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 تاممححتنطلح
 4 تن اقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو

 بانك

 نازخلا نونب
 ںراملا ںرنعر

 فنصت

 ايشبلاويئرب ىسوم يققلارلاحلا

 لوألا ءزجك

م ١٩٨٢ ۔ ھ ١٤٣





 متي ترشمم

 همدقم

 ناسل نايب قفأ ف ، مئارشلا عراوش سومش قرشم هلل دمحلا

 حارشنا ضاير ف ث قيفوتلا حايرأ حارص حاير ققحمو ص عئاشلا عراشلا

 ، عفانملا عماوج صيصختو ع عناوملا صيحمتل ، قيقحتلا حاضتا حاضيا

 قلخلا نم نيفلكملل ، قرفلا قئارط قراوسث قراشمب & قحلا قئاقح ققحمو
 ٠ عئاطلا و مهنم ىصاقلا

 هيحصو هنآو دمحم مانألا ريخ انديس ىلع مالسلا و ةالصلا لضفأو

 تعجسو ابرق سودقلا ةبحم ةرمخ سوؤكب ةفسالفلا تركس ام ث ماركلا

 تعطسو ‘ ابرط نمحرلا ليهآ ناسل راجشأ ناصغأب راثآلا رافسأ رايطأ

 ٠ ايحو هيلا اقوش رافغلا ىنغلا ةاضرم تاضورو . راريألا رارسأ راونأ

 : دعيو

 نئازخ » ىمسحلا وهو هتفلأ ىذلا باتكلا نم هتبختنا باتك اذهف

 ث عطق عبس كلذغ ( نداعملا نويعو نئازخلا نونكم ) : هتيمسو « رارسألا

٠ عرفلاو هنم لصألا ىلع ايوتحا دق 0 عرشلا ق امهالكو ثالث اذهو
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 نايرجي رهن اذو ، ليسي داو كاذ ، رصتخم اذو س بعوتسم كاذ لب

 معنآو مهلأ ام ىلع ى العو زعو لج ىلوملل ةنملاو ركسلاو ع رثألا ليبسلس

 بيرق هنا ميركلا ههجول اصلاخ هلعجي نآ ث هيلا السوتم الئاس ث ىلوأو
٠ بينآ هيلاو تلكوت هيلع هللاب الا ىقيفوت امو ، بيجم



 لوالا بابلا

 كلذ ىناعمو ملعتملاو ملاعلا ركذو ملعلا بلط ىلع ثحلا ىف

 هرثآ ام ظفح زاجملا نمو « مهفلاو ةفرعملا وه : ةغللا قيرط ف ملعلا

 اغراع ناك ١ ذا ١ ذك نف ق ملاع نالغ : لاقي ح نورخآلا مهنع ظفحو 6 نولوألا

 ٠ نسردلاو لقعلاو ميلعتلاب بستكملا ملعلا وه و ؤ هل اظفاحو ٤. هم

 لدبتي .الو زيغتي الو ؤ بستكم ريغ وه ىذلا ىقيقحلا ملعلا امآو

 ض ريبخلا ميلعلا وهو ، ةداهشلاو بيغلا ملاع وهو ، لجو زع هللا ملع وه
 فصو نم لكو ث لهجلا ضيقن وه سانلا هلفغي امو مالكلا لهآ دنع ملعلاو

 ةقيقح زييمت وه هبضفتب ملعلاو س هب لهجلا هنع ىفن دقغ ءىش ملعب ادحأ

 . ضقانت الو رياغت ريغب اهنكامأ ىلع رومألا عضوو ى هيلع ىه ام ىلع ءايشألا

 ملعلا ىمس هبو و قحلا كاردا وه : ليقو ك مولعملا كرد ملعلا : ليقو

 ةلزنمب وهو ث سنانلا هلهج دق ام ىلا ملاعلا اهب ىدتهي ةمالع هنأل املع

 . ٠ قيرطلا ىلع بوصنملا ملعلا

 ,يغ قلخلا ف ملاعلاو ، دحاو ظفل نم امهتاتتسا ةمالعلاو ملعلاو
 مهيغ ثداح قلخلا ملع نأل ، هريغ هنا لاقي ال ىلاعت هللا ملعو ث ملعلا

امك ، هتاذب ملعلا وهو ، ثداوحلا نع لج ىلاعت هللاو ، لهج بيغلاو



_ ٦ 

 العو لج هتاذب رداقلا وهف ، هريغ ىه ةردق هل نا : لاقي نأ زوجي ال

 ٠ ملعأ هللاو

 ىهو لهاجملا نيضرألا نم ذوخأم ملعلا ضيقن لهجلا : ةلاسم د

 ص ملع ريغب العف لعفت نأ ةلاهجلاو ك ةلهجم اهتدحاو اهيغ مالعأ ال ىتلا

 © لهجلا هيلع بلاغ ىذلاا وه لهاجلاو ث ملعب العف لعفت نآ لهاجتلاو
 لهجلاو ، قرغ امهنيبو ، هل دصاقلا ، لهجلل دمعتملا هلعل دمتعملا لهاجتملاو

 لكل بلاجلاو ث ةرعم لك ببس لهجلا ، رهظت ةنيز ملعلاو ، رتست ةروع
 ٠ ةرخآلاو ايندلا ريخب بهذملاو ةرضم

 ةعرسو تافتلالا ةرثكب لهاجلا فرعي » : زيزعلا دبع نب رمع لاتقو

 ح هيلا رشلا بلجأ الو ء هيلع رضأ الو ناسنالل عضوأ ةلاح سيلو « باوجلا

 ىعادلا وهو ، لهجلا نم هرمأل مذآ الو ، هردقل طحأ الو ، هركذل حبقأ الو

 ض ةمادنلا نم ىندملاو ةمالسلا نع دعبملاو ث رانلا ىلا ىداهلاو ث راعلل

 ناسنالا اهيآ اي ) : أرق اذا ، هنع هللا ىخر ، باطخلا نب رمع ناك : ليقو

 ٠ براي لهجلا : لاق ( ميركلا كبرب كرغ ام

 مهتالخآ ف سانلا اوطلاخ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو
 نأ هللاب ذوعأ ) : مالسلا هيلع ىسوم ةصق ىفو ، « مهلاعغأ ىف مهوفلاخو

: ارعش ليقو ٠ ( نيلهاجلا نم نوكأ
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 هلهأل توم توملا لبقت لهجملا فو

 روبق روبقلا لبق مهماسجأو

 تممص ملصلاب ىحب مل آأرما ناو

 روشنلا ىتح هل سيلو :

 لهغ ركذلل نآرقلا انرسي دقلو ) : ىلاعت هللا لاق : ةلاسم

 هيقفلا خيسلا نعو ك هيلع ناعيغ ملع بلاط نم له هانعم : ليق ( ركدم نم

 ىيحي نب كرابم نب سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأ هيزنلا ملاعلا نامزلا ديحو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري اميف هللا همحر ىنامعلا ىصورخلا ىليلخلا

 ثحبلاو ةدابع هبلطو ةيشخ هلل هميلعت ناف ملعلا اوملعت » : لاق هنأ ملسو

 هلهأل هلذبو ، ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو ، حيبست هتركاذمو ث داهج هنع

 ىف سيألاو ث ةنجلا ليبس رانم وهو ث مارحلاو لالحلا ملاعم هنأل « ةبرق
 عاطي هبو س دحويو ث هللا فرعي ملعلاب ث ةبرغلا ف بحاصلاو ث ةدحولا

 همرحيو ، ءادعسلا هللا همهلي هعبات ن لقعلاو لمعلا ماما وهو ث دبعبو

 ٠ .ءايمقسشألا

 ةدابعلا عاوناب ملعلا وي وهف : : لاقت ، ةدارا عضوملا اذه ىف ملعلا اذه ام

 ء ةداعسلا ىلا قيرظ نم اهب ام ىلع لادلا هنل ، ةداهشلاو بيغلا ملاعل

 ذارآ نم ةنا :ادهل هبجوملا . ما رحلاو لالحلا ملاعم نم مالسالا نيد ف هب امل

5 ' ٠" هبلع وآ هل ام ىلا ةرخآلا رادلاو هللا



٨ 

 ادعاص هبر ىلا هريس ف لزي. مل ث هيلا هاعد ام ىضتقمب لمع ناغ

 رارسأ نم اهيغ امب ع هبلقب ةفرعمل هبرق ةرضح ىلا ىهتني ىتح ك العلا وحن
 ، قلخلا عضوم ف هلهأ نم نوكي ام ىلا :در امبرو الإ; ٠ رايغأ نم هادع امع

 رمأغ ، قلخلا نم نوكي ام ىلا در امبرو الا . رايغآ نم هادع امع

 نوكي ام ىلا هل اديزم ث هيلع وآ هل ام هجو ىلع س قحلا ىلا مهل ءاعدلاي

 ٠ ةرورضلاي هماما وهغ & هب الا ةريرسلا وأ رهاظلا فق ناك ام ههجو ىلع

 نم هللا همهلي ، هريغب حصي ال هرمأب مايقلاو هللا ةفرعم ناو الأ

 ٠ هريغل ١ راتخم هلهج ق ىقب نم همرحيو “ هريخ ىلا هلصوب نآ دا رآ

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو

 هناخ ملعلا اوملعت » : ملسو هبلع هللا ىلص هلوت فو : ةلاسم ه

 نم نادبألا ةوقو ع ةملظلا نم راصبألا رونو ص ىمعلا نم بولقلا ةايح

 ىلعلا تاجردلاو ي كولملا سلاجمو ث رارحألا لزانم دبعلا هب غليي ء فعضلا

 ةملظ ىف سانلا نأ ىلع ىنعملاب لد ام اذه ىفق : لاق « ةرخآلاو ايندلا ف

 ىلعو س ىدهلا ةيؤر نع عنمت ةواشغ نم مهراصبآ:ف امل س ىمعلا .نم

 ىف اوناك ناو ث ىتوم ةقيقحلا ىف مهغ ، ىركذلا هقفت نآ ةنكأ نم مهبولق

رونلا وه ملعلا نأل ع ءايحألا نم ، اوتام ناو ث مهناغ ءاملعلا الا ث ةايحلا
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 ء متنسلا نم هل ضرعي امل عفانلا ءاودلاو ، ملظلا نم بلقلاب امل مغخادلا

 ٠ هرشو لهجلا ءادآ نع نئاكلا

 6 هلهأل ةرخآلاو ايندلا ق هلدعب عفادلا و 6 هرسب هنوم دعم هل ىبحملاو

 هركشب هلل مايقلا ىلع فعضلا نم مهنادبأل ىوقملاو ، هلك ريخلا ىلع لادلاو

 ٠ 'هنبد ىلا ةاعدلا و 6 'هضزأ ىف هللا ءافلخ كئلوأ ‘ هرمأل الاثتما

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو هضرغو : هريغ لاق

 ض « نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوت فو
 ىف قالطا نم هبام ث لفنلاو ضرغلا ىلع ىتأي نآ اذه ىف ىسعغ : لاق

 ىلع: لدعلاب هيف امهلوخد دحاو لك قح ف ىضتقي ، هبلطب مول هنم رمألا

 عم همزليغ.ء عامسلاب الا هيغ ةجحلا موقت ال ام عاونأ ىف صوصخلا

 ىف هل زوجيو ث هيلع ام ءادأل .ء هموزل عضوم ف هيلا جرخي نآ ةردقلا

 . ٠ هلضغ ةرثكل مازلا ريغ ىف هب رمؤيغ ، هلفن عضوم

 نم هيلع هبجوأ ىنعل ال لاب ىذ لكل امزال لاح ىلع نوكي نآ اماغ

 ىلع هلدب .نمل ، لاؤس نم هب هدارأ ام ىلا اهعم جورخلا نم هل دبال لامعأ

 دعب هب لمعلا همزلي مل ام نأل ع هملعأ الخ ، لاجر وأ ءاسن نم اهيف هجولا
 هيف امل 2 هءاش ام ىلا هنآ الا لفنلا ىف لوق الو ةلغان هنأ الا ، هيف حصي الف

ىلع هلدي نم عضوملا ف ادجي ملخ ى لاؤسلا هيغ همزل امو ، لضفلا نم
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 هدقع ىف هل دبالغ س لاحلا ىف هل عنامل هيلا جورخلا نع زجعو ض هيلع ام

 دح نع هيج ١ و نم ح رخ ملو هل نكمأ ام ىتم ٠٧ ٥هدصخ ةين ىلع نوكي نآ نم

 هلام مدعل هيغ جورخ الف ى هلقع نم ةجحلا هيلع موقت ام ىلا عونلا اذه

 ٠ هنع ةلأسملا ىف هنم ءىشب ىلب نمل سفنب الو ، هلفن بلط ف عفن نم

 هعاونأ نم كردي ال امو ث الغنو اضرغ هبلطب رومأم ملعلاف ةلمجلابو

 ٠ الفن هميلعت نم همار نل دبالف % القع

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو

 ملعلا بلط » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نعو هنمو : ةلأسم اهب _

 غضوم ىف اضرغ نوكي نأ ىسعف : لاق ، هليوأت ام ع « ملسم لك ىلع ةضيرغ
 هب لمعي نأ ءىشلا ىف همزلف ، هللا نيد نم ءىش ف هب هدبعت نم ىلع هموزل

 ىلع وأ ، لام وأ سفن ف ، لاح ىلع هلهج ف ةعسلا مدعل هلعف وآ هكرت ىف

 ىلع وهف الاو ، هلهأ نم ىأرلاب فالتخالا عضوم ف هيغ عسوي ال نم ىآر

 ىنعم نم هب ام همزلي مل نم قح ف ضرفلا نم ال ص هلفن نم حص نا هارأ ام

 ء هنأش مظعو ، هلضفو هغرشل الا سيلف هب رمأ ناو ث هلدع ف هيلع لدي

 ٠ هلصأو هعرغ هلك ريخلا ىلع لادلا هناهرب روهظو هتلزنم ولعو

 . هب ال أ ةعاسلا موقت موب ة اجنل ١ اهي ىتل ا ةعاطلا ىلع ردقي ال ذا . : .

هسفن نه نكي مل نمو ، هريغل ال ح ليبس نم اهل ام ىلع :ء ليلدلا وه هنأل
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 كلاهم ىف ث ةلاهجلا ىلع عقبب نأ ةيلع .فيخا، ةريصب ىلع اهلك هرومأ ف

 زوفلاو ، مالسلا مار نم ناغ ، هريخ لانت نأ ىسعل هيلع صرحاف ى ةلالضلا

 هرمآ ى .همدقيف ث همايأ ق دهجي نأ نم هل دبال ةمايقلا موي اهءارو امب
 مل ناوث الضغ هبرانم هب وجري ث الغن هاون الاو امزال ناك ناف ، همامأو
 هذختي نآ مزحلا نم هناو الآ ، ملعلا لهأل لاؤسلاغ مهفلا ىوذ نم نكي

 ٠ ةدشلا عاونأ نم مقي نأ ىشخي ال ةدعلا

 ملسملابن مقو -امنبزو..ء: هيلا جاتحي ىتم ىردي ال هناغ كلذك اذهو

 نم امزال نوكي:نآ اماف ث .هيلع وآ هل ام ةيؤر نغ هامعل س هيردي ال ام

 موهفم زهاظ ىف ناك ناو هفرعأ الغ ص مولعلا نم هب ام سفن همزلي نأ لبق

 عضوم ف الا ءىش ف نوكي ال ضرفلاغ ، مومعلا ىلع لدي ام ثيدحلا

 هنأل ، هب دارملا مزلي نآ ,لبق لمعلا . موزل نوك حصي ال ذا ع ءىشلا موزل

 نم اذكهغ ث هنيذب هلل: مايقلا نع زجعلا قالطا ىف ملسم لك ىلع ناك ول

 نكمي ال ث ةنتاثيم نم هيخ امب ءافولا مار نم ىلع قانخلا ف قيضيل ث هنيح
 ء:ةعانتمال حص ول نا هنوك ىف بجوملا ، هعاستال لاحلا هيلع ردقي نأ

 نأ ءىشلا ىف هيلع نوكي نأ زوجي ال ذا ، كلذك نوكي نأ لاحملا نم هنكلو

 ...-. ني ... ٠ ناحنىلع ةيف كمال ام اذهو ك همزلي نآ لبق نم هلمعي

 &:;', : ٠ م ٠ :. , ه
 ر

هت .:: :ن : .: + كلذ ق رظنيف ملعأ هللاو
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 ش هكرت مسي ال .ام ملعو ث هلهج عسي ال ام ملع ملعلا اذهو : لاقو

 ناف ملعلاب مكيلع » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ى هلعغ عسي ال ام ملعو

 ء ةجاحلا ةلحلاو ةلخلاو هيلا جاتحي ىأ « هيلا لتخي ىتم ىردي ال مكدحأ

 نينمؤملا رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ، ملعأ هللاو ع كلذ ف ىنعملاو

 اميف اوعقي نأ س مهيلع مهنيعي نآ لبق هنم اقافشا مهنيعي امل اودحتسي نأ

 ٠ ملعأ هللاو نورعشي ال ثيح نم اوكلهيخ مهل قحي ال

 تيضق اذاف ) : لجو زع هلوق ى ءايضلا .باتك نمو : ةلاسم دهج

 ، ملعلا بلط هب ىنعي ( هللا لضغ نم اوختباو ضرألا ى اورشتناف ةالصلا

 سبل الو ففجت الو دبع لعتنا ام » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 & « هتيب باب ةبنع وطخي ثيح هل هللا رفغ الا ملعلا بلط ف ودغيل ابوث
 نوسمتلي ضرألا راطقا نم سانأ ىتأيس » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ىأر اذا ، هنع هللا ىضر ، دوعسم نبا ناكو ، « اريخ مهباوصوتساغ ملعلا

 ء ةملظلا حيباصمو ث ةمكحلا عيباني مكب ابحرم : لاق ملعلا نوبلطي بابشلا

 ٠ ةليبق لك ناحير ع تويبلا سرح ص بولقلا ددج بايثلا ناقلخ

 ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ؤ هللا همحر .. درعس وبأ انل ىورو

 لكب هل هللا بتك ملعلا نم ءىش ميلعت وأ ملعلا ميلعت ىف ىشم نم » : لاق هنأ

. « اهراهن امئاصو اهليل امئاق ةنس فلآ ةدابع كلذ ىلع هئاطخ نم ةوطخ
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 ةرجش ملعلا بلاطل ». : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 ء توقايلا نم اهدوعو ع ؤلؤللا نم اهناصغأو كسملا نم اهلصأ ةنجلا ى

 نيعلا روحلا نم موي لك تبنت & نيعلا روحلا نم اهرمثو ي رونلا نم اهتروو

 ٠ ملعلا بلاطل كلذ لك « ةرم نيعبس

 نم نيلعن ذختا نأ : مالسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا ىحوأ : ليقو

 قرخنتو ىصعلا رسكني ىتح ملعلا بلطاوء ديدح نم ىصعو ث ديدح
 هةخو ث هلل ملعلا ملعت ىنب اي : هدلو ىصوي ءاملعلا ضعب لاقو ، نالعنلا

 ىري الو ع ماهسلاب كرديال مازللا ضيغب ع مارملا ءىطب ملعلا ناف ، ةوقب

 ىمه امناو ، مامعألا و ءابآلا نم ثروي الو & مالحألاب روصتي الو ث مانملا ىف

 الا ومني الو ث نبفنلا ف .الا سرغت الو ع سرغلاب الا تبنت ال ةرجش
 شارتفاو ث رجحلا دانتساي الا ومني الو ، سردلاب الا ىقسي الو ، ىقسلاب

 ء مويلاب ةليللا ةلصو ص مونلا ةلقو ، رجضلا كرتو ي رهسلا نامداو ع ردملا

 ء ةحلاصلا ةديقعلاو س ىكذلا مهفلاو ث ىكذلا بلقلاب ركفلا قارغتساو

 ء لابلا غارغوا ع لاغتشالا كرتو ث ةمئادلا ةركاذملاو ، ىوقلا مزعلاو

 عادخلاو ركملابو عمطلاب هراهنو ، عامجلاو مانملاب هليل لغتسثا نم عمطي الو

 عطقيو غ رباحملا ذختيو:‘ رتاغدلا دختعي ىتح الك ، املاع هيقف جرخي نأ

٠ راهنلا فارطآو ع ليللا ءانآ ميلعتلا ف



 ۔ ١٤

- .. 

 ىناشلا بابلا

 ملعتملاو ملاعلاو ملعلا ركذ ىف

 عضاونلاو بدالا نم هب نارمؤي امو امهلضفو

 ثالث دفني نأ لبق ملعلا اوذخ » : ملسو هب هيلع هللا ا ىلص ىبنلا نع

 : لات مث بضغف ؟ هللا بانك انيغو دفني فيك هللا لوسر اي : اولاق ا > تارم

 نغت مل مث ليئارسا ىنب ف ليجنالاو ةاروتلا نكت ملا وا مكتأهمأ م تلكث »

 ٠ » اثالث اهل انت هتلمح ث اه د ملعل ١ ف اه ذ د ؤ ائب مممنع

 كروب الغ هللا ىلا ىنبرقي املع دادزأ ال موي » : مالسلا هيلع هنعو.

 .. _ مويلا كلذ سمش عولط : ىل

 ىلع هللا هبذع ملعلا ملعتي مل نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 هيعدي دحآ لك نا افرش ملعلاب يفك : بلاط ىبآ نب ىلع نعو ث « لهجلا

 ناك ناو ، هنم آربتي دحأ لك نأ ايزخ لهجلاب ىفكو ث هلهأ نم نكي مل ناو

 : دمحأ نب ليلخللو ، اموسرم هب

 '"ىنذلاب تنأ الو ىردت مل تنلا اذا
ىردت نذا فيكف ىردي نم لئاسي



_ ١٥ 

 لهاج كنأب ىولبلا مظعأ نمو

 : :ىردت اال كنأب ىردت ال كنأو

 ىلوألا ةلزنملا غلب نمف لزانم ثالث ىلع ملعلا ليقو .: ةلاسم ه

 اهملعي.ال ةئلاثلا ةجردلاو ملع ام لقتسا ةيناثلا غلب اذاخ ، ملع ام رثكتسا

 ٠ ملعأ هللاو دحأ

 لمعتسا : هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا نايسنلا لجر ىكسشو

 :تبتك ام ضعب لاقو ء تبتك ام ىلا تيسن اذا عجرت ىتح بتكا ىنعي كدي

 رعش كلذ ف ىكمردلا دمحم نم ملاس لاقو . رغ بتكأ مل امو رق

 دباعلأو ملاعلا ن تيب » : ملسو هيلع هللا ىلصأ ىبنلا نع : ةلاسم دب

 : لانتو « ةنس نيعبس رمضملا داوجلا رصح نيتجردلا نيب ، ةجرد ةئام

 ريثك ، هولئاس ليلق ، هؤابطخ ليلق هؤاهقغ ريثك نامز ىف متحبصأ مكنا »

 هؤاهتخ ليلق نامز ىتمآ ىلع ىتايسو ، ملعلا نم ريخ هيغ لمعلا ، هوطعم
٠. « لمعلا نم ريخ هيغ غ ملعلا ، هولئاس ريثك ڵ هوطعم ليلق هؤابطخ ريثك



_ ٩٦ 7 

 ةعبارلا نكت الو { اعمتسم وأ املعتم وآ املاع نك : ءادردلا وبأ لاقو

 . “أا۔-ف

 هتحتسي ال مسا هيقفلاو ث هينفلا نم ربكأ ملاعلا : ةلاسم وهب

 ٠ الماع هملعب املاع ناك نم الا

 هيلع ليربج تلأس » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 : لاق ، هدعب مث : تلت ملعلا بلط : لاق ؟ لضغأ داهجلا ىأ : تلقف مالسلا

 هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع ىورو ع « ءاملعلا ةرايز

 { ةدابع مهيلا رظنلاو ، مرك مهتسلاجمو ى نيد ءاملعلا ةبحص » : لات

 مهيلع لزنت ث ءافسث مهعم لكألاو ، زع مهتطلاخمو ، رخف مهعم ىشملاو

 مهبطاخ نمل ىبوط ث هللا ءايلوآ وه ، ةدحاو ةمحر ريغ ىلعو ، ةمحر نوثالث

 ٠ « سانلل ءافش هللا مهقلخ مهطلاخو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقت ٠ لات رمع نبا نع دانساب

 اهيغ هللا ىصعي ال ةنس فلأ ةدابع نم ىلا بحأ ءاملعلا مم ةعاس سولج »

 ء مارحلا هتيب ف ةنس فاكتعا نم هللا ىلا بحأ ملاعلاىلا رظنلاو ك نيع ةغرط

 تمدام كل بتكو ، ةلوبقم ةجح نيعبس نم هللا ىلا بحأ ءاملعلا ةرايزو

 لزنأو ، ةجرد كل مغرو ي ةرمعو ةجح نيعبس فرح لكب ملعلا لهآ دنع اسلاج

نع ىورو ث « ةنجلا كل تبجوو ع ةكئالملا كل تدهشو ث ةمحرلا كيلع



 د ١٧

 هللا ىلا بحا ةعاس ملعلا ةركاذل » : لانق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ ةنس فالآ ةرشع ة دادع نم

 حوللا نيبو اهنيب ىوس ءاملعلا بولت هللا فرش : مهضعب لانو

 بولقل لاق مث ؤ ( ظوفحم حول ف دهب ديجم نآرق وه لب ) : لاقف ظوفحملا

 مل نمو ث ( ملعلا اوتوأ ىذلا رودص ف تانيب تايآ وه لب ) : ءاملعلا

 ناتس ملاعلا تومل ىكبتو س ملاظ قفانم وهغ ملاعلا توم ىلع نزحي

 ىلص ىبنلا لاقو ث ملاعلا توم نم مظعآ ةبيصم الف اموي نيعبس تاومسلا

 & « رانلا ىف وهغ ىنرقح نمو ىنرقح دتف ملاعلا رقح نم » : ملسو هيلع هللا

 ملعلا بحاص نع مالسلا هيلع ليربج تلأس » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ّ مهبحأو مهغرع نمل ىبوط ث ةرخآلاو ايندلا ىف كنمأ جارس وه : لانف

 : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص هنعو « مهضغبآو مهتخرعم ركنأ نمل ليولاو

 حلمو ث ءايبنألا ةثرو ءاملعلا ، « نيدلا ىف ههقفي اريخ هب هللا دري نم »

 ىف نوروهشملاو س ىمعلا دنع ءالدأؤلا مهو ث ايندلا حيباصمو ، ضرألا

 ء ةنسلا و هللاب ءاملعلاو ث ةمألا هذه نوينابرو ةمئألا مهنأل ، ءامسلاو ضرألا

 ةداق ريخلا ف مهلعجيو ى اما ونأ ملحلاب هللا مقرب ث ةنجلا ىلا سانلا داوو

 ، مهتلخ ىف ةكئالملا بغرتو ك مهلامعأ عفرتو س مهراثآ صتقت ، ىده ةمئآو

 رحبلا ناتيح ىتح ء٠مهل رقغتسي سبابو بطر لكو ، مهحسمت اهتحنجابو
( نئازخلا , _ ٢. م »



 ۔ ١٨ ۔

 .. اهموختو ضرألاو ث اهموجنو ءامسلاو ، هماعنآو .ربلا عابسو ؤ هماوهو

 ٠ مايقلا لدعن هتركا ذمو 6 مايصلا لدعب هيغ رظنلا

 دارملا نآ الا حيحصلا نم اذهغ : ناهبن وبآ خيسثلا وهو : هريغ لاق

 هب لمعلا كرتن نم ال ث ءاهقفلا نم ع رولا لهأل ءانثلاو ةماركلا نم هبف امن

 : لاق هنا مالسلا هيلع هنع ثيدحلا ى ناف ء هملظ نم هعم هب ام ىلع الهاجت

 ىلص لاقو ٠ « هملعب هللا هعفني مل ملاع ةمايقلا موي اباذع سانلا دسأ ٢

 هللا نم ددزي مل ىده ددزي ملو املع دادزا نم » : ملسو هيلع هلللا

 دباعو رجاف ملاع : نالجر ىتمأ كلهآ » : مالسلا هيلع لاقو ٠ « ادعب الا

 ٠ « لهاج

 ٠ كلذ ىف رظنيغ ملعأ هللاو

 دارملاغ : لاق « ءايبنألا ةثرو ءاملعلا » : مالسلا هيلع هلوت ف هنعو

 ىلا مهل ءاعدلاو س قلخلل ةحيصنلاو لمعلاو ملعلا نم هوثرو دت ام هب

 5 ةقيقحلاو رهاظلا نم عاونأب ةقيرطلا ىف فيرعتلا و 5 قحلا كلملا ةعاط

 نم هريغ ىق ال ، اقدص ءايسنألا هذه لثم ى ءايبنألا ةثرو مهغ اقح هوثروغ

 ٠ لاح ىلع لاملا

 4 كلذ ف .رظنيغ ملعأ هللا و

اميغ هقفوو ملعي مل ام هللا هملع امب لمع نم » : مالسلا هبلع هنعو



 ۔ ١٩١٩

 ملو ملعي مل اميف هات ملعي امب لمعي مل نمو ث ةنجلا بجوتسي ىتح لمعي

 ءارمآ مكيلع نوكيس » : هنعو س « رانلا بجوتسي ىتح لمعي اميغ قفوي

 نكلو ي ملس دقف هرك نمو ث ءىرب دنغ ركنأ نمف ك نوركنتو مهنم نوفرعت

 ٠ « هللا هدعبأ عباتو ىضر نم

 هيف حلمت نامز سانلا ىلع ىتأيس : دوعسم نبا نع : ةلاسم ذ
 بولق نوكتف هملعتم الو هملاع ملعلاب ذئموي عفتني الغ & بولقلا ةبوذع

 اهل دجوت الف ءامسلا رطق اهيبلع لزنب س حلملا تاوذ.نم خابسلا لثم مهئاملع

 غ ةرخآلا ىلع اهراثياو ايندلا بح ىلا ءاملعلا بولق تلام اذا كلذو ث ةبوذع

 ، مهبولت نم ىدهلا حيباصم ءىفطيو ةمكحلا ميباني هللا اهبلسي كلذ دنعف

 نيب روجفلاو هناسلب هللا ىشخي هنآ نظتغ ، هاقلت ثيح مهملاع ءعىرتجيغ

 هلا ال ىذلا هللاوف بولقلا بذجأو س ذئموي نسلألا بصخأ امغ ث هلامعأ

 ٠ هللا ريغل اوملعت نيملعتملاو هللا ريغل اوملع نيملعملا نآ الا كلذ ام وه الا

 ىف ديزيو هللا نم كفوخ ف ديزي ام وه مغانملا ملعلا : هريغ نعو

 ىف كتبغر للقيو ، كبر ةدابعب كتفرعم ىف ديزيو س كسفن بويعب كتريصب

 رذحت ىتح كلامعأ تاغآب كتريصب حتفيو ، ةرخآلل كتبغر ى ديزيو ث ايندلا

 ءاملعلا ىلع هسيبلت ةيغيكو ، هرورغو ناطيشلا دئاكم ىلع كعلطيو اهنم

 اوذختاو ، نيدلاب ايندلا اولكأ ثبح هطخسو هللا تقل مهضرع ىتح ءوسلا

ىلا مهراهن لوط مهمه فرصو ت نيطالسلا لاومآ ذخآ ىلا ةليسو :ملعلا



_ ٢٠ _ 

 ةارامملاو تاءارملا ىلا كلذ مهرطضاو ء قلخلا بولق ف ةلزنملاو هاجلا بلط

 قاف الهاج نأ ول » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانتو تاهايملاو ةسفانملاو

 رمألا ناك اذاغ ٠ « حلصي امم رثكأ دسفي ام ناكل ةدابعلا ف نيدهتجملا

 ىلع اهلثنميل الوأ هضئارفغو هنيد ميلعت فلكملا ىلع بجو انفصو ام ىلع

 ٠ قيفوتلا هللابو الاثتما وأ العف اداقتعا وأ اقطن ةقيقحلا

 ىبأ نع ص ناميلس هاور اميغ ناهبن ىبآ خيسلا نع : ةلأسم ده
 ىف هقف نم لضغأ هللا دبع ام ». : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريره

 دامع ءىش لكلو « دباع فلآ نم ناطيشلا ىلع دآ دحاولا هيقفلاو ، نيد

 هنأ ىلع نيدلا ق لد ام اذه ىفف : هللا همحر لاتق ، هقفلا نيدلا اذه دامعو

 حالص نم نوكي ام قرغ ىلع ردقي هبو س دامع هل وهف هيلع هنوك ف ىنبم

 نم هلهأ ىف هل امل ، داصرم نم هب امل مزال ناطيسثلا ناو الأ ع داسخ وأ
 نم ناك نم الا هركم قئانتد نم ىمع ف مهف هرمأ نم اذه ىلعو ع دارم

 هيلع ريغلا لديو هبفرعيف قر ناو هركف افصو هملعب هاري هناف ث ءاهتتفلا

 ف هبرل ىضر هدانع ف لازي الف ، هرذع لئاوع نم هيلع افوخ هب هفرعيق
 ىلع دشأ هداهج ىف راص اذهلغ ، هداسف لئابح نم هبصن امل س هداسفا

 ٠ مهل ملع ال دباع نمؤم فلأ نم ناطيشلا

 ٠ كلذ ىف .رظنيف ملعأ هللاو

ةنازخ ملعلا » : ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق نع هللا همحر هنعو



_ ٢١ 

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سنآ نع رخآ ثيدح فو ث « لاؤسلا اهحاتفمو

 هللا مكمحر اولأسغخ ث « لاؤسلا اهحيتافم نئازخ ملعلا » : لاق هنأ ملسو

 : اولاق ى مهل عمتسملاو ملكتملاو ع ملاعلاو لئاسلا : ةعبرأ هيلع رجؤي هناف

 لدي ام ن ( نوملعت .ال متنك نا ركذلا لهأ اولاسف ) : ىلاعت هلوق ىفغ

 نم ناح ىلع بلطت الف مهريخ ىف هلهأل ضاخ نم الا هديؤيخ اذه ىلع
 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سنأ نع ثيدحلا ىف ءاج امل س مهريغ

 هيف ناف س « مكنيد نوذخأت نمع اورظناغ نيد ملعلا اذه نا » : لاق

 نيذلا ةنامألا لهأ نم الا ذخؤي ال ث ةنايدلاب ملعلا نآ ىلع ىنعملاب لدي ام

 ىوذ نم اوناك ناو ةجح هيف لكلا نوكي ام الا ، هضرأ ف هللا ةجح مه

 دري اميغ 5 هتاذ نم قحلا ةفرعم ىلع ةردق وه هل نوكت نم وأ ةنايخلا

 نمؤم ناك ول امك ، ىقس رفاك ىلع هدري الف ، هيلا غلب ثيح هبلقي نأ هيلع

 هلمح ف امهنببب قرف ىأ ؤ هلدع ى هريغ ى .ال وه هسفت ى هناخ س ىقت

 ق ن آ و الآ 0 هفصو امك الدع لوقلاو هفرع دق ذا ، هلثم ىلا ةفاضالاب

 اهدجو تبح نم نمؤملا ةلاض ةمكحلا » : ملسو هبلع هللا ىلص هلوت

 نم 9 ىلع اهيلا غلبي نأ ةلاضلا نم دارملا نأل ، اذه ىلع لدي ام ، « اهديق

 ةحصلا ىف اهناف ةياورلا ىف ىرخأ ةهج نم قرفلا نوكي امبرو ، اهدجو

 ٠ قحأ ةقثلاب

- - 

. كلذ ق رظنيف ملعآ هللاو



_ ٢٢ 

 ىلع اونيعتساو ث ةركاذملاب مكبولق اوحقل » : مالسلا هيلع هنعو

 اذا ثادحأخلا ماعلا اوعدوتسا » : مالسلا:هيلع هنعو ؤ « ةرواشملاب مكرومأ

 ملع نم ناف ملعي مل نم اوملعو ملعلا اوملعت .» : هنعو ع « مهومتيضر

 نولوألا اهنم بجعتي رون نم ةدالق ةمايقلا موي هلغ هنيد رمأ نم املسم

 ذخأ امك قاثيملا هيلع ذخآ الا املاع هللا ىتآ ام » : هنعو س « نورخآلا.و

 هنم ملعتي نم لاوحأ ف دقفتي نأ ملعملا ىلع : ليذ : ةلاسم ده

 هلذيب الو حالصلاو ريخلا هيغ مسوتي هلعل مهوتي نمل الا هملع لذيي الخ

 ةفلاسلا ممألا ضعب نع ىكح دتو س هلهج وأ هلاح ملع نم اذه ىوس نمل

 الخ هيف اودجو ناف هتالخأ قف ةرم دعب ةرم ملعتملا نوربتخي اوناك مهنأ

 هلملا دبع دمحم ىبآ خيسلا .نع مغر دقو ث عنملا دشأ ملعتملا هوعنم ائيدر

 ابلط هللا امهمحر كلام ىبأ خيشلا ىلا ددرتي هنآ ةكري ني دمحم نبا

 هيلع لبقأ ، هتدا را قتتحتو ، هنبغر روصت املغ تاعفد هعفادب وهو ميلعتلل

 ديري ال ملعلا اذه بلطي ىذلاب ملعآ ول : نايفس لاتتو ، همركأ و هبرقو هملعو

 ى دنع امب هثدحأف هلزنم ف هيتآ ىذلا انأ تنكل ىلاعت هللا دنع ام الا هب

 ( .... هب ىلاعت هللا هعفني نأ وجرأ امم
 ح ..ه ٠ مسن 4 .. ه

 قفرلا وآ ..ا وملع نلةحصتلا ءاملعلا مدآ ٠نه وت : ءايضلا باتك نمو

نع ث ائدتبم اورغصتسي الو ائسثان اورقحي .الو ، املعتم اوفنعيي ال س مهب



. ٢٣٣٠ . 

 ريخ ملعملا ناف اوفنعت الو اوملع » : لاق هنأ ملسو هيلع هلملا ىلص ىبنلا

 اوسئوي الو ، ابغار اورفني الو ، ابلاط اوعنمي ال مهبادآ نمو ث « فنعمل نم

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دتغ 5 امهتم اوسبلي االو ، املعتم
 سانلا طنقيي مل نم : لاق ٠ هللا لوسر اي ىلب : اولاق ؟ هيقفلاب مكئبنأ الا «

 نوكي نأ ملاعلل ىغبني : ليقو « هللا حور نم مهسشوي ملو هللا ةمحر نم

 5 اقتالخآ مهنسحأو « اقنل مهلمجآ و ء اريص مهرثكأ و اردص ساانلا عسوأ

 هقئارط نوذتحيو هننئالخ اوذخأي ع هنع نيلمحتملاو ، هنم .نيملعتملا نأل

 © اجارس لالضلا ىمع نمو ع اجاهنم لاعفالا ىنسا ىلا ث ميل نوكب نأ بجيف

 ء اضيأ كلذ ملعتملا ىلع بجي امك ، ملعتملا رقوي نأ ملاعملا ىلع بجيو

 : لات هنأ رمع نبا قيرط نم ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقف

 ٠ ىهننا ٠ « ملعلا هنوملعت نم اورذقوو هنم نوملعتت نم اورتقو »

 لئام ريغ ملاعلا نوكي نأ ةرخآلا ءاملع تامالع نمو : ةلاسم دهب

 : نكسملاو ثاثألا ىف لمجتلاو ، سبلملا ىف معنتلاو ، معطملا ىف هفرتلا ىلا

 ٠ كلذ عيمج ىف ءاضتقالا ةقيرط مزلي لب

 اعشخت هدغ اودادزاو س اراصبأ ملعلا ىف اوخمغآ : ةلأسم دهب

 اوذختاو ، ةرخآلاو ايندلا اورسختف ةربابجلا ةنتخ مكب نبهذي الو اراننوو

 هرثا ز <يزنتلاو هلل ماظعإلا اجاوفأ هللا نيد ق اولخداو اجاهنم مالسالا _

٠ هييشتلاو لالضلا لهآ ىلع



 ۔_. ٢٤.

 ةريثك ءايسئآ هملعمل ملعتملا ىلع بجي ىذلا نأ ملعا : ةلأسم ده

 ء لاوحألا لك ىفو لاوقألا ىف هللجي نأ هيلع بجي ام اهنمو باتكلا اهب لوطي

 فرعي ال ليق دنف س ماركالا لك همركيو س ماوعلا ةبطاخم هبطاخي .الو

 مالسلاب الوأ هدرغبي نأ هسلجم ىتأ اذاو ع لضفلا وذ الا ملعلا لهآ لضف

 اللذتم هيدي نيب سلاجي مث ، ةماع سلجملا لهآ ىلع ملسي مث ، ةصاخ

 ء هللجيو همظعيو هل عضاوتيو س هيلا رظنلا لقيلو ى البقم هيلع ههجوبو

 ناف ميلعتلا هلأسي مث ، ةرم دعب ةرم هدواعي لب ك ةيقل لوأ ى هلأسي الو

 ارظن كلذ ناك امبرغ س هنع فرصناو هرذع هعنم ناو ، هل اعدو هركش هباجأ

 رجضي الو ى هدادرتسا ىلع ارباص هدواعيل مث ، هتبغرل ءاربتساو هرمأ ف

 . هلاوحأ عيمج ى هتبغر قتنحتيلو ك هلاوقأ ىف هل قغريلو س هدارمب رفظيل

 سابع نبا ذخأف بوكرلا تباث نب ديز دارآ : ليقو : ةلاسم ده

 : لاقو اهلبقغ هديب ديز ذخأف انئاملعب لعفن نأ انرمأ اذكه : لاقو هباكرب

 تباث نب ديز ىروو امل ليقو س انيبن تيب لهأب لعفن نآ انرمأ اذكه

 هباهذ اذكهف ملعلا بهذي فيك ىري نأ هرس نم : سابع نبا لاق هربق ىف

 ديز نب رباج فقو سابع نبا تام املو س تباث نب ديز ىلا هديب راشأو

 ديز نب رباج تام املو ث ةمألا هذه ىنابر نفد مويلا : لانثو هربق ىلع

٠ ةمألا هذه ىنابر نفد مويلا : لاقو هربق ىلع ىرصبلا نسحلا فقو



_ ٢٥ _ 

 خيشلا فيلأت .داسثرلا ليبس ىلا داسنرالا باتك نم : ةلأسم دهب

 : ىغياصلا ديعس نب ملاس

 ةراهطلا ملعتي نآ الوآ هل ىغبنيف لقعي نم دجي ناسنالا راص اذاو

 ىغبني اهل داقتعالا لقعو اهلقع اذاغ ، نيغلابلا نم نيرهاطلا ةطلاخم

 فورحلا هرغص ف ملعتيل ملعملا ىلا هعفدي نآ هتيبرتب موقي نم وأ هيوبأل

 نم مالكلا بارعا ةفرعمو ع طقني ام طقن ةفرعمو اهتباتك قسنو ع اهنقسنو

 ، فورحلا نم نونملا ريغ نم نونملا ةفرعمو نيكستو ، مضو رسكو حتف

 ءاعبرألا ءاثالثلا نينثالا دحألا عبس ىهو ث اهقسنو مايألا ةخرعم مث

 مرحملا : ىهو ةيرمعلا روهسثلا ددع ملعتي مث ، تبسلا ةعمجلا سيمخلا
 نابعش بجر ةرخآلا ىدامج ىلوألا ىدامج رخآلا عيبر لوألا عيبر رفص
 ٠ اهتوالتو باتكلا ةحتاف ملعتي مث ، ةجحلا وذ ةدعقلا وذ لاوش ناضمر

 همزال اذا ملعتلا بح ىلع شنيل ةباتكلاو رغصلا ف نآرقلا ملعتيو

 لاغشأ نم ءىن هيلا هقبسي ملو هبلق نم نكمت اريغص هغلآو ، رغصلا ف

 مل ناو ث كلذل هللا هتخو نأ اعبطت ال اعبط هل هبح راصو اهمومهو ايندلا
 هل دبال ىتلا روسلا نم رسيت ام ملعت الاو ث هلك نآرقلا ميلعت هل رسيتي

 اذا دبعلا نأل ، ملحلا مغليب نآ لبق هلك اذهو ى ةالصلا ىف اهؤرقي اهنم

. تابجاولا نم ءىش هتفي مل هينعي نأ لبق هينعي امل دعتسا



_ ٢٦ 

 ىف ىبصلا نأل ، نايبصلا ةيبرتب ماوعلا نم نوكي نأ ىغبني اذهو

 ىلا هعبط ليميو ث هلاوحأ بلاغ ف هعفني ىذلا نع روفنلا هعبط رغصلا
 ء ةبانجلا نم لسغلا ملعتي نأ ىغبنيف ملحلا غولب براق اذاف ، هرضي ام

 تامالنعو ، نيملسملا ىز هيلع هللا ىريل ةناعلا قلحو س رافظألا ملو
 غلب اذاغ س كلذ ىلع سئنيل ڵ حالصلا لهآ سابل هسابل نوكيو ، مالسالا

 . جوزتيلغ جيوزتلا ىلا هسفن هتعدو ملحلا

 هللا هلح ام عضوم اهنم تأي فيك هملعتو هربخت ىه ابيث جوزت اذاف
 اركي تناك ناو ى نيماسحملا نيدب نيدتو كلذ فرعت نمم ةأرما تناك نا اهنم

 ىتح ضيحلا اهاتأ اذا هل لحت الو لبقلا الا اهيغ هل لحي .ال هنل هلهأ هملع

 . همدع دنع بارتلابو س هدوجو دنع ءاملا نم ضيحلا نم لسغتو.. رهطت

 « هغولب لبق تاضرتغم ةالصلا تاقوأو ةالصلاو س ةالصلل ءوضولا ملعتيو

 ، ناضمر رهست ىف غولبلا اجفي الئل غلبي نآ لبق ناضمر رهش موصيو

 . ضئارفلا نم ءىش لمع هتوفيف ءىش هنم هتاغ دقو

 هنل كولمم دبع هنأو ، هسفن ةغرعم ف الوآ ملعلا ميلعت ىف ذخأي مث
 نأو س ارو سنن الو ةايح الو انوم الو ارضالو اعفن هسفنل كلمي ال ىلاعت

 هنوكسو هتاظحلو هتارطخب طيحم هملعو ث هرهجو هرس ملاع ىلاعت هللا
 مث ةتيم مت ةاينخحآ ىذلا وهو س هتلاخو هبر وه ىلاعت هللا نأو ، هتاكرحو

هل نكب لوا دلوب ملو دلي مل دمص درف دحآ دحاو ىلاعت هللا نآو % هثعبي



 وهو ءىش هلثمك سيل ،. ةداهشلاو .بيغلا ملاع وه الا :هلا ال دحأ اوفك

 اذه فرع اذاف ٤ نيقولخملا عيمج تافص هللا نع ىفنيو.، ريصبلا عيمسلا

 نكلو ث كولمملا نع.ىنغ .كلاملا نأو ، كلال كولمم هنأ رابتعالا نيعب رظن

 5 هرجزل رجدزيو هرمأل عبتيو هدحويو هعيطيل هقلخ امناو ث اثبع .هقلخي مل

 ىلع۔زداق .ميلع ميكح .هديسو هبر نأ ملع هسفن ىف ركغو اذه مهف اذاف

 ح هتفرعمل موقنيا امالا:هتمدخل همزلي الو ث هتقاط قوف هفلكي مل ے .ءىش لك

 نم كلذ نمع لأسيغ ث هبر نيبو هنيب ةطضناوب الا كلذ ةفرعم ىلا لصوتي الو
 نب٠دمحم نيملاعلا بر نم لسرملا ىبنلا وهو ،:ةجحلا هل موقتف هل ربعي
 نيزهاطلا نيبيطلا هلآ ىنلعو ملسو هيلع هللا ىلص بلطملا دبع نب هللا دبع

 فر ..ه ٠ . نيعمجأ مهيلعو هبلع ملسو

 كلذ ف رمألا هل. حضتي .ملو س هتوبث ةحص هسفن ف ققحتي مل ناغ

 ىلع ةلالدلا ةجح لكل ةعطاقلا ةجحلا ذختيخ ، هنامز لهأ نم عامسلاب

 نم الو هيديب نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا 4 ديجملا هللا باتك هنوبت ةحص

 ‘ ةملظ لك نم ء .ءايضلاو اد لك نم افشلا هناف ، ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ

 همزل نمو ‘ مدن هكرتأ نم { ةريح لك نم ليلدلاو 4 ةلالض لك نم ىداهلاو

 ق 7 غ ريك ق هانغأ هرغص ق دحآ هنم ملعت ١ ذاف > ملس هي لمعو

 ئ ناطيشلا دئاكم نم همي زرتحاؤو ناميالا هبلق .نم نكمتو 6 مالسالا .نيد

: ٠ . ميظعلا لضغلا وذ هللاو ءاشي :نم هينب هللا لضغ كنذو



 س ٢٨

 ىلع ةميزعااو ناسللاب ظفللاو : بلقلاب داقتعالا هيلعف اذه فرع اذاغ

 ىنص ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نآ دهشي نأ حراوجلا

 سالاو نجلا نم نيملاعلا ةفاك ىلا هيبنو هلوسرو هدبع ملسو هيلع هللا

 لهأ نم ةجحلا هيلع تماقو ك ىلاعت هللا باتك ىف كلذ دجو امل ، نيعمجأ

 دمحم هب ءاج ام نأ دنتتعيو ، مهلعغ نم ىريو ث مهلوق نم ممسي امب هنامز

 ديعوو دعو نم ث نيبملا قحلا وهغ ىلاعت هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 بير ال ةيتآ ةعاسلا نآو س قح هللا دعو نآو س باقعو باسحو ث رانو ةنجو

 ث ىنغي الو ديبي ال ةنجلا لهآ ميعن نآو ث روبقلا ىف نم ثعبي هللا نآو ث اهيف

 الو ، اضتنا الو ةياغ ريغ ىلا رانملا لهأ باذع نأو ع ىلبيالو صقني الو

 هلغ هيصاعم بنجتو ىلاعت هللا ةعاطب لمع نم نأو ىمتنا الو لجأ ىلا

 بنتجي ملو هللا ىصاعمب لمع نم نآو ث ةنجلا هللا اضرو اضر هللا نم

 ء رانملا وهو طخسلا هللا نم هلغ كلذ نم بئات ريغ تامو ىلاعت هللا همرح ام

 هفرع نم هئايبنأو هلسرو هبتكو هتكئالمو ىلاعت هللاب ناميالا دقتعينآ هيلعو

 نم ىلاعت هلما ءايلوأ عيمج نأو ء عمسي مل وأ هب عمس ع هغرعي مل وآ مهنم

 نيرخآلا و نيلوألا نم ىلاعت هللا ءادعأ عيمج نأو ث هؤايلوآ نيرخآلا و نيلوألا

 رصأو هعاطأ نمو ، هدونجو هءايلوأو هازخأو هللا هنعل سيلبا نأو ث هءادعأ

 نم هئابيلوأ عيمجو هلسرو هتكئالمو هلل ودع وه هرارصا ف ةيصعملا .ىلع

عبمجو مالسلا هيلع : مدآ. نآو 6 هؤا دعأ نيدلا مويب ىلا نيرخآلاو نيلوذياا



_ ٢٨٩ , =. 

 ىلا نيرخآلاو نيلوألا نم نينمؤملا نم .نيعباتلا عيمجو نيلسرملاو ءايبنألا

 ٠ هؤايلوآ مه نيدلا موب

 ، ملعلا نونف ميلعت ف ذخأي نأ هل ىغبنيف هدقتعاو اذه فرع اذاف

 ضئارخ نم ملعتيغ ، هيلا جاتحي ام ملعلا نونغ نم نف لك نم ذخأيو
 كلذل ملعتيو ةثروملا نيب مبقلا فيكو ث ثري ال نمو ثريب نم ثيراوملا

 امارح الام لكأي اال نأو ك مسقلا هبلع سبتلي الئل « برضلاو باسحلا ةفرعم

 ، كلذب مهل ملع ال موق عم لصح امبرو ، كلذ ىف ةلاهج الو دمع الو أطخب

 مارحلا لكاب مه الو وه رذعي الغ مهينارهظ نيب وهو مارحلا نولكايف
 ؛وملعت » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانق دتو س لحي ال اميغ لوخدلاو

 وحنلا نم ءىش ميلعت نم هل دبالو ، « مكنيد نم هناخ ثيراوملا ضئارغ

 ةفرعمو ث ميظعلا نآرقلا ظافلأو مالكلا ىنعم زييمت مهغو ، قطنملا حالصال

 نآرقلا نألا مالكلا ةغخرعم ريغ ىناعملا ةدئاف لصحت ال هنأل برعلا ةغل

 ىناعم ىلا لصوتي مل برعلا ةغل فرعي مل نمو ث برعلا ةغلب لزن ميظعلا
 . نآرقلا

 مهمولع نوفرعي ةغل لهآ لكف نآرقلا ريغ ةطوسبملا مولعلا امأو

 هل ىغبنيف رعشلا مهغ رسيت ناو ، مهمالك ىناعم ىلع هنومهفيو ع مهتغلب

 جارختساو ث ةغللا حيحصو ىناعملا مهغ ىلع ليلد هنل ، هنم ىرعتب ال نأ

لالحلا ملع نم ملعتي نأ هل ىغبنيو س ةبلاغلا بقانملاو ةليلجلا ىناعملا



_- ٣٠ .. 

 ٨٧ هنم لهجب تاهسنلا نم .ءىش وأ % مانآلا ق لوخدلا نع.هزجحي ام مارحلاو

 لمع وآ لوت نم هل .لمنحي ال امم هبكتري اميغ هلهجب رذعي ال لهاجلا نأل

 . ةين وأ

 الئل ءاسنلا نم هجيوزت هل لحي نم ةفرعم نم ولخي ال نأ هل ىغبنيو `"

 لبق نم وأ ، عاضر وأ بسن نم ةمزحلاب هنم لهجب امارح اجرق بكتري

 رمأ نم ملعتيو ءامالا نم اورست ام وأ ، رئارخلا نم هؤانبأو هؤابآ حكن ام
 ىف هئاما وأ هئاسن نم هل لحي ال ام هب بنجتي ام سافنلاو ضيحلا

 :ه كلذ نبح

 لوانتي الئل ، اهنم مرحي امو عويبلا نم لحي ام ملعتي نآ هل ىغبنيو

 ثيح نم لحي ال اميغ عقيغ ٤ هلوسرو هللا ىهن ىتلا عويبلا نم ائيش

 نم هسفن لفغي ال نأ هل ىغبنيو ، كلذل هلهج ف روذعم ريغ وهو ىردي ال
 الئل كلذ هابشأو علخلا راهظلاك كلذ باوبأو ، قاتعلاو قالطلا ميلعت

 رومأ نم زارتحالا كلذ ملع نم دلوتيو كلذ ىف لهجب امارح اجرف بكتري

 ٠ كلذ هابشأو ددعلاو ثيراوملاو تاقدصلا بوجوك ث ةريثك

 ىتلا للعلا نم ناسنالا بوني امل بطلا نم ائيش ملعتي نآ هل ىغبنيو
 ىور امل س هيبلا بوذنم ءاودلاو ثداوحلا لحم ناسنالا نأل « هب ثدخت

: لاقو ، كلذب هباحصأ رمأو ىوادتو مجتحا ملسو هيلغ هللا ىلص ىبنلا نأ



_ ٣١ 

 لدت رابخألا .نم ريتكو ، « ءاودلا لزنآ ءادلا لزنأ ىذلا ناغ ووادتن »

 ةحصب .الا مينتست ال نايدألا نا ليقو ث للعلا نم ىوادتلا زاوج ىلع

 ىدؤت ال ننسلاو ضئارفلا نم اهلك مزاوللا نأ مولعم اذهو ،. نادبألا
 ةحصلاو ، ةحصلا لامكب الا .كلذ لمكي .الو ى اهلك ةلآلا لامكب الا اهلامكب

 ث حلاصلا لمعلل قغو نمل ةرخآلاو ايندلا رومأ نم ث ةريثك رومألا ةليسو

 ٠ هيغ اهلامعتساب هللا رمأ اميف حراوجلا لامعتساو

 نوكيل ريذحتلاو ريشبتلا هب مهفي ام مالحألا ريسفت نم ملعتي نأو

 ايؤر ىآ ر ةقداصلا ةيؤرلاب هتاجن تناك سانلا نم ريثكف لاب ىلع هرمآ نم

 ،.هناعبت نم صلختلاو ، هنيد ءاضق ف ةبهألا ىف ذخأف هتوم ىلع لدت

 دهتجاو ، ىصاعملا نم هنم فلس امم باتو هيلع بتع نم ربو هاياصو مكحأو

 رومأ نم ريثكل هعفني كلذكو 6 ةنسح هتمتاخ نوكيف ؤ لمعلا حالصا ف

 ٠ ملعأ هللاو ايندلا

 نآرقلا ىفو الا ءىش نم ام : بلاط ىبآ نب ىلع لاق دقو : ةلاسم د

 ةثالث ةفرعم نم دبال نكلو ع هنع زجعت لاجرلا ءارآ نأ ريغ ، هملعو هتخرعم
 وحنلاو ةغللاغ قئاوسلا امأغ قحاوللا مث لوصألا مث ى قئاوسلا ىهو ءابنأ

 ىناعم تابكرملاو ، طئاسو ملكلاو ، طئاسب فورحلا قلخ ىلاعت هللا نأل

 غولب نع رصق نايبلا دح ىلا هبتنب مل نمغ ث نايبلا ملكلل بكرم بجتو
ةنايدلا لوصأ فرعتي هناف لوصألا امأو ث ناهربلا ةماقا نع زجعو ع نايبتلا
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 5 ىهاونناو رماوألاو ى صوصخلاو مومعلا نم ةيعرشلا ىف تاباطخلا نونغو

 قحاوللا امآو ، هباسثنملاو مكحملاو س خوسنملاو خسانلاو ، رسغملاو لمجملاو

 للعلا عقي نآو ث اعرشو القع اهعضاوم ةلدألا عضوب افراع نوكي نأب

 ٠ اعضوو ايينرن تاسايقلا هوجو فرعيو ؤ اعمسو اعقو اهعقاوم

 ىبآ نع بسحأ ث رثاللو ةنسللو نآرقلل اهيلا جاتحي ىناعملا هذهو

 بجي امب ماق اذا ملعتملل لضفأ امغ هل ليق ىمركلا ديعس نب دمحم ديعس

 لالحلا ميلعت وأ ، نيدلا ىف لوصألا ملعلا نم ملعتي نأ ملعملا نم هيلع

 نا كلذ دحأ نم ىرعتي نأ بحأ الغ ، ماكحألاو لئاسملا نم مارحلاو

 نامزلا اذه ىف "ىلاا بجعأ كلذ ناك ائيسث نغ لك نم ذخأي نأ كلذو نكمأ

 لوصخلاف ، كلذ ذخألا دارفنالا نم هل دبالو هل كلذ نكمي ال ناك ناو ةجاحلل

 هنامز لهأ نم ةجاحلا تناكو ع ةجاحلل عضوم ف نوكي نأ الا ، ىلا بحأ

 ةنوعم هداتتعاو ىنعملا اذه ىلع كلذ ميلعت ناكل ملعلا رهاوظ ى اهرثكأ هيلا

 ملعب عجشت نم هنعو ، ىللا بحأ هيلا غلبو & هنكمأ امب ، هيلا ةجاحلا لهأ

 ٠ ملعب عروت نمك

 لالحلا بلطو لايعلا ىلع داهجلا كدنع لضفآ ام هنمو : ةلاسم دهب

 هيغ فلتخي امم اذه : لاق ؟ ةبسكملا كرتو ، ناوخالاب لاصتالاو ميلعتلا وأ

 بلط ناك اذا امآو ، ملعلا بلط نم لضفأ .ائيسث ملعأ الو ث ةليضف ناك ا ذا

اذاف ء ةليضفلا نم ىلوأ ضرفلاغ س ةليضف ملعلا بلطو هضيرف نشاعملا
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 نم هغرع وآ هل قستا دق ، موي لك ارارد هيلع ىرجي هموي توق دبعلل حص

 ٠ مويب اموي ناك .ولو س هجو

 نم ىلوأ شاعملا بلط ناك كلذ مدع فاخ ناو ث ىلوأ ملعلا بلطف

 ىتم ملعلا بلطي هنأو ، هللا نيد ف همزلي امع لاؤسلا دقتعيو ى ملعلا بلط

 اضيأ ملعلا بلطو ث هلايعلو هل ةبسكملا بلط ىلع ردن نمو 2 كلذ ىلع ردق
 نمل ناو س لضفلا زاحو ث ضرغلا ىدأ دقو ، كلذ ىلع ةو هللا هاطعآو

 فلكي الو ، رذعلاب ىلوأ ىلاعت هللاو بلط ردق ىتم هنآ دنتتعا كلذ ىلع ردقي
 ٠ ىهتنا ٠ ملعأ هللاو رودصلا تاذب ميلع هللاو ، اهعسو الا اسغن هللا

 نم ليلقو ، هقفت ريغ نم ةدابع ىف ريخ ال ليقو : ربتعملا هباتك نمو

 كيقو ، ةدابعلا ريثك نم ريخ ةلأسم ظفح ليقو ث ةدابعلا ريثك نم ريخ هقفتلا
 ىأرلاب ىتغأ اذا ملاعلا أطخ ليقو ث ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ةلأسم ظفح

 نم الا ىارلاب ىتخي نا ادحا عسي الو 2 هيلع روجم هباوصو 2 هنع عوخرم
 ٠ لدعلا ةمئأ راثآو هيبن ةنسوهللا باتك ىف ام ملع

 ۔ نمض ىأرلا نم وه سيلو أ آطخأف هيآرب ٦ نم لاق نم : لاقو

 ةحيحص اهاندجوغف ى راثآلا هذه ىناعم انربتعا دقف هللا همحر ديعس وبأ لاق

 صاخلا ىناعم اهيلع لمشيو ث ةرسغم ريغ ةلمجم اهنا الا رابخألا نم ةمكحم

 ركذن نأ انببحاغ ، اهريسفت ىناعم ىلا غلبي نأ رظانلا جاتحيو ث ماعلاو
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 ريغ نم ةدابع ف ريخ ال : هلو ىنعم ف انرظنخ 2 اهنم هللا حتف ام كلذ نم
 نمو ث ةدابعب الا ملع الو ، ملعب الا ةدابع ال هنأل ةدابعلا كلتل ىأ 0 هتغت

 مل ملعي ميل نمو ث املاع نكي مل دبعي مل نمو ث ادباع نكي مل ملعي مل
 ىلع هللا ة :دابع ف ريخ ال هنال ء اذه ىف لوقلا ىنعم زاجم نم اذهو ء هتفي

 ءادأل هللا هدبعت امب هلعل هملع همزلي امب هلل دياعلا ملع عم ث اههجو ريغ

 ليلق هانعم هتدابع ف ريخ الو ٧ املاع الو اهقفتم أ نكي مل اذا ٧ همزال

 ٠ ةدابعلا "ريذك نم ريخ هتفتلا

 ىلع هانعم جرخي ةدابعلا رينك نم ريخ هقفتلا ليلقو : هلوق امآو .
 رثكت مل ولو هلعل اهتفنتم املاع نوكي هنأ هانركذ ام ىضم ام امهدحأ نيهجو

 هجولاو ّ هانركذ امم 7 نوكي امم هعاط ريغ ىلغ وأ لفاونلا نم ه هتدابع

 لسوتلا ديزيو ء : همزاولو هضئارغ ن نم ةمزل ام املاع دبعلا نوكي ن [ ىنناثلا

 دعب لفنلا ربلا عيمج نم هل ةدابع ف وهف هللا ةعاط لكو ّ ةعاطب هللا .ىلا

 ةدابع | نم ريخ ملعلا ق ءرملا هنتفتف ه هل ةدابع وهف هب هللا يط امو غ مزاوللا

 باوبأ عيمجو ةالصلاو موصلا نم ءايشألا عيمج نم اندنع هل دبعتلا عيمج

  ..ه لفنلا جرخم :جرخي كلذ ناك اذا. . ربلا

 باوبأ نمأ ناك امو ث الغن ناك ولو هنم ريخو هلك هنم لضفأ ملعلاخ

 امناو ع الف ملعلا بلط نم ريخ وهف هل مزاللا ملعلا بلط دنع .ملعلا ف زبلا

عيمجل ن راك اذا ّ الت ن ناك ولو ربلا باوبأ عيمج نم يخ ملا بلط ناك



 لفن:وآ مزال نم.ربلا :باوبأ نم ءعىش.ىلا غلبي .الو ث .الصأ .ربلا .باوبا
 لاغتسنالا نم.ريخ هب لغتسي ىتح الفت ناك .ولو. هب لاغتشالا .ناكغ « هب الا

 اذا هناو ة ءايشألا عيمج ىلع اليلد ناك اذا لفاونلا نم ءايسنألا عيمجب

 ناكو ك ش هب الا اهيلا لمو ملو . اهيلع زدقي مل هريغ ء 7 نم اتيسن مزلأ

 امم اهريغ ٤ ءىشب و فنا نيح ىف اهب لغتشي ناك ىتلا مزاوللا هنالطب دعب

 ليبس ق دامجلا دنع اهلك زبلا لامعأ هلوت امأو ى مزاللا ةيدات هب غلبي ال

 نع ىعنلاو ن فوزعلا ب رمألا و ملعلا نم فصو ام كلذكو ، رحب ف ةلغتك هللا

 انئاك ربلا نم مزل ا 7 ماعلاو صاخلا ىلع اضيأ كلذ جرخيف ش ركنملا

 ناك اذاو ّ لفنلا ىلع هللا ليبس ف داهجلا نم مزلأو لضفأ وهف ناك ام

 ّ رحب . ق ةلفتكا هدنع ربلا رئاس ناكو ، لضفغأ داهجلا ناك الغن هلك كلذ

 ةلفتك هدنع بلأ أر رئاس ناكو ك لضفأ داهجلا ناك هلك الفن كلذ ناك أذاو

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا و. هللا ليبس ف الفن كلذ ناك اذاو ث رحب ف

 7 .ركنملاو عوبلا ةتاماو مالسالا ننس غايحا هيغ نألو ، مزلأ | ركنملا

 / . ملعأ هللاو ةعيرشلا ملع ف كلذ

 : اهڵ رهاظملا عدبلا نم رهظ ام ةتاماو اهننس ءايحاو ةعيرشلا نع بذلا
 بلط ناك ؛.الفخ .ملعلا بلطو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ناك اذاو

 مزال لكو ي هي ةتباثلا للعلا نم هاركذ امم يغم .دق الل لضغأ ملعلا
هئادأب الا ,لفاونلا :.نم هريغ _ .نم. الو هريغ ف .يج الم .ءاهسألا .حيمج, نم



 لهأ نم قلذلا عيمج كله امنا هناغ . رومألا ىناعم اومهفاغ « هي مايقلاو

 . ماعلاو صاخلاو ليوأتلا قيرط نم نيدبعتملا عيمج نم ةلبقلا

 كاذ ىف فلتخا دقف ، ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ةلأسم ظفح : هلوقو

 ريخ ليقو ث ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ليقو ، ةنس ةدابع نم ريخ ليقغ انعم

 ش ةنس نيعبسو نيعبسو نيعبس ةدابع نم ريخ ليقو ك ةنس نيعبس ةدابع نم

 مزال ف ةلأسملا ظفح ناك اذا اماغ ، ماعلاو صاخلا ىلع جرخي اذه انعمو

 ث مزاللا لهج دنع ةلطاب ةدابعلاو ، اذه ف مالكلل ىنعم الغ لفن ىف ةدابعلاو

 وأ تلق ث هنم ريخ مزاللا ناك كلانهغ ، مزاللا ملعب ةدابعلا تبثت امناو

 هيف نسحي كلانهف الفن هلك ةلأسملا ظفحو ةدابعلا تناك اذا امأو ، ترثك

 ىضم اميغو ، هانركذ امم هلك هيف ليق ام باوص نكميو س لوقلا ىف فالتخالا

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا عم ث هللا ليبس ى داهجلا عم ربلا عيمج نم

 ظفح الو ملعلا بلط ال هنأ ىلع لديو ث رحب ف ةلفتك ملعلا بلط دنع ركنملا

 ةلغتلا زييمت ىلع ردقي الو ، ءىش لفاونلا نم تايواستملا ف ملعلا ف ةلأسملا

 ذا ةدابعلا نم ناك امم لضفأ ةلأسملا ظفح نأ اذه ى مكحلاو رحبلا ىف

 ٠ اهترابع ىلع ردقي ال

 مهعدر ىجرب ال املكو لاقت نيغابلا برح ق ةربيك هنع ةلأسم نم هتذخأ

، لضفل ملعلا نأ لبق ناو ، ربلا لامعأ عيمج لضفأ وهو زئاجغ هب الا
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 خيشلا هب ىتأ ناو ، لضفأ داهجلا نوكي تاقوأ ىفف ضرغ ريغ هلك ناك اذاغ
 هيف نكي مل ناو هانلق ام ىلع لدي ام همالك ىفغ لفنلا ف امومع ديعس وبأ

 . هانلق ام ىلع لدي ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مم ةباحصلا داهجف ةلالد

 هللا هضرغفل نيحلا كلذ ىف هيلع مزاللا ريغ ف لضفأ ميلعتلا ناك ول هنأل

 ٠ لوطي ثحب انهو داهجلا نود مهيلع

 ٠ عرشل ١ ن ايم ب انك نم : ةلأسم وع

 لاتغ ؟ ملعلا ميلعت وأ نآرقلا ميلعت لضخأ امهيآ كلام ابأ تلأس

 نم مهنمو ، لضغآ هنأل ىلوآ نآرقلا ميلعت : لاق نم مهنم ، فالتخا هيف

 ملعلاو ، تاقثلا ريغو تاقثلا نع ذخؤي نآرقلا نأل ىلوأ ملعلا ميلعت : لاق

 ٠ تاقثلا نع الا ذخؤي ال

 : ىوزنلا ىلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيسلا نع : ةلاسم ه

 لضنفآ مآ ةلفانلا ةالصو رثألا ةءا رقو نآرقلا ء ارق نم كدنع لضفأ امو

 ٠ ؟ هلعف ناسنالا ىلع فخ ام

 داهجلا و اهلك لامعألاو ملعلا ميلعت نم لضغآ ائيش ملعن ام : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو رحب ف ةلفتك اهلك ملعلا ميلعت دنع

نم لالحلا ميلعتو ملعلا ميلعت نم لضنغأ امو هنمو : ةلأسم و
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 ريغو سفنلا سبح وهو بلقملا لامعأ ميلعت مأ هلاثمأو ماكحألا وأ مارحاا
 ٠ ؟كلذ

 سانلا ام كلذ دعبو مولعلا لثم نآ باوصلل قفوملا هللاو : باوجلا :

 . ملعأ هللاو لضفأ وهغ هيلا جوحا

 ىلع نب سيمخ نب رصان خي سنلا باوج نمو : ةلاسم ده

 ةضيرغ ننئاعملاا بلطو ةضيرف ملعلا.بلط ناك اذاو ء ىوزنلا ىدسارمحلا

 همزلي اميف هداقتعا فيك همزلبب امل ملعلا بلط نع دقف ناو امهنم ىلوألا ام

 ٠ ؟ ملعلا ب بلط نم كلذ ق

 لالحلا ساعملا نم توقلا نسفنلا .ءايحا نأ قيفوتلا هللابو ::باوجلا

 7 ملعأ هللاو ىلوآ ملعلا نم همزل ام ميلعت نم همزل ام داتتنعا عم بيطلا

 -٠ ؟ :هلايعلو هل سشاعملا :بلطو ةضيرفلا عضوم ةفص فيكو

 هل دجو نم امأو 6٧ هموب توق دجب مل نم قيفوتلا هللايو : : باوجلا '

 بلطف لالحلا هوجولا ىآ نم هيلع ردي اررد مويب موب ولو هلوع همزلي نملو

 + ملعأ .هللا و لضفأو ىلوأ ملعلا

 ه ىصورخلا ناهبن ىبآ نب رصان خنيشلا باوج نمو : ةاسه هب

 رثألا ةءارق آ ةالصلا و آ ءاعدلا لامعألا نم ناسنالل كدنع لضفأ .ملو

٨ ؟ كلذ ىل نيب ئخيسش راثآلا خسن مآ لئاسملا وأ



 ح ٣٨٩:

 راثآلا خنتنؤ .ث انملاع: هب نوكي۔هنألا رثألا ةءارق لضغألا.نا : باوجلا

 ناك الا نكمو {:هدعب:نم ىتأني:نمل هريثأتو غ رئالل ميلعتلا هيف هنأل هدعب نم
 لصحت رثألا ةءازق ءىذتبملاو ى هيف زيكفتلاو ث هل ظفحتلا نب الغاسث خسنلا

 هعدبي ام زيثأت هل لضفألاف :رقابلا ملاعلا امأو ث .خضننلا نم رثكأ ةدئاف هيف

 هغدني امم هريثأت نألا ، هملعب وهام ةءارق نم هل لضفأ ملعلا نم هسفن نم

 ملعلا :ىف ةدئاف دادزي خسنلاب ءىدنيملا ناك ناو ث رثؤملل ةدايز هسفن نم

 شضسيلف ة هل لضفألا وهف اليصحت رثكأ هلاهيف ناك امغ ث رثالل هتءعارنن نم رثكأ

 ميلعت نود اهنأ كنشالغ لغاونلا نم ىنقب ام. امأو ، ةدحاو ةلاح ىلع سانلا

 تناك ناؤ-، ةعيرشلا :ملع ةفرعم لع هب ناعتسي ىذلا ملعلاو ةعيرشلا ملع

 . ملعأ هللاؤ ةغنيزشلا ملع ميلعت ةليضف دعب ىه امناغ عضوم ريخ ةالصلا

 ريمكلا خشلا هدروآ امهغ نا : باوجلا رخآ لاؤس باوج ق لاقو

 . رحب ق ةلغنك ملعا ميلعت م ربل لامعأ عيمج نأ هلللا همحر ديعس وبا

 ركفلا قيقدتب ةعيرشلا ملع مهف ىلا ا هب لسوتي ىذلا ملعلا ميلعت نأ كالخ

 ملع ذ كلذك مهفي ىتح مولعلا آ مهفلا ىلع بلقلا ةيونثنو ّ مولعلا ف

 فتن ت ىتلا لغاونلا دنب لغاونلا ملع ةرثك نم لضفأ ةقيقحلا ملعو ةعيرشلا

 ىتتعكز دعب برغم ا انتعكر ىهو هوركم هذه كرت ناق ةبودنم ىهو ، ضئارفلا

 ّ حبصلا ة ةنس ىتعكزؤا : ةنسلا اتعكز امهو ةرخآلا ءاشغلا اتعكرو ث ةنسلا

 هوركمو.:ء اهكرت بحتسي .ال امم هذهغ ث اهتنس ىتعكر .دعب رهظلا :ىتعكرو

!.. ث , :1 "..ر : . ......ه اهكرت



٤٠ 

 دادزي بلقلا نأل لضفأ هانركذ امل هانركذ ىذلا ملعلاف هذه ريغ امأو

 ث ةديفملا راعسألا كلذك اهيغ هريختبو ث مولعلا ىلع هعالطتساب امهفو ارون

 ىلا ةميظعلا ةليسولا هنأل ، مولعلا فرشأ نم هناف ، بطلا ملع كلذكو

 مولعلا امأو ، ةحصلا ظفح هنأل لئاضفلاو ملعلا بلطو ، تادابعلا ءادآ

 نيملعلا نيذه ى مهفلا ةدايز اهملعتي دري مل اذا ةقيقحلاو ةعيرشلا الخ ام

 ملع ميلعتو ، ةعيرشلا ملع ميلعت نع اهب لغتشي ىنعأ ث امهنع اهب لغتشيو

 عيمجو موصلاو لفنلا تاولصلا ةرثكب هللا ىلا لسوتلاخ ، ةقيقحلا

 ق قارشتسا و ، مولعلا هذه ميلعت بلط نم لضفأ وه ، دارفنالا ىلع لئاضفلا

 . همهغ ىف كلذ ف كسثالو ، اهتاذل اهنم ركفلا

 ٠ قيفوتلا هللابو

 اقنعا نوكي نأ كيلا بحأ امو تلق ديعس ىبأ نع بسحأ : ةلاسم دج

 هداقتعا نوكي نأ ىلا بحأ لاق ؟ هللا هجولو هلل ةينلا دقع دعب ملعلل ملعتملا

 همزلي املو ، هينعي نآ لبق كلذ نم هينعي امل ادادعتسا و ع هلل ادبعت كلذ ىف

 ص لمجب ةعاط كرتي ال نأل ، هملعي نأ لبت همزل امل وأ ع همزلي نأ لبق
 ، هلهأ نم هداشرا ىلع ردق نم داسثرالو ، ملعب روجحم ىف لخدي الو

 ٠ ىدر نم هديفتسي وأ س ىده ىلا هدسثري نآ هتين فف ردق اممو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نسحلا نع ءاجو : ةلأسم وج

ناسللاب ملعو ث ملعلا عغانلا كلذف بلقلا ىق ملعف س ناملع ملعلا » : لاق هنآ



. ٤١ 

 نأو ع هقلاخ قولخملا فرعي نآ ملعلاا لوأ « مدآ نبا ىلع ةجح كلذغ

 مث > مضخ الا ندم الو . عشخ الا بلقت هفرعي ال هناف © هقزرو هايحأ هللا

 همركو 0 اميلع اميلح هلعجو 0 اميكح هردقو هركذ عغرو ء هردص هللا حرش

 ٠ اميركت ةرخآلاو ايندلا ىف

 نوكي نأ ىباغ ع هللا ريغل ملعلا انملعت : لاق هنأ نايفس نع ىكح دقو

 ملعلا اندف ايندلل ملعلا انبلط : كرابملا نب هللا دبع لاقو ، لجو زع هلل الا

 ٠ ايندلا كرت ىلع

 ءاملعلا : لاق هنأ نسحلا نع ءاج رفعج ندب عماج نمو : ةلأسم وج

 ، نسحف هسفنل ملاع مهنمو ، مهلضفأ اذهغ ، هريغلو هسفنل ملاع مهنمغ ةثالث

 ٠ موقلا رشآ كلذخ هريغل الو هسفنل ال ملاع مهنمو

 لجرغ ةعبرأ لاجرلا : ليلخلا لاقو ءايضلا باتك نمو : ةلأسم ده

 ملعي هنآ ملعي الو ملعي لجرو . ٥ ولأس مل اع كلذف ملعي هنأ ملعيو ملعي

 له اج لجر كلذف ملعب ال هنآ ملعيو ملعي ال لجرو ٧ ٥هوهعنف لغاغ كلذف

 ٠ هوبنتتجاف قمحأ كلذغ ملعي ال هنأ ملعي الو ملعي ال لجرو ئ هوملعف

 ترهظ اذا » : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياورلا

 ةتعلو هللا ةنعل هدلعغ لعفب مل ناغ . هملع -رهظب نأ ملاعلا ىلعغ ع دعل ١

٠ « لدع الو فرص هنم لبقي الو ع ةيقتب رذع هل نوكي نأ الا نينعاللا



 _ ت٢(ي :

 هيتفلا متيأر اذا ليقو ‘ .ةلخانلا لذعلاو ةضيزغلا فرصلا هريغ لاق . .

 . مكنيد ىلع هؤمهتاغ ي ةخست فو صل هن ا وملعاغ ناطلسلا باي,ىتآب,

 هللا دبعل لاق.هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نعو : :ةلاسم "

 ىنغي امف : 9 & هي نولمعي نيذلا : لاق ؟ ملعلا بابرآ نم : مالس نبا

 مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع نعو ٤ عمطلا :: لاتن ؟ ءاملعلا رودص .نم ملعلا
 سيلو ى ءاملعلا رثكأ امو ى ةرمثم اهلك سيلو ، راجشألا .رثكآ ام : لاق هنآ

 ى مولعلا رثكأ امو ، ةبيطب اهلك سيلو ى رامثلا رثكأ امو ڵ د شرمب مهلك

 .., ٠ ةعباخب اهلك سيبلو
 فكنتسي هملعب ملاعلا لمعي مل اذ : قافأ هنآ بلاط ىبآ نب ىنلع نعو

 ح هريغ الو هايا ملعلا عفنيب ال ملعلا لمعي مل اذا ملاعلا نأل ملعتي نآ لهاجلا

 ىلع نسحي سيل : ةنييع نب نايفس لاقو ء. .راقوألاب ملعلا عيمج ناوي

 لمعلا كرت نمو ، سانلا !! ملعا نم وهغ ملعي امب لمع نمق ٠ لهجلا سانلا

 اذك نولوقي انءاهقف نا : ىرصبلا نسحلل لجر لاقو 4 لهاجلا وهف ملعي اميا

 بغارلا ع هايند.ىف ,دهازلا هيقفلا امنا ٤ طق اهيقغ تبآر لهو : نسحلا لاتغأ

 ٠ هبر ةدابع ىلع موادمل ش هنيدب ريصبلا & هارخآ ف
٠ ! . ١3 :١ 9 

 ء ةهبشلا نولكأي ماوعلا را رابص لالحلا عمجب ملابلا لثتشا اذا لاقيو .
 راص اذاو ء .مارحلا . ن ولكاي ماوعلا ر اص ةهبشلا ,نولكأي ءاميلعلا, راص . اذاو

 . . ر . ..

