم امالسو ةالص نقتملا ةداسلاهباعماو هلا امو
 انوقبس ننذل أاناوضالوانلرفغاانير نيعمجاهلدأدابعزم نيحلاصتالمو
 مجحرروفغ بجو اونمانيذلل العانيولق ؤ لعجلو تامالاب

 ةلكنتتملوالا بر رداحو ہعجلاموي هخشننم ل ايو و
 ١نملع ہبرز هت لالشلا افصعلا ا

 فج نب ربعس نبرل ايدوعس

 هليبن اوك
 ٣

 ١ م

 6 م .

 ن - ةناءام

 ر
 7٠ .لا ة ٠ازو

 . هم ...ف .

   <هع٦` :ما دا فر
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 لوألا بابلا

 هناوخا نم هدنع نمو هويلع نب دمحا ىلا هتلاسر يف

 ضعب نع مهضعب بهاذملا لها فارحنا يف

 ةراهطلا يناعم نم ءيش هيفو

 ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ىلاعت هللا همحر لاق

 نم تضم لايل تسل هبتاك نم مالس ملسو هبحصو هلآ او دمحم انديس

 زعالا انيخأ ىلا شيفطا فسوي نب دمحمأ .. نم ةرجهلا نم ٤ ماع ىدامج

 ازع دشالا هللا انايإو مهظفح هريغو هويلع نب دمحا لجالا لماكلا

 . دعبو هلالجاو هزع الا لالجا الو زعالو الالجاو

 بهذم لها نع بهذم لها ةماع فارحنا نم هتركذام نإف

 موزخم ونب يدلب يفف مكدالبك دالبلا رئاس يف ريثك دوجوم رخآ
 لاوحا فرعت تناو انرباقمو انتايلصم الو اندجسم نوبرقي ال روث ونبو
 وأ كاشاح ناخدلا برش وأ ةراهطلا ناقتا مدع اوأر نا اميس الو ةماعلا

 مدع اوأر وأ روزلا ةداهش اوأر وأ ةيؤرلاب ال كلفلا ةبسحب موصلا
 ءاربتسالا دعب الا ءاملل اوجنتسي ال نا اوداتعا دقو لوبلا نم ءاربتسا
 وأ ءاملاب ءاجنتسالا لاح يف لوب رطقي ال نا نقيت دعبو ةراجحلا وحبب

 ةلهم الب الصتم ءاملاب ءاجنتساو ناسنالا ةجاح ءاضق نم هنأ دب الو هدعب

 نم ءىربتسي مل نا ةالص الو هعضاومو هندبو هبوث سجنيف هلوب رطقي
 هوحنو كلذ عمو لوبلا نم ربقلا باذع ةماع نا ثيدحلا ءاجو لوبلا

 ماع ةكم يف يع اهلصي مل مك رفاسم ىلع ةعمج ال نا نودقتعي مهنا
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 هبان رأ ل لداعلا مامالا فلح الا ةل ةعمج ال نا ر تعاو هريغ ,فو حتفلا

 . كرشلا لها دلب .. نع قوتلا هدع . نم اوأرام عم : مامالا هماقا نم

 نم فلخ ةالصلا نوبنتجي اوناكف مهنع يقوتلا مهتاداع نمو

 . عرو هكرت امم هنورذحيام اوكرتاو ةماعلل اونيلأف هاقوتيال

 اهعفرو مارحالا دنع هيدي عفري مامالا نوري 72 كلذ نمو

 هيلع اوماد و سانلا هرهشالوؤم وأ اذاش حص وأ ثيدحلا يف حصي ل مهدنع

 رب ىلا برهف امهعفري لجر يدي عطقب يسلدنا ناطلس مه دقو ابصعت

 يف اهركذب جاحلا نبا رمأ اك هيجوتلا لبق مايالا ركذب سأبالو ةودعلا
 هيف نكل ةنسب تباث الو مزالب سيلو هتمزل ةماعلا نا ىفخيالو لخدملا
 سوجملا لعفت مك مهاحل نوصقي اضياو ةعمجلا موي ةفرعم ىلع ةظفاحملا هنم دئاوف
 نمب ةماعلا ملعت ولو ةنسلاو نآرقلاب مارح اهصق ناف كلذل ةماعلا مهتبارف
 كلت ضعب لعفي نم اضيا مهيف نا عم اداسف اودادزال كلذ لعفي

 مهو ةعكر لك يف ةحتافلا نوأرقت مكنا نونقيتيال اضياو تاركلا
 همحل لكؤيام لوب نا نودقتعيو ةعك ر لك ف ةبجاو ةحتافلا نا نودقتعي

 ةرينك مهدنع ءوضولا ضقاون اضياو لاوبألا نم هريغك سجن مارح
 . دعبو كلذ نع اوجرحتف ةضقان ريغ مكدنع اهضعبو

 بهذم لك لها مزلو نوحلاطو نولاص بهذم لها لك يفف
 ةرشاعملا اونسحاو كلذب اوفتكاف ديحوتلا ةملك عمجل نيرخآلا مارتحا

 اذهف مهءاملع نومرتحت اك مكءاملع نومرتحيو مكبتك نوأرقي مهو
 امل ةرشاعملا نم ىلوا ةرشاعملا ةتف نم ةمالسلا نم اذهو مظع لاصتا
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؟ اهنم دلوتي
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 يناتلا بابلا

 فلاخا ىلع درلاو تاساحنلا ماكحأو مدل ا ةساجن ف

 كلذ يف انيلع نعاطلا

 : هنع هللا يضر لاق

 بحلاو فراعلا ملاعلا خيشلا ىلع مالس ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 دمحمأ هبتاك نم يثراحلا حلاص نب ىسيع فصوي ال ام هبح ىلع هللا هازج
 دعبل لصت ال اهنا الا نامع لها نع هتباتك عطقنت مل يذلا فسوي نبا

 رطامقو مكبتك يلا اولسرت نأ اماف تاحالطصالا فالتخاو ةفاسملا
 لسرا نأ امأو طقسم قيرط نم يمجعلا طخلاب اهيلع انونعم ةغراف

 طقف دمحم نب ملاس خيشلا وحن رطامق يف رابجنز ةهج نم ةبوجألا مكيلا
 ةبوجألا اذكو ىرحا يهف اهيلا ترص ىرخا ةقيرط مكل ترهظ ناو
 : دعبو ديفيو مكرسي ام يدصق و ديمح نب هللادبع خيشلا تالاؤس ىلع
 يف مدلا نم مهردلا نودام نا نم ثيدحلا يف درو امع تلأس كناف

 رئاس ليلقو لوبلا ررش اذكو دمعلل لماش وهأ ضقان ريغ ةالصلا
 . ؟ ةساجنلا

 هيف امهو نايسنلاو دمعلا هيف ربتعي ال يتاذ سجنلا نا : باوجلا

 ماهبا رفظ دارملاو سجني ل رفظ نود مدلا ناك نا ةرابع يفو نايس

 نا ىفخي الو مهردلا رادقم وهو رفظلاب دارملاو رثألا يف اك يلصملا
 ىفشي ليلقلا كلذ ةحابإ يف احيحص انيدح دجا ملو ررشلا ريغ عمتجملا

 لمشي لوبلا نم ؛ئربتسي ال يذلا ربقلا باذع ثيدح لب ليلعلا هب
 يبا ةنودم يفو همحل لكؤيام لوب يف ثيداحأ تءاج معن رينكلاو ليلقلا

 لكؤيام لوب برش زوجي هنا بويا نب لئاو نع ىربكلاو ىرغصلا مناغ
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 ةحابا امهدحا نع وأ ليلقلا ةحابا رباج نع وا عيب رلا نعو انموق نع

 هب ذخ ؤيال كلذ نأ انباحصأ ركذو لك ؤيام لوب نم فكلا خطليام

 هب ذخ ؤي ال طلغ هنا لئاو هركذ ام نا زيزعلادبع نب هللادبع ركذ اذكو

 هللابو ةالصلا ضقاون يف ىلاعت هللا ءاش نا ةلأسملا هذه ركذنسو : تلق
 . قيفوتلا

 هرخآ ىلا مدلا ةساجن ليلد ام كلوق اماو هصن امب هللا همحر لئسو
 : لاق

 ضئاحلا ملسو هيلع هللا ىلص هرما هتلدا نم نا : هباوجف
 اهلثمو ضئاحلا هتلسغ نإو امهبوت نمو امهندب نم مدلا لسغب ءاسفنلاو

 نم ناو اذهب ثيدحلا ءاج هب تلص هتربغ لزت ملف امهبوث نم ءاسفنلا

 فعارلا ةالص نم ىضم ام ىلع ءانبلاو فاعرلا مد لسغب هرما هتلدا

 ةتيملاو يمدآلا ينبخأك اسجن نوكي هتاذل هميرحت ناك اذا عناملا مرحملا امناو
 رمأ اك جرلا للبو ةفطنلاو ةبرتلاو ةردكلاو ةرفصلا ةأرملا نم رهطلاو
 توحلا لوب الإ اقلطم لوبلاكو اندنع رمخلاو ءىمقلاو 7 دنع

 طئاسولا هذهبو هلكا مرح ام ثاوراكو ءاملا نم جرخي 5 عدفضلاو

 حفس اذا هتاذل هميرحتبف هماحوفسم امد وأ : ىلاعت هلوق رضحتست
 . هتاوخاك هتساجنب انمكح

 نم ردص لاكشإ ضعب نا هصن امب هللا هحر : اضيا لئسو
 هنال مدلا ةساجنب نيلئاقلا رشعم انل ليلد ال هنا معز فلاخم ضرتعم
 ةنسلاو باتكلا انليلد نا ضعب هباجأف ناويحلا عيمجو لب ناسنالا ماوق
 امرحم ىل ١ يحوأ اميف دجأ ال لقالا لجو زع هلوقف باتكلا اما عامجالاو

 دحأ موي مالسلا هيلع همد لسغف ةنسلاو ةيالا 4همعطي معاط ىلع

 نع مصخلا رمش ذئنيحف مكحلا اذهف انلامف ملعنال اناف عامجالاو جش ذا

 ةضوقنم هذه مكتجح نا الئاق لاضنلل هدعاس رسحو لادجلا قاس

- ١٨



 هيلا ءيش برقا ىلا دئاع ةيالا يف ريمضلا نا كلذو ةضوحدم مكاوعدو

 هيلع همد ريبزلا نبا برضل ةضراعم ةنسلا ناو مدلا هل ريزنخلا وهو

 نع انامز ةرخأتم ةيضقلا هذهوهتلعف هيلع ركني ملو مجتحا نيح مالسلا

 فيكو ملسم ريغف عامجالاو مكنمو انم قافتاب خسان رخأتملاو مكتيضق
 انل نيبملا مالسلا هيلع وهو هدضب ةنسلا تضق يش ىلع عامجالا دقعني

 هذه لح كنم نيجار ءافعض اننوكل كيلا انعزف ذئنيحف المج ناك ام

 . ؟ نيمآ ريخلا ىلع انناوخالو انل انوع تلزال ةهبشلا

 نا دواد وباو يقهيبلا هاور ام اهتجحف مدلا ةسابن امأ : لاق
 تنك تلاقف بونلا بيصي ضيحلا مد نع تلئس اهنع هللا يض ر ةشئاع

 حبصا املف اسك هقوف انيقت دقو انراعش انيلعو هع هللا لوسر عم
 لاقف سلج ةا ةادغلا ىلصف جرخ مث هسبلف اسكلا ذخا للع هللا لوسر

 اهيلي ام ىلع قلع هللا لوسر ضبقف مد نم ةعمل هذه هللا لوسر اي لجر
 اهب يلسراو اهيففج و هذه يلسغا : لاقف مالغلا دي يف ةرورصم ييلا اهنعبف
 ةياور لاقو هيلا اهتددرو اهتففج مث اهتلسغف يتعصقب توعدف ييلا

 هباصا ناف هيف ضيحن دحاو بوت الا اندحال ناك ام ةشئاع نع يراخبلا

 ةرطق هتباصا ناف ةياور يفو اهرفظب هتلازا مث اهقيرب هتلب مدلا نم ءيش

 اك ربج اليلق ولو مدلا نا يف عرصلاك (ةرطق) وأ (ءيشر اهلوقو مدلا نم
 نع ملسم ةياورو ليلقلا يف صيخرتلا نم ليق اك ال يرصبلا نسحلا لاق
 انادحا هللا لوسر اي : تلاقف هيت يبلا ىلا تءاج ةأرما نا ءامسا
 هيف يلصت خ هحضتت غ هض رقت خ هنحت لاق ؟ عنصت فيك بولا يف ضيحت

 ةلع يبنلا ةأرما تلأس ركب يبا تنب ءامسا نع هريغو يراخبلا ةياورو
 خ هنحت امد هيف تأر اذا : لاق ؟ اهضيح نم ترهط اذا اهبوغب عنصت فيك

 تناك يراخبلا ةياورو هيف يلصت مت اهبوث رئاس يف حضنت مت ءامب هضرقت
 حضنت مث هلسغتف اهرهط دنع اهبوث نم مدلا رثا ضبقت مغ ضيحت انادحا
 ىلع ضيحلا انبيصي ةملس مأ نع يقهيبلا ةياورو هيف يلصت مث هرئاس ىلع
 اهبوث مدلا باصأ ناف اهضيح مايأ انادحا ثبلتف ع هللا لوسر دهع
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 مد نع ةلئاسلل لوقي هليع هللا لوسر نا هريغو يقهيبلا ةياورو هتلسغ
 نا يقهيبلا ىورو ردسو ءامب هلسغاو علضب هيكح بونلا يف ضيحلا

 ضيحلا مد ةبيقحلا ىلع امد دجوف رافغ نم ةأرما فدرا ع هللا لوسر
 بهذي مل ناو بوغنلا نم مدلا ضئاحلا لسغت : لوقت ةشئاع تناكو
 كيفكي هنع يقهيبلا ةياورو ةرفصلا نم ءيشب هتريغ اهداهتجا دعب هرثا

 اذكو كنع مدلا يلسغا ضئاحلل هلوقو هرثا كرضي الو ءامل

 ىلع نباو ًاضوتو كنع مدلا لسغا فعارلل هلوق اذكو ةضاحتسملل
 نمف حص ناف كلذ يفاني الف همد ريبزلا نبا برش اماو كتالص
 ةساجن ىلع ةمألا تعمجاو ةينونلا حرش يف هتركذ امك يع هتايصوصخ
 يف ءاهلا اماو رينكلاك هتساحن حيحصلاو هيف ليلقلا يف فالخلا امناو مدلا

 هدوع نم عنام الو ةصاخ همحلل ال حيحصلا ىلع ريزنخللف سجر هنا

 رهش هنا الا ةدئاف ديزا وهو ركذ ام ليوأتب ريزنخخاو مدلاو ةتيملا ىلا
 . ناعتسملا هللاو اذه ال
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 لصف

 ماعنألا نم ساجنألا لكأي اميف

 مساب فورعملا ريطلا ىبنلا و لضفلا اذاي هصن امب هللا همحر لئس
 نم لحيو هلكأ بيطي لهف ةداعلاو فرعلا يف ةرذعلا لكأب علوم جاجدلا
 يف طرشلا نم لهف لحي ال ناك ناو هتداع نم اذه وحن ىلع سبح ريغ

 باحصألا راثآ يف دجوي هنال راحلا ءاملا عم نيجعلا معطي نا هسبح لاح
 ناويحلا رئاسك ماعطلا نم قفوتام معطي هنا ما راحلا ءاملا عم نيجعلا معطي

 هبشلاب قحلي نا هيف اذه ىلع زوبي لهو ؟هيف مزاللا طرشلا نم اذه سيلو
 سانلا نم مارحلا نم روهشملا يف هل ام فلعا اميف سايقلاو
 وا ةصباو يف ثيدحلا هب ءاج اك بلقلل ءاتفتسالا مكح تحت لخدي وأ

 هلثم اذه ام نا مأ بلقلا زازح نم يه يتلا بونذلا يف ءاج ام لوانتي

 يف دجو ولو هيف لصالا وه مكحلاب ذخالاو هزنتلا باب نم جرخي ام
 يديس يل فشكا ؟ ىرت اذام مأ كلذك وهف ةبارتسالا نم لحام سفنلا

 كب هللا حتفيو سبللا عانق ليزي ام سفنلا يف اذه لثم لحيو عقي ام
 ؟ جرفلا قيضلا ناكم لعجيو جترملا

 الو ةلالجلا ىلع جحي ال نا كقَع هنع ثيدحلا ءاج هنا : باوجلا
 ام دارملا نا ثيدحلا نم مهفيو تارذعلا لكأت يتلا يهو اهب ىحضي

 سجن اهللب ناو ساجنالا نم اهلثم ةرذعلا ريغ ناو ةرذعلا لكأ اهنم رثك
 اهيلع مكحيالو سجتتال اهنا انباحصأ صنو اهئازجأو اهمحلو اهثور
 تلكا وا ةرم ولو ارمخ وأ ريزنخ محل وأ امد وأ ةتيم تلكأ نا الا كلذب

- ٢١ 

 



 ارهاط تلكأ ناو رهاط فلعب هطلخت ملو مايا ةنالث ساجغنألا نم نهريغ
 لوق هيفو نالوقف ةنالنلا يف ارهاط ءام تبرش ناو ةلالج ريغف ةرم ولو
 نم رثكا هدحو سجنلا يف تشاع ولو مرحي الو اهمحل سجني ال هنا
 ىلا لاحتسا دق كلذ نال تءاش ام ةثالثلا دحا تلكا وا مايا ةنالن

 . اهنع كلذ لاوز لبق تحبذ اذا اهشركو اهؤاعما لَسغئو هريغ

- ٢٢



 ثلاثلا بابلا
 لسغيال نمو لسغي نم نايبو تاومالا لسغ يف
 اهدي يف ءانحالو تتام اذا ةأرملا لسغ مدعب ليق اميفو

 يبعصملا ناودع نب فسوي نب رمع لئاسم نم ةلأسملا هذهو

 بطقلا هبقعتو يليلخلا نافلخ نب ديعس ةمالعلا انخيش اهيف باجا يتلا
 اذامب تيملا لسغ اهنمو : لاق . 4 هريغ نمو هلوق بطقلا مالك لوأف اهيف

 ؟ تاومألا بلاغ لسغ نوطقسي اننامز لها اندجو اناف طقسي

 هل زاوج ال هلسغ كرتف نيملسملا ىتوم نم ناك نا : باوجلا
 . نيعضوم يف الإ نيد الو يأرب هملعن اميف ادبا

 يف نيدهاجملا ءادهشلا 1 ٢ هللا لوسر نع تبثام امهدحا

 مهولمزر هيلع هللا تاولص مهيف لاق دقف ةكرعملا يف اوحرب نا هآلا ليبس

 وأ يذوا دق ايح كردا نم اماف هيلع قفتم اذهو (مهولسفغتالو مهبايت يف
 فلتخم ءالؤهف هريغ وا قيرط يف الوتقم دجو وا تامف ةكرعملا نم لمح
 . مهليسغفت بوجو يف

 اذكو مميتلاب هنع ىزتجيف ءاملا مدعك رذعلا عضوم امهيناثو

 ءاحصالا زجع وأ ءاملا ف مهموحل يرتهت نا فيخ اذا للعلا باحصا

 موذجملاو يردجلا يوذو قيرغلاو قيرحلاك رذعلل هب مهترشابم نع
 مدعو هيلع ةردقلا عم بارتلاب مهل مميتلاب مهيف يزجيف نتنملا فئاجلاو
 نم اماو رذعلل هنكلو لصالا يف لسغلا ضرف طاطحنال ال هنم عناملا
 رثا يف اذك مهلسغ نم دبالف مهرجافو مهراب ةلبقلا لها نم مهاوس
 . هلدع حوضول قحلا وهو فلسلا

- ٢٣ 

 



 رش ناف هلطب روهظل رومألا تاندحم نم هل لصا الام عد
 اذهبف اهتاقبط حلاصلا فلسلا هيلع تضمام اهريخو اهتاتدحم رومالا
 يف هريغ دجن الف رايخألا هتباحصو يبنلا ىضم هيلعو رابخألا تدراوت

 نسحلا مهجهن يف الو فلسلا رثا يف هريغ ملعنالو ننسلاو ثيدحلا بتك
 ريغ ليسغت نع ىهن ع هللا لوسر نا نيملسمللاي متعمس لهف
 هجو ملعن الو يردنال نحنو نيد وا يأر يف هب لمعلا زوجيف ءادهشلا
 يف تبن ام كرت نأل نيبم ناطلسب مهومتملع نا هيلع انوتأف هيف قحلا

 ىلع ساقنت الو ليلدب الا زوجي ال لسغلا اذه نم اهيلع عمتجملا ةنسلا
 اي مكل يبح نمو الا ليصالا هجولا اذه يف هب صوصخم هناف ديهشلا
 عوجرلا ناف فلسلا يحلاصب هريغو اذه يف اودتقت نا مالسالا رشاعم
 انئاهقف نم فلسلاو فلخلا قافتابو ليطابألا يف يدامتلا نم ريخ قحلا ىلا
 . مالسلاو رادلا كلت لهأاي هللا اوقتاف ليبس نم اذه ريغ ىلا مهنا ةقراشملا

 لسغ يلب نمو هدلب ءاملع لأسي نا لئاسلاب قئاللا : هريغ نمو

 دافتسا رنألا يف هودجو امب هوربخا ناف لسغلا كرت ببس نع تاومألا

 مهناف مهباوجع ىفتكا ءاش ناو هريغل الاؤس دادزا ءاش ناف املع

 هيلع عمج نيب ام هلسغ كرت يف هودجو رنأل الا دحا لسغ نوكرتي ال
 يف كلذ لكو ةروهشم ريغو ةروهشم هتصخرو ءاملعلا ضعبل لوق
 لوق ىندأ وا عورفلا يف فلاخم لوق ولو لوقب لمع نمو انباحصا بعك
 نا ملاع وه نمل الو نافلخ نب ديعسلالو لئاسلل نكي ملو ملسو ابن
 ليبسلا نع جورخلاو لطابلا يف يدامتلا ىلا مهبسني نا الو مهرذع عطقي

 ءاجنتسالا ىلا لصوتيال ىتح هنطب رتسا نم نا رثألا يفف
 هل ىجنتتسا نا دعب ثدحأ نكلو رهطيو هل ىجتسي ناك ناو هل لسغا

 لصوتي الو عفري ال سجن هب نمل لسغ ال رثألا يفو لسغ مث هل انحو
 هناو مرو هب نمل لسغ ال هناو حرج هب نمل لسغ ال هناو هريهطت ىلا
 ةملح تدجو نمل لسغ ال هناو نينيعلاو مفلا حوتفم دجو نمل لسغ ال
 ءانح اهلجر يف الو اهدي يف دجوي مل ةأرمال لسغال هناو ةقزتلم هب ةضاع

۔ ٢٤



 امناو مهرذع هب عطقي مل لسغلا اوكرت اذا نكلو يدنع ذاش كلذو

 ليلقب رثكأ وأ راجحا ةعبسب هل نورمجتسي مهنا مهنع انا هلبقا مل يذلا
 عاطقنالا يف ذخا دق سجنلا نا مه رهظ ولو هل اومميت قري مل اذاف
 اديهش هنوكل هلسغ كرت هيف ذوذشال يذلا امناو . عطقنا اوداز نا مهناو

 ناف هلسغب هلساغ ررضت وا هررضت فوخل وا رهطي ال اسن هنوكلو
 لسغ ال هنا اضيا رئألا يفو لسغ لسفلا ةرشابل ررضتي ال نم دجو
 الو قح عنامل الو مارح شارف ىلع دعاقل الو قبالل الو ليبس عطاقل
 يف هسفن قلمل الو ةبوت الب موجرمل الو هسفن لتاقل الو نيدلا يف نعاطل
 هذهل لسغلا نوكرتيو ةزشان الو رذع الب فلقا غلابل الو قرتحيل ران
 كلذ ةفرعم ىلع مهرذع فقوتي الو نوررذعم مهو اضيا تافصلا

 رنألا اذه اوفرعي مل ولو نورذعي لب رثألا كلذب بيجملا كلذو لئاسلا
 الو كلذب لمع نم رذع عطق اذا مهرذع باوصلا لها عطقي لب هوحنو

 رذعلا عطق افراقي مل ول لهجلاب رذعي امناو رثألا يف كلذ نا لهجي نا رذعي
 . مهرذع عطق هنا انقيتم سيل لئاسلا نا

 اهيمدق يف ءانح الو تتام يتلا ةأرملا امأو : رخآ عضوم يف لاقو

 اهانعمب ثيدح اماو كلذك سيلو لسفتال هنا راثآلا ضعب ىفف اهيدي وأ

 هتحص ريدقت ىلع حصي الو هديناساب يتلا ثيدحلا بتك يف هرا ملف

 هل ادانع وا هيلا ةءاساو اهجوز ةظاغإل ادصق بضتخت ال نم ىلع لمحب
 اهجوز مزلي ال هنا حيحصلا نا دانع الو ضغب نكي مل نا هنا اضيا ىقبيف

 اهيلع ىلصي ال لب اهيلع ةالصلا مرحي ال اهنعل نا مث ءانحلا اهيطعي نا

 ةماعلا نم ةأرما اهلسغتف ةماعلا نم لجر اهيلع يلصي امناو هيلا روظنملا

 لكتي ملو هلام يف هل ءافو ال انيد كرت نمك و اهريغو ةزشانلا نم اهلاثمأك

- ٢٥



 ةشئاع نع يقهيبلا ثيدحو دانسالا بتك ف هتدجو يذلاو دحا هب هل

 اهدي يف سيل ةأرملا ىرت نا هركي ع هللا لوسر ناك اهنع هللا يضر

 ءانحلاب باضخلا نع تلئس اهنا اهنع انيور لاق باضخ رثا الو ءانح
 هحير بحي الو هحير هركي قتع هللا لوسر يديس ناك ةلئاسلل تلاقف
 . نبضتخت نا يتاوخا نكيلع مرحي سيلو

 حج 22٥9
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 عبارلا بابلا
 مميتلاو لسغلاو ءوضولا لئاسم يف

 يف رعشلا لوصا ىلا ءاملا لاصيا بجيو : هللا همحر لاق

 ولو لسفلا متي ال هنا ىنعمب ديعلاو ةعمجلا لسغ ولو اقلطم لاستغالا
 ىلا ءوضولا يف لاصيالا بجي الو افينك ولو لاصيالاب الا بجاو ريغ
 بجيو . الثم ةرشبلا هنم نيبتت فينك ريغ ناك نا الا رعشلا لوصا
 بجع ال هانعمو حاضيالا يف هلاق ءوضولا يف اعامجا عباصالا ليلخت

 هرهاظب هلعلو كلام هلاق ليلختلا بجيو اهلخادتل عباصالاب ليلختلا

 لصالاو عباصالا نبب ءاملا لاخداب ليلختلا نم دب ال لوقنو لخادتلاب

 لق ام نا دافاو ةدعاقلا يف حاضيالا هتبني ام اذه كلذ عم اضيا كرعلا

 لوصا ىلا ءاملا لاصيا هصن ام اضيا هنعو كرع الب ءاملا لاصيا هيف يرجي

 مرحملا لسغك الفن ول و اهلك تالاستغالا يف بجي ؟ اقلطم بجي له رعشلا
 مل ثيح ءوضولا يف هلاصيا بجيو هب الا لسغلا نم لفنلا متي ال هنا ىنعمب

 . افينك نكي
 دب ال دلجلا ىلاو رعشلا لوصا ىلا ءاملا لاصيا كلذ نمو لاقو

 رئاسو ةعمجلا لاستغا وا سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا لاستغا يف كلذ نم
 دلجلاو رعشلا يف خسولا ناك ولو روكذملا لاصيالا يفكيو تالاستغالا

 رعشلا رهاظ يفكيف ءوضولا يف اماو ةيقنتلا يلع هيت ضح ولو
 رعشك هتدلج و فيفخلا لوصا ىلا لصاولا لاصيالا نم دب الو فيكلا
 لاقو ، خسولا تحت ءاملا لصو اذا خسولا ءاقب عم كلذ ىفكو عارذلا
 مل ولو ةذللا دوجوب لسغلا بجي لاق نم لوق اماو : هصن ام هللا همحر

 اذا هنا دارا هلعلو هب لمعي الف ةفشحلا بويغب جرفلا رشابيو لزني

 مميتك نيمميت مميت نمو هيف فلتخم اذهف جرخت ملو ةفطنلا تلصفنا
 ؟ لعفي فيك ةبانجلا مميتو ةراهطلاو ءوضولا
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 املك نكل كلذ يف مالكلا رهش اك ءاش امهيا مدقي هنا : باوجلا

 كلذ سيلو هترشبب لصتيف رخا مميتل ههجو نع بارتلا حسم مميت
 عوجرلا دصقب ءوضولا وا هحسم ول لب حيحص ضرفل هنال هل اضقان

 هل حسملا يف غلابو يناثلا يف بارتلا حسمي مل ناو هتحص دعب لطيي مل هنع
 ءاجتسالل رخاو ءوضولا مميتك عبراو تامميت ثالث اذكو حص
 عضوت فيك لئسو . ريخأتلل تعمتجا اذا سافنلل رخآو ةبانجلل رخآو
 ؟ مميتلل ضرالا يف ناديلا

 حسمي مث ىرخألا لبق ةدحاو عضوب سأب ال امهنرق : باوجلا
 امهعسي ثيحب لق وا مميتلا عضوم قاض نا اميس الو اعيمج امهب هجولا

 ههجو حسم ول هنا ىلع ىرخألا لخديف اهجرخيلف ةدحاو لخديلف ةرمب
 ةنسلا نا هيفو ضعب دنع ىفكل معو اهضعب وا ةدحاوب
 . ه أ كلذ ريغ

     حجحا ٥٨22ه
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 ةالصلا باتك . الوا

- ٢٩



 



 لصف

 ةفرشملا ةكم ءاملعل هتلاسر ف

 لامشلا ةيحان نم راغلب لها ةالص ىلع محل اباوج

 : هنع هللا يضر لاق

 ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب
 جاحلا نب دمحمأ يبرغملا هبتاك نم ةكم ءاملع ىلع مالسف : دعب امأ

 هب هتحرشام مكل تلسرا دقف ءاملا زغل اما الئاق ه ٦ ماع فسري
 لامشلا ةهج يف نولغوتملا اماو هتمهفو يل هللا هرهظا يذلا هلل دمحلا

 ىضم دقف مهلي رصقل ءاشعلا تقو مه ءيجي ال ىتح راغلب لخاودك
 ءاشعلا ةالص نا ىلع هب تدهشتساام نآلا ركذاو ثحبو مالك هيف
 لوا وه يذلا رمحالا قفشلا بايغل ليللا دتمي ال هنا وهو مهمزلت ال

 يف اهبقعو برغملا ةالص دعب رجفلا علطي لب ثيدحلا يف ءاشعلا تقو

 الا ىقبي ال ىتح ليللا دادزيو صقني لازي ال ةنسلا مايا لوطا وه موي
 مدعل نامزلي الف رصعلاو رهظلا هيف كردت الو رجفلا هيف ىلصي ام ردق
 يف ةروكذملا ءاشعلا ةالص لاوقا ىلع الا نارقلا يف روكذملا كولدلا

 همايا ضعب نا لاجدلا ثيدح نم يبطرقلا هركذ ام اماو هقفلا بتك

 لجرلا يشمي امك اهضعب و رانلا يف ةفعسك اهضعبو رهشك اهضعبو ةنسك
 لوسر اي ليق هناو رخالا بابلا ىلا ع لوسرلا ةنيدم ةنيدملا باب نم
 يف اهنوردقت اك اهيف نوردقت لاق ؟ راصقلا مايألا كلت يف يلصن فيك هللا

 تركذو ةدملا هذه ةقيقح ال رصقلل لينملا دارملاو لاوطلا مايألا هذه
 ىلع هب لدتسي نا نكمي الف تالاؤسلا ةيشاح يف اهلوطب كلذ ثيداحا
 ريدقتلا حصف اهيف ةكرب ال ةمات لاجدلا مايا نال مهل ءاشعلا موزل

 هيف نوردقي الف هيف ءاشع تقو الف راغلب لخاود ليل امأو . تاولصلل
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 اهرصقب وا مومهلاب اهتدش مايألا لوطب دارملا ناك ولو ءاشعلا ةالصل
 لها اماو ةالصلل رادقالاب مهبييو نولصي فيك هولأسي مل اهنيلو اهبيطب
 لقاف لصفك ةدم دعب ال وأ ةتبلا هيف راهن ال وا ةتبلا هيف ليل ال عضوم

 هلوق يف هقالطاو نهلك سمخلا تاولصلل هيف نوردقي مهناف رثكأ وأ
 ةالص دعب رجفلا هيلع علطي نم ىلع ءاشعلا بجوي ال مكسحح اولص
 هديقو جحلا بوجو قلطا امك رمحألا قفشلا بايغب ديقم هنال برغملا
 موصلل رادقالاب كلذ ضراعي الو ةعاطتسالاب رخالا ثيدحلاو نآرقلا

 نابعش رخآ نوكي نأل لمتحم دوجوم نامز ف هنال سانلا ىلع مع اذا

 ظفلف هللا الإ هلإ ال انلوق صيصختلا ثيح كلذ نمو ناضمر لوأ

 نوك يف ىفكو هللا ىوس ام وهو صوصخلا هب ديرا مومع هلإ ال
 الب ىشسملل الماش عضولا بسحب هنم ىنشتسملا نوك الصتم ءانشتسالا

 نم ةعنام فاكلا نأل عطقنم هناف رمع ينبالا كونب ءاج وحن ةجرخم ةنيرق
 نا ءاج ثيدحلاو ةبلطلل كلذ تررق دقو ىننتسملل هنم ىننتسملا لومش
 اذه هيف ديرا ينعا لاوطلا مايألا يف ليللا ةالصو راهنلا ةالص اوردقي
 دجوي ال ةليلو موي لك رادقم يف سمخلا تاولصلا رادقا كلذل بجوف
 نايطختي اراهنو اليل مه نال راغلب لها ءاشعلا مزلي الف راهن وا ليل الا
 غلبي هناف مدعلا مدع نم مزلي ببس تقولا نال هتقو مدعل ءاشعلا

 مهناف نامزلا اذه يف ناضمر مهيلع ىتا اذاف لقاو ةدحاو ةجرد مهدنع

 سمشلا تعلط ةالصلاب اولغتشا اذا مهنال ةالصلا ىلع رطفلا نومدقي

 هنال نايدالا حالص ىلع مدقم نادبالا حالصا نا نم ملع امل اوكلهيف
 ميدقت لب كلذ يف مهيلع مثا الو ندبلا ةحصب الا نيدلا مقتسي ال

 ةرورضلا هسفن ىلع لخدأو ةقشملا محتقا نمو بجاو مهقح يف روطفلا
 ةجرد مهدنع راهنلا غلبيو ءاتشلا يف مهدنع رمألا اذه سكعنيو مثآ وهف
 . لقاو ةدحاو
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 مقي امنا هنا : باوجلا ؟ ةالصلا مامالا ةماقا نع هللا همحر لئس
 فلاخت الو ةنسلا اذكو دجوي مل نا الا هريغ الو مامالا ال نذؤملا ةالصلا
 ناف ةنسلا هذه ىلع اهلك ةمألاو اماما نذؤملا نوكي نا ىهن ثيدحلا يقو
 مقملا نوكي كلذ عم وهف مامالا نع ادج ةصقان ةبترم يف نذؤملا ناك

 اك اهيلع ميقي هناف اهحالصا ىلع ردقي ال ةتر هناذا يف ناك ولو مامالل
 نا ثيدحلا يفو نذا نم مقي امناو مامال ال ةدسفم نكت مل ذا اهيلع نذؤي
 هنع هللا يضر لالب ناك دقو مقي وهف نذا نمو نذا يذلا وه ءادص اخا
 هتماقاو هناذا يف ةمجعملا ريغ نيسلاب هللا الإ هلإ ال نا دهسأ لوقي

 . رمعو ركب يبأك لضافالا كلانهو

 ححح
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 لصف

 ةذاعتسالا لئاسم ف

 : هللا همحر لاق

 هبحصو هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 خيشلا ىلع فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف دعب اما } ملسو

 خيشلا عوجر نا انعمس ام ىلع لجو زع هللا دماح ديمح نب هللادبع ملاعلا

 امأو ةرم لوأك ناباحتم امكناو حلصلاب كيلا ناخيش نب دمحم
 وأ دهتجم الا زوجي الف ءاتفالا اماو فيلكت هنأب لوقي لئاق الف هذاعتسالا
 وه امب يتفيف ةيبرعلاب ملع عمو هيدهي خيش عم اهسرام و بتكلا علاط نمل

 دمحلا يلو هللاو هب حرصم هنأك ىتح اعطق هنمضت امب وا بتكلا يف صن

 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو مظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو

 . ملسو هبحصو

 : مهنع هللا يضر هنعو

 هبحصو هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نب دمحم خيشلاو ديمح نب هللادبع خيشلا ملاعلا ىلع مالسف { ملسو
 يف لاق يطويسلا نا املعا : الئاق فسوي جاحلا نب دمحمأ نم ناخيش

 روهمجلاف هذاعتسالا ءافخاب دارملا يف نورخأتملا فلتخا : هصنام ناقتالا
 ناتكلا ليقو هسفن عامساو ظفلتلا نم دب الف رارسالا اهب دارملا نا ىلع

 يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ىهتنا ظفلت الب هبلق يف اهركذي نأب
 نبا لاق اذكو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا

 . يرزجلا
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 يان اثلا بابلا

 تونقلاو نيمأتلاو ريبكتلا دنع نيديلا عفر لئاسم يف
 انموق هب صتخا امم لامشلا ىلع نيمبلاب ضبقلاو

 : هللا همحر لاق

 نمو اهيف ىه ةروس لك لوا نم ةيآ ضعب وأ ةياف ةلمسبلا امأو
 الف باتكلا ةحتاف الا هتالص تحصو كلذ هل هرك اهدعب ام أرقو اهكرت
 ةلمسبلا نا ةيكلاملا تمعزو اهدعب امو ةلمسبلا اهلك اهب الا ةالص

 يف اهنوأرقيف ةيعفاشلا اماو ارهج الو ارس اهنوأرقي الف نآرقلا نم تسيل
 عفر اماو رهجلا يف اهب نورهجيو نآرقلا نم اهنا نولوقيو اهريغو ةالصلا
 ىلع نيمماب ضبقلاو نيمآ مهلوقو هدعب وا ريبكتلا عم ةالصلا يف نيديلا
 ىلع دسفت ال ليقو رهشألا ىلع ةالصلل تادسفمف تونقلاو لامشلا
 نييمدآلا مالك نم هنا (نيمآ) عنم هجوو ع ورفلا نم اهنال هه هفلخ ىلص نم
 يف نيديلا عفر امأو . ةالصلا يف مالكلا خسن لبق ت هلعف امناو

 نكلو حضتفيف هنم منصلا طقسيف هيدي قيدنز عفريل ع هلعفف ريبكتلا

 اننكمي الو نيمأتلاو عفرلا يف دنسلا ةحيحص ةريثك ثيداحا مهف اموق

 فرعي الو خسنت نا دعييو ضعبلا ىوعد وا خسنلا ىوعدب الا اهعفر
 . اهلعف مهنع ىرريو اهتوبنب مهنع ىرري ةباحصلا نم ريثك ددع اهخسن
 ف نيمأتلا ثيداحا نا نامع لهأل يلوق اهنمو هصن امب هللا همحر لاقو

 . دنسلا ةحيحص ةرينك ريبكتلا يف نيديلا عفرو ةالصلا

 اندنع نيلوبقم لاجر نع اهنووري مهنا يدارم نا : باوجلا
 عفرلا ناك هنا انلق اذاو اهنووري رجتلاب مهدنع اوركذي مل لاجر نعو
 مهيديأ ةباحصلا عفرب انوضراع قفانم هطبات منصلا رهظيل رهظيل ةدحاو ةرم

 ةالصلا يف مالكلا خسن لبق نيمأتلا ناك انلق اذاو قلع هللا لوسر دعب
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 انموق نا يل رهظي ام حضوأو هلت هدعب ةباحصلا نيمأتب انوضراع
 ىلع اوعضوو تام نأ ىلا رارمتسا ىلع للع هنع اهيف ثيداحالا اوعضو
 نب رباج نا كلذل لدي نوبذاك مهو لوبقم هجو ىلع هدعب ةباحصلا

 ةالصلا تاقوا يف ةباحصلل هروضح ةرثك عم نيمأتلا الو عفرلا ري مل ديز
 اك ههرك نم مهنمو عفرلا عنمي نم ءاج دقل ةيكلاملا نم ناو اهريغو
 دنع هيدي عفر ملسو هيلع هللا ىلص هنا حص انلق اذاو يمخللا هركذ
 عفري مل ناو حضتفيف منصلا طقسيف طقف هيدي قفانملا عفريل ريبكتلا

 اك هتلع لاوز دعب عفرلا يقب لوقي نم مهنمو مهتيو فالخلا يف حضتفا
 ةدارا يه يتلا هتلع لاوز دعب ىلوألا ةثالثلا طاوشالا يف لمرلا يقب
 نوكرشملا لاق امك ال ءاحصا مهنا لمرلا كلذب هباحصأو هكقَع يبنلا
 هنا كنع هللا لوسر ىلع اوبذك نيفلاخملا هللا حبقو ىضرم ءافعض مهنا
 نوعفري مهنا مهدعب نيعباتلاو ةباحصلا ىلعو توملا ىلا عفرلا مادا

 ينعي كينذأ وذح كيدي عفرت دق (رص )١ اذكه ةيكلاملا ضعب ةرابعو
 ةليضف عفرلا اذه نا روهشملاو كلذك دعب وأ الصتم هلبق وا مارحالا عم

 عونمم ليقو هوركم ليقو هيف ريخم ليقو دشر نبال هوحنو ةنس ليقو
 هللا همحر اضيأ لاقو هرخآ ىلا... نود لجرلا عفري ليقو يمخللا هركذ
 دي عطقب مه سلدنألا ناطلس نا بيطلاحفن يف ركذ .ام عورفلا نمو
 يبا دهع ىلع كلذو لجرلا برهف ةالصلل مارحالا دنع هيدي عفري لجر
 رصعلا كلذ يف سلدنالا لهاو نايح يبا خيش ريبزلا نيا رفعج
 . مهيديأ نوعفري ال
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 تل اثل ا ب ابلا ا

 ةالصل ا ق ء ارقلا ىف ١

 : هلل ا هج ر ل اق

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب

 حاحص فيلاتل وه يذلا ءىرقملا 1 ىلع مالسف دعب امأ . ملسو

 ريقفلا فسوي جاحلا نب دمحمأ نم ريرضلا ديمح نب هللا دبع خيشلا ءىشنم

 ةبوجأ يف الئاق يلع نب حلاص نب ىسيع يلولا خيشلا ىلع اضيا املسم
 . ةلئسالا

 ضرفلا ءادا اهب دصقي امناف ةالصلا يف اهريغو ةحتافلا ةءارق امأو
 كلذ ناف هتجاحل ةقفاوم ةالصلا يف اهب وعدي ةيآ ىلا دصقي الو لفنلاو

 الو اهانعمب ةملك لك هيناعم رضحيو نآرقلا أرقي نكلو تونقلا سنج نم
 ةيآب رمي ال لع هنا ءاجو هيناعم مومع يف هتجاح لوخد دصقب سأب
 وأ ىرخأ ةياب لأسي امناو لأس الا ةمحر ةي اب الو ذاعتسا الا باذع

 لاؤسلا كلذ لعفن ال نا انل يغبنيو يبرعلا ركذلا قلطمل زيجأو اهضعب
 دري ام كلذ نم سيلو لفنلا يف الا يرع ركذب وأ اهضعب وأ ىرخأ ةيآب
 كلذ عم هنال اذك هجو ىلع ادعاصف نيتعكر يلصي هنا نم رنألا يف

 امهمو هللا ىلا برقتلا الا دصقي ال نا لصالاو أرقي ام يناعم رضحتسي
 ةيا لكل اقلطم يلصملا صلخيو ملستلا دعب اهب عاليلف ةجاح نم دارا

 هيناعم مهفل نارقلا لزنا امناو اهلبق الو اهدعب ال اهتءارق عم اهانعم

 ناك كلذكو ناطيشلا ةسوسو ىلع ناعتسيلو كلذب لمعلاو اهركذتو
 يبا باحصأك نيعباتلا عباتو نوعباتلاو ةباحصلاو هكلع هللا لوسر

 هللا مهمحر رانيد نب كلامو مهدا نب ميهارباو فوع نب راتخملا ةزمح
 أربت دقف ةحتافلا أرق نم نمحرلادبع مامالا لاق دقو نوكبيف نوعشخي
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 عوشخلا نوكي نيا نمف ةلمجلا ةيالو ىلوتو ةلمجلا ةءارب
 ءاعدلل ةالصلا تيمس ناو يناعملل راضحا الب ةءاربلاو ةيالولاوءاكبلاو

 راضحتسا الب يلصي نمف ءاعد اهيناعم راضحال اهسفن اهنا ينعأ اهب

 وأ هتيالو عيض نم ةيالو اهب دصق ةيآ ءاش نا معن قفانملاك نكي يناعملل

 ام نارقلا يف له تركذ ام امأو كلذ هل نسحب ل هتءارب عيض نم ةءارب

 الإو مامالا ءارو ةروسلا الا كلذ هيف دجوي ال هناف ةالصلا يف أرقي ال
 هظفل خسن ام الاو ءوضولا ضقتني وا تقولا جرخ دقو الا متي ال ام
 عبسلا نع جراخلا الإو ليق ردقملا فوذحملا الاو طقف هظفل وأ هانعمو

 كلذ نع جراخلاب ةالصلا زاوج حيحصلاو كلذ ريغ ليقو ناثلا ليقو
 امب ءادتبالا الاو هظفل نود هانعم خسن امب زوجتو يباحصلا نع حص اذا

 الا وأ هيلع فقولاب دسفيام ىلع فقولا الاو هب ءادتبالاب ىنعملا دسفي
 وأ لاؤسلا هب دصقيو باوجلا در هب دصقيام الاو هوركم هناف سيكتلا
 . يبنلا وأ رمألا

 حخح جح ٣٥.2
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 عبارلا بابلا
 دوجسو تايحتل او دوجسل او عوكرل ١ لئاسم ف

 وهسلا

 : هللا همحر لاق

 هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب

 هخيشو ناخيش نب دمحم نيملاعلا نيخيشلا ىلع مالسف دعب امأ 6 ملسو

 يناربخاف ةبوجألا امكتغلب اذا الئاق لجو زع هللا ىلا رقتفملا نم يملاسلا

 ارعش عوضخلا ىنعمب دوجسلا ناش يف امكل بتكام يلا امضت نا دبالو

 : هظفلو خسنل ا ضعب ف هنع هاكح ينايسبل ا باتك يفو فنصملا ف ركذ

 دجستو كولملا هل نيدت اكلم املسم يدج نينرقلا وذ ناك دق

 الب هبتنا وا هوهبنو ارس عوكرلل ربك ماما نع هللا همحر لئسو
 ؟ لعفي ام هيبنت

 مالعالا ةرورضل رسلا ةالص يف ولو ارهج مظعي هنا : باوجلا

 اميف رسا نمو نوعبتيف ريبكتب نوعكريف هيلي يذلا فصلا عمسي ثيحب
 فقي نا همزلا ديعي لاق نمو هيلع الف دمع الب سكع وا هب رهجي
 دب ال لب هنوعمسي هعوكر يف ريبكتب رهجي نا هيفكي الو رهجيو عكريو
 ميظعتلاو مايقلا نبب ريبكت كلذ لحم نأل رهجب عكريف اتكاس مايقلا نم

 ههجو عضي نا ىلا دوجسلا لبق يذلا ريبكتلا ريخأت زوجي هنا معز نمو
 داسفو مايقلل عوجر الب هئانحنا يف ارهج ربكي نا هل زاجا ضرالا يف
 نا كتلأسم يف يدنع يذلاو لاوقألا هذه بسحب اهتحصو هتالص

 هتاف نمف ارهج هدمح نمل هللا عمسب عفرلاو ميظعتلا ىلع ىقبيو عجري ال
 . هكردتسا
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 ل ولو ةالص لك دعب اقلطم سانلا دوجس نع هللا همحر لئسو

 باوجلا . اهس ولو نودجسي الف رصعلاو رجفلاو برغملا الا ةسي
 ليقو هيلع بجيف اهس نم الا رصعلاو رجفلا دعب دوجسلا زوجيال هنا

 اهس نم اماو لوالا حيحصلاو ةهارك الب زوجي ليقو سي مل نمل هركي
 يف دجسي ليق نكل امهريغك نيتالصلا يف بجاو هيلع وهسلا دوجسف

 نم بجعا اناو نالوق ضرفلا بقع ليقو اهتنس دعب برغملا وهس
 كلذ نال اهتنس دعب ال اهبقع اهدوجس نا ىلع نوقفتي ال مل فالخلا
 بنذلا نم ةبوتلاك هنألو هماغ راب لجعي ال ملف ناطيضخلل ماغرا دوجلا

 دب الف اه حالصاو ةالصلا ربجك هنالو نسحي ال امم ةبوتلا لجعت ال ملف

 وهو ضرفلاب برغملا ةنس لصو كش يف اوبغر مهناكو اهبقع نوكي نا
 دوجسلا مهريخ ات يف حدقي اممو تالعلا نم تركذ ام مواقيال كسم

 وا اعبس رانلا نم هللاب ريجتسا ةءارقب نولغتشي مهنال لاصتالا يف ةبغر

 دوجس نورخؤيو هب نولصفي لفن امهنا عم امهب وا نيعبس رافغتسالاب
 نيتدجسل ةنسلا دعب نودجسي مهنا عم ةنسلا لدعب ىلا بجو ولو وهسلا

 لدعب دوجسل ١ مككرت هجوو اعيمج ةنسلا يفو برغملا ف اوهس ولو طقف

 بجو اهس اذا نكل دوجس الف امهدعب ةالص ال امثدعب رصعلاو رجفلا
 . رجفلاو رصعلا لعب ولو دوجلا

 ثدحملا بيبح نب عيبرلاو برغملا ءاملع نم عيبرلا وبا ناكو

 اوُهسي مل ولو ارصع وأ ارجف وأ ةالص لك دعب نادجسي ىلاعت هللا مهمحر

 ىلع ءانبو ةالص الب دوجسلا ال ةالصلا نيتفقولا يف عونمملا نأ ىلع ءانب

 لقتسي ال ريخألا اذهو وهسلا ةلزنم ةالصلا ضعب نع هبلق رورغ ليزنت
 زاجا امك نيتقولا دعب ةالص الب دوجسلا زاوج ةاعارم عم نسحي لب

 نايسنلا وأ مونلل امو متي وأ سني ل ولو امدعب ةالصلا ءاضق مهضعب

 عولطلا لاح اماو امهدعب ةوالتلا دوجس زاجا اك ءاضق ال ءادا

 دوجسلا مكتماع- كرت امأو دوجس الو ةالص الف طسوتلاو بورغلاو
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 اوناك ذا اوأطخأو امهدعب ةالصال هنا مهملعلف رجفلا دعب و رصعلا دعب

 اودجس امبرو اعيمج هتنس يفو برغملا يف اوهس ولو نيتدجس نودجسي
 دالبلا هذه لهأ اذكو برغملا يف الو اهيف اوهسي مل ولو ةنسلا دعب

 رتولاو ءاشعلاو رهظلا دعبو اوهسي مل ولو رصعلاو رجفلا دعب نودجسي
 نيتدجس ةنسلا دعب لب اهدعب نودجسي الف برغملا الا ةالص لك دعبو

 نسحألاو ناعتسملا هللاو قحلا وهام تملع دقو اوهسي مل وأ اوهس طقف

 اهس اذاو هسي مل ولو برغملا ةنسو رتولاو ءاشعلاو رهظلا دعب دوجسلا
 . ةنسلا مامت ىلا رخؤي الو اهبقع دجس برغملا يف دجس اذاو دجس

 ؟ رسلا مأ رهجلا تايحتلا يف حيحصلا ام هصن امب لئسو

 ضعب يف مهبطاخي لع هنال رهجلا رهظ الاو رسلا حيحصلا باوجلا
 هلوسرو هدبع تايحتلا مامتو كلذ نكي مل رهجلا الولو مهبيجحيو تايحتلا روما
 لصالاو رهبي وا هب رسي تايحتلا نم سيل كلذ دعب امو
 ةثالث دعب وهسلا دوجس دكأتيو رخآ عضوم يف : لاقو رهجلا
 ةماعلا نم كلذ فالخب لاق نم أطخاو هريخأت زوجيو اهس نمل برغملا
 ىلع هب تملكت مالكلا اذهو ةسي .مل نا نهدعب دجسي ال نا لضفألاو

 . جهنم دارملا ىهتنارو هب سأب الو سانلا نيبو بتكلا يف هضعب رهش ام

- ٤٣



 



 سماخلا بابلا

 نيمومأملاو ةالصلا يف ةمامالا لئاسم ف

 وأ لوضفلملا ةماما زاوج مدعب ةراوز لهأ لئاسم يف هللا همحر لاق

 ةلمج نم لوق وه مدقتلاو ةمامإلا نم هنكمتو لضافلا دوج و عم همدقت
 ةحلصملا ىلا رظنلاب كلذ زاوج حيحصلا نكلو هب سأب ال لاوقألا
 ءارو ىلصو ةباحصلا ضعب فلخ هلل يبنلا ىلص دقو ةمكحلاو
 هءارو قيدصلا ىلصو ضرمل ادعاق ىلصل ءاش ولو ضرم نبح قيدصلا

 هللا لوسر مدقف ةالصلا ديري اهمامإ دجوو ةدلب ىلا مدق دقو امئاق

 اهلها ديريف دالبلا نولخدي هؤارما اذكو دلبلا ماما ىلصف يبأف دقل
 نادلبلا ةمئأ نم لضفا مهو نادلبلا ةمئأ فلخ نولصيو نوبأيف مهميدقت

 . ةمكحلا ةلمج نم كلذو

 كلذو . رارحألل ءاقرالا ةماما يف ِكقيَع هللا لوسر صخر دقو
 ةفيذح يبا ىلوم ملاس ناكو . اهراد يف اهمؤي ةشئاع مالغ ناوكذ ناك
 ناك ٠ اقتعي امل ناقيقر امهو . سانلا نامؤي 3 ةشئاع ىلومو رمعو

 لصو باطقا نب رمع مهيفو : ليق نيلوألا نيرجاهملاب يلصي ملاس
 فلخ اولصر ةلل ء لاق دقو ] فئاطلا دجسم يف ىلوم فلخ رمع نبا

 ةباحصلا ناكو . ةيرفصلا فلخ يلصي رمع نبا ناكو( رجافو راب لك

 الف اموق راز نم) ثيدحلا يفو {. جاجحلا فلخ نولصي نوعباتلاو
 (ةمامالاب قحا لزنملا بحاص) ثيدحلا يفو( مهنم لجر مهمؤيلو مهمؤي
 5 ، همداخو دواد لوسرك هنال { هيف ليلد الف . تولاط ثعب اماو

 انناوخا ىكتشاو . هريغو . لاتقلا يف ةمئأ ةباحصلا لوسرلا ثعيي

 ريمع نب ىسيعل يه . الاوقا مهيلا نوبسني سانلا نأب 0 ةراوز لها نم

- ٤٥ 



 نم لب . ةراوز لهآ بهذم ىلع اسيل معن : انلق زيزعلادبع نب هللادبعو

 ‘ هللا ءاش نأ ةيافك اذه يفو . ةيرمعلا { ىمست مهلبق ةقرف

 أجلم ال 8© ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو دشرلا مكايإو انملا

 اميلست ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .0 هيلإ الإ هللا نم

 ا

 ح جح 22٥

- ٤٦ -



 لصف

 ناو نيفلاخلا فلخ ةالصلا لئاسم ف

 لضفا مهنع دارفنالا

 فلخ ةالصلا نم لضفا دارفنالا ىلع ةالصلاو : هللا همحر لاق
 ] مارحالا دنع هيدي عفريو نيما : ةالصلا يف لوقي يذلا فلاخملا

 انباحصا ضعب زاجأ و ، لامشلا ىلع نيميلاب ذخأي وا { ةريبكت لك دنعو
 دحا يف ىلوأ مهنع دارفنالاو تنقي نم وأ 0 ءالؤه فلخ ةالصلا
 . امهريغ وأ { نيمرحلا

 وأ .3 اهأرقي ال ماما فلخ ةلمسبلا أرقي نم ةالص نع لئسو

 نم كلذ هبشأ امو . اهأرقي ماما فلخ . اهأرقي ال نم ةالص
 . لامخلا ىلع نيملاب ذخالاو نيديلا عفرك ئ ع ورفلا

 دهتجمو حجرملاو ةماعلاك 9 قلطملا دهتجملا ريغل زاوجلا ، باوجلا
 زوجي لهو . هداهتجا فلاخي الف قلطملا دهتجملا اماو 0& هماما بهذم ىلع

 هيلعو . :زاوجلا رهاظلا هريغل اهبسنيو 0 لاوقالا نم هريغل ام ركذ هل
 : هللا هحر اضيأ هنعو } ركب نب دمحم نب دمحا خيشلا

 هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هلا مسب
 { باتك هيف ينع عاضو هتدجو لاؤس باوج اذهف { دعب امآ ، ملسو

 ادب نم ىلع هوضرعاف نامع لها يناوخا نم همالسو هبتاك مسا هيف

 يبرغملا شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم هب لصتي هلعل . مكل

- ٤٧ 



 ماما فلخ ةالصلا ما 3 لضفا دارفناب نيمرحلا يف ةالصلا

 ؟ انموق ريغ نم

 يهف .3 مهفلخ ةالصلا نم عنملا بتكلا روهشم نا : باوجلا

 نونقتي ال مهنا اميس الو 3 هوحنو تونقلاو يديألا عفرل .3 ةدساف

 تناقلاو نيديلا عفار فلخ ةالصلا انباحصأ نم زاجا نمو روهطلا
 . دارفنالاب اهنم ىلوأ هفلخ ةالصلا لاق نيمآ لئاقك امهوحنو

  
- ٤٨



 لصف

 مامالا فقوم وهو بارحملا نيمي نايب يف

 . بارحملا نيمي نعو : هصن امب هللا همحر لاق

 { ةلبقلا ىلا كلذ ىلع ينب هنال . هلبقتسم نيمي هنيمي : باوجلا

 ليقو ، هيلع عمجملاك نالا وهو هب لومعملا وه اذهو جراخ نم قلغ ولو
 اكو 0 نالجر لباقت اذا امك ، هلبقتسم نيمي هراسيو 0 هلبقتسم راسي هنيم
 نم اقلغم هيلا احوتفم دجسملا لهال البقتسم ةبعكلا ربدتسم ىنب هنا
 اهيلا هجوتو ةبعكلا ربدتسا نم لبقتسي فيك : لاقي هنا هيفو. ج راخ

 ال نيمي ال ةلبقلا ىلا ةحوتفم بيراحملا تناك دقو. اهل هرابدتسا عم هب

 ةبعكلا نيمي نوك امأو { هراسي الا اهل راسي الو اهلبقتسم نيمي ىوس
 .نيميف {} هراسيو بارحملا نيمي امأو . ةلأسملا يف رثؤي الف } ابصلا بهم

 نم قلغا ولو 0 ةلبقلا ىلا كلذ ىلع ينب هنالو 0 هراسيو هلبقتسم
 هلبقسم راسي هنيمي ليقو. هب لومعملاو ، روهشملا وه اذهو ، ج راخ
 هلبقتسم نيمي هراسيو

 احوتفم دجسملا لهال البقتسم ةلبقلل اربدتسم ىنب هنا هجوو
 ربدتساام لمعتسي فيك : لاقي هنا هيفو . جراخ نم اقلغم مهلا

 ةحوتفم بيراحملا تناك دقو ؟ اهل هرابدتسا عم هب اهيلا هجوتي وأ ء ةلبقلا

 راسي ىوس اه راسي الو ت اهلبقتسم نيمي ىوس اهل نيمي ال ى ةلبقلا ىلا

- ٤٩ 

 



 



 سداسلا بابلا
 ةالصلا يف مامالا عم لوخدلا يف

 ةالصلا تميقا اذا حصت ال دارفنالا ىلع ةالصلا ناو

 عوكرلا يف مامالا كردا نم ةعبارلا : هصن ام هللا همحر لاق

 ريبكتلل مارحالا دعب هيلع لخدي لهف . هيلع لوخدلا داراو
 ؟ ع وكرلا ىلا

 لخد 0 ىلوالا ةعكرلا عوكر يف مامالا ناك نا هنا : باوجلا

 3 كاردتسا الب عكريو ةحتافلا ارقي نا ضعب صخرو . ريبكتلاب هيلا
 ناك ناو { ىلوالا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا نم عفرلا لبق هكردا نا

 يف هيلا ىوهو مارحالل ربك . اهدعب ام وا ةيناثلا ةعكرلا نم عوكرلا
 ريبكتلا هنمو . هتاف ام ىضق مامالا ملس اذافإ ريبكت الب عوكرلا

 مث إ هيتبكر ىلع هدي لعجي هنا الا هيف ثكم الو { مظعت الب ع وكرلاب
 الب اروف ملسيف ، تايحتلا سولجك سلجيو { اتكاس ضرالا ىلع لحني
 نم زاجا نمو . دوعق الب هكردتسا ثيح ملسي : ليقو } تايحت

 نا ىلا } دوجسلا ىلا وأ٤۔ عوكرلا ىلا يوهلا ريبكت رخؤي نا ةقراشملا
 ةيناثلا عوكر يف ولو ريبكتلاب عوكرلا ىلإ يوهلا هل زاجا { امهنم نكمتي
 غارفلا هلو يوهلا لاح ربكي نأ حضاولا نإف فيعض نكلو هدعبامو

 ريبكتلاب يوهلا محتقي نا لضفالاو ٬دجسملاو عجرملا ىلا لوصولا لبق هنم
 نم مايقلا يف اذكو . اتكاس يوهيو امئاق ربكي نا ضعب زاجأو
 مارحالا ةريبكتو . ريبكتلاب ةححفم ةعكر لك نا كلذو 3 دوجنلا

 يف مامالا تكردا اذاو 0 اذكهو ةيناثلل دوجسلا دعب ريبكتلاو { ىلوألل

 . ةحتافلاب لغتشاف ةروسلا ةءارق يف هتكردا ناف .. هلوا نم ذخف دح
 رخاوأ يف هتكردا اذاو { ملستلا دعب ةحتافلا كردتساو هل عمتسا : ليقو
 ، رسلا دح يف اميس الو ، حيبستلاو ميظعتلا متأف إ دوجسلا وا عوكرلا

- ٥١ 



 لوا نم أدباف ؟ وه نيا يردت ال كناف {. ةروس الب ةحتافلاو تايحتلاك
 نارس اهحيبستو اهدح و ةعتافلا ةعكر مظعت لب تايحتلا لواو ةحتافلا

 . قفوملاهللاو اضيا

 : ليقف ةروسلا يف مامالا كردا نم امأو : هللا همحر اضيا لاقو
 . هلحم يف دكوألاو ىوقألاب المع عاتسالا هتوفي ناك ولو { ةحتافلا ارقي
 اذإفإ» : ىلاعت هلوقل ةحتافلا ىضق مامالا ملس اذاف ةروسلا عمتسي ليقو

 تطقسا امنا هناو ،هإ نومحرت مكلعل اوتصناو هل اوعمتساف نارقلا ءىرق
 هدعب وحنل عمسي ال ناك نا هئاغصال وأ ، هعاتسال مومأملا ىلع ةروسلا

 عاتسالا مكحو . ىلوأ لوألاو هللا هحر شيورد خيشلا لاق هبو
 ءاغصالا يف عمطيالو ، عمسي ال نمع طقسي هنا ىرت الأ ۔ صوصخم
 تحص لب . هتالص لطبت مل عاتسالا نع مومأملا لفغ ول ىرت الوأ
 نم دكوأ يهو . ةحتافلا لحم مايقلاو عمسلا حيحص ابيرق ناك ولو
 . هيف اهدؤيلف اهلحم كردا دقو 3 عاتسالا

 الو } يلصي مامالاو دجسملا لخد نمو : هللا همحر اضيا لاق

 يف ثيدحلا يف نيتعكرب لخاد ىلع دكا دقو 0 وه ةعكر يا يف يردي
 ؟ ةالصلا زاوج تاقوا

 كسميلف ضرفلا ةالص يف مامالا ناك نا هنا : باوجلا

 ريغ يف هعم (يه الا دجسملا يف ةالص الف ةالصلا تميقا اذار : ثيدحل
 فالخ . رخآ ضرف وا هريغ يف وا هيف لفن ةالصو 93 دجسملا
 ىلص نم امأو : هللا همحر اضيا لاق { ةرياغملا ةدامل اعطق عنملا حيحصلاو

۔ _ ٥٧٢



 ضرف وا كلذ ضرفلا يلصي مامالاو ، دجسملا يف ضرفلاو لفنلا
 ةماقا لبق مرحا ولو . قاقشلل اعفد كلذو . هل ةالص الف . هريغ
 اذهو «ةضيرفلا الا ةالص الف ةالصلا تميقا اذا» ثيدحل مامالا ةالص

 يف مامالا ةريبكت وا . هبئان وا نذؤملا ةماقا ةالصلا ةماقاو . ماع

 . كلذ يف لاوقألاب فراع تناو نالوق { مارحالا

  
- ٥٣



 



 لصف

 مامالا ءاعد ىف

 نيمومأملا نود هسفن صخي ال هناو

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق
 نب هللادبع ملاعلا خيشلا ىلع مالسف دعب امأ ‘ ملسو هبحصو هلآو دمحم

 نب دمحمأ هبتاك نم ىثراحلا حلاص نب ىسيع ةماهفلا خيشلاو ريرضلا ديمح

 { امكتمالسب تحرفو هتمهفو كباتك ينلصو : الئاق فسوي جاحلا

 ينارذعاو { ايندو انيد مكرسي اميف ةمات ةبغر يلو ، نامع نتف تنزحو
 يلع ماظع لاوهأل الا كلذ امو . رخأت ضعب باوجلا ريخأت يف يخا اي

 . يدلب لهاو ىراصنلا نم

 لك بتكاو 0 هبتكاف لجو زع هللا لضفب كلاؤس باوج اذهو
 ىلا دنسم ثيدح يفف مامالا ءاعد امأ : كريغ ىل ىلإو كليلا ينم درو لاؤس

 تيب فوج يف رظني نأ ءىرمال لحبال» ةع هللا لوسر نع نابوث

 هسفن صخيف اموق مؤي الو 0 لخد دقف رظن ناف نذأتسي ىتح ءىرما

 «نقاح وهو ةالصلا ىلا موقيالو 0 مهناخ دقف لعف ناف مهنود ةوعدب

 نم وأ ] قسافل ةنجلاب ءاعدلا نم ةت قلع هين نع اجراخ اذه سيلو

 لوألا مومع صخيف .“ لدعلا مامالا تحت نم ىلوتي هنا الا هلاح ملعي ال

 مامالا معي هنا 0 ىنعملاف ةدعاقلا وه اك . امهب المع يناثلا صوصخب

 وأ ةرفغملاب وأ { ةنجلاب ءاعدب ةيالولا لها صخيو ايندلا حلاصمب نيمومأملا



 . ةيادهلاب قسافلل ءاعدلا زاجا نم لوقب ذخأي وأ۔ كلذ ىلا لوؤي امب
 وعديف «نوملعيال مهنإف يموق دها مهللا» : :ث هلوقب المع

 لنم } ةيالو بجوي ال امب هريغلو . ءاعدلا هلو { اهب اقلطم نيمومأملل
 كلذ وحنو ابرلاو انزلل ابناجمو ، ةالصلل اميقم هلعجا مهللا : لوقي نا
 مل ما مهنم هل وعدملا صخش ءاوس . لئاسملا صوصخ نم
 _ هللا همحر _ همالك ‘ ىبتنا صخشي

  
- ٥٦ _



 لصف

 نيمرحلا يف ةالصلا لضف يف

 ىلاعت هللا امهظفح

 يف اهنم لضفأ نيمرحلا يف درفنملا ةالص له :: هللا همحر لاق

 ؟ اهريغ

 اهنا » اهنم هع هنع تاياورب اهيف اهتيلضفا ىفنخمال هنا : باوجلا
 يفو ئ فالا ةرشعب يوبنل ا دحلملا يفو { فلا ةئامب مارحلا دجسملا ف

 . «فلأب سدقملا تيب

 ۔ _ ٥٧



 



 لصف

 رفسلاو نطولا ةالص يف
 اهيلصي ىتم برغملا ةنس يفو

 ؟ نيءاشعلا عمجي نم

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق
 جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف 3 دعب امأ & ملسو هبحصو هلآو دمحم
 يلع املع هايإو هللا ينداز لضافلا ملاعلا هيخأ ىلع يبرغملا شيفطا فسوي

 انطو اهذختي ملو ةدلبب ماقا نم : الئاق باصقلا دشار نب سيمخ نبا

 ةقشمال ذإ دارفالا هل لضفالاو ى درفأ مأ عمجأ ءاوس نيتعكر ةيعابرلا يلصي
 عمج ناو امهنيب ام فصن ينعأ تقولا طسو عمج عمجلا دارا اذاو هيلع
 هنكم لاط ولو زاج رطفا ناو ئ زاج كلذ وحن وأ ةيناثل ١ رخآ وأ لرالا وا

 . اراد كلم وا ج وزت ولو : ضعب لاق ءاضقلا ايوان ئ ماوعاب

 اهذختا ةدلب يف جوزت نمز هلصاحام هع هللا لوسر نع ءاجو
 لوق وهو (انطو اهذختا دلب ف اراد كلم نم) : ةديبع يبا نعو انطو

 وا رادلا كلم درجمب نطوتلا عوقول مازلا كلذ ليقو روكذملا ضعبلا
 يردا الو لرالا رهاظلاو : انموق لاق هب انطو هذخا دصق الب ولو ج وزتلا
 سيل عمجلاو ؟ عمجي ما ةالصلا رصقيأ هللا كمحر _ كلوق ىنعمام
 رفاسملاو دارفالا عمجلل لباقملاو مامتالا رصقلل لباقملا لب رصقلل الباقم
 يف راطفالا ينعأ انباحصأ مالك ىضتقم هتركذ امو عججا وأ درفا رصقي

 . راطفالا راتخا الو اماوعا ولو اهلزن ةدلب

 ؟ برغملا ةنس يلصي ىتم نيءاشعلا نيب عمجي نمع لئسو

- ٥٩ _ 

 



 ءاضق اهبونيو . رتولا لبقو { ءاشعلا دعب اهيلصي هنا : باوجلا

 ءاشعلا بقع ال برغملا بقع اهلحم نأل برغملا تقو ءاقب عم ءادا ال
 رخأ نم اذكو ءاشعلا مث برغملا بقع اهالصو عمج ةديبع ابا نا يورو

 لبق اهكرديل مامالا عم رجفلا ةالص كرديل رجفلا ةالص نع رجفلا ةنس
 حيحصلا وهو ضرفلا لبق اهلحم نال ءادأ ال ءاضق يف سمخلا عولط

 .عولطلا دعب اهيضقيو : ليق رجفلا دعب اهيلصي ليقو يدنع
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 لصف

 ةربابجلا فلخ ةعمجلا ةالص ف

 نأ ةراوز لها انناوخا رقأو ةراوز لهأ لئاسم يف هللا همحر لاق
 3 اهدسفي ام اهيف اولخدي مل اذا ةربابجلا فلخ ةبجاو ةعمجلا ةالص

 ناك ناو مهفلخ ىلصي الف اعامجا اهل ادسفم اولخدا ام ناك اذا : تلق

 . ه ١ ىلصي ناو مهفلخ ىلصي ال نا زاج حجارلا ىلع اهل ادسفم
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 عباسلا بابلا
 لعفي نم فلخ ةالصلا يفو ةالصلا ضقاون لئاسم يف

 اهضقنيام اهيف

 ىلع لهف ضرالا هتروع تلباق اذا يلصملا نع هللا همحر لئس
 ءامسلا ىلا ةروعلا فوشكمك ريصت اهنا الوا لوقلا نم حيحصلا

 رازا ةدقع تلحناو اهضقنب لوقلا تبث اذاو طاسبلا تلباق اذا كلذكو

 لمعلا نم اذه لثم نوكي الو هديب هرازا دقعيو يوهي نا هل لهف يلصملا
 نوكي فيكف ةالصلا يف رازالا دقع مزل ناو هتالص ضقني يذلا
 حضاولاب نايبلا يفدها ؟ ىلوأ امهيأف نالالا تضراعتاذا جحلاب مارحالا
 . اباوصو ةجح يل نوكيل ابانم نافرعلاو لضفلا اذاي ناهربلاو

