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 ناج :زطلس
 هفاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

 ” | ےس ٤ ه ‘

 ل | | 9 ش ال |

 ك 6

 4 7 ٬١٠ حت ( )«

 ٠ ِ آ ات

 نب هللادبع نب ملاس خيشلا تقحلا ةمالعلا

 يوزنلا يكرتعل ١ ي ديعسوب لآ دشار

 قصحب

 ناثلا ءزجلا

م ١١٩٨٥ ۔ ١.٥





 نيرخالف ١ دالو نبغتصال ؟ ٥ اه ابم كد

 رلننيزنسم فيعضلا ذل ض م 77 اتاو

 لين رباع 7 كمحر اطل ةنوعم و. 3

 كارسامويلا دعبر دو ؛ةبياوتلالبنل سو
 فدكلوايآنكلك ميحس اامثغنَوافا :

 اتفحوامنز ل انلا ١ اهنحل اناب اهعم

 اتسبو اهيآ اغا بو افل واكسم امبرشفنسل

 لمحل ًالمعاملننمو؟آما اع امآ .
 ليسرخللليل دام الاملضن هل منو اعفن هل مح

 رخفل علا مقلومو خسان هتناب جاوون 2 ١

 نرب هه ادع لاسرا ان كد ةونع .
 _ًنه١٩از ماع ةرك ةو ا خكرقعلا وانئطوت موز

 .اولص ااا تشيع فل وہغیبعسبر

 ايد ل ن مليماابلعو

   

  

 باتكلا فلؤم طخب يهو راثآلا ةطوطخن تاحفص ىدحا

-» ٣ -





 دشار نددالىعنرلاس همالحلاغلان ران الام رابخالطاتك
 ىو زعلا بكرفمولا ريسب لآ

 هنسي__زل ١و .نرمحسسو بس هلس

    . ٦ .“۔.=»ه ه
 » ..۔>..٦٠> .ج ۔۔.مهج ۔۔_.۔ ه. ..۔ -ه . -ت -س

 ر ه ٠ ٠ ٠ - . . ح ۔..۔ھه .٠ . ٠ ه ` . ح

      
رابخالاو راثآلا باك ةطوطخم نم ةيناثلا ةحفصلا





 ٨ ز |!

  

   ل و ا ل
رابخالاو راثآلا باتك ةطوطخم نم ةثلاثلا ةحفمصنا





 باتكلا ةمدقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو . ميقتسملا طارصلا ىلا يداهلا ه دمحلا

 ةادهلا ةودق نيمألا يمألا هلوسر ىلع ملسنو يلصنو { ميوقلا ع رشلا بحاص

 . نيلسرملاو ءايبنألا متاخو . ةمألا ةوفصو . نيدتهملا

 ؛ دعبو

 هيقفلا ةليضف هفلؤمل «راثآلاو رابخألا» باتك نم يناثلا ءزجلا وه اذهف

 يرقعلا يديعسوب لآ دشار نب هنادبع نب ملاس خيشلا ليلجلا ملاعلاو ع رولا

 . هارث هلا بيط يوزنلا

 لصتي ام لك ىلع ءزجلا اذه لمتشا دقو داشرالاو ظعولا يف باتك وهو

 ةعانقلاو ملحلاك ةمكحلاو بادآلاو تايقالخألاو ءاضعألا تافاو لئاضفلاب

 بلقلاو رصبلاو عمسلا تافاو قدصلاو قلخلا نسحو عضاوتلاو ءايحلاو

 حازملاو لاعفألاو لاوقألا باداو ءاسنلا رابخأو ع رولاو دهزلاو ايندلا بحو

 . كلذ ريغو ءايرلاو بجعلاو

 رابخألا» باتك نم لوألا ءزجلا نأ ىلإ انه ريشن نأ ديفملا نم لعلو

 لمتشا دق ناك ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نع ردص يذلاو «راثآلاو

 ملعلا لثم ةدابعلاو ةديقعلاب لصتي ام ىلع باتكلا ةمدقم ىلا ةفاضالاب

 قفانملاو لهاجلا ةفصو نينمؤملا ةفصو ركذلاو ناميالاو هنامتك ميرحتو هتليضفو

۔ ٩ ۔



 ءوس فوخو ىوقتلا موزلو ردقلاو ءاضقلاب اضرلاو ةبوتلاو دعولاو دهعملاو
 بحاصلاو راحلا قوقحو ملظلاو ةروشملاو لدعلاو طسقلاب مايقلاو ةمتاخلا