اذا ءاملعلا نأل : هيقفلا لاقو ٠ ارافك ماوعلا ر اس مارحلا ر .ام ءاملعلا



٤٣ 
 س

 ىف نوعقيف نونسحي ال مهو عمجلا ف مهب نودتقي ماوعلاو لالحلا اوعمج
 نوزيمي ال لاهجلا و مارحلا نم نورذحتي ةهبشلا ءاملعلا ذخأ اذاو س ةهبشلا

 ىضتقيف مارحلا نم اوعمج اذاو ع مارحلا ف نوعتيخ ك مارحلاو ةهبشلا نيب

 ث مارحلا اولحتسا اذا نورفكيغ لالح هنأ نونظيفأ لاهجلا
 .صح

 دت متنأ نولوقيو ءاملعلاب لاهجلا قلعت ةمايقلا موي ناك اذا : لاقيو

 لوسر نع ىورو “ انعتو اميغ انعتو ىتح انوهنت .ملو انوركذت ملق متملع

 اذا ملاعلا » : لاق ؟ رشأ سانلا ىأ : لئس هنأ ملسو هبلع هللا ىلص هللا

 ٠ ملاعلا هداسفب دسغ ملاعلا دسخ اذا لانيو « دسخ

 نغ ءاملعلا نم هنامز لهآ قوفي دحأ لك نا ليذو : ةلأسم ده

 هنع هللا :ىضر قيدصلا ركب ابآ نا : ثيدحلا ىف ليتق امك ملعلا نونف نم

 مهفرعأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمعو 0 هل مهاتتأ و هللاب ةباحصلا ملعأ

 نونغو طخلاب مهقوفي نافع نب نامثعو ث ةفالخلا حلاصمو ةسايسلاب

 4 ملعلا . نونفو ةغالبلاو ءاضتلا ق مهمكحأ بلاط .ىبآ ندب ىلعو 7 ةباتكلا

 لالحلاب .مهملعأ لبج .ني ذاعمو 4 ثيراوملا ف مهضرذفأ تمباث نيب ديزو

 مهؤرقأ بعك نت ىبآو 6 ةجهل مهقدصآ ىرافغلا رذ وبأو 6 مارحلاو

 حا زجلا `نن ه ةديبع وبأو ي نآرقلا ليوأتب مهملعآ سابع نب هللا دبعو ى نآرقلل

. ملسو.هيلع هللا ىلص هللا .لوبسر بحاص يناميلا نب ةفيذحو 2 ةمألا نيما .



٤٤ 

 رساي نب رامعو ن دوعسم نب هللا دبع ىنعي هللا دبع مآ نب ىدهب مكيلعو

 ٠ ةمألا هذه ىراوح ماوعلا نيب ريبزلاو 43 لضي ال

 ةليضفب مهنم دحاو لك صوصخم نيروكذملا ريغ ةباحصلا نم ريثكو

 فو ىوتفلا ىف ىوقتلاو هتفلا ملع ىف عرب نم مهنمف ث ملعملا نونف نم

 بورضو ث ةريثك نونف اضيآ نفلا اذهلو ى مارحلاو لالحلا ةفرعمو ماكحألا

 . نغ ىف قوفي اذهو ث هعم نغ ىف قوفي اذهو ، ةفلتخم

 ملع ىف قوفي نم مهنمو س فرصلاو ةيبرعلا ملع ف قوفي نم مهنمو

 ، بطلا ملع ىف قوفي نم مهنمو ث كلفلا ملع ف قوفي نم مهنمو ث ايؤرلا ريبعت

 ، مهرابخآو مهصصقو نيضاملا ثيداحأو ممذلا خيراتو ريسفتلا ىف مهنمو

 مولعلا هذه لجأو ، هظفحو هتوالتو نآرقلا ديوجتو ةءارقلا ظفح ف مهنمو

 هب رمآ امب لمعلاو هدودح ةفرعمو ص ىلاعت هللا ةغرعم الجآو الجاع اهعفنآو

 ىلع لمعلاو ملعلا اهترمث اهلك مولعلا هذهو س هنع رجز ام نع ءاهتنالاو

 قفوم وهف هتاضرم بلطو هللا هجو هب دارأ نمف س هتداراو دبعلا ةين ردق

 هديبأتو هللا قيفوتب هلك كلذو هيلع ةجح وهغ هللا ريغ هب دارأ نمو ص ديعس

 لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحري صتخي هللاو 6 هديدستو هداىشرا و

 . ملعأ هللاو ميظعلا

ملعلا ضاب » : لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلاسم دج



 ٥ ك _

 نا : ليقو « نامع ىلا ضهنو ع ةرصبلاب رشتناو ث ةنيدملاب خرغو ةكمب

 ىبآ نب ىسوم : ةعبرأ نامع ىلا ةرصبلا ف قارعلا نم ملعلا اولقن نيذلا

 نم وهو ىناوزنلا رذنملا نب ريسثبو ، ةبض ىنب نم وهو س ىوكزألا رباج

 ىنب نم وه ةخسن فو ، بلاغ نب ىول نب ةماسأ ىنب نم اضيأ ، دايز ىنب

 كلام نب ةعاضق نم ماير ىنب نم وهو ص ىنالعجلا رينلاا نب رينمو خ عفان

 مهل رغغو هللا مهمحر ةدنك نم وهو ي ىحصفلا العملا نب دمحمو ث ريمح نم

 . . نيمآ اريثك اريخ نيملسملا عيمجو مالسالا نعو انع مهازجو

 نع ىور : لاق هنأ دمحآ نب نسحلا ىلع ىبأ نع : ةلأسم وج

 الهاج تنك اهلهأ اهتعنم ناخ الهأ ةمكحلل نأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ ارعش ىنعملا ف ليقو « الهاج تنك اهلهآ ريغل اهتلذب ناو

 هعاضأ املع لاهجلا حنم نمغ

 ملظ دقف نيبجوتسملا عنم نمو

 هنامتكب هلل نيدي نآ ملع ىذ لك ىلع ىفخ رثألا فو : ةلأسم دهب

 عفر ادهاش نأ ولو & لامعألا روهظ مهمزلي ال هنأل حيحص هبلا جتحي مل ام

 . ملعأ هللاو لدعملا ف لوقنملا كلذكو ، هنم لبقي مل بلطم الب هتداهش

ةلز : لاق ؟ ةنتف سانلا رشآ نم : مالسلا هبلع ميرم نب ىسيعل ليقو



.. &٦: 

 لمع نم ليقو ء.رينك قلخ اهيه قرغيو قرغت ةنيفسلاك ملاعلا هلز ليقو . :

 ٠ هلهج ام هملعي نأ هللا ىلع .انج ناك ملع امب

 نآ ملع ىنذ لك ىلعا قح دجويو ىنلمازلا خنيستلا ا نع : ةلاسم وي - آ ه

 ىلع ةحيصنلا بجت نيلا كلذ ىنغم ام ة هيلا جتحي مل ام هنامتكب ةلل نيدي

 3 ؟ ملعلاب ان الا نوكي < إ حصنلا وأ ضعب مضب ن نيملسملا

 كلذ ريسفت . نا. ىدنع اميغ باوصلاو قحلل قفوملا .هللاو.. ' باوجلا

 ريسفتو ث لامعألا فرسأ نم كلذ نأل ، نيملسملل حئاصنلا ىنعم ف سيل

 ليبس ئلع هنتحتسيي ال نم َمولعلا نم ١ هملغي انب ناسنالا ربخي "نأ" كلذ

 ةمكحلا عضو نم : رثألا ىف ءاج هنأل ، ةلسارملاو رخفلا بلطو ث هنب باجغالا

 " ء ملعأ ةللاو اهلهأ اهغنمآ نمك اهعضوم ريغ ف
. 

. 
2 

 لماز نب ديعسنب حا خيشلا نمز هنآ دجويو : ةلاسم هه
 اولصو اوماق املف ى ةعاسلا ودب كلذ اونظف ىلايللا نق:ةليل اولوطتسا مهنأ

 ة هللا ءاسن ام اولصو اوحسمو اوماننو ، هللا ءاسث ام اودقرو ث هللا ءابش .ام

 نا مئاهبلا ىلا اورظنا : حلاص خيشلا مم لاتت ش هلاح ىلع ديللا اودجو

 تناك .رجتست مل تناك ناو ةعاسلا ةليل ةليللا هذه تسيلخ رجتست تناك

. ملع هللاو ةعاسلا ةليل ةليللا هذه
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 . تلا ىه ىهو ةيربلا ديبس ع ةيورملا رايخالا ق

 .ر سايقلاو عامجالا قو ةعي رذلا لوصا هيلع قلعتت

 . :7 .مه ه تالكشملاو رافنال ١ ق لئاسم هيقفو

 أدبن مثأ لهلا ةكرب -نب دمحمت نب هللا دبع دمحم ىنبآ عماج نمو ا

 امب قلعتت تلا ملسو : هيلع هللا :ىلص ئبنلا نع ةيورملا رابخألا ركذب

 ةّخنص اف اوعزانتو َ اهليوأت ف اوفلتخا دق ءاهقفلا ناك ناو ك ةعيرشلا ماكحأ

 هقفتملا ةجاحل كلذو ء ةعيرشلا نيد لوصأو هقفلا دعاوق اهنأل ث اهب مكحلا

 `-“ة 'ح اهيناعم ىف رابتعالاو ن اهيف رظنلا :نع اهئانغتسا ةلو س كلذ ىلا

 . هتاهمأو هقفلا لوص فرعتي نأ ملعلا ف هقفتلا دارأ اذا هيلع بجاولاغ

 هيرجيو همضوجممف اهنم مكح لك:لمجيلو ، ةحيحص لوصأ ىلع هؤانب نوكيل
 تاجاجتحالاو ، ةحيحصلا ةلدألاب كلذ ةفرعم ىلع لدتسيو ، هتنس ىلع

 ةلع ةجحلا الو غ ةلع ليلدلا الو ء اليلد ةلعلا ىمسي اال نأو ے ةحضاولا

 7 غ قفتملا قافتاو ّ قرتفملا . قارتفا مكح ملعيل كلذ ىناعم نيب قرغيلو

 كلذ ة ةفرعم نمم ريثك مهيلع بهذ امبر انباحصأ ىهقفتم نم أماوع تيآر

ةنك صاوخلا ركني امن موصخلا لحمو رظنلا نع ملكتيو ث هانزكذ' ىذلا



_ ٤٨ _ 

 ١ ولننو > اهعضوم ريغ ٢ ةظفللا ١ وفصو امير مهنأل > كلذي ةفرعمل ١ لهآ نمو

 ٠ اهنكامأ ريغ ىف اهولمعتسا و & اهلهأ ريغ ىلا ةجحلا

 ركذن نحنو ئ هيلا انبرقي امل مهاياو انقيغفوت هلأسن ىلاعت هللاو

 ىف هللا ىلا بغري ام كلذ نم نيبنو ىناعملا هذه نم اذه انباتك ىف اذه دعب

 ٠ كلذ ىلع هتنوعمو هقيغوت

 © ليسارملا رابخأ اهنمغ ا ليون ى ءاهتفلا فلتخيو ع ةعيرشلا لا ماكحأ امب

 ث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلا ىعباتلا ىوري نآ وهو

 ىبنلا نيبو هنيب نوكي نآ بجيو ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دهاشي ملو

 ىباحصلا نم عمس دق نوكي نأ امأ ع هركذي الخ ىباحص ملسو هيلع هللا ىلص

 حص دق نوكي وآ ؤ هربخأ نم إ نم ركذ ىلا جتحي ملو هل ىور دق ام ىلع رصتقاف

 ىباحصلا كلذ نع رابخألاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلا هدنع

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هدنسيو

 ىلص ىبنلا نع ربخلا لجرلا ىوري نأ وهو ميطاقملا رابخآ اهنمو

 كرت ا ذا % هدانسا ىف هركذي الف الجر طسولا ىف طقسيف ملسو هيلع هللا

 نم فوقوملا ربخلا اهنمو س لجرلا كرت ثيح ىلا ربخلا عطقنا لجرلا كلذ

امهيلع ربخلا قفويف ىعباتلا و ىباحصلا نع ربخلا ىوري نآ وهو رابخألا نم



٤٩ 

 نم ركذي الو ع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورت ىتلا.ىهو ع ننملا رابخأ

 ٠ اهتحص ىلع دمتعيو هياحصأ نم هنع اهاور

 هب ىمتني نآ ىلا ربخلا ىوارلا ىوري نآ وهو ةفيحصلا ربخ اهنمو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا روكذملا كلذ دري ملو هدج نع هيبآ نع لوقيف لجر ىلا

 ٠ ةفيحصلا ربخ ىمس هوحنو فصولا اذه ىلع ربخلا ناك اذاف ث ملسو

 ىبنلا نع ربخ درو اذا وهو ، صتانلا ربخلا ىلع دئازلا ربخلا اهنمو

 دحأو رخآ هجو نم اضيأ ربخلا كلذ ىورو س هجو نم ملسو هيلع هللا ىلص

 مل ةدئاخ هيغ نأل ، نيربخلا نم دئازلا لمعتسا ظفل ةدايز هيغ نيربخلا

 نأ زوجي دق امل هعم ىناثلا ىوارلا اهدروي ملو س رخآلا ربخلا ىف ركذي

 دهاش رخآلاو ، هب ربخآ ىذلا عضوملا ىلا ةصقلا دهاش امهدحأ نوكي

 دهاشي مل ام دهاشو رخآلا عمسب مل ام عمسيخ ، اهرخآ ىلا ةصقلا

 ٠ رابخألا نم دئازلا لامعتسا دجو كلذلغ . رخآلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري نآ الثم وهو ةضراعملا رابخأ اهنمو

 ، اعيمج ناعفريغ كلذ رصحب رخآ اربخ ىوريو ص ءىش ةحاباب اربخ ملسو

 ، خوسخنملاو اهنم خسانلا ملعيل خيراتلاب رخآنملا ىف اهنم مدقتملا رظنيو

 لبق دجسف هتالص ف ىهس هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام وحن

 خسانلا ف سانلا فلتخاف ، ميلستلا دعب دجس هنآ ىورو ث ميلستلا

 . رخأتملا نم اهنم مدقتملاو س خ وسنملاو اهنم

( نئازخلا _ ٤ م )



 هللا ىلص ىبنلا لوق لثم وهو ، رابخألا نم ماعلاو صاخلا اهنمو
 ةالصلا بجوي مومع اذهف « لصخ ةالصلا كنتكردأ ام ثيح » : ملسو هيلع

 ىف ةالصلا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو ث عضوم لك ف

 ناكغ ، لبالا نطاعمو قيرطلا ةعراقو مامحلاو ةلبزملاو ةرحنملاو ةربتملا

 ضرتعي صاخلاف س رخآلا ربخلا مومع لمتسثا ام ضعب صخ ربخلا اذه

 ىضقي رسغملا ربخلا كلذكو \ صاخلا ىلع ماعلا ضرتعي الو 4 ماعلا ىلع

 ٠ رسفملا ىلع لمجملا ىضقي الو لمجملا ىمع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام وحن وهف خوسننمل او خسانلا امأو

 الو اهوروزغ الآ روبقلا ةرايز نع مكنيهن ذ دق تنك » : لاق هنأ ملسو

 ٠ « ارجه اولوقت

 اهودقع اذا مهتاعيابم ىلع اهليوأت ف سانلا عزانت ىتلا رابخألا اهنمو

 هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام اهنمو س مهنيب طورش ىلع
 عيبي نأ وهو ، هنم عيبلا لاطبا ىلع قفتا ام اذه عيب ىف نيطرش نع ىهن

 نمثب امالغ هل ىرتشملا عيبي نآ ىلع مولعم نمثب هريغل مالغلا لجرلا

 ٠ ةمألا قافتاب ميبلا ف زوجي ال هوحنو اذهف ، هيلع ناقفتي نمثب وأ مولعم

 ىلص ىبنلا نع ىور ام وحن وهف هداسفو هزاوج ىف اوفلتخا ام امأو

هرهظ رباج طرشو ث اريعب هللا دبع نب رباج نم ىرتشا هنآ ملسو هيلع هللا



_ ٥١ 

 ٠ طرشلا لطبأو عيبلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا زاجاف ث ةنيدملا ىلا ةكم نم

 طرتسثاغ اهقتعتل ةريرب ترتشا ةشئاع نأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو
 ء طرشلا لطبأو عيبلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا زاجأف هسفنل اهءالو

 ٠ « قتعأ نمل ءالولا » : لاتو

 بسنلا ةمحلك ءالولا ةمحل » : لاق هنأ هنع ىرخآ ةياور فو هريغ لاتق

 طرتسثاو اراد عاب ىرادلا ميمت نأ ىورو عجر « بهوت الو عابت .ال

 فلتخاو ث طرشلاو ميبلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لطبأف ، اهانكس

 . ةنس ىنكسلا طرتشا هنا : مهضعب لاقغ ، ىنكسلا ةدم رادقم ف ةاورلا

 هذه نوكت نأ لمتحيغ ث هتايح مايأ ىنكسلا طرتشا هنا مهضعب لانتو

 ولص ىبنلا نوكي نأ لمتحيو ث اخوسنم اهضعبو اخسان اهضعب رابخألا
 ` .. مهءارآ اهيف اودهتجيل رابخألا هذهو مهكرت ملسو هيلع هللا

 زوجي ال ام طرتشا هنل زئاج ريغ هطرش ناك ةريرب ربخ نآ اندنعو

 : هلوقب بسنلاك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هلعج ىذلا ءالولا وهو هكلمت
 كلذلغ ، ربخلا اذهل هكلمت زوجي ال بسنلاو « بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا »
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هلطبأ

 ةكم نم هبوكر طرتستا اذا ريعبلا عفن ف هللا دبع نب رباج ربخ امأو
 ىور دقو ٠ ةيراعلا ىلع ناك هنأو عيبلا دنع سفن ىف نكي مل ةنبدملا ىلا

 ىذلا ربخلا نوكي نآ لمتحي هناخ ىرادلا ميمت ربخ اماو ٠ اضيأ اذه
حصي الغ ث هتايح ةدمب ةلاهجلاو هتايح مايأ ف رادلا نكس عيبلا ف طرتشا



_ ٥٢ 

 ططرىن ناك ولو ، طرشلا و عيبلا لطب كلذلو ع مولعم ريغ كلذ نأل ث اهعم عيبلا

 طسق هل طرش اذا عيبلا نأ الا ، ازئاج عيبلا ناكل ةمولعم ةدم ىنكسلا

 ٠ ملعآ هللاو عيبلا زاج مولعم ءىن نمثلا نم

 رخآلاو العف ىفني امهدحآ ناربخ درو اذا هنمو : ةلأسم ده

 ٨ امهنم رخأتملا نم مدقتملا ملعي مل اذا ىلوأ تابثالا ناك هتابثا بجوب

 ةحابالاو رظحلا ى انباحصأ هيلا بهذي ام اذهو ، خوسنملا نم خسانلا الو

 ةفوقوملا رابخألا امأو ، ىنعملا اذه ىف ىعفالا ىنتفاو دقو ، رماوألاو

 نود ضعب هن ديرأو رخأتملا نم اهنم مدقتملا ىلع ةلالدلا بلطو اهضراعتل

 برشلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىور ام وحن ء ضعب

 ٠ امئاق

 ناكو س نيربخلا فقوتت بجوف ، مئاق وهو مزمز نم برش هنآ ىورو

 ةيآلا هذهف ( اوبرشاو اولك ) : ىلاعت هللا لوت وهو لصألا ىلا عوجرملا

 صخي نأ الا \ براسشلاو لكآلا اهيلع ناك لاح ىأ ىلع برشلاو لكألا حيبت

 ٠ لاومألا ضعبو تاقوألا ضعب ف ةلالد كلذ

 ٠ داشرالا باتك نم : ةلأسم وبع

 ةالصلا » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لوقت لثم ماعلاو صاخلا امأو
 تتو لك ىف مومع اذهغ ، « رثكيلف ءاس نمو دلقيلغ ءاسث نمف عوضوم ريخ
دعب ةالص اال » : ملسو هنلع هللا ىلص ىبنلا لوقت هيلع ضرتعملا صاخلا و



_ ٥٢٣٣ 

 ىتح حبصل ١ ةالص دعم ةالص الو 6 سمشل . برغت ىتح .رصعل ١ ةالص

 ٠ ) سمشلا علطت

 نيتقولا نيذه ف زوجي هناغ مزاللا لدبلا ف الا حيحص : هريغ لاتقو

 زوجي ال س تاقوألاب ةدودحملا ةتقؤملا ضئارفلا تاولصلا كلذك ىلصي نأ

 مومعلا ةلمج نم ةالصلا ىف صاخ ىنعملا اذهو س تقو لك ىف ىلصت نأ

 كرت الا رفكلاو دبعلا نيب ام » : مالسلا هيلع هلوق كلذكو س هركذ ىذلا

 نعو ح ءاسفنلاو ضئاحلا نع اهئمطخب صاخلا اهيلع لخدف س « ةالصلا

 ىف ةالصلا دبعت طح دق ءالؤه ناغ ث ةتبلا مالكلا قيطي ال ىذلا سرخألا

 ٠ ملعأ هللاو كلذ مهلاح

 ء صاخلا ىلع ضرتعي ال ماعلاو ، ماعلا ىلع ضرتعي صاخلاغ : عجر

 ليلدلا ٠ لكلا عفري نأ ٠ ةقيقح خسنلا نأل اخسن نوكي اذه لثم سيلف

 طقست امو ) : ىلاعت هللا لوق سنجلا قرغتسي ال مومعلا نا لات ام ىلع

 ىف الا سباي الو بطر .الو ضرألا تاملظ ف ةبحالو اهملعي الا ةرو نم

 هللا ىلع الا ضرألا ىف ةباد نم امو ) : لجو زع هلوتو س ( نيبم باتك

 . صوصخلا هيغ لخدي نأ زوجي ال ماع همكح اذهغ ، ( اهنتزر

 باتك نم مكح هيغ ءاج ام وه نيدلا لوصأو اضيآ داشرالا باتك نمو

 عامجا :نم وآ ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنس نم وأ ، ىلاعت هللا

قغاوي لوقب ىتفملا ىتفأ وأ مكاحلا مكح اذاغ ى ةمألا ءاملع نم نيدتهملا



٥٤ 

 لوقي نآ هريغل زوجي الف ث اهلثم وهو اههبسنأ امو ةثالثلا لوصألا هذه

 لصأ عيمج هفلاخ ولو س هفالخب لاتق نم عيمج ىلع قدصملا وهو ث هفالخب

 . مهلك ضرألا

 فرع ام عرفلاو هريغ مكح هب فرع ام لصألا ليقو : ةلأسم ده

 ىلع بجاولاغ ؤ ةجيتن عرفلاو مولعلا ةمدقم لصألا ليقو ث هريغب همكح
 ىلع هؤانب نوكيل هتاهمأو هقفلا لوصأ فرعي نآ ملعلا ف هقفتلا دارأ نم

 لدتسيلو ، هتنس ىلع هيرجبو هعضوم ىف مكح لك لعجيل س ةحيحص لوصأ

 ةلعلا ىمسي ال نأو ، ةحضاولا تاجاجتحالاو ةحيحصلا ةلدألاب كلذ ىلع

 قارتفا ملعيل كلذ ىناعم نيب قرفيلو ث ةلع ةجحلا الو س ةلع ليلدلاو اليلد

 . قفتملا قافتاو قرتفملا مكح

 ةضافتسا ةغللا لهآ ةرابع ف عامجالا ىنعم ةقيقحو : ةلاسم ده

 لك نأ تبث اذاغ ى مهيلا عامجالا بسني نيذلا ةعامجلا ف هراشتناو لوقلا

 كلذ فيضأ ث نوقابلا هركني ملف مهضعب هب لاق وآ هلاق دق مهنم دحاو

 تعقوو ث هب اضرلاو ء هل مهنم ريرقتلا ىنعم ىلع مهتعامج ىلا لوقلا

 ٠ ملعأ هللاو اعامجا مكحلا كلذ راصو ث هئاضماب مهنم ةميزعلا

 مآ مكانلعج كلذكو ( : ىلاعت هللا لوقل ةجح عامجالاو : ةلأسم وج

ئ ) اديهش مكيلع لوسرلا نوكبو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو



 هيلع لوسرلا لوتلو ى مهيلع لوسرلا ةداهسثك سانلا ىلع ءادهش مهلعجف

 ٠ « لالض ىلع ةخسن فو أطخ ىلع ىتمأ عمتجت .ال » : ماللا

 الا ملعي ال عامجالا نآ اندنع حصألا : مهضعب لانو : ةلاسم ده

 مث لوق ىلع نوكي ناك ةباحصلا ضعب نأل ث هيلع رصعلا لهآ ضارتناب

 باطخلا نب رمعل اتخا وم ناك هنآ بلاط ىبآ نب ىلع نع ىوري امك س هنع مجرب

 زاوج ىأر مث ع دالوألا تاهمأ عبب ميرحت ىلع همايأ ف هنع هللا ىخر

 نيب ىواس هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابآ نآو ث هتفالخ مايأ ف نمهعيب
 مهنيب باطخلا نب رمع لضاخ مث ، فلاخم هل نكي ملو ث ءاطعلا ف سانلا

 ناك ولو ى بلاط ىبآ نب ىلع مهنيب ىواس مث ى فلاخم هل نكي ملو ءاطعلا ف

 مهيلع زوجي ال اذهو س عامجالا اوفلاخ دق هريغو ىلع ناكل تبث دق عامجالا

 ٠ هانركذ ام ةحص ىلع اذهب لديف

 عامجا نيملسملا نم نامز لك لهآ نم عامجالا ليقو 2 ةلاسم ه

 مهنم دحاو لجر ناك ولو فالتخا مهنم فالتخالاو ،۔ ىآر لهآ اوناك اذا

 عامجالا ىلع قبس دق همكح ناك هنامز لهأ ملاع ناكو ، لوت ىلع قبس"

 ىف ءاملعلا هعزانبي ملو لاتت نا كلذكو س كلذ ىلع هعابتا هفلخ نم ىلعو

 ٠ ملعأ هللاو اضيأ اعامجا كلذ ناك هل اوملسو ، هرصع

 ةيألا كلذك ، فاصنالا و لدعلا باتك نم ةبختنم اهلعل : ةلأسم ده

نبا مهفلاخو ئ اير ديم ادب لوقنلا و موعطلا ق لضافتلا ىلع تقبطآ دق



٥٦ 

 , ف ابرلا نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقلو ث انم سابع

 نع رهظو ىآر ىلع ةمألا تتقبطأ اذاو ، « نايعألا ف عقي الو ةئيسنلا

 ث ىعارت ةياورلا نأ عيمجلا قفتاف هريغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةياورلا ىلا مهليواتأ نع اوعجر ناف ك ءاملعلا ليواقأ نم لوق نوكيو
 ليواتأ نم الوق ةياورلا تراص مهيأر ىلع اوتبث ناو ء اعامجا تراص

 نيلوقت مهتتابطاو ةياورلا ريصت كانه اوركني ملو اوتبطآ ولو س نيدهتجملا

 فوع نب نمحرلا دبعل ىرج ىذلاك ، مهفالتخا ردق ىلع ث ةعبرأ وأ ةثالث وأ

 نيرجاهملاو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع رواش نيح ص هنع هللا ىضر

 ه هيلع اوفلتخاف ، هيغ ءابو ىلع ماشلا مهماحتقاو مهحاتنغا نأش ف نيلوألا

 ةخيسمب اعدو ث مهفالتخاك اوفلتخاو ، راصنألا ارواسثو اوعفترا لاق مث

 ناكو فوع نب نمحرلا دبع ءاجف ث ةنيدملا ىلا عوجرلا ىلا اوننفناغ سئيرق

 هللا لوسر تعمس املع اذه نم ىدنع نا لاقف س هتجاح ضعب فق ابيغتم

 5 هيلع اومدقت الف ضرأ ف هب متعمس اذا » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلض

 : لانتو س رمع هللا دمحف « ارارغ اهنم اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب عقو ناو

 نب ةديبع وبأ هل لاقغ ٠ هيلع اوحبصأف رهظ ىلع حبصم ىنا سانلا اهيأ

 : ارمع هل لاقف ؟ نينمؤملا ريمأ اي لجو زع هللا ردق نم ارارغأ حارجلا

 . ثيدحلا ٠٠٠ هللا ردق ىلا هللا ردق نم رفن معن ةديبع ابأ اي اهلاق كريغ ول

 ىندآ نم ردص ١ ١ ذا هي لمعلا عسيو هلوق ريصي . امنا مهضعب لاتقو

ىوس ام ؟رطيو ئ ةعبتم ةنس هناخ مهلضافأ نم .ردص اذا امآو 7 ةباحصلا



 ۔ ٥٧ _

 كلذكو ، ثيراوملا ف هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نع ردص ىذلاك كلذ

 ملسو هينع هللا ىلص هللا لوسر نم عمس الجر هللا دشنأ : لاق ىتح رمع

 ىلص هللا لوسر تعمس : فوع نب نمحرلا دبع لانف ، ائيس سوجملا ىف

 اضيأ رمع لاقو س « باتكلا لهأ ةنس مهب اونس » : لوقي ملسو هيلع هللا

 نينجلا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عمس الجر هللا دشنأ لانن نيح

 امهادحا تمرغ نيتيراج نيب تنك : ةغبانلا نب كلام نب دمح لاقف س ائيش

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيغ ىضقف ث اتيم انينج تقلأغ صقسششمب ىرخألا

 ٠ ةمآ وآ دبع ةرغب ملسو

 اهنع ىفوت دقو س قشاو ةنبا عوزن ةلأسم ىف دوعسم نبا لوق كلذكو

 اباوص ناك ناغ ىآرب اهيف لوقأ : دوعسم نبا لاتق ث اهل ضرفي ملو اهجوز

 هنم هلوسرو هللاو ، ناطيسثلا نمو ىنمف أطخ ناك ناوع ىنم مث هللا نمغ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ هغلبغ لثملا قادص اهل بجو ناغ نائيرب

 هللا لوسر دعب ترهظ ةنس ف لصألاو ، قثاو تنب عوزنل مكح كلذك

 . نيملسملا ليواقأ نم هلوق دعب اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 عنمو ضعب هزاجاغ داحألا رابخاب تبثي له عامجالا ىف اوفلتخاو

 هب تثب امك داحآلا رابخأب تبثي تبثي عامجالا نآ حيحصلاو ، نورخآ هيغ

 تثب الغ طوبضم يغ عامجالاو ةطوبضم ننسلا مهضعب لاقو ڵ ننسلا

رابخأب تبثي عامجالاو ةنسلا نأ حيحصلاو . داحألا رابخأب عامجالا
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 بولقلا هيلع عمج ثيح ميكحل ١ نآرقلا هب ىلاعت هللا صخ ام الا داحألا

 ٠ داحلا نع ىنغنساو

 لهآ نا ملعلا لهآ رثكأ لاقو . مهنم فلاخم هبغ ذخؤب الو ملسو هبلع

 ء عامجالا ةحص طرش كلذ ناك هيلع اوعمجأ ىذلا ىلع اوضرقنا اذا رصعلا

 ٠ هيلع رصعلا لهآ ضرقنب مل ناو ةجح راص ةرم عامجالا مقو ١ ذا لوقو

 ء هلثم وأ هل عرغ وهآ عامجالا هبسنأ امعو ناهبن ىبأ نع ة ةلاسم ه

 ء هل عرف هنأب هيغ ليق هنآ ملعأ ال لاق ؟ لصأب سيل هل عرف هنا ليق له.

 لصأ هنأب كلذكو % هلثم هنآ الا لاح ىلع جرخي هيغ نوكي نأ هينب الو الكل

 انكو 6 ةلسملا هذه ف مالكلا انم ىرج امل نكلو 6 لوقلا نم حيحصل هنأو

 ، عامجالا عرغ هنا : نيرضاحلا ضعب لات عامجالا لثم هنآ نيلئاقلا نحن

 غىشلا هبشأ هنأ نيملسملا نم ملعلا لهأ نع رثألا ى ءاج امب انضراع امو
 نع هنطاب ق ١ ذه نع هل صوصخ ىآو 6 صاخ كلذ لاق ٠ عامجاب هلثم وهغ

 هلو الا ىأرلا وآ نيدلا ىف ءىشب سيل ناك ناو ى معن هنم دارمل هيغ هرهاظ

 ملعن الو % همومع ثحت لخا دو 0 هصوصخ نم ا ذه ناف 6 مومعو صوصخ

وأ هللا باتك نم ملعلا نونغ نم نفلا ف همكح ءاج ام نيدلا ف لوصألاو
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 هللا مهلعج نيذلا نيقحملا عامجا نم وأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس
 امو ، هنم ائيسث وآ كلذ هبسأ ملو ، نيرخآلاو نيلوألا نم نيدلا ف ةجح

 هنالخ زوجي .ال ىذلا نيدلا لوصأ نم اذهخ ، هعقوم عقوو هانعم جرخ

 نع مالسالا ف هيف نأب اريثك هل مالك عم نيدب الو ىأرب لهجي الو ملعب
 ىف دجوي اذه وحنو ث هلتن همالك نم اندروأ ام اذهو ث ماكحألا ضماوغ

 ىف كل ىباوج نع ةيافك هيغ ام دجت هيغ رظناف ث هللا همحر هنع ربتعملا

 ( .اذهو اذه

 فشكلا دارملاف ديؤي هفلاخ املو دجوي اذه ريغ ءىش كدنع ناك ناو

 قحلا ناغ ، هباوص انل ناب نا هب لمعنل هيلع علطن بحن اناغ س كنم هل

 ىف ىدامتلا نم ريخ قحلا ىلا عوجرلاو ، مبتي نآ ىلوأو عمسي نأ قحأ

 حاضيا ىلع ةجحلا مار نم ىلع ةمئال .الو بتع الو جرح الو لطابلا

 ء قحلا سمتلن نحنو لضفألا لمعتسيو لدعألاب ذخايو لذرألا عديل ع ةجحملا

 ئزجو ي الوح هنع ىغبني الو الدب هب ىضرن الو هانذخأ هاندجو ثبح نمو
 ٠ اننويع انل باعملا ريغ ىلع ىدهآو ائرصن نم لك اريخ هللا

 ح ( نيقداصلا مم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيآ اب ) : هللا لاقو

 مثالاب ةزعلا هتذخآ هللا قتا هل ليق اذاو ) ، هللا هعضو ىذلاك اونوكت الو
 يبس ىلع الو كلذك هللا انلعج الغ ( داهملا سئبو منهج هبسحف
 ح هللا مهاده نيذلا كئلوأ هنسحأ مبتيف.لوقلا ممتسي نمم نكلو ، كئلوأ

٠ بابلألا ولوأ مه كتلوآ
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 لسرأ نم عيمج مهضعب لاقف ةمألا ف سانلا فلتخا : ةلاسم ده

 نجلا نم رغاكو نمؤم نم هتمآ مهغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا

 نب بطاح لوق هليلدو 4 جوجأمو ج وجأيو ىنثوو ىسوجمو ىباتكو ي سنالا و

 سقوقملا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلسرأ دقو ث ةعتلب ىبأ

 ةراشب ام ىرمعلو : لانت نأ هب هبطاخ امم ناكغ هبطاخغ ةيردنكسالا كلم
 اناعد امو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب ىسيع ةراشبك الا ىسيعب ىسوم

 كردآ ىبن لكو ليجنالا ىلا ةاروتلا لهأ كئاعدك الا نآرقلا ىلا كايا

 ىبنلا اذه كردأ نمم تنأف ، هوعيطي نآ مهيلع قحلاف هتمآ مهغ اموق

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىف ناك هنآ كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق اضيآ هليلدو

 سانلا اهيآ اي ) : لجو زع هللا لوقب مالسلا هيلع ليربج هيلع لزنف رفس
 سانلا هيلا راثغ هنوص اهب مغرف ك ( ميظع ءىش ةعاسلا ةلزلز نا مكبر اوقتا

 تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت اهنورت وي ) : هلوق غلب ىتح مهيلع اهآرتقغ

 ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتو اهلمح لمح تاذ لك مضتو

 « ؟ وه موي ىأ نوردتأ » : مالسلا هيلع لاقخ ( ديدش هللا باذع نكلو
 ثعب ثعبا مق مدآل هللا لوقي موي » لانف ح ملعأ هلوسرو هللا : اولاقف

 نوعستو ةعست فلآ لك نم ذخؤي موي : لاقغ ؟ رانلا ثعب امو : اولاقف ح رانلا

 عضتو ، ريغصلا بيسي كانه ةنجلا ىف مكنم دحاوو 4 رانلا ىلا ةئامعستو

باذع نكلو ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتو ث اهلمح لمح تاذ لك
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 نحن نيا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب باحصآ لاتغ « ديدش هللا

 نيتقيلخ مكعم ناف اورشبأ » : مالسلا هيلع لاقف ؟ هللا لوسر اي ذئموي

 ةئامعستو نوعستو ةعست جوجأمو جوجأي هاترثك .الا ءعىن عم اتناك ام لق

 ٠ « ةنجلا ف مكنم دحاوو رانلا ىف

 ىلع موتتن ال ةعاسلا نأ عامجالا نم هيلع دقعنا ام اضيأ ليلدلاو

 5 رافك مهو موقتل ةعاسلا هيلع موقت نمم ةمألا هذه رخآ نآو س نمؤم

 ىتح ةعاسلا موقت نل » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لونو
 سودل ةيلهاجلا ىف ناك نثو « ةصلخلا ىذ ىلع سود ءاسن تايلآ برطضت

 نمآ نم عيمج هتمآ نا مهضعب لاتغ ، هتمأ نم نهنأ نيكرسنم ىلع نينثاف

 ةئجرملا نم ةيضاملا بهاذملاو قارتفالا كلذ ةلمج ف لخدو هقدصو هب

 ةلوقملا هذهغ ةمسجملاو ةهبسثملاو ، ةيضابالاو جراوخلاو ىعيشلاو ةيردقلا و
 ليمتو س بولقلا ىلع بلاغلا وهو ليلد ىلا جاتحي نأ نم حرنآو رهظأ

 ىتمآ قرتفتس » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتق دتو س سوفنلا هيلا

 ىعدي مهلكو ةيجان ةدحاو الخ ام رانلا ىلا اهلك ةرغ نيعبسو ثالث ىلع

 ٠ « ةيجانلاا كلت

 مهيغو % هقدصو هب نمآ نمف نوحلاضلا مه ةمألا نا مهضعب لاتو

 ةمآ سخ متنك .( : لجو زع هللا لاق ث لئاضفلاو راثآلا و رابخألا تءاج

:« ( هلللب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت . سانلل تجرخأ
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 نمو ث ( لبن نم نيملسملا مكامس وه ميهاربا مكيبآ ةلم ) : ىلاعت هلوقو

 : لاق ثيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره ىبأ ةياور رابخألا

 متنأ لب لاق هللا لوسر اي كناوخاب انسل اولاق ىناوخا تيأر ىنأ تددو »

 ء ضوحلا ىلع مهطرغأ انأو ، ىدعب نم نوتأي موق ىناوخاو ، ىباحصأ

 ارغ نوتأي مهنا : لاق ؟ كنمآ نم كدعب نم ىتأي نم فرعت فيكو اولاق

 ىتمأ نم الاجر نداذيلو ، ضوحلا ىلع مهطرغفأ انأو ءوضولا نم نيلجحم

 ٠ ثيدحلا ٠ « لاضلا ريعبلا داذي امك ىضوح نع

 ؟ اناميا بجعأ قلخلا ىأ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقتو

 . نحن : اولاق ؟ نونمؤي .ال مهل امف مهبر دنع ةكئالملا لاق ڵ ةكئالملا اولاق

 ؟ نونمؤت ال مكمل امغ ىنم نوعمستو نورت ىباحصأ متنأ : لاق كباحصأ

 ىدعب نم نوتأي موق اناميا قلخلا بجعأ : لاق ، ملعأ هلوسرو هللا : اولاق

 نوتأي موق ىتمآ ريخ : اضيآ لاق ، هب نونمؤيف ساطرق ق اداوس نوريغ

 تاجردلا مهل كئلوأغ ىنوري ملو ىرمأب نولمعيو ىب نونمؤي ىدعب نم

 هلوأ ىردي ال ثيغلاك ىتمأ » : هلوقو ج ةنتفلا ىف قمعت نم الا ىلعلا

 ٠ ) هرخآ مآ ربخ

 ٠ داشرالا باتك نم : ةلاسم وبع

 ق هنايثاو هزاوج ىلا مهضعب بهذغخ سايقلا ق ساانلا فلتخا

هيقنو ديحوتلا ف هتابثا ىلا مهضعب بهذو ع اعيمج ماكحألاو ديحوتلا
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 ء ديحوتلا ىف هيفنو ماكحألا ف هتابثا ىلا .نورخآ بهذو { ماكحألا ى
 ١

 . اعيمج نيلاحلا ف هيفن ىلا نورخآ بهذو

 ءىشلا هيبن وه هسفن ىق سايقلاو ليصأتل جتن ةثداح لك : هريغ لان

 ٠ ملعأ هللاو هب مكحلاو هريغب

 ةلأسم تءاجو ةفصو لصأ اهل ةلأسم تءاج اذا لبقو : ةلأسم ده

 . ملعأ هللاو ةفصلا ىف اهلثم اهنأ ةفصلا ى اههبشت

 دهتجاو ساق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو : ةلاسم ده

 لوسر اي : تلاقف هتلأس امل ةيمعتخلا نأ كلذ نم “ ثداوحلا ضعب ق

 ةضيرف هتكردأ دقو ث ةلحارلا ىلع كسمتسي .الو ريبك خيس ىبآ نا هللا

 كيبأ ىلع ناك ول تيآرآ » : ملسو هيلع هللا ىلص لاتغ ؟ هنع جحأف جحلا

 5 « قحأ هللا نيدغ : لاق معن : تلاق ؟ هنع ةيضاق تنكآ هيتيضقف نيد

 ث سايقلا هجوب اهغرع امب لالدتسالاو س اهكرتو اهل هبس دقف ح ىلوأ لانت وأ

 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع هللا ىخر باطخلا نب رمع لآسو

 تيأرل » : ملسو هيلع هللا ىلص لاتغ ، تلبتف مئاص انآو تششه

 دهتجا : ليقو « كلذك كاذخ : لاق .ال : لاق ؟ ارطفم تنك كاف تضمضم ول

 ٠ هيأرب وزغلاو بورحلا ىف

نم ةراهطلا ةداعا بجوت تناك اهنأ .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورو
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 ءاقتلاب دحلا بجي فيك : لوقنو لاسكألا نم لسغلاو ، ةثيبخلا ةملكلا

 ةراهلحلا ضيقن ىرت تناكو ء لسخلل ىنعت ءام نم عاص بجي الو نيناتخلا

 ريثك سايقلاب لاق دقو ث انباحصأ هيلا بهذي ام ىلع هيلع دمعتملا بذكلاب

 هتفتملا ىلع بجاولاف ث اهيف مهءارآ اودهتجاو ، ثداوحلا ىف هباحصأ نم

 . ملعأ هللاو اهنم هب لزاونلا دنع اهماكحأ ربتعيو ىناعملا هذه لمأتي نآ

 باطخلا نب رمع نع ىور ام سايقلاب لوقلا زاوج ىنلع لدي اممو

 ست نأ حيرش ىلاو ، ىرعضألا ىسوم ىبآ ىلا بتك هنأ هنع هللا ىخر

 تبهذ سمألاب هتيضق ءاضق كعنمي الو ، لاثمألاو هابسنألا ف رظناو رومألا

 ىف ىدامتلا نم ريخ قحلا ةعجارم ناف ث هيغ قحلا عجارت نآ كدرل هيغ
 ٠ ملعأ هللاو لطابلا

 ٠ عرشلا نابي بانك نم اهلعلو : ةلأسم وبع

 هبشيو ، لصأ نم ائيسث هبشي ءىشلا ناك اذا هبسثلا سايق نآ ملعا
 رثكأ نيهبسثلا ىأ كلذ دنع رظنيغ هبسنلا سايق اذهغ رخآ لصأ نم هريغ

 لاثم ناسحالا سفن وهف ىواست ناغ ى ةلع امهعمجت ولو هب هتحليف اهبش

 ىلع هكلمي ام عيمج ريصيخ الام اهلعج نمف ث هديب لام ةهج نم وه دبعلا كلذ
 تارافكلاو تاعبتلاو رومألا ماكحأ نم همزلي ام عيمج هنع طقسأو هديس

 تاوكزلا هل تبثأو لاومگلا هل تبثأ نيفلكملا مكحب هلعج نمو س تاوكزلا و

نيغلكملا ماكحأ ىلا هدر نمف ث هتميق ىف اوفلتخا ببسلا اذهبف ، تامارغلا و
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 تناكو . ةيمدلا .هم ه زواج ةعلسو ال ام هلعج . نمو. 6 رحلا ة ةيد ىلا :هنميق. .ريصي

 , ٠ تفلم ام ةغلاي:هتميت

 . : داشرالا باتك نمو : ةلاسم و

 نم ناغ كبرب كتغرعم فيك ::سابع نبال لاتق رماع نب ةدجن نا. ليتتو

 بصن نم نا ةدجن.اي كحيو : سابع نبا هل لاقف ؟ انيلع اوفلتخا دق انلب
 ىف انعاط ب جاهنملا نع الئام سابتلا ن هرهد لازيال سايقلا ىلع هنيد

 هسفن فرع ام ىبر فرعأ ،.ليمجلا ريغ الئاق ، ليبسلا :نع الاض ، جاجوعالا

 انبر كردي ال ء ةروص ريغ نم هسفن هب فصو امب هفصآو ث ةيؤر ريغ نم

 ٠ ملعا .هللاو 6 سانلاب سااقب الو 6 ساوحلاب

 .ننبدلا۔ سيقت ال ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىلع ىور م ةلآسم وع

 ٠ ملعأ هللاو هللا هنعل سبلبا ساق ام لوأو 6 ساقي ال نيدلاف

 اهيآ اي : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقت ليق هنمو ة :ةلاسم

 ثيداحألا مهتيعآ ننسنلا ءادع سايقلا باحصأ ناغ ع سنايقلاو مكايا سانلا

 مكاياخ مهيأرب اوساقغ ملعن ال. اؤلوقي نأ :اولئس اذا اويختساو اهوعب نأ

 .... . د .. ٠ ملأ هللاو.. مهاياو

( نئازخلا ذ ٥ م )
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 نأ زوجي الو ، ةلع ىلع الا زوجي ال ساينلاو هنمو : ةلاسم وه

 قوطنملا مكح ىلا هنع توكسملا مكح دري نأ وهو ، لولعم ىلع .الا ساقي

 اهيلع ليلدب الا اهاعدا نم ,لك ىلا ةلعلا ميلست بجي الو ك امهنيب ةلعل هب

 ةلعلا بصني نأ امهدحأ ث نيهجو نم كردتست ةلعلا ةحص ىلع ليلدلاو

 اهتالولعم عيمج ف ترج اذاغ صخ اهيرج نم عنمي الو اهتالولعم ىف عىرجنف

 ىف دجوي رخآلا هجولاو ث اهنحص ملع اهنايرج نم عنام كلانه نكي ملو
 رمخلا ى ميرحتلا نآ كلذ لثمو .. اهعافتراب عفتريو ، اهدوجوب مكحلا

 ةدسثملا ىف تلصح اذاغ ، لالح ريصعلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو س ةدشلاب قلعم

 هنع عفتراو لح الخ راصو ث ةدشلا هنع تلاز ناو ، ميرحتلا لصح

 عفتريو اهدوجوب دجوي ةدشلاب اقلعم ميرحتلا ناك املف ش ميرحتلا

 ةعماجلا ةلعلا هب انقحلا رمخملا ريغ ىف ةدسشملا هذه تيآر اذاف ، اهعافتراب

 امهنس ٠

 ةلعلا ةحصب مكحي ال نأ ىدؤي مكلوق نأ سايقلا ىفني نم لاق ناغ

 ، طبضي مل ام اذهو ث ربخ هنع دنسي الو ، ةعيرشلا عيمج ملع نمم الا

 ملعن نأ الا ، تالولعملا ميمج ىف اهانايرج ملعب نآ الا اهتحص ملعن ال انأل

 & اهتالولعم ىف اهنايرج نم اهعنمي ربخ ةعيرشلا ف نوكي الآو ، هلك عرشلا
 عيمجو ع تالولعملا عيمج انملع اذاف ث اهلك رابخألا ملعن نآ الا هملعن ال كلذو

هب اوضراع ام ىوق اذهو ، طبضي ال ام اذهو ، اهتحصب انمكح ك رابخألا
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 مكنأل .. دساغ مازلا اذه مهل لاقي نيسئاقلا ةجح رسك .ف انملع اميغ

 .ةلعلا ةخصب مكحن ال نآ انمز ناغ نوملعت .ال متنك ناو ، ربخلاب نومكحت

 رابخألا اوملعت ىتح ربخب اولوقت. ال نأ مكمزل اهلك رابخألا ملعن ىتح
 ٠ ملعأ هللاو اهلك

 لوقي ال ناك انباحصأ ضعب نآ ىلع ليلدلا نمو : ةلاسم هب
 مالسالا نع ةدترملا نأ مهتفلاخم ىلع اوعمجأ مهنأ ماكحألا ىف سايقلاب

 اهدرف ةينازلا ف اوفلتخا مث ، هيلع مرحتو اهجوز نع اهتادص لطبي

 اهلبق نم تءاج ةمرحلا نأل ث اهقإدص لطبأف ةدترملا ىلع اساين مهضعب

 ةلعب ةدترملا نيبو اهنيب عمجي ملو قادصلا اهل مهضعب لاقو ث ةدترملاك

 ىنزلل اهلعفب اهجوز ىلع مرحت اهنآ ىلع مهقافتا عم اهلعفب ةمرحلا لاخدا

 ٠ ملعأ هللاو

 نأ اهقالطب اهجوز اهيلع فلح اذا ةأرملا ف ليقو : ةلاسم هه

 نأ اهيلع فلح ام تلعغو هيهن تبكتراف ث هنم اهعنشي نأ هل امم لعفت ال

 اميلع ةمرحلا تلخد ىتلا ىه اهنأل اهتادص لطبيو ك هنم قلطت اهنا هلعفت ال

 ةمرخلا اهلاخدال اهقادص نالطب ى ةدترملا ىلع هنساق هبحاص نآ ىلع لدي اذهو

 .. ٠ ملعأ هللاو اهجوز ىلع

 نأ وه: لاقغ سابعلا نع هللا همحز دمحم وبآ لانت : ةلاسم وده

تانصحملا نومري نيذلا;و ) : ىلاعت هللا لامت امك لصألا ئلع عرفلا ساقي



 دلج سايقلا نم ناكف ( ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهبش ةعبراب اوتأي مل مث
 نميف ةنسلا .تءاج كلذكو ،.هب ةلعلا ءاوتسال .لاجرلا .نم نصحملا فذاق

 اذا. ةمنا ف .سايقلاو ث :هلك دبعلا قتع كيرش .هيغ هل دبع نم ةصح قتعأ

 ةلعلا .ءاوتسال اهلك قتعت اهنأ اهنم هبيصن مهدحأ قتعأ ءاكرش نيب تناك

 ٠ ديعلاو ةملكلا ق

 .تسم ةأرما ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ,ةنسلا .تعاج كلذكو

 .هجرف سم اذا :هنآ لجرملا ف سايقلاخ اهرهط ديعت .اهنأ ةئضوتم ىهو اهجرف

 عابسلا نم .هنأ بهذ نم رأفلا رؤس ف كلذكو ،.هرهط ديعي نآ هيلع هنأ

 ث رهاط هعم هرؤسغ شوحولا نم هنآ بهذ نمو.س سجن هدنع هرسف

 اذهب معغ ، .( ةتيملا .مكيلع .تمرح ) .: ىلاعت هللا لاقو ، هرعب كلذكو

 مكل لحأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو ، ةتيملا عيمج باطخلل

 مد ال ةباد لك نا مهداهتجاب نوملسملا لاقغ « كمسلاو دارجلا ناتتيم

 اههبسثأ امو ةرذلاو صوشلاو بابذلاو ىبدلاو برقعلا لثم دارجلاك اهل

 ٠ دارجلاك ةراهطلا همكح نأ

 ضهنييف ناك نيآ نم .همحل لكؤي ىذلا ريطلاا قرذ ف سايقلا كلذكو
 جاجدلا .حرط ناو: .سجن ىلهألاو رهاط ىشحولاغ ، رهاط هيفو س سجن

 ح اج دلا ةلعب هتلع .ء ١ وتسال هلثم دسفم ىلهالا ريطلا كل ذكو ٨ دسفم مهعم

.نينعلا :مهضعب هيمسيو ث: فوضصفصلا .نانلا .ضعب هيمسي ىذلا .ريطلاو



 ىف حرطلا هنم نوكيو ث تويبلا فو دجاسملا ف خرفيو ريغاصعلا نم وهو.

 هبنتجا نيملسملا .نم -ادحأ. نأ ملعن ملو ، بايثلا فو.تويبلا ىفو دجاسملا

 ةلعلا ءاوتسال هلثم ايسنشحؤو ناك ام هيلع ا وساف سجن الو دسفي هنا لانق الو.

 . رهاط ىشحولا ريطلا حرط نألا

 اسايق ادعاصخ مهارد ةعبرا ق ادصلا لقنأ ن ِ نا نوملسملا لانت كلذكو

 اتم وأ ادعاصف مهارد ةعبرأ زرح نم قرس اذا "قراسلا عطق زاوج ىلع

 نم , نيسئاقللا يس .ايقلا .هيف زوجي ؟ عضبلا ف ةلعلا ءاوتسالا

 لهآ عامجاو ملو هبلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو هللا باتكب ملعلا لهأ

 ٠ ملعأ هللاو ملعلا لهآ نم لدعلا

 ةداهشلا ءادل ضرف هيلع دهاشلا نا الآ همالك نم وجرأ اميف هنعو

 نع الاتشآ ةداهشلا ىلا هباهذب ناك اذا اركلا ذخآ مهقافتاب هل اوزاجأو

 ةدذلا ءالؤه نا انلق كلذلف هل دوهشلا نم 'اركلا ذخآ هل اوزاجأ ذقغ ةشياعم

 تلل ١ لمعب هب مهلاغتشاب ةيافكو توق : مهل نكب مل ١ ذآ هنولسغيو تيمل ١ نورقي

 ه ملعأ هللاو ضوعلا هلام نم اوذخاي ن 1 ا مهلخ 3

 تجوزت ١ ذا هللا .همحر ىلع ندب ىسوم ىلع. ىبأ نع. :. ةلأسم وج .

 هيلع ىذلا نيقادصلا لقأ هلخ قا دصلا راتخاف مدق مث جاوزاب دوقغمل ةأرما

 عاب لجرك الثم كلذل ىسوم برضو . هعم ىه ىذلا اهجوز يلع ىذلاو

٠ هدب ف ىذلا نم اهذخأب هنآ رخآلا اهعام مث كخجرل ة ؛هعفش ١
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 ىف ىلولاو جوزلا فلتخاف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم هه

 لاقتو:، مهرد ةئامب اهكتجوز : ىلولا لاقغ ، اهب لخدي نآ لبق قادصلا

 ءاش ناو ث ةارملاو ىلولا لاق ام ملس جوزلا ءاس نا هنا ، نيسمخب : جوزلا

 تانيب مهعم نكي مل اذا اذهو ، اهقلطو قادصلا نم هب رقآ ام فصن ملسم

 ، عئابلا دي ف ةعلسلا تناك اذا عيبلا ىلع ىلع وبآ اهساقو ث مهيواعد ىلع

 ةسمخب اهتيرتشا : ىرتشملا لاقو ، مهارد ةرشعب اهكتعب : عئابلا لاتو
 ، ةرشعلاب اهذخآ ىرتشملا ءاسث ناغ تانيب امهعم نكت مل ناف ؤ مهارد

 ٠ ملعأ هللاو اهكرت ءاسث ناو

 لهأو كرشلا لهآ لاومأ نيب قرف ىذلا نا ىراوحلا وبآ : ةلأسم و

 ء اهب ىدتقي ىتلا ةعبتملا راثآلاو ث اهب ىدتهي ىتلا ةيضاملا ننسلا ةلبقلا

 برعلا ريغ كرشلا لهآ نآ امك ى سايق الو ىآر الو رايتخا اهيغ دحأل سيل

 نم كرشلا لهآ امأو ، ةمذلاو دهعلا مهلو ع مهيرارذ ىبستو مهلاومأ منغت

 لبقي الو ، ةمذ الو دهع مهل.الو ، مهيرارذ ىبست الو مهلاومأ منغت.برعلا

 تءعاجغ ج نوكرشم .نيقيرفلا الكو ث لتقلا وآ مالسالا ق لوخدلا الا مهنم

 ىأرلا انهاه لطبغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رثألاو ةنسلا

 امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا ) : ىلاعت هللا لاقو ڵ سايقلاو

 نصحملا ىلعو ح هللا باتكب ةدلج ةئام ركبلا ىلع دلجلا ناكو ( ةدلج ةئام

كاقو ث نايناز امهالكو ث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب مجرلا
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 ناكف ، ( ناسحاب حيرست وآ فورعمب كاسماغ ناترم قالطلا ) : ىلاعت هللا .

 لاقو ع رثألاب ناتنثا ةمألا قالطو ث هللا باتكب تاقيلطت ثالث ةرحلا قالط

 دح هنأ. ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلب : هللا همحر بوبحم نب دمحم

 ىلع هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبآ دحو ، ةدلج نيعبرأ رمخلا برش ىلع

 برش ىلع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع دحو & ةدلج نيعبرآ رمخلا برش

 تضم لاق هنأ هللا همحر عيبرلا نع ىورف ث امهدعب ةدلج نينامث .رمخلا

 برش ىلع نودحي اذه انموي ىلا كلذ ىلع نوملسملاو ، كله اهكرت نم ةنس

 لاتقو ث ةدلج نيعبرأ رمخلا برش ىلع دح اماما نآ ولغ ، ةدلج نينامث رمخلا

 هدعب نم هيلع هللا ةمحر ركب وبآو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعخ اذكه

 . ٠ كلذ هنم لبق ام

 ماع نيكرشملا عداو امل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلبو

 & ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم نم مهنيب ةندهلا بتكو ء ةيبيدحلا

 برضخ & كانبراح ام هللأ لوسر كنأ ملعن ول : انغلب اميف نوكرشملا هل لاقف
 ء هللا دبع نب دمحم نم بتكو ةلاسرلا مسا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ريمأ نم نايفس ىهبأ نب ةيواعمو بلاط ىبأ نب ىلع نيب ةبتاكملا تعقو املف

 نايفس ىبأ نب ةيواعم هيلا بتكغ نايفس ىبأ نب ةيواعم ىلا نينمؤملا
 بتاكتنو ةرامالا مسا كنع عدف ، كانبراح امل نينمؤملا ريمأ كنأ ملعن ول

ىبنلا لعغ ام هل ىورو ث كلذب هيلع راثأ سابعلا نبا نأ انغلبف ءابآلاب



. ٧٦×.. 

 نوكرشملا هرك امل ةلاسرلا مسا كرت ف ةيبيدحلا ماع ملسو هيلع .هللا ىلص

 نم هغم نمو بلاط ىبأ نب ىلع نم بنكو ث ةرامالا مسا ىلع كرتف ح كلذ

 هيلا اولصو .نيملبسملا كلذ غلب املخ ، نايفس ىبأ نب ةيواعم ىلا نيملسملا

 هب كامس.امسا علخت نآ ىلع كلمح ام : هل اولاتو ، كلذ هيلع اوركنأو

 ىلع ايلع اوقرافو ث هيلع هب راسثأ ام سابع نبا نم اولبقي ملو ، نوملسملا

 ٠ ةرامالا مسا ىلا عجر ىتح كلذ

 لبقي ملو ةدلج نيعبرأ رمخلا برش ىلع مامالا دح اذا مامالا كلذكو

 ىبنلل زوجي هنكل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعف امب جتحا ولو ع هنم
 سانلل زوجيو ث سانلا نم هريغلا زوجي .ال ام ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص يبنلل هللا لحأ دقغ ع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل زوجي ال ام

 تمرحو ى لاجرلا نم هريغ ىلع كلذ مرحو ع اهسفن ةآرملا ةبه ملسو هيلع

 قاللعلا هيلع مرحو ، سانلا نم هريغل تلحو نيقخانملا ىلع ةالصلا هبلع
 هللا باتك ف كلذ لكو ث سانلا نم هريغل كلذ لحو هئاسنب لادبتسالاو

 نم نهب لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحي ال ) : ىلاعت هللا لاق ، ىلاعت
 انللخأ انا ىبنلا اهيآ اي ) : هركذ لج لاتو ، ( نينسح كبجعأ ولو جاوزأ

 تانبو كيلع هللا ءاغأ امم كنيمي تكلم امو نهروجآ تيتأ ىتاللا كجاوزآ كل

 ةأرماو كعم نرجاه ىتاللا كتالاخ تانبو كلاخ تانبو كتامع تانبو كمع

 كل ةصلاخ اهحكنتسي نآ ىبنلا دارأ نا ىبنلل اهسفن تبهو نا ةنمؤم

لصت االو ( : نيقغانملل هركذ دنع ىلاعت هللا لاقو ، ( نينمؤملا نود نم
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 هتمآ.نم هريغل :لحي ملو. هل لجي امم اذه. ريغو ) اديآ تام مهنم دحأ ىلع

 . . :.. ٠ + ٣ ملعأ هللاو

 رمعو و ركب ىبا ( س كيار ىناملا ة ةذيبع ا لاتنف ؤ نهعيب تيأر دقنو لاق:

 0 ٠ دارفناب كيآر نم انيلا بحتا .

 ضنغيب اهضعب لئاسلا:هيبشت: ف. عرشلا نايب بانك نم : ةلأسه..ه :

 كوكم ةئثاننعبرأ .هتعارز .نم باصآ لجر نع هتلأسو ؛ ناطحق .ىبأ باتكنم .

 ةئامثالث ىنقبون ،.عاانض ةئام ةعارزلا هذه نم ىباجلا ناطلسلا ذخأف ، عاص

 اهذخأ ىتلا هنع طقسي الو عاص ةئامعبرأ نم ةاكزلا نم ىطعي لات ؟ عاص

 . هتاكز جارخا همزلي ناك اهلك عاصلا ةئامعبرأ ذخآ ول كلذك لاق ناطلسلا

 هلك هتاكز جرخأ بحل لاك ام نوكي نأ الا هللا دبع وبآ ظفح كلذكو

 اهلزع كوكم ةئامعبرأ هتاكز جرخأ وه ناغ تلق ؟ هيلع سيلغ هلك هذخأف

 جرخي ال لات ىقابلا ذخأب ملو هدحو هتاكز نم لزع ام ذخأف ناطلسلا ءاجف

 ّ مهرد فالآ ةرشع هعم ه لجر مهاردلا كلذكو : : هل تلق ، ىقب ام ةاكز أ

 : لانت جرخي نآ لبق نمو ةاكزلا لحم دعب نم اهلك اهذخأف ناطلسلا ءاجف

 ؟ هتاكز ىطعيو هلام لصأ نم ميبيف تلتق ك اهتاكز جرخي نأ هيلع معن

لوقد. دعب نم ضيحلا اهاج اذا .ةأرملا نأ ىرت الآ : لاق مث ، معن : لاق :,
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 ةالحلا كلت لدي اهيلع نا ضيحلا اهءاج ىتح اهتلص نكت ملغ ةالصلا تقو

 ٠ ترهط اذا

 همحر ناليغ نب مشاه نع ث ةبقع نب حاضولا نعو : ةلاسم ه

 لبق ركذ ناو ةزئاج هتالص نآ ىلص ىتح نينذألا حسم ىست نمف & هللا .

 هللا كمحر لوقت ام دايز ىبأ ىلا ةلأسملا هذه انآ تبتكف هينذأ حسم ةالصلا

 هذه فف هدي طخب ىنباجأغ ، ةالصلا ىف لخد دقو مرحأ تقو ركذ اذا

 ىنأل ىنم ىآرب ىلصي مث آضوتب عجري : لوقي باتكلا اذه ف ةلاسملا

 نمغ ةالصلاو ءوضولا داعأ ىلص ىتح هسأر حسم ىسن نم نأ تظفح دق

 ٠ كلذ تيأر كلذ لجأ

 5 هبحاص نبا امهنم دحاو لك لنق نيلجر ف ريشب لات : ةلسم دهج

 ح رخآلا لتقي مث لتق أدب امهيأ لاقخ ث الوأ لتقأ انأ امهنم دحاو لك لاقف

 . ناعرتقي : لاق ، أدب امهيأ ملعي مل ناغ تلق

 رخآلا اعدا مث اقح لجر ىلع لجر اعدا اذا ريشب لاق ليقو : لاق

 وه فلحب مش ؤ هبحاص هل فلحيف ادبي الوأ اعدا ىذلا ناغ س اذه ىلع اضيآ

 ٠ ملعآ هلملاو ىلوألاب هذه ساقو لاتقو هدعم

 سيمخ نب دعاج ناهبن ىبآ ملاعلا خيشلا مالك نمو : ةلاسم

لوقلا هل زوجي نمل سايقلا هيف زوجي اميغ سايقلاب لوقلاو ، ىصورخلا ا
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 حاولأ ىلع. بكرف ؛ ىقيقحلا .قحلا رصبأ نم دنع هتوبث عئاش سايقلاب

 ىناعملا رهاوج جارختسا بلط ف مولعلا راحب ججل عطقل ةفرعملا نفس

 لبس كلاسم قئاقح قئاقد محتقاو اهرارسأ ضماوغ فادصأ سافنأ نم

 ملعل ىنعم ىناعملا ررد جرخأف راحب رافق ضامغ قاص نع ةقيقحلا ةقيقح

 . اهراطشأ ف تؤي مل امب ىتأف ث هتريزغ

 ناطلس نب ترعلب نيملسملا ماما هللا ىلا ريقفلا نم : ةلاسم دهب

 نب هللا دبع نب دمحم هللا ف انيلوو ، هيقفلا ىضرلا انخيش ىلا ، فيس نبا
 نم ايلاع نم بتك انيلا تلصو . ةمالسلاو ريخلا دعبو ى هللا همحر ناديبع

 ء نيرحبلا نم :نيصلا ىلا ءاج انيفلاخم نم الجر نآ اهيف نوركذي ريصلا

 لجر ةئام هيغ عمتجي :سلجم .هل راصو ء ميظع ناش انيفلاخم دنع هل راصو

 ىنعيو ، ارخغو اننيد ىلع هليذب اهيت لواطتي راصو ، انموق نم ادعاصف
 ىف ةلأسم انل اولسراو ، .لئاسمب انباحصأ نحتميو . ارثنو امظن رثألا ف
 . ز .ارعش هذه ىه ةلأسملاو ح اهباوج بلاطو ك مهل هناحتما ضعب

 ابهذمو انيد جوزلاك لجر ىذو

 اثرا الو اتا دص قحلي ملو تامو

 ةحارج ىذ الو لتق ىذب تسيلو

 ىثنألا هذه نع فشكلاب انل معناف
!1.٠ . :-. :. ...... . - 
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 __ ة؛:٧٦ __

 انبا وج :درل عطتست مل تنأ ناغ

 اثر ىرولا ق هبوث ىحضأ كملعفغ.

 ىوق نم تئش امو ىوزن اهب لسرآغ

 اثرآ نكأ اهنع فشكلاب رفظت ناغ

 اهثاريمو ةآرملا قادص لطبت ةلاسملا هذه لثم نا : باوجلا

 رخآ جوزب تجوت" اذا كلذ لثم ، ىتسث هوجو نم تيملا جوزلا نمأ

 جوزلاو ىناثلا جوزلا تام مث ، اهنع تمي ملو اهقلطي ملو جوز اهعمو ادمع.

 ىف ثاريم اهل نوكي .الو ، ىناثلاو لوألا ىلع مرحت ةأرملا هذه ناغن ، لوألا

 ةأرما جرغ لحي ال هنأل ةينازلا ةلزنمب ريصت اهنأل ى لوألا الو ىناثلا جوزلا

 تنز اذا كلذكو ىناثلا الو لوألا ىلع قادص اهل نوكي ال كلذكو .2 نيجوزلا ا

 سيل نآ نيملسملا ضعب لانغف ؤ اهجوز اهنع تام مث ك جوز عم ىهو ةأرما

 ، تاريملاو قادصلا اهل نأ لوت اهيغو 4 جوزلا نم قادص الو ثاريم اهل ا

 اذه لثم ىف ىباغتلا نم ائيش بتكأ هللا ءاش نا انآو ةريثك هذه لاثمأو

 ٠ ةلأسملا مكاهو باوج الب ةلأسملا اوبتكا متنآو اهباوجو ةلاسملا بتكأ انأو

 ةالص تقو ةآرما ىلا رظن لجر ف انخيش لوقت ام .: ةلأسم. وه

 :رظنو ص لالح هل ىهو رهظملا تقو اهبلا .رظنو ث مارح هبلع ىهو ةادغلا

 ، لالح هل ىهو ءاسثعلا تقو اهيلا رظنو ث مارح هيلع ىهو رصعلا تقو اهيلا

ىهو اهيلا رظن رهظلا ناك املو س مارح هيلع ىهو حبصلا تقو اهيلا رظنو



 :تقو اهيل رظن مث .،.مارح هيلع.ىهو ءاسثعلا ى دميلا رظن مث ذ لالح هل
 :رظنا مث ،:مارح ةيلع ىهو رهظلا تقو اهيلا رظن مث ، لالح هل ىهو حبصلا

 + لالح هل ىهو ءاشعلا تقو .اهيلا

 هيلع ىهو ةادغلا ةالص تقو موق ةمأ ىلا .رظن لجر اذه : باوجلا

 ۔ لالح هل ىهو اهيلا رظنو اهارتشا .رهظلا ناك مث ك كرب تسيا نال مار

 .اهجوزت ءاسثعلا, ناك املف ع هل تسيل اهنأل هيلع تمرحف اهقتعأ رصعلا ن

 ر. رهظلا ناك املغ ث هيلع تمرحف اهقلط حبصلا ن راك املغ ك هل تلحف

 ا سا ناك املف & هيلع تمرحغ اهنم رهاظ ءاشعلا ف ناك املخ هل تلحف

 .دمو ؛ .هيلع تمرحف مالسالا نع دترا رهظلا ناك املق هل تلحخ ةبقر اهنع

 . هل تلحف باتو ملسا ءاشعلا ن

 ..تيبلا .بر.جرخغ هلا افيض هلزنم لخد لجر ف لوتت ام : ةلاسم ٭

 .ء هل .الالح هتجوز عماج دق ناك هجورخ تقو فو ك اماعط هفيضل بلطيل

 . لستغي نآ لبق ماعطلاب هلزنم ىلا ءاجغ ى اهايا هعامج نم غرغ نيح جرخو

 .كتجوز .تجوزت .دقل لاقو.۔ لوخدلا هفيض هعنمغ س هفيض معطيل هتبانج نم

 تمرح دقو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو هللا باتكب الالح

 جوزلا ىلع :تمرحو ةجوز هل تراصو فيضلل تلح دق نا باوجلا ام كيلع

 .:. ؟ لوألا

 ۔ .... ٠. ر

اج تدلو نا اهل :لاق ح لماح ىهو ةأرما هل تناك الجر نا : : باوجلا



 ۔ ٧٨

 ةيراج ةجوزلا تدلو هفيضل اماعط بلطيل جوزلا بهذ .املف .. قلاط تنأ

 اهندع تضقناو اهسفن تكلم ذئنيحف امالغ كلذ دعب تدلو مث 5 تتقلطغ

 ىتآو ءطو الب حاكنلا ةدتعب اهكلمو اهايا هجوزف اهيلو ىلا فيضلا اهبطخغ

 ٠ لالحلا جيوزتلاب تجوزتو هتجوز هتتاف دقو جوزلا

 ةارملا تركنأغ هتجوز اهنل ةأرما ىلع ىعدا لجر : ةلاسم ه

 : هتجوز اهنأ ادهسشغ لدع ىدهاسن لجرلا ماقأغ مكاحلا ىدي نيب ةيجوزلا

 انأ ىتجوز ىه لب لانتف رخآ لجر ءاجف اهيلع ىضقي نأ مكاحلا دازأ املف

 ىدهاسث تماقأو جيوزتلا ةارملا تركنأغ ،'لدعا دهاش كلذ ىلع ماقأو

 . ؟ مكاحلا لعفي ام اهل نادبع امهنأ جيوزتلا اهل نييغدملا نيلجرلا نأ ىلع لدع

  

 نا مث ث هدبعب هتنيا جوزف دبع هلو ةنبا هل تناك الجر نا : باوجلا

 & اهدبع جوزلا راصو ث حاكنلا خسفناف اهيبأ نم هتجوز هترتساغ باغ دبعلا

 ىه تثروغ بألا تام مث هل رخآ دبعب اهوبأ اهجوز اهتدع تضقنا املغ

 مكحو اهتنيب تحصف كلملاب حاكنلا خسفناو ، اهل اكولمم راصغ اهجوز

 ٠ اهلوق لوقلا ناكو ، اهل قرلاب اهيلع مكاحلا

 ترضحو ث ملاس حيحص:وهو هرفس ىف جرخ لجز :.ةلاسه دهب
 همادق رظن مث ح مميتغ دجي ملغ ءاملا بلطو رفسلا ف وهو رهظلا ةالص

٥ راسي نع رظن مث هتأرما هيلع تمرحو هنيمي نع رظنو هتالص هيلع تدسق
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 . بجوو ‘ اموي نيثالث مايص هيلع بجوغخ هقوف رظن مث ، ةاكزلا هيلع تبجوغ

 ٠ ؟ لتقملا هيلع بجوف هفلخ رظن مث نيدلا هيلع

 همادق :رظن مث ، ىلصغ ءاملا همادقو مميت هناف همميت امأ : باوجلا

 زوهطلآ هيلع بجوو ث هتالصو همميت دسخ دقف هنم بيرق وهو ءاملا رظنف

 رظنف دوقفم ةأرما جوزت دن ناكف هنيمي نع هرظن امأو ، ةالصلاو ءاملاب

 هراسي نع رظن ال هناف هراسي نع هرظن امأو ع هءاج دوتفملا. اذاو هنيمي نع

 ى ةاكزلا هيلع .تبجوغ هتاكز جرخآ نكي ملو نينس نم هثرو ناك الام ىأر

 غلبغ ريغص ادلو هل لوتقملاو الجر لتق دق ناك هناخ هفلخ ىلا هرظن امأو

 © لتفلا هيلع بجو دق هنأل هيباب هلتق ديري وهو لجرلا هيلا رظنف ىبصلا

 املغ ك ' لالهلا ةيؤر ىلا نيد هيلع ناكو لالهلا رظن هناف قوخ ىلا هرظن امأو

 نيثالث موصي ناضمر رهش هنأل ك مايصلا هيلع بجوو نيدلا هيلع لح هآر

 ' .... اموي

 دحاو ىلع بجوف ةدحاو ةأرماب اونز رفن ةسمخ فو : ةلاسم وه

 ٢ مجرلا مهنم ثلاثلا ىلع بجوو ع دلجلا ىناثلا ىلع بجوو ث لتقلا مهنم

 ٠ ؟ ءىش مهنم سماخلا ىلع _ ملو ك دحلا فصخ مهنم عبا رلا ىلع تبجوو

 & هنم مرحم تاذ ةأرملا تناكغ لتقلا هيلع بجو .ىذلا امآ : باوجلا

.دلجلا هيلع بجو ىذلا اامآو ء نصحم :وهف مجرلا هيلع .بجو .ىذلا .امأو



 أانمآو ء كولمم وهغ دحلا فضت هيلع بجو. ىذلا امأو ،::نصحم ريغ .وهغ

 ' ه. غلاب ريغ ريغص ىبصغ ءىش هيلع بجي مل ىذلا

 ةآرملا تلزنغ « لمج ىلع نيبكار اناك هتجوزو وه لجر : ةلاسم دب

 ..ف لمجلا ىلع .نم لزن جوزلا نا مث ؤ اهجوز ىلع تمرحغ لمجلا ىلع نم

 ٠ ؟ هل تلحغ .لاحلا
.. . 

 نأ..تدهسنو تملسأ ةأرملا تلزن نيحف س نييدوهي اناك امهنا ::باوجلا .....

 ء ىدوميلا.اهجوز ىلع تمرحغ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .ادمحم
 ٠ هل تلحف ملسأف لمجلا ىلع نم لزن تملسأ .اهآر املف

 طسو راص املغ هتآرما ىلا علطف ناتأرما هل لجر : ةلاسم ده

 قالطب فلحم ى علطا ايلعلا هتدانو ء ردحنا ئلفسلا هتدان ملسلا وأ ةجردلا

 ٠ ؟ اهيلا ردحني أل نزنيأل ىلفسلا قالطب فلحو اهيلا علطي ال ةيلاعلا

 علطتو ىلفسلا ىلا ردحنت ايلعلا نأ كلذ نم جرخملاف : باوجلا

 علط .دق نوكي الف دارأ امك وه علطي .مث.، ايلعلا ناكم ىلاع ىلا ىلفسلا

 ٠ ملعأ هللاو اهيلع فلح .ىتلا ىلا

٠ ( 

 ٠ ؟ افصنو نبقا دص دحاو موب ف تذخأ ةآرما ق : ةلأسم .4

 تثبلغ ، لماح ىهو 'اهقلظؤ لجرب ةجوزتم تناك اهنأ كلذ : باوجلا ا

: قادضلا هنم تذخآ ذو ، لمحلاب اهتدع تضقناف اهلمح تغضو مثةعاس
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 قادصلا فصن هنم تذخاخ ك اهب لخدي نأ لبق اهقلطف ىناثلاب تجوزتو
 فصنو ناقتا دص هفصو ١ ذهغ ‘ الماك قادصلا هنم تذخأف ثلانلاب ثجوزنو

 ٠ ملعأ هللاو دحاو موب ق

 نع ، نيسحلا نب ىيحي نب دمحم انموغل بانك نم : ةلأسم ده

 هللا دبع ىبأ نع س قحسا نع ءالعلا ىبآ نع نيسحلا نع ي ناديعس نب ىسوم

 ، بوث ىف امهرد نيرسنع رخآو بوث ىف امهرد نيثالث لجرلا هضبتي لجرلا ف

 ىطعيف نابوثلا عابي لاف ع هبوث اذه الو هبوث اذه فرعي ملف نيبوثلاب ثعبغ

 ٠ ؟ نمثلا ىسمخ رخآلاو نمثلا سامخأ ةثالث نيثالثلا بحاص

 تئش امهيأ رتخا نيثالثلا بحاصل نيرشعلا بحاص لاق ناف : باوجلا

 ٠ هفصن دق لاق

 ةلاهجلا توبث عم امهل نابوثلا تبث اذا ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق .

 ىلع نمثلل عيزوتلا .الو عيبلا نوكي الو ع اهيف امهنيب اميغ ةكرشلا تبث امهنم

 ءاج ام دايق ىلع امهيغ جرخي ام حصأغ الاو امهنم ضارت نع رثألا ىكح ام

 حلطصي ىتح ادبأ هرمأ فوقوملاك انوكي نأ انباحصأ بهاذم ىف اذه لثم ى

 ` .. امهنم زئاجلا حلاصلا الا كلذل ةباغ الو ث ناكيرشلا

 ءارتخلل اوكب امهنأ هلثم ق ءاج ام ىناعم ىلع لوقلا ں ذعب ىف جرخيو

 ٠ ريخ حلصلاو ١ و ا ع ىسن ث ىلعا اهيف اهحلصي مل ن رأ هم هر نم ف رعب ل نم ةل زنمب

" ٠ ( نئازخلا _ ٦ م )
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 هيلع انقفتا ام ىلع ةعيضولاو حبرلا نوكيو زاج عيبلاب ايضارت ناو

 عيزوت ىلع قافتالا مدع ناف ث امهنيب هدعب وآ عيبلا لبق زئاجلا حلصلا نم

 امهيف رمألا عجر امهيلع امهنيب اميغ توبث هل نكي ملو ةعيضولا وأ حبرا

 ىف وأ ؤ ةعيضولا وأ حبرلا ناك اهلك ةميقلا ف مدقت ام ليبس ىلع مكحنا ف

 لاملا سأر امهنم لكلا غلب ولو ى عيزوتلل كلانه ةلاهجلا موزلل امهدحأ

 نيبوثل امهنم دحاو لك غلبي مل ام ةلاحم ال امهنم دحاو ف ضقنلا لوصحل

 نسحيو ث انيقي امهنم دحاو لك نم لاملا سأر غولب ملعيف ، رثكألا ةميق

 نم لزعي نأ نمثلل امهنيب عيزوتلا ىف فالتخالا عم كلذ دنع رظنلا ف هنع

 هنأل لاملا سأر دحاو لكل نوكيو ث ةمسق امهنيب اهناعزوي ةلمج ةلمجلا

 . حبرلا ىف ةلاهجلا لصأ ىقبيو ، اذهل وأ هل اذه بوثلا ناك ةلاحم ال هغلب دق

 ديزملا ناك وآ ءاوس ةميقلا غولب ىف ناك اهمكح نم مدقت ام ىلع همكح نوكيو

 غيزوت ىردي ال هنأل ءاوس هلكف امهالك وا امهدحأ ف ةميق رثكألا ةميق ىلع

 .ى لاملا سآر ردق ىلع هعيزوت ىلع حلصلا مدع دنع نوكي فيك كلانه حبرلا

 نوك نع ةلاحم .الو } ميبلا دعبو عيبلا لبق امهنم هيلع قافتالا عقي ام وأ
 لصألا هتلاهجل فرعي ال لوهجم هنكل رخآلا حبرلا ف امهدحأل دترملا

 ف نيلصألا لضافتلو ، نيرشعلا ىذ نم نيثالثلا ىذ حبرلا امهنم جراخلا

 امهنيب نم ج راخلا لهج اهيف امهنم لضافلا نم لوضغملا ةلاهجو ع ةميقلا لصأ

تناكف ث ةلاحم ال هنوك مم احبر رثكأ امهنم نيلصألا ىآ ردي مل حبرلا نم



 نمف ٠ ملعا هللاو ةلعلا هذهل عضوملا اذه ىف لصألا ف ال حبرلا ف ةلاهجلا

 ٠ قحل ا الا ذخأي الغ هبلع فقو

 دمحم نب دمحآ نع ىيحي نب دمحم انموق بانك ىنعأ هنمو ٠ عجر

 ىبأ نب نمحرلا دبع نع بوبحم نبا نع اعيمج هيبأ نع ميهاربا نب ىلعو

 ريمآ ىضق لاقف ء هباحصآ ثدحي ىليل ىبأ نب تعمس : لاق ، جاجحلا

 امهدحأ جرخأ ءادغلا دارأ املغ رفس ف ابخطصا نيلجر نيب ىلع نينمؤملا

 ليبس رباع امهب رمغ ةفغرأ ةثالث رخآلا جرخأو ش ةفغرأ ةسمخ هداز نم

 اوغرف املغ ءىش قبي مل ىتح امهعم لجرلا لكأ ، امهماعط ىلا هاوعدف

 بحاص لاقف ث امهماعط نم لكأ ام باوث مهارد ةينامث رباعلا امهاطعا

 لاق ؤ كنيبو ىنيب نيفصن اهمسقا : ةفغرأ ةسمخملا بحاصل ةفغرآ ةثالثلا

 جرخآ ام ددع ىلع مهاردلا نم انم دحاو لك ذخأي لب ال : ةسمخلا بحاص

 احلطصا : لاقف امهتلاقم عمس املغ ، كلذ ىف نينمؤملا ريمأايتأغ ع دازلا نم

 بحاص ىطعاف : لاق ، قحلاب انيلع ىضتقا : الاقف ث ةيند امكتيضق ناف

 . امهرد .ةفغرألا ةثالثلا بحاص ىطعأو ث مهارد ةعبس ةغغرگلا ةسمخلا

 ةثالث رخآلا جرخأو ةفغرأ ةسمخ هداز نم امكدحأ جرخأ سيلآ : لاقو

 : لاق ٠ معن : الاق ء"امتلكأ ام لثم امكعم امكفغيض لكأ سيلأ : لاق ه معن : الاق

 سيلآ : لاق ٠ معن : الاق ، ثلث ريغ ةفغرأ ةثالث امكنم دحاو لكأ سيلأ

 بحاص اي تنأ تلكأو ، ثلث ريغ ةفغرأ ةثالث ةثالثلا بحاص اي تنأ تلكأ

سيلآ ، ثلث ريغ ةفغرأ ةثالث فيضلا لكآو ے ثلث ريغ ةفغرأ ةثالث ةسمخلا



_ ٨٤ _ 

 ةسمخلا بحاص اي كل ىقبو س كداز نم فيغر ثلث ةثالثلا بحاص اي كلا ىقب

 ؤ امهرد فيغر ثلث لكل امكاطعأغ ٠ ثلث ريغ ةثالث تلكآو ثلثو فيغر

 فيغرلا ثلث بحاص ىطعآو مهارد ةعبس ثلثو نيفيغرلا بحاص ىطعأف

 ٠ امهرد

 بحاص دنع نم لكأ هنأل حيحص اذه : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لانت

 مكحلا ىف فيغر ثلث ةثالثلا ىذ دنع نمو س فيغر ثلثو نيفيغر هسمخلا

 ماكحأ ف .ال رهاظلا مكحلا ىف لكألا ىف ىواستلا امهنيب تبث امل رهاظلا

 وأ امهتفغرآ نم هلكأ نم حص اذا اميف الو حصي مل ام ، كلذك هنأ ةنيننحلا

 وآ كلذ نم لقأ وه امم نيكيرشلا دحأ هلكأ ام حص وأ رخآلا نود امهدحأ

 تعزو ىنم كنأل ى مكحلا ىف لاق امك وهف الاو ةفغرألا نم اجرخآ امم رثكأ

 ، مهاردلا نم ءزج ثلثلل ةفغرألا ةثالثلل جرخملا تيطعأو امهدنع نم هلكأ ام

 ةعبس فيغر ثلثلاو نيفيغرلا نأل ى هلاثمآ ةعبس ةسمخلا ىذل ناك

 بحاص ثلث رادقم ىلع ءازجأ ةثالث فيغر لك تلعج امهم فيغر ثلث لاثمأ

 ٠ ملعأ هللاو ةئالثلا

 ىلع وبأ ىضاقلا اهنم بجعت ةروتسم راثآلا نم : لئاسم ده

 زوجب ال ىلع وبآ لاق : هللا همحر نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا

 ء ةلاضلا ةاشلا االو رغخانلا رامحلا الو دراسلا لمجلا الو قبآلا دبعلا عيب

. ةمماتملا هيغ زوجت ال مازخ عيب هنأو



. ٨٥ 

 زوجت الو ، قبآلا دبعلا ىف ليكولا عيب زوجي ال هنأ تدجوو ىلوألا لاق

 ٠ هانعم فرعأ الو لوقلا اذه نم بجعتم انأ و 6 هيغ ةلاكولا

 نا مث هدقف مايأ تضقناو ةجوز هل ناك نا دوقفملا دبعلا ف ةيناثلا

 عماجلا ىف لاقف ، مدق دبعلا نا مث ث دقفلا ءاضقنا دعب هتجوز قلط هديس

 رايخلا هل فيك لاقف ةلأسملا هذه نم ىلع وبأ بجعتف ع رايخلا هل نا : هريغ فو

 قلط اذاو ارضاح وآ ادوقفم وأ ابئاغ هدبع ةجوز قالط كلمي وهو مد اذا
 ٠. كلذ نم بجعتف ؟ رايخلا دبعلل فيكغ قالطلا متو ةرضحلا ق

 نيتس نيكاسملا ىلع قرغ اذا ثراولا وأ ىصولا ف ةثلاثلا ةلأسملا

 مهنم ىرتشي نأ دارأ مث س تاولص وأ ناميآ ةرافك نم رثكأ وأ لتقأ اكولمم

 نم بجعتف زوجي ال : رثألا ىف لاقغ ع نيمي وآ ةالص ف هقرفيل كلذ دعب

 ةلعلا فرعيب ملو اذكه اهدجو هنا : لاقغ ٠ دمحأ نب نسحلا ىلع وبآ كلذ

 ٠ ملعأ هللاو كلذ ى

 تلامو ناسنا لام ف تناك اذا ةعيقولا ةلخنلا ى ةعبارلا ةلأسملا

 ضرأ ق اهلجسي نأ هل نأ ىرا وحلا ىبآ نع رثألا ق لاقف عمقت نأ تدا رآو

 ٠ اهنع فقوو ةلسملا هذه نم بجعتف اهتايح وجري ما دام 3 ضرألا بحاص

 نسحلا ىلع ىبأ نع اهنيعب دوقغملا دبعلا ف ةلأسملا هذهو خسانلا لاق

راتخاو ديعلا ءاج مث هتجوز هديس قلط ةدعلا دعي دوقفم دبعمو دمحأ نبا



_ ٨٦ 

 اذهغ هديس اهقلط دقو ةلعلا امغ رايخ هل ناك ناو ؟ رايخ هل نوكيأ ةجوزلا

 ىرخآ ٠ ملعأ هللاو هيغ ةلغلا فرعأ ملو هنم تبجعت دقو رثألا ىف دوجوم

 لاقغ لئامس لهآ نم ةأرما جوزت ىطمآ لهآ نم الجر نأ بجعلا نمو

 ىسوم اهمرحف لات ٠ نهكارو مظعأ ام لئامس لهأ ءاسن هللا لتاق جوزلا

٠ بجعلا نم اذهف هيلع



_ ٨٧ . 

 عبارلا بابلا

 اتتتلا نيب . ذلاو ١ يتفلا ق

 راثآلا خسان ىفو عابتالاو

 املع سانلا فعضآو ملعي ال امب ىتفي ىذلا نعلت ةكئالملا نا ليق

 ٠ ايتفلا ف مهبجعأ

 نكلو هعرو ىلع سانلا لمح نم ملاعلا سيل هللا همحر دربعس وبأ لانتو

 هللا همحر هلوقت ف نسحأ دقلو ، قحلا نم مهعسي امب مهاتغأ نم ملاعلا

 ٠ ملعأ هللاو

 هتنعل ملع ريغب ىتفأ نم كباتك ىف تدجو كنا تلتو : ةلاسم ده

 ىعم ى رابخألا ىف وأ هدحو ملعلا ف ىنعملا ، ضرألا ةكئالمو ءامسلا ةكئالم

 وأ لطاب هنأ قحب وأ قح هنآ لطابب ملع ريغب ىتفآ اذا كلذ ىف ىنعملا نأ

 ءاعدالا كلذ نم دش وآ املع وآ .رابخا اذه ناك ثيح نم بذك هنأ قدص

 ٠ ملع ريغب هيلع لوقلا و هللا ىلع

 ١ ذا و ك ا نوملعت ال ام هلا ىلع ١ ولوقت نآو ( : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 هنم ءاعدا ريتب ، ةعومسملا ظافلألا ىلاو ةعوفرملا :رابخألا ىلا رمألا فاضأ

. برقأو ةمالسلا دصق ىنعم كلذ ناك كلذ ىف لوقب



 ادسج انولعجت نأ نوديرت : لوني رمع نيا ناكو : ةلاسم هه

 . ؟ منهج ران ىف هيلع نوربعت

 موي هل لاقي نأ لاؤسلا دنع فاخي ىذلا وه ملاعلا صفح وبأ : لاق

 ةدحاو نع بيجيف لئاسم رتنع نع لئس رمع نبا ناكو ، تبجأ نيآ نم ةمايقلا

 ؤ ةدحاو نع تكسيو عست نع بيجي سابع نبا ناكو ، عست نع تكسيو

 ٠. ىردآ لوقي نأ نم رثكأ ىردأ .ال لوقي نم ءاهقفلا ىف ناكو

 اهدريو رخآلا ىلا اهدرف مهدحأ ىلع ضرعن ةلأسملا تناك ليقو

 ىتغي ناك نامقل نا رابخأا ضعب ف ليقو س لوألا ىلا دوعت ىتح رخآلا ىلا

 اذا ىفنتكآ .الآ : لاقف هل ليقف ٠ ىوتفلا عطت ثعب املغ س دواد ثعبم لبق

٠. . ٠ : 

 هل حضتي مل ءىش نع لجر هلأس ةديبع ابآ نا لينو : ةلاسم ده

 ىنم كمغب قحأ تنآ ةديبع وبآ هل لانف ى مومغم ىناغ ىنع جرغ هل لات

 ٠ ملعأ هلل ١ و حيحصل ا انم نوبلطت مث ٤ ن ز ١ ۔ ..

 ٠ ربتعم ١ ب انك نمو : ةلأسم وج

 هللا باتك ف ام ملع نم الا ىأرلاب ىتفي نأ دحأ عسي الو هلوتت امآو

 لوقلا زوجي ال هنأ كلذو 6 اندنع حيحص وهف لدعلا ةمئأ راثآو هلوسر ة هنسو

ءاج ام نيدلا لوصأو ع هيغ نيدلا لوصأب اماغ نوكي نآ الا ءىش ف ىأرلاب



_ ٨٩ 

 لك ق وه ( ةمئألا نم نيدتهملا عامجا وأ 6 هلوسر ةنس وأ ى هللا باتك ق

 ىف وآ ملعلا نونف نم نغ نم رومألا نم ءىش ىف ملع نمف ، نامزو تقو

 ةنسلاو باتكلا نم هيغ ءاج امب مكح هنيعب هنم ءىش ف وآ ، هباوبآ نم باب

 رصبأ اذاغ س ءىشلا كلذ ى ملاع وهف ث ةمئألا نم نيدتهملا ةمألا عامجاو

 ناكو ، هل الاعو هيغ اهيقف ناك هل ىدتهاو ى هيغ ىأرلاب لوقلاو ىآرلا هجو

 ث ةثالثلا وأ نينفلا رثكأ وه اميق ءاملعلا نم هريغ ناك امك هيغ ىأرلا لهآ نم

 هب املاع ناك اذا هانعم و هباب ىفو ، هيغ ىوقأ لب ث ةثالثلاو نيبابلاو

 ٠ ةعبرألاو ةثالثلاونينفلا ىوذ نم

 نونفب طيحيو هلك ملعلاب طيحي ىتح املاع نوكي .ال ملاعلا ناك ولو

 مكح تبث دنتو ؤ املاع نوكب نأ الالض لاحملاو س الاحم اذه ناكل ملعلا

 ٠ زوجي ال هلك اذهو ملعلاب طيحي ادحأ نأ تبثي نوكي نأ وأ ءاملعلا

 زوجي ام هل زاجو هب املاع ناك ائيش ملع نم نوكي نأ زئاجلا تباثلاو

 ملعلا نم ةريثك انونف ملع ول هنأ امك ، ىأر وأ سايق وأ ظفح نم هب ملاعلل

 ةساردو اظفح هريغ ملعو ، هملعي مل ءايشألا ةساردو اظفح

 ىذلا اذهب ملاع ملالا كلذ نا لاقي نأ زاج ام نايتفملا نم

 نم اذهو هب ملاع ريغ هب ملاعلا كلذ نا لاقي نأ زاج ام ، هملعي مل

 مودعملا تابثا الو حيحصلا ىفن زوجي الو ىناعملا انت نمو ث لاحملا

عيمجب طيحي ىتح عئانصلا نم ءىشل اعناص ىمسي ال نآ زاجل اذه زاج ول



_ ٩٨٩٠ 

 عئانصلا عيمج نم اعناص ىمسي نآ زوجي كلذ ناو ث اريخو ةعنصلا كلت

 ءالؤهل تبث دقف س بيبطلاو ةماجحلا ىذو مغئاصلاو جاسنلاو دادحلا لثم

 . عئانصلا عيمجب اوطيحي مل ولو ث اهنم ءىش ةفرعمل ةعنصلا مسا :

 3 دحاو ءىش ىف ولو رجت اذا رجاتلا مسا هقحلي رجاتلا لثم كلذو

 ءىشنلاب ملاعلا كلذك افالتخا اذه ف ملعن الو ةراجتلا نونف عمجي مل ولو

 هيلع قلطأ ناو ث زاج ةيمستلاب صخ ناخ هب ملعلا مسا هتحلب ءايشألا نم
 انركذ ام ىنعمب كلذ زاج هبو هيغ ملعلا نم هب ديرأ ام ىنعم ف ملعلا مسا

 ةطاحالا ريغ ىلع ملعلا مسا توبث نم ملعلا ميمجب ةطاحالا مدع نم

 . ىلاعت هللا ءاسث نا ةيافك اذه نود فو عستي اذهو ي لوقلاو

 ديعس ىبأ خيشلا ةرضح ى ناوخالا ضعب ىورو : ةلأسم ه

 ، ىأرلاب نوتفي مهنأ نامع لهأ نع ةديبع ىبأ ىلا مغر هنأ ىور : لاقغ

 نأ كدنعف ديعس ىبأل تلتغ ، جورفلاو ءامدلا نم اوملس ام ةديبع وبآ لاقف

 ىف قصلا ىف ةباصالا هل ىجرت جورفلاو ءامدلا ىوس اميغ ىأرلا لئاق

 ء كلذك جرخي هنأ بسحأ اذكه ةديبع وبآ لاق ام ليوأت ىلع ث اهرئاس

 ءامدلا الول ملعلاب طيحت ءاملعلا تداك تاياورلا ضعب ف اولاق مهنأل

 ٠ قيقد هدنع امهرمآ نأل 0 جورفلاو

 ٠ هللا همحر ديعس وبأ عرشلا نابيب باتك نم: ةلأسم وج

فلاخف هايتغ يف هناسل تلزغ هيف لصألا ملعب ءيشب ملاعلا يتفأ اذاف



 ب ٩١

 مل ولو لطابلا نم ملاعلا هاتخأ امب لمعي نآ هل ىتفملا عسي ال هنأ قحلا

 ةنسلا و. باتكلا فلاخي ىذلا لطابلا كلذ ىلع وهو تام ناغ ، لطاب هنأ ملعي

 ىتنملا ناك اذا امإو ، كلذ ف ملاعلا ىلع مثا الو كلاه وهف عامجالاو

 ةنسلاو باتكلا فلاخم ىتفأو ، باوصلا هايتخ ف ىرجيخ لصخلا فرعي ال

 ليواقأ نم الوق قفاو ناو ، امهالك ناكلاه هل ىتفملاو ىتفملاف عامجالاو

 . قحلا قغاو اذا ملاس هل ىتفملاف ىأرلا هيغ زوجي امم نيملسملا

 ء قحلا قغاو هنأل هرذع ضعبف ، فالتخاب هيف ليق دقف ىتفملا امآو

 : ىلاعت هللا لوقتل ملع ريغب مالسالا ىف ملكت اذا هنأل امثآ هآر ضعبو

 هاتفأ اذا هل ىتفملا اذهغ : هل تلق ، ( نوملعت ال ام هللا ىلع اولوتت نأو )

 هاتخأ امب لمجي نآ ,هل له هبلع عمتجملا قحلا فلاخف لوصألاب ملاعلا اذه

 لاؤسلا .دقتعيو لمعلا .هل زوجي ال مأ همزلي امع لاؤسلا دقتعيو ؟ ملاعلا

 امع لاؤسلا دقتعاو لطابلاب لمعي ال نأ هيلع نا : ىعم لاق ؟ همزلي امع
 كلذ ىلع لزي ملغ لاؤسلا دقتعم وهو هاتفآ امب لمع ناغ : هل تلق ث همزلي

 بيصي نأ ريغ نم لبقت تام ىتح لآستو ، لاؤسلا دقتفمو هل ىتغي امب لمعي
 باتف كلذ ف همزلي ام ءادأب هلل ناد اذا هنا ىعم لاق ؟ اكلاه هارت له قحلا

 نئاد وهو هبونذ عيمج نم وآ هللا اضر هيغ فلاخ ام عيمج نم ةلمجلا ف

 امب لمعو لاؤسلا دقتعاو هللا نيد ةلمج ف همزلي ام عيمج نع لاؤسلاب

نظلاو ايتفلا ببنسب الا لطابلا بوكر ىلا هنم دصق زيغ ىلع هب هل ىتغي



_ ٩٢ 

 هنا لوقآ الغ همزلب امع لاؤسلا دتقنعم وهو ، كلذك نوكب نأ ىسع هنآ

 ٠ كلاه

 برقأ قحلا ىلا وهو هب ىتفي ام فالخ هلقع ىف نسح ناو : هل تلق

 ايتفلا عديو هلنتع ىف نسح امب لمعي نآ هيلع له ث لصألا ىف لطاب هنآ الا
 ىلع لطابلاب لمعب نأ هل سيل نأ ىعم لات ؟ اذه ريغ هلتع ىف نسحي مل اذا

 ٠ ملعأ هللاو ربعم لوق الو لقع ةجح نم لاح

 لصأب قلعتي مهنم لك نيملسملا نم ليوانلا هذهو ديعس ابأ ىنعأ هنعو
 ناك اهلدعآو اهنسحأو اهزييمتو اهليوأت فرع نمف هيلا ىهتنيو هيلع ىنبي

 وأ اهلامعتسا بحأو س هتفرعم هيلا تغلب اذا هسفن نم كلذل ىرحتلا هيلع

 ردنت نمو ى هترضحب نم رواش اهنم كلذ هل نبي مل ناو ، اهنم ائيش لمعتسا

 مدع ناغ نايبو ملعب لخدي ىتح كلذ ف هتوعد لهأ نم ملعلا لهأ نم هيلع
 ىلع لكوت هليصفتو هزييمتو كلذ ةدابع ىلع هنمأي نمم هل نيربعملا نم كلذ
 هل نيبب نأ ىلا هب لمعغ كلذ هتقو ف هعم عقي ام نسحآ ىرحتو هللا

 ٠ كلذ ريغ

 ةر ايعي هنم ملعآ وه نم ىقل ىتمغ هللا ءاش ن ا هلاح نوكي اذه ىلعف

 هليبس اذهف ؤ هلوتم لمع دق نمل وأ هسفنل هنم ةئطخت ريغ نم هي ١ وص ناب دق

وأ ةءارب ةيالو نم ىأرلاب هيف فلتخي ام عيمج ف هسفن يف همزلي اميغ



_ ٩٣ _ 

 ق همزلي ام عيمج وآ قالط وأ ح اكن وأ ٥ اكز وأ جح وأ ةالص وآ م ايص

 ٠ هسفن تاذ نم هنيد

 هريغل هتلالد نوكتف هريغ اهدغ هيلا جاتحا ةلزنم ق راص نا كلذكو

 اذا ، باوصلا ىلع هب هللا مجهي نأ وجرأو ، هسفنل ىذتحي ام ليبس ىلع

 غلبمب داهتجالا لمعتساو بابسألا عيمج ىف هيلع لكونو باتو هل باجتسا

 . قيفوتلا ىلو هللاو هريغ وأ هسفن رمآ نم هيلا عمقو ام عيمج ىف هيلع ردقي ام

 رمآ ف ىتفتسي نآ ىمن هنا ملعآ هللاو ليق دق : ديعس وبآ لانت هنعو

 لاغتشالا هعزنأ دق ايند اذ وأ طئاغلاو لوبلا جلاعي نم هيف ىتفملا نيدلا

 نيح ف تضرع دق ةيصعم اذ وأ هرتف رمأ دباكي رقف اذ وأ ث هايندب

 لآسي نيدلا رمأ ف بولقلا لاغتشاب هنع ىهنو كلذ هرك امناو ، هتيصعم

 فيخ تردكت اذاو ٠ ةعاطلا بابسأ نع تردكت بولقلا تلغتشا اذاغ س هنع

 رصبأ بلقلا ملظآ اذاو بلقلا ملظأ رونملا فعض اذاو س اهرون فعضي نأ

 هناسلب قطنيو باوصلا ريغ ةملظلا نيع هيلا ىدؤت نأ فيخغ ةملظلا نيعب

 ىتح ةنتفو ةلز كلت تناكو س كلذ ريخ ىف ةملظلا نيع هيلا تدأ امب هبلق نع

 هنم داطصي امناو ، السكو اللم هيف ىآر اذا ملاعلا لآسي .ال : اولان مهنا

 ءاهتفلا ضعب نع ليق دغو ، رصبم ءىش اذهو ث هلابقا نيحو هطاشن نيح

 ٠ لاح لك ىلع لاؤسلا نم اورثك هنأ ىنعملا ، بولقلا اوممج

بولت وه امناو ، لوئسملا نم ةمجو ع لئاسلا نم ةمج هل رظني امناو



_ ٨٩٤ 

 ساوحلا رون تمدع امبرغ ث رظنلا اهل ضرعي ام نيح ف ساوحلا اهيلا ىدؤت

 ةولخلا دنع :ىدؤت تناك ام دؤت ملخ ىناعملا ضعبب اهلاغتسشاب

 بلقلا رونب داطصي وه امناو س بلقلا ىف نمكم ءىشلا سيلو ، ةمجلاو

 تغرف اذاف ك غارفلا اميلع فيخ حزنما ةمجلا ىلع ترثك اذاخ ك ةمجلا عم

 لوبق اهيلع نمؤي مل لاغتشالا ءاج اذاو 4 لاغتشالا بلقلا ىلع نمؤي ملف

 . ةولخلا مدعل باوصو أطخ نم اهتقو نيح ى اهيلا ىدؤي ام

 ىنرضح امم هللا حتغ ام اذهف : هتاباوج ضعب رخآ هللا همحر هنعو .

 ولو قفوو هللا حتغ ام الا ىرصب ةلقو ىفعض مم هنع لأس ام باوج نم

 ء للزلا و اطخلاو فلكتلا هيغ فاضي امم ىلثمب نم ىلوأ ناكل راذتعالا نسح

 يخا ربدتو ث باوصلل قفوملا هللاو رايتخالا هجو رارطضالا مم رن مل نكلو

 داهتجالا نع كعنمي الو افرح اغرح هربدتو هب كتبجآو كيلا تبتك ام عيمج

 ىنعضي ال هلك كلذ ناغ س ديلقت الو ىلع لاكتا الو ى نظلا نسح هيف رظنلا ف

 ناف ث :نئاخ الو نيمآ نم هريغ ال قحلا لوبق هيغ زوجي امناو ، كعسي الو

 نم هناغ هب ضفراف قحلا فلاخ ناو هب كسمتو هلبق قحلا كلذ قفاو

 لوقلا فرخز ضعب .ىلا مهضعب ىحوي سنالا نم هناوعأ نمو ناطيشلا

 ٠ ارورغ

 لهآو نيملسملا راثآ ىلع هضرعاغ هؤطخ الو هياوص كل نيبتي مل ناو

هيغ كشال ءالؤهف راصبالا ىوذ عم حصو راثآلا قفاو امغ مهنم رصبلا



- ٨٩٥ 

 ٠ رانلا نم هللاب ذوعن راننآ

 : رفعج نب عماجل ربتعملا باتك نمو

 وجريو باوصلا وه هنأ ىري ام الا ىأرلا ف ريختي نآ مكاحلل سيلو

 ىأر نم :دارأ امب ذخأي نآ هعسيغ ملعي .ال نم امأغ س قحلا ىلا برقأ هنأ

 لوصأ نم مكاحلاب لزني ىذلا مكحلا ناك اذا : ديعس وبأ لات ٠ ءاهقفلا

 ملعلا هيلا فاضي نم هيف فلتخا ولو لصألا فلاخي نآ هل زجي مل نيدلا

 قفاوي ىذلا لوقلا الا لطاب كلذ ف فالتخالاو س فلاس وآ رضاح نم

 اميغ هلوبقو هعابتا لهاجلاو فيعضلاو ملاعلا ىلعو ةجحلا وهغ س قحلا

 اماو ، لهاج الو فيعض الو ملاعل لطابلا لوبق زوجي الو ، مكحلا نم همزل
 هلك ىأرلا ف جرخي فالتخا هيغ ناكو ع ىأرلا هيف زوجي اميف لوقلا ناك اذا

 .ىلاو هلدع ف رظنلاو كلذ زييمت ىلا هملع غلبي نمم مكاحلا ناك ناخ « باوصلا

 داهتجالا هيلع نا ليق دق هنآ ىنعمف هرظن ىف هنم دعبأ وه امم هنم برقأ وه ام

 .ء.رظنلا ف كلذ ف داهتجالا ىأرلاب لئاقلا ملاعلا ىلع ناك امك كلذ ىف رظنلا ف

 .نوكت نأ الا ث ةفصلا هذه ىلع ناك اذا ءارآلا نم ءاش ام ريختي نأ هل سيلو

 .ث هرظن ىف هعم لدعلا ىف تواست اذاف ع هعم لدعلا ىف ةيواستم كلذ ى ءارآلا

 ;مكحيو & ءاش ام راتخي كلذ فف رايخلا هل نآ ىنعمغ ، لدعلا هرصبب نمم .وهو

. اذا .امآو ش .ءش نه لدعأ ءىش سيلو هدنع لدعلا ق هلك جراخ هنأل هم



_ ٩٦ 

 ىذلا ءارآلا نم دحاولا ىأرلا راتخي نأ هيلع نا ليق دقخ اذه ىلع جرخي مل

 لبقتسي اميفو مكحلا اذه ىف هب مكحيف س برقأ قحلا ىلاو ، بوصآ هنأ ىري

 ء هيلا عجري مث برقأ قحلا ىلاو بوصأ ءارآلا نم هريغ نأ هل نيبتي ىتح

 مكحي الو هب نحتماو مكحلاب ىلتبا ام اذه ىلع لازيالغ اذه عدبيو

 اذهب اذهل مكحيغ رظنلا لامها الو س ىويلا عابتا ليبس ىلع تا رايتخالاب

 ليبس اذه سيلو اهريغ وآ بوصآ لوألا نأ ىري وهو ، اذهب هريغلو لوقلا

 ٠ ىأرلا ليبس نم جرخ دقخ اذه مكاحلا لعغ اذاو ، ىأرلا

 زئاج هل كلذف كلذ لدع رصبب نمم وهو لدع هدنع كلذ ناك اذا امآو

 ,رصبي مكاحلا نكي مل ناو ، لدع هلك كلذ نأل ءاسث فيكو ءاس امب مكحيو

 كلذ لدع رصبي نمم ءاملعلا نم هترضحب ناكو هرظنب كلذ زيميو لدعلا

 ىأرلاو رظنملا نم كلذ ناف كلذ رصيي نمم ملعلا لهآ ةرواشم هيلعغ هزيميو

 عضيغف ىأرلا ليبسو ىأرلا مكح ىلع ةلالدلا ىلع ليبسلا دجو دق هنأل

 غلبي مل اذا هسفنب هيلع لدتسي امك س هيلع هريغب لدتسيو هعضوم ف ىأرلا

 هيلع ناك لوقلا نم ائيش هيغ ملعي ول هنآ امك ث هيلع لالدتسالا ىلع هسفنب

 مل هترضحب ناك ناف ، ىأرلا لهآ نم ءاملعلا نم هبلع ردق نمب لالدتسالا

 ناو ث هيلع ردق نمف هرصم لهآ نم ءاملعلا رواش هنكمي مل ناو كلذ لجؤي

 مدقي.الو همزلي ام عيضي الو ، هيلع ردقي ثيح نم ناك هرصم لهآ نم نكي مل
٠ ملع ريغب كلذ نم ءىش ىلع



_ ٩٧ 

 لدعلا ىلا اهبرنتأ فرعي ال ةفلنخم تحص دق ىتلا ليواتذلا هذه كلذكو

 اميغ كلذ زييمت هيغ وجريو ، كلذ ةغرعم هلو ص هيلع رهاظ وه نم هنرضحبو

 اميغ هترواسنتم هيلع امك ث ةفلتخملا لاوقألا ىف هنرواسنم هيلعف الدع وه هاري

 نكميو ث اهباوصو اهلك اهلدع نكمي ةفلتخملا لاوقألا نأل لوق هيغ تأي مل

 مل نم ىلع ةلولعم ىهف ، ضعب باوصو اهضعب لطاب نكميو ث اهلك اهلطاب
 اهب لمعلا ديري نمو ث مكاحلا ىلع اهلدع ةفرعم سامتلاو ك اهلدع فرعي

 ملو اذه مكاحلا مدع اذاغ ث مزال اهنم ءىش لدع حضي مل اذا رظنلا لضأل

 . كلذ زييمت وه فرعي

 لصختا ىف قغاوغ هب لمعو كلذ نم هب ذخآ ام هنا : لاق نم لاق دنغ

 : اذه هل سيل : لاق نم لاتقو ، هل عساو وهم ىأرلا ف جراخ هلد هناو قحلا

 لاح ىلع برقأ.قحلا ىلاو ى بوصآ هدنع وه ام ىلا دصقي نأ نم هل دبالو

 نم لاح ىف هل رذع الو لاح لك ىلع اذه نم هل دبالو لامهالا ىلع سيل

 ذخآ اذه مدع اذا ليق دقو ، لئاق نم هلبقي نأو لطابب لمعي نأ لاوحألا

 نم هئايلوأ لوقب ذخأ هفرعي نكي مل ناخ ى هفرعي ناك نا نيلئاقلا ملعآ لوقب

 ف هل رذع ال لاح لك ىلعو ، مهلضفأغ ةيالولا ىف اووتسا ناف ث نيلئاقلا

 هيلع ناك ايتفلا ىلا دصتو ايتفلا ةلزنمب ملاعلا لزن اذاو ، قحلا ةفلاخم

 ىلع وهغ مكاحلا ىف ىضم امو لامهالا هل سيلو هلك ىضم امك مكاحلا ىلع ام

( نئازخلا _ ٧١ م )



٩٨ 

 ىف .رظناخ مكاحلاك ىتفملاو ث ايتفلا ىف اهلك تالاحلا ف انفصو امم ملاعنا

 وجح ١ هل ٠

 ةلزنمب وه هريغ وآ هسفن ىف اهب لمعلا هل مزالو ةلآسملاب ىتفملا كلذكو

 ىلع مكحلاك هسفن ىف مكحلاو ، دحاو قحلا ى ,لكلاو ىتفملاو ء مكاحلا

 3 عيمجلا عسو دحاولا عسو ملو لباقلاك لئاقلاو ، لئاقلات ىتفملاو ث هريغ

 لتو ةدحاو ةلزنمب اولزن اذا ، عيمجلا ىلع قاض دحاولا ىلع قاض امو

 5 رومذنا هذه ربدنف هصخ ام هريغ همزلي ملو هريغ معي مل لاح هصخ نم

 قح اهيف قفتي سيلو ث أطخ وأ لطاب وأ ، باوصو قح اهناف اهيغ رظناو
 نلو هتيالو لمع الو ، لوقي قحلا ةقفاوم ريغ دحأل سيل باوصو لطابو

 ٠ همصعو هللا همحر نم الا كلذ نم وجني

 اذا لئاسلا نع لئاس هلآسو ؤ ديعس ىبآ نع اهلعلو : ةنأسم ذه

 لاق ؟ هربخي اذامب ناهجو هل مكحلاو فراعتلا ف ءىش نع لأسي ءاج

 ة ههجو نم جرفلا هيلع لخديل مكحلاو فراعتلا ف اعيمج نيهجولاب هربخي
 تيأرأ تلق ٠ ةمالسلا هسفنل لئاسلا ىف رخآلا بلطيغ ع ههجو نم قيضلاو

 فراعتملا ناك اذا مكحلا كرتيو فراعتلا ىنعم ذخأي نأ لئاسلا دارأ نا

 اباوصو الدع هلك ناك اذا كلذ هل له ، هيلع هرجحي مكحلاو كرتلا هل حيبي

 نأ هيلعف الاو ، لدعلا ذخأي نآ هيلعف الاو لدعلا ذخأي نأ هيلع قيضأ مل
 ملعلا لهأ دنع امهلدعأغ لدعالا هرصبب مل ناو هدنع نيرمألا لدعاب ذخأب

١ رصعي نمخ > كل ذ هل ريعي نم رصبأ ن ١ كل ذ ق لدعل ٠



_ ٩٩ 

 امهدحأب ذخأي نآ هن نه ىآرلا ف فالتخالا ق ناك ام كلذكو : هل تلق

 نيملسملا لوتت ىف لخاد نيملسملا لوقت نم ناك اذا لات ؟ نيملسملا نم ناك اذا
 هيغ نوكيو الدع هلك نوكي نأ زوجيف : تلق الدع هلك ناك اذا كلذ هل زاج
 نوكيو “ .الدع ايواستم هلك نوكي دق هنا ىعم : لاق ٠ ءىش نم لدعأ ءىن

 ٠ هجراخم وآ هليوأت ىناعل ضعب نم لدعأ هضعب

 نم ءىش لدع فالتخالا هيغ لخدي ءىش ىلبتملا دنع ناك ناف : هل تلق

 ىلع فيفختلل ليواقألا نم كلذ نودب ذخأف هريغ نم لدعا هنا ليواتخلا

 فلاخ امنا نوكي وأ كلذ هعسي له ؟ نيملسملا ليواقأ نم هلك ناك اذا ، هسفن

 ريغ ىدنع ناك لدعلا كرتنو لدعألا هريغ ىلا دصق اذا : لاق ؟ لدعألا

 ٠ مثأ هنآ هريغب ٥ ذخأو لدعلا ريغ ه دصقل فاخأو ٨٧ نسحم

 دارأ امناو ؤ لدعلا ةفلاخم ىلا كلذ ىف نكي دصقي مل ناغ : هل تلق

 ةفلاخم ىلا هدصق ىلا ال ةصخرلا ىلا هدصتب نيملسملا ىأآرب عسوتي نأ كلذ

 ذخأ ام ريغ ناك ولو امثآ نوكي الو كلذ هعسي له كلذل دامتعالا ىلع قحلا

 ىتفي نأ زجي مل ءارآلا لدع رصبآ اذا : لاتق ؟ هدنع هنم لدعأ ءارآلا نم هب

 ىدنع ةريصب ىلع لدعلا كراتو س لدعلا رصبي وهو ث امهلدعأ هآر اذا هب الا

 اذاف س رومألا لدعأي ىآرلا داهتجا فالتخالا دصق امناو ، روجلاب ذخأ

 ٠ ىدنع هانعم نم جرخ ةقيرط نم زوجي ىذلا ىأرلا هجو كرت

له امهلدعأ رصبي ال نمم ناك وأ لدعلا ى اهلك توتسا اذاف : هل تلق



_ ١٠٠ 

 ىلع كلذ ليق دق هنا ىعم لاق ؟ ءاش امب امهنم ذخأي نأ اريخم نوكي
 ٨ ناك اذا لدعلا دصق ىنعمل لامهالا ىلع ال هداتتعا ىف لدعلا ىلا هنم دصق

 ٠ لدعلا دصق ىلا اداهتجا كلذ ف ةمالسلا كردي امنا

 مه راثآ ف تتبثو مهنيب مهل تحص دنت ىتل ١ نبملسل أ ءا رآف : هل تلت

 ام نود مهنم ءاملعلا ىدنع اذكه : لاق ؟ لدع اهلصأ لكأ ةخسن فو اهلكأ
 ٠ ةطلغلا نم هولاق

 نأ دارأ نم لكل مزال اهيخ رظنلاو ءارآلا لدعأ ف داهتجالاخ : هن تلق

 فيعضلا نود ةفرعملا ىف ىوقلا ىلع كلذ امنا مآ هب ىتفي وأ اهنم ءىشب لمعي

 ىتفم لك ىلع هنا : ىعم لاق ؟ لوتلا نم لدعلا رصبي ال هنآ هعم ىذلا

 هنأب همومعمو مالسالا نم ءىنت لك صوصخم ىف لدعلا ةباصال داهتجالا

 لدعلا باصي الو ث هللاب الا قيفوت الو ، ىأرلاو نيدلا رمأ ف ناك لاح

 ٠ هلضغ نمو هلضفب الا

 نود رظن لاح لكلو س لاوحألا ىف فرصتي داهتجالا اذهف : هل تلق

 هيلع لومحم تنأو لاح هلك كلذ مأ رارطضالاو ةعسلاو قيضلا نم رخآلا

 لاح لكل ناو س ىوتست ال لاوحألا نا. : ىعم لاق ؟ هريغ ىلا هزواجت ال

٠ قيضلاو ةعسلا نم هصخي ام مكح



 ۔ہ ١٠١

 هيلع لالحلا : لات نم هللا همحر بوبحم نب دمحم نع: ةلاسم ده

 ذخأف ى نيتنثا لبق نم اهقلط ناك دقو ع قلطت هننجوز نآ تغم هاتفأف مارح

 اوآرغ لاس مث ، تجوزتو ةعجر هيلع اهل نآ ريب ملو اهكرتو ىتفملا لوقب

 ىتفملا برقأ امخ أطخلاب هاتخأ ىذلا ىلا عفرغ هتجوز اهنآو قلطت ال اهنأ

 ناف . رخآلا اهجوز نم اهجرخي ىتح اهيف لواحيو قادصلاب هل نمضي نأ
 تيدأ ىذلاو قادصلاب ىل نمضت ىتح اهجرخأ ال : ريخألا جوزلا هل لاق

 تسل ىنا : ىتفملا لاق اذا امأو اضيأ قادصلاب هل نمضي نأ هيلعغ امهيلا

 لات ناو ، نامضلا نم هيلع ءىش الو هل رذع كلذ ناغ ىيأرب ذخأت الف هينتفب

 اذكو اذك ىيآرغ ىبأرب ذخأت نأ تببحأ ناغ ىريغ هيقفلاو هيقغب تسل هل
 ٠ ملعأ هللاو ىبيأرب ذخأت الو لس لوقي ىتح لوقلا اذه ىلع نمضي هنام

 هنم أ لبق نمم وهو ىآرلام ىنغي ىذلا ق فلنخا : ةلاسم وج

 نكي مل اذا ةبوتلا هبلعو ث :نمضي ال لوقو ، نمضي لوقغ أطخأ اذا ايتفلا

 نيملسحلا لوق اذه نا لوقي ىتح لوقو ، ىأرلاب لوقي نآ هل زوجب نمم اهيتغ

 ٠ ملعأ هللاو نمضي ذئنيح مث

 حالصلاو رتسلاي فورعملا لدعلا وه هاينف ليقت ىذلاو : ةاآأسصم وج

 ايتفلا ق ق 'دلتقتم "الف ةىالو هل سبلو ةقث ناك ناف ث هقفلا هيلا بوسنملا

فالخلا لهآ نم دحأ ناك ناو 6 نيملسملا نبدل ةقغا وملاو ةلادعلا لهآ الا



١٠٧٢٣ 

 اميف قدصي الو ث نيملسملا نع ايتفلا نم مغر ام هنم لبقي الخ هنيد ق ةقث

 ةجحلا موقت نآ الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رابخألا نم ىوري

 نوعفري الو مهبهاذم هب اوتبثيل مالكلا فيرحت نولحتسي مهنأل « كلذ ةحصب

 ٠٠: ملعأ هللاو مهفلاخم بيوصت بجوي اربخ

 ىناديبعلا هعمج نب هللا دبع نب دمحم خيسثلا نع : ةلاسم ده

 عماوجلاو فنصملا باتكو س عرشلا نايب باتك وهو اذه انرثأ فو س ىوزنلا

 اذا نهيف امب ذخؤيأ : نامع لهآ بتك عيمجو ءايضلاو تارصتخملاو ةعستتلا

 ذخؤي : نيملسملا نم لاق نم لانت تفصو ام ىلعف ؟ ال مآ انباحصأ نع ناك

 ٠ قحلل فلاخم ءىش اهيغ حصي مل ام اهتركذ ىتلا بتكلا هذه ى ام عيمجب

 ، هلدع حصي ىتح بتكلا ىف امب ذخؤي ال : نيملسملا نم لات نم لاقو

 ذخألا زئاج هنآ نيملسملا ىآر نم هيلع لمعن ىذلاو س رثكآ لوألا لوقلاو

 نايبو عماوجلا لبق ةروهشملا مهيلع ةضورعملا نيملسملا راثآ ىف امب لمعلاو

 ةنسو هللا باتكل فلاخم ءىش اهنم حصي نآ الا نهلاثمأو فنصملاو س عرشلا

 . نيقحملا عامجاو هلوسر

 بيتكلا ىف تركذ ام امآ : ىراوجلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم ده

 ٠ اهيقف الا نوكي ال كلذو اهلدع فرع نم الا اهيف امب ذخآي ال بتكلا ناف

هباجأ نبملسملا نم املاع لآس .زمو : ىحبصملا نع : ةلأسم ده



_ ١٠٣ 

 نم ءىطخي .ال وأ س كلذ ةمرح وأ كلذ رجح ملعن ال وأ كلذ زاوج ملعن ال

 دتو ء نامضلا نم هرذعن ردقن ال وآ ، نامضلا همزلن ردقن ال وآ ڵ كلذ لعف

 كلذ عيمج ف ىوتغ اذه نوكيآ زئاج ريغ كلذ نا ليق دق وأ زئاج كلذ نا ليق

 . ؟ ةجحلا هب موقت .الو هيلع لمع ال اذه مأ ةحابا وأ منم ىف

 امناو ، لئاسلا ىلع ةجحلا هب موقت ىوتف اذه سيل هنأ : باوجلا

 ، كلذ هيلع قيضي الغ هلوق ىلا لئاسلا بلق نأمطا ناغ ، ضيرعت اذه

 عسي وأ زوجي ال وآ زوجي لوقي نآ ىوتفلا ةلعل امناو « طوحأ وهف هكرت ناو

 ٠ ظافلألا نم اذه هبشي ام وأ عسي ال وأ

 تكرتو اهباوجب تيتآ : ناهبن ىبآ نب رصان خيسثلا نع : ةلاسم ده

 ؤس ١ اهل ٠

 لزهأ ايآرو لدعأ ايآر ىأر اذا ناسنالا نآ رثألا ءاج دق : باوجلا

 أ هسفن ف هصخي هناف قالط الا ىلع ال هنآ ىعمو ع لزهألاب لمعي نأ هل سيلغ

 نأ كشال هب لمعلا ف تاهبشلا كرتو دهزلا ىف ةبترم ىلعأ لزهألا ناكو

 امب نينثا نيب مكح نم لوقلا كلذ صخي امناو ، هقح ف لضفأ لزهلا

 ء هل سيل هنآ لدعألا ىري قح ذخأ ف ةميزع ىلع هسفنل مكح وأ « لزه هاري

 ء كلذ هل سيلغ س ىوتفلا وأ نينثالا نم مكحملا ىنعمب ناك ناف اذه ىلعو

 هتح سكو درب مل اذا هفلاخنب ردقي نمم زاج ام ىلع حلصلا ىنعمب ناك ناو

ىنعم ىلع ١ال اذه نآ هل نبي اذا اميسال هل هلك كلذ زا وج نم عنمي الخ



١٠٤ 

 نيمصاختملا نينثالا نيب زئاجلا حلصلا ىنعم ىلع وه امناو كيلع موزللا

 ٠ ملع ا هلل ١ و

 نم ادحأ ىتفتسا نميف ناهبن ىبآ خيسلا باوج نمو : ةلأسم ده

 عرولاو ملعلا مسا هل رهسن نمم نيدلا ىف ةماقتسالا لهآ نم نيملسملا ءاهنتخ

 مكح هيف فلاخ ءىشب روهشملا ملاعلا اذه هاتخأغ ؤ ةلأسم نع لضفلاو

 زييمت ىلا هملع غلبي ملو لئاسلا اذه هلهجخ عامجالا وآ ةنسلا وأ باتكلا

 لهجلا ىلع اضرف هب لطع وآ ، امكح هب لطبأ وأ انقح هب عيضغ هب لمعف كلذ

 قوقح نم اهلك ءايسنألا عيمج نم همزلي امب هلل نئاد كلذ عمو ث كلذب هنم

 ىف هعسي ام الا ءايسئألا نم ىتأي الأ دقتعم كلذ ممو ث هدابع قوقحو هللا

 ءايشألا عيمج نم هؤا دأ همزلي ام ءادآو هنع لاؤسلا دنتنعمو ، هقلاخ نيد

 نم الا هملع هيلا غلبو همزلي امم ءىن ىف لئاسلا اذه رصقي ملو ، اهلك

 مكح نم مزلي ام غولب نع هملع روصتو س ىتفملا اذه هاتفأ امب هلهج قيرط

 نوكيأ ةنونيدلا هذه ىلع تامو هرمع لوط كلذ ىلع ىضمو ث هبكترا ام

 7 . ؟ اكلاه مأ كلذب املاس

 ىلع لوقلا نم اباوص هارأو رظنلا :ىنل نيبي اذه ىف ىذلا نا : لاق

 نم نوكي :اميف زصبلاو ملعلا لهآ نم نيملسملا نع رثألا ىا درو ام دايق

 ةجح هل نوكت نم ةرابعل عامسلا ةجح هجو نم ةجحلا غولب اذه

عم دقتعا .اذا اذه ىلع .هنأ لابلا رطخ نود ةجح هلو ، هيلع وأ



١٠٥ 

 باوصلل افلاخم ناك نا :هنم هللا ىلا ةبوتلاو هنع لاؤسلا كلذ

 ىلا غلب ىتم هنيعب هيغ همزلي ام ءارآب نادو نيدتهملا نيد ماكحأ ف نيبملا

 همزلي ام ةلمج ف وأ ث هيف كلذ ىلا ىده نا هئادأ ىلع ردقو ث هموزل ملع

 ملو ، هنم ءىش ىلما الو هيغ كلذ ىلا دهي مل نا ةلمجلا ى هداقتعا ةلمج نم

 نم املاس نوكي نآ وجرأف س ناك دقت ةنونيدلا ليبس ىلع كلذ نوك نكي

 ٠ لوقلا ضعب ىلع نكل ليبقلا اذه نم ةكلملا

 خيشلا نع هنأ وجرآ امك راثآلا ىف ذخؤي اذه وحن هنأ وجرأ كلذكو

 ، حور نب دمحم هللا دبع ىبأ خيشلا نع هب لدتسي ام ىنعم هنأكو ديعس ىبأ

 نم هريغ ىلع ال جرخي قحللا ىف باوصلا ىنعم ىلع كلذك كلذ نأ ىدنعو

 نم ءاج ام لمجملا ليوأتلا نم انعم رظنلا حيحص ف.جرخي .الو الك لطابلا

 ىف همكح ءاج ام لمعملا ىف فلاخ نم ىلع امزج كالهلاب مكحلا ىف لوقلا

 نم هبشلا ف هانعمب جرخو ص كلذ هبشأ. ام وأ عامجالا.وأ ةنسلا وأ باتكلا

 دمعتلا عضوم ريغ ف نيدب الو ىآرب لهجي الو ع ملعب هفالخ زوجي ال نيذلا

 ناك ام فيك هب ةالابم ريغ ىلع لهجلاو ملعلا عم ، لمعلا ىف هيلا ادصق

 ىأرلا لام هب امل نكل ع لالحتسالا وأ ع كاهتنالا ليبس ىلع هل هباكترا ىف

 امع لئاقلا اذه لوقب ملاعلا اذه نم هل عابتالا وأ ء دساكلا فيعضلا دساخلا

 اهتالدم حيحصب ةلدملا ملاعملا ىلع ةلدألا سفن نع هدقفل ةيادهلا هجو نع هب

 هتقاظ غلبم ، هسفن ىف هنم دهج ىلع قدصلا ةقيرط مكترمو قحلا ةدعاق ىلع

ةرسحلاو ةمادنلل بجوم لطب لك نم ةاجنلاو ةمالسلا بلط لدعلا ةباصا ىف



 س ١٠٦

 ء اصن كل كلذ تنيب امم طئارشلا هذه دحآ نم ةبوت ىلع ال ص ةمايقلا موي

 ع امجال ١ ىنعم هكالهمب عطقلا ق جرخي هنأ ملعأ ال ىنأكغ اه دوجو عمو

 . هلدع اذه ىف ىل نيبي اميف امزج ادبأ قافتالاو

 هيبشأ هنكل ى انايحأ كلذك هيلع لمحو انامز كلذ سثاع نأ دعب تام ولو

 بهاذملا ضعب ىلع جرخي هنأل فالتخالا عم هكالهب لوقلا ف جرخي نأ

 كلذو س لهجلا نع هيلع مادقالا نع فقوتملا هيلع لاق ذا كلذ هعسي ال هنأ

 هل لاؤسلاف اذه دابق ىلعو 5 ءىشب سيل ةرابعلا هب تتأو ربخآ هب ىذلا

 ةيلبلا نم هيغ لح امم جورخلل هبلط ىف جورخلا ةردقلا عم هيلعو ث مزال

 موقت امم أطخ ملاعلا اذه هاتفأ هب ىذلا اذه ناك ناو ى ةيزرلا نم هب لزنو

 عمسلا قرطآ نأ دعب هلهج هعسي مل لقعلا ةجح نم هيلا غلب نم ىلع ةجحلا

 عيض ناغ ث ملعلا همزلو لهجلا هيلع قاضغف ، هركذ لابلاب رطخ وأ ، هربخ

 ٠ لاؤسلا هداقتعا ةكلهلا نم هيجني الو لاحلا ف كله كلذ

 لهأ لوق نم كلذ ف ملعأ اال ىناغ لاح لك ىلع ملعلا لهأ لوت ىف

 ىلوق نم لبقت االو اعيمج نيينعملا نيذه اف رظناغ ، افالتخا لدعلا

 ملعاو ى لضفلا لهآ راثآ نم حيحصلا قصالو لدعلا قفاو ام الا امهيف

 امهلوخدو امهب لاؤسلا ىنعم ةطاحال نيرمألا الك ىلع لوقلاب تيتآ ىنأ

٠ ملعآ هللاو امهيناعم تحت



 ۔ ١٠٧

 كاوتفب تذفنأو تلعغ ىنأ : هل ىتفملا هل لاقغ ٠ نامضلا اهيف همزلي ىوتف

 ٠ ؟ كلذ هلعغ ىلع ةنينب ءىیجي ىنح هق دصي ال نآ هل له اذكو اذك

 لخ هناب ةجحلا هيع موتت ىتح هتدصي ال نا هل زوجي : باوج
 نأ نسحي هناف ال مأ نمضي هنآ هنامض ىف فلتخي تركذ امك ىتفملاو ؤ كلذ

 ىتفملل سيلو هاتفأ امناو ، هيلع ناطلسب هسيل كلذ نأل هيلع نامض ال نوكي

 لطابلاب لمعي الأ ذوخأملا وهف س قالطالا ىلع هب ءاج نم لطابلاب لمعي نأ هل

 ناكل اروذعم لهجلاب ناك ولو ث لدعلاب هلهجب الو ىتفملا ىوتفب رذعي الو

 نا ركذلا لهآ اولأساغ ) : ىلاعت هللا مالك ريصيو ث ةماعلل عسوأ لمجلا

 | ٠ ( نوملعت .ال متنك

 نأ نكمي هنأل لضغأ لاؤسلا كرت لب ى هيف ةدئاخ ال امب رمألاك

 لان نمو ى ىتفملا ىلع نامض الف اذه ىلعف ى ادبأ عسي ال امب ءىطخي ملاعلا

 هدجي الو س نامضلا هيغ مزلي رمأ لعفل ليلدلاك هلعج نامضلا همزلي هنا
 همزلي امم كلذ هبسثأ ملو ىنالفلا عضوملا ىف هنأ هيلع اذه هلدف لعفل اديرم

 ، نامضلا موزل اهيف حص الإ ةلالد لك سيل اذا ءارآلا حصأ ف لادلا هيف

 مهارد ذخآ نآ ديرأ : لاقغ املظ مهارد سانأ دنع نم ذخأي نآ ديري ىذلاك

 اذكو اذك ىلا ذخ مهضعب بسك ىلع ناطلسلا ىنرمأ نإلخ. وأ نالخ .دنع
جصألا يفخ ، نالغو نالغ نم ىنغآ ءالؤه نالفو نالغ دنع هل لانف ث امهرد



_ ١٠٨ 

 ىتلا ةملادلاو ع نامضلا ف ال مثالا ىف الا هكراشي ال هنأ ةلادلا هذه لثم

 نآ ديري هنأ وحن فالتخالا ىلع نامضلاو مثالا ىف هكراشي هنآ اهيغ حصأخلا

 ، ىفتخم وه ثيح هيلع هلدغ ء هنع ىفتخا دق صخشلا كلذو ادحأ ملظي

 بجوي ام هيف لعف وأ ذخأ هملظ هنآ دهاسنتو ةملظم هنم ىوقأ وه ناكو

 ٠ ملظ هنم كلذ نآ هعم حصو 0 كلذ هيبغ هنم نوكيل هنأ ه ريخأ امك س نامضلا

 كلذك ،ے نامضلاو مثالا ىف هكراشي هيغ لوقلا رثكآ هلاثمأو اذهف

 فرعف اذه ىلع اذه هلدف لمعي ام فرعي الو لمعيل نكي مل لماعلا ناغ ىتفملا

 كلذ مهفاف هانركذ امب سايقلاب نامضلا همزلغ هغرعب مل ناك ائيش

 ٠ قيفوتلا هللابو

 ناسنالل لهو : ىحبصلا ريسثب نب ديعس خيسلا نع : ةلاسم ده
 ة ةجح هيلع بجوي مكحلا ناك اذا مكحلا كرتو هبلق ةنانئمطاب ذخألا

 اذا ةنانئمطالا كرتو مكحلاب ذخألا هل له كلذكو ك هنع اهطقست ةنانئمطالاو

 هيلع ام كرتيو هلامب ذخأب نآ هل لهو ، هعنمت ةنانئمطالا و هل حيبي مكحلا ناك

 مزلي مأ عضوم لك ف كلذ ذخآ مزلي نأ هيلع مأ ةنانئمطا وأ مكحب ناك نا

 ٠ ؟ هيغ كدنع امو كلذ ىف هل ىرت فيك مأ ةنانئمطاب امآو ى مكحلاب ذخألا

ذخألا هل تيث اذا : ديعس وبآ لاق نامضلا باتك نم : باوجلا



_ ١٠١٨٩ 

 ديلقت نيدلا ف سيل : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق : ةلأسم هه

 ، قحلا الا قحلا ىلع نولوقي الو نودلقم مهنا ليق دق ءايبنألا ناف ءايبنألا الا

 دحأل سيلو ، باوصلاو لدعلاو قحلا ىلا مهيداهو هءايبنأ مصاع هللا نأو

 هللا لحأ امم الالح مرحو امارح لوئسملا لحأ اذاغ ث ديلقت مهدعب

 لئاسلا عبتا اذا اعيمج ناكلاه لوئسملاو لئاسلاغ هللا مرح ام لحأو

 باتكلا فلاخي امب اطخأخ ملع ريغب ىتفملا لوق ىلع اذهو ، كلذ ىلع لوئسملا

 ٠ نيملسملا ءاملع هيلع عمجأ ام وأ ةنسلاو

 فلاخي امب أطخاف ملعب قحلا دارأف ، ىتفيب امب املاع ناك نا امأو

 الاع ناك نا امأو ث نيملسملا ءاملع هيلع عمجأ ام وأ ، ةنسلاو باتكلا

 ناغ ع ىتفملا ىلع كاله الغ اطلغ هريغب أطخأخ ملعب قحلا دارأغ ىتفي امب

 هنأل اذه ىلع ىتفملا ىلع كاله الو كلاه وهغ هب نادو هل ىتفملا كلذب لمع

 ٠ ملعأ هللاو ملسم ىلع طلغ ال

 دنع نيدلا ىف ديلقتلا زوجي ال : هللا همحر ديعس وبأ : ةلاسم ده

 ةنس وأ هللا باتك نم هيلع عمتجملا نيدلا .رومأ نم ائيش دلتملاو دلقملا ةفلاخم

 كلذ هبشأ ام وأ نيقحملا ةمالا عامجا وآ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر

 الو ىتفتسملل ديلقتلا زوجب .ال كلذكو ىنعم وآ لعف وآ لوقت ىف هاواسو

 & هب مكحو هب ىتفأ دمت ىذلا رمألا كلذ لصأ ملع اذا كلذ ةفلاخمب موكحملا

لهجب الو ، ملعب نيدلا ف زوجي ال لطاب كلذو ، قحلل هتفلاخم لهج ولو



١١٠ 

 نئا د الو يئات الو ع زان ريغ ىأرلاب هيلع ةماقالا ىنعم ىلع نيدي الو ىآرب

 ٠ قحلا ةباصا ىلا عجريل كلذ نع لاؤسلاب

 داقتعا زوجي الو ؤ لاح ىلع ايتفلا ف ديلقتلا زوجي ال ليق دقو

 عيمج ىف عبنم هنآ ايتفلا نم ءىشل لئاقلا داقتعا نوكي امناو ث هيغ ديلقتلا

 ء نيقحملا نم ةمألا عامجاو هلوسر ةنسو هللا باتكب لهج وأ هنم ملع ام كلذ

 ج راخ وه امناو س نيدلا لصآ نم ائيسن فلاخي ال ىذلا ىأرلا باوصو

 ٠ لاح ىلع كلذ ىف ديلقتلا داقتعا زوجي الو ، نيدلا لوصأ ىنعم ىلع

 هيف زوجي ىذلا ىأرلا ف ءاملعلل ايتفلا ف ديلقتلا زوجي ليقو

 ىذلا هجولا ىف ىأرلاب لوقلا هل زوجي نمم ملاعلا ناك اذا ء فالتخالا

 ملو ث لاقي نأ زوجي ىذلا ىآرلا ىنعم قفاو اذا ىأرلاب لوقلا هيغ هل زوجي

 قحلن عابتالا ىنعم ىلع جرخي امنا اذهو ، نيدلا نم ائيسث كلذ ف فلاخي

 ىف ديلقتلا ةزاجا ىنعم لطبف لاح ىلع ديلتت زجي مل نيدلا فلاخ ول هنأل
 ٠ ملعأ هللاو كلذ نم ليتق ام ىنعم ف قحلا ةباصا نود لاح ىلع ايتفلا

 راثآلاو لاجرلا دلق نم سيلو ةماقتسالا هباتك نمو : ةلاسم دهب

 ٠ ملاس الو ةكلهلا نع جان .الو ملاعب ليوأت ةحص ريغ ىلع هنيد

 ىذلا لاضعلا ءادلا هنلا ابهذم الو انيد ءابآلا اودلقت الو : هريغ نمو

٠ ةيلاخلا ممألا و نورقلا كلهأ



 س ١١١

 نيب قرفلا ام : هتلأسو ىلمازلا هيقفلا خيسلا نع : ةلأسم ده

 قح نم هب كل لوقي ام ملاعلا نم ليقت نأ ديلقتلا : لانق ؟ عابتالاو ديلقتلا

 ٠ ملعأ هللاو قحلا ىلع هعبتت نآ عابتالا امآو 4 لطاب وأ

 نم لجرل خسني نآ انتوعد لهآ نم لجرل زوجي الو : ةلاسم ده

 مهيلع هرسفي الو ى مهيلع هؤرقي الو ث مهتمئآ ضعب نع ملع هيف اباتك انموق

 نيبي نأ هوهن دننو ، كلذ عسي الو زوجي ال امو ث رفكلا نم ءىش هيغ ناك نا

 ٠ كلذ زاجأ نم هل زاجأ دقف ث نيملسملا ىلع هأرقو هسفنل بتك ناو رفكلا

 بتكلا نم ءىراقلا نعو : ناهبن ىبآ خيسلا باوج نمو : ةلاسم هه

 ىنعملا نع رييغنلاو للختلاو فيحصتلا نم ائين اهيغ ىآر اذا اهل خسانلاو

 ء اهتدايز وآ تاملكلاو فورحلا نم ءىش ناصقنب خسانلا لبق نم دارملا

 وجني املقو س حيحصتلا مدع نم خاسنلا لبت نم اهيف كلذ ثدح دت امبرو

 هل زوجي اذه اننامز ف ةصاخو ى هللا ءاش ام الا لاحلا اذه نم بتكلا نم

 بلغي ام ىلع التخم هاري ام ضعب حلصي نأ اهل خسانلاو ءىراقلا ىلعأ

 اهيف ةدايزلاو صيقنتلا ليبق نم اذه لثم نم كلذك هنأ هل هيف هنظ هيلا

 برقآ نوكي نآ ىج راذا ظافلألا نم ءىش ليدبت بجوأ تاملكلاو فرحألل

 باتكلل ليلعت ريغ نم كلذ نوكيو ، دصقآو زجوآو ظفحلاو ةءارقلل امهف

 امومغم ىنعملا ناك ولو ع كلذ ىف راصتخالا بلطل وأ ، عطقلا ليبس ىلع هبتكيو

نوكي امب هضعب فذحي نأب ناسحتسالا ليبس ىلع نكلو ث لوألا ظفللاب



١١٢ 

 ٨ لوطتو مستت ظافلألا نألل ڵ لوألا ظفللا نم ىقبي ىذلاب اموهفم ىنعملا

 ٠ كلذ ق دحاو ىنعملا نوكيو

 لثم وآ لوقو وآ ليقو هبتكيف لاق نم لاقو ابوتكم دجي نآ كلذ لثمو

 انباحصآ لوق ىناعم ف جرخي هنا ىعم هلوت لثم ديعس ىبأ خيشلا ظافلأ

 مدتتنم مالك قسن ىلع ناك اذا مهضعب نع وأ انباحصأ لوق ىفو ، بتكيغ

 ماهغتسا الا ظافلألاب داري ال هنأل اموهفم هب ىنعملا نوكي امم اذه لثم نم

 تمهغأ اذا عاستالاو ث اهيخ ليوطتلا نود داصتقالا ىفكي الهف ؟ ىناعملا

 نوكب امبرو ارخصو ةنؤم لقأو ءانع فخ اذا كلذ دارملا ناك اذا ىناعملا

 ههباش امو اذه ىف كلقعو كرظن نعمأ ةزيجولا ظافلألاب ىناعملل طبضأو ظفحأ

 .٠ رصحني ال امم

 دجوي ام حالصا ف ىدنع ام بسح ىلع هارأ امم هب لوقأ ىذلاف لاق

 هيلع ردنت نم ىلع هب سأب ال هناف افرحم هلصأ نعو ، افحصم بتكلا ىف

 دارأ نا ميظعلا باوثلا هقح نايب ف هدص ىلع هيخ هل ناو الأ ع سانلا نم

 هيلع ءىشب لدي مل ناغ ناصقن وآ ةدايز نم ناك ام فيك ميركلا هللا هجو هب

 ء هيغ كشال امب كلذك هنأ مالكلا سفن ف حضاو ليلد هل ناك اذا حلصأ هنأ

 الا ههجو ىل نيبي الغ هنظ ىلع بلغي ام ىلع جرخي امناو كلذك نكب مل ناو

 هيلا فيضي نأ امأف ٠ ةفلاؤم ريغ نم هنأ ىلع لدي امب هيغ هيلع ىتأي نأ

٠ عضوملا اذه ف ازئاج هرصبأ الف كلذ



_ ١١٧٣ 

 ىف ةبسنلا ءاقبا مم اهريغب هظافلأ ليدبتو راصتخالا ىف لوقلا كلذكو

 اذه ناك ناو س كلذك هغلأ ىذلا وه هنأب هريغ .ال ىنعملا هل نم ىلا هفيلآت

 هبحاص ىلا لوقلا عفرو هريغ مالك ىناعم نم هل فلؤملا وه هرصتخا ىذلأ

 هيلع سأب الغ هيلا هظفل ةغاضالو ث هلاق ام ىلع ىنعملا ىف ةدايز ريغ نم

 ىلع نيبملا باتكلاب ىفكو ث هظفلب نكي مل ناو ع هلوق نم وهف هل ىنعملا نألا

 ٠ هرصبأ نمل اليلد اذه لثم زاوج

 هلوق نم ظافلألاو ىناعملا ضعب ىلع هفلؤي اميف رصتنا نا كلذكو .

 ىنعملا داسف بجوي الالخا هنع هدروأ ام ىنعم نم ءىش لخني نأ ريغ نم

 هنآ ىلع هيغ لد ناو ص هب سأب الف رذع نم ال هريغ ىلا همكح نع هلتن ف

 كلذ لاق هنا هلوق ف هتدصل مول الف هكرت ناو س نسحف هلوت ىنعم نم

 ىوعد نم وهغ هلقي ملو ىناعملا نم ءىشل ةدايز هيلا فيضي نأ امأو ىتفملا
 نآ زٹاج قح لك سيلف انتح اهسفن ىف ىه تناك ناو س هيغ هجو الف باتكلا

 ٠ هنم نكي مل نم ىلا بسني

 ىنعم ىلع همالك خسني نم مالك ىف ديزي ال نآ بتكلا خسان ىلعو

 هبجعأ ناو ث هيف كسثال حضاو ليلد نع هحالصا ىنعم ريغل هيلا ةفاضالا

 كلذك هغلآ امم هنأ ىوعد الو هقحل داسغا ريغ نم ءىش نود ايش خسني نأ

 نم هنأ هيف ركذ ولو ث هيلع فضي مل هنم ءىشل فذحلاب هلوقل عيطقتلا عم

( نئا زخل ٨ _ ١ م (



_ ١١٤ 

 ريغ ءىشلا ضعب نأل ، ىنعملا رهاظ امهنيب قرفلاو ، لوألا ريغ وهف هغيلأت

 ٠ هضعب وهف هفيلأت نم هنآ ىف كشالو س هلك

 هلاح نع ىنعملا ريغي امم فذحلا كلذ ناك ناغ نمب كلذ ىلع لد دتو

 ريغ دق نم فنصملا نم عضاوم ىف لعف دت امك س زجي مل هريغ ىلا لوألا

 هتبسن ءاقب عم هظافلآ ضعب هفذحل هللا همحر ديعس ىبأ خيسلا مالك

 باوصلا نع جورخ هضعب فذح ىف ذا جرح ىف كلذ نم ىسغن ناغ س هيلا

 نكي مل ام ةفاضا ىلع لدي ام ىقبأ اميغ راص ىتح ث هلصأ نع ىنعملا رييغتل

 ىلع هنم ةياكحلا عضوم ف ءىنلا ىلع مكحلاب عطقلا نوك نم هيلا هنم

 زيجي ءىن ىآو ث ةيبسنلا ىنعم ىلع هلوق ىنعم نم هل جيرختلا وآ ، ريغلا

 هارأ ىناغ رذحي نأ ىغبنيخ « بجعل هنا هل نوكي ال ءىش ف ىوعدلا هذه لثم

 هدارم نوكي نأ ىسعو س هرجح نم كسن ىف ىنسلو زوجي ال امم ابرض نيعت نع

 . هريغب أطخاف زئاجلا نم اهجو

 ليبس ىلع هريغ نع هيف ةعيقرلا نم ءىشلا مكح لاحأ دقو ال فيكو
 ص ةقداص ريغ ىوعدب هيلع عطقلاب هتاذ نم هيخ مكح هنأ ىلا هل ةباكحلا

 دجوي وأ مهنم اذه وحن نم عسي اميغ ملعلا لهآ ىلا هلثم دنسب نأ لحيغل

 ادحأ نآ ملعأ الو عضوملا اذه ىف ازئاج هرصبآ ال ىنا مهنع رثألا ىف

 هرثؤي نأ هل رجي مل هلطاب حص امو ث هلبقأ مل هب ليق ولو ، هزاوج ىعدي

٠ الف الاو قحلا نم هتهزي امب هيلع ىتأي نأ الا ارثؤم ث هريغل الو هسفنل



_ ١١٥ 

 اهنأ و دوبو فورعم ملاع نع اهنأك ةلأسم ظافلأ دجي كلذكو : هل تلق

 ملاعلا كلذ نع اهنأب نيقيلا هبسث هبلق ىف اهظفل نوكيو ةصوصنم هنع اهدجو

 نم ائيش لديب نآ ديري وأ نالف نع اهنظأ وأ اهبسحأ بتكي نأ هل بجتأ

 ةباتكب هملق قبسي هخسن لاح ىف هنآ وأ اهلثامو اهسناجو اههباسث امب ظافلألا

 ظافلألا ىف افلتخم نوكيب امب هنم خسني ىذلا باتكلا ىف ام ريغ ىه ةملك

 ملقلا هب قبس امك هكرتب نأ بجيو هريمدت ديري الو غ ىناعملا ف انفتم

 ىلوذلا ةالص لثم كلذو ةلباقملا دنع وآ ، لاحلاب هدجو ناك ةعرسلل ابلط

 ةلأسملا دجي وأ رجفلا وأ حبصلا وأ ةمتعلا وأ ، ةرخآلا ءاشعلاو رهلخلا وآ

 باجيالل ابلط امهدحأب ىفتكت نآ ديرتو هبتكتو همسا بسن دت ملاع نع

 ٠ راصتخالاو

 ىف اصيخرت تيأر لهو ؟ اتترف نالغ نع نيبو نالغ لاق نيب دجن لهو

 نع وأ لاحلا اذه نع فيقوتلا ىرت وأ هتلعفو اذه كبجعي لهو ؟ اذه لثم

 ملسأو بلقلل أربأو ىلوأو هرثأ مدقتملا لاحلا ىلع هكرتو هنم ءىش

 ءىش ىف زوجي الو اذه نم ءىش فق زوجي مأ ادبأ اذه ريغت ىلا ليبس ال مآ
 ٠ ؟ حب رحت ريغ نم ةيه ١ رك كل ذ ق مآ ء ىش نم صخرآ هنم ء ىش وأ

 مل وأ كلذ ىف هل نذآ هريغل وآ هل باتكلا نوكي نآ نيب قرغ هيغ لهو

 ٠ ؟ نذآب

عضوملا اذه ىف نظآ وأ بسحأ نيب ام قرف ىل نيبي ال : لاق



 س ١١٦

 اهريغب هظافلآ لدبب نآ امأو ، كلذك هنظ ف كلذ ناك اذا امهب سأب الو

 نم ىنعملا لتن نم هفينصت نم اهمسا ىقبيو اهسناج امم اهانعمب وه امم

 ىلع ناك ناو ، قدصلا نم هدعبل هزاوج رصبأ ملغ اهمسر رييغت ىلع هلوق

 هبلع ةدايز ريغ نم وه ىنعملاو س هلو نم هغلؤي اميغ هدروأ ةياكحلا ىنعم

 لات هناخ ى هقدصل سأب الف هظفل نم هنأ هيلع ىوعد الو ص هلقي مل ءىشب

 ٠ هفورحب نكي مل ناو ع هلوق نم وهغ ىنعملا كلذ

 اليلد ريغلا نع لوقلا ةياكحو ى رابخألا نم زيزعلا باتكلا ىف امب ىفكو

 اهلدب الو اهلاح ىلع اهكرتي وأ ىه امك بتكلا خسانل ىنبجعيو هزاوج ىلع

 هبلع ناكو ، صقن وأ ةدايزب اهغورح نم ءىش دساف حلصآ ناغ ع اهريغب الو

 ىتأي ىتحغ نكي مل ناف ء سأب الغ هيف كنال امب اهظفل نم حضاو ليلد

 هلقن ىف هريغب ءىش ف أطخأ وه ناو ث اهلئات ريغ نم هنأ هيلع لدي امب هيف

 سب الغ هكرت ناو ث ىلوألا وهف هدر ناغ ، هلصأ نع ىنعملا ريغي ال امم

 ؛ هن بتكت نم ةهج نم هكرت نم هل عنملا بجوي لاح كلانه نوكي نآ الا

 نيرمألا دحأب اهلانت نم ىلا اهتبسن ةبسن ف ىفتكا نم ىلع قيض ىل نيبي الو

 مل ام هل لحي ال ام ىتأ هنا لقأ مل امهكرت ول لب ، هتينكو همسا هفيلأت ى

 كرتي ال نأ هل ىناسحتسا قيرط نم هنأ الا \ لطاب ىنعمل دصق ىلع نكي

 نم ىنبجعآ امهدحأ عم هريغب سبتلي نآ فيخ ناف ع هل ىه نم ىلا اهتبسن

٠ اعيمج امهب ىتأي نآ هل مازلا ريغ



_ ١١٧ 

 اهريغي الخ اهلقنب ىتلا ةلأسملا لالخ ف وأ هريغ فيلأت ىف ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو اهفلؤم اهيغ هتبثأ ام ىلع

 ضعب خسن ىلا جاتحا نمع لئسو : رصان هدلو نعو : ةلأسم هه

 موخايسثأ ىلع محرتلاو ىضرتلا نم هيف دجي ام بتكي نأ زوجيآ موتلا بتك

 تيأرأ هريغ هعم وأ هدحو ناك كلذل ةءارقلا كلذكو ، كلذ دقتعي نأ ريغ نم

 فرعي ىك هدجو امك هبتكي نآ هل له انباخصآ دنع زوجي ال ائيسن دجو اذا

 ٠ ؟ الطاب ناك ناو مهل وه

 ىضرتلا بتكي نأ نسحألاو هلدبي الف مهباتك خسني ناك نا : باوجلا

 هؤرقي ناك ناو س كلذك هبتكي مالسلا هيلع بوتكم دحآ ركذ عم هيغ ناك ولو

 ىخأ ناكو ةباتكلا ىف الو ةءارقلا دنع بوتكم ةءارق هديزت الو كلذك آرقي

 هديزيغ ى مالسلا هيلع ىلع هيف بوتكمو ةعيستلا فينصت نم اباتك رقي ناهبن

 هدلو دنع نم باتكلا اندلاو ذخأف ، مالسلا هيلع بوتكم تأرق ةءارتنلا دنع

 ملف ةبوتكم ةملكلا هذه له ع مالسلا هيلع نيبو ىلع مسا نيب رظنو ح ناهبن

 ىلع هبحاص هفنص امك هأرنناو بوتكم ةملك كرتا لاقو ء هيلع بضغو اهدجي

 .روك الغ كريغ مالك اذه نأل سيلبال ىضرتلا ناك ولو ع مالسلا هيلع

 ۔ كلذك هقتص باتكلا فنصم نآ عماسلا تمهوأ هتدز ناو كيلع هلطاب مثا

ع عفنأ لطابلا ةباتك نأ امبرو ، قحلا ةباتك لثم هعفن موقلا نم لطابلا ةباتكو



_ ١١٨ 

 ةءاربلا ةحص ملعيو هيه ذم هعم حصغ هيصذم ربع لطاب فرعي كلذب هنأل

 ٠ ةقرفلا كلن لهأت هئاملع نم

 ةلطادل! لاوقأنا كل ىلع مهملعب نيلماعلا هبهذم ءاملع ىلوت اذاغ

 امأو ث ةءاربلا قحتسي نمغ اوعرب مهنأ ةفرعم ىلع لب س مهل دلقم ريغ نوكي

 هيلع الو ىضرتلا بتكي الخ هفيلأت هنأ هسفن ىلا هبسنيو اباتك فلؤي ناك نا

 نايبلا نم دبال نكلو هانركذ امك نسح وهف مهللطاب بتك ناو ث مالسلا

 نأ ديري هنأ فورعم نوكي نأ الثم اقح هدقتعي مل هنأ ىلع هيلع لدي امم

 . نايب هيف سيلغ مهلطاب ىلع لدي امم وآ س مهلطاب بابلا كلذ ف لقني

 هفلؤي باتك ىف هكرت نسحألا نكلو س ىضرتلا بتكي نأ هل زوجيو

 هنأ هيغ نيبي ال عضوم ىق امأو ، هيلع دري نأ هيلع سيلو ، هسفنل هبسنيو

 دق هنأ هيلا رظانلا مهوي اليل هلطاب نايب نم هل دبالف مهلطاب راهظا ديزي

٠ كلذ فرعاخ سابقلا اذه ىلعو هفلآغ فلؤملا كلذ نسحتسا



_ ١١١ 

 سماخلا بابلا

 خوسشملاو خ سانلاو هبانملاو مكحلاو ةلداجملا ىف

 ةءارق نبم ءىش ىفو نآرقلا قلخ ىف

 ٠ هللا الآ هلا ال لوق نسحي ال نميف

 مالكلا مالسالا ف حلصأ ام : تلق هللا همحر ديعس ىبأ باوج نمو

 ، توكسلاو كلذ نع ءاضغالا وأ ، ثادحألا هذه ىف نيضراعملل ةرظانملاو

 مالكلا نم ناك اذاف ، ةنحملا نم هصخي ام اذه ىف صوصخم الك هنأ ىعمف

 مالكلا ناك اذاو ث ىلوأ مالكلا ناك هكرت ىف ررضلا فاخيو هعفن ىجري ام

 مزاللاو هكرت هجولاف مومعم وآ رومألا نم صوصخم ف هررض فاخي

 ، ىلوأ توكسلاف س هرورض فاخي الو هعفن ىجري ال ناك ناو ، هنع توكسلا

 نم كب ىلوآ كينعي ال امع كتوكسو لاغتشالا ىنعم ريغ ق لاغتستالا نأل

 . ايبصم تنك ولو س كينعي ال اميغ كمالك

 ء اقحم تنك ولو ص ةرظانملاو لدجلا هكرت هلل عضاوتلا نم ليتق دقو

 ٠ ررذلا هيغ فاخي امم رثكأ عفن كلذ ف جري مل اذا ىدنع كلذ جرخيف

 ىثيثيرطلا رهاط ىبآ فينصت نيدلا نكر باتك نمو : ةلأسم ده

نآ وهو س باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخؤب الو س هيغ رظنب ىلزتعملا