 لفسا نم ضرالا ةروعلا ةلباقمب ةالصلا دسفت ال هنا : باوجلا
 لك دنع مكتنيز اوذخإل : ىلاعت هلوق يف هب رومأملا سابللا نأل سابللا

 ةرافكلا يف يطغملا سابللا نألو سانلا نع ةروعلا رتسيام وه دجسم
 ىلا هتبكر نم ركذلاو طقف اهسأر قوف ىلا اهمدق نم ةأرملا رتسي ام
 هل ليوارسب ىلص نم»نا ليوارسلا لضف ثيداحاو هردص ىلع وأ هترس
 ىلص نم ةالص لطبي ملف«اهنودب ىلص نم ىلع ةدئاز ةنسح اذكو اذك
 بوث لحنا اذاو اهب ىلص نم تانسح نود تانسح هل تبثا لب اهنودب
 اعم امهيلا جاتحا نا هيديب وا هديب هدر هريغ وأ ةمامع وأ ارازا يلصملا

 ضرالا يف عقوو لحنا وا امهضبقب الا دبي مل نا هعباصأ ضبقب ولو
 دسفت الو هتالص يف يضميو نيحلا يف هدري هناف هتروع تفشكناو
 هلف ةمامعك هتروع هب فشكتت ال ام اماو هب سأب الو رنألا ف اذكهو

 سبلي الف ةرمع وا جحب مرحلا اماو هعضوم نع هلك طقسي مل ام هدر

 لحني مرحم اماو هقتفي وأ ءازجلا ىطعيو هسبليلف دبي مل نا الا ليوارس
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 لحني هرازا نا هللا همحر ديز نب رباج لأس الئاس نال هدقع هلف هرازا

 لاق ناو رهاظف هدقعا لاق ناف يوارلا كش هقثوا لاق وا هدقعا لاقف

 زرغلاب هرماي ناآ يف ةدئاف ال هنال زرغلا ال دقعلا قانيالا هب دارملاف هقن وا

 نم هلالحنا رركتي هناو زرغل ا نم لحني نأ هنأش نم نأب هرضأ دق هنأ عم

 « ءاسنلا نم تالورستملا هللا محر »: يلع لاق دقو ملعا هللاو زرغلا

 ناك ول هنا هتنوعممب بوجولا ال نهقح يف ديكأت تادايز هنم ردابتي هناف

 تايباحصلا روهمجل نا فرعي مل هنا هتنوعمبو هبوجو هزع ركذل ابجاو

 . رهش ناك ول هنا ردابتلاو ليوارس نهلكل الو نهريغو

 هتالصف هدنع ةالصلل ضقان وه ام لعفي نم فلخ ىلص نم امأو

 ناف داهتجالل لهأت نا هنم داهتجاب ضقنلا نم هاري ام ناك ناو ةدساف
 ريغ ناك ناو عامجالاو ةنسلاو نارقلا دلقي امنا ادهتجم دلقي ال دهتجلا
 لعفو زوجي ال ام اهيف لعفي نا ىلع ةالصلا لخد هنال اضيا تدسف دهتجي
 نم لوالا هلصا ىلع وه ذا هلعفي مامالا نا ملعي مل ولو هل لعف مامالا

 الو لخد ولو ملكتف اهيف ملكتي هنا ىلع ةالصلا لخد نمك وهف ضقنلا
 رخا لوقب ذخا نا دعب لوقب ذخا دق نوكيف دسفت مل ضقنلا مدع ىلع

 دعب كلذ زاج ليقو هريغ لوقب لخد نا دعب رخآ لوقب ذخالا زوجي الو
 لمع هنالف ملستلا لبق اما نافيعض نالوقلاو ميلستلا دعب وا لوخدلا
 هنأش تئاف يف لمعف اهدعب ام اماو اهلبق لمعي امف ةالصلا يف بلق
 . اهلبق
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 لصف

 ةءارقلا يف ءاظ داضلا لدبي نم ةالص يف

 انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق
 نم دشار خيشلا اهبا كيلع مالسف دعب اما } ملسو هبحصو هلاو دمحم

 كباتك نم لصو امب حرف ريخلاب كل ايعاد يبرغملا شيفطا دمحمأ هبتاك
 داضلا لدب ءاظلاب قطانلا نأب & كتلئسال ابيجمو كتمالسبو هنمضت امبو

 مدعب لوق هيفو نآرقلا ريغب ذئنيح ةءارقلاو ىنعملا لدبتل هتالص تدسف
 ةلمهم لادك داضلاب قطن نا امأو ىنعملا ليدبت دصقي مل نا داسفلا

 ةفاح ىلع اهب قطنلا باوصلاو كلذ نسحي ال نكلو دسفت الف ةمخفم
 . ةمخفم ياز اهنأك ناسللا فرط اهب لصي ىتح ناسللاو نانسألا
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 نماتلا بابلا

 تئاوفلا ءاضق يفو

 . وا ماقت ةالصلا اذاف دجسملا لخد نمو : _ هللا هحر _ لاق
 اميف ءاضق ةنسلا ىلص ملس اذاو مامالا عم لخديلف رجفلا ضرفلتميقأ

 عولط ىلا اهرخؤيالو تقولا يقب ولو ضرفلا لبق اهتقو نال رهظي
 هققحت ىلا اهرخؤيلف سمشلا عولط فاخ نا الا اهكرتي الو سمنلا
 ك ةالصلا تاقوا يف مون وا نايسن الب ولو تئاوفلا ءاضق اوزاجا دقو

 ةالص نيبامو اهعولط يف كشي ملام سمشلا عولطو رجفلا عولط نيب
 لبق ةنسلاب لغتشت نا لوق كانهو بورغلا يف كشي ملام برغملاو رصعلا
 تميقا اذا» ثيدحلا يف ةماقالا نا ىلع ءانب ضرفلل مامالا ربكي نا

 سانلل ةعماجلا ةماقالا ال مارحالا ةريبكت « ةبوتكملا الا ةالص الف ةالصلا

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو هلوق وه اك

 رجفلا ةالص نع رجفلا ةنس رخأ نم كلذكو : اضيا لاق

 ءاضق يه سمشلا عولط لبق اهكرديل وأ مامالا عم رجفلا ةالص كرديل

 دعب اهيلصي:ليقو ، يدنع حيحصلا وهو ضرفلا لبق اهلحم نال ءادأ ال
 . عولطلا دعب اهيضقي:ليقو ءادا رجفلا
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 عساتلا بابلا
 اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا نايب يف

 رحلا ةدش يف ةالصلا نع يهنلاو

 لاوز دنع ةالصلا ميرحتب انباحصا لوق امأو : هللا همحر لاق

 هنم برقي امو طسوتلا دنع مرحت امنا اهنال لوق ريغف كترابع يف سمشلا
 تقوف ءامسلا طسو نع اهلاوز دعب اماو اهف دجسي ناطيشلا نال:ليق

 ولف يلصملا نئمطي ال ىتح رحلا ةدشلف لاوزلا دعب عنملا حص اذاو رهظلا
 ةالصلا هنع هللا يضر رماع خيشلا راتخا دقو تحصل اهمتأو اهالص

 ديعس يباو ةريره يباو رذ يبا ثيدح امأو هرحلا دتشا ولو تقولا لوا
 ةحابا ىلع لومحم منهج حيف نم رحلا ةدش نأل داربالاب رمألا ف سناو

 ميدقتلاب باونلا صقن ىلع الو ريخأتلا بوجو ىلع ال ليهستلاو ريخأتلا
 نا ةريزغ ثاحبا اهيفف حاضيالا ىلع يتيشاح رظناف تقولا لوا يف
 . هللا ءاش

 . ديدشلا رحلا تقو يف ةالصلا نع يبنلا نع لئسو

 ف بلقلا روضح نم عنام ديدشلا رحلا كلذ نا : باوجلا

 لاوزلا بيرق دنع دراولا منهج سفنت تقولا هبشي هتقو ناو ةالصلا
 ةالصلا هيف مرحت تقو وهو لاوزلا برق تقو ديري نا نم عنام الو
 . ابلاغ عقاولل انايب لب اديق سيل ديدشلا رحلا كلذ نوكيف
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 لصف
 هحطس قوف ةالصلا يفو دجسملا هيزنت يف

 نيمامالا نيب فالخلا نم كلذ ف عقوامو

 امهنع هللا يضر يليلخلاو بطقلا

 ققحملل يبعصملا نودع نب فسوي نب رمع لئاسم نم هذهو

 اهنمو : لاق هرظناف بطقلا مالك نم وهف هريغ نمو هل باوجلاو ليلخلا

 الإ زوبتال ما ةهارك ريغ نم ةزئاج دجسملا رهظ ىلع ةالصلا

 ةداع هنال اهيلع دوعصلاو اهحوطس يف عافتنالا رئاس كلذكو ؟ ةيهاركلاب

 فقا ملو اهيلع اهنوزنكيو مهرامث نورشنيو اهيلع نولصي مهاندج و اندالب

 . كلذ يف رثأ ىلع مهل

 ام وأ هيلع ةالصلل دجسملا رهظ ىلع دوعصلا امأ : باوجلا

 نم هزاوج هللا دمحب اندجو دقف ررض كلذ نم هيلع نكي ملام اهلكاشي

 . رثالا يف هيركت ريغ

 نا رنألا يف هدجو يذلا نإف طيلخت : باوجلا اذه : هريغ نمو

 ىنعمب اهزاوج و ةلطاب ريغ ةحيحص اهنا ىنعمب ةزئاج دجسملا ىلع ةالصلا
 يخامشلا ةمالعلا ملاعلا خيشلا صن دقو ةهاركلا يفاني ال اهنالطب مدع

 ىلع ةبراغملا انباحصا دنع لمعلاو ةهوركم دجسملا ىلع اهنا ىلع هللا همحر
 ةزاجالا قالطا لمحنلف خايشألا ناويد مث ايركز يبا فيلأت مث هفيلأت

 نيب اعمجو ديقملا ىلع قلطملل المح اهب هديقنو ةهاركلاب ةزاجالا ىلع
 نم هوركملا ناف باوصلاو قيقحتلا لها ناش وه امك لاوقألاو بتكلا

 بيغرت بودنملاب رمألا نا امك هيزنت هنع يهنلاو مرحم ريغ هنال زئاجلا ليبق
 ةهارك الب زاوجلابو ةهاركلا عم زاوجلاب قداص زاوجلا نا كلذو
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 ىلع هانلمحل اليلداندجوول ورماع خيشلا لوق ليلدب لوألا لع هانلمحف

 : ارعش مهضعب لاق ةهارك الب زاوجلا

 رفانت الف عمجلا نكماو رخآ نتم هافان نا نتملاو

 لب ثيدحلاو مهالك وأ ءاملعلا بتك نم باتكلا نتملاب داراو

 يف اصن رثالا نوكي امناو ثيدحلا ىلع ثيدحلا ريغ لمحيو ثيدحلا دارا

 ريغ ةزئاج دجسملا ىلع ةالصلا نا هبحاص لاق ول ةهاركلا مدع

 افنآ هتركذ امم تملع امل . الف ةزئاج اهنا ىلع رصتقا اذإ امأ ةهوركم

 يلصي ال هنا امهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحا سابعلا وبا لاق دقو

 وه لب نافلخ نب ديعس مالك يف طيلخت ال لاقي دقو ةرورضل الإ هيلع
 وه هيركتلاو هيركتلا ىفن اديعس نال هللا همحر رماع خيشلا مالكل قفاوم
 ديدشلا هيركتلا يفنف ةغلابملل ديدشتلاب هرك ردصم ةديدشلا ةهاركلا

 كلذلو هللا همحر رماع خيشلا اهتبثا اك ةهاركلا قلطم تابنالا ديرم طقف
 . لقي مل ملعا هللاو

 ريغ نم لاق لب ةهارك ريغ نم هزاوج هللا دمحب اندجو دقو
 ررضلا ال عنملا وا هللا هحر رماع خيشلا لاق اك ةهاركلل لديو هيركت
 ةدابعلاو ةالصلل ينب دجسملا نا ركب نب دمحم نب دمحا سابعلا وبا لاق

 نكتلف ةبعكلا ىلع ىلص نمل ةالص الو هيلع ةدابعلاو ةالصلل ىنبي الو هيف
 نأل ةبعكلا ةجرد نع اهتجردل اليزنت طقف ةهوركم دجاسملا ىلع ةالصلا

 ءيشلا بلقب هبش دجسملا قوف ةالصلا يفو اه لبقتسم ريغ ةبعكلا يلاع
 بونب ةالصلا مهضعب عنم دقو انطاب هرهاظ لعجو دجسملا بلق هناك

 . ديدشت هنكلو ءاقستسالا ريغ ف بولقم
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 اهيف اهزنكو اهيلع راثلا رشنل هحوطس لامعتسا امأو ؛؟ عجر
 تيبب هل تينب امل تينب دقو دجسملا مكح الا حطسلا امو هزاوج ملعنالف

 هللا ىلا ةبرقملا ملعلا نونفو ثيدحلاو نآرقلا ةءارقو ةالصلاو هللا ركذل
 ايندلا لمع نم ءيش اهيف حابيالو فيس اهيف لسيالو ةلاض اهيف دشنتالو

 ودغلاب اهيف هل حبسي همسا اهيف ركذيو عفرت نا هللا نذا تويبل
 اهيلع راثلا رشنب سندت نا اههيزنت نم الو اهعفر نم سيلو هميلاصالاو
 قح يف ىذألا بجوم ىذق نم اهنم نوكي امب اهخيسوتو اهيف اهتجلاعمو

 عضوم يف كلذ حيبت ةرورضام ريغ نم هل تلعج امل اهيلع قفرتلا مار نم
 . ملعا هللاو هزاوج

 دجاسملا يف ةدابعلا نأ ةنسلاو نآرقلا يف روكذملا نا هريغ نمو

 انغلبي ملو ؛اهيف هل حبسي همسا اهيف ركذيو . ىلاعت هلوق وق ىرت الا اهيلع ال
 هيلع ايلصم ىأر الو هزاجا الو دجسم قوف ىلص ُكيَع هللا لوسر نأ
 دبع نب رمع نع اوور انموق نا الا ههني ملو يبنلا ىلع هردق لاحب هرقاو
 . هيف يلصي دجسملا قوف اتيب ىنب هنا زيزعلا

 حجح 2ہ,ہمه
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 لصفق

 ةالصلا هب لطبت يذلا فقولا يف
 ههبشو ءاننتسالا ىلع فوقولاك

 : لاق امهنع هللا افع باوجلا نم نيخيشلل كلذ يف عقو امو

 : فقو اذا ءاملعلا ضعب لاق يليلخلا خيشلل يبرغملا لئاسم نم قأ امو

 ليق ام ىلع فقو ناو اذه هتالص تلطب ءاشتسالا فرح ىلع ءىراقلا

 ةالصلا دسفي نآرقلا يف فقو يأو الا ديزي ىتح مأ ؛4ىسنت الف كئرقنسإا
 ٠ هللا كمحر يل نيب اذه ريغ نم

 الالض ىدهلا هب بلقناف ىنعملا هب دسف فقو لك ىت باوجلا

 رذعلا لاح يف الا هيلع فقولاو روجحما وهف الطاب قحلاو ارفك ناميالاو
 ناك ناو ةدساف هرايتخاب فقولا دمعت نم ةالصو روظحم ةرورض
 ناو ءاوس اذه يف هريغو ءانثتسالاو روذعم وه نم ىلع داسفلاب ىضقيال
 حيرصب هلام هيف نارقلا ريغلو هيناعم ردق ىلع .حبقلا يف هينابم تتوافت

 يف فقولا نوكي دقو همارتحا بوجول دشأ هليدبت ناك ناو ناهربلا
 ىلوملا ديحوت يف نوكيام هدشاو همارح يف كشالو رفكلاب دهاش هريغ
 اهيلع فقوو هلإ ال نا دهشا نذؤملا لاق ولف ىلاعت هتافص نم ءيش وأ
 يف ءاشسالاو نآرقلا يف اذكو هدادترال هقنع نم فيسلا حابأل هدمعتب

 سأر عطق اذاو اهحاروأ يناعملاو روص طافلالاف نأشلا اذه يف هريغ
 الو ثدحملا ىلع اهيف مكحلا نوكي ثدحلا ردقبو اهحابشا تكله اهانعم .

 ىلع عامجالا لينمتلاو ةياكحلا ليبس ىلع اهنم نوكي امب سأبال هنا لاكشإ
 باتك يفام ليلدو هيلع دهاش مظعاو رفاكب سيل رفكلا ىكح نم نأ
 همادلو نمحرلا ذختا اولاقإل ليطابألاو رفكلا ةياكح نم ىلاعت هللا
 . ليلجلا كلملا وهو ميهناحبس تانبلا هلل نولعجيوؤل
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 ركذ لبق اهيلع فقولا نم دشا ةيئانثتسالا (الإر لبق فقولاو

 ىنعملا مامتل ةيفاك ريغ تناك ناو هروص لك يف فخا هناف ءانثتسالا
 هركذت مل نكل هركتت ملف اهلإ تينثتسا كنا ديفي الإ هلإ ال : الثم كلوقف

 لوألاو هرمضت نا رهاظلا يف كيفكي ال ذا هرهظت نا انهه كيلع يقبو

 ةيضقلا يف امهنيب ناتشو ةيهولالا راكنا ديفي

 تاومسلا انقلخ امو : ىلاعت هلوق ءاشتسالا ريغ يف هلانمو

 لك يف اهب يفنملا ركذ دعب فوقولاف ،هنيبعال امهنيبامو ضرألاو
 هنال نيد الو يأر يفال ادبا هل زاوجال ةلصافلا مامت لبق اهنم عضوم

 داقتعا لئاقلا هدمعت ولو قحلل هدانع يف كشالو قلخلا يفنل نذؤي
 كلذ ناك ادمع اهيلع فقوو همنيففطملل ليو لاق ولو هب كارشالا
 نا ىلع رداق هللا نا : لاق ولو هب ىنعملا لدبتل هزاوج مدعل هنم ةيصعم

 ريغب ادمع مهرثكا ىلع فقوف هه“نوملعيال مهرنكا نكلو ةيآ لزني
 ناك نإف ليدبت ريغ نم هب ىنعملا عاطقنال هوركملا وهف ةرورض
 ناك نإف ةروصلا هذه يف ةينلاب صاخ وهف نواهت وأ هب فافختسال
 هب قلعتملا نا الا كلانه هل ىنعملا مامتا ماهب درفنا ول زئاج هيلع فوقوملا

 نم اضيا وهف كلذ مار نم هب أدبي نأ حلصيال عون نم وهو هنع عطقني

 نمآإل هلانمو بايترا الب لوألا نم فخأ هيف ةيهاركلا نأ الا بابلا اذه

 ىلع حلصيال اهيف فقولاف نونمؤملاو هبر نم هيلا لزنأ امب لوسرلا
 نأ حلصي هئهيلا لزنأ امب لوسرلا نمال ىلع الو هميلوسرلا نمال

 أطخ وأ دمع يف فقولاب هانعم عطقام لك يف ءىراقلا ىلعو نوكي
 . هددسيل لوقلا نم هحلصي امب ةيناث يتأيف هيلا عجري نا هدسفأف

 نم ةالص دسفي نحل وهف هداسفل هزاوج مدعب مكح فقو لكو
 هانعم لهاجلاو دشا ملاعل او هملع وأ هلهج ف كلذ ءاوس هداعا ف هب قأ

 وأ سفن عاطقناك يرورض رذعل ناك ناف همكح يف فلتخي نا دبال

 عم رجأ وأ ططش دابعلا فلكي نلو رذعلاب ىلوا هللاف أطخ وأ نايسن
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 يف هريغك وهو ىنعملل عبت اهنإف هماكحا عيونت ي ىف اذه ىلع ءانضسالا

 دادترالا ةرهاظ مكح بجوي رجح ىلا اهمكح عونتو هماسقا عيونت

 ۔ دادس نم هب امل ةحابا وأ ةيهارك وأ رظح يف هنودامو

 رسخ يفل ناسنالا نال : ىلاعت هلوقك يناثلاو ىضم دق لوألاف
 نم اذه لثم عطقف { ؛نيلفاس لفسا هانددر مثإ» ؛ هماونمآ نيذلا الا

 ىضسملا ىلع هنم ىشتسملا لومش مهويو ىنعملا دسفي لصتملا ءانثتسالا
 . هروص لك يف لطاب لطابلاو لطاب هنال ةرورضل الا غئاس ريغ كلذو

 هلوخدبف رهاظلا وه اك ةكئالملا نم وه سيل سيلبا يف ليق ناف

 ۔ لصتملا مكح يف ءاشتسا راص مهعم دوجسلاب رمألاب

 همكحف ىنعملا هعطق دسفيال عزفملا ءاشتسالا نا ثلاثلاو

 ىلع فقولا لانمو انمدقإك مهرثكا نكلو باب نم وهف ريغال هيركتلا
 ىلعو ءوسب اتلا ضعب كارتعا الا لوقت ناي ىلاعت هلوق نم (لوقت)
 ءاشتسالا ناك نإف ه“4ظفاح اهيلع امل سفن لك نال ىلاعت هلوق نم سفن
 هجو ءاغتبا الإ ىرجت ةمعن نم هدنع دحأل امول : ىلاعت هلوقك اعطقنم

 نماي : ىلاعت هلوق ىلع فقولا هبشي هيلع فقولاف يلعألا هب ر

 . هه‘هلوسرلا

 ةيآلا هذه يف هنايبو لوصفلا هذه يف هيلع لوقلا ىضم دقو
 هلعف امناو ىنختسيف دحال هدنع ةمعن لجا نم كلذ لعفي مل نا ةفيرشلا
 الا موقلا ماق مهلوقب ةاحنلا هلثميام باب نم وهف ىلعالا هبر هجو ءاغتبا
 بجيف ىختسملا سيلو هيلع فوقولا نسحي موقلا ماق كلوقف ارامح
 .هيلا هلصوب الا ىنعم هل نوكيال نكلو هنع هجارخا
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 هفلاخ ناو هتروص دوجول يننتسا يزاجلا يف يمسام عبارلاو

 رفكو ىلوت نم الإ رطيسمب مهيلع تسلإ» : ىلاعت هلوقك هتقيقح يف ىنعم

 يدل فاخيال ينإإ» : اضيا ىلاعت هلوقو ربكألا باذعلا هللا هبذعيف

 . هميحر روفغ ينإف ءوس دعب انسح لدب مث ملظ نم الإإل ؛ نولسرملا

 (نكل) ب اهرسفيف كاردتسالا ىنعمل امهيف امهنأ ىلا بهذي نم لوق ىلع

 اذه يف هلنمك هنم كردتسملاو هتاذب مئاق رخآ مالك كردتسملاف رهظا وهو

 ارق نم ةءارق هدهاشو ةفيطللا هذهل امهنيب لصف ىلع رابغالف هتافص نم

 يهو ماللا فيفختو ةزمهلا حتفب ملظ نم الا» ةفيرشلا ةيآلا هذه يف
 . مالكلا اهب حتفي قيقحتلا ديفي بكرم فرح

 نود هنم ىنضسملا ىلع فقولا :يطويسلا لاق : هريغ نمو

 فذح أدتبملا ىنعم يف هنال زاوجلا بهاذم هيف اعطقنم ناك نا ىشتسملا
 دهعي مل هنال اظفل هلبق ام ىلا هجايتحال اقلطم عنملاو هيلع ةلالدلل هربخ

 هلبق ام نال ىنعمو اظفل اهلبق امب ةلصتم الإ اهانعم يف امو الا لامعتسا

 ححص يذلا وه دحا رادلا يفام : كلوق ذا ىنعملا يف مالكلا ماب رعشم
 ناف ليصفتلا ثلاثلاو أطخ ناك هدارفنا ىلع رامحلا الا تلق ولو رامحلا

 مل اماو اهلبق امع اهب ءانغتسالاو ةلمجلا لالقتسال زاج ربخلاب حرص
 يف نافلخ نب ديعس مالكو هيلامأ يف مكاحلا نألف اهراقتفال الف هب حرصي

 هلالج لج هلوق ىلع فقولا اماو الا لبقام ىلع فقولا يف نيتيآلا
 ناو لصتم ىشتسملا نا مهوي هنال هعنم رثا يفف ؛مرفكو ىلوت نم الإؤل
 بيقرلا ناف كلذك سيلو رفكو ىلوت نم ىلع رطيسم ع هللا لوسر
 هللا هبذعيفل : هلوقب كلذ لصو بجوف ىلاعتو هناحبس هللا وه بساحلا

 دارملا ىنعملا نيبتيف نكل دعب ربخو أدتبمك كلذ نوكيف همربكألا باذعلا
 نم ىلع لتقلاب مئاق كنا دارملا ناو لتقلاب ماقلا انه رطيسملا انلق نا الا

 نايميه انريسفت رظناف (رفكر ىلع فوقولا ذئنيح زوجيف رفكو ىلوت
 . داعملا راد ىلا دازلا
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 الف كئرقنسإ : ىلاعت هلوق يف رظناف اذه تفرع اذا : عجر

 لصتملا ءانثتسالا نم اهنا رهاظلاف وه هجو يأ نم يهللا ءاش ام الإ ىسنت
 يهر همكح اهلف هماونمآ نيذلا الإ نيلفاس لفسا هانددر مثإ باب نم

 دصق ريغ نم اعسوت ةغللا نم ءاشتسالا يف دروي ام سنج نم ليق
 اهلف عطقنملا ءاشتسالا ىنعم هبشت يهف اذه ىلع وأ ادبا ءيشب ءانثتسالا

 ىقلا وا بلق هل ناك نمل ديزملا نع اذه يف ىضم امب ىفكو اهمكح
 . ديهش وهو عمسلا

  

۔ - ٧٩



 



 رشاعلا بابلا
 ننسلاو حيوارتلاو رتولا يف

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق

 هباوج يتأي امع لئاس ىلع مالسف دعب امأ 0 ملسو هبحصو هلاو دمح

 باوج يف الئاق شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم همسا يل نبي لو

 كلذ ناف . حيوارتلا عفشب ءانغتسا ناضمر 1 رتولا كرت نع كلاؤس

 نالوق همزلت لو كله وا ةظلغملا هتمزلو كله رتولا كرت نم زوجي ال

 نمو هكرتب ةرافك الو رفك ال ةدكؤم ةنس هنا حيحصل او ضرف هنا ىلع

 تقبس ناو ةيالو هل قبست مل نا لوتي مل رهش يف ولو هكرت ىلع رمتسا
 رتولا نولصي مهلك ةبراغملاو نيلوتملا نم هريغ عم يوتسي الو اهيلع يقبا
 حيوارتلا نولصت مكلعلو اهنودو حيوارتلا عم هريغو ناضمر يف هعفشو
 كلذف ةدحاوو نيرشعو اعب رأ وا ةدحاوو اينامت وا ةدحاوو ةرشع تس

 لئاق الو رتولل اليل نوموقتو عفش نع نومانت هللا مكمحر مكلعلو زئاج

 . ناضمر يف رتولا كرتل مهريغ نم الو انباحصا نم

 ىنعمو هللا همحر اضيا لاقو هيجوت الب ةءارقو دب الو ريبكتلاب ماق نيتنثالا دعب ملسي مل ناو دب الو هيجوتلا أرقيلو ةريبكت الب مقيلف ملس اذإف نيتنا دعب ملسي نا لضفألاف ثالنب رتوا نمو : هللا همحر اضيا لاقو .
 ىنامث و ؟ قيدصلا ةنس ينامث لوقن نا جاتحيالو اينامث الا لصي مل ولو نسحلا كلذ نس هقلع يبنلا ةنسل امايق الثم ةعكر نيرشعو عبرا نوك
 يمس رتولا ىلص نم لكف رتولا نس دقع هنا كلذ لثمو قورافلا ةنس
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 ةدحاوب رتوا نمف ملسو هيلع هللا ىلص رتوأ امم رتكا وا لقاب ولو ارتوم

 هنا وري مل ول رتوم وهو رتو هتالصف ةدحاوو ةئامب وا نينالثو ىدحاب وا
 . زجاعلا رتو ةدحاولاو كلذب رتوأ هكلع

 ؟ رصعلاو رهظلا لبق اعبرا يلصي له ةعامجلا رظتني نمع لئسو

 هتداتعا دوهشم هب لومعم دمتعم مومأم . كلذ نا : باوجلا

 . ىهتنا ةماعلا
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 لصف

 رجفلا ةالص دعب مونلاو ليللا مايق يف

 نم ىلوأ هرخآ وا هطسو وأ هلوأ ليللا مايق كلذ نمو هللا همحر لاق
 دبالو رجفلا ةالص دعب مونلا ىلا يضفي همايق نأ الا رجفلا دعبام ةماقا
 ولو دحاو وا نينثا عم وا ةعامجلا يف ءاشعلا ةالصل ليللا ناموقت ذئنيحف
 للع هنع يبنلا ءاج دقف كلذك ةعامجب رجفلا ةالصو دبع وا كلها نم

 . قزرلا هب لقي هنإف رجفلا ةالص دعب مونلا نع

 ماق نمل زوجي رجفلا دعب مونل ا هصن ام هللا همحر : اضيا لاقو

 ضعب عنمت ةحبصلاو ريبكلا يملعلا ىلا احبص مونلا نسحي ال ذا ليللا

 79 دعب مانت نا .. نع ازرحت ليللا مايق ضعب كرتاف ثيدحلا ف ك قزرلا

 مايق نع احايترا هضرف لبقو رجفلا ةنس دعب دتمي تلع ناكو . رجفلا

 دعب تقولا ايحأ نمل لاقي الو 3 هللا هحر اضيا هنعو مون الب ليللا
 دعب ام لاق نم لوق ىلع ولو كلذ فرعي الو ليللا . اق رجفلا ةالص

 ضعب عنمي هناف رجفلا ةالص دعب منت الف سمنلا ع ولط ىلإ ليل رجفلا

 لبق مقف يويند ولو لمعب لغتشا لب كلع هنع ثيدحلا يف اك قزرلا
 . هنع هللا يضر همالك ىبتن زا تئش ليلل ١ ءازج ١ ي ١ ف رجفل ١
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 ءاعد

 ءاعدلا ةيفيك يفو ةالصلا دعب

 الوأ هللا ركذ اهناف ءاعدلا ةيفيك امأو هصن ام هنم هللا لبقت : لاق

 وعديف هكلع هللا لوسر ىلع يلصي مث لجو زع هيلع ءاشلاو هدمحو
 ركذلا ديزيو هنت ٢ هللا لوسر ىلع يلصي ش اضيا رافغتسالا دعب هتجاحل

 لاق ةلاطا وأ راصتخاب كلذ لك قلع هللا لوسر ىلع 7 : ءاعدلاو

 نم دبال ينعي «برشي مث المي حدقلاك ينولعجتال» لت هللا لوسر

 . اثالث ةالصلا

 ننسلا ىلع مدقتيأ ةضيرفلا ةالص دعب ءاعدلا نع هللا همحر لئس

 ؟ اهنع رخأتي مأ بتاورلا

 بتاورلا دعبو ةضيرفلاب الصتم نوكي ال هنا : باوجلا

 . اهب ءامسلا ىلا علطتل برغملا ةنس رظتنت ةكئالملاو هتنس دعبف برغلل
 اعبس رانلا نم ةراجتسالاك ةنسلا لبق راكذالا نا الا اهب هلجعلا بجتو
 ةروس رخآ ىلإ لوسرلا نمآو يسركلا ةيآو ةحتافلاو نيعبس رافغتسالاو
 دوجس دكأتيو باسح ريغب ىلا مهللا لقو مالسالا ىلا هللا دهشو ةرقبلا

 فالخب لاق نم أطخاو هريخأت زوبيو اهس نم برغملا ةثالث دعب وهسلا
 مالكلا اذهو ةسي مل نا نهدعب دجسي ال نا لضفالاو ةماعلا نم كلذ
 اماو هب سأب ال امو سانلا نيبو بتكلا 1 هضعب رهش ام ىلع هب تملكت

 ةنس هيف يلصيف هتيب ىلا بهذيو دجسملا يف برغملا يلصيف دقل يبنلا

 مامالاو مومأملاو ذفلل ةالصلا دعب ءاعدلا ىف انموق فلتخاو برغملا

 ىصقألا برغملا ءاملع ضعب ينلأس دقو لكلل نونسم هنا باوصلاو
 اوناكو اونعذاف ةلاسر هيف مه تفلاف ةيكلاملا نم كلذ نع طسوألاو

 نابوث ىلا هدنسب ملسم ىور اهنم اضعب كل ركذاو لوقأ امل نينعذم
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 تنا مهللا» : لاقو اثالث رفغتسا ةالص نم فرصنا اذا قلع يبنلا ناك
 . ه ١ «هاركالاو لالجلا اذاي تكرابت مالسلا كنمو مالسلا

 ملسمو يراخبلا ىورو ءاعدلاب هباحصا لبقتسا كلذ لاق اذاو

 ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال» لوقي هنا
 اذ عفني الو تعنم امل يطعمالو تيطعا امل عنامال مهللا ريدق يش لك

 ۔ «دحجلا هنم دجلا

 هدحو هللا الإ هلإ ال هتوص ىلعأب لوقي ناك ةريغلا باحصو

 ةوق الو لوحال ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرشال

 لضفلا هلو ةمعنلا هل هايإ الا دبعنالو هللا الإ هلإ ال مظعلا يلعلا هللاب الا

 هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال ليمجلا نسحلا ءانثلا هلو

 نع يراخبلا ىورو ريبزلا نب هللادبع ثيدح نم ملسم هاور نورفاكلا
 نبجلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» : ةالصلا ربد لوقي ناك قلح هنا دعس

 ةف نم كب ذوعأو رمعلا لذرآ نم كب ذوعأو لخبلا نم كب ذوعأو
 . « ربقلا باذعو نيدلا

 ربد لوقي كفع ناك مقرأ نب ديز نع دمحأو دواد وبأ ىور
 كدحو برلا كنا ديهش انأ ءيش لك برو انبر مهللا » : ةالص لك
 كدبع ادمحم نا ديهش انا ءيش لك برو انبر مهللا كل كيرش ال

 لك يف يلهاو كل اصلخم ينلعجا ءيش لك برو ير مهللا كلوسرو
 مهللا بجتساو عمتسا ماركالاو لالجلا اذاي ةرخالاو ايندلا نم ةعاس

 ربكأ هللا ربكا هللا ، ةوخا مهلك دابعلا نا ديهش انا ءيش لك برو انبر
 هللا ربكأ هللا ليكولا معنو هللا يبسح ربكأ هللا ضرالاو تاومسلا رون هللا
 الو ةنس سيل البقتسم ةالصلا دع دعب ءاعدلا مقلا نبا لوق امأو ع «ربكأ
 يف ةاجانملا لاح نونعذي ال فيك ناسحتسا وه لب ءافلخلاو ةمئألا هتلعف
 ةالصلا دعب وعديو هلع يبلا ىلع يلصي لب اهدعب نوعديو ةالصلا

۔ ٨٦



 دودرمف ةبوتكملا ةالصلا دعب ال هيلع ةالصلا دعب هؤاعد نوكيف هيلع

 ىلوا اهيلع دمحلا ميدقت نكل ةنسحلا ةالصلا معن ةقباسلا ,يداحألا
 لك فلخ لقف كبحال هللاو ذاعماي» : لبج نب ذاعمل دلت هتروع هلوقبو

 دواد وبا هاور «كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعا مهللا ةالص

 مهللا» ةالصلا نم فرصنا اذا ق لوقي بيهص ثيدحو يئاسنلاو

 ةالصلا ربدو هريغو نايح نبا هححصو يناسنلا هاور «ينيد ل حلصا

 نع يذمرتلا ىورو يرابلا حتف يف رجح نبا لاق امك هرهاظ ىلع لومحم
 ربدو ريخألا فوج » : لاق عمسا ءاعدلا يا هللا لوسراي ليق ةماما 1

 نع قداصلا دمحم نب رفعج نع يناربطلا ىورو « ةبوتكملا ةالصلا
 ةلفانلا دعب ءاعدلا نم لضفا ةبوتكملا دعب ءاعدلا » كت هللا لوسر
 البقتسم ءاعدلا يف لا نبا مالك كلذ عمو «لفنلا ىلع ضرفلا لضفك

 اعونمت هدعب ءاعدلا سيلف ةروكذملا راكذالا مدقو ههجوب تلفنا اذا اماو

 . ىهتنا ةالصلا نم فارصنالا دعب

- ٨٧



 



 وع يداحلا بابلا

 باصنلا نايبو ةاكزلا لئاسم يف

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق

 ىلع مالسف دعب امأ مظعو كرابو فرشو { ملسو هبخصو هلآو دمحم
 فسوي نب دمحمأهبتاك نم يلع نب حلاص نب ىسيع عرولا لجالا خيشلا
 وهف اينغ ناك ولو ةاكزلا هل لحت يذلا مراغلا نا : الئاق يبرغملا شيفطا
 تاذ حالصاو سانلا يف لجو زع هللا نيد ةماقال نويدلا لمحتي يذلا
 وأ هللا ليبس يف زاغل الا ينغل ةقدصلا لحتال» قلع هللا لوسر لاق نيبلا

 قيقدت ريسفت وهو ريسيتلاب يريسفت يف همامتب وهف ثيدحلا « مراغل
 . ليوطتال

 يذ الو ينغل ةقدصلا لحتال» للع هلوق نع هللا همحر لئسو

 ندبلا ىوق وهو ىوسلا ةرملا اذ ىطعت لهال ام لناتمل الو يوس ةرم

 . «ملعل ١ بلطل لغتشيل هي وتسم

 هبلطل ال هللا هجول ملعلا بلطب لغتشيل اهاطعي هنا : باوجلا
 هندب لامعا نع اهب ينغتسيو اهذخأي يذلا ةرملا يذ يف ثيدحلاف ايندلل

 اك كلذب ديقم ثيدحلاف نيدلا نم هوحن بلطو هبلط يف لاغتشا نودب
 نيد ولو نيد ءاضق وا ج ورت وا هتقفنل هيفكيال هتوق ةيافكب ديقم هنا

 يوسلا ةرملا وذو ملعلا بلطي ال ناك ولو ةاكزلاب ناعتسا لجو زع هللا

 ةللا ليبس يفول : ىلاعت هلوق يف لخاد امهب وا ميلعتلاو ملعلاب لغتخللا
 . قفوملا هللاو

 لبق ةاكزلا اهيف هتمزل ارامت عاب نم امأو : هللا همحر اضيا لاقو
 يف هفصن وأ رشعلا راثلا ةاكز هيلعف رجتلا لام عم اهنمت طلخ و اهجارخا

- ٨٩ _ 



 نث يفو رجنلا لام يف رشعلا عبر رجتلا ةاكز هيلعو هيف اهعاب يذلا هنم
 اهكاردا دعب ارامث عاب نم نأل رجتلا ةاكز اهتقو كردا نا اضيا راغلا
 . اهتقو رضح نا دقنلا ةاكزو باصنلا مت نا راثلا ةاكز همزلي

 مهردلاو امهرد نورشعو ةسمخ باصنلاو : هللا همحر لاقو
 امأو هللا همحر اضيأ لاقو ، كنرف رشع وهو هلوصأو كنرف فصن
 املاظ موقلا فاخ ناو روج ركسع اميسالو ةاكز ىطعيالف ركسعلا
 لوصأو مهارد نم دحاو لكلام ردق ىلع مهيلاوم نم ةارادم هرواد
 ءاوس هوراد مهسفنأ ىلع هوفاخ ناو مهلاومأ ىلع هوفاخ نا ضورعو

 ندب وأ لام نم هيلع فيخ ام بسحب اهيلع روهتلاو ةفايضلا اذكو
 : ىلاعت هلوق كلذ لصاو كلذل اوعمج ام ءارش زوجيو كلذ ىلع نوربجيو

 ببسب صخ ولو ماع مكحلاو 0 هةكلهتلا ىلا مكيديأب اوقلتالوإل
 هلامب هسفن ةيجنت كراتف 3 هميمكسفنأ اولتقتالوإ» : ىلاعت هلوقو لوزنلا
 ترمأ» قلع هلوقو ءاطعالا كرتو لتاق ءاش نا الا هسفنل لتاق لتق ىتح
 . «لاجرلا ةارادمب

 فرصي نأ مهمئاقل زاج قحلا ىلع ركسعلا ناك نا ضعب لاقو
 روما نم ءيش ىلع ناتكلا يف ردق نمل زوجي هنأ ىلع ءانب ةاكزلا مهيلع

 فرصب مكل ايتفم تسلف قحلا ىلع مكركسع نظا ال هنأ الإ هلعف روهظل
 ودع حرفيف اضعب مكضعب لتقي ةسفانم نولتاقتت مكنظا لب هيلع ةاكزلا

 : لاق ذإ ةاكزلا فرصم العو لج هللا ركذ دقو مكلالخ عضويو نيدلا

 هللا ليبس لهأ نم روجلا ركسع سيلو ءارقفلل تاقدصلا امنإ
 نيبو مكنيب يلخي نا لامب ولو هورادتو رئاجلا اوبلطت نا هلل مكحصناو
 فورعملاب رمألا نيبو مكنيبو ناخدلا لاطبإو ريزنخلا لتقو رمخلا قارها
 هنأ» ثيدحلا ءاجو مكل انوع نوكيو كلذب اوبتكتو ركنملا نع يبنلاو

 . «هل ريغملا وه هللا نوكي ىتح هوعدف هيلع نوردقتال ارمأ متيأر اذإ

_ ٩٠



 لصف

 5 ر احتل ا ة اكز ف

 نع كلاؤس امأو : يكلاملا انخيشل اباوج هصن ام هللا همحر لاق
 تبجو ةراجتلل ملظعلاو تقلاو ركسلا عرز اذإ ءاملعلا لوق

 ؟ ةاكزلا اهيف

 تبج و المرح وأ الظنح ولو رجتلل ثرحام لك نأ : هباوجف
 مت وأ هب وأ هنودب مهردلا باصن مت اذإ اليلق ولو هتلغ ةرمث يف ةاكزلا

 رم ام دح ىلع ةاكزلا هيف رجنلل هلعج مث ربت ريغل كلذ ثرح ولو هيف
 ءاضقو نيدلا ءاضقو باونلا هتبهو عيبلا لمشي ام رجتلاب دارملاو

 رئاسو ثرالاو نيدلا نم هتمذ هب صلخي ام كلذ وحنو قادصلاو ةرجألا
 هنا ىتح لكألل ولو ماعط ريغو رخآ اماعط هلدي نأ كلذ نمو ملاظملا

 نمسلا وأ محللا ةاكز هيلع تبجول لكألل نمسب امحل ناسنا لدب ول

 ةاكز ىكرل رجتلل ريعشلاو ربلاك ةاكزلا بوبح ثرح ولو مهردلاب
 اهريغ نم وأ اهنم مهاردلا ةاكزو اهباصن متو تكردا اذإ اهرامث بوبحلا
 بوبحلا ةاكز همزل رجتلل اهدصقو الثم ليخنلا رامث تكردا ول هنا اك

 اهئارك مهارد ةاكز لب اهتاكز همزلي مل اهبركيل اتويب ىنب ناو اهنمث ةاكزو
 ل هب قدصتيلو هلكال ماعطلاب ءاركلل اهانب ولو تويبلا ريغ اذكو طقف

 وأ هب قدصتيل وأ هلكأيل احمق ريفقب اتيب يركي نأ لغم هتاكز همزلت

 هتمزل اديبع وأ رجتلل ةرجش وأ اضرا ىرتشا ناو هعابت وأ انيد هب يضقي

 وأ الخن وأ اراد كلم نمو رجنلا لاومأ رئاسك اهعيبب نا لبق اهنمث ةاكز
 . ه ا ملعأ هللاو عيبلا كرت نأ الإ اهنمث ىكز عيبلا هب دصق مث اهوحن

- ٩١ 

 



 



 لصف

 ءايح اهعفدي نمع ةاكزلا طحنت له

 ةربابجلا لاومأ نم رملا هدافتسا اميف بجت لهو

 اهايإ انل نيب انتودقو انمامإ ةلأسم هذهو ، هصن ام هللا هحر لئس
 نم ادحا لأس نميفو هللا ىلع كرجاو اهانعم نم يلع سبتلا ام فشكاو
 فلكت لب ةبغر لئاسلا يطعي نأ هسفن يف ديري ال لوؤسملاو هلام ةاكز
 نمو ؟هلاح نم اذه ىلع ةاكزلا هنع طحتت لهف ءايحلا ليبس ىلع هاطعاو

 ۔له طرفملا ءايحلا ليبس ىلع هاطعأف ةجاح هلأس وأ همعطأف ادحأ فاضتسا
 لنم نأل ؟ هيلع نامض ال مأ لوقلا نم حيحصلا ىلع نماض اذه ىلع وه

 ةفص فيكو ىرولا رثكأ نم ىولبلا هب ترثك اممو هب ىنتعي ال اذه
 . روجأملا تنأو هيلع يندو هيلع يندها ؟ طرفملا ءايحلا

 كلذ وحن وأ ةرافك وأ هلام ةاكز ىطعأ نم هنا : باوجلا
 هضرف ءادا الو هللا هجول اهطعي مل هنأل هيرجت ال هنم اهبلاط نم ءايحتسا

 ذإ هدر كمرل ءايح ائيش كاطعا نمف ةارادمو هسفن نع اعفد اهاطعا لب

 كتاكز كلام نمو نيتلأسملا يف بيطي الو سفن بيطب الإ لام لحي ال
 نم صخش الو يطعت ام صخش نيعتي ال ذإ كيلع اتبجو ولو كترافكو
 روغنب امئاق ارئاج كلام ةاكز يطعت كنا كلذ ىلع لكشي الو هيطعت

 تناو لوق ىلع كيزجيف اهضعب ةيعرشلا دودحلا نهدفانو مالسالا
 يف اهذخا نأل كيزبتو كنم ىضر الب الدع امامإ اهيطعتو ضار ريغ
 كاضر مدعل كل باوث ال هنا يقبو هل قحو اهذخآل نيعتم نيتلأسملا
 . ارئاج ىطعا ام ديعي هنا لوقو

- ٩٣ 



 لان نميفو ىدهلا رون اي ىرخأ ةلأسم © هصن امب هللا هحر لئسو

 هيف همزلتو اينغ هب نوكيو ؟ هكالمأ ةلمج نم ريصيا الام ناطلسل ا نم

 ؟ فيك مأ ةيندبلا وأ ةيلاملا قوقحلا نم اهوحنو ججحلا هيلع هب بجيو ؟ ةكزتا
 هللا كاده جاتحملا فرع ؟ اذه لنم يف هيلع دمتعملا قحلا هجولا فيك
 . ةنملا كلو ضفلاب الوطت كب ىدهو

 هل زجي مل نيعم مارح رئاجلا نم هذخأ ام نأ نيبت نإ هنا : باوجلا
 قوقح نم هنم ىضق ام هيزجي الو هيف هفرصتو هذخأب ذخاؤيو هذخأ
 . هكلام ىلا هدر هيلع بجاولا نأل هيف هيلع قوقح الو هريغ نم هتمزل
 ال هنأ رثألا يفف مارح هنأ هل نيبتي مل نإو { ءارقفللف هفرعي مل نإو
 لام ةجوزل الو هراج لام راجلا الو ةكسل الو ناطلسلا ةيطع بارتست
 هنيد يف هاضق اذا هميرغ لام ميرغل الو هديس لام دبعل الو اهجوز
 هيلع اقوقح نم هنم هاضقام هيزجيو رئاجلا هاطعأ ام قوقح همزلت ذئنيحف

 . ناعتسملا هللاو ةرافك و جحو ةعابتك

 حجحا ٥٥.2

. ٩٤



 لصف

 اهبوجو لبق ةاكزلا عفد يف
 ةكسلاو شارفلا رانيدو ءاضعألا ةاش نايب يفو

 ةاشك ةاش ةبراغملا فرع يفف ءاضعألا ةاش امأو : هللا همحر لاق

 قتعلاك يهو رانلا نم وضعب اوضع هئاضعا اقتع اهبوني ةيحضلاو ةاكزلا
 ءاينغا ولو نيلوتم ةثالث ىطعت ةرافك يزجت ال اهنأ الإ دبي وأ دبي ال نمل
 : نالوق نينثا يف رثكا ال ةينامث ىلإ ادعاصف

 ةئطاولا مزليو ءىطاولا مزلي رانيد مهفرع يف شارفلا رانيد امأو
 . سافنلاو ضيحلا يف

 . ةلآلاو ةبادلا ىلع عرزلل ضرألا اهب قشت ةديدحف ةكسلا امأو

 نم ىضم ام رادقمب لجؤملا نيدلا نم ةدئافلا ةاكز ءاطعا امأو
 تدتشا نإ زاوجلا اهنلاث لاوقأ اهتقو لبق ةاكزلا ءاطعإ يفف لجألا

 . ريقفلا ةجاح

 حجحا 22.ہ٣1ه
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 رشع يناتلا بابلا

 هماكحأو مايصلا لئاسم ف

 نم نيثالثلا ةليل انيقي لالهلا ىأر نمع هصن ام هللا همحر لئس

 وه الو اهلهأ ري ملو اعلطم اهل ةفلاخم ىرخأ ىلإ رفاسو ةدلب يف نابعش

 نوكيف ناضمر نيثالثلا موي وه موصيأ ناضمر نم نيثالثلا ةليل لالهلا

 موي هموصب اموي نوال هل ت هنال رطفي مأ اموي نيثالثو ىدحإ ماص دق

 ؟ هتيؤرل نابعش نم هريغ دنع نيثالنلا

 نم نيثالثلا موي ارس رطفيو طقف نيثالث موصي هنأب : باوجلا
 هموصل ناضمر نم نيرشعلاو عساتلا مويلاب نوثالنلا هل مت هنأل ناضمر
 ه“مايصلا مكيلع بتكإ : ىلاعت هلوقل هريغ دنع نابعش نم نيثالثلا موي

 عمو «هيناآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهشإل : ىلاعت هلوقب رسفملا

 «نيثالث نوكي وأ اموي نيرشعو ةعست نوكي رهشلا» : هكلع هلوق
 ماص نم هريغ امأو نابعش بقع لالهلا نياع هنأل هقح يف نيعتم كلذو

 ءاوس مهو وه سيلو ناضمر نم نيثالث ةليل لالهلا اوري مل ذإ هتيؤرب
 لبقت ال هنأل حيحصلا ىلع رصحلا مهفي ال ددعلاو امدعو ةيؤر مهفلاختل
 نورشعو ةعست وأ نوثالث رهشلا نأ ثيدحلاب تبث اذإو هيلع ةدايزلا

 مزل يلوقب هيلع مزل امنإو اموي نوئالثو دحاو ينارلا مزلي نأل هجو الف
 مدع اذإ هتيؤرب ءاغلا هتيؤرب اوماصو هوري ل نم اموي نوتالثو دحاو

 طقف نيئالث اوماص مهنأكو ناضمر هتيؤر ىوعد نم ىوقأ الاوش مهتيؤر
 اورطفاو » هلوقب رخ آ نوملعيو هب ثيدحلا ءيجن الوأ مهتيؤرل اوماص امنإو

 مغ نإف» هلوقبو «هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص» هلوق عومجمب «هتيؤرل
 يه امنإ هتيؤرل و هروهظ ءافتنا قلطم مغلاب داراو «نبثالنلا اومتأف مكيلع

- ٩٧ 



 الو ةجحلاب بجاولا نم جورخلا هموزل ذإ ريخألل ال مهقح يف لرالل

 : كلع هلوق ضراعت ةلأسملا يفو مهتمذ تلغش امدعب دحاولاب نوجرخي

 الو «هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص» : هلوقو «نيثالث ةدعلا اومتأو»
 مغ ال ثيح ةيؤرلاو ةيؤرلا ثيح نيثالثلا مامتا نأب عمجيف امهدحأ ىفلي

 ءانب هتيؤرب لمعيف ىأر دق وهو هفعضل لوألا اوغليو اومتيلف اوري مل مهف
 يفو نيثالث نم رثكأ نوكي ال ناضمر نأ نم هيلع عمجملا لصألا ىلع

 هللا قرخ ول ىتح طقف نونالث ناضمر امنإ نوثالثو دحاو موصلا ةروص
 طقف نيثالث اوماصل ناضمر 3 لبق لالهلا اوري مل اموي دازو ةداعلا

 هللا هافخا ول اذكو «نورشعو ةعست وأ نوثالث رهشلا» : ٢ هلوقل

 هتيؤر قيقحتو وحص عم هيف نيثالثلا مامت دعب دلب يف نيعألا نع لجو زع
 . الوأ مهتيؤر قيقحتب نيثالثلا ىلع دازام اوموصي نأ مهف سيل الوا

  

- ٩٨



 لصف

 روحسلا ريخات ف

 لك يف مأ ناضمر يف نسي روحسلا ريخ أت نع هللا همحر لئس
 : موص ٩

 يف ثيدحلا يف دقي مل هنأل موص لك يف هنأ نسي : باوجلا

 عم ببسلا صوصخب ةربع ال انلق ناضمر ببسل درو ناو ناضمر
 موص لك يف دجوت ةلعلا هذهو موصلا ىلع ةناعالاب ةلعلاو ظفللا مومع

 ناضمر ريغ يف ثيدحلا نم هل دورو ناضمر يف ثيدحلا نم هدوروف
 : كلع هلوق مومعلا ىلع هنمو ثيدحلا نم هل دورو ةلعلاب هلوخدو
 روحسلا ناك اذإو «روحسلا باتكلا لهأ موصو انموص نيب قرف»
 مايصلا ىلع ىوقي نأ دارأ نم ثيدحلا يف ءاجو اماع ريخأتلا هبسان اماع

 نم عبرا» ةياور يف لقيلو بارشلا لبق لكأيو ابيط مشيلف رحستيلف
 روحسلا عديالو ءاملا ىلع هروطف لوأنوكي نأ مايصلا ىلع يوق نهلعف

 ىلع هوحنو هلك كلذ «بيطلا نم ائيش مشي نأو ةلئاقلا عديالو

 ام ريخب يتمآ لازت ال» : ع هنعو لفنلاو ضرفلا موصل مومعلا
 ليجعت ىلع ثحي ةقلع ناك هنأل «روحسلا اورخأو روطفلا اولجع

 ام ريخب سانلا لازي ال» : لوقي هريخأت روحسلا ىلعو ةالصلا لبق رطفلا
 دوهيلا نإف اولجع»: و «موجنلا مهرطفب اورظتني ملو رطفلا اولجع
 انموص نيب قرف وهو ةكرب روحسلا نإف اورحستو نورخؤي ىراصنلاو
 «ليللا مايق ىلع ةلوليقلابو راهنلا مايص ىلع هب اونيعتساو دوهيلا موصو

 مهلجعأ لجو زع هللا ىلإ دابعلا بحأو كرابملا ءاذغلا وه روحسلاو

 كلذ لعفي هع ناكو نيرحستملا ىلع نولصي ةكئالملاو هللاو اروطف
 هلك كلذو رجفلا علطيف ةيآ نيسمخ ةءارمقب روحسلا ريخأت سنأ رسفو

- ٩٩ 

 



 يف اهدعبو ناضمر يف ةالصلا لبق روطفلا رايتخاو لفنلاو ضرفلا يف
 ليجعتلا هيف نأل ىلوأ مومعلاو ناسحتسا لب ثيدحلا نم سيل هريغ

 يف روحسلا مدع يف نا امك لاصولا هبش نع دعبلاو موجنلا لبق لكألاو
 كلذ نأ يعدي نأ ىلإ ناسحتسالا كلذب لصوتت الف لاصولا هبش لفنلا

 دعب اضيا لكؤي دقو ةالصلا لبق ةلكاب كلذ ىلع نيعتستو ناضمر يف

 روحسلا نأ كل رهظي ال فيكو لفنلا يف اهلبقو ضرفلا يف ةالصلا
 بجاوب سيلو هنع لأست تنك ىتح لفنلاو ضرفلا موص يف هب رومأم
 كرابت هللا نم ةحابالا تءاجف باتكلا لهأ ىلع امرحم روحسلا ناكو
 ىلع سانلا عمجأو : هصنام سوماقلا يفو ةلطع دمحم انديس ةمأل ىلاعتو

 لع هنم كلذب رمأ يدنع يذلاو ضرفب سيل روحسلاب رمألا نأ
 امو ضئارفلا ةيدأت ىلع ةوقلا نم هب مهعفن هيلا لوؤي اميف مهل ابيغرت

 . حا ... لفاونلا لعف نم هوراتخا
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 لصف

 ناضمر ف ماجتحالا يف

 موصلا ضقنت هنت ةريبكلا نأو

 : دقع هلوق امأو ، موصلا ضقني ال ماجتحالاو : هللا هحر لاق

 مكحلا قيلعتو ةبيغلا وحن ارطفم العف امهنألف «مجتحملاو مجاحلا رطفا»
 امأو كلذ ريغ ىلع ليلد مقي مل ذإ قاقتشالا هنم ام ةيلعب نذؤي قتشملاب
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو قفوملا هللاو ؛ الف كلذ ريغ ىلع ليلد ماق اذإ

 . ملسو هبحصو هلآو

 وهو ماجحلا دنع مجتحي لجرب كنيع هللا لوسر رمأ نابوث نعو
 يأ «مجتحماو مجاحلا رطفأ» : لاقف ةبيغلاب هعطقي يأ الجر ضرقي

 لكألا ىلإ جاتحيف فعضلا مجتحملا ىلع فاخي اضيأو اهعاتساو ةبيغلاب

 نم لاقي امكو كلاه كالهلل ضرعت نمل لاقي امك مدلا علب مجاحلا ىلعو
 ام فعضلا ةيشخ لديو ناسلب ةنتفلا لخدي دق كله ةنتفلا دلب يف تاب

 مئاصلل ةماجحلاو ةلصاوملا نع ةلع ىبن يباحص نع ىليل يبأ نبا ىور
 لوسر ىبن يردخلا ديعس وبأ لاق اذكو فعضلا نم هتمأ لع ءاقبا

 ةرطفم الو ابنذ تسيلو فعضلا فوخل هماجحلا نم مماصلا للع هللا

 يبنلا لدعب امئاص نلع مجتحاو حتفلا ماع خسن خ اهنم عملا ناك ليقو

 هللاو ملعأ هللاو خسنل ١ نع الضف اميرحت هل نأ حيحصلاو

 نع فعضي الئل هنع يهنم ناضمر يف ماجتحالا : اضيأ لاقو

 امهنا دجو مجتحلاو مجاحلا رطفأ أتيدحو ماجتحإلاب هرطفي الو موصلا

 - ١٠١



 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو قفوملا هللاو هقفلا يف طسبلاو املسم اباتغا
 . ملسو هبحصو هلاو

 ؟ امئاص ةريبكلا لعاف نع هللا همحر لئسو

 بئاتلاو هموص حص هنيح يف بات نإ نيلوق هيف نا : باوجلا
 ل هنأل حضاو وهو يناري ل هنأكف بات نإ ينارملا ىتح هلمع هيلإ عجري

 . باقعلا ليزت لب موصلا لاطبإ ليزت ةبوتلا نأ رهظي

- ١٠٢



 لصف

 بجر موص ىلع رجؤتسا نميف
 حلا .. هيلع مغو

 هيلع مغف بجر موص ىلع الثم رجؤتسا نم امأو : هللا همحر لاق
 يف هل نيبت ناو اموي نورشعو ةعست هيزبيو كشلا موي دعب ام موصي هنإف
 نا اموي داز كشلا موي لالهلا ةيؤرب هخالسنا دعب نانيما دهشو هئاننأ

 هموص نأل هيف ماصي الف ناضمرك روهشلا رئاس يف نوكي كشلا موي
 هنأ دعب قفتا ولو زوجي ال كلذو رهشلا لوأ هنأب ةلاهج ىلع مزج اما

 عم مزبب وأ كشب هلمع يرزبيال ىنعملا لوقعم ريغ ناك امو رهشلا لوأ
 موي ماص نا اماو كلذكف كش ىلع هماص نا امأو . قفاو ولو ةلاهج

 . ساب الف رذن وأ رذع وأ ةرافك نم وأ لفن هنا ىلع كشلا

 حخجح 22ہم٥ص
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 لصف

 فاكتعالا لئاسم يف

٠ 
 ٠ س

 : هللا همحر لاق

 3 ملسو هبحص و هلآ او دمح انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا ن نمجرلا هللا مسب

 : دعب ام ]

 رئاسو ملعلا يف بغارلا حلاص نب ىسيع انيخأ ىلع مالسف
 فسوي نب دمحمأ هبتاك نم الضف انايإو هللا هداز لضاوفلاو لئاضفلا
 بهذلا يف يلوق امأ } كتلئسا باوج يف لئاقلا شيفطا يرغملا

 عامجب مزل..لصف يلوقو .. حلا مزليلف ءارحص يف ناك نإو ‘ صلاخلا
 ىتح اهيف هعضوم يف مزليلف ءارحص يف افكتعم ناك نا ىنعملاف . حلا اراهن
 ةالصل اهيلا يتأيف اهريغ وأ ءارحص نم ىه ثيح ديعلا ةالص ىلا جرخي

 ام ناضمر ريغ نم راهن يف عامجب مزل هناو ةعمجلا ةالص اهلثمو ديعلا
 ريغ تدرا ناو كلذ يف لاكشالا ام يردأ الو ، ناضمر يف عماجملا مزل

 . ينربخأف كلذ

 : هصن امب هللا همحر اضيا لاقو

 . . نتنل او خسول ١ لسفل فكتعملا ج ررخ نع تلأسو

 يلصملا ليزي امك هقلقي وأ هرضي كلذ ناك اذإ زئاج هنا : باوجلا

 طسبل او جرح نم ني دلا 1 مكيلع لعج امو هلغشيو هرضي ام هسفن نع

 : هقفلا بتك يف

- ١٠٥ _



 .. هفكتعم ف هراز نم ةنثداحم نع : تلأسو

 هنع لغتشي مث هنم دب ال امب ثدحتيو مهف شيبي هنا : باوجلا

 . ةدابعلاب

 نم رخاوألا رشع يف فكتعا نم بهذلا لوق نع : تلأسو
 ؟ رطفلا ةالص لعب جرخ ناضمر

 دجسم يف ديعلا يلصي ناك اذا بابحتسا كلذ نا : باوجلا
 . لعفي مل نا هفاكتعا لطبي هنا باتكلا يف سيلو هفاكتعا

  

_- ٦ ٠ ١ _-



 جحلا باتك ۔ ايتات

- ١٠١٧١ _



 



 لصف

 مرحملا سابل يف

 سبلي الف امهب وأ ةرمع وأ جحب مرحملا امأو : هللا هحر لاق

 لحني مرحم امأو هقتفي وأ ءازجلا ىطعيو هسبليلف دجي مل نإ الإ ليوارس
 لحني هرازا نا هللا همحر ديز نب رباج لاس الئاس نال هدقع هلف هرازا

 لاق ناو رهاظف هدقعا لاق ناف ياورلا كش هقنوأ لاق وأ هدقعا : لاقف

 هنا زرغلاب هرمأي نا يف ةدئافال هنأل زرغلا ال دقعلا قانيإلاب دارملاف هقنوأ
 زرغلا نم هلالحنا رركتي هناو زرغلا نم لحني هنا هناش نم ناب هربخا دق

 . ملعأ هللاو

 هنم ردابتي هناف «ءاسنلا نم تالورستملا هللا محر» قل لاق دقو

 ابجاو ناكول هنا هتنوعل بوجولا ال نهقح يف ديكأتلا ةدايز

 نهريغو تايباحصلا روهمجل فرعي مل هنا هتنوعمبو هبوجو هع ركذل
 . رهشل ناك ول هنا ردابتملاو ليوارس نهلكل الو

 ح جح 2ہ,مه

- ١٠٩ 



 



 لوألا بابلا
 نايبو ناكرألا مالتساو هماكحأو فاوطلا ف

 هرابدتساو فاوطلل تيبلا لابقتسا يفو ناورذاشلا

 كلذ يناعمو عادولا لعب

 بجي يذلا ناورذانشلا ىرخأ ةلأسم هصن ام هللا همحر لئس
 مأ نآلا ءانبلا هيلع يذلا بازيملا تحت يذلا وه له فاوطلا يف هبانتجا
 نسحألا امو هدح امو فاوطلا دنع تاهجلا ةيقب نم ءيش بانتجا بجي
 تيبلا لابقتساو يناملا نكرلاو بازيملاو بابلاو رجحلا دنع ءاعدلا لاح

 وأ هلبق وأ دوسألا رجحلا ملتسا نمو وه اك وعديو هراسي ىلع هكرت مأ
 لعفل هنم ءاج يذلا هعضوم ىلا عوجرلا هيلع بجي يناملا نكرلا ملتسا
 يف تيبلا لبقتسا نمو عوجر ريغ نم هناكم نم هفاوط يف ذخأي مأ كلذ
 لاح هدي لخدا نمو ؟ال مأ هفاوط كلذ لطبي له هلك وأ هفاوط ضعب
 ءاعدلا لاح فوقولا لهو ؟ال مأ كلذ هرضي له هناورذاشلا يف ءاعدلا
 تيبلاب فئاطلا فقي مل ناو ال مأ ةنسلا نم بازيملاو بابلاو رجحلا دنع
 يلع يضمي نا نسحألا ام عادولا فاوط دعبو ؟ال مأ كلذ هرضي له

 هللا كازج اباوج اندفأ ؟ همامأ رظنيو تيبلا ربدتسي مأ تيبلا رظنيو هئارو

 لامجلا رخأتك عادولا فاوط دعب قئاع هقاع نمو 0 هلها وه ام انع

 ؟ فاوطلا ةداعا هيلع له تاب وأ لاقف مكاح نم رجح و هبحاص راظتناو
 . ؟ هب دحي كلذ يف دجو نم لهو كلذ يف هيزجي مأ

 ةرم يلا اهوبتكاف ةدحاو ةلأسملا تناك اذإ يناوخا اي : باوجلا
 لكل نوكيف قاروا يف لئاسلا ددعتي الو تددج تعاض ناو ةدحاو

- ١١١ 



 ةقرولا هذه تدجو ينا كدارم كلانأو يخا اي هللا كملس باوج
 يخا اي ينرذعاف اهبتاك مسا فرعا ملف هيف تءاج يذلا اهراطمقاماو
 هيف كمسا نوكي باتك لك اذه دعبو لاغتشالاو قاروألا ةرثكل كلذو

 فاوطلا يف فوقولا ةنس نينكرلا مالتساو } كيلع لخبا الو ترتك ولو
 هممت وأ لحملا هقرغتسي يك يخملا يف ءىطباو ءاعدلا ف ع رسأفنونسم ريغ

 . هعضوم ةزواجت دعب

 نمو هفاوط حصي مل ءانب نم ةبعكلا تحت ام ىلع هديو فاط نمو
 ةبعكلا نم ام نأل دسفي ال ليقو دسف مطحلا رادج تحت هديو فاط

 وأ ةعبس وأ ةتس وأ ةثالث وأ ةبعكلا ضرع ىلعو عارذ ةبعكلا تحت

 هعضوم نم ىضم نكرلا ملتسا نمو ريخألا اهطوحا لاوقاو هلك ميطخلا
 . هءارو عجري الو

 ةهاركلا اهنلاث لاوقا هضعب وأ هفاوط يف تيبلا لبقتسا نميفو
 . عاطتسا ام ابناج ربتعي لب تيبلا ربدتسي ال عادولا دعبو

 ولو هيلع مد الو رده عادولا دعب ةكم نم جورخلا دجي مل نمو
 يف فوقولا اماو هيلع فاوط ةداعا الو دازو ماعطك هنم دبالام ىرتشا
 نينكرلا مالتسال فوقولا الو نارودلا هانبم نأل همدع لصألاف فاوطلا

 دعب اهمامتاب وأ ريسلا يف ءىطيي اما اهعضاوم يف ةيعدالا كلتب وعديف
 . ةزواجلا

 ةبعكلا ءانب تحت ءانبلا وه ناورذاشلا امأو : هللا همحر اضيأ لاق
 تيبلا نم ليق هناف فاوطلا يف هقوف كضعب وأ كدي وأ كسأر نكي ال
 فاط نم كلذكو هضعبب فاط لب هلك تيبلاب فطي مل كلذ لعف اذاف
 هضعبب لب هلك تيبلاب فطي مل هضعب وأ ههجو وأ ميطحلا رادج ىلع هديو
 ةتسو رادجلا كلذ دعب طقف عرذا ةعبس تيبلا نا لاق نم لوق ىلع الإ

- ١١٢



 فاط نمو سأب الف بازيملا ساسا ىلا لاوقأ طقف ناعارذ وأ ةعبرأ وأ
 هنال هل فاوط ال ليقو ةنسلا نم كلذ سيلو سأب الف تيبلا ىلا ههجوو
 وه ثيح نم فاوطلا يف رمتسا نينكرلا دحأ ملتسا اذاو ةنسلا فلاخ

 ال نا فاوطلا يف نسحألاو مالتسالا ىلإ لام ثيح الإ هيلع عوجر الو

 يأب وأ شام وهو عضوملا ءاعدب عضوم لك يف وعديو هنم ءيش يف فقي
 هفاوط دسفي مل فوقولل ةدوهعملا عضاوملا يف فقو ناو دارا ركذ

 مل ربدتسا ناو ابناج تيبلا ظحالي وهو عادولا فاوط دعب يضميو
 . عادولا ةداعا همزلي مل باهذلا نم عادولا دعب عنم نمو هفاوط دسفي

 ةمجعم لاذبو نيشلا دعب فلاب ناورذاشلا لاقي هنأ ملعاو

 عارذ يثلث ردق تيبلا رادج ضرع نع جراخ وهو فلا دعب ةحوتفم
 الو ةقفنلا قيضل مطحلا رجحلا اوكرت امك ةقفنلا قيضل شيرق هتكرت
 لخد نمل الو ناورذاشلا ءاوه يف هضعب وأ هندب الع نمل فاوط
 نيب ناورذاش نكي لو ىرخألا نم جرخو هيتحتف ىدحا نم مطحلا

 ناورذاش الو نالا وه امك اهنم هونب مث ملتسي هيلي نكرو رجحلا نكر
 رجحلا ليبقتو اعامجإ رجحلا جراخ تيبلا نم ءيش ال هنال رجحلا لخاد

 لوق توصلا يفو هريغ يف بحتسم لوألا طوشلا يف ةنس مفلاب
 فيفخت ةنسلا نمو نيملا نكرلا ملست ةنسلا نمو هتحاباب لوقو هتهاركب
 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو توص اه رهظي ال ىتح ةلبقلا

 . ملسو هبحصو

- ١١٣



 



 ين ] ب ايل ا

 مارحلا رعشملا يفو اهيف فوقولاو تافرع لئاسم يف

 هفوقو تافرعب فقاولل لضفالا له : هصن ام هللا هحر لئس

 ؟ هيلإ نوردابتي ماوقألا ىرن انإف لبجلاب مأ ضرألاب

 دقو ءاوس رمألا ليقو ىلوا تارخصلا دنع ليق : باوجلا

 . رابجنز ىلا طسب هيف اباوج تلسرا

 اوركذاف تافرع نم متضفا اذافإ» : ىلاعت هللا لوق : ىرخأ ةلأسم
 اذهف لهو ؟ هلحم نيأف رعشملا دح فرعن ملو هميمارحلا رعشملا دنع هللا
 دنع هللا مسا ركذي مل نم هنا ليق رثألا يف نأل ؟ دودحم تقو ركذلا

 ىلا يضمي رجفلا ةالص دعب نا رثالا يف ليقو مد هيلعف مارحلا رعشملا
 مارحلا رعشملا دنع الثم تاب نمف كلانه هللا مسا ركذيف مارحلا رعشملا
 ةالص دعب هركذي ىتح وأ كلذ هيرجي الل هللا مسا ركذف هنم ابيرق وأ

 ناو ركذلا هيزبي مأ فوقولا هطرش نم ركذلل فوقولا لهو رجفلا
 ؟ ديدحتلا ديفتال ةيالا رهاظ نأل ايشام وأ ارئاس ابكار

 بيرق ىلع وأ اهلك ةفلدزملا ىلع مارحلا رعشملا قلطي : باوجلا
 تافرعو ادعاق وأ امئاق مد الب اقلطم اهيف ركذلا يفكيو اهلبج نم
 سانلا عم فقي نأ بحتسملاو اهرئاس نم لضفا اهنم لبجلاو فقوم

 ثيح باضهلا نم برقلاو ةفرع لابج ىلع فقي ناو مهنع دعبلا هركيو
 لاق ضرألا ىلع ةطسبنملا لابجلا انه باضهلاو لضفا مامالا فقي

 ۔- _ ١١٥



 وهو هلزع هللا لوسر فقو ثيح فوقولا ءاملعلا بحتسا ىلعملا نبا
 يذلا لبجلا وهو ةمحرلا لبج لفسا يف ةشورفملا رابكلا تارخصلا دنع