 نيدلا حالص هيف امم كلذ ريغو رسلا نامتكو ةحيصنلاو دلولاو دلاولاو

 . ايندلاو

 . اه راغمو ضرألا قراشم ف نيملسملا هب عفني نأ لأسن هللاو

 ققحللا

۔ ١٠ ۔



 لوألا بابلا

 رابخألاو ظعاوملا يف

 اذإ نييمدآلا رشعم اي : مالسلا هيلع دواد ىلا ىحوأ ىلاعت هللا نا ركذ

 قزر نم مكناك ينومتيسن مكنع تفشك اذإف ينومتوعد ضارمألا مكب تلزن
 اهتفشك اذإف يلإ ابغار يناعد ةبكنلا هب تلزن اذا مدآ نبال ام . نولكات يريغ

 ىلع رداق وه ةبكنلا حازأ يذلا نا ركفتيالوا ، طق هب لحت مل ةبكنلا ناك هنع

 تعضوو ايندلا مكترغ . رومألا رهظتو ءاطغلا فشكني فوس نكلو . اهدر

 ال رابج ةشطب مكب شطبيف مويقلا يحلا ىلا نوريصت ال مكنأك مكيلع اهلك لك

 قح مكبونذ ىلع اوكباو {} عالقالاو رافغتسالاب مكسفنأ اووادف ، هتشطب مارت

 . ءاكبلا

 باحصا ىلا اورظنت الو اهيف اولمعاف ةالصلا مكتعاضب ريخ نا اوملعاو

 { ركنملا نع نوهني الو فورعملاب نورمأي ال نيذلا مه ام كاردأ امو . رئابكلا

 هبلق ىلا ترظن نم صلخملا نكلو هيلع سانلا ءانث رثك نم صلخملا سيلف

 نوكرتتو ، مكنوطب نوعبشتو مكتاروع نوسكت تاهيه تاهيه ايوتسم هتيأرف
 هتللجأ نم قباسلا امنإ & قباسلا راحسالاب ةالصلا ىلا قبس نم سيل ، يضرف

 هب بحرت ةبيه ينم هيلع ناك مالكب ملكت اذاو & ثفرلا نع تمصو 3 ياضرب

 . ضرالا تارطق هب حرفتو ةكئالملا

 . مهل انصح ناك ءالب لهاب لزن اذا

۔ ١١ ۔



 ءادأ كرت نمو ، نيقولخملا ةوادع هنع تبهذ ىوقتلا هسفن مزلا نم

 نم ىلا رظنت الف هرمعو هقزر قحم انزلا رثكا نمو ، ههجو تريغ يضئارف
 اورظنت الو . مهرمأ ةبقاع ىلا اورظنا نكلو مل تماقتساو ايندلا مه توتسا

 . هنيبو ينيب يقلا رئارسلا لا اورظنا نكلو همايصو دبعلا ةالص ا

 اذا كوتهم كنيبو ينيب يذلا رتسلاو { ايندلا رتس كيلع تلبسأ دواد اي

 ايندلا تقلخ امنإ { اثبع مكتقلخ ينا متبسحا يلا متعجر يصاعملا نم متغرف
 يف قلقلا قيضو . ةينابزلا تاوصأ اوركذاو اوبراقو اوددسف ةرخآلا فيدر

 ، رجزلا قح مكسفنا اورجزاف ، ريرهمزلا دربو ،} منهج باوبأ مغو { رانلا

 الو نوكحضت . لمعلا نم ريسيلاب مكنم ىضرا ايندلا نم ريسيلاب اوضراو
 نوبذبي فيك توملا ناوعأ ىلا نورظنت ول مكبلط يف توملا نأ نوردت
 هنانسا ريرص توملل ۔ هلعل ۔ عمسي ىتح ءاضعالا نوكفيو ، لصافملا

 ول { نولقعتو نوربتعت ول مكل ةربع هذهف ، همسج يف لوجت ناوعالا ةحنجأو
 يف اوركفتتو اوربتعتل اذه لك . اهملا دجوو اهب ىذاتل ةكوش مكدحا كاش
 . توملا