_ ,١٧٢٠ 

 امكحم نآرقلا ضعب لزنآ ملو ملعي فيكف ملع ناو ث ملعي ال وأ ملعي

 دقف ةنتيقحو هباسثتملا امأف ؟ هلك امكحم كرتي مل ملو ؟ اهباسثتم هضعبو

 : قرف ثالث ىلع كلذ ىف اوراص وأ اديدس افالتخا كلذ ىف سانلا فلتخا

 هبانتملاو » ١ دحاو. اهجو الا لمنحب ال ظفل لك مكحملا نأ ثتمعز ةنفرفف

 هيلاو س نيملكتملا رثكآ لوق اذهو س دحاو ىنعم نم رثكأ لمتحي ظفل لك

 ٠ ةي وشحل ١ نم ةفئاط تيه ذ

 هتخرعم ىلا ناكو هانعم ملعي ام لك نأ ىلا تبهذ ةيناثلا ةننرفلاو

 هباشنملا امناو ث هباسشتمب سيلغ س دحاو ىنعم نم رثكآ لمتحا ناو ، ليبس

 ، هركذ هللا مهب ام وهو ث هب ملعلل قيرط الو ث هتغرعم ىلا ليبس ال ام لك

 انفلكي ملو ث المجم هتفرعم انفلك ىتلا تالمحملا وحن هيغ ضرغلا نيبي ملو

 هوحنو ث اهتقوو ةعاسلا مايق وحن ههنك ىلع فوقولا الو س الصفم هتفرعم

 ىف لمجأ ام وحنو ث ههنك دابعلا ىلع ىفخأ امناو اودعو ام لاوحأ ةيقبك

 مآ تارشع مأ داحآ رشع ةعستأ ىردن الغ س ( رشع ةعست اهيلع ) : هلوق

 ( ةينامث ذئموي ممقوف كبر سرع لمحيو ) : هلوت وحنو ، فولأ مأ نيئم

 لخدآ دقو ى كلذ هابسثأو كلذ ريغ مآ دا دعأ ةينامث مآ فالآ ةينامث نييب ملغ

 ٠ ةلمجلا هذه ىف اهنازوأو اهنايعأب رئابكلا نم رئاغصلا زييمت مهضعب

مهنغ : اوفلتخاو ، ةصوصخم تايآ هنأ ىلا تبهذ ةثلاثلا ةقرفلاو



 ہ ١٢١ ۔۔

 بهذ نم مهنمو ص ةواقسثلاو ةداعسلا ىف هنآ ىلا بهذ نم مهنمو ث اربخ

 ام تاهبانشتملا.و رئابكلا نم هباقع هدابع هللا ملعأ ام ىه تامكحملا نأ ىلا

 باتكلا مأ باتكلا ةحتاف نأ ىلا مهضعب بهذو ى رئاغصلا نم هباقع ىفخأ

 ٠ عئارشلا لمع ىلع لمتشت اهنأو ، تامكحملا ىهو

 ىتلا ماعنلا نم تايآلا ثالثلا تامكحملا نآ : سابع نبا ىورو

 مكحملا نأ ىلا بهذ نم مهنمو ( مكيلع مكبر مرح ام لتآ اولاعت لق ).:. اهلوأ

 مهنمو ث لاثمألاو صصقلا وه هباسشتملاو ، ديعولاو دعولاو ضئارفلا وه

 ةداتنت لوق اذهو 0 خوسنملا هباسثتملاو خسانلا وه مكحملا نأ ىلا بهذ نم

 ٠ كاحضلاو

 ىوس امو مارحلاو لالحلا نم هيف ام مكحملا نآ ىلا بهذ نم مهنمو

 ىه تامكحملا نأ ىلا ( بهذ نم مهنمو ، اضعب هضعب قدصيو ع هباستتم كلذ

 ٠ هللا رسف هنأل ردقلاو ةئسمملا ق ىرج ام نود ىهنلاو رمألا تايآ

 ىتلا ىهو ةحضاولا ججحلا ىه تامكحملا نأ ىلا بهذ نم مهنمو

 نم قلخ هنأ نم دحأ هركني أل ام وهو ث اهيناعم بلط ىلا اهعماس جاتحي ال

 ةعاسلاب ىتأبوثعبي هنأب ملعلا تاهباسثتمل . ج رخآ هنأو س ةفطن

 كلذ عيمجو ث هيف نحن امع جرخيف نآرقلا ظفل ف سيل اذهو هيغ ىزاجيو

 نوكيو الصأ هل ملعي ال ام هباشتملا نوكي نأ اما : نيئيسث دحأب الا حصي ال

ء هيلع ليلد ال ىوعدو مكحت كلذ ىوس امو ع دحاو هجو نم رثكأل المتحم



_ ١٢٢ 

 قفاومو لمتحم اذهف ء نبهجولا نيذه دحأ ىلا بهذي ءالؤه نم نك ناك ناو

 ٠ ليصفتلا ىف فلاخي امناو ٠ ةلمجلا ىف

 فرعي .ال ثيح نم هباشتم هنأب ءىش ىلع مكح ام ىتمغ دعبو

 همزلي دحاو هجو نم رثكأا لمتحم ظفللا نا ثيح نمو س الصأ

 ذا \ دحاو هجو نم رثكأ لمتحيو ملعي الآ ، لك ىف هلثمب لوقي نأ

 ۔ حيحص ريغ ليلد ريغ نم مكحلا اذه ىف لخدي ام ضعب ىلع كلذب راصتقالا

 ىنعم نم رثكأ لمتحي ام وه اذه ريغ هباشتملا نأ ىعدا نم لوق امأف

 3 هجارختسا ىف رظنلا ىلا جاتحا ام ناك ول هنأل ، حيحص ريغغ دحاو

 نآرقلا عيمج نوكي نأ بجول اهباسثتم دحاو ىنعم نم رثكأل المتحم ناكو

 ٠ هددع لقي ام الا اهباشتم

 ناكل ادحاو اهجو .الا لمتحي ال ام مكحمل ا ناكو كلذك ناك ولف دعبو

 لمتحي نأ امأو ٠ هنم ءىش ال هنأا ى نآرقلا عيمج ىف نبلمتشم نامكحلا ناذه

 تاهباشتملاو تامكحملا نع ربخأ ىلاعت هللاو ي لمتحي الو دحاو ىنعم نم رثكأ

 : هلوق ىلا ىرت الآ س نآرقلا ةلمج نم اريسي ائيسث اهنوك نع ىنبني ام الا

 ىف ظفللا ةغيصف ع ( تاهباشتم رخآو باتكلا مآ نه تامكحم تايآ هنم )

 ٠ هددع لقي ام كلذ

نكمي الغ لاحلا هيسشي امب لاكشالا هب ديرأ اذا ةغللا ىف هباشتملاف دعبو



 س ١٢٣

 ملف هبتشا ، ( انيلع هباشت رقبلا نا ) : ىلاعت هلوق وحن هريغ نم هزييمت

 نم دوصقملا لصف هب نكي مل ليلد كلانه نكي مل ثيح اهنم دوصقملا فرعي

 هببشي ىأ ( اهباشتم هب اوتأو ) : ةنجلا رامث فصو ف ىلاعت هلونو ث هريغ

 اليلد هيلع ام لك نأ حص كلذك ناك اذاخ ث اهنيب زييمت الغ اضعب اهضعب

 ليبس ال ام هباشتملا امناو ، هباشثنم ريغف هجارخاو دوصقملا لصف نكمأو

 ٠ دوصقملا ريغ نم هب دوصقملا زييمتو هتفرعم ىلا

 ىف مهفالتخا بسحب كلذ ىف اوفلتخا دقغ ى هباشتملا ةفرعم اماغ

 ال امب ىلاعت هللا بطاخي نأ زوجي الو هعيمج ملعي : لوقي لئانف ، هباستملا
 وه هباشتملا نأ ىلا بهذ نم رثكأ لوق اذهو ، لبق نم هانيب امل ملعي

 ملعي ال هنآ نومعزي نورخآلاو س نيملكتملا نم نيوجو نم رثكآ لمتحي ام

 اوفلتخا نورخآلاو س نيهجو نم رثكأ لمتحي ام هنآ ىلا مهضعب بهذ نم

 : ىلاعت هلوت ىف اوفلتخا كلذ بسحبو ٬ كلذ ليصفت ف هانيب ام بسح ىلع

 نأ نورخآلا ىعداو ث ( ملعلا ىف نوخسارلاو هللا الا هليوأت ملعي امو )

 هاوعد ةحص نيقيرفلا نيذه نم لك ىعداو ع ( هللا .الا ) : هلوق ىلع فوقولا

 هلوق ناك هنأ ملعي ال هباشتملا نأ معز نم ىعداو ص اهريغو ةغللا ةهج نم

 : هلوقت ناكل ( هللا الا ) : هلوق ىلع اعوطتم ( ملعلا ف نوخسارلاو ) : ىلاعت

 ، روكذم ريغ اربخ ناك اذا هنع هدارفناب داغأ املو ، هنع اعطقنم ( انمآ )

 ربخ هبتقعتي نأو ، هلبق ام ىلع ءىشلا فطع نآ زئاج كلذ نآ نولوألا ىعداو

نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام ) : ىلاعت هلوت ؤحن كلذو ث هب الوغسثم ريصي



 س ١٢٤

 نيرجاهملا ءارتتفلل ) : هلوق ىلا ( ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ

 نم ناميالاو رادلا اوءعوبت نيذلاو ) : هلوقو ( مهرايد نم اوجرخآ نيذلا

 انبر نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو ) : كلذ دعب هلوق مث س ( مهلبق

 ٠ ( ناميالاب انوقبس نيذلا انناوخالو انل رفغا

 راصخنخلا ىلع فوطعم ) مهدعب نم اوءاج نيذلاو ( : هلوقف : اولانن

 : رعاشلا لوق وحنو ( هب انمآ نولوقي ملعلا ى

 ةوجش ىكبت حيرلا

 همامغ اف عملي قربلاو

 فوطعم هنأو س كلذك كلذ نأ الول ذا هيكيب اضيأ قريلاو هانعم اولان

 قربلاو : لاق هنأك الاح ربخلا ريصيو : اولان ، ىنعم ديفي ناك ام حيرلا ىلع

 ملعلا ىف نوخسارلاو ) : ىلاعت هلوق كلذكخ اولاق ث همامغ ى اعمال هيكبي

 كلذ ىف ناقيرفلا طلغ امناو ث هب انمآ نيلئاق مهنأ ىأ ( هب انمآ نولوقي

 ء فالخلا مفترال كلذ اومكحأ ولو ( هليوأت ) هلوق ىنعم اوتبثي مل ثيح نم

 امنا ملعلا ىف نوخسارلا هليوأت ملعي هباسثتملا نأ ىلا بهذ نم نألا كلذو

 ىضقف هانركذ امك مهفي ال امب هللا بطاخي نأ زوجي .ال هنآ همالك ىنب

٠ هانعم هب ىنعي هليوأت نأ هدنع ناك اذا هليوأت نوملعي مهنأب



 ۔ ١٢٥

 رثآتسا ىلاعت هنأو ث ءانثتسالا رهاظ ىلا تبهذ ىرخألا ةقرفلاو

 لقتسا امل ( هب انمآ نولوقي ملعلا ف نوخسارلاو ) : هلوق نأو ، هملعب

 بطاخي نآ زوجي هنآ ىلا تفتلي ملو س لوألا ىلا عجري نأ زجي مل هربخب

 امآو ص هباسشثتملا ىنعم مهغي ال هنآب لوقلا اومرحغ س زوجي ال وأ مهغي ال امب

 دحأ همهفي ال امب ىلاعت هللا بطاخي نأ زوجي ال هنأ ىعدا نم : هلوق

 ال ملعلا ىف نيخسارلا نأ ىعدا نم لوقو & هباب ى هانيب امل حيحصغ

 تفرع ام ىتمو ، لبقت نم هانيب ام ىلع حيحص هباشتملا ليوأت نوملعي

 رمألا هيلا لوؤي ام وه ليوأتلا نأ كلذكو ث هانلغ ام حص ليوأتلا ىنعم

 ىمسي امنا اليوأت ىمس ىنعم لك سيلف ث مالكلاب دوصقملا ضرغلا وهو

 . هانلق امب اهيبشتو ازاجم كلذب ىمسيو ك احيرصت ال انيمضت ناك امب

 هيلع فسوي نع ايكاح ىلاعت هلوقت ليوأتلا ىنعم ى هانلق ام ىلع لديو

 هل هيوبأو هتوخا دوجس ىمسف ( لبق نم ىايؤر ليوأت اذه ) : مالسلا

 هنأ اليوأت ايؤرلا ةرابع كلذبو ، هيغ ضرغلا كلذ ناك اذاو ، هايؤرل اليوأت

 هليوأت .الا نورظني له ) : ىلاعت لاقو ع حيرصتلا ريغب هيلع ىسنيو هيلع لدي

 ٠ هب دوعوملا هب ىنعي ( هليوأت ىتآب موب

 نأ ءانثتسالا ىف نيلخاد ريغ ملعلا ف نيخسارلا نأ ىلع لدي ىذلاو

 ، ىرخآ ةلمج تبقعت ام ىتم ةلمج لك مكح نوكي نأ ةغللا ةقيرط ف بجاولا
5 ه ريخم هلالنتتتسال رخآلا درفم اهنم لكف .© ىلوألا ح واولا اهللخت ناو



_ .١٢٦ 

 جرخ كلوق ىف لوذنا ىلع رخآ!ا فطع بجوأ امنا واولا نأ كلذ ىلع كلديو

 نود دافأ ولو دفي مل لولا نم درغآ ول ارمع نا ثيح نم ث ورمعو ديز

 ورمعو ديز جرخ : تلتق اذا كنآ ىرت الأ ى هيلع هفطع بجي مل لوألاب هقيلعت

 ء فطعلا مكح لطب لوألاب هنيلعت نود اديفم ماق ورمعو كلوق ناك امل ماق

 حدقي سيلو ى هيلع فوطعم ريغ هنع عطقنم ةلمج تبقعت هلمج لك كلذكو

 صوصخم فطع وه امنا هدروأ ىذلا نأل ث ةيآلا نم هب اوجتحا ام انركذ اميغ

 ث لوعفملاو لعافلا ىلع لدي هناف تاكرحلا ىوقأ ظفحلاو ے صوصخم ىلع

 ٠ اهلامعأ نم كلذ عنمي .ال هنآ الا كلذ ميمج ضفخيو ءادتبالا ىلعو

 مل ول هنأل 5 ىنعملا ى حيرلا ىلع قربلا فطع بجو امناغ تيبلا امآو

 ق هيق ةدئاخ ال اوغل هودروآ ام راصلو 6 ىنعملا مقتسب مل هيلع فطعي

 ٠ ةبترملا باب

 ء ( هب انمآ نولوتي ملعلا ىف نوخسارلاو ) : ىلاعت هلوت ناخ دعبو
 سيل ام ىلع ةلمج فطع حصي سيلغ ك ةلمجب سيل ( هللا الا ) : هلوتو

 بجاولا هنأل الا داعي نأ بجول هيلع افوطعم كلذ ناك ولغ س دعبو ث ةلمجب

 رثكأ ىلع اذهو ارمع وأ اديز الا موقلا جرخ : لوقت ث ءانثتسالا باب ف
 ، منو لقتسم ربخ نع الخ ام ىتم ىناثلا رمأل هطاقسا زوجي امناو ح معألا

 ىلع هفطع بجو ربخ هبقعت ىتمو ث ىنثتسملاب هقيلعت نم هب نوكي الف
. الا ةداعا نم دبالف ، ىنثتسملا



_ .١٢٧ 

 دحآ نم ( ملعلا ىف نوخسارلاو ) : ىلاعت هلوق ولخي سيلغ دعبو

 اعطقنم نوكيو ( هللا الا ) : هلوت ىلع اغفوطعم نوكي نأ اما : هجوأ ةثالث

 ىلع ع ( غيز مهبولق ف نيذلا اماغ ) : هلوق ىلا ادودرم نوكي وآ افنأتسم

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نا دعب اميغ هنيبنس ام

 اوجتحا امو هانركذ امل هللا الا هلوق ىلع افوطعم نوكي نأ زوجي الو

 ٠ ةلمج ىلع ةلمج فطع هب

 ( ملعلا ف نوخسارلاو هللا الا ) : هنوت ىلع فوقوملا حصي فيكف دعبو

 ح هنود ديفتو لوألا هنع مطق امب ءادتبالا نكمي ثيح فقولا حصي امناو

 هلوت ىقبل ( انمآ ) : هلوق نع ص ( ملعلا ىف نوخسارلاو ) : هلوت عطت ولو

 زوجي الو ث زئاج ريغ فقولاو هنع هعطق نأ حصف ع ديفي ال آدنبم نولوتي

 مالكلا قلعي مل نا ديفبي ال هنأل ، افنأتسم لوألا نع اعوطقم كلذ نوكي نأ

 اهيلا عوجر اهل نوكي نآ نم دبالغ ةلمج ىلع فطعت ةلمج لك كلذكو

 حص ناهجولا دسف اذاو س واولا قح هلخو ؛ فطعلا عضوم ميقتسي هجوب

 نوعبتيف غيز مهبولق ىف نيذلا امآو ) : هلوق ىلا درب نآ وهو ث ثلاثلا

 هنمو مكحم هنمف باتكلا لزنآ هنآ ةيآلا ىنعمب نوكيف ( هنم هباشت ام

دصقيو هعبتيو كلذب قلعتب غئا زلاغ 6٨ هي دوصخملا ضرغلا ق لاحلا هباشتم



_- !٢٨ . 

 عيمجلا نأب نيخرتعم ، هرهاظ ىلع هب نونمؤي ملعلا ف نوخسارلاو س هليوأتل

 هعيمج ىف قداص وهف ء هحضومو همهبم هباسثنمو همكحمو هرسفمو هلمجم

 . مكحم هعيمجو

 نيبلا مالكلا نيب ضارتعا ( هللا الا هليوأت ملعي امو ) : ىلاعت هلوقو

 نا ) : لاغ نيعضوم ىف اذه ىلاعت هللا رسف دتو ك هليوأت ةخرعم نع اهب

 اونمآ نيذلا امأف اهنش امخ ةضوعبم ام الثم برضي نأ ىحتسي ال هللا

 هللا دارأ اذام نولوقيف اورفك نيذلا امأو مهبر نم قحلا هنأ نوملعيغ

 هجو ىلع فقوي ال قد ام لاثمألا نم برضي هللا نآ نيبغ ث ( الثم اذهب

 ء ةمكح هنآب فرتعيو هب نمؤي نمؤملاف ، هب دوصقملا فرعي الو ث هيغ ةمكحلا

 الثم هبرض مل نولوقيف كلذب نوقلعتي نورفاكلاو ث هللا نم هنوكل قح هنأو

 ىلا ( رننع ةعست اهيلع ) : هلوق رخآلاو هيف ةدئاغ ةيآو ، اذك لقي مل ولو

 ( الثم اذهب هللا دارأ اذام نورخاكلاو ضرم مهبولق ف نيذلا لوقيلو ) : هلوق

 هيبسن وه ضرم مهبولق ف نيذلاو س هب نمؤيو كلذ نتيتسي نمؤملا نآ نيبف

 ، هيغ ةمكحلا هجو نوبلالحيو س هنوركنيو هب نوقلعتي تيز مهبولق ف هلو

 هللا نأ هباسثتملا ليوأت نوملعي ال ملعلا ىف نيخسارلا نأ ىلع لدي ىذلاو

 مهملع عم كلذب مهناميا ناك ولو ، هب مهناميال ملعلا ىف نيخسارلا حدم
 ثيح نم مهحدم امناو س هجو هب ناميالاب مهصيصختل نكي مل هليوآتب

 ش رمألا رهاظ ىلع هب اونمآو هل اوملس

بجي امم اهليوأت ناكو ث مهل امولعم اهليوأت ناك ول هنآ وهو رخآ ءىشو



١٢٩ 

 مهمذ املف ث هليوأت ءاغتبال هباسننملا ىعبتم مذيل ىلاعت هللا نكي مل ملعي نآ

 ليوانت نآ مولعم ناك اذا ملعي .ال امم هليوأنن نأ ىلع لد ث هليوأت ءاغتبا ىلع

 ولو ، هليوأتل دصق دعبو ارظن هوملعل ملعلا ىف نوخسارلا هملع ول هباسنملا

 ناك ول نأ بجاو هليوأت بلط نأل ، هليوأت بلط ىلع مهمذ امل كلذك ناك

 ٠ ملعي امم

 : هل ليق ؟ ةنتفلا ءاغتبال هليوأت اوبلط مهنذل مهمذ امنا : ليتق ناغ

 مهنا لي ء ةنتفلل هليوأت ١ ويلط مهنأ ةيآل ١ ف سيل هنأ كلذو ء مكحت اذه

 ناك ولو 7 نيرمالا الك ىلع مهمدن ئ هليوأتل ةننفلا ء اغننيا هباستنمل أ نوعبنب

 ٠ رهاظ اذهو % كلذ ىلع مهمذي نأ زاج امل ملعي امم

 دظقفغ ؤ هليوأت ملعن ال اهياسشتم نآرقلا ق نآ تفرنع ا اذاغ : ليق ناغ

 ٠ ؟ كلذ نم هوعدا ام ىلا موقلل افرطت كلذ ناكف س كريغ ىلع هبنع تلخد

 ءىش اهنم ىفخت ال ةمولعم نآ رقلا عيمج ىتأي نأ كلذو طلغ اذه : هل ليق

 ىلاعت هللا لوقي امناو ث اهيناعم بلط ى اودهتجا ىتم اهب نيبطاخملا دنع

 ملو ، اهتقو وأ اهنيفيك نييب مل ام اهنمو ، اهنم ضرغلا مهبآ ءايسثأ ركذ

 ريغ وه ىذلاو ، مولعم اهنع ربخآو ركذ ام رادقم امف س كلذ ةفرعم انفلكي

 هللا مذ ىذلا ليوأتلا كلذو ث اهنم نيبي الو اهنع ربخي مل ام وه مولعم

 رذحو كلذ نوك ىلاعت هللاخ ع اهمايقو ةعاسلا وحن كلذو ٤ كلذ ىغتبم ىلاعت
( نئازخلا _ ٩ م )



 ۔ ١٣٠

 اهنوك نع ١ ربخآ ى ذلا و ؤ اهنوك ىفخأو . ىنتش تافصب اهفصوو ٨. اهنم

 ليوأتلا وه ىفخملا و اهنوك تقو نم هب ربخي مل ام ىفخملا و ، مولعم اهتافصو

 ٠ هللا الا هملعي ال ىذلا

 مهنتوف كبر سنرع لمحيو ) : ىلاعت هلوق نم انركذ ام لك كلذكو

 كلذ نم ىفخملا امناو ، ةمولعم ظافلألا هذه ميمج ىناعمف ، ( ةينامث ذئموي

 كلذك ناك اذاو ، كلذ ىف ضرغلا نم هنيبي.ملو ، دادعألا نم هركذي مل ام

 ح رثكأو نيبنعم لمتحي اهباشتم هباتك ضعب لزنأ ملف ليق ناغ ع قلعتلا طقس
 لزنأ ملو س فالخلا لوزيل هابشأو سابتلا هيغ عقي ال هجو ىلع هلزنآ اذهو

 ىلا ىدؤي كلذ ذا ، هيلا ترشأ ام ىلع هليوأت ملعي ال اهباسثتم هضعب

 هجو امو س هيغ ضرغلا ملعي ال اهباشتم هضعب لازنا ىف ةدئاخ ةيآو ٠ ةنتفلا

 ٠ ؟ كلذ ف مكحلا

 هليوأت ملعي ال اهباشتم نآرقلا ضعب لازنا امأ : هل ليق

 نم صلاخ هبلق نم نيبو غيز هبلق ف نم نيب لضفي ىك هدابع ناحتمالغ

 اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملا ) : ىلاعت هلوق هيلع كلدي ، ملعلا ف نيخسارلا

 لب { هدحو .رارتالاب مهنم ىفتكي ال ذا (.نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ

 صلخملا زيمي ىتح فيلكتلا باب فو ج داقتعالا باب فف هوجوب ىلتبيو نحتم

 8 لغش ريثك هدحو ر رارقالا سيل . ذا ، قوحمملا .نم ققحملاو ٤ باترملا .نم

ىف ث ءالتعلا و كولملا دنع ىزجم مكحلا اذهو ے ةقشم هيف فلكملا لاني الو



 ح ١٣١.

 هالتباو ث ةننادصملاو ةالاوملاو ةعاطلا مهل رهظب نمو ث مهباحصأ مهناحتما

 ٠ هنآ وس : نم هتديقع صولخو . هيذك نم هقدص رهظد هي امب ٥ ابا

 متنأ ام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناك ام ) : كلذ لثم ف ىلاعت هللا لانتو

 امكحم نآرقلا ضعب لعج ىلاعت هللاو ( بيطلا نم ثيبخلا زيمي ىتح هيلع
 فلكملا لانيل دحاو ىنعم نم رثكأل المتحم هضعبو : ةهبسث الو هيخ لاكا .ال
 هضعب لعج مث ث ظفللا لمتحي امم حصألا زييمتو ث هانعم ةفرعم ف ةقشم

 ىلا مهل ايعاد س باترملا نم صلخملا كلذب ازيمم هليوأت ملعي ال اهبانشتم

 غ ةمكح ءاغتباو ةلع بلطن ألو بعت ريغ نمرمألا رهاظ ىلع كلذب ناميالا
 عيمج نم هتعاط همزلي .هنأب هل نعذملا هديس ةمكحب فرتعملا دبعلا ىلعف
 . لهج مأ كلذ ىف ةمكحلا هجو فرع ث هرمأي ام

 رثكألا لمتحم نآ رقلا ضعب هلازنا امآو ع لاعفألا فيلكت .باب : كلذكو

 رظنلا ىلع ايح كلذ ف نأ اه دحآ : ةمكحل ا نم هجوأ هب هيفف دح 0 او ىنعم نم

 . لوقعملا . زيبمتو 6 سايقلاو ةيؤرلل الامعتسا و 6 طابنتسالا ىلأ ءاعدو

 ٠ ديلقتلاو لافغأذلا نع ايهنو 6 ناهذألل اذنحشتو

 ف ديلقتلا ىلا.. ءاعد كلذ .ف .ناكل امكحم .عيمجلا لصح ولا هنأ. .اهنمو ...

 ناكغ ّ .هقدصو هنحص .بقرعي مل .نا .نا و < ريخلا لوق ىلا نوكرلاو . ء رظنلا كرتت

كرتو ةلم لك ىلا مه وعدي نم لك نم لوبقلاو. ‘ .هريغ ديلنتت .ىلا ايدؤم كلذ



١٧٣١ 

 نيفلاخملا لوق لوبق ةزاجاو ، الطاب وآ انقح دارآ ام مهيلع دروي نمل ريكنلا

 . نيكرشملاو ةرفكلا نم

 نم جورخلا ىلا ايدؤم كلذ ناكل امكحم هعيمج لعج ول هنآ اهنمو

 لوبق ىلع اثعاب ذئنيح ناك هنأل كلذو س ديحوتلا نم خاستنالاو س نيدلا

 ىلا عوجر ريغ نم هل ديلقتلاو س همقسو هتحص ف رظنلا كرتو س هرهاظ

 عناصلا ةفرعم ىف راصتقالا ىلع اثعاب كلذ ناكغ ث لالدتسالاو رظنلا

 سيلو ث هريغ نود ديلقتلاو باتكلا ةهج نم هبتكو هلسر ةغرعمو ث هقدصو

 ٠ هانيب امك كلذ نم ءىش فرعي

 ححصي ىذلاو لقعلا قيرط نم فرعي امناو % ةمكحلا ههج نم ليق

 مل ىرابخأ ىف قداص ىنا هلوقب هرابخأ ف هللا قدص فرع نم نأ هانلت ام

 اذاو ، ابذك قداص ىنا هلوق سفن نوكي نآ نمآي ال ذا س اقداص هنوك فرعي

 ةحصو هلوسر قدص فرعي الف ائيش هربخب فرعي مل هتقدص فرعي مل

 كلذ نم ع ىش فرعي مل اذا ددعلا ةقيرط نم فرعي نأ بجي ام رئاسو % هب اتك

 . هيلا ىدؤملا هقيرط نم

 فرع اذا حصتو لصحت امنا ءىشلاب ةفرعملا نأ وهو رخآ ءىشو

 ء ةغرعم كلذ نكي مل هقيرطو ههجو نم فرعي مل ىتمو ع هقيرطو ههجو نم

 قيرط نم فرع ام ىتم دوسألا نآ ىرت الآ ، انابسحو امهوت نوكي لب
ةهج نم مالكلا ىلع فوقولا دحأ مار ام ىتمو هب ةغرعم نكي مل سمللا



_ ١٨٣٣ _ 

 ىتم .لصحت امنا ءىشلاي ةفرعملا نأ حص كلذك ناك ١ ذاو ئ هيلع رذعت رصبلا

 ٠ ةغرعملا ىلا ةيدؤملا هنهج فرع

 لصحت رظنلاو لقعلا ةهج نم اهانركذ ىتلا ةيلقعلا فراعملا تناك املغ

 اهجو الا لمتحي ال امكحم نآرقلا عيمج لعج ولغ س عرشلاو باتكلا نود

 ههجو نم هديحوت داقتعا كرتو هلوبقو ك ديلقتلا ىلا سانلا لامل ادحاو

 نيبو ى هتينادحو عناصلا نوكب نيفراع ريغ مهنوك ىلا كلذ ىدؤيغ & هقيرطو

 هضعبو ، هيلع دمتعي الصآ لعجيل امكحم هضعب لزنأف ث ةيلقعلا فراعملا رئاس

 ةلدأ ىلا عوجرلا ىلع فلكملا ثعبيل دحاو ىنعم نم رثكأل المتحم اهباشتم

 أ دارملا ريغ نم ظفللا اهلمتحي ىتلا فراعملا كلت نيب دارملا زييمت ىف لقعلا

 زوجي .ال امو س هلسر ىلعو ، ىناعملا كلت نم ىلاعت هللا ىلع زوجي ام فرعيف

 هقيرط نم هتفرعم همزلي ام رئاسو ، هديحوتو عناصلاب ةفرعملا هل لصحيف

 & اصلخم انمؤم ى ةقيقحلا ىلع هديحوتو هللاب اغراع كلذ ريصيو ث هيلا ىدؤملا

 ريصي الو س فراعملا كلت نم ءعىشل بجوم ريغ وه ىذلا ديلقتلا ةبترم قرافيو

 ى ةقشملا هلامتحاب ةيلاع ةجرد هل بجتو ث ةهجلا كلت ىلع داقتعالاب انمؤم

 ةبلقعلا لئالدلاب كلذ ىف راهظتسالاو امهنيب ةثراوملاو ع نيينعملا نيب ةسياقملا

 ٠ ةيرظنلا نيهاربلاو

 مقي ةغللا ىف دجلا ناكو ( انبر دج ىلاعت ) : لاق امل هنآ كلذ لاثم

6 لقعلا ةلدأ ىلا عوجرلا بجو ةمظعلا يلعو تخبلا ىلعو بألا بآ يلع



. ١٣٤4 

 لقعلا .ةلدأب تغرع اذاغ ز هيلع زوجت ال اهنأو ء هيلع زوجي هوجولا هذه ىأ

 ثدح ىذلا وه بكلا نأل ، بآ بأ الو بآ هل نوكي نأ زجي مل ميدقتب هنآ

 هنأ ليلدلاو ، لقعلا ةهج نم فرع اذاغ ، اثيدح نوكي ال ميدقلاو ث نبالا هل

 ىف دارملا نأ فرع : نيثدحملا تافص نم كلذ نألا ت تخب هل نوكب نآ زوجي ال

 قيب ملخ ث تخبلا ىنعم الو بألا بآ وه سيل ( انبر دج ىلاعت ) هلوق

 : هلوقب داري هنأ فرع ، اعامجاو القع زئاج ةمظعلاب هفصؤو ةمظعلا الا

 . تخبلا نودو بذلا بآ ا نود ةمظعلا ) انير دج )

 ةعامجلا هذه كلهت ال ناكل امكحم هلك نآرقلا لعج ول سيل ليق ناغ

 ء تاهباسثتملا :لبنن نم كلهي مل .: هل ليق ؟ ليوأتلا ةهج نم كلهت ىتلا ةريثكلا

 زعج ولو ع رظنملا يف مهريصقتو س لالدتسالا ىف مهطيرفتل اوكله امناو

 روهمجلا كرتل معأو رثكأ ةهجلا كلت نم كالهلا ناكل امكحم هلك نآرقلا

 ٠: ديحوتلا نم خالسنالا ىلا ىدؤملا ديلقتلا ىلع دامتعالاو رظنلاو

 . نيدلا نكز باتك نم هانلقن ىذلا ىضقنا

 خسنو ث ةننسلاب ةنسلاو ، نآرقلاب نآرقلا خسن زئاجو : ةلاسم هه

 ح داحألا' رابخأب ذاحألا رابخأو ى ةنسلاب نآرقلا خسنو ث نآرقلاب ةنسلا

 لتئألاب فجألاو ث داحآلا . رابخأب رتاوتلا رابخآو ، رتاوتلاب داحألا رابخأو

 & مكحلا ءاقبو ةوالتلا خسنو ك لدب ريغ ىلا خسنلا و ٤ فخألاب لثألا و

. هبحاص دحاو لك خنسني نآ ، اعم امهخسنو ةوالتلا ءاقبو مكحلا خسنو



_ .١٣٥ 

 نيذلاو ( : لجو زع هللا لات نآرقلاب نآرقلا خسن زاوج : ةلأسم وع

 خسن ( ارشعو رهشآ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي اجا وزآ نورذيو مكنم نوغوتي

 ٠ ) جارخا ريغ لوخلا ىلا اعاتنم مهجاوزأ ةيصو ( : ىلاعت هلوق هي

 اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي ىتاللاو ) : لجو زع هلوق هنمو

 توملا نهغوتي ىتح تويبلا ىف نهوكسمأف اودهش ناف مكنم ةعبرأ نميلع

 احلصأو ابات ناخ امهوذآف مكنم اهنايتأي ناذللاو ٠ اليبس نهل هللا لعجي وأ

 : لجو زع هللا لوق لزن املو ث ( اميحر اباوت ناك هللا نا امهنع اوضرعأف

 هللا لوسر لاقت ( ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا )

 ركبلاب ركبلا ليبسلاب هللا ءاج نآلا ربكأ هللا » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ « مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ، ماع ريزعتلاو ةدلج ةئام

 امك ، ( نورباص نورشع مكنم :نكي نا ) : لجو زع هللا لوق هنمو

 مكنع هللا ففخ نآلا ) :.ىلاعت هللا لاق ث ربخلا ةغيصب رمأ اذهو ى مدقت

 لوتنيس ) : ىلاعت هللا ركذ امك نيتلبقلا مكحو ٠ ةيآلا ( افعص مكيغ نآ ملعو

 قرشملا هلل لق اهيلع اوناك ىتلا مهتلبت نع مهالو ام سانلا نم ءاهفسلا

 انلعج امو ) : لاقت نآ ىلا ( ميقتسم طارص ىلا ءاشي نم ىدهي برغملاو

 & ( هيبقع ىلع بلقني نمم لوسرلا مبتي نم ملعنل الا اهيلع تنك ىتلا ةلبقلا
 متنك ام ثيحو مارحلا ذجسملا رطس كهجو لوغ ) : لانت ىتح اهلك تايآلا

59 . ( هرطش مكهوجو اولرف



_ ١٨٦ _ 

 نآرقلا نأ ملعا ث ةنسلل اخسان نآرقلا نوك زاوج : ةلاسم وده

 افالخ هبحاص خسني امهنم دحاو ,لك نآرقلا خسنت ةنسلاو ةنسلا خسني
 ليلدلاو ، نآرقلل انايب تءاج اهنأل ، ةنسلا خسني ال نآرقلا نا : لاتق نمل

 ىلوأ ةنسلاو ى نآرقلاب نآرقلا خسن زاوج ةنسلا نآرقلا خسن زاوج ىلع
 ٠ هب خسنت نأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاقت سابع نب هللا دبع ثيدح هنمو

 دري الو نآ رقلا مكح لبقتسيغ س اهغالخب نآ رقلا لزنيغ ةيضقلاب ىضقي ملسو

 نآ رقلاب ةخوسنم ةنس هلعج نم لوق ىلع سدقملا تيب لابقتسا ناو س هءاضق

 ضرف نا : لاقو ضراع ناو ى ( مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف ) : هلوقب

 ةلبقلا انلعج امو ) : لجو زع هللا لونت ليلدب نآ رقلا نم سدقملا تيب لابقتسا

 : هل ليت ( هيبقع ىلع بلقني نمم لوسرلا عبتي نم ملعنل الا اهيلع تنك ىتلا

 ىف رهلخي ملو ث خسنلا دنع سدقملا تيبل البقتسم هنوك نع ربخ اذه امنا

 . سدقملا تيب لابقتساب هرمأ هنأ اجرختسم الو اصن نآرقلا

 نيكرشملا نيبو هنيب دقع ملسو هيل هللا ىلص هللا لوسر نآ رخآ ليلدو

 : لجو زع هللا لوق لزنف ث ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةيبيدحلا حلص ىف ادوقع

 ملعأ هللا نهونحتماغ تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذا اونمآ نيذلا اهيآ اي )

 دقعلا خسنغ ( رافكلا ىلا نهوعجرت الغ تانمؤم نهومتملع ناف ٠ نهنامياب

نه مكئاسن ىلا ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ ) : هلوقب اولدتساو لوألا



_ .١٨٣٧ 

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن نآ دعب كلذو ث ( نهل سابل متنأو مكل سابل

 ةمتعملا نم مهموص ضرغ ناك ام دعب مايصلا ةليل ءاسنلا ةرشابم نع ملسو

 ىلا ثغرلا مايصلا ةليل مكل لحأ ) : هلوقب كلذ خسنخ ، بورغلا ىلا

 لوسر نآ كلذو ، ناضمر رهش موصب ء ا روشاع موي موص خسنو ( مكئاسن

 : لاتق هنوموصي دوهيلا باصأو ع ةنيدملا مدق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مئاص ريغ ناك نم » : لانتو ايدانم رمأغ « ىسوم ىخأ عابتاب قحأ انأ »

 خسنو ةضيرفلا وه ناكف ناضمر ءاج مث ي مهراهن ةينب اوماصغف « مصيلف

 ٠ ءاروسئاع مايص

 كلذ زاجأو ث ةرتاوتملا ةنسلاب نآرقلا خسن زوجيو : ةلاسم دهب

 اعيمج نيهجولاب نولوقي ىعفاشلا باحصأ ضعبو ك ةفينح ىبأ باحصأ رثكأ

 ٠ هلثم نآرق الا انآرق خسنب ال هنأ

 اهخسنت ال ةنسلا نأو ع انمدق امك ةنسلا هخسن هنا مهضعب لانو

 خسنن زاج نم لدتساو ث هبحاص امهنم دحاو لك خسني الو ى اهلثم ةنس الا

 هنع مكاهن امو هوذخغ لوسرلا مكاتآ امو ) : لجو زع هلوقب نآرقلل ةنسلا

 ىحو الا وه نا ه ىوهلا نع قطني امو ) : لجو زع هلوقو ( اوهتناف

 هللا رمأ ىذلا نآرقلا نايب زاج ا : اولاقو ( ىوقلا ديدست هملع ٠ ىحوي

 اضيآ اولدتساو ث خسنلا اهب زاج صيصختنلابو ةنسلاب مالسلا هبلع هيبن هب

 » ثراول ة ةيصو ال 7 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ةنسلاب نآ رقلا أ خسن ىلع

رضح اذا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اميا اي ) : لجو زع هللا لوق هب خسنف



_ `١٣٨ . 

 اقح فورعملاب اعاتم نيبرفألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نا توملا مكدحأ
 ٠ ( نيقتملا ىلع

 ء نيبرألاو نيدلاولل ةيصولا تخسن ىتلا ىه ثيراوملا ةيآ نا ليقو
 اولدتساو « ثراول ةيصو ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر لوقيو
 « بيثلاب بيثلاو ركبلاب ركبلا » :. ملسو هيع هللا ىلص هللا لوسر لوقب

 ىتح ( مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي ىتاللاو ) : ىلاعت هللا لوق اذه خسنف
 هللا ءاج ربكأ هللا » ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتخ ليبسلا ركذ

 عنم نم لدتساو 5 ىذألاو سبحلا دعب بيذعتلاو مجرلا عرشف » ليبسللاب

 . انقينم نونظم خسني الغ نقيتم نآرقلاو ةنونظم ةنتنلا نأ كلذ

 نايبلا نأل كلذب سأب ال ةضيفتسم وأ ةرتاوتم ةنسلا تناك اذا : انلق

 ، هب رومأم نيدلا ماكحأ عيمجل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم

 عمسو ىأر نم ىلعو ، هب ناميالا ههغاسث نم ىلعو ، امهدحأ خسنلاو

 ملعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذاو ) : لجو .زع هللا لاق : اولات © غيلبتلا

 هنأ ىلع كلذ لدغ ء ( نوملعي ال مهرثكأ لب رتفم تنآ امنا اولاق لزني امب

 ةيآ نودب خسنلاب مهيلع سكعنيو هلثم نآرقب الا نآرقلا خسن زوجي. ل

 خسنغ ( ةخاك مكنولتاقي امك ةفاك نيكرشملا اولتقا ) : لات امك ةلماك ةبآ الا

 هللا نأ وأ رخآو ةيآ ضعب ضارعالاو ىلوتلا و لاهمالاو وفعلاو حفصلا هب

نآرقلا خسن نا : اولاقو ث ةيآب الا ةيآ لدهن ال انا لقي مل لجو زع



._ :١٣٣ . 

 ء زاجعالا .ةهج نم نآرقلاب ناميالا بجوأ امنا كلذو ث ريفنتو ةمهت ةنسلاب

 كشلا بجو نيملاعلا .بر ريغ نم .زجعمب: سيل ام نآرقلا خسن ناغ

 ٠ بايترالاو

 مكاتآ امو:) ::لجو زع هللا لاقو ح نمآ نهذنع ءاوس امهالك : انلق

 ىف كلا لهآ حدقي عطقي سيلو .(.اوهتنان هنع مكاهن امو هوذخغ :لوسرلا
 ت : ٠: ناميالا لهأ نانمي

 هبلع هللا لص هللا لوسر ىلع لزنأ نآرقلا نأ ملعأ : ةلاسم ودج

 هغلآو ة ةجاحلا هيلا تدأ ام وحن ىلعأ اموجن ء ةنس نيرشعو ثالث ىف ملسو

 شابع نبا ثيدح:كلذ ىلع لديو ة لوزنلا بيترت فالخ بيترتب ىلاعت هللا

 باحصآ متنآ مكلاب ام : لاقف .نافع نب نامثع لأس نيح امهنع هللا ىضر

 نيكملا نم ىهؤ سنوي ةروس ىنلا متدهع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 امهنيب امنيغ ةءاربو لافنألا ةروس متكرتو ، لاوطلا عبسلا نم اهومتلعجغ

 ه ؟ ةءاربو لاقنلا نيب ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب : : رطس اوبتكت ملو

 ع لزنيب ناك مالسلا هيلع ليربج ن ا ىخا نبا اي: نامثع هل لاتف
 نم تايآ عبرألاو تايآلا ثالثلا و نيتيآلاب ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلع ةيآلإ هذه ,لمبجت نأ كرمأي ىلاعت هللا نا دمحم اي : لوقيف نآ آرتلا

 :.اضيأ رطسب لزن ةروسلا تمت ت اذاخ ةينالفلا ةروسلا نم ه ةيآ اذكو اذك سر _
٣ . 

سانلا نع بهذ املغ ' نيتروسلا نبي ام هب لصفف . ميحرلا نمحرلا هللا أ مسب



_ ١٤٠ 

 سانلا عجر خيراتلا مدع ناف خيراتلا ىلا سانلا جاتحا لوزنلا بيترت

 ٠ ةحابالا ىلع رصحلا اويلغو 6 ىأرلا داهتجا ىلا

 قلع دتو ةعيرشلا نم دبال ذا ، ةرورض داحآلا رابخآ سانلا لبقو

 غلبف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهنايبو اهغيلبتو اهرمأ ىلاعت هللا

 له الآ : لانتغ عمس نم ىلع غيلبتلا ريغو س هغيلبت ف حصنأو هب لسرأ ام

 غلبيل لاقو ك دها مهللا : لاقغ ٠ معن : اولاقخ ! ؟ تغلب له الآ ! ؟ تغلب

 ٠ لوبقلا غلبملا ىلع بجوو ث غيلبتلا دهاشلا ىلع بجوف ، بئاغلا دهاشلا

 اهاعوف ىتلاقم عمس دبع هجو هللا رضن » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 لماح برو ث هيقفب سيل هقف لماح برق ى اهعمسي مل نم ىلا اهادأ ىتح

 لوسر رمأي ملغ س « مماس نم ىعوأ غلبم برو ك هنم هقفأ وه نم ىلا هتف

 مظعأ هيغو الا عمسي مل نم ىلا غيلبتلاب هتمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 بطاخي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كلذ عمو ث مغلب نمل ةجحلا

 ۔ صاخو ماع لب روضحلا مدع ىلا باطخلا رصقي ملو ، هتمآ نم هل حنس نم

 : لجو زع هللا لوق ليلدب س دحأ لك ىلا لب ث هتنس لوبق ف سانلا هيعاريف

 ةلاهجب اموق اوبيصت نأ اونيبتف لبنب قساف مكءاج نا اونمآ نيذلا اهيآ اي )

 وفعم لدعلا عم نييبتلا نأ كلذ لدف ، ( نيمدان متلعغ ام ىلع اوحبصتغ

 هذه ءارو نمو س باتكلا صنب قسافلا ةداهش درو باطخلا ليلدب & هنع

لوبق بجوو { غيلبتلا ةاعدلا ىلع بجوف غلب نمو { ) هم مكرذنأل ( : هلوق



_ .١٤١ 

 ناميالاو 3 مالسلا هيلع هرايخأ لويق نيعماسلا ىلع بجي امك ةاعدلا رابخآ

 ح ةيرم الو كشالو ك ةجحلا وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو اهي

 ٠ نودؤملا مه نوعباتلا و ءادهشلا مه ةباحصلاو

 نب دمحمو مشاه نب دمحم امدب خايشألا عمتجا لين : ةلأسم ده

 لوقآ انآ : بوبحم نب دمحم لاتغ ، نآرقلا ى اوركاذتغ امهريغو بوبحم

 نامع نم جرخآ انآ : لاقو مشاه نب دمحم بضغف ث قولخم نآرقلا نا

 ىلوأ انأ لب : لاقف ، هل ىنعي هنأ بوبحم نب دمحم نظغ ع اهب ميقأ الو

 وهو تيبلا نم ماه نب دمحم جرخغ س بيرغ اهيغ ىنأل نامع نم جورخلاب

 عجرف كلذ دعب اوعمتجا مث ى اوقرفت مث ، مويلا لبق تم ىنتيل : لوقي

 هباتكو ، هيحوو هللا مالك نآ رقملا نا : لانو هلوق نع بوبحم نب دمحم

 نم ىلع دشلاب انهملا مامالا اورمآو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع هليزنتو

 ( ٠ قولخم نآرقلا نا لاق

 ةيالو هلو قولخم نآرقلا نا لاق نم : ىراوحلا نب لضفلا لانو

 ٠ ملعآ هللاو هتيالو عطقن الغ هلوقي لوقي ال نمم آريب الو

 نم نآرقلا ف ءاملعلا فلتخا : ناهبن ىبأ نب رصان نم : ةلاسم ب

 برغم ١ لهآ رثكأو ئ انباحصأ نم ءاملعلا لوحف رثكأو انباحصأ نمو انموق

بوسنم هنآو قولخم هللا ىوس ام ناو قولخم هنا نولوقي انباحصأ نم



- ١٤٢ . .. 

 ء .هالا مالك وهف 0 هقلخ نم دحأ ناسل ةطساو ريغي هقلخ هنأل ء هللا ىلا

 سمش : لاتني امكو ء ىلاعت هللا حورو هللا ةملك ىسبع. نأ امك هللا مالك .ىآ

 ٠ هللا ضرآو س هللا ءامسو ء هللا

 . هتاملك الو هغورح مهعم ىنعملا سيلو & قولخم ريغ هنا مهضعب لانو

 ةفرعم سانلا مزلي الو ؛ قطنلا ةفرعم ىلا ةلصوم تاملكلاو فورحلا امناو

 همالك هناو ث هللا مالك هنا : لات اذا ، ال مأ قولخم هنأ ةلاسملا هذه
 ةغلب الو فورحلاب ملكتي ل ىلاعت هللا نأو ث نيقولخملا مالك ههبشي ال

 . قيفوتلا هللابو نيتولخللا

 هلا ىلع فقو نمو ىحبصلا ريسنب نب ديعس خيشلا نع : ةلاسم ذه

 فرعو ةقهق وأ هنطع لثم كلذ نيبو هنيب لاح لئاح نم هللا الا هلا ال لوق نم

 مل ولو الوآ ناك امك هدنع نوكي له كلذ لبق نم كلانه هفوقو :نأ هعمس نم

 فناجم رارطضالا مكتنوأ‘ هتلاحو هتيالو ىلع معنف ؟ ال مأ كلذ نم هبتتسي

 دمعتم هنأب هيلع مكحيل كلذب عماسلا ملعي مل اذا تيآرأ . رايتخالا مكح

 ةبوتلا لبق تام .نا .ثرالا نامرحو ةساجنلاو ةءاربلاو ةيالولا رمآ ىف كلذل

 فيك مأ نكي مل مأ لبق نم هالوتي هل مماسلا ناك ى هماكحأ نم كلذ ريغو

 تام امأ ث ةبوتلا لبنت ةبوطر هنم هنحل نا هل عماسلا دنع همكح نوكي

 " ٠ ؟ هللا كمحري ىدينىن ىنفرع هثري عماشلاو

ىدنع نسح هرفكو هرذع لمتحا اذا قيفوتلا هللابو : باوجلا



 ن ١٤٣.

 هنع فوقولا هيلو عسوو ، ءءوسو .نظلا نسح هيغ زاجو ، فالتخالا هيغ

 ::. .:, . ٠ هماكحأ نعو

 هثر او وه نمم وأ ارفك امالك هيلو نم ممس نمو هنمو : ةلأسم وع

 نوكيأ رظنلا نيح همف ىلا رظني ال هنآ الا هنم هنأ كشب ملو ے كرسنم مالك

 ةهبش الو هلام نم ثاريملا ذخآ زاوجو ةيالولا نم ىلوألا هتلاح ىلع هدنع
 ٠ ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع هنم هعمس ام ليق نم كلذ ف هيلع

 همزلي الغ همف..نم قطنلا رظني .مل امف قيفوتلا هللابو : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ماكحألا ف كلذ

 هعمس مأ هللا الا هلاال لوق ى هلا ىلع فقي هثراو وه نم عمس اذاو

 ىئوذنا هتلاح ىلا عجريأ ، كلذ مامت لبق فقو ريغ نم هللا الا هلا ال لوقي

 ٠ ؟ ال مآ كلذ نم هميتنسب ملو

 ٠ ملعأ هللاو كلذ هيزجي هنأ قيفوتلا هللابو : باوجلا

 نميغ ىولهبلا ملاس نب دشار نب ملاس خيسلا نع : ةلاسم وه

 هتجوز ءىطوو .هتمرحب هنم الهج كرشلا هب هتحلي ءىش ظفل ىلع دمعت

 . ؟ ال مآ هبلع مرحت

 ةلزنم هلزنأ ضعب نالوق لهاجلا ىفف قيفوتلا هللابو : باوجلا

 % روذعم اطخلا بحاصغ اگظخم ناك ناو ئ ملاعلا ةلزنم هلزنأ ضعبو ىسانلا

, : و ' ملعأ هللاو هل - رذع الف ادمعتم ناك ناو



١٤٤ 

 دمعني ال هنأ وأ طلاغ وآ ٥ءاس لب دمعتم ريغ هنأ هعماس بلق نأمطا ناو

 ريغ نم ىلوألا هتلاح ىلع هلزنيو نظلا هب نسحي نأ هل له كلذ ىلع

 ٠ ؟ ال مآ ةباتتسا

 ٠ ملعأ هللاو هيلع قيضي ال ىدنع : باوجلا

 آ رقي أ دحأ عمس نميغو : ريشي نب ديعس خيشل ١ نع : ةلأسم وع

 نأ هيلعأ ايبص وأ اغلاب ءىراقلا ناك هلدبي ال وأ ىنعملا :لدب انحل نآرقلا

 ٠ ؟ هللا كمحري انفرع ةبوتلا هيلعو امثآ نوكي هكرت ناو ، هيف نحل امب هملعي

 ناك ناغ ناعم ىلا هجوتي نآرتلا نوحل نآ انخيسث ملعاف : باوجلا

 لزنآ الاو بات ناف ع هبيتتسمب نآ هيلعف رفكلا ىلا هجرخي امم نحللا اذه

 همزلي ال هنأ ىدنعف بارعالا ليدبت نع نحللا اذه ناك ناو س لزن ثيح

 نم نحللا اذه ناك ناو ث رفكلا ىلا اجراخ نوكي نأ الا بجاولا ليبس ىلع

 لك ىلع ىنبجعيو ى غلابلا فالخ ىبصلاو هيلع ءىشالف دوسلا وأ ىآلا محقت

 ٠ ملعأ هللاو ليدبتلا حالصا لاح

 رهاظ ق هب كرشي انحل نحلغ هدحو ارقي ىذلا هنمو : ةلأسم ده

 هنتعا رت عمس هنأ هدنع حصي مأ ةءارقلاب هرهجك ةبوتلاب رهجلا هيلعآ رمألا

 ٠ ؟ نيفلكملا دحأ

ماكحألا رهاظ ىف امأ ، ءىش همزلي الغ هعسي اميغ امأ : باوجلا



_ ١٤٥ 

 ام : ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رصان ملاعلا خيستلا نع : ةلأسم وهب

 انه لوقت نآ لثم ةيهولألا ىفن هرهاظ ى امالك هتأرما نم حاتلا نميغ لوقت

 اهرضحت مل اهنأو هللا الا هلا ال اهدصق نآ جوزلا نئمطيو هللا انهاليال وأ

 ضعب ى نكل ىغبني ام ىلع اهلوقت ، اهتاقوأ نم كلذ ريغو اهتالص ف ةين

 لثم اهل ضرع ءىش نم اهرجضت مم وأ اهثيدح ءانثأ ف ءىجي امب نايحألا

 . ؟ سأب ال مأ هتجوز ف هيلع له ، ظافلألا هذه

 ىماع ةىطبن مالك وه امناو ، ةيهولألا ىفن اذه سيل : باوجلا

 اولاقل مهلآس ول مهرومأ بلاغ فو ث رمألا مهماظعتسا دنع هولمعتسا

 هتجوز نم هرضي الغ اذه ىلعو ث هللا الا هلا ال هانعم وأ ، هانعم فرعن ام

 نسحي نآ زوجيو ع امهريغو هتالصب ىلصي ىذلا هماما نم الو ، هعمس اذا

 ٠ ملعأ هللاو ةيهولألا ىفن اوديري مل مهنأ اذه لثمب نظلا مهب

( نئازخلا ز ١١٠ م )



_ ١٤٦ 

 سداسلا بابلا

 - يحوتلا ىف

 مأ ةدارالا ةلعل مأ لوقلا ةلعل اديحوت ديحوتلا ناك ةلع ىأل : لاق ناف

 ٠ ؟ ةدارالاو لوقلا ةلعل

 ث هللا نود هلا لك ىفنت ةملك ديحوتلا نأ كلذ ىف : باوجلا

 تانئاكلاو ناوكألا نم ةلعلا نا : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ٨. ناكم الو نامز الو ناك اهل ثدحملاو س نكت من نأ دعب ةثدحم اهلك ةنئاك

 هيوحت نآ زع نيآب بلاطي .الو نيعب كردي ناك ث نآلا .هيلع وه ام ىلع وهو

 ء هتيلوأل لوأ ال وأ ، ةنمزأ ف هيلع فييكتلا زوجي نأ نع لجو ث ةنكمأ
 ٠ لاحملا لاح ىلا لاحتسا دق ث هتيرخآل رخآ ال رخآو

 ةيهولألاب ادرفنم ث لزألا ف لزي مل ث لاعتملا ناك ةلع ىأل : لاقي نأ

 نأل ى هلا ناك ث ةلع ريغل ةيدمرسلا ى ةينادجولا ةفص هل ةبجاو ث ةيلزألا

 ىبحي ى قلخلاو رمألا هل قحلا كلملا وه الأ ، اهدوجو نوك لبق ناك هدوجو

 ٠ رب دق ء ىش لك ىلع وهو ريخل ٥ ١ ديب تومي ال مت ١ د ىح وهو { تيميو

 ثدحم ٥ا وس امو 6 ٥ا وسى ا ثدحملا وهغ 6 هكلامو ءىش لك .قلاخ



:_ .١٧. 

 هدوجب دوجولا ىلا مدعلا نم هجرخأف . نكب مل نأ دعب هتدحآ هل ٠

 دعب ناكو ى ةداهشلا ملاع ىلا بنغلا ملاع نم هايإ هجارخاب جرخف

 ىف هنيوكتف تانوكملا نم نوكي ام كلذكو ش هدارأو هءاسش امك نكب مل نأ

 اه تقو ىف نوكيس هنأ هملع ىف نئاك وه ام عبمج نم هتننو ق نوكي نوكلا

 دحلاو س ةسياقملاو دنلاو ث ةهباسثلاو دضلا نع لج س تانئاكلا نم نوكي

 ملعت له وه :الا هلا ال مكبر هللا مكلذ ، ةلداعملاو نيألاو فيكلاو ك ةلثامملاو

 ع دعب نمو لبق نم رمألا هل ع ايلم ىنرجهاف نوكي وأ ناك نوكي نأ الك ايمس هل

 نيفلكملا قلخ ث درلاو دضلاب هل ةضراعملا الو س دحلاو دعلا هيلع زوجي ال

 اهلك تانئاكلا تناكف ث ةداهشلاو ةلالدلل تانئاكلا عيمجو ةدابعلل قلخلا نم

 ةرورضلاب تراصو ع هنفرعم ىلا ةلصتم ةلصوم البس شرفلا ىلا سرعلا نم

 . راهقلا :دجاولا ىلا راقتفالا روهظل هتيهولأب ةدهاسن هتينادحوب ةقطان

 هديبع نم دبعتلا ىلوأل هديحوت نونغ دوجولا ىف رهظأ هدوج نمو

 ىف قبس دننو ٤ ةداهشلا ةملك مهمزلآو ةدابعلا ليبس ددابعل حضوأو

 ء هدحجيو هب رفكي نم نارفكو ث هدبعيو هب نمؤي نم ناميا ةدارال! قباس

 حاضياو ى ةجحلا مايقب دارأ هنكلو ع نئاك هنأ هملع ىف ناك ام الا نوكيب الو

 نع ىح نم ةعاطلاب ايحيو ك ةنيب نع كله نم ةيصعملاب كلمب ن را ء ةجحلا

 اذه نكي مل امك الدع الا هءاسش اه ن نوكي الو ناكل اذه ريغ ءاش ولو ةنيب

بذعي ال نأ دا رأ همرك صلاخو هلضفت ضحمو هلضف نم هنكلو الضغأالا هنم



_ ١٤٨ _ 

 5 ىرتت لسرلا لسرأو ع ىلتت بتكلا لزناخ ةجحب تبثي ال امك ةجحلا دعب الا

 هرونب رانأو ى اريصب اريبخ ايداه موق لكلو ث اريذنو اريسشثب ةمأ لك ىف لعجو

 هنم ةحضاو ةجح ك هديرفت ةنينح ىلا لوصولا هديرمل هديحوت لبس رانم
 ء هديدحتو هيغ داحلالا ىلاو ع هديدنت ىلا لهجلا هب بهذ نم ىلعو ، هديرمل

 ىوذ نم قدصنا لهأل قحلا رهظو ى ةدارالا لهأل مهولا عانق فنكناغ

 دعب ، ىمعلاو لهجلا لهأ ىلع ىدهألا جهنملا ةقيقح تيمعو ع ةدابعلا

 . نيعمجأ مكادهل ءاش ولو ث ةغلابلا ةجحلا هللو ع ناهربلا مايتو نايبلا

 للضي نمو ىدتهملا وهغ هللا ىدهي نمو : ءاشي نم لضي هللا نكلو

 هلك هناسحا و ؤ ل دع هلك هلعفو ئ لعفب امع لأسب ال % ادش رم ايلو هل دجت نلغ

 محريو ءاشي نم بذعي ، هلضف نمغ همحر نمو ث هلدعبف هبذع نمغ ، لضف

 هعاطأ نم الا تبثي ال امك ، هاوه عبتاو هاصع نم الا بذعي الو ى ءاشي نم

 روفغلا س باذعلاو باقعلا ديدش ث ميلعلا ميكحلا ريبخلا وهو ك هاقتاو

 نكي ملو ى دلو الو دلاو هل سيل ث دمصلا درفلا ، دحألا دحاولا ، ميحرلا

 وفك هل ١ دحأ ١ ٠

 لكم ريدق ءىش لك ىلع وهو 0 ءاش املو ءاش امك ءايشألا عدبأ

 ةلقاعلا بابلألا ىلوأ ىلتييل ناجلاو ةكئالملاو ناسنالا قلخ ، ميلع ءىش

اولمعي ام وأ اولمع امب ميلعلا وهو نولمعي فيك رظنيل ، لمعلاو ملعلاب



 س ١٤٩

 ةرئاد تحت ةزكرم ةداعسلاو ةواقشلا لعج نم ناحبسف ث نوملعيسو

 © فلكتلاو مهكرتب مهل نيدبعتملا ءالؤه نم نيفلكملا فلك هنا مث ث ةدابعلا

 هءاضآو ىقتلا جهنم ىف ىوضلا مهل برضو ث نورذيو نوتأي ام مهل نيب لب

 نوبلطيو ى ىرولا ف نولدعي هبو قحلاب نودهي نيذلل ، ىدهلا راونأ ءانسب

 مهمهلآو ع هنيد ةفرعمو هتغرعمب نيصوصخملا صاوخلا نم س ىضرلا لزانم هنم

 نمل هدالب ىف ةجحلا مه اوراصف 0 اهلهأو اهب قحأ اوناكو س ىوقتلا ةملك

 ح رماوگلا نم رمآ هب امب رمتأي نآ ىبآو هدابع نم عنتما نم ىلعو ، عبت

 ٠ رجاوزلا ىف رجز هنع امع رجزنيو

 ، تالماعملا نم نوكي وأ ناك وآ ملحلاو ةنايدلاو ملعلا نم مهل ناك امو

 ناك ام امهنم انئاك ، ناسحالا تاجردو ناميالا نم تادابعلا عاونأ عيمج نم

 لئاسولا نم ٠ نانجلاب داقتعالاو ص ناسللاب لوقلاو ، ناكرألاب لمعنا نم

 ساوحلاو ، نونظلاو رطاوخلاو ، نوكسلاو تاكرحلاو لئاضفلاو مزاوللاو

 وآ ليزنتلا نم هلزنأغ هثدحأ امو س تالوقعملاو لوقعلاو % تاسوسحملاو

 ليلدلاو ى لالدتسالاو ةلالدلاو ليوأتلا نم هرهظي وأ ، هدابعل هدابع نم هرهظأ

 لعتسملاو ةلعلاو لولدملاو س وه الا هيلع لدتسملاو هب لدتسملاو هالخ ام

 ضرألا و ءامسلا هتوتحاو \ ضرعلا و رهوجلا هبلع لمتسا ام عيمجو ص لولعملا و

٠ ىرثلا تحت امو امهقوف امو



_ : ١٥٠ 

 ىف راصو ، هنم هلكف هاوس ام لكو ث ناكملاو نامزلا ءانغ دعبو نامزألا

 هدارأ اذا ءعىشل هرمأ امناو ث هلك ناك ام انئاك هللا دنع نم لق هنع ةقيقحلا

 هنأ هملع ىف نئاك وه امم نوكيس وأ ناك ام عيمجغ ث نوكيف نك هل لوقي نأ

 ىف دارأ امل دارأ ىتم دارأ امك نوكي امك تقو ف نكي مل نآ ٣7 نمم نوكي

 هجارخاو هنوك دارأ ام نوك دارأ اذاو نوكي.الغ س نوكي ال نأ دارآ ام تقو

 . هداجيا وآ هداهشا ملاع ىلا س همدع وآ هبيغ ملاع نم هتداراب هتقو ف

 هلتتعت ام ىلع .ال هدارأو هءاسثأ امك نوكيف نك ةدارا لوق هل لاق

 لوبقلا ىلع لوقلا نوكلا ةلع ف قلطأ ناغ اذه ىلعو ، لوقلا نم ةماعلا

 ةيمستلا ىف ةدارالاو لوقلا وآ ةدارالا ىلع وأ لوقلاب ةدارالا ةدارا ىلع

 لطابلا نم ةمالسلا وأ ةدارالاو ، لوقلا ىف قحلا ىنعملا ةباصا مم اذه ىلع

 الوت هل نأ ال ةدارالا سفن لوقلا نأل اباوص هلك ناك & امهيف داقتعالا ىف

 ء تافصلا نم ءىش ف لاثمألاو هيبشتلا نع ىلاعت نيلئاقلا نم لوني نم لوقك

 لجو ى لاحلا نم لاح وأ لاونلا نم ءىش ف وأ ، لاعفألا نم ءىش وا

 سيلو ث ءىشك الو ءىن نم ال ءىش هنأل « ءىش دهشي وأ ائيش هبشي نآ نع

 ٠ هلك كلذ نع ىلعألا ىلعلا ىلاعت س ءىش هلثمك

 هريغ ىه اهنا ةدارالا ىف ىمعلاو لهجلا ىلوأ نم لوقي نم لوق نعو

 لهآ هلات امك هريغ ىه هل ةداراب ال هسفنب ديرم هناف هديري نم اه دد .ب
.. .. 

ء هنهذ ىفض نم دنع هل هجو ال ام كلذ ناغ هيغ هل اهب فصولا ف كخالا



. ١٥١ 

 ض ةيدرفلا مدعل الاطبا انه هولاق ام تابثا ف نأل ، هتريصب تحتفناو

 نوداكي ال موقلا ءالؤهل امغ رايغألل الحم رابجلا تابثاو س ةيدحولا ليطعتو

 هللا ف نولوقي ع اليبس لضأ مه لب ماعنألاك الا مه نا ٠ اثيدح نوهقفي

 ىلا اورظن موق كئلوأ ، الصأ مهنيدلو انيد هنودقتعيو س الهج قحلا ريغ

 ة ةتتيقحلا مهيلع تيمعف توملا نم هيلع ىشغملا رظن لوح ريغب ىلوملا
 هنم رارفلا اودارأ ثيح نم هيبشتلا ف اولخدو ث ةقيرطلا راسي اوداحف
 انك امو ، هنيد ةياده نم هل انادهو انرصب ام ىلع هلل دمحلاو ت ةئربتلاب

 ٠.٠ " ١ هللا اناده نأ .الول ىدتهنل

 ملع اذا ملعلاب لهاجلا ىف لوقت ام ىلمازلا خيشلا نع : ةلاسم دهب

 وأ همحارو هبساحمو هثعابو هتيممو هيبحمو هقزارو هغلاخو هبر هللا نآ

 ملو ث هنع هابشألا فني ملو لجو زغ هلل ديحوتلا ةنينح فرعي ملو هبذعم

 ء نآرقلا همالك نأو ع ملكتي هللا نأ هبلق ف هنظو هداقتعا ف نأ الا ههبشي

 هناسلب ملكتي ملو اهيف لاح ءامسلا ف هللا نأ هبلق فو ، ىحولا نم هلاثمآو

 ملع ولو ، هنظ كلذ ناكو ، كلذ داسخ دحأ هغلبي ملو كلذب ادحأ تفي ملو

 المجم قحلا هيخ فلاخ امم س توملا دنع باتو هنع عجرل زوجي ال اذه نأ

 ظفلي ملو ةروص هاري هنأك هبلق ف هبشي ناك وأ اكلاه مأ املاس هارتأ

 ٠ ؟ ةفصلا هذه ىلع هلاح امغ هناسلب

ناسنالا ىلع نا داسثرلا ليهس ىلإ كاياو انيدهي هللاو : باوجلا



 ۔ ١٥١

 هل نأ فرعي نأ ع تافآلا نم املاس بلقلا حيحص ناكو مكحلا مغليب نيح

 دنع هل سفنم ريغو ث لاوحألا نم لاح ف ءىش ههبشي ال هنأو ، هقلخ اقلاخ

 هللا فرع اذاف ث هلقع نم اذه ىف ةجحلا هيلع موتتتو لآسي نآ ىلا هغولب

 هللا ىلص ادمحم نآو ع ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل دحاو هنأ

 ء نيبملا قحلا وهف هللا دنع نم هب ءاج ام نآو س هلوسرو هدبع ملسو هيلع

 . هذه هتلمج ضقني ءىشب نحتمي مل ام هيفكي اذهف

 ىف لاح هنأ وأ ائيش هبشي ال وأ ءىش هبشي هللا نآ هبلقب رطخ ناغ
 هل سيل هنأو ى ةنكمألا ف لاح ريغ هنأ ملعي نأ هيلعف لاح هريغ وأ ناكم

 نألا ، لقعلا قيرط نم هيلع اذه ةجح موقتو ، كلذ لهج هعسي الو ث هبش

 امناو ، هلابب رطخ اذا هلقع لبق نم ةجحلا هيلع اهب موقت ديحوتلا ف ىناعملا

 قيرط نم الا ةجحلا اهب موقت ال اهنكل ءامسألا ف هلهجب ناسنالا رذعي

 فرعي نأ لثم ى ىنعملا قيرط نم مساب ةجحلا هيلع موقت نأ ءالا ، عامسلا

 كلذ ملعي نأ هيلعف 6 اهلإ ىمسيو 6 اقلاخ ىمسي ء ايسشألا قلخي ى ذلا نأ

 ٠ هلتع نم اذه ىف ةجحلا هيلع موقتو

 ناسنالا بلقب رطخ اذا عسي الغ هقلخب قلاخلا هيبسثت ىفن لهج امأو

 نم هل هييسش ال هنآ دتنعي نأ الا هعسي الو ص لقعلا حيحص اغلاب ناك اذا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ىناعملا نم ىنعم ف الو س لاوحألا نم لاح ىف هقلخ

لاقي نأ زئاجخ تاذ ةفص لك داشرالا باتك نمو : ةلاسم ده



_ ١٥٣ 

 ، ارهاقو ايحو اريصبو اعيمسو ارداقو املاع لزي مل كلوق لثم لزي مل اهيف

 اقلاخ لزي مل ، كلوق لثم لزي ممل اهيف لانتي نآ زئاج ريغف لعف ةفص لكو

 بجو دقف اهب فصو اذاف ي ةيلعف تافص هذه نأل ، انتزارو اروصمو ائرابو

 كلذلغ ك ةثدحم ىهف ءايشألل ثدحآ مث ادحاو لزب مل ىلاعت هللاو لعفلا مدق

 مدق ىنعملا ف بجوت تناك اذا اهب افوصوم لزي مل لاقي نأ زجي مل

 لاقي نآ زوجي الف ءايشألا قلخ مث ءىش الو لزي مل ىلاعت هللاو ، ثدحلا

 ىانتتف قلخ مث ، قلاخ ريغ ىلاعت ناك دق هنأب لوقلا عم اقلاخ لزي مل

 ٠ ملعأ هللاو تافصلا

 لخد ىتح ىلاعت هلل احئاس جرخ الجر نآ ىور هنمو : ةلأسم ه

 كيلع مالسلا لانت غرغ املغ ، دجسملا ف ىلصي الجر دجوغ ، سدقملا تيب

 ، مالسالاو ميلستلا و نيقيلا لهأ ىلع مالسلا لاتخ درف ، هتاكربو هللا ةمحرو

 لاقف رح لب : لانتغ ؟ رح مآ تنأ دبعآ : هل لانت نآمطاو سلج املغ سلجا

 ، دبع لب ال : لاق مث ، هباوج ىف ركفتف ايلم لوئسملا قرطاف ؟ كقتعأ نم : هل

 ىدوبعم وهو ىندبعتسا هللا : لوئسملا : هل لاقف ؟ كدبعتسا نم : لاقف

 كدبعتسا ىذلا هللا نع ىنربخآ هل لاتغ ، لجو زع هلل ةعاط ةدابعلاو

 : لاق ء ىلاعت هللا لاق نمل مسا : لاتغ ؟ ىنعم مأ لعغ مأ ةفص مأ وه مسا

 ، هباوج ىف ريحتو لوئسملا عطتناف ، ىمسملا مآ مسالا دبعت نيملالا ىأف

فرعي مل نم اماغ ث هللا ام ملعي نم هللا دبعي امنا اذه اي ىلصملا هل لاقف



_ ١٥٤ 

 ١ ريغ ديعي امن اف هلل ١ هلل اي كرشأ دخغفغ هلل ا ريغ ديع نمو 6 هلل ٠

 هللا دبع نم : لاقو ، ريكفت ةطاحا الو ريمض دقعب كردي ال : هل لاق مث .

 دبع نمو ع رفك دقف ىنعملا نود مسالا دبع نمو ي كرشم وهف بلقلا مهوتب

 دتغ كاردالاب ال ةفصلا نود مسالا دبع نمو ، كرشآ دقف ىنعملاو مسالا

 اتح نمؤم وهو باصأ دقف ةخرعملا ةقينتحب ىنعملا دبع نمو بئاغ ىلع لاحأ

 ٠ ملعأ هللاو

 دح ام : لئاق لاق ناغ س برغملا لها بتك ضعب نم : ةلاسم و

 ؟ ىمسملاو فوصوملا دح امو ، ةيمستلاو مسالا دح امو ةفصلاو فص هلا

 ، ةزعو ةردق هلو ملع هلل : لئاقلا لاق اذاف ع ةفصلا ركذ فصولا دح : هل ليق

 ىه ةردتماو ملعلا سفنو ةفص ال فصو هلوقف س تافصلا نم اهلاثمأ ى

 ةفص فصاولا ركذ اذاف س هريغ نم ءىشلا هب ناب ام ةفصلا دحغ س ةفصلا

 مسالا دح امآو ى اهركذ ىتلا هتافصب ءايشألا نم هريغ نع هنابأ دغ ءىشلا
 ۔ ۔ ۔

 ٠ مسال ١ رك ذ ةمسستل ١ دحو ؤ هربغ نم ء ىشل ١ هم فرع ام وهف

 نم هنابأ دقف ءامسألا نم هلاثمأ ىف رداق وأ ملاع هللا : لئاقلا لاق اذاف

 فوصوملا دح امأو س ءامسألل هنم ةيمست هلوق ناكو ، نيزجاعلاو لاهجلا

 مهغاغ مسالل بجوتسملا وه ىمسنتملا دح نأ امك ، ةفصلل قحتسملا وهغ

يه ةفصلا نأ نومعزي نهذلا يلع طلغلا لخد اهلهق نم ناف ، يناعملا هذه



_ ١٥6٥ 

 نوكي سيل اولاق امك كلذ ناك ول نأ ىرت الآ س ةيمستلا وه مسالاو ء فصولا

 نم اهل فصولا نوكي ىتخ مسا .الو ةفص ريغب ةمئاق ةدوجوم اهلك ءايسنألا

 : اهنايعأ ف ءامسألا دوجو لطبب امم اذهخ ، نيمسملا نم ةيمستلاو نيفصاولا
 اراح نوكي ال راجلاو ضيبآ هنا لاقي ىتح ضيباب سيل ضيبألا نوكيف
 ٠ كلذك هنآ لاقب ىتح

 ح دراب :هنا هيف لاقي ىتح ةدوربلاب افوصوم نوكي ال درابلا كلذكو
 كلذكو ص كلذك هنا لاني ىنح اهب دوجوم الو ةكرحلاب فوصوم ريغ كرحتملا و

 لاطبا اذه ىفغ اهعيمجب الحلاو ع كلذك اضيآ اهرسأب ناولألاو توكسلا

 اهقئانتح ىه ءايشألا تافص نآ تبث اذه حصي مل املخ ، ءايسنألا دوجو

 وه .اهءامسأو ءايسثألا تافص نأب لوتلا لطبأو اهب .الا دجوت ال ىتلا

 فصي مل ول هنأ ىرت .الآ اهايا مهتيمستو نيفصاولا فصو نم دجوي ام

 نم ةفص ريغب ةدوجوم ءايشألا نوكت نأ ازئاج ناكأ مسي مل ولو فصاولا
 هللابو ادج هداسغ ناب دق لوق اذهو ، قئاقحلا نم ةقيقح الو تافصلا

 ١ قيغ : وننل ٠

 ىمسملا هب.داريو ةيمستلا قرافي مسالا نأ ىلع ليلدلا : ةلأسم ده

 امناو ( ىلعألا كبر مسا حبس ) : ىلاعت هللا لاق لجو زع هللا باتك نم ىأ

 : لئاق نم زع لاقو ك نيركاذلا نيحبسملا ظافلأ نود ىلاعت هللا حبسملا

 مولعمو ) ءامسأ الأ هنود نم نودبعت ( هناحبس لاقو ( كبر مسا كرابت )
: ١



_ ١٥٦ 

 ٠ تيامسالاب ىمسم ١ اودبع امناو > مالكلا و ظفللا اودبع ام مانصالا ةديع .