 مهتفلاخ و يربطلاو يدرواملاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا هلاق ةفرع ضرأ طسوب
 عضوم وهو فقوملا ىلا مامالا بهذي هنا ةيفنحلا بتك ضعب يفو ةيفنحلا
 دحو مظعألا فقوملاب ىمسي ةكم نم خسارف ةعبرا ىلع تافرع نم
 انيمي اه ةلباقملا لابجلا ىلا ةفرع نطب ىلع فرشملا لبجلا نيب ام ةفرع

 هناف دوسلا رابكلا تارخصلا دنع ةمحرلا لبج برقب فقيو الامشو

 فوقولاب ءانتعالا نم ماوعلا دنع رهتشا ام امأو تع هللا لوسر فقوم
 ًأطخف هريغ ىلع هل مهحيجرتو تافرع طسوب يذلا ةمحرلا لبج ىلع
 لبجلا اذه دوعص يف هب دتعي نمت دحا ركذي ملو ةنسلل فلاخمو رهاظ

 لزع هللا لوسر فقوم ريغ تافرع يضارا مكح هل لب اهل صتخي ةليضف
 . لضفا هناف

 لبجلا اذه دصق بابحتسا نم يربطلاو يدرواملا هلاق ام اماو

 حيحص ثيدح هيف دري ملو هل لصا الف ءايبنالا فقوم هناو

 . ه ا فيعض الو

 لقع يبنلا جح يف هللادبع نب رباج نع هحيحص يف ملسم ظفلو

 هتقان نطب لعجف فقوملا ىتا ىتح هت هللا لوسر بكر مث لاق
 تبرغ ىتح افقاو لزي ملف ةلبقلا لبقتساف تارخصلا ىلإ ىوصقلا
 ركذلل تقو الو اهدجسم دنع ةفلدزملا لبج مارحلا رعشملاو سمخلا

 اهعضاوم قلطم ىلع مارحلا رعشملا قلطيو اهلبج تأي مل ولو يفكيو اهيف
 مل نمل مزال مدلا نا ىنعمب اهيف ركذلا مدع يف مدلا ركذ ثيح دارملا وهو
 يف ركذلا يفكيو اهرئاس يف الو اهلبج دنع ال ةتبلا ةفلدزملا يف هللا ركذي

 ملو اهيف العو لج هللا ركذ نمو يشمو بوكرو عاجطضاو دوعقو مايق
 ةفلدرملاب لبج مارحلا رعشملا رثالا يفو هيلع مد الف رجفلا دعب هركذي
 بهذيو ةفع هيلع ايلصم اركاذ ايعاد رجفلا دعب هراسي نع هبرق فقي

- ١١٦ -



 . ىلعالا رافسالا لبق

 مارحلا رعشملا لاقيو حزقو ةفلدزملا لبج نيبام 1 ليق دقو

 مارحلا رعشملا دنع ىنعملاو حزق ىمسيو مامالا هيلع فقي لبج هيليام
 ناك ولو رسحم يداو الإ اهلك ةفلدزملاو لضفا هناف هنم برقيو هيليام

 رجفلا هليع ىلص املو اهنم وه سيل ليقو ىنم نم وه لوق يف اهنم
 ملو ربكو للهو اعدف مارحلا رعشملا قا ىتح هتقان بكر سلفغب ةفلدرملاب

 رافسالا لبق بهذي نا ضعب نع زم ام ريغ اذهو رفسا ىتح افقااو لزي

 مارحلا رعشملا لاقيو لوألا رافسالا ثيدحلا يف رافسالا نا باوجلاو
 اييرق فقو الاو هنكمأ نإ جاحلا هدعصي ىنم يلي امم ةفلدزملا حزق لبج

 عولط لبق عفديف ادج رفسي ىتح كانه فقي هنأ لوق يفو هنم
 . سمنلا

- ١١٧



 



 لصف

 ةعتملا يده يفو يدهملاو ةيحضلا يف

 خيشلا جهنم يف ريقفلل اهلصاف ةيحضلا امأو : هللا هحر لاق

 ينغ مأ ريقفا فرعي مل نم معطت اهنا زيزعلادبع خيشلل هرصتخمو سيمخ
 وأ قرسف هريغ وأ اديص ةرافك نم تمزل ام وأ ةيحض تحبذ ناو
 هنا ح ةدسفمل دمعت الب مدل ا قارها لوصحل هيلع لدب الو هازجا بصغ

 دقو ةرافك وه مرحا هنع ىهن امث كلذ ريغو ديصلاب مرل ام نا ىفخي ال

 زع هللا لاق دقف يدهاو ةيحضلا اماو ءارقفلل ةرافكلا نا تملع
 ةرافك وأل : لجو زع هللا لاق دقو هريقفلا سئابلا اومعطاوؤل : لجو
 وهو هيرتعملاو عناقلا اومعطاوت : اضيا لاقو هينيكاسم ماعطا
 بجاولا يدهلل لماش ةيالا ريسفت يف لخادلا يدهلا اضياو ءارقفلا نم

 مل ولو ىفك ادعاصف نانثا وأ هنم لوانتي اناسنا ىأرو كلذ ىكذ اذاو
 هءاج نم يطعي اذكو ءاينغا الو ءارقف مهفرعي ل ولو هبحاص مهفرعي

 اذاو هلاح ملع اذاو هلاح ملعي مل وا اريقف هملع ينغ هنا ملعي مل امل ابلاط
 دم نم يطعي ةرافكلا ىلع ىدان نمك هيطعي نا هل زبي مل ينغ هنا ملع
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو قفوملا هللاو اينغ هملعي مل ام اهنم هرجح هيلا

 . ملسو هبحصو هلاو

 ىنم يف عتمتملا هحبذ اذا عتمتملا يده نع هللا همحر اضيأ لئسو

 هحبذ اذا كلذ هيزبي لهو ؟ ال ما هلحم غلب له هقرفي ملو كلانه هكرتو
 نمل لاؤسلا هيلع لهو 0 ينغ مأ ريقفأ هيردي ال نم هاطعاو هنم ذخاو

 فرصتلا نع ىنمب اولتبا دق انباحصا نأل ؟ هانغ و هرقف نع هيطعي

 مهيلع ركسملا طلستب ةيدفلا مد نم مهمزل امو مهايادهو مهاياحضب

 ءاوس امه أ ءازجلا مدو ةعتملا مد نيب قرف لهو هلكاو كلذ ضعب ذخاو

- ١١٩



 ءارقفلل ءازجلا ليبسو هازجا ءارقفلل ىلخو حبذ اذا : باوجلا

 اومعطاوإ لجو زع هللا لاق اك ةيحضلاو يدهلا اذكهو ةرافك هنال
 ةرافك وا : لاقو ههرتعملاو عناقلا اومعطأوإل لاقو ههميريقفلا سئابلا
 نا الا اه ديرم لك نيب اهيلخيو حبذي انباحصا رتا يفو نيكاسم ماعطا

 رخآ باتك يف طسب ضعب هتطسب دق هلك باوجلا اذهو ينغ هنأب نقيا

 ؟ وه نيا اورظناف

 نم هريغ وا عتمتملا يدهب لعف نم لكو : هللا همحر اضيا لاقو
 . هب س اب الف ةاكذ عبيضت الب امه ريغ و ١ قرس وا بصع

- ٠١ ٢ ١ _



 رصف

 مرحلا رجش يف مكحلا يف

 رثا يف اندجو انا اضيا انخيش كلأسن : هصن ام هللا همحر لئسو
 ةاش ةلزجلا يفو ةندب ةحودلا يف نا مرحلا رجش يف مكحلا نا باحصالا
 ريغصلا نا اندجوو نيينيكسم ماعطاب ليقو مدلاب ليق ةريغصلا يفو
 ىفخي ال اك طسولا اذهو ربكلا يف توافتي ريبكلاو رغصلا يف توافتي
 رهاظلا توافتلا اذه عم كلذ ف نيمكاحلا مكح نوكي فيكف كيلع

 ما هيلا يهتني دحو هب طبضي طباض كلذل لهف طبضني داكي ال يذلا
 ةلأسملا هذه انل حضوأ انخيش لضفت طقف نيمكاحلا رظن ىلا لوكوم كلذ
 . كيلع مالسلاو هللا ىلع كرجاو امات احاضيإ

 عجري هنا هرهاظ امالك انموق بتك يف تيأر : باوجلا

 ىطسولاو ريغصلا نع كلاؤس امأو : هصن امب هللا همحر لاقو
 فاالن هيف ام ةريغصلا ةرجشلا نا كاعرو هللا كظفح ملعأف ، ةحودلاو

 يفو كلذ قوف ام ىربكلاو تاوصع عبرا هيف ام ىطسولاو تاوصع
 ةيمرحلا ةرجشلا علق وأ عطق يف بجي جاهنملا حرش ىلا جاتحملا ةياهن

 كلوق هبش فرعلا ىلا عوجر اذهو ةرقب افرع ةريبك ىمست نأب ةريبكلا
 ناو ةاش ةريبك عبس تبراق نا ةريغصلا يف لودعلا ىلا عجري اذه

 ربكلا دح ىلا هتني ملو ةريبك عبس زواج ناو ةميقلا اهيفف ادج ترغص
 . ةريبكلا عبس يف ةبجاولا نم مظعا ةاش اهيفف

- ١٢١١ 



 



 لصف

 مد همزل اذا هريغ نع جاحلا يف

 نع جاحلا ماعطا وأ موصلا ءازجا مدع ةلع نع هللا همحر لئس

 .. مد همزل اذا هريغ

 رحلاو حبذلا مدلا موزل ف لصالا نا ةلعلا نا : باوجلا

 الإ ىنغ وأ رقف يف هلاح ربتعي ملو جحلا هذخا يف لصالا اذه بحصتساف
 الب ةجحلا هنع تذخا اذا هنع ج وجحلا لاح الو هسفنل ال ةباين جح هنا

 . زاوجلاب الوق هيف دجول مد همزل نا حبذي ام هيطعي نا طرش ولو طرش

- ١٢٣ 



 



 لصف

 نراقل ١ يده ف

 اذا هيف ةدابعلا صقنل بجاوف نراقلا يده امأو : هللا همحر لاق
 ملسم ةياور ةجحلاو يسايق اذهو اعم ةرمعلاو جحلل يعسو فاوط ىفك

 لعف امك لعفا لاقو ةرمعلا ىلع جحلا لخدا هنا رمع نبا نع يراخبلاك

 هنع يزجم كلذ نا يورو دزي ملو ىعسو فاطف هت هللا لوسر
 اي لاقف باطخلا نب رمع لأس دبعم نبا يبضلا يقهيبلا ةياورو ىدمهاو

 داهجلا ىلع صيرح اناو اينارصن ايبارعا الجر تنك ينا نينمؤملا ريمأ

 : لاقف يموق نم الجر تيتأف يلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا تدجو يناو
 يضر رمع لاقف اعم امهب تللها يناو يدهلا نم رسيتام حبذاو امهعمجا

 اماو حرص رما كلذو ق دمحم كيبن ةنسل تيده : هنع هللا

 ءيشلا ركذ مدعف يدهلا هيف لعف امو نارقلا اهيف ركذ ثيداحالا

 ؟ لعفا ام هللا لوسراي لئاس لاؤسل اباوج تناك نا الا هيفن زؤجي ال
 نع يدهلا نم يقب امل ةجح تسيلف كلذك تسيلو ؟ لعفا فيكو
 . ملسو هبحصو هلآ او دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ناعتسملا هللاو نارقلا

 . نراقلا ىلع ةنسلاو رصحملاو عتمتلا ىلع نارقلا يف يدهلاف

- ١٢١٥ 



 



 ةمتاخ

 يع يبلا ربق ةرايز يف

 نع رمع نب هللا دبع نع يناربطلاو يقهيبلا ىور : هللا هحر لاق

 يتايح يف ينراز نمك يتافو دعب يربق رازف جح نم هيع هللا لوسر

 هترايز نأل ةبجاو ريغ اهنأو ةنس ن هترايز نا ثيدحلا اذه نم ذخأنف

 ةمرحك اناتوم ةمرح» : نلع لاقو ةكم حتف دعب هتايح يف ةبجاو ريغ

 ةنس هتوم دعب هترايزف تاومألا ةرايز اذكف هنس ءايحألا ةرايزو «انئايحأ

 ىلع لومحمف هنع حص نا «ينافج دقف ينرزي ملو جح نم» يورو
 ينعأ دارملا وه اكو ةعمجلا لسغ بوجو يف حيحصلا وه اك ديكأتلا

 «؟ لالباي افجلا اذهام» لالبل هتوم دعب مانملا يف تع هلوق يف ديكأتلا
 ةباحصلا لقي ملو ةرايزلل رفسلا عرسا ظقيتسا املف ديعب دلب يف ناكو

 نكلو ءاسنلل ولو ع هترايز نستو ايؤرلا هذه نم هترايز بوجوب
 . فيعض «خحا. . ينرزي ملو جح جح نم» ثيدحلا دنس

 يتنامر حسم نا هللا هحر ينارولا صنو : هللا همحر اضيا لاقو
 . هرظناف نينيعلا ضرمل عفان فيرشلا ربنملا

 يتنامر كاسماب انباحصأ لوق هجو امأو : هصن امب اضيا لئسو

 يوبنلا ربنملا

 كلذل نينيعلاب ناسمت وأ هئيجم اعفر وا دمرلا نم ءافشلل هجولا امهب
 . هرظن ف

- ١٢١٧١ 



 ةلزع هللا لوسر ربنم يتنامر حسم امأو : هللا همحر اضيا هنعو
 كنا يف تككش اذهو دعب هعوقو نم ةيجنتللو دمرلا نم نيعلا ءافشلف
 ينربخأف ديزملا تدراو هنع لئاسلا تنا تنك ناف كريغ وا هنع تلأس
 داعأ أشي ناو هتقرو عايضل هدنع ينرذعاو هربخأف لئاسلا تملع ناو

 فدارتل باوجلا ريخأت نا هللا مكمحر اوملعاو هبيجأف يلا باتكلا

 . كلذ ريغل ال هللا لضفب يلع ةرينك لاغشا

 انا هللا لوسر اي نيرئازلا ضعب لوق امأ : هللا همحر اضيا لاق

 لدييو هماهيال هنع ىنيف هللا لوسر اي رانلا نم انرجا نوفقاو كباب ىلع
 ةعافشل هلئاق ديري نأ زاوجل كلذ لئاق كرشب مكحي الو مهويال ظفلب
 مكحل رانلا نم ةراجالاب يع هللا لوسر لالقتسا هدارم نأب حرص ولو
 امهت روص هيف ناب هرهاظ ىلعف ربنملا يتنامر نيرئازلا ذخا ام اماو هكرشب
 . مدقت دق . ه ١ امهب ىفشتي

  

۔ ١٢١٨ -



 ثلاثلا بابلا

 اهيف ءاجامو روبقلا ةرايز يف

 انه ام عمجاف كانغ تدرا ناف باتكلا اذه نم لوالا ءزجلا نم
 . ريبخلا يلعلا وهو كاده يلوقب هللاو كانه ام ىلا

  

- ١٢٩ 
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 لصف

 زوجيال اهنم لكألا ناو روذنلا يف

 : هصن ام هللا هحر لاق

 دمحمأ بتاكلا هللا هدشرأ دشار خيشلا لأس هنمو : ةلأسم

 اهم لكأي نأ زوجي له ةيادب هلل رذن نمع فسوي جاحلا نب شيفطا
 . هلايع معطي نا الو اهنم معطي نا زوجي ال هناب باجأف ؟ هلايعو
 لاطباو ءيقلا ىلا عوجرلاك اهيف عوجرلاو ةقدصلا يف عوجر كلذ

 ءافو مدعو مكلامعأ اولطبت الوز : لجو زع هللا لاق دقو لمعلا
 وأ ارمأ هللا حدم اذاو هحدم العو لج هللا نأل بجاو هب ءافولاو رذنلاب

 . هب بجاو وهف هبوج و مدع ىلع ليلد هل نكي ل

 حجحاك 2222م

 ۔- ١٣١



 



 ديصلا ىف
٠ 

٠٥ 

 : هللا همحر لاق امهيبحاص نيب كرتشم وهف نيبلك نيب دجو اذا

 امهيبحاص نيب كرتشم وهف هيلا نيهجوم نيملعم نيبلك نيب ديص امأو
 يف بيرقلا ربتعي اك هبرقل هبحاصل وهف امهدحا ىلا برقا دجو ناو

 ةعفشلا يفو رادجلا يفو الثم نيتيرق نيب ليتق دجو اذا ءاوتسالاو ةماسقلا
 ىلا بهذ ةبوتلا داراو لجر ةئام لتاقل مكح امكو رصحنت ال لئاسم يفو

 ضرالا ةكئالملا تساق ذا ةنجلا لها نم هنأب اهيف دبعتي هتيرق بسانت ةيرق

 . اهيف ىلاعت هللا دبعيل اهيلا بهذ يتلا ةيرقلا ىلا برقا هودجوف

- ١٣٣ 



 



 حاكتل ١ باتك ۔ اتلات

- ١٣٥



 



 لوألا بابلا
 حتفتسملا داصرمو حكنتسملا داشرم ةلاسر يف

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو محرلا نمحرلا هللا مسب
 حافسل ١ مرحو حاكنل ١ لحا نم هلل دمحلا . ملسو هبحصو هلآو

 اما حالفلا لها هبحصو هل او حاطبلا لها ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ج ورت جاحلاو برأملا هل تيضق جاحلا نب دمحمأ جاحلا لوقيف

 يف تفلاو زوفي الو وجني الف هاضترا نمو زربي ال هجو ىلع ةالوم
 داصرمو حكتتسملا داشرم اهتيمس اروثع ىباي نم اهمؤي اروطس كلذ
 : باوبا اهيفو حتفتسملا

 دييأت روهشملاف اهدعب اهجوزتو ةدعلا مامت لبق اهبطخ هنا : لوألا
 ابوتي مل امهو ابات نا زاوجلا اهصخرا صخر كلذ يفو ىوتفلا هبو اهميرحت
 ةدعلا يف اهبطخ ذنم اهيلا يدهي لاز امو حاكنلا ىلع نالسارتي الاز امو

 ةرضحب رقا اضياو ةبوتلا مدع ىلع ليلد ايادهلاو لسارتلاف اهجوزت ىتح
 اهيلا دري ملو كلذ لثم ىلا عجرأ ال هنا يسفن يف دقعا مل ينا دوهشلا

 ؟ ةبوتلا نيأف اهشارف

 لها ضعب ينعا ةبوتلا مدع عم مهضعب امف صخر هنا : يناثلا

 . كلذ يف ةصخر الو نامزلا اذه

 يغبني اضيأف احيحص هعوقو دعب حاكنلا يف صخري امنإ : اضياو

 هنم عروتلا ملعي مل نا صيخرتلاو نيعروتمب اسيلو ع روتملل صيخرتلا
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 . الاح نوها همدعو

 يه طرتشت ملو بئاغلا اهجوز نم اهسفن تقلط اهنا : ثلاثلا
 جوزلاو دقاعلا اه طرش .امناو اهليكو الو اهالوم الو اهيلو الو كلذ
 ةيبرعلاب طرشلاو يمجع ىلوم هنال هايا مهلا الو هيلع طرش ام فرعي ال
 نم ريغ طرش يف اندجو امو فرعي مل هنا يف يفكي جوزلاو لاحب ملعلاو
 يلولا ريغ نا نم جاهنملا يف ام الا مهبئان وا يلو وا ةجوز نم ركذ
 فرع يف اهل طرتشن انا نم هرصتخم يف ام الا اهنذا وا هنذاب طرتشا

 . اندلب

 كلمي دحاو وه اذه نكل قيلطتلا ةحص انملس انا ول : عبارلا
 ىلع الا جوزتت ال اهنا ريبخ تنأف لاوقا ةثالث وا نئاب دحاو وا اهتعجر

 رهاظلاف دعب و اهيلع الا ةدعلا يف اهتبطخ يف ةصخر الو نيريخالا نيلوقلا
 . ملكتي نم رمأي وأ ملكتيو اهجوز رضحي لب لوقب ذخأت نا اهف سيل هنا

 اهيلاوم نم هنا ىعدا الجر الا يلو ريغب تجوزت اهنا : سماخلا
 نم ميرحتب لوقلا باوصلاو كلذ ىلع تًّسممو هل نايب الو

 . كلذك تناك

 ةرح اهنا عم يتما اهنا دقاعلل لاق لجرلا اذه نأ : سداسلا
 . ةصخرو ةدش ةمالا ظفلب تركذو تجوز ةرح ف فلخلاو

 راهشالاو ميرحت هيف رسلا جيوزتو ارس تجؤزت اهنا : عباسلا
 دنع امهنيب قرف دوهشلا اتكتسا ناب ارس اجوزت نمو داهشالاك بجاو
 عقو حاكن لك لاق ذا رباج بهذم وهو هباحصاو كلام ةنيدملا لها

 . .عاهجا ال مث ةقرفلاف ةنسلاو باتكلا فالخ ىلع
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 راهشإو نيتياورلا نيب تعمج دقو هوركم رارسالا نا هنع يورو

 انباحصا ضعب صن نارقلا نم موهفمو ةبجاو اهب رومأم ةنس حاكنلا
 ضعبو دالبلا هذه لها فلس نم حي اشم تعمتجا دقو قيرفتلا مدع ىلع

 ةمأ نبا هدلو نإو رسلا حاكن نع ريجحتلا ىلع ةبرج وأ ةسوفن يلاها
 . هلعف نمل كالهلاب ةوعدلا ىلع

 هنا ىعدا مث امهنيب حاكنلا دقعأ مل ينأ رقا دقاعلا نا : نمانلا
 ملو ةرم ريغ كلذ لعف هناف بذاك وهو ركنا لب متك و دقع هناو فئاخ

 الو فوخلا ءاعدا يف هبذكن نا لقا الف دعبو هلام بهني ملو برضي
 نا عم بذكلا نع ىشاحتي ال وه امك دقعلا ءاعدا يفو هيلع ةراما
 . دقعلا مدع لصالا

 ميرحتلاب تبجأو تلئس لب فلكتم كلذ يف نكأ مل ينا : عساتلا
 ماكحألا رئاس يف افلكتم نكأ ملو اهقتعم ءايلوأو لجرلاو ةأرملا ينتلأسو
 نم فلكتم ينا ىعدا امناو ناميلس جاحلا دلبلا خيش كلذ يف ينماقا لب
 وا نيملسملا ةعامج وا هبئانو مامالا هماقاآنم مكاحلا نا ىلع ؟ فلكتملا وه
 . نامصخلا همكح نم

 أطخ ناك ولو هنع عجري مل ءيشب مكح نم لقا مل ينا : رشاعلا
 لوقب ولو ليواقألا فعضأب مكح ولو مكاح مكح دري ال لاقي امناو
 كلذ لقن نم بذاكلا لب ال بذك دقف كلذ ينع ركذ نمو فلاخم

 نينيع يذل قحلا رجفلا علط دقو نيتعاس ردق يف فيلأتلا مت مالسلاو يلا
 . مظعلا يلعلا هللاب الا ةوقالو لوحالو
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 لصف

 اهب الا حاكنلا زوجيال يتلا طورشلا يف

 ٠. ةأرملا اضرو نيدهاشلاو يلولاك

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب هللا همحر لاق
 : دعب اما . ملسو هبحصو هلآو

 ديعس نب دمحا نب دمح نيينامعلا نييضابألا يدالوا ىلع يمالسف
 نب دمحمأ مهبح نم مهريغو يدابعل ا دشار نب حلاص نب ديعسو يناديشل ١

 دوهشب اهيلع ةأرما يلو دقع نع ينامتأس : الئاق يبرغملا شيفطا فسوي
 .. لوبقو

 نم اهعامس لبق اهيلع لخد نا هنا ملعلا هللا دنعو : باوجلا
 دنع دهع اف ناك ولو اهجوزت هنا يف هتقدص ولو هيلع تمرح دوهشلا
 دوهشلا نم عامسب جم وزتلا عقوا دق هنا ملعت مل اهنا الا اهجوزي نا اهيلو
 مل امف دوهشلا ةداهشب تدبعت اهنا كلذو ىفك دوهشلا نم تعمس ناو
 مل هنأكو ةداهشلا عقت مل هنأكف دوهشلا نع نوكحي نمم وا مهنم عمست

 اذاو هماقم موقي ام وأ احيرصت ىضرلاب تدهعتو جيورتلا يلولا عقوي
 ىضرت نا تدهعت اهنال ائيش اه كلذ نغي مل جاوزلل اقيدصت تيضر
 نا اذه هيف كوكشمب تيضر امناف اهدنع ققحم ريغ اذهو ققحم جيوزتب
 . ةلأسملا قيقحت هللا ءاش
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 يفام اهاضر قفاو اذا ةعسوتلا هيفف صيخرتلا ثيح نم اماو

 بتكلا ضعب يف احيرصت هب ملعت مل يذلا قحلا نم رمألا سفن
 ملاعمو دمحا خيشلا مالك يف هارت اك مومع را لوق نم اجارختساو
 ةغلاب ريغ ىننالا تناك ناو امهريغو ىلاعت هللا امهمحر زيزعلا دبع خيشلا
 ىزجم هناف ادبع ج وزلا ناكو ةمأ تناك وا ةلوفطلا نم ةنونجم تناك وا

 ىلع هتلا ىلصو قفوملا هللاو ملعا هللاو ىضر الب ولو دقعلا اهيلع وا هيلع
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس

 مهأ قادصلاو ةأرملا ىضرو نادهاشلاو يلولا امأو : اضيا لاقو
 طرش قادصلاو ناكرا ةيالولاو ىضرلاو ةداهشلاف نكر مهأو طرش
 قادص وأ دقع نم وأ هنم دبال هنأل مزال هراضحاو دقعلا ف هركذ مزال

 وهو انز ناكو حاكنلا لطب قادص ال نأ ىلع اجورت نأ وأ لخملا

 نأل يوغل طرش كلذو لنملا وأ دقعلا مزلو حصي ليقو حضاولا

 هدوجو نم مزالو هتاذل مدعلا همدع نم مزلي جراخ ىنعم حالصالا
 جراخ ريغ هناف نكرلا جراخ ىنعم يلوقب جرخف هتاذل مدع الو دوجو
 نم مزلي هنال ببسلا جرخو ءيش همدع نم مزلي هنال عناملا جرخو
 دوجول مزال دوجول ا ناف ببسلل طرضشل ا ةنراقم جرخو دوجول اهدوجو

 ببس وه يذلا باصنلا عم لولحلا دوجوك طرشلا تاذل ال ببسلا
 عناملل مدعلا مزلف نيدلاك عناملل طرشلا ةنراقم جرخو دوجولل

 . طرشلا تاذل ال

 اهب مكحي له حاكنلا يف ةرهشلا نع كلاؤس امأو : اضيا لاقو
 . ؟ مكاحلا

 فعضا الب هملعب مكح اهب مكحلا ناف اهب مكحيال هنا : باوجلا
 يفكت مهتداهش لب تحص ةلمجلا لها ةداهشب ةرهشلا تمت اذاو هنم
 . اوبارتسي ل نا ةرهش الب
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 يناتلا بابلا

 ةبطخلا ظفل يفو حاكنلا دقع دنع طرشلا ف

 يتلا يبعصملا نودع نب فسوي نب رمع لئاسم نم بابلا اذهو
 مالك صن اذهو اهرثا ىلع بطقلا اهيلع ملكتو يليلخلا ققحملا اهنع لأس
 . ناعمإب هرظناف هرثأ ىلع نيمامالا باوجو لئاسلا

 : هللا همحر يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا لاق

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمجرلا هللا مسب

 ليبس ىلا يداهلا لمألا بيخي الو لئاسلا بيجي يذلا هلل دمحلا } ملسو
 ءاشحفلا نع يهانلاو دادسلاو ناسحالاو فورعملاب رمآلاو داشرلا
 عئارشب ثوعبملا هيبن ىلع همالسو هللا ةالص داسفلاو يغبلاو ركنملاو
 امأ نيعمجا هبحصو هلآ ىلعو نيملاعلل ةمحر هلعج يذلا هلوسرو نيدلا

 انوخا برغملا ضرأ نم انيلا اهردص يتلا لئاسملا باوج اذهف : دعب

 اي مكيلع لب كيلع مالس : ينجسيلا يبعصملا نودع نب فسوي نب رمع
 نم لكل ةلماش مالسالا ةيحتو هتاكربو هللا ةمحرو بعصم ضرا لها
 ءاوهألاو ةلضملا عدبلا لها فلاخو ماقتساو فلسلا قيرط كلس

 نيمأ مكل حصان نيدلا يف مكل خا نم مانآلاب ةسبتلملا ةعينشلا ءارالاو
 نيي اميف قحلا هجو مكل رهظي هنا الا نيملعتملا لقا نم هرصع يف وهو
 . نيعتسا هللابو دلقملا هجو كلذف روصق هب ناك ناو

 باغ اذا مهاندجو اننامز لها نا اهنم لاق : ىلوألا ةلأسملا

 اهسفن قلطت اهناف ىرست وا اهنع جوزت وا نينس هتجوز نع مهدحا
 عاشو كلذب دلبلا ةداع ترجو تجوزت اهتدع تضقنا اذاف دتعت و
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 كلذب مهنيب دقعي كلذ ىلع الإ دقعنت ال مهتحكنا تناكو عاذو مهنيب

 اهم ] دب الف ة ةأرم ا هتبلط ال و جررل ا هب هرمأي نا ريغ نم ةبطخلا ءىراق

 ةلعفلا هذهب اهجوزت نم .7 ة ةأرملا هذه مكح نع فشكت نا مودخلا

 يل نيب ةنوئم اه وا اثالث اهل نوكي له ةدحاو تقلطو اه زاج ناو

 ؟ هللا كمحر

 جم وزتلا دقع يف هطرش نم ةبطخلا ءىراق هركذيام امأ : باوجلا

 هركي لوضف هنم اذهف اهيلو الو ةأرملا نم طارتشا ريغ نم هسفن دنع نم

 هطرتشي نا الا اذه لثمب مهئاسن يف سانلا ىلع مكحتلا هل زوجيال لب هل

 نأ الا هرما هيلع زوبي نمت وهو هسفن ىلع جوزلا زيجيف ةأرملاو يلولا
 ةأرملا هلمحت نا الا فالخ الب تباث هطرشف يلولا وه جيوزتلا دقاع نوكي

 . اهجوز ىلع

 ناو افالخ اهرمأ الب اه يلولا طرش توبث يف نا : هريغ نمو

 ةتس وبا هدافا امم نا رماع خيشلا طخب اندجو دقو اعطق زاج هتزاجأ
 هتمظعل اعوضخ هللا ناحبسو هتمعنل اركش هلل دمحلا يهو حاكنلا ةبطخ

 لوقلا ةحتاف دنع هيبن ىلع هللا ىلصو هتيبوبرب ارارقإ هللا الإ هلإ الو
 هتئيشم نم ناكو هب هللا نذا رما برقو هب هللا نذأي مل رما دعب هتمتاخو
 هباتك مكحم يف لاقو حالصلاب رماو حافسلا مرحو حاكنلا لحا نا

 هلعجف ارشب ءاملا نم قلخ يذلا وهول قداصلا هيبن ناسل ىلع قطانلا

 رخؤم الو هريخأت هللا دارأ رمأل مدقم الف هاريدق كبر ناكو ارهطر ابسن
 نالف نب نالف نا ذفانلا هئاضقو قباسلا هملع نم ناكف هميدقت هللا دارا رمأل

 بطخ ذا نالف اهليكو وأ اهيلو اهايإ هجوزف نالف تنب ةنالف بطخ
 ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسما نم هللا رما ىلع بلط ذا هفعساف
 اهف طرشو قارف وأ تومب هيلع نالحي ابهذ نارانيد هردق رخؤم قادصب

 يف اهجوز اهنع باغ ىتم هنا وهو ةريزجلا لهأ ةداع ىلع ةبيغلا مكح
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 نإ اهديب اهرمأ ناف نيماع اهنم هللا انذاعأ برحلا راد يف وأ مالسالا

 الو تجرخو اهقح تذخاو اهسفن تقلط تءاش ناو تدعق تءاش

 يضر نا جوزلا نينمؤملا دوهش اي اولأساو راظتنالا نم اميف اهرضي
 مهل هللا لأسأ اناو اهقوقح عيمجو قادصلا همزلو هتجوز تراص كلذب

 نماو ةعاطلا ىلع امهنيب عمجا مهللا ةعماجلا ةفلألاو ةعدلاو ةعسلا
 . ةكربلاو

 ناحبس نوملسملا اهبأ مكلو يل هللا رفغتساو اذه يلوق لوقأ

 بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر
 ريمضلاو لعافلل ءانبلاب وه ةبيغلا مكح اهل طرش هلوق & ه ١ نيلماعلا

 . ليكولا وأ يلولا اه طرش يأ ليكولل وأ يلولل

 هل نيمأ عضوملا اذه يف وهف هريغ دقاعلا ناك نإف : عجر

 هنا نظ ناو امزج هنم هصقن الو اطرش ديزي نا هل سيلف هنع بئانو

 ةداع الو اذه لثم يف ةربع الو ائيش قحلا نم ينغي ال نظلاف يلولا دارملا

 نم الوأ ثحبلا هيلعف دب ال ناك ناو اعامجا هنودب حصي جوزتلا نأل
 هذه تعقو اذا نكل . الف الاو هيلع دقع ج وزنملا هلبقيف هطرش نا يلولا

 هرما هيلع زوجي ال نمم وهو هسفن ىلع جوزلا اهلبقف دقاعلا نم طورشلا
 يف اوفلتخاو زئاج جيوزتلا نا ةيضقلا هذه لثم يف صوصنلاو رم امك
 هيلع جيوزتلا سسأت ام ىلع نوكي مكحلاو ةلطاب يه ليقو طورشلا
 ءيشب سيل اهسفنل اهقالط نا بترتي اذه ىلعو هسيسات نم اذه سيلو
 يف فلتخيف ينانلا اهب لخي مل ام لوألا ةجوز يهو دساف يناثلا اهبيوزتو
 ام ىلع جوزتلا مكح ذا تباث طرشلا رخآ لوق يفو امهيلع هب اهبرح
 . كلذ ىلع دقعلا حص دقو هيلع دقع

 ةأرملا هتزاجا نا تنيب امنا لب هقالطا ىلع اذه سيل : هريغ نمو
 اهل سيلف هتلطبأ اذاو هلطبت ملام ةدملا تخارت ولو هنع جوزلا عوجر لبق
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 ىلع اهسفن تقلطف ةليوط ةدم دعب ولو هب تملع اذاو اهسفن قلطت نا

 . طرشلا كلذل ةزاجا اهسفن اهقيلطتف طرشلا

 اهجيوزتو تباث كلذل اهسفنل اهقالط نا بترتي هيلعو : عجر
 طرشلا اذه نا وهو ثلاث يأر اهيف سايقلاب جرخيو زئاج لالح يناثلا
 ةحص ريغ نم اهل هب هرارقاو جوزملا لعف درجمب هنال مزالب سيلو زئاج
 اهسفنل اهقالط نا بترتي هيلعو هنع عجري ملام هلعف نم تباث وهف هاركا
 اذاو زئاج يناثلا اهجيورتف اهقالط تبن اذاو هنع هعوجر ملعت ملام زئاج

 هنم عقي اميف اضيأ فلتخمف اهل هزاوج عضوم يف اهسفنل اهقالط تبل
 ملام تمس ام اهل ناك اثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو تمس نإف دعب نرقت ملام

 ثالث وهو هلك قالطلا قلطت ليقف مست مل ناو هريغ لعبلا اهيلع طرتشي
 زاج ةقث تناك نا ليقو اه ةين الو ثالث وه ليقو ةدحاول هونت ملام
 اهسفنل اهقالط نا ناث لوق يفو 0 الف الاو اهب عفتناو ةينلا ىلع اهقيدصت

 ةدحاو وهف انالث همست ملام ليقو هونت ملام دحاو وهف اهل هقالط نم لدب

 نا ملعت امكو حصا رظنلا يف اذه ناكو هتمس ام اهف امناو اهل ةين الو

 الو ةمألل عستم حيحصلا يأرلا يفو ةمحر عورفلا يف ءاهقفلا فالتخا

 فلتخلا يأرلا نم عورفلا يف هل زاج امب هريغ وأ اذه يف عسوت نم فنعي
 . ملعأ هللاو هلها نيب هيف
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 لصف

 حاكنلا دنع فدلا برضو وهللا يف

 يتاللا يليلخلا انخيشل يبرغملا لئاسم نم اضيا ةلأسملا هذهو
 هدعب امف عجر لاق اذا هنا ةدعاقلا تفرع دقو بطقلا مامالا اهبقعي

 . هللا امهمحر بطقلا مالك هريغ نمو يلب يذلاو يليلخلا ةمالعلا مالك

 وه كلذ ما انل غوسي جم وزتلا دنع فدلا برض نا اهنمو لاق

 ؟ مكح نامز لكل ما لومعملا

 برض نا دقتعي لئاسلا اذه نا مهضعب يل ىكح : هريغ نمو
 كلذ نع ىهن نم باع هنا ىتح اركنم سيل ءانغ وا عاتجا عم لبطلا
 هنا تلقل ةئطختلا وحنب ةفراقملا عم هيف رذع ال لهجلا نا الولو هأطخر

 يف روذعم ريغ وهف كلذ يف رذعال هنكل هملع مدعل روذعم نيكسم

 . كلذ نع ىهن نم هبيع يفو ءانغ وا عاتجا عم لبطلا برض ةيلج هداقتعا

 وهللا تالا نم وه ليقف ءاهقفلا فلتخا : باوجلا ىلا عجر

 الف سرع يف ةرهشلا هب ديرا اذا ليقو لاح ىلع رسكيو ءيشل حلصيال
 كلذ نوكي نا الا رسكيو قرخيف ءانغ وا صقر هيلع ناك نا الا ركني
 سرع يف ناك اذا هنا اذه ةياغو ركذي فالتخا هيفف نايبصلا نم
 دق ةقراشملا انباحصاو رمؤي هب امث هنا يل ملع الو هزاوج يف فلتخمف

 . الصا هكرت ىلع اوقفتا
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 ثلاثلا بابلا

 اهجوز ىفزب تملع اذا ةأرملا ميرحت يف

 ةعبرأب اهجوز ءانزب تملع اذا ةأرملا ميرحت امأ : هللا هجر لاق
 وه امك امكاح ربخي مل ولو مرحت نا اما لب هل هجو الف هرارقاب وأ دوهش

 ةنعالملا ةيآ معن لوق وه اك هتقدصو اهربخا ولو مرحت ال نا اماو لوق
 نكت مل نا ليقف ةنياعملاب ميرحت كلذف هتجوز ىنز جوزلا ةنياعم يف تناك
 حكني ال ينازلاإ>:ىلاعت هلوق ملعا هللاو كلذ لصاو ميرحت نكي مل ةنياعملا

 بلكك ةفيفعلا ينازلا حكني فيك ىنزلا رمأل حيبقت وهو حلا ةيناز الإ
 : هسفن برشل ناسنالا هدعأ ءام يف غلي

 نايقتلي فيك هللا كرمع اليهس ايرثلا حكنملا اهيأ
 ينامي لهتسا ام اذا ليهسو تلهتسا ام اذا ةيماش يه

 . حبقا كارشالاو «ةقبط نش قفاو» : لاقيو

 هيف نغلو بالكلا ناك اذا ءام دورو دوسألا بتتجحتو

 طوحا وهو ميرحتلا بهذملا روهشم نالوق ميرحت وأ هيزنت كلذو
 حاكن الو خسن خ زاج دقو اعاجا ةدحوم كرشملا جم ورت لحم الو

 ءاطعا لاح ثالنلا زوجت و ةبئاصلا و ةينارصنلاو ةيدوهيلا ريغ دحوملا

 ءامسلا كمس يذلا هلل دمحلا باتك هبشي باتك يفو ةيزجلا نهموق

 يف نارقلا قالطا رهاظ وهو نوملسملا نهطلاخ اذا ةيزج الب نهزاوج
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 ىلع امأ ؟نينمؤملا ىلع كلذ مرحوإ» : ىلاعت هلوق يف ةراشالاو ةيباتكلا

 رجزلا ميرحتلاو ينازلاو ةينازلا حاكن ىلا امأو هرهاظ ىلع ميرحتلاو ىنزلا
 ناكو ناميالا يلماك ينعملاو قالطالا ىلع نمؤملاو ميرحتلا ال هيزنتلاو

 هللا لوسر هعنمف اهجورتي نا داراو ملسا مث ليق اميف قانعب ينزي رم
 ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكنيال ينازلا دنرماي» : لاقو نإ

 اذا ليق هنأكو ةيآلا لوزن ببس هتصقو «كرشم وأ ناز الإ اهحكنيال

 اهحكني نا قيلي ال ثيح ىلا حبقلا يف تفلب اهنا ةينازلا رما تملع
 . اهحكنت الف كارشالاب الاح أوسا نم وه وا اهلنمالا

 ينازلا : ىلاعت هلوق نا كاحضلا لوق نسحتسا دقو

 حاكن نع نمؤملا رجز داتعملا ىلع سسؤم مكح 0 حا حكني ال
 انزلا هناش نم يذلا قسافلا ثيبخلا ناو انزلا نع رجزلا دعب يناوزلا

 وا ةمقساف هلنم ةثيبخ يف لب ءاسنلا نم حلاوصلا يف بغري ال بقحنلاو

 ةملسملا يف لب ةكرشملا وا ةقسافلا حاكن يف بغري ال حلاصلاو ةكرشم
 يقت الا ريخلا لعفي ال كلوق لثم ةداعلاو ةقايللا يف مالك كلذو ةفيفعلا
 وا ةينازلا حاكن نا كلذو هيزنت كلذف ريخلا يقتلا ريغ لعفي دق هناف

 هيف لوقلا ءوسل ضرعتو اهل وأ هل قسفلا ةحابإبو قسافلاب هبشت ينازلا
 هيزنتلا ىلع ميرحتلا لمح ناو ميرحت ةيالا ليق دقو بسنلا يف حدقلاو
 لب هملسن ال هلثم يف بغري نأب داتعم ثيبخلا قسافلا ناك ناو ديعب

 سابع نبا نعو اهيف كراشي الو هب صتختل ةملسملا ةفيفعلا يف بغري
 اوداراو لاجرلا ملساو نهجاوزا ىلع نقفنيو نجوزتي ناوز يف ةيالا
 كلذ عنم يف ةيالا تلزنو انزلل نهاطعي امم مهيلع نقفنيل نهج ورت

 ةيناز الإ حكنيال ىنعم نا ىلع ءالؤه مه ةيآلا ف ههينازلاو ةينازلاوإ»

 اهجوزتي ال ةينازلا نا اوعمجاو ينزت نم حاكن ىلا الإ هسفن ليمت ال
 ىلع هسفن ليمتال ىنعم ىلع ةيآلا لمح هضقاني ال عامجالا اذهو كرشم الا
 .ةعس اندج و اذاو انيلع نقفنيل بئاتلا ركذ دعب ثحيي معن ةينازلا جم وزت

 تايار نلمعي يتاللا نأش هلبقي ال ىنعملا كلذ ىلع انزلا لمحو نهانقلط
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 .. خا «يلازلاو ةينازلاإ» . ىلاعت هلوق هلبقي الو انزلا ةدارا ىلع ةلالد

 أطي ١

 ز ولاو ةكرشم ما ةنمؤم ةيناز الإ ر ا ياز اط

 ارابخإ ناك بلاغلا ىلع لمح ناو ةيناز ريغب ينزيو ناز ريغب ينزت دق هناب
 موهفملا ناك يبنلا ىلع ا حضاولاب رابخالا يف سأبال نكل حضاولاب

 يبنل يبنلا نأ ىلع ةيآلا ىنعم نال ينازلاب ةينازلاو ةينازلاب انزلا زاوج

 ىلع لديو نارزب الا انزلا .ع نع ةينازلا يهنو ةينازب الا انزلا نع ينازلا
 يف هب ليق دقف ءطولا ىلع حاكنلا لمج امأو مزجلاب حكني ال ةءارق يبنلا

 يدنع يذلاو روهمجلا ضعب هبسنو هريغ اج وز حكنت ىتحل ىلاعت هلوق
 هتليسع قوذت ىتح» ع هلوق لثم ثيدحلا نم ءطولا نا دقعلا هنا
 الإ حكنيال ينازلاإ» ةيالا نا بيسم نب ديعس نعو «اهتليسع قوذير
 . حلا ه4ىمايألا اوحكناوإ ةيآب خوسنم هرخا ىلإ همةيناز

 اماع مكحلا ناك بيسملا نبا نعو نيملسملا ىمايأ نم ةينازلاف
 ه“ىمايألا اوحكناوإ» : ىلاعت هلوقب خسنو ةيناز الإ مهدحا جوزتي ال
 نم كلذ ىلا مضنا ام عم ه“يمكل باط ام اوحكنافإلل : ىلاعت هلوقو
 وأ ةينازلاب جوزتلا ةمرح نا ىلا موق بهذو ثيدحلاو تايآلاو عامجالا
 دسفي نيجوزلا دحا ىنز ناو نآلا ىلا ةيقاب ةبوتلا رهظت مل نا ينازلا

 مثا اهكسما ناو تنز اذا اهقالطب رمؤي نكلو دسفيال ليقو حاكللا
 دولج ناك اذا يه امنا ةفيفعلل ينازلا حاكن ةمرح نا نسحلا نعو

 . « هلثم الإ دولجلا ينازلا حكني 9ل» : :ك هنعو

 ىفز مث ةأرما ج ورت الجر نا روصنم نب ديعسو رذنملا نبا ىورو
 هل لحو كلثم ةدولجم الإ جوزتت ال لاقو يلع امهنيب قرفو دحلا مقاف
 اهجوزتي ال ةأرماب ىز نم ءاربلاو دوعسم نبا نعو مجري نا نع اعنام
 لمحو «لالحلا مرحبال مارحلا» ن هنعو امهريغ امهفلاخو انبهذم وهو
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 اهنأب هتربخأ اذإو مكؤاسن فعت اوفع» : للع هلوق ىنعم ةيآلا مهضعب

 تمرح ىز هنأب اهربخا اذإو ةقرفلا ةدارإب ةمهتم اهنأل هيلع مرحت مل تنز
 اهتمرحمب ىنز ناو فالتخا اهتمرح يفف هبذكت مل ناو هبذكت ليقو هيلع

 تنز اذا هصن ام نامع لها نم انباحصا رثا يفو اهربخي مل ولو تمرح

 لجرلا ىنز اذاو لوق يف يا اهجوز ىلع مرحت مل اهانز رتتساو ةأرملا

 تنياع اذاو ميرحملاب لوق هيف لب تلق ىمتنا عامجاب مرحت مل هانز رتساو
 ةيناز الإ حكني ال ينازلا : لاعتو كرابت هللا لوق ليلدب تمزح انزلا

 ىلع كلذ مرحو كرشم رأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ
 . ملعا هللاو ةنياعملا عم ةنعالملا ةيآ كلذ يف تلزنو نينمؤملا

 ميف لخدي مل وا يناثلا اهب لخدو تجؤزت جوز تاذ نع لئسو
 ؟ لرالا ىلع مرحتف هلوخد فرعي

 اهنال اهرارقإب ال ءادهش ةعبرأب هعم اهانز حصي هنا : باوجلا

 وا اهرصع يف هتماقا ءافتنال مجرت ال ثيح لوألا نع اهسفنب تيث

 نود ءانمأ لوق الو هلوق لبقي ال قساف هنال يناثلا رارقاب الو ةهبشل
 ةدعلاب تطاتحا لوالا ىلا تعجر اذاف هرارقال مجريو ناك ولو ةعبرا
 لوالا نع لصفنت نا بجاوف لوخدلاب تققحت اذا اهسفن يه اماو اهف

 لتقت ال ك هلتقت الو لحلا هنم بلطت ةدايزو ءادف نم نكما ام يناثلاك
 . جوز تاذ اهنا فرعي ل يذلا ينانلا

 ةحص سفنب لوألا ىلع مرحت ال لوق ىنعم نع : تلأسو
 ضعب ةرابعو يناثلا ترغو لوالا تناخ اهنال ريخالا ىلعو لوخدلا
 . هترغ اهنأل ريخألا ىلع الو هتناخ اهنأل لوألا ىلع اه قادص ال

 اك جراخلا يف ال فصولا يف مرحت اهنا رثألا دارم نا : باوجلا
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 نوكت امب الإ مرحت ال ليق دق هنا رخآلا رثألا لوق هلل دمحلاو اذهب حصنا
 تلق امناو ترقا اذا مجرتو قادصلا درت دحلا اهيلع هب بجيو ةيناز هب

 نا هل لوق يفو اهب لوخدلا يف اهقدصي ال نا لوألل نأل جراخلا يف ال
 نا زوجيو غلي ملو اهقدص ولو مرحت ال لوق يفو اهايإ هقيدصت يقلي
 اهيلع بجي هنا ىنعمب اهبناج رابتعاب جراخلا يف مرحت اهنا رثالا دارم نوكي
 هناو هل فاشكنالاو هترشابم اهل زوجيال هنأ و هيلع ةمرحم اهنا ملعت نا

 اضيا هنا ملعت ليقو لاملا نم هيلع تردق امب عتمتو يدافتف اهيلع مرح
 نا وهو طسوألا لوقلا قحلاو هيلع مرحت ملو اهيلع مرحم ليقو اهيلع مرحم
 زوجت ال ذا اجراخو افصوف ةنيب تناك ناو افصو هيلع مرحتو اهيلع مرحي
 ىأر ولو اهيلع مرحي الو هيلع مرحت ال لوق يفو مارحلا ىلع ةدعاسملا
 مرحت ال لوق اهيفو انباحصا بتك يف لاوقا هذهو ينزي رخآلا امهدحا
 ميرحتلا حيحصلاو ملع ولو اهتنباب وأ اهمأب وه وأ هنباب وأ هيبأب تنز ولو
 . ءادهش ةعبراب ءىيج ول اك اهانز دهاش وآ اهقدص اذا

 اناعل هللا تبني مل هنم اهل مرحم انزلا نا الول هناف ناعللا ةيآ ةجحلاو
 ناعل الف انزلاب هتفذق ناو ناعل الب اّيلخ الاو اعفارت اذا نكل امهنيب
 اهايإ هفذق عمتجا دقف رهشألا يف هيلع تمرح اهدنع حص نا نكلو

 يناعم نم ناو امدعو اتوبث ناعللاب اتوافت ولو ميرحتلا ف هايإ اهفذقو

 نا لبق امهنيب قرفل اهيلا بسن امب ترقا مث ناعلل اعفارت ول نا ةيآلا

 هيلع اعمج ريخألا ىلع اهتمرح تسيلو مجرت نأ الإ هعم كرتت الو مجرت
 ًادبا مارح . امارح ءىطو جرف لك نا هللا همحر ةديبع يبا لوق وه لب

 لرألا اهقراف اذا ريخألل لحت دقف هريغ لوق ىلع اماو انز دمع الب ولو
 دقو دمعتي مل ذا اهيلع مرحم وهو هل لحت يهف دقع ديدبتو ةدع دعب
 يف ام اذه اهجوزت ىلع بقاعتو هج وزت ىلع بقاعي ال هنا ىنعمب تدمعت
 زوجت ال ذا بقاعيو رخآلا ىلع لك مرحي هنا نم رم ام يل يذلاو رثألا
 اذا هناو اهتلازا ىلع ردقو اهب ملع دقو امهرارقإلو ةيصعملا ىلع ةنواعملا
 الهج مارح ءطو امهنيب ناك وأ هتدمعت وا ةأرماب انزلا لجرلا دمعت
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 هللا لوسر لاق مرحو تمرح مارح هنا ملعلاب كردي ام وهو هتمرح
 لاقو «ادبا نايناز امهف اهج ورت غ ةأرماب ىنز لجر اميأ» : ن

 : هلوق يف اهنع هللا يضر ةشئاع نعو «حافس دعب حاكنال» : ه

 . هتينزم حاكن ينازلا ىلع مرح هنا نينمؤملا ىلع كلذ مرحول

 اهب هج وزت :لاقف اهب ىنز ةأرما جوزت نمع ةباحصلا ضعب لئسو {.
 اهفاشكنالو مرحملا ءطولل ارارمتسا دشا اهب هج وزت ناههج ووهانز نم رش
 :تلا ةيصعم نم ةمرح دشا ىهو ةعدب هناو اهل هفاشكناو هل

 انباحصا ةياورو هتمرحف كلذ نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلئسو
 امهنيب لعجيل و اهج وزتيال ةأرماب فز نم هللا همحر ديز نب رباج نع هللا مهمحر
 نا هللادبع وبا لاق رنألا يفو لعفيلف اهيلا رظنيال نا ردق ناو رضخالا رحبلا
 ةعبرأب ملع يا اهب زاج هنا ملع اذا هريغ اهجوزتب اهجوز ىلع مرحت ةأرملا
 ىخرا وا اهب الخ نا هلوق لبق تركنا نا رثألا يفو ةدهاشمب وأ دوهش
 مدع ىلع اقداصت ناو اهدر لرأللف الاو هدر وأ اباب قلغأ وأ اهيلع ارتس
 هرارقاب اهب لخد هنا ملعي رثألا يفو ميرحتلاب لب همدعب مكحي مل لوخدلا
 . دعبو يناخلا جوزلا ءاعداب وا

 اهسفن يف ىه اماو رارقالاب لوألا لع مرحتال هنا رهاظلا مكحلاف

 نإ الإ مرحت الف ةهركملا فالخب لوخدلاب تملع اذا اهيلع مرحي هنإف
 ءالختسالا الإ اهع قبي ملو ةهاركلا ىلع تيقب ناو هاركالا دعب تيضر

 ةجح قيدصتلا نا انلوق سنتالف دعبو مرحت مل اهيصاعت عم يرورضلا
 يف هب رومأملا سفنلا ءاتفتسا نع ضرعت الو بيرلا ةبناجم بوجوو
 اك لوخدلاب۔ قدصي دقف نوتفملا كاتفا ولو يدحلا
 يفو هلوخدب فرعي ل ولو يلاثلا اهدر اذا هيلع ةدعلا بوجو هبساني

 وأ بابلا وأ رتسلا ءاخرإب لوألل اهتلاخ وأ اهتمع وأ اهتخا لحت رثألا
 يناثلا ءاعداب وأ اهرارقإب لوخدلا ملعي هنأب لوقلاو لوقلا اذهو ةولخلا
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 بيرلا ةبناحم بوجوو قيدصتلا ةيجح نم تركذ ام ىلع ناينبم
 . سفللا ءاتفتسا بوجوو

 ؟ هيلع تمرح هجوزل انزلاب رقا نمع : لئسو

 هبذكت ليقو ينزي هتدهاش نا اميس الو هيلع مرحت معن : باوجلا

 هتقدص ولو مرحت ال ليقو مرحت الو كلذ يفنتو اهبلق هقدص ولو رقا نا
 ينازلل اذكف زوجي ال ةينازلا حاكن نا ميرحتلا هجوو هتدهاش ولو ليقو

 هب رقا وا انزلا هنم تدهاش اذا هللا همحر ديز نب رباج لوقي ميرحتلابو

 . ةميپبب ىنز ولو ةعبرا هب دهش روا

- ١٥٥ _



 



 لصف

 هتجوز ءىطو نميفو ضيحلا يف ءطولا مزلي اميف
 اهربد يف ةيبص ءىطو نميفو توملا دعب

 حلا ... اهلبق يف ةمأ وأ

 ءيطو وأ اهاضرب اهلبق يف ةمأ ءىطو نمع هللا همحر لئس
 رثالا لدع يف قادصلا همزلي نيهجولا نيذه ىلع لهف اهربد يف ةيبص
 ؟ هللا كمحري كلذ انفرع ال ما رظنلا حيحصو

 تناك ناو دوقعملا قادصلا همزلي هنا ناعتسملا هللاو : باوجلا
 ةمأب ىنز ناك ناو لغملا قادصف دقعي مل ناو قادصلا اهل دقعو ةجوز
 ءارذع ريغ تناك نا اهرشع فصنو ءارذع تناك نا اهتميق رشع هيلعف
 هنا الإ ءاوس ربدلاو لبقلاو ةفشحلا بويغب الا مزلي ال نا هيف ام عسواو

 عيمج يف ركذلا سم دوقعملا نكي مل نا لثملا قادصو ناك نا دوقعملا مزلي
 . يبرغملا شيفطا دمحمأ ضعب لوق يف ندبلا

 اهتوم دعب هجوز ءىطاو ىلع نا ضعب لوق هجو نعو : لئسو
 ؟ رقعلا ثلث

 باتك يف دوجوملا نا عم هللا الإ هلإ الو لوق هنا : باوجلا
 تناك نا اماو اركب تناك نا رقعلا ثلث اهل نا رماع نب ىسوم خيشلا
 . ملعا هللاو ءارذعلا انهاه ركبلاب دارملاو رقعلا فصن ثلث اهلف ابيث

 هج وز ءَئطاو نع ةهبشلاب دحلا ارد لوقلا هجو نع :: لئسو

_ ١٥٧ 



 ؟ اهتوم دعب رقعلا فصن ثلث

 دودحلا اوأردا» : د هلوقل حيحص ردلا كلذ نا : باوجلا

 «انئايحأ ةمرحك اناتوم ةمرح» هلع هلوقب ضراعي الو «تاهبشلاب
 لثم يف ال دودحلل ءردلا لهو اهتوم دعب اهجوز ةأطوم ءانثتسا لاتحال
 ؟ هتوم دعب رخآلا نيجوزلا دحا لسغي نا اروهشم هءاج اك اذه

 حلا .... ضئاح انا لوقتف هجوز ءىيجي يذلا امأو : اضيا لاقو

 لاجرلا هركت ةأرما يل تناك يقهيبلا ىور امك هنع هللا يضر رمع نعف
 اهتدجوف اهتيتأف ةبذاك اهنا تننظف ةضيحلاب تلتعا اهتدرا املك تناكف
 سبح وأ رانيد نيسمخب قدصتا نا ينرمأف ك يبنلا تيتأف ةقداص

 اهقدصي مل هزر عم ةرافكلاب هرما امناو صفح ابا اي كل هللا رفغي لاقو
 . هنم دارملا ه ١ تقدصو هتربخا دق اهنال

 ح ج 27

- ١٥٨



 رصق .
 حاكنلا تريغ اذا ةيبصلا يف

 . حلا حاكنلا تلطباف تغلب ةلفط نع هللا همحر لئس

 الب هايإ اهلاطبا حصيو هلاطبا اهل نأب لوقلا ىلع ءانب : باوجلا

 اهسفن تراتخاف تقنتعا ةمأك هفيرعت وأ مكاح وأ ج وز قيلطت ىلا ةجاح

 برغملا بتك يف كلذل طورش ةلفطللو قيرفت وأ قيلطت ىلا جاتحت ال
 نولصوي ءانمأ دنع وأ مكاح دنع نوكي نا دب ال هنا الإ حضاو رمألاو

 مل اهغولب لبق تتام ول هنا كلذ ىلع اونبو اهروضح رسعت نا رمألا هيلا
 عمس ولو فالخ هلك كلذ يفو اهثري هنا يدنع يذلاو اهجوز اهثري
 دقع ءاش ناف هتتاف دقو اهعماجي نا هل زبي مل لاطبالا اهيف نم اهجوز
 رمألا طبضلف ءانمألاو ك احلا اماو دوهشو قادصو يلوب اديدج احاكن

 . ناعتسملا هللاو رمألا هدنعو رمألا يلو هللاو ليبس هراكنا ىلا دجوي الو

 ح جح ٣٥.2

 ۔- ١٥٩



 



 عبارلا بابلا
 نيب لدعلاو ةرشاعملا نم نيجوزلا ىلع بجي اميف

 ةأرملا زوشن يفو ءاسنلا

 ؟ اهؤازجو ةأرملا زوشن دح امو : هصن ام هللا هحر لاق

 ءيشب وأ نذإ الب ج ورخلاب وأ هشارف يف هتصع اذا هنا : باوجلا

 الو ىنكس الو بارشو ماعط الو اه شارف قح الف اهيلع هل هب بجي ام
 اهقوقح اهعنم اذا اهشارف يف هعنم اهف لحي الو نينس ولو بوتت ىتح قح
 روضح عم طقف جوز عم ثدحتلا لحي لهو اهضعب يف اهنايصع يف
 ؟ ىرخالا

 ملكتي اك نالوقي ام ىرخألا عمست تناك اذا زاوجلا : باوجلا

 هللا لوسر ىهن دقو عمست ةرضاح ةصفحو ةشئاع عم ق هللا لوسر

 ملكتلا كلو مهفي ال امب هملكت هلثمو رخآلا نع ناناسنا ىجاتي نا هت
 مل ام ةدحاو يطعي لهو اهريغ اذكو عامس الب ولو نيتنثا ةرضحب ةدحاول

 ؟ نهبجاو ىلع ةدايز ىرخالا طعي

 . رسلا وأ لدعلا ىلوألا نأ الإ ارهج وأ ارس : باوجلا

 اهنطو كرتو اهشارف نارجهب ةأرملا بدؤتو : هللا هحر لاقو

 اهزوشنب اهقوقح رئاسو سابللاو بارشلاو اهنع ماعطلا عطقو
 اهعاتماو اهشارف نارجهو بناجالل اهملكتو هنم نذإ الب اهجورخك
 اهعنم ولو اهئطو نم هعنم اهل لحي الو بتت مل ام نينسب ولو ءطولا نم
 نهيلا رظنلاب ولو قحلا وه جاوزالا نيب لدعلاو اهل قح ءطولاو اقح

- ١٦١ 

 



 بجاولا قوف اميف صخرو طوحالاو لصالا وه اذه نهعاتجا لاح
 ردقب نهسابلو نهبارشو نهماعط يف الا ةلادعلا بجت ال نا صخرو

 كلذ عمو نهنع هللا يضر هجاوزأ نيب ه للع هيلع لدع الو نهنادبأ
 رخآ تقو يف وأ رخآ اليل ةصفح نود ةشئاع عم ثدحتي دقف همزتلي

 . ةشئاع عم هندحت ليللا نم

 ح جح 2.مه

۔- ١٦٢



 لصف

 ةأرملا ىلع محرلا ةلص بوجو يف
 مهدالواو نيجوزلا نيب ةنكاسملا يفو
 ضعب تاجوز ىلا دالوالا ضعب رظنو

 : ىلاعت هلوق نأل ةردخملا ىلع محرلا ةلص بجتو : هللا هحر لاق

 هتف فخت مل نا اهلامو اهسفنب اهمحر لصتف ةرذخملل ةلماش محرلا ةلص

 رضعحتوأ زاج هل تبستناو ءاسن ةلمج يف هتملك ناو لجرلاب ولختالو

 تلسرا اهمئاق وأ اهوبأ وأ اهجوز اهعنم نأو ةأرما وأ لفط اهنع غلبيو
 ىتح ءاسنلل لماش لاجرلا باطخو ةئنهت وأ ةيزعت وأ امالس وأ الام

 نإ جوز وأ بأ نم هيلا باهذ نم اهعنام مثأي الو صوصخلا ليلد موقي
 لينلاو حاضيالا يفو باهذ يف ةلص اهل نأ يأ جاهنملا يف امك ةعيطق دري م

 لاسرال يفتكت ال رذعل الإ ةئنهتل وأ ةيزعتل لوصولا كرت يف رذعت ال
 . باتكو

 مهلك مهو نوج وزتم دالوأ هل ناك اذا لجرلا نا اهنمو : لاق
 الو ضعب جاوزأ مهضعب لباقي مهيبأ عم ةدحاو راد ف مهلكو هتحت

 ؟ ال مأ ةصخر كلذ يف له ءاسنلا رتتست

 قضي مل اعرش ةعونمملا ةنكاسملا سفن يف اوملس اذإ : باوجلا

 اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نم مش نيدبيال اضعب مهضعب ىري نا مهيلع

 نضضفي تانمؤملل لقوإ» مهراصبا نم اوضغي نأ نينمؤملا ىلعف اذه هنعو
 يف ماكحألا هذه نايب يف مظعلا هللا هعرش ام رخآ ىلإ نهراصبأ نم

 ۔- ١٦٣



 رادلا يف ناك نا هذهك ةنكاسملا يف مهلوق رهاظو ىفكو ميركلا هباتك

 . ملعأ هللاو عنملاف الإو تزاج ةدح ىلع ءيش لك نكاسم

 نمو ضعب ةجوز ضعب ةيؤر مدع نم هركذ ام : هريغ نمو
 هناف لئاسلا كلذ دارم سفن وه ام هديقل قداصي ل ةنكاسملا زاوج

 اههجوو اهسأرو هيخأ ةجوز رعش ىري جوزلا يخا نم وه امنا هلاؤس
 اهدضعو اهعارذو اهتحت اهيلي امو اهبدث ضعبو اهردص ىلعأو اهقنعو
 ءارمحو ءادوس ةغبصو زارطب نيزم وهو اهدسجل يلاتلا اهسابلو اهقاسو
 هب نيزتت امو ىبتشم نسح اضيا وه امم اهطسو ىلع هب دشت وأ امهريغ وأ

 امهريغ وا ةضف نم وأ بهذ نم وا ءادوس وا ءارمح وأ ءارفع ةمامع نم
 لها نم ادحا ىرأ الو اهرعش يل وأ اهنذا يف وأ اهلجر يف وأ اهعارذ يف
 لحي ال هريغك اهجوز وخا امناو كلذ نم ءيش ىلا رظنلا زيجي باوصلا
 كلذ يف ةنيز الو ةوهش الب اهيمدق نطابو اهفك وأ اههجول الا رظنلا هل
 يف اضيا فلتخاو ةاشتسملا عضاوملا هذه يف ةنيزلا تناك نا فلتخاو

 . مدقلا رهظو فكلا رهظل رظنلا

- ١٦٤



 لصف

 حطسلا قوف عامجلا ةلأسم يف
 نيمامالا نبب فالتخالا نم ىرج امو

 نينثالا
 يليلخلاو بطقلا

 قوف هتأرما عماج نم نا ءاملعلا ضعب لوق اهنمو : لاق

 اذا ديقم ما قلطم اذه له اقفانم ن دلوب امهنيب هللا ىضقو حطسلا

 ؟ ءامسلا نيبو هنيب لئاح نكي ملو ناك

 تملع دقو ملاع لوق كلذ نا معزي لئاسلا اذه نا : هريغ نمو

 نم كلذ نا معزيو وهس وهو يدلبو يرصع يف ناك هنال كلذ هنم

 هللا لوسر نع هركذ ثيدح ةلمج نم طلغ وهو ليعامسا خيشلا مالك

 لب كلذك سيلو اقفانم نوكي نأ دب ال ىنعمل ا نا مهوتي ن اكو دقع

 هنم يضقملا دلولا نوك ىلا ةليسو نوكي فقسلا قوف عامجلا نا ىنعملا

 اقفانم نوكي فقسلا يف عامج نم دلو نم لك هنا ال ةلمجلا يف اقفانم

 نم ةفاخم كلذ نع زرتحيلف نوكي ال دقو فقسلا يف عامجلا ببسب
 هناو غولبلا لبق هرغص نم اقفانم نوكي هنا مهوتي ناكو هيف عوقولا

 هب ملعلا قفتا اذا هلبق ولو هنم أربتيو غولبلا لبق ولو قافنلاب هيلع مكحي
 لكشتسيو مالكل ا ىنعم وه كلذ نا يعديو فقسلا يف عامجلا نم هنا

 نأ هل سيلو هايإ هانمّهفو مالكلا ىنعم هل انيب دقو هنع لأس ىتح كلذ

 ىري ىتح غولبلا دعب ولو فقسلا يف عامجلا نم هنا ملع ولو هنم أربتي
 وا ةءاربلا بجوي ام ىري ىتح قافنلاب هيلع مكحي نا الو ةءاربلا بجوم
 هيلع مكح و فقسلا عامج نم هنوك درجمب هنم أربت ناف كلذ هنع حصي
 ملو مالكلا ىنعم ريسفت يف بصي مل هنا لصاحلاو اكلاه ناكف قافنلاب

- ١٦٥ 



 كلذ نا هلوق هيدؤيو مالكلل ىنعم سيل ام ىلع باجا هنال بيجملا بصي

 رخآ ف مالكب ءاج ثيح سيلدتلل هتبسن ىلا ليعامسا خيشلا مالك نم

 نا ملعاو صقن هناف كلذ نم هاشاح ثيدحلا نم هنا مهوي ثيدحلا

 نم نا ىعدا نم لئاحلا مدعب دييقتلا ىلع قلطم كلذ نا صن ثيدحلا
 لوقي نا اديق كلذ ناك ول هعنمي امو نايبلا هيلعف هيف لئاحلا مدع

 امو حلا ىضق اذا هناف ءامہلا نيبو كنيب لئاح الب كتأرما عماجت ال

 يف هل دارم سيلو فقسلا ءاقب يبل ا نوك مهؤت ةرابعب ربعي نا ىلا هئجلي

 . هزع هتحاصف عم مكمعز
 ال ظفلب يوارلا ربعف ىنعملاب يورم ثيدحلا نا ىعدا نمو

 يلعاي» تاياورلا ضعب يف نا هتركذام ىلع لديو ليلدلا هيلعف قباطي

 لهف «اقراس نوكي دلو امكنيب ىضق ناف رادلا حطس يف كلها عمابتال

 يف مصخلا نكمي سيلو ؟ اقراس دلولا نوكل ةلمجلل اببس حطسلا يف عامجلا
 ببسب ناك ول اضياو مهفاف ءامسلل فشكنم فقسب فقسلا صخي نا اذه
 هزاجاو راهنلاب عنملا صخل ءامسلا فاشكنال حطسلا قوف عامجلل عللا
 يف قلطا امك قالطالا ىلع اهريغو ءامسلا نع سابل ليللا نأل ليللاب
 دارا لاقي الو راهن نم اليل صخي ملو عنملا قلطا دق وهو سابل هنا نآرقلا
 اداعا راهنلاب ديقتلا كرت يوقي امنا لوقن انال سابل ليللا ةيا ليلدب راهنلا
 . مهفاف رتسلا مدع ةلعلا نا ثيدحلا يف ركذ ول ةيالا ىلع

 اذه ةدعاق نال ملعأ }١ل هب انأو ملعا هللاو : باوجلاو . . عجر

 . ماكحألا هيضتقت ال يبيغ رمأ ىلع 7 مالكلا

 درف لك ىلع ال ةلمجلا ىلع ثيدحلا كلذ يف نا : هريغ نمو
 . ماكحأ الا هتضتقا حيحص وهف

 نم ءامسلا تحت عامجب دولوملا ىلع قافنلاب عطقلاف : عجر

- ١٦٦



 فرعي الو سايقلا هبجوي الو رظنلا هب طيحي ال ءيش دوجوم لئاح نود
 . رثألاب

 ءيش وه امناو رثألا يف دوجوم ريغ هلك كلذ معن : هريغ نمو
 يف مالكلا ناف هيف مالكلا يف سيلو طيلختب نافلخ نب ديعس هعرتخا
 اك هيلع دودرم وهف ديعس معز اك ءامسلا تحت ال فقسلا ىلع عامجلا

 قوف عامجلا نا اقفانم نوكي نا هلوق ىنعمو هب ءاج ام ىلع نايذهلا دري
 بابسالا نم ال اقفانم هغولب دعب دلولا نوكي ام بابسا نم فقسلا
 نا نمؤي ٦ ليق هنأك يتأي ال دقو يتأي دق يذلا ببسلا نم لب ةمزاللا

 دقو هيف عوقولا نم يذ لب قافنلاب اعطق مالكلا سيلف اقفانم نوكي
 دعاوقلا يف روكذم هلل لع هللا لوسر نع رثا مالكلا كلذ نا تملع

 ايهنم عامجلا كلذ نوكو فقسلا ىلع عامجلا ةلأسم يف مالكلا نركف

 ءانب امأو رثألا يف دوجوم قح عوقولا نع ريذحتلا ىنعملا نوكو هنع
 رنألا ف تبات ريغ هنع يبنلا نوكو ءامسلا تحت عامجلا ىلع مالكلا

 مدعو مهفلا ءوس نم طيلختف دلولا قافنب عطقلا ىلع ىنعملا نوكو

 . هلئاس نم هيلا ىرس نافلخ نب ديعس نم عالطالا

 حصي وأ هللا باتك نم تبني نا الا هلاق نمت ملسي الو : عجر

 اميف مهنع كلذ ةحصب يل ملع الو رشبلا ريخ هئايبنأو هلسر نم دحا نع

 .. يعدملا وهف مهريغ نم هب لاق نمو يعم

 هللا لوسر نع ثيدح يف كلذ نع يهنلا تبث دق : هريغ نمو

 هنع مكاهن اموؤ» : هلالج لج هللا لاق دقو لسرلا ريخ وهو هلت
 لجا نم وهو ليعامسا خيشلا ثيدحلا كلذ ركذو هماوهتناف
 ام وأ ةرخآلا باقع نع ديدهتلاو بيهرتلا باب نم كلذ ركذوءاملعلا
 نم فيكف ةقث ريغ نم ولو لبقي بيغرتلا يفو هيلا لصوي ام ىلا يدؤي
 : هصنو هب ملعي مل وأ نافلخ نب ديعس هب ملع حيحص ثيدح كلذف ةقن