 ، وفعلا ينولأساو . هبلطب مكيلعف مكل قفوأ ءاقبلا راد ؛ سانلا اهيا

 . باوثلا بلطو ةيكاز الامعا مكاطعا

 ؛ دواد اي . ينم برقي ةينلاو لمعلا نسحو . نامرحلا ثروي ةعداخملاب

 يف رانلا لهأ عراصم ركذاف مونب كسفن كتثدح اذاو ، كنيع نع مونلا فنا
 . كنيع نع مونلا يفن دقف كلذ تلعف نا كنإف رانلا

 . نايرع يدنع تنأو حضاو كيلع رتسلا بوث

 رورغ يف مكنأك ينوصعت مث ينوصعت ال نا ينودهاعت نييمدآلا رشاعم
 ٥ يتعاط يف ادهتجم ناك نم يدابع نم بحأ امنإ } نيبعالتم نيحرف يتبوقعبو
. ينم هبرقي ام لكل ابحم . ايندلا رومال اضغبم



 مكبولق اوقن نكلو تاعيدخلاو ركملاو تابيغلا نع متيهن ؛ سانلا اهيأ

 قزرلا هل رثك رافغتسالا رثكا نمو لامعألا تحلص تحلصا اذإف اهورهطو

 . ةمحرلا هيلع ترشنو دالوالاو لاومألاو

 . طقاس ينيع نم وهف بجعا ۔ هلعل ۔ بجعت نمو

 . كلذب هل نأو يكلم يف يندضي وهف ربكت نمو

 ةعزن كوبا ىقلأ بالصالا يف الولحم تنك . يب كرغ ام ناسنالا اهيأ ايف

 نم تربدو قورعلاو بصعلاو ءاضعالا كيبأ ءازجأ نم تربدف ةعزن كماو

 لالحنالا دعب ايهتدمجاف نيتفطنلا نيب تعمجو مدلاو دلجلاو محللا كمأ ءازجا

 اموي نيعبرا ةقلعو اموي نيعبرا ةفطن تراصف ةلولحم تناك نا دعب امد ايهتلعجو

 قزرلا بتكو رصبلاو عمسلا قشف اكلم اهيلإ تلسرأ مث اموي نيعبرأ ةغضمو
 نم اهتظفحو فاطلالاب اهتيذغو حورلا هيف تخفنو ءاقشلاو ةداعسلاو لجالاو

 ىلع ماحتقالا كلذ ةافاكم متلعج ربكلا يف متقثوتساو متقلطتسا ايلف تافآلا

 قلخو نقتاف روص نم ءازج كلذ ناكأ © اهلك فاطلالا كلت متيسنو يصاعملا

 ىلإ متدع اذاو ، مكنع هتيفكف يلإ متاحجل عرصم يف متعقو اذاو ، قزرو

 . ناسنالا اهيأ يلع كأرجا ايف اداسف ضرألا يف متيعس مكتحص

 اديو .{ اهب ىعست امدقو . هب رصبت ارصبو © هب عمست اعمس كتقزر دق

 . ركشت مل مث اهب شطبت

 كيلعو . هيلإ بسن اهيفس سلاج نمف ءاهفسلا سلابت ال ؛ دواد اي

 . مهرمأ عابتاو ءالقعلا ةبحصب

 . ايندلا ركذ نم هب رخأو ىركذب هبلق رمع نمل يوط ؛ دواد اي

 © ينتوعد ىولبلا يف تعقو اذإ ، كدرمت دشأو ةلع كارجأ ام مدآ نبا اي

 . ينتيسن كنع تفشك اذإو

۔ ٣١۔



 ةنازخ نولانت مكلامعابأ مهلامعأب يلع نولكوتي نيذلل لق ؛ داود اي

 مكرومأب يلإ متدنتسا نإف هلك كلذ ادص ذالم نولانت يتمحرب مأ يتحر

 . مكنظ دنع تنك يلا اهومتض ةوفو

 يقلخ ينفصو ريخلا نم يب نظت امب ايلم يندجت يب كنظ دنع نك ؛ دواد اي

 . زيزعلا يوقلا انأو مركلاب

 ©٥ نيقداص الو نيبذاك يمساب نوفلاحتي ال ليئارسا ينب رم دواد اي

 . يطخس نم ريجتسملا فئاخلا ماقم يلا اوموقيلو

 . رانلا يف همظعو هدلج نيب تقرف ابذاك يمساب فلح نم : دواد اي

 اعيمج بونذلا رفغأ انأو { راهنلاو ليللاب ينوصعت مكنا : مدآ ينب اي

 يف اوعمتجا مكسناو مكنجو مكرخاو مكلوأ نأ ولو ، مكل رفغأ ينورفغتساف
 نمف ائيش يكلم نم كلذ صقن ام ةلأسم دحاو لك ينلأسو دحاو ديعص