 هبطاخو مسالا ىدان مث ؤ ( ىبحي همسا مالغب كرشبن انا ) : ىلاعت لاتقو

 نآ برعلا ةغل ف دوجوم اذه لثمو ح ) ة وني باتكلا ذخ ىبحي اب) : لاقف

 ٠ ىمسملا وه مسالا

 اقلاخ هتيلزأ ف ىلاعت هللا نومست له : لئاق لانت ناغ : ةلأسم ه

 اندجو انأ لبق نم معن : هل ليق ك ءامسألا نم اهلاثمأ ف اثراو اثعاب اقزار

 6٧ هسىفخن اهي هللا ىمس دقو ؤ ناعم ةثالئن هللا بانك ق ةعوضوم ء امسأللا

 دودو ( : و ) ميحر فوعرل مكبر نا ( : ىلاعت هلونتك ةحدملاو تاذلل اهدحأ

 هتافص نع هب ربخأ امب اهلاثمأ ف ( ديري امل لاعف ) و ( ميرك ) و ( روفغو
 6 نوكت ال ةحدملاو ريغتت ال لاعفألا نأل نكب مل وأ لعفلا ناك هتردقو هتا ذ ف

 ىسيع اي ) : ىلاعت هلوقك دعب هلعفيس هنأ هسفن نع هب ربخ ام ىناثلاو ةصقان
 ٠ ةيآلا ( ىلا كعغارو كيغوتم ىنأ

 مويل ساانلا عماج كنا ( : هلوتو ئ ) مكيلع اهلزنم ىنا ( : هلوقتو

 لعاغ اهلاثمأ فو ( ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنا ) : هلوقو س ( هيغ بير ال

 ٠ لعفيس نآ ىلع

 رطاخ ) : هلوقك لعف دت امل ةيمستلا نم ناك ام ثلاثلا هجولاو

 انكس ليللا لعاج ىونلاو بحلا قلاف هللا نا ) ( ضرألاو تاومسلا

باتك ق ةدوجوم ةثالثلا هذهغ ) اهتيصانب ذخآ ( ) نابسح .رمقلا و سمشلاو



_ :١٥٧ 

 اذاو & اهيلع داهتسشالا نع ىنغت اهترهش برعلا مالك ف غئاس لجو زع هللا

 مسا لعافلاو لزألا فف اهلاثمأو اقزار اقلاخ العاغ ىمسي ال ملغ اذه ناك

 . قيفوتلا هللابو عىجيس املو هيف تنأ املو ىضم امل حلصي

 اقلاخ لزي مل اندنع كلذكو ، برغملا لهأل باتك نمو : ةلأسم دهب

 اميخر اروفغ اطساب اضباق ابقاعم ابيثم ايهانو ارمآو ايضارو اطخاسو اتزارو
 ىلع لدت ىتلا ءامسألا نم اهلاثمأ ف اثراؤن اثعاب ايداعم ايلاوم اديعم ائدبم

 ىضتقت .ال ءامسألا نألا هدعبو ، لزألا ىف ءامسألا هذهب ىمسي ث لاعفألا

 هيلع تنأ املو ىضم املو ىتأي امل لعافلا مساو ث ةنمزألاو تاتنوألا

 جاحو غ جحلا كسانم سبلم جاحو جحلا ديري جاح لجر اذه : لونت كنأل

 مهامسخ ( نيملسملا مكامس وه ) : ىلاعت هلما لوق هيلع ليلدلا جحيس نأ ىلع

 ٠ مالسالا اولعفي نأ لبقو ، اونوكي نآ لبت نيملسم

 & قباس سرغو ع عطاق فيس اذه : لئاقلا لوقب برعلا ةغل ىف اذه ريظنو

 امهسفنأ ى اناك اذا سرفلا نم قبسلا الو فيسلا نم عطقلا مقي مل ناو

 . . قبسل سرفلاب قبس ولو ، عطقل فيسلاب عطق ول ىنعملاو ، كلذك
 ؟

 ناهبن ىبآ ديسلا رصان هيقفلا خينشثلا باوج نمو : ةلاسم ه

 هتيؤر كرد نع راصبألا تلكو هللا ةفص ى لاقي نآ .زوجي لهو ء ىصورذخلا

ةفرعم غولب نع راكفألا تراحو ؟ هتيفيك ريوصت نع لوقعلا تزجعو



 ب ١٥٨

 نع زجعلا مهلون ىنعم امو اذه .زوجي ؟ ال مآ هتفرعم قح ةقيقحو ؟ هتينيآ

 زوجي ال امو هنم زوجي امو كلذ ىناعم ىل صخل لضفت كاردآ كارد كرد

 ٠. .؟ هلملا كمحري

 هتيؤر كرد نع راصبألا تلكب ىلاعت هللا ةفص ق لوقلا امأ : باوجلا

 .اميخ لمعتست .ىنل ةيؤر نع راصبألا تلك ىنعم نأل 5 ىعم كلذ نسحي الغ

 هثافخل وآ هنتقدل هتيؤر نع راصبألا تزجع كلذكو ؤ ىري امم ةقيقحلا ف وه

 قح وه امم كلذب دصق ناو ث هتيناحور فطلل وأ ، همسج فطل ةدشلا وأ

 عم هرضي الخ هارت ال راصبألا نأ دارأ اذا هدصق هلخ ىلاعت هللا ةفص ف
 خصد٥ كلذ ٠

 هزنبي نأ ىنبجعي ظفللا رهاظ ىلعف كلذك باتك ىف هرثؤي نا ابمآو

 ريوضت نعا لوقعلا تزجعو .كلوق امأو ، ظفللا اذه لثم نع ىلاعت ىرابلا
 نع لوقعلا تزجع نكلو ث ةيفيك هل نأ تبثأ هنأل رفكو لطاب اذهغ ث هتيفيك

 لطاب اذهف ك هتينيأ ةغرعم غولب نع لوتعلا تراحو كلوق كلذكو . اهريوصت

 عضوم ىآ ف اهتفرعم نع لوقعلا تراح امناو ةينيآ هل نأ تبثأ هنأل زوجي ال

 ةقيقح ةفرعم نع تراح لوقحلا نأ هتفرعم ةنتيقحو كلوقت كلذكو 5 ىه

 ٠ هنخرعم ةقيقحب هللا تفرع لوتعلا نأل كلذ نسحي الف هتفرعم

 نأ ىلع لد هللا ةفرعم ةقيقح فرعت مل لوتعلا تناك اذاو

وه الا هلا ال هناز 6 ميظع ميرك ب بر هنآ لوقنلا هتفصو امك وه سيل :ئلاعت



_ ١٥١ 

 ءايبنألاو لسرلاو ةكئالملا اهب هوفصو ىتلا هتافص عيمج ىلا اذكه وأ

 5 هتافص نم ةفص فرع ىتم هتفرعمب لقعلا نم ةجحلا مقن ملو ك ءايلوألاو

 ىلع ىتأي ظفللا قالطا نكلو هتاذ ةغرعم كلذب دارأ اذا الا لطاب اذهو

 ٠ ىلاعت هللا فصو ف كلذ نسحي اال هنا انلق كلذلف ث نيينعملا

 وه كاردالا نع زجعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ىنعم امأو

 نأ هيناعم .نمو ، باوجلا اهنايب حرشب لوطي ةمج ىناعم كلذلف ، كاردالا

 وه هنأو ، العو لج هللا الا ىلاعت هللا تاذ فرعي نأ نكمي ال هنأب ةفرعملا

 غ هلثم ءىش نوكي نآ نكمي ال امك ع هاري ءىش نوكي نأ نكمي .الو ىري ال ءىش

 نامز ال تادوجوملا دجوي نآ لبق دوجوم هريغ ءىش الو ةيادب الب ناك هنأو

 ء هقلخ نم قلخ وه تقولا نأل هريغ دوجوم ريغ كلذك ، هيلع ىضم تقو الو

 ۔ هيلع تضم ةدم الو نامز الو ناك هنن ، لتعلا ريحي اذه ىف ركفتلاو

 ةنتيقح وهو ةفرعملا وه ىأ كاردالا وه ىلاعت هللا ةفص ف اذهب رارتالاو

 فرعب نآو ك رصبلاب كردت هتاذ نأ فصوي نآ هب ةفرعملا ةنقيقح سيل ةفرعملا

 . قئالخلا قلخي نأ لبق دوجوم هللا نآ

 ف كاردالا سيلغ هيلع ىضم ىذلا نامزلا وآ تقولا كلذل لاقي امغ

 فصوي الغ ىلاعت هللا ةفنص ىف لطابلا نم كلذ نألا « كلذ ةغرعم ىلاعت هقح

 ، هقلخ ام دعب ايآ نامزلا هبلع ىضمي .الو ء هيلع ىضماالو هيف ناك تقوب

ه انتحو انعو ةغرعم للدالا نوكي نأ خصي الو فلتختاال ىلاعت هللا تافصو



 ۔ ١٦٠

 لزي ملو ىمع ىف هللا ناك » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقو

 ىف قحلا نأ حصو ع كلذ هتفرعم كاردا نع لوقعلا تزجع ىأ « ىمع ف

 ضمي مل هنآو ىري ال ءىش هنأ كلذ نع هزنب نأ هتفرعم كارداو هتفرعم

 لوقعملا زجعت ملغ ع ىناعملا نم كلذ ريغ ىلا ءىش هلثمك سيل هنأو نامز هيلع

 ٠ هللا الا هللا تاذ فرعي .ال ىأ ث ةفرعملا هذهب كاردالا نع

 كاردا نع زجعلا نألا هتخرعم نع تزجع لوقعلا نا كلذ مم لاقتي الو

 ىتلا ةفرعملا ةقيقحب اهئراب لوقعلا تغرع دقغ ، هتفرعم ةقيقح وه كلذ
 ش هديحوتب مهملع ىذلا وه هللا نألا هتفصوو هتفرع امك كلذك هنأ اهيخ كشال

 فرعت ام قئالخلا .قلخو ث لوقعلا قلخو ث هلسرو هءايبنأ سانلا ملعو
 ٠ كلذ فرعاغ ديحوتلا ةقيقحب هللا ةفرعم اهب لوقعلا

 لاق هنأ ناميلس نب بلهملا ىنربخآ ، هللا دبع وبآ لاق : ةلاسم ه

 ناطيشلا نا هللا لوسر اب : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ضعب
 لك قلخ هللا نأ هللا تاذ ف ةركفلا انب غلبت ىتح ءىشلا انل سوسوي دق
 ضحم كلذ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقغ ؟ هللا قلخ نمغ ءىش

 ث « هرصبو هعمسب دبعتم امك ناسنالا هب دبعتم بلقلا رطاخو ناميالا

 كئلوأ لك داؤفلاو زصبلاو عمسلا نا ) : ىلاعت هللا باتك نم كلذ دهاسثو

 ع هبلقت دقتعا ام ىىلع باثم ث هبلقب دقتعا امب لوئسم وهف ع ( .الوئسم هنع ناك

.نولوقيو ) : ىلاعت لاق هناسل هب ظفلي ملو هسفن ف رسأو هبلقب لاق نمغ



- .١٦١ 

 ةكرخ ريغب سفنلا ف لوت ناك دقف ع ( لوقن امب هللا انبذعي الول مهسفنأ ى

 سئبو اهنولصي منهج مهبسح ) : لاقف باذعلا هيلع هللا بجوأ ناسللاب

 لوت ناميالا » : هنع ىوري اميف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانو ( ريصملا
 رغكلاو ث عبرألا هذهب الا ناميالا نوكي الغ ى « ةنسلا ةقفاومو ةينو لمعو

 نم الا نوكت ال ةيصعملا نآ ىلع ليلدلاو ، ةنسلا ةفلاخمو ةينو لمعو لوق

 هب متاطخا اميف حانج مكيلع سيلو ) : هركذ لج هللا لوقن اهيلا دصان
 ٠ ( مكبولق تدمعت ام نكلو

 مه اذا لوقي هللا نا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوريو

 فاعضأ هللا دنعو ةئامعست ىلا ارشع هل اهتبتك اهلمع ناف ةنسحب ئدبع

 ، ةدحاو اهتبتك اهلمعب مل نا و « فلأ فلأ ةريثكلا فاعضألا لبقو ، « ةرينك

 : ليقو « اهبتكآ مل اهلمعي مل ناو ةدحاو اهتبتك اهلمع ناف ةئيسلاب مه اذاو

 ناكل اهلمع نكي ملو ةينلا كلت نع بتي ملو تام مث ةريبكلا لمعي نآ ىون نم

 ٠ ملعأ هللاو اكلاه

 لاؤسلا اهلوأ ءايسثآ ةعبس نع هلك لاؤسلا نا اولاق دتو : ةلأسم ده

 وآ دوجوم هباوجو هدوجوو ءىشلا مدع نع الوأ لأست امنا كنأل وه له

 وه امب لآست ذئنيحغ دوجوم لاق ناو ، لطب دنغ مودعم لانت ناغ ع مودعم

 ش وه سنج ىآ ىنعي وه ام لوقيف ، ةصاخ سنجلا نع أاهب لاسب امناو
( نئازخلا _ ١١ م )



_ .١٦٢ 

 وه نمم لأس اذاغ \ نوكسو ةكرح نع ,رضرع ناويح مسج ثدحم هنا لانيف

 لأس اذاف ، نبا خآ بآ ىكرت ىبرع هل لاقيف ، ةصاخ ناسنا نع لأسي امناف

 ٠ كاذو اذه هل لاقيف ةراثاو دصق نع لأس امناغ ىأن

 ٠ ةدالت نانثا دحاو هل لانيغ س ددع نع نآس امناغ وه مك نع لأس اذاف

 ضيبأ تيم وأ ىح ل اتيغ 6 ةفصو ل اح نع لآسي امن اخ 6 فيك لآس ١ ذ اغ

 ٠ ضماح وأ ولح دوسأ

 اذكو اذك ناكم ق ناك لاقيف ناكم نع لآس امناف 0 نبأ نع لآس ناف

 لأسي امناغ ناك مل لآس ناف ث ةنيدملاب وأ ةكمب وأ برغملاب وأ قرشملاب

 ٠ اذكو اذك ةلعل ناك : هل لانتيف ةلع نع

 ناك هل لاقيغ ى لبقنم وأ ضام نامز نع لآسي امناف ىتمب لآس اذاغ

 لاؤس ام س مودعم وأ دوجوم نع لاؤس له اهبيترتو ى ادغ نوكي سمألا ف

 لاؤس فيك ةراسشاو دصق نع لاؤس ىأ س بسن نع لاؤس نم سنج نع

 ، ددع نع لاؤس مك ى نامز نع لاؤس ىتم س ناكم نع لاؤس نيآ س لاح نع

 باوج هبسثي ال باوج ةلئسألا هذه نم دحاو لكلو ؤ ةلع نع لاؤس مل
 هبش دنغ هللا فيك لاق نمو : ةلطاب هناحبس هللا قح ىف اهلكو ، هبحاص

 . لطاب هدنع فيكلاو هناحبس هلل فيك ال هل لاتب نأ هباوجو

ةياغ نع لاؤس م ىتحو ىتم ىلا هانعمو م ىتح هيلع زوجي ال كلذكو



_ ١٦٣ _ 

 ةياهن الب رخآلاو ةيادب الب لوألا وهو ةياهن الو ، هناحبس هلل ةياغ الو ةياهنو

 هانعمو ! ذكو ١ ذك ركذب م ىتحو ١ ذكو ١ ذك نع لآسي م ىنح قولخمل ١ ق لوقنب

 . ةناخ هللا نع تالاؤس .. ٠

 نمذض ىلع امظن تيبلا ىف اهعمجآس

 مل ىنم فيك نيآ ىآ نمو ام لهف

 نطفتو زرنحاف مك اهعساتو

 نفلا ف ةلاطالا ىدارم سيلو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق لبج نب ذاعم نع : ةلأسم وه

 « ارافك ةعاسلا بارتقا دنع ةمألا هذه نم ماوقأ مجريس هنا » : ملسو

 نكلو ال لات ؟ دوحجلاب مأ مهرفك ثادحألاب نمحرلا دبع ابأ اي : لجر لاقغ

 كئلوأ لصاخملاو ءاضعألاو ةروصلاب هنوفصيف ، مهقلاخ نودحجي دوحجلاب

 7 ميظع باذع مهلو ةرخآلا ق مهل قالخ ال

 سيلو ح قفانم وهغ ىلاعت هللا همش نم : نوملس ا لاقت : ةلأسم وبع

 رثألا ىف دجويو ث هللا امهمخر بوبحمو ةديبع ىبأ نع مغر كلذك كرشمب

 نع نيقولخملا ديك دب هلل اولاتت اذا : لاق هنآ هللا همحر بوبحم نب دمحم

٠ ملعأ هللاو اوكرشأ دقف



_ ١٦٤ 

 زوجي الو ، كلم دنتو كلام هللا : لاقي بتكلا ضعب فو : ةلاسم هه

 : لاقي .الو زيزع : لاقيو ، ىنغتسي : لاقي الو ىنغثسا : 7 ء كلمتي

 ، اريبك اولع ىلاعتو لج : لاقيو ث هللا زع ىأ ههجو نع : لاقيو ث ززعتي

 3 قلختي الو مركتي الو ربجت الو ربكتي الو ى مظعتي لاقي الو ميظع : لاقيو

 ء تدجو اذكه لعفتي هيخ هللا ىلع زوجي الو لعفي لعف نزو ىلع ناك امو

 ٠ ملعأ هللاو

 لجو زع هللا مالك ىف سانلا فلتخا : داشرالا باتك نم : ةلاسم ه

 هعمسأ لونتو ث املكنم هسفن هعمنأ هنا : لوقيف 0 مالسلا هيلع ىسومل

 عمس ىتح ماسجألا نم امسج هللا رطضا لوقو ،.مالكلا هب همهخأ انوص
 هنا لوقو ش ءات فيكو ءاش امك هملك لوقو ف مالكلا مالسلا هبلع ىسوم هنم

 ( ايحو الا هللا هملكب نأ رشبل ناك امو ) : ىلاعت هللا لوقل ىحولاب هملك

 : هلوقب همالك ةاروتلا هللا ىمس دقو ، خسنلا هيلع زوجي ال ربخ اذهو

 همالك نآرقلا هللا ىمسو ث ( هلما مالك نوعمسي مهنم قيرغ ناك دقو )

 هللا مالك .عمسي .ىتح هرجأغ كراجتسا نيكرشملا نم دحأ ناو ) : هلوقب

 & ةجحلا هب هيلع موقت ام ن نآرقلا نم عمستت ىتح ىنعي 4 ( هنمأم هغلبأ مث

 هللا ىلص هلاا لوسر لات كلذكو ث هللا .مالك نآرقل نأ ةمألا تعمجأو

٠ هللا مالك ن نآرقلا ملسو هيغ



_ ,١٦٥ 

 لانف ے ةفصلا هذه :ق . اوفلتخاو أ هتفض همالك نأ ةمألا تعمجأو

 هيلع ليربج نا لانيو ٤ هلعف .ى .هل ةفص" ه مهنضعب لاقو ث هتاذل ةفص مهضعب

 قصلأ انأ ليربج ا : " تناقغ مالسل ا هيلع ىسوم ةبح هللا قطنأف هعمسأ ملو

 اهنم مهغي ملف اهلك ةنسلألاب هللا هملك : لاقيو ، هعمسأ الو هدسجب كنم

 نم مالكلا : لاقيو ي مهغ ذئنيحغ هنوص لثم ىلع همالكب هملك ىتح ائيس

 مالكلا : لاقيو « فلخو مادنتو تحتو قوفو لامسنو نيمي نم تاهجلا عيمج

 ٠ ةوالح ىلحأ ق قع ١ وصلا نم دشأ مالسلا هيلع ىسوم عمس ى ذلا

 ؟ كمالك تعمس ىذلا اذهأ بر اي : لاق مالسلا هيلع ىسوم نا : لاقيو

 هنأ ىلع لدت راثآلا هذه عيمجو ث ائيسث نكت مل كتملك ول ىسوم اي : لاقف

 انيحوأ امك كيلإ انيحوآ اذإ ) : هيبنل ىلاعت لاق ٠ ايحو هيلا ىحوي امنا

 . ةصقلا مامت ىلا ( هدعب نم نيببنماو حون ىلا

 نبيو هنيي نكي مل امالك مالسلا هيلع ىسوم لصوأ هللا ن نا موق لاتقو

 مهملك امنا هنأل & ء ايينألا نم هريغل همالك ١ ذكه سبلو لوسر هنم ىسوم

 : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ، مالسلا مهيلع ةكئالملا نم هريغو ليربجب

ىتنإ ىسوم اي ( : هلوقتو 6 ) ىمالكيو ىتالاسرب سانلا ىلع كنتيفطصا ىنإ (



١٦٦ . 

 يلع ىسوم هيبن ملك دن ىلاعت هللا نا هلوقن ىذلاو 4 ( نيملاعلا بر, هلما انآ هملع . .. ..

 ء ( اميلكت ىسوم هللا ملكو ) : هلوقب هباتك ىف ىلاعت انربخأ امك قح مالسل ا

 هصخ كلذ نم ءاش ام ىلعو ءاش امك هملك هنا لوقنو : لاق امك قح وهف

٠ ملعأ هلل ا و 4 كل ذي



 تس ١٦٧

 عباسلا بابلا

 ةيربلا قلاخ نع ةينامسجلا تافصلا ىفن ىف

 فلس قفتا ىبرغملا حون نب حتف خيشلا ةديصق حرش باتك نمو
 هلثمك سيل دحاو هللا نآ ءارآلا بارطضا و ءاوهألاو عدبلا روهظ لبت ةمكذلا

 ةهبسثملا نم موق لاقغ ث ءاهتنا الو ةياغ الو هبسث هل سيلو ث ءايسنألا نم ءىش

 ةيآلا ىنعمف متفصو ام ريغ ىلع ةيآلا ليوأت نآ .ريغ هب نيدتو ث اذهب دهنت

 هنأو ى ةدابعلل قاقحتسالاو ةزعلاو ةردقلاو ملعلا ىف ءىش هلثمك سيل اومعز

 ٠ هلثامي ءىش ال

 اذه ىفن ف نأل كلذك رمألا سيلغ ةئيه الو هل ةروص ال نوكي نأ امأو

 تانتبط ىلع مهنيب اميغ اوفلتخاو ، هليطعتو هل لاطبا اومعز هنع فصولا

 : فانصأ هنالث اهلوصحم نأ ال ١ اهئامصحاب باتكلا لوطبو % اهدادعت رثكي

 :رئاس ىنامعم ةقيقح ىلع مسج هدوبعم نأ معز نم ةلاقم اهدحا

 ٠ ماسجألا

 6.٠ و ١ هيناعم نود مسجلاب هيبشتل ا ه دوبعم ىلع قلطأ نم ىناثل ٠

 ىف هب ةيمستلاو مسجلا نع نيدئاحلا ثيدحلا باحصأ ةلانم ثلاثلاو

نود ثيداحأخلا رهاظب نيقلعتم ا ح نآرقلا هباسثتم ليوآت ق نيطلاغلا مهمع ز



١٦٨ 

 ىري هللا نآ ىلع نوتفتم ث اهرسأب انغلب اميف ةهبشملاو هيناعم ى ركفتلا
 اولع نولوقي امع هللا ىلاعت سرعلا ىلع لاح هنأو راصبألاب ةمايقلا موي
 ٠ اريبك

: . 

 امأغ امهب لاغتسالل ىنعم ال ذا نابطاخي ال امهناغ نالوألا نافنصلا امآ

 كلذ ىف نأل امسج ىلاعتو هناحبس ءىرابلا ىمسي امنا هنأ ةهبشملا نم معز نم

 هلالج لج ميدقلا ةيمستب متمكحت مل مهل لاقي هناف ع لجو زع هدوجول انابتإ

 ٠ عرشلا هب دري نآ ريغ نم هيناعم هيلع ليحتست مساب

 دوجولا ىلع دسجلا لمحي مث ادسج هيمسي نم نيبو مكنيب لصفلا امآو

 ىف ام ملعأ الو ىسفن ىف ام ملعت ) : ئلاعت هللا لوق اندجو امل : لاق ناغ

 قالطا ىلع كلذ انلد ث سفنلاب هل ةيمستلا قالطا ىلع الاد ةيآلا ( كسفن

 غاسل كلذ غاس ول ذا اذه ىف سايقلا غوسي ال انلق ، هيلع مسجلا ةيمست

 لوق نسحي كلذلو 6 دوجولا اهب دا ري سفنلا نأ ىلع 6 دسجلا ق هلثم

 مسج مسجل ١ لاقي نأ نسحب الو ئ ضرغ هسفن ضرفل ١ سفن لئاقلا

 اضاعبأو ةغلابم آزجآ اذا اربجتم ناك ام وه مسجلا نأل س ى ضرفلا

 ء ضازغألل الباقم ح ةمئان هيغ ريبدتلا زاثآو ى ةيداب هيف ةفصلا مالعأ ةيهانتم

 فلؤم ىلع لد ص تائيهلا نم ةئيهو ى رادقألا نم ردق ذا ء تاياهنلل المتحم

٠ اريبك اولع تافصلا هذه نع ىلاعتي هللا و ، ةغللا



 س ١٦٩

 اهرئاسو ةيوشحلا . نم ثيدحلا باحصأو ةمسجم ١ هب قلعت ام امآ و

 نع اوضرعأو هرهاظ ىلع هولمحغ نآرقلا هياشنم نم ةهلا عاعر نم

 .٠ هنمو هتدئاغخ لصحتل كلذ ضعب ىلا ريشنسف هيناعم

 ٠ ز َ

 ىلع ةلاد اهنأ نومعزي مهدنع ةريثكغ اهب اونلعت ىتلا ثيداحألا امأو

 هيبشتلا اهرهاظ ىتلا ةيورملا ثيداحألا ى اندنع لوقلاو مهبهذم ةحص

 اهل نآرتنال ةقفاوم تناك ناغ ث اهيغ رظني نأ ةاورلا تاقث نم تردص اذا

 ناك ناو اليوأت اهغوسآو ىنعم اهنسحآ ىلع تلمح س برعلا ةغل ىف زاجم

 تحرط ليطعتلا ىلا الا هجوتت الو ، هيبشتلا ىلا الا جرخم هل سيل ام اهيف

 هاده ىذلا هبر باتك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلاخي نأ لاحم هنأل

 لحأ ال ىناغ ائيش ىنع اوكسمت ال سانلا اهيأ » مالسلا هيلع لاق امك هب

 دقو ث هفالخب لومتأ فيكو ، نآ رقلا مرح ام الا مرحآ الو نآ رقلا لحآ ام الا

 هيلع بذك دتو الا ىبن نم ام » : مالسلا هيلع هنعو ث « هللا ىناده

 باتك ىلع هوضرعاغ ثيدح نم ىنع مكءاج امغ ئدعب نم ىلع بذكيسو الأ

 هيلع هنع ءاجو س « ىنع سيلغ هفلاخ امو هتلق انأو ىنعف هتخاو امغ هللا

 { نيلهاجلا ليوأت هنع نوفني هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي » : مالسلا

 مكءاج اذا : مالسلا هيلع ىلغ نع « نيلطبملا لاحتناو نيلاعلا فيرحتو

ناو ث تنع :وهف نواخت .الو مقافت ىذب سيل ائيضم هومتيآرف ثيدح ىنم



_ ١٧٠ 

 ىأ . نواخنو مقافت اذ ىنعمو ٠ ىنع سيلف نواخنتو مقافت اذ هومتيآر

 ٠ ناصقنو ةدايز

 دقانلا ذبهجلاو ص قرولا ةذباهجك ةذباهج ثيدحلل نأ حيرش نع ءاجو

 ىلا اهودنسأو ، مهدنع ةحيحص ىهو اهوور ىتلا ثيداحألا نمف ريصبلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لانق نالوتي ديعس ىبآو ةريره ىبأ

 بوتآف بئات نم له : لوقيغ ةعمج ةليل لك ايندلا ءامس ىلا هللا لزني »

 ثيدحلا « ٠٠ هل بيجتسأف عاد نم له ؟ هل رفغأف رفغتسم نم له ؟ هيلع

 ص شرعلا ىلع ءاوتسالا ىف مهداقتعا ضقن ىلع لاد اولقع ول ثيدحلا اذه ناف

 هناحبس ىرابلا ةيمست نع عانتمالا نم هتدقتعا ام ةيوسئحلا ىلع ضقانو

 غيرفتو ع لاقتنالاو لوحتلا ىلع الا لوزنلا لمحل هجو .ال ذا ، مهدنع امسج

 مهيدؤيو ي مارجألا توعنو ماسجألا تافص نم اذهو س هريغ لغشو ناكم

 ىناثلاو س كلذ نع ىلاعت هلإلا ثودحب مكحلا امهدحأ نيفرط ىلا كلذ

 ء ثيدحلا اذه حص نا لوقأ ىنأ ريغ ى ماسجألا ثودح ىلع ليلدلا ىف حدقلا

 لجو زع هللا ىلا افاضم ناك نا لوزنلا لمحي نأ وهو الاجم هيغ ليوأتلل ناف

 امنا ) : ىلاعت هلوقت هرظنو منئاس كلذو ث نيبرقملا هتكئالم ضعب لوزن ىلع

 دعبي ال ذا هللا ءايلوأ نوبراحي ىأ ، ( هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج

 ّ مالكلا يف اراصتخاو افيفخت هماقم هدلا فاضملا ةمانقاو فاضملا لمح

٠ ملعأ هللا و
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 لصخق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اوور ام اهب اوقلعت ىتلا ثيداحألا نمو

 ميعنلا ف نانجلا لهآ رقتساو ةمايقلا موي ناك اذا » : لاق هنأ ملسو

 لاقت هنأ هنع اومعزف ديزم نم ؛له : رانلا تلانو ، ميحجلا ف رانلا لهأو

 هاور ام اذهو ىبسح ىبسح ئأ « طق طق لوقتخ رانلا ف همدق رابجلا عضيف

 { مهدنع حيحصلا هدنسم نم وهو ي ريسفتلا باتك ف ليعامسا نب دمحم مهنع

 انهاه لبجلا لمحي نآ نكمي لوقيغ لاجم مسوأ هيغ ليوأتلل ناغ حص ناغ

 دقو ي ةاتعلا ىتعأ ىلاعت هللا مولعم اق وه نمم دابعلا ربجنم ضعب ىلع

 هيغ رابجلا كلذ مدق رقتسي اهرعتسي ىتح ديرت ال ىهف هب درت رانلا تمهلأ
 ٠ 5 ١ طق طق لوقتف

 هللا لوت امناو ث لوق كلانه رانلل سيل : لاق ءاملعلا ضعب نأ ىلع

 رابخألا ةروشم ق ىور دقو ، اهتعس نع .رابخا ( ديزم نم ؛له ) : ىلاعت
 ةلاها مهنأك رانملا نتم ىلع رقتسي ث رجافلاو مهنم ربلا قئالخلا مدننأ نأ

 ةدلاولا نم مهب فرعأ ىهلو ، اهلهأ رانلا تردزا اهيلع تخاوت اذاخ ، ةدماج

 هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام ركذ ام ىلع ر رابجلا لمح قادصمو ث اهدلوب

 لك رانلأ لهأو نوبولغملا ءافعضلا ةنجلا لهأ نا » : لاق هنأ ملسو هيلع

 امو هللا لوسر اي : ليق « عانم عامج ربكتسم ربكتم طح طاوح ىرظعج
` .



 . ١ ٦٨٩ ى ظ ہج او 6 لاتخملا لوكألا طاوحلاو ئ مخضلا ( :ى لاق ؟ طحلا

 :77 -< .۔۔-٠ ۔٠-.هم ر

 . ملعآ هللاو « هدنع سيل امب

 ةبجوتسمملا ممألا .ضعب ىلع ثيدحلا اذه ىف اضنيأ مدقلا لمح نكفيو .:...

 مهل نآ اونمآ نيذلا رشبو ) : كلذ لثم ف هللا لاقع ىلاعت هللا ملع ق رانلا

 ٠ ملعأ هللاو حلاصلا لمجلا نم هومدق ام'نيجب ،:(.مهبر .جنع :قدض مدق

٠ ١ ٠ . 

! ٦ 

 هللا لوسر نع::اومعز ام ةيوشحلا هب كسمتت. اممو: ةلاسمم و .

 حص ناغ « هنروص:ئلع مدآ قلخ هللا نا ». :: :لاق هنأ ملسو هبيلع: هللا ىلص

 سابع نبال تلق :.لاق لفون نب ثراحلا نب هلإ دبع نب قاحسا ئور دقف

 ىتلا هتروص ئلع مدآ هللا قلخ : لوقي ةريره ابا تعمس : امهنع هللا ىضر

 نأ وهو رخآ ىنعمو ، اهريغ ىلا اهنم هلوحي ملو ، اهيلع هقلخي نأ هملع ف

 عاقبلاو روصلا نم.قلخي:ام ملع دقو ى هعم ءىش الو ناك ىلاعت هللا
 ةمولعملا ةروصلا ىأ ، هتروص ىلع مدآ ىفطصاو ج كبسرلاو حاورألاو

 ٠ ةافطسملا

 اتيب هيف لعجو ث هدابعل انكس هيف لعجو ث مرحلا عاقبلا نم ذختاو

 هافطصا ىأ ، هللا تيب ليقو ى هللا جحلاو ، هلوح فاوطلاب هقلخ دبعت

 مهضعب معزو ،© هافطصا ىا ، هللا حور ليقف ى احور .ح !وركلا نم ٠ ىفطصاو

ةروصلا نسح هل ادبع برض الجر نأ ىور ام وه ثيدحلا اذه ببس نأ



. .١٧٣ _ 

 ( هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا « : لاتو هملظ نم ملسو هيلع هللا ىلص هاهنغ

 ٠ ملعأ هللاو ، هبرض نع ىهنملا .دبعلا ىلا ةعجار ءاهلا نا ااذه ىلعف

 نسحلا نع هنع هللا ىخر ديز نب رباج ثدح الجر نآ رثألا ف تدجوو

 ؛.كلذ نع نسحلا رباج لأسف ث هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا : لاق هنأ

 ناطيستلا: نأ نظأ لاقف ، هيآر نم كلذ ناكالو هلقي مل هنأ نسحلا فلحغ

 ءاهتفلا ةروص ف ليختي ناطيشلا كلذك ك نسصلا ةروص ىف لجرلا اذهل ليخت

 ليخت 7 نانلا لضيلا بذكلاب ا مهنع ثدحي ، نيعباتلاو أ ةباحصلا نم

 مكل بلاغ ذل ى لاقف مهثح 'كلام نب ةارس ةروص ىف ردب موي نيكرشملل

 لوطي الئل ! اهركذأ تكرت ثيداحآلا ريكانم نم اذه يغو ص سانلا نم مويلا

 > ق ا . ٠ انعم لصحت ةدئاف الب باتكلا

 : ىبرتملا خيشلا ةديصق حرش نم ىذلا ىضقنا

ٌ ٠ . ٠. ٠. . ٠ ٠ 

 .. ٠ هللا همحر هفلؤمل

. . 

 هسنقن نغ العؤ لج ىلوملا :ربخآ دق لهاج قحلاب وه.نمم.لئانق لاق ناغ

 هابشآو اخورو اننفنو اهجوو اقاسو انيميوابنجو انيعو ادي هل نأ هباتك ى

٠ ؟ امهلاثمآو ءاوتسالاو ءىجملا نم اذه



 س ١٧٤

 كلذل اهركذو اهتيمست ف برعلا ةغل ىلع لزن دق نآرقلا نا 7 انلق .

 . ٠ لعافلا لعف هب داري ام اهنمو س دارملاو ءعىشملا تاذ هب ى .اهي دارأ

 هل راص ىآ ئ نالغ دي ق زاص لاملا و كلملا نا : .لوقن ديلا امآ

 هابسثأو ةنمو ث ةمعن ىأ ث ادب نالفل ىلع نا : لوقتو ص ةيلاح ديلا ةحراجو

 ٠ ىن اعم ١ نم ١ ذه

 اذهو ىلتفحب اذه ىأ ص كنيعب اذهو ىنيعب اذه : لوقت نيعلا امآو

 نالغل ىأ ، نالف نيعل انالخ تمركأو ث نالف نيعل نالف نع توفعو ، كظفحب

 سيلو ء اهتاذ ىأ ، اهنيع مها ردلا تذخأو ث اهب رصبي ىتلا هنيعل ال هتاذ

 5 ' . كلذ هابنشأو نيع مهاردلل

 فرع نم عم حراوجلا عيمج نم ءىنلا تاذل برقألا وهغ بنجلا امآو

 ١ ةيبرعل ٠

 : مهلوتتك هتاذو هسفن ءىشلا نيمي اهيف هوجولا برقأف نيميلا امأو

 تاومسلاو ) : ىلاعت هلونتك ةردقلا اهنأ هجوو ، ىكلم ىأ ع ىنبيمي كلم اذه

 لوقت ولو ) : ىلاعت هلونتك ةوقلا اهنأ هجوو ث هتردقب ىأ ( هنيميب تايوطم

 مسقلا ىه هجوو ي ةوقلاب ىآ ( نيميلاب هنم انذخأل ة ليواقألا ضعب انيلع

 . :رهشأ ماؤعلا دنع اهانعمو رهظأ اهريغ نم ىهو

ةميركلا ةيآلا ليوات نم هوجو ةلمج ىلع جرخي كلذف قاسلا امو



_ ١٧٥ _ 

 : لوتتت برعلا ذا ، ةدش نع ىآ ( قاس نع فشكي موي ) : ىلاعت هلوق ىف

 ةدش نع ىآ ، قاس نع موقلا رمسثو ث تدتشا اذا قاس ىلع برحلا تماق

 ءايلا حتفب تسيل اهنآ ةيآلا رهاظب قيلعتلا هب طقسي ام برقأو ث داهتجا

 مسي مل امم ءايلا مضب وه لب ث نيعم لعافل لعفلا نوكيف س فكي نم

 اذه لثمو ، مهفقوم ةدش ىف ( قاس نع فشكي موي ) : ىلاعت لاق ٠ هلعاف

 ىمعلاو ةمعلا ىوذ طيلاخت عد ث ةريصبلا ضعب هل نم ىلع ىفخي ال

 ( ٠ ةريحلاو

 دوجوم كلذو س تاذلا امهب داري نيذللا سفنلاو نيعلاك وهف هجولا امآو

 ج نالف هجول .الا اذه تلعف ام : لوقت ، مهلهاجو مهفراع برعنا مالك ىف

 ىف ءىشلا اذه تكرتو س كل ىأ ء كهجول ةمارك اذه تلعفو س نالفل ىآ

 تقتعأ وأ ، ىلام تقفنآو ، هسآر هجو ةحراج ف ال كيار ف ىآ س كهجو

 ةدلبلا هجوو ي مهريبك موقلا هجوو ، هللا باوتلو هلل ىآ ص هللا هجول ىدبع

 . مهلامعتسا .رثكأ نم وهو اهؤاربك ىآ ي اههابج

 جرخت تناك ناو ء تاذلا ىلا اهلك هوجولا هذه برتقأ ىهف سيفنلا امآو

 . نايبلاو ىناعملا لهآ دنع ناعم ةلمج ىنع

 حورلاو ةايحلا حورلا : ىنعملا ث نابيرق امهف حيرلاك حورلا امآو

 نوكي نآ زوجيو ع هللا ةمحر ىأ ء هللا حور مالسلا هيلع ىسيعو ةمحرلا

نوكت نأ زوجيو ةايح ةاجنلا نألا ، مهكاله نم ىسيع موقل هللا نم ةايح



 س ١٧٦

 ةنبا ميرمو ( : ماركالاو لالجلا وذ لاق امك ، ةردقلا حير نم خفن حير

 نم وأ ، انتمحز نم ىأ ( انحور نم هيف انخفنغ اهجرف تنصحأ ىتلا نارمع

 ٠ مالعألا نم ةفرعملا ىلوأ دنع مالكلا عسنوآ نم اذهو & انتردق حير

 امك لعافلا ءىجم ىنعمب ميقأ لعافلا لعف ءىجم وهغ ءىجملا امأو

 : لوقتو ؤ هلعغ كرض لب ت كري ملو هرت مل نالف لصألا و س نالغ ىنرض لوقت

 اهذخأ لب اهيلا رظني ملو اهلصي مل وهو ص ةينالفلا ةيرقلا ذخآ كلملا نالف

 ىأ ( افض افص كلملاو كبر ءاجو ) : ىلاعت هلوق كلذ نمو ، هدونجب هلعف

 ىف هللا مهيتأي نأ الا نورظني له ), : ىلاعت هلوق كلذكو س كبر رمأ ءاج

 ىف حص دتو ث هللا باذع مهيتأي نأ الا نورظني له ىأ ( مامغملا نم للظ

 ىرجلا نم عنام كانه ناك اذا زئاج كلذ لثم ف فذحلا نأ ةيبرعلا لصأ

 لأساو ) : ىلاعت هلوق وحن ، رهاظلا ىلع ىرجلا ليحتسي وأ ، رهاظلا ىلع

 ةيرقلا نع لاؤس دارملا نأ ملع ع ةيرقلا سفن لاؤس ,لاحتسا امل ( ةيرقلا

 ٠ ىصحي ال ام برعلا مالك ىف اذه لاثمأو اهلهأ وهو

 ٠ كلذ لاثمآو ي ىلعتساو ىلوتسا ىآ ، رصملا ىلعو ، كلملا

 ىتح ث ةفيرشلا بابلألا ىلوأ ىلع ةيبرعلا ةقيرطلا ةعس ىفخت الو

 كلذل لئالدلاو ئ حدملل مذلا . ظافلأو ئ مذلل حدملا ظافلأب اوعسوت مهنا

ىف هانركذ ام ليصفت تئش ناغ ، ةحضافلا ةنلغم اهب رافسألاو ؤ ةحضاو



١٧٧ 

 ةياغ هيغ ناغ « رارسألا نداعمو راثآلا نئازخ » انباتكب كيلعف ةلأسملا هذه

 نيدل فالخلا لهآ هلوقي ام ىلا تفتلت الغ س ىفكو هالوم هاده نمل اسنلا

 نع اولضف ، هبابل نع هانعم رشقب اوعنقغ باتكلا ىآ اوءرق دن س لوسرلا

 مهلوق نم نايذهلا نم هوهوم امو ءىرابلا ةيؤر ف مهلوقك ث هباوص حيحص

 ةنجلا نيب دود.دم : طارصلا ف مهلوتو ث ناتفكو دومع هل ، نازيملا ى

 ملقو حولو س فيسلا نم دحأو ص ةرعشلا نم قدأ دومعلاك رانلاو

 . نارفكلا نم اذه ريغو س نايرهوج

 بجعلا بجعأ نمو ث ىناعملا نطاب نع اومعو ث ىنابملا رهاظب اونتلعت دق

 نع الضف ع ىنابملا هوجو نم ءىش هل ال ىذلا رانلا نم جورخلا ف مهلوق

 هذهف 0 تاحيحصلا راثآلا الو تاياورلا .الو تايآلا ىف ث ىناعملا ةقدح

 نم اذه ريغو س عرش الو ساين ف عرغ الو لصآ ةدعاق اهل ال ىتلا ىه

 هنمو ث نيكرشم هب نوريصي ام كلذ نمغ ، مهلاوقأ ظيلغت طيلخو ث مهلالض

 . نيرفاك هب نونوكي ام

 هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلاو

 ٠ ملعأ هللاو

 حضاولا قحلا ىلع الا لمع .الو ، نايبلا نم هتيتأ ام عيمج ف رظنيف
 . ءادتبالاو مامتلاب ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو ث ناهربلاب

( نئازخلا _ ١٢ م )



 س ١٧٨,

 نمانلا بابلا

 ةعاطنسالاو ةئيشملاو ردقلاو ءاضتلا ق

 لاعفالا قلخ ىفو

 ؟ دبعلا ىلع ةيصعملا ىضق ىلاعت هللا ا نولوقتفأ : لئاق لاق ناغ

 قلخ هانعم : هل ليق ؟ ةيصعملا ىضق ىنعم امغ : لات ناغ ٠ معن : هل ليق

 ىضق : لا ناف ث اهيلع ثحو اهب رمأ ةعاطلا ءاضقو ث اهبسنتكم نم ةيصعملا

 ءاضقلا نا : انلق دق : هل ليق ، هيلع هاضق دت امي هبذعي مت رفكلا هيلع

 رفكلا قلخ هنأ ىأ ث رفكلا هيلع ىضق هنأ هب تدرأ ناف س هوجو ىلع فرصتي

 هنأ تدرأ ناو ث لوقن كلذكف ، اضقانتم امومذم ادساف احيبق رفاكلا نم

 ٠ الف هنم هيضر وأ هب هرمأ وآ هيلع هربج ىآ هيلع ىضق

 بتكي : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل اولاق نارجن دغو نأ ركذ دقو

 متنأ «: : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ! ؟ انبذعي مث بنذلا انيلع هللا

 مهو لعفي امع لاسي ال ) : ىلاعتو كرابت هللا لزنآغ « هللا ءامصخ

 ( . ( نولأسي

 لوقت نآ زوجي له : تلننو ديعس ىبأ نع بسحأ : ةلاسم وب

اذه زوجب ناك ١ ذا : زاق نا و | زوجي هنأ ىعمفغ 6 نيرغاكلا ىلب ىضق هللا



_ ١٧٩ 

 { رانلا مهل نوكي نأ دارأو ، ءاش هنأ هانعم نم هنأ ىعمف ؟ هانعم امغ ظفللا

 ٠ هدارآو ءامش ام نئاك وهف دارآو ءاش امو

 ةنجلاب ةنجلا لهأل ىضق هللا نا لاقي نأ زوجي له كلذكو : تلتو

 ٠ كل ث رك ذ ام ى دنع هانعم روجي هنآ ىعمفغف ؟ كل ذ ىنعم امو

 ارمأ ناكو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعم ام : لئاق لات ناو : تلق
 اهيلع ىضت هنأ انعمو © ملعأ هللاخ اهدلول ىضت مأ ىغم دت ناكأ ( ايضنم
 ٠ ءاد ساانلا ملعآو اهدلو ىلعو

 غ ناميالا ناكرأ نم نكرو ث نيدلا لوصأ نم لصأ ردقلا : ةلأسم ده

 دجت نل كنا ». : تماصلا نب ةدابعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ٠ « ىلاعت هللا نم هنا هرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح ناميالا ةقيقح غلبت نلو

 كباصآ ام معن » : لانت ٠ هرشو ردقلا ريخ ملعآ نآ ىلا هللا لوسر ابي : لاق

 تلخد كلذ ريغ ىلع تم ناغ ، كبيصيل نكي مل كأطخأ امو كئطخيل نكي مل

 ٠ « رانلا

١ 

 ةداعسلا ةرئاد تيأر لاق : سيلبا سيلفت باتك نم : ةلأسم وج

 نع قدت قيرط امهنيبو ةدارالا زكرمو رمألا طخ ىلع رودت ةواتسسشلاو

 ةدارالاو بهي رمألاغ غ قيفوتلاو نوعلا قيغر ىلا هكلاسرفتغيو قيقحتلا

ةدا رالاو ح لعفا كا لوقب رمآ : لات ك ةدا رالا هنبهن .رمألا هيهو امف ؤ بيهنت



 ۔ ١٨٠

 لعفي امع لآسي ال ديري امل لاعفلاو ، لعفت ال : كل لوقت ةئيشملا ىهو

 & اولزف ةئيسشملاب اوكسمت موقو ث اولضف رمألاب اوقلعت موقغ ، نولأسي مهو

 ٠ ا ولقتساف . ميقنسم طارص ىلا اودهفةئسشملاو رمألا نبي اوعمج موقو

 ىعد : ٠ ةنأ

 ىبآ ءاقل ىنمتي ىلزتعملا ءاطع نب لصاو ناك ليتو : ةلأسم وه

 تعطقو ، هتعطق هتيقل ول لوقيو ث ةميرك ىبأ نب ملسم ريبكلا ةديبع
 اذه : هل ليت ذا هباحصأ هعمو ، مارحلا دجسملا ىف ةكمب هيقلخ ، ةيضابألا

 : لاق ؟ ةديبع وبآ تنأ : هل لانتغ لصاو هيلا ماقف ، فاوطلا ف ةديبع وبآ

 ؟ ردقلا ىلع بذعي هللا نا : لوقت كنأ كنع ىنغلب ىذلا تنأ : لاق ٠ معن

 ةديبع وبأ لاق مث ، رودقملا ىلع بذعي نكلو ال : هللا همحر ةديبع وبأ لات

 ؟ هاركتساب ىصعشي هللا نا : لوقت كنأ كنع ىنغلب ىذلا تنأ : لصاول

 لصاو باحصأ لبتأخ ةديبع وبأ ىخمو ، بجي ملف هسأر لصاو سكنغ
 ح بجت ملخ كلأسف جرخغ هتلأسف ، هءاقل ىنمتت تنك نولوتيو هنومولي هيلع

 ةديبع وبأ همدهف ةنس نيعبرأ ذنم ءانب تينب مكحيو : هباحصأل لصاو لاقف

 ٠ دعقأ مل مئاق انأو

 اهدرب ملو اهآشب مل ىلاعت هللا نا ىصاعملا ق مهلوق ةلزتعملا نم هعياش

٠ هتدارا الو ىلاعت هللا ةئيشم الب ةاصعلا نم تناك امناو ث اهقلخي ملو



_ ١٨١ 

 هللا ىلص ىبنلا نأ ىوري : هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلاسم دب

 هللا دبع وبآ لاقو س « هوفلكتت الف هضرأ ف هللا رس ردقلا » : لاق ملسو هيلع

 ةعاط ىلع هتقلخ نم ادحأ ربجي مل هللا نا انباحصأ لوق نا هللا همحر

 ء هتيصعمب مهنم لمعي نمؤ غ هتعاطب مهنم لمعيب نم ملع دقن هنكلو ، ةيصعم الو

 . ملع ام ذافنا دارأغ ، مهقلخي نأ لبق نم

 ء ةنجلا لخدي نم لجو زع هللا ملعي له ؟ ةيردقلا لأست له : لاتقو

 دارأ وأ ملع ام ذافنا هللا دارأغ : انلق ٠ معن : اولان اذاف ؟ رانلا لخدي نمو

 ٠ ملعأ هللاو مهيلع قيضي جرخملا ناف هلاطبا

 ةديبع ابأ لاس ىرصبلا نمحرلا دبع ابأ خيسلا نأ انغلب : نايفس وبآ لاق

 لاقف ؟ ةيصعم وأ ةعاط ىلع ادحأ هللا ربجأ له ةديبع ابأ اي : لاقغ ىنمب

 اولمع ام ىلا دابعلا قاس ملعلا ::خيشلا لاقغ كلذ تملع ام : ةديبع وبأ

 مهل تلوس نكلو ، كلذ لوقأ ال هللا ذاعم ةديبع وبأ لاقغ ، ىصاعملا نم

 مهنم نأك ىتح ليبسلا نع مهدصف مهلامعأ ناطيشلا مهل نيزو مهسفنأ

 دارأو ءاش هللا نا نولوقي بابشلا ءالؤه نا : خيشلا لاق ث هللا ملع ام

 هتلخ نم بذع نم بذع هللا نأ تملع ام : ةديبع وبأ هل لاقف \ ىضرو بحأو

 طخسأ ام اوعبتا لوقي هنأ ڵ ىضر ام ىلع سيل مهنم طخس ام ىلع الا

 : لوقي هللا همحر ةديبع وبأ ناكو ح مهلامعأ طبحاغ هناوضر اوهركو هللا

هللاو هللا ملعبغ اهب لمع نمف ث اهنيزو اهيضرو اهبحأو ةعاطلاب رمآ هللا نا



_ ,١٨٢ 

 لمع نمف اههركو اهضغبآو ةيصعملا نع ىهن هللا ناو ، هيلع ضار ىلاعت
 .. ح

 . ملعأ هللاو هيلع ةجحلا هللو هللا ملعبغ اهب

 نارمع نب ىسوم نآ انغلبو : برغملا لهأ بتك ضعب نم : ةلاسم ه

 تئش ولو ميظع تنأ بر اي : لاق مالسلا هيلعو انيبن ىلع هللا تاولص

 عاطتن نأ بحت تنأو س تيصع ام ىصعت الآ تئش ولو س تعطألا عاطت نأ

 لعفأ امع لأسأ ال هيلا هللا ىحوأغ ؟ بر اي كلذ فيكف ىصعت كلذ ف تنأو

 لآسغ ريزع ناك املغ س هنع ىنلأست الغ ىملع نوزخم اذه س نولآسي مهو

 داعأف ٠ لعفأ امع لأسأ ال ىنا هيلا هللا ىحوأخ انغلب اميغ ةلأسملا هذه نع

 سمسشلا نم ةرص رصت نأ ردقت له هيلا هللا ىحوأف ث انغلب اميف ةلأسملا

 لأست عجرت الأ كتيمن : لاق ٠ ال بر اي : لاق ؟ سمآ در ىلع ردقت وآ

 ءايبنألا ءامسأ نم كمسا اوحم نآ كتبوقع لعجأ ىناغ ةلأسملا هذه نع

 مالسلا هيلع ىسيع هللا ثعب املخ ى اوركذ اذا ركذت الخ ىنم كشلا ةوبنلا وأ

 ىنتلأس ىتلا هذه نع ىنلأس اريزع نأ هيلا هللا ىحوأف ةلأسملا هذه نع لاس

 عجري ملف ىسيع فكغ ةلأسملا هذه نع فكف اذكو اذك هرمأ نم ناكغ & اهنع

 ٠ هنع كسميو هب رمؤي ام اذهف س كلذ نع هبر لأسي

 زق ما رحلا دجسملا ف : لاق هبنم نبا بثهو نآ انغلبو : ةلأسم وب

 نم تلزنأ اباتك نيعبسو نينثا تأرق ىنا تلقف : لاق ردقلا ف نوملكتي

سانلا ملعني مل امم اريثك تملعو ء مهملع ق سانلا تكراشو أ ءامسلا



 ۔_ ١٨٣

 مهملعأ هنع مهنتكسأ تدجوو ، هب مهلهجأ رمألا اذه ىف سانلا رظنآ تدجوف

 , ريحت هيخ دادزا أملك سمشلا عامس اف رظانلاك هي رظانلا تدجوو ء هب
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو « اوكسمأف ردقلا ركذ اذا » : ثيدحلا فو

 قيقحتي ردقلا متو ءاضقلا ىضقو ملقلا فجو ملعلا قبس » : لات هنأ

 بذك نمل ءافشلاو ىقتاو نمآ نمل هللا نم ةداعسلاو لسرلا قيدصتو باتكلا

 اوبات نا .مهيلع هنم. ةبوتبو نيكرشملل هتعاربو نينمؤملل هتيالوبو س رفكو

 ٠ اورمأ امك اونمآو

 مدآ نبا اي » : العو لج هللا نع اربخم ملسو هيلع هللا ىلص لاق مث

 كسفنل ديرت تنأ تنك ىيتادارإبو ع ءاشت ام كسفنل ءاسثت تنأ تنك ىتئيسثمب

 انأف ىضئارف ىلا تيدأ ىتوقبو ، ىتيصعم ىلع تيوق ىتمعنبو س ديرت ام

 ملو كريذحت عدأ مل ، ىنم كتائيسب ىلوأ تنأو ، كنم كتانسحب ىلوأ

 ام الا ةنامألا نم كطمحأ ملو ، كتقاط قوف كفلكآ ملو ، كترغ ىلع كذخآ

 ٠ « كسفن ىلع هب تردق

 ىلعو ث نوداقنم مهنم هللا ملع امل قلخلا : لاق هنأ سابع نبا نعو

 ملع 'مهنم ام فالخ نوملعي ال ء نوضام هباتك نم نونكملا ىف رطس ام

 ىف ىلاعت هللا لات كلذكو ، ءاش ام فالخ دابعلل ةئيشم الغ نوديري هريغ الؤ

 دابعلا ءاسث دقو ث ( نيملاعلا بر هلما ءاشي نأ الا نوءاشت امو ) : هباتك

: ىلاعت لاقو اوءاسث ىذلا هللا آشي مل ثيح مهتئيستم نوغلبي الغ ىصاعملا .



_ ١٨٤ 

 البق ءيش ,لك مهيلع انرشحو ىتوملا مهلكو ةكئالملا مهيلا انلزن اننأ ولو )
 : ىلاعن هلوقو ص ( نولهجي مه رثكأ نكلو هللا ءاشي نأ الا اونمؤيل اوناك ام

 ليلد اذهغ كلذك نولبقتسي ىأ انايع ىأ مهضعب رسخو اليب ىأ ( البق )
 ءاسثي نآ .الا لقي مل اونمؤي نآ ءاسث ول هنأل اونمؤي نآ أشي مل هنأ ىلع

 لعفي هنأ ىلاعت هللا تافص نمو اوءاسث ام نكي ملف مه اوءاش دقو هللا

 : لجو زع هلوقل هريغ ديري امو ءاسي ام لعفي نأ دحأل سيلو ديري امو ءاشي ام

 ٠ ( نيملاعلا بر هللا ءاسثي نأ الا نوءاسثت امو )

 : لاق نم لوقل لاطباو ص ىلاعت هتداراو ىلاعت هتئيسنمل تيبثت اذه ىفغ

 هلل ةدارالاو ةيشملاو ةردقلاو س نوديريو نوءاشي ام نولعفي دابعلا نا

 دابعلا نم دحآ لمعب ملو % اريبك اولع العو لج هناحبس هريغل ال ىلاعت

 5 ىلاعت هللا اهءاش دقو الا ةيصعم وأ ةعاط وأ رش وأ ريخ نم المع

 ٠ ةدارا ةئسشم نكلو ةبحم ةئيشم ال

 دابعلا لاعفأ نع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لئس : ةلاسم ده

 : بلاط ىبأ نب ىلع لاقو ( ءىش لك قلاخ ) : ىلاعت هللا : لاقغ ؟ ةقولخم ىهآ

 دابعلا هللا قلخ لئاق لاق ناغ لعف دابعلا نمو هللا قلخ نم دابعلا لاعفأ

 الا سنالاو نجلا تقلخ امو ) : ىلاعت هللا لانت امك ةيصعملل .ال ةعاطلل

 اودبعيل الو هوصعيل مهقلخي ملو ى هتعاطو هتدابعب مهرمأيل ىآ ، ( نودبعيل

ہغ ٥ ٠



_ ١٨٥ 

 : هل لاقي ؟ ةيصعملل مأ ةعاطلل دبعلا ف ةوقلا هللا قلخ : لاق ناغ

 ىلع ةيصعملل ال ةعاطلل دبعلا قلخ امك ، ةيصعملل ال ةعاطلل دبعلل ةوقلا قلخ

 سيلأ ىصعف س ةيصعملل ال ةع اطلل هيغ اهقلخ لاق ناف ث ىهنلاو رمألا ىنعم

 هللا لعج ام فالخ عاطتسا اذهف هسفن لعف نم هللا هوقي مل امب ىنآ دق

 هل هللا لعجي مل ام نكلو هيخ هللا لعج ام لعفي مل هنا : هل لاقيغ ؟ هبف

 ىمع اهب ىتلا حراوجلا نم هيغ هللا لعج امب لعف امناو ث هيغ هللا لعج ريغ
 . هيف !لا لعج نم هل هللا لعج ام ىناعم مهخاغ هل هللا لعجي مل ام لعفو

 هللا قلخ نم ىه ةيصعملا دبعلا اهب عقاوي ىتلا ةوقلا : لاق ناف

 اهلعج ىتلا دبعلا ف هييكرتو هللا قلخ نم ةوقلا نا : هل ليق ؟ هبيكرتو

 . ملعأ هللاو باقعلاو باوثلا ناك اذه لجالخ هاصعف اهب هعيطيل هيغ

 ىلص هلوت ةقولخم لاعفلا نأ ىلع ةنسلا نم ليلدلا : ةلاسم هه

 قلخ .الو ، قاتعلا نم هيلا بحأ اقلخ هللا قلخ ام » : ملسو هيلع هللا

 سانلا نأ ول » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ع « قالطلا نم هيلا ضغبأ اقلخ

 ولو هنم نسحأ ءىش قلخ اوري مل انسح اقلخ هوأرل قفرلا قلخ ىلا اورظن
 قيفرلا لعخ قفرلاو ك هنم حبقأ ءىش قلخ اوري مل قرخلا قلخ ىلا اورظن
٠ ملعأ هللاو قرخألا لعف قرخلاو



 س ١٨٦,

 : رظنلا نب خيشلا لاقو

 ىرولل باستكا ليعافألاف

 رطفو قلخ نمحرلا نمو

 دق وهف ءىش كلعغ نكي نا

 د ٠. او مهخاغ ءاي ذلا 7 اذ

 : لاقو

 انبر نمغ رشلاو ريخلاو ة

 لعف امه اناك ناو قلخ

 هل ىلاعت هللا قلخي مل نم نأ لعفلا عم ةعاطتسالا نأ ىلع ليلدلا

 نكي مل اذا لعفلا بسكي نأ, لاحتسا املخ ائيس بسكي نأ بجي مل ةعاطتسا

 اهدوجو تابثا كلذ فو ث اهدوجوب دجوي امنا بسكلا نأ حص ةعاطتسا

 ٠٠ نكب لعفلا مم

 مدع ى .: هل ليق ؟ لعفلا مدع ةحراجلا مدع ف سيلأ : لئاق لانت ناغ

 بسكلا لاحتسا اهمدعبف ةردقلا تمدع اذا اهنأل باستكالا مدع ةحراجلا

 ناك ةردقلا تدجوو تمدع ولو ، ةحراجلا مدعل الو س ةردقلا مدعل

 اذا ناكل ةحراجلا مدعل باسكلا لاحتسا امنا ناك ولو ث اعقاو باستكالا

ث ةحراجلا مدعل ال ةعاطتسالا مدعل مدعب امنا ڵ باستكالا دجو تدجو



_ .١٨٧. 

 قحلا اوعمسي نآ اورمآ دقو ( عمسلا نوعيطتسي اوناك امو ) : ىلاعت لاق دقو

 ىلع .هعمسيو قحلا لبقي مل ناو ث فيلكتلا زاوج ىلع كلذ لدف هوفلكو

 . اعيطتسم هل نكي مل لوبقلا قيرط

 ء ةعاطتسالا ف ىبرغملا حتغ خيسلا ةديص ريسفت نم : ةلاسم هه

 تلاق : نيلوقت ىلع اهيخ مهفالتخا لوؤي ىذلاو ك اهيخ نيملكتملا فالتخاو
 فيلكت ةلاحتسال لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ تدجو اميغ اهرسأب ةلزتعملا

 ٠ قاطي ال ام

 لفلا ,م عم ةعاطتسالا ن : ا : ةمذلا رئاس نم مهتناؤ نمو انباحصآ لانتو

 ذخأل اعيطتسم ال ادحأ فلكي مل هللا نا اولاقو ، هيلع ةلادلا ىه اهنأل

 ةعاطتسالا تناك كرتلاو ذخألا نم لعف نيلعفلا ىأف ، هكرتو هايإ هفلك ام

 املغ لعغملا .لبق ةوقلا :تيطعأ ول هنأل نيلاح ىفنت اعم ةعاطتسالا نأل ؤ هعم

 دق مهنأل ، ةوق ريغب لعفلا هجوي نآ لطب ةوقلا تمدع لعفلا لاح ناك

 اذه حصغ ث ةعاطتسالا ىلع لدي لعفلا دوجو نآ ةلزتعملا عم اوعمتجا

 اليلد امهنم دحاو لك ناك اذا لعفلا عم ةعاطتسالا نا : لاق نم لوقب

 عنضت ةفآلا تناك امل هنأل ، لاح نم رثكأ: .ىقبي الو هبحاص دوجو ىلع

 تباث دضلاغ ث ةوقلا ذض ةفآلا نأل ع لعفلا دجو تلاز اذا اهنأ حنص لعفلا

 نا لاق نم لوق لاطبا اذه ىفغ ع دادضألا تلطب .الاو هدض هليزي ىتح

٠ لعفلا لبق ةعاطتسالا



_ ١٨٨ 

 سيلو لعفلا عم ةثدحم ةعاطتسالا انباحصأ لانتو هنمو : ةلأسم وه

 ةرينك ةعاطنسا ىه نكلو ء ةدحاو ةعاطتسا ىه الو هدعب الو هلبنت ىه

 ، ةعاطتسا ةيصعمللو ، ةعاطتسا ةعاطلل ةثدحم ةعاطتسا هلعغ لعف لكل

 رفكلا ةعاطتسا : لاقف ىراخبلا نيسح دازو ث ناميالا ةعاطتسا ريغ ىهف

 ىه رفكلا ةعاطتسا : ةلزتعملا تلاقو ٠ اهعبطو اهنيع ى ناميالا ةعاطتسا ريغ

 اهب هلعغ دارأ لعفلا ىأخ لعفي نأ لبق ميطتسملا اهيطعأ ، ناميالا ةعاطتسا

 . مكحأو ملعأ هللاو

 ن اهيبن ىبأ ديسلا نيب رصان خيشل ١ با وج نمو : ةلاسم وبع

 ىنمو ةردقلا وأ دبعملا ف ىتلا ةحصلا ىه ام ةعاطتسالا نعو : ىصورذخلا

 ٠ ؟ هلبق وأ لعفلا عم ىلاعت هللا اهثدحي

 اهثدحي ىلاعت هللا نأ ةماقتسالا لهأ عم ةعاطتسالا نا : باوجلا

 ةعاطتسالا نأ ث ةفسالفلا لهأ نم لض نمو ت ةلزتعملل افالخ هلعغ نيح دبعلل

 ىف ىوقلا لعجف ث ىلاعت هللا اهليزي نأ الا لوزتال ءرملا ىف ةبكرم ةوق ىه
 ض ىلاعت هللا نم اهل ددم ىلا ةجاتحم ريغ اهب لاعفألا ثدحت ىتلا ءايشألا

 : هانيمس باتك ى انل ةلاسم باوج ف هنم ةذبن انركذ دقو ، ليوط باب اذهو

 ىه ةعاطتسالا سيلو ى همامت دعب هللا ءاش نا كلصيلو ث نيقيلا قحلا

 عاطتسي ال ىذلا ءىشلا لعف ىلع ةعاطتسالا بابسأ نم ىه امناو ، ةحصلا

اهلو ، ءىشلا لعف ىلع ءرملا ةردق ىه ةعاطتسالا نأل ء ةحصلا عم الا هلعف



_ ١٨٩ 

 جحلا ىنا ريسملا وحن اهمدع عم فعضتو ، اهدوجو مم اهيوقتن بابسا

 ةحصو دازلا دوجو عم قيرطلا نامآب الا ، هنع اديعب ناك نم هعيطتسي .ال

 نمو ث ةحصلا لماك ريغ وهو عيطتسي امبر ذا اهب عيطتسي ام رادنمب ندب

 دقو ةروع رتسيو س ىشملا ىلع عيطتسي ال نمف ناك اذا ةلحار دوجو

 ولو ، ضرألا نم هديب ةاصح مغري نأ ةحصلا هذه فعض ىلع عيطتسي ال

 هعمو ضرألا نم هيديب اهعفر ىلع عيطتسي ال وأ عاطتسال هنحص تلمك

 ىلا جاتحي .الو اعيطتسم نوكيو اعيطتسم نوكي الو ، هيفو ةلحارو داز

 ىه امناو س ةحصلا ىه تسيل ةعاطتسالا نا فرعن كلذبف ءايشألا هذه

٠ كلذ فرعاف اهل ةينعملا بابسألا



_ :٩٠ _ - 

 عساتلا بابلا

 نامم ةلمج هيفو ناميالاو كرشلا ىف

 كرسثم وه كرشملاو ، كرشلاب لمع ىذلا ريغ كرشملا نأ ديعس ىبأ نع
 وه ىصاعلاو ث هللا ىصع ىذلا ريغ ىصاعلا كلذكو ٠ رانلا لهآ نم ادبأ

 نآ زوجي الو ، ةيصعملل مقاوملا وه ىصع ىذلاو ث رانلا لهأ نم ادبأ صاع

 نايصعلاب ققحي نآ ريغ نم ةيصعملل هتعقاوم ىنعم ىلع الا ايصاع يمسي

 ٠ دبألا ىلع

 مالع الب هللا هبسثو ث ردقلا ىفن نميف ربتعملا ف تدجو ىنأ انخيش ملعاغ

 ىنأ بسحأو ئ اكرشم ىمسي الو ةمعن رغاك هناخ روصل ١ و حرا وجلاب رثأو

 لبق هلعلو كرشم هنآ الجرو ادي هلل نا لاق نم راثآلا ضعب ىف تدجو

 . اذهو اذه

 سيلو ئ قفانم وهف ىلاعت هللا هبش نم ليقو رثألا نم : ةلأسم وج

 ٠ هللا امهمحر بوبحمو ةديبع ىبأ نع مغر اذك كرشمب

 ء نيقولخم ١ ديك ١ دبي هلل نا لاق نم : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

ريغ ىلع لجو زع هللا تايآ اولوأت مهنأل كرشلاب مهقحلن مل امناو كرشأ دقف



 _ ١ آ ١ -_

 ليزنتب نوقدصم مهو اهيف لدعلا اوقفاوي نآ ىلع ، مهنم داهتجا ىف اهليوأت

 ٠ ملعأ هللاو اوغرعي ما امل اوبلاط ، اوخرع امب نيكسمتم اولهج

 كرشي نآ رفغي ال هللا نا ) : ىلاعت هالا :لاق اولاق ناف : ةلسم وه

 نم زوفغم كرشلا نود امنا اذهب لدغ ى ( ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هن

 دقو انلق معن : اولاق ناف ع اهرهاظ ىلع ةلومحم ةيآلا هذه انلق غ هبكنرا

 نآرقلاو :ء هزيغو كرشلا ) اعيمج بونذلا رفغي هللا نا ):: ىناعت هللا لانق ا

 لذ ةبوتلاب الا كزشلا زفغي ال هللا 'نآ انعم اوعمجأ املغ اضعب هضعب قدصي

 تلاقو ):: :خآ عضوم ف لاق هنأل ، بئاتلا ىلع عقو امنا نارفغلا نأ ىلع

 ءاشي نمل رفغنب ) : هلؤق ىلا ( هؤابحأو هللا ءانبأ نحن ىراصنلاو دويلا

 . ( ءاشي نم بذغيو

 ( مهيلع بوتي وأ ءابش نا نيقغانلا بذعيو ) : نيقفانملا ف لاقو

 ةيآلا ىلع لد ةبوتلاب الا قافنلاو كرشلا لهأل رفغي اال هللا نأ اوعمجأ املغ

 قافنلا اضيأ مهل لاقيو رئابكلا نيبنتجملل رئاغصلا رفغي وأ نيبئاتلا ف اهنا

 روفغم هنا اومعز دتغ كرلا نود .وه ¡ولاق ناف ث هنود وه وأ كرشلا وه

 ٠ ةبوت نود

 : اولاق ناف ٠ اقطان اباتك اوءرقييغ كرشلا قوف وه : اولان لاق

 ١ ومصخا ٢ وهجوت امأ ثرحغ ك نوقفانم ن ناثوألا ة ة دمع "نآ ١ وبجوا دنقغ ؤ هنيعي

 3 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلأو
٠ ٩



_ ١٩٢ _ 

 : هل لانق الجر نأ هللا همحر ديز نب رباج نع ىور : ةلأسم ده

 ) هب كرسثي نآ رفغي .ال هللا نا ( : ىلاعت هللا لوق تيأرأ ءاثعشلا ابأ اي

 ىنأبنآ نيآو : لاق ؟ رفغي نأ ءاسي نمل هللا كابنأ وأ : رباج لاقف ةيآلا

 رباج ركذو ث ةيآلا ( هنع نومنت ام رئابك اوبنتجت نا ) : لات ءاثعشلا ابأ اي

 « اثالث نورصملا كله » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 نأ رفغي ال هللا نا ) : ىلاعت هللا لوق نيأغ هللا لوسر اي لجر لاقف

 مكيخأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتقغ ث ةيآلا ( هب كرشي

 آرقا س لاقف هللا لوسر ايب انآ : بعك نب ىبأ لاقف ؟ هط ةروس آرقي دحأ

 هللا لوسر لاقف « ( ىدتها مث احلاص لمعو نمآو بات نمل رافغل ىناو )

 نأ ركذي رباج ناكو ى اثالث ةئيسملا تعقو ءالؤهل ملسو هيلع هللا ىلص

 عمج اهنم هللا هسيآ نم ةنجلا ف عمطأ » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ « رانلا ف امهنيب هللا

 رفكلاو س صقني الو ديزي ناميالا : ديعس وبآ لاق : ةلأسم ده

 مسا هقحلي .الو لضافتيو ۔ةعضي ناميالا لاقي هنكلو & صقنيو ديزي

 ٠ انباحصأ لوقت ىق اذكه ناصقنلا

 . ناميالا ىه هلل ةعاط لك لاقني الو ناميالا نم ىم هلل ةعاط لك زليتتو
ناميالا و ؤ هرغفكب ال لئاسولا كرتو لئاسولا اهيغ نأل ك ناميا ةعاط لك سيلو



_ ١٧٩٣ 

 ةعاط لك ل اقب الو ، ةعاط وه ن امب ١ لك ل اتتيو . ا رفك هكرت ن اك هكرن اذا

 ٠ ةليسو نوكي ام ةعاطلا نم نأل ناميا ىه هللا

 اهيف ليق ىتلا ةياورلا فو ديعس نب حلاص خيسلا نع : ةلاسم ه
 ىف ةدايز وهآ كلذ ىنعم ام ، ناصقن ىف وهغ هنيد ف ةدايز ىف نكي مل نم

 ىف ةدايز مأ ؟ نيقيلا ف ةدايز مأ ؟ فوخلا ىف ةدايز مأ ؟ ةدابعلا

 هقمح ال ولو قمحأ مدآ نبا قلخ : ليق ام كلذكو ؟ كلذ فيك مأ عرولا

 ٠ ؟ ص اخ مآ م اع وه له و اذه ةفص فيك س شيع هانه ام

 لوقعلا ىلوآ دنع حضاو اذه لثم نآ ىدنع قيفوتلا هللابو : باوجلا

 برقلا ى ةدايز ىلع موي لك قحلا قيرط ىلع اوماقنسا اذا نيدبعتملا نأل
 مهبرت داز ةدابعلا ىف مهرامعأ تلاط املك هرمأ ىلع مهتماقتساب هللا ىلا

 نكي مل نمو اهفعاضي ةنسح نكت ناو ث ةرذ لاقثم ملظي ال هنأل هللا دنع

 ريغ هلمع ناك نمو ث لوبقم ريغ هلمع كلذخ هللا دنع موي لك ةدايز ىلع

 ٠ كلذ نم هللا انذاعأ ناصقنلا ىلع وهف لوبقم

 داسفلا لهآ نم وآ حالصلا لهآ نم ناك ىفخ وهغ مدآ نبا قمح امأو

 برشي وأ لكأي نآ ردقي مل هيلع ىرجي ام قئاتحلا هلعفب رصبأ ول هنأل
 ثعبلاو ربقلا نم دعب هيرتعي امو ء هدحو توملا الا ناك ولو هسفن تتعضلو

 عزجي ال كلذ ةمالع نمو لمألا لوط هتمح ةلالد نكلو ، هريغو باسحلاو

( نئازخلا _ ١٣ م )



_ ١٩٤ 

 ىضمت نآ لبن نم عزجي ام رثكأ ةريثكلا نونسلا هيلع تضم ولو توملا نم

 ٠ ملع أ هلل ١ و ؤ هبلع

 : لامعألا لضفأ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لئس : ةلاسم دهب

 فلتخاو « ناميالا » : لاق ؟ لضغأ مالسالا ىأ هل ليق « مالسالا » : لاتغ

 لاقو س دحاو ءىش امهنا : مهضعب لاقغ ، مالسالاو ناميالا ف ساانلا

 رخآلاب امهدحأ طبتري نكلو نائيسن امه مهضعب لاقو ، نائيش امهنا : مهضعب

 . ملعأ هللاو هيلع ىنبي لصآ لوق لكلو

 لمعلاب لوقلا قدصي مل نمف ، لمعلا ناميالاو ، لوقلا مالسالا ليقو

 هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا امنا ) : لوقي هللا نأل نمؤمب سيلغ
 مه كئلوأ هللا ليبس ف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو اوباتري مل مث
 ٠ ملعأ هللاو مهلامعأب مه امنا اوقدص ث ( نوقداصلا

 انمؤم نمؤمل ١ نوكب ال « : لان ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ىورو

 نيبئات اوتومي نآو دئادشلاو دنتفلاو ت نا زحألاو مومهلا و ماقسألا و مالالاب

 ٠ ملعأ هللاو ح بلقلا ميحر نمؤملا نأل هللا دنع نيلوبقم

 هب ربخأ امل قيدصتلا وه ناميالا : داشرالا باتك نم : ةلاسم دهج

لاق امك بلقلا ىلا ناميالا فاضآ ىلاعت هللا نأل ڵ بيغلا رمآ نم ربخملا



_ ١٩٦9 

 نم الا ) : لاقو ث ( مهبولق نمؤت ملو مههاوفأب انمآ اولاق ) : ىلاعت هللا

 ءوضلا لحمك ناميالا نم مالسالا لحم امأو ( ناميالاب نئمطم هبلقو هركأ

 بيط .كسم ,لكو س اسمش ءوض لك سيلو ءوض سمش لكف ي سمشلا نم

 اناميا مالسالا لك سيلو مالسا ناميالا كلذكغ س اكسم بيط لك سيلو

 كلذ ىلع ليلدلا ع دايقنالاو عوضخلا وه مالسالا نأل اقيدصت نكي مل اذا

 املو انملسأ اولوق نكلو اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تلاق ) : ىلاعت هلوق

 ٠ ملعأ هللاو ، فيسلا فوخ نم اوملستساف ع ( مكبولق ىف ناميالا لخدي

 هب طيحي الو ث رعق هل كردي ال رحب هللا ةفرعم ليقو : ةلاسم ده

 امو ؤ مهل رسيت ام ردقب هغارطآو هلحاوس ىلع قلخلا موحي امناو ، رشب

 نم نوخسارلاو ءايلوألاو ءايبنألا الا هتفرعم رحب فارطآ ضعب ضاخ

 حال فراعلا بلق ف تيوقت اذا ةفرعملا هذهو مهتاجرد ردق ىلع ك ءاملعلا

 ةبر بح هبلق ىلع ىلوتساو ىلجلا رونلاو ڵ ىفخلا فطللا هبر نم هل

 مم هل رهظو > هرصع روت ىلع هيبلق رون بلغو تا ولخل ١ ق ٥ ركذب سننأتسا و

 ٨ هتمحر لهأ مم انافوتو هتعاط لهآ نم هللا انلعج هيبر ديرم نم كلذ

 ٠ ملعأ هللاو

 لاق «( : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور : ةلأسم وبع 7

 ىتح اقح انمؤم نوكي الو ناميالا معط نمؤملا دجي نل مالسلا هيلع ليربج

نم ىلا نسحيو همرح نم ىطعنو ص هملظ نم نع وفعيو .هعطق نم لصي



 س ١٩٦

 دعوو نبقنملا نم ناك هللا نيد ىلع ةماتتسا عم اذه لعغ نمف (( هبلا ءانآ

 محرأ اي كاضر ليبس ىلا اندهاو كتعاطل انقغو مهللا ، ةنجلا نيقتملا هللا

 .٠ نبمح ا رل ا

 : لاقف ؟ نمؤم تنأ : لاقف لئاس لأس نا دمحم وبآ : ةلأسم وب

 طرش ريغب نمؤم انأ تلق اذاو س ىردأ الغ هللا دنع امأو س ىسفن دنع معن

 ةيكزت نع هللا ىهن دقو ث ىلع هللا ىضرب ةداهشلاب ىسفنل تعطق دقف

 سفنلا ٠

 دوعسم نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع نا ليتو : ةلاسم ذه

 : سابع نبا لاقو ع هللا دنع انح نمؤم انأ : دوعسم نب هللا دبع لاتغ افلتخا

 اقح نمؤم كنا تلق اذا كنأل ى هللا دنع لوقأ .الو ىسفن دنع اقح نمؤم انأ

 مهل انح نونمؤملا مه كئلوأ ) : لوقي هللا نألا ةنجلا ف كنا : لقخ هللا دنع

 هللا دنع اقح نمؤم كنا لقن مل اذا : دوعسم نبا لاقف ٠ ةيآلا ( تاجرد

 ٠ ملعأ هللاو ، كناميا ف كاس تنأغ

 : ةثراحل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىور : ةلاسم دهب

 : لاق ؟ كناميا ةقيقح امغ : لاق ٠ انمؤم لاق ؟ ةثراح اي تحبصأ فيك »

 رظنأ ىنأكو ىوس اهبهذو اهرجح ىدنع ىوتساخ ايندلا نع ىسفن تفرص

ث نوروازتي ةنجلا ف ةنجلا لهأ ىلا رظنآ ىنأكو ازراب ىبر شذزع ىلا



_ ١٩٧ 

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقغ ٠ رانلا لهأ ىوع عمسأ ىناكو

 املخ ، اديعس اديهش هللا لوسر ىزاغم ضعب ف ةثراح لتقغ « مزلاخغ تفرع

 هللا لوسر اي : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا همآ تءاج لتق

 ىرتسف كلذ ريغ نكي ناو 'ىلابآ الو ىكبأ الغ ةنجلا ىف ةثراح نوكي نأ

 ىه ةدحاو ةنجف ةثراح مآ اي » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف عنصأ ام

 كحضت ىهو تعجرف ث « ىلعألا سودرفلا ىغل هناو ةريثك نانجل اهنا

 ٠ ةثراح اب كل خب خب لوقتو

 هتاكز جرخي امهدحأ ةيالولا لهآ نم نالجر ناك اذاو : ةلاسم د

 لذبيو فيضلا ىطعيو قدصتي رخآلاو س بيرق الو راج ىلع قدصتي الو

 نكلو ث ليخب اذهو ميرك اذه لاقي نآ زوجي الغ س سانلل ةنسحلا قالخألا

 اذه نم عروأ اذه نييلولا لاقي نأ زوجي الو ث هنم مركآ وه لاقي

 لضفأ امآو س عرولا كرتو بذكلاب رخآلا ىلع مهوتي هنأل هنم قدصأ .الو

 نم تاجردلا ف نولضاغتي نونمؤملاو ع رمألا رهاظب كلذك ناك اذا زئاجف هنم

 ٠ ملعأ هللاو لضفلا ف هتلزنم نم مهدحأ صقني نأ ريغ

 ح زعلا ىلع لذلا بحي ىتح انمؤم نمؤملا نوكي ال ليتو : ةلأسم ده
 ىف لذلا بحي نأ كلذ ريسفتو ع ةايحلا ىلع توملاو ، ىنغلا ىلع رقفلاو

 ىنغلا نم هيلا بحآ لالحلا ى رقفلاو ع هللا ةيصعم ىف زعلا ىلع هللا ةعاط

ء هتيصعم ىلع ءاتبلا نم هيلا بحأ هلل ةعاطلا ىلع توملاو ، مارحلا يف



_ ١٩٨ 

 : سانلا بلغي ىذلا ديدشلا سيل » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 ىطعأ دتتف هيغ نك نم ثالث » : لاقو ، « هسفن بلغي ىذلا ديدشلا نكلو

 هب شيعي قلخو ، هللا مراحم نع هرجحي عرو : ةرخآلاو ايندلا ريخ

. ملعأ هللاو ٠ « لهاجلا لهج هب دري ملح ث سانلا ف



 س ١٩٩

 رشاعلا بابلا

 مالعالا ركذو ىضابالا بهذملاو مالسالا بسن ف

 ء ءافخ مالسالا ف الو ءافج هللا نيد ىف سيلو : ربتعملا باتك نمو

 هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ ةداهش مالسالاو

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميالاو ، ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو

 بير ال ةيتآل ةعاسلا نآو ع رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلاو رخآلا مويلاو

 ء ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ى روبقلا ىف نم ثعبي هللا نآو ث اهيغ

 اهعوكر نسحب اهتقول ةالصلا ماقاو ء ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو

 اهتدصو اهتحب ةاكزلا ءاتياو ى اهب الا ةالصلا زوجت ال تايحتلاو ي اهدوجسو

 تيب جحو ث فافعلاو ملحلاب ناضمر رهش مايصو ث اهلهأ ىلع اهمستو
 ىبرقلا ىذبو اناسحا نيدلاولابو ، اليبس هيلا عاطتسا نم مارحلا هللا

 بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا ىذ راجلاو نيكاسملاو ىماتيلاو

 . اروخغ الاتخم ناك نم بحي ال هللا نا مكناميأ تكلم امو ليبسلا نباو

 جورخلا ظفحو فرطلا ضغو « نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نا

 ، اهنم رهظ ام الا اهرتسب هللا رمأ ىتلا ةنيزلا رتسو ، مارحلا نع

 ءاقتتاو ةبانجلا نم لاستغالاو ث اهلهأ ىلع ميلستلاو تويبلا ف ناذئتسالاو

ةآرملا ىضرو ء ةلداعلا ةنيبلاو ةضيرفلاب حاكنلاو ، ضيحلا فق ءاسفنلا



 ۔ ٢٠٠

 بانتجاو ى نآ رقلا ضئارفب ثيراوملاو ةدعلاو دوهسشلاب قالطلاو ىلولا نذاو

 لهأ ىلع ةداهشلاو ى اياطخلاو بونذلا عيمج نم هللا ىلا ةبوتلاو بذكلا

 ةعاط لهأل ةيالولاو ، مهنم ةءاربلاو مهل ضغبلاو ، مهتلالضب لالضلا

 ء ديعبلاو بيرقلا ىلع ةداهشلاب مايقلاو مهل بحلاو ، هتعاط ىلع هللا

 ٠ رجافلاو مهنم رابلا سانلا ميمج ىلا دهعلاب ءافولاو

 ميرحتو ابرلا ميرحتو ميبلا ليلحتو ليكلاب ءافولاو نزولا ف لدعلاو

 ء اهلهأ نم ذخؤتل دودحلا بجوأ هلما نا \ نسحأ ىه ىتلاب الا ميتيلا لام

 ءاضأو هنيد لجو زع هللا لمكأ امناو ، اهلهأ ىلا ىدؤتل قوقحلا تبثأو

 ، ءافسئو ىده اونمآ نيذلل وهو ، نولدعي هبو قحلاب نودهي نيذلل هرون

 ناكو ع هتح بجوو 0 هتيالو تنبت قوقحلاو لامعألا هذهب نيملسملل رقأ نمف

 ناك اثدح ثدحأ ناف اثدح ثدحي نآ الا س مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هل

 ٠ اديمح اينغ هللا ناكو ، ائيسث هللا رضي نلو ، هسفن ىلع هثدح

 هللا هيلع دهاع امب ف وآ نمو هسفن ىلع ثكنب امناف ثكن نمغخ مهيديأ

 ٠ ) اميظع ارجأ هينؤنسغ

 ةقفاوملا هب بجت ىذلا مالسالا بسن اذه نآ دجوي دق : هريغ لاق

 نم وهو ي ةيالولا هل بجتو ت ةقفاوملا هب تبثت هنأ هب ىضرو & هب رقأ نمل

نيملسملل رقنأ نمف هلوق ىلا هللا الا هلا ال نأ ةداهش مالسالاو : هلوت ندل



_ ٢٠١ 

 نم ىفتكي انعم اذه نودبو ي هقح بجوو هتيالو تتبث قوتنحلا و لامعألا هذهب

 حصت كلذب رقملا ناك اذا ث اهب رارقالاب ىفتكي ىتلا ةلمجلا نمو رارتالا

 نايدأ نم ءىش ف لوخدلاو ث نيدتلا نم مهتلاو بيرلا نم ةمالسلا هل

 هذهب رقملا ناك اذاف ث ةلبقلا لهأ ةماع ىلع تلمتسثاو تحص دق ىتلا لالضلا

 لوخدلا نم بيرلاو مهتلا نم ةمالسلا هل حصت هركذ دق ىذلا اذهبو ةلمجلا

 رهاظلا و اهتماع ىلع لمتشي رصم وآ ةعقب وأ راد ف هلوزنب لالضلا نايدأ ف

 هرصع ىف نيملسملا نم ةماقتسالا لهآ نيدب كسمتلاو نيدتلا اهلهأ رمآ نم

 تيث دق اميف هرمأ رهاظ ىف ةنامألا هنم تغرع دن ناكو « هب رقي ىذلا س هنقوو

 هنم رهظي اميغ طق ءىش ىف هقحلي ملو ث ةماقتسالا لهأ نيد مكح نم هل
 هفصو ىذلا اذهب رقآف س ةنايخ هنم تحص الو ةمهت ةماقتسالا لهأ نيد نم

 مل ناو س هتح بجيو ص هتيالو تبثت هنا لان امك وهف ، هب فرتعاو

 اتبثم انعم اذهب هرارقا نكي مل ةلزنملا هذهب الزان اذهب رقي ام تقو ف نكي
 عدبلا لهآ هب رقي هركذ ىذلا اذه نأل ص هتقفاوم ابجوم الو س هتيالو

 وأ هل رهظ وآ رقملا رقأ اذا ةقفاوملا نوكت امناو ، هيغ لصألا ىف نوقفاوبو

 حص وآ ص هب رقأ ىذلا كلذ نآ هل هتقو ىف حصي ىنعمب وأ فرحب هل حص

 نم كلذ هنيح ف ص رومألا رهاظ ف ءىرب دق نمل .الا حصي الو هب رقي ال هل

 ٠ نيدتلاب تالالضلا نم ءىش ف لوخدلاو ث نيدتلا نم بيرلاو مهتلا

 فلاخي هنأ هنم ملعي ىنح هتيالو تنيثو هقح بجو اذه هل حص اذاغ

تويث هب نوكب ام هل حص نم ن ١ ليق دقو ئ هتينالع وآ هتنربرس ق كل ذ



_ ٢٠٢٣ 

 ملع ىلا هنم جتحي مل ، هنامزو هتقو ى ةماقتسالا لهأ نيدب ةقفاوملا

 ، قوقحلا بجاو ةيالولا ةتباث ةقفاوملا ةحصو ةنامألا روهظب ناكو ، لامعألا

 ىلوتيو ىضم اميخ كلذ رهظ نكي مل ولو ، لبقتسي اميخ لمعلا هب رظني الو
 ٠ كلذب

 6 ىضم اميف لمعلاب لدعلا ةنفاوم هنم رهظت ىتح : لاق نم لاتقو

 مل ناو ث هتيالو تتبث لمعلاب لوقلا ةقفاوم هنم رهظ ناغ هب رظنيف الاو

 ةقفاوم هنم رهظت وأ هثدح همزليغ اثدح ثدحي نأ ىلا هلاحب وهف رهظي

 نامزو رصع ,لك ىف ةيالولاب سانلا ىعاري امناو س ىلوتيغ لمعلاب لوقلا

 ءىشلا كلذب رارقالا نم مهلبق دحاولا ىف تبثي امب مهلو س مهيغ تبثي ام

 ىذلا بسنلا توبث نم ةماقتسالا لهأ ةلحن لهأ نم كلذ تبث دق نوكي نآ الا

 لهآ نيدب نيدتي نمم دحآ نم دحأل مهدعب نم رهظي مل ةقفاوملا هب نوكت
 لعج امناو ، كلذ ىف ةمهت الو ةلالضب هيغ نيدي الو ، هلحتنيو ةماقتسالا

 نيد اهامسو ث مالسالا بسن اهامسف ةريس نيملسملا نم نامز لهأ لك

 اذاف ؤ هناهزو هرصع لهأو هرصم لهآ ىلع مكحلا هب عقي امل نيملسملا

 ناك دق ىذلا كلذ نكي مل ةملكلا قارتغاو ةوعدلا ىف رمآ ثودحب كلذ ريغت

 اوناك ىتلا ةوعدلا لهأ نم لاحلا ريغت دنع ةقفاوم ، نامزلا كلذ ف ةقفاوم

 هذه لثم ىصحي ال هنآ امك ، ةلالضب نيدتب ةمهت وأ بير لوخدب ص اهيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ندل نم ىضم نمم نامزو رصع لك ى لاوحألا

٠ اذه انموي ىلا



_ ٢٠٣ 

 ماكحألا ىونس:ةقفاوملاو ةيالولا . رمأ ف مكح :اذه انتقول كلذك .