- ١٦٧١



 نم نمؤيال دلوب امكنيب يضق نا هناف اريثك عامجلا دنع ملكتتال يلعاي»

 الو دلولل ىمعلا ثروي هناف كتأرما جرف ىلا رظنت الو سرخأ نوكي نا
 ةوهشلا ىلع ةوهشلا عقت ال يك ةقرخ اهعمو ةقرخ كعمو الا اهعمابت
 ناذالا نيب الو ىحضالا ةليل الو رطفلا ةليل اهعمابت الو ةوادعلا عقتف

 ىلع كتأرما عماجت الو اراشع نوكي دلوب امكنيب يضق ناف ةماقالاو

 ةليل يف عامجلاب كيلعو اقفانم نوكي دلوب امكنيب ىضق نا هناف فقسلا

 . ه ١ «ىلاعت هللا باتكل اظفاح نوكي دلوب امكنيب ىضق ناق ةعمجلا
 عقاو تاروذحملا كلت نم ائيش نا دارملا سيلو { ملعأ هللاو ثيدحلا

 كلذ وحن نم ءايشا مك و درف لك يف ال ةلمجلا يف تاروذحم يه لب اعطق
 . اهفلخت دهاشم

 ةدعاق وا نظب نوكي نا اما رظنلا يف ولخي ال هنأكو : عجر

 ثيدحلا وهو يعرشلا مكحلاب هنا تملع دق : هريغ نمو

 هبجوي هنا ملعا ال بطلاو ائيش قحلا نم ينغي ال نظلاف : عجر
 هوباو غ ولبلا لبق تام نا دولوملا اذه نا ىلع عامجالا ليلدب امزج

 نيذلاو : لاعت هلوق نم صللا ف تبن امل ةنجلا ف هعم رهف يلو نمؤم

 ناو هنملاو دمحلا هلو هئمهتيرذ مهب انقحلا ناماب مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ

 رزو ةرزاو رزتالوإ» هريغ لعف نم ناك امب هللا هذخاؤي ملف غلبو شاع
 قولخلا ناف قافنلل الا حصيال ةنيطلا ثيبخ ناك هنا لاقيالو ه؛4ىرخأ

 دالوا نا خ حافس اذه يف امو عرفلاو لصالا بيط حاكنلا بيط نم

 نا لقن الو لقع عنمي ال نيحفاسملاو قوسفلا يف نيكمهنملاو نيكرشملا
 قحلا ىلا مهاعد ناكو فيلكتلاو دبعتلا مهنع لازل الاو نينمؤم اونوكي

 . هريغ باوصلا نا مولعمو اثبعو ةجاجل
- ١٦٨



 امهلمشي مل عامجالاو صنلا نأل طيلخت اذه نا : هريغ نمو
 دلولا نوكل اببس نوكي فقسلا يف عامجلا نا يف مالكلا نال هيف مالكلا

 فقسلا يف عامجلا دالوا نم درف لك يف ال ةلمجلا يف غولبلا دعب اقفانم

 هللا نا لوقي ادحا نا نظا الو غلاب ريغ تام نميف صنلاو عامجالاو

 يف نافلخ نب ديعس ركذي نا نع الضف هريغ لعفب ناسنالا ذخاؤي

 نا نظا الو هريغ لعفب ناسنالا ذخاؤي ال هلالج لج هللا نا باوجلا
 يف هيبا عامج ىلع هل ةذخاؤم هغولب دعب اقفانم دلولا نوك نا لوقي ادحا
 هريغ لعفب ادحا ذخاؤيال هللا نا باوجلا يف ركذي نا نع الضف فقسلا
 لوقي نا نع الضف قافنلل الا كلذ حلصي ال لوقي ادحا نا نظا الو
 نولوقي باوصلا لها لب قافنلل الا حلصي ال ةنيطلا ثيبخ هنا لاقي ال

 رثأتي دقف ةلمجلا يف غولبلا دعب هنم قافنلا لوصح ىف ل بسني كلذ نا

 وا كرشملا دلو نأب اضيا لئاق الو ثيدحلا ىنعم كلذ ناو رنأتي ال دقو

 مصخلا لع درلا ضرعم يف هركذي نا نع الضف انمؤم نوكي ال قسافلا
 نم نا هؤاعدا طيلختلا كلذ نم مظعاو كلذب لقي مل مصخلا ناف
 ثبع قحلا ىلا هئاعدا ناو دبعتلاو فيلكتلا هنع لوزي هتواقش تملع

 ةبجاو يهف اهيلع ةباثالاو اهلوبق ديقب ال تاذلاب هللا اهقحتسي ةدابعلا ناف
 هناحبس هللا ثعب دقو يحولا نامز يف يحوب يقش هنا هسفن ملع نم ىلع
 دعب ءايقشألا ءالؤه ىلا اضيا مهنعب و ءايقشا مهنا ملع دق سانأ ىلا هلسر

 هسفن ملع نم نوكي نا طيلختلا كلذ ىلع مزلو ءايقشأ مهنأب مهملع

 تامرحملا هل حابت هناو هللا مظعت همزلي ال ناو هيلع هلل قح ال ةواقشلاب

 ءاس هنا لصاحلاو كلذ لثم دمعتي نافلخ نب ديعس نظا ال طلغ اذهو
 . أطخلا يف اعقوف لوؤسملاو لئاسلا مهف

 لك» نا لقع هللا لوسر انديس نع يورام حيحصلا ؛ عجر
 اونوكي نأ زوجيأ نيملسملا دالوأب كنظ امف «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم
 يف عامجلا اذه يف هللا اهقلخ ةفطن نم اوقلخ مهنأل الإ ةلعل ال نيقفانم
 ؟ نيدلاو يأرلا

- ١٦٩



 عامج نأش يف روكذملا ثيدحلا ناف طيلخت اذه : هريغ نمو
 ةرطفلا ىلع ةدالولا ثيدحو اقفانم غولبلا دعب نوكي هنا هانعم فقسلا
 ريغ قافنب نظلا سانلا ىلع كؤاعداف امهنيب ةافانم الف غولبلا لبق اميف
 . مهيلع رزهت هقافن مهتابثاب كمزج وأ غلابلا

 طرش ريغ نم لممَج رهظ ىلع ولو هزاوج رنألا يفف : عجر
 . لبج وأ ةالف وا حطس يف هنوك نع الضف اهريغ الو ةكيرا

 لبج وأ ةالف وا لمج رهظ ىلع ولو هزاوج تبث معن : هريغ نمو
 . كلذ يف زاج ولو حطسلا قوف قالطالا ىلع هنع يبنلا تبث نكل

 الا سابللاب ارتتسي نا امهيلع بجحال هنا عامجالا يفو : عجر

 رماوألا نم هيفام عد سانلا نم دحأ امهاري نا زوجيال نم نوكي ثيح

 قافنلا بالا ىلع زوجي ال اهب لالخالا نكل ةيبوجولا ريغ اهناف ةيبدالا
 . قاطي ال ام فيلكت نم هقح يف وهو نبالا نم هب فيكف

 بألا نا عازن ال هناف سانلا ىلع رزهت اضيا اذه : هريغ نمو
 هعامج نم نوكي دلولا نا ملعي مل عامجلا لاح يف هنال كلذب قفانيال

 قافنلاب فقسلا ىلع عامجلا هيف رثأتي هنا يردي الف ناك ناو 3 ال وا
 دلولا نا يف عازن الو ميرحتلا نم ةيرقلا ةهاركلا كلذ يف يبنلاو ال وا
 نم هقح يف كلذ لاقي نا نع الضف قافنلاب هفاصتا حصيال غولبلا لبق
 . قاطيالام فيلكت

 ررضو ط ه د زوملا , ررض نإف ىذأ نم هب 11 ضا ذ عامجلا

 ولو نادبألا ةرضم نم مظعأ نايدالا يف ررضلا نا كشالو ينيد قافنلا

 هحئاصن مهنيب تلوادت امك لوقلاو لعفلاب ةماعلا هنع ذخال هنع هن

- ٧٠ ١ ۔



 . لوبلا ةلأسم يف ىتح اذه ريغ يف هداشراو

 دنع روكذملا ثيدحلا يف عراشلا هيلع هبن دق : هريغ لاق
 . لوبلا ةلأسمو ضيحلا يف عامجلا عنم ىلع هتن اك دعاوقلا

 تاولفلا يف نونوكي يداوبلاو بارعالا رثكا نا عم : عجر
 ةياغ يف ناكف مهيلع دكؤي نا ديدسلا يأرلا ىضتقم ناكف يداوبلاو

 قافنلاو رفكلا ةفأش لاصئتساب ثعب هيلع هللا تاولص هنال ديكأتلا
 مل انيدل هنم كلذ حصي مل ناو قاقشلاو روجفلا ىلا يدؤي ام لك عطقو

 فقسلا قوف عامجلا نأش يف مالكلا ناف وهس اذه : هريغ نمو
 لهأل فقس الو دعاوقلا يف روكذملا ثيدحلا يف هنع يهنلا درو دقو

 . ةيدابلا

 نا ىسع هتدروا نكل رنألل هب اضراعم اذه لقأ ملو : عجر

 اهتحصب طحي ملو يمهف نع تبرغ اهنا يلوق ةياغو ربتعا نمل اباب هللا حتفي
 . مالسلاو لقيلف اريصب هماكحاب وا اريبخ هب ناك نمف يملع

- ١٧١



 



 سماخلا بابلا

 ءاليالاو نآربلاو علخلاو قالطلا لئاسم يف

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب هللا همحر لاق
 اهّنعي اناما اهٹثرويو انامع لصي مالسف { دعب امأ ] ملسو هبحصو هلآو

 جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم ادشاح هل ريخلل نوكيو ادشار خيشلا صخيو

 : كتلئسا ةباجا يف الئاق جاحلاو برآملا هل تيضق فسوي

 نا امأف ، قلاط تنأف الاو اذك يتتيطعا نا هتجوزل لاق نم نا

 متي ىتح اهعامج هلف ىواس وا رثكا وا رهشا ةعبرا نم لقا اتقو صخي
 ىتح اهبمي ال هنا دارا ناو اقالط ناك هطعت لو ت ناف هطعت لو تقولا

 بويغب قالطلا عقو اهّنسم ناف اقالط هب ناك اهّسم هنا ىتح هيطعت

 جارخالاب و ثكملاب وا ضعب لاقو ددرتلابو ةدايزلاب ميرحتلاف ةفشحلا

 رهشا ةعبرا تمت ىتح اهسمي مل ناو حاكنلا ماب الإ قلطت ال نا صخرو
 لاحلا ىضم ناف لاحلا يف ينطعت ل نا دارا ناو مهناف هب جرخت ءالياف

 . نيحلا يف تقلط

 اهدري هنا رثألا يفف . قلاط تنأف ديز مدقي موي لاق نم هناو

 نامزل ١ قلطم دارمل ا تلق اهدر دقف تقلطف اموي ءاج اذا ىتح موي لك

 نا موي لك لوقي هنا موي لك يف اهدر ىنعمو اهمويو ةليللا وا راهنلا وا
 نكل اهعجار دق هنا ارهظ ءاج هنا قفتا اذا ىتح اهتددر دقف ديز ءاج

 اهعامج هلو بهذملا ىلع ديز ءيجمب طورشملا اهدر ىلع دهشي نا دب ال
 دوهشب ةعجرلا لبق هيف اهعماج موي ءاج هنا قفتا نا نكل موي لك
 .. اندنع تمرح

 ةنونيب هنع تناب اهنا رثألا يفف لجألا باتكب هجوز ىداف نمو
 - ١٧٣



 ةءاربو ءادفلا عوقوب مكحي نا ىلوالا تلق قادصلا نم أربي الو ءادفلا
 ىلع هيف ام لاطبا الا باتكلا عفدب ءادفلل ىنعمال ذا قادصلا نم ةمذلا

 الو ةنونيب الو ءادف ركذي ملو هيلا هتعفد ناو ءادفلا سفن كلذف ةقرفلا
 قالطلا ريركت اماو اضيا هنعو ءادف ةقرفلا ىلع اهتلطبا ناو ةمذ ةءارب

 قحلاف واو الب قلاط قلاط قلاط تنا وا قلاط تنا قلاط تنا قلاط تنا
 ليلدب الا تبني الو عرفف ديكأتلا اماو سيسأتلا لصألا نال ثالث هنا
 فطعلا يف لصالا نأل ثالنلاب كلذ نم قحاف واولاب كلذ ناك ناو
 لمع ديكأتلا دصق ىلع ليلد دجو اذاو هيف فلتخي نا يغبني الو رياغتلا
 نا لاق نمو اضيا لاقو اعطق ةدحاوف اهب لوخدم ريغ تناك ناو هب

 همالك فرص ىلع لدي ام دجوي ملو قلاط تنأف ارمع مث اديز تملك
 لاصفناب ديز نع ورمع ريخأتب اعيمج امهملكت ىتح قلطت مل هرهاظ نع
 عمجلا قلطم مث نم دارملا نا ىلع فرع نم ولو ليلد دجو ناو دحاو
 اذا تقلط ارمع اهميلكت مظعتسي نأب ةبترملا يف يخارتلل اهنا ىلع وا
 تملك نأ ال اعم امهتملك وأ ورمع ميدقتب وأ لاصفناو لاصتاب امهتملك
 . طقف امهدحا

 هيلعو حيحصلا وه قالط ءادفلا نا ةجح اماو : اضيا لاقو

 قالطلا ظفل نا يهف سابع نباو ديز نب رباج انمامإك اليلق الا ةمألا

 وا سبح نع حيرستلا هانعم قيلطتلاو قيلطتلا وه يذلا ردصملل مسا
 ال قالط وه هتمصع نم هتجوزل هنم كاسما كرت لكف كاسما كرت

 رثا يفو هطرشب وا لام طرش الب اهريغب ما قالطلا ةدامب ناك ءاوس

 : هصن ام هللا مهمحر نيينامعلا

 مأ قالطلا ءامسأ نم وه وأ اقالط ةءاربل ا اولعج نيأ نم : تلق

 ةقرافم قلطم يا ةنونيب قالطلا نا يعم لاق ةقرافملل مهنم دصقب

 يف هب قالطلاو ءادفلاب قالطلا فلتخا ولو دحاو ىنعملاو هنونيب نآربلاو
 الب قالطلاو اهيلا لاملا درو اهاضرب ال ءادفلا يف ةعجرلا مدعك ماكحا

- ١٧٤ _۔



 الإ عقي ال ذا هيف هكراشت هب قالطلاو هكراشت الو هنم لعف ءادف
 دقتعي لب خسف هنا رباج لوق يف ءادفلاب قالطلا يف ةعجر الو اهاضرب
 قالطلا ف اهعجاريو ادعاصف ارشع ولو ءادفلاب ادبا نيبت ال حاكنلا نا

 ميدقلا يف يعفاشلا لاق ديز نب رباج لاق اك لاقو اهنم ىضر الب يعجرلا
 روث وبأو قاحسإو دمحأو ةمركعو سوواطو دادغب يف هيلع ناك ام وهو
 ةقلطلا مث ءادفلا ركذ مث نيترم قالطلا ركذ ىلاعت هللا نال خسف هنا
 حلا .. ههىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط ناف لاقو ةنلانلا

 ةيعفاشلا نأ الإ اعبرا قالطلا ناكل اقالط ءادفلا ناك ولو
 كلامو ةفينح وبا لاقو تاقيلطت ثالث دحاو ءادف ىلع نيبت نولوقي

 ءاطعو بيسملا نباو دهاجمو لوحكمو يرهزلاو يرونلا نايفسو
 يف يعفاشلاو ناثعو يلعو دوعسم نباو نيسحلاو يعخنلاو يبعشلاو
 روهمجلا لوق وهو قالط هنا رصم يف ناك نيح لوقي ام وهو ديدجلا
 ناب ثحيو عيبلا يف هلاقالاك ىمسملا رهملا ىلع ةدايزلا زاوبب اوجتحاو
 ناك ول هنا اضيا اوجتحاو اهيلع قفتم ريغ ةلاقالا يف هيف ةدايرلا
 زم امع اوباجاو ةلاقالا يف امك ءادفلا يف هاركذي مل اذا رهملا اهمزلاخسف
 دوراد يأ يفو ناسحإب حيرست وال ىلاعت هلوق يف ةنلانلا ةقلطلا نأب
 لوقي هللا عمسأ ينا هللا لوسراي لجر لاق هنا يدسألا نيزر نع هريغو

 وهاذهوةفلانلا وه ناسحاب حيرستلا : لاقف ةنلانلا نيأف 4 ناترم قالطلا

 ينقلط هل تلاق اك ضوفب قالط وهف قالط ءادفلا نا وهو حيحصلا
 حرست وأإ» ىلاعت هلوقف اهسفن تمزلاام اهمزل و زوجي هناف اذك و اذك كيطعاو
 الب عقي قالطلا نا نايبل ضارتعا ءادفلا ركذف قلخلا ةياب قلعتمال ه“ناسحإب

 امب فوصوملا قالطلادعب وأ نينثالا دعب اهقلط ناف ىنعملاو ضوعب عقيو ضوع
 . ريسيتلاو دازلا نايميه ف كلذ ضعب تركذو مدقت

 هلوقب هل هجو الف نبتقيلطتب ةأرملا نيب مكحلا امأو : اضيا لاقو

۔- ١٧٥



 كاسمالا روصتي هل هناف ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ ىلاعت

 هللا لوسر لئس دقو جيورتب وأ ةعجارمب الإ نيترم لوصح دعب عرستلاو
 قالطو “ناسحإب حرست وأإل ىلاعت هلوق يه : لاقف ةثلاثلا نع لع
 . ةدحاو ةيباتكلاو ناتنثا ةمألا

 اهل هقلع نمل قالطلا عوقو مدع ةلع نع كلاؤس : اضيا لاقو

 سلجملا نع باهذلا دعب هتأربأو اهقادص نم هايإ اهئاربإب اهجوز
 اهرايخ ىلع اهنم هل يقب ءاربالا لبق سلجملا نع باهذلا نا : هباوجف

 ناو ءاربالا راظتنا يفف اقلعم رمألا ىقبي ىتم لاف ب لاق الاو تءاش ىتم

 اوج رخ و هسلج ف موق ىلع مالسالا ضرع اذا غلم ع هنا ك اليطعت ناك

 هلوبق مدع مكحب مهيلع مكح ةرواشم وا ةدم نيطرتشم ريغ نيتكاس هنع

 مالسالل مهوبق مدع يلع لدي مهنم ام لوصو لبق مهيلع مجهي ال نكل
 ةرافك و دحاو فلح وهف دحاو رما ىلع فلحلا ددع نا ضعب لاق اكو

 : هلوقك سارلا ىلا ربتعي اكو هعضوم نع لقتني مل ام ثنح اذا ةدحاو

 اذاوإ» : ىلاعت هلوقك و هبناجب ىأنوؤ» ىلاعت هلوقك و مهسوؤر اوولؤ»
 نودصي نيقفانملا تيأر .لوسرلا ىلاو هللا لزنا ام ىلا اولاعت مهل ليق
 ندبلاب مهضارعا ىمسف ههفطع يناثإت ىلاعت هلوقو ههيادودص كنع

 تايالا نم كلذ وحنو مهبولق ضارعال عبت هنال مالسالا نع اضارعا
 لوبق الف لوبقلا نع اهسفنل عطق لوبقلا ةدقتعم ريغ سلجملا نع اهباهذف
 هيف اهبلق مزج امبر ذا اناسحتسا سلجملا يف تماد ام اهل عسوتلاو دعب اهف

 نع بهذ اذاو اهف حصي ال هيفن دعب لوبقلا ىلا اهعوجرف لوبقلا مدعب
 اهبلق يف سيلو ناكملاو لأسي وهو نامزلا نافرظلا اهل عمتجا دقف سلجملا

 ةنكمأو ةنمزا ىلا امهنع تجرخو لوبق اهبلق يف و هب موكحم ربتعم لوبق
 هلوق يف نادبألاب يأ «اقرتفي مل ام رايخلاب ناعئابلا» هقلع لاق دقو ىرخأ
 نا ريبخ تنا نكل الوبق دجت مل اهلحم نع تجرخ اذا لاق نم ينب هيلعو
 ام قرفتلا لبق ام قاحلا يلجلا سايقلا ناو لوقلاب قارتفالا نا حيحصلا

 ةيعانقا تابسانم تايآلاو ثيدحلا نم هتركذ ام نأب ريبخ تناو هدعب

- ١٧٦



 خ ركني ملو لبقي ملف ماقف اهقادص نم هتأربا ناو رثألا يفو ججح ال

 كتلاسم بسانمو سلجا دعب هعنم ىلع لقالاو هزاوج ىلع رثكالاف لبق
 باهذلا دعب ءاربالا لبقت نا كتلأسم يف ةأرملل زوجي هنا رثكألا لوق نم

 هل عاب نا اذكو هللا همحر مئاعدلا بحاص لوق وهو يدنع حصا وهو

 نع مايقلا دعب لوبقلا مهف نا ىلعو مايقلا دعب لوبقلا هل ديقت الب ماقت
 الئل رابجالاو راتخاو نالوق هراكنا وأ كلذ عاقيا ىلع ربجي لهف سلجلا
 ليق اك كلذو فالخ كلذك دوقعلا رئاسو لاومألاو ج ورفلا لطعتت
 رخآ ءيش يف ذخأي وأ هعضوم نع مقت مل ام ءاشتسالا فلاحلل زوجي
 نا درلاو لوبقلا ىلع ربجت سلجم نع باهذلا دعب لوبقلا اه نا ىلعو

 . حيحصلا لوقلا يف اهيلطعتب جوزلا ررضت

 يراد نالف لخد نا هجوزل لئاق نع كلاؤس امأو : اضيا لاقو

 ءاليإ ال هنا : هباوجف .. قلطم وأ لوؤم وه وأ قلاط تنأف هبرضا ملو
 هبرض قالط الف لخدي مل ناف قلاط يهف هبرضي ملو لخد اذإف كلذ يف
 ىفتنيو لوخدلا عقي ىتح عقي ال قلعملا قالط اذهو هبرضي مل وأ
 لخد ناو هبرض نكمي مل نمو هبرض نكمي نم كلذ يف ءاوسو برضلا
 نا ليقو اقلطم جرخ ىتح هبرضي مل اذا قالطلا عقو هبرضي ملو اهيف وهو
 لخد ناو عقي مل جورخلا هليجعتل هنكمي مل ناو عقو رخأف برضلا هنكمأ
 . اهيلا وهف ةين هل ناك ناو هنكمي ام ردقب هل رخآ اهريغ يف وهو

- ١٧١٧ _



 



 لصف
 لفطلا نم علخلاو قالطلا ف

 قالطلا يف ليكوتلاو نونجملاو
 راهظلاو ءاليالاو

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب هللا همحر لاق

 نب رماع لماعلا ملاعلا خيشلا ىلع مالسف دعبو } ملسو هبحصو هلآو
 ةلأسم يا باتك يف الئاق شيفطأ فسوي نب دمحمأ نم دوعسم نب سيخ

 قلطي نمل زوجيالو امهقالط زوبي الف نونجملاو لفطلا امأف : اهصن ام
 لفطلا هنبا نع لجرلا يدافي نا ءادفلا يف ليقو ءادفلا كلذكو امهيلع

 يف ةصخرلاب ليقو الف امهتفيلخ اماو هوبا هنع يدافي نونجلا كلذكو
 هيف نوكي نا الا امهقافتاب ءاجو رذعل كلذ ناك اذا ءادفلاو علخلا

 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو 0 ه ١ سأب

 امهيلع لكوملا نم نايضامف ءاليالاو راهظل ١ امأو هللا همحر لاقو

 رمأ ةدشل زاجل لجرلا زاجاف لجر نعال وأ رهاظ وا قلط ولو قالطلاك
 تباث مّنقتم لح ءاليالاو راهظلا ينعا امهنا عم انزلاو لالحلا ءطولا

 . رذنلاو ناميألا فالخب

 ۔ ١٧٩ -



 



 لصف

 ةباتكلاب قاتعلاو قالطلا عوقو .

 لهف هدبع قتعو هتجوز قالط هديب بتكي نميف هللا همحر لئسو

 الو قالط همزلي ال مأ لوقلا نم حيحصلا يف دبعلا قتعيو هتجوز قلطت
 نايبلا حضاو نم كدنعام يندفا ؟ ناسللا قطن نم كلذ نوكت ىتح قنع

 نم ةب اتكلا نا لاق نم لوق ىلع جاجتح الا نم كلذ يف هب ليق امو

 ةئفلا باحصألا نم هيلع لمعلاو حصألا امو هسكعب لوق ىلعو مالكلا

 بتاكلا هكلس فراعلاو كلاهملا رش هللا كافك كلذ ىلا يندها ؟ ةيبرغملا
 نيعتي ال ما بتاكلا كلذ ركنا الاو هيلع كلذب مكحلا هل لهف هسفن ىلع

 . هآر نم لوق ىلع هديب كلذ بتكي انايع هاري نا الا هيلع مكحل ١

 ىلا مضنا دقو “تاينلاب لامعألا» : لاق قلع هنا : باوجلا

 درجمب قتعلاو قالطلا دقعناف تبتك اذا ديلا يهو ةحراجلا لمع ةيلا
 نيناسللا دحا ملقلا نا ءاج ام ظفلتلا ماقم كلذ ماقو ةينلا عم ةباتكلا

 لجو زع هللا لاقو امالك ةاروتلاك ةبوتكم يهو بتكلا هللا ىمسو
 هلبق هلقن ولو بوتكم وهو هللا مالك نآرقلاف يهللا مالك عمسي ىتحل
 لادلا ةيمست امالك بوتكملا ةيمست لوقي عناملاو ظوفحملا حوللا نم

 نا ةغللا لصا اضياو قولخلا ملكت وهو لولدملا مساب شوقنلا وهو

 قطنلا يف رهش مث مالك لاودلا نم اهوحنو ةباتكلاو دوقعلاو ةراشالا
 نم مهلك ةمألا هيلع ترج ام امالك ةباتكلا نوكل لديو حيرصلا مولعملا
 دقعلا وا هسفن ىلع رارقالا ىنعمب وه اميف نالفل طخلا نا ققحت ذا هنا

 هيلع زاج هبتكي نيح هانيأر اناب دوهش دهشو هل طخلا نا وه رقاو اهيلع
 بتكي نيح قطني هنوعمسي له دوهش فيلكت الب هنومضمب هيلع مكحو
 . بتكي نيح بتك امب قطن هنا رقي نا فلكت البو

- ١٨١ 



 ربعي امك هنع ربعي بتكلاو بلقلا يف امع ريبعتلا دارملا : اضياو
 رثكا ىقبي ال ضرع قطلل او مسج هناف طخلا رارمتساب دازو ناسللا هنع

 يركلا وأ تبثتلا ديرا املكو هيواسي نا لقا الو ىلوا وهف لاح نم
 ظفح وأ بتكب هيلع ظفوح نا الا توفي هناف قطنلا فالخب هيلا عجري

 ةراشالاب زاج اذاو ةراشالاب مالسلا در زوجي رثألا يفو لتخي ظفحلاو
 درلا يدنع حصي ال هنا الا دارملاب حصفا هنال ىلوا ةباتكلابف

 . قطانلل ةراشالاب

 حجحا ٥7٨2ه

.- ١٨٢



 لصف

 عجر اذا دوقفملا رييخت يف

 مزلي ال فيكو ةأرملاو نيقادصلا لقا نيب دوقفملا رييخت نع لئسو
 مزلي ال فيكو ينافلا حاكن حص دقو اهراتخا اذا حاكنلا ديدجت لرالا

 . نيقادصلا لقا لوالا راتخا اذا ديدجتلا ينانلا

 هل لاقف ءاج نجلاب ادوقفم نا يور انبهذم كلذ نا : باوجلا

 لاقف اهريغ كانجوز تئش ناو كتأرما كيلا انددر تئش نا رمع

 قورسم لاقو هريغ هب تجوز يذلا رهملا ذخاو هجوزف اهريغ ينجوز
 تيأرل قادصلاو هتأرما نيب دوقفملا ريخ هنع هللا يضر رمع نا الول
 نيب ريخ تجوزت دقو اهجوز ءاج نا ناثع نعو ءاج اذا اهب قحا
 هتأرما راتخا ناو رخآلا اهجوز ناك قادصلا راتخا ناف اهقادصو هتأرما

 ريخألا اهجوز نم اه ناكو لوألا اهجوز ىلا عجرت مث لحت ىتح تذتعا
 ءاش نا هتجوز يهف بئاغلا ءاج اذا يلع نعو اهجرف نم لحتسا امب

 اهقلطي مل هنال اهراتخا اذا ددبي مل امناو ريخي الو كسما ءاش ناو قلط

 رهظ ول هنا ىرت الا يناثلل اهحابا عرشلا نكل هل اهجوزتم ىلع ةيقاب يهف
 الا لخت اهنع هل امو ديدجت الب لوالا تمزل اهجوزتم تام دقو دوقفملا
 وا قادصلا لوألا راتخا اذا هدجي مل يناثلا كلذكو ,ءاش نا قالطلاب

 يف ريثك كلذ لثمو قحو يعرش هيلع وه يذلا جوزتلا نأل هتوم نيت
 . حاكنلا لئاسم

 لتق نم ىلع امايق هثرت لاق ضرملا يف اثالث هتجوز قلطملا نعو
 . دسافلا هدصقل ةضقانم هثروم

- ١٨٣ 



 اهقلطف قالطلا فوع نب نمحرلادبع ةأرما تلاس : باوجلا

 ءاضقنا دعب هنم ناثع اهنروف ضيرم وهو اهيلع تيقب ةقيلطت وا ليق ةَّبلا
 تناك اذا متي ال هناف ةعيرذلل دس اذهو قالطلل ةبلاطلا اهنا عم اهتدع
 ناتنثا تيقب وا انئاب وا اثالث اهقلطف قالطلا قلطم تبلط نا الا ةبلاطلا

 يف ةلعلا سنج ريثات نم هذهو متيف طقف ةدح او الا امهعق وا هتبلط املف

 وأ مكحلا سنج يف ةلعلا نيع ريثات نم ال ينزجلا قلحتسيف مكحلا سنج
 ارما لواح نم رثألا يفف مكحلا نيع يف ةلعلا سنج ريثات نم الو هنيع
 . ىقتا امم برقاو اجر امم دعبا ناك لجو زع هللا ةيصعمب

  

۔ ١٨٤ -



 لصف

 بئاغلاو رسعملا ةجوز مكاحلا قالط يف

 ةأرملا مكاحلا قلط نا عرشلا نايب يف امع هصن ام هللا همحر لاق

 اجوز حكنت ىتح هل لحت مل قفني ام دوجو مدعل رسعملا اهجوز نم
 . هريغ

 وا ةدحوم ةرح يهو لبق نيتقلط اهجوز اهقلط هنا : باوجلا
 وا ةرحلل اثالث تمت مكاحلا اهقلط املو ةما يهو لبق ةدحاو اهج وز اهقلط

 الاو ةيباتك تناك نا هريغ حكنت ىتح اهجوزل لحت ملف ةمألل ناتنا
 خسان نم اطخف اذه فلاخ امو اهاضربالا عجرت ال نئاب مكاحلا قالطف

 قلطم نئابلا قالطلا نأب الوق كلانه ركذي مث عرشلا نايب فلؤمل

 . نئاب مكاحلا قالطو هرجه يغبني لوق وهو ثالنلا قالطك

 اهنع باغ دقو هجوز ةقفن قطي مل نمو :رخآ عضوم يف لاق
 اسابلو انكس ىلاعت هللا ءاش امم وا اهلام نم قافنالا نم مزاللا تقفنا

 ناو هيلع ردق اذا كلذ هنم ذخؤيو دوهش لودعب ابارشو اماعطو

 اهسفن تقلط تءاش ناو قلاط يهف اذك لجا ىضم نا لاقو مهعراط

 وا اماع اهنع باغ نا هنا هيلع تطرش تءاش ناو كلذب هيلع مكح

 ءال ريخ وهف اهسفن قلطت نا اهل ددملا نم كلذ وحن وا نيماع

 اه لام الو ترطضا اذا اهتقفن ةأرملا ءايلوأ ىلعو : اضيا لاقو

 الو ىباو ىطعي ام دجو وا ندبب المع وا ام ابسكم دجي الو اهجوزل الو
 نأ رمألل يلوتم وا يضاقلل نوزيجي نوفلاخلاو ةقفنلا ىلع هربجي نم دجوي
 . لاحلا كلتب اهقلطي

- ١٨٥ 

 



 



 لصف

 فنصملا ىف ةدوجوملا قالطلا ةلأسم ىف

 عازنلا نم امهيف يليلخلاو بطقلا نيمامألل ىرجامو
 يليلخلا ةمالعلل يبرغملا لئاسم نم ىهو

 امو ؟ ال ما ةصخر هيفأ قالطلا ظفل ريغب قالطلا اهنمو لاق

 ؟ قالطلا ظفلب الإ قالطلا نوكي الو : فنصملا بحاص لوق ىنعم
 .. لاؤسلا ىهتنا

 كلذك تسيل فنصملا ةرابع ناف لئاسلا نم طلغ اذه : هريغ لاق
 ةرابع سفن وه امب لاؤسلا ديعيل اذه ىلع لئاسلا اذه لجر هن دقو

 نوكي ال لوقو اذكه هترابع صنو نيب اميف قحلا هجولا ىلع فنصملا
 هنا الا هبجوي امب املاع وا قالطلاب اهيلا دصق اذاف هسفن قالطلا مسا

 الف ءامسالا نم كلذ ىوس امو قالط وهف قالط وه يذلا همسا دصق

 مسا قفاوي ىتح هتجوزل هب ةدارالاو هب مالكلا ىلا دصق الو هب قالط
 ال ةدارالاب قالطلا بجوي نم لوق ىلع قالطلا هب ديريو قالطلا

 . ملعأ هللاو قالطلا ريغ وه يذلا مالكلا

 ةلاسملا هذه ف دحاو لك رظنيلف كلذب لمعي نا حيبا ال ينا غ

 وه امب ذخألا الا كل حيبا الو لوق ياو ذخأي باتك يا : لأسي هسفنل
 لبق اهركذ لاوقأ ال لباقملا لوق وه كلذو هيف لاكشإ الو حجار
 قالطلا نا لوق قالطلا ءامسا نم يه يتلا ظافلالا يف اوفلتخاو اهصن
 لاق اذا قالطلا ءامسا نم ءالؤه لك جارخالاو حيرستلاو قارفلاو
 دارا تقلط كتجرخأ دق وأ كتقراف وأ كتحرس وا كتقلط دق هتجوزل

- ١٨٧ . 



 ىلا مالكلا كلذب دصق اذاو قالطلا ءامسأ نم كلذف دري مل وا قالطلا
 جارخالا الا هئامسأ نم رستلاو قارفلاو قالطلا لوقو تقلط هتجوز
 نكل قالطلا هب داري ىتح قالطلا ءامسأ نم حي رستل ١ نوكي ال لوقو

 امهب دري مل وأ قالطلا امهب ديرا قالطلل نامسا امه قارفلاو قالطلا
 ظفلب قالطلاب اهيلا دصق اذاف قالطلا الا قالطلا مسا نوكي ال لوقو
 يف همالك نا ىلاعتو هناحبس هللا نذاب كل رهظيف رم ام رخآ ىلا قالطلا
 فلاف مالف ءاط قالطلا ظفل دارملاو اهانعم يدؤي اميف ال اهسفن ظافلالا

 ةزمه جارخالا ظفلو ءاحف ءايف ءارف نيسف ءات حيرستلا ظفلو فاقف

 . رداصملا هذه نم قتشي امو مجف فلاف ءارف ءاخف

 كلت نم دحاو مسا له كل نيب دقف لأ يفرح بسحأ الو
 ظفل وأ قارفلا ظفلو حيرستلا ظفلو قالطلا ظفل وأ ةعبرألا ظافلالا
 هيلا راشملاو فاقلاو فلألاو ماللاو ءاطلا وهو طقف قالطلا قارفلا

 يف مسا وه ام نيب قرفلاو حلا٠؛ هسفن قالطلا مسا نوكيال لوقو
 امنا ةيانك الو هل امسا سيلامو ةيانك وه امو قالطلل ؟ فنصملا باتك

 باتك يف يوني نأ الإ ال ليقو وني مل ولو قالطلا هب عقي هل مسا وه
 قارفلاو حيرستلاك ةينلا طرشب قالطلا هب عقي ةيانك وه امناو فنصملا

 ىلع كلبحكو قالطلا ءامسا نم نسل نهناب لوقلا ىلع جارخالاو
 طافلا ةعبرا يف الإ ىون ولو ةيانكلاب قالطلا عقي ال ذاش لوقو كبراغ
 دمحلاو هللا ناحبس لثم ةيانك الو هل امسا سيل امو ؟ هللا ءاش نا يتاتس
 لهف تلق ناو فالخ هعوقو يفف قالطلا هب ىون اذاف ديز ماق و هلل

 دمحم ظفل نا اك يبرع : تلق يمجع وا يبرع ءار نيتمجعمب ضرفلا

 ؟ مسا مأ قالطلا يف ةيانك وه لهف تلق ناو يمجع هب قطن ولو يبرع
 هاوس يمجعألا اذه فرعي ل ولو كمكح كل كلوقك ةيانك : تلق

 يذلا ظفللا امف تلق ناو ةيانك هنوك نع جرخي ال هيلع هتفرعم روصقو

 وه : تلق ؟ ةيانك ال مساو كتقلط ظفل دارم يمجعالا اذه مالك يف وه

 ءابف ةحوتفم هيتحت ةانثم ءايف ةحوتفم ةلمهم نيسب «جما مغبيس» : هلوق

۔ _ ١٨٨



 ممف ةحوتفم ةزمهف ةنكاس ممف ةحوتفم ةمجعم نيغف ةنكاس ةدحوم

 امناو نكاس وهو هسيلو نيش هنأكو هسيلو ميج هنأك فرحف ةحوتفم
 ءالؤه لثم ولو ديكاتلل كتقلط مهلوق يف ديدشتلا نأل جمأ ظفل تدز

 ٠ هللا ءاش نم الإ هل اوهبتني ل نيرصاعم ١

 يدنع اميف ةرابع فنصملا بحاص مالك : باوجلا ىلا عجر

 . قالطلا هب داريو مهفي ظفلب الإ عقي ال قالطلا نا نع

 ناك ول كلذ نع ةرابع فنصملا مالك نوكي هنا :هريغ نمو

 همالك كل تقس دقو كلذك سيلو لئاسلا هدروا امك همالك صن

 قالط وهف هنم كلذ مهفيو قالطلا هب داري ظفل لكف : عجر

 لب ةينايرس وأ ةيناربع وأ ةيربرب وأ ةيسرافب ولو كلذ ناك ةغل ياب
 يف يغبني الو تناك ةغل ياب دقعني جي وزتلا نأ اك قالطالا ىلع ةيمجعأ
 ءاطعلاو ةبحلاو ءارشلاو عيبلا اهب تبني ك قاقش الو عازن اذه لثم

 . قافتالاب تالماعملا نم اهريغو تاراجالاو اياصولاو رارقالاو

 نا ىلا هعم نمو لئاسلا اذه جوحأ ام يردأ ال :هريغ نمو

 هنا لهجي ايماع وأ ملعلاب ائدتبم نظأ الو مجعلا ةغلب قالطلا نع هالاس

 يف هريغو لجر نيب مالك ىرج امناو برعلا ةغلب عقي امك مجعلا ةغلب عقي
 وا رم اميف روكذملا ذاشلا لوقلا هيف نوكيف ةيانك وه له صوصخم ظفل

 . يمجع را يبرع لهو رص

 هب جرخا قالطلا ظفلب الإ قالطلا عقي ال هلوقف : عجر .
 . ءايشأ
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 قالطلا ظفلب الإ قالطلا عقي ال فنصملا لقي مل هنا :هريغ نمو

 ملعتو كل اهتقس دقو هذه ريغ ىرخا ةرابع لب ءايشا هب جرخي نأ نع الضف
 قالطلا ءامسا نم مسا وه اميف الوق اهب قأ هنال ظفللا يف اهنا فاصنالاب

 الا قالطلا مسا نوكي ال لوقو لاق هنال كلذ يفن هلبق لاوقأ ىلع ابترم

 ٠ هسفن قالطلا

 ظفللا نع تدرمت اذا اهب عقيال هنإف قالطلا ةين اهدحأ : عجر
 . (قالطر

 مل ولو عقاو هنا ضعب راتخاو ضعب هراتخا ام اذه :هريغ نمو

 . هريغو جاهنملا رصتحم ف نالوقل او ظفلتي

 كلذب هتينو سلجو ىشم ولف لامعألا قلطم اهيناث : عجر
 هيلع لدي الو ظفللا نم قالطلا مهفي مل ام اهنلاثو اقالط نكي مل قالطلا
 نم ىرعتي ال ناك ناو هاون ولو اقالط نكي مل هللا الإ هلإ ال لاق ولف
 ظفل نا فرعت اذهبف حيحصلا لوألاو ذخاملا ديعب هنكل فالتخالا
 ءاطلا ةثالنلا فرحألا نم ةبكرتملا ةملكلا هذه ىلع روصقم ريغ قالطلا

 ١ فاقلاو ماللاو

 ظفلب الإ قالطلا عقيال لوقي ادحأ عمسأ ملف انأ اما : هريغ نمو

 هب قالطلا مدع يف صخر له صوصخم ظفل يف عازن عقو امناو (قالطر
 هسفن قالطلا الا قالطلا مسا نوكي ال لوقو فنصملا لوق ىنعم يفو
 قالطلا مسا اميف هلبق لاوقا ىلع هؤانب لديو قالطلا ظفل هب دارملا له

 ريبعتو قالطلا ظافلا باب هامس لئاوأ يف هلبق لاوقألابو هب قأ هنوكو
 يعفاشلا لاق هصنام ليلق دعب هلوقو قالطلا مسا نوكيال لاق ذإ مساب

 . عرستلاو قارفلاو قالطلا ظافلا ةثالث قالطلا رص
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 اهاوس ام ينعي قالطلا يهو ةدحاو ةظفل هحيرص : ةفينح وبا لاقو

 ياب نهقالط اوعقوأ نآرقلا يف نهوحرس ىنعمف قارفلاو حيرستلا ةيانك
 نا نابف تايانكلا ضعب ف ضعب صخ ر دق نكلو قالطلا هب حصي ظفل

 كلذ لبق اضيا هلوقو ظافلألا يف هناو ةيانك ال مسا وه ام فنصملا مالك
 ريغ اماو ينعي نيملسملا عامجاب قلاط تنأ : هلوق قالطلا حيرصو رينكب

 هنع ربع اك قارفلاو حارسلاب نآرقلا يف هنع ربع دقو : عجر
 ۔ قالطلاب

 اوعقوأ نهوقراف وأ نهوحرتس ىنعم لوقي مصخلا : هريغ نمو
 عقوأ ديريو اذك عب كوبا كل لوقي امك قالطلا هب حصي ظفلب نهقالط
 هيعس هلا لبق زيزعل ادبع خيشل ا لاق تعب صوصخب ال عيبل ا هل متي امب هعيب

 هب حاصنفالاب عقي ي مهرثكا لب انباحصا دنع قالطلا لاق امو بتك امو

 كسفنل كتبهوو كلهأب يقحلاو يرتتسا يدنع ةيانكلا لانم ؛ ةيانكلاو

 وأ كيلع يل ناطلس الو كيلع يل ليبس الو كيلع يل كلم الو كلهالو
 وأ كبراغ يف كلبحو كيلع يل قح الو كقالط ليبس وأ كليبس تيلخ

 تئش نم يجوزتو جاوزألا يغتباو يبرغأ وأ يبهذا وأ يجرخا
 وأ كتحرس وأ كجورب انأ امو كل جوزب تسلو يتأرماب تسلو
 يفرصت وأ يدعابت وأ ينع يبجتحا وأ ةبئاس وأ ةرح تنأ وأ كتقراف
 يهو ه١ قالطلا برعلا اهب عقوي ىتلا ظافلألا نم كلذ وحنو
 كلذ لبق لاقو ةيانكلاب قالطلا ىري ال انباحصأ نم ليلقلا نأ ةموهفم
 عقي الف ةيانكلاب وني مل اذا هنا ىلع اوقفتا هنا

 فلتخت ماكحأ تاملكلا هذه فيراصت نم نوكي املو : عجر

 قالطلا ىنعم الإ لمتحي ال ظفل لكف اهلصال هبنتلا نم هقفلا لهأل دبال
 . قافتالاب قالط هنا هب مكح
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 وبا خيشلا لاق فنصملا لاق ملسم ريغ قافتالا : هريغ نمو

 حاصفالاب مهنمو مويلا لمعلا هيلعو انباحصأ رثكأ دنع عقي قالطلا دمحم
 اذه نكل ةيانكلاب عقي ال لوقي اضعب نا هموهفمف هنع ةيانكلاو هب

 الو احيرص سيل ظفلب قالطلا نع زرتحا نوكي نأ زاوبب فيعض موهفملا
 وه ظفلب هعقوي ال اضعب نا دارا لب دارم ريغ اذه نا يل رهظ مث ةيانك

 اهب ديرأ اذا دارأ هنا ةيانكلا ظافلا ركذ دعب ليلقب دعب هلوق ليلدب ةيانك

 اذه رصبت ىتح هب لمعلا كل حيبأ ال نكلو مهرثكأ دنع عقو قالطلا
 . تمهف اك رمألا

 قالطلا نع ينكت برعلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ : : اضيا لاقو
 نئاب تنأ ةيرب تنأ ةيلخ تنذأ هتجوزل لجرلا لوق يهو ءايشأ ةعبرأب
 قالطلا نا ضعب لاقف طافلالا هذه ريغ ف اوعزانتو لاق ةنئاب تنأ

 لاق اهيلع عمتجم اهنال لاق رهاظلا باحصأ مهو ةعبرألا هذهب الإ عقي ال
 اهعقوت برعلا تناك ةظفل لكب قالطلا عاقيإ بجاولاو نورخآ لاقو
 عقي ال نيتملكلا نيتاه نا لاق ادحا نا ملعن الو لاق ةيانك وأ احيرصت
 ةعبرأ ىلع مهراصتقا نم نيرخأتملا ضعب نع ركذ ام الا قالطلا امهب
 كتقتعا دقو ةرح تنأ هلوقب ةيانكلا يف اوفلتخاو لاق اهريغ نود ظافل أ
 نميف ةلأسم لاق .0 اهب قحأ وه ال ليقو . قلاطف اهقالط دارا نا ليقف

 قالطلا هب دري مل اذا كلذ ي قالط ال هنا قلاط تنأ هتأرمال لوقي
 . يلا بحا لوألا لاقو قالط وه لوقو

 هتين ىلا دودرم وهف ليصفتلل لباق ليوأتلل لمتحم هلكو :عجر
 اباوبأ مهراثا يف اهل اودقعو ةي ةيانكلا قالط فلسلا زاجا دقلو ليق اميف
 اهنم اندو ةيريمحلا ج ؤرت 1 دنع هللا لوسر نع اهدهاشو ةيافكلا اهب
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 كلذ ناكف كلهأب يقحلا مظعب تذعدقل : لاق كنم هللاب ذوعأ تلاقو
 همهفي ظفلب قالط هنال قالطلا ظفل باب نم هلك اذه نكلو اهقالط
 انعم اميف مزلت ال اهناف قالطلا ةظفل ريغ نكي مل نا هب داريو
 . ملعأ هللاو

۔- ١٩٣



 



 سداسلا بابلا
 اذا ةأرملا هيف دصقام نايبو ددعلا يفو تاقلطملا در يف

 ةدعلا ءاضقنا تعدا

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب هللا همحر لاق
 اندعوو لاؤسلاو ءاعدلاب انرما يذلا هلل دمحلا ؟ ملسو هبحصو هلاو

 نيدتم امالسو ةالص لجأو قولخم لضفا ىلع ةالصلاو لاونلاو ةباجالا
 نب دمحمأ هبتاك نم مالس معنب نيبيجتسملا هبحصو هلآ ىلعو لجا الب
 نيملاس نبا دمتعملا سيئرلا ىلعفصوي الام ىرخأو ايند يجارلا فسري

 ىلا طقسم نم يفن لجر نع تلأس كنإف دعب امأ } دمحم نب ديعس

 يف اهتدع تضقنا دق اهنا تعداو اهعجارو هتجوز قلطو مجعلا ضرأ
 املو مهاوس دجي مل ذا نيفلاخم ةعجرلا ىلع دهشا هناو اموي نيثالثو نينا
 ددعلا كلذب ةدعلا ءاضقنا تعدا نيقفاوملا دوهشب ةعجارملا ديدجت دارا

 . اهمهتاو

 لقأب ةدعلا ءاضقنا يف قدصت ةأرملا نا ناعتسملا هللاو : باوجلا
 قدصت ال اهنا هب ذوخأملا حيحصلا نكل ءورق ةثالنب هيف متت نا نكمي ام

 ءىجم رهطلاو ضيحلل ءارقالا يف ارابتعا نيثالثو ةعست نم لقا يف
 بهذم كلذو ةرشع رهطلا لقاو ةنالث ضيحلا لقا نأب ثيدحلا
 يف تقلط يذلا رهطلا رابتعاو امهرنكاو رهطلاو ضيحلا لقأ يف انباحصأ

 ناو تاضيح ثالنو راهطا ةنالن اعم رهطلاو ضيحلاب ءارقالا رابتعاو هلوأ
 اموي نيعبراو ةعست نم لقا يف قدصت مل هيف تقلط يذلا رهطلا ربتعي مل
 يطانرغلا يسلدنالا لاق امك تفلح تمهتا اذا هنا عم لوألاب لمعلاف
 : ارعش

 ةيجوزلل دوعلا دارا مث ةيعجر هجوز قلطي ناو
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 نيبت ةدع ءاضقنا ىلع نمياو ةجرزلل لوقلاف
 برتقملا نامزلا نم احضوتسم بذكلا ثيح اهعابترا هل م

 كلذلو اهجوز نم اهلصفت ةدعلا ءاضقنا ىلع اهنيمي نا ىنعملاو
 اهفيلحتب اهيف رظناو اهتجح ةأرملا ىلا لسرت نا دب ال نكلو مكل تيتفا
 قالطال اهيلع نيمي ال روهمجلا لاقو يعفاشلاو نيينامعلا ضعب لاقو
 مل ةيالا هذهلف {} ينهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي الوإل : ىلاعت هلوق
 الف ةنيب تتأ اذا اهنا الا اهداتعم ةفلاخم نم هتعدا ام ىلع ةنيب اهيلع نكت

 روصتي ةنيبلا ليصحت نال نهدحو ءاسنلا ةنيب يزجت الو اهيلع نيمي

 قالطلا لبق اهنم نوعمسي قالطلا لبق اهداتعم نع اهوحتب اهرابخاب

 نهتداهشب مكحي ل اهاعدم فلاخي امب نهدح و ندهش ولف هدعب نودهشيف

 مدلا جورخ يف اهجرف نهتدهاشم ىلا اعجار رمألا ناك ول نهدحو
 ةلأسملا هذه يف نهف فشكت نأ زوجي الو رهطلا جورخ يفو نيتضيحلا
 اهتهج نم الإ ملعي مل ام نأل كلذ يف لوبقم اهلوق نا ىلع ليلد ةيالا يفو

 وهو اميظع اجرح اهلوبق مدع يف ناف اهبذك رهظي مل اذا اهلوق هيف لبقي
 نمتؤملاو اهدنع ةنامالاك كلذ لعج ةيالا ةلالد هجوو صنلاب ع وفدم

 . حصالا ىلع هنيمي عم قدصم

 اهبذكي ملو ضئاح انأ تلاق اذا كلذكو نيمي الب قدصم ليقو

 مد نأل اهجرف ىري نا هيفكي الو اهأطو جوزلل لحب ال لاحلا رهاظ
 سبيتو امهوحنو ةردكو ةرفص نم هعباوت عم همكح ىفنيو عفتري ضيحلا
 مكح تضح تلاقف ضيحلاب امهريغ وا قتعلا وا قالطلا قلع ناف
 ضيحلا ناتك ةمرح ىلع لدي ةيالا قوطنم نا امكف اهضيحل اهقالطب
 ءافخاك ةدسفم ىلا هناتك يدؤي ام ةمرح ىلع هتلالدب وأ هتراشاب لدي

 مدعو ةدعلا ءاقب هنظل اهيلا عجري جوزلا لعل عوجرلل ةليح رهطلا
 هناتك يدؤي امم كلذ ريغو رهطلاب اقلع اذا النم قتعلاو قالطلا عوقو

 ام ليلدل هيزنلا لمتحي يهنلاو دوصقملا توفو دودحلا ةظفاحم مدع ىلع
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 . ميرحتلا يقبف لمحلل ايفن لحي الو هلوقب ميرحتلا لصالا ناك ولو

 الإ ةعجارملا اوعنم ذا بهذملا ىضتقمف ةعجرلا ةداهش امأو
 اودهشاو ىلاعت هلوقب اولدتسا مهنال لودعلا الإ اهيف زوجي ال ةداهشلاب

 . ةيالا مكنم لدع يوذ

 لوق اذهو ةلمجلا لها ةداهش اهيف ءىزجتف ءادفلا ةداهش امأو

 قالطلا ةعجارم يف ةلمجلا لها زوجي ليقو تيأر امك ناويدلا يف روكذم
 هبو ريثك دنع راتخملا روهشملا وهو ءادفلا ةعجارم يف لودعلا طرتشيو
 نم ةداهش زاجأ نم لوق ىلا جاتحي الو هب كسمتف برغملا يف ىتفي
 هلوق اولمح هيلئاق لعلو هدرت ةيالا لاقي دقو ةرورضلل هتداهش زوبت ال
 امأو هيلع مالكلا يذلا قالطلا ءاشنا ىلع ه‘هلدع يوذ اودهشأو)ل

 لها هيف زاج ذا حاكنلا دقع وهو اهلهأ ىلع اهولمحف قالطلا ةعجارم
 ةعجارمو قالطلا ةعجارم يف ةلمجلا لها ةداهش زوبت ليقو ةلمجلا
 داهشا كل زوجي فيكف لاح لك ىلعو ةلادعلا اهيف طرتشت ليقو ءادفلا

 ةيلبنح وأ ةيفنح وأ ةيعفاش وأ ةيكلام وأ ةلزتعم تدهشا ناف ضفاورلا
 نم داهشا زوجي الف ضفاورلا امأو ةلمجلا لهأ نم مهنا رهاظف مهوحن وأ
 نم تدهشا ناو يبن يلع لوقي نم الو هلإ بلاط يبا نب يلع لوقي
 لوق ىلع مهداهشا حص رمعو ركب يبا ىلع هلضفيو كلذ ريغب لوقي
 . كلذ يف ةلمجلا لها ةزاجا

 لقأ ال اموي نيرشعو ةعستب اهقدص ضيحلاب ءارقالا ربتعا نمو
 الإ نكي مل ولو ةدعلا تضقنا دقف ةنلانلا ةضيحلا تمت اذا اذه يفف
 يفف ةثلاثلا دعب رهطلا لقا نا ىلع ضيح ثالث ىلا رظتنت الو نارهط

 لقاو ةرشع رهطلا لقا نا ىلع ضيح ثالن نارهط اموي نيرشعو ةعست
 رهطلا لقا لاق نمو هيف تقلط يذلا رهطلا ىغلي نا ىلع ةثالث ضيحلا

 هلقا لاق نمو اموي نيرشعو ةتس يف اهقدص ناموي ضيحلا لقاو تس
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 ريسفتو اهربتعا ةعبس ةالصلا لاق نمو اموي رشع ةسمخ يف اهقدص موي
 لاقو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو ةفينح يبا بهذم ضيحلاب ءارقالا

 ةباحصلا نم ةعامج هب تلاقو راهطألا اهنا يعفاشلاو دمحاو كلام

 هنا ىلع نيثالثو ةعست نم لقأب قدصت الف رظنلا نبا هراتخاو نيعباتلاو
 ربتعي مل نا نيثالثو ةعست يف قدصت امناو هيف يه ةقلطملا رهطلا دعي ال

 نيتالثو ةعستو تقدص رهطلا رخا اهقلط ناو هيف تقلط يتلا رهطلا
 نظاو انه اهتداعا تهركف لينلا حرش يف اهطسب ةلأسملا عيرافتو لقأ ال

 اهنم اعقاو كلذ نكي مل ولو هيلع اهسفن تلمحف يعفاشلا تعمس ةأرملا
 يفال رثكاو ةعاسو نيثالثو نيتنثا يف يه قدصت اهنأ يعفاشلا بهذم نإف
 ةعاس دعب تضاحف ةرهاط تقلط اهنا ىلع اهرما لمحي هنال هحاضيا لقا

 اموي رشع ةسمخ ترهط غ هدنع ضيحلا لقا وهو ةليل و اموي تضاح غ

 خ رشع ةسحخ ترهط غ ةليلو اموي تضاح غ هدنع رهطلا لقا وهو

 يف امب دارملا نا مث راهطا ةثالث لوصحب اهتدع تضقنا دقو مدلا تأر

 تاذ ناش يف ضيحلاو لمحلا تاذ نأش يف لمحلا ةيالا يف نهماحرا

 نم هدارفا رابتعاب ةأرملا وهو عونلا يف ناعمتجم ضيحلاو لمحلاو ضيحلا
 لمحلا نوك ههجوو ءارقالا تاوذ تاقلطملل ريمضلاو ضئاح و لماح

 نم نك هنطقسا وا لمحلا نمتك اذا هنا ءارقا تاوذ نهنا ضرف عم نهيف

 تاوذ نم تاقلطملاو ىنعملاف مهريغو جاوزالا ىلا رظنلاب ءارقالا تاوذ

 يفو نكي مل مأ رمألا سفن يف ءارقالا تاوذ نم نك مكيلا رظنلاب ءارقالا
 نمض يف ةروكذملا تاقلطملا قلطم ىلا ريمضلا عجرت نا دعيو دعب كلذ
 نم نهماحرأ ف هللا قلخ ام دارملا انلق ولف رهاظلا فالخ اذه لب درف

 لمحلا ماحرألا نم ردابتملا نأ الإ رهاظلا فالخو دعبلا لازل ضيحلا
 . هيف يذلا هنال

 سيقمف ضيحلا امأو لمحلا يف ةيآلا لعلف جراخف ضيحلا امأو
 محرلا يف ضيحلا قلخب داري وأ محرلا يف ال جرفلا جراخ هنال هيلع

 : ء روهمجلا نإف هجارخا 2 نكي ل نأ دعب هيف امد قلخ هناحبس هللا
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 ةأرمللو ةرم ةدحاو ةأرما يف ال عيزوتلا ىلع ضيحلاو لمحلا دارملا
 اهتدع ءاضقنا هيف اهضرغف لمحلا ناتك امأو ؟ اهناتك يف ضارغأ
 ءارقالا ءاعداب اعيرس ج وزتف هتدم لوطل لمحلا متكتو هيعات ءارقالاب

 نأ بحت دقو رارقالا ىوعد اهسفن تيف لوألا جوزلا هركت دقو
 ج وزلا اهعجري الئل ءارقألا يف اهئاضقنا ىوعد يف ىعستف رخآ ج وزنت
 دقف ضيحلا ناك امأو كلذك ىعستف يناثلاب اهدلو قحلت نا ديرت دقو

 تمتك اذاو هتعجر لطبتل اهريصقت بحت دقو لوألا ةعجارم اهبحل نوكي
 متكت دقو تلوط دقف ىلوألا اهنا تلاقو ةنلانلا وأ ةيناغلا ترهظاو لوألا
 . همدع وأ ثرالا ضرفل كلذ

 يذلا وه» : ىلاعت هلوقب لمحلا دارملا : لاق نم جتحاو

 لمحلا نأبو ماحرألا يف ال جراخ ضيحلا نأبو { .همماحرألا يف روصي
 . ىلوأ هيلع لمحلاف ضيحلا نم ىلوأ ناسنا هنا ثيح نم

 لمحلا ةيآ يف ماح رأل ا يف ريوصتلا ركذ نم مزلي ال : هنأب باجو

 نابو اهنم جرخ مث محرلا يف قولخم رم امك مدلا نأبو هيلع ىرخألا ةيآلا
 مكحلل نايب الك نأل هل ةلماش ةيآلا لعجت ال نا اهنم مزلي ال مدلا ةسخ

 مدقتي ملو ءارقالا بقع تدرو ةيآلا نا ضيحلا بساني لب يعرشلا
 قلخ ام نمتكي نأ نهف لحي الو ل : ىلاعت هلوق نا ىفخي ال هنا الا لمحلا
 وه ام ىلع لمحيف هلبق ال فاضم ال فنأتسم مالك . ه“نهماحرأ يف هللا

 بهذم وه اك لمح وأ ضيح مد نم محرلا يف قلخي ام لك وهو ةدئاف معأ
 . ملعا هللاو روهمجلا

 اهئيجحم الو اهدادعا قافتا ءارقالاب دادتعالا طرش نا نظت الو

 اتقو ىمسي ام لك يزبي لب ةدحاو ةيفيك ىلع وأ اهداتعم ىلع اهلك
 ةعست اهضيح تقو ناك ولف راظتنا وأ لوزن وأ عولطب ولو ضيحلل
 ةرشع يف وأ ةثالث ىلا لقأ يف وأ عباسلا يف ترهطو تضاح تقلط املف
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 ةضيح كلذ اه ناكل مدلا راظتنال رشع يداحلا يف وأ ةرفص وحن راظتناب

 3 نيترمب الإ لزنت الو ثالثب الا علطت ال تناك ولو ءارقالا يف ةدودعم

 ضيحلا يف عنمي امم ضيحلا مكحب هل مكحيف اضيح دعي هنا كلذ هجوو

 نوسمخو ىدحا رهطلا يف تاقوأ ةأرملل نوكي هنال كلذ نيبأ رهطلاو

 . ملعأ هللاو

 تجوزتف هتوم رهشو سبح نم امأو : هللا همحر اضيا لاقو
 تانصحماوإئل : ىلاعت هلوقل امهنيب قرفي دساف اهحاكنف اهتدع دعب هتجوز
 ينانلل يناثلا ءام نم تدلو ام بسنو جاوزألا تاوذ يأ همل ءاسنلا نم

 مل هشارف نأل لوألل وأ حافسلا ىلع اهدمعت مدعو حاكنلا دقع ةروصل
 مدعو دقعلل ينانلا نع انه رجحلا عفديو نالوق شارفلل دلولاو عطقني
 ةدعلا دعب دقعلا ناكو دقعلا لبق تام دق هنا دعب قفتا ناو ىنزلا دصق
 . بسنلاو حاكنلا حص

 حج[ 2.1
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 عباسلا بابلا
 ىلع ربجت ةأرملا ناو دلولا قوحلو شارفلا مكح يف

 اهريغ لبقت ل نإ اهدلو عاضر

 دمح انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب هللا هحر لاق

 ملعلا يف خألا اهيأ مكيلع مالسف .. دعب امأ ، ملسو هبحصو هلآو
 خيشلا ىلعو رصان نب فيس ملعلا خيش خيشلاو سيمخ نب يلع ةنايدلاو
 نب دمحمأ هبتاك نم لاعت هللا لهأ 7 ىلعو ملاس نب دمحم نب ملاس حصانلا

 هل مهنف دالوأب هتجوز تتأو باغ نم كل اؤسل ابيجم الئاق فسوي جاحلا

 بيبح نب عيبرلا هتبنا ثيدح «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» كللت هلوقل
 يبا نع ةجام نباو يناسنلاو دواد يباو ملسمو يراخبلا ي هتيأرو

 ريبزلا نباو دوعسم نبا نع يناسللا يفو ناثع نع دواد يبا يفو ةريره
 يبا نع دمحا هاور هنا يطويسل ا دازو ةماما يباو رمع نع ةجام نبا يفو

 لاطو اورتك ولو شارفلل دلولاو دمحا دنسم يديب لصتي ملو ةريره
 ولو ينازلا ءام نم دلولا ناك ولو اشارف هل تماد ام ةبيغلا يف نامزلا
 دوهشلا دهش وأ ينازلا رقأ وأ ىفزلاب رقأ وأ هئام نم هنا يحولا نم ءاج
 اذإف اهقدصو ترقأ نا اذكو هيلع تمرح ادمع انزلاب اودهش اذإو
 هيف كرحت ام الإ قالطلاب عطقني اذكو همكحو شارفلا عطقنا تمرح

 مكاح دي ىلع كلذ زبي مل ولو امات ةنسلا لبق دلو وأ ةعبرألا لبق نينجلا
 تبا اذاو ةنسلاو نارقلا يف ةدعلا يف ءاج ام كلذ يف يتجحو يضاق وأ
 نبل هازجأ الو اهريغ لبقي مل نا هيلع تربجا اهدلو عاضر نم ةأرملا
 . ةرجألا اهلو اهوعن وأ ةاشلا

 اهديس دصق ةكولمم نع كلاؤس امأو ‘ هللا همحر : اضيأ لاقو

 هركذب اهريغ يف الو اهتروع يف اهعماجي ملو ةولخ تيب اهب لخدو اهبرست
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 ؟ رهشأ ةتس دعب دلوب تتأو اهسمي ملو اهتروع ري ملو هريغب الو

 هنا ترقا ولو هل وهف مكحلا يف هدلو دلولا امأ : باوجلا

 ناف اهتيرست كنا ترهظا كنال هافن ولو دلولل قح كلذو اهسمي م
 توبن لجأل الا داهشالا ىلا جاتحي الو لجو زع هللا نم حي وزت يرسنلا
 مل نا أزجأ هعم وأ هدعب وا لوخدلا لبق دهشاام لكف هئافتناو دلولا

 وهو حبقتسي اممو رهشا ةتس لبق ةدالو وأ رهشا ةعبرا لبق كرحت هبذكي
 هللا نيبو هنيب اميف اماو رتسلا ءارو نم ةفشحلا ةباغا دنع دهشي نا قح

 هنيب ةلادع الو هيلع ثرا الو هيلع باعي ال ثيح هعيبي هل دبع دلولاف
 نيب هلام ةمسق يف هيلع جاتحا ناو هدبع هنال هتقفن هيلعو هدالوا نيبو

 الو هل نيلي نا نسحتسيف ركذ امب هردص قيضي نكلو كلذ هلف هتنرو

 الئل هدلو ريغ هنا مهل نيبي نا هيلع بجي لب هتنرول نيبي ال نا هل لحي
 الئل و ثري الئل هنأش نيبي نا دب الو هلوقب مكحي ال ناك ولو مهعم ثري

 رهظت الئلو نهريغ وأ الثم هتانبل مرحم وه لاقي الئلو ررح نا ثروي
 بجي لب هتانب اذكو ءازج هيف نهكلميلف هل نهروهظ دارا ناو هل ءاسنلا
 قفر نبتلا كلذ يفو هقدصي ال دبعلا ناك ولو دبعلل كلذ نيبي نا اضيا

 ناو ديسلا مزلي امم اهريغ وأ ةلادعلا مدع ىأر اذا همه صقني ذا دبعلل
 نييبت يفو لبق نمل ادلو دبعلا عجر اجوزتم وأ اهل ايرستم ديسلا لبق ناك

 عوضوم يف لاقو ههيبنت قبطب لمعيف هقدص نمل جرخت هريغ وأ دبعلل كلذ
 اهجاوزف اهتدع دعب هتجوز تجوزتف هتوم رهشو سبح نم امأو رخآ
 تاوذ امأ ءاسنلا نم تانصحملاوؤت : ىلاعت هلوقل امهنيب قرفيو دساف

 دقع دنع ةروسلا : لوق يف ينانلل يناثلا ءام نم تدلوام بسنو جاوزألا

 عطقني مل هشارف نأل لوألل وأ حافسلا ىلع اهدمعت مدعر حاكللا
 انزلا دصق مدعو دقعلل ينانلا نع انه ا عفديو نالوق شارفلل دلولاو

 حاكنل ١ حص ةدعلا دعب دقعلا ناكو دقعلا لبق تام دق هنأ دعب قفتا ناو

 . بسنلاو
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 ءاج دقف ىفز نم لماحلا جوزلا تاذ امأو هللا همحر اضيأ هنعو
 يفو ىفزلا دلو هنرو جوزلا تام ناف شارفلل دلولا نا اهيف ثيدحلا
 ىلع نا ثيدحلا ءاجو جوزلا ةثرو رئاسل هثاريم نامض هللا دنع اهتمذ

 لبق كرحت ناو ةمألا باذع فصن مهنم سيل نم موق ىلع تلخدا نم
 . شارفلل سيلف رهشا ةتس لبق ام تدلوو رهشا ةعبرا
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 نماتلا بابلا
 بسنلاك هناو ءالولا ماكحأو قتعلا يف

 اضيا دبعلاو هوبأ قتع مث هكلام دبعلا قتعا اذا هناو هللا همحر لاق

 رابتعا ةلعو ءالولا ةلع نا ملعا هللاو كلذ هجوو بالل ءالولا عجر
 هنع ضوعلاك وهف بسنلاب ءالولا قحتلا ىتح ايندلا ةرامع ءاقب محرلا

 هنال وه ربتعا دج و اذاو كلذ نأش يف بسنلا دجوي مل اذا هب لمعي امناف

 ثري نا هنيع نكي مل ولو كلذ نم برقيو ةيرحلاو ةوبالا وهو ىوقا
 دعب ادحاو اورثك ولو الثم هيخا دالوا ضعب وا هتوخا ضعب ناسنالا

 ۔مهنري لب نيقابلا ثروي ال هناو نبالاك بجاح دجوي مث النم دحاو
 عمتجا ناف لاصتالا نأش عرشلا ديكأتب ريبخ تناو ملعأ هللاو نبالا
 اقتعم ناسنالا نوكك ناكمالا بسحب امهب لمع دحاول بسنلاو ءالولا

 هيفو امهب ثري ةبصعو ضرفب ثرا هيفف اهجوزتف همع ةنبا يه ةأرمال
 ةجوزلاب قيقحتلا دنع ثرول هل ةالوم ةيبنجا ةجوز تناك ولف ءالو

 فاريملا يف امهس هل نا ثيح نم هلك لاملا ثري روهشملا يفو ءالولابو

 . ءالولاب ال

 ال لوق يف اهقتعم ءالو اهدالوأاف ةقتعم تتام اذإو : اضيأ لاقو
 ةمحلك ةمحل ءالولا» : قلع هلوقل حصا وهو هيلا قباسلل وا سنجلل
 هثراف ءالولا وهو هبشملا نم ىوقا بسنلا ةبارق وهو هب هبشملاو «بسللا
 قتعملا لبق محرلا وذف هبشملل بجحو ناك وا نكي مل ناف هب هبشملل
 نا ءالولا اوثرو اروكذ ادالوا رسكلاب ةقتعملا تكرت اذإو تلق ام اذه
 ىلوا مه يدنعو اهتمومعو اهتوخا ةريشع نم اوناك ناب اهتبصع نم ناك
 ريغ نم مهوبا ناك ناو نيبصاعلا اهمامعاو اهتوخا نم ىلواو اهيبا نم
 ناو اهمامعاو ةقتعملا ةوخال ءالولاف مامعالاو ةوخالا ةريشع ةريشعلا
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 اعامجا مامعالل الو ةوخالل ال بالل ءالولاف نبالا نكي ملو بالا ناك

 ليقو قلع هللا لوسر نع ليقف «بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» ثيدحو

 دن هنعو «قتعأ نمل ءالولا» :ف هنعو حيحصلا وهو يلع مالك نم

 ءافو يفو «ةمات ةبسن ءالولا» : !ك هنعو «بهرويالو عابيال ءالولا»

 ةمحل هنا ىلع ءاملعلا ضعبل راثآلا ضعب يفو ةرينك ثيداحا هنامضلا

 ملع بسنلا هبشا املف رظن قافتالا ىوعد يفو ةبارق يا بسنلا ةمحلك
 ناثع نا حصي ملو بهوي الو عايال بسنلا نا اك بهوي الو ع ايال هنا

 . هوبهو وأ هوعاب اديزو سابع نباو

 اوتام ناو اهتبصعل هؤالوف ادبع ةأرما تقتعا نا رنألا يفو

 نبا الو هقيتع هلع هللا لوسر ثري ملو نيرخالا نم ولو اهدالوالف
 ملو امهلهأ ىلا نيقيتعلا لام السرا امهنا يور اك اثراو امهل نأل رمع

 ولو اهتريشع ريغ نم ناك ولو اهقيتع ءالو ةقيتعلا نبال نأ الوق ظفحا
 صوصنلا نال اهلتاق لتق وا هما حاكنا نبالل نا لوق ىلع سايقلا ناك