 . نيرساخلا رسخأ وهف ايندلا هتعرص نمو نيحبارلا حبرا وهف ينرجات
 ىلع اوبثاوف اهتراضنو ايندلا ةجهب مهترغ موق أبن مهيلع لتا : دواد اي

 نولقعت ال مكل ام & توملا مهيشغ ىتح ةرخآلا بقاوع يف اوركفتي ملو يصاعملا

 نيبو ينيعب متسلا { مكلامعا نع لفغت ال ةيراج مالقألاو } نولفاغ متناو

 . ياوس نودصاقلاو & يريغ نولم ؤملا نيأ مكاوثمو مكبلقتم ملعأ انأو يدي

 كلملا انأو مهميعن بهذيو مهكلم لوزي كولم باوبأب نوفقاولا نيأ
 انأو يناسحا ذفني الو ينأش ريغتي الو يناطلس صقني الو يكلم لوزي ال يذلا

 لذأو { ءاشأ نم زعأو } ءاشأ نمم هعزناو { ءاشأ نم كلملا يتوأ يذلا كلملا

 ائيش تدرا اذإ يذلا كلملا انأو ، ريدق عيش لك ىلع اناو ربخلا يديب ءاشأ نم

 ؤ يريغ لمآ نم لمأ نعطقال يلالجو يتزعو . نوكيف نك هل لوقا نأ

 داهشالا سو ؤر ىلع ةمايقلا موي يف هنوسكالو ياوس وجري نم ءاجر نبيخالو
 موي يوفع هنعنمالو }\ ياضر هنمرحالو { يراوج نم هندرطالو . يتلذم بوث

۔ ١٤ ۔



 . نيثطاخلاو نيبنذملا نع وفعأ

 اهتراضنو ايندلا ةجهب مكنرغت الو { ةرخآلا نع اولفغت ال سانلا اهيأ اي
 نيصاعلل هيف تددعأ امو ةمايقلا موي متركذو مكداعمو مكبلقنم يف متركف ول

 © يدهع متيسنو توملا نع متلفغ مكنكلو . مك ؤاكب رثكو ، مككحض لقل

 5 نولعفت ال ام اولوقت مك نيبساحمب الو نيتيمب متسل مكنأك يقحب متففختساو

 ةنوشخ يف متركفت ول ، نوضقنتف نودهاعت مكو .0 نوفلختف نودعوت مكو

 { يب متلغتشاو ، مكركذ رثكو . مكمالك لقل هتملظو ربقلا ةشحوو ىرثلا

 ، يلع ءانثلا مترثكا وأ 9 اركش ةمعن لك ناكم متلعج ول مدآ ينب اب مكيلع اذام

 ةايح بلقلل ركذلا نإف يركذ مترثكاو 0 رفكلاو خذبلاب يتمعن اوزواجت ملو
 . ةملظو ىمع بلقلا ديزت سانلا يف ةعيقولاو

 هل بيطتو شيعب ذتليو وهليو كحضي فيك توملاب نقيأ نمل ابجع اي
 هيجني ال تالا ؤسو تاعزفو تافقوو تاعور ةمايقلا يف هل نأ ملعي وهو ةايحلا

 ةجح كانه سيلو ، حراوجلا دهشتو ، حئاضفلا هيف رهظت موي يف يتمحر الإ اهنم

 مركا نم يدبع بجحي مولظم الو } لطبي قخ الو & عمسي رذع الو 0 عفنت
 . ينيقتت الف روفغ ينا لوقت تنك نإف ينتفخ اذإ كنم يدنع