 دق امك ةرهسلاب وآ ةنحملاب ةنغاوملا بجوت ىتلا رومألا رهاوظ ىف ةيضاملا

 نم هب ءىرتجي ناك ام انعمس ۔ لوحي دق ام انتقو ىف لاحلا بلقت نم انفرع

 ف ةيضاملا لاوحألا ىناعم تحض دتت امك "لاوحألا نم هريغ ىلا ةقفاوملا رمأ

 اصتنت رثكأل لاحلا ف لبقتسي ام "نوي نآ فاخي كلذكو ء نامزو رصع لك
 ۔۔ےمھ

 ٠ هللا ءاش ام الا ىضمو فلس امم

 ةيالولا ف هماكحأ ريستو % نامز لك ربتخي امناو هنمو : ةلأسم دهج

 لوصأو ةءاربلاو ةيالولا ماكحا | نورصبي نيذلا هل نودهاشملا هؤاملع

 تلخد اذا عدبلاو تلزن اذا نتفلا نورصبيو ص ةءاربلاو ةيالولا

 :املا ةيالوب الأ ن نامزو رصع لك ى ىلوتي ال هنآ تبثو ليق كلانه نمغ

 نم ةماع 7 { ةلبقلا لهآ فأ تاهبشلاو بيرلا توبثلو ةءاربلاو ةيالولاب

 رمآ آ مهنيد ف ز سانلا ىلع لخدي ام دشأو ةلمجلاب رارقالا هل حص

 ثادحا ناك ناو ع نايدألا نم تالالضلا و عدبلا لوخد تاءاربلاو تايالولا

 قو عضوملا ىفو ى رصملا ىفو رصعلا ىف رثكآ هميرحتب نونيدي امل نيكهتنملا

 كئلوآ ناف عدبلل نيرهظملاو ع لالضلاب نينيدتملا .رهاوظ نم رادلا فو دلبلا

 كلذ امناو ڵ نيملسملا ىلع كشلا الو ، نيدلا ف بيرلا مهثادحاب لخدي ال

 ءايلوأل الا ةيالولا عست .ال هناخ هربدتو كلذ ىناعم مهفاغ ك نينيدتملا: رمآ نم

 منكحب الا ةيالولا نوكت الو ث هللا ءادعأل الا ةوادعلا عست ال امك ك هللا

مكح لهج لهاجل رذغ الو ، لصاو مكحب الا ةوادعلا نوكت .ال امك ، لصاو



٢٠٤ 

 ىق هنم مكحل ا ةفلاخمل ةلالض هبيسح ىده مكح الو ، ىده اهبسح ةلالض

 ٠ لهجب وآ ملعب قحلا فلاخ اذا كلانه رذعلا عوطتم وهو ث كلذ

 امم لهج ام عيمج نع لآسي نأ لهاجلا ىلعو لمعي نأ ملاعلا ىلعو

 ام عيمج نم ةءارب وآ ةيالو وأ ةاكز وآ ةالص نم هب لمعلا مكح نم همزل

 سيلو ، ءىش نود كلذ نم ءىش ف سيل ص ىلاعتو كرابت هللا نيد ف همزل

 ٠ لاسي نآ الا لهاجلل سيلو لهجي نآ ملاعلل

 ح هللا همحر دمحم نب ىلع نسحلا وبأ خيشلا لاق : ةلاسم ده

 هريغ انملع ولو اننيد نم ىفصأ انيد دجأ ملف ارهظو انطب نايدألا تصحف
 نأ اننامز دعبو انرصع ى انيلعف ى انسفنأب منهجل انحمس امل هنم اريخ
 مهف ث هللا مهمحر انؤاملع انيلا هتلقن امو ، نآرقلا هللا لبحب مصتعن

 ٠ انقيدصت ف هللا ىلع انلكوتو 6 مهنم انلبتقو مه انقدص دقو نوقداصلا

 « أطخ ىلع ىتمأ عمتجت ال »ا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو

 ىنا زلا انيأر انأل بهذم لك ىلع ءادهشلا مهو ةعيرشلا هذه لهأل هلوقب صخغ

 تيآرو ث نينمؤم نومسي بهاذملا عيمج ف ملاظلاو رمخلا براشو قراسلاو

 انيأرو ث اريثك الو اليلق ةردقلا لاعفألا هذه نم لعفي ال بهذملا اذه
 هللا ىضري ال ىذلا نيدلا وه هنآ انملعغ تاروذاقلا نع اهزنم انبهذم

 نم ال ةعيرشلا قيرط نم حضاو حيحص حيرص هزنم بهذم هنأل ث هب الا

٠ ملعأ هللاو ةغللا قيرط



_ ٠ ٢.0٥ _ 

 ىف اشن ءىشان نع هللا همحر ناهبن وبأ خيسلا لثس : ةلأسم ده

 مزاحم نم ةمرح بكتري مل هنأ الا فالخلا لعجأ نم وهو ث ىلاعت هللا ةعاط .

 ائيش عدي ملو ابغار هللا باوث فو & اكسان ادهاز هرمع لوط ناكو ع طق هللا

 ٠ هنع ىمتنا الا هللا نيد ىف اروجحم الو ي هب رمنئا الا ىلاعت هللا رماوأ نم

 نوكي هلاح ام اداقتعاو ةينو المعو الوق ةيضابالا نيد فالخي نيدب هنأ الا

 ٠ ؟ كلذ ىلع تام نا

 قحلا فالخ ىلع ناك نم نيملاعلا بر ةعاط ىلع نوكي ال : لاق

 نيملسملا نيدل فالخلا لهأو ع نينسحملا نينمؤملا ليبس نع الاض نيبملا
 ىلع اهنأ ىعدت ةتقرغ لك ث ةقفتم ريغ بازحأو ث ةقرفتم بورض ىلع نيقحملا

 اهنأب ىرخألا ىلع دهشتو س باطخلا لصف اهدي ىف نأ معزتو ، باوصلا

 نودني ، نوحرغ مهيدل امب بزح لك راصو ع باتكلاو ةنسلا ةفلاخم ىلع
 ء اقدص نونسحملاو ص انح نونمؤملا مه مهنأ نوبسحيو ، نوحوريو كلذب

 ةدحاو ف قحلا نأ قحلا لب نونظي ام ىلع .الو نولوقي امك رمألا سيلو

 ةيناد ةدحاو لكو ، عيمجلا ىف قحلا نوكي نأ زوجي ال ذا عيمجلا ف ال

 نيقلاخلا نسحأل هب تناد ام ءعىطختو نيدلا نم نيدت ىرخألا هب ام فالخب

 نيدلا ناك لب ع نايدآ ةلمج نايدلل نكي ملو ى نيلوألا مكئابآ برو مكبر
 هب هللا لسرأ ىذلا ، مالسالا نيد وهو عبار الو ثلاث الو ىناث ال ادحاو

 نيغلابلا نيفلكملا هدابع ىلع هضرغو ث ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ىبنلا
. نيعمجآ سانلاو ةنجلا نم



 ء_=._, , ٦ ٠. ٢ . _

 ىف فورعملا بزحلا نم ىضرملا قيرفلا .نم قحلا لهأ هيلع ىذلا كلذو .

 ىلع & ةماقتسالا ,لهأو © ةقيقحلا ىلع .مه مهناخ ع يضابالإب ةيمستلا

 الو هب ىمستلا سيل .نكلو ، قدصلا .مهبهذمو “. .قحلا مهنيدو . . ةقيرطلا

 امناو ث .هيغ قدص مدق هل نكي مل نم ، مفانب ىوعدلا ليبس ىلع هلاحتنا

 هماطملا موب ، صانم نيح تال موب نوكي نآ لاحملا نمو ع هيوذ نم صالخلا

 نوكي الو س فالخلا لهأ نم اضيآ هل فالخلا ىلع هل ناك نل ، صاصقلاو

 مرح امل ابنتجم ث مزاوللا نم همزل امل ايدؤم ، ىلاعت هللا ةعاط ف ائسان

 ناك ول لب ، لالضلا نيبآو ى لاحملا دتثآ نم اذه هل افلاخم « .مراحملا نم هيلع

 هل فالخلا لهآ نم نوكي أامنا هنأل ، اقرافم لطابللو ء اقخاؤم ناكل كلذك

 ٠ انيثو هلالض هنع 77 انيد قخلا فلاخ نم

 رفكو . روجحملا بكرو . رومألا عيض نمم نوكي كلذب .هناو معن

 نيقيو نامي! صالخو ، نيد ةداهز زو ةعاط ةقيقح ىآو ّ روكشلا هللاب

 هللا باذعلو ؤ ةعغان'ةعفاسش ةبقارمو ،. داهتجاو ةدهاجمو عروو قدص

 ىأر وأ نيدب ىلاعت هللا نيد نم دحاو فرح ىف قحلا فلاخ نل ةعقاو ةعفاد

 عدبلا نم مدعي ال امو ى تاملكلاو فرحألاب فيكغ « لهج وأ ك ملعب
 ىق ةنونيدلاب هوتآو ،6 نيملسملا نيدل فالخلا لهأ اهب ناد ىتلا ه تالالضلاو

 نم رابخألا مهنع تءاجو راثآلا ىف هاندجو ام بسح ىلع نيمرجملا ليبس

 زؤجي الو & لوتعلا ىف ميقتسي ال ام اذه ، مئاظعلاو رئابكلاو مئارجلا
س عفرغ مكروا ، دهتجاو دبعو ، قدصتو قدص ولو ص لوقعملا حيحص :



_ ٦٢٦٠٧ 

 ىشفأو 6 مايصلا ما دأو 6 مايقلا لاطآو 6 ` ىكبو ىكشو 6 مشخغ عضخو

 ٠ ماين سانلاو ليللاب ىلصو > مالسلا

 فاخو ‘ راحسألاب رافغتسالا مزالو ث رارشألاو رافكلا دهاجو

 ىبلو ، جلأف عرضتو ، جثو جعو جحو ث ىجس اذا ليللاب دجهتو ث ىجرو

 5 كسانملا هرمع ىف ناكو س كسانملا عيمجب ىتأو س ىعسو فاطو س اعدو

 ةداهزلا مزالو ع ملحلاب ىلحتو ملعلا ىف هقفتو س ركذف ربصو ث رازغ راسو

 مزاوللاو لئاسولاو .ربلا باوبآ نم ائيسث عدي ملو ث ةدابعلا نونفب ىتأو

 . ءاهتنا الا مراحملا نم ائيش الو ى هاتأ الا

 عامجاو ث باتكلاو ةنسلاو ، هللا نيد نم دحاولا فرحلا كلذ الا

 امل ى نيضرألا نم نيدتهملا ، نيدلا ىف ةماقتسالا لهآ نم س باوصلا لها

 نيقدصتملا الو ، نيمئاقلا نيمئاصلا الو ى نيعيطملا نيلصملا نم ةقيقحلا ىلع ناك

 ، نينسحملا نينمؤملا الو ، نيركاذلا نيرباصلاو س نيدجاسلا نيعكارلا الو

 ةنايخ هل كاهتنالاو ث انيد هب كسمتملاو ، كلذ ىلع ةماقالابل هناو ىلب

 . نيكلاهلا نيملاظلاو ع نيرساخلا نيلاضلا نم ةجحلا دعب

 نيدلا نس هيرم ف كت الف ث نيملسملا نيب افالتخا هيف ملعن ال ام اذه

 { ميقتسملا طارصلاو ميوتلا نيدلا وه هنأو ، ىلعلا قحلا هنأل ىضابالا

ىدملا ىلا هنم ىدهأ اندجو ولو ع الوح هنع ىغتبن الو 5 اليدب هب ىضرن ال



_ ٢٠٨ 

 ىلا انعجرلو ث اليلق الو اريثك هانيضر امل ث اليق قحلا ف موقأو ، اليبس

 . هانملع ام نيح نم ع هانعبت ام قحلا نيدلا كلذ

 رهاطلا وه لب الك ى ىضابالا بهذم ريغ ىف قحلا نوكي نآ هللا ىبأ نكلو

 ء ةرهانملا نيهاربلا هل تدهسنو ث ةرهاظلا لئالدلا كلذ ىلع تلد ث ىكزلا

 . نولهاجلا هركنأ هدحجو س نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع رهظغ

 هيف ميغ ال موي ف ءامسلا دبك ف سمشلاك هيغ سبل ال رمآ اذهو

 نم نوكي نأ ضري ملو ى ىمعأ ايندلا ف ناك نم ىلع الا ىفخي نآ داكي ال

 ةرخآلا ىف وهف ىمعآ هذه ىف ناك نمو ، ىجحلا ىلوأ نيدتهملاب اليبس نيدتملا

 ٠ اليبس لضأو ىمعأ

 ؛واحو غ الاوتناو اداقتعا سانلا نم ريثك ليبسلا اذه نع فدص دقلو

 هل ناك نم مهنمو ث ةلالضو ةهافسو ةلاهجو ىمع ك الاعغأ دصتلاب هدصق

 ليبس ىنع عيضملا ، هلصأو هناسل لحتنملا مهنمو ك اخراع هباوصلو ث افلاخم

 & ىصتتستغ دعت الو ىصحت ال ةلالضلا لهأ ماسقأو هلصفو هلصأل كاهتنالا

 مهيلع تيمع ث ايندلا ديبع كئلوأ ، ىوهلاو ناطيسلل نوداقنم ىمعلاب مهلكو

 ء راسيلا تاذ اوكلسف ، قيقحتلا ىلع قيرطلا رايس نم اوداحف ءابنألا
 هتنتغ هللا دري نمو ، منهج ران ىف هب راهناغ راه فرج ىلا رارفلا مهآجلأو

. رانلا دوقو مه كئلوأو ، ائيش هللا نم هل كلمت نلغ



_ ٢٠٨٩ 

 ةلقو ، مكنم ملع ةقرل ك هانيبو اذه ىف هانلق امم بير ف متنك ناو

 نم نآ ثنح الف ص هنيمي ف رب نم مسق هللاب مسقألا ىناغ ، مهفو ةريصب

 ص لبق نم هيلع هللا دهاع امل ثكان ريغ حيحصلا ىضابالا نيدلا ىلع تام

 ةنجلا لهآ نمو ث ءادعسلا نم هنآ هتقيرط لدبم الو الك ى هنقيقح ريغم الو

 : رانلا الا ةرخآلا ف هل سيلخ هفالخ ىلع تام نم ناو ث ءايلوألاو ءايبنألا عم

 نوغفرصت ىنأف ث لالضلا .الا قحلا دعب اذامو س قحلا هنأل ء ريصملا سئبو

 ٠ ملعأ هللاو نيملاعلا بر ىقلأ هيلعو ، هيلع تومآو ايحأ هللا ءاسث نا اذه ىلع

( نئازخلا _ ١٤ م )



 ن ٢١٠

 رشع ىداحلا بابلا

 ةلمجلا ىف ةجحلا ركذ ىف

 اهريغك ةجحلا مايق دعب الا مزلت ال اهنأ

 غلب ام نيح نم ملتحملا غلابلا نا نيملسملا لوق نياف : لئاق لات ناخ

 كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ ةداهسث ىهو ك ةلمجلا ةفرعم همزل ملتحاو

 قحلا وهف هللا نع دمحم هب ءاج ام نأو ، هلوسرو هدبع ادمحم نأو ث هل

 ٠؟نيبلا

 هتغلب دق هنأ امهدحأ نيلجر فق اندنع جرخي اذه مهلوق : هل ليق

 اهيف همزلي ام لهجف ث ةجحلا هيلع تماقو ع اهب عمسو ث ةلمجلا هذهب ةوعدلا

 هيلع مقت مل ولو س نيع ةفرط اهغولب دعب اهدحج دق كرشم وأ ، اهغولب دنع

 ء ةلمجلا هذه ةفرعم الا امهعسي ال انعم نالجرلا ناذهف ى اهب ةجحلا

 نم امهيلع زوجي ام انعم هيلع زوجي الغ امهريغ امأو ، اهلهج امهعسي الو

 عيمجبو ، اهب نئاد اهب رقم هنيد لصآ ف هنأل ث امهتخرعم نودب كالملا

 اهدحجي اهل اضقان هب نوكي امم ءىشب اهصقني مل ام ارسفمو المجم اهيغ ام

 كلذ ةوعد غولب دعب اهنم ءىش ف وأ ى اهيف كشلاب وأ اهنم ائيش دحجي وأ

 الهاج نوكي اال هنأل ةليحب اذه ريغ زوجي الغ ي هيلع هتجح مايقو ع هيلا

 موقتو ث هيف ةوعدلا هغلبت نأ نود هللا نيد نم هل لهجلا مسا هقحلي ءىشب

ء هب ةجحلا هيلع



_ ٢١١ 

 مه راثآ ىف اندجو امناو ح ريسفتلا اذه نورسفي مهدجن ملف : لات ناغ

 كتجحغ : هل ليق ث هلتع حصو غلب نم لك اهلهج عسي ال هنآ مهريس فو

 الهاج نوكي لهخ اهلهج مسي ال : اولاق مهنا لوقي ذا ، هللا دمحب كيلع كنم

 ، لاحلا نم لاحب اهيلا غولبلا ىلع ردقي ال نم كلذب ىمسم اهنيعب اهب
 هيلع ردقي .ال ام ىلع ردقي ال امك ث ملعلا نم هيلع ردقي ام ىلع ردقي ال هنأل

 ردقي ال كلذكو ى هنم لمعلا ضعب ىنعي هنم تالآلا ضعب طقسل س لمعلا نم

 طوقسل لوقلا نم هيلع ردقي ال ام ىلع ردقي ال هلمع ىلع ردقي ال ام ملع ىلع
 ٠ مالكلا ىف هنع ناسللا مكح

 نم هيلع ردقي ال ام ملع ىلع ردقي اال كلذك رصبلاو عمسلا ف كلذكو

 ملع ناملع ملعلا نأل ع لاحم .ال هيلا كلذ غولبب الا تابستكملا

 لقعلا ةحص هنا ليقف ةيزيرغلا ملع اماغ ڵ باستكا ملعو ةيزيرغ

 ء تالوقعملا هب لنقعيو س تامولعملا هب ملعي ىذلا ناسنالا ف

 ء ةيزيرغلا ملع ىلا تاغلابلا تايداملا تامولعملا عيمجغ باستكالا ملع امأو

 نم لاحب ناسنالا نم .الو ، ناسنالا ف هبحاص نع نيملعلا دحأ ىنغأ الو

 لقعلا مكحو ث ملعلا مكح لطب لاح ىف هبحاص امهدحأ مدع ىتمو ع لاحلا

 املاع نوكي نأ الا زوجي ال هنأ ناسنالا ةفص نم هنأل كلذ ف ناسنالا نم

 ىوس وهو س هاوس وه ملعب ملاع ح لقعي لوتتعمل القاع ع هملع هيلا غلاب مولعم

 القاع نكي مل لقعلا :رون هبلق مدع ىتمو ع هلقع بيكرت هيفو هيغ ىذلا هبلق

ىدتتلاب هيلا اهغولبو تالوقعملا هتدهاشم هلقع رون مدع ىتمو ص ادبآ لوقتعمل



_ ٢١٢ 

 هذهو ث لاحب القاع الو اهل املاع نكي مل س اهبوجوو اهكرد ىلع هب ردقي امب

 ىواسي الئل ص لقعلا ةجحب كردي امم انعم اذهو ث ملهك نيقولخملا ةفص

 لطاب اذه ريغو ث هقلخ نم ءىشب الو س هقلخ نيبو ىلاعتو كرابت هللا نيب

 اذه ىلع الا جرخ ام نآرقلاو ليجنالاو ةاروتلا ىف المجم ءاج ولو ك انعم

 ٠ ليوأتلا حيحص ف

 بطاخملا ىرجيو ث هبطاخي نمع هلتعي امب بطاخم لك بطاخي امناو

 زوجي الو ى هبطاخي ام نع لقعي ام ىلع ةدايزلا نع هبطاخ نمل هتبطاخم ىف

 ىف الو س مهتابطاخم ىف اومزلي نأ انعم نيملسملا ىلع الو ءاملعلا نع

 ء تالوقعملا ف زوجي ال ام مهراثآ ىف الو س مهريس ف الو ، مهتابناكم

 ٠ هومزلآو هم اوبطوخ ام ليوأت امناو 6 مودعم وه امو

 ء هلقعو كلذ مهنم لبن نم ةفرعمب كلذ ريسفت نع اوفتكا دنت ناك ناو

 هتغلب نم ةلمجلا هتفرعم مزلي هنأ هاوس زوجي .ال هنأ مهعم حص دن املو

 دق اهب دحاج وأ ، لاحلا نم لاحب كلذ ريغ ال اهنجح هيلع تماقو ك اهتوعد
 امناو ، ةمالسلا لاح ىلا كالهلا لاح نم جورخلا هيلعغ 5 اهراكناب كله

 ذا س هريسفتو هيف ةجحلاو س هنيبتو فرحلا اذه ى داهتجالا انسفنأ انمزلآ

 نبملسملا راثآل ، ءافعضلا نم نيلوآتملا ةماع هيغ كله دق هنآ انيسثخ دق

 نكلو ث كلذ ف ماعلاو صاخلا ماكحأ ةفلاخمبو لالضلا ليوأتب ، ءاملعلا

رفغتسن نحنو { هماكحألو هل لهجلاب كلذي ىلتبم نمم نحن انك ذا و ه انكردأ



_ ٢١٣ 

 لمع وأ لوة نم هريغ نم وأ كلذ نم هاضر هيف انفلاخ ام عيمج نم هللا
 ١

 . نيد وآ ىأرب ك ملعب وأ لهجب ةين وأ

 ء راثآلا وأ ، ةنسلا وأ باتكلا ليوأت ف مالسالا لهآ رشاعم هللا هللاف

 هنا اندنع فرحلا اذه ناف س تالالضلا ليوأت نم راصبألا ىوذ ليوآت ريغب

 ّ مكراصبآ هيغ اوضمغأغ ، هللا ءاش ام الا س سانلا نم ريثك هيغ هات دق امم

 ّ مكراكفأ نم ةحصانملاب هيغ اودهتنجاو ء مكراثآ حيحص ىلع هوضرعاف

 كالهلا نم هللاب ذوعن ، كالهلا كلذ ىف ناخ ، رومألا رهاوظ اوغتبت الو

 نود فو ُ ريسفت ىلا جاتحي ال امع رومألا رهاوظ نم قحلا قغاو نم لك الا

 ٠ ةيادهلاو رصبلاب هيلع هللا نم دق نمل ةيافك هللا ءاش نا اذه

 ىلاعت هللا ءاش رمألا اذه لهجي بلق رون هل نمم ادحأ نأ ملعأ الو

 نع نيدهتجملا ءافعضلا بولق ىمعأ دق نوكي نأ ناطيشلا فاخآ امئاد

 كلذك وهو ث مهنيد لصأل الصآ هنولعجي مهنأل ء هجولا اذه ق قحلا ةباصا

 ىف داهتجالاو ديدسنتلا هجو نم هللا ودع مهءاج نيآ نم رظناف س ههجو ىلع

 ، قيض ىف قحلا ةقفاوم الا ءايشألا ميمج ف زوجي سيلو ث مهنيد لصأ

 ٠. باوصلل قفوملا هللاو ةعس اف الو

 تضم دتو ث هيلع كليلد نمو اذه تنأ تكردأ نيآ نمغ : ليق ناغ

 ريغب تاعامسلاو تاديلقتملاو تاباوجلاو ريسلا ىف راصبألا ىوذ نع راثآلا

٠ ةلمجلا لهج عسي ال هنآ مهنع تتيث امنا مهناو اذهل ، ريسفت



_ ٢١٤ 

 مهعامجا هنآ مهنع اذه انذخآ اهليج عسي ال هنأ مهعامجا نمخ : هل ليق

 { اهل ملعلا دعب الا الهاج نوكي ال هنأو ث اهملع دعب الا اهلهج عسي ال هنأ

 ىذلا لهجلا هب هللا دبعت ام لصأ ى اهل الهاج دبألا ىلع نوكي الغ الاو
 لوت نمو ث لئاقلا اذه ىلع هب جتحي ام برقآ نم اذهف س هب الهاج نوكي

 اندنع ليوآتلا ىف حصنف & ( اهعسو الا اسفن هللا فلكي ال ) : ىلاعت هللا

 غولب ىلا هل ةنناط ال هنأ انعم حصف ك هنيد نم هب اهدبعت اميف اهتقاط الا

 قيطي ال ام هجوب هيلا هغولبو هملع ةدهاشمب ملع الا ءايشألا نم ءىش ملع
 ءىش ىف اذه تبث اذاف ، هقيطي ال ام لاح فلكي نأ ىلا جرخف الاو ، هيلع

 انلق امم هيلع ردقو هيلا غلب اذا هملع هفلكو ك هابإ هفلك ىذلا هللا نيد نم

 اذا هيلع انعمجأ ام لطب هيلا غليب مل ام ، هلهجب روذعم هنأ هيلع انعمجأو

 ضعب ىلع انعامجا نمف ، هيلع انعمجأ ام ريغ هيخ همزلي نأ هلثم ف انعم تبث
 ء هلثم ف هلثم تبث هيلع ةجحلا موقتو ع هغلبت مل ام هلهج هعسي هنأ صنلا
 اذه ريغ زواج اذاو ث ىلاعتو كرابت هماكحأ ف الو هللا نيد ىف قرغ الو

 كرابت فالتخالا همزل اذاو ث ىلاعتو كرابت هماكحأ ىف فالتخالا هانمزلأ

٥ ٠ وجول ١ نم هجوب اذه انعم زوجب الو 6 ميكح ريغ هنأ ٥ ٠ انمزلآ ىل اعتو



_ ٢١٥ 

 رشع ىناثلا بابلا

 عسي ال امو هلهج عسي اميف

 نيدلا مولع : هنع هللا ىضر ىبرغملا ىفاكلا دبع رامع وبأ خيشلا لاق

 ٠ ديحوتلا ةلمجب ىتأي نأ الا هعسي الخ لقعلا حيحصلا فلكملا غلب اذاف ع نيع

 ىلا اهلهج عسي ديحوتلا نود ىتلا ضئارفلا لثم : ىناثلا مسقلا

 . اهكرت الو اهلهج مسي الف قاضو تقولا ءاج اذاف ، اهتاقوأ ءعىجم

 ىولبلا عقت مل ام هلهج عسي ث مارحلاو لالحلا لثم : ثلاثلا مسقلا

 اكلاه كلذب نوكيف اللحم مرحي وآ هلحي وآ امرحم لحأ ادحآ قفاويف هب

 لثم ثالثلا هذه لهج عسي الغ ، لالحتسالاو رارصالاو كرشلا الخ ام

 ٠ تامرحملا رئاس

 ابرلا ميرحتو ، ههوجو ىف صاصقلا فيرصتو ثيراوملا مسق كلذكو

 عسي تامرحملا نم اذه لاثمآو ك ريزنخلا محلو مدلا و ةتيملاو 6 هيناعم ق

 ٠ هجوأ ةثالث دحأ مسقل ١ ق مهعسب ال ى ذلا و مسقلا اذه لهج

 لحي وأ لوقلاب هللا لحأ ام نومرحيغ بذكلا هللا ىلع اولوقتي ال نآ

. لوقلاب هللا مرح ام



_ ٢١٦ 

 لعفلاب هللا مرح ام اوقرافي نآ ىناثلاو ٠

 ليلحتب هناحبس هللا نع مهربخت ىتلا ةجحلا فداصي نأ ثلاثلاو

 هذه دحأ ىف اوعقو اذاخ س اهوحن اونفتلب الو اهل اوملسي الغ © ميرحت وأ

 ٠ ملعأ هللاو مهل عساو ريغ كلذف ةثالثلا

 نع هتلأسو : ناهبن ىبأ رصان خيشلا باوج نمو : ةلأسم وهب

 3 عومسم عرشو عوبتم لقع نم ذوخآم دبعتلاو ٠ فيرشلا رثألا اذه ريسفت

 عنمي ال اميغ عومسم عرشلاو س عرشلا هنم عنمي ال اميف س عوبتم لقعلاف

 فيلكتلا هجوتت كلذلغ ، لقعلا هنم عنمي امب داري ال عرشلا نأل ، لقعلا هنم

 ة ةيعرلا ماكحألل الوصأ نوكي .ال ةيلقعلا ماكحألاو ث هلقع لمك نم ىلا

 كلذ ىل نيب لضفت ؟ ملعأ هللاو ةيلقعلا ماكحألا ةيعرشلا ماكحألا هبشت الو

 ٠ كركغ رونو كردص هللا حرش هحرشاو

 هتدابعب هدابع دوعن ىلاعت هللا نأل هرهاظ ىلع اذه نا : باوجلا

 ٠ لتعلا نم ةجحلا هب موقت ام ىناثلاو

 6 ملسو هبلع هللا ىلص عراشلا هم ءاج ام هنمو ىليزنت وه ام هنم كلذو

تماق ام هنمو ح ىآرلا هيغ زوجي ايأر وآ اعامجا ءاملعلا نع ءاج ام هنمو



_ ٢١٧ 

 لوصألا نم مهلوقعب ءاملعلا هطبنتسي ام هنمو ث لقعلا نم هتفرعمب ةجحلا

 اهنم مسق ةعيرسثلا تراصغ هب هوتقحلأ ىأرلاب لوقلا هيف زوجي ام هبشأ امغ

 وأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنس نم وآ ليزنتلا نم هللا نع ىعامس

 هنأل ىعامسلا مسقلا ريغ نم هلصأ هجولا اذه نكلو ع ءاملعلا هيلع تعمتجا

 . نيلصألا نم سايقلاب وآ ليوأتلاب مهلوقعب هوطبنتسا دق نوكي نآو دبال

 فلاخي ام هيف قحلا نوكي نأ زوجي .ال \ عومسملا عرشلا نآ كسنالو

 زوجي ال هنأل ك الطاب الا حيحصلا لقعلا هاري ال امم نوكي نأ وهو ، لقعلا

 نأ نكمي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآو ، اكيرش هلل نآ عرشلا دري نآ

 ةجحلا هب موقت امم سايقلا اذه ىلعو ٠ هب ءاج ام ريغ قحلاو قدصلا نوكي

 ٠ قحلا وه هنآ عرشلا ىنآي الف لطاب هنآ لتعملا نم

 ميرحتك هب مهدبعتي ال وآ هدابع هب هللا دبعتي نآ لتعلا ىف نكمي ام امأو

 هدوروب عنمي .ال لقعلاف ؤ عرشلا هب درو هجو ىآ ىلعف . ءىش ليلحتو ءىش

 فلخك ى هلطابب لقعلا نم ةجحلا هب موقت ام باجياب عرشلا درب نأ امناو
 ةجحلا موقت هللا تافص باجياب هديحوت ىف فالخلاو ، هديعوو هدعو هللا

 ىنعمو ث كلذ ريغ ىلا اهب ىلاعت هللا فصوي نأ زوجي ال اهنأ لقعلا نم

 اذا ىأ ث ةيعرشلا ماكحألل الوصآ نوكت ال ةيلقعلا ماكحألاو : هلوق

 كلذ هللا نع نوكي نآ لقعلا ق زوجي امم ءىش ف عرش ىلاعت هللا نم درو

هللا هزاجأ ول نأ ، ازاجم كلذ ف ءرملا ىآر ولو ىآرلا زاوج هيغ سانلل



_ ٢١٨ 

 ىوذ نم سايقلاب هديعول هفلخك هفالخب كلذ ق لقعلا مكح حصي الغ

 ىلع مهدعو امك رارقالا لهآ بذعي ال نأو س سانلا نم ةنسحلا قالخألا

 ٠ ةلاضلا مهلوقع تاسايقب رابجلا مهلعف

 ارمآ هلوسرو هللا ىضق اذا ةنمؤم االو نمؤمل ناك امو ) : ىلاعت لاقو

 همدعو هنوك لمتحي اميف لوقعلا تاسايق نأ حصخ ع ( ةريخلا مهل نوكي نأ
 وهف امهتفاوي ام امأو ، ةنسلاو ليزنتلا هيف فلاخن اميف الوصأ نوكي ال

 هزيجي ال اميغ لتعلا ىلع ىضقي عومسملا عرشلاو ع هل نالصأ امهو امهنم

 عرشلا ىلع ىضقي ال لقعلاو ع هتزاجا عومسملا عرشلا دري مل ول نا ، لقعلا
 دري مل ولو ، لقعلا هزيجي ال ماعنألا حبذ نأ كلذ ف لاثملاو ، عومسملا

 عرشلا ىضقو ، مرحي ىتح هيلع لقعلا ضقي ملف هتزاجاب عومسملا عرشلا

 ٠ هتزاجاب

 & اهعورخو اهلوصأ ةعيرشلا عيمج تالمجم ىلا ىضقي لمجم مالك اذهو

 ىفغ ث ( هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو ) : ىلاعت هلوق لثم كلذو

 تضقف حبذلا تصخ ةعيرشلا نكلو ، ملع ظفل هنأ لقعلا ىري ظفللا رهاظ

 ىناعم نم رهاظلا ىنعمب ، هماكحأ لقعلا ىري ام ىلع اهصيصختب ةعيرشلا

 دري ال عومسملا عرشلا نا الوآ هتلت ام فلاخي اذه نا تلق ناف ك ظفللا

 دري ال هنأ هانعم كلذ نأل ، تننظ امك رمألا سيل انلق لقعلا هيف عنمي امب

لطاب هنأل ڵ كلذ نع دري نأ زوجي ال هنآ لقعلا نم ةجحلا هب موقت اميف



 س ٢١٩

 امك هللا نع نوكي نآ زوجي ال هنأو ، هلطاب ىلع لقعلا نم ةجحلا موقت

 نأو هديعوو هدعو فلخي هللا نآو اكيرش هلل نأ عرشلا دري ال هنآ هانلثم

 نيب قرفلا مهغاغ كلذ هبشآ امو هلوقي ام فالخ ىلع قحلا نآو انيبن لسري

 ماكحأ ىهو ك لوصألا نم طابنتسالاو رظنلا هيغ هل زوجيغخ لقعلا هزيجي ام

 وهغ دراوتلا عرشلا تفلاخ ناو زئاج وهف ي ةعيرشلا فلاخي مل امغ لقعلا

 هفالخ زوجي ال امم ، ةجحلا هب موت ام الا انه دوصقملا وه اذهف ، لطاب
 . قيفوتلا هللابو

 ةريبك بكترا لجر نم ملع لجر ف : ديعس وبآ لات : ةلاسم ده

 اميف ، هيلع لاؤسلا ف فلتخي هنأ ىدنعف كلذ ف مكحلا اذه فرعي ملو

 ٠ بكر امم ةءاربلا مكح نم همزلي

 ال : لاق نم لاقتو ، ىلو ريغ وآ ايلو ناك لاؤسلا هيلع لاق نم : لاقغ

 هيلع ناك ايلو ناك نا : لاق نم لاقو ث ىلو ريغ وآ ايلو ناك هيلع لاؤس

 اريغص هبكترا ىذلا ناك ناغ : تلق ؟ ىلولا ريغ ف هيلع لاؤس الو لاؤسلا

 ىنعمل كلذك هنآ ىعم جرخي لاق ؟ ةريبكلا لثم لاؤسلا ىف فالتخالا هقحلي له

 لاقو ع ىلو ريغ وآ ايلو ناك هتباتتسا هيلع نآ ىعمو س كلذ نم ةباتتسالا

 ٠ ىلولا ىف الا هيلع سيل لاق نم

 اذا اننؤوملعي انخابشأآ ناك : ناليغ نم مشاه لاق ة ةلآاتم 7

ىف وآ ةيآلا ف وآ ضعب مرحيو مهضعب لحي امم ءعىشث ف سانلا فاتخا



_ ٢٢ . 

 نم لالحلا فرعت ىتح تاهبسثلا نع فقغ ضعب آربيو ضعب ىلوتيف ةءارب

 ىف نيملسملا لوق ىلوق كلذ دنع لقو س قارفلاو ةيالولا كل نيبتو ، مارحلا

 لعجت الو مهنم انناغ نيملسملا ىأر عمتجا امغ ع مهنيد ىنيدو رمألا اذه

 لحتو ث رصب ىلع آربنو ى رصب ىلع ىلوتنف قحلا كل نيبتي ىتح قرخ ةلجع

 & تاقثلا و ملعلا لهأ نيملسملا لأسأ ىتح فقاو انأ لقو ى ملعب مرحتو ملعب

 هللاب ملعملا لهأ نيملسملا لضافأ قدصلا لهأ دنع نكف سانلا فلتخا اذاف

 ٠ هللا ءاش نا قفوت هلوسر ةنسو هباتكو

 وأ قح تابثا وأ ةءارب وآ ةيالو ف ءىشب ناد ميفو : ةلأسم دج

 ، هنم هللا رفغتسأ انأف اطخ كلذ نم هب ناد ام ناك نا لاقو ي لطاب لاطبا

 هللا نيد ف ةطخلا نم ناك ناو كلذ هلآ هبونذ نم ةلمجلا ىف هنم بات وأ

 ٠ ؟ ال مأ هب ةنونيدلا ىلع هتماقا عم كلذ هداقتعاب هللا دنع املاس نوكيأ

 نيدلا عضوم ريغ ىف اهنا ةنونيدلا ف ليق دق : ىصورخلا ناهبن وبآ لاق

 ءىطخملاو ، ىآرلا هيغ ءاج ام وآ لطابلا نم ءىش ق اهب ناد نم ىلع مارح

 هرفغتساخ ةلمجلا ىف هبر ىلا بات ناغ ، اذه ىلع هللا نيد ف قحلا هجول

 اميف هئاقبل هلاح ىلع وهغ ، هنع مجار ريغ هيلع ميقم هنأل ، هيزجي الغ هبنذل

 هب ام ىلوأغ كلذك ناك نمو س نيد ق هل كرات ريغ هلاب ىف هل امزال هيف نوكي

 مدع عم ةبوتلا نوك هل حصي ال ذا ى هبونذ ىلع رصأ نم مكح فق نوكي نأ

٠ ةبوألا بوجو



 س ٢٢١

 رانلا ال! ةرخآلا ىف هل سيلف تومي ىتح رارصالا مسا همزل نمو

 ٠ هللاب ذايعلاو

 جرخي نأ ىسعف هللا دنع أطخ ناك نا هيف ةطيرشلا ىلع بات نا امأو

 ىجريغ كلذك ناك نمو ي هيلع رصم ريغ هنألا هبر ىلا هسفن ف هب ةنونيدلا نع

 نكلو ى املاس نوكي نآ عامسلاب الا ةجحلا هب موقت ال اميف هللا نم هل

 امع وأ ، هنع لاؤسلاب ةبوتلا عم هيخ ناد اذا لوقلا رثكأ ىف لب عامجا ف ال

 هيف زوجيف رخآ لوق ىلعو ، هعم حص ام ىتم هيلع ام ءادأل هنيد ىف همزلي

 ، لدعلاب هكرت نكمي امم هنأل لهجلا هل هبوكر ف رذعي ال نأ لصألا ىف همارحل

 ةرورض ام ريغ نم هماكحأب ةفرعملا لبق هيلع همادتقا ىف لجعت دقو كنالو

 فالتخالا ىنعم هقحلي نال ىآرلا ف زاجغ س هلثمل هزاوج لاحلا ف بجوت ةيعاد

 هناف ، لقعلا قيرط نم ةجحلا هب موقت اميغ ال \ عضوملا اذه ىف ىأرلاب

 ىف هب ةجحلا مايقل هلهج عسي ال امم هنأل لهجلا ىلع هبوكر ف هل ةمالس ال

 ٠ لابلا ةهج نم هبلق ىلع رطخ وآ هعمس نم ىلع لاحلا

 هل امم هنأل ، هيغ هيلع ءىش الف لطابلا لاطباو قحلا تابثا ى امأو

 هب هل سيل امل ءافتقالا هجو ىلع نوكي نأ الا هل هموزل عضوم ف هيلع وأ

 قحلا هدارم ناك نا مثالا نم هعم هتعارب ىف ىأرلا هنحلي نأل زوجيغ ث ملع

 اطخأف لطابلا هدارم ناك ناو ى هيلع وآ هل اميغ هيردي ال ثيح نم هقفاوغ

ىلع نوكي نأل هدارم ىف زاج ىأرلا وآ نيدلا عضوم ف قحلا نم هريغب



_ ٢٢×٦× 

 ربن وآ عفن ف رش وأ ريخ نم ىون ام هيلعو ىون ام هل نأل ، هداسف

 ٠ كل ذ ق رظنيغ ٠ ملع آ هلل ا و

 هللا مرح اميف هكرت مهيلع ام امآو : ةربتعملا باتك نم : ةلاسم ذه

 هللا مرح ام لكو ث مارحلا جورغو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم مهيلع

 هلعف الو هبوكر مهعسي الو هتمرح لهج مهعسي وهو رانلا هلعغ نمل دعآ امل

 . مهلهج لاح ىف

 مرح وأ هباتك ىف ىلاعتو كرابن هللا مرح ام لك نأ انعم : هريغ لاق

 ناكو ، كلذ هبشأ امو هتمرح عامجالا ف تبث وأ هتنس تابثا ىف هللا لوسر

 لهجلاب هبوكر زوجي ال مارح وهف ةلثامملاو ةهباسثلا ىف هنم دشأ وأ هلثم

 ىلع الا الهاج هملعي الا هعسي ائيسث ملعي مل نم ىمسي الو ت هل ملعلاب الو
 ٠ هسفن هب لهاج هنآ هانفصو ام

 تامرحملا ىف ليق دق هنأ انعمو ، لهجلا مسا هيلع مقي الغ هنيد ف امآو

 غلبي ملو : اهتمرح ملعي مل ولو اهبكري الآ هيلع نأ هب ناد ام لصأ ىف هيلع

 جورخ هل كلذ ةفلك ىف سيلو ث هريغ ىلا كلذ كرتي نآ ردقي هنأل كلذ ىلا

 ةرورضلا لاح هب لزني مل ام هريغ ىلا كلذ كرتي نآ ردقي وه لب ع ةقاطلا نم

 ءرارطضالا لاح ىف هل هللا لحآ امم .رايتخالا لاح ف هل زوجي ال ام ىلا

 وه امم كلذ هبشأ امو هب هللا ريغل لهآ امو زيزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم

كانح ف نكي مل اذاو ٠ هب ماصتعالا زارطضالا دنع هل زئاج هناخ ، هلثم



_ ٢٢٣ 

 ىنع رداق وهخ س تامرحملا نع هب مصتعي امم ادحاو هريغل ناكو رارطضا

 اهنم ملع اذا هقيطي ال ام تامرحملا كرت ف فلكم ريغغ ، تامرحملا كرت

 ح اهتفرعمب نيغراعلا عم اهل ةمرحلا ةجح ةفرعم هب كردي ىذلا مرحملا لصذلا

 لاح نع اهنع اهريغب هئانغتساو كلذ ىلع هتردق لاحل اهبكري الأ هيلعو

 هعسي مل اهبكرو اهكرتي مل ناخ ، اهكرت ةيلعغ اهكرت ىلع رداق وهغ ةرورذلا
 ٠ كرتلا ىلع ارداق ناك اذا هل ةجح ال كلذ

 اذاف ث اهب لمعلل ملعب الا اهل لماعلا .ردقي الف تالومعملل لمعلا امأو

 تيث اذاو ث اهب لمعلا نع ازجاع ناك اهل لمعملا ىلع ردقي هب ىذلا ملعلا مدع

 انفصو ام وحن ىلع كلذ بلط داقتعا ىف رصقي مل اذا هرذع تبث ءىشل هزجع

 كردي نأ ريغ نم تامرحملا نا. لاق نم لاتقو ث هنع بئاغ وآ هل رضاح نم

 & ةرابعو عامسب الا اهتمرحب ةجحلا موقت .ال لوقعلل ةجحب اهتمرح ةفرعم

 قرق الو ع هنيعب كلذ قرف ىلع ردقي الغ كلذ ملعب ةجحلا هغلبت مل امو

 اهلالح ملعي ىتح ءايشألا ميمج كرت همزل اذاغ ، اهمارحو ءايشألا لالح نيب

 هيلع رجح كلذ ف ناكو ث حابملا لالحلا كرتي نآ كلذ ف همزل اهمارح نم

 عيمجو ث مارحلا نم لالحلا عيمج ملعي نأ ، كلذ ف همزلو هلك لالحلا

 ٠ هيلع قيضيو هقيطي ال ام اذهو ماكحالا

 امم اولك اونمآ نيذلا اهبأ اي ( : لاقتغ لالحلا لكؤي نأ هللا زاجأ دقتو

مرح ام الا الالح ناك هلضآ نأل حايم ا وه لالحلاغ { ) ايبط الالح ضرألا ق



_ ٢٢٤ 

 ىنثتسملا مارحلا بوكر .الو لالحلا كرت هيلع سيلخ ع ءانثتسالاب مهيلع هللا

 تالوكأملا نم هل احابم لالحلا بكري نأ هلو ى هب ةجحلا هتغلبو هيلع ردق اذا

 نأ كلذ ف هيلع سيلو ، تاحوكنملاو تابوكرملاو تاسوبلملاو تابورشملاو
 ء مارحلا نم لالحلا ةجح مقت ملو ى لالحلا قحلا قفاو اذا لالح هنأ ملعي

 اذا اهمارح وآ اهلالح نم اهلك ءايشألل كرتلا هجو نم الا لقعلا ةجح نم

 رحتم هنآ ىلع مارحلاو لالحلا نم بكر ناف ، امارحو الالح اهيغ نأ حص

 نم ةبوتلا دنتنعم س كلذ ملع بلطل دتتعم ح مارحلا هنم كراتو لالحلا هنم

 كلذ هيلع قضي مل % تامرحملا ىلأ تاللحملا نم هبكري امه فلاخ ام عيمج

 ٠ كلاه كاسثلاو ملاس لئاسلا نأل اكلاه نكي ملو

 هيلع ردقيب ام عيضي وآ ث هطعبب ملخ هب ملعلا همزل وأ هبكرف هكرت همزل دق
 % هكرتن هل زوجي .ال امم هكرنبي امو كلذ نم ىتآب ام لصأ ىق ةبوتل ا داقتعا نم

 ىف هللا ىلع كلهي ملو هب هللا هدبعت ام لصأ ف هبوكر هل زوجي ال امح وأ
 جرخي ملة % هنيعب هنم جورخل ا ىلع رداق س هبنذ ىلع رصم الا انعم هنيد

 . ( نوملعي مهو اولعخ ام ىلع اورصي ملو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل هنم

 ءىشلا نم ةيوتلاك هملع ىلا لوصولا ىلع ردقب ال امم ةلمجلا ق ةبوتلاغ

 روذعم ءىشلا نع زجاعلا و ى هل بتذ ال نمك بتذلا نم بكئاتلاو ح هنيعب

 نلف دوهجم ق ريصقت الو عا دخ ريغي ةحصانملا قدصي دهتجملاو 6 هنع

٠ هللا ءاش نا كلذ مهغاغ هتقاط قوف هللا هغلكي



 س ٢٢٥

 ةفرعم نم لهج عسي ال ام لكو : ةماقنسالا باتك نم : ةلأسم ده

 هيف ةجحنا هنم دلوتي امم اذه لاثمآو ، ديعولاو دعولا قيدصتو ديحوتلا

 ىناعم :فرع اذا هلابب كلذ رطخ اذا وآ ، هركذ نمم كلذ ركذ دنع موقن

 ملعي مل ناخ ع ربعم كلذ هل ربعي مل ولو اعم كلذ ملع هيلعغ ث هلاوحأو كلذ

 سفني ملو كلذب كله هانعم فرعيو هلابب رطخي وآ هل ركذي ام نيح نم كلذ

 ضنشثارغلا ملع نم كلذ ادع امو ، لهاجل الو ملاعل كلذ نع لاؤسلا ف

 ة هلهاج ىلع هلهج قاض هب لمعلا مزلو كلذ تقو رضح اذاخ ث ةمزاللا (

 ء كلذ ملع هل ربعي نمب .ةلصتم ضرأب ناكو س كلذ ملع هل ربعي نم دجو اذا

 هبوجو تنو ىف كلذ بوجو ملع دقو كلذ ملع هل ربعي نم هرضحي مل ناغ

 دق ىذلا كلذ ىدؤي نآ هيلع ناك ههجو ىلع هءادأ الو كلذ ريسىقن ملعي الو

 . نع لاؤسلاب ةنونيدلا همزلو ث هلقع ف نسحي ام ىلع هضرغ روضحب ملع

 .٠ ههجو ىلع هيدؤي ىنح كلذ ةدايع ملع

 ناك كلذ هل ربعف سانلا نم ناك نم انئاك كلذ هل ربعي نم ىقل اذاف

 ناو ى كسلا ىلا عجري الو هملع دعب كلذ لهجي نأ هل زجي ملو س ةجح هيلع
 تقو نع لاؤسلاب ةنونيدلا داقنعا هيلعف ضرفلا كلذ روضح تت و فرعب مل

 ىف نسحي امب هضرغفب ملع اذا كلذ ىدؤي نأ هيلعو ى اعم هريسفتو هروضح

 نم هيقل اذاف هيلع ردق نم لك كلذ نع لآسيو بجي ىذلا هتقو هنأ هلتع

 كلذو ع ةجحلا هتمزل كلذ ىلع هفقوأف سانلا نم ناك نم انئاك كلذ ىلع هلدي
( نئازخلا _ ١٥ م )



٢٢٦ 

 بوجو لهج ناو ث كلذ ىف لمعلاو ث مايصلا تانوأو ةالصلا تاقوأ لثم

 نم دجب ملو ث امهب لمعلا ريسفت لهجو امهتقو لهجو ث مايصلاو ةالصلا

 هلتع ىف نسح ناخ ٠ هيلا كلذ ىلع مدقت نكي ملو ث هل هربعيو كلذب هربخي

 ناق ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر نيدو ىلاعتو كرابت هللا نيد ف هيلع نأ

 ٠ ملعأ هللاو هقلخ ىلا هلسرأ ىذلا هلوسر نيد دارأ هلعل : رظانلا

 نسحي ام ىلع كلذ ىدأ نادبألاب المع هب هللا هدبعت اميف هقلخ ىلا عجر

 عمسي ملو ، كلذ ملع هيلا مدقتي مل اذا كلذ لهجب اكلاه نكي ملو هلقع ف

 هيلع نأ هلقع ف نسح ناغ ؤ هب لمعلا تنو رضحو هتقو بجو ىتح كلذب

 اضيأ كلذ نسح دن تاقوألا نم تقو ف ىلاعتو كرابت هللا نيد ف المع

 نيدي هنأ الا كلذ ريغ هيلع سيلخ هلقع ىف نسحي امب كلذ لمعف هلقع ىف

 هب هدبعت ام عيمج نم هقلاخ نيد ف همزلي امع لا سلاب

 6 ندبلا نم ةحصو قيرطلا نم نامأب جورخلا ىلع ارداق ناكو كلذ ىلع هل

 ٠ بعتلا نم هسفن ىلع اهب نمأي ةلحارو ، بطعلا نم هسفن ىل هب نمأي دازو
 هعسي ال اميف جورخلا هيلع ناك هتعجر ىلا مهب موقي امو هلوعبي نمل عدي امو

 لاؤسلا داقنعاب الا املاس نوكب الو 6 هنيد نم هملعب الا ملسي الو 6 هلهج

انئاك كلذ هل ريعي نم دجو ١ ذاف هنرضحب هل ه ريعي نم دجي مل ١ ذ ا هنع



_ ٢٢٧ 

 ق نيدلا سامتلا ق جورخلا هيلع امناغ .ء ةجحلا هي هيلع تمان ناك نم

 ٠ اهل نيرمعملا مدع دنع اهنع لاؤسلاب ندب مل اذا اهي كلهب ىتلا تابجاولا

 رذعلا عوطقم ريغغ ةجح هيف رجافلا دحاولا ةرابع هيل نكي مل املك امآو
 رابلا دحاولا ةرابع نم ةجحلا هب هل مقت مل ام لكو ، هيخ جورخلا نع
 سيل وآ ادبآ لاؤسلا ىف سفنم هنع لئاسلاغ ث رفاكلاو نمؤملاو رجافلاو

 هيغ جورخلا همزلي .ال اميف جورخلا همزلأ نمو ث هيلا الو هيغ جورخ هيلع

 . رفك دنغ مهمزلي ال ام مزلأ نمو ، همزلي ال ام همزلآ دغغ

 5 هبوجو هلقع ىف نسحي ام تقو ف هموزل هلقع ىف نسح دق ام ىدأ اذاف

 كلذ ف كلذ نع لاؤسلاب نادو ث هلقع ىف كلذ ريسفت نم نسح ام ىلع

 نم الو راب نم رثآ نم الو .ربخ نم كلذ ملع هيلا مدقت نكي ملو ، تقولا

 جورخلاب كلذ ملع سامتلا هيلعو ملاس وهخ ، رخأتسم الو مدقتم الو ، رجاف

 ههجو ىلع كلذ ىدآ دق ناك ناغ كلذ ملع اذاف ، ههجو ىلع كلذ ةيدأتل

 ىلع كلذ ىدأ دق ناك ناو ص هللا هنتغو دننو ث ةبناع الو هيلع لدب الف

 ىلع كلذ ةيدأت هيلعو ص لاح لك ىلع كلذ ى ةكلهلا نم ملاس وهف ههجو ريغ

 لدبو س هرمآ نم لبقتسي اميغ هل نيربعملا ةرابعب كلذ ملع دجو اذا ههجو

 كلذو ث هيلع عمتجملاب كلذ سيلو ث ملعلا لهآ لوق رثكأ ف ىضم ىذلا كلذ

٠ لدبلا ىف



_ ٢٢٨ 

 هل سيلو مزالخ ههجو ىلع كلذ ملع دعب لبقتسملا ىف كلذ ةيدأت امأو

 5 رفاك وآ نمؤم وأ رجاف وآ راب نم هملع ام ثيح نم كلذ ملع نع عجري نأ

 هل رتنأو ث نأدبألاب المع هيلع نأ هقلاخ نيد ف هلقع ف نسحي مل ناو

 5 ديحوتنا حيحص نم هلابب رطخ ام حيحصب هللا دحوو نادو ص ةيبوبرلاب

 ث ةيصعملاو ةعاطلا لهأل ، ديعولاو دعولا ماكحأ نم هلابب رطخ امب رقأو

 بجي امو ص هقلاخ نيد ف همزلي ام عيمج سامتلاب ةنونيدلا داقتعا هيلعف

 دعولا هتلاخ نيد ىف هل هب بجي امو س هكرتيل ديعولا هقلاخ نيد ف هيلع

 ربعي اربعم دجي ملو داقتعالا اذه دقتعاو نيدلا اذهب ناد أذاخ ى هيدؤيل

 ملو ، طق ةضيرغ هلل دؤب مل ولو ملاس وهف ، ةجحلا هب هيلع موقت ائيسث هل

 هنأ هلقع ىف نسح ام ءايشألا نم كرتي نأ هيلع كلذكو س طق امرحم هلل كرتي

 هنأ هداقتعا ىف هيلعو ث هقلاخ هب دبعت ىذلا هقلاخ نيد ف هيلع روجحم

 عيمج وأ ى هب لمعلاب هدبعت ىذلا هنيد نم هكرت ام عيمج نم هللا ىلا عجار

 هلثمو اذه ىف لهاجملا ناد اذاخ س اذه هلهجب هبكتراف هكرتب هدبعت ام

 ىف رصي ملو لالض نيدب هرومأ نم ءىنن ىف كلذ مم ندي ملو ى لاؤسلاب

 هعسي ال ىذلا بابلا اذه ف ملاس وهغ اهلهج ولو هللا ةيصعم ىلع هداقتعا

 هلل ىدؤي نأ ريغ نم كلذ ىلع تام ولو ث ادبأ نادبألاب لامعألا نم هلهج

 نسلا غلاب ةنس فلآ ةئام كلذ ىلع سناع ولو ك امرحم هلل كرتي وأ ، ةضيرف

 هيف ةجحلا موقت ال ام عيمج ىف هل نيربعملا مدع اذا ، لقعلا حيحص

نم ةبجاولا ضئارفلا عيمجل عماج لصغ اذهف ٠ هللا نيد ىف عامسلاب الا



٢٢٩ 

 بوجوو ث اهبوجو ىناعمو اهيناعم فاتخت دتو نادبألاب ةدابع اهب دبعتملا هللا

 . اهملع بجو ناو اهضرف بوجوو ،“ اهضرفو اهتقو بجو ناو ، اهملع

 ٠ لوطب كل ذ ريسسفتو

 ىتأغ نادبألا ضئارغ نم ةضيرفب هيف لمعلا همزل لاح لك هنآ ريغ

 نم هجوب كلذ لهجف س تقولا كلذ ىف هب لمعلا عم هملع لهج هعسي .ال لاح

 اعيضم هلهجب نوكيو س ضرغلا كلذل ايدؤم هب نوكي .ال ىذلا لهجلا هوجو

 لامعأ نم ملعلا كلذ ى هل نيربعملا مدعو ملعلا كلذ لهجف ، ضرفلا كلذل

 كلذ ف ملعن الو كلذ ريسفت ىضم دقو ، هليبسو هلاح اذهغ س نادبألا

 عسي ال امو هلهج عسي ام ماكحأب ءارصبلا نيملسملا ءاملع نم دحأ نيب افالتخا

 ىلا لامعألا نم نادبألاب ةمزاللا ضئارفلا ادع امو س نيدملا نم هلهج

 كلذ ملع لهج هل عساوغ ث نادبألاب اهل باكترالا نم مراحملا نع ءاهتنالا

 هلهج لاح ف هداقتعا ىف ارصم نوكي وآ ، هميرحتب ملعلا دعب هبكري مل ام
 مدقتي ملو ، مارحلا نم ىتأ ام ىلع رصي مل اذاغ ، بكترا ام ىلع مارحلاب

 هيف هللا ىلع عدت ملو ى ناك نم انئاك سانلا نم دحأ نم كلذ ملع هيللا

 نيربعملا مدع اذا مارحلا بكر ناو ملاس وهغ ع لطابب هيغ ندي ملو ث ابذك
 هتربخأف ةجحلا هتيقل اذاف ى مارحلاو لالحلا نم هيف قرفي امو ، كلذ هل

 ء لعف وأ لوقب لهجلا ىلع مارحلا نم ائيس ىتآ دقو ، ناك نم انئاك كلذب

قلي مل ام ملاس وهخ ةرابعلا مدع قيرط نم .الا روذعم ريغ كلذ ف ناكو



 س ٢٣٠

 امم هل نيريعم ١ دجو اذا لصأل ا ف هعسي ال ايكنرم ناك ولو % هل ريعمل ١

 . عامسلاب الا ةجحلا هيف نوكت ال

 ىبص نم نيربعملا نم ناك نم انئاك كلذ هل تربعغ ةجحلا هتيقل اذاغ

 نم كلذ ملع دجو اذاغ س موسرم رثأ فف كلذ دجو وآ س هونعم وأ كرنم وأ

 اميغ هنيعب هنم ةبوتلا هيلعو س كلذ نيح ىف كلذ ملع هيلعف هوجولا هذه دحأ

 اهنع عجري نأ مراحملا نم هلل بكر اميغ ةجحلا هيلع تماق دقو ء ىضم

 باكترا نم مدقت دن امم هنم ةبوتلا ى هيلع عضوملا اذه ناكو ث اهنيعب

 ةبجاولا ضئارفلا ةيدأت ىف ةجحلاب اقحال ء مثآملاو مراحملا نم بكر ام

 ٠ ناكملا ىلعو تقولا ىف ث نادبألاب

 ىف هميرحت وأ ملع ىف ةجح كلذ ملع هيلع نوكي الف لبقتسي اميف امأو

 ةرابعلاب ةجحلا هيلع تماق دقو ى لبقتسي اميف هنع ءاهتنالا هيلعو ع داقتعالا

 هبكري مل ام هلهج هعسي اميغ ملعلا ةجح هيلع ميقت ال تناك ناو ، كرتلا ىف

 ىف ةبوتلا تناك ى كلذ ميرحت هل نيربعملا مدعو ع هل لهجلا ف هبكر املغ

 امع ةلمجلا ىف لاؤسلاب ةنونيدلا عم هل ةيزجم ةيصعملا عيمج نم ةلمجلا

 هنم جرخي ىتح ص مارحلا نم هنيعب هبكر دق ىذلا كلذ نع هيزجت همزلي

 اميغ كلذب ةجحلا هتمزل ناك نم نئاك ربعم كلذ هل ربع اذاف ، هنيعب ةبوتلاب

 كلذ ملعب ةجحلا هيلع مقت مل ناو ى هبكر دن ىذلا بوكرلا كلذ نم همزل دن

. نيملسملا نم ةجحلا هيلع مقت مل ام هلهج هل اعساو لصألا ىف ناك ىذلا



_ ٢٣١ 

 هيلعو ث ملعلا داقتعاو ث ملعلا ةجح ريغ ءاهتنالاو راكنالا ةجح نألا

 هنيعب هنم ةبوتلا هيلع ناك هنيعب هبكر اذاغ ث هنيعب كلذ بكتري ال اميغ
 ةلمجلا ف ةبوتلا ىف هل اعساو ناك دق امك ةلمجلا ىف هنم ةبوتلا هيزجت الو

 اميخ كلذ ملع ىف كشلا ىف ةكله هيلع سيلو ث هل ربع نمم كلذ ملع مدع دنع

 نم ةجحلا هيلع موقت وآ ملع هعم حصي وأ كلذ دعب هبكري مل ام ليقتسي

 . نيدلا نم هلهج هعسي اميغ هيلع ةجح وه نمغ ي نيملسملا لونت

 رهاظلا نيملسملا ءاملع نم دحاولاب موقي نيدلا نم هلهج عسي ام ملعو

 ةجحب مايقلاو ملعلا نم مه اميف ةنامألاو قدصلاو ث ةرهشلاب ملعلا مهل

 امو ى نيدلا ف هيلع ممتجملاب سيلو ى نيملسملا نح لوقلا رثكأ اذه ىلع هللا

 هعسي امم ائيسث بكتري ملو نيربعملا نم ناك نمم ةرابعلا ةجح هيلع منت مل

 ناد ىتلا هتلمج ف لخدي امم هتلمجب هرارقا ى هميرحتب ناد امم هملع لهج

 لهجب قيض هيلع مقي الف ةكلهلا نم اهب ملسو ع اهب نمآو اهب رقآو ك اهب

 ةنونيدلا نم همزل ام الا هنيعب هنع لاؤسب ةنونيد همزلت االو ، كلذ نم ءىن

 همزلي ال امغ هلهج ىذلا اذه نم جراخ كلذف ، هملع همزلي ام عبمج نع

 نم ملعلا لهآ ةجح هيلع مقي مل ام ةلمجلاب ناد اذا ادبأ دارفنالا ىلع هملع

 ىلا غلب اذاف ، ملعلا ةحص هوجو نم هجوب كلذ ملع هعم حصي وآ س نبملسملا

 هعسي ملو ، كلذ ملع همزل نيملسملا ةجح هيلع تمان وآ س هجو ىأب كلذ ملع

 ءاملع نم ةجح ىه ىتلا ةجحلا مايق دعب وأ ء ملعلا دعب كشلا ىلا عوجرلا
٠ نيملسملا



 س ٢٣٢

 دقف ضئارفلا عيمج نم مالسالا ف ةضيرف لكو هنمو : ةلأسم دهب

 نيلوألا نم نايدألا لهأ عيمج كله امناو ، ماعلاو صاخلا اهيف ىرجي

 نم تالالضلا ليوأتب س نيدملا موي ىلا مهنم كلهي نم كلذكو ، نيرخآلاو
 نينيدتملا نم ادحأ نأ ملعن ال انأل كلذ ريغ ال ى ماعلاو صاخلا مكح قيرط

 ء هل ةصاخلا هوجولا نم هجوب لدعلا هيلع هقفاوي لصأب قلعتي وهو الا

 لمحي نأ زوجي الو س مومعلا ماكحأ ىلع لالضلا ليوأت لوأتملا هلمحي مث

 ملعن الو قفاوي اه عضوم ىف الا مومعملا ماكحأ ىلع تاصوصخملا ماكحأ

 . قحلا نيدلاب ملعلا لهأ نم دحأ لوق نم افالتخا اذه ى

 نيب افالتخا هيغ ملعي ال ىذلا عامجالاب حصن هنمو : ةلأسم ه

 تآيب مل ام هللا ةيالول قحتسم نمؤم ملسم ديحوتلا نم ةلمجلاب رارتتالا

 هعسي ال ام باكتراب وأ س هيغ كسنلا هعسي .ال اميغ كسب كلذ ضقني ام هنم

 لوق نم هعييضت هل زوجي ال ام مييضتب وأ ةين وآ لمع وأ لوق نم هباكترا

 ٠ ةين وأ لمع وأ

 ستخننب هنأ نيملسملا نم ملعلا لهأ نم عامجالا هنمو : ةلاسم دهب

 بجوأ ام عيمجل ايدؤم ناك ةلمجلاب رارقالا سفنب هنأ ملعلا لهأ نم دحأ

 كلذ ىف هلل ىلو كلذب هنأو ع لوق وآ ةين وأ لمع وأ ملع نم هنيد ف هيلع هللا

 مالسالا نيد مكح ف هللا دنع ناك كلذ ىلع تام ولو ع رايقالا كلذب نيحلا

٠ ةنجلا لهآ نم



. ٢٣٣ 

 رشع تلاثلا بابلا

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا ى
 نبتدحملا تادحأ ةفرعمو

 امهف ص ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ةماقتسالا باتك نمو

 نمآيب نآ ةردقلا دحو س كلذ ىلع ردق نم ىلع هللا ضئارف نم ناتضيرغ

 دلوتلا نم هنم فاخي ام داوم نمو ث كلذب هيلع موقي نمم هلامو هسفن ىلع
 ركنملا نع ىهنلاو س فورعملاب رمألا ىلع ةردقلا دجي ناك اذاف س كاذ نم

 ٠ ةعساو هل ةلاهجلا تناك ام فورعملاو ، تاركنملا ملعب روذعم وذ

 وه هعسي :ال ىذلا نيحلا نم نيح ى هلهج هعسي ال ام ناك ام امأو

 هل ىهنلاو ث هل .رمألا نم هريغ ىف كلذ ملع لهج هعسي ال كلذكف ث هلهج

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم كلذ لهج ناغ ث هيغ هيلع ةضيرف

 اميف كلذ لهج ناو ع اكلاه كلذب ناك هلهج هعسي ال اميغ هلهجب كلذ ميضغ

 نم اوعرب اذا ءاملعلا نم آريب وأ هبكار ىلوتي وآ هبكري مل ام هلهج هعسي

 حصي الو ىتآ ام ميرحتب نيدب كلذل ثدحملا ناكو س مهنع فقيو ث هبكار

 وأ ث هنيد ف هللا مرح ام لالحتسا نم ركنملا نم ىتأ امل لالحتسا هنم

 ةماتتا مهمزلت نيذلا ماكحلا نم وه نكي ملو ع هنيد ف هللا لحأ ام ميرحت

لطبب وأ س ادح لطعي وأ امكح هلهجب عيضيغ ى ماكحألا ذاقناو ، دودحلا



٢٣٤4 

 وأ 6 هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم هنم آربي وأ هبكار ىلوتي وأ هبكترب

 م اكحل ١ نم وهو امكح عيضي وأ 6 اح لطبب وآ هنم اقا همزل دق ١ دح لطعي

 ىهنلاو ، فورعملاب رمألا ىلع ةردقلا دح ىلع ناك اذا : لاق نم لاتو

 دت ىذلا كلذ ىف همزلي امع لاؤسلا داقتعا هيلع ناك كلذ لهجو ث ركنملا نع

 نم كلذ نأل ى ةيعرلا نم وأ امكاح وه ناك الحتسم وآ امرحم ناك هلهج

 ضمئارغلا نم ىهو ث اهلهج ىف هرذع امناو ، اهتلازا ةردقلاب هل تامزاللا

 ٠ كلذ نع لاؤسلا هيلعف ، هيلع

 عيضي وأ انح لطبي وأ ادح لطعي مل امف هجولا اذه ىف لاح لك ىلعو

 نم الا كلذ ملع ف هلهج عسي اميغ هيلع ةجحلا نوكت الخ ث كلذ همزلي امكح

 نيملسملا ءاملع نم وأ ، هعم حص هجو ىآ نم كلذ ملع هعم حصي ام قيرط

 نا كلذ ىف هل رذع .الو س ادعاصف دحاولا نم ةجح كلذ ىف هيلع ءاملعلاو

 ةضيرفلا هذه ءادأ هيف همزل دن اميغ الو س هيلع تماق اذا ةجحلا ف كشي

 اميغ انموق ءاهقف نم تاقثلاو ، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا .نم

 ، مهنيد ىف اناتن اوناك اذا اذه لثم ف ةجح كلذ نم هيف نيملسملا نوقفاوي

. هيغ نيملسملا نوقفاوي ىذلا نفلا كلذ يق ءاملع



_ ٢٦٢٣٥ 

 ليطبت وآ ، مكح عييضت وأ دح ليطعت ىلا كلذب لهاجلا راص اذا امأو

 ىتآ دق امييغ قحلا هل ربع نم عيمجو ث كلذ نم ةبوتلا هيلعغ ث هلهجب قح

 فقناولاك ء لطعملا بكارلا سيلو ث كلذ ىف هيلع ةجح هبكر وأ ، لطابلا نم هب

 وآ ث ادح هلهجب لطعملا ىلعو ث عيبضتلاو ليطبتلاو ليطعتلا نم ملاسلا

 ىف ملعن الو ، لاح لك ىلع لاؤسلاب ةنونيدلا امكح عيضملا وأ ث اقح لطبملا

 الطعم ابكار ناك اذا ، ةجحلا هبلع موقت لكلا نم ةرابعلاو ث افالتخا كلذ

 ٠ كلذ اف روذعم ريغ

 انئاد افقوتم ناكو ، انح لطيب وأ ، امكح عيضي وأ ادح لطعي ام امأو

 اذا اذه نع لاؤس داقتعا هيلع سيل : لاق نم لاقف ٠ ةلمجلا ىف همزلي امب

 ك لوقلاب رمألاو عنملاو ، هنم عفدلا هجو ىلع مقي امنا ، كلذ ىف رمألا ناك

 فقي وأ ، هنم اوعرب اذا ءاملعلا نم آربي وأ ثدحملا بكارلا لوتي مل امغ

 ءاملعلا نم الا لاح ىلع اذه ىف ةجحلا هبلع موقت الو ، عساو هل كلذف مهنع

 هيغ نوقفاوي اميف انموق نم مهنيد فق نينومأملا تاقثلا نم وآ ، نيملسملا نم

 ٠ نيملسملا

 ناكو ع ركنملا نم بكر امل الحتسم كلذ نم ركنملل بكارلا ناك اذاو

 وأ ء هللا نيد نم . أادتسا ام ةمرحب املاع س كلذ ةلازا ىلع ارداق اذه

موقت لب ، كلذ لهج هل عساو ريغف ةنونبدلاب هللا نيد نم مرح ام لالح



٢٣٦ 

 هنآو ث هنيد ىف هفلاخي امم كلذ نا ، هسفنو هلتع نم كلذ ىف ةجحلا هيلع

 ٠ كلذ لهجب كلاه وه و كلاذ لهج عمسب ال هنأ لوقلا رثكأ كلذو تاركنملا نم

 مرح ام لالح وأ هللا نيد نم لحتسا ام ةمرحب املاع نكي مل اذا اماو

 وأ س مارحلل لالحتسالا ليبس ىلع بكارلا نم كلذ ناكو ث هللا نيد نم

 { مرحملا ثدحلل لهاجلاك هيخ لهاجلاو ى دحاو هيف مكحلاف ، لالحلل ميرحتلا

 فرع نم دنع كلذ ىف قرف الو س ليطعتلا ريغو ليطعتلا ىف دحاو هيغ لوقلا و

 ص نيدلا نم كلذ ناك اذا ةنونيدلاب مرح ام مرحو بكارلا لحتسا ام ةمرح

 لحأ ام مرح اذا نيدلا مكحب كلذ قحليو س لاح ىلع كلذ هل زوجي الغ

 . هنيد ف هللا مرح ام لحتسا وآ ى هنيد نم هللا

 هل نبي مل ام نيلحتسملا ىف كاسثلا ىلع قيضي ال : لاق نم لاق دتو

 ءاملعلا نم آربي وآ ث ابكار ىلوتي وآ ے بكري مل ام هملع ىف مهلطاب ةحص

 فرع اذا لحتسملا ف مزلي ام لقأو س مهنع فقي وأ ، بكارملا نم اوعرب اذا

 قاضو س كلذ لهجغ ث هللا نيد نم همرح ام لالح وأ س لحتسا ام ةمرح

 قضي مل اذاو ص كلذ ىف همزلي امع لاؤسلل دانتنعالا همزلي ام لقأف ي هيلع

 ليطبت وأ س دح ليطعت ىلا كلذ ىف لصي ملو لوتلا اذه ىلع كلذ هيلع

 ةجحلا هيلع موقت نأ لوقلا اذه دايق ىلع ىل نيبب الغ مكح عييضت وأ ، قح
 نيملسملا نم ءاملعلا نم وآ ث كلذ هل نآب هجو ىأ نم هملع ةحص نم الا