 ناب نولئاق نبالل لتقلاو حاكنالا ناب نيلئاقلا ناف سايقلا اذه تضراع

 امهتعمج ةيبصعلا تناك نا الا سايقلا حصي ملف نبالل ال خالل ءالولا

 عامجالا ىعدا هتبارغل نكل بحت اك لوق ىلع تعلطا مث خالل ال نباللف

 . ةجام نبا هاور «بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» فثيدحو هفالخ ىلع

 قتعا نمل ءالولا» ُكقيَع هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئاع نعو
 حراش ةرابعو ةنامضلا ءافو اورظناف «ةمعنلا يلوو قرولا ىطعاو

 ال ليقو روهشملا ىلع اهريغك اهنبال ءالولا رجت ةمعنلا ةالوم ةيرضخالا
 نم مهؤالو اهيلا راص وأ مهتقتعأ يذلا ةأرملا يلاومو ' ةلأسم يبا ةرابعو
 تتام اذاو ةيح تمادام مهيلع قفنت اهيخا نم وأ اهيبا نم ثاريملا لبق

 نم اهدالوا ثريالو اهيبا نم ةأرملا ةبصع ىلا مهتقفنو مهؤالو عجر
 ثانالاو روكذلا بألا لبق نم ةبصعلا الا ءالولا ثري الو ائيش مهئالو

 . نيفورعملا برغملا ءاملع نم ملاع )١(
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 . مهناريم ردق ىلع

 مدع يف ينرذعاو هللا اهلبقت ثحابم ةلأسم يبا ةيشاح يفو
 سلبارطبو دالبلا يف سانلا نتفب تتشم يبلق ناف ةلأسملا يف ثحبلا
 سلدنا ىراصن اهيلع بلغت ىصقالا برغملابو امور لها اهلتاقي برغملا
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو كلذب جرخت يحور تداكو ةيسيسنرف و
 . انل هللا عداف انلاؤس كاياو يناتآو ةليسولا هاتآو ملسو هبحصو هلاو
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 لصف

 ارح عاب نم مزلي اميف
 كلذ نم هصالخ يفو

 ناهو زع امب هصلخي نا هيلعف ارح عاب نم اماو : هللا همحر لاق
 ناظم ىلا دصرلا لاسراب وا هتاذب هآر نا ثحبلا هيلعو كلذل ةياغ الو
 هناف اذك عضوم يف هدوجول ةنظم الب هيلا ةينلا باجيال هجو الو هدوجو

 زيجي لب جورخلا بجوي الو هزوجم القاع نظاال هنا الا مارحلا نيع

 تيوفت عم هيفف الاو هناظم نم هبلط يف هيلا لاسرالا زيجيو هيلا ج ورخلا
 . عيبملا رحلا توف يف ةدايز هتوفو هنع ثحابلا تيوفت رحلا

_- ٢٠٩ 



 



 لصخف

 قبآلا دبعلا ماكحا يف
 هيلع رطف ةقفنالو هقتع يرجيال هناو

 : هباوجف همكح ام قبأ دبع نع كلاؤس امأو : هللا همحر لاقو
 هجوز ةقفن هيلعو رطفلا ةاكز هنع يطعي الو هديس ىلع هل ةقفن ال هنا

 ال هنال ةرافك نع هقتع يزجيالو ةدعلا ةقفن ىطعتو هيلع قلطتلف الإو

 نال هعي دجيال هنا اميسالو كلمي مل هنأكو هب عافتنالا ىلع هل ةقاط
 هب عفدت ال امب ةمارغلا عفد ةرافكلا ف مهقاتعاف مهعيب نع انوعنم رافكلا

 ربخي نا دب الو رضحو قبا نا قبآلا عيب زوجيو هقتع ىضمو يرجي الف
 وهو همادختسا ىلع قطي مل اذاو هتقابا ترركت نا قبا هناب يرتملا

 وا هرقفل هنيد هيضقي نا وه رسيا رم ام ىلع نيد هل نمو قبا وهف رضاح
 اميف وا ةرافك يف وأ هلام ةاكز يف هل هكرتي نا هزجي مل ةنيب الوهراكنال

 الف مودعملاك هنأل هيلا لصيال وا هفرعيال نمل ول ءارقفلل هيلع
 هتعابت يف هكرت هيزجيف نيدملل هيلع ةعابت الا ابجاو هب يضقي نا روصتي

 ناو هثراو هذخأي الئل كلذ نم هيلع هتعابت يف هأربا دق هناب يصويو

 نا هلف هيزبي ال هنا كلذ دعب ملعو ءارقفلل قح وأ ةاكز وحن يف هكرت
 لحيال ارفك هراكنا سيلف نايسنل ركنا ناو ةريبك وذ هنأل دجو نا هدري

 الثم ةاكز هيطعي نا زوجيالو اهريغ وا ةاكز يف هل هكرتي نا قحلا هبحاصل
 . امرغم ذئنيح اهب عفد هنأل هقح يف هل اهدريل هلام نم

- ٢١١ 

 



 



 لصف

 ةراجتلا ديبع ملعت يف

 هللا همح ر يليلخل ١

 مهملعن نا انيلع بجي له ةراجتلا ديبع اهنمو : لاق
 ؟ ال مأ ضئارفلا

 مهنيح يف مهيلع ضرتفا امب نيلهاج مهومتملع اذإ : باوجلا
 هيلا مهداشرا ةردقلا عم مكيلعف لامعألا نم هتقو توفي امم كلذ

 مه مهيلعو لاح ىلع هنم دب ال اموزل مهيلع هضرف بوجوب مهرابخاو
 رحلاو دبعلا اهيف يوتسي ضئارفلا ناك ثيح هملعتو كلذل بلطلا
 هلمع نع لوؤسمو هسفنب فلكم اذه يف مهنم لكو نالقاعلا ناغلابلا
 نع مكولأس ناف ابيدن ادكؤم ارما تاضورفملا ملعتب نورمأت نكل هبيجنو
 { ايبوج و هيلع ةردقلا عم كلذ مكيلع ناك مهل هموزل لاح ف اهنم يش

 مهومتملع نا مكيلعف راذعالا نم ءيشل ال اهنم مهمزلي ام اوكرت ناف
 ام ردقب اوباغ ناو راكنالا ىلع ةردقلا عضوم يف مهيلع كلذ راكنا
 رمالاو ةليسو الإ مهنع ثحبلا نكي مل نامزلا نم هيف اهنودؤي ام لمتحي
 نم ةلأسملا يف انباحصال ام ديق ىلع اذهف نسح لضفلا بلط مل اهب
 . لوقم لك نم هريغو اذه لدعب ملعأ هللاو لوصا

 نأ الإ ةراجتلا ديمع ميلعت مليال ليقو حيحصلا وه اذه هريغ نمو | _

 ۔- ٢١٣



 



 ع ويبلا باتك . اعبار

- ٢١٥



 



 لوألا بابلا

 قودنصلا نم ذخألا هنم ناو ابرلا نع يهنلا يف

 ريغ وأ يناطلسلا قودنصلا نم ذخألا نع هللا همحر لئس

 ؟ ذخأ امم رثكا در طرش ىلع يناطلسلا

 ذخأ ام سنج ريغ در ولو عامجالاب مارح وهو ابر هنا : باوجلا
 الو هريغ نم وأ سنجلا نم ةدايزو ذخا ام سنج در ىلع الوا ذخا نا

 مسا ريغو ابرلا مسا ريغو عيبلا مسا ريغ هل مسا عارتخاب كلذ لحي
 نيرشع هنم ذخا ولو مارح وهف كلذ يف دوجوم ابرلا ىنعم نال ضرقلا

 ابر سيل ام امهريغ وأ باينلا وا بوبحلا نم هيف دري نا ىلع الاير

 ال ابرلا نولكأي نيذلا ناي : لجو زع هللا لاق | زاج كلذ فاعضال

 يناربطلا جرخا ههسملا نم نا ناطيشلا هطبختي يذلا موقي اك الإ نوموقي

 ال يتلا بونذلاو كايإ» : نلع هلا لوسر لاق كلام نب فوع نع

 أرق مث «هطبختي انونجم ةمايقلا ه موي هب يتأي ائيش لغ نمف لولغلا رفغت

 عمجلا موي اهب فرعي ةمالع كلذ هل لعج لجو زع هللا نا ىنعمب ةيالا

 موي ابرلا نع يهانلل ميحرلا نمحرلا ءاش نا لعجي اك هل ةبوقع مظعألا
 ربلل مايقلاب نذؤي» : هكلع هنع ثيللا وبأ ىورو هب فرعي رون ةمايقلا
 نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي يك الا موقيال هناف ابرلا لكا الإ رجافلاو

 بهذلا اوعيبتال» : دقع هللا لوسر نع يردخلا ديعس وبا ىورو «سملا

 اوعيبت الو ديب ادي لثمب النم الا ربلاب ربلا الو ةضفلاب ةضفلا الو بهذلاب
 يلع نع مكاحلاو ةجام نبا ىورو بهذلاب ةضفلا اذكو «ريخأتلاب اهضعب
 مهردلاو امهنيب لضف ال رانيدلاب رانيدلا» : لاق هكقلَع هللا لوسر نع

 قروب ةجاح هل تناك نمف دب الو ديب ادي ينعي «امهنيب لضفال مهردلاب

 - _ ٢١٧



 فرصلاو قرولاب اهفرصيلف بهذب ةجاح هل ناك نمو بهذب اهفرصيلف
 دهع ىلع عمجلا قزرن انك ديعس م يا نع يئاسنلاو ملسم لاقو 0 ءاهو ءاه

 عاصب رمت يعاصال» : لاقف للع هللا لوسر كلذ غلبف ت دقل ل هللا لوسر

 ِ «نيمهردب مهرد الو عاصب ةطنح يعاصالو رب

 ةلع هللا لوسر نأ تماصلا نب ةدابع نع دواد وبأ ركذو
 ربلاو اهنيعو اهربت ةضفلاب ةضفلاو اهنيعو اهربت بهذلاب بهذلا» : لاق
 حلملاب حلملاو يدمب يدم رقاب رماو ريعشلاب ريعشلاو يدمب يدم ربلاب
 بهذلا عيبب ساب الو «يبرا دقف دازتسا وا داز نمف يدمب يدم

 . ريعشلاب ربلا عيبب سأبالو ديب ادي اهرثكا بهذلاب ةضفلاو بهذلاب

 مقرا نب ديزو بزاع نبا ءاربلا لاقف ةئيسن اماو ديب ادي امهرثكا ريعشلاو
 سأب الف ديب ادي ناك نا» : لاقف فرصلا نع ةع هللا لوسر انلأس

 . «ةئيسن حلصيالو

 ةضفلاب بهذلا اوعيب» تماصلا نب ةدابع نع ةجام نبا ىورو

 دن هللا لوسر ناك امهنع هللا يضر سابع نبا لاقف «ديب ادب متئش فيك

 هبتاكو هدهاشو هلكومو ابرلا لكا هللا نعل» : لوقيو ابرلا رمأ ف ددشي

 نم دشا لهج ولو ملعلاب كردي امم يأ ملعي وهو لجرلا هلكاي مهردلاو
 نع يذمرتلا ظفلو «ةبعكلا طسو يف ديزو مالسالا يف ةينز نيثالثو تس
 يأ ظفل وهو «هبتاكو هيدهاشو هلك ومو ابرلا لكا هللا نعل» دوعسم نبا

 . ملسمو يراخبلاو دواد

 نم دحأ رثكا ام» : دقل هنع دوعسم نبا نع ةجام نبا ىررو

 . «ةلق ىلإ هرمأ ةبقاع ناك الا ابرلا

 ع يبنلا نع ةريره يبأ نع ةجام نباو ةبيش يبأ نبا ىورو

 ىرت تايح اهيف تويبلاك مهنوطب موق ىلع يب يرسا ةليل تيتا» : لاق
_ -_ ٢١٨



 لاق «ابرل ا ةلكأ مه لاقف ليربج اي ءالؤه نم تلقف مهنداوب ج راخ نم

 ابوح نوعبس ابرلا» يع هللا لوسر لاق ةريره يبأ نع ةجام نيا
 : كلع هللا لوسر لاق : رخآ دنسب لاقو «همأ لجرلا حكني نأ اهرسيا
 ىرا ناو هما لجرلا حكني نا لثم اهرسيا اباب نوعبسو ةثالث ابرلا»

 هللا يضر رمع نع ةجام نبا لاق . مكاحلا هححص «ملسملا ضرع ابرلا

 انل اهرسفي ملو ضبق قل هللا لوسر ناو ابرلا ةيآ لزنا ام رخآ هنع

 : لوقي صاعلا نب ورمع نع ماكحألا يف لزن ام رخآ ينعي ابرلا اوعدف
 نم مد لك ناو الا» : لوقي عادولا ةجح يف ِقزَع هللا لوسر تعمس
 ثراحلا مد اهنم عضا مد لوا ناو عوضوم ةيلهاجلا ءامد

 ابر لك ناو الأ ليذه هتلتقف ثيل ينب يف اعضرتسم ناك بلطملا دبع نبا

 عضا ابر لوأو نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوؤر مكل عوضوم
 . «سابعلا ابر

 هيخأل عفش نم» : .ف يبنلا نع ةماما يأ نع دمحأ لاقو

 «ابرلا باوبأ نم اميظع اباب ىتا دقف اهلبقف ةيده هل ىدهاف ةعافش
 لكاو انزلا رهظ ام هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ثيللا وبأ لاق

 يف نذؤي امنا طباس نب نمحرلا دبع نع ثيللا وبأ لاق برخ الإ تيب يف ابرلا
 لايكملا اوسخبو نازيملا اوصقن نا اعبرا اولحتسا اذإ ىرقلا كاله

 اذاو ءابولا :مهباصا ىنزلا اورهظا نا مهنال ابرلا اولكأو انزلا اورهظاو
 مهيلع درج ابرلا اولكا اذاو رطقلا اوعنم لايكملا اوسخبو نازيملا اوصقن
 . فيسلا

 نمو ابرلا لكأ الإ دحا ىقبيال نامز سانلا ىلع يتأي» قلع هنعو
 وأ ادهاش وأ ابتاك هنوكب ينعي هنال هما ينعير) «هرابغ هباصا هنم لكأي ل

 . ايضار

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح بيبح نب عيبرلا لاق
- _ ٢١4٩



 ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا» : سابع

 . تناك وا ةدايرلا نكت ل زجي ل ريخأتلاب ناك ناو «ديب ادي حلملاب حلملاو

 ديعس يبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح عيبرلا لاق

 ةضفلا الو بهذلاب بهذلا اوعيبتال» : ع هللا لوسر نع يردخلا

 «ريخأتلا ىلع ضعبب اهضعب اوعيبتالو لثمب الثم الا ربلاب ربلا الو ةضفلاب
 ريعشلا الو ريعشلاو ربلا الو هب ةضفلاو ةضفلاب بهذلا زوبعال اذكو
 . ريخأتلا ىلع هب

 ةحلط نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا ينثدح عيبرلا لاق
 هلبقي هديب بهذلا هحلط ذخاف افرص لجر نم سمتلا هنا هللا دبع نبا
 عمسي رضاح باطخلا نب رمعو هباغلا نم ينزاخ ءيجي ىتح لاقف

 لوسر تعمس يناف امكنيب رمألا متي ىتح امكقرافا ال هللاو لاقف امهمالك

 ءاه الأ ابر ربلاب ربلاو ءاهو ءاه ءابر قرولاب بهذلا» : لوقي هلع هللا

 ىلا هدنسب ةجام نبا ظفلو «ءاهو ءاه الأ ابر ريعضشلاب ريعشلاو ءاهو

 ءاه الأ ابر بهذلاب بهذلا» : لع هللا لوسر لاق هنع هللا يضر رمع
 نم لوقأ تلبقا سوأ نب كلام ىلا هدنسب ةجام نبا لاقو «ءاهو

 هنع هللا يضر رمع دنع وهو هللادبع نب ةحلط لاق مهردلا فرطصي

 هللاو الك : رمع لا لاق كقرو كطعن اننزاخ ءاج اذا انتئا غ كبهذ انرأ

 قرولا» : لاق هيع هللا لوسر نإف هبهذ هيلا ندرتل وأ هقرو هنيطعتل
 .نافيس دازو ةبيش يبأ نبا ىور اذكو «ءاهو ءاه الأ ابر بهذلاب
 يف رصحنم ابرلا نأ اومهوتت الو اوظفحا «ءاهو ءاه الأ قرولاب بهذلا»
 يبأ ىلا هدنسب دواد وبأ ىورو دحاو سنج بهذلاو ةضفلاو يأ سنجلا

 . ةئيسن رمتلاب بطرلا عيب نع كنع هللا لوسر ىهن صاقو يبأ نب ديعس

 ةورزحن ف انجرخ تماصلا نبا ةدابع نع بيبح نب عيبرلا لاق

 ف سانلل اهعيبب الجر ةيواعم رمأف ةضفو ابهذ انبصأف ةيواعم انيلعو

۔ ٢٢٠ -



 ةيواعم لجرلا قأف مهاهنف ةدابع ماقف اهيف سانلا عراسف مهتايطع

 لوسر نع نوثدحتي لاجر لابام لاقف ابيطخ ةيواعم ماقف هيلا اكشف
 ؟ هنم اهعمسن مل قليع هللا لوسر ىلع اهيف نوبذكي ثيداحا كتيج هللا

 اوعيبتال» للع هللا لوسر نم تعمس امب نثدحال هللاو لاقف ةدابع ماقف

 ريعشلاب ريعشلا الو ربلاب ربلا الو ةضفلاب ةضفلا الو بهذلاب بهذلا
 لاق «نبعب انيع ءاوسب ءاوس ديب ادي لثمب الثم الإ جللاب حلملا الو

 نأ يردخلا ديعس يأ نع ديز نب رباج نع ةديبع ربأ :ا يندح عيبرلا

 لاقف بينج رمتب ٥هءاح ربيخ ىلع الجر لمعتسا ع هللا لوسر

 عاصلا ذخأ انل انا هللاو لاق «؟ اذكه ربيخ رمت لكأ» ه نع هللا لوسر

 عب لعفتال» : ك هللا لوسر لاقف ةنالنب عاصلاو نيعاصب اذه نم

 نبا نع عيبرلا ريغ ىورو «ابينج مهاردلاب عتباو مهاردلاب عيمجلا
 نب ملسمو يراخبلا ىورو كلذ لنم نوزوملا يف يع هنا دازو سابع
 انقزري هلزع يبنلا ناك ديعس يبأ ىلإ ةجام نبا ظفلو نازيملا ركذ دايز

 لاقف رعسلا يف ديزيو هنم بيطأ وه ارمت هب لدتبنف عمجلا رمت نم ارمت

 نيمهردب مهرد الو نيعاصب رم عاص حلصيال» : ع هللا لوسر

 ينعي «نزوب انزو الا امهنيب لضفال رانيدلاب رانيدلاو مهردلاب مهردلاو
 ديبع و راسي نب ملسم ىلا هدنسب ةجام نبا ظفلو ءاهو ءاه كلذ زاج

 ةيواعمو تماصلا نب ةدابع نيب لزنملا عمج ديبع نب هللا

 عيب نع قلع هللا لوسر اناهن ةدابع لاقف ةعيب يف اماو ةسينك يف اما

 ريعشلاو ربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلاو قرولاب قرولا
 كلذو رخآلا هلقي ملو حلملاب حلملاو ةيواعم وه لاقف رمتلاب رمتلاو ريعشلاب
 ربلا عيبن ا عيبن نا انرماو لاق هجو ف ةدايزب ديب ادي وأ عملاب اقلطم ةئيسن

 لوق :, ةدايزلاب ولو يا انئش فيك ديب ادي ربلاب ريعشلاو ريعشلاب
 . ةئيسنلا يف ابرلا امنا سابع نبا

- ٢٢١



 ةئيسنلا يف ابرلا امنا هلوق نع عجر هنا سابع نبا نع يورو
 هدنع نم لاق هنا حصي ال تلق ةماسال اديلقت يدنع نم هتلق امنا لاقو

 قلع هللا لوسر لاق يلع ىلا هدنسب ةجام نبا لاقو هنع عجر هنا ولو
 ةجاح هل ناك نمف امهنيب لضف ال مهردلاب مهردلاو رانيدلاب رانيدلا

 يفاسنلاو ةجام نبا ىورو ءاهو ءاه فرصلاو قرولاب اهفرصيلف قروب
 ةضفلا نم بهذلا ذخآ تنكو لبالا عيبا تنك رمع نبا ىلا امهدنسب
 تلأسف ريناندلا نم مهاردلاو مهاردلا نم ريناندلاو بهذلا نم ةضفلاو
 قرافت الف رخآلا تيطعا وأ امهدحا تذخا اذا ذخ لاقف للع ع يبلا

 يفو لكلا رصح الب لضفلا ءاقب ةطلخ يا سبل هنيبو كنيبو كبحاص
 عيبا ينا كلأسا تلقف كلع يبنلا تيتأ رمع نبا ىلا هدنسب يناسنلا ظفل
 اهموي رعسب ذخأت نا سأب ال لاق مهاردلا ذخآو ريناندلاب عيقبلاب لبالا
 . ءيش امكنيبو اقرتفت مل ام

 لاق كلع هللا لوسر نا ديز نب ةماسا ينربخا سابع نبا نعو

 ىلع ابرلا امنا رمع لاق دقو قح ةياور يه تلق { «ةئيسنلا يف ابرلا امنا»

 يف مه صخري د هللا لوسر ناك كلذكو ءىسنيو يبري نا دارا نم
 ولو ةدايزلا نع يهل ا نوكي نا اماف ديب ادي ناك اذا سنجلا نم ةدايزلا

 ءاهو ءاه لنمب الثم لاق اذا ارجز ابر هيمستو بدنلا قيرط ىلع ديب ادي

 هخسن ىوعد نكل اخوسنم نوكي نا اماو ىلرا دقف دازتساو داز نمف
 رانلا يف ديزملاو ديب ادي دقنلا عيب يف هنع هللا يضر قيدصلا لوق هضراعي

 زاوج ثيدح لوقت وا خسنلا ثيدح هلصي ل هنع هللا يضر هلعلو

 . ةدايزلا عنم ثيداحأب خوسنملا وه ديب ادي ةدايزلا

 يف يتأرما لاخلخ تذخأف ةرم انجتحا ِكقيع هللا لوسر ىلوم عفار وبا لاق
 هنع هللا يضر ركب وبا ينيقلف هنع هللا يضر ركب وبا اهيف فلختسا يتلا ةنسلا

 اعدف ةضف اهب ديرا اقرز ىعم نا لاقف ةقفن ىلا جاتحا تلقف ؟ اذهام : لاقف
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 هضرقف قناد وحن نالاخلخلا فشف ةفك يف نيلاخلخلا عضوف نازيملاب

 نا كنا عفار ابا اي لاقف لالح كل وه تيع هللا لوسر ةفيلخ اي تلقف

 بهذلا »: لوقي قل هللا لوسر تعمس هلحي ال ىلاعت هللا ناف هتللحا

 ىلا هدنسب يناسنلا اذكو «رانل ا يف ديزملاو ديازلا نزوب انزو بهذلاب

 ءاجف دبع هنا ملعي ملو تل هللا لوسر لجر عياب هنا هللادبع نب رباج

 رتشا ايلع نا حصي الو ديب ادي يا نيدوسأ نيدبعب هنم هارتشاف هديس

 نورشع هتميق امب هنا هانعمف هظفل حص ناو لج أ ىلا اريعب نيرشعب ريعب

 ةئيسن ناويحلا عيب نع ىن فلع هناب ملاع وهو كلذ لعفي فيك اريعب
 هللا ىلصو مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ناعتسملاو قفوملا هللاو
 . ملسو هبحصو هلآو دمح انديس يلع

- ٢٢٣
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 لصف

 طونلاب ةفورعملا ىهو

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمجرلا هللا مسب : هللا همحر لاق

 .. اميلست ملسو هبحصو هلاو دمحم

 جاحلا نب دمحمأ جاحلا خيشلا ةمالعلا ملاعلا باوج اذه
 همحر لاق .. نيما هتاقوا تاعاطلاب رمعو هتايح هللا مادا ضيفطا فسوي

 ةكسلا ةقروو متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذا تيع هنع ءاج هللا

 ساحنلا سنج نم الو ةضفلا سنج نم الو بهذلا سنج نم تسيل
 الجآ وأ الجاع وأ ادقن ساحنلاب وأ ةضفلا وأ بهذلاب اهعيب زوجيف
 وأ بهذلاب ملسلا ىلع اهؤارش زوجيو ءاوسلاب وأ ناصقنلاب وأ ةدايزلاب
 وأ ةكس بهذلا وأ ةضفلا وأ ساحنلا ناك ءاوس ساحنلاب وأ ةضفلاب

 و نيرشعلا تاوذ نم وأ راودا ةعبرا تاوذ نم اهنا نايب عم ةكس ريغ
 عيبي نينثا نيب ةبيرلل بهذأو حلصأو حضوأ اهؤارشو اهعيبو كلذ وحن
 نيب الثم ةعلس يف ةلماعملا فالخب اهيلا دوعي الو رخالا يرتشي وا امشدحا

 تسيل اهنا اودقتعيو اهيف اولهاستي ىتح مهتين ءوسل بارت دقف ةنالن
 عبب ريغ اهنا نوم وتيو ةلماعم اهنومسي لب نيدلل ءاضق اهنومسي الو اعيب
 نومهوتي الو لصالاب هولماع اذا نوعفشي الو هصلخب ملو هلماع نولوقيف

 هولعج اذا ةاكزلل لصالا نوموقي الو هيف اهنا عم ةعفش كانه نا
 ةاكز ال ابر كلذ نا امأف هيف اهنا عم هيف ةاكز ال هنا نومهوتي ةلماعملل
 رجتلل دودعم كلذ نأل ةاكز كلذل دعملا لصالا يف ليقو ةعفش الو هيف

 . ابرلا ىلا رجتلا كلذ يف اوأطخا ولو
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 ةاكزلا بجتف ضورعلا كلت بنجتيو رمألا ققحي نا امأو
 يطعت نا الثم املس اهئارش يف ةبير الف ةكسلا ةقرو فالخب ةعفشلاو

 جرف ةئام ةقرو اذك تقو كيطعي نا ىلع اذك ةكس جم رف ةئام الجر
 ةقرولا ناف اذك تقو ىلا ابهذ اذك ةضف اجنرف نيرشعو ةئامب ةرضاح

 قرولا هنم عنصي امم كلذ ريغ وا نطق وا فوص وا ناتكو دادملا نم

 ةضفلاو بهذلا ناف ساحنلاو ةضفلاو بهذلا سنج نم كلذ سيلو

 هقرحتو هريغ اذكو اهلكأيو رافلا اهعطقي قرولاو ةبلص نداعم ساحنلاو
 نيككسم ريغ وأ نيككسم ةضفلاو بهذلا فالخب ءاملا اهدسفيو رانلا

 . ككسم ريغ وأ اككسم ساحنلا اذكو

 روضح الب ةضفلاب وأ بهذلاب ساحنلا ةكس عيب زاج اذإو
 نوكو روضح الب ةضف وأ بهذب اهؤارشو هقرولا عيب زوجي نا ىلوأف
 امأو تاككسملا ساحنلاو ةضفلاو بهذلا ةكسك ةككسم ةقرولا ةميق
 دارا نم ىراصنلا نم اهمئاق دنع ةنومضم ةكسلا تاقرولا نا ليق ام

 كلذ سيلف دب الو هل اهلدبأ ساحنلا وأ ةضفلاب وا بهذلاب اهليدبت
 ضراع رمأ كلذ نأل ساحنلل ١ وأ ةضفلا وأ بهذلا سنج نم اهل اريصم

 ىراصنلا ريغو ىراصنلا كلذ نع تلأس ينا عم ةقرولل يتاذ ال
 دنع ةمكاحملاب ليدبتلا ديرم كلذ كردي ال ةطساو البو ةطساولاب

 ةكسب اهليدبت ينارصن ىلع نا حص ول لب ةمكاحم الب الو ىراصنلا
 بهذلا ةكس سنج نم نوكت نا مزلي مل انامض ةضفلا وا بهذلا
 . نامضلاب ابر ال هنا ررقت دق ةضفلاو

 كل اهنمضو الثم ةعلس نمت رانيد ةئام لجر ىلع كل ناك ولف
 مرح دقف كلذ ىعدا نمف تانامضلا رئاس اذكو ابر نكي مل رخآ لجر
 ةقرول ينارصنلا نامض نم يعدملا كلذ ناك ولف هعدب هميرحتو نامضلا

 وهو نامضلا لطبل ابر نكت ناو اهسنج نم نوكت ال بجوم ةكسلا
 يف نوكي نامضلاو كلذ ريغو فلسلاو نيدلا يف حيحص لب لطاب ريغ
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 كلذ نا اك اهلبق نوكيو اهدعب نوكيو ةدقعلا عم رمألا لوا نم كلذ

 سبجلا ابرلا ةلع نا مث دقعلا لبق نم مدقتم ةقرولا يف ىعدملا نامضلا
 بهذلل بيرقلا سنجلا وهو ندعملا سنج نم تسيل ةقرولا نا كش الو

 كلذو ة هنومضم اهنوك ىلع رمألا لوأ نم ناعيابتملا لخدي هنا ش ةضفلاو

 نا ليق نا مث كلذب نافراع امث الو لب اهتدقع يف سيل اهنامض نا

 . دلب يف نيدلا ءاضق نايحالا ضعب يف اطرتشي

 هزاوج حيحصلاو فالخ هيفو عيبو طرش كلذ نا : باوجلا

 طرش هنا عم الالح ازيمتم ادودحم اطرش ناك اذا ةباحصلا تلمع هبو

 قاروالا كلت نا حص نا هنا خ طرتشي ال ام عيب ف حدقي ال ضعب

 ىلع كلذ يف سأبال هناف ليق اك نئازخلا يف ةضفلاو بهذلاب ةنومضم
 كلذب ةنومضم اهنا اهبرتشم الو اهعئاب ملعي ال هنال اهيرتشم وأ اهعئاب
 لامعألا نأل ابر الف نامضلا ىلع دقعلا ناك الو كلذ دقتعا الو
 فرع ول هنا ملعلاب كردي ال ام كلذو نامضلا يف امهل ةين الو تاينلاب
 نأل ابر نكي ل عيبلا هيلع ادقع الو هايون الو هيلع ايزجي ملو نامضلاب

 املعي مل وأ ابر هنا املع ءاوس دقعلاو دصقلاب نيعيابتملا نيب نوكي ابرلا

 ادصقي مل امهنا ال دمعلاك اهيف لهجلاف ملعلاب كردت ابرلا روص نأل
 هربتعا امناو الهج الو ادمع هيف اعقو الو عيبلا هيلع ادقع الو نامضلا

 ابر نيعيابتملا ريغ داقتعا نوكي الو ضعب معز ام ىلع ىراصنلا نم ةعامج

 كلت نم ةقزمتملا نا حص دنا كلذكو امهدقع يف احداف الو امهنيب

 ىطعي ةحيحصل هنومضمب هعم اهب عفتنيال صوصخم رودقم قاروألا
 اهعيب يف كلذ حدقيال هنإف نئازخلا يف ةحيحص ةقرو اهبحاص

 نا عم هيف روذحم ال زئاج نامضلا عيب هنا كلذ لصاحو اهئارش الو
 يل لدبأ ىراصنلا نم نامضلا مساقل لاقي نامضلا ريغ كلذ نم برجملا
 نكي مل رمتساو كلذ حص ول لب.\ كلذ نم يىبأيف ةحيحصب ةقزمتملا هذه

 هيلع ادقع الو هيلع الخدي ملو هب املع وأ هب املعي ل نمعيابتملا نأل سأب

 . سأب نكي مل ادقع ول لب
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 رئاسو قرعلاب اهداسفل عبيضت ةكىبلا قروب ةلماعملا نا لاقي الو

 نال ابر اهلثم عم اهب ةلماعملا هلجال ريصت ال اذه نال ءاملاك تابوطرلا

 اعييضت ةعيابملا تسيلو ابرلل ابجوم الو ابر سيل فارسالا قلطم

 مرحت الو ابرلا نم سيل لاملا عييضت نال عايضلا ةبيرق اهنا ثيح لاملل
 هيلع ظفاح ل يش لك نالا ناك ولو فارسالاو عبمضتلل اهم ةلماعملا

 اهداسف ةعرس ةلعل اهب ةلماعملا مرحت الو عيضت الثل اهيلع ظفاحيف عبضت
 مكدحا ذخأي ميف ةرمنلا هللا عنم نا متيأرأ» قلع هلوق يف كلذل ةجح الو

 ءاجر كردت نا لبق عابت اهكارد لبق راثلا يف درو هنال «هبحاص لام
 لب كاردالاب مامتلا ىلع هرقتسم ريغ عيبلا نيح يف يهف دعب اهكاردال

 عيابملا ريغ اهنإف ةكسلا ةقرو فالخب دعب كاردالا يلع اهرارقتسا ىجري

 نورتشي امك دعب ىرخا ةفص اهسفن يف ثدحتل ال اهتاذ يف هدارم اهب

 يهو ةلماعملاب اهيلع نوروهقم مه اضياو دعب كاردالا هب ثدحيل حلبلا
 فارسإ ياو تامرحملا نم كلذ وحن الو ةتيم الو رمح ال حابملا سنج نم
 عييضت اهب ةلماعملا نا لاقو بذك نم مزلو روهقم رمأ يف عييضت يأو

 لوأ نم رفاك صاع كلذ وحن وأ عيب وأ ءارش يف اهب لماع نم ناو
 . ةرم

 رفكي نا مزل ةريبك مأ ةريغصأ يردي ال وأ هريغص هنا: ليق نإو
 رمأ ىلع رهق نم ىصعيو رفكي فيكو حصيالام هلك كلذو هرارصإ دعب

 ائيش ىرتشا نم ىصعي وأ رفكي فيكف حابم عيبلا ناف لحي نا هلصأ

 ابر ال هنا لاح لك ىلعو اضيا لصاحلا ةعابت يف اهضبق وأ ةكسلا قروب
 باوجلا مت 3 هنم هللا انذاعا ابرلا يف وه امنا مالكلاو فارساو عييضتب
 . باهولا كلملا نوعب
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 يناتلا بابلا

 هتلغ مكح يفو هماكحأو رايخلا عيب ف

 وأ يرتشملا وأ عئابلا رايب عيب امع تلأس : هللا همحر لاق
 طيسوت الب هللا لبق نم ءاج امب هلقا وأ هلجا وأ هلك عيبلا فلتف امهرايخ

 نمضيف رايخلا نم هلاح ىلع تبني مأ عيبلا ضقتنيأ هطيسوتب وا قولخم

 ؟ حص نا هثراوو عيبلا لطب نا فلت ام عئابلل يرتشملا

 وا وه فلت نا هنا ناعتسملا وهو باوصلاب ملعأ هللاو : باوجلا

 يرتملا ديب فلت نإ امأو ةلغ وأ اضرع هدي يف فلت نم ىلع وهف هضعب

 رايخلا عيب هب عقو يذلا رادقملا وهو هنمث وه نمض رايخلا وه طرش دقو
 لثملا نكي مل نا لودعلا ميوقتب ءامن وا ةلغ نم ثدح ام ةميق نمضو

 امزج هكلم نم هجرخا دق عئابلا نال ةميقلاو نمثلا يرتشملا نمض امناو
 هدي يف ناك اضيا هنا عم يرتشملا بنج يف قيلعتلا يقب امناو هبناج ي

 مل نا عئابلا ىلعف فلت ناف ةلخن وأ رادك لصا وه يذلا عيبملا امأو
 ناو امهريغ ديب هالعج نا لصألا ريغ اذكو هفلت يف يرتشملا ببستي

 ميوقتب ةميقلا يرتشملا نمض رتشم دي نم فلتو رايخلا عئاب طرش
 امناو عيبلا هيلع دقع ام وهو نمنلا نمضي الو لثملا نكما ناو لودعلا
 نوكي نأ ىلع ال ءارشلا ىلع هذخا هنال نمثلا ال ةميقلا يرتشملا نمض

 ىلع لب امزج هكلم نم جرخي ملو عئابلا كلم ىلعو قاب وهو انيما هيف
 عمجر لب نملا نم هاركذ امب دتعي مل عيبلا مزج لبق بهذ املف هريغت
 . ىبتنا هنت نمضي لوقي نم مهنمو ناويدلا يفو ةميقلل

 هنش الو هتميق يرتشخلملا نمضيال هلام نمف عئابلا دي نم فلت ناو

 نا نمنل ١ نمضيف يرتخلملا لام نم وه ليقو يرتفملا وا عئابل ١ رايخلا طرتشا
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 ءاوس اذه ىلع عئابلل نماض يرتشملاف هطرتشا نا ةميقلاو رايخلا وه طرتشا

 عيبلل هديب ناك هنا عم هدي نم فلتلا نوكي ارابتعا عئابلا وأ رايخلا طرتشا

 هل اعنام سيل و عئابلا دي نم فلت نا امزج اميف اوفلتخا نكل امزج عيب هنأكف
 عئابلا لام نم هنا ىلع انباحصاو هضبقل يرتشملا ءاش ول لب يرتشملا نع

 عنم اذا اما ةيلختلا درجمب وا يقيقح ضبقب يرتشملا هضبق اذا كلذو

 امب بهذ نهرلاك عئابلا ىلع بهذ هناف ةيلختلا ةروص لصحت مل وا عئابلا

 لام نم ليقو هضبق هنأكف عنم الو ةيلختلا ةروص لصحت ل نا ليقو هيف

 نأل يرتشملا دي نم فلت ولو يرتشملا وا وه رايخلا طرتشا اقلطم عئابلا

 نامض الف عيبلا مزجني مل ام عئابلا كلم ىلع قاب وهو نيمأ هيف يرتملا

 عئابلا رايخلا طرشو امهريغ ديب هالعج ناو عضي مل ام يرتشملا ىلع
 نم فلت هنوك عم هكلم ىلع هئاقبل عئابلا لام نم وهف فلتف يرتشملاو

 هعم هلعج ولو هيف انيما وه هلعج نم دي نم لب يرتشملا يدي ريغ
 عئابلا كلم ىلع قاب ءيشلا لاق نم لوق ىلع اذهو هيف انيمأ يرتخملا

 ملف هدي نم فلت يذلا لام نم وه لاق نم لوق ىلعو عيبلا مزجني مل ام
 دي يف هلعجو هدي يف عئابلا هلعج نم دي نم لب امهدحا دي نم انه فلتي

 وهو عئابلا لب يرتشملا نمضي ملف هنم يرتشملل اعنم يرتشملا ريغ
 فلت نم ىلع نامضلا نا نم حاضيالا يف هب ردص امل ةاعارم حيحصلا
 . عئابلا دي يف فلت هنأك انهر هدي يف

 نم لوق ىلع اذهو رماع خيشلا لاق يرتشملاو عئابلا نيب : ليقو
 هتركذ ام فالخ وهو امهنم هدي نم فلتي يذلا لام نم وه لاق

 عئابل ا دي نم فلت هفصن ناكف اعم امهنذاب امهريغ ديب ناك هنا ههجوو

 ديب نوكي نا لصالا نال اذه نحن ربتعن ملو يرتشملا دي نم هفصنو
 الا امهريغ ديب هلعج ىلع قفاوي ملو هل هنم عنم هريغ ديب هعضوو يرتشملا
 نا هلبق لاوقالاو نيلوقلا يف ءاوس هدي يف هفصن نا عئابلا نم دجي مل اذا
 دري وا عئابلا ىض ىضري نأب هريغ وا هسفنل رايخلا يرتشملاو عئابلا طرتشي

 وأ دري وأ امهدحا هل طرتشا نم ىضري وأ دري وأ يرتشملا ىضري وأ
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 هنا يأرل ا باحصا هنع اودري وأ مهريغ مهلك ةثالثلا نم دحاولا يضري

 يرتشمللو هل وأ عئابلل رايخلا ناك دقو تقولا لبق ضورعلا تفلت اذا

 يرتشملا دي نم فلت ناو عيبلا ضقتناو هلام نمف عئابلا دي نم فلتف
 فلتو اهنمت هيلعف يرتشملل ناك ناو عئابلل رايخلا نال اهتميق هتمرل

 . هلام نم

 عئابلا ديب تفلت نا ليقو نسح اذه _ هللا همحر _ ديعس وبأ لاق

 ةميقلا هيلعف يرتشملا دنع تفلت ناو رايخلا ناك امهيال عيبلا ضقتنا
 حلصي ام رثكا لاق اندنع زئاج وهو يعفاشلل بسنو اضيأ ناك امهيال
 هيلعف هدي نم عيبملا فلتو يرتشملل ناك اذا رايخلا نا انباحصا دنع
 هيف نيمأ هنال هيلع ءيش الف عئابلل رايخلا ناكو هديب فلت نا ليقو نملا
 . ىليل يبا نبا لوق وهو هب هارتشا ام همزل هل رايخلا ناك هديب فلت ناو

 اذا رايخلا نا اندنع هيلع دمتعملاو زئاج لكلا : ديعس وبا لاق

 دي نم فلتو امهل ناك ناو عيبلا لطب هدي نم فلتو امهل وأ عئابلل ناك

 هتمزل يرتشملا دي نم فلتف ، هدحو عئابلل ناك هتميق هيلعف يرتخلملا

 فلتو هدحو هل ناك ناو هيلع نامض الو انيمأ هنوك نسحي دقو اضيا
 يرتشملا لام نم ليقو هلام نم ناكو ضقنتم عيبلا نا رثكألاف عئابلا نم

 عيبلا يف هيلع اقفتا ام نمثلا نأ امهنيب قرفلاو ةميقلاب ليقو نمنلاب
 ذا عئابلا ىلع هفلت نوكيو عيبلا ضاقتنا راتخلا لودعلا هموقي ام ةميقلاو
 . هادبم وه

 هلام نمف هل رايخلاو يرتخملا دي نم فلت اذا : دمح وبأ لاق

 عئابلا ىلع فلت نا يراوحلا يبا دنعف {} فالخف عئابلل ناك ناو

 عئابلل وهو دقعلا كلذ لح كلمي الو هل رايخ ال هنال همهارد يرتشمللو

 عئابلا ىلع رايخلا ةدم يف هتنوؤمو رايخ عيبام هتيانجو همزل اذلو هنود

 ناك ولو هب يرتشملا قح قلعتلو لاملا عيضي الئل كرتي الو امهب ذخؤي
- ٢٣١



 الو يرتشملل ءيشلا نوكيف عيبلا يضمي دق هنال عئابلا وه رايخلا اطرتشم

 عئابلل هلصا نال لصالا باحصتسالو يرتشملل رايخلا ناك نا اميس

 مزجي مل ام كلاملا مكحب هيلع مكحيف قلع لب امزج هكلم نم جرخي ملف
 . هيلع ةيانجلا تناكف هماقم موقي ام وا لوبقلاب عيبلا

 ةاوادملاو ىنكسلاو سابللاو برشلاو لكألاو ةنوؤملا : لاثم

 . نهدلاو يعرلاو يقسلاو

 اقلطم سفن وا لام ىلع رادجلاو ةلحنلا عوقو ةيانجلا : لاثمو

 سفن وأ لام يف ناويحلا داسفاكو هلحم يف فالخلا ىلع مادقالا دعب وأ

 نا يرتشملا ىلع اهب عجر ةنوؤمب مايق وأ نامض نم ءايشألا كلت لعف اذاو
 عئابلا هلبق وأ هل رايخلا ناك اذا يرتشملل ءيشلا نا فشكنا هنال هلبق
 ىرتشا نم لام نمف ىرتشا نم ريغل ءارشلا ناك ناو هل رايخلا ناك اذا

 هلوق يف حالصلا هل رهظ وأ صعي مل نا متي وأ بئاغ وأ لكوم هنال هل
 هنع بونملا زاج نا ليقو امهل حلصي اميف امهملع وا ىنج نا دعب ولو
 ام فرصي مل ناو هيلع رايخب وا هل رايخب يرتشي نا هنع برونملا مساق وا

 وحن وأ يقسلا وأ يعرلا وا ىنكسلا ةرجا نم مزل ام وأ ةيانجلا ىلع مزل
 نألف عئابلا امأ يرتشملا ىلع وأ عئابلا ىلع عجري نا كلذ هل نملف كلذ

 يرتشملا امأو هكلم نع لصفني نا لبقو عيبلا مزجي نا لبق كلذ
 وأ هاضر ىلا قلعملا ءارشلاب هيلا قلعت دق هنا عم هيلا كلذ ةروريصلف

 . امهريغ وا عئابلا ىضر

 هب هليطعتو هب عيبلا قلعتل رايخلا طرش نم كلذ مزل : ليقو
 ناو اوركذ ام دح ىلع كلذ همزل عئابلا هطرش ناف رخالا فالخب
 يرتشملا هلبقي ل نا عئابلا ىلع هب عجرو يرتخملا مرل يرتخملا هطرتشا

 ةدملا مامتو هعيب و هيف ةلاقالا بلطو هتحاباك هيف فرصتلا نا ريبخ تناو

 هكلم نم جرخي ىتح ةاكزلاك هقح همزلو لوبقلا ةلزنمب لزت در الب
۔- ٢٣٢ ۔



 . رايخلا ةدم جورخ لبقو رايخلاب هعيب دعب هتاكز تقو لح نا امزج

 .. امهنم هيلا عجر نم كلذ مزلي : ليقو

 امهنا ىلع البإ وأ انغ وأ ارقب لجر عاب ول : سيمخ خيشلا لاق
 يف ةاكزلا هيف عئابلا يدؤي يذلا رهشلا لحف مايأ ةثالن رايخلاب امهدحأ وأ
 رايخلاب عيبملا ةلغ نوكتو هيلع عيبملا مكح قلعتل هيلع يهف رايخلا مايأ

 . عئابلا ديب هؤامنو

 لصتا ام امأو لصفنا نميف كلذو هديب ناك نم ديب : ليقو
 ةدعاقلا وه 5 يرتملا وهو لاحلا ف هدي 1 يشل ١ ناك نم ديب نوكين

 عئابلا ديب نوكي نا قفتا نأ الإ يرتشملا ديب نوكي رايخلاب ولو عيبملا نا
 نوكي هب لصتا امو هناف عئابلل رايخلا ناك وا يرتشملل رايخلا ناك ولو

 . عئابلا ديب

 حرج شراو ةمألا رقعو ناويحلا جاتنو راغلا ةلغلا : لامو
 . ءيشلا ف دسفا ام ةميقو

 ءامنلاو ةلغلاو راد ءارك و نبللا ربولاو فوصلا ءامنلا : لاثمو
 هلك كلذف عيبلا رايخلا طرتشم در ناف لوبقلاو درلا يف ءيشلل ناعبات
 كلذ ناك هانعم اطرتشم هلبق ناو يرتشملا وا عئابلا رايخلا طرتشا عئابلل

 . يرتشملا وأ عئابلا رايخلا طرتشا يرتشملل

 وهف ءارك وأ داسف ةميق وأ شرا وأ رقع نم مزل ام لك : ليقو
 دعي عيبلا لاح راثلا نم رتؤي مل امو كلذ دعب عيبلا ىضم ولو هعئابل
 . :عيبلل ارضاح دعي ربأ امو عيبلا لاح يف ثدح ولو ارضاح

- ٢٣٣



 ءاركا دمعتي الو ثداحف الاو كردا نا هل ارضاح دعي : ليقو

 ل اذا لب هدمعت زاج اقفتا ناو هتركذ ام مكحلاف عقو ناو رايخب عيب ام

 امب دتعي مل ناو هيف وا هب لمعلا وا هلمع موقيلف درلا ناك كلذ ىلع اقفتي

 ىتح نمخملا وأ نمثلاب عافتنالا زوجيال هنا انبهذمو يدنع ءارك نم دقع

 هعافتناب ىون وأ عئابلا لوبق نمنلاب هعافتناب عئابلا ىون اذا الا عيبلا متي

 نمخملاب هعافتناب يرتشملا ىون وأ هديب رايخلا ناك اذا عيبلا بر اب

 . هديب رايخلا ناك اذا عيبلا لوبق

 الإ هنم هتبيصمف فلت ناف كلم ىلع رايخلا ةدم يف عيبملا : ليقو

 هفلت ىلع مقت ملو هيلع باصي ام ناك نا هنم هتبيصمف يرتشملا هضبق نإ

 مايا يف تدلو ناو عئابلل يهف رايخلا مايأ يف ةلغ هل تثدح ناو ةنيب

 . ةيكلاملا دنع عئابلل اهدلوف رايخلا

 عافتنالا طارتشا زاجأو يرتشملل : مهنم مساقلا نبا لاقو
 ناك امهنيب عيبلا متي مل نا هنال طقف لمعلا ردقبو رايخلا ةدم يف عيبملا ي

 مل نا هنا ىلع لقنلا طارتشا عئابلل زوجي اك ءيش ريغ نم الطاب امهعافتن
 وا هطرشب هكسمت خسف كلذ ىلع عقو ناف انمت ناك مت وأ افلس عيبلا متي
 هل آو لع و ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ملعأ هللاو هدسفا

 . ملس و هبحص و

 : هصن امب هلل ١ هجح ر : لنس و

 ةلغ رتشم ذخا اذإو ىرثلا ءىطو نم ريخاي : ىرخأ ةلأسم
 ؟ ةصاقم الب يرتشملل هيف يذلا دقنلا نم طقست لهف لاملا لصأ نم
 نمث نم يرتشملا هدقنا يذلا دقنلا امنا هل ةلغلا زاوج عنم نم يأر ىلع

 نم هيلع يه ام ىلع ىقبت ةلغلاو نيدلا يف عامجالاب لاملا يف تباث عيبللا

 يف همكح زوجي نم يرتشملاو عئابلا نيب اهيف مكحي نأ الإ فالتخالا
- ٢٢٣٤



 هل اهاري نم لوق ىلع اكسمت يرتشملا نم عئابلا اهبلط اذا هيف فلتخملا
 مارو امهوحنو ضرالاو لخنلاك لوصالا نم ءيش يف رايخلا عيب عقو اذاو

 نم لوق ىلع ادمتعم الوأ هدقنا ام دعب عيابملا هعنمو لاملا زوح يرتشللا
 ةهجولا هذه ىلع اهنا ال وأتم و عيبلا ةقفص اهضبق لوصالا عيب يف ىري

 طونم وه امم كلذ امنإ هل هقحتسم و عئابلا كلم نم عيبلا ةقفصب ةجراخ

 راجلا نم هريغك نيملسملا نم هيف فلتخلا يف همكح زوجي نم مكحب
 عئابل ا نم هعزن ىلع مادقالا يرتشملل حابي الو ملعل ا لها نيب فالتخالا

 كددسو كقفوو هيلا كدشرأو هللا كملع امم ينملع هذه ةلاحلاو

 . كب انادهو هللا كادهو

 هل ناك نا رايخلاب ائيش ىرتشا نم هنا ناعتسملا هللاو : باوجلا
 لجألا مت اذا هنا اك لوبقم هنم كلذو فرصتلاو هنم ةلغلا لكأ هلف رايخلا

 ناو كذ نم يش يف فرصتلا عئابلل لحبالو ءارشلا مزل راكنالا لبق

 لحي الف عئابلل رايخلا ناك ناو دعب يرتشملا لبق نا نمض فرصت

 ملو لجألا متأ اذإف لطبي ملو لجألا متي ب ىتح كلذ ىف فرصتلا يرتشملل

 لبق عيبا عئابلا مزج اذا هل لحب ك فرصتلا هل لح عيبلا عئابلا لطبي

 ملعأ هللاو عيبلا عئابلا لطباو كلذ لبق يرتشملا فرصت ناو لجألا

 . ملعأ هللا و هحرشو لينلا يف ةلأسملا هذه عيرافتو

 ؟ هضعب فلتو رايخلاب ىرتشا نم : لئسو

 . هامتا نإ الا عيبلا ش ضقتناو عئابلا لام نم فلت هنا : باوجلا

- ٢٣٥ _



 



 لصف

 رزجلاك ررغلا عيب يف
 هوحنو ضرألا يف يفتخا

 نوعيبي مهنا اهنمو لاق 0 يليلخلا ةودقلل يبرغملا لئاسم نم ىهو
 هعزنيو كلذ ىلع عيبلا نومتيو شقني نا ريغ نم ضرا يف تقلاو رزجلا
 ىلا هل هيقسي عئابلاو ةجاحلا ردق ىلع ءيش دعب ائيش كلذ دعب يرتشملا

 ؟ امهنيب تناك ةمولعم ةدم

 هللا لوسر ررغلا عيب نع ىهن دقو ررغلا عيب كلذ نا : باوجلا
 وه ليقف روكذملا عونلا اذه نم عيب ام مكح يف ءاهقفلا فلتخاو هت
 نم هب امل ةضقتنملا عويبلا نم وه لاقو ‘ ابرلاب هقحلا ضعب و دساف مارح

 . مت هوماتت ناف ةلاهجلا

 روهظ دعب عيبلاب ىضريو هعلقي نا هيف ماتلا ينعم : هريغ لاق
 روصتي الف ضرالا يف ايفتخم هكرت عم هيف ماتتلاب اماو ضرالا نم كلذ
 نع الو ءافخلا نع ماتتلاب جرخي الو ءافخلا وهو هنع يهن هب ام ءاقبل

 ىلع راصتقالا ناك اربتعم ًماتتلا اذه ناك ول و ايفتخم هئاقب عم اررغ هنوك

 ىلوألا نيترم يبنل ا ابكترا دقف علقلا لبق امانت ناف ايفاك الوأ عقاول ا عيبلا
 ىلا لئاسلا اذه أجلا ام يردا الو عيب هناف ماتتلاب ةيناثلاو ش عيبلاب

 هريغو رماع خيشلا هيف ركذ امب هانربخا دقو ةلأسملا هذه نع لاؤسلا

 دقو رثألا نم نهيف امب هانربخا ك اهلك اهنع لأس يتل ١ لئاسملا هذه اذكو

 ىلا بيجملا ىداو طيلخت ىلا هادا يذلا هلاؤس ببس ام يردا الو هملع

 . ضقتنا هوضقانت ناو : عجر . هنم مظعأ طيلخت

- ٢٣٧ 



 . لوبقف علق الب كلذ كرت مهضقانت ىنعم : هريغ نمو

 ةدملا نم هيف ديزيام رادقمب ال عئابلا ضرا يف هكرت ناك نا اذه ؛ عجر

 لاحلا يف هعلق طرش ىلع عيب ناو ابر وهف هكرتب ةدايزلا نم هيف دبال ناك ناف

 . فالتخالا نم ىضم ام هلخدي نا زاج يرتشملا هعلقف

 هتبثيو نظلاب ءاملعلا نم فالخلا لحتني بيجع اذه : هريغ نمو

 دوجوب اومزجو ملعلا فاعض هدلق امبرف هققحتي نا نودب ةزاجالاب

 نمو لهاستلا اذه لثم نم كرذحاو يخأ اي كحصنا اناو فالخلا

 ديق هناف اديقم بسني نا باوصلاف جيرختب الاوقا دارا ناو ديلقتلا

 ريغو زئاج اذكو اذك امنا نالف لوق رهاظ لوقب وا صوصنم ال جرخم
 . زئاج

 ةلأسم يف لوق دهتجملل فرعي مل ناو ىلحلاو يكبسلا نبا لاق
 حصالا ىلع اهيف جرخلا هلوق ريظن يف هلوقف اهريظن يف لوق هل فرعي نكل
 نا لاتحال هل الوق سيل ليقو اهريظنب اقاحلا اهيف باحصألا هجرخ يا
 لوألا ىلع حصألاو كلذ يف عجور ول نبتلأسملا نيب اقرف ركذي
 صوصنلاب سبتلت ال ىتح جرخم هنأب اديقم هيلا هيف لوقلا بسني ال
 . ىهتنا هلوق لعج دق هنال هدييقت ىلا ةجاح ال ليقو

 عئابلا سفن بيط ىلع هضرا يف داز ىتح هكرت ناو : عجر
 ناف فالتخالا نم ىضم ام ىلع نوكي نا لوق نم ىرعتي الو دشا وهف

 عمتجملا ابرلا نم رهف هيف ديزي ىتح ضرالا يف هكرت هطرش ىلع هعاب
 . هيلع

 لهأ نم ايبرغم رأ ملو نامع لهأ عاتجا دارأ هنأك : هريغ نمو

 . ابر هب لوقلا رماع خيشلا ركذ دقو اليلق الا كلذ يمسي انبهذم
۔ _ ٢٣٨



 ةلأسملا يهف لاحلا يف هعلقف هطرش ىلع ال هعاب ناف : عجر
 نم ىرعتي ال ليقو لوقلا رثكأ يف دسف داز ىتح هكرت ناو اهنيعب ىلوالا
 ه و هعلق ىلع طرشل ا دقع ناف فالتخالا نم اهيف ىضم ام ىلع هنا لوق

 طرشلا نم عيبلا هيلع ادقع امب حصألا يف اقفتي مل هكرت امهنيب نم نافرعي
 ءيش يف نيدل ا نم ةليحلا تسيلو ةلطابلا ليحلاب ةعداخملا باب نم هن ال

 . ملعأ هللاو

- ٢٣٩



 



 ؟

 عيبلا يف ةلاهجلا ىوعد يف
 ؟ يه نمل ةعيبملا ةلخنلا ةرمث يفو

 .. عيبملا يف ةلاهجلا ىعدا عئاب نع كلاؤس امأو : هللا هحر لاق

 لصألا نأل رصق وا نامزلا لاط هاوعد عمست ال هنا : هباوجف

 دعب هلوقو اذكب ملع اذهو اذك لوقي نا هب عئابلا ملع ملعلا عيبملا يف

 هناف ةلاهجلا ةنيرق تنيبت نأ الإ هب رقا امل ةضقان ىوعد هفرعأ ال كلذ

 . اهب لمعي

 نا عئابلل ةدوجوملا اهترمنف ةلخن الثم لجرلا ىرتشا اذاو : لاقو
 . ه ١ هلف يرتشملا اهطرش ناو نالوق تكردا ناو ترأ

 حخحجح ٨٣22ه

- ٢٤١ 



 



 لصف

 ةمسقلاو عيبلا يف ةلاكولا يف

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق
 نح امو قافرلا ادح امو سمخلا تيلص امو سمشلا تءاضا ام دمحم
 رمآ هللاو يهانت الب امئاد قساغ بقوو قراش رذ امو قالت ىلا قاتشم
 خيشلا ىلا شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ نم مالسف دعب امأ ، يهانو

 ليكوتلا لطب ثاريملا :نم همهس عيبي رخا ناسنا لكو نا الئاق دشار
 عب وا اذك وهو يمهس عب لاق ناو ةلاكولا دقعنت الف همهسب ةلاهجلل

 وحن وا ماو نبا دلو وأ دلو هلو اهجوز ثرت جوز ةثرولاو يمهس
 وأ خا انا لاق نا اذكو ةلاكولا تحص وه مك مهسلا نيبتي امم كلذ

 مهو ةثرولا رئاس مساقت نا كتلكو دقو كلذ وحن وأ جوز وأ تخا
 . زاج يل ذخأتو وه ام يمهس رظنت ناو اذكو اذك

 حجاك ٥٠.2

 ۔ ٢٤٣ -



 



 ثلاثلا بابلا

 ةعفشلا لئاسم يف
 ةعفش هيف له عاشملا ءاملا يف كلوق امأو : هللا همحر لاق

 هيف ةعفش ال نا هباوجف لاق . حلا .. ءارشلا لبق ةكرش هيف يرتشمللو
 لوزت ال ةتباث يهو ةكرشلا ررض عفدل ةعفشلا نأل رخآلا كيرشلل
 ىوقا ليصالا كيرشلاو ثداح كيرش ةرضم عفدل يهو عيفشلا ةعفشب
 وأ ةئام ةماع ءاملا ناك ناو طقف ءاملا ةلضف هل نممو ثداحلا يرتشملا نم

 هذه نم هيف ةعفش الف يه َ ةماعلا ف لاوقألا نم كللذ ريغو نيعبرا

 ءزج وهو كولمملا عيبملا نال هل ةعفش ال لضفلا بحاص لب اضيا ةهجلا
 ولو ءاملا سفن ال عبانلا ءاملا اهيف يتلا يهو انيع ةامسملا ضرألا نم عئاش
 كلت نم اءزج كلم اذاف لولحلا ةقالعل انيع ءاملا كلذ نومسي دق اوناك

 وه معن ضرألا كلت يف هل كلم ال ةلضفلا بحاصو ءام كلم ضرألا
 . هل ةكرش ال يذلا يرتشملا نم ىلوا

 اذإ يرتشملا ىلع نيملا عيفشلل له كلاؤس امأو : اضيأ لاقو
 ١ ؟ ءارشلا ركنأ

 توبث ىلع نايب نكي مل نا يرتشملا ىلع نيملا هل نأ : هباوجف
 وا يلع هب قدصت وأ ءاطعا هيناطعا لوقي نا ءارشلا راكنا نمو ءارشلا
 ناو هارتشا ام هنا كلذ يف نيملا هيلعف هيف ةعفش ال امم كلذ وحن وأ هينبهو
 عاب ام هنا نيملا عيفشلل عئابلا ىلعف عيبلا عئابلا ركناو ةعفشلاب هذخا

 نم ىلع ةنيبلا» : .ك هلوق كلذ لصاو ىرتشا هنا يعدملا نالفل كلذ
 . «ركنأ نم ىلع نيمملاو ىعدا

 ىلا لودع وا ضاق ةزواجمب لطبت ال ةعفشلاو اضيا لاقو

 - _ ٢٤٥



 نم كلذ وحن وا نينس ثالث وا مايا ةثالنك اهتدم يضمي امناو نيرخآ
 اهايا هذخا نكما اذاف روفلا لوق ىلع اماو هملع موي نم دعلاو لاوقا

 نم اهذخأي هنا يبرغم رخآ قيرطو تتاف رخآ ىلا هادعتو مكاح دنع

 يلوبقم نيدهاش ةرضحب اهذخا راكنالا فاخ ناو ءاضق الب يرتشملا

 نا الا ملع موي نم نينس ثالث اهتدم نا ةبراغملا دنع راتخاو ةداهشلا

 هلأسي يضاقلا مزلي روفلا لوق ىلعو ةيلوتلا بلطك اهتوف بجوم لمع
 ناو ةعفشلا لطبا رذعب تاي مل ناف هزواج هنا ملع نا ايضاق تزواج امل

 ىتأ نا الا رخآ ضاقل اهدريف هملعب مكحي مل يضاقلا ملع دقو ركنا

 . اهلطبي هناف هركنا ام نايبلاب همصخ

 دقو ةعفشلاب لصا هنم ذخا نمع لصيف ناطلسلا هلأسو
 ؟ هنم لغتسا

 ةلغ نم ثدح ام يرتشملا ىلع عيفشلا كردي ال هنا : باوجلا
 وهف ةعفشلا ذخا لبق تكردا ناو ةعفشلا ذخا لبق كردأو ءارشلا دعب
 ذخأ لبق تكرداو ءارشلا ترضح اذا ءارشلا موي اهتميقب يرتشملل

 . ةميق الب يرتشملل يهف ةعفنلا

 لبق ةلغ نم يرتشم لكا ام امأو : لاقف اضيا اهنع باجأو
 نامض الف ةعفشلا لبق اهذخاو ءارشلا دعب ةلغلا تثدح ناف ةعفشلا
 ءارشلا لبق تناكو عيفشلا عفش ىتح اهذخأي مل ناو هل يهو اهيف هيلع
 لاقو . اهذخا يرتشملا هل اهنمضيف هل هنأك ءارشلا نأل عيفشلل يهف
 ثدح ام عيفشلا هيلع كردي الو هل ظفللاو لينلا بحاص و رماع خيشلا

 اهذخا دنع كردت مل ةلغ لكف اهذخا لبق كرداو ءارشلا دعب ةلغ نم
 ناو ءارشلا موي اهتميقب يرتشملل يهف هدنع تكردا ناو عيفشلل يهف

 . ه ا اهنودبف عيبلا دنع نكت م

- ٢٤٦



 لصف

 ملسلا يف
 يليلخلا ةودقلل يبرغملا لئاسم نم يهو

 ما نزو ريغ نم ادع مهاردلاب زوجي له ملسلا نا اهنمو لاق
 نم ادع مهاردلاب مهنيب اميف نولماعتي دلب يف ناك ولو نزولا نم دب ال

 : رظنلا نبا لوق ىنعم امو مهئارشو مهعويب يف نزو ريغ

 اددع اهتفلسا نا مهاردلا يفو

 فرتجي نيح مارح نزو ريغب

 هذخا كلذكو هعم هنزي ءيش يأ ىلإف نزولا نم دب ال ناك ناف
 . (هار) ؟ ليكلا نم دبال ما افازج زوجي له

 برض ام لك يه مهاردلا نا نظي لئاسلا اذه نأك هريغ نمو
 راودالاو رئازجلا تالايرو رئازجلا راوداو ةيكرتلا راودالاك ةكسب
 مهردلاب لب كلذك سيلو اهنزي امب ردي مل كلذلو كلذ روسكو ةيمورلا
 ناك امبرو ةضفلا نم فرطلا عوطقم طسو اريعش ةبح نيتس نزاوي ام
 مهاردلاب ملسلا يف نزولا طرتشي امناو ميدقلا يرئازجلا عبرلا ةنز
 ةكس ضعبك مات وه له ةفرعمو هتاذ ةنز هيف دصقلا ناك امم اهوحنو

 صقن ام يرجيو هتنز رابتعا ريغ نم هددعو هتاذ دوصقملا ام مأ رئازجلا
 اهروسكو راودالاو تالايرلا كلتك تالماعملا يف مت ام ىرجم هنم
 دعب يل رهظ ام اذه هيف اطرش سيل نزولا ناب عطقن اناف ةروكذملا
 . عسرولا غارفا

 - ٢٤٧



 ريغ نم اددع مهاردلاب ملسلا زاوج يف فلتخا باوجلا ؛ عجر

 نيعلاب اهرن مل ىتح مهاردلا تبهذف فرصلا لدبت دق اننامز يفو نزو

 امبرو انزو توافتت تناك دق اهنا رنألا لئالد نم انعم اميف الصا

 حاحصو ءاقنو حضوو ةفيزمو ةشوشغم نبب ام ةءادرو ةدوج تفلتخا

 ةزئاج تناك اهنا الا روكذم رثالا نم عضوم ريغ يف وه اك روسكو
 يف امهنيب امل هريغ زجي ملف اهنم عون ىلع طرش عقو امبرو ةلماعملا يف مهعم
 هريغ نود اهنم ءيش ىلع نامزلا ضعب يف اورصتقا امبرو ةلضافملا

 . نايحألا ضعب يف سكعلابو

 اهيف ضراعت دق هذهو مولعمب الإ زوجيال هنا فلسلا يف لصألاو
 رعشملا اهتنزب ةلاهجلا يف اهنم ةلماعملا يف اهنم زئاجلاب ءافتكالا عم اهددعب

 زاوج يف ءاهقفلا نيب فالتخالا بترت اهبسحبو اهيف توافتلا دوجوب
 رظنلا نبا فالتخالا اذه ركذي مل ناو نازوالا هعنم وا اددع اهب ملسلا

 نا هل سيلو رئألا نم عضوم ريغ يف هريغ حرص دقف همظن يف هللا همحر
 يف ظفحا يندجا الو نزو وا ليك نم فلسلا ف هل امع افازج ذخأي

 وا اليكم هل هكرتف هنزو وا عئابلا هلاك اميف اوفلتخا مهنكل افالتخا كلذ

 . ملعأ هللاو كلانه ةينات نزولاو ليكلا نم دبالف كلذ هل سيل انوزوم

 حج ٣٥.2

- ٢٤٨



 لصف

 ماعط ءارش ىلع مهارد مذقي نميف
 حلا .. ذئنيح ادوجوم نكي ل

 ادوجوم نكي ل ماعط ءارش ىلع مه ارد مدقي نمع هللا همحر لئس

 رسب اهب ةلغلاو رمت ىلع الثم كلذ مدقي لب لاحلا يف عيبل ا ديري نم دنع

 لنم زوجيا افلس الو كلذ املاح يف اعطق اعيب ركذي مل بطر وأ رسب
 ؟ ال مأ ةعفنم رجي يذلا ضرقلاك ريصي مأ اذه

 الف اهذخا نم عييضت الب تعاض نا ةناما كلذ نا : باوجلا

 عيضي مل ولو نماضف اهيف فرصتلا ةين ىلع اهذخا نا الإ هيلع نامض
 لب ملسل ا طورش امهركذ مدعل املس الو هادصقي ل امهن ل اضرق سيلو

 دصق ناو هاركذي مل اذإ زئاج ريغ وهو نكت مل ةلغ ءارش الو هروطش

 وا ةناما هلعج وا كلذ دب الو ابر نوكيف اعفن رج هنال زبي مل اضرق
 . ملعأ هللاو ملسلا طورش قيقحت

 جع]ص

  

 ۔ ٢٤٩ ۔



 



 عبارلا بابلا
 فيضلل فلكتلا نع يهنلاو نيدلاو نهرلا يف

 ءاج هنا تملع دقو فيضلل فلكتلا نع تلأسو : هللا همحر لاق

 ؟ ثيدحلا هب

 هتهاركل ببس هل فلكتلا ناو هرهاظ ىلع ثيدحلا نا : باوجلا
 ةماركلا يف ةغلابملل هذخا الو اقلطم ةفايضلل نيدلا ذخا زوجيالو

 نود فيضلاو قيضم نيعم قح نيدلا ناف فارسا كلذ ىلع هذخاو

 ينب نم لاومألا باحصا ناك ولو ةيافك بوجوف بجو اذإ ىتح كلذ

 هعرد هلع هنهر اماو كتناعالو كلتلزان ىلع كتنعأل يل نينيعم باضم

 نا قيلي ال ثيحب هيلع هنيعتلف كلاؤس ىلع هتركذ ام ىلع فيضلا لجأل
 هاضق دقو الإ تومي ال هنا محرلا نمحرلا هللا نم هملعلو هريغ ىلا هدري

 تيب ىلع ةفايض هتفايض نألو انتلأسم ةلأسملا تسيلو ءافو هل كرت وا
 هللاو ثروي ال هكرت ام نا اك لاملا تيب ىلع نوكي هيلع ام نالو لاملا
 هنا ركذ باتك يأ يف ينربخاو ةفايضلا هذه كرت هل زي مل لجو زع

 لكأي يقبو هلايعو هسفنل نادتسا هنا تدجو يذلاو فيضلل نادتسا
 تامو انويد ةديبع يبأ دهع ىلع هلجأل ضعب لمحتو تام ىتح مهو وه

 يور اك اهئاضقب هباحصا ضعب هل لفكت ىتح هيل هبلع ةالصلا نع عتماو

 ىتح دماع ريغ نيدتسملا اذه نوكي نا امأف هلت يبنلا نع كلذ لثم

 وأ دسكي وأ هلام فلتيف لقا وأ هلام ردقب نادتسا نا لثم كلذ يف عقو

 هتايح يف دحا هل لفكتي نا كلذ نمو دمعلا مدع هدوجو نم كلذ وحن

 . عنام عنمي وأ اهدعب وأ اهيف مدني مث

 كلعلو فورعم روهشمف ث يبنلا نهر اماو : اضيا لاقو

 ۔ _ ٢٥١

 



 ام يل ني انايإو ىلاعت هللا كمحر كل تلقف هب قلعتم هنم ءيش نع تلأس
 ؟ هنم كتلأسم قلعت نأش

 ول ثيحب ناكو هئاضق نع زجع نيد هيلع نم امأو : اضيأ لاقو

 طعي مل ناو هيلع ةدايز ماع لك مهيطعي نأ ىلع نوكرشملا هرهقل هضقي ل

 ىلا لصوتي هنأل هسفنب هلام عيبي نأ هيلع بجاولاف صسصخبب هلام اوعاب

 ةلأسملا ف ثحبلاو هوعيبي نا مهكرت نوضري ال ناف هب نوضريو كلذ

 ابرلا ةحابا ىلا رجي ابرلا وه دصقي مل اذا ءاطعالاب اهيف لوخدلاو

 ضقي ل ول هناب ملاع مهلماع نيح هنا اميس الو هيلع ةناعالاو

 . هيلع اوداز

 حجج 221٥

- ٢٥٢



 لصف

 ةنامألا ف

 ال مأ نويدلا صصاعحت لهو

 يوانجلا خيشلا دنع نويدلا صاحتف ةنامألا امأو : هللا همحر لاق
 نمو هنامض ف تراص زيمتت ال ىتح اهطلخ و اهانفا امل كلذ هجوو

 . هيلع يتلا نويدلا

 اودؤت نأ كرمأي هللا ناي : ىلاعت هلوقب اهتوقل نويدلا لبق ليقو

 . اهب اهبحاص صتخال اهنيعب تدجو ول اهنألو هئاهلهأ ىلإ تانامألا

 مل ولو اهيف ٌدعتب الإ ةمذلا لخدت ال ةنامألا نأل نويدلا دعب ليقو
 نعتت ل نا اهبحاص ىلا دفنت ال اهنا يدنع يذلاو يدعتلا ليلد دجوي