 نارفغلاو وفعلاب ينفصو يمركو يدوجب يقلخل ينفص دواد اي
 . ناسحالاو

 . يباذعب هبذعأ ل يباذع فاخي وهو يدابع نم ينيقل نم : دواد اي

 توقو يشملاب كحضت وأ . يشعلاب تومتو ةادغلاب كحضت كلعل يدبع

 . ةادفلاب

 . كترغ دشأو كلهج دشأ ام

 اوكبإ اهلها ىلإ تاعبتلا درو & هسفن نم صاصقلا ىطعا نمل يوط

۔ ١٥ _۔



 . مكبونذ ىلع حبقلا مث . ءامدلا مثالا

 © يديب اهلك رومالا حيتافمو يريغ دئادشلا فشكل وجرت فيك يدبع
 فشكل وجري ناك نمف يناعد نمل حوتفم ياب اذهو ياوس باب عرقت فيك مأ

 نم ءاجر عطقا ال يذلا انأ } رخآ اهلإ يعم لعج دقف يريغ هرضو هدئادش

 يدبع اي انأ ليخبأ يلع لكوت نم ملسا الو . يناعد نم بيخأ الو ، يناجر

 لهو كتعنم انأ نإ كيطعي يريغ اهلإ دبت لهف يدي تاذ تلق مأ يريغ لأستف

 نئازخو 0 يديب ءاطعلاو عنملا امنإف & كتيطعا انأ نإ كعنمي يريغ اهلا دبت
 تاومسلا لهأ عيمج نا ولو ، يتضبق يفو يديب اهلك ضرالاو تاومسلا

 ام لثم مهنم دحاو لك ينلأسو يابب اوفقو اهنجو اهسناو اهتكثالم نم ضرألاو

 حانج ردق ينئازخ نم كلذ صقني الو . كلذ هتيطعال عيمجلا ينلأسي

 ايف {} هميدأ انأو ميعن دفني فيك وأ هميقأ انأو كلم صقني فيكو 3 ةضوعب

 نيأ يمراحم بكر نم لذ ايو . يناصع نم ةوقش ايو يتمحر نم نيطناقلا سؤب

 . يئامس تحت نم جرخي فيك مأ ينم رفي
 يدعو تبذكو يدهع تفلاخو ،} ينم حتست ملو ينتيصع يدبع

 بوث كنع فشكا مل يدبع اي } يدابع نع اهب ترتتساو يتيصعمب تولخو

 ىلع رتساو ث نيبنذملا ىلع دوجأ ينرت ملا يتمعن كنع بلسأ ملو يرتس
 انأو نيباوتلا بحأو .، نيثطاخلل رفغاو { نيبنذملا ىلع بوتاو © نيصاعلا
 . نيمحارلا محرأ

 : اقطانو اتماص نيظعاو مكيف تكرت» : لاق هنأ زيتي يبنلا نع ركذو

 نم يقشلاو . هريغب ظعو نم ديعسلاف . «نآرقلا قطانلاو توملا تماصلاف
 . هما نطب يف يقش

 ام شع مالسلا هيلع يبنلل لاق مالسلا هيلع ليربج نا : ربخلا يف ركذو

 ىزجت كنإف تثش ام لمعاو هقرافم كنإف تئش ام ببحاو ، تومت كنإف تئش

۔ ١٦ ۔-



 لبق اسمخ منتغا هظعي وهو لجرل لاق هنأ ةلي يبنلا نع ربخلا يف ركذو
 أ كلغش لبق كغارفو ، كرقف لبق كانغو ، كمره لبق كبابش ، سمخ
 . كمقس لبق كتحصو . كتوم لبق كتايحو

 ىلع ردقي ناسنالا نأل اريثك ايلع سمخلا هذه نم ةلي يبنلا عمج دقو

 يف دهتجي نا ناسنالل يغبنيف ، همره لاح يف ردقي ال ام هبابش لاح يف لامعألا
 . ايح مادام غارفلا تقوو ةحصلا مايأ منتغيو سمخلا هذه