. نيملسملا هيغ نوقفاوي اميف انمون نم مهنيد ف تاقثلا ملعلا لهآ وأ



٢٢٣٧ 

 ء نيملسلا ءاملع نم دحآ نع نيملسملا نم فيعضلا ةرابع نا : لوقنو

 اذا رذعلا هل عقو امنا هنأل ح ةجح هذه لتم ق نيملاعلا بر بانك ةوالتب وأ

 نم هيلع مدقت ام مم كنلا لاز نبريعملا نم نابيبلا عقو اذاف \ هل نيب مل

 لاؤسلا ف سضفنم ريغ هنأو : كلذ ىف كشلا هعسي ال هنا ليت ام عم هملع

 ٠ كلذ نع

 ، قح ليطبت وأ ، مكح عييضت وأ دح ليطعت ىلا كاسثلا راص اذا اماو

 هل ربع نم لكو ث لاح لك ىلع لاؤسلاب ةنونيدلا هيلعو هكاله ىف كىنالف

 ٠ نيربعملا عيمج نم ةجح هيلع ناك لاحلا كلت ىف كلذ

 ىلعف ي ماكحألا نم كلذ ف مزلي امو ، نيثدحملا ثادحأ ةفرعم هنمو

 ةلمجلا راكنا نم اهلهج هعسي .ال ىتلا ثادحألا نم ناك ام امأغ ، هوجو

 ثدحملا نم ثدحلا ناك اذاغ ، ةلمجلا نم اهنم ءىش ىف وأ س اهيغ كنلا وأ

 راكنالا وآ ، اهنم ءىش ىف وأ اهيف كشلا وأ ى اهنم ءىش ىق ال ةلمجلا راكنا ىف

 ديحوتلا نم اهب قحاللا ةلمجلا ريسفت نم جرخي امم اهريسفت نم ءىنل

 امم كلذ نم ءىش ف كوأ كلذ نم ائيسش ركنأ اذاف ڵ ديعولاو دعولاو

 فرعو ي هركذب عمس وأ ث هلابب رطخ اذا ى هل لهجلا الو هيف كشلا هعسي ال

 5 هلالض ةفرعم لهج هعسي الف كلذ نم ائيش ثدحملا ىتأ اذا كلذكف ے هانعم

 فرعي ام نيح نم هيلع بجاو هملعو ص هنع لاؤسلا ف سفنم ريغو هيغ كالو

نم رك ذم عمس وأ 6 هل ايم رطخ ١ ذ ١ كل ذكو ‘ كل ذ ىنعم ف رعبو 6٨4 هنم كا ذ



٢٣٨ 

 هعسي الغ هنم ءىش ىف وآ هيف كي وأ ، هركني وآ ، كلذ نم ائيسن دحجي

 ٠ ثا دحأل | ةفرعم هوجو نم هجو ١ ذهمغ ئ هئطخو هلالض ةغرعم لهج

 عامسلا نم هيخ ةجحلا موقت امناو ث هلهج عسي امم ثدحملا ىتآ ام امآو

 نيد نم تذلنحملا نم مرح وآ ، تامرحملا نم كلذ نم ثدحملا لحتسا اميف

 نم كلذ نم ثدحملا لحتسا ام ةمرحب ملاع ، كلذ هثدحب ملاعلاو ث هللا

 فلتخي ال اميفو ، هللا نيد ف لالحلا نم ثدحملا مرح ام لالحو ، مارحلا

 ٠ نيملسملل ١ ع امج ا وأ 6 هرين ةنس وآ 6 هي انك نم هلل ١ نب د نم هنآ هيف

 هعسي ملو أ ثدحملا ق كشلا هبلع قاض ملاعلا كلذ ملع اذاف

 5 هنيد ىف لالضلا هيلع دهشت نم لهج هعسي ال هنأل س هتلالض ةفرعمل الا

 . لحأ ام ميرحتو مرح ام لالحتسا ف ىلاعتو كرابت هللا دداحيو

 هيخ كشي امب نيدي نآ كلذ هعسي الو ، بيصم ريغ مآ ى هب نيديو هيلع وه

 ٠ ال مآ باوص وهآ

 هنيد دجم نميف كشي نأ هعسي مل ث هيغ كشلاب نيدي نآ هعس مل اذاو

 ٠ هيغ كشي الو با وص هنآ ملعي نأ الا هعسي ال ى ذلا

ملع هل حضتي مل ام اذه ىف كشلا هيلع قيضي ال هنا : لانت نم لاق دتو



_ ٢٣٨٩ 

 هيلعو رثكالا وه لوألا لوقلاو ، هملع نم هب مكحي ام باوص هل نيبيو ، كلذ

 ثدحلا ملع نأ دعب كلذ ف كسلا هعسو اذاف ك نيملسملا ءاملع نم لمعلا رثكأ

 ء هما نيد نم لالحل مرحم هنآ ملعو ، هملع نم هيغ كسي ال امب نيثدحملا نم

 داقتعا الا اذه هكس ىلع هل انعم زوجي الف ، هللا نيد نم مارحل لحتسم وأ

 ٠ هلتع نم كلذ ىف ةجحلا نم همزل دق امع لاؤسلا

 اوعرب اذا ءاملعلانعفقي وأءتدحملا نم نيئربتملا ءاملعلا ف كسني مل اذاغ

 ، كلذ ف همزلي امع لاؤسلل داقتعالا كرتي وأ ، كلذ هثدح ىلع ثدحملا نم

 كاسثلاو ملاس لئاسلا نوملسملا لاق ام عضوم نم اذهف نيملسملل ملسو

 اعوتو ةعقاوب تسيل ىتلا ةيضاملا ثادحألا ىف لاؤسلا همزل اذاو ع كلاه

 بلطل هكرت نوكيف ، كلذ نم هللا هدبعت اميف اهفرص وأ اهتلازا هيلع بجي
 ىذلا ثدحلا مكح ملع همزلي امناو ث هللا قوقح نم انقح هب لطعي هللا ملع

 ءىرب الو س هتدح ىلع ثدحملا لوتي ملو ى اذه نع لاؤسلا دقتعاغ هملع دق

 هل تناكو مهنع فقو الو س هثدح ىلع ثدحملا نم اوعرب اذا ءاملعلا نم

 سيل هنألا } ۔ اذه لتم ملع بلط ىف جورخ همزلي الغ فوقولا ىف ةمالس

 امناو ، هندب ف الو هلام ىف ةقلعتم الو ، اهفتو نع ةتئافلا ضئارفلا نم

 اميف هتمزل دق : ىتلا ثادحألا هذهب ةداهسثلا ىلا لصيل لاؤسلا دانتنعا هيلع

 هكشب اكلام نوي ن أ اما هنآ افالتخا اذه ىف ملعن الو ، كلذ ملع نم همزل

نم هتءارب وأ ثدحملل هتيالوي وأ لالحتسالا مكح ق ناك اذا كلذ ف



 ۔ ٢٤٠١

 ثدحملا نم اوعرب اذا مهنع فقي وأ ، ثدحملا نم اوعري اذا ءاملعلا

 ٠ هنيح نم

 ق ملعن الغ ةطيرشلا ةءارب داقتعا رغ ىلع ثدحملل هنبالو ف امآخ

 فتقو وأ ثدحملا . نم اوءرب اذا ءاملعلا نم ءىرب اذا كلذكو 6 افالتخا هكاله

 ٠ ثدحملا نم مهتءارب لجأ نم مهنع

 نم ةءارب الو س ثدحملل ةيالو تابثا ريغ ىلع ثدحلا ىف هكش امأو

 لاقف ى هيف فلتخي ىذلا كلذف مهنع فقو وأ ، هنم مهتءارب لجأ نم ءاملعلا

 ةمرح وه ملعو ؤ لالحتسالا ىلع ناك اذا كلذ لهج هعسي ال : لاق نم

 مكح هل نيبتي مل ام كلذ ىف كسشثلا هيلع قيضي ال : لاق نم لاقو 2 ثدحلا

 نع لاؤس داقتعا هيلع نآ عامجاب ملعن ال كلذكو ء كلذ هعم حصيو ث ثدحلا

 ٠ كلذ ىف ةعسلا هل ىرب نم لوق ىلع كلذ اف كشلا هعسو دق ناك اذا اذه

 سغنم ريغو ث هنيح نم كلاه وهغ كلذ ف رذعي ال نم لوق ىلع اماغ

 ماق اذا كلذ ملع هل ربعملاغ لوقلا اذه ىلعو ث نيع ةغرط كلذ نع لاؤسلا ف

 هنأل ، نيربعملا عيمج نم كلذ ةحاباف ةجحلا هيلع موقت كلذ ملعب هبلع

 عيمجف هبوكر هعسي ال ثدحل بكار لكو ث ثدحملا ىف هكشب ثدحلا ىف بكار

 ىف ملعن الو س كلذ هل ةرابعلا ىف هيلع ةجح ثدحلا كلذ مكح هل نيربعملا

!ه افالتخا كلذ



_ ٢٤١ 

 نيدي ام لصأ ى هنم ةطيرشلا ةءارب داقتعا ىلع ثدحملل هتيالو امأو

 كلذب ملاس هنا : لاق نم لاتتف ، اثدحم ناك نا هنيعب هيغ كلذ دقتعي وآ هب

 اذاو س كلذ لجآ نم مهنع فقي وأ ، هنم اوعرب اذا ءاملعلا نم آربب مل ام

 فقو وأ ، ثدحملا نمو مهتءارب لجأ نم مهنم دحأ نم وآ ءاملعلا نم ءىرب

 ثدحلا كلذ ناك ع هنيح نم كلذ لهج هعسي ال ثدحم كلاه كلذب وهف مهنع

 ، بكر امع لاؤسلاب ةنونيدلا كلذ مم هيلعو لالحتسالا ىلع وأ ميرحتلا ىلع

 نم هتعاربب ثدحم هنأل كلذ هعسي الو س ةجح كلذ ف هيلع عيمجلا ةرابعو

 مل وأ ثدحملا ىلوت ثدحملا نم مهتءارب لجآ نم مهنع هفوتنو وأ ءاملعلا

 ، ةطيرش ريغب هالوت وأ ث هلوتب مل وأ ةطيرشب هالوت وأ هنع فقوو ث هلوت

 ىلع ثدحلا ناك ةطيرش ريغب هتيالوب ثدحم وهخ ةطيرش ريغب هالوت اذاف
 ، مهنم هتعاربب وأ ءاملعلا نع هغوقوب ثدحمو 0 ميرحتل ا وآ لالحتسالا

 اثدحم نوكي نأ دعب نم كلذ هل ربع نم لكو س ثدحم وهف كلذ نم لعف اميآو

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعن الو س ةجح هيلع ومخ

 نم مهنم آربي وأ ءاملعلا نع فقي ملو ةطيرسشب ثدحملا ىلوت اذا امآو

 وآ ميرحتلا هجو ىلع ناك كلذب ثدحم رغ هنا : لاق نم لاق دقخ كلذ لجأ

 ليلحتلا هجو ىلع كلذ هعسي ال : لاق نم لانو ء ليلحتل ١ هجو ىلاع

( نئازخلا _ ١٦ م )



 س ٢٤٢

 هعسي الو ث هيلع تام ناك لصآ ىلع هتيالو تبثي نآ هل سيلو ى ميرحتلا الو

 ملعي مل ولو ي كلذ هندحب ملع اذا هنم ةءاربلا وآ هيغ كسث نا هتيالو كرت الا

 ىأرب هالوتني نأ هعسيو ث هيغ كسنلا هعسي ال لاق نم لاقو ، ثدحلا مكحب

 ةيالولا نم هجرخآ دق ناك ناو س ةيالولا نم هجرخي مل ثدحلا كلذ ناك نا

 ءاملعلا نم أريب مل ام ميرحتلاو لالحتسالا ف هنم ءىرب وهف ةءاربلا ىلا

 ٠ ةمرحملا ثادحألا ىف هل كلذ امنا : لات نم لاقو ، مهنع فقي وأ

 ٠ هانفصو ام ىلع ىآرب هالوتي نأ هلف ثدحلا تثجويب ام مكح

 ، هنع فوقولا وأ هنم ةءاربلا الا هل سيلو ع الغ لالحتسالا ىف امأو

 ، ثدحملا نم اوعرب اذا ءاملعلا نم ربي نأ لاحلا نم لاح لك ىلع هعسي الو

 الحتسم ثدحملا ناك افالتخا : كلذ ق ملعن الو ، كلذ لجآ نم مهنع فقي الو

 هالوت وآ ، مهنع فقو .وأ ةطيرشلا ةءارب ىلع هالون وآ هنم ءىرب امرحم وآ

 ىلع هعسي الغ س لاؤسلا داقتعا ىلع هنع فقو وأ س ىأرب هنع فقو وآ ىأرب

 وهو هبكر دق رمأ نع هيغ لاؤسلا همزل لاح لكو س كلذب ثدحم وهو لاح لك

 هريغ ىلا هنع كلذ تقو لاوزب وآ ث هنع هنم لاقتناب هنم جراخ ريغ هيغ لاح

 نم هل ةءارب الف ث هيلع ةجح كلذ ملع هل ربع نم لك ناكو 2 تاقوألا نم

 ص كلذ نم بكر ام لاخ نم جرخي ىتح ةردقملاب كلذ ملع بلط ف جورخلا
ةرابعلا ةجح هيلع مقت مل ام هتلمج ف وآ ، هنيعب كلذ نم وه بوتي وآ



._- ٢٤٣ _ 

 هلقع ف نسح امب هنيعب هنم بات اذاغ ن هنيعب كلذ ملع هيلع بجوت ىتلا

 هثدح نم تامخ كلذ ىف ةرابعلا مدع وأ كلذ ف باوصلا قغاوتخ هنم ةبوتلا

 هتطيرش ىف هنيعب هنم بات وآ هنيعب هنم باتف ربعم كلذ هل ربع وأ ى ةلمجلا ى

 كلذ نم باتف ى هقلاخل اهب ناد ىتلا هتلمج ماكحأ نم هل اجرخم كلذ ناك نا

 لمع هيغ هل نكي ملو ى ةبوتلاب جرخ اذا هل زجم كلذ ,لكف ؤس هتطيرسن ىلع

 نيربعملا نم كلذب ملع مث هتلمج ف كلذ نم بات اذاف ث هتلمج ف هيلع ادب ام
 ٠ هنيعب هنم ةيوتلا هيلعف هل

 دقف هتلمج ف ةبوتلا هنم همزلي ناك نا هتطيرش ف هنم بات اذا امأو

 نكي مل ام كلذ ملع اذا هنيعب هنم هتبوت نع كلذ هيزجيو ث كلذ نم بات

 ناك ملع وآ لهجب ثدحملل هتيالوو هتداراو ث هتين ف نيدي هيلع اميقم

 ملع بلط هيلعو ى هيف لاحلا ثدحملا نم وهخ ى ميرحت وأ لالحتساب ثدحلا

 هتردق نم انفصو ام ىلع كلذ ملع بلط ف جورخلاو لاؤسلا داقتعاو ث كلذ

 هيلعو نيربعملا عيمج كلذ ف هيلع ةجحلاو ةجحلا هاقلت نآ ىلا كلذ ىلع

 هنم ةبوتلاب الا كلذ نم هل جرخم الو س نيربعملا عيمجل كلذ ىف لاؤسلا

 هتطيرش ف كلذ نم بوتي وأ هتلمج ف بوتيغ نيربعملا نم مدع وأ ث هنيعب

 داقتعا ىلع ثدحملل هتيالو نكت مل ام كلذ ملع هل نيربعملا مدع عم

 ىلا قيضلا دح نم جرخ ةطيرشلا ىلع ناك اذاغ ، هنم ةءاربلا ىف ةطيرلا

 ء كلذ انفصو دنتو ث ملعلا لهأ لوق ضعب ىف كلذب املسم ناكو ، ةعسلا

ليلحتلاب ناك ثدح ىاب ثدحملا نم مهتءارب ىلع ءاملعلا نم هتعارب كلذكو



 ۔ ٢٤٤

 هل جرخم ال هيق لاح ثدح كلذ لجأ نم ء املعل أ نع هفوقو وأ ميرحتلا وآ

 ٠ هنم :ةنونيدلاب الا هنم

 الو كلذ انفصو دقو ت هيلع ردقي امب جورخلاب كلذ ملع بلط هيلعو

 ق انفصو ام ىلع ةبوتب كلذ نم جرخي ىتح ةردقلا دعب كلذ ىف هل ةياغ

 مل ولو ، ناسحتساب هنيعب هنم ةبوتب وأ ، نيربعملا مدع دنع ةطيرش وأ ةلمج

 ىلا قيضلا لاح نم جرخيو هيزجي كلذ ناف ص هيف ةرابعلاب ةجحلا هيلع مقت
 بات وأ ، ةيوتلا هنم همزلت ناك نا ث هتطيرش ف كلذ نم بات اذا ةعسلا

 ء كلذ ركذب عمسي مل ولو هلابب رطخو كلذ نم نسحتسا امب هنيعب كلذ نم

 ملع اذا كلذ هل زجم ريغف ، ةلمجلا ف ةبوتلا نع هل ءزجم كلذغ

 . هنيعب كلذ نم بوتي نأ الا ى ةرابعلاب

 ىآرلا ىف نيملسملا لوق ىف كشلا هيف هعسي هجوب نيثدحملا ىف هكش امأو

 لاؤسلا كلذ ف عامجالا ىف همزلي الو ةكلهلا نم ملاس وهف ، نيدلا ف وأ

 ثدح ىف الاح نكي ملو لاؤسلا همزل ولو س كلذ ملع بلط ف جورخلا .الو

 كلذ ف همزلي الغ س نيملسملا لوق ضعب ف لاؤسلا همزلغ هب كلهي هل ابكترم

 لاؤسلا همزلي امناو ث ةعسلا ىلا قيضلا لوخد نم ملاس هنل جورخ

 جورخلا هيلع نوكيف س تاكلهملا نم الاح هيخ نوكي اميغ جورخلاو عامجالاب

 ٠ كلذ ىلع ردق اذا هيف جورخلاو لاؤسلا داقتعاب ةكلهملا كلت نم

ىلع عامجالا متي الو ةيافك هضعب ىف ام كلذ ريسفت نم ىضم دقو



٢٤٥ 

 كلذ هنيح ف ةكلهلا نم املس هيغ ديعلا نوكي اميغ لاؤسلاب ةنونيدلا

 نأ ىلا كلذ هعسو نيع ةخرط ءىش ىلع ةماقالا هعسو اذاو س كلت هنعاسو

 هب هيلع بجي لاحب وآ ، ةجحلا مايقب ةعسلا لاح نم جرخي مل ام تومي

 امب باتكلا اذه ىف بابلا لوآ اف كلذ انيب دتو ، هتقو توفي رضاح لع

٠ كلقعلا هي ء ى زنجي



 رشع عبارلا بابلا

 اضيآ نيدلا نم هلهج لهاجلا عسي ام ىف

 مراحملا بوكر نم عسي ال امو

 كرابت هللا نيد ىف هلهج لهاجلا عسي ام امأو : ةماقتسالا باتك نمو

 هركذن مل اممو انركذ امم ةمزاللا قوقحلاو ةبجاولا ضئارفلا ادع ام ىلاعتو

 وهف هل ابكار نكب مل ولو ث هب دبعتلا دبعلا مزلي امم هب قحالو هلثم وه امم

 & ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس ف وأ ، هباتك ىف هللا مرح ام عيمج

 نم هميرحت ىلع عمجأ وآ ؤ هميرحت ىلع راصنألاو نورجاهملا عمجأ وأ

 هميرحت ىلع عمجأ وآ ، نيدلاب قحال وه امم ناسحاب مهل نوعباتلا مهدعب

 هللا مهلعج نامزو رصع لك ىف ث ةمايقلا موي ىلا ناسحاب نيعباتلا وعبات
 هذه دحأ نم هرجحو هميرحت تبث ام لكف ص نيقداصلا نم هلهآ ىلع هيغ ةجح

 . نيدب .الو ىآرب هفلاخي الو ، لهجب الو ملعب هبكري نآ دحأل سيلخ هوجولا

 تاليوأت ف مهف ، مهفالتخا مم ث ةلبقلا لهآ نم ةمألا عيمج عمجأ اذه ىلعو

 نم اهنأ نوعمجم لوصألا هذه ىلع مهو ص هتامومعمو هتاصوصخمو كلذ

 . افالتخا كلذ ف مهنيب ملعن ال مهعمجأب اهنم قحلا نأو ك نيدلا

 ء اذه ىلع مهعامجا ىف كش الخ ةمألا نم ةماقتسالا لهأ نوملسملا امأف

هيلع هللا بجوأ اضرف عيضي ملو ث هلل اهب ناد ىتلا ةلمجلاب مصتعم لكف



_ ٢٤٧. 

 نيد نم تامرحملا عيمج لهجب ملاس وهف ، ةين وأ لمع وأ لوق نم هب لمعلا

 لهجب اهنم ءىشل ابكار ىلوتي وأ ملعب وآ لهجب اهنم ائيسن بكتري مل ام هللا

 عسي اميف لوقلا ف هللا ةجح مه نيذلا ءاملعلا نع فقي وأ ، ملعب وآ

 نم ىآرب وآ نيدب مهنم آريب وأ ملعب ءأ لهجب نيدب وأ ىأرب هلهج

 كلذ نم ائيش بكر نمح مهتءارب لجأ نم وأ ، قحلاب كلذ ف مهلوق لجأ

 كلذب هلهج نيح ف هللا ىلع لوقتي وأ ح ملعب وآ لهجب وآ نيدب وأ ىأرب

 هنم لهجب نيدب وأ كلذ ف هنم ىأرب ث ملع ريغب لطابلا نم هب هل نذأي مل ام

 ملس امغ ع ملعب وأ لهجب لطابلاب هل ةنونيدلاب كلذ ف دقتعي وأ ملعب وأ كلذل

 ملاع وهو ص ةلمجلا ف هميرحتب ناد ام لهجب ملاس وهف هوجولا هذه دحآ نم

 انركذ امم هعسي ال امم ءىنب كلذ ضقني ىتح ، ةلمجلل هملعب هملع همزلي امب

 . هتلزنم لزانو هيغ لخادو ، هلثم وه امم هركذن مل وأ انباتك ىف

 تناك ناو % ةفلتخم هوجو ىلع مقت ٥هرجحو كلذ ميرحت ق ةجحلاو

 ةضعبتم اهماستقا فو ث ةفلتخم اهماكحأ ىف اهناغ ةفلتؤم قحلا لصآ ىف

 ةغرصتم ٠

 ، هلضفب رسيو حتفو ع هركذب هللا نذأ ام هللا ءاسشث نا كلذ نم ركذنسو

 اقلعتم ى نيعلاو مسالاب هيغ اعقاو ميرحتلا نوكي ام كلذ نمف ث هريسيتو

 كردي مل نيعلا تباغ اذاخ ، نيعلا ةفرعمب الا هل ةمرحلا فرعن الو ث نيعلاب

ىلع الا هيغ رظنلا مقي مل هنم نيعلا ترضح ناو 4 ةيمستلاب هل ةمرحلا ملع



٢٤٨ 

 ق كلذ لهج عسي الغ ء هسنجو هنيع ف ةقلعتم ةمرحل ١ نأل ٨٧ روجحم مرحم

 ٠ نيعلاو ةيمسنتلاب هيغ رجحلا عقي هناف س هلثم وه امم كلذ

 لالح هنا لوقيو كلذ لحب نآ لهاجلا ىلع روجحمقغ ةيمستلا امأف

 مل ولو ةيمستلاب هلحأ اذا هل كلهمو ث هيلع روجحم كلذو نيدب وأ ىأرب

 رمخلا مرحم هنأ قالطالا ىفف هتفص ام الو وه ام فرعي ملو س كلذ ريغ ري

 ء لهاجل كلذ ليلحت قالطالا ىف زوجي الغ ث ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاو

 نم ىلوت اذا كلذكو ، كلاه وهخ كلذ لحأ اذاغ ى نيدب االو ىآرب ملاعل الو

 ةيالولا تناك اذا كلذب كلاه وهف ملعب وأ لهجب وآ نيدب وأ ىأآرب كلذ لجأ

 لحأ ام صخي ىتح ةيمستلا ىف مومعلا ىلع اذه ىف ميرحتلاو ث نيدب هل

 كمسلاو محللا مد نم كلذ نم لحأ ام وأ ، رارطضالا لاح ف كلذ نم

 ةيمستلاق الاو ةنسلاب كمسلاو دارجلا نم ةتيملا نم لحأ ام كلذكو ث ةنسلاب

 ىلع كلذ لحي نأ زوجي الو ص مومعلا ىلع عقاو ميرحتلاو مومعلاب كلذب

 ءانثتسالاو رارطضالل كلذ نم هللا لحأ ال صوصخملا ىلع .الا مومعلا

 ٠ كلذ ىف

 مدلا هنم جراخلا لصألا ىلع دبعتملا فقو اذاغ ة ةلأسم ده

هبوكر هعسي ال اميف هيوكرو كلذ لهج هعسي مل دسىخملا دسافلا حوفسملا



_ ٢٤٩ 

 هبكر ناف س ملعي مل وآ كلذ ةمرحب ملع هبوكر هعسي ال ام بكر نم ةيالو الو

 الغ ، تاولصلا نم ضئارفلا ءادأ ىف هعسي ال امم وأ برش وأ لكأب لهجب

 هعسي الو س لصألا ىق هبوكر هعسي .ال امل هتلاهج ىلع كلذ لهج هعسي

 ن هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم ةءاربلا الو نيد ةيالو هبكر نم ةيالو

 هتم جرخي ىذلا لصألا نياع اذا كلذو ع نيدب الو ىآرب مهنع فوقولا الو

 هنم جرخي ىذلا هلصأب هنم ملعب هبكر نم نياعو ، حوفسملا مارحلا مدلا

 ىذلا هلصأب هملعب كلذ بكر اذاو ك هيغ فلتخي ال امم لصكلا ىف مارح وهو

 هتمرح لهج ولو ص هلصأب هملعب هبكر نم ىلوت وآ هتمرح لهج ولو هنم جرخ

 مهنم دحأ نع وأ مهنع فقو وأ هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم ءىرب وأ

 دتخ هتمرح لهج ولو س هلصأب هملعب هبكر نمم اوعرب اذا س نيدب وآ ىآرب

 لخد امع لاؤسلاب ةنونيدلا هبلع ناك ولو ك هلهج هعسي ال اميف لحو كله
 اذا كلذ نيد ف هيلع ةجح نيربعملا نم كلذ هل ربع نم لك ناكو هيغ
 اهلصأب هملع عم اهلح نم اهتمرحب هلهجب اهيف فلتخملا ءامدلا نم ائيسث عقناو
 هب ملسم وهو ث كالهلا نم هيف ملاس وه ام مقاو دقف ، هنم تمرح ىذلا

 كرتي وأ نيملسملا نم هيآرب س همرح نمم ىريي وأ هلالحتساب ندي مل ام

 لصأ ف وهو ث هيآرب كلذل هميرحت ىلع نيدب وآ ىأآرب ءاملعلا نم دحأ ةيالو

 ةقفاوم ىلا هنم دصقلا ىلع كلذ عقاوب نأ الا هتلمج ىف همزلي امب نئاد كلذ

 كلذ ىلع بكر ولو ع كلذ ف هتينب كلمي هناف مارحلا باكتراو ، مارحلا

٠ ءاملعلا عامجاو ع هيبن ةنسو هللا باتك نه الالح



. ٢٥٠ 

 لالح ملعي ال ام بكر امناو ، مارحلا باكترا ىلا دصقي مل اذا امأو

 هللا لحآ ام ليلحت وأ هتلمج ف هللا مرح ام ميرحتب نئاد وهو ح مارح مأ

 ءايسثألا نع ىهتنيو هل هللا لحأ ام ءايشألا نم عقوي امنا هنأو ع هتلمج ف

 فلتخم الالح وآ هيف فلتخي ال .الالح اذه ىلع عقاو ث هنع هللا هاهن امع

 بكري نأ هعسي ال هنأ لوقلا ضعب ىفغ ث هنيعب كلذ ملعي ال وهو هيغ

 ءايسنألا نأ ملع دقو ملعي ال ام ىلع مدقأ اذاف ، هملعي لالح هنأ ملعي ام الا

 نأ ىلع كلذ ىلع مدقي مل هنأ .الا ملعي ال ام ىلع مدقو ث مارحو لالح

 ٠ امارح وأ الالح ناك هبكري هنأ ىلع الو ، ما :ح هبكر ىذلا

 كلذ ىلع همادتتا نم ةبوتلا هيلعو كلذ ف ءاسأ هنا : لاق نم لاق دقغ

 امم هداقتعا ىف ةبوتلا هيلع امناو ، لالحلا كلذل هبوكر نم ةبوت هيلع سيلو
 ملعي ملو ؤ مارح اماو لالح اما كلذ نأ ملع اذا ملع ريغب كلذ نم بكر

 ىلع مدق اذا ماثآلا ةعقاوم نم هذه هتينب رعتي ملغ ، مارح مآ لالح وهآ

 ةبوت الو مثا كلذ ىف هيلع سيل : لاق نم لاقو ى مارح مأ لالحأ ىردي ال ام

 وأ الالح ناك ىلابي .ال هنأ ىلع وآ 7 مارح هنأ ىلع لالحلا كلذ بكري مل ام

 الالح ناك ىلابي ال هنأ ىلع هبكري ملو لالح هنأ ىلع هبكر اذاف ٠ امارح

 همزل ام عيمج نم بئات هنأ هداقتعا ىف الا ةبوت الو هيلع مثا الف ث امارح وأ

 ٠ هنلمج ق هنع ءاهتنالا همزل امع ءاهتنالام هلل نمثا دو هتلمج ق ةبوتلا .هيغ

اذاغ هتلمج ىف هل هللا هلحأ ام يتأي هنآ يتأي ام عيمج ق يرحتب امنا و



_ ٢٥١ 

 ملاس وهغ هيغ فلتخي اميغ وآ ث هللا نيد ىف الالح ققاوف اذه ىلع ناك

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو اذه ف نيلوقلا حصأ لوقلا اذهو

 كلذ هل عساو ةحابم اهلك ءايسثألا نم هيف افلتخم بكر نمل هتيالوو

 ارفكم امارح هاتأ ىذلا كلذ نأ ىلع هالوتي هنأ هداقتعا ىلع هلوتي مل ام

 ريغ وأ ارفكم امارح وآ الالح ناك س كلذل هبوكر ىلع هالوتي هنأ ىلع وأ

 ىلع هيغ افلتخم وأ نيدلا ف حابملا لالحلا نم ءىش بكار ىلوت اذاف س رفكم

 مكحب هالوتي نأ هيلعو ، كلذ هيلول هتيالوب ال هتينب كلذب كلاه وهف ةينلا هذه

 ، هللا ودع هيلع باغ اميغ ناك نا ةطيرشلا ىف هنم أربي هنأ ىلع رهاظلا

 نيدب هللا لحأ امل هبوكر كلذكو ث ةءاربلا هيغ همزلي امل ابكترم وأ
 مل ام زئاج كلذف ، نيملسملا نم ىأرلا لهأ نم دحأ ىآرب هنيد ف لح وأ
 كلذ هل نيبي ملع ريغب اعطق كلذب دهشيو س ملع ريغب لالح هنآ كلذ فق ندي

 ملع ريغب لوقي نأ هل سيلف س املاع اهب نوكي ىتلا هوجولا دحآ نم ملعلا

 ائيش ىآر نا نكلو ع نيدب لالحلا نم ءىش ليلحت نم ملعي .ال ام دتعي الو

 ىل مقي ام وأ ىسفن ف ىرأ : هسفن ى لاقف تاحابملا عيمج نم لالحلا نم

 عطقي ملو كلذب ندي ملو لالح اذهنآ ىعم نسحي اميغو حابم لالح اذه نآ

 امب كلذ لاق نا كلذكو ع هل زئاج كلذخ ث داقتعالاب الو لوقلاب ةداهش هب

 عيمج ىف زئاج كلذف فالتخالاب تاللحملا نم ائيىش قفاوفغ هلقع ىف نسحب

 لاقو ، مارحلا قغاوغ هلقع ف نسحي امب كلذ لاق نأ كلذكو ى لالحلا

ملو هب تفي ملو كلذب ندي ملو ىسفن ق مقي اميغ لالح اذه نآ ىرأ



_ ٦٢٥٢ 

 نيدب وآ ىأآرب هنم مطقلاب هلحي وأ هبكري ىتح اكلاه كلذب نوكي الغ س هبكري

 ٠ لهجب وآ ملعب هبكري وأ

 هنا لوتنآ لقي ملو لالحلا قفاوخ مارح هنأ ىرأ ىذلا لات اذا امأو

 ‘ مارح هنا لقب ملو ما رح هنآ ىرأ لاق امنا و ّ كلذم عطق الو ‘ مارح

 ٠ ما رح هنا لوقأ الو ما رح هنآ ىرأ لات وأ

 ىف كلذكو ى لدعلا لهآ لوقت نم بهاذملا ضعب ف كلذ هل اوزاجآ دقف
 هللاو كلذ مهفاغ نيدلا نم مارحلا كلذ ناك ولو اذه ىلع مارحلا ليلحت

+ باوصلاب ملعأ



_ ٢٥٣ 

 رشع سماخلا بابلا

 كلذ فينصتو ايتفلا نامضو اطخلا ركذ ىف

 قحلا ةقفاومو قحلا تابثا نم دبالو ةماقتسالا باتك نم

 : نيهجو ىلع الا جرخت ال هلاثمأو اذه ف ءاملعلا ةفلاخمو ، عيمجلا ى

 وهو ملع امل فلاخم هنآ لصألا ق ملاع وهو أطخأ أطخ هنأ هنم هجو

 © نمثلا دلولا عم ةجوزلل نآ ملع نم لثم ث كلذ ىف مكحلاب ملاع

 ة فصنلا دلولا ريغ عم هلو عبرلا دنولا عم جوزللو ث عبرلا دلولا ريغ عمو

 عم نمثلا اهل لوقي نأ دارأف ٠ ؟طخلاب كلذ ف ىتفأغ ، هنيدو هبهذم اذهو

 لوتقني نأ دارأ مألا كلذكو جوزلا كلذكو ث دلولا عم عبرلا اهل لاقغ ث دلولا

 ىف فلاخف س ةوخا الو دلو هل نكي مل اذا ثلثلاو ، دلولا عم سدسلا اهل

 كلاه ريغ كلذ ىف ملاس وهف هلوق نم كلذب لمعغ ظفللا قيرط نم كلذ

 هب ذخألا وأ هب مكاحلا وأ هب نئادلا هل لباقلا كلذب لماعلاو نماض الو

 كلذ ليلقب كلاه وهو كلذ هل ذخآ نمل نماضلا كلاهلا ملاظلا وه قحلا فالخ

 كلذ لوبتو ڵ كلذ ىلع هزاح اذا كالمألا ف ةميق هل نوكي امم س هريثكو

 ىف لطابغ ء هللا نيد ىف باوصو قح هنأ اذه ىلع هنم هلوبقو هنم ةنونيدلا

 ٠ كلذ

هلاثمآو اذهو 6 هنع اعوفرم أطخ أطخأ وه امنا هنأل 6 هللا نيد ق ملاس ١ ذه



٢٥٤ 

 رجآ باصأ نا ملاعلا نآ رثألا هب ءاج ىذلا ، هنع عوفرملا ملاعلا أطخ وه

 نم اذهو ، باوصلا ةقفاومو باوصلا ف دهتجا اذا مثأي مل أطخأ ناو

 باوصلا ف ملاعلا داهتجا ٠

:) 

 اطخأف كلذ ف دهتجاف ن هيف مكحلاو اذه ف ملع هعم نكي مل نا امأو

 ايتفلاو ي ماكحألا ىف لخد نم لك لهاجلاو ، لهاج اذهو ع ملاعب سيل اذهف

 هوجو نم هجولا كلذ ىف لوصألاب ملع ريغب داهتجالاو ىأرلاب مالسالا ىف

 هللا باتك نم كلذ نأب املاع ناك ول كلذكو ع اهيغ لخد دق ىتلا ماكحألا

 مكحي نآ هل زئاج كلذ نأ نظو هيف لهجلا ملعو ث هللا لوسر ةنس نم وأ

 ىفو ٠ ةيجوزلا مكحب جوزلا ف كلذ نم ءاش امب ىتفيو ، كلذ نم ءاش امب

 دق اميف لوقي نأ هل نأ نظ وآ ف مألا مكحب بألا فو ي بألا مكحب مألا

 فلاخي اميف هيأرب لوقي نأ هاعوو كلذ ملع دق ذا & هنيد ف هللا مكح ى ءاج

 ة قحلا ةفلاخمل هدامتعاب وأ ، هلهجب وأ هئامعب وأ هيأرب كلذ ف لاقف كلذ

 عسي ال ملاظ كلاه كلذب وهغ ، انركذ ىذلا هجولا ىلع أطخ هنم كلذ نكي ملو

 ءىرب نمم هنم ةءاربلا الو س نيدب كلذ ىلع هتيالو الو س هنم كلذ لوبق

 اوعرب اذا ءاملعلا نع فؤقولا الو س ءاملعلا نم نيدب الو ىأرب كلذ ىلع هنم

 هيغ هعابتا سانلا عسي ال ىذلا ملاعلا اطخ مهفاغ ، نيدب الو ىآرب هنم

لمعلا الو ع هنم هلوبق مسي ال ىذلا هأطخو ، ملعب الو لهجب هيلع هتيالو الو



_ ٢0٥ 

 ىلع هتيالو عست الو لهجب هيلع هتيالو عستو ، ملعب الو لهجب هلونت نم هب

 هايإ هركذو هانعم فرع اذاغ ث هانعم فرعي ىتح كلذ ىف هأطخ ملع نم

 ٠ هتيالو عست مل ةركذتلاو ملعلا دعب كلذ هئطخ ىلع ماتتأف

 ناك أطخلا كلذ نم انفصو ام ىلع أطخب كلذ لاق امنا هنا لان ناو

 نم عامجالاو ىدهلاو قحلا لاقو اطخلا لوق نع عجر اذا انندصم كلذ ف

 ة هايتفب فلتأ اميغ نامض أطخلا اذه ىف هيلع سيل هنأ لدعلا لهأ لوق

 © ةفصلا هذه ىلع انفصو ىذلا اطخلا اذهب مكح اذا مكاحلا كلذكو اذه

 ء ملاعلا ىف لوتلاك اذه ىف مكحلا ف لوتلاو ، نامض الو ةكله هيلع سيلف

 هللا ىلص هللا لوسر ةنسو ىلاعتو كرابت هللا باتك نم مكحي ملاع لكو

 ملع نيدلا نم كلذ هبشأ امم ءىشب وأ ، نيملسملا عامجا وأ ملسو هيلع

 هناسل أطخ نم كلذ ريغب لاقف أطخأف هلصأو ههجو ىلع لوقلا دارأو ك كلذب

 همزلي الو هل كلمملا اطخلا نم كلذ سيلغ ث هناسل ىلع ناطيشلا هيقلي امم

 "أطخأ دق هنأ كلذ فرع اذا ي كلذ ق ةيصعم الو ةعبت الو س نامض كلذ ىف

 ةمعبت الو بنذ كلذ ىف هيلع ناك ام تام ىتح كلذ فرعي مل ولو هيغ

 . نامض الو

 ح هغرعب وه ىذلا قحلا دارأ اذا ملاعلا اذه ةلزنمب وهف مكاحلا كلذكو

 ناك ولو 6 هنع ع وغرم وهف ‘ ماكحألا ق أطخلا نم هريغي آأطخأخ همي ملاعو

هنأ الا ، نيدلا لوصأو ملعلا نونف ى ءاملعلا ريغ نم مكاحلا وآ ىتفملا



٢٥٦ 

 هم تأطخآ امم هريغب اطخأفخ كلذ دارغ ىأرلا وأ ؤ نيدلا لوصأ نم

 هناسل ٠

 هتمأل روفغم هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ىذلا اطخلا نم اذهو

 اوتدح امو هيلع اوهركأ امو نايسنلاو اطخلا نع ىتمأل ىفع » : هلوق ف

 قانع وأ قالط ىفف هب أاطخأف هريغ دبعلا دارأ لوقلا ىف اطخ لكف « مهسفنأ هب

 لوقلا نم دارأ ام ريغب أطخأ ام لكف ، قافن وأ كرش وأ رفكب لوق وأ ايتف وأ

 ٠ هنع لوئسم ريغو هل روفغم وهف

 بكترا وأ امكح كلذب تبثأ دت ناك نا كلذ راهظا هيلع ناك فرع اذاو

 ىتفملا كلذ ناك ولو ، كلذ ىلع ردق نا كلذ فرعي نأ هيلعف امئا كلذب دحأ

 كلت الا هسفن تاذ ىف همزلي ام ريغ هللا نيد نم فرعب مل مكاحلا كلذو

 كرابت هللا نيدل فلاخم وه امم اهريغب اطخأخ اهب لاقخ اهنيعب ةلأسملا

 ةلزنمبو ، أطخلا هل اميف سابع نبا أطخ ةلزنمب كلذ ىف هؤطخ ناك س ىلاعتو

 ة امهل ام كلذ ىف رذعلا نم هلو ث ايتفلا ف ديز نب رباج ءاثعشلا ىبآ أطخ

 مكاحلا دمعت اذاو ، اذه ىف هيلع ام امهيلعو ى امهيلع ام قحلا نم هيلعو

 باوص اهنأ ىلع دصق اهيلاو ، ةملكلا سفن ف لوقلا وأ مكحلا ىلا ىتفلا وأ

 لات ىتلا ةملكلا سفن نأ هعم ناكو ث هناسل ىلع ناطيشلا ىقلآ اميف هعم

ذخآ وآ س ناطيسثلا سواسو نم فرع دق اميف قحلا ىه اهب مكح وآ اهب



 دق ءىلحخم أطخ نم ةلز هعم كلت تناك وآ ، نايدألا لهآ نم دحأ نع كلذ

 ، هب ىتخأ وآ كلذب مكحف ، انفصو دق ىذلا أطخلا كلذ ليبس ىلع أطخأ

 اميغ الو ، نظيو مهوتي اميغ أطخ الو ملع الو س لهجب كلذ ىف هل رذع الغ

 ٠ مثآ ملاظ كلذب وهو ث نتفلاو أطخلا نم فرعو ظفح

 نم كلذ لبقف 6 هنع هغرع دن نمم هريغ نع ةياور كلذب ىنفأ ناك ناف

 هيلعغ هب مكح اذا مكحلا ىف امآو ث ايتفلا ىف كلذ ىف هيلع نامض الف هتياور

 نأ هل سيلو ع نيدلل فلاخملا أطخلا كلذب الام فلتأ هنؤن كلذ ىف نامضلا
 ٠ قحلا فالخب مكحي

 ىف آطخأ اذا هيلع لاق نم لاتقغ س فالتخاب هيغ ليق دنف ىتفملا امآو

 نم ىلع نامضلاو هيلع نامض الو ع ةبوتلا لاملا فالتال دمعتي منو نيدلا

 الالح مرح وأ امارح لحأ اذا :نامضلا هيلع : لاق نم لاقو س كلذ بكر

 كلذ هعسي الو نماض وهف هيلع عمتجملا قحلا فلاخ اذاف مكاحلا امأخ

 ريخم ىتفتسملا امناو ث ربجلا ريغ ىلع لوقلاك رمألا ىلع ربجلا سيلو ء انعم
 ىلع هل ىتفملا هربج الو لطابلا لبتي نآ هل نكي ملو ؤ ع دي وأ لبقي نأ ف

 ء هلبق ىذلا لطابلا نع جورخلا هيلعو لطابلا لبت ىذلا وهف ، لطابلا لوبق
 ٠ لباقلا هلوقف ربجملا لئاقلا ىلع كلذ سيلو هيف لخد امم جورخلاو

( نئازخلا ۔ ١٧ م )



٢٥٨ 

 هيلع مكح نم ىلع امتح هيغ مكحلا امناف مكح اذا مكاحلاو لعافلا امآو

 عسي الو هيلع موكحمل ١ ىأ ر نع كلذ سيلو 6 همصخ نع هنجحل اعطتو

 3 لطابلا نم مكاحلا هل مكح هب ىذلا لصألا فرع اذا هل موكحملا اضيأ كلذ

 هيلع موكحملل رابجلاو 6 نماض ملاظ كلاح مكاحلا و 6 نماض ملاظ كلاه روخ

 فلتأ ىذلا هلام ذخأ ءاش امهبآ نمو 0 هل ذخألا وأ هلامل فلنملا ق كلذ ىف

 دي نم ٥ ٠.٠

 كلذ ىلع ربجو هنع عوفرم ىذلا أطخلا أطخأ اذا لوألا مكاحلاو

 ماكحأ ف لاملا عيضي الغ لاملا كلذ كردي مل وأ الام هب فلتآ هنأو أطخلاب

 نا مامالا ىلعو ث هللا لام تيب ف مكاحلا كلذ أطخ نوكيو ث مالسالا

 مل ناخ ، هللا لام تيب نم هنع ىدؤي نأ كلذ ىلع هنمتئاو كلذ ف هتدص

 :لاوزل هللا لام تيب لاز دق ناك وأ س نيحلا كلذ ىف لام تيب هلل نكي

 كلذ ناك مكحلا كلذ ىلع ربج دقو أطخلا كلذ مكاحلا فرع مث ، مالسالا

 نم فالتا نم ىرعتي الو ، هب آطخأغ هريغ دارأ ىذلا اطخلا لتق ةلزنمب

 ةاكزلا نم ذخأي نأ هل نكلو ى انعم اميف هنع كلذ لقاوعلا لتعت الو ء نامضلا

 لام فلت انل نيبين الغ كلذ ىلع ردقي مل ن راخ اينغ ن ناك ولو ، مرغيو كلذ ىف

 . مكاحلا ىلع .ىشالو هلام ى هلا موكحملا ىلع كلذ حم ناو هيلع موكحملا

 هلوق ىلع رباج ريغ ملاعلا نأل ث ةلزنملا هذهب انعم سيلف ملاعلا امأو

هرمآ نم عم اعاطم نوكيو ، هلوق ىلع ربجلاب رمأي وآ هلوق ىلع.ربجي نآ الا



_ ٢٥٨٩ 

 3 اعيمج نيهجولا ف همكح ىلع رئاجلا مكاحلا ةلزنمب ذئنيح نوكيف : كلذب

 كلذب ىتفب وآ هلوق ىلع ربجلاب رمأي مل اذا ىتفملا ىف انعم فالتخالا امناو

 وهو ث ملاعلا نالف نع هنا لاق وأ ، هسفن نع كلذ لاق اذا ؤ هيف عاطيو

 قحلا وه كلذ نا لوقي وآ كلذب رمأي وه وأ ، كلذب هب لوني وه وأ هلوق

 ٠ باوصلا وأ نيدلا وأ

 امم وآ ، نالخ هلاق دق امم وآ نالغ نع ىوري امم هنأ كلذ لاق اذا امآو

 ققحي ملو ربخلا ىف هب عمس وأ ث رثألا ىف دجو امم وأ رذألا ىف ءاج دق

 سيلغ هب ذخأي الو س هب رمأي .الو هب لوقي هنا لاق الو ، هبوصي ملو كلذ

 ملو كلذ ىف بذكي ملو ك لات امك ناك اذأ لاق دقن اميف نامض هيلع كلذ ىف

 قداص كلذ ف هنأل ، هيلع لديو هب ذخؤيل لطابلا قيقحت ىلا كلذب دصقي
 ىور امناو ، لاق ام بوصي ملو ث لاق اميخ انداص ناك اذا لاق امك

 ملعن الو هب لمع نم ىلع كلذ نامضو ، بذاك ريغ اهيغ قداص وه ةياور

 . نامض هلثمو اذه ىف هيلع سيل هنأ افالتخا كلذ ف

 الام كاذب فلتآغ لطاب ليوأتو س هب نيدي نيدب اضيأ كلذ لاق اذاو

 ىلا عجرو هبر رفغتساو كلذ نم بات مث جورفلا وأ ءامدلا نم ائيس وأ

 نامضلا امناو ث ةنونيدب كلذ لعف اذا نامض كلذ ىف هيلع سيلف س باوصلا

 ريغب باوصلا ىرحت ىلع كلذ لاق اذا فالتخالا ف ليق دق اميف هيلع

ىلع هيغ رذعي ال ىذلا اطخ أطخأخ لالض ليوأتب كلذب ةنونيد ىلا دصق



٢٦ 

 ةمونلا هيلع : لاق نم لاق دقغ ، هلوق ىف اطخأغ كلذ ف بذكو ، انفصو ام وحن

 : لات نم لاقو ح هيغ ةجحلاو كلذ ق لوقلا ىضم دقو “© هيلع نامض الو

 ىري ال نم لوقو ٠ هيغ لوقلا ىضم دتو انفصو ام ىلع نامضلا هيلع

 ٠ هل طوحأ نامضلا هيلع ىري نم لوقو ى ماكحألا ىف حصأ انعم نامضلا هيلع

 ىذلا أطخلا أطخأ اذا هنآ انعم هيغ فالتخا الغ مثالاو كالهلا امأو

 ن عامجالاب مارح وه ام لحأ اذا كلذب كلاه ملاظ مثآ هنأ هيف رذعب ال

 لالض ليوأت وأ نيدب كلذ لاق اذاو ى عامجالاب لالح وه ام مرح وأ

 كلذ فلت دقو ةبوتلا دارأ مث س كلذ هنيدو هلوقب امد وأ .الام كلذب فلتأف

 ءىتب ىتفملا ىتفأ اذاو ث افالتخا كلذ ف ملعن الو ، كلذ ف هيلع نامض الغ

 5 ىآرما وأ نيدلا ىف باوصلا قغاوغ باوصلل هنم دصق ىلع باوصلا نم

 ىلع كلذ ناك اذا ةعبت الو هيلع مثا الغ هللا هتغوو ڵ باوصلا قفاو دقف

 وآ س هوجولا نم هجو نم كلذ ملعب تقولا ىف كلذ باوص نم هل نيبي ام

 ٠ هوجولا نم هجو نم هل كلذ نايب

 قفاوف لطابلاو أطخلل هنم دصت ىلع باوصلا نم ءىشب ىتفأ اذاو

 هيلع مرغ الو كلذ ىلا اهب دصق ىتلا هتين ف مثآ كلاه وهخغ باوصلا

 ىلع باوصلا نم ءىشب ىتفأ ناو ؤ هتدارا نم ةبوتلا هيلعو س ةعبت الو

 ىلا دصق ناغ ء .ال مآ باوص كلذأ ملعي الو هب ىتفأ ام ىلا هنم دصقلا

 قدصلا وأ بذكلا وأ قحلا وآ لطابلا كلذ لاق ىلابي ال هنأ ىلع كلذ

٠ كلذ ريغ هيلع ةعبت الو هتداراو هتينب مثآ وهغ



 س ٢٦١

 هريغب اطخأف قحلا رفم ريغ ىلا دصقب وهو قحلا نم ءىشب ىنفأ ناو

 نم هب ىتفأ ىذلا اذه ريغ ائب دارأ ام ناو ، زوجت ىتلا قحلا هوجو نم

 هيلع ةبوت الو هتدارا ريغل قحلا نم قفاوم هتين ىف بيصم اذهف ى قحلا

 ٠ ةعبت ال و

 كلذ نأ ىلا الو لطاب ىلا دصقي .ال وهو قحلا نم ءىنب ىتفأ ناو

 ىف نسحي امم هل نيبي امب هوجولا نم هجوب كلذ ملع هل مدقي ىنح قح

 ء ىلاب ال هنا الو لطابلا ىلا دصقي ال هنآ الا هرظنو هيأر ف نيبي وآ هلتع

 هنأ وآ طلغ وآ ةوفه وآ هنم نايسن ىلع كلذ لاتق امناو ء لطابلاو قحلا . لاق

 اذهخ ع هوجولا هذه دحأ ىلع كلذ لاقخ ٠ قحلا .الا رومألا عيمج ف لوقي ال

 ::لاق نم لاقف نايسن الو طلغ ريغ ىلع كلذ لاق اذا فالتخاب هيغ ليتق دق

 كلذ ريغ هيلع مثا الو ملعي ال امب لوقلا ىلا هدصق نم ةبوتلا هبلع

 ء هتلمج ىف قحلا ةين ىلع وهو قحلا قفاو دن : لاق نم لانتو س ةعبت الو

 هب نئاد وه ام هتلمج ىف باصآ دقف هتينالع ىف كلذ قفاوف قحلا لانت دقو

 ححصأ وه لوقلا اذهو هتينالعو هتريرسن ف قحلا قفاو دقو س هتدازا ى

 ٠ نيلوقلا

 لصحصق

 6 كلذ درب ملو لطابلا نم هريغب اأطخأف قحلا ق باوص ىلا دصخق ١ ذاو

نم لطابلا كلذ دضب ملاع وهو « هتين ف قحلا دارملاو هريغب آطخآ امناو



 س ٢٦٢

 لزانملا نم ناك لاوحألا ىآ ىلع كلذ ملع دق ناك هوجولا ىآ نم باوصلا

 قفاوم هتين ف بيصم اذهف هنم هملع هجو ىأب كلذ ملع دت هنآ الا ملعلا نم

 ، نامضلاو مرجلا و مثالا ف كلذ هأطخ هنع عوفرم لطابلا نم هتدارا ريغل

 ٠ كلذ ىف هيلع ةعبت الو

 ىلع هنيعب دصق كلذ ىلاو باوص هنأ هعمو لطابلا ىلا دصق اذاو

 ىف كلذ مرحي وهو باوص هنآ ىلع هيلا دصق هوجولا ىآ نم باوص هنأ

 هيصوتسيو كلذ دض لحتسي امناو س كلذ ىف لام لالحتسا لوآتي الو ح هنبد

 هتينل فلاخم ، هلوق ف كلاه وهو ، ميرحتلاب نئادلا ءىطخملا وه اذهف

 ىفف فالتخالا عضوم اذهو هتينالع ىف اهفلاخ اذا هتين هعفنت ال هتداراو

 ٠ هنامض

 ]صقت

 هلوقتب كلاه وهغ لطاب هنآ ملعي وهو لطابلا نم ءىش ىلا دصق اذاو

 مدلا وآ لاملا فالتا ىلا دصق اذا هيغ لوقلاو ، هتدارال قفاومو س هتبنو

 نامضلا هيلع اذهغ ى كلذ ىف عاطي امم ناكو كلذ ف عيطآو ث هتينو هلوقب

 هلوقب هيلا دصق ىذلا لطابلا كلذب ءامدلاو لاومألا نم فلتأ امل ارغاش

 لد ىذلا رمألا كلذ ىف اعاطم ناك اذا فالتخا كلذ ى انل نيبي الو س هتينو

 ٨ هفالخب هنيد ىلع وآ هللا ىلع ادرمتم هفالتا دصاق وهو ، هيلا اعدو هيلع

. ملعأ هللاو كلذ فالخ انل نيبي ال امغار ارغاص هيلع نامضلاف



. .٢٦٣ 

 ىري وهو لطابلا . ىلا وأ باوص هنأ ىري وهو أطخلا ىلا دصق اذاو

 لصأ ىف بهذي وهو ث قحلل ؛فلاخملا ليوأتلا هيف لوأتي امم وهو قح هنآ

 امناو ، كلذ اهنم قتشا. ىتما لوصألا بوصيو هبوصي باوص هنآ ىلا كلذ

 لطبيو ص كلذ نيح ف هبوصي ناك هنأ هيلع فقو ول نأ هلك كلذ ىف بهذي

 كلاه وهو ث لطابلاب نئادلا اذهف اذه ىلع ناك اذاف \ قحلا نم هدض

 ردق ناو ث هب هللا هدبعت اميغ هنم صالخلا هيلعو كلذ نيح ىف ملاظو كلذب

 هتنونيد نيحو كلذ نيح ف ارغاص نوملسملا هنم هذخأ ةبوتلا لبق هيلع

 لدعلا ماكح وأ باذعلا ماما هب مكح اذاخ ، كلذ ىربي نم لوق ف لطابلاب

 نأ الا كلذ عيمج هنع .ردهأ هيلع ردقي نأ لبق نم بات ناف ، كلذ بجو

 ىلا راص دق كلذ نوكي وآ ، اضيأ كلذب نيدي ناك نم هدي ىف هنيعب دجوي

 كلذ لصأ مرحي نمم ناك اذا هلام ىف كلذل نماض وهف هغلتأو هب نيدي ال نم

 كالملا رمآ ف ىتفملا ف لوتلاك ماكحلا ف لوقلاو ، نيملسملا نيد ف

 نم نامضلا هيف همزلي اميغ انامض بجوآ مكاحلاغ نامضلا امأو ث ملظلاو

 ٠ ةيافك هيف ام اذه ىف ىضم دقو ء قحلا ةفلاخم

 ىلا دصت اذا لطابلل لئاقلا ءىطخي الو لطابلل لئاقلا ءىطخي دتو

 ىلا دصق امناو س هب لاق ام سفن ىلا دصقي .ال وهو لطابلاب آطخآف قحلا

 هنم لبتخ لطابلاب لاتخ هناسل تلزغ ع لوتلا ف اطخأخ قحلا سفنب لوقلا
 ملسي دتو ث لئاتلا كلهي ملو لباقلا كلهف لطابلا كلذ بوصو لهاجلا

ىوارلا لئاقلا ملعي مل اذا لطابلاب ىتفملا لباتلاو لئاقلا كلهيو ىوأ رنا



 س ٢٦٤4

 امناو ث اباوص هاري الو هب لوقي هنا لاقت الو ، هباوص الو هلطاب كلذ نأ

 هيلع نامض ال كلذغ ث هب ربخأ وأ هآر وأ هدجو وأ هعمس ام ىلع كلذ ىور

 لماعل كالهلا نم ةمالس .الو الطاب لقي ملو بذكي مل هنأل مثا الو انعم

 نم وآ ملاس بيصم ىوار وأ ، بيصم لئاق نم لطابلا كلذ لبت لطابب لمع

 لماعل انعم ةمالس الو كالهلاب قحأف ء فلكتم بذاك ىوار وأ كلاه لئاق

 ةئام وآ ملاع نم كلذ ليق دقو كلذ لهج ولو س لطابلاب نئ!دلاو لطابلاب

 ء ضعبل كلذب دهسثيو ضعب نع ضعب كلذ ىوري نوديزي وآ ملاع فلآ

 اسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ىلا هودنسي نأ ىلا ضعب ىلع ضعبو

 كلذل رذع الف ى هبانك مكحو هللا مكح ىلا وأ ، ةباحصلا لضافأ ىلا وأ

 كلذل قدصملا وأ س لطابلا كلذل بوصملا وأ لطابلا كلذب نئادلا لباقلا

 ٠ ٠ ةئيسلا كلتل نسحملا وأ ث ةيصعملا كلتب لماعلا وأ ، بذاكلا

 هذهو قئاقدلا هذه اوزيمو س لوصألا هذه هللا مكمحر اومهغاف

 ىلاعتو كرابت هللا نيد ف رومألا ميمج ىلع ايتفلا ىف ىتأي اذهو ي لوصفلا

 لئاقلا عيمج نم هيف لوقلاو ، مالسالا رومآ عيمجو ماكحألا عيمج ق

. ماكحلا عيمج نم هيغ مكحلا و



_ .٢٦٥ 

 رشع سداسلا بابلا

 هللا همحر هفلؤم ةءاريلاو ةيالولا ق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ، هل بحلا نم انيلع هب نم ام ىلعو ع اقدص هل ركشلاو ع اقح هلل دمحلا

 ناكرأ فرشأو ، اهتثوآو مالسالا ىرع ىوقأ نم كاذ ذا هيف ضغبلاو

 ناطلسو 6 اهمناخو لسرلا ديس ىلع مالسلا و ةالصلاو . اهقدصآو ناميالا

 هبحصو هلآ ىلعو ، افخ الب ةلخلاو ةبحملل ىفطصمل ا دمحم اهمكاحو ةعيرشل ١

 . ىفكو مولعلا كلف ف موجنلاك مه نيذلا

 ةماقتسالا بانك نم اهتتمن ةءاربلاو ةيالولا 1 ةلأسم هذهف دعبو

 ىهو بغارلل اييرتتتو بلاطلل ابيغرت \ رصتخم زجوم ديفم ظفلب ربتعملاو
 : هذه

 هللا كرجؤي امهانعم ام ىنربخآ امه امم ةءاربلاو ةيالولاغ : هل تل

 ٠ ؟ ىلاعت

 ءادعأل ضغبلا ىه ةءاربلاو هللا ءايلوأل بحلا ىه ةيالولاغ : لاق

 امهصوصخم ق امهتجح هيلع تماق نم ىلع ن انضيرغ امه و 4 هللا

امهمومعمو ٠



:٢٦٦ 

 هيل ١ ومس ىك هبلع ىنل د ص هللا ف انك نم اهضرف عضوم نبأغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلل ١ قيف وتيم

 ءايلوآ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ) : هلالج لج هلوت كلذ نمغ : لاق

 مهسفنأو مهلاومآب اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلا نا ) : هلوقو س ( ضعب

 3 . لزا ٢ اذهف ث ( ضعب ءايلوآ مهضعب كئلوآ اورصنو اووآ نيذلاو هللا ليبس ف

 نم مكل ام اورجاهب ملو اونمآ نيذلاو ) : هلوق ةءاربلا ف امأو

 ةنسح ةوسسأ مكل تناك دن ) : هلوتو 4 ( اورجاهيب ىتح ءىش نم مهتيالو

 : هلوقو ، ( مكنم ءآرب انا مهموقل اولاق ذا هعم نيذلاو ميهاربا ف

 هلوسر هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دجت .ال )

 هبانك نم نملاثمأ عم 4 ( مهتريسنع وأ مهناوخا وأ مهءابآ اوناك ولو

 : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ةياورلا ىنعمب ةنسلا ف ةلالدلا نمو ع زيزعلا

 ناميالا ىرع قثوآ » : لاقو س « دسجلا نم سآرلا لثم نمؤملا نم نمؤملا »

 هيلع هللا ىلص هلوق نم نهلاثمأ عم ، « هللا ف ضغبلاو هللا ف بحلا

 ٠ كلذ ىلع نيملسملا نم عامجالا كلذ ىناعم دكؤيو ملسو

 . رهاظلاو ةطيرشلاو ةقنحلا ىهو اهل عبار.ال ةثالث كلتخ : لاق

. 'نهنم دحا و لك مكح فرعأ ىتح نهتفص يل نيب : هل تلق



 ۔ ٢٦٧ _

 وأ هتيالو تحص نم لكل ىهف ةقيقحلا ى ةءاربلاو ةيالولا امأ : لاق

 امأو ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل نع وآ هللا باتك نم هتءارب

 مكحلا ماقم كلذ ف موقت اهناخ هللا لوسر ناسل نع نيدهاشلا ةداهش

 ةيالولا ف ةينحلا مكح اهمكحف هللا لوسر ناسل نع ةرهشلا امأو ث رهاظلاب

 ةءاربلاو ةيالولا امهغ ةطيرشلا ى ةءاربلاو ةيالولا امأو ٠ همهغاغ ةءاربلاو

 ظفللاو ، هلل ودع لك نم آربيو هلل ىلو لك ىلوتي نأ كلذو ث ةلمجلا ف

 نيلوألا نم نوملسملاو هلوسرو هللا هالوت نم ىلوتأ : لوقي نأ كلذ ف

 نيلوألا نم نوملسملاو هلوسرو هللا هنم ءىرب نمم آرباو س نيرخآلاو

 كلذ هصخ نم ىلعف رهاظلا ى ةءاربلاو ةيالولا امأو ٠ هغرعاف نيرخآلاو

 ٠ امهماكحأب نيفراعلا نم امهيف

 ف هجو نم اهل مكو صوصخلاب ةيالولا ىلع ىنلدت لهغ : هل تلق
 ٠ ؟ صوتنلا

 ٠. ةرهشلاو ةعيفرلاو ةربخلا س هوجو ةثالث ىلع ىه معن : لاق

 نم ءاج امو اهانعم ىل حضوأ ىه فيك ةيالولا ىف ةربخاغ : تلق

 .؟اهيف لوقلا

 ملو ث ةماقتسالا لهأ نيدب نيدتلا مسا هل رهش نم لكغ : لاق

 هيفغ رهاظ رش هنم ملعي ملو س تاريخلاب لمعلاو لضفلا مسا هل رهشي

 كلذ عم هنم ملعي مل اذا ةقفاوملا مسا ةرهشب ىلوتي هنأ امهدحأ : نالوق

. ريخلا مسا هل رهظ امك رهظي رش



_ ٢٦٨ 

 ةماقتسالا لهأ نيدب هنم نيدتلا ةرهش ىلع ىلوني ال : لاق نم لاقو

 نيدنلا هنم فرع امك س رهاسلا لمعلاب لوقلا هب قدصي ام هنم رهظي ىتح

 بانك نم القن كاهو ث انفرع اميغ لوقلا رثكأ وه اذهو ت رهاسلا لوتلاب

 . هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس ىبآ ةمالعلا خيستلا فينصت ةماقتسالا

 ةربخلاب ةقفاوملاب هوجو دحأب حصت رهاظلاب مكحلا ةيالوو : لاق
 ث ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا نم ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ةعيفرلا وأ

 ةحصب ةرهشلابو ى ةماقتسالا لهأل لوقلا ىف ةقفاوملا ةحصب ةرهشلاب

 مسالا كلذب أربي مسا دبعلل حصي نأ كلذو ، لمعلاو لوقلا ىف ةتغاوملا

 فالخلا لهأ ءامسأ نم نينيدتملا ىلع ةعقاولا ءامسألا نم مكحلا رهاظ ى

 عمجت ىتلا ةكرتشملا ءامسلا نم مسالا كلذب ربيو ، نيدلا ف عدبلاو

 نم هتعارب عم آريبو ث نيدلا ف فالخلاو عدبلا لهآو ةماقتسالا لهآ

 بجوب مساب دارغنالاب هل صلخي ىذلا مسالا صولخو س نيمسالا نيذه

 ` .. نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ غامسأب ئمستلاو ةماقتسالا هل

 ة رهنب هيغو » هل حصب ى ذلا مسال ا اذه ديعلل حص اذاف

 ةمهت الو ، هميرحتب نيدي ايخ ةنايخ الو ةلالضب نيدت ف ةمهت كلذ عم همزلت

 ٠ هميرحتب نيدب امل ةنايخب

ف هميرحتب نبدب اميفو هنيد ق نمتئاو مسالا اذه ديعلل حص اذاه



 ب ٢٦٩...

 رهظو ث هنيد ف هرمآ نم. باغ اميف ةماقتسالا لهأ نيد وهو ، كلذ هنيد

 امو ء هلامعأ ىف ةماقتسالا لهآ نيدل ةقفاوملا هنيد نم هنم فرع اميغ هنم

 هماقتسالا لها نيد نم هب نيدي اميف ةمهتب مهتي ملو ، هلاوحا نم رهظ

 . رهاظلا مكح ق هتيالو تتبثو رهاظلا مكح ىف هتيالو تبجو

 ء هتيالو الا عست الف كلذ هنم ملعي ام نيح نم هنا : لانت نم لاقف

 فرعت ام نيح نم هتيالو كرت عسي الو ي هنيح نم ىلوتيو ائيس هب رظتني الو

 هل ميغتسا كلذ ىلع ماقتسا ناخ ع ةيالولا هب هل بجت امو 5 ةقفاوملا هنم

 هيغ مزلي امب هلاوحا نم لاح لك ىف ةيف مكح كلذ ىلع مقتسي مل ناو
 عسي الو تبجو نآ دعب نيع ةفرط هتيالو كرتت الو ث ةءارب وآ ةيالو نم

 ٠ كلذ

 هصرح رظني ىتح نيرهشلاو رهشنا هب رظني هنا : لاق نم لاقو

 ، لاح ىلا لاح ناو ث ةيالولا هل دقتعا هيلع وه ام ىلع مت ناف ، ةماقتساو

 حص دق ام ىلع ةماقنسالاب فرعي ىتح هتيالو نع فقو طيلخت وآ ةمهت وآ

 نم ايحملا ىف ةيالو هل دقتعب نأ لبت تام وه ناخ ، رهاظلا مسالا نم هل

 1 ملعن الو س توملا دعب هتيالو تدقتعا ، هرمآ ببري ام هنم ملعي نأ ريغ

 ةمهت نم هرمآ ىف لخدي. بير الو رييغت الو ثكن. ريغ ىلع تام اذا هنا كلذ

 ٠ رهاظلاب مكحلا ةيالو هتيالو بجت هنآو س طيلخت الو

ىقبي الو ، كشلا و بيرلا هنم لوزيو سفنلا بطت مل ام : لانت نم لاقو



 س . . ٢٧٠

 هل حص ولو ث هتيالو نع كاسمالا زوجيف ڵ ببس الو فوخ هنم بلقلا ىف

 هسفن تباط اذاف ، ةهبستلاو ةنتفلا ىف لوخدلا فوخ ةيالولا هب هل بجي ام

 5 هتيالو تبجو لاح نم الو. لاحب هيغ هسفن هسفن عفدت الو هتيالوب

 بيرلاو ةنتفلا فوخ هتيالو نع كسمي نأ عسو نم هل عسو دتو

 ء ثكن الو رييغت هنم حصي مل ام هتيالو الا زجت مل تام اذاف « تومي ىتح

 ىلع تام اذا هنأ افالتخا كلذ ى ملعن الو ، طيلختالو ، بير الو ليدبت الو

 ص كلت هلاح ىلع تام اذا ىلوتي هنأ رهاظلاب مكحلا ف هتيالو بجت ام لاح

 ٠ ةهبسن الو بير هيلع لخدي الو ةنتف ف لخدي نأ فوخ توملا دعب سيل هنأل

 نيدتلا نم ماكحألا رهاظ ىف هنم آربي ىذلا مسالا هل خنص اذاو

 ء ةماقتسالا لهآو لالضلا لهأل ةكرتشملا ءامسألا ف لوخدلا نمو ث لالضلاب

 مسا هب هل بجي ىذلا مسالا هل حصو ع لالضلاب نيدتلاب ةمهتلا نم ءىربو
 ، رش الو ريخ كلذ دعب هنم ملعي ملو ث ةربخب وأ ةرهشب ةماقتسالا لهآ

 ةماقتسالا لهآ :هب قفاوي ام هنم حص دق هنآ .الا س رشب الو ريخب لمع الو

 . لمعلاب لوقلا قيدصت هنم فرعي ملو ث لوقلاب

 سيلو ، رهاظلاب مكحلا ف هتيالو بجت كلذب هنا : لاق نم لاق دقغ
 ىف ةيالولا بجت لوقلابو ى لامعألا نم مهنع باغنميغ ةقفاوملا سانلا ىلع

وأ ةريبك بوكرب لمع وأ لوق نم هب نيدي امل ةفلاخم هنم حصت مل ام س رهاظلا



_ ...٠ ١ ٧ ٢ .. 

 هميرحتي نيدي اميف همهت وآ غ هنيد ق هنابخ هقحلت وآ 6 ةريغص ىلع .م ١ رص ١

 ٠ هني د ق

 ، لعفلا ف ةفلاخملا هنم خصت ملو ث لوقلاب ةقفاوملا هنم حص اذاف

 هتفلاخم نم رمأ كلذ دعب هنم حص اذاف ، هتيالو تبجو ةنايخ الو ةمهت الو

 هبأ رظتني الوأ أ كرت ثيح هثدح هلزنأ ةمهت وأ ةنايخ وأ لمعلاب لوننل
 ىلع سيلو لضافتت لامعألاو ث ةياهن الو هل ةياغ ال لمعلا نأل ث لمعلا
 مهلاوحأو مهرئارب ىلو هللاو ، مهلاعفأو مهلامعأ مهنم رهظت نأ سانلا

 ٠ هللا ىلع مهباسحو

 تانمؤملا كءاج اذا ىبنلا .اهيأ ير : : ىلاعت هللا لوتب كلذ ىف اوجتحاو

 هللا بجو دقن : اولاقف انغ ( م ميحر روفغ هللا نا هللا نهل رفغتساو نهعيابغ (

 ناك اك ولو ح لامعالا ه هنم فرعت نأ ليق ر ا رقالا هنم فرع نمل ر افغنتساب ةيالولا

 . رارتتالاب ةيالولا تنيث دقو ؤ، لاح

 ةربخب وآ ةرهشب ةماقتسالا لهأ مسا هل تبث اذا : لاق نم لاقو

 ىتح هب رظتنا ، ,طخلاب كلذ هل حصي ملو ، لوقلاب نيملسملا هب قغاوي امب
 ح :هلامعأ ق ةنامألاو :لمحلاب كلذ ةقغاومأهنم رهظتو ، لمعلاب لوقلا قدصي

مل ناوَع هتيالو تنجو كلذ هنم رهظ نافأ ةنايخلاو ةمهتلا نم ةءاربلاو



 س ٢٧٢٢

 عييضت نم هب رقأ اميغ ةنايخ الو ةمهت هنم رهظت ملو لمعلاب .كلذ قدصي

 ىلوني .هنا : لاق نم لاقف س كلذ ىلع تام ىتح مرحمل بوكر وآ ث مزاللا

 حصت ىتح كلذ ىلع تام ولو ىلوتي ال : لاق نم لاقو س كلذ ىلع تام اذأ

 اميف لمعو لوق ناميالا نأل 5 اهب نادو اهب رقأ ىتلا ةحلاصلا لامعألا هنم

 . دبعتلا نم رهظ

 اضعب مهضعب ىف دابعلا فلكت ال اهنأ الا ناميالا نم ىهف ةينلا امأو
 . .ل

 هيغ فلنخا دنف لمعلا امآو 3 دابعلا فلكي ال كلذ نأ كلذ ىلع اوعمجأو

 ٠ انفصو ام ىلع

 . ؟ اهمكح فيكو اهملعو اهتفص ام ةيالولا ف ةعيفرلاو : هل تلق

 تبثتو زوجت امنا لينت دقف ةيالولا امآ ربتعملا باتك نمغ : لاق

 ةيالولا ماكحأب ريصبلا ث هنيد ف ةقثلا ملسملا دحاولا لوق نم ةعيغرلاب

 نينثاب الا تبثت الو زوجت ال ليق هنأ ىعمو ةءاربلاو ةيالولل رصبملا ةءاربلاو
 ۔ كل تفصو نمم دحاولا لوقب زوجت ليق هنأ ىعمو ، كل تفصو نمم

 دحاولاب ةيالولا لوبق ىف ريخم وهو ، نينثالا لوقب الا هيلا عوفرملا مزلت الو

 هتيالو هيلا عوفرملا ةيالو نع وه لأس اذا ليق هنآ ىعمو كل تفصو نمم

 لأسيب مل اذاو س هالوتي نآ همزل كل تفصو نمم دحاو هتيالو هيلا عغرغ

 رايخلاب وهؤ ، هيلا عوفرملا مزلي الغ ةيالولل عفارلا وه ناكو كلذ نع وه

لك ىلع مزلت دحاولاب اهنأ نلا بهذي هنأ ىعمو ث لئاسلا وه نكي مل ام



 .س ٢٧٢٣

 ليوأتلا ق ىعم كلذ ح رخب اريبخت هل لعجي الو ‘ لآسب مل وأ لأس ل اح

 ىتلا ضتاأ رغلا نم ءىش ىلع هلدو هاتفأ هنأكو > ةلالدلاو ايتفلل اهيشم

 هللا هدبعت دق ام ىلع ةجح هيلع هتلالدو هايتف ناك ث هيلع هللا اهبجوأ دق

 ىذلا ملسملا ةيالو ىلع هل ليلد وه ىذلا هل ببسلا اذه تبث اذاف

 نكي ملو ث هللا همزلأ ام كرت هل نكي مل هتلالد مكحلا ف هيلع هللا بجوأ دن

 ةرحلا ةآرملا تناك ةلزنملا هذهب تناك اذا ةأرملا ىف اذكه ناك اذاف ، رييخت هل

 نأل ، ةجح اوناك كل اهتفصو ىتلا ةلزنملا هذهب اوناك اذا ةمألاو دبعلاو

 ، رح الو دبع نيب اهيغ قرغ ال ءايسنألا نم ءىشلا ىلعو ايتفلا ىف ةلالدلا

 ةباصا اهمايقو ةجحلا غولب امناو ، رثك الو لق نم الو ، ركذ الو ىثنأ الو

 دحاولا لونت ف جرخي ىعم اذهف س هدوجوو دبعتلا هل تبث ىذلا هسفن ىنعملا

 . رييخت الب ةيالولا هلوقب تباث هنا

 اذا ريخم ريغو دحاولا لوق ف ريخم هنا ليق هنأ ىدنع ام ىنعم امآو

 ةداهسث نع ح ةلادعلل بوصنملا لدعملل مكاحلا لاؤس ىدنع هبشيف لأس

 هيغ لاؤسلا مكاحلا ىلع تبث دق ىذلا مكحلا ق لدعملا هلدعيغ دهاشلا

 نم هريغ هحرط ولو ع هلدع :اذا ةجح هيلع هلوق ناك هلأس اذاغ س هب لمعلاو

 كلذ نكي مل دهاش ةلادع تاقوألا رئاس ف لدعملا هيلا عفر ولو ع نيلدعملا

} نئازخلا _ ١٨ م )



 س ٢٧٤٩

 ملو هزجي ملو ى لاس هيغ نكي مل اذا هب ىنعي ىذلا مكحلا تقو هل امزال

 كلذ ىف دهسن اذا دهانملا نع لآسي ىتح ث ليدعتلا كلذب مكحي نأ همزلي

 اذهل اهيسشم ىدنع جرخي ملاعلا اذهل دهاتلا اذه نع هلاؤس ناكو مكحلا

 % دهانما اذه ةداهستي هيغ مكحي نأ دارأ ىذلا مكحلا ف لدعملا اذهل مكاحلا

 هيق مكحيل ّ ملسمل ا اذه نع ملاعلا اذهل اذه لاؤس كلذك هيغ دهست دق ذا

 ٠ ملعآ هللاو اذه ىلع جرخي ىدنع اذهغ س هنع لأس امي

 نم ةيالو ف لاح ىلع دحاولا لوق ىف ريخم هنا : لاق نم لوق امآو

 ىلا بهذي هنأ ىدنع جرخي هناف لآسب مل وآ لأس هنتبالو عفر وآ ، هالوت

 ىف هتداهسن زوجت نمم نيدهاستب الا اهيغ مكحلا مزلي الو مكح ةيالولا نآ

 نم املاس ناك نأ دعب هنيعب ناسنا ىف هل اهموزل ةيالولاف ، مكحلا كلذ

 مكحلا هب همزلي امب الا همزلي الف هتيالو نم هيلع بجي ام ماكحأ نمو ث هتيالو

 دحاولا هيلا مغر اذاو ، هب دوهسنملا كلذ ىف هنداهش زوجت نمم نأ دهاش وهو

 دهاشملا هقدص اذا ءىش ى هيلع هتداهش ةلزنمب هتيالو هيلع بجت ال ىذلا

 امم هيف لخدي نأ ديرب لالح وآ هدي ىف لالح ةمرح نم هب مكحلا همزل هيغ
 لدعلا هعم دهش اذاف \ كلذ هبشأ ام وأ حرغ وآ لام نم حابملا همكح

 ىآب ملعلاو لاح ىأب لضفلا ىف ناك ولو اذه لثم نم ءىش ف ةقثلا ملسملا

 ، هلسرو هئايبنأ نم ىلاعتو كرابت هللا لبتت نم الوسر وآ ايبن نكي مل ام لاح

كلذ هسفن مزلاو هقدص ءاس ناخ ى رايخلاب هنكلو ةجح هيلع نوكي الف



_ .٢٧٥ _ 

 . نيدهاست ةداهشي ةجحلا هيلع موقت ىتح هقدصي مل ءاسن ناو ء مكحلا

 لوق هيلع تبث اذاف ؤ هلاسي مل وأ كلذ نع هلأس كلذ ف ىدنع ءاوس

 هسفن مازلا الا هعسي مل هب هللا هدبعت اميخ هيلع ةجح امه نيذنلا نيدهاشلا

 هيلع ادهش هل احابم ناك ام عيمج ق مكاح كلذب هيلع مكحي مل ولو ى ةجحلا

 ءاوس تامرحملا نم اهنا اهناتبثي ةفصب هنم هليزي امب وآ هلطابب وأ همارحب

 هيلع موقت ةفرعم .امهفرع اذا هيلع ةجح وهغ امهلأسي مل وأ كلذ نع امهنآس

 عضوم لهج ولو امهملع نأ دعب امهلهجي نآ هل سيلو ث ةجحلا امهيف هتفرعمب

 ىف هللا هدبعت اميف ةيالولا هل مزلأو اذه ف ىلوتملا اذه كلذكف اهتجح

 سيلغ ى هيلا كلذ ملع غولبب ةجحلا هيلع تماقخ ث اذه هيلول ةيالولا ماكحأ

 ليق دقو ةجحلا ةجح لهج ولو س ةجح اهنا ةجحلا نآ ملع اذا لهجي نآ هل

 . ةجحلا هيلع تماق دتنو ايلوت نمل هتيالو هعست الو كلذ مزلي

 ءاملعلاو نيملاعلا ةيالولا بوجو هجو رصبي مل نا : لاق نم لاتقو

 ىلوتو ، ىلوتملا ةيالو نع فقوف كلذ نع فعضو ةجح هيلع مه نيذلا

 ءىرب الو س نيدب الو ىآرب مهنع فقي ملو هولوت نمل مهتيالو ىلع ءاملعلا

 مكحلا ىف ىلوت دتو هيلع قضي ملو س كلذ هعسو نيدب الو ىأرب مهنم

 هين ملعأ ال ىذلا رثألا ءاج كلذبو هب هللا هدبعت ام هتلمج ف هولوت نم
 دقف ىآ ىلوت دقف ىلوت نم ىلوتو فقو نم هنأ رصبلا لهآ نيب افالتخا

اذا هقحلي كلذكو ث ىلوتي نآ هيلع هللا بجوآ ام لصآ ف ىلوتملا ىلوت



 ۔- ٢٧٦

 ىف ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم ءاملعلا هيلا غلب اه ىلا هرصب غلبي ملو فعض

 ةيالو ى هريبختو كلذ هموزلو دحاولا ف فالتخالا نم كل تفصو ام ماكحأ

 فالتخالل عسوأ ىدنع كلذخ كلذ رصبي مل اذا لاح لك ىلعغ هتيالو عوفرملا

 هعسي الو كلذ هعسو هنع ىلوتملا نع فقيو ح ءاملعلا نم ىلوتملا ىلوتي نأ

 ءاملعلا نم ىلوتملا ةيالو كرتي نآ ىلوتملا ةيالو نع فعض ناو س لاح ىنع

 ٠ هللا ءاس نا كلذ مهفاف نيدب الو ىآرب هنم آرييو

 ةداهسنلا ىف لوقنلا امو ؟ ال مأ ملاعلاك ةعيفرلا ف فيعضلاو : هل تلق

 ٠ ؟ ةداهنلا نع

 نع ةعيفرلا كلذكو ةزئاج ةيالولا ف ةداهسنملا نع ةداهسشلاغ : لاق

 دحاو هيغ لوقلاف ملاعلا نع مغر اذا فيعضلا لوق زيجي ىذلاو ث ةعيفرلا

 دحاولاو س نينثالاو نينثالا نع دحاولاو ، دحاولا نع نينثالا ىف

 زئاج كلذغ ةيالولا ىف ةجحلا نع عفري امنا لصألا ناك اذا ، دحاولا نع

 نيملسملا نم فيعضلا ةيالوب ةيالولا زوجت .الو س كلذ زيجي نم بهذم ىلع

 اودهش اذا امآو س ءاملعلا الا ةيالولا ىف ةجح نوكي الغ هتيالو تتبث ولو

 اهب بجوتسي ةفصب كلذ لقن ىلع نينومأملا نيملسملا نم فاعضلا كلذب

 هب اودهش اميف ةجح اوناكو ةزئاج هتداهشب ةيالولا تناك ةيالولا فوصوملا

٠ هتريصبو هتفرعمب ىلوتي نم عم



_ ٢٧٧١ 

 ام عضوم ىف ةيالولا عخر ىف اهدحو ةزئاج ةأرملا ةداهشو : هل تلق

 . ؟ ال مآ لجرلا ةعيغر هيف زوجت

 نأ ملعن الو ةزئاج اهنا رصبلاو ملعلا ىلوأ نع رثألا ءاج دق : لاق

 ةجحب سيل هنأ كلذ ىف فالتخالا هجو ىلع الا زوجي ال كلذ نا لاق ادحأ

 . ماكحألا ىف ةداهستلا هجو نينثالا ةجح نوكي امناو س دحاولا نم

 . ؟ اهمكح ام ةيالولا ف ىمعألا ةعيغرو : هل تلق

 زوجت ال : لاق نم لانف & هتيالو عغر ىف فلتخا دنف ىمعألا امآ : لاش

 ٠ ةيالولا ف هلوق زوجيو هتيالو عفر زوجت : لاق نم لاقو ص ةيالو مغر هنم

 ٠ ؟ اهيف لوقلا ام ةءاريلاو ةيالولا ىف مهتداهسثو دبعلا ةعيغرو : هل تلق

 ، ةعيفرلا ىف ةجح ةءاربلاو ةيالولاب ءارصبلا مهنم ءاملعلا امأف : لات

 ىلع ةزئاج ةداهسثلا هيلع زوجت نم ىلع مهتداهسث نا : لاق نم لاق دقف
 ءامسألا نم كلذ هابشأو قسفلاو قافنلاو رفكلا نم هيلع مسالا عاقيا

 لوبق زوجيو ةجح نونوكيو ث ةءاربلا ىمسملا اهب قحتسملا ةفوصوملا
 عقوم مقت مسالا ىلع ةداهشلا نا : لاق نم لاقو س كلذ ف مهتداهش

 ىنعمل مسا وه امنا كلذخ ، قافنلاو رفكلاو قسفلاب هنومسي مهنأل فذقلا

 لبقي ال نكلو ، قسغفيو هب رفكي امم ىتآ ام ىلع ةداهشلا سيلو ىتآ ام

٠ تارفكملا نم رفك اذام ىلع ةداهشلا الا مهنم



 س ٢٧٨

 اهينغرع ؟ اهيف مكحلا فيكو اهنفص ام ة رهشلا ةيالوو : هل تلق

 ٠ اهيناعمو ماكحألا قدأ نم اهارأ ىناغ احيرصتو احيضوت

 ةنياعملا ماقم موقي ةرهشلا ملع نأ ملعاغ ةرهسلا ةيالو امأ : لاق

 بحت امك ةداهشلاو ملعلا كلذب بجيو ث لاوقالل عامسلاو لاعفألاب

 فلتخت دقف اهملع ةفص امأو ، اهمكح ةقيقح اذهف ث ةدهاشملاو ةنياعملاب

 ناو س اهماكحأ فلتخت الو ؤ اهربكو اهرغصو ع اهترثكو اهتلت ى اهيناعم

 ربلاو راصمألاو قافآلا ىف رهشي ام ةرهسثلا نم نأل اهيناعم تفلتخا

 نود رصم ىف رهشي ام ةرهشلا نمو ك راطفخلاو جاجفلا ةماعو راحبلاو
 ىف تدهش رصملا ىف تدهش اذاو ، رطق نود رطقو ميلقا نود ميلقاو رصم

 نم دلب نود دلب ف رهشي ام ةرهسلا نمو ى هراطقأو هجاجفو هنادلب عيمج

 جاجفلا عيمج الو ي نادلبلا كلت نم دلب لك ىف رهشي الو ، دلب نود رمملا

 نم اهريغ نود دلبلا نم ةلحم ف رهشي ام ةرهسلا نمو س راطقألاو هنم

 لاجرلا و ءاسنلا نم ضعب نود دلبلا كلذ لهأ نم ضعب عم حصتو ك لاحملا

 دقو ، رودلا نم اهريغ نود دلبلا لاحم نم راد ىف رهش ام ةرهشلا نمو

 مهريغ نود هلهآ ىلع ةجحلا موقتو ث روصقلا نم هريغ نود دلبلا نم رصق

 تاعومسملا ةحص نم س تا روهملا ماكحآ هب بجت امم س روهشملا ربخلا كلذب

 هذهخ ، كلذ مكح هصخ نم دنع دحاو هلك كلذ ماكحأ رادمو ، تاروكذملاو

 قئاقد نم تلق امك اهناخ س اهربدتو اهمهفاخ ةءاربلاو ةيالولا ف ةرهشلا ةفص

٠ مالعألاو امب ءاهقفلا الا اهمكح ىناعم مكحب سيلو ماكحألا



٢٧٩ 

 امهنم مأ ؟ راجفلا نم مهريغ ال راربألا نم حصت ةرهسلاو : هل تلق

 ٠ ؟ قحلا ةرهتو ىوعدلا ةرهسث نيب قرفلا ةفرعمب ىل فيكو ؟ اعيهج

 لاهآو رارقالا لهآ نم ع رابخألا قابطآ نم حصت ةرهشلا عيمجو : لاق

 نم ةرهسنلا ةحص ىق قرف ال ص راجفلا وأ ةلبقلا لهأ نم راربألا نمو ث راكنالا

 حصت ال ىوعدلا ةرهس ناغ ، ىوعد ةرهس ةرهسثلا نوكت نأ .الا تحص نيأ

 تناك اذاف ى ىوعدلا لوصآ قيرط نم ةرهسث الو ىعدم نم ةجح نوكت الو

 ةجح ىهغ س ىوعد لهأ ريغ نم تحصو س ىوعدب تسيل انح اهلصأ ةرهسلا

 ٠ هتغلب نم ىلع هجحو ء هتغلب نمل

 ىوعدلا كلت ترهاظت مث \ بذكو ىوعد اهلصأ ةرهشلا تناك اذاو

 ةرهش ةرثكل ڵ ثدحلاو لوقلاو لعفلل ةرهسلا ماقم تماق ىتح ترهستو

 ىلع ةجح .الو ت هتغلب نل ةجح نوكت ةرهست كلت سيلف ، ىوعدلا كلت

 اهب مكاحلاو ، اهلهج ولو ةرهسلا كلت لباقو ، روزو لطاب كلذو ث هتغلب نم

 راجفلاو راربألا نم ةرهسلا كلت ترهاظتو كلذ لهج ولو ، ىدتهم ريغ لاض
 لباق هل لئاقلا و س الطاب لصألا ىف كلذ ناك رابخألا رتاوت نم رهاظت ام ىلع

 دهاشلاو س لطاببو لطابل لماع هل لماعلاو لطابلا لياق هل لباتلاو ، لطابلا

 ىق قرغ الو ، الطاب ناك لطابلا رثك املكف ، لطاب لصألا نأل لطابب دهان هب

نأل ، ادبآ انتح لطابلا نوكي نأ لاحمو ى هريبكو هريذخصو ث هريثكو هليلق



_ ٢٨٠ 

 ، قح وهغ اورثك وأ لهآ لق قحلاو س لطاب وهغ اورثك وأ هلهآ لق لطابلا

 ةرهس ىهف ىوعدلا جرخم جرخي اهلصآ ناك اذا ىوعد لك ةرهس كلذكو

 ىعدملا ناكو ع الطبم ىوعدلا كلت هيلع ىعدملا ناك ولو ىوعد لوقو س ىوعد

 ، هاضرو هللا ةعاطل اقفاوم هئاعدا ىف هللا دنع اقداص هيلع ىوعدلا كلتل

 ث هتين ف اقداص ايقت اراب ىعدملا لزنمب لزانلا ىوعدلا كلتل ىعدملا ناكو

 ىوعدلا ةلزنمب لزانلا ىعدملاغ ، اركنم ادحاج وآ اتفانم ارقم وأ ايضار

 مهاوعد تناك ث اريثك وآ اليلق اوناك هئاعدا ىف هلوق زوجي الو ، ىعدم

 ةرهاس وأ ةيفخ وآ ةريبك وأ ؤ ةريغص وآ ةريثك وأ ةليلق ، ةريرس وأ ةينالع

 لوبقب الو ، هئاعدا ىف ىعدم لوق لبقي نأ دحأل سيلو ، كلذ ف قرغ الغ
 نمم ى ةحيحص هللا دنع تناك ولو ؤ نيعدملا نم تحص اذا ىوعد ةرهش

 زوجي ال كلذك ث اعامس هاوعد لوبق زوجي ال امكغ س اهانآو اهب لمعو اهاعدا

 دعب ىوعدلا ةرهس لهاجلا لهج ولو ث اعابتاو اقيدصت هاوعد ةرهس لوبق

 لهج ىوعدلا ةرهست لوبقب كلاه وهغ ، ىوعد ةرهس قحلا مكح ف نوكي نأ

 ىعدملا نم ىعدملا لهج ولو ، ىعدملا لوق لوبقب كلاه هنأ امك ٠ هملع وأ كلذ

 هيغ ملعن .ال ام اذه ، هيلع ىعدملا ىلع ىعدملا لوق لوبق لطاب لهج نا هيلع

 ٠ نيملسملا نيد ى افالتخا

 كلذ ف قرغ امهنيب مأ ةبالرلا ماكحأك ةءاردبلا ماكحأ و : ةلأسم .