 اهيف ىدعت هنا نيبت نا الا لاملاب الو ةمذلاب قلعتت ملو ةمذلا لخدت مل اهنأل

 الو هتمذب ةقلعتم تسيلف همزلت مل عييضت الب تعاض ول اهنا ىرت الأ
 ملف هلامب الو هتمذب قلعتت مل اهنا يهو لصألا انبحصتساف هلام وأ هتكرتب
 هنم ليلعت الب هللا همحر سابع نبال تيأر ش لوقا تنك اذك صاحتت ال

 الو كنمتئا نم ىلإ ةنام لا دأ» : .كر هلوق اهرابتعا يوقي اممو كلذب

 زجي مل هيلع نايب ال نيد نمتؤملا ىلع ناك ول هنا ىتح «كناخ نم نت
 . ةنايخ كلذ دعيو هنيد ةلباقم يف هراكنا نمتؤملل

 نم هركنا نيدلا ءاضق لب ةنايخ هراكنا ناب ملسنال انأب باجيف
 ناما هدنع وا هلام يف نايدلل نا سانلا ملع كلذ يف ءاوسو هل ةنامألا

 نيدلاك اهناف اهذافناب رما وا اهب رقا نا الا ةداهش وا رارقا وا ةدهاشمب
 . لاوقا هلبق وأ هدعب وا

 ۔ _ ٢٥٣



 نامضو قحب يلتبا ن نميفو هنمو ةلأسم : هصن امب هللا همحر لئسو

 روهشملا يف ةيزجلا يدؤي نمم نكي ملو كرشلا لهأ فانصأ نم دحأل
 برحلا لهأ نم اذه ىلع هتفص نم نوكي لهف نيملسملا نم دحا ىلا

 مل ناو هل لحي يتابلاو ءارقفلا يف نامضلاو قحلا نم هلام سمخ جرخيو
 لهف ماكحألا ذافنا ةجحلا مهب موقت امب ةعامج الو مامإ نيملسملل نكي

 نيملسملا ماوع نم هللا ءاش نم يتأي نا كرشلا لهأ نم نوكي نم ىلع
 مأ برحلا لها ماكحأ ىلع نيملسملا عم وهف الا ءادتبا ةيزجلا هيلا يدؤيف
 وهف عتما نإف لبق ةيزجلا ذخأل هوعدي نيملسملا ةماع نم نوكي نم ىلع
 ةمذب قلعتم و نيملسملا دالب ف رجتي كرشملا ناك ناو برحلا لهأ نم

 نأب كنم الضف ارهجو ارس هلاتقو هلام لحي اذه ىلع لهف برحلا لها
 لاوحألا هذه يف سبللا عانق ليزي امب لالدتسالا هجو يل فشكت

 وأ نيملسملا نم عامجإ وأ ع هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نمنوكي نأ

 تعلطامم اريخ رجؤت الجر هللا كب يدهب نألو رظن وأ رثأ نم نوكي ام
 . سمخلا هيلع

 وا يباتك كرشمل نيد هيلع ناك نم نا : ناعتسملا هللاو باوجلا
 الو ركني نأ هل لحي الو كلذ يدؤي نأ هيلعف ةنامأ هل هدنع وا يباتك ريغ
 اذكهو ارسو انالعإ هيلع رجفي نا الو هنع برهي نا الو هسفن يفخي نا
 ٌةأ» : هلوق و دنلل ٢ يبنلا لعفل ةعباتم هب اورماو نوعباتلاو ةباحصلا لعف

 الو هبحاصل نيدلا ضقاو كلتلحن ريغ نم ناك ولو اهبحاصل ةنامألا

 امهفو اصن هلعفو كلذ ثيداحأو «هلوسرو هلل ادحاج ناك ولو هلطامت

 هلام ذخأت وأ ةيزجلا + ا يطعي ال هناو يمذ ريغ هنأل هلتقت نا اماو ىصحت ال

 نيملسملا نا» : .ك لاق دقو ناماب مالسالا ضرأ لخد هنأل اضيأ الف

 كلتقا وأ ملسا هل لوقتو رفاك ىلع بلغتت نا اماو «مهاندا مهيلع ريج

 صيخرت ىلعو لدعلا مامالاب كلذ نأل اضيا الف هلام ذخأتو هلتقتو ىبأيف

 ضرغل هلتقت كنال اضيا الف روهظلا يف زوجي ام ناتكلا يف زوجي هنا
 نا عم هلام ذخاو هئابإ دصق وهو يويند ضرفل مالسالاب هرمأتو يويند

- ٢٥٤



 كلذ زوجي امناو مظع ءوس ىلا هئادأل نأشلا اذه يف سيل صيخرتلا كلذ
 نمو مالسالا نع هئابإل هعم برحلا تدقع ول هلام ذخاو يبرح لتق
 لتق دقو دحوم نذا الب مالسالا ضرا لخديف اهلها نم ناك نا ةيزجلا

 مالسالا ىلا انعدي مل هللا لوسر اي : اولاقف مهمنغو مهابسو اموق يلع

 ريغ اذكو مهنم يلع لتق نم ةيد ىدأو مهيلع دري نا هرمأف انلجاع لب
 هنا هانعم «عطقنتال ينوعد» : د هلوق نا انملع هوحنو اذهلو يلع

 وه نميف ةيزجلا ىلا خ مالسالل ءاعد الب لتاقي نا مامالا مئاقل لحعال

 . اهلها

 ےحج[< ٥212ه
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 سماخلا بابلا
 تاعبتلا نم صالخلاو تانامضلا ىف

 نع باحصألا رثأ نم ةلأسملا هذهو : هصن امب هللا همحر لئس
 اذه لامعأ يف لجرلا اذه ناك اذإ اهلاؤس تكرت ملاس نب بيبح خيشلا

 هيبن ةنس نم وأ لجو زع هللا باتك نم هلوخد زاوج الواتم مامالا
 ىلع مرغ الو لحتسم اذهف نيملسملا نم لدعلا لهأ رانآ وأ كلع لسرملا
 نيدقاعلاب هلظ نسح ىلع اهيف لخد ناك ناو انئاملع نم قافتاب لحتسلملا

 هقحليو مرغلا نع روذعم لوقلا ضعب يف اذهف هتعيب يف نيلخادلاو
 هنا نظو مامالا لاحب هلهجب لخد ناك ناو نسح يأر وهو لحتسملاب
 هرذعي ضعب ملعلا لها نيب هيف فلتخي اذهف ةمامالا تباث ةريسلا حيحص

 ءاهقفلا نم هريغو يراوحلا يبأ يأر وهو يسانلاك لهاجلا لعجيو هلهجب
 لها نيب زئاجلا فالتخالاو يأرلا جرخم جرخ امو هلهجب هرذعي مل ضعب و
 هنالؤسب هيلع مدقي الو هلامعأ نم لمع ف لخد نم ءىطخي الف ملعلا

 . ؟ نيملسملا يأر نم جرخي

 لها ضعب يأر يفف نيملسملا راثآ يف دج وتف يلتبملا اذهل ةصخرلا امأو
 مهفرعي مل وه ذا دابعلل لاملا نم هدنعام قرغتست قوقح هيلع يذلا نأ ملعلا

 اذاو هيلعام قارغتساب ريقف وهو ءارقفلل وهامم ذخأي نأ لجرلا اذهل زئاجف
 همزل امم هسفن ءىربي نأ هل زوجي لوقلا ضعب يفو روكذملا اذه همزل دق ناك
 دجوتو افالتخا كلذ يف ملعن الو اهنم هسفن ةاكز ال ريقف وه ذا ءارقفلل وهام
 ائيش اريقف ءارقفلل قوقحلا هيلع يذلا اذه ضبقا اذا نيملسملا راثا يف ةصخر
 تفراعت ولو هيلا هدري نا ريقفلا ىلع هيف طرش الب هيلا ريقفلا هدرو لاملا نم

 ضعب يف زئاج اذهف هيلا اهعفدي وهو ةرم دعب ةرم ائيشف ائيش بولقلا
 نارب نم نسح يأرلا اذه نا يدنعو هيلعام يفويام يفوي ىتح لوقلا

 ۔_٢٥٧ -



 ءارآلا هذه نم يأرب لمع اذا هلام عيبي نأ هيلع سيلو ملعأ هللاو هسفن
 هكرتيو ءاش فيك فرصتي نا زوجي هل هلامو اهانحرشو اهانركذ يتلا

 يف ةدودرملا هوجولا هذه يف انمامإو انخيش رظناف ه ا هتنروو هاياصول

 ام ىلإ مامالا وأ نيدقاعلاب نظلا نسح ىلع لوخدلا نم ةلأسملا هذه

 ريقفلا ءاطعا ىلا هسفن ةءارب ىلا هلام قارغتسال ءارقفلا لام نم هذخاي

 لهو لقنلاو لقعلا يف اهزاوج غئاس له هيلع ام يضقي نا ىلا ةدارملا

 زاج اذاو نيدقاعلاب و هب هلهجو مامالا اذه ةعيب يف هلوخد ىلع ينغي نظلا
 ناملاع وا ملاع هاتفا وأ هرما اذإ هلثم سايقلاب قحلي نا زوجي لهف اذه لنم

 ؟ ال مأ نظلا نسح ىلع هزاوج هنظل كلذب لمعيف

 هناف هلام اهب يفيال تاعبت هيلع نم نا ناعتسملا هللاو : باوجلا

 رفغتسيو اهلك اهيدؤي ىتح لالحلا بسكي نا يونيو اهنيب هلام صاحي
 هللا اضر اه ضاق ريغ تام ناف احوصن بوتيو لحلا بلطيو يصويو

 نا هلو ىلاعت هللا قوقح نع دابعلا قوقح مدقيو ةنجلا نم همصخ هنع
 قوقح وأ دابعلا قوقح اهب يضقيو تارافكلاو ةاكزلاك قوقحلا ذخأي

 فرعي ال امو هرقفل قوقحلا نم هسفن ءىربي نا امأو اهريغ وأ اهلثم هللا
 امنإو هيلع اهل كلام ريغ هنال هيفكي الو زوجي الف ءارقفلا هليبس ابر هل
 ههبشو كلذ نم درو امو عئاش هنأل فورعم ريغ هكلامو هكلام هئربي
 هسفن ةرافك لكأي نا اريقف رما دنلل هنا ءاج اك هيلع ساقيالو ظفحي

 امأو ملعأ هللاو «كريغل اذه زوجي ال» : لاقو اهايا ق هاطعا نا دعب

 رخا اريقف يطعت وأ اذكهو هدريف هيطعت مث كل هدريف اريقف يطعت نا
 هضبق اذا هناف تاينلاب لامعألا نأل يزجي الف مكبولق يف متفراعت دقو

 مرح كل هدري مل هنا ىتح هطعت مل كنأكو ضبقي مل هنأكف هدري نأ ىلع
 . ملعأ هللاو لجو زع هللا نيبو هنيب اميف هيلع

 نامض هيلع هناف رايتخا الب ةلخن نم طقس نم امأو : اضيأ لاقو

 نا ةيدلا ثلث نوكي هنا الإ يح وه وأ تام سفن وأ لام نم هدسفا ام
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 اهنأل فرتعا ناالاهريغطوقسلابدهشنا ةلقاعلا ىلعادعاصف سفن يف دسفا
 ىلع ولو رادجلا نم طوقسلا ةلخنلا نم طوقسلا لثمو فارتعالا لقعنال
 داشراك اهقح ءاطعا عم اهيف دوعقلا ثيدحلا ةزاجال قيرطلا يف دعاق

 مكل اهخسن نع لخبا تسلف الام تدجو ناف بتكلا امأو لاضلا
 . ملعأ هللاو

 ةيد نامضف رانلا يف ةلوعجملا دورابلا ةديدح امأو : اضيأ لاقو

 دمع الو امهيلك لفطلا بأو اهبحاص نم رانلا يف خفني نم ىلع لفطلا
 لفطلا وبأ امأو اهيف دورابلا لهج وا سان هنالف اهكلام اماو امهدحال
 ملو دهوش ناو أطخلا ةيد امهيلعف أطخلا ايدعتي ملف هنبا لتق مهوتي ال هناف
 . ناعتسملا هللاو هللا دنع ملعلاو ةلقاعلا ىلعف افرتعي

 نع دوعسم نب دمحم خيشل ١ اهيأ كل اؤس ينلصو : اضيأ هنعو

 . لاومألا ىلع لادلا نامض ىلوألا ةلأسملا 0 لئاسم

 لادلا» ثيدحلا يف اهفلت ببس هنأل نماض لادلا معن : باوجلا
 ديسو لاوك ناطلس يذ نم ناك اذإ نامضلا هيف رمألا امأو « لعافلاك

 ةلالدلاو رمألا كلذو ءادتعالا ميرحت نآرقلا نمو هل ملعمو لفطو بأو
 . يفربخاف كلذ ريغ ةلالدلاب تدرا ناو ءادتعا

 تيب نم زئابب كيلع ام لعجت نا كلو : رخا عضوم يف لاقو

 مهفا مل ناو انموق و انباحصا ضعب كلذ ىلع صن زئاجلا ههجو يف لاملا
 . هب ل حصفاف كدارم

_ ٢٥٩ _



 



 لصف

 ةاشلا نطب يف : ي دجوي صفلا مكح يف ف

 لجر ضرا يف دجوي لحنلاو

 نم هنم ىفتنا نا ءارقفلل ةاشلا نطب يف صفلا او : هللا همحر لاق

 . ءارقفلل وهف بر هل فرعي ال ام هناب رثألا ءاج ليق . هديب تناك

 ؟ لجر ضرا يف هتويب ىنب كولمم ريغ لحن نع لئسو

 وهو هيف كراشي الو هنم ذخؤي ال ضرألا كلامل هنا : باوجلا
 : ليسلا اهيف هاقلا كولمم ريغ بطحو هضرا يف ليسلا هاقلا ءاك

- ٢٦١ 



 



 نم ءانزلا ىلع طرش ريغ نم ةينازلا هذخأت امع هللا همحر لئس
 تحبلا تحسلا نم نوكيو هعوجر اهيلع لهف لاملا نم اهب ينزي يذلا
 ؟ ال مأ كلذ هبشا ام كلذكو اذه ىلع اسأر

 هلوانتي نمل الو اهل لحي ال مارح ةينازلا هتذخا ام نا : باوجلا

 الإ اه لحي ال هنأو تخُس هناو مارح يغبلا رهم نا ثيدحلا ءاج اهنم

 فرعت مل ناو انزلا ىلع ىطعت ام وهو اهرهم نع ىهني هناو درلاب
 . يصاعملا ىلع ذخؤي ام لك اذكو ءارقفللف تام نا هثراو الو هبحاص

 حخجح[ ٥212ه
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 سداسلا بابلا
 كلذ نم صالخلاو سانلا نع راضملا فرص ف

 ىلا اهليزي نا اهكلام ىلع بجيف تتام ةباد امأو : هللا هجر لاق

 نم جرحتلا بوجو كلذ لصأو راجلاو قيرطلا يف راملا رضت ال ثيح
 ثيداحاو كلذ ثيداحاو عامجالاو ثيدحلاو نآرقلاب سانلا راضم

 . ةلأسملا يف ةجح كلذ تايآو ملظلا

 ةلازا باب نم وهف قيرطلا ىلع لئاملا رادجلا امأو : اضيا لاقو
 ائيش ًرضو طقس ناف رادجلا ةلازال ةجح اهتجحو قيرطلا نم ةرضملا

 هتوم لبق هطوقسب ملع نإ هللا دنع ري مل وأ طوقسلا لئاخم ىأر نا هنمض
 . هتلازا يف هيلع مدق نا الا هيلع نامض الف مكحلا ين اماو

 قيرط ىلع هريغ وا رئاج هطقسا يذلا رادجلا امأو : اضيا لاقو
 هيلعو لاملا نعو هعفر قيرطلا ىلع الثم هبحاصل هضقن هريغ لام ىلع وأ

 داسفلا كلذ نامضو رادجلا بحاص ينعأ هبحاصل هضقن نيكمت
 مل ناو عاض ام نامضو سانلا لام يف وا قيرطلا يف دسف ام نامضو

 نع وأ قيرطلا نع هضقن عفر ىلع رادجلا بحاص ربجا رئاجلا ىلع قطي
 وا هديري نم لكل هتحاباو هايا هكرت هئربي الو ةميق هل نكت مل ولو لاملا
 هلعج وا هتحابا هل حصي هعفر دعب لب رجألا هوجو نم هجول هلعج
 ىلع ردق اذاو لمعتسيف نومأم لفكتم هعفرب هل لفكت نا الا رجألل
 وأ برهو هطقسا نم رئاجلاكو هعفر نا دعب عفرلا ةنؤم هنمض رئاجلا

 ةنؤمو داسفلا نمض هبحاص هعفر دقو هيلع ردق اذاف نيبتي لو يفخ

 هريغ وأ رئاجلا اهكلهأ نا ةبادلا اذكو اهريغو ةلخنلا رادجلاكو عفرلا
 ةاكذلابن كالهالا ناكو اهعفر هيلعف دحا لام يف وا قيرطلا يف اهاقلاو
 ةاكذلا نا ىلع ءانب اهتمرحب انلق ناو هوحنو بصاغلا ةحيبذ لحت انلقو

 ۔- ٢٦٥

 



 سيلف ةاكذلا ريغب كالهالا ناك وا لوألا لوقلا يف امك ةحابا ال ةدابع

 نا دعب هكلم اهيلع رجي مل اهنال لاملا وا قيرطلا نع اهعفر اهبحاص ىلع
 الا اهعفر الثم رئاجلا ىلعف اهتوم دعب دحال كلم ال ذا ةمرحم ةتيم تناك

 سيلف هخلسي نا دعب اهدلج عفر هيلعف اهبحاص ىلع قاب هكلمف اهدلج
 وهف «رهط دقف غبذ باهإ امييا» ثيدحلا هرهطي غابدلا نا ةتيمم

 . تاذلاب سجنال سجتم

 مل ناو اهل ىقلملا هنال اهيلع هكلم يرجي ال هنا عم رئاجلا مزلو

 اهعفرب قحا اهبحاصف هوحن وا بصاغ الو كلامب ال دحأب اهرما قلعتي
 ءاملا دسفت اهنا الا ةماعلا حابم يف وا دحا لام وا قيرط يف تومت نا النم
 وا وه خلس ولو اهعفر هيلعف اهتحئارب سانلا رضت هسفن لام يف وأ هتنتو
 يف ةتيم تدجوف داو اهلمح نا اذكو يقابلا عفر ذئنيح هيلعو اهدلج هريغ
 وهف اهتوم دعب كلذ ىلا يداولا اهلمح وا ركذ ام يفو قيرط وا ناكم
 . اهعفرب قحا

 لجرلا ذخأ لجر ناويح نم ءاملا هلمح امو : دمحا خيشلا لاق

 ام اماو اهعزنب ذخؤي قيرط وأ ضرا ىلا يداولا ةرضم اهنال يا هعزن
 . هلبقت نا الا هب ذخؤي الف قيرط وا لام ىلا رخا داو هلمح

 حخجا 2121٣٥٩٥
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 عباسلا بابلا
 هوبصغ اميف مهل لمعلاو مهاياطعو ةربابجلا لاومأ يف

 مهتناعا نع يهنلاو سانلا لاومآ نم

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب هللا همحر لاق
 فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف دعب امأ } ملسو هبحصو هلاو
 . باصقلا دشار نب سيخ نب يلع نيدلا ف هيخا ىلع يبرغملا شيفطا

 يتلا سانلا لاومأ يف رئاجلل لمعت نا زوجي ال هنا يدل و اي ملعا

 وأ جلف وأ ةنج وأ ثرح ضرا ءاوس اهب عافتنالا بصغ وأ وه اهبصغ
 نم رذعي الو حالص ةدايز وأ داسف نم احالصا وأ ةيقاس وأ قيرط
 الو قزارلا ظفاحلا هللاو هللا ىلع لكوتيو هنع برهيلو كلذ يف لمعي
 اوردقي مل اوماد ام ةبوصغملا لاومألا باحصا هل صخر ولو وجني

 . اهيلع

 مهسفنا بيط نم لج يف لاومألا باحصا كلعج اذا : ليقو

 . هب سأبال لوق وهو بصاغلا ديب ناك ولو هولحا ام كل لح

 نا ملعت تناو مارح نم اهنا فرعت مل ام ناطلسلا اياطع اوزاجأو
 يف راج ءام نم وأ مارح ءام نم برشت اهب ىدفتسا يتلا ةلخنلا ةلغ
 ةمألاو دبعلا وا راجلا لام الو بارتست الو رئاج نم ةكسلا اوزاجاو مارح
 مل مارح هنيعب هنا تققحت ىتمو نيدلا هل نمل نيدملا لام الو ديسلا لام
 ابالصا اوكلمت اذا ىراصنلاك ةنايد هتداق نمع ضبقلا زاجو كل لحب

 نم مزلو مهنم اهبرتكت نا فاقوألا وأ دجاسملا لاومأ اوذخا وا ةنايد رهقلاب

 ۔- ٢٦٧



 كلذب الا هل ةبوتالو هل مرغي وا مولظملا لحتسي نا رئاجل املظ بتك
 اذا امارح ءيشلا نوكي دقو هدري نا بتكلا ىلع ذخا املك اضيا همزل و

 ناطلس ةنايدل ارهق هنم ذخأي مث رئاج يمالسا ناطلس دي ىلع ىرج

 . مدختسم لوسر رجتك يمالسالا ناطلسلا كلذ هل نوكي كرشم

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : اضيا لاقو
 ىلع فسوي نب دمحمأ هبتاك نم مالسف .. دعب امأ » ملسو هبحصو هلاو

 نمحرلا هللا رسي هيلع بقاعي امم جرخلا بلاط فرتعملا لجألا مركملا

 . دشار نب سيمخ نب يلع انلو هل محرلا
 ةهبشلا تيوقو هبار ول و هراج هاطعا ام لكأ راجلل نا : باوجلا

 كلمعتسا ناو ديسلا عم قر وأ اهجوز عم جوزو مارح اهنا نقوي ملام
 وحنو لام لاصتتسا وا لتقب الا ابرهم دبت ملو بوصغم لام يف رابجلا
 نا ىبا ناو ةيفاك كل هتحابا نا لوق هيفف هكلام نم لحلا بلطاف كلذ

 ل وا فرعت ل ناو توملا لبق صالخلا وناو تلمع امب هل صواف كلحب

 باونلا ةينب ءارقفلا طعاف كلذ ةفرعم ىللا لصت الو لك ةصح 1 فرعت

 وأ هتراول وا مولظملل هنم لصتتلا همزل روج نم هل بتك املكو هل

 امو مهراشتناو مهترثكل مهصصح ىلا لصي الو مهفرعي مل نا ءارقفلل
 وا هلام نم رابجلا ذخا اميف هكاسما هل ةمرحلا ةباتكلا رجا نم هذخا

 ىلع ىراصنلا مكرهق ناو رابجلا نم افوخ روجلاب هيلع بتك نم هاطعا
 ملست ىلع وأ فاقوالا ال دجاسملا لام نم مكيديا يف ام ءاطعا
 ام مهل اورهظت الو دعب نم صالخلا وناو مهوطعاف مهيلا فاقوألا
 هتلحا ام هريغو بتار نم هوذخف ىراصنلا مكوطعي امو هرتس مكنكما

 . دحا ىلع ةعيضو وأ رمخ نمث ولو مهتنايد

 نب رباج ناك دقف مهاياطع اما ةربابجلا لام نعو : اضيا هنعو
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 لهأ امأو ممانغو تاوكز مه نال لالحلا نم لقا مهدنع مارحلا هلثمو

 الو بارتستال ةكسلا نا رهش دقو مارح هلج وأ محلامف نامزلا اذه

 دبعلاو اهجوز لام بيرتستال ةجوزلاو امارح ملعت ملام مرحت
 .راجلاو هميرغ لام بيرتسي ال ميرغلاو هديس لام بيرتسي ال

 اماو مارح هنا اوملع ام الا مهيلع مرحي الو هراج لام بيرتسي ال
 ريقفللف اهبر فرعي الو مارح اهنا مولعملا ةربابجلا يديا يف مارحلا لاومألا
 ءارقفلل هليبسف بر هل فرعي مل ام لك رثالا ءاج هنا ثيح نم اهلوبق
 ىلع عالطالا مدع عم اهب فيرعتلا دعب ءارقفلل اهناف ةطقللا هلصاو
 اضيا اهلصاو فيرعتلا دعب اضيا طقاللا ينغلل تزاجو اهبحاص

 نمو هلل قح اهناف فاقوالاو دجاسملا لاوما امأو اهعاونأب تارافكلا
 اهدسفم اهنامض مزلي لب كلذ فالخ اومثوتت الو اهنامض همزل اهدسفا
 هللا قح نم هسفن دحا ءاربا حصي الو لجو زع هلل اقح تناك ولو

 هرمت ءادوس لكالو همحش ءاضيب لك امف ارثا هيف متدجو ولو لجو زع
 رفك ناميالا ةرافكب ةيصولا كرت دمعت نم هنا ىلع اوضخ مهنا نورت الا

 هل ناطلس ال امم هسفن ءىربي فيكف فلكملا ال هللا بجوملاو ىصع دقو
 هللا قح امناو قولخملل فرصي هنا عم هلل اقح لاملا نوكي فيكو هيلع
 كلذ كرت نم ليقف هيف لام ال ام امه وحن و موصلاو ةالصلا لجو زع

 يف صخرلا نم صخر اذكو ءاضقلا موزل حيحصلاو دعب حلصا
 دجي ملو احوصن بات نم معن ءيشب سيلو ةاكزلا كرت نمل دعب حالصالا
 . هنع هللا صلخ هب يدؤي ام

 نم لان نميف ىرولا رون اي ىرخا ةلأسم هصن امب : لئسو
 ةاكزلا هيف همزلتو اينغ هب نوكيو هكالما ةلمج نم ريصيأ الام ناطلسلا

 يف قحلا هجولا فيك ما ةيندبلاو ةيلاملا قوقحلا نم جحلا هيلع هب بجيو
 الوطت كب ىدهو هللا كاده جاتحملا اذه لثم يف هيلع دمتعملا كلذ
 . ةنملا كلو لضفلاب
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 هل زبحي مل نيعم مارح رئاجلا نم هذخا ام نا نيبت نا هنا : باوجلا
 هريغ نم هتمزل قوقح نم هنم هيزجي الو هفرصتو هذخاب ذخاؤيو هذخا

 ءارقفللف هفرعي مل ناو هكلامل هدر هيلع بجاولا نأل هيف هيلع قوقح الو
 الو ناطلسلا ةيطع بارتست ال هنا رثالا يفف مارح هنا نيبتي مل ناو

 هديس لام دبعلا الو اهجوز لام جوزلا الو هراج لام راجلا الو هكسلا
 هاطعا ام قوقح همزلت ذئنيحف هنيد يف هاضق اذا هميرغ لام ميرغلا الو

 ملعأ هللاو ةرافكو جحو ةعابتك هيلع اقوقج هنم ىضق ام هيزجيو رئاجلا
 . ناعتسملا هللاو

 ههجو يف لاملا تيب نم رئاجل كيلع ام لعجت نا كلو : لاق
 كدارم مهنا ل ناو انموق و انباحصا ضعب كلذ ىلع صن زئاجلا

 . هب حصفاف
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 نماتلا بابلا
 قحلا هل نميفو راصتنالا لئاسم يف

 هذفني نم دجيالو

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا همحر لاق

 لك ف مالسلاو ةالصل او دجملا هلو دمحلا هلل . ملسو هبحص و هلآ او دمح

 نم هبحصو هلآ ىلعو دجولاو اضرلا يف دمحم انديس ىلع دبنو روغ
 ١ هبرعو مجعل .

 هل يجارلا فسوي جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف : دعب امأ
 ، زيزع نب دشار زيربالا حصان ١ ملاعلا ىلع فصوي ال ام هناوخالو

 . هذفني نم دجي ملو قحلا هل نمع تلأس

 هيف تقفتا اميف اللا هسفنب هقح ذخأي نا هل زوجي ال : باوجلا

 تالاؤسلا بحاص لوقل هل هنا انباحصا هيلع تعمتجا وا هل هنا ةمألا
 كورتم لوق هيف ام الاو ةجحلا تماق هنا انباحصا قافتا دنع لوقي هنا

 لب هيلع روجحماو كورتملا ربتعي الف قحلا بحاصل فلاخم هيلع روجحو
 هسفنب ذخأي نا هل زوجي لئاسملا هذه يفف امثدوج و عم هسفنب هقح ذخأي

 لوسر زاج ك هدحو هذخأب 7 رش موقي الو هدجو وا هلصوي ام دجي ل نا

 هذخأت نا ناكما عم اهسفنب اهدالوا قح و اهقح ذخأت نا دنه نلع د هللا

 ج وزلا قح نأل 7 زاج امناو قلع هيلا همكاحت نأب اهسفن ريغب

 . هنع ديحم ال اهجوز ىلع نيعتم اهدالواو

 نا هسفنب هقح ذخأي نمل ةجح دنه ثيدح نوثدحملا ركذ دقو
 . دواد يبا لوق كلذ نونعي هل اوبؤبو قحلا هل نيعت
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 عساتلا بابلا
 هدي تحت نم هقح ذخأي نم

 نع ةورع نب ماشه انثدح ريهز انثدح سنوي نب دمحا انثدح

 ك هللا لوسر ىلا تءاج ةيواعم ما دنه نا اهنع هللا يضر ةشئاع

 ينبو ينيفكي ام ينيطعي ال هناو حيحش لجر نايفس ابا نا : هل تلاقف
 كينبو كيفكي ام يذخ لاقف ائيش هلام نم ذخا نا حانج نم يلع لهف

 . فورعملاب

 نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح هللا همحر بيبح نب عيبرلا لاقو

 تكش دقو ةبتع تنب دنه نذا هنا قلع يبنلا نع سابع نبا نع ديز

 نا ةوسكلاو ةقفنلا اهدالوا نعو اهنع عطق هنا برح نب نايفس ابا هيلا

 . هنذا ريغب هلام نم ذخات

 نم اهقح ذخا ةأرملل زوبي هنا ديعس يبا ةودقلا لوق امأو

 قالط ريغ هناب يه تذخا اذا فالخ هيف امل لئاقلا وا لعافلا اهجوز

 يعجر وا لمحلا مدعل ةقفنلا هعم قحتست ال نئاب قالط هناب وه ذخاو

 لبق نم ذخألا اهل حابا هنال هتركذ امل افلاخم سيلف هتدع تمت

 مل اذا هعم قحلا ناك ولو اهتقفن هتمزل اهسبح امب اهلطع اذا ةيجوزلا
 هقح ناسنالا ذخأ درجم لبق نم كلذ سيلو عفارتلا نم اهعنمو هعفارت

 لدتسي الف ةيجوزلا لصا ىلع اهئاقبلو اهايا اهسبحل ةقفنلا اهل لب هسفنب
 هنال فالخ هيف اميف هسفنب هقح ناسنالا ذخا زاوج ىلع ديعس يا ةلأسمل

 امم هنال دنه ةلأسمب الو اهف جوزلا سبحلو لصألا ىلع اهل ءاقبا اهل حابا
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 ذخا زاوج ىلع اهب لدتسي لب رخا لاتحا هيف امم ال قحلا هيف نيعت
 دجو ولو هدنع لامتحا الو فالخ الب هل نيعت اذا هسفنب هقح ناسنالا

 دنهل ام دنه ريغل زوجيف رش مايق وا هل فاصنالا طبض سفنل افصنم

 «اهل وأ ةعامجلا ىلع يمكح هل وأ دحاولا ىلع يمكح» : قلع هلوقل

 لئاسم يف كلذو يلجلا سايقلا نم وهو اهيلع دنه ةلاسم ههبشأ ام ساقيف
 . عورفلا

 يف كلذ ناك نا هناف ىلوالا سايق اهيلع ساقيف لوصالا لئاسم امأو
 قيسفتلاو ريفكتلا لئاسم يهو لوصالا لئاسم يف زوجي نا ىلوأف ع ورفلا
 نوكو يرابلا ةيؤر يفنك دحاو عم وأ دحاو قحلا نوكو رذعلا عطقو
 كلملا شرعلا ىلع ءاوتسالا نوكو ةلاح الو ةنرتقم ال ةيتاذ هتافص

 . لوقعم ءاوتسا ال ةردقلاو

 انلوق انربتعا قالطلاو قتعلا كلذ نم ءيش ىلا مكحلا قلع اذاف

 هللا ناك نا لاقي نا الثم فلاخم وا لهاج رابتعا دقتعن الو انتنايد لب
 ىري ال ناك نا لوقي ناو قتع ال هنا هسفنب مكحيف رح هدبعف ىري

 هسفنب هقح ذخا دحأل زوجي ال هنا لصحتف رح هناب مكحيف رح هدبعف
 اتلدا نم ةلزنم نالزنت ليقف تخألا تنبو تنبلا تنبك هيف فلتخي اميف
 ابيصعت تخالل فصنلاو اضرف تنبلل فصنلا تخاو تنب امهنأكف هب
 امهادحا ذخأت الف ةوخالا ىلع ةونبلا ةهج مدقتف تنبلا تنبل لاملا ليقو

 ' هفيلحت دعب هركنم نم ةيفخ هسفنب هقح ناسنالا ذخأ اماو اهسفنب اهقح
 نيعتم قحب هضرفن هنال انيلع لكشي الو زئاج وهو نايبلا مدع عم

 نا الا هسفنب ذخأي ال هنا انلوق سفن وهو هيف لاتحا الو هيف فالتخا ال

 امو كورتم وأ روجحم لوق هيف وأ هيلع اقفتم ناكو افصنم دجي ملو نيعت
 هقح ذخأي نا هل زوبي هنا نم يعفاشلاو كلام لاق هبو بهذملا وه مدقت
 وا انباحصا ضعبو امه الاق هيلع اقفتم ناك نا الصوم دجي مل اذا هسفنب
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 وأ ضاق وأ مكاح نم لصوم الا اقلطم كلذ ةفينح وبا عنمو هب ىتفي امم

 لاوقألا تناك ولو ءاضقلاو ءاتفالاو لمعلا هبو لوألا حيحصلاو ماما

 . بهذملا يل اهلك

 حلا نورصتني مه يغبلا مهباصا اذا نيذلاو : هللا لاق دقو

 اروجحم هريغ نكي ملو هيلع اعمجم نكي مل املكو هذه نم ةسماخلا ةيالا

 نا كلذو هيلع يغبم وأ مولظم هنا هبحاصل تبني مل روجح هريغ وأ هيلع
 هلف هنود لاح وأ هلامب بهذف غاب هيلع ىغب ناو لاملا ذخأب هيلع غبي مل
 . ةيد الو هيلع مثإ الف هلتق ناف هلام ىلا لصوتي ىتح هلاتق

 وا اذه وه له يلولا يف ءاملعلا تفلتخا ناو انباحصا رثا يفو
 هل مكح نمف ضاق دنع امصاختي ىتح يناجلا امثدحا لتقي الف اذه

 نيلوقلا نم هب ذوخأملا رظن الاو ادوجوم يضاقلا ناك نا يناجلا لتقيلف

 نم فك نيدلبلا نم دلب لك راتخلا نيبتي ملو ددعتف ناب وا الوا ناب نا
 يفو دبع مأ رح وه له ليتقلا يف ءاملعلا فلتخا نا اذكو مدلا ةقارا
 ةيانعلا يف هب ذوخأملا هب لوقلاو ضاق دنع ماصخلا نم رم ام ىلعف يلولا

 امو هب ذوخأملا فرعي ملو مكح هيف نكي مل اميف فكلاو مدقتلاو وفعلاو
 . كلذ وحنو مكحلا هيف فلتخا

 دقف هسفنب هقح ناسنالا ذخا ةلأسم امأو : هللا همحر لاقو
 هقح ذخأي نا هل زوجي ال هنا اهيف كل تققحو اراثآ اهيف كل تركذ

 نم دجي الو هيلع اروجحم هريغ لعج وا هيلع عمجا امم ناك نا الا هسفنب

 ارما اهيف تيأر امو اهترركو اهتمهف قاروا كنم يتلصو دقو هل مكحي
 . ثيدحلا وآ نارقلا ىلا عجري

 عورفو عيجستو ديلقت اهيف لب لوقعملا ملع ىلا عجري رمألاو
 مكح نوكي فيكو هظفل ام اهيفو ةناها ينم كلذ سيلو ع ورف ىلع ةينبم
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 نم لقتنا دق وهو لبق نم هيلع عمتجملا همكح لصا ىلع ايقاب ةيجوزلا
 يف هب حدق ال مالك هنا عم .. حلا عازنلا ةرئاد ىلا عامجالا ةرئاد
 يمالك نال همالكب لصتم اضيا وهف يمالكب الصتم ناك ولو يمالك
 نا كرذح ذخو اذك رمألاف اذك ناك نا هنأ درجم يف امهيلك همالكو
 مهفي وا مالك ددبتي نا كرذح ذخو مهرضي ام ينم نامع لها بيصي

 تبث ناو مكاشاح فنتنمف دمعلا اماو دمع الب كلذ لكو دارم ريغ ىلع

 عجريو هطخ يف ءاشام ىلإ بتكيلف دجلا هنم مييأرو ثحب يف حلاص خيشلا
 يف متركذو هيلا عوجرلاب ىلوا يطخو ةححصم هنم ةخسن وأ يطخ هيلا
 ه4ليبس نم مهيلع ام كنلوأف هملظ دعب رصتنا نملوإل : ىلاعت هلوق ماقملا
 زاوج ىلا كلذب اوجردتف هسفنب هقح ناسنالا ذخا زاوج ىلع نيلدتسم

 قالط ريغ ما قالط اهجوز نيبو اهنيب عقاولا نا يف فلتخملا ةأرملا ذخا

 اهيف ةروص لك يف تسيل ةيالا نا ةمألا عامجال اقح جردتلا كلذ سيلو

 نوكي نا طارتشا ةيآلا صن يفو اهل عنام ال روصلا ضعب يف لب ملظ
 ناو جوزلا اهملظ دق ةأرملا نا مكل نيا نمو سانلا هملظ دق رصتنملا

 يف هل قحلا نم هب قحتليو هل قحلا نا اوعمجا نم ةيالاب لخدف اهعم قحلا
 ام قحلاو هل افصنم دجي مل نا هريغ روجهملا هب لومعملا حيحصلا لوقلا

 ركذا نا يل ادبو هل اكرات تسلو قباسلا باوجلا يفو نالا كل هتركذ

 هئافيتسا هلف ندب يف اصاصق قحلا نوكي نا اما وه رم امل افلاخم ارتا كل
 هدرفت يف مامالا هرجزي وا مكاحلا دنع تبثي نا طرشب ناودع الب

 دنع تباث ريغ هقح ناك ناو كفسلا ىلع ةأرجلا نم هيف ال صاصقلاب
 نا اماو بقاعيو رهاظلا يف بلاطيو لجو زع هللا دنع جرح الف مكاحلا
 بقوعو هب ذخا مكاح دنع تبني مل ناف عطقلاو دلجلاك هلل اقح نوكي
 بقاعي ملو هعطق لحم لاوزل دحلا طقس لحملا لازو مكاح دنع تبث ناو
 . دلجلاك هلحم ءاقب عم هيدعتل دحلا طقسي مل لزي مل ناو الثم عطاقلا

 لصي ىتح هيلع بلاغي نا هبحاصلف لام يف اقح نوكي نا امأو

 هبحاص نكماو هيلع وه نم هب ملعي مل ناو هب ملاع وه نمم ناك نا هيلا
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 لصيال ناك نإو هذخأب رارمتسالا هل نكي مل ةبلاطم نم هيلا لوصولا

 رارمتسالا زاوج يفف ةنيبلا مدعو هيلع وه نم دوحجب ةبلاطملاب هيلا
 وهو عنملاو يعفاشلاو كلام لوق وهو زاوجلا بهذملا يف نالوق هذخأب
 . ةفينح ينا لوق

 ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا : هللا همحر اضيا لاق
 جاجحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف .. دعب امأ 0 هبحصو هلاو هلوسر

 املع هايإو هللا يفداز تيخب نب زيزع نب دشار ملاعلا خيشلا ىلع فسوي
 هللا لايعل اعفنو

 ذخأت يتلا اما دشار خيشلا اهيا هنع يتلأس ام باوج اذهو

 كيلا ينم قبس دقو لوق نود لوق يف اهقالط حص دقو اهسفنب اهتقفن
 فرط يقب لب عطقنت مل اهتيجوز نا احلاص خيشلا ملعاف ةددعتم ةبوجا

 مكحب مكحي نألف اهلك ةعطقنم امإ و اهلك ةيقاب امأ رمألا سفن يفو اهنم
 ام نيح نمف نإكاحتي هنا ىرت الا ةيلكلاب هئاغلا نم قحا يقابلا فرطلا
 ةقفنلا اهذخأ ببس امناو قالطلا لوق كلذو عطقنت امهعاطقناب مكح
 فيكف ةيجوزلا عطقنت هتحصب مكحلا نيح نمف قالطلا ةحص مدع لوق

 . قالطلا ةحص رابتعاب اهعاطقناب لوقلا عم ةقفنلا اهل تبني نا هل حصي

 توبث نا كلوقب كسمتت نا كب قيلي .ال حلاص خيشلل لقو

 كبجعي ال ناو ةجح هنظت نا الو حلا ةيجوزلا توبث ىلع عرف ةقفنلا

 عطقنت مل ةيجوزلا نا ةيجوزلا لصا يلوق ىنعمف ملعلا نم هنا لوقت
 اهنا كلوق نيع اذهو هجو ةقفنلا ذخال قبي مل اذه الولو ايلك اعاطقنا

 بناج ةاعارم الا اهذخال هجو ال هناف هيف فلتخم هجو ىلع ةقفنلا ذخأت

 نا اه زوجي ال هنا قحلا نا ىفخي الو تباثلا لصالا وه يذلا ةيجوزلا
 نم دبت ملو اهدلب يف هب لومعملا وه ناك نا الا لوقب اهسفنب ذخأت

۔ ٢٧٧ -



 تطسب ام مسر ىلع هنع اروجح هريغو حيحصل ا وه ناكو هيلا ناعفارتي

 نامع لها نم ةرضم ينبيصت نا يريذحت اماو ةقباسلا ةبوجألا يف كل
 ريذحتلا هانعمف ةدلبلا وا ةعقبلا ليوأتب الا عنمي الف هنون ةلاصال فورصم
 . ضعب ىلع ضعبل بصعتا ينا اونظيو اوظاتغي نا

 فسوي نب دمحمأ يقتلا ةمالعلا ملاعلا انخيش لوقت ام ةلأسم هنمو

 ماقف اهاضرو اهيلو نذإب اهتعامج نم اهؤفك اهجوزت ةأرما يف شيفطا
 مهنم ترهظو ةعيرشلا يف ةتباث ريغ يواعد اهيلع نوعدي رخالا قيرفلا
 رظنلا وهو كلام نم ءزجب كنع مهيفك دالبلا ةابج محل لاقف ةرهاش ةنتف

 مهتتف فكل اهلام نم اءزج مهتطعاف مهنم ةرهاش ةنتفلاو ةنتفلا ءافطال

 تنكمف اهاضر مدعب اهف نودهشي دوهشب ةيطعلا كلتب ةيضار ريغ يهو
 مهنم اهقح هيف ذخأت لدع نامز تأي ملو مهنع ةتكاس نامزلا نم ةدم
 لوقت امف لدعلا نامز يف الا مهنم اهقح تذخا نا مهنم نمأت ال اهنوكل
 لضفت ال ما زوبي له مهنم اهقح ذخا ىلع تردق نا ةفصلا هذه ىلع

 . ؟ هوركم لك نم هللا كملس باوجلاب

 زوجي هنم ايندلا لخت الو هوركملا نم انايإو هللا كملس : باوجلا
 ةهراك اذك تقو اذكو اذك انالف يطعا ينا ءاطعلا لبق دهشت نا اهل
 مكحلا يف كلذ اهلهتميق وأ هلم وأ هنم هتددر هيلع تردق اذاو ةهوركم

 دقعنت الف «اضر نع الا ةبه الو هوركم ىلع دقعال» ثيداحأل هللا دنعو
 درلا دنع هربختو اه لاملاف نكي مل هنأك لطاب دقعلا كلذو اضر الب ةبه

 امناو يطعت ىتح اضيا ءاطعالا ىلع دهشتو اضر ىلع هكطعا مل ينا
 تقو لبق هتيطعا وا اذه سيل لوقيو ذخألا ركني الئل رم ام ىلع دهشت
 ىلع موقت تخألا نا برغلا بتك يف رهش دقو داهشالا تقول اذك
 اهجوز عم جوزلا اذكو ةفئاخ هتطعا امنا هنا ةيعدم هتطعا ام درب اهيخا
 يف هذه نم ىوقا كتلأسمو كلذب لمعلاو فوخلا تعداو تطعا اذا
 . قفوملا هللاو اهيلا درلا

_ ٢٧٨



 رشاعلا بابلا
 نيملعتملا ىلع فقولاو فقولا لئاسم يف

 هبر فرعي ملو همزل نامض نع ءارقفلل الام فقو لجر : ةلأسم
 نا زوبي له شرق ىلا شرق عبر سفن لكل ءارقفلل هفرع موي هتلغ ذفنت
 يا اهيلا مهتجاح تقو يف وا لخنلا سوؤر ىلع اظيق هتلغ ءارقفلل يطعي
 مكاح هعاب ناو اروجأم انتفا قرفيل لاملا لصا عيب زوجي لهو ناك تقو
 ؟ كلذ هل زوجي له ريقف هنأب اجتحم هروما ىلع هب نيعتسيل هسفنل دلبلا

 اباوصو اءدب مكيلع مالسل او اباوج مالسل ١ مكيلعو : باوجلا

 هل او هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصل او مقنل ١ حلزمو معن ١ ىلوم دمح دعب

 نم كلم حبس امو كلف راد امو هبر نيدب عروتم كسمت ام هبحص و

 يف ةناما اهنإف الاح ىلع ةيصولا قبا : الئاق شيفطا يبرغملا دمحمأ هبتاك
 هللا نات : ىلاعت هلوق يف دراولا باتعلا فخو يصولاو ةثرولا يديأ

 دلبلا مكاح تيتفأ نا كنا ملعاو هماهلها ىلا تانامالا اودؤت نا مكرمأي

 روجف يفو روجأم الو روزأم اكالكف هحلاصمل اهلصا وا ةلغلا عيب زاوجب
 نم ةلمجلا يف اهناف نيدلا ىلع ةيصولا هللا مدق دقو روجهم فرطو
 هللا ىلص رما دقو اهب مهن واه نم سانل ا نم ملع خ لكل ا نم هناو ثلنلا

 ةيصولا هذهك هللا الا هل رصان ال نم قح ىلع ةظفاحملاب ملسو هيلع

 رما ثدح ناو ءارقفلل اهقرفتو اهلصا عبت الف اهب هل ىصوملاو اييصومو
 . كبيجل اكلسم كل ركذا ينربخاف داك وا عطاق

 هنم ىطعي نيملعتملل فقوأ لام . ةثلاثلا ةلأسملا : اضيا لاقو
 وا ءاتفالاب لغتشي ةراتو بتكلا ةعلاطمو لاؤسلاب ملعتي نم ةرات

 ؟ نيدلا رمأب ةصاخلا مهجئاوح و سانلا نيب حالصالا
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 ىلع أرقي نم مكفرع يف ملعتملا ناك نا قيفوتلا هللابو : باوجلا
 اوفلاخت الف هل ارسفم خيشلا هيلع أرقي وأ خيشلا هل رسفيو خيشلا
 ةعلاطم و لاؤسلاب ملعتملا لمشي ىتح كلذ نم معا ناك ناو فرعلا
 ةعلاطملاو لاؤسلاب ملعتملا سانلا رمأب لغتشملا كلذ اوطعاف بتكلا
 هنال بكملاب هتيوست مكلو ادج ملعتلا ىلع بكملا ىطعي ام لقا ارادقم

 اميف هملع رجألا لام رثألا يفو ةماعلل ينيد رما هنم هعنمو بكلا دارا

 اهعنمي مل نا ملعت ةركاذملاف ركاذي ناك نا ميتيلا لام اذكو هل حلصي

 ةنتفلا رذحيلو هسفنب هذخا هلف هنم عنمو قح هل ناك اذاو فرع
 . ملعا هللاو
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 رشع يداحلا بابلا

 اهماكحأو دجاسملا لاومأ ف

 ف اهب ةناعتسالا نايب يفو هب اهل ىمرا نم مكحو

 ذافنالا مهل نيذلا ةعامجلا ةفص يفو ةماعلا حلاصملا

 ؟ دحالا لاومأ امأو ز هللا همحر لاق

 قح قولخملل قح لكو اهنامض بجي قولخملل قحف : باوجلا
 . هنامض بجي اضيا قلاخلا قحو سكع الو قلاخلل

 :اضيأ لاقو

 دجاسملا هذه اهب رمعتف ةلوهجملا دجاسملا لاوما امأو : لصف
 دجسملا كلذ هنم برق ام اهنم دحاو يف لعج امثدحا لام لهج ناو

 لك هنا نم رثألا يف ام ىلا انه راصيالاو كلذك اهترامع نم سيا ناو
 ولو اه فورعم دجاسملا لام نأل ءارقفلا هلييسف بر هل فرعي مل لام
 رخآلا لال بر اهنم دحاولاف تويب دجاسملا نألو رمعت ال تناك
 دجاسملا نا رثألا يف ام انه رضحيو هبر فرع دقف كوكشملا وا برخلا
 . دوجوم دجسم داسف حلصي نا صخ ثراوتت

 يف زوجيف ةرامع نم دجسملا ةلغ نم لضف ام امأو : اضيا لاقو
 حلاصم نم كلذ ريغو نآرقلاو ملعلا بلط يف فرصي نا ضعب لوق
 ىلا ءاملا فيظوك فيظول فيظو لام نم لعبي نا زوجيو دجسملا
 هلدب نمف : ىلاعت هلوقب عنملا حيحصلاو صيخرت كلذو هئاعوو تيزلا
 ىلاف فيظو فرص وأ دجسم لطعت نا الا مهللا ةيالا مهعمس ام دعب

 - ٢٨١



 نا صخرملا هب كسمتي دقو اذه هجوو رخآ فيظو وأ دجسم برقا
 دقو ةيعرشلا ةدعاقلا ناف ةيوق ةجح تسيلو هللا تويب اهلك دجاسملا

 نغت ل ريسفتلا وا ليصفتلا دارا اذا هنا لوصالاو بولقلا ف تررقت

 . ةلمج

 ةرامعل برخ دجسم لام عيب نم تركذ ام اماو : اضيا لاقو
 هنا نظ ناو جاتحا نا هيلا برقألا دجسملا هب ىلوأو زئاجف رخآ
 الصا ناك ولو ءارقفلل هنا لوق هيفف هبحاصب نقوي نا سيآو دجسملل

 نمو رصحلا فقول تيز فقوك رخآل فقو نم ذخألا نا رثألا يو
 يف دجسملا لام ملعو ةنتف ملعو ءاضرلاو ءاحلصلا رظنب رخآ دجسم
 ةنتف وأ ةسفانم وا دجسملا لها ةرضم عم اماو هلل دجاسملا ناو هحالص
 رامث عيب ام وا هنارمع ىجري ال ام الا هلاح ىلع لك ذافنا لصألاف الف

 لطامي الو يضقي نملو نبغي الو نوخي ال نم ةطساوب زئاجف دجسملا
 لام نم دجسم لام عزن نم اماو نيتحيحصلا ةباتكلاو ةدهاشملاو
 درجم ال صالخاو دجب هظفح دصق عم همئاقل هلعج ءانع هلف زئاج

 . ءانعلا

 _ : اضيا لاقو

 ةعامجلا يأر ىلع هتلغ ذفنت لام هل فقو دجسم : ةلأسم
 . ةنامالاو ةقنلا مهيف طرتشي مأ سمخلا نيمئاقلاب مهتفصب يغتكيأ

 اتدجو وا دجوت مل نأف اتدجو ام ةنامألاو ةقنلا مهيف طرتشي لاق
 لاومألا يف نيما ىلا رمألا عجر هل لهأتم الو كلذل قذاحب سيل نميف
 ءاملعلا نم نا ىتح ةيلكلا ةدعاقلا اذكهو كلذ يف فرصتلا ىلع رداق
 اهقوقحب همايق ىجر اذا هيف فوقوملل ىربكلا ةمامالا زاجا نم
 . ايضاق هلعجو
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 سانلل قح اهناف فاقوألاو دجاسملا لاومأ امأو : اضيا لاقو

 اهنامض مزلي لب كلذ فالخ اومهوتت الو اهنامض همزل اهدسفا نمو
 قح نم هسفن دحا ءاربا حصي الو لجو زع هلل اقح تناك ولو اهدسفم

 ءادوس لك الو ةمحز ءاضيب لك امف ارثا هيف متدجو ولو لجو زع هللا

 ناميالا ةرافكب ةيصولا كرت دمعت نم هنا ىلع اوصخ مهنا نورت الا ةرمت

 هل ناطلس ال امم هسفن ءىربي فيكف فلكملا ال هللا بجوملاو ىصع دقو

 هللا قح امناو قولخملل فرصي هنا عم هلل اقح لاملا نوكي فيكو هيلع

 نم صخر اذكو ءاضقلا موزل حيحصلاو دعب موصلاو ةالصلا لجو زع
 بات نم معن ءىشب سيلو ةاكزل كرت نمل دعب حالصالا يف صخر
 هلآو قلع و هنع هللا صلخ هب يدؤي ام دبي ملو احوصن

 . ملسو هبحصو

 ةب ملعي ملو برخ دجسم ضرأ يف اراد وأ اتيب ىنب نم هناو
 هب يوقي وا ادجسم هب يني ضرالا نمث نمضو هل اراد وأ اتيب ىضم
 . هلك هلاورل كلذو رخآ

  21٥9؛٤حجح
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 رشع يناتلا بابلا

 اهل ةفوقوملا لاومألا مكحو نويعلاو راهنالا يف
 يقاوسلا ماكحا ىفو تاراجالاو

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا هحر لاق
 حوليو سفنلا هيلا حاترت ادمح هلل دمحلا } ملسو هبحصو هلآو دمحم

 قتف هنع ام ريخو قلخ نم فرشا ىلع مالسلاو ةالصلاو سنالا هيلع
 نم هبحصو هلآو طبتغت امهب ام امالسو ةالص طرفلا قباسلا دمحم انديس

 . هبرعو مجعلا

 زيزع نب دشار خيشلا ىلعف ةنملا هللو ةنس اهب قطنلاو .. دعب امأ
 نب دمحمأ هبتاك نم دجنتسملا ثعابلاو دشرتسملا لئاسلا ز زيربالا بهذلا

 ريخلاب لاز هل شيفطا فسوي لبن جاحلاو براأملا هل تيضق جاحلا

 روبقلا لهأل عملي مالكو لعف نسحو ماكآلاو ةطيسبلا معي مالس شيري

 . روصقلا ناكس هعمسيو

 اهتبوجا كيلا تلسراو ةلئسا كنم يتئاج روكذملا دمحمأ لاق
 امهظفح يلدجملا ناميلس جاحلاو ينورابلا دمحم جاحلا نيخيشلا دي ىلع
 تبتكو ناهركي ام امهيف امهءادعا ىرا الو مظعالا مسالا ةكربب هللا
 هللاو كالصي مل نا هللا ءاش نا امهدحا كلصيل نيباتك يف ةبوجالا كيلا

 . قيرطلا يف ءىطبي نكلو باوجلاب لجعا اناو قفوملا

 حلصي نا ىلع اضراو هضعب لجر يطعا جلف نع نالا يتلأسو
 . داسفلا نم جلفلا ةلمج يف نوكي ام
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 اميسالو كلذ نع ع وجرلا يطعملا نم لكل هنا : باوجلا
 ناو هداسف حلصي امب نايفيال ضرالاو هنم ىطعاام ناك اذا يطعملا
 ةمولعم نوكت نا ةراجالا يف لصالا نكلو زاج ضقن الب كلذ ىلع اماقا
 داسفلا حالصاب مايقلا وهو هيلع روجأملا ةلوهجم هذهو هيلع روجأملاو
 رماع خيشلا هيلا راشا امك لهج نم ابلاغ ولختال ةراجالا تناك ولو

 لمع ىلع هرجاؤي نا اعامجا زاوجلا عم لاكشا ال كلذ نمو هللا هحر
 هيفو ةراجا عون هناف ضارقلا كلذ نمو هيف همتي ةدم لهج عم دودحم

 ف هللا لوسر رجأتسا دقو حبري ال وا حبري له يرديال هناف ةلاهج

 ينب نم وأ ليدلا ينب نم طقيرا نب هللادبع هنع هللا يضر ركب وباو

 نايرديالو ةنيدملا ىلا روث راغ نم يدع نادبع ينب نم ورمع نب مهس
 نب ىلعي رجاتسا اكو داتعملا نظ الا ةعرسلاو ءطبلاو تيبملا ددع رثك

 وأ انكم وأ ارفس نوكي مك يرديالو ةريسعلا ةوزغ يف همدخي اريجا ةيما

 نم ذخأي امع هلأسف ةيبظ وبا ملسو هيلع هللا ىلص همجح امكو الوفق

 لحم اذهو الوا هنيعي ملو هذخأي ام ربتعا هارتف دازو هاطعاف سانلا
 نم بطعحت نا زاج امكو نيعت ال ماجحلا ةرجا ناب ضرتعي الف دهاشلا

 كو الثم ةالفلا نم كلذكو هم وداقب وا اهبطح نم ءزج نم ناسنا ةنج

 زاجا امكو اذك ىلع داز امب ةرسمسلا امهنع هللا يضر سابع نبا زاجا

 عبرك اهرامث نم ءزجب رجشلاو ضرالا يف لمعلا ع هللا لوسر
 تءاجو كلذ ةزاجاب ثيداحا تءاج غ نوكي 1 يردي الو فصنو

 الوهجم عفنلا وأ رجألا لعج نع هيت ىهنو لوألا ىلع لمعلاو هعنم
 يهنال هيزنت يهن اذهف «هرجا هل اونيبت ىتح اريجا اورجاتستال» لوقيو
 امهدحا ماق ناف هب ايضرام هؤاقبا زوب لب هخسف بجي ثيحب ميرحت

 ميرحتب دحا مربي الئل لئاسملا هذه تركذ امناو دعب اميف ضقتنا هضقنب

 درو ضقتنا ضقنلا ةحلصم دارا ناف اعامجا ةروكذملا جلفلا ةروص

 لوهجم ءاضما بجي فيكف ىضم ام حصو امهباحصا ىلا ضرالاو ءزجلا
 . ءانعب ءانع وا ءام لدب ةرجالا ناف
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 لهجلا ناك امبر ذا ءانعب ءانع ىلع ةرجا زوجي ال : روهمجلا لاقف

 ةرمتسم ةلاهج لوهجمب عيب اضيا تركذ ام ةروص يف وا نيبناجلا نم
 هحالصال ةياغالو حلصي مكبالو هحلصيف جلفلا دسفي مك يرديال ذا
 ناك امهمو حالصالل انمثم جلف نم ءزجو ضرا هل تلعح دقو هداسفو

 يفو اعم ةرجاو عيب ةروصلا يف اضياو هزاوجل هجو الف اذكه عيب نم
 نع يبنلا حالصالل هب امل لب ةيحلاو فالخ ةلمجلا يف كلذ ةزاجا
 نع هيپنك هليصفتو تيأر اك ةثلثم هنع دراولا ءارشلاو عيبلا يف لهجلا

 الو هظفل ام همالك دعب نامع ءاملع ضعب رثا يفو نماضملاو حيقالملا

 هناف مهيلع هحالصاف جلفلا نم مدهنا ام مهيلع اوطرش نا مهيلع تبني

 هللا دنع ملعل او عنملا يف دهاشلا لحم وهو لهجلاب عنملا للع هارتف لوهجم

 . مظعلا يلعلا هتلاب الإ ةوق الو لوح الو

 لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا همحر اضيا لاقو
 هب ززعتملا هبر ىلا ريقفلا هبتاك نم مالسف .. دعب امأ & هبحصو هلآو هللا
 نا ملعاو الئاق دشار هللا يف هيخا ىلع شيفطا فسوي جاحلا نب دمحمأ

 تقو يف ولو اهحالصا هيقاوسو نيعلا بحاص ذخا ءاملا لضف بحاصل
 ءاملا ناكو اهوحلصي مل ولف لضفلانوكيام ىتم يرديال ذاهيف ةلضف ال
 هل نامضلا مهمزل مهريغ ىلا وأ مهيلا در دقو لضفلا نوكيام ردقب
 . نامضلا روصقلا وا اهيف أطخلا طحيال لاومألا رئاسك هلصا

 : هصن امب اضيا : لئسو

 نأ ىلا جيتحا ماعلا هحالصال دقعت ةروبخ هل جلف : ةلأسم

 اهاقتسم رخ آ ىلا لئاجألا قارتفا لبق هيقاوس ج وراصلاب ىنبت نأب حلصي

 وا كلذ ىلع ةابجلا قفتا نا ةروبخلا كلت ةداعق نم اهبيرصت زوجي له
 ؟ ضعبلا ىباو مهرتكا
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 مل نا ىغلي لب ربتعي مل ذاش مهنم ذش ناو ةابجلا يأر ربتعي لاق
 . مهروهمج مالكب ذخؤي ذئنيحف يفخ وا مهعم رهظ لب هعم هقح رهظي

 هب عافتنالا ىلا لصوتي ال جلفلا ناك نا : بوبحم نبا لاق

 ماتيالا ىلع هب مكحيو هبيرصت هلصال زاج هجيرصتب الا هنع رضلا فرصو
 وبا لاق ابجاو هب مايقلاو امزال ناكو هنم آ رضاح ىلعو بايغالاو

 هجيرصت زجي مل لفسالا لهأل ةرضم حيرصت يف ناك ناو هريغو ديعس
 . ملعأ هللاو

 : هصن امب هللا همحر اضيا لئسو

 ةابجلل .حالصإلاب جلفلا يف لمعلا زوجي له : ةسداسلا ةلأسملا
 نم وأ نونجم وأ بئاغ وا متي هلها نم ناك وا مهريغ ضري ل ولو

 ؟ هسفنب ةحلصمب موقي ال

 وه امم جلفلا يف ةابجلا لعف ام ءالؤه ىلع يضمي هنا : باوجلا
 نمو هظفحل و هنع داسفلا درلو هيقاب حالصال هضعب عيب نم مه حالصا

 ىماتيلا نأش يف ىلاعت هللا لاق كلذل هتلغ عيبك كلذ ريغو هيف موي ةدايز

 كلذك لاقو ريخ مه حالصا لق ىماتيلا نع كنولأسيإ» مومعلا نع
 نم هلام يف نسحا كلذو ه“نسحا يه يتلاب الا ميتيلا لام اوبرقت الو>

 عنام نكي مل ام هببس صوصخ ال همومع ظفللا نم ربتعي امناو جلفلا

 يبئانو نيرضاحلا اورواش هتحلصمل جلفلا يف افرصت ةابجلا دارا اذاو

 ةجحلا مهيلع مقي نم مهيلا اولسرا نكي مل ناو بايغلاو نيناجملاو ىماتيلا
 لهاو حالصلا لها راضحا يغبنيو اورظتني مل لجعا رمألا ناك ناف
 دحلا ىلع دجاسملاو فاقوألل هيف ام يمئاق راضحا نم دب الو ةفرعملا
 ىنغتسي جلفلا يف ءام ةدايز امأو اورصقي مل نا مهيلع نامض الو روكذملا
 قفوملا هللاو مهبئان وا ءالؤه اضر نم دب الف هنع

- ٢٨٨ _



 : هصن امب هللا همحر اضيأ لئسو

 ديري نم اوعفدي نا رهنلا باحصأل زوجي له : ةرشاعلا ةلأسملا

 ؟ هحالصال تلعج لاوما ةلغ نم يشب هداسفا

 مهنا عم لعج امب هحالص نيع ىنعملا يف كلذ ناف معن : باوجلا
 . هل حلصي اميف كلذ لثم ملع نا ىلع اوصن

 ؟ لاومألا كلت نمل : رشع ةيداحلا ةلأسملا

 لاومألا كلت تعبت هجوب جرخا وا عيب ناف رهنلل اهنا : باوجلا

 لاومألا كلت لجأل ءالغب رهنلا اوعاب اوؤاش ناف الثم يرتشملاو ريخو
 هنع اضوع اوذخأي وا هوعيبي وا ائيش اهنم كسمي نا لحي الو ةعباتلا

 . لالقتسا ىلع

 لاومألا كلت ضعبب قدصتي هلعل له : رشع ةيناثلا ةلأسملا

 ؟ رجالا هوجو نم هجو يف لعجت وا اهنع رهنلا ىنغتسا اذا اهتلغب

 ةارادملا ىلا جاتحي هلعل و اموي دسفي هلعل هل رخدتف عنملا : باوجلا

 ارجا هجو ف لعبحت وا هتلغ ضعبب قدصتي دنا صخرو اموي هنع

 . اهوذخأيو

 : هصن امب هللا همحر اضيا لئسو

 اهب حلصي رهنل تلعج لاوما : رشع ةيداحلاو ةرشاعلا ةلأسملا

 ؟ اهلهأل وا نيعلل يهو رهنلا رض ديرأف
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 ضعب وا هل لعج ام ضعبب هرض نع أردي نا زوجي هنا : باوجلا
 لاومألا كلتو اهل حلصي اميف اهملع فاقوألا نا رثألا يف ءاج هنال هنلغ

 لقف تئش ناو اهعفانم لب اهتبقر اوكلمي مل اذا مهيديا ىلع اهف سبحو رهنلل
 اهعفانم لب اهتبقر اوكلمي نا ىلع ال نيعلا ىلع اهوفرصي نا ىلع مهف يه

 تلقتنا ام هجوب مهكلم نم هوجرخاو رهنلا اوعاب ناو اهب اوعفتني نا مهل
 ىلع اهف رصي نا ىلع هل تناكو هيلا لقتنا نم ىلا نيعلا عم لاومألا كلت

 مهل لحي الو هل تلعج اذا نيعلل ةعبات يهو هطسوتب نيعلا تناك وأ نيعلا
 هللا لعج امع رييغت كلذو هلاومأ كاسماو هجوب هجارخا وا نيعلا عيب

 . هنولدبي نيذلا ىلع هما امناف لجو ع

 نم نيعلا هنع تنغتساام فرص زوجي له : رشع ةيناثلا ةلأسملا
 هنم اوطعيو لكلا هب اولمحي وا هيلا جيتحا حلاصم يف لاومألا كلت
 ؟ دلبلا ريغ لها نم ولو نيملسملاو مالسالا اونيعيو لئاسلا

 دلبلا لهأ ىلع نيعلا هنع ىنغتسا ام فرص مهل نا : باوجلا
 هنال اهرض دارا نم هب اوأرديو مهريغ ىلع ال اهيف نيكلاسلا اهل نيكلاملا
 ةجاحلا نيعلل ثدحت دق ذا ضعب ءاقبا نم دب الو دلبلا تابثا اهنع يعرر

 . ءانغتسالا دعب

 لمع ىلع الجر رجأتسا نمع : هصن امب هللا همحر اضيا لئسو
 ؟ ديزأب رخآ رجأتساف هلوق رثؤي ملو كلذ يف هل لاقو لمعلا يف ىلاوتف

 وأ لوألا يضر نا الا رخآلا ةراجتسا نع عنملا : باوجلا
 كدحا مواسيال» للع هلوقل لبقي نا رخآلل زجي ملو الصفناف همكاح
 همحر اضيا لاقو . هل زاج الاو رخالاب رخآلا كلذو «هيخا موس ىلع

 نيذلا مهلك ءاكرشلا نذإب الا اهليوحت زوجي الف ةيقاسلا امأو : هللا
 ناك ولو اهب اعفتنم اهبناجب لخن وأ رجش هل نم نذإبو اهب نوقسي

۔ ٢٩٠ -_



 لام نا نم رثألا يف ام رضحتسي انهو اورضح وا اوباغ اهب يقسي ال
 ةطقللاو دجاسملا لامو ةاكزلاو فرخلاو هلبالاو نونجملاو متيلاو بئاغلا

 تاذلاب اهليوحت يف حالص متيلل ناك ناف اهل حلصي اميف فاقوألا لامو
 سيلو ليوحتلا يف نذالا همئاقل زاج ليوحتلاب هل همئاق ذخأي نمنب وا

 هب يضر ولو اليوحت دجي الف هسفنل بغار هناف لوحملا ىلا حالصلا رظن
 عنملا لصاو السك وأ ميتيلا لام يف ةلهاسم يضر نا هوحن 7 متيلا مئاق

 سانلا لاومأ ليوحت نم هكلع هنيبو لجو زع هللا هركذ ام مهاضرب الإ
 هلام يف تتبث هيلع اوموقي ملو نذا الب لوح ناو سفنا بيطو اضرب الإ

 متيلا ىلا اهودرو هيلع اوماق اهءاش ناو نمث الب لوألا اهلحم اهلهألو
 هنا ريبخ تناو اذكهو رضح وا احص وا غلب اذا مهقحب مايقلا هوحنو

 اوءاش امب هيف فرصتلا نيجولا لهألو ايرتشم اعئاب ناسنالا نوكي ال
 هرصتحم و سيمخ خيشلا فو ءاتفالاو ءاضقلا هبو ةلأسملا قيقحت كلذو

 يقاوسلا ليوحت زاجو هللا امهمحر لينلا بحاص زيزعلادبع خيشلل
 . اقلطم قيرطلاو

 اقلطم اهليوحت زوجي ال ليقو زاوجلا ال زاوجلا ريغ ليقو
 يبا نع اذك عارذ نيعبرا نود ام ىلا اهليوحت زوجي هنا ىلع رثكألاو

 ىتح ىشعن نم ءيجت ةيقاسلا تناك ناف ناهبن اذه لثمب بتكو رثؤملا
 قيرطلا عطق اهليوحت دارا اذاف يليهس ىلا مث قرش ىلا لجر لام يف نوكت
 مت اذاف هلام يف اليهس اهردحي مث يقرش ىلا يا هلام يف ذولت ثيح نم
 نم ذولت ثيح نم اهاقلي ىتح هيف اقرشم اهدوق عجر اعارذ نيرشع
 . هالعا نم تناك ثيح نم اعارذ نيرشعب لفسا يليهس ىلا يقرش

 . هل غئاسف لدع ءانعب دحال جلفل ا ةهبج هلعف امأو : لاقو
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 رشع ثلاتلا بابلا

 ةبهلاو اياطعلا ىف

 ةزئاج هجوب بهاولا ىلا تعجر امهم ةبهلا لوبق زوجي هناو

 : هصن امب هلل ١ هج ر لئس

 هيف فرصتي الا هيلع طرتشاو الام رخآ ىطعا لجر : ةلأسم
 . ايح يطعملا ماد ام هوجولا نم هجوب

 ةايح يف هيف فرصتلا هلف طرشلا لطبيو هل حصي هنا : باوجلا

 ةيصولا مكح همكحف ةيصولا ةغيص ىلع ءاطعالا ظفل ناك ناو يطعملا
 لبق وا يطعملا لبقو ىطعا نإ اما تومي ىتح يطعملا هيف فرصتي ال

 . لطاب طرشلاف هدعب وأ دقعلا لبق كلذ هيلع طرشو ضبقو

 :رخآ عضوم يف لاقو

 لجو زع هللا ىلا ابرقت بجاو ريغ وأ ابجاو ىطعا نم امأو
 هاضر ىلع هنم هب عافتنالا هلف هذخآ دي نم هب عفتني نا ةين ىلع ال

 امهريغو ثرالابو ةبهلاب درلاو هلكف هللا باتك كيلع در ام لك ثيدحل

 هباوث صن ةيا نع جرختو مزال ريغ نسح عروت كلذ نم عتمملا عانتماو
 ةثرو نم ن اك نا هضوع ذخاو هذخا ىلعو ةمسقلا ىلع ةثرول ا هربجي و

 مهف هبهو نا هوطعي نا دجي الو هتمسق نم عانتمالا دجي الو ةبحلاب هكلام

 ةمالعلاو ةكرب نبا مامالا مالك هيجوت يف ل رهظ ام اذهو اوءاش نآ الا

 صتخي الو ىلاعت هللا امهمحر ةكرب نبال ام لثم نافلخ نب ديعس ةقنلا
 هل لح نمم كل لحي ال ام ذخا كلذ زوجيف ةريرب ثيدح لنم كلذ
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 محل نم ةليع لكا امك كريغ نم ناك وا هل لح نم دنع كنم ناك ءاوس

 اذاو ةيده اهنم هل وهف ةقدصلا هل لحت ال يع وهو ةريرب ىلع هب قدصت
 اهنم لكأت نا كلف كل نالحتال تناو ةرافك وا ةاكز ديز تيطعا
 هلل كنم جرخ ءيش ىلا عوجرلا نع جرحتت نا كلذ ءارو نمو هاضرب