 نم مهنم ناك نم هنأل ةايحلا مايأ طيرفت ىلع نومدنتي قوملا نا ملعاو

 نم مهنم ناك نمو . لمعي ل نح مدني نولماعلا يطعأ ام ىأرو ةنحلا لهأ

 نح ركذ امل فقاوم اذهو ٠ اهولمع يتلا هللا ةيصعم ىلع مدني رانلا لها

 . «غارفلاو ةحصلا سانلا نم ريثك ايهيف نوبغم ناتلصخ» : لاق هنا لي يبنلا

 نع يهف رانلا نع ققفشا نمو ،} تاريخلا ىلا ع راس ةنحلا ىلا قاتشا نمف

 تناه ايندلا يف دهز نمو ©& تاذللا نع يهل توملا بقرت نمو ، تاوهشلا

 . بئاصملا هيلع

 ضرالا اطت تنأ مدآ نبا اي : لاق هنأ نسحلا نع ربخلا يف ركذو

 نم تطقس ذنم كرمع مده يف.لزت مل تنأو ، كربق بيرق نع يهو 0 كمدقب
 } هلمع ءاسو . هلما لاطو . همه رثكا ايندلا تناك نمل ليولاف & كمأ نطب

 . هارخاب لهاج . هايندب ملاع 0 ةنطفلا ليلق ث ةنطبلا ميظع كلذ عم وهو

 هيلع ةلبقم ىرخألاو . هنع ةيلوم ايندلا ىري نل بجعلا لك بجعلاو

 . ةلبقملا نع ضرعيو ةيلوملاب لغتشي فيكف

 : ارعش لاق نم نسحا دقلو

 لجالا نم صقن ىضم موي لكو اهعطقن مايالاب حرفنل انإ

۔ ١٧ ۔



 لمعلا يف نارسخلاو حبرلا امنإف ادهتجم توملا لبق كسفنل لمعاف

 مهلدابت الو كتبكرب ءايلعلا محاز ينب اي : هنبال لاق نامقل نع ركذو

 الو . كترخآل كبسك لضف قفناو لحملا كغلبي ام ايندلا نم ذخو . كوتقميف

 اموص مصو . الك سانلا قانعأ ىلعو الايع ىقبتف ضفرلا لك ايندلا ضفرت
 نم لضفأ ةالصلا نإف كتالصب رضي اموص مصت الو ، كتوهش رسكي
 ريغ نم كحضت الو نيهجولا اذ طلاخت الو ، هيفسلا سلاجت الو ، موصلا
 ال ايع لأست الو . برأ ريغ نم شم الو بلقلا تيمي كحضلا نإف بجع

 لامو كسفنل تمدق ام كلام نإف كريغ لام حلصتو كلام عيضت الو 9 كينعي

 مه سانلا نإف سانلاب كيلعو سانلاو كايإو ، كفلخ تكرت ام كريغ
 امو . سانسنلا يقبو سانلا بهذ دقو ، سان سانلا لك سيلو . سانلا

 سابل نع ىرعت نمو { هريغ بويع نع لغتشا هبيع رصبا نمو سانلاب مهارأ
 هتاف عيش ىلع نزحي مل هللا قزرب يضر نمو ، بايثلا نم ءيش هرتسي مل ىوقتلا
 . هريغ دي يف عيش ىلع الو ايندلا نم

 . هب لتق يغبلا فيس لس نمو

 . اهيف عقو هيخال ةرفح رفتحا نمو

 . هرتس باجح هللا كته هتروع تفشكناف هريغ باجح كته نمو

 . هريغ ةلذ مظعتسا هسفن ةلذ يسن نمو

 . بطع رومألا دباك نمو

 . كله هسفنب رطاخ نمو

 . لز هريغ ةرواشم نع هسفنب ىنغتسا نمو

 بحاص نمو . متش سانلا ىلع هفس نمو ٠ لذ سانلا ىلع ربكت نمو

۔ ١٨ ۔



 نمو ، مهتا ءوسلا لخادم لخد نمو . رقو ءايلعلا سلاج نمو ، رقح لذارألا

 همدق عضوم لهج نمو رقتفا سانلا لاومأ منتغا نمو {} مطترا نيدلاب نواهت

 رومالا سرحي مل نمو . ةمايقلا موي زاف هللا يشخ نمو . ةمادن يف تشم

 فرع نمو ، زجع قيطي ال ام لمتحا نمو ، عرص قحلا عراص نمو } عزج
 . لدعلا قيرط مزل لهجلا كرت نمو . هلمأ رصق هلجأ