. ؟ كلاهملا تيفك اهبنغرع



 س ٢٨١

 : ىهو ةثالثلا ٥هوجولاب اضيأ ةءاربلا بوجوف : لانق

 عامسلا وأ روجحملل بكارلا لعفل ةنياعملاو ةربخلا : لوألا هجولا

 ٠ روضحملا هلوقل

 ٠ كلذ ىف ةداهشلا ىتباث نيدهاسشلا ةداهش : ىناثلا هجولاو

 . هيغو هيلع ترهش نم ىلع ةيضاقلا ةرهشلاب : ثلاثلا هجولاو

 ديعسلا ىئولا ملع رحب فادصأ رهاوج نم كل هيدهأ ام كاهو

 مكحلاب ةيالولا نأ اوملعاو : لاق ، هللا همحر ىمدكلا ديعس ىبأ ىلوصتلا

 نم نامكحو ، هللا نيد لوصأ نم نالصأ رهاظلاب مكحلاب ةءاربلاو رهاظلاب

 نس ءىش ىف امهتفلاخم زوجت الو ث ةءاربلاو ةيالولا رمأ ف هللا زيد ماكحأ

 انفصو امك ع دبعلل ناتيغاك ةطيرشلا ماكحأب ةءاربلاو ةيالولاو ث امهماكحأ

 ء رهاظلاب مكحلا ةءارب وأ ، رهاظلاب مكحلا ةيالو موزلب دبعلا نحتمي مل ام
 مزل اذاغ ، رهاظلاب مكحلاب ةءاربلاو رهاظلاب مكحلاب ةيالولا تمزل اذاف

 مكحلاب ةءاربلاو ، هنيعو همساب .رهاظلا ةيالوب هيغ مكحلا بجو كلذ

 ةءاربلا وأ هيغ ةيالولا تبجو اذا هيغ زجي ملو ث هنيعو همساب رهاظلاب

 مكحي نأ هيلع ناكو ، ةطيرشلا ةءاربو ، ةطيرشلا ةيالو نم هل ايفاك ناك ام
 ليزي .الو ، رهاظلاب مكحلاب ةءارب وآ ةيالو نم هيف بجو امم هيلعو هيغ هب

ةيالو رهاظلا ماكحأ نم هيغ بجو ام لاح ىلع هيف دقتعب نأ اضيأ هنع



. ٢٨٢ . 

 رهاظلاب مكحلاب ىلولا نوكي نآ لمتحي هنأل س ةطيرشلا ةءاربو ، ةطيرشلا

 نأ نكميو ى ةطيرسلا ىف ايلو رهاظلاب مكحلا ق ودعلاو ، ةطيرشلا ف اودع

 رهاظلاب مكحلا ىف ودعلاو ةطيرشلا ف ايلو رهاظلاب مكحلا ف ىلولا نوكي

 & ,رهاظلاب مكحلا ةوادع هيغ تحص نم ىلع موكحم ريغو ث ةطيرشلا ف اودع

 ٠ رهاظلا ةيالو مكح هيف حصب مل ةقيقحلا ةيالوب الو ةقيقحلا ةاودعب

 ةطيرشلا ف اودع رهاظلاب مكحلا ف ىلولا ناك كلذك نكي مل نا املغ

 مل اذاغ ث ةقيقحلا ةءارب كلذ نم آربيب نآ زوجي .الو س زوجيو نكمي اميف

 ى ةطيرشلا ةوادع هيف موزل ةنيقحلا ةوادع ماكحأ نم رهاظلا ف ىلولا أربي

 ةوادع هيف مزل ةقيقحلا ةوادع ماكحأ نم رهاظلا ىف ىلولا آريي مل اذاو

 بجو ةقيقحلا ةيالو ماكحأ نم رهاظلاب مكحلا ودعلا آربي مل ذاو ، ةطيرشلا

 ء ةءاربلاو ةيالولا ف ةطيرشلا ماكحأ نم جرخي ملو ، ةطيرشلا ماكحأ هيغ

 نم ةطيرشلا ةوادعو ث رهاظلاب مكحلا ةيالوو ةطيرشلا ةيالو نم آربي امناو
 ٠ ةقيقحلا ةيالو هيغ ثيجو

 ئ قيثو لصأ هناخ ةءاربلاو ةيالولا ىف ماكحألا نم لصفلا اذه اومهفاغ
 ٠ هيلا هللا هاده نم الا هرصبب ال قيقد لصفو

 نالف نم نوءريي نيملسملا نا نيدهاشلا ةداهسن ىف لوقلا امف : هل تلق
 ٠ ؟ هال ونآ انآ ىذلا

 ىلع كيلوو ةجح عضوم نيملسملا ةءارب ىلع ةداهسثلا سيلخ : لاق
٠ ناغذانق كيلول امهنأ بسحآو % كدنع هتيالو



 ت ٢٨٣

 ىهأ نالف نم آريب هنأ نيملسملا نم نبعم دحأ نع ةداهشلا و .. هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ىلوألا لنم

 ناغذاق ئ هيلول ناغذاتق انهاه نادهاشلاف ح ىلوألا رغ هذه امنا : لاق

 ٠ ىظفح حصو ىمهغ قدص نا اذكه ء هيلول الو 6 مهل نيفذاتب اسيلق

 اهدعب وآ ةءاربلا . لبت ىه ثدحملل ةباتتسالا نع ىنربختوآ : هل تلق

 ٠ ؟ اهيف لوقلا نم نيملسملل امو

 ليق دق هنأ ربتعملا باتك ىف اميسالو ث رثألا ىف درو دق معن : لا

 ةباتتسالا لبق ةءاربلا ليقو س ىلولا ريغو ىلولا ىف ةءاربلا لبق ةباتتسالاب

 ةءاربلابو ىلولا ف ةءاربلا لبق ةباتتسالاب ليقو ث ىلولا ريغو ىلولا ف

 ةءاربلا لبق ةباتتسالاب لوألا لوقلا ىنبجعيو ع ىلولا ريغ ىف ةباتتسالا لبق

 قيلخ هناخ ، لحتسملا ثدحملا ىف الا هنم ءىرب الاو بات ناف \ ثدحم لكل

 هيلع وه ام ىلع وهغ الاو بات ناخ ، باتتسب مث ث ةباتتسالا لبق ةءاربلاب
 ٠ ةءاربلا نم

 ، ىدنع هقح لمتحي ال امم اروجحم بكري ىل ايلو تيآر ناغ : هل تلق

 همكح .نوك ام ميرحتلا ىلع وآ . كلذ هيوكر ق ليلحتلا . ىلع هنأ ردآ ملو

٠ ؟ كدنع



٢٨٩٤ 

 ٠ ليلحتلا ىلع كلذ بكر هنأ ملعت مل ام ميرحتلا ىلع وه : لاق

 ٠ ؟ مانألا نم هريغك اذه ق مامالا و : هل تلت

 ناف ء ةبوتلا دعب الا هنم آريب ال هنآ صوصخلاب هيغ ءاج دق : لاق

 . ةمامالا نم علخلاو ةءاربلاب هيغ مكحيغ الاو ، بات

 موكحملا رفك هب حصي امم مانألا نم دحآ ىلع مامالا مكحو : هل تلت

 . ؟ ال مآ هيلع

 رفكب هيف مكحي امم دودحلاب همكح ناف دودحلا ى الا ال : لات

 هيلع موكحمغ ةبراحملا ىلع هلنق نم امأو 0 صاصقلاو دوقلا الخ ام دودحملا

 ٠ صالخ نم امهنع هل سيلو » ةع ا ريبلا و رفكلاب

 ةمالسلا و مالسا راد رادلاو ةمامالا مامالل دقتعا اذاو : هل تلق

 رادلاو مامالل ةمامالا تدقع اذا ميها ربا ىبأ خيشلا نعغ : لاق

 دهستي ىتح ىلوتب الغ ةنتغ راد رادلا تناك اذاو س هتبالو تبجو مالسا راد

 ٠ ةمامالا قحتسي ةقث هنا لدع ادهاش هل

 ءارشلا هقن ىلع لجر عطق وآ 6 ايلاو مامالا ىلو اذاو : هل تلتق

٠ ؟ ال مأ ةيالولا ىف امهخ ايراث راصو



 ۔ ٢٨٥

 وهغ ءارشلا هسفن ىلع عطق نم لك : نارمع نب نسحلا نعف : لاق

 : رفعج ويأ لاتقو ث ةيالولا ىف وهف ايلاو مامالا ىلو اذاو ث ةيالولا ىف

 ناعاخ ث هلعل ناليغ نب مسئاه ىلا اعزانتف اريخ هنم تملع نم الا ىلوتأ ال

 ىلوتأ ال انأ : كلذ دعب مناه لاق مث ، نسح نكسي ىتح انسح مناه

 ٠ اريخ هنم تملع نم الا

 ٠ ؟ نسحلا تنعأ نأ كلمح ام : هل انلق : لان

 نوينتجيو ةقرفلا نورذحي فيك ىخأ رظناف ٠ ةقرفلا تيشخ : لان

 ٠ ىلاعت هللا امهمحر ةشحولا بجوي بيس لك

 ثدحلا ريسفن ريغ ىلع ثدحملا نم ةءاربلاي نيملاعلا ةداهسنو : هل تلق

 نيفيعضل اك امه ليبقو ء بسحأ اميغ لوقلا رثكأ ىلع ةيفاك ىه : لات

 ٠ ا رسغي ىتح

 زوجت تارفكملاو تاءاربلا ف نيملسملا نم فاعضلا ةداهشو : هل تلت
 مهلاثمأ ف الا زوجن ال مآ نيدلا ق ةمئألا نم مهريغو ءاملعلا نم لك ىلع

 ٠ ؟ نيملسملا فاعض نم

 ٠ ةماقنسالا بانك نم ١القن دييقتلا نم هتع ء اج اميغ : ادبعس وبآ لان

عيمج نم ءىش لك ىف نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت : لاق نم لاق



. ٢٨٦ . 

 ءافعضلا نم لبقت .ال نكلو ، تارفكملاو قوقحلاو دودحلا عيمجو ماكحألا

 اذامب نادهاشلا نيبي ىتح قسفلاو ث قافنلاو رفكلا نم محملاب ةداهشلا

 دق امهنآو ارفك هب هيلع ادهش ىذلا كلذ نوكيو ث هيلع دوهشملا رفك

 لقتنيو ، كلذ ىف هيلع اهمتداهسن زوجت كلانهغ س بتي ملف كلذ نم هاباتتسا

 ٠ ةءاربلاو رفكلا ىلا فوقولاو ناميالا لاح نم

 ثادحألا ىف نيملسملا نم ءاقعضلا ةداهش زوجت هنا : لانق نم لانتو

 لودع نم ةيالو هل تبثت نم ىلعو ، نيملسملا نم ءافعضلا ىلع تارفكملا
 ةيالولاو ناميالا مسا هل بجي مل نمم ث مهتماعو مهتاقثو ةلحنلا لها

 ةداهش زوجت الو ص نيدلا ف مهتمثأو نيملسملا مالعأ نم ملعلاو هتفلاو

 مهتمئأ ىلع الو ى نيملسملا ءاملع ىلع تابجوملا ىف نيملسملا نم ءافعضلا

 لوق ىف ارفكم كلذ ناكغ هوخصوو اوثدحأ اذامب اودهست ولو س نيدلا ف

 كلذ ىف ةجح نونوكي الغ س بتي ملغ كلذ نم هوباتتسا مهنأو ث نيملسملا

 . نيدلا ف مهتمئأ ىلع الو نيملسملا ءاملع ىلع

 ىلع مهتداهش تزاج انركذ ام ىلع اوفصوو اونيب اذا : لاق نم لاقو

 نم اوناك اذا مالسالا ىف هيلع ةداهسثلا تبثت نمم هيلع اودهش نم عيمج

 ةداهش زوجت نأ بحنو ث ناميالا مساو ةيالولا مهل تبثتو ى ةيالولا لهآ

 عيمج ئلعو ءافعضلا نم ةيالولا لهآ ىلع نيملسملا ءافعض نم ةيالولا لهأ

عيمج ف للملا لهآو ةلبقلا لهآ ميمجو ، ةقثلاو ةوادعلا لهآ نم ةلحنلا لهأ



_ ٢٨٧ 

 ام ىلع ثدحلا نادهاشلا نيب اذا ثادحألا عيمجو ؤ دودحلاو ماكحألا

 ٠ بفئي ملغ كلذ نم هايانتسا امهنأو 6 انفصو

 مهيلع نوكي نأ بحن الغ نيملسملا ءاملعو ، نيدلا ىف ةمئألا ىلع امأو

 نولقتنيو مهرغكي اميف نيملسملا نم نيدلا ى ءاملعلا الا ةداهسثلا ف ةجح

 ةجح كلذ ف انعم مهيلع نوكي امناو ، فوقو وآ ةوادع ىلا ةيالو نع هب

 ةيالولا رصيي نمم نيدلا ف ةماقتسالا لهأ نم ءاملعلا رهاظلا مكح ىف

 ةداهسثاا ىف انعم ةجح نونوكي كئلوأف س ةيالولا مغر ىف ةجح نوكيو ةءاربلاو

 اوماتت اذا نيملسملا ءاملعو ، ةجحلا مهخ نيدلا ىف ةمئألا ىلع ثادحخلا ىلع

 ٠ كلذ ىف ةجح نونوكي ام هجو ىلع ةداهشلاب

 نم ةءاربلا ىف ةجح وهف ثدحملا ثدح رسغ اذا فيعضلاف : هل تلت

 ءاملعلا هي اومكح ثدحملا ثدح فيعضلا رسف اذا ليق دق : لاق

 ىتح ثدحلا رسف ناو ، ةجحب فيعضلا سيل ليق دنو ع ثدحملا نم ةءاربلاب
 ءاملعلا مكحيو ث ةجح نانوكي ذئنيحف ، نايبلاو ريسفتلاب نانثا دهشي
 ذئنيحغ نيملاع انوكي ىتح ارسغ ناو ث ةجحب اسيل ليق دو ث امهتداهسشب

 ارسفيي ىتح ليق دقو ، هارسخب مل ناو ث ةءاربلاب ةداهشلا ف ةجح نانوكي
٠ هملعاف



 _ . ٢٨٨

 نمم وآ ىدنع ةيالو هل نمم ىعم ىري نميف لوقت امو : هل تلق

 ٠ ؟ ىعم هل ةيالو ال

 6 عولخم فذاتلاو 6 كدنع فذاق وهغ كيلو نم ءى ربنملا امآ : لانت

 سبلو عدم وهغ كيلوبي وه سيل نمم ءىربنملا امأو 6 عوطقم هبلع ةءا ربلايو

 ٠ كلذ نم ةمالسلا ف تنأو فذاقب

 بجن اميغ ةءاربلاو ةيالولا ق لاجرلا مم ءاسنلا ةداهشو : هل تلق

 ٠ ؟ كلانه لاجرلا ةداهش الا كلذ ىف زوجن ال مأ ةزئاج ةءاربلا ماكحأ هيغ

 ٠ نبملسملا نم ملعلا لهأ لوق رثكأ ى ةزئاج : لاق

 ةتباث هيلع ادهش نم ىلع ةءاربلاب نيدهاشلا ةداهشو : هل تلق

 ٠ ؟ طقف هترضحب وأ هتيبغو هترضحب

 ٠ هترضح ريغ ىف هيلع دوهشملا ىلع ةداهسلا ىف اوفلتخا دق : لاق

 انيم وأ ناك ابح هترضح ى الا هبلع ةداهشلا زوجت .ال : لاق نم لاقف

 ٠ ةيعرلا نم الماع ايماع وآ اماما افيعض وأ املاع

 يلع زوجت الو ع ىحلا نيملسملا نم فيعضلا ىلع زوجت : لات نم لاقو
 ٠ ءافعض وآ ءاملع دوهشلا ناك مهنرضحب الا ةمئألا و ءاملعلا

نمم وآ افيعض هيلع دوهشم ١ و ء املع دوهشلا ناك ١ ذا : لاق نم لاقو



_ ٢٨٩ 

 ىلع زجت ملو ث ىحلا ىلع مهتداهش تزاج ةوادع الو ةيالو هل تبثت

 ١ تا ومأل ٠

 وأ ىقلي ىنح هنم آربي .الو س بثاغلا ىحلا ىلع زوجت : لاق نم لاقو

 ناك كلانه ءىري هنم ءىتنتي اهآردب ملف هنجح تعمس اذاف ى هنجح عمسي

 ٠ الماع ايماع وآ اماما وأ ، افيعض وأ املاع

 ، ةيالو هل تبثت ال نمو ءافعضلا ىف كلذ زوجي امنا : لانق نم لاتقو

 ىذلاو مهترضحب كلذ نوكي ىتح مهيلع كلذ زوجي الغ ةمئألاو ءاملعلا امأو

 لبقت ال هنا نيملسملا نم دحأ لوقل ث در ريغب هانركذ ىذلا هلك اذه نم هراتخن

 { ءاملعلا ةمئألا ىلع الو ءاملعلا ةجح هل تحص نمو ءاملعلا ىلع ةداهشلا

 ريسفتو ث مهترضحب الا كلذ نود وآ ءاملع اوناك نيبوصنملا ةمئألا ىلع الو

 نايع ىلع ءاملعلا نم كلذ ىف مهيلع دهسث نم ةداهش ىلع كلذ نم اوتأ ام

 اودهشو ، اوصحفي مل وآ كلذ نع اوصحف نا ا وتآ ام عامس وآ ، اوتآ ام

 هسفن نع آردي ملو ص انفصو ىلع ةداهشلا ف ةجح هيغ نونوكي امب اعطق

 ةمئألا و ءاملعلا ىلع لبقي .الو س كلذ ىلع هنم ءىرب هنم لبقت ةجحب كلذ ف

 لبقي الو س مهترضحب هانيب دق امم هراتخن اميف ءاملعلا ةداهش الا انعم

 ٠ كلذ مهييغم ق

 فرعت ال نممو ةوعدلا لهآ نم هبالو هل تبثي مل نمو. ءافعضلا امآو

( نئازخلا _ ١٩ م )



_ ٢٨٩٠ 

 انفصو ام ىلع ءاملعلا نم ةداهشلا هيلع لبقن نأ هيغ. راتخنغ ةوادع هنم

 هوباتتسا مهنأو ح ثدحأ ام ا ورسغ اذا نبملس ا ءافحض نمو انرسفو

 عمست ىتح هنم آريب نآ بحن الو س كلذ مهنم لبقي هناف بتي ملغ كلذ نم

 ذئنيح هنم ءىرب هسفن نع ادب ملو كلذ ىلع هنجح تعمس اذاف ى هتجح

 ٠ ةماتتسالا باتك نم التن هغرعاخ ، كلذ نيح ةرضحلاب دوهشلا نكي مل ولو

 . ؟ اهيف لوقلا ام ءافعض وأ ءاملع تاومألا ىلع ةداهشلاو : هل تلت

 دقغ ى ثادحألاب تيملا ىلع ةداهشلا امأو س اضيأ هنم كاهغ : لاق

 تضت نيدلا ىف ةمئألاو نيملسملا نم ءاملعلا ىلع الا اضيآ كلذ ف فلتخا

 ملو س كلذ ىلع اوتام ىتح ةدعملا ةحصو ةيالولا توبثب ةرهلا مهل

 ، بير هيف مهيلع لخدي رمأ الو ، فوقو الو رفكب كلذ نع مهرمأ لقتنب

 هنأ ملعلا لهآ لوق نم عامجالا ناغ س كلذ مهنم فرع نم دنع ةهبش الو

 اميغ الو س تاءوربلا ىف ثادحألا بابسأ ى ءالؤه ىلع ةداهسثلا زوجت ال

 كلذ ىف ملعن الو انفرع اميف فوقو الو س ةوادع ىلا هيف مهماكحأ لقتنت

 ٠ افالتخا

 ىلع ةداهسثملا زوجت ال : لاق نم لاقغ س ءالؤه ىوس اميغ اوفلتخاو

 هيلع مه ام لاح نع مهرمأ لقتني اميغ الو تابجوملا ثادحألا ىف تاومألا

 ةجحلاو ، هتجح تنام دقف تام نم لكو ث ةيالو نع فوقو الو ص ةوادع ىلا

صاخ مكح ةءاربلاو ، هسفن ىف هيلع ةقلعتملا ماكحألا ىف ةمئاق ريغ هيلع



 س ٢٨٩١

 ناثدحو هرفك حصي مل نمغ ، تيملا ناك نم انئاك كلذ ءاوسو ث سفنلا ف

 هرمأ تبث دقف اهيف كشي الو عغدت الو ، هثدحب ةرهس وأ عامس وأ نايعب

 ناك ام لاح نع هلاح هدنع لقتني .ال س هيلع وه ام ىلع لاح لك ىلع هعم

 وآ هنم اوعرب نمم مهتع ارب ىلع نيملسملا ىلوتيو س ةداهتملا ةجحب هيلع

 مهتلالض حص نيذلا لالضلا ةمئألا نم ناك ولو ، رفكم ثدحب هيلع اودهش

 مكح هيلع بجي ملو س تامو فلس نمم ةرهست وآ عامس وآ نايعب هريغ عم

 هنآ انملع ام حصأ وه انعم لوقلا اذهو ص هتايح ق ةداهشلاب ةنييلاب هرفك

 تيملا ناك انعم كلذ ءاوسو تاومألا ىلع ثادحألا ىلع ةداهسثلا رمأ ف ليق

 & هميرحتب نيدي امل كاهتناب وآ ث هب نيدي اميف نيدلل فالخب هيلع دهست نمم

 ء هميرحتب نونيدي اميف نيقسافلا ةمئألا نم نيعدتبملا ةمئألا نم ناك وأ

 رفك وأ نايعب هتوم لبق تيملا اذه ثدح هعم حصي مل نمم ءاوس كلذ لكف

 اهتحص ىف الو اهيخغ باتري ال ةرهشب هثدح هعم حصي وأ ، هل عامس وأ

 هثدح ةرهش ةحصو ع انفصو ام ىلع لوقلا هيف قحليو ءاوس وهف ث هثدحل

 هثدحب هيلع ةرهسثلا ةحص ىق كلذ ق قرغ الو ، ءاوس هتوم دعبو هتوم لبق

 ٠ هتوم دعب الو هتايح ف

 نم ةمئألا عيمج نم لالضلا ةمئأ ىف كلذ زوجي امنا : لاق نم لاتقو

 ىلا ةاعد ةمئأ اوناك وآ ةمئأ مهو ى مهنيد ىف اونتسغ نيذلا قاسغفلا ةمئألا

ك ءاله ريغ ق زوجب ال لالضلا نيد ف و ، لالضلا ةمئألا نم لالضلا نيد



٢٨٩٢ 

 هيلع دوهشملا عم ةيالو هل تيثت تبثت مل نم عيمج ف كلذ زوجي : لاق نم لانو

 ٠ هيلع هتداهش زوجت نمم ثدحلا كلذب

 ءاملعو نيدلا ىف ةمئألا ىف الا عيمجلا ف كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 زوجت ال هنأ افالتخا كلذ ف ملعن الو ، ءالؤه ىف كلذ زوجي ال هناف نيملسملا

 ىف ءالؤه ىلع ةداهسثلا زوجت .ال هنأ عامجالا حص نآ املغ ث ءالؤه ف كلذ

 ةداهشلا تلكأ ، نيفلاسلا تاومألا نيملسملا ءاملع فو ع نيدلا ف .ةمئألا

 نم الو نيملسملا ءاملع نم سيل هنأ هيلع دوهسثملا نم ملع نم الا عيمجلا ف

 ءاملعلا نم سيل وأ نيدلا ف ءاملعلا نم وهأ ملعي مل اذاغ ، نيدلا ف ةمئألا

 املع نم سيل هنأ وه ملعي ىتح هيلع ةداهسثلا لوبق هل زجي مل نيدلا ف

 مهنم سيل وأ مهنم وهأ ملعي مل اذاو ، نيدلا ف ةمئألا نم .الو ، نيملسملا

 ءاملعلا نم سيل هنأ ملعي ىتح عامجالا ف هيلع ةداهشلا لوبق هيلع رجح

 ٠ نيدلا ق ةمئألا نم الو

 . ؟ ال مآ ةزئاج ةءاربلا ف ةرهشلا ىلع ةداهشلاو : هل تلق

 كلذ ىف ءايحألا ىلع ثادحألا ىف ةرهشلا ىلع ةداهشلا امآ : لاق

 نم لاقو ، زوجت ال : لاق نم لاقف ، فالتخاب كلذ ىف ليق دقغ تاومألاو

 ىلع اماغ ، لالضلا ةمئأ ىلع الا زوجت ال : لاق نم لاقو ، زوجت : لاق

ىلع زوجت ال ةداهشلا نأ حصأ وه لوألا لوقلا نأ انعمو ، زوجت الف ةماعلا



_ .٢٨٩٣ 

 عيمج ف الو دوتقلاو صاصقلاو دودحلاو ثادحألا عيمج ق ةرهنلا

 ٠ هغرعاغ قوقحلا

 ه ؟ ال مآ ةرهشلا ىلع ةداهسشثلاك ةداهشلا نع ةداهشلاو : هل تلة

 دقف ، تاءاربلا ىف ثادحألا ىلع ةداهشلا نع ةداهشلا امآ : لاق

 ةءاربلا ىف زوجي كلذ نا : لانت ادحأ نأ ملعن .الو زوجي ال كلذ نآ انغرع

 جرخي الو ع لوقلا ضعب فف مهلوق ىناعم نم كلذ ةزاجا ىلع لدي ام الا اصن

 ةداهشلا نع ةداهسثلا نأل كلذ ف لوقلا نم فالتخالا ىناعم نم انعم كلذ

 هبشأ وه امب اهيف ليق دق ام عضومل ةرهشلا ىلع ةداهشلا نم هبشأ اذه ىف

 ةزئاج ةداهسثلا نع ةداهسثلا نا ليتق دن هنأل ةرهشلاب .ةداهشلا ىف لبق امم

 بابسألاو توملاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلا نم قوقحلا عيمج ف

 كلذ ىف لاتن ع ملعلا لهأ نم ادحأ نآ ملعن الو قوقحلا ميمجو ، تازارتنالاو

 . اذه فالخب

 نم ةداهشلا نع ةداهشلا لبتنت نأ بحن ال : هللا همحر دربعس وبأ لاتق

 نم هبلع دوهشملا ناك نم انئاكو ث دهاشلا ناك نم انئاك سانلا نم دحأ

 ةرهشلا ليبس كلذكو 6 بايغألا و ءابحألا نيرضاحلا الو تاومألا الو ءايحألا

 ٠ ىمننا ةداهشلا نع ةداهشلا نم قيضآو بعصآ انعم اهيلع داهشالاو

حصي هرمأو هثدح ةفص ريغ ىلع هرفكب ثدحملا ىلع ةرهشلاو : هل تلق



_ .٢٨٩٤ 

 ماكحألا نم اهيغ ءاج ام ىنغرع 6 ماوعلا و مهنم مالعألا مانألا عيمج نم ٠

 عبمج نم حصت امناو 6 مالعألا نم الا حصت ال اذه ىلعف : لات

 ٠ كلذ ف رع اغ

 نم نوكآ ىتح ع ةرهسلا مدع ةفص مكح ىل حضوأ لضفت : هل تلق

 . ؟ ةربخلاو اهب ةفرعملا لهأ

 نب دمحأ ركب ىبأ خيسلا نعغ ، بورض ىلع ةرهشلا نأ ملعاف : لاق

 ادعام ليقو ث نيملاعلا ادعام ةرهشلا نآ رباكألا نم هريغو رباج ىبآ نب رمع

 5 نيرشعلاب لينو ي رشع ةثالثلاب ليقو س ةرشعلا ىلا ليق اذكهو ىنزلا دوهش

 مهيغو ليقو ث ملاع مهيغو ليقو ث ادعاصف كلذب ليقو ث نيعبرألاب ليقو

 باحصآ ددعو لسرلا ددع رع ةثالثو ةئامثلتب ليقو س نيعبسلاب ليقو ع لدع

 نب ريستب خيسثملا لوق وهو بير اهعم حصي مل ام ةرهشلا ليقو ث ردب

 ٠ هللا مهمحر بوبحم ني دمحم

 ةيالولا ماكحأ ىلع هب لدتسا امم ىل تفشك امب ىنتدفأ دقف : هل تلق
 ةعقرلاو ةربخلا ىهو ث ةثالثلا هوجولا نم امهنم ةدحاو لكل امو ةءاربلاو

 ةرهسلا ماكحأو ةداهسنلا ىناعمو ةنياعملاو ملعلاب ةربخلاو ةيالولل ةرهشلاو

هلهج عسي ام لصأ نع ث نايبلا حضوأب ع نآلا ىنربخت ال لهغ ةءاربلا ى



_ ٢٩٥ . 

 تانفاص تاوهص ىلع أ ادعاق نوكأل ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم عسي ال امو

 ءىشل وآ ةلمجلل عيضملا نا العو لج ىلوملا قيفوتب لوقأف ىلب : لاق

 ث هل ىلوتملل ىلوتملا الو هل ىلوتملا لهج .الو هثدح لهج مسي ال اهنم

 ح اغالتخا كلذ ىف ملعأ .الو كلذك كاسنلا ىف كاسثلا الو ، كلذ ىف كاشلا الو

 ء لوقلا رثكآ ىلع كلذك وهف ديعولاو دعولاو ديحوتلا نم ةلمجلا ريسفت امآو

 مرحملا امأو ، لوقلا رثكأ ىلع ةلمجلا ريسفتل ميضملاك وهف لحتسملا امأو

 ىلوتملل ىلوتملا لهجو ث هل ىلوتملا ثدح لهجو هثدح لهج مسي ىذلا وهف
 ىف ثدحلا ىهو هوجو ةعبرأ هذهف ص لوقلا رثكأ ىلع كلذ اف كشلاو هل

 . مرحملاو لحتسملاو ى ةلمجلا ريسفت ىف ثدحلاو ث ةلمجلا

 اميو لحتسملا مكحك هيف مكحل او لحتسلاك هنا ليق دقف رصملا امآو

 لحتسلاك وهغ رئابكلا نم ءىش ىلع ارصم رصملا ناك اذا كلذ ق هيحن

 ئ مرحملاك وهغ رئاغصلا نم ءىش ىلع ارصم ناك اذا امأو .أ همكح همكحو

 انيجعأو ىمدكلا ديعس ىبآ فعذملا مامال بجعألا وه اذهو همكح همكحو

 ٠ هللا همحر هيجعآ ام

 نم نيدبعتملا لاوحأ ةفرعم نايب كلأسأ نآ نآلا ىل نآ دقو : هل تلق

 هذه ىل حضوأ ماكحألا ىناعم ق ماستأو هلزنم نم مهل امو ح مانألا

. ؟ ىلاعت هللا كدشريو > ىناعملا نم اهل ام ىل حرصو ؟ ىنابملا



_ ٢٨٩٦ 

 ه هعبتاغ هدسنر كل ناب رمأ : ةثالث رومألا نا ىلاعت هللا كدسسنرأ : لاق

 ىف سانلاو ث هللا ىلا هلكغ كيلع لكشي رمأو ث هبنتجاغ هنع كل ناب رمأو

 ٠ لاح ىلع اهنع كفنت ال س لزانم عبرأو لاوحأ ةعبرأ ىلع مهرومأ

 نم هيف هل بجوو مسالا نم هيف هل رهظ اميغ ةنامألا رهاظ اماو

 ٠ ةنامألا ةحصب ةنايخلا هنع تلاز دقف ، مكحلا

 ٠ ةنايخلا رهاظب ةنامألا لئاز دقف ةنايخلا هيلع رهاظ اماو

 ريغ وهغ ث ةنايخ هنم حصت الو ةنامأ هل حصت ال رمألا لكشم اماو

 مكحب ال ةمهتلا مكح همكح كلذخ لاوحألا ضقانتم هنأ ريغ لاحلا لوهجم
 ىجرت اذه ناك امبرو ، لاحلا هبتسثم لكشم وهف ةنايخلاب هيلع الو ، ةنامألا

 ةنايخلا هنم فاخت ناك اميرو ص ةنايخلا هنم فاخت امم رثكأ ةنامألا هيغ

 رهظ اميف رمأ هل حصي الخ لاح لك ىلعو ث ةنامألا هنم ىجرت امم رثكأ

 ىمسي ال كلذخ هلاح فرعيب ال لوهجم عبارو ث هل حص دق ىذلا هرمأ نم

 ٠ فصوي ال مودعملاو فرعي .ال لوهجملا نأل ، فصوي الو

 ٠ ةيالولاب قيقحف لوألا امآف

 ٠ ةءاريلاب قبلخف ىناثلا امأو

 اهل عبار ال ماكحأ ةثالث ىهف فوقولا ق امهف عبارلا و ثلاثلا امآو

٠ كلذ مهغاغ ح مالسالا ق



 ا ٢٨٩٧

 فعضغ نيدلاب هتيالو بجت نم ةلزنمب دحأ هدنع لزن نميغو : هل تلق

 كلذ ىف ناد اذا هعسيو كلذب ىفتكيأ ىآرب هالوتو نيدلاب هتيالو نع اذه

 . ؟ همزلي امب

 . هيغ فلتخي امم اذه نأ وجرأ : لاق هنأ ىحبصل ١ خيشل ا نعف : لات

 مهو ، مهلونتت ىلوقو ع نيملسملا نيد ىنيد ىنامعلا لاق اذاو : هل تلق

 . ؟ ال مآ ةيالولا هل ايجوم اذه نوكيأ ح نبملسل ا ءافعض نم

 ء نبملسملا نم وه هللا همحر ىلع نب ىسوم ىلع ىبأ خيشلا نعف : لاق

 ىف وهو نوملسملا هركي ام فرعي ملا اذا كلذ ىلع ىلوتيو هنم كلذ لبتيو

 ٠ مهتيالو

 مث ةهبشلل هنع تقفوو هالوتأ نم رمآ ىلع لكشأ اذاو : هل تلق

 ( ٠ ؟ هفذت

 فقنغ : لاق ٠ هغذاتت ف مكحلا فيك ىعم هتيالو هل نمم ىدنعف : لاق

 . لاحلا اذه ىلع هنم ربن نأ كل سيلو لاكنالل هنع

 ٠:؟ قرغ امهنبي مآ اهلاحب ةلآسملاغ هنم ءىرم ناو : هل تلق

 ىلع ءىربتملا كيلوغ فذقلا ريغ ةءاربلا نأل ىلوألا ريغ هذهغ : لاق

نم هملعك ثدحملا ثدح ملعب مل نم دنع ءىرمينملا اماغ \ كدنع هتيالو



_ ٢٨٩٨ _ 

 ىلع ةماقالاب هدنع رفك بتي مل ناغ ةبوتلا هيلعو ، ثدحم وهف هئايلوأ
 ٠ مهفاف هيلو نم ةءاربلا

 امهل ىل و نم ةءا ريل ١ هيب بجت ام ىلع نالج ر عمتج ا اذا و : هل تلق

 . ؟ال مآ كلذ ىف اقدصم نوكيآ ، كلذ نم هتبوت امهدحأ ىعدا مث

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعن الو انتدصم انومأم احم كلذ ف نوكي معن : لاق

 لثم ىهف ةبوتلاب هل دهشي نأ لبن نم هتيالو ىعدا اذاو : هل تلق

 ةبوتلاب هل دهشي نأ لبق هالوت اذا هنكل ىلوألا ريغ هذه امناو ال : لاق

 ىلوتي الو هل ةيالولا ىف كلذ ىلع نومأم هنا : لاق نم لاق دقف س كلذ نم

 نمم ناك اذا هتيالوب ىلوتيو س كلذ ىف ةجح وه : لاتق نم لاتقو ع هتيالوب

 وهو لطبم هل ةيالولا لاح ف هنا : لات نم لاقو ع ةءاربلاو ةيالولا رصبي

 عدي ملو هثدحب ملعيو هسفن ىلع هب رقي اميغ اثدحم ىلوتي هنأل عولخم

 ةيالوب ثدحم وهو ثدحلا ةلمج ىلع وه نمل ةيالولا رهظأ امناو ث ةبوت هنم
 ٠ ةبوتلاب هل دهشي ىتح ثدحملا (

 نينعالتملا وآ نيلتاقتملا نيبلولا نع كلاسلا نأ ىل نع دقو : هل تلق

 ةيالولا ىف امهبغ مكحلا ام لطيملا نم امهنم قحملا ملعي ملو نيداضتملا وأ

. ؟ امهنم ةءاربلاو امهنع فوقولاو امهل



_ ٢٨٩٩ 

 ىلع هيلو ىلوتي : لاق نم لاقق ، امهيغ فالتخالا ءاج دغ : لاق

 ىلع تناكو ث ةهبش ريغ ىلع تناك امهتيالو لصأ نأل ، هيلع اناك ام بسح

 نيقيلاب ةيالولا ىلع وهغ هبتساو كلذ دعب امهرمأ لكشآ هنا مث ةحصو نابب

 ةلعلاو ، كلذ ف نيقيلا مكح امهدحأل وأ امهل ةيالولا مكح هنع ليزي ىتح

 مكح مالسالا ف هل حص نم لك نيملسملا نم عامجالا اذهب لانت نل كلذ ىف

 كلذ دض هيلع بجوي حضاو قحب الا هنع لوزي نلف مسا هيف هل بجوأ

 مهتيالو نع فوقولاب : لات نم لاقو ، مسالا كلذ دض همزليو ، مكحلا
 همساب الطبم دارفنالا ىلع ىلوتي هنأ لاحم ال هنألو س امرمأ نم لنتستآ امل

 ٠ فوتوم كوكشم لك نا حيحصلا رثألا هب لاق نمل كلذ ىف ةلعلاو ث هنيعو

 هيغ كل ناب رمأو ع هعبتاغ هدسشثر كل ناب رمأ : ةثالث رومألا نأ رثألا فو
 ىف ةياورلا هب حصت امم كلذو ث هللا ىلا هلكف كينع لكشي رمأو ث هبنتجاف

 ء فاقو نمؤملا هلوقتو « كبيري ال ام ىلا كييري ام كرتا هلوت كلذكو ء ةيالولا

 ةجح الو هل ىنعم ال ذاش لوق اذهو س اعيمج امهنم ةءاربلاب : لاق نم لاقو

 هللا دبع ىبآ خيسلا نع اندجو كلذ بسحو ةهبسلا ىلع ماقت ال ةءاربلا نأل

 نيداضتملا ى ث ةثالثلا ليواقألا هذه ى هللا همحر بوبحم نب دمحم

 قحملا الو ءىطخملا نم امهنم بيصملا ملعي الو ث نيبراحتملاو نينعااتملاو

 ةيالولاب كلذ ف ليق دتغ س بذاكلا نم قداصلا .الو س لطبلا نم كلذ ىف

هنع اندجو ام ىلعو ص ذاش لوق ةءاربلاب لوقلاو ، ةءاربلاو فوتولاو



_ ٠٠ ٣ _ 

 ىسوم ىلع ىبآ نع اندجوو ث هلثمو اذه ىف فوقولا ىلا بهذي هنآ وه

 ٠ نيعيمجلل ةيالولا ىلا ١ ذه لثم ق بهذي ناك هنآ هللا همحر ىلع نبا

 ث ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب ملعلا لهأ نم هنع انذخأ نمع انظفح دتو

 حصأ رمألا نم حيحصلاب تمدقت دق تناك اذا اعيمج امهتيالوب لوقلا ناغ

 تبثأ ام ىلع نيملسملا نم عامجالا عقو دقو ى امهنع فوقولا مث ي مكحلا ى

 ىلع عمتجا امك اهلاوز ىلع عمجي ىتح لاح ىلع هتيالو لوزت الف هتيالو

 ىف بهذي ناك هنأ هللا همحر رباج ىبآ نب ىسوم نع اندجو دتو س اهتوبث

 هل موقت ةجح ريغب مكحلا رهاظ ىف هندح نم رهظأ امب ةءاربلا ىلا اذه لثم

 ٠ ملعل ١ له آ دنع

 امهماكحأ ف نيلتاتتملاك .امه ضعب امهضعب نم نائربتملاو : هل تلق
 . ؟ ال مآ

 مل وأ امهنم ءىدتبملا فرع امهمكح ىق نيلتاقتملاك امه ليتق دق : لاق

 % كلذك وهخ هيحاص نم ةءاربلاب ءىدتمملا فرعي مل اذا كلذ ليقو ن فرعي

 مهفاغ هنع فوقولاب ليق دقو ى هنم آريب هناف امهنم ءىدتبملا فرع اذا امأو

 ه كلذ

 لاتقب امهنم ءىدتيملا فرع اذا كلذك نالتاقتملا سيلوأ : هل تلق

, ؟ قرف امهنيب مآ هبحاص



 ت )١ ٠ م _

 ىلع رهخ دح نم الو لبق نم لعفو ثدح لوتتقملا نم نكب مل اذا : لاق .

 ةيالولاب هيغ ليق دنف ءىدتيملا امآ افالتخا كلذ ى ملعآ الو ث هنيالو لاح

 ٠ قحلا بصت قرفلا مهفاغ كل تفصو امك ةءاربلاو فوقولاو

 هلطابو ه هفخح لمتحي امم ائيش ىناي :أم ىل ايلو تيأر ١ ذاو : هل تلق

 ٠ ؟ ىلاعت هللا كملعأ ىنملعآ كدنع نوكب هلاح ام . هلالحو هما رحو

 هللا قوقح نم وه امم كلذ نم دبعلا ىتأ ام امأ كلذ ىف باوجلاف : لاق

 رمأ ىلع نومأم دبعلا ناغ قح هدابع نم دحأل هيغ سيلو ث هنم اصلاخو

 هتيالو ىلع وهغ هطخو هل هباوص لمتحاو ، هرمآ نم باغ ام ميمج ق هنيد

 هيغ هيلع موقت الو جراخملا نم جرخمو س را ذعألا نم رذع هل لمتحا ام

 فلتخا امناو ، هنع فوقولا .الو ث هنم ةءاربلا زوجت الو ٠ هريغ نم ةجحلا

 هنأ هدابعلو هلل قوقحلا اهيغ نوكي ام ءايسثأ ف نيملسملا نم فلتخا نم
 مكح ف املظ الا جرخي ال امم كلذ نم ائيش سانلا نم تآ ىتآ اذا

 لثم كلذو ث ,لمتحت . ىتلا رئارسلا مكح ف رذعلا نم ناك ام الا رهاظلا

 . ماكحألا ىف ةروجحملا نادبألا ىف ثادحألا نم ههبشآ امو لتقلا

 هيف ملعن .ال ام اندجو دقو ح ةءاربلاو فوقولاو ةيالولاب هيغ ليق دتو

 هللا رفغ : هل لتف هريغ لام نم لكأي كاخأ تيأر اذا هنا مهلوق نم افالتخا

 كوخآ كمعطأ اذا : لوقي هنأك لكأت الغ كمعطآ ناو هنا لوقلا ضعب فو كل

. ٠ كل هللا رفغ : لقو ، هدي نم هريغ لام نم لكأي امم



_ ٢٣٠٦×, 

 5 دابعلا قوقح نم اذهو ث افالتخا اذه ف ملعن الو ةيالو رافغتسالاو

 توبث نم انعم عامجالا هبني ام ىلع جرخي امم اهنم رثكأو اهلك ىناعملا هذهف

 ء ةصلاخ هللا قوقح نم لطابلاو قحلا هيخ نكمي ام هنم رهظ نمل ةيالولا

 & انعم ناديألاو لاومألا ف كلذ هبسئآ لاومألا ف دابعلا قوقح نم ريثك نمو
 ٠ ةماقتسالا بانك ىف كلذ ليصفتو ءاوس ناكو

 لحأف ، نيدلا ىف ةلأسم ف افلتخا اذا نيملاعلا نع كلأسأو : هل تلق

 امهل عم اسنلا فرعب ملو هبح اص نم دح ١ و لك ءىرب ىتح 6 اذه مرحو اذه

 ٠ ؟ امهيف مكحلا لهج نا هيغ لوقلا ام امهنم لطبملا نم قحملا

 ىلا غلب اذا لطبملا نم ربيو قحملا ىلوتي نأ كلذ ف كباوجخ : لاق

 مكحلا لهجو امهفالتخا ىنعم فرعيب مل ناغ ، كلذ ريغ هعسي الو ، كلذ ملع

 فوتو امهنع فقيو ، لطبملا ةءاربو قحملا ةيالو دقتعي نأ هيلعف امهيف

 مكحلا ةحصب ةجحلا هل مونتف هل رسفملا ربعملا ىقلي نآ ىلا لاؤسلا

 . كلذ مكح نع لاؤسلا كرتب ىفتكي الو

 ىف ىوعدلاو ع ايتفلاو فذتلا نيب قرفلا نع ىنربخت الهغ : هل تلق

 ٠ ؟ ملعب همعآو هعضوم ىف مكح لك عضأ ىتح قحلا ماكح

 ظفل نم فذقلا نأ ىعم : هللا همحر ديعس وبأ لاق دق ىلب : لاق
لوق نم ىدنع هلك اذهف هنعل وآ هنم ءىرب وأ ديز نم آربب لاق اذا هيقفلا



_ ٣٠٣ 

 هيلع تبجو اذكو اذك لعف نم نأ هيقفلا لوق نم ايتفلاو س فذق هيقفلا

 نآ ٠ هيقفلا لوق نم ىوعدلاو ح ةءاربلل قحتسمو كلذب رفاك وهو ةءاربلا

 هيلع بجي العخ لعف دق وأ ةءاربلا هيلع بجت نمم وأ ةءاربلا قحتسي انالف

 ٠ ةءاريلا هب

 هنا : لانتو ئ ةيالولا لهأ ءاعدب ةءاربلا لهألا وعدي ىذلاو : هل تلق

 ٠ ؟ كلذ ف هلوقت لبقي له مهريغ ىون

 لهأل هتبطخ ىف كيلو اعد اذا شيرق نب ديعس مساقلا ىبأ نعغ : لاق
 ةحصلاب الا كلذ هنم لبقي مل ةيالولا لهآ نم مهريغ تيون : لانو ةءاربلا

 ٠ ىمتنا باتتسي مث هنم آريبو س لعفلا تقو كلذ ىون هنا

 ناكل هلوق لوبقب ليق ول هنآ خيسلا اذه ىلع. در ريغ نم : لوقأو

 عم عخرتو ح تاهيننلاب آردت دودحلاو دح ةءاربلا نأل ىلا بجعأ

 ىلع نومآم دبعلاو هدحو هللا قوقح نم ةءاربلا ناغ اضيآو س تالامتحالا

 . كلذ ىف رظنيو هللا قوقح ىآ اهيف هلوق لوبتمو اهنم ىنأي ام

 مالس الب هنم مرحم تاذ ريغ ىلع لخدي ىذلا ف لوقلا امو : هل تلق

 . ؟ مالكل ا وأ ءادنلا نم هريغ الو

 ملو تبثي ملف بيتتسا ناغ اهنم نذاب الا هل لحي ال ام اذهغ : لاق

. هل ةيال و الغ عج ري



 _ ٣٠٤ ذ

 ٠ ؟ هتبال و طقست له مالسل ١ درب ال ى ذلا و : هل تلق

 دري مل نم : ىراوحلا وبآ لانتو س هتيالو طوقسب ىرح وهف معن : لاق

 هتيالو تطقس دقخ ةضيرفلا كرت نمو ، ةضيرف كرت دقغ مالسلا

 ٠ هل ةيالو الو

 هتيالو كرتن رصعلا ةالصو رجفلا ةالص دعي ىلص نميفو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ

 ث ات ن اف ب اننسي ليتو ڵ كلذ قوخ ام ال هتيال و كرتب لبق دق : لاق

 ٠ هنم ءىرب .الاو

 هيخ لوقلا ام مراحملا نع هتني ملو مزاوللا الا دؤي مل نمف : هل تلق
 ٠ ؟ هينغرع

 اضرلا نوكي الو ع اضرلاب ةيالولا نأل ىلوتي ال هنا : لاق

 ٠ ىفكو هيف ليق ام ١ ذهخغ 6 افطصالاب الا

 ٠. ؟ هباوج ىف لوقلا ام هب رفكي اثدح ثدحم نم لهج نمف : هل تلق

 ١ ريب وأ نيدب هالوتي نم ىلوتب وآ نيدي كلذ ىلع هلوتي مل امغ : لاق

سيل امم ائيش عيضي وأ نيدب وأ ىآرب هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم



_ ٢٣٠٥ 

 كالهب دحآ كلهي ال هنا مهلوق ىنابم ىناعم نم اذهو كلذ هيلع قيضي الف هل

 ٠ همهغاف دحأ

 ةءارب وأ ةيالو هتمزل اذا نيدلا فوقو فقاولا فيعضلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام امهمكح رصبي مل اذا امهلهجو نيدبعتملا نم دحأ ف

 مكح رصبي ملو ةوادع وأ ةيالو مكح هيلع تبث اذا فيعضلاغ : لات

 كلذ نأل امهمكح لهج ناو امهيغ نيدلا فوقو ىلع تبثي نا هل سيلف كلذ

 نع ليق دقو ، دحأ نم ةءارب وأ دحأ ىف هتيالوب نحتمي نأ لبنت هل عساو

 نم هيلع وه ام ةلمج ىلع نوكي نأ هل زاجتسا دق هنا ملعلا لهأ ضعب

 اودع ناك وآ ايلو ناك نا هيف ةوادعلاو ةيالولا ةطيرش داقتعا ىلع فوقولا

 ةطيرشلا ةيالو هيزجتو س فوقولا نم لوقلا اذه بحاص مم هلاح ىلع وهو

 : لاق نم لاقو ث ةوادعلاو ةيالولا نم هب دبعت ام لصأ ف ةطيرشلا ةءاربو

 نمع فقي نآ همزل دق اميغ ةءاربلاو ةيالولا مكح لهج ناو ث كلذ هل سيل

 نآ هل زوجي نكلو ، نيدلا فوقو وأ اهلهجف ةءارب وآ ةيالو هيف همزل دق

 ٠ ةءارب وأ ةيالو نم همزل دق اميف. ةجحلا ىقلي ىتح ىأرلا فوقو فقي

 همكح مآ ةيالولا ىف هيبأ مكح همكح نوكيأ ىبصلا غلب اذاو : هل تلتت

 .. ؟ هسنج ءانبأ نم هريغك هنع فوقولا فا هسفن مكح

( نئازخلا _ ٢.٠ م )



_ ٣٠٦ 

 ىهو اهيلع وهغ هنع لحت مل ببسب ةيالولا هل تتبث اذا ليق دن : لاق
 هل سيلو غلب ىذلاك هنع فوقولاب ليقف دتو ى اهضتني ام هنم فرعي نأ ىلا هل

 هل تيثن ليق دقو { نيدلا فوقو ق نيذلا مانألا ةيقب ماكحأ هماكحأ لي بآ

 ٠ ةمالسلا ةيالو ىهو ىأرلا ةيالو

 ةيالوب الا هالوت ؟ ال مأ همآ ةيالوبو هنبأ ةيالوب هالونأ لفطلا و : هل تلخ

 6 همآ ةيالوب هنبالو ف فالنخال ١ و 4 حصأ ىه هيبأ ةيالوب هنيالو : لاق

 ٠ هغرعاف همآ ةيالوب هتيالو بوجوب لوقلا رثكأ لعلو

 . ؟ مهمكح ام ا راغص اونام نيذلا ىلولا دالوأو : هل تلق

 مكح ق ةيالولا ق مهب قحل وهف اراغص اونام نيذلا هدالوأ امآ : لاق

 . مهتيالو بجتو رهاظلا

 ٠ ؟ كلذك وه هنوم دعب هل دولوملاو : هل تلت

 ةيالو ماكحأ ف مهلا قحأ انعم فلتخت الو ةيالولا ف وه معن : لانت

 ٠ دحاو تێثو ف اعيمج ةايحلا ق اوناك وآ هلبق اوتام وأ مهلبنق تام رهاظلا

 ٠ ؟ ال مأ هتيالو مكح نم هتلاخ ىلع وهف هالوتأ نم نج اذاو : هل تلق

رهاظلا مكح ىف هتيالو تتبث دقف ةيالولا دح ف وهو نج اذا امأ :"لاق



 س ٣٠٧

 ةيالولا ىف هب قحل وهف ههوتع لاح ىف هل دلو امو ث ةيالولا ىلع تام هنأك

 . ملسلا ىلولا ماكحأ ةيالولا ماكحأ ف اهلك مهماكحأو

 . ؟ ةءاربلا وآ فوقولا لاح ق وهو نج أ ذا كلذكو : هل تلق

 ٠ اهريغ ال اهيلع نج ىتلا ةلاحلا ىلع وه معن : لاق

 . ؟ مكحلا ىف ةيالو مكح هل حضيأ مجعألا ف لوقلا ام : هل تلق

 ح فوقولا مكح ق وهف ملكتي الو عمسي :ال ىذل ١ مجعألا امآ : لاق

 ةيالولا ىلع ناك هناسلو هعمس بهذف مجع مث ةيالو هل تناك اذا امأو

 كلذكو هدالوأ مكح فقو س رهاظلا مكح ىف هونعملا ىف قحل ام عيمج هيغ قحلو

 . كلذ فرعاف ةءاربلا دح ىف وهو مجع اذا

 ٠ ؟ هب غليي ام ةلخس اي هريغل لاق نمخ : هل تلق

 سيل هنأو وه ام فرعي ال ةلفسلا نا نيملسملا ضعب لاق دق : لاق

 ٠ لئاقلا نم ةءاربلا مزلي ال اذه ىلعف ، لئاقلا لوق نم

 سيل هللا عاطأ نم ناو هللا ىصع نم ةلغسلا نا : لاق نم لاتو

 ىلول كلذ لاق اذا باتتسي نأ بحت اننأ الا نسح لوق انعم وهو & ةلفسب

 ةءاربلاب هتحآ امو لوقلا اذه ىلع هتيالو كرتب لوقن ام لقأغ بتي مل ناف

لاق هنآ هللا همحر بوبحم نب دمحم خيشلا نع اندجو دتو %. بتب مل نا



_ ٣٠٨ 

 سيلو هتأرما قلطت الخ ايلو ناك نا : لاق ، ةلفس ناك نا هتأرما قلط نميف

 ٠ ايلو نكب مل اذا كلذ ىوس اميف فقو هنأ بسحأو ، ةلفسي وه

 . ؟ هيغ لوقلا ام خسو اي وأ رذق ايب هل لاق ناغ : هل تلق

 ىلع هلوتأ مل بتي مل ناغ كلذ نم باتتسيغ نيملسملل متسث اذهغ : لات

 ٠ هتيالو ىلع ناك هرذع اهب نيبتي ةجح رهظي نأ الا كلذ

 اميف لصتنو باتغ قسفلاب نيملسملا نم الجر لجر فذق اذاو : هل تلق

 . ؟ ال مآ كلذ هيزجيأ لجرلا ىلا رذعتي ملو هللا نييو هنيب

 ٠ هفذق ىذلا لجرلا ىلا رذتعي ىتح ال : لاق

 ٠ ؟ال مآ هنم آريب كولمملا فذاتو : هل تلق

 ٠ هللا همحر ميها ربا ىبأ خيشلا نع كلذو هنم آريي : لاق

 . ؟ هيف لوقلا ام دالبلاو باودلاو نايبصلا نعلي ىذلاو : هل تلق

 نم نأ هللا همحر ءاثعضشلا ىبأ خيشلا نع عرشلا نابيب باتك نمغ : لاق

 ىبنلا نع ىوري امم كلذو هيلا ةنعللا تعجر قحتسي ال نمو باودلا نعل

 كل دو هللا ةوالع قحتس ١ دقفف ةنعلل ١ قحتسا نمو © ملسو هيلع هللا ىلص

 اذا كلذو س هتيالو نع فقوب نآ اذه رمآ نم نوكي ام نوهو رئابكلا نم

» كلذ ىلع هرارضام هنم ءىرب "7 ملف كلذ نم بيتتنسا ناغ 6 باتتسي مل



_ ٣٠٩٨٩ 

 ١ ذا ىبصلا امآو > كلذ ق ةينو ةجح هل نوكن نآ الا دالبلا رمآ ف كلذكو

 هيوبأ دحأ نكب مل ناو 6 هنم ءىرب نمم آريي هناغ ةيالولا ق همآ وأ هوبأ ناك

 ليقو ةءاربلاب ليق كلذ ف كلذك ىبصلا ف ىذلا فالتخالا ىلعغ ةيالولا ىف

 ٠ فوتنولاب

 ٠ ؟ باتتسي نآ لبق كلذب هنم آريي له هسفن نعل نمعو : هل تلق

 ةريبك ىتآ دقف هل لمتحي رذع الب هسفن نم ءىرب نا هنآ ىدنع : لاق

 مل ناف باتتسي ليقو ، باتتسي مث هنم أربي ليق دقو رمألا رهاظ ىف
 . هنم م ىري بتي

 نوكي نأ لمتحي : لاق ى هل لمتحي ىذلا رذعلا ةفص فيكو : هل تلق

 جرخملاو قحلا نم هل لمتحي ام ىلع هنم آربي نآ ىنبجعي الغ نيميب ايلآتم

 . نظلا هب نسحيو

 ٠ ؟ هنم آريب له قحلاب ىضرأ ال لانت نمو : هل تلق

 5 نوملسلا هيلع ىذلا قحلاب ىضرأ .ال لوقي ىتح هنم آربي ال : لاق

 ٠ هللا همحر ىراوحلا ىبأ خيشلا نع كلذو

 . ؟ هنم آ رمب له ١ دمعنم ضيحل أ ق هنآ رم ١ ءىطو هنآ رقأ نمو : هل ثلت

. ةءاربلاب هيلع لجعي الو هتيالو كرتت : لاق



 س ٣١٠

 هنم فرع ىذلا ملعي ملو سيلبا ىلوتي هنأ : لئاق لاق ناخ : هل تلق

 . ؟ هيخ لوقلا ام هالوت هجو ىاب سيبلبال ةيالولا

 ملعي مل ام هدنع هتيالو ىلع هنأ هللا همحر ىمدكلا خيشلا نعغ : لاق

 مهتيالو ىلع ىواعدلا لهأو ىواعدلا مكح نم ةيالولا نأل لطابب هالوت هنأ

 ضراعي الو س مهيلع ةجحلا هب موقت امب مهاوعد ىف نولطبم مهنأ ملعي ىتح

 لهأ هعنشتسي اذهو س ةءاربلاو ةيالولا لوصأب ةفرعملا ليلق الا اذه لثم ىف

 قئاقدلا هذه لثم ف ءافعضلا ةضراعم رثكي نأ ىغبني .الو سانلا نم فعضلا

 ٠ ةءاربلاو ةبالولا نمح

 ىفو ايلو هتيالو ىف قفاوف ةجح ريغب ءىرب وأ ىلوت نمو : هل تلق
 . ؟ كلاه مآ ملاس اودع هتعارب

 ةجح الب ىلوت نم هنآ ىحبصلا خيشلاو ىمدكلا خيسلا نعف : لاق

 هتعارب ف قفاوف ةجح الب ءىرب نمو س رفك ميهاربا هتيالو ف قفاوف

 ٠ رفك سيلبا

 هللا ةيالو فيكو هللا لوسرل هتيالوو هلل دبعلا ةيالو فيكو : هل تلق

 . ؟ نيبملا حيرصتلاب كلذ ىل حرص نينمؤملل

 هودحوبو هوفرعبب نأ كلذو هدابع عيمج ىلع ةبجاو هللا ةيالو نا : لاق

، مهرومأ عيمج ىلو هنأو ث هتمعنب هل اوغرتعيو هءايلوأ ارورصبيو هوعيطيو



٣١١ 

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيالولا امأو ، لاح لك ىلع ةبجاو هتيالوغ

 هيلع اولوعيو هومظعيو ث هب ءاج اميف هوقدصيو هب اونمؤي نأ وهف ملسو

 هلوسرو هللا نمؤملا ىلوت اذاف ث هنيدب نونيديو هتنسب نولمعيو س هنوبحيو

 امأو هتيالو هيلع بجت نم ىلوت دقغ س ةقيقحلا ىلع ةلمجلا ف نينمؤملاو

 ىلع مهرصنيو { قحلل مهقفويو ناميالل مهيدهي هناخ نينمؤملل هللا ةيالو

 . ميعنلا تانج مهلخديو ث ميقتسم طارص ىلا مهيدويو مهودع

 ٠ ؟ كلذ لوتآ فيكو ىسفن ىلوتآ فيكو : هل تلق

 لاح ىف اهنم آربتو ةعاطلا لاح ىف كسفن ىلوتتأ كل لينت ناف : لاق

 اميقم ن اك ولو ١ دبأ هسفن نم ن اسنالا آ ربي نأ زوجي ال : ليتف ح ةيصعم ١

 ٠ ؟ اهنع اضرل ا هسفنل هنبال و امف كل ليق ن اغ \ اه ال وتب نكلو 6 ةيصعم ١ ىلع

 اهل دهش دتف اهاكز نمو ث اهاكز دقغ هسفن نع ىضر نم ال : لقف

 مكسفنأ اوكزن الو ) : لانت ىلاعتو كرابت هللا نأل اذه زوجي الو ، ةنجلاب

 : لاقت ناغ س سفنلا ةيكزت نع لجو زع ىهن دقف ث ( ىتنتا نمب ملعآ وه

 بنذلا ىلع ميقي الو ، ةيصعملاو بيرلا نع عالقالا ليقف ؟ هسفنل هتيالو امغ

 . سفنلا ةيالو هذهخ هنع علقيلو ، نيع ةغرط

 نتيطعأف كتبللطو ىنتدغآغ كتدغتساو ىنتبجأو كتلأس دقف : هل تلق

© اعنام انصحو اعماج الصأ ىنصختفأ ٠ امهفو اظفحو املع هللا كداز



_ ٣١٢, 

 جهنم هب لهبتسأو ث ملعلا ججح هب لصأتسأ اعراسش ابطقو اعفار انازيمو

 . ؟ مكحملا

 اهصلخأ ىتلا ، ةليلجلا ةكيبسلاو ع ةليضفلا ةجيتنلاب كصخأغ معن : لاق

 هللا همحر ديز نب رباج ءاثعشلا ىبأ نابرلا خيسثلا بهذملا ماما بلق بلاق

 هبكار اولوت وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسيغ هلوق

 ٠ نيدب وأ ىأرب مهنع اوفقي وأ هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم اوءربي وأ

 ىهو ى راثآلا عيمج رادم ةحص هيلع ىذلا ىلصألا ىوقلا بطقلا وه اذهف

 هنيدمو ، ملعلا دونج ةكلم ىه ىتلا ، ةلماكلا ةلمجلاو ث ةلماشلا ةملكلا

 ، اهضايح بذع نم ىوتراو ، اهضاير بحر ف عفتراف ، مكحلا طابنتسا

 5 لوصألا سومش كيدل تقرث ء اهيناعم ىف تنطفتو ، اهينابمب تنطوت اذاف

 تاصيوعلا قئاقد ذئنيح جرختستغ لوقنملاو لوقعملا تاقباس كيلا تقباسو
 ىلا لوصو نم كل سيل لب ء تايهلالا تايماهلالا قئاقح نم تالكشملا

 تنك اذاف س لجو زع هلل لمعلا صالخاب الا س لاؤسلا نم هلمؤنو همورن ام

 برلا نم برقلاب ترصو ، ىرخألاو ايندلا زع فرش ىلا كلانه تغلب كلذك
 ةلمج نم ىرت ال ، ماقملا اذه ىلا مالكلا ءانب ىضفأ دقو س ىرحأو قحأ

 انالوم هلل دمحلاو ، ةملكلا هذه قدارس ةمج هيلع توطنا ام ةميظع قئارط

٠ انالوآ ام ىلع



_ ٣١٣ 

 ح ةيلبلا لوزت اهب ىتلا ةجحلا مايقو ةلالدلا ىناعم فيكو : هل تلق

 ٠ ؟ اهتفرعمو اهمكح ىلا ىندشرأو اهنفصو اهملع ىلا ىندهأ

 ىلعو مرحو لح هنأو ، الوسر لسرأ هللا نأ ديعلا غلب اذاغ : لاق

 نم ةمالسلاب الا روذعملاب سيل راصو & كلذب هيلع ةجحلا تماق دنغ اذه

 همزل ام كرتو ح هلعف همزل ام لعفب افلكمو ادبعتم راصو ت روجحملا بوكر

 كرت نميف رظناغ س مزاوللا كرت نم دشآو هيلع قيضأ مراحملا بوكرو س هكرت

 لهجب كلذ لكو ث دحاو تقو ريغ ىف وأ دحاو تقو ف امرحم بكرو امزال

 هل لقف » مزاللا اذه ءادآ ةفرعم غولب ىلا ةليحلاب ىل فيك لاق ناف ث هنم

 ، كيلع زوجحم وه ال كبوكر ىف كلوتت امغ ي كمزل امل ككرت ف اذه تلق دقن

 ، هرذع هب مطقني ام لقأو ى هباوج رسيآ نمح اذهف هبوكر كرت ف ةليح كل الغ

 تغلبو ، ةجحملا تحضتاو ، ةجحلا تماق دقغ الا ، هرفك هب حصي ام ىندأو

 فقي نأ لهاجلا ىلعو لمعي نأ ملاعلا ىلعغ ث لهج الو لهاجت الخ ، ةوعدلا

 لاقم نم ةريسي ةظفلبو ص لابلاب رطاخ ةكرحب دبعلا كلهي دنف ، لأسي ىتح

 ماكحآ نم كشلا هيغ هعسي ال اميغ كشلابو نيدلا نم دحاو فرحب لب

 & نيدبعتملا نم كاسثلا ىف كاسما ف كسشلابو كاسثلا ىف كلابو ، نيملسملا

 ىف كشالو ص ةمالعلا ملاعلا ريغل ةمالسلا نوكت فيكف اذكه اذه ناك اذاق

 نيدلا ف ةداوه الغ .الأ ، ةمايقلا موي ميظع رطخ ىلع هن ةمالعلا ملاعلا

 ناسل ىلع نيملاعلا بر نم اهمايق دعب ةجحلا لهج لهاجل نيع ةمعن الو

. نيمألا ىمألا ىبنلا هلوسر



_ ٣١٤ 

 مهللا ، هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا

 مونألا قيرطلا ىلا اندسثرأو اندهاو انمحراو انمصعاو انقزراو انقفو

 محرأ تنأ كنا ، ملعن امب لمعن ىتح ملعن مل ام انملعو ء مظعألا باوثلاو

 ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ، مركألا دودولا فوءرلا محرألا نيمحارلا

 لضفأ هبحصو هلآو دمحم كلوسر انديس ىلع ملسو مهللا لصو ث ميظعلا

 ٠ ميلستلا لمكأو تاولصلا

 ںبهي الغ ةءاربلاو ةيالولا ف اهانغلآ ىتلا ةلأسملا هذه ىلع فقو نمخ

 انبختنا دق انك ناو ى هنح حضتا و ى هقدص حص امب الا لمعي الو ذخأي الو

 اليلق الا ربتعملا باتكو ث ةماقتسالا باتك نم اهيناعم نم انردقو س اهيف امب

 ىنعم نم انجرخأ ام اهنمو ث امهنم القن هانذخآ ام اهنمف ث رثألا ديقب نم

 ؟طخ وآ دمعب هللا اضر هيغ تفلاخ ءىش لك نم هللا رفغتسأ انآو ، اهظفل

 ىبونذ عيمج نم هيلا بوتأو س فيرحت وآ لهج وآ ملع وآ فيحصت وآ

 ملعلا مداخ فيعضلا ريقفلا دبعلا انأو ٠ ملعأ مل امو اهنم انملع ام اهلك

٠ ىنامعلا ىضابالا ىرشبلا ديعس نب ىسيع نب ىسوم فيرشلا



:٣١٥ : 

 سر 9 ذلا

 : لوالا بابلا

 كلذ ىناعمو ملعتملاو ملاعلا ركذو ملعلا بلط ىلع ثحلا ف

 : ىناثلا بابلا

 هم نارمؤي امو امهلضغو ملعتملا و ملاعلا و ملعلا ركذ ف

 .٠.٠٭ . . . 00 . . 0 . ٠ عضاوتلا و بدألا نم

 : تلاثلا بابلا

 هيلع قلعتت ىتلا ىهو ةيربلا ديس نع ةيورملا رابخألا ف
 لئاسم هيفو سايقلاو عامجالا فو ةعيرشلا لوصا
 . . . . . . .. .٠. تالكشملاو زاغلالا ىف

 : عبارلا بابلا

 راثآلا خسان فو عابتالاو ديلقتلا نيب قرفلاو ايتفلا ف

 : سماخلا بابلا

 قلخ ف خوسنملاو خسانلاو هباسثلاو مكحلاو ةلداجملا ف

\٤ 

٤٧ 

٧٨ 



_ ٣١٦ 

 لوق نسحي ال نميخ ةءارق نم ءىش فو نآرقلا
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ \٩!\!١ هللا الا هلا ال

 ١ بابل ١ سداسلل :

 ديحوتلا ف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ١٤٦

 : عباسلا بابلا

 ١٦٧ ةيربلا قلاخ نع ةينامسجلا تافصلا ىفن ىف ٠ ٠ ٠ ٠

 لصف ٠ . 0.10 . . 0.0 . . . . ٠. ١٦٨

 لهف -٠ .  . .. . . 0 . . 0.0.٭ ١٦٩

 ل .صف ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧١

 لصف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧٣

 : نمانلا بابلا

 ١٧٨١ لاعفألا قلخ فو ةعاطتسالاو ةئيسلاو ردقلاو ءاضقلا ىف

 : عساتلا بابلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٦٠ ١ ناعم ةلمج هيغو ناميالاو كرشلا ق

 : رثاعلا بابلا

٠ . . ١٩٩١ مالعألا ركذو ىضابالا بهذملاو مالسالا .بسن ف



_ ٣١٧ _ 

 - ه ه ث - ء: زشع :ىداحلا بابلا
 ةجحلا مايق دعب الا مزلت.ال اهنأ ةلمجلا ف .ةجحلا ركذ ف ..

 ٠ ٠ . . ٠ . 0 . . 0 . ٠.٠. :٠ ٢١ اهرمغك

 : رشع ىناثلا بابلا

 ١٧١٢ه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عسي ال امو هلهج مسي اميف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 نيث دحملا ٠ -٠ . .  . 0٭٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣٨٣٣

 : رشع عبارلا بابلا

 عسي ال امو اضيا نيدلا نم هلهج لهاجلا عسي ام ىف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ` ٠ ٠ ٦ مراحملا بوكر نمح

 : رثع سماخلا بابلا

 ٠ ٠ . . ٣ كلذ فينصتو ايتفلا نامضو ةطخلا ركذ ق

ج ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ل صغ



_ ٣١٨ = 

 ةحفصلا

 ل هصق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦٦١

 ل .خ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٢×٢٦

 : رشع سداسلا بابلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥×٢٦ هللا همحر هفلؤمل ةءاريلا و ةيالولا ف

 هللا دمحي لوألا ء زجل ا مت

 نئاز خلا نو نكم نم

 هلوأو ىناثلا ءزجلا هيليو

 رشع مباسلا بابلا

 ةبوتلا ىف



١٩٨٢ ةنسل ٥٠٠١ عاديالا متر