 .ميرحت ال جرحت كلذو لجو زع

 نب دمحمأ يقتلا ةمالعلا ملاعلا انخيش لوقتام - : هلأسم هنمو

 اهاضرو اهيلو نذاب اهتعامج نم اهؤفك اهجوزت ةأرما يف شيفطا فسوي
 ةعيرشلا يف هتباث ريغ يواعد اهيلع نوعدي رخالا قيرفلا اهيلع ماقف
 كلام نم ءزجب كنع مهيفك دلبلا ةابج امل لاقف ةرهاش مهنم ةنتف ترهظو

 املام نم اءزج مهتطعاف ةرهاش مهنم ةنتفلاو . ةنتفلا ءافطال رظنلا وهو

 مدعب اهيلع نودهشي دوهشب ةيطعلا كلتب ةيضار ريغ ىهو مهتتف فكل
 هيف ذخأت لدع نامز تأي ملو مهنع هتكاس نامزلا نم ةدم تنكمف اهاضر

 لدعلا نامز يف الا مهنم اهقح تذخا نا مهنم نمأت ال اهنوكل مهنم اهقح
 ما زوجي له مهنم اهلام اهقح ذخا ىلع تردق نا ةفصلا هذه ىلع لوقت امف

 . ؟ هوركم لك نم هللا كملس باوجلاب لضفت ال

 زوجي هنم ايندلا ولخت الو هوركملا نم اناياو هللا كملس باوجلا
 ةهراك اذك تقو اذك انالف تيطعا ينا ءاطعالا لبق دهشت نا اهل
 مكحلا يف كلذ اهل هتميق وا هلنم وا هنم تددر هيلع تردق اذاو ةهركم

 ةبه دقعنتالف «اضر نع الا ةبهالو هركم ىلع دقعال» ثيدحل هللا دنعو

 درلا نيع نع هربختو اهل لاملاف نكي مل هناك لطاب دقعلا كلذو ىضر الب
 امناو يطعت نيح اضيا ءاطعالا ىلع دهشتو ءاضر نع كطعا مل ينا
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 اذك تقو لبق هتيطعاو اذه لوقي وا ذخآلا ركني الئل رم ام ىلع دهشت

 اهيخا ىلع موقت تخالا نا برغلا بتك يف دهش دقو داهشالا تقولا
 اذا اهجوز عم جوزلا اذكو ةفئاخ هتطعا امنا هنا ةيعدم هتطعا ام درب
 درلا يف هذه نم ىوقا كلتلأسم كلذب لمعلاو فوخلا تعداو تطعا

 . قفوملا هللاو اهيلا
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 لصف

 ضيرملا دنع لكألا نع يهنلا يف
 هدئاع نم

 هنا تملع دقو ضيرملا دنع لكألا نع تلاسو : هللا همحر لاق

 ۔ هدنع لكاي نا ضيرملا دئاع ىهن

 لب ديدشت ةهارك تلق هدنع لكألا هدئاعل هرك هنا : باوجلا

 هناف ائيش هدنع لكأي الف اضيرم مكدحا داع اذإ» : لع هلوقل ميرحت
 وه يذلا هلمع لاطبا هيف ناف يا هظح هلكا ناف يأ ههعتدايع نم هظح

 ولف لكأي الف هممكلامعأ اولطبتالوإي : ىلاعت هللا لاق دقو هلكأب ةدايعلا
 لثم برشلا نا ىفخي الو لكألا ىلع ضيضحتلا هريغ وأ ضيرملا ددش

 وهو ديقملا لمعتسي نا اماو برشي الو ثيدحلا يف ردقي نا امأف لكألا
 ناكساو ءاطلا حتفب معطلا وا يذغيام علب وهو قلطملا يف لكألا ظفل
 دارا لب هإيينم هناف همعطي مل نموإل : ىلاعت هلوقل ءاملاب قداصلا نيعلا

 ناك ولو ائيش هيطعي نا لغم هنم دب ال سيل يذلا عافتنالا قلطم لكألاب

 لكا كيلع لكشاو ريسفتلا يف هتطسب اذه لثمو برشي الو لكؤيال
 نا دقتعي هنا اماو هنم تردص ةلز اما لوقنف ضيرم دنع ءالضفلا ضعب

 يف ميرحتلا يهنلا يف لصالا نا هيفو طقف هيزنت ةهارك هوركم كلذ
 رهشو رئاغصلا ضعب روهظ ىلع ءانب ةريغص ةيصعم هدئاعل هدنع لكألا

 داع هنا اماو اهيلع أرجتيف رئابكلا بسجن ةروفغم اهنال روهظلا عنم
 .اهوحن وا ةبحصل هدوعي نا لنم باونلا ةينل المهم ضيرملا

 يبنل ا لمحي نا اماو ثيدحلا هلصي ل هنا اماو ايسان لكأ هنا اماو
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 راتخا اهنم اهملع املو لكألا يف يف ةبغرلا ةدش ضيرملا نم ملعي مل اذا ام ىلع
 هللا ىلا لامعألا لضفا» : قلع هللا لوسر لوقل رورسلا لاخدال لكألا

 ءاج فيض هنا اماو «ملسملا ىلع رورسلا لاخدا ةضيرفلا دعب لاعت

 اماو ةدايعلا ثيح نم ال ةفايضلا ثيح نم لكألاف لايمألا جراخ نم

 . ملع ا هلل ١ و
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 رشع عبارلا بابلا

 تاوملا ءايحاو اهلاومأ و رابآلا ف

 تابارخلاو ةيودالاو

 : هصن امب هللا هجح ر لئس

 ؟ هرثب رامعل اهب ىصو ا ةلخن هل نمل : ةل اسم

 ام وا نكمي ام بسحب اهرامث نولكأي اهف ال مهل اهنا : باوجلا

 . هيلع نوقفني

 : هصن امب هللا همحر اضيا لئسو

 ؟ تاوم وهو رومعملا بناجب يتلا ضرألا نمل : ةلأسم

 الا رمع امل ميرحلا كرتي نا دعب اهييحيو اهيلا قباسلل اهنا : باوجلا
 لهأل اهناف اهنع ينغتسي ال هيلع اعرفتم وا اهنم هؤام رومعملا ناك نا
 . ءايحاب اهذخأي نا دحال حصي الو رومعملا

 : هصن امب اضيا لئس و

 يه لهف هريغ اهيلا قبسو تاوم ضرا ىلا ءام جلاع نم :ةلأسم
 ؟ قباسلل
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 هسبحيف هجلاع نمل وه لب ءاملا يف هل ءيش الو هل اهنا : باوجلا

 ةلازاو اهتطاحاو اهيقسي تاوملا كلت امناو ءاش ثيح هفرصي وا هعيبي وا

 وا اهتيوست وا اهرذب وا اهنرح وا اهنم سرغلا وا ثرحلا رضي ام
 ٠ كلذ وحن

 . : هصن امب اضيا لئسو

 رارمتسا ىلع اسبح موق دعب اموق رئبلا رمعي نمل اهنا : باوجلا
 ىلع مهلاومأ نم رئبلا اوحلصيو اهتلغ اولكأي نا مهلو اهرمنب نوحلصي
 مهنال اهتلغ اولكأي نا اهب مه ىصوا هنا لوا نم ردابتي الو اولكا ام ردق

 لامب مه يصوي ةدابع تسيل ديق الب اذكه اهترامع نال رئبلا اورمع
 هلل هترامع اوصلخيف ةدابع اهترامع و لامب دجسملا رامعل ىصوي مك اهلجال
 . هب اولمعاف فرع مهف ناك ناو مهل سبح ام لكا مهف حيباو

 : هصن امب هللا همحر اضيا لئسو

 ءاجف هضرا ىلا ىرجاو تاوم ضرا يف انيع رفح نم : ةلأسم

 تاوم ناك وا تاوملا ضرألا كلت اورمعيو الودج هنم اوفرصيل سانأ
 . مهنم نذا الب اهترامع ديزأف اهنيع بناجب وا ةيرقلا قوف

 اهترامع تناك اذا اهترامع نم مهعنم نيعلا رفاحل نا : باوجلا
 لب نيعلا كلت ءام ىلع ةرامعلا نم مهعنم هلو هضرا يف ةرضم ىلا يدؤت
 اه ءايحا اهيف نيعلا ءارجا نأل اقلطم اهل ةرامعلا نم هعنمل ءاش ول
 ىلع تاوم ةرامع دحال زوجي الو ثيدحلا ءاج اك اهايحا نمل ضرالاو

 اهعيب مهلو مهنذاب الإ ةيرقلا قوف تاوم ةرامع ىلعو ةيرقلا لهال نيع
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 رثألا يفو هجو اذهو اهل مهنم اكلمت مهزيح يف اهنوك نأل اهويحي مل ولو
 بعص ام الا هل يهف لجرلا هجرختسا يذلا رهنلا ءام اهيشغ ضرأ لك

 اهلك ءاملا اهيف يرجي يتلا ضرالا نا لصاحلاو ءاملا هشغي ملو ضرالا نم
 نمل لهف نيعلا كلتب اهيقس نكمي يتلا ضرألاو نيعلا بحاصل نيبناجلا نم
 هدسي الف ليسل ا ام ام أو هتحت نمع هلك نيعلا ءام دس هل و اهيلا قبسي

 هيلع ترج ليس وا نيع ءام اماو هيفكي ام هذخا دعب هنم لفسا وه امع

 .دجو امع ريغي الف ةمسق وا ةداع

 ةصح الف ءانبلا لاز مث بارخلا ضرا يف ىنب اذاو : اضيا لاقو
 لب هلامعتسا كرت الو هليطعت هلطبي ال قحلا نال ءانبلا لبق هب يقسي اميف

 ةليوط ةدم هنع ءاملا فرصك الا ءانبلا كلذ امو هكلم نم هجارخا هلطبي

 ضرا يف ىنب ول هنا ىرت الا ةعرزم هلسغملاو هلسغم ةعرزملا لعجو
 فالخ الب لطبي الو لوألا هبرش هل حصل ىنب اميف ثرحو بارخلا
 . ملعأ هللاو كلذ اهلخاد يف ثرحيو اراد ىنب نا الثم كلذو

 لهج ولو زوجي الف لاق ةبرخلا ةراجحلا ذخا نعو : اضيا لاقو
 ضرألا يف داسفا وهف اهبارخ يف ةدايز كلذ نأل مهنم سيآو اهباحصا
 هب نوعفنتو لسفو ثرح نم متئش ام اهئامب اوقست نا مكلو ءام ةقرسو

 تماق ولو اهيف مكل كلم ال هناب اوصواو اكلم اهوعذت نا ريغ نم
 . سورغ هيلع

 ءارقفل ا اهمستقي نا اهيف ام عسواو هنولغتسي ءارقفلل يه : ليقو

 امنا ةراجحلا يف سانلا كارتشا ثيدح و مهيلا تعجر اهباحصا نيبت نا مث

 راجحأ ةتالث دجو نم هنا ليق ىتح اهيف دحأل ءانع ال ةراجح ف يه

 . رهاظلا بسحب دحا ءانع اهيف نأل هل لحت مل ةعومجم

 مث تاوم يف ةيقاس تبنت هنا نم تركذ ام امأو : اضيا هنعو
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 . ت اومل ا رمع

 هيقاسلا بحاص نذاب الا اهنم ةلاجالا حتف زوجي ال هنا : هباوجف

 ىرجم هنم فرصف داو ىلا قبس نم لجو زع هللا همحر دمحأ خيشلا لاقو
 ىلا اوقبس ناو ءاملا هنع لضف نا هل ةرضم الب هتحت فراصملا دعت نا زاج

 الحف يداولا ناك نا الا ءيش مهقوف نم عفري الف هلك هوذخاو داو

 يذلا وه لحفلاو ارشع وأ اسمخ وأ انمث هنم عفري نا عفرلا دارا نملف
 . رمعت مل ضرأ ىلا وا خابسلا ىلا وا رحبلا ىلا هؤام يرجي

 يذلا ليقو ج ورملا ىلا يرجي هؤام ناك ولو ريبكلا يداولا : ليقو
 الو هرخآ يف نم توصو هلوأ يف نم توص هطسو يف نم عمسيال
 لصاو رطملا ءامب ةرامعلا يف دمحا خيشلا لئاسمو توص ناعمسي
 هقوف نم لئاجالا ثادحا نم عنملا نم الوا كل تركذ ام كتلأسم
 ةيقاسلا عضوم ايحأ دق قباسلاف اهايحأ نمل هنا تاوملا ءايحا ثيداحأل

 وهو قباسلل وه اميف هل لمع كلذ نال هقوف فرصم هريغل زوجي الف

 . اهديداخاو اهبيرصتو اهؤانبو اهميرح و ةيقاسلا

 حج 2
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 ءايصوألا ماكحأو اهذافناو اياصولا يف
  

 _ : هللا هحر بطقلا تاباوج نم

 ؟ فرعلا ىلع مأ اهظفل ىلع يربتا ةيصولا نع لئسو

 لمعلا نا امك ضاق فرعلا نأف فرعلا ىلع يرجت اهنا : باوجلا

 ظفل ركذي هنا ك يوغللا اهلصا ءاغلاو ةيفرعلا ةقيقحلا ىضتقمب نوكي
 لمحي الو اياصولاو تالماعملا يف ادم رشع يننا اهب داريو انفرع يف ةنحلا
 كتلأسم يف حجارلا لوقلا وه اذه الثم بارتلا نم فكلا هلمحت ام ىلع

 . نيلوقلا نم

 الب تذفنا لودع ةداهشب ةيصولا تحص اذاو : اضيا لاقو

 امب زيجاو مهوحنو ىماتي ةثرولا يف ناك ولو قوقحلا باحصأل فيلحت
 . طخب وأ دحاو لدعب ولو بلقلا هيلا نئمطي

 ربق يف نفدف هربق هل رفحي نمل ءيشب ىصوا نم هناو :اضيا لاقو
 هب ىمرا ام هناف هب ىصوا ام ريغ ةرجاب وا ةرجا الب هل رفح وا دوجوم

 . ثلنلا رابتعاب كلذو تناك نا اياصوللو ةثرولا ىلا عجري

 ملو مكحلا يف ةيصولا نالطب يصولا ملع نإ هناو : اضيا لاقو

 هناف اهذفنأو مهربخي ملو ملعلاب كرديال امب هنأل وأ مهلهجل هثرولا هملعي
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 هيف رظتنل وا دجسملا رظتنل ىصوا نإ هناو اضيا لاقو ملعأ هللاو نامض
 لاملا فرصي هنا الا هرظتنيو دجسملل حالصلا بقتري هنال ةمئاق هرظتنم

 للع هنا رمألا ةياغ دجسملل ال هل نوكيو ةرابعلا هذه يف رظتنملل
 نذوي قتشملاب مكحلا قيلعت نا ثيح نم دجسملل ارظتنم هنوكب ةيصولا
 : ناعتسملا هللاو قاقتشالا هنم ام ةيلعب
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 لصف

 هتمزل ةاكز نع ينالفلا دلبلا ءارقفل اذكو اذكب ىصوأ نم امأو
 ءاصيالا ظفل عم امايق مهيف الا هتيصو ذفنت الأ طوحألاف : لاق
 ناك ناف هذافنا لحي ال اهجو الا امومع هنع يهنملا هليدبت نع اجرعحتو

 طرتشت مل ناو تلطب ةيالولا ةاكزلا ذخأل طرشو رئابك لها دلبلا ءارقف

 اهانطرش ولو محل ىصوملا مكحل اعبت مهيف ذفنت ليقو مهيف تذفن
 نم مهيف ناك ناو اقلطم نيدحوملا ءارقفلل اهنا الوق كلذ يف ناك ذا

 ركذ ىلع ةاكزلا ركذ مدق وأ لمات نميف تذفنا لمأتي ال نمو لمأتي
 ناو مهيف اهذافنا طوحألاو مهريغ يف اهذافنا زوجي ليقف اذك دلب ءارقف
 ىلع مهيف تذفنا يف ركذب ءارقفلا ميدقتب اذك دلب يف ءارقفلل لاق

 لحم سيل دلبلاو دلبلاب ءارقفلل ديقت مل هنال مهريغ يف وا طوحألا
 . اهيف تانسحلا ةفعاضمل اهيف مزل ةكم يف لاق ولف ةدابع صوصخم

 ماق مهدحا تامف اددعتم هتيصو ىلع فلختسا ناو اضيا لاقو
 ترتخا لاوقأ هناكم رخآ مامالا فلختسي وأ يحلا تمزلو هماقم هنراو

 . لوألا ركذي ملو ينانلا ريتخا لينلا يفو لرالا

 اقلطم مكحلا يف هتيصو يف عوجرلا يصومللو : اضيا لاقو
 اذك هنم لضفا وأ هلثم ىلا الا عوجرلا هل زوجيالف هللا نيبو هنيب اميف اماو

 ىلا عوجرلاك هيف عوجرلاف هللا ىلا ةبرقلا هب ادصاق هب ىصوا ام
 لام نم لصتلا يف عوجرلا زوبي الو هنم لضفا ىلا الا ءيقلا

 دعب ثلثلا زواجو نالفل ينالفلا هلامب ىصوأ نمو : اضيا لاقو

 ثلثلا يف هلك هب لزن هتوم
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 دنع و انل ث وا ثلثلا نود هب ىمزلملا ناك اذاو : اضيا لاقو

 ٠ هيلا ٥ ر ثلنلا قاف توملا

 لوقي ناك ولو ةزئاج ربلا عاونأ نم عون ةدايزو : اضيأ لاقو

 صقنلا زب مل ةعابت هب ىصوملا ناك اذاو تئش ام يلام نم نالف اي ذخ

 قفوملا هللاو اهنم

 امتتأس امم كلذو باغ وا ءايصوألا دحا تام ناو :اضيا لاقو
 ةجحلا هيلع تميقا ءيجملا نم يبا ناو ريخأتلا لبقي اميف بئاغلا رظتنا هنع

 ليقو هماقم موقي يصوملا ثراوو بئاغلا رظتني الا صخرو لكلا ذفناو
 نا هل ودبيف ءيشب يصوي نا كلذ نمو اقلطم هبانم ذفني نا رضاحلل

 . رخآ ائيش ءيشلا كلذ ىلا هديري وا هكرتي

 نا النم هل يصوي رخآ ائيش هعم ديري الو هكرتي ال هنا : باوجلا

 دهعلاب ءافولا ىلع ةظفاحم كلذو ءارقفلل هيلا هديزيو دجسملل يصوي
 اذاو اقلطم ءارقفلابو دجسملاب تلنم اك مصخ هيف نكي مل ولو هل قيقحتو

 اميف هلك كلذو هيلا ةدايزلا عنم يف دشا وهف اصخشتم هل ىمرلا ناك

 ىلع ربجي مل هلك كلذ يف 25 ناف مكحلا يف اماو ىلاعت هللا نيبو هنيب

 نسحا هريغ ىأرو ءيش ىلع فلح نم هنأب ثيدحلا ءاج نكل هئاضما
 ىلا لقتني نا هيف مصخال اميف هل اذه رابتعابف رفكو هسفن ثنح هنم
 فرط ىلا لقتنيف هيف ةدايز وا دجسم ءانبب يصوي ن ا لثم ريخ وه ام

 . ملعلا ةبلطو هرامع ىلع كلذل هب ىصوملا

 ىلع امكلو مالس ةماعلاو ةصاخلاو امكيلي نم ىلعو امكيلعو

 ملعلا ءايحاو نيدلا ةوخا دارم ىلا ادصق هللا ءاش نا ةعمج لك باوج

 هللا ىلصو هيلا لصوي وا امكدلب فرعي نم دجأ ال ينا الإ هللا لايع عفنو
 .ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع
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 نم هنع جحي نم اهب ربتؤي بارعا نع كلاؤس امأو : اضيا لاقو

 ۔حلا اهب رجتؤي هتوم دعب هلام نم ةضف شرق ةئامب ىصوأ صوم لوق

 ةيربخ اهنا ىلع ةئامل تعن حلا اهب رجتؤي ةلمج نا اهيف : باوجلا

 هذافنا بوجوو . ءاصيا مكح اهيلع بحسني ديق يهف ىنعمو اظفل

 ةلمجلا نوكت نا زوجيو بتكلا ملعتي نا حلصي ادبع ىرتشا كلوقك
 ريمض نم وأ شرقل هتفاضال ةئام ظفل يا هركن ولو ةئام نم الاح

 نوكي ريخألا اذه ىلعو ىصوأ ريمض نم وأ ةئام نم هلوق يف رارقتسالا
 يفو اهب ربتؤي نا ايونم حلا ةردقم هلك كلذ يف لاحلاو هنع اهب طبرلا
 اهيلع بحسنم ةفناتسم ةلمجلا نوكي نا زوجيو اهب رجت ؤي نأ ايوان ريخألا
 نايب فانتسالاو ةيصولا كص يف هنال اهذافنا بوجوو ةيصولا مكح

 لاقف ةئاملا هذهب لعفي ام ليق هناك ضورفم لاؤس باوج ينايبلاو يوحن
 ءارلا ناكساب اهب ربتؤيل يا بئاغلا رما ىنعمب ةفنأتسم وا اهب رجتؤي
 وهف اعقاو ادعو راصف هرما لخماف رابتالاب رما هناك ديكأتلا هتمكحو

 ةثرولا ىلع زعيل ربخلا ةروص يف رمألا جارخا وا هعوقوب دعو هنأب ربخي
 ةيردصملا نا ريدقت ىلع عوفرم رجتؤي وا هب ربخا اميف هبذكي نا يصولاو
 . هللا دنع ملعلاو اهب يف ريمضلا طبارلاو ةئام نم لاتشا لدب ردصملاو

 واسم وا ثلث نم لقا ءاصيالا نيح هب ىصوملا : اضيا لاقو
 تامف اددعتم ةيصو ىلع فلختسا ثلثلا ىلا دري رثكا توملا دنعو

 ليقو طقف مهماهس نوذفني ليقو اهنوذفني نيقابلا نا اوراتخا مهدحا
 لنمب هل ىصومو نيتصلاخ نيتخاو تنب ةلأسم اماو اضيا لاقو كلذ ريغ

 ةثالث تخا لكلو ةتس تنبلل رشع ةتس نمف ايح ناك ول هيبا بيصن

 موقرلاب اذكهو اهبيصن ضعب ةثراو لك نع صقن دقف ةعبرا هل ىصومللو
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 وحن ىلع مهموقر تناك امناو انم اهوذخا مهنأب ىراصنلا رقا دقو ةيبرغملا
 ناك ام نال اهدر الو ةثراو ةزاجا ربتعي الو مويلا تاقيملا تايالا يف ام
 ملو رخآلل اياصولا تناك نإ لوقن نايقب ثلنلا ىلع دزي مل ةيصولاب هل
 نوع يف هللاو هب ينربخاف كيلع لكشا امو تصصاحت ثلنلا نهب في
 . كرسي ام هللا كارا هيخا نوع يف ءرملا ماد ام ءرملا
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 رشع سداسلا بابلا

 كوكصلا ماكحا ىف

 رارقالاو طوطخلاب لمعلاو

 : هصن امب هرس هللا سدق بطقلا مامالا لئس

 هنا ريغ هتكلس فرع اذا رارقالا وا ةيصولا بتاك يفو : ةلأسم
 يلمعو بتكي هتداع نا الإ صنلا ىلع رارقالا وأ ةيصولا ءالمإ ظفحي ال

 ظفح نا ىفخي ال اك هنال كلذب مكحلا هل لهف هيلع بوتكملا ىلع
 كلذ داكيو هيلع بوتكملا ىلع هالمأ اك هل اصن ةيهتي ال كلذ بتاكلا
 نأل زوجي ال امو كلذ نم زوجي يذلا ليبسلاو هجولا فيكف رذعتي
 ةمج اياصو يف مكحلا نع فقن ظفحلا مدعلو هظفحن ال هبتكن امم اريثك

 نع انل فشكت ةريصبلاو يبنلا اذاي كلعلف 1 روما كلذ دنع لطعتو

 . مالسالا كلب هللا عفن ز ةريحلا هذه هجو

 بتكلا يف كلذ رهشو طخلا ةفرعمب نولمعي مهنا : باوجلا
 ةداهشب لا طخلاب لمعي ال هنا يدنع يذلاو مهريغو انباحصا لمعو

 هلوق عم افوقو كلذ ريغ فلكي الو فورعملا طخلا بحاص اهبتكي هعم
 نادهاشلا بتك نا اميسالو و لدعلاب بتاك مكنيب بتكيلوإل : ىلاعت
 الإ تيبي نا ملسمل لحبال» .ك هنع ثيدحلا ءاجو هب ادهش امب امهطخ

 وا تيب يف تدجو يتلا ةباتكلا لبقت ليقف «هسأر دنع ةبوتكم هتيصوو

 . ثيدحلا اذهل ةداهش الب ولو اهيف تام راد

 اهتحصل اهب مكحي ةباتك ةبوتكم ثيدحلا دارم دب ال : لوقأو
 . نيفورعم نيدهاشو بتاكب
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 : هصن امب هللا هجر اضيا لئسو

 مكحلا نم ةبراغملا انباحصا هيلا بهذيو هيلع يذلا امو :ةلأسم

 نم انئاملع يرخأتم نم روهمجلا نال هكرت وا هب لمعلا هسفن ةقنلا طخب
 هيلع دمتعملا ما ةقنلا طخ نم هنا هتكلس تفرع اذا هب اولمع نامع لها
 هلو زئاج هب عسوتلا مأ امكح هب لمعلا زوجي ال هنا حصألاو ىوقألاو
 انل حضوا لودعلا ةلقل ةجاحلا دنع اميس :الو ةجحو قحلا يف غاسم

 روجأملا تناو هيلع انلدو هيف هجولا

 طخلاب لمعلا اوزاجأ مهنا باوصلاب ملعأ هللاو : باوجلا
 همسا بتاكلا بتكي نأ الإ زوجي ال هنا هب يتفاو يضقا يذلاو فورعملا
 هطخ فرع اذا زئاج هناف هطخب ولو هعم دوهش بتكو بتاكلا هنا نيبو

 نيديهش اودهشتساوإ : ىلاعت هلوق عم افوقو كلذ قوف فلكتا الو
 اذهو هيلدعلاب بتاك مكنيب بتكيلوإ : هلوقو ةيآلا ى ,ي(مكلاجر نم
 يبا نب يلع بتك كلذكو هدعب نوعباتلاو ةباحصلاو ةلع هنذاب بتكي

 بتكو بتاكلا هنا ركذو هسفن بتك هريغل لصا ءارش يف ىف بلاط

 . ملعأ هللاو متاخ هل تركذ نم لك سيلو امتاخ هل نا الا وه دوهشلا

 مامالا همدق نم طخب لمعي هناو : رخآ عضوم ف : لاقو

 ىلع مهل ءارجا هللا نم امكح ءانمالا هفرع وا فرع اذا ناطلسلاو
 همسا بتاكلا بتك اذا كلذ يف نطفتلاو زرحتلا باجيا عم رهاظلا

 نم نيديهش اودهشتساوؤل : لجو زع هلوق ةجحلاو دوهشلا ءامساو
 ءادهشلا نم نوضرت نم ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل ناف مكلاجر
 نم ربتعي نأب امهنع هللا يضر حرشو رمعك ثدحاف اثادحا تيأر ناو

 هسفنل بتاكلا لعجيو بسن نم طخب لباقيو طخلا كلذ يف ايح ناك
 ۔ ىكاحتف اهل نطفتي الو اهفلاخي ال ةمالع
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 امع اهديقو رابجنز ةكسب امسر هسفن ىلع بتك نمع لئسو
 امم لضفا وه ام مساب ةلماعملا نوكت نالا ىلا لبق نمو نامع يف هب لماعي

 لضفا وه ام مساب رقملا ديق نكل نامع يف امب نوضاقتيو نامع يف يرجي
 . قلطي ملو

 لضفالا كلذب نوكي ءاضقلا نا مكلاؤس تمهف نا : باوجلا

 ةئام يلع ينامعلا نالفل نا رابجنز يف رقي نا لثم رقملا هيلع صن يذلا ا
 ىلع اورجيف لايرلا قلطاو نامع لاير نم لضفا رابجنز لايرو لاير
 ىضق رابجنز لاير ةئام هل يلع نأب ديق ناو نامع لايرب ءاضقلاب مهفرع

 مهفا مل يلعلو رابجنز فرصب هدييقتب يفن هنال فرعلا كرتو رابجنز لايرب
 . قفوملا هللاو ملعا هللاو نايبب يل اوربعف مكترابع

 هب دهش نيد هيلع بتكيا نالف اذه نا نومأم ةداهش نع لئسو
 ؟ نادهاش

 لصألاو يضاقلاو بتاكلل كلذ زاوج رثألا يف نا : باوجلا

 . ه ١ ناقنت الهف هتقبا ناو غاقنعلاهب تراط ةقنلا نومأملا نا الا عنملا

 حجحا 2ہمه

  

_ ٣١٩١ ۔ .



 



 رشع عباسلا بابلا

 كلذل لهأتملا يضاقلا طورشو ءاضقلا

 _ : هرس هللا سدق بطقلا تاباوج نم

 ةيضق يف مكحل ا هجو فرعي ل ذا نيملسملا اح نع لئس

 مهمزليو كلذ نع لاؤسلا هيلع لهف هيلع هرما لهجو هل تضرع
 كلذكو هوحن وأ مايصلا وأ ةالصلا يف وه امك هلأسي نم ىلا هيف جورخلا
 عيضي مل اذا مهلوق نم ىنعملا فيكو هيف همزليام لهج و اركنم دهاش نا
 ايفاك احرش انمامأ كلذ يف حرشا ادح لطعي وأ اقح لطبي وا امكح
 . ريخلاب انع هللا كافك

 يف امكح فرعي مل اذا مكاحلا نا { ناعتسملا هللاو : باوجلا
 كلذ يف قثوت عم باتك وأ لوسر وأ رفسب اهب املاع اهنع لأسيلف ةلأسم
 حلصيلف رمالا قاضو كلذ دجي مل ناو قثي نمم هريغ ىلا نيمصخلا دري وأ

 ىلع هلعاف ىقباو هيف فقوت همكح ام ردي ملو العف دهاش نمو
 هنم أربي الو هنع ىهني نا هيلع بجو ةيصعم هنا ملع ناو لبق نم هلاح
 الو وه ةيصعمأ لاؤسلا همزلي الو اهيلع رصا وأ ةريبك اهنا فرع نا الا
 وهف لهجو هللا ةفص نأش يف كلذ ناك نا الا يه ةريبكأ لاؤسلا همزلي
 الو هنرأ الو هجوز مرحت الو مالسالا يف لخديف لأسي بهذي كرشم
 ىلع قاب هنا حيحصلاو بهذملا روهشم كلذو هيبس وأ هلام وأ همد لحي

 . ملعا هللاو ءيش هلنمك سيل لوقيو مالسالا
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 ةوق هل سيلو ةعلاطملاب بتكلا نم هظفح امب يضقي نمع : لئسو

 ( . لصالا عرف درو لالدتساو حيجرت الو

 وأ يضاقلل دب ال هنا برغملا يف اندنع دجوي هنأب : باوجلا
 ىلع ةدايزو هقفلا عم ةغللاو فيرصتلاو وحنلاب املاع نوكي نأ يتفملل

 لاهجلا الإ نآلا ردصتي مل هنا الا كلذ نم دب ال هنأب ريبخ تناو كلذ

 ىلع ناك نمو مهرذعا الو رينكب ملعلا يف تنأ هنركذ نم نود مهو
 ناو ساب الف ملعلا نم وه ام باصاو ىتفاو تركذ يذلا فصولا
 . نأ الإ همكح دري الو رذعي مل خسانلا فيرحتل وأ هظفحب وأ همهفب أطخا
 ةنايخ كل رهظت ملو ةياورلاو ظفحلا ةرثكب هتفصو كنال هأطخ نيبت
 . كنم

 نيبتي مل نا نامصخلا همكح نم مكح ذفني هناو : اضيأ لاقو

 نم احوجرم زرفي مل ولو ةعامجلا وأ هوحن وأ مامالا همقي مل ولو هأطخ
 مل هب ىضق وأ لهجب ىتفا ناو ءاضقلا وأ مكحلل الها نكي مل ولو حجار
 . عقو ام ناش اذهو قحلا قفاو ولو ذفني

 وأ داهتجالل الهأ ناك نم الا كلذل بصني الف بصنلا امأو
 افراع نوكي نأ نم لاح لك ىلع دب الو هماما بهذم يف ادهتجم ناك

 مل نإف مكحملاو خوسنملاو خسانلاو لوقعملاو ةيبرعلاو ةنسلاو نارقلاب
 . لاؤسلا نم ربكتي الو لأسي نمو عروألاو برقألاف برقألاف دجوي

 _ : هصن امب اضيأ لئسو

 زئاج نيمصاختم نيب ةيضق هل تضرع اذا مكاحلا يفو : ةلأسم

 امم لدعألا زيمي رصب هل نكي مل ولو فالتخالا اهيلع زاجو يأرلا اهيف
 لهف لدعالا ىلع لالدتسالا هب وجري نم دبي ملو فالتخالا نم اهيف ءاج
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 ؟ ال مأ يرحتلاو يخوتلا ىلع هب مكحيو كلذ نم لدعلا ىرحتي نا هل
 حيحص يف اغئاس اهجو ىرت لهف ناطلسلا لبق نم مكاحلا ناك اذاو
 فلتخملا يف نانثا مكاحت اذاو الوأ ربجلا ىلع هيف فلتخلاب مكحي نا لدعلا

 هيف فلتخملا يف مكحلا زئاج نوكي نأ ريغ نم نيملسملا نم لجر ىلا هيف
 مكحي امب امهملعي مثالوأ فالتخالاب نيمصخلا ملعي هيلع لهف ربجلا ىلع
 الو هيأر امهل هبجوي امب امهيلع مكحي نيمصتخم اوءاج اذا مأ 3 ايناث امهيلع
 همكح نع ابأ امهربخا ول هنا هسفنب ىخوت ولو ءيشب امه حتفي
 عامجالاك ريصيو هيلع امهربج هلف اذه ىلع مكحلا هل زاج اذاو اوعنتماو

 ارثأ هللا كاتأ امه يفدشرا ىدهلا رون اي ىرت اذام ما اذه ىلع نيدلا يف
 . ؟ هيلا لالدتسالاو ةجحلا ىلا يديس هيف كتلأسام لكو ارظنو

 نا نيمصخلا نيب مكاحلا ىلع بجي هنا ناعتسملا هللاو : باوجلا
 ىرحت كلذ دجي مل ناو الوق ملاعلا هل حجري وا حجارلا لوقلا ىرحتي
 همكح ضقني الو هيلع بنذ الف احوجرم قفاوو مكح ناو هدهج

 مثأ يويند ضرفل وا انوكر الوق دمعت ناو لاؤسلاو ملعلا بلط همزلو
 الو هب ايضرو نامصخلا همكح وأ ناطلس يضاق وهو همكح ىضمو

 اذك لوقب مكح هنا وا حجارلا يردي ال هنأب نيمصخلا ربخي نأ همزلي
 هيلع مثا الو اهدحأب همكح دري الو ةزئاج دلقملا قح يف ءاملعلا لاوقاو

 دحال نكر نا الاو لاؤسب ولو هيلع هتردق عم حيجرتلا كرت نا الا
 هل لاق ذا هنع هللا يضر هيأر يف ذاعم رظنك لاوقألا يف هرظنف نيمصخلا

 مل ناو يتنسبف هيف دبت مل ناو لجو زع هللا باتكب ضقا ع هللا لوسر
 . هل لهأتمل سايقلا عنم نم ىلع ةجح اذهو كسايقو كيأربف دبت

 : هسفنل ناسنالا ءاضق نع .. اضيا لئسو

 هنالو دنلل ع يبنلا الإ نومأم ريغ هنال زوجي ال انلق : باوجلا
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 كلذو رارقالا وأ ةنيبلا ىلا ةجاحلاو ةاضقلا بيصن نم عامجالا فالخ
 نومأم يبنلا نا عمو اهلك ممألا يف امهريغو نييلالا دنع هيلع قفتم
 نم كل افصنم دبت ملو ةجاحلا تسم اذا الا هريغل اميلعت هسفنل مكحي ال

 ءاضقلا هب لوقب وا هيف فالتخا ال اب كسفنل تمكحف هريغ وأ ضاق

 . فيعض وأ روجهم هريغو ىوتفلاو

  

- ٣١٦



 روشع نماتلا بابلا

 نيملا درو ىواعدلا ؟
 كلذ ماكحأو تاداهشلاو

 ثيدحلا يف اهنال هزيجي ال ضعبف نيملا در امأو : هللا همحر لاق

 اهكرت ول هنا امك قولخم قح اهنال هزيحي ضعبو نايب الو ركنا نم ىلع
 بتكيل رصم ىلا هتلسرا دقو لينلا حرش يف ثحبلاو زاجل عدم
 وأ لينلا ىلع هب يشحي وأ هرصتخي نم ىلع رشلاب توعد دقو ةرهاقلاب

 ام الإو هب تأدب رصتخم يدنعو (عجرر) لوقي مث هريغ نم لوقيو هيف ديزي
 مهافك نم اودجو دقو سردلاو لمعلا نوكرتيو فيلأتلاب سانلا لغتشا
 ام ذخايف عدم ىلع نيملا در يف ءاملعلا فلتخا دقو فيلاتلا ةنوؤم

 «ركنا نم ىلع نيمملاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا» ثيدحل هنم ضعبف هاعدا
 يف ثيداحأ هيلع لديو ءاضرلاب هيف لقمأتيف قولخم قح هنأل هزاجأ ضعبو

 ةريره يا ىلا هدنسب يراخبلا هاور ام اهنم ةنامضلا ءافو نم يناغلا زجلا

 نيملاب مهنيب مهسي نا رمأف اوعرسأف نيما موق ىلع ضرع ةزع ةنيع يبلا نا

 . فلحي مهيأ
 نانثالا ةرك اذا» قلع ةقلع يبنلا ىلا ةريره يبا ىلا دواد يبا ثيدحو

 كلذك قازرلا دبعو دمحا هاورو «اهيلع امهتنسێف اهابحتسا وا نيملا
 عاتم يف ت يملا ىلا امصتخا نيلجر نا ةداتق ىلا دواد يبا ثيدحو
 تببحا امهتسا» : قلع يبنلا لاقف ةنيب امهدحال سيل ةباد يف هل ةياور يفو
 ىلع نيما در هقلع يبنلا نا رمع نبا ىلا دواد يبا ثيدحو «اهرك وأ
 نيملا در زاوج يف اهب خ ثيداحألا هذه تقسو قحلا بلاط

 . هبشت وا نوكر ال مكاحلل رهظت ةمكحل وا امهاضرب

 نيفلاح لك نيب» ىلاعت هللا همحر عيبرلا ثيدح امأو : اضيا لاقو
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 اهنأل فلحلاب ةموصخلا نع ربعف نيمصخ لك نيب ملعا هللاو هانعمف «نيم

 ةنيب ال ثيح ركنملا وهو طقف دحاو فلحلاب ينايبلا موزللا هموزلمو هببس
 ام نكت مل اذا امك نامسقيف نيميلا امهيلع نوكت ثيح دراو ثيدحلاو
 نيمصخ لك نيب نا فاضم ردقيف اذه دي يف الو اذه دي يف هاعزانت

 اوعرتقي نأ رمأف اوعرساف موق ىلع زع هللا لوسر ضرع امك نيمي ةعرق
 اذه ثيدحلا مهضعب رسفو ذخاو هدحو فلح ةعرق هل تجرخ نمف

 ءيشلا نومسقيو فلحي مهلكو أدبي مهأ نيما ىلا اوعراست مهنأب
 دحاو لكل ناك وأ ةنيب دجوت مل اذا هنا انباحصأل عورفلا يف دوجوملاو

 عتما ناو امسقو افلح تحجرت الو ىرخألا امهادحا لطبت ملو ةني
 . هدح و هذخاو رخالا فلح نملا نم امهدحا

 ةثرولا يديأ يف هلخن تلوادت تيم ةلأسم امأو : اضيا لاقو

 تيملل ةفورعم اهنا كلوق عم مهنم رخآلا نع اهيف دعاق دحا سيلف
 اذكو همع عم ةلغلا لكأي ثراولا ثراو ناو عقت مل ةمسقلا نا كلوقو

 نايب الو رارقا نوكي الو تيملل اهنا رقملاو ضورعلاو لوصالا رئاس
 ديلا حاضيالا يف رماع خيشلا لاق اك هل وهف هدي يف ءيشلا ناك نمف

 ملعاو مهلك ةثروللف تيملا لام نم دلوت ام لكف ضورعلا يف كلملا ليلد

 نيبت نا الا ىعس ام هلف رجتل الزنم ذختاو لصالا كلذ نع جرخ نم نا

 .ةكرتلا نم هزا

 نا لبق هنم عجرو رفسل ةداهش عدوتسا نمع اضيا لئسو
 ؟ امهدحا اهيدؤي ال لاقي فيك ىدؤت

 رثألا يف امل ةياكحف لينلا حرش يف كلذ تيأر نا هنا : باوجلا
 وا اهب دهشيف هتعيدو هيل ١ تدر رفسلا نم عجر اذا هنا هدقتعا يذلاو

 هتجوز قالط ىلع ادحا لكو نم)رثألا يفو هنم اهعزنيالو اهيدؤي هكرتي
 . (ءاش ىتم هنم هعزن هلف
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 . عيبملا يف ةلاهجلا ىعدا عئاب نع كلاؤس امأو : اضيا هنعو

 لصالا نال رصق وا نامزلا لاط هاوعد عمست ال هنا : هباوجف

 هل وق و اذكب ملع اذهو ا ذك تعب لوقي هنال عئابل ١ ملع ملعل ١ عيبم ١ ف

 هل ةلاهجلا ةنيرق تنيبت نا الا هب رقا ال هضقان ىوعد هفرعأ ال كلذ دعب
 . اهب لمعي هناف

 اهب مكحي له حاكنلا يف ةرهشلا نع كلاؤس اماو : اضيا لاقو
 ؟ مكاحلا

 فعض الب هملعب مكح اهب مكحلا ناف اهب مكحي ال هنا : هباوجف
 يفكت مهتداهش لب تحص ةلمجلا لهأ ةداهشب ةرهشلا توقت اذاو هنم
 . اوبارتسي مل نا ةرهش الب

 لاقو لمعلا يف ىناوتف لمع ىلع الجر رجأتسا نمع اضيا لئسو
 . ؟ ديزأب رخآ رجأتساف هلوق رثؤي ملو كلذ يف هل

 همكاح وا لوالا يضر نا الا رخآ هراجتتسا نم عنملا باوجلا

 ماوس ىلع مكدحا مواسيال» : يع هلوقل لبقي نا رخآلل زبي ملو الصفناف
 . هل زاج الاو لوالاب رخآلا ملع نا كلذو «هيخا

 ح جح ٣٨.2

- ٣١٩



 



 رشع عساتلا بابلا

 ثاريملا لئاسم ف

 نوترويال ءايبنألا ناو

 نأل نوثروي الو نوثري مهناف ءايبنألا ثرا امأو : هللا همحر لاق

 مهريغ نم مهثراو نوثري ال مهناب ال نوثروي ال مهناب درو ثيدحلا
 مهريغ ثراو كلذ ريغو نوسبليو نولكأي امب نيدلل اوعفتنيل مهيلا بلج
 . لام ١ تيملل مهلف هتماق او نب دلل وه ه مهنع بلس محل

- ٣٢١ 



 



 لصف

 مألا يبأ مأ ةدجلا نفاريم ف

 ما ةدجلا نع ثرالا ةلع ءافتنا نع كلاؤس امأو : هللا هحر لاق
 ؟ اهريغ عم تناك وأ تدرفنا مألا يا

 ماقم يف سدسلا يتاوذ نيب ركذلا لصف : ملعأ هللاو هباوجف
 ثراو ريغب تلدا ةدجلا هذهو اضياو ىثنألل نوكي نا هيف سدسلا لصا
 تادجلا طباض نا ضئارفلا ملع يف رهشو ثري ال مالا ابا ناف
 مهتحت ثانا ال روكذ ىلا ثاناو روكذ وا ثاناب تلدا نم تاثراولا
 نمب ةدسافلا ةدجلاب اهنع ربعيو ثانا ىلا روكذب تلدا نم تاطقاسلاو

 هللا يضر سابع نبا نعو نييثنا نيب ركذب ىلدت نمب ثراو ريغب يلدت
 رابتعا ثراو ريغب اهئالدا عم ةدسافلا ةدجلا هذه ىتح ةدج لك امهنع

 . سدسلا ةدجلل ناو ةدجلا مساب

- ٣٢٣ 

 



 



 لصف

 دحاو تقو يف اتام اذا نيتراوتملا ف

 رخالا دلب ريغ دلب يف لكو

 ينلأس امم كلذ هبشو راغلب لها ةالص ةلأسم رثأ يف هللا همحر لاق

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبا ىلا بستنملا يبرغملا ةزمح موق ضعب هنع
 برغملا يف ردقلا عيفر لجر وهو خيشلا يديس دالوا نم هنا لوقلملا
 يصويو هب رمأيو كلذ يف ىعسيو ادج يزازعا ىلاو يلا ليمي لجر وهو
 دحاو تقو يف دحاو موي يف اتام اذا نيثراوتم نع هئاملع نم لئاسلاو
 تناكو قورشلا تقو امهتوم تقو اناك ناف رخآلا دلب ريغ دلب يف لكو
 ثراولا وه ءاوتسالا طخ ناكمب يذلاف ةيلامشلا جوربلا يف سمشلا

 بورغ تقو توملا تقو ناك ناو ةلضفلا فصن ردقب رخأتم هتوم نأل

 ةلضفلا فصن ردقب رخأتم هتوم نال ءاوتسالا طخ يف نكي نم ثراولاف
 قورش تقو توملا ناك ناو ةيبونجلا ج وربلا يف تناك اذا سكعلا ىلعو
 امهتوم داحتال ثراوت الف اقلطم لاوزلا تقو ناك وا ليم الو بورغ وا

 ءازوجلا مث روغلا مث لمحلا ىه ةيلامشلا جوربلاو امهدحأل ةيقبسأ الف
 برقعلا مث نازيملا ةيبونجلاو فيصلل ةلبنسلاو دسألاو ناطرسلاو عيبرلل
 انإ مث ءاتشلا لصفل توحلاو ولدلاو يدجلاو فيرخلا لصفل سوقلا م
 نيجوزو نيوخأك ناثراوتم دحاو موي يف قرشمو يبرغم تام نا لوقن
 ترخأت ناو يقرشملا يبرغملا ثرو مويلا نم ةدحاو ةبسن ىلع اتام ناف
 نا كشي ال ثيحب اريسي امهنيب ام ناك ناف يقرشملا توم نامز ةبسن
 يبرغملا ثرو امهينامز نيب ام ةبسن نم رثكأ امهيناكم نيب ام ةبسن
 . يقرشملا

 امأو . ءاهقفلا مالك ىضتقم اذه اثراوتي مل كش نا : اضياو

 - _ ٣٢٥



 ةلضف يواست نيناكملا لوط ةلضف ناك نأف كلفلا باسح ىلا رظنلاب

 . دحاو تقوب اتام دقف نينامزلا

 ةلضف تناك ناو مهوحنو مدهلاو قرغلا ثاريم يف فالخلا ىلعف

 نسح وهو يقرشملا ثرو سكعلا ناك ناو يبرغملا ثرو رثكا نيلوطلا
 دحا تام ولف بيغلا ةفرعم ىوعدو طيلختلا هيف ام مجملا بجي امناو
 قرشملا يف امهدحاو لاوزلا دنع رخآلاو سمشلا عولط دنع نيثراوتملا

 نم امهيناكم نيب ناك نا يقرشملا يبرغملا ثرول برغملا يف رخآلاو
 تام ولو كلذ نم تاعاس تس تاجرد نم رثكأ لوطلا تاجرد
 نإ اثراوتي مل قفشلا بورغ دنع رخآلاو سمشلا بورغ دنع امهدحا

 ءاشعلاو برغملا نيب يواسي ام لوطلا تاجرد نم امهيناكم نيب ناك
 ناكم يف سمشلا بورغ ناك ناو دحاو تقو يف اذه ىلع امهتوم نأل

 بورغ يف وا سمشلا بورغ يف اعم اتام ولف رخآ يف قفشلا بورغو
 يف علطت سمشلا نال يبرغملا لبق تام يقرشملاف لاوزلا دنع وا قفشلا

 فصنو تاقوألا عيمجو هلبق برغتو هلبق لوزتو برغملا لبق قرشملا
 ءزج سوق فصن نيب لضفلا وهو ليدعتلا فصن هل لاقي ةلضفلا
 فصن وه تلق تئش نا لادتعالا سوق فصن يه يتلا نيعستلا

 سوقو لادتعالا راهن سوق وهو نينامنو ةئام ءزجلا راهن سوق نيب لضفلا
 هليل سوقو هبورغ ىلا هعولط نيب قفالا قوف هروهظ وهو ءزجلا راهن
 نم هرادم سوق فصنو هعولط ىلا هبورغ نم قفالا تحت هبيغم وهو
 اضيا هرادم نم سوق ةلضفلا فصنو راهنلا فصن ةرئاد ىلا هعولط لحم
 لقف تئش ناو اطحنم وأ ناك اعفترم قفألا حطس رادملا يرطق نيب

 سوق فصنو ضورفملا راهنلا سوق فصن نيب لصفلا وه ةلضفلا فصن
 راهنلا سوق فصن لضفلا ناك ءاوس نوعست وه يذلا لدتعملا راهنلا

 . ه ١ ضورفملا راهنلا سوق فصنل وا لدتعملا

- ٣٢٦



 لصف

 وأ ليزتلا لها لوق حجارلا ماحرألا يوذ ثاريم نع لئسو

 ؟ ةبارقلا لوق
 ةلزنم محرلا يوذ لزني ليزنتلا لها بهذم راتخلا نا : باوجلا

 لصوتي ام ىلا لصوتي راصو وه هنأك راص هب ىلدي ناك امل هب ىلدا نم
 نعمتجا نا ةمعلا نود خألا تنبل لاملاف بجحي وهف ايح ناك ول هيلا
 لفسا دعب ناو بالا دلوو دجلا دلو نم ةمعلاو بالا دلو نم اهنال

 تنب بجعتو همعو خألا نبا نبا تنبك برق ناو معلا دلو نم ىلوأ
 هدج يف هيقالت معلا تنبو هيبا يف تيملا يتالت اهنال معلا تنب خالا
 ةلزنمب معلا تنبو معلاو مالا ةلزنمب ةلاخلاو لاخلاو دجلا بجحي بالاو
 ىوريو هل ثراو ال نم ثراو لانخخا ثيداحا يفو حجارلا ىلع معلا

 نيثلثلا ةمعلا مع ىطعاو مومع اذهو هنع لقعيو هل ثراو ال نم ثراو

 . ليصفت اذهو بألا ماقم ةمعلاو مالا ماقم امهماقأف ثلنلا ةلاخلاو

 : هصن امب اضيا لئسو

 خا تبب ةنباو تخا تبب كرتو كله لجر ف هللا كاقبا ّ فطا فسري نب دمحمأ جاحلا ةمألا بطق ةمالعلا انخيش لوقتام : ةلأسم

- ٣٢٧ 



 حألا ةد ةديصق ة ىف تلق

 ةونبلا ةهج لثمو مدق ةوبالا ةهجك ةهجل
 ةوتفلا ىذك نهيف خيشلاو ةرخالا ةهج لثمو بتر
 ةمومعلا ةهج نهدعبو ةمومألاو ةوبألا ةمعو
 برعو مجع كلذب لاق برقلا تاهج دعب نم ءاجو
 خسرو اولع داز ام كاذك خأ تنب تنبكو تخأ تنبك

 بستنا هب يذلا عم همأو بأل يذلاك ةوقلا هدعبو

 تخألا تنب هتثرو خأ تبب ةنباو تخأ تبب كرت نمو : اضيا لاقو

 .... ةهجلا داحتا عم اهبرقل خالا تنب ةنباو خالا تنب تنب ال اهدحو

 دمح انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : اضيا لاقو
 جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم مالسف .. دعب امأ ، ملسو هبحصو هلآو

 حلاص نب ىسيع خيشلا عرولا لضافلا هللا يف هيخأ ىلع شيفطا فسوي
 ماظتناو كلاوحا ةمالسو كتمالسل هب ترشبتساو كباتك ينلصو

 ةبوجا كل تبتك دقو كلذ يف هللا لأسا اناو كخيش لاوحاو كلاوحا
 ءاش نا ةدايز عم مهنم كيتأتو كريغ ةلئسا ةبوجأب تطلتخاو كنتلأسأ
 تنبو تخا تنب كتبوجا يه تناك نا كل نآلا اهرصتخاو هللا
 . ةوخألا يهو ةهجلا داحتا عم اهبرقل تخألا تنبك ثرالا ، خأ تبي

 ولوأوإل : ىلاعت هلوق نمف ماحرالا ثاريم امأو : اضيا لاقو
 نم ثراو لاخلا» ثيدحلا ةيفنحلا دنعو اندنع . . حلا مهضعب ماحرألا

 نم ماحرألا ولوا لوقي عناملاو هحرشو لينلا يف هليصفتف «هل ثراوال
 . نيمحر ناجوزلا نوكي دقو جاوزالا ريغ ءاسنلا ةروس يف اوركذ

- ٣٢٨ _



 لصف

 منزلا فاريم يفو ىننجلا فاريم ف

 هبحصو هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب
 جاحلا نب دمحمأ هبتاك نم رماع خيشلا ىلع مالسف .. دعب امأ 6 ملسو

 .. لكشملا ةنبا نباو لكشملا ةنباو لكشم ىثنخ يف الئاق فسوي

 لاح فصن لوأللف ةينامث ثلاثلل و اعبرا يناثلل و نيتلاح لوألل نا
 ذخأيو نيتلاح نم ائيش ذخأي ال يناثلاو ةثونألا لاح فصنو ةروكذلا
 اعبر ضرفلاب امهادحاو اعبر ةبصعلاب امهادحا نم ذخأي نيتلاح نم
 حصي ام نم امهس ةنماثلا نم ذخأيو تالاح عبس نم ذخأي ال ثلانلاو

 نيرشعو ةعبرا نم رشع انثا لوأللف نايثنا ضرفلاب يناثلاو لوألا نأل هل
 قاقحتسالاب هلف ركذ ثلاثلا ضرفنو نيثلثلا ةلمكت سدسلا يلانللو
 ةعبرا هلف اركذ لوألا ضرفنو طقف ادحاو اهنم ذخأيف ةينامث وهو يقابلا

 ينثا ذخأيف ىثنا هضرفنو رشع ينثا اهفصن هيطعنف اهقحتسي نورشعو
 ةعبرا يناثللو نيرشعو ةعبرا نم رشع ةينامث كلذف ةتس اهنم هيطعنف رشع
 ةثونالا لاح نم ةدحاوو هروكذلا لاح نم ةثالث نيرشعو ةعبرا نم

 الو نيرشعو ةعبرا نم دحاو ىقبي نيرشعو ةعبرا نم دحاو ثلانللو
 ةضيرفلا اهيلا درت نيرشعو ةثالث نم مهيلع مسقني دحاولا اذهف بصاع
 هللا ىلصو ينربخاف هفلاخي لمع وا رثا كل رهظ ناو ةدعاقب رهظام اذه
 . ًارينك اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : اضيا لاقو
 نب دمحمأ نادبمنلا رقفا نم مالسف .. لدعب امأ 4 ملسو هبحصو هلاو

 دمحم حيصفل ١ ملاعل ا هيخا ىلع نمحرلادبع نب حلاص نب ىسيع نب فسوي

 - ٣٢٩



 اذكو همأ نم هتاوخا اهتانب همأ ةبصع همأ نبا ةبصع نا ىفخي ال

 لمعك هيف لمع ىننا مأ ركذا ردي لو تام ناو مهجح اه وبأف ةوخألا

 وأ ةنونخلا ىعدا نمو . ناسنا هتحت ام يذلا ناسنالا اهنال ىننالا

 مدا نوك ىوقي الو هدجي ملو نايب ىلا جاتحت ةدايز ىعدا دقف ةروكذلا

 تركذ ام نأل ركذ تئافلا كلذ نأب مكحي نأ ىلع ىننألل الصأو اركذ
 لاكشا زيمتي مل نا هنا اك هريغ مدا ةروكذب جاجتحالاو يعرش رمأ
 لنم هل ديز دعب هتروكذ تنيبت ناو ةأرملل ام ةيانجلا يف ىطعا ىننخلا
 ةعضابب ةمحالتم هباشت نا هريغو لينلا يف امكو عبر هل ديز هتنونخ وأ كلذ
 اهغذإب هطقسملاو مألا ىلعو نود الاب ح ورجلا يطعي هناو قاحمسب ليقو

 ةبوتلا ىرخألا ىلع تيقب امهادحا اهلك اهتطعا نإو نيفصن هرغلا مرغ
 ةدحاو لك تبقوع ايطعت مل ناو اهباتم اهيلع كردن الو ةرافكلاو طقف

 ةرغلا هذهف ةدحاو ةيدب مكح كلذ يف مكوح ناو هللا دنع ةلماك ةيدلاب
 نم دجلاك اهابأ نأل اهينبل الو ةلتاق اهنال بيصن اهف امو نينجلا ما يبال
 ام كلذو ثلث اهلف ما اهل تناك ناو هعم ةوخألل ظح الو بألا
 وأ باوصلاب ملعلاو يمكح هقفاو لاوقأ نم لوق وهو هب تمكح

 . لجو زع هللا دنع بوصألاب

 اهنم هتوخاو اهتدجو اهمأو هما هثرتف همأ نبا امأو : اضيا لاقو

 لبق بجاحلاو اولفس ام هدالواو هجوزو اهيبأ نم اهدجو اهوبأو
 الا نكي مل ناو اهمع نباو اهمع لثم ةبصعللف ءيش يقب ناف بوحجلا

 . امهعمجي دقو بصع ثري دق اهوباو هلك لاملا ذخا بصاع

_- ٣٣٠ _



 لصف

 سنجلاو ءالولاب ثاريملا ف

 دبعلا هوبا قتع مث هكلام دبعلا قتعا اذإ هناو : هللا همحر لاق
 ةلعو ءالولا ةلع نا ملعأ هللاو كلذ هجوو بألل ءالولا عجر اضيا
 وهف بسنلاب ءالولا قحتلا ىتح ايندلا ةرامع ءاقب محرلا رابتعا

 دجو اذإف كلذ نأش يف بسنلا دجوي مل اذا هب لمعي امنإف هنع ضوعلاك

 نم برقيو ةيرحلاو ةوبألا وهو ىوقألا دجو دقف ىوقا هنال وه ربتعا
 دالوا ضعب وأ هتوخا ضعب ناسنالا ثري نا هنيع نكي مل ولو كلذ
 هنال نبالاك بجاح دجوي مث الثم دحاو دعب دحاو اورثك ولو هيخا

 عرشلا ديكأتب ريبخ تنأو ملعأ هللاو نبالا مهٹري لب نيقابلا ثروي ال
 بسحب امهب لمع دحاول بسنلاو ءالولا عمتجا ناف لاصتالا ناش

 ثرا هيفف اهجوزتف همع ةنبا يه ةأرمال اقتعم ناسنالا نوكك ناكمالا

 هل ةالوم ةيبنجا ةجوز تناك ولف ءالو هيفو امهب ثري بيصعت ضرفب
 نم هلك لاملا ثري روهشملا يفو ءالولابو ةيجوزلاب قيقحتلا دنع ثرول
 . ءالولاب ال ثاريملا يف امهس هل نا ثيح

 لوق يف اهقتعم ءالو اهدالوألف ةقتعم تتام اذاو : اضيا لاقو

 ةمحل ءالولا» : ع هلوقل حصألا وهو هيلا قباسلا وا سنجلل ال
 وهو هبشملا نم بسنلا ةبارق وهو ىوقأ هب هبشملاو «بسنلا ةمحلك
 محرل ا وذف هبشمللف بجح و ناك اذا نكي ل ناف هب هبشملل هثراف ءالولا

 اوثرو اروكذ ادالوا رسكلاب ةقتعملا تكرت اذاو تلق ام اذه قتعلا لبق

 اهتمومعو اهتوخا ةريشع نم اوناك نأب اهتبصع نم اوناك نا ءالولا
 ناك ناو نيبصاعلا اهمامعأو اهتوخا نم ىلوأو اهيبا نم ىلوا مه يدنعو
 اهمامعاو ةقتعملا ةوخال ءالولاف مامعالاو ةوخالا ةريشع ريغ نم مهوبا

- ٣٣١ 



 مامعألل الو ةوخالل ال بألل ءالولاف نبال نكي ملو بأل ناك ناو
 ةتوع هللا لوسر نع ليقف «بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» ثيدح و اعامجا

 هنعو «قتعا نمل ءالولا» دل هنعو حيحصلا وهو يلع مالك نم ليقو

 يفو «ةمات ةبسن ءالولا» : دنع هنعو «عايي الو بهويال ءالولا» دنلل ث

 ةمحل هنا ىلع ءاملعلا ضعبل رانآلا ضعب يفو ةريثك ثيداحأ ةنامضلا ءافو

 هنا ملع بسنلا هبشا املف رظن قافتالا ىوعد ىفو ةبارق بسنلا ةمحلك
 نانع نا حصي ملو بهوي الو عابيال بسنلا نا اك بهوي الو عابال
 . هوبهو وا هوعاب ديزو سابع نباو

 اوتام ناو اهتبصعل هؤالوف ًادبع ةأرما تقتعا نا رنألا يفو
 نبا الو ةقيتع يع هللا لوسر ثري ملو نيرخآلا نم ولو اهدالوألف
 . امهلهأ ىلا نيقيتعلا لام السرا امهنا يور اك اثراو امهل نأل رمع

 ريغ نم ناك ولو اهقيتع اهقيتع ءالو ةقيتعلا نبال نا الوق. ظفحا لو

 نأل اهلتاق لتقو هما حاكنا نبالل نا لوق ىلع سايقلا ناك ول و اهتريشع
 نبالل لتقلاو حاكنلا نأب نيلئاقلا ناف سايقلا اذه تضراع صوصنلا
 ةبصعلا تناك نا الا سايقلا حصي ملف نبالل ال خألل ءالولا نأب نولئاق

 ىعدا هتبارغل نكل بحت اك لوق ىلع تعلطا مث خألل ال نباللف امهتعحج
 هاور «“بسنلا ةمحلك ةمح ءالولا» ثيدحو هفالخ ىلع عامجالا
 . ةجام نبا

 نمل ءالولا» قل هللا لوسر نع اهنع للا يضر ةشئاع نعو
 حراش ةرابعو ةنامضلا ءافو رظناف «ةمعنلا يلوو قرولا ىطعاو قتعا
 : ليقو روهملا ىلع اهريغك اهنبال ءالولا رجت ةمعنلا ةالوم ةيرضخالا
 . ال

- ٣٣٢



 اهيلا راص وأ مهتقتعا نيذلا ةأرملا يلاومو ةلأسم يبا ةرابعو

 ةيح تمادام مهيلع قفنت اهيخا نم وا اهيبا نم ثاريملا لبق نم مهؤالو
 ثريالو اهيبا نم ةارملا ةبصع ىلا مهتقفنو مهؤالو عجر تتام اذاو
 بالا لبق نم ةبصعلا الا ءالولا ثريالو ائيش مهئالو نم اهدالوا

 اهلبقت ثحابم ةلأسم يبا ةيشاح يفو مهناريم ردق ىلع ثانالاو روكذلا
 نتفب تتشتم يبلق ناف ةلأسملا يف ثحبلا مدع يف ينرذعاو لجو زع هللا

 ىصقألا برغملابو امور لهأ اهلتاقي برغملا سلبارطو دالبلا يف سانلا
 كلذب جرخت يحور تداكو ةيسيسنرفو سلدنا ىراصن اهيلع بلغت هناف

 اناتآو ةليسولا هاتآو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 . انل هللا عداف انلاؤس كاياو

۔ ٣٣٣ -



 



 نورشعلا بابلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف
 دحأ برضل !مامالا رمأ لاختما بوجوو يصاعملا لهأ بيدأتو

 يبنلاو رمألا يف يف نيدلاولا عم بيدأتلا ةيفيك وأ هلتق وأ

 لحيو : هنع هللا يضر شيفطا فسوي نب دمحمأ بطقلا لاق

 وأ اريمأ نكي مل ولو بجي لب ردقو كلذل لمأت نمل رجزلاو يبنلاو رمألا
 . رش ىلا رجي ال كلذ ناك اذا برضلاب ولو بيدأتلا زوجي لب اهيبش

 لعف هنا هديس وا هيبا لوقب ادحأ دحا برضي الو : اضيا لاقو

 برضي هناف لداعلا مامالا الا برضلا بجوم لعف هنا وا هبرضاف اذك

 هاوبأ هاهنيو ناسنالا هرمأي نم قحأو دوهش راضحا الب برضلا يف هنذاب

 يف دادجالاو نيدلاولا عم بدأتيو هناريجو هيلي نمو هدالوأو هدادجأو
 لعف نا باتك ف تيأر وأ تعمس وا تظفح :: لوقي نأ هرجزو هرما

 . مارح هنا وا ةريبك اذك

 يفو ةيصعم ريغ ناك اذا هلعف هلف نسحب ال رمأب هدلاو هرمأ اذإو

 ةيصعم امهبأر نكي ملو اباوص ناك اذإ امهبأر ةفلاخم يف صيخرتلا رثالا
 نوعجريف مهقرفي لوقلا ناكو هوداتعا نا ركنملا لهأل برضلاب أدبيو
 نم بدال وأ دحل برض اذاو اوبره نا برضلاب مهعابتا كلو دعب

 ليللا يف طسبلاو كلذ هل زبي مل كلذب رمؤي ملو هجارخال لقهأتي ال

 مل ولو لها وهف كلذل كرتو ملعلاو عرولاب مدقت نمو حرشلاو
 . هل دقتعي

 ۔ ٣٣٥ ۔



 بجوم ةفرعم الب ديسلا رمأب دبعلا برضي لهو : اضيا لئسو
 ؟ برضلا

 اهبرضب رمؤي ةبادلا ةلزنمب هنا صخ ريو ةنيبب الإ عمملا : باوجلا

 اهتقاط هتباد لامعإ هل هنال هب لمعي ال لوق وهو ًاهنقاط ردق اهجاعزإو
 الب برضيو بجومب دبعلا رارقا يفكيو بجوم الب هدبع ملظ هل سيلو
 ام ناش يف نيدلاولا دحال لاقي لهو هوبرضا مامالا لاق نم ةنيب راضحا

 ؟ رانلل بجوم هنا لعف

 امهل حالص كلذ ناف 7 رمأي نم قحا امهنا معن : باوجلا

 لعافل رانلاب ءازجلا ركذب نابضفي اناك نإف نيلو بدأ ديزم امهل نا الا
 ريغ ناك ناو اذك مرحو اذك بجوأ هللا نا هل وق ىلع رصتقا لعف ام

 . لضفا اذك لاق اذهب ابضغي ناف بدأ ريغ اذك نا لاق بدأ

 ؟ ابيصي مل اذا هنع هايهنام لعفي وأ هارماام كرتي لهو

 ام ريغ يف باوصلا ناك اذا رثألا يف هيلع صن معن : باوجلا
 ةهج ىلع اذه لاقيو ج ورخلاب هارمأ اذا هلام نم جرخي محل وق عم الاق

 نوكيف ففكتي ىقبيف هلك هب قدصتلا هبشي هنم جورخلا ناف بدنلا
 . نيدلاولا قح مظعل هيف حماستي نكل فرُسم رذبمك

 نيعمتجملا يصاعملا باحصا بستحملا برضي لهو : اضيأ لئسو

 ؟ اوبره ول و اهيلع

 جارخال نيع نم وأ لداع مامإ ناك نا الإ { معن : باوجلا
 هوحنو مامالا ريغل قوقحلا جارخا ةلاسمو مهنذاب الإ الف بدالاو دودحلا

 هريغل زوجيو ضعب لاق دقف مامالا:نكي مل اذاو هحرشو لينلا يف ةطوسبم
۔ ٣٣٦



 . ناتكلا يف روهظلا ماكحا نم هيلع ردق ام لك لعفي نا

 لعفاف سبح وأ برضب لداع مامإ كرمأ اذإ امأو : اضيا هنعو
 { الف هماقم موقي نمم هريغ امأو كلذ بجوم ىلع هنم دوهش راضحا الب

 طسقلاب مايقلا كلذ لصأو مامالاك وهف ايضرم الدع ناك نا ليقو

 دي عطقب رمأي كفع ناكو همكحو هتباتك ةلزنمب كلذب هنم رمألا ليزنتو
 وأ عطاقلا دنع كلذ بجومل دوهشلا رضحي مل ولو همجر وأ هدلج وأ نالف
 . دلاجلا وأ مجارلا

- ٣٣٧



 



 لصف

 امل ةحار ةضرمملا ةبادلا حبذ زاوج ف

 ام كلذ وحن وأ رسك وأ ضرمب ةبادلا تلطعت اذإ : هصن امب لئس

 ؟ اهب لعفي

 ١ لكؤت ال تناك ول و اهيلع افيفنخت حب ذت اهنا : ب اوجل .

 اهنم ةحارتسالا ديرأ وأ ترسك وأ ةبادلا تضرم اذإو : لاقو

 . اهف ةحار كلذو اهمحل لكؤي ال ناك ولو تحبذ

 _ : هصن امب لئسو

 ؟ ةرورضل بذكلا : ةرشاعلا ةلأسملا

 حالصالا دوعي الو نينتتفملا نيب حالصالا زوجي تلق : باوجلا

 زئاج ةيجتللو نيجوزلا نيبو ماحرألا نيبو رضلاب نيدلا ىلع امهنيب
 . كلذ وحنو

 ۔- ٣٣٩



 



 نورشعلاو يد احلا بابلا

 رداقلا ىلع لدعلاب مايقلا بوجو يف
 نيملسملا نع عفذلا يفو فاقوألاو اياعرلا لاومأب مامالا راهظتسا يفو

 حالصالل رجشلا عطق نع ىمحلا يفو

 _ : هللا همحر بطقلا مامالا لاق

 ناك نا هلامب ينغلا ىلع لدعلا ةماقا بجي رفعج نبا لاق اهنمو

 ؟ هفرص هرضيال

 عامجالا نم هموزل مدعو ديكأتلا باوجلا ىنعم : باوجلا
 طسبي نا هلأس ناطلسل يوونلا لاق دقف هرهاظ ىلع ناك ناو توكسلا

 ىلا كدي دمف لاملا تيب ىنف اذا هنا نيكرشملا لاتقل سانلا لاوما يف هدي

 ذخا لعجت مل ناو اكيرش هلل لعجا رابجلا لاق ولو ىلوأ عنملاو مهلاومأ
 انمزلي ل راثالا ضعب يفو داقتعالا نود كارشالاب ظفلتلا كل زاج كلام

 عضوم يف ةراهطلل ءام ءارش بجيأ رئألا يفو انلاومأب اننيد ءارش
 ف راثالاو نالوق هيف ىوسي امب الإ ؟ ال مأ رداقلل اقلطم هيف دجوي ال
 نمو اهب لاغتشا جاتحت الو ادج ةريثك رفعج نبا ركذ ام بوجو مدع

 لصوتي ام مدعل جرخي مل نمو داهجلا ىلا جورخلاب مهرمأي ع هنا كلذ
 هيلع ركنا رداق وهو جرخي مل نمو لاملا تيب نم هاطعا جورخلا ىلا هب
 ىلع لدي مالك سوماقلا يفو ايندلا ةحارل لئام وأ رفكلل دقتعم هنال

 نبا قفاوو يوونلا هلاق يذلا وهف وزغلل مهلاومأ ىلع رهقلا بوجو
 . باجيالا ىلع رفعج نبا مالك لمحن ناب هللا همحر رفعج

- ٣٤١ 



 اولذبي نا نيعيابملا مامالا ربجي له لاؤسلا اهنمو : اضيا لاقو

 ؟ لاملا تيب اهب في مل اذا ةلودلا زعل مهلاومأ

 ةعاطلا ىلع هوعياب ءاوس مهربجي الو مهيلع بجي ال هنا : باوجلا

 كتربخا دقو هقفلا بتك يف امب اذه لاملاو لاحلا يف ةعاطلا ىلع وأ اذكه
 لاملا لذب ىلع ةيعرلا ربجي نا ناطلسلل زاجا كلام نبا ذيملت يوونلا نا

 ىلع رفعج نبا مالك لعلو كلذب لاملا تيب في مل نا ىراصنلا لاتق ىلع

 راهظا يف هلام لذبي نا ينغلا ىلع بجي يراوحلا نبا نع لاق ذا هرهاظ

 مدعل هيلع مزعا مل امناو نسح وهو يوونلا مالك هقفاويف ردق اذا لدعلا

 يف بيغرتلاو ةقدصلا يف بيغرتلا اهيف دوجوملا امنإو 0 ةنسلا يف هدوجو
 نيذلا ىلع الوز : ىلاعت هلوقل ىلوا هنا ىفخيالو هللا ليبس يف قافنالا
 ىلا جورخلا دجاولا ىلع نا هموهفم ناف .. حلا همنوقفني ام نودجي ال

 حيرصت ..حلا هإينيذلا ىلع ليبسلا امنا : هلوق يفو هلام نم دج و امب داهجلا

 بجيف صيصختلا ىلع ليلد ال انلق لاملا تيب نم دوجولا لعلف ليق ناف
 هللا لاق دقو هلام نم دجو ولو لاملا تيب نم وأ هلام نم دجو نم ىلع

 جورخلا ىلع ةارشلا ربجيو (مكسفنأو مكلاومأب اودهاجإ» : لجو زع
 ربجي الو ودعلا ىلا مامالا ءاج وأ مهيلا ودعلا ءاج نا رحبلاو ربلا ف

 الف ودعلا ىلا يناجلا وه مامالا ناك ناو ودعلا ءاج نا الإ مهريغ

 الو كله دعق نم نكلو كوبت ةوزغ يف ادحا هكلع رهقي ملو نوربجي
 . مهرابجا باجيا مهكالها تابث يف سيلو قفان نا اميس

 ةيعرلا لاومأب هوحن وأ لدعلا مامالا راهظتسا امأو : اضيا لاقو

 كرتيو حلصلاب ةنتفلا ةلازإ ناكمإل زوجي الف دجسملاو ةاكزلاو اهيلع ارهق
 ناطلس يوونلا ىتفأو ؛ قطي مل اذا ءاشام لعفي ناو ودعلا كرتيو لاتقلا
 ضعب زاجأو لاملا تيب لام غرف نا ةيعرلا لاومأ نم ذخأي نا هنامز
 ىلع رهظتستف روهظلا ماكحأ نم هيلع اوردق ام ناتكلا لهال انباحصا
 فخا باكترا ةيعرشلا رومالا نمو دجسملا لامو ةاكرلاب ودعلا

۔ _ ٣٤٢



 هراهظإ ديرأ ال ام راهظإ ىلإ ىسيع يخأ اي ينتجوحأ دقو نيترورضلا
 . هانلعف يذلا كلذ نع انلأسيف ةمايقلا موي كايإو هللا انعمجي نا عقوتأف

 يف الو مالسالا ىلا اعجر ول ةطانرغ وأ ةبطرق در يف سيلو
 كرشلا لهأ يديأ نم نامع فرط نم ةدلب وأ رابجنز صالختسا
 هضعبب هنع عفدلا كرت ناك نا الإ متيلا لامل اوضرعتتالو نيفلاخملا وأ

 ادصاق ال ىلاعت هلل اصلخم كلذ نم ائيش لعف نمو هلك هفلت ىلا يدؤي

 ايوان اضارتقا ضرتقا ناو هللا ءاش نا سأب الف هطلسلا نم هسفن ظحل
 لاتقلا اوكرتت نا هللا مكدشاناو يضقي ام دجي مل ولو كلذكف ءاضقلل
 ينع اوقرتفا نامع لهأب كنأكو اذه يناتفا نع ينلأسو هللا ينثعب ينأكو
 يلركذت نا كايإف مهلاومأ ةحابا ىلا ينوبسنو مهنيب لوخدلا يلع اوباعو

 . اذه لنم يف

 مهدصق نا دلبلا لها ىلع لام لعج زوجيو : اضيا هنعو
 ناو لدعلاب مايقلا نم كلذو مهسفنأ نع مهوعفديل ةاغبلا وأ نوكرخلملا

 لاملا كلذل عماجلا نمض مهدصقي ل هنا رمألا فشكناف عماج هعج

 . مهنم ذوخاملا

 رمأب مساقلا وا ةعامجلا وا مامالا جاتحا نا امأو : اضيا لاقو
 ةاغبلا هب دريل ارهق هنودب وا ضرقلا مسرب سانلا نم لاملا ذخا ىلا نيدلا

 ىلعف مهلاومأ ىلع وأ ءاوس اوطعا مهسفنأ ىلع اوفاخ ناو زئاجف مهنع
 ةثالثلا نم لك يف اولعج ناو يلعلاف طسولاف يندلا هلام ردقب لك
 . نسحا لب سأب أاف تاجرد وا نيتجرد

 ىهن اهب يوونلا حرصو كتلأسمل كلذ لصا حاضيالاك لينلا يفو
 غرف نا الا سانلا لاومأ نم ذخأي نا هريغ وا فسوي نيدلا حالص

 ضرقل ١ مسرب ذخا ناو اوذخا ام صالختساو ىراصنلا وزغل لاملا تيب

- ٣٤٣



 ال ذخا ناو هيلع الف لام لاملا تيبل نكي مل ناف اوضرو لاملا تيب ىلع

 لك هلام يفف درلا ىلع ذخا ناو هيلع الف اوضرو ضرقلا مسر ىلع
 نم ءيرب انأف الاو لاتق لطاب وأ ةسفانمل ال هلل رمالا نا حص اذا كلذ
 ف ةماقتسا ناك اذا جارخلا كلذ ىلع رابجالا زوجيو ىوتفلا هذه

 . نيدلا

 لوح رجشلا عطق ىلع حالصلاب مماقلا وا مامالا رجح امأو
 هرسك نم ربجيو سبحي قح وهف هئاقبا يف دلبلا لها حالصل ةاعارم دلبلا
 . هدعب ةمئألاو لاملا تيب يشاومل لت نجس دقو

۔ ٣٤٤ -



 لصف

 نم مزلي اميفو سبحلاو نجسلا ف

 هنحس وأ دحأ سبح

 كلذ نم ررضتف

 يمقف قحلا ىلع ادحا نجس ةكوش اذ اسيئر نا هصن امب لئسو

 ماقتنالا ىلع هبلق يف ءيش الو قحلا ىلع هنجس نا : باوجلا
 هبلق يف ناك ناو هيلع نامض الف ديدشتلا قحتساو هيلي نم وا هسفنل

 وأ نينيعلا ةيد هيلعف هب وأ ديدشتلا ف يدعت وأ ماقتنالا نم ليلق لقا

 همكح وا هلعف نم ببس الب ةيد وا لام نامض نم ناك امو نعلا

 هفالخ نيبت مث هاضري ام ةداهشب مكحي نا لثم لاملا تيب يف ةنامضف

 . قيقحتب

 ررضت وأ نجسلا يف يمعف قحلا ىلع نجس نمو : اضيا لاقو
 ؟ ام ررضب

 ملو قحتسي ام ىلع دري مل نا هنجاس ىلع سأب ال هنا : باوجلا
 . دعب هنجس غ هعفد و ناك وا هنجس ف ىوه نكي

 ؟ سب احلا ىلع سوبحم ١ قح امو : هصن امب لئسو

 هيقسو هماعطا همزل الاو هيلع الف هنع ىنغتسا نا هنا : باوجلا

 ۔ - ٣٤٥

 



 ةالصلا ءام كلذ يف باجيالاو كلذل فقو لام نم وا لاملا تيب نم

 ديدشت نم اهبساني نجسلا نم عضوم يا يف سوبحملا ةيانج ةاعارم هيلعو
 عم حالصل ١ بسحب ةعماجلا ف لعجل او ةيشذنلاب ليقختل او ليهستو

 . داصرملابل كبر ناف الاو اقحم سباحلا ناك اذا صالخالا

۔- ٣٤٦



 لصف

 نامامالا اهيف فلتخا يتلا عصملا ةلأسم يف

 امهنع هللا يضر يليلخلاو بطقلا

 _ : لاق يليلخلا انخيشل يبرغملا لئاسم نم يهر

 مهديبعو مهنايبص نوبدؤي اننامز لها اندجو انا اهنمو : ةلأسم

 مه فقا ملو مهيلجر ىلع ةديرجلا ةاصعب مهدنع بدألا قحتسي نمو
 . كلذ يف رثا ىلع

 1 بدألا برض ع اقيإب سأب الف لحلا ثيح نم اما : باوجلا

 نيلوق اذه لنم يف هقفلا لهأل نأل هلثم زاجا نم لوق ىلع نيمدقلا نطب
 . عطقلاب هدادس يناي ال رظنلا ناف عنملا هب لومعملاو روهشملا ناك ناو

 نب ديعس وه يذلا بيجلا اذه نا كلذ لصاح : هريغ نمو

 يف بدألا برض زاوج ىلع بهذملا بتك يف صن ىلع علطي مل نافلخ
 يه تسيل هقفلا لئاسم نم ةلأسم يف لوق ىلع علطا امناو نيمدقلا نطاب
 هناو امهنطاب يف بدألا برض اهيلع ساق نيمدقلا نطاب يف بدألا برض
 زجي مل امهنطاب يف بدألا برض يه يتلا ةلأسملا هذه لنم يف دجو

 ىلع رظنلا ىري ىتح امهنطاب يف بدألا برضي نا هريغ وأ لئاسلل
 يف عنملا هب لومعملاو روهشملا ناك ناو هعنم رنألا يف دوجوملاو زاوجلا
 امهنطاب يف بدألا برض يه يتلا ةلأسملا 3 اهيلع ساق يتلا ةلأسملا

 نا عم هب لومعم ريغ روهشم ريغ وهام ىلع سايقلا هل زوجي فيكف
 ناو براقملا اذه رطضا نا هبراقي نمبو نميف دهتجلاب صتخم قيقحتلا
 . يل داهتجالا تالإك دعب ةرابعلا هذه يف لمأتام يدنع قيقحتلا
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 . عامجالاو ةنسلاو نآرقلا صنب تبث ام ىلع الا حصي ال نا هلل دمحلاو

 نا بيجلا اذه لثمل زوبي امنإف خايشألا مالك ىلع سايقلا امأو
 زوجي الو عنملاو زاوجلاب ارثأ الو هل ربعي ادهتجم دجي ملو تقولا قاض
 براقي نم مهم رق مدعل دالبلا هذه يف هترصاع امم هوحنل الو لئاسلل

 نا يذيمالت نم يريغو انا نافلخ نب ديعسل تلسرا دقو داهتجالا

 نيمدقلا نطاب يف بدألا برض زاوج ىلع بهذملا بتك يف اصن تدجو

 تيأر يذلا روكذملا سايقلا ىلا أجتلاف هباتك ىلا هبسناو هب انربخأف

 يف نيمدقلا ىلع برضلا عنم ةلدا تركذ دقو هوحن وأ افنآ هنالطب
 نطاقلا يرجلا مساق نب ديعس خيشلا مالك ىلع تبتك يتلا ةيشاحلا

 لك مهنم اوبرضاو قانعألا قوف اوبرضاف » : ىلاعت هلوق اهنمو رصمب
 هللا 7 ذإ ادج ملؤم اهيف برضلاف نيلجرلاو نيديلا فارطا يأ « نانب
 الو مدآ ينب لتقن فيك اولأس امل اهعطقب وأ اهيف برضلا درجم ةكئالملا

 . داعملا راد ىلا دازلا نايميه رظناف نوفرعي

 . رظن نع اهيف بيجأف ىنعملا اذه يف ةلئسا يتتتأ دقلؤ : عجر

 يف بدألا برض سايق وهو هل مدقت يذلا رظنلا ينعي هريغ نمو
 اهباب نم تسيلو اهريغ يه يتل ١ لئاسملا نم اههبش ىلع نيمدقلا نطاب
 برضل صنلاب حيبم رت زا ىلع كلذ يف فقي ل و هنالطب تملع دقو

 ىلع كلذ يف علط ا هنا همعز ليلدبو اسايق ساق هنا ليلدب اهيف بدأل ١

 ام ىلع لطاب سايق اضيا وهو اسايق اهيلع هسايق ليلدبو عملا ةلأسم

 . هللا ءاش نا ىرت

 تركذت ىتح رثا ىلع هيف فقأ نا ىلع اصيرح تنكو : عجر
 مهنولعجي نايبصلا هداتعا اميف نامع لها دنع ةدوجوملا عصملا ةلأسم

 وأ هلجر نطاب يف هبرض مهنم هبحاص بلغ نمف ةباتكلاب اهيف نورابتي
- _ ٣٤٨



 ءاج نكل رصع يأ يف اهثودح يردأ الو اعصم هنومسيو هدي ةحار
 كلت عون نم هذهو ررضلا نمؤي ثيح ةحلصملا ءاجرل اهزاوبب رثالا
 يف زاج امهدحا يف زاج امو بيدأت امهالكو برض امهنم الك نأل اعطق
 . اعرش رخآلا

 نم هداسف نايب هنم ناوخالا اهبأ مكرذحا طيلخت اذه : هريغ نمو

 : هوجو

 ءاملعلا ضعب نع درو صيخرت عصملا ةلأسم نا : لوألا
 يف بدألا برض قلطم ةحابإ ىلا هب زواجي الف اهناكم ىدعتتال ةصخرلاو
 . مدقلا نطاب

 ام يه ةصخرل او يعطق ليل دب تبث ام ىلع ساقي امنا هنإ : ينانل ١

 ساقي الف عناملا مايق عم عونمملا ةحابا يه لقف تعش ناو ليلدلا فلاخ

 نا نع الضف اخسار ابوبث يه تبثت ملف لصا ىلع دمتعت مل اهنال اهيلع
 امكحم ءانب ينيب نا مار نمك اهيلع سايقلا مار نمف اهريغ اهيلع تبني
 لئام ةحفص ىلع وأ لئاه لمر لت ىلع رخص وا صج وحنب ادج اليقث
 . لئاس

 تدروا اذإف هلحم يف نيم وه ام مدقلا نطاب ريغ يف زوجيو مدقلا نطاب يف زوجي ال هنأب رثالا يف هيلع صوصنم بيدأتلا نا : ثلاثلا
 ف درو يذلا رخآلا رثألا ليلدب تدرو ام ىلع ترصق عصملا ةلاسم
 ٠ مدقلا نطاب ف بيدانتلا عنم

 يف برضلا عنم لع نيئطاوتملا نيدهتجملا ىلع راصعالا فدارت عمو عنمل يف رثألا دوجو عم سايقلا ىلع جوحملا ام يردا ال ينا : عبارلا
 . مدقلا نطاب
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 ةلأسمو يعرش ضحم لئاسلا كلذ هيف لأس ام نا : سماخلا
 معز ولو ايناث ضرغلاب لصحي امناو الوا تاذلاب اهيف بيدأت ال عصلملا

 لفطلا ضرغ كلذ نايب اهيلع ساقي فيكف ابييدأت اهيف نا بيجملا كلذ

 ةباتكلا يف هيلع اقئاف هنوكب هيلع حجريو رخآلا بلغي نا رخآلل يرابلا

 ناك ولو بيدأتلا هضرغ سيلو كلذ ىلع بترتملا برضلاب هئاليتسابو
 نم ملسي ىتح ميلعتلا يف هسفن دهجي نأب بولغملل بيدأتلا لصحي دق
 ال ضرغ نم كلذ لكو هيلع هحجرتو هيلع هريغ ءاليتساو برضلا
 . تاذلاب

 ساقي فيكف نيت نيي نايبصلا يف عصملا ةلأسم نا : سداسلا
 هذيمالت نم ايبص وأ اغلاب يبص ريغ وه يذلا ملعملا بيدأت ةلأسم اهيلع
 . مهوحن وأ

 نا اهنال قيقحتلا لها دنع ةعونمم عصملا ةلأسم نا : عباسلا
 تسيلو فيكف بيدأتلا رمأ يبصلا ىڵوي نا زئاجب سيلف ابيدأت تناك
 اهدجيل دحا ةروع نع ثحيبي نا دحأل زوجي ال هنألو رم 5 بيدأتب

 عصملا ةلأسمو احيحص اعفر هيلا عفر وأ رهظ ام هيفكي امناو اهيلع هبدؤيف
 ولو زاجل تاروعلا نع ثحبلا اهيف نا تلق ول لب ثحبلا كلذ لثم اهيف

 وأ غلابلا وه ام غلابلا ريغ ىلع قلطي ال هنا ىلع انباحصا ضعب صن
 بذك وأ تاروعلا نع ثحيي هنا هيلع قلطي نا لثم غلاب ا نم ةيصعم

 امناو هلعف اذا كلذ زاوج يدنع قيقحتلا ناف كلذ وحن وأ روزب دهش وا
 رفك وا ىصع هنا لاقي نا لثم ةريبكلا وأ ةيصعملا هيلع قلطي نا عونمملا

 نا زجي مل قيقحتلا اذه ىلع ةعونمم تناك اذاو ملظا وأ كرشأ وأ قفان وأ

 . اهيلع ساقي

 سيمخ نب دعاج ناهبن وبا خيشلا لاق رثألا صن اذهو : عجر

 يف نساحتلا دنع عصملاب مهف رمالا ةحاباب رثآلا ءاج دقو ىلاعت هللا همحر
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 داهتجالا ةدايز ءاجر مهنم هيف بولغملا طخلا يف بلاغلا عصمي نا ةباتكلا

 . «ىبتنا) برضلاب بدألاك بدألا بقع امهملعتو ةباتكلا نيسحتو

 صوصنملا برضلا لحم يف برضلاب بدألاك دارأ : هريغ نمو
 ملو ساق هنا ليلدب بيجملا نافلخ نب ديعس مهف اذكهو نيتدعقملاك هيلع
 بتك يتلا يه هذه عصملا ةلأسمو لاؤسلا هيف اميف دعاج مالك نا لقي

 هازع ةقرو يف هل اهبتك رثا يف اهتدجو ينا مساق نب ديعس ىلا اذه ديعس
 يف ةبراغملاك نامع لها نا اهيف ركذو مساق خيشلا هدلاو ةافو دعب اهيف
 رحلا نا ركذو نماض براضلا ناو مدقلا نطاب يف برضلا زوجيال هنا
 يف نيتدعقملا ىلع برضي دبعلاو نيمدقلا ال رهظلاو نيفتكلا ىلع برضي
 وهو هيتدعقم يف رحلا برضف ةبراغملا امأو (مهدنع ينعي) روهشملا ريغ
 سبللا ةرتس وهو امهيف برضلا عنميام هيفتك يف ناك نا مهدنع روهشملا
 برضيام فتكلا يف دجيال اهقرو عزن دعب ةديرجلاو اصعلاب برضي نمو
 برضلا مهل زوجي الف اهقرو عزن دعب ةديرجلاب نوبرضي لئاسلا موقو
 . فاتكالا ىلع

 امهنيب لب هذهك هذه تسيل هريغ نمو .. هذهب هذهف : عجر
 رما الو ةيصعمب سيل اميف الصا بيدأتلا زوجي ال لب درلا يف رم اك قرف
 بيدأتل ١ حابي امناو ابجاو سيل طخلا نيسحت ناف هوركم هنأب عرشلا دروأ

 اضيا ةعونمم عصملا ةلأسمف ةباتكلا وا ةءارقلا يف فيحصتلاو نحللا ىلع

 . اهيلع ساقي فيكف هجولا اذه نم
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 ن و رشعلاو يناتلا بايلا

 تاهبشلاب ردت اهناو دودحلا يف

 انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب : هللا هحر لاق
 نامع لها نم ءالضف لاس هناف .. دعب امأ ، اميلست ملسو هلآو دمحم

 امهريغو ةيقرشلا نم سيمخ نب رماعو ينراحلا يلع نب حلاص نب ىسيع
 نيعبرا لت يبنلا دلج اهنم فسوي جاحلا نب دمحمأ بتاكلا لئاسم نع
 . نبن اش دلج و رمخ ١ ف

 ىور نونامث كلذف نيسأر يذ طوسب دلج دقل هنا : باوجلا
 .ك يبل ا نع سنأ نع هداتق ىلا مهدانساب يذمرتلاو ملسمو يراخبلا

 نونامث كلذف نيعبرا وحن نيتديربب هدلجف رمخلا برش دق لجرب ي
 ناك املف كلذك ركب وبا لعفو امهصوخ ينعا عوزنم نيتديرجلا قررو
 نبنامت دودحلا فخاك فوع نب نمحرلادبع لاقف سانلا راشتسا رمع

 هتداع ىلع حيحص نسح ثيدح : : يذمرتلا لاق : لاقف رمع هب رماف

 هنأك دارا هنا يوغللا نسحلا دارا هنأكو ةحصلاو نسحلا نيب عمجلا يف

 هنأك هنا وا ةيوغللا ةحصلا ةجرد غلب ىتح اهيلع دازو نسحلا ةجرد غلب
 . ةحصلا ةجرد غلب ىتح اهيلع دازو نسحلا ةجرد غلب دارا

 نا هلع يبنلا باحصا نم ملعلا لها دنع اذه ىلع لمعلاو لاق

 هتيتأف رمع ىلا ديلولا نب دلاخ ينلسرا يبلكلا ةربو وبا لاق فذقلاك ركسلا

 مهو ريبزلاو ةحلطو يلعو فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب ناثع هعمو
 كيلع أرقي وهو كيلا ينلسرا ديلولا نب دلاخ نا : تلق دجسملا يف نوئكتم

 لاقف اهيف ةبوقعلا اوريابتو رمخلا يف اوكمهنا دق سانلا نا : لوقيو مالسلا
 .. مههلاساف كدنع ءالؤه
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 يرتفملا ىلعو ىرتفا ىذه اذإو ىذه ركس اذإ هازن : يلع لاقف
 عفرو نينامث دلاخ دلجف لاقام كبحاص غلب : رمع لاقف { نونام

 برض هقلع هللا لوسر نا يردخلا ديعس يبأ ىلا ثيدحلا يذمرتلا
 نباو بئاسلاو ةريره يبأو رهزأ يبا نع بابلا يفو نيعبرا نيلعنب دحلا

 لاق نسح ديعس يبا ثيدحو رم ا يلعو ثراحلا نب ًةمقلعو سابع

 ركب وباو نيعبرا قلع يبنلا دلج ةبقع نب ديلولا ةصق يف يلع نع ملسم

 هل طوسب نينامث دلجي ٍكقلإَع ناك هلعلف ةتس لكو نينامث رمع دلجو نيعبرا

 ىور امك نونامث كلذف ناسأر هل طوسب نيعبرأ دلبي ناك مث دحاو سأر
 اذك و لاعنلاو يديألاب برضي ناك هنا ديزي نب بئاسلا نع يراخبلا

 مهبديا يف امب برضي ناك رهزألا نب نمحرلا دبع نع يقهيبلا ىور
 حيحص نيعبرا دلجي كزع ناك هنا يور ام يعفاشلا لاق اصعلاو طوسلاب
 نيلعنب نيعبرا برضي ناك هنا للع هنعو نافرط هل كاذ طوسلا نأل
 رمخلا خيش برش هنا ليذهلا نب هللادبع نع يقهيبلا ركذو نونامث كلذف

 نافرط ل ل طوس دلج ايلع ناو ماشلا ىللا هافنو نبنامث هدلجف ناضمر ف

 رمع دلجو قيدصلا دلجو هدلج تاياور ترثكو نينامث ناثع دلجو
 كلذ كنيع يبنلا ةزاجا ىلع وا نافرط هل طوس ىلع لمحي نا امأف نيعبرا
 هعبطل لصيف ناطلسلا ءاش ولو ةنامضلا ءافو نم يناثلا زجلا علاطف هلك

 ديلا ضباق وهو دب الو خسنلل رظنلا نبا ةّيمال ىلع يحرش هنم اوبلطاو
 هوخستتل رظنلا نبا ةيمال ىلع يحرش مكيطعي نا دبال هل اولوقو

 كلام نبا ةيمال ىلع يحرش نامع يفو كلذ ينع هل اوغلبو هيلا هودرتو

 وهو هللا ءاش نا هلثم دجويال ادج ليوط وهو هوخسناف فيرصتلا يف
 . ملعا هللاو نسلا رغص لاح يف يطخب

 نع ةهبشلاب دحلا أردي لوقلا هجو نعو : هصن امب اضيا لئسو
 . اهتوم دعب رقملا فصن ثلث هجوز ءىطاو

 اناتوم ةمرح» : كقلَع هلوقل حيحص ءردلا كلذ نا : باوجلا
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 ردلا لهو اهتوم دعب اهجوز ةءوطوم ءانخسا لاتحال «انئايحأ ةمرحك

 نيجوزلا دحا لسغي نا اروهشم زاج امك اذه لثم يف الا دودحلا ي
 . هتروعل ارشابم هتوم دعب رخآلا

 دلج ىلع سانلا هنع هللا يضر رمع عمج هجو نعو : اضيا لئسو
 ؟ رمخلا وحن يف نينالا

 ىلع نيعبرا دلجو نينامث دلج هلت هنع يور هنا : باوجلا
 نونامث كلذف ناتدلج هيف طوسلا فرط ناب اهليوأت ىلعو اهرهاظ
 رمع مهعمجف اخسنو اماكحاو ايفنو اتابثا سانلاو ةباحصلا فلتخاو
 اعطق فرطلا ينم طوسب اهيلع وأ ادارفا نيناثلا ىلع هنع هللا يضر

 اثالث ضام دحاو ظفلب ثالثلا قالط نأ ىلع سانلا عمج اك فالخلل
 وا نيتنثا قلاط لوقي ناب نيتنثا ضام دحاو ظفلب نيتنثالا قالط هلثمو
 . ةنامضلا ءافو رظناف فالخلل اعطق اثالث قلاط
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 نورشعلاو تلاتلا بابلا

 نم لتق دحا لكل نا يفو مهيف لحي امو ةاغبلا لاتق ف

 حلا.. نيدلا ىلع ادحأ لتق

 هلآو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا هللا هحر لاق
 نب دمحمأ هبتاك نم ناخيش نب دمحم خيشلا ىلع مالسف دعبو هبحصو
 ةلبقلا لهأ ةاغب نم اموق رصح نمع لاؤس يلاتا : الئاق فسوي جاحلا

 له ةاغب موق نعو مهرصح ىلع ىوقتيل مهلاومأ نم لكالا زوبي له
 ؟ مهسفنا اوجنيل مهيلتاقم لام نم لكالا مه زوجي

 نا ترما» ثيدحل هلك كلذ يف لاملا لكأ نم عنملا : باوجلا
 دقو كلذ يف ةصخر الو حلا « هللا الأ هلا ال اولوقي ىتح سانلا لتاقا
 ح هيلا اهفاسرا ينم تبلط يذلا مسا تيسنو اهلك كتبوجا كل تلسرا

 كيلا لاجعالاب سانلا تيصو دقو هيلا لسرا نا ديرت يذلا تركذت
 . يلربخاف لصت مل ناف

 هيدعت رابخاب هدحو دصقي لتاقلا وا بلاسلاو : اضيا لاقو

 لام ذخؤي الو هلدب دحا رسؤي الو هلتق لح هنع در نمو هيلع داهشاو

 يغابلا نم ذخؤي الو هحرشو لينلا يف ةطوسبم ةلاسملاو نعذيل هريغ
 الإ رخآلإ لعف امب يدنج ذخؤي الو هيغب ىلع هباهذ بترت لام
 . هناعا نا

 قحلا نيدلا ىلع ادحا لتق نم لتق دحا لكل لحيو : اضيأ لاقو

 وأ يبهو يضابا هنا وأ نارقلاب نمؤم هنأل وأ دحوم هنأل هلتقي نا لنم

 وأ اضرف ءوضولا ىري هنأل وأ وه لجو زع هللا تافص نا ىري هنأل
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 هلتق دصقو نيدلا يف ةودق انالف نا حص ناو برغملا ةنس يلصي هنأل
 ردقي ملف هلتق دصق ول اذكو لدعلا مامالا لتاقك هلتاقف ةودق هنوكل

 اوعدو هنعط هبصي ملو هحمرب رزخ يبأ نعاط لتق امك هل ردقي مل وا هيلع
 لاق دقلو لتقلا يف اوئطخت نا نم ىلوا لتقلا كرت يف اوئطخت نألف ةفخلا
 ام يل سيل : هللا همحر لاقف همد لحام لجر يف هنع هللا يضر قيدصلا

 . يع هللا لوسرل

۔ ٣٥٨



 لصف

 اموق نأ ناهربلاو ليلدلا بحاص لوق ف

 اوباعي ملو يأرلا لئاسم ىلع اولتاقت

 لك دنع قحلل لب ًايهشت اولتاقتي مل ذا كلذ ناكماب باجاف
 ريغ أطخ هريغو دحاو اهيف هللا دنع قحلا ليقف اهيف فلتخم يأرلا لئاسمو

 روذعم الك نا ىنعمب اضقانت ولو دحاو لك عم قحلا ليقو هيلع بقاعم
 الو هل لباق امهنم لكو نيلوقلا ىلع لزنتي ليلدلا مالكو هداهتجا يف
 لاحلا نم هل رهظ ام بسحب هبحاص لتاقي امهنم ناك اذا ام ىلع لزتتي

 نيذلا مه ذا قيرطلا عاطق ءالؤه نإ ةفئاطل نالدع لوقي نا الثم
 وأ اولتقو اوغب نيذلا مه وا مهناكم يف مهعم يهو مكلاومأ ىلع اوراغا

 ادمعت نالدعلاو كلذ نم ر مهو هحيبي وأ ماتق بج وي امث كلذ وحن

 وا موقب موق امهيلع سبتلاو أطخا وأ نالدع رهاظلا بسحب امهو ابذك
 امم مهتءارب ىلع نولتاقي ءالؤهو نيلدع نيلوق ىلع لتاقت ةفئاطلا يف اطلغ
 ريغ اذهو يأرب كسمت لك هلوقل كلذب لزتت ال تلق امناو مهيلا بسن

 لمشي ام يأرلاب هللا همحر دارا لتاقي نا الا فصو لاحب لب يأرب كسمت
 مكحتلا ىلا عجرت مهلئاسم نأل انموق لئاسم نم كلذ سيلو اضيا اذه

 اذا مهدحا أطخ ناب ولو نيقيرفلا ةيالو ىلا عجرتو هيف هللا مكح اميف
 ولو لهج وا ىوه ملعلا نع عوجرلا نمضتتو كلذ ةبترمب مهدنع اوناك
 . هلل دمحلاو داسفلا ةنيب مهتفرخز نكل ءيشب اهوفرخز

 هللاو ملع وه امب امهنم لك كسمت ليلدلا ةلأسم : اضيا لاقو
 لامب لاتحت نا هللا لأسا لب هاوس ام لك هب ماق يذلا هللاب كلأساو قفوم
 ينيوزقلاو رهاقلا دبع يكاكسلا دهاوش ىلع يحرش لاسرا يف هاج وا
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 هيلع يتشحأ يطنخب باتك اذكو هيلع لباقت ةخسنب وأ هسفنب يطخب
 هيلع لباقت ةخسنب وأ يطخب اما عجرت نافلخ نب ديعس اهبتك لئاسم

 بابسأب سأب الو هللاب كلذ يف لسوتا عجر لوقا مث هريغ نمو هيف لوقا
 كلو يرونلا دمحا جاحلا لعف امب ينربخاو هللا نم لكو قلخلا نم
 . تفرص ام لك
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 نورشعلا و عبارلا بابلا

 هيف مكحل اامو الجر لتق هنا

 ةرهشل ١ اهنمو : ك يليلخلا ةودقلل يبرغملا لئاسم نم يهو

 كلذ يف سبحلا ريغ بجوت ال مأ سبحلاريغ ائيش بجوي له لتقلاب
 مأ امهيلع دوقلا نوكي نم ىلعف هيلع ربجو لتقلاب ادحأ رمأ نم كلذكو
 ؟ رومأملا ىلع مأ رمآلا ىلع

 ملعأ مه نيذلا هدلب لهأ نأ اذه هلاؤس ببس : هريغ نمو

 مل هنأل كلذ زاوج وه ركناو لتقلاب مهنم لجر سبح اوركذ لضفاو
 سابعلا وبأ لاق هنم أطخ كلذو ثحبلا دح لصي و زاوجلا ىلع علطي

 الجر لتق هنأ رابخا هنع تركذ لجر نع لئس ركب نب دمحم نب دمحأ
 هلتق هنا هومهتا دق سانلاو هلتق هنا ءانمألا ةداهش هيلع تءاج ام هنأ الإ
 : لاق ؟ هنوسبحي له ءانمألا ريغب اومدقتي نأ الإ هلتق نم مهعنمي !

 .سبحلا يف هنوقثويو هقنع يف ةلسلسلا هل نولعجي له لشسو ..

 لك لاق لعف امب رقي نأ هلك كلذ ىلإ مهأجلا امنإو سبحلا هيلع نونو
 يف هسفن تاوف هيف نكي مل ام هل هولعفي نأ مه زئاجف هب الإ رقي ال ام
 . (عجر) . لاحلا كلذ

 . لتاقلا نم رارقاب الو لدع يدهاشب لتقلا حصي مل نا : باوجلا

 ةمهت ىمسي عضوملا اذهف هيلع هرارقإ زوبي نمم رارقالا زاوج عضوم ي
 رهاظت ام لتقلاب مهتلا سبح و لعفلا ةحصب ةجحلا هيلع مقت مل ام لتقلاب

 هيف صوصنم ةدمب ديدحت الو مالعالا لوق يف زئاج هيلع ةمهتلا بابسا
 دقف مالسالا حلاصمب امئاق هتلزنمب ناك نم وأ مامالا هاري ام ىلع وه لب
 املكف دازامو ةعبسو ماوعا ةثالث ىلا داهتجاب نيماع ىلإو ماع ىلإ اوسبح
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 ىلوا ةبوقعلا ظالغاو ةدملا ةلاطال ناك ىوقا مهتلا بابسأ ترفاضت

 لتقلاب رومأملا ناك نإ هلتق يف رومأملل الو هل قح ال نم لتقب رمآلا امأو
 رمآلا ىلع وهف القاع اغلاب ارح رمآلاو هل لقعال نم وأ ايبص وأ ادبع
 الإ هيف دوقلا بجي نمم ناك نا هلو هيلع دوقلا زاوج عضوم يف هب داقي

 مظع نم هللا دنع ام ءاغتبا هنع وفعي وأ ةيدلاب لوتقملا يلو ىضري نا
 دوقلا بجي نمم لوتقملاو رمآلاك القاع اغلاب ارح رومأملا ناك ناف رجألا
 يف رمآلا ىلع وهف هدنع اعاطم رمآلا نوكي نا الإ رومأملا ىلع وهف هيف

 ةيد رمآلاو هيلع وهف رومأملا ىلع ردق نا ليقو رومأملا ىلع هنا ليقو لوق
 الإو هيلع ردق نا رمآلا ىلع ليقف رخآ لوق يف سكعلاب وأ دوق ليقو
 روماملاو رمالا نيب ريخي وه ضعب لاقو دوق ليقو ةيد رومأملا ىلع وهف
 ءاج هحيجرتو رظنلا يف حجرا وه ناك رومأملا همازلا نكل ةيد وأ دوق يف
 سفنف عامجالاب هركم هيف ةيقت ال وأ اذه لثم يف قولخمل ةعاط ال ذإ رنالا

 هيلعو ىلوأ ةهبشلاب رمألا نع دوقلا طوقسو اذه يف ءيشالك هب رمألا
 انيفتكا دقو عازن الب هيف ببسلا هنال روماملا ىلع ردقي ال ثيح ةيدلا

 فيفختلل ابلط ةلصفم اههوجو ءافيتسا نع ةلأسملا يف دويقلا كلتب

 اهيف رظنيلف ةبوجألا هذه نم هيف اهيهاضي امم اهريغ يف اذكو راصتخالاو
 . راصبالا يلوأ نم كلذ ىلع ردق نم

 ح جح 2٥9
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 لصف

 اورهظا اذإ نيكرشملا ةتغابم يف
 اعادخ نيملسملل ةقادصلا

 اورهظا اذإ نيكرشملا ةتغابم زوجي له اهنمو هللا هحر لاق

 اك مهوتغابت الو ءاوس ىلع مهيلا اوذبنت نا دب ال هنا : باوجلا

 ضرا يف اولخد مه ناف همءاوس ىلع مهيلا ذبنافإ»:لجو زع هللا لاق
 ذبن الب لجوع مهنم تغاب نمو مهيلا ذبنلا نم دب الف نامألاب مالسالا
 . كلذ هل زبي مل مهعادخب هملع عم مهنما نمو هيلا

 نيكرشملا ةبقارم مكل تنسحتسال ةيوق ةدحاو ادي متنك ولو

 اونوكتف مهيديأ يف طقسيو لطبيو مهديك نوهيل مكليحب مهعدخ لاطباب
 لأسنو انيوهلاب هومتلجاع هنوقيطت ال ام مكل رهظ اذإ ىتح دادعتسا ىلع
 . مه ىلوم الو مكالوم هللاو نيبملا رفظلا مكل هللا

 حجحاك ٥222ه
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 لصف

 هللا همحر ديز نب رباج لوق ىنعم يف
 4 ... ةلدرخ لتاق لتق داهجلا لضفا

 لضفا ام : هللا همحر ديز نب رباجل ليق هنا دجوي امع لئس

 ىلع نيملسملا نم الجر ةلدرخ ناكو { ةلدرخ لتاق لتق : لاقف ؟ داهجلا
 هلتقف هلتاق ىلا لئاسلا ماقف املسم تامو ناهربلاو ليلدلا يف ليق ام
 . ؟ هدحو رباج لوقب هلتق فيك

 لبق رباج عم رخآ دهاشب هعم حص دق هلتاق لتق نا : باوجلا
 ةلدرخ هلتق هنا عم مامالاك لدع ةق هنأل ةلدرخ لتق هنا هدعب وأ رباج
 حضر يف مالكلا كلذكو هيلو نذا الب هلتق هل غاس اذلو نيدلا يف نعط
 : لاق نم لاق دقو هنيعب هفرعي مل اذإ هل هنيعيل ةلدرخ لتاق ىلع هدي لجر

 عنمو هب صخ ام الا هلزع يبنلل زوب ام نيملسملا نم رمألا يلول زوب
 نعاطلا لتقي اك هلتق ديرأف دحا هيف نعط ذإ هنع هللا يضر قيدصلا كلذ

 نم ناك ةلدرخ نا ليقو هلع يبنلل ام انل سيل لاقف للع يبلا يف
 لتق داهجلا لضفاف انباحصا يف نعطو نيفلاخملا ىلإ عجرو انباحصا
 . رم اميف مالكل اك هيف مالكلاو هنيع هسفن ةلدرخ

 رباج لوقب ةلدرخ لتاق لتق غاس. فيك : اضيأ لاقو
 ؟ هدح و ديز نبا

 مامالاو لدعلا مامالا ماقم ارباج اوماقا انباحصا نا : باوجلا

 ةدلج اذكو اذك انالف اودلجا وأ هلتق لح انالف اولتقا لاق اذإ لدعلا
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 دوهشب هلتقب رباج رماب هلتق يذلا لعلو اضياو هونجس هونجساو اولعف
 اميف لدعلا دحاولا ةقنلاب موقت ةجحلاب رارقا وأ عفدت ال ةرهش وأ هلبق

 نمو مكحلا باب نم يه اهناف ةداهشلا امأو ىلاعت هللا نيبو نيفلكملا نيب

 ةلدرخ لتاق فرعي ال رباج رومأم نا ىرت الا ةءاربلاو ةنامضلا باب
 الا كلذ امو هدي عضوب هلتقف هدي لجر هيلع عضو ىتح هلتق امف هنيعب

 يف ةلأسملا طسبو هللا نيبو هنيب اميف ةجح سفنلا هيلا تنأمطا ام نوكب

 . ليلا نم نييبتلا حرش

- ٣٦٦



 لصف

 لعف وأ لوقب دحأ لتقل ببست نم مزلي اميف
 حلا ..ةدئاز نب نعم ىلا همع نباب ىضم يذلا لجرلاك

 لتقب ةديبع وبأ رمأ فيك لاؤسلا اهنمو هصن امب هللا همحر لئس
 ؟ هلتقف ةدئاز نب نعم ىلا همع نباب ىضم يذلا لجرلا

 وأ هدلب وا هلها زعب لتقلا نم ةعنم يف همع نبا نا : باوجلا

 املف نامألا دعب لتقي ًانغَم نا فرعي ال لوتقملا نا اميس الو بورهلاب
 دعب لتقي انعم نأب هب يضاملا ةفرعم عم ةدئاز نب نعم ىلا نامأ يف هب ىضم

 نمأم ىلإ لجرب ىضم نمك راصو لتقلا يف هل اكيرش راص نامألا
 نا فرع هنال اعادخ الو التق همع نباب دصقي ل هنا هعفني الو هيف هلتقف

 لتقي نا هتفرعم عم هب هيضم هعم لتقي هنا فرع ذإ نامأ لك هنمأف هلتقي

 يلد ولو هيلا هب ضمي مل ول هنا عم لتقلل هب يضملا دمعتك انامأ ىطعا ول
 هب لتقي هناف هفعضل هب موقي ال هل هنا رهاظ لبحب رئب يف رخا الجر لجر

 لجرل نذا نميف فلتخا دقو لبحلا فعضب اهيف لزانلا ىلدملا ملع ولو
 ؟ نالوق هلتق نا هب لتقي له بجوم الب هلتقي نا

 هنم دصق الب هلعفب وأ هلوقب ببست نم هصن امب اضيا اهنع لئسو
 نباب يتأي نا الجر نمأ ذإ نعم ةلأسمك هتمالس دصق وأ اقلطم لتقلل
 ؟ هلتق ىلع ردق ىتأ املف همع

 هب ىتأ نم ىلع الو همع نبا ىلع لتق الو هل ةيد ال هنا : باوجلا
 ال هناو كلذب لوتقملا ملع دقو هتمالس هراهظاب ادصق امهنال همع نبال

 ليقو هيدي وأ هب لتقي يذلا وه نعمو هرايتخاب ءاجو نعم ىلع هل ةقاط
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 لاقو انباحصا ف نعطو نيفلاخملا ىلا عجرو انباحصا نم ناك ةلدرخ نا

 امبو نارقلا يف وأ يبنلا يف نعطلا ناك نا الا نعطلاب لتقلا لحي ال انموق

 هنأل انالف لتقن هنع هللا يضر قيدصلل ليق هنأل اقلطم اكارشا بجوي

 ٍدنللع هللا لوسرل ام انل سيل لاقف كيف نعط

 ذا يمرضحلا رجز مع نبا لتق غاس فيك هصن امب اضيا لئسو

 هلتقف هرفخيو هل هنم نامألا ذخ ايل ةدئاز نب نعم ىلا يمرضح ا رجزب ىتا

 هلتق ىتح رجرزب يل ]آلا كلذ لتق ةديبع وبا حاب او ةلدرخ لتاق لتق هنأل

 ؟ نامالا هئاطعا دعب لجرلا لتقي هناب انغَم سانلا فرعي هنا عم نعم

 انامز اهيف عتما دق لبج يف ةيرق نم ارجز هراهظا نا : باوجلا
 ناذعي نامألا دعب لتقلابو روجلاب فورعملا نعم يدي نيب هراضحاو

 دنع ةناكم هل نا الو ةيجتلا هراضحاب دصق هنا هعفني ملو ادمع هيلع
 ال ةدئاز نب نعم نأ هنظ يف هل أطخ الو ادمع هلك كلذ نا نمهفتف نعم

 ال هنا نظو هابر ذإ هفلأي دسا دنع الجر وأ ايبص رضحا نمك وهف هرفخي
 لتقي هناف دسألا هلكأف يبصلا وأ لجرلا هعبتو هب ءاج نم لكأي

 . اماصق هب

 ح جح ٥٩٥,2
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 لصف

 هروفحم لتاق لتق رفاخلل له

 قيرطلا يف هبحاص وا الجر رفخ نمم : هصن امب هللا همحر لئس
 ؟ ملاع ريغ وأ هترافخب ملاع لجر هلتقف هترافخ وأ ههاجب هعنمي نا هنم انظ

 نمو هلتاق لتق لوتقملا يلولو رفاخلا ىلع نامض ال هنا : باوجلا
 لهأ عمجا ولو : ءاعنص يف تلتق ةأرما يف رمع لوقك هلتق ىلع هناعأ

 لتقي الو ةيد الو لتق رفاخلا ىلع سيلو اعيمج مهتلتقل اهلتق ىلع ءاعنص
 لتقلا دعب مهيلا لخد وأ هلتق لبق مهنم ناك ءاوس هلتق ىلع نعي مل ام
 ل اذإ ريفخلا نامض مدع ىلع لدو تركذ اك مهيف اليخد مهنم ناكو

 طاحي نإ الإ هب يننتأتل هللا نم اقنوم ينوتأي ىتحل بوقعي لوق رصقي
 هذه يف هلثم ءاج لب خسني ال اذه لثمو هب طيحا دق لوق اذهو ه مكب

 طرشل هكرتيف قح دحأل نوكي نأ زاوجل عرص ريغ بوقعي لوقو ةمألا
 هب طاحملا نأل اديعب اذه ناكو قحلا هل ناكل طرشلا فلاخ ول هنا عم
 . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو عيطتسم ريغ

 لتق رفاخلل له : هصن امب هللا هجر اضيا امهنع لئسو .
 ؟ هروفخم لتاق

 ناك نا الإ لوتقملا ءايلوال لتقلا لب هل لتق ١إز هنا : باوجلا

 . هعم اوقفتيلف رخآ يلو هل ناك نإو هل ايلو رفاخلا

- ٣٦٩ 



 



 لصف

 ؟ امهنم اررض لقألا ةناعإ زوجي له

 نارابج هعزانت نيملسملل لقعم نع لاؤس هصن امب هللا همحر لئس

 ؟ رخآلا ىلع اررض امهلقا ةناعإ زوبا

 لاتقب هذخا ىلع امهدحا ةناعإ زوجت ال هنا ملعأ هللاو : باوجلا
 الف هسفن ةحلصم ىلا لصيل دحا ملظ زوجي ال هناب هريغب الو لامب الو

 اديرم هنم ملظا رخا ملاظ نوك درجم اهذخا ديري ملاظ عم ةيرق لتاقت

 رايتخا هل يذلا حالصلا ىلع دحا رهق الو حالص اه ديرا ولو اهذخال
 لثم ينيدلا يف هاركا الإ» : ىلاعت هللا لاق دقف نيدلا يف ناك ناو هيف
 متدرا ناو اررض لقا ال رئاجلا كلذ عم امهتحلصم نوكل امهلتاقت نا
 ام ةداضم كلذ يفو يلختلا ىلع يلحتلا متمدق دقف باوثلا وأ امهف ريخلا

 ديرملا ملاظلا ىلع ةيرقلا لهأ ةناعا نم ىلاعتو هناحبس هب هللا مكح

 رثألا يف امك رمخب لوب لسغك كلذر اهذخال ديرملا ملظالا ىلعو اهذخال
 اذه نود هلعلو عقيال هلعل و بئاغ عقوتملاو رضاح ررض اضيا اذهو

 اهتلخدأ ةعابت نم ةمالس يف تنا انيب نكل ررضلا اذه قوف هنأ بهو
 كيلع بتك دقف هيلع هتنعاو ارض لقالا رئاجلا اذه هلعف ام لك ذا كيلع
 كلذ ىلع بترت ام كيلع بتكيو ةيرقلا لها دنعو ىلاعت هللا دنع هيلعو
 املظ بلبي رضاح ملظ اذه اضياو امارح حيبي ال مارحلاو ملظلا
 اولتاقيل لامب مهدمت وا ملاظلا لاتق ىلع ةيرقلا لها نيعت نا اماف البقتسم
 لهأو تنا عمتجتف مهنع فكيف لامب ملاظلا مهنع يرادت وا ملاظلا هب
 رسخا ، اعوفرم ءاجو ءوسب اهدارا نا ملظ ال رئاجلا ملاظلاو ةيرقلا
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 : كلت هلوق ىلع هنباف كلذ مرح اذإو هريغ لجا نم هنيد عاب نم سانلا
 ىلع مايالا هدعاست ملو هلاما يف هيدي قلخا لجر ةقفص سانلا رسخا»

 اذإ اذه «ةجح ريغب ىلاعت هللا ىلع مدقو داز ريغب ايندلا نم ج رخف هتينما
 اوبلطاف متئش ناو مكلذ نم هللا مكذاعا كدوصفقم اولانت ملو املاظ متنعا
 نمل رهظ ام اذه هلاتق ىلع اوردقي مل اذإ ملاظلل اونعذي نا ةيرقلا لها
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو زجع

 حج ٥9.2
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 لصف

 هبجوم نم ءيرب وهو رهاظلا يف لتق همزل نميف

 ؟ ام ةوقب عانتمالا وأ بورحلا هل زوبي لهف

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نمحرلا هللا نم وجرا نم ىلع ميلس بلق نم مالسف دعب امأ نس ملسو

 املع هديزي ناو اين دلاو نيدل ا وس نم ىلاعت هللا هملسي نا محرل ١

 خيشلا نميهملا نمؤملا مالسلا ةمحرب كلذ نم هيف وه ام ىلع اثحبو المعو
 :الئاق شيفط ا فسوي نب دمحم ] هبتاك نم حلاص نب دشار نب هللا دبع

 لبق اهنع تلأس دق ةلأسم نع الاؤس نمضتي كباتك يلا درو
 نكل لوألا لوئسملا ردص قيضي الئل لاؤسلا ديعي ال نأ بحا اناو
 وا لتقلا همزل اناسنا نا وهو لبق تلأس ولو بحت امع ينلأساف سأبال
 زوجي له هبجوم نع ءيرب رمألا سفن يف وهو رهاظلا مكحلا يف هنودام
 ؟ ام ةوقب عاتتمالا وأ بورهلا هل

 نا ليق اميف بورهلا هلع بجيف هلثمك وأ لتقلا امأ : تلق

 فلاخم رئاج ىلا ءاجتلالا ةوق الإ امم ةوقب عاتمالا وا هدعبو بلاطي
 هبوره سيلو ةدناعمب نيدلل ةناها اهيف نأل زوبت الف مامالا بئان وأ مامالل
 كله كلذ هنكما دقو عتتمي مل وا برهي مل ناو ةدناعملا كلت لثم هعانتماو

 رثالا يف لاقي اك هعانتماو هبورهب سانلا ءيربت يف هسفن ءاقلا هرضي الو
 عاتمالا اهمزل ءادفلا لبقي ملو نايب الو ركناو اهجوز ىلع تمرح اذإ
 اهجوز ىلع تمرح اذإ ابوجو انزلا ىلع ةأرملا ىقبت نا مهمزلو هنع

 اكو ملسم هب لوقي ال شحاف رمأ اذهو ةمرحلا مدع ىلع مكاحلا مكحو
 هنم أربي ولو هنم عانتمالا هل ناك نايبب هنم ءيرب ىلع لام يعدا ام اذا
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 لبقتال ةلثمألا نم ىوقا يدنع اميف ةلأسملا نأل كلذب لينمتا هركا انأو
 زع هللا ءاش نا ثحبلا نم يدنع امب لوؤت ىعدت ةجح لكو ثحبلا
 . ليواتلا يف فلكت الب لجو

 امم أربي هنا ملع ولو هعانتما زوجي ال هنا يل لينلا حرش يف يذلاو
 تيكح عانتمالا هل اروز هيلع ةرهشلا مكاحلا ملع نا الإ هب هيلع مكح

 اهو ءافخ عم الإ دحب رصحت الف ةفشاكملا امأو يلبق رثألا يف ام كلذب

 ةلامعلا ةمالعلا نظاو بيغلا ىلع موجه الو يحوب تسيل اهلك عاونأ
 يف اهب ماملا نيينامعلا ضعبلو ايواح اهف نافلخ نب ديعس فيسلاو ملقلا اذ
 . رصعلا اذه
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 لصف
 ىلع ةردقلا مدع عم هموق نع حلصلا ريمألل زوبي له
 ءامد نع الاومآ رباكالا ءاطعا يف محلو مهنم فاصنالا

 امهغيلبت مدع فوخ عم احالصا مهموقل

 ىلع ردقي ال نيذلا هموق نيب ريمألا حلص امأو : هللا هحر لاق
 مهئادعا ملع عم مهئادعا نيبو مهئاغوغ ةرثكو مهئوسل مهنم فاصنالا
 ناك نا الا . ملعأ هللاو زئاجف مهنم فاصنالا ىلع ردقي ال هناب

 . مرحم ءيش ريدقت ىلع اطورشم مهنيب حالصالا

 اهلهال لاومأو ءامد نم الام رباكألا ك ؤاطعا امأو : اضيا لاقو

 كلذ الإ اودبت مل نإ سأب الف اهلها ىلا اهولصوي الأ اوفاختو احالصا
 . قرخلا عستيو
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 نورشعلاو سماخلا بابلا

 نم لتاقلا نع وفعلاو ةفطنلا ةيدو ةماسقلاو شرالا

 حلا... ءايلوألا دحأ

 كريشتسن : لئاسلا لاق : هللا همحر بطقلا تاباوج نمو
 اولعج نا ح ورجلا يف انباحصا هرثا اميف انراصبا رونو انتودقو انخيش

 سأرلا نم ءافقللام يفعض سأرلا مدقملو سأرلا مدقملام يفعض هجولل

 مدقمل ام لثمك اهوحنو ردصلا راحمو رهظلا راقف ريغ دسجلا رئاسو
 ليصأتلاو فيعضتلا نم اذه ىلع ليلدلاو هجولا فيكف امه سأرلا
 هللا كاده لقن نم وأ لقع نم نكي نا هانعم يل نيبو هايا يل فص
 ؟ مالسلاو كب انادهو

 نا ءاجو ثيدحلا نم سأرلا ىلع هجولا فيعضت نا : باوجلا
 . تايدلا يف ليقو ءوضولا يف ليقف سأرلا نم نذألا

 هيف نا ةرهاظلا ءاضعالا مظعا هنأل هجولا فيعضت هجوو
 كلذ عمو هب هجاوي هناو هنم نذألا نطاب نا ليق دقو سمخلا ساوحلا
 لضف هل ناكف هجولا يلي سأرلا مدقمو رثألا يف ام ىلع دسجلاك مفلاف
 ءام هنمف رهظلا امأو دسجلا ىلع الضف سأرلل نا كش الو هرخؤم ىلع
 . اهردص نم ةأرملا ءامو ناسنالا

 ؟ عطقلاو راثآلاو حورجلا نعو : رخآ عضوم يف لاقو

 ءاشتسا الب هلك كلذ يف لجرلا فصن ةأرملا نا : باوجلا
 لجرلا نا ليقام الإ هتفلاخم حصي الو ثيدحلا مومع ءاج امك ةروص
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 يف سأرلا فصن ندبلاو هجولا فصن سأرلاو اهيدن ةملح يف اهعضو
 رمحاام ىتح مفلا ندبلا نمو هجولاك سأرلا مدقم لاقيو ةأرملاو لجرلا

 . رتف - ا نم

 صقني ام ردقو امات نوكي ام ظفحلف سايقلا امأو : اضيأ لاقو
 وأ ريغ رخآ اددع هانلعجل انئش ولو ريعبلا ةلمج نم هل نوكي امو ماتلا نم

 ؟ ةماسقلا امأو لاق وأ يف

 اهوحن وأ عرذالاب ليتقلا ىلا ةلحم وا ةيرق هبرقا ىلعف : باوجلا
 . توصلاب ال كلذ طبضل حيحصلا ىلع تاحاسملا نم

 رقا مث اهب ةيدلا تذخاو ةماسقلاب لمح نا هنا : اضيا لاقو

 دري نأ نيعملاو لتاقلا هللا دنع مزلو رمألا كلذ ىضم هيلع نيب وأ لتاق

 . ناعتسملا وهو ملعأ هللاو ةماسقلا لهأل

 ةلق فلتخت ذإ ترظنف حلا .. ةقلعلاو ةفطنلا ةيد امأو : لاقو
 رابتعاب ال اهنم صقنلاب ةلماكلا ةيدلل ةبسانم اهرا ملف ةرثكو
 . لمحلا رهشا

 لتاقلا نع توفع ءايلوألا دحا لاق اذإو : هنع هللا يضر لاقو

 زجي مل لتقا ال وأ اهنم يانم ذخآ وأ ةيدلا ذخآ وأ لتقلا نع توفع وأ
 . لتقلا مهيقاب
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 هناوخا ضعبل ةنسح ةحيصن يف

 ملظي نمب نيعتست ال نا كحصناو كيصوأو : هللا همحر لاق

 ددوتلاب كيرغاو لحت ال يتلا لاومألا بهنيو هلتق لحتسي ال نم لتقيو
 برشك بونذ اهنا رقي يتل ١ بونذل ١ كرت لا هئاعدو حلصلاب ودعل ١ ىلا

 عضوم كسفن عضوبو لاومألا بصغو انزلاو ريزنخلا لكأو رمخلا
 ةعاطلا نم ركني ال ام ىلا هئاعدب و هلها هدنع يوتسي نامع لخد بيرغ
 ةرامعو نارقلا ةءارقو اسردو اظفح ملعلا ةماقاو ءارقفلاو ةبلطلا عفنل

 نم وأ ىراصنلا نم مهريغو زيلكنالاب نيعتست كارأ ينأكف الإو دجسملا
 نامع لهأ لقيف لجو زع هللا يقتيال نمو كبهذم لهأ نم وأ ةلملا لهأ

 مهنع بهذي ىتح افعض نودادزيو 0 افعض و ةلق نودادزي ليلق مه لب
 . كلذ يف كل يحصنب هربخاو ناطلسلا ىلع ملسو . ةعامجلا مسا

 لامب ولو هورادتو رئاجلا اوبلطت نا هلل مكحصناو : اضيا لاقو

 مكنيبو ناخدلا لاطباو ريزنخلاو رمخلا قارها نيبو مكنيب يلخي نا
 انوع اونوكيو كلذب اوبتكتو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نيبو
 نوكي ىتح هوعدف هيلع نوردقتال ارما متيا ر اذإ» : ثيدحلا ءاجو مكل

 . ىهتنا «هل ريغملا وه هللا

 اذهب بيترتلا اذه نم هانمرام مت دق : ديلولا وبأ بترملا لاق

- ٣٧٩ 



 نم رما هعنصب ءانتعالا ىلع انلمحو هعضو ىلا اناعد يذلا ناكو
 ريثاتو لمشلا عمج يف هسفن لذابلا هفالخ انعسي ملو هفاعسا انيلع بجو .

 حلاص نب ىسيع حلاصلا ملاعلا دقعلا ةطساو حلاصلا فلسلا ةيقب حلاصملا
 لصتا ام لصاح اذهو لمآلل امارمو لثاملل اماوق هاقباو هناعاو هللا هبانا
 ثحابلل ةديفملا لئاسملا ررغ ىلع ةلمتشملا لئاسرلا هذه نم انيدياب
 ةمالعلا دوجولا ةرئاد بطقو دراطع ركبو كلفلا ةردانلا لئاسلا

 موي هلامعا هنم هللا لبقت يبهولا يبرغملا شيفطا فسوي نب دمحمأ ةودقلا
 انناوخالو كلذ انل هللا لعفو نييبنلا راوج يف نييلع هلخداو نيدلا

 . نيما نيملسملا

 طبضلا ةياغ يف انسحتسم ابذهم انسح ابيترت هللا نوعب هكنودف
 تالوطملا يف دجويال ام اعماج ناكمالاو ةقاطلا بسحب ناقتالاو

 اديفمو { دشرتسملا بلاطلل انيعم 0 عطاوقلا ججحلاب اديؤم عماوجلاو
 نا الول يدتهنل انك امو اناده يذلا هلل دمحلاو }\ دجتسملا بغارلل
 . “قحلاب انبر لسر تءاج دقل { ةلا اناده

 نيلسرملاو ءايبنألا متاخو نييبنلا مامإ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 نيدلا موي ىلا نيلصاوتم امالسو ةالص نيقتملا ةداسلا هباحصاو هلا ىلعو

 انوقبس نيذلا انناوخالو انل رفغا انبر نيعمجا هللا دابع نم نيحلاصلا ىلعو
 . محر روفغ كنا انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناميالاب

 حجحك 2٥9
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 هعمجلا م ويب هخسن نم غارفلا عقو

 ه ١٣٦ ةنس ل وألا عيبب ر نم يداح

 هبر ةمعن صاشلا دبعلا هبتكو

 يناوك زلا دمحم نب ديعس نب ملاس نب د وعسم نب دعاس _

 | ديب
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٢٣ 

٢٧ 
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 ةمدقم

 يلصالا طوطخملا نم ةيناثلاو ىلوالا ناتحفصلا

 ىلصالا طوطخملا نم ةريخالاو ةريخالا لبق ناتحفصلا

 لوالا بابلا
 هويلع نب دمحأ ىلا هتلاسر ف

 ىناتلا بابلا

 تاساجنلا ماكحاو مدلا ةساجن يف
 ماعنألا نم ساجنالا لكأي اييف لصف

 تلاتلا باسلا

 لسفغيال نمو لسغي نم نايبو تاومالا لسغ يف

 عبارلا بابلا

 مميتلاو لسغلاو ءوضولا لئاسم يف

 ةالصلا باتك .الوا

 ةفرشملا ةكم ءاملعل هتلاسر يف لصف
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٣٣ 
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٣٩ 
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 عوضوملا

 لوالا بابلا
 ةماقإلاو ناذألا يف

 ةذاعتسالا لئاسم يف لصف

 ىناتلا بالا

 تونقلاو نيمأتلاو ريبكتلا دنع نيديلا عفر لئاسم يف

 تلاتلا باسلا

 ةالصلا ف ةءارقلا ف

 عبارلا بابلا
 وهسل ١ دوجسو تايحتل او دوجسل او عوكرل ١ لئاسم يف

 سماخلا بابلا

 نيمومأملاو ةالصلا يف ةمامالا لئاسم يف

 نيفلاخملا فلخ ةالصلا لئاسم يف لصف

 مامالا فقوم وهو بارحملا نيمي نايب يف لصف

 سداسلا بلاسلا

 ةالصلا يف مامالا عم لوخدلا يف

 مامالا ءاعد ف لصف

 ىلاعت هللا اهظفح نيمرحلا يف ةالصلا لضف يف لصف
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 عوضوملا

 رفسلاو نطولا ةالص ف لصف

 ةربابحلا فلح ةعمجلا ةالص ف لصف

 عباسلا بابلا
 ةالصلا ضقاون لئاسم يف

 ةءارقلا يف ءاظ داضلا لدبي نم ةالص يف لصف

 نماشلا بابلا
 تئاوفلا ءاضق يفو مامالا كرديل رجفلا ةنس رخأ نميف

 عساتلا بابلا
 اهيف ةالصلا نع ّىهنملا تاقوألا نايب يف

 هحطس قوف ةالصلا يفو دجسملا هيزنت يف لصف
 ةالصلا هب لطبت يذلا فقولا يف لصف

 رشاعلا بناجلا

 ننسلاو حيوارتلاو رتولا يف

 رجفلا ةالص دعب مونلاو ليللا مايق يف لصف

 ءاعدلا ةيفيك يفو ةالصلا دعب ءاعد

 رخع ىداحلا بابلا
 باصنلا نايبو ةاكزلا لئاسم يف

_- ٣٨٥ . 

  

   



  

 مقر

٩١ 

٩٣ 

٩٥ 

٩٧ 

١٠٧ 

١٠٩ 

١١١ 

١١٥ 

١١٩ 

١٢١ 

١٢٢٣ 

٢٥ ١   

 عوخوملا

 ةراجتلا ةاكز يف لصف

 ؟ ءايح اهعفدي نمع ةاكزلا طحنت له لصف

 اهبوجو لبق ةاكزلا عفد يف لصف

 رشع ىناتلا بابلا
 هماكحأو مايصلا لئاسم ف

 روحسلا ريخأت ٢ لصف

 خلا . . هيلع مغو بجر موص ىلع رجؤتسا نميف لصف
 فاكتعالا لئاسم ف لصف

 جحل ا ب اتك .ايناث

 مرحملا سابل يف لصف

 لوآلا بابلا
 ناكرألا مالتساو هماكحاو فاوطلا يف

 يناتلا بابلا

 مارحلا رعشملا يفو اهيف فوقولاو تافرع لئاسم ف

 ةعتملا يده يفو يدهاو ةيحضلا يف لصف

 مرحلا رحش يف مكحلا يف لصنف

 مد همزل اذا هريغ نع جاحلا ف لصف

 نراقلا يده يف لصف

  

  



  

7: 
 ةدةحلا

٢٧ ١ 

١٢٩ 

١٣١ 

١٣٣ 

١٣٥ 

٣٧ ١ 

١٤١ 

١٤٣ 

٤٢٧ ١ 

١٤٩ 

٥٧ ١ 

١٩   

 عوضوملا

 ةلي يبنلا ربق ةرايز يف ةمتاخ

 تلاتلا باسلا

 اهيف ءاجامو روبقلا ةرايز ي

 زوجيال اهنم لكألا ناو روذنلا يف لصف
 ديصلا يف لصف

 حاكنلا باتك .اثلا

 لوآلا بابلا
 حتفتسمل ا داصرمو حكنتسمل ا داشرم ةلاسر ف

 اهب الا حاكنلا زوجيال يتلا طورشلا يف لصف

 ىناتلا باسلا

 ةبطخلا ظفل يفو حاكنلا دقع دنع طورشلا ف

 حاكنلا دنع فذدلا برضو وهللا ف لصق

 تلاتلا باسلا

 اهجوز ىنزب تملع اذا ةأرملا ميرحت يف

 ضيحلا ف ءطولا مزلي اف لصف

 حاكنلا تريغ اذا ةيبصلا ين لصف

 ۔ ٣٨٧ -

  



  

 عقو
 ةحفصلا

١٦١ 

١٦٣ 

١٦٥ 

١٧٣ 

١٧٩ 

١٨١ 

١٨٣ 

١٨٥ 

١٨٧ 

١٩٥ 

٢٠٩   

 عوضوملا

 عبارلا بابلا
 ءاسنلا نب لدعلاو ةرشاعملا نم نيجو زلا ىلع بجح ايف

 ةأرملا ىلع محرلا ةلص بوجو يف لصف
 حطسلا قوف عامجلا ةلأسم يف لصف

 سماخلا بابلا
 ءاليالاو نآربلاو علخلاو قالطلا لئاسم يف

 ليكوتلاو نونجملاو لفطلا نم علخلاو قالطلا ين لصف
 قالطلا يف

 ةباتكلاب قاتعلاو قالطلا عوقو يف لصف
 عجر اذا دوقفملا رييخت يف لصف

 بئاغلاو رسعملا ةجوز مكاحلا قالط يف لصف

 فنصملا يف ةدوجوملا قالطلا ةلأسم يف لصف

 سداسلا باسلا

 ددعلا يفو تاقلطملا در ف

 عباسلا بابلا
 دلولا قوحلو شارفلا مكح يف

 نماتلا بابلا
 بسنلاك هناو ءالولا ماكحاو قتعلا يف

 ارح عاب نم مزلي اييف لصف

- ٣٨٨ 

  

   



  

 .. مه ا ا

٢١١ 

٢١٣ 

٢١٥ 

٢١٧ 

٢٢٥ 

٢٦٢٩ 

٢٣٧ 

٢٤١ 

٢٤٢٢٣ 

٢٤٥ 

٢٤٧ 

٢٤٢٩ 

٢٥١   

 عوضخوملا

 قبآلا دبعلا ماكحأ يف لصف
 ةراجتلا ديبع ميلعت يف لصف

 عويبلا باتك . اعبار

 لوآلا بابلا

 اب رلا نع يهنلا يف
 ةئيسن ةكسلا ةقرو عيب ف لصف

 ىناثلا باجلا

 هتلغ مكح يفو هماكحأو رايخلا عيب ف

 ررغلا عيب يف لصف
 عيبلا يف ةلاهخجلا ىوعد ف لصن

 ةمسقلاو عيبلا يف ةلاكولا يف لصف

 تلاتلا باسلا

 ةعفشلا لئاسم يف
 ملسلا يف لصف
 نكي ل ماعط ءارش ىلع مهارد مدقي نميف لصنف

 ذئنيح ادوجوم

 عبارلا بابلا
 فيضلل فيلكتلا نع يهنلاو نيدلاو نهرلا يف

- ٣٨٩ 

  



  

 عقر
 ةحفصلا

٢٥٢ 

٢٥٧ 

٢٦١ 

٢٦٣ 

٢٦٥ 

٢٦٧ 

٢٧١ 

٢٧٣ 

٢٧٩ 

٢٨١   

 عوضوملا

 ةنامألا يف لصف

 سماخلا بابلا
 تاعبتلا نم صالخلاو تانايضلا يف

 ةاشلا نطب يف دجوي صفلا مكح يف لصف

 هدر اهيلع بجي مارح يغبلا رهم نأ يف لصف

 سداسلا باسحلا

 كلذ نم صالخلاو سانلا نع راضملا فرص ف

 عباسلا بابلا
 مهاياطعو ةربابجلا لاومأ ف

 نماتلا بابلا
 هذفني نم دجيالو قحلا هل نميفو راصتنالا لئاسم ي

 عساتلا بابلا
 هدي تحت نم هقح ذخأي نم

 رثاعلا بابلا
 نيملعتملا ىلع فقولاو فقولا لئاسم يف

 رشع ىداحلا بابلا
 اهماكحأو دجاسملا لاوما يف

- ٣٩٠ 

   



  

 مقر
 ةحفصلا

٢٨٥ 

٢٩٢٣ 

٢٩٧ 

٢٩٩ 

٣١٣ 

٣١٧   

 عوضوملا

 رشع يناتلا بابلا

 اهل ةفوقوملا لاومألا مكحو نويعلاو راهنالا يف

 رشع تلاتلا بايلا

 ةبلاو اياطعلا يف

 هدئاع نم ضيرملا دنع لكألا نع يهنلا يف لصف

 { رقع عبارلا بابلا
 تاوملا ءايحاو اهلاومأو رابآلا يف

 رشع سماخلا بابلا
 ءايصوالا ماكحأو اهذافناو اياصولا يف

 لضف

 رخع سداسلا باسلا

 كوكصلا ماكحا ف

 رشع عباسلا بابلا
 كلذل لهأتملا ىضاقلا طو رشو ءاضقلا

 رخع نمالا باسلا

 نيميلا درو ىواعدلا ي

- ٣٩١ 

   



  

 عمقو

٣٢١ 

٣٢٢ 

٣٢٥ 

٣٢٧ 

٣٢٩ 

٣٣١ 

٥ 

٣٣٩ 

٣٤١ 

٣٤٥ 

٣٤٧ 

٣٥٣ 

٣٥٧   

 عوضخوملا

 رشع عساتلا بابلا
 ثاريملا لئاسم يف

 مألا يبأ مأ ةدجلا ثاريم يف لصف
 دحاو تقو يف اتام اذا نيثراوتملا ف لصف

 ماحرالا ثاريم ف لصنف

 مينزلا ثاريم يفو ىثنخلا ثاريم يف لصف
 سنجلاو ءالولاب ثاريملا يف لصف

 ن ورتملا بابلا
 ركنملا نع يهنلاو فو رعملاب رمألا يف

 اهل ةحار ةضرمتملا ةبادلا حبذ زاوج يف لصف

 ن ورتمعلاو ىداحلا بابلا
 رداقلا ىلع لدعلاب مايقلا بوجو يف

 سبحلاو نحسلا ف لصف

 نامامالا اهيف فلتخا يتلا عصملا ةلأسم يف لصف

 ن ورتعلاو يناتلا بابلا
 تاهبشلاب أردت اهناو دودحلا يف

 نورشعلاو تلاتلا بابلا
 مهيف لحنامو ةاغبلا لاتق ف

- ٣٩٢ 

  

  

   



  

 مقر
 ةحقحلا

٣٥٩ 

١ ٣٦ 

٣٦٣ 

٣٦٥ 

٣٦٧ 
٣٦٩ 
٣٧١ 
٣٧٢٣ 
٣٧٥ 

٣٧٧ 

٣٧٩   

 عوضوملا

 اولتاقت اموق نأ ناهربلاو ليلدلا بحاص لوق يف لصف
 اوباعي ملو يأرلا لئاسم ىلع

 ن ورتعلاو عبارلا بابلا
 ؟ هيف مكحلا امو الجر لتق هنا رابخا هنع ترهتشا ميف

 ةقادصلا او رهظأ اذا نيكرشملا ةتغابم يف لصف
 اعادخ نيملسملل

 داهجلا لضفأ هنلا همحر ديز نب رباج لوق ىنعم يف لصف
 خلا . . هلدرخ لتاق لتقو

 لعف وأ لوقب دحأ لتقل ببست نم مزلي اييف لصف
 ؟ هروفحم لتاق لتق رفاخلل له لصف
 نارابج هعزانت نيملسملل لقعم ف لصف

 هبجوم نم ءي رب وهو رهاظلا يف لتق همزل نميف لصف
 هموق نع حلصلا ريمألل زوب له لصف

 ن و رتعلاو سماخلا بابلا
 نم لتاقلا نع وفعلاو ةفطنلا ةيدو ةماسقلاو شرألا

 خلا . . ءايلوالا دحأ

 هناوخأ ضعبل ةنسح ةحيصن يف

_- ٣٩٣ _ 
  