 مل دسف اذاو ، ةظعوملا نم ليلق هافك بلقلا حلص اذإ هنأ ةقيقحلاب ملعاو

 : ارعش . ةوسق الا ةظعوملا عم ددزي

 رثأ هل يساقلا رجحلا يف لبحلاو ادبا ايساق ابلق ظعولا عفني ال

 رطملا اهيحي مل تخبس نإ ضراألاك ةظعوم هعفنت مل بلقلا اسق اذا

 ةفرعملاو ملعلا كلذ لصأو . رانلاب يضر دقف ةظعوملا نع ضرعا نمو

 الإ ملعلا روني ال كلذكف راهنلا ءوضب ىمعألا ءيضتسي ال ايكف ، ىوقتلاو

 لهأ يف بدألا عفني ال كلذكف ءاودلا هعفني ال تيملا نأ ايكو ىقتلا لهأ

 . ىوعدلا

 بحم بلق يف رمثت ال ةمكحلا كلذكف افصلا ىلع تبنت ال لباولا نا ايكو

 فيك ءاود هعفني ال نم نأل هلهج رثك دقف هلمع هلوق فلاخ نمو ٠ ايندلا

 . هريغ هب جلاعي

 اي : هب نالكوملا ناكلملا هيداني سانلا ظعو اذا دبعلا نأ ربخلا يف ركذ ايك

 اذه ينو ، كالوم نم حتساو ، سانلا ظعت نا لبق كسفن ظع سانلا ظعاو

 رجزي ملو رجزو ظعتي ملو سانلا ظعو نم» : لاق هنأ لمي يبنلا نع ركذ ام ىنعملا

 . «نينئاخلا نم هللا دنع وهف هتني ملو يهنو

 : ارعش

 سبل يف بلقل ا داعو كاوس ىهنت هلعفي سيل اظعو سانل ا ظع او اي

 سجنلاو نتنلا يف قرغ هبوئو اهحلي سانلا بايثل لسافك

۔ ١٩ _۔



 سندلا نم لوسغم رهدلا كبوثو هسندت نا ىضرت كنيد لاب ام

 سبيلا ىلع يرجت ال ةنيفسلا نا اهكلاسم كلست ملو ةاجنلا وجرت

 هسفن ىهنيو ، سانلا ظعي نا لبق هسفن ظعي نا ناسنا لك ىلع بجيف

 هسفن خبوي نا بجيو هلعفي الو ، قحلاب رماي نمم نوكي الو 0 هريغ ىهني نا لبق
 بهذت امو . اهاوه نع اهدريو . ةدهاجملا لك اهدهاجيو . ةينالعلاو رسلا يف

 كرتيو سانلا دنع ةحدملاو ةعيفرلا ةلزنملاو ولعلاو ةعفرلا قيرط نم هيلإ
 ءوسو باسحلا فقوم هسفنل لثميو } توملاب هسفن فوخيو ؤ} باجعالا
 : لاق ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يورملا ربخلا يف ركفتيو ، بلقنملا

 ضرعتو لجو زع هللا يدي نيب ةمايقلا موي فقوي الإ ظعاو الو بيطخ نم ام»

 هب دارا ناك نإف هلوقب دارأ اذامو افرح افرح اهنع لأسيو هظعوو هتثيطخ هيلع

 ايندلا ضرع هلوقب دارا ناك ناو 0 اجنو زاف هلمع هلوق قفاوو ىلاعت هللا هجو

 هطخس نم هللاب ذوعن 0 «انيبم انارسخ رسخو كله سانلا دنع ةحدملاو ءانثلاو

 يدي نيب فقت ندب ياب يخأ اي كسفنل رظناف هب انل ةقاط ال يذلا هباقع ميلأو

 لا ؤسلل دعاف ريثكلاو ليلقلا نع كلأس اذإ لوقت اذامو { هبيجت ناسل يأبو هللا

 دق ادبع كرتي ال نا هسفن ىلع ىلآ دق هنا ملعاو 3 اباوص باوجللو . اباوج

 ةبيصم يأ ياف . هتينالعو هرس . هليلجو هقيقد هلمع نع هلأسي ىتح هاهنو هرمأ

 هتمحرو همركو هلضفب ميركلا مركتي نأ الا اذه دعب ةنحم يأ وأ اذه نم ءىحت

 . ) «نولمعي اوناك ايع نيعمجا مهنلاسنل كبروف» : ىلاعت هللا لاق
 نإف فيوستلاو كايإو كبر ةعاط يف دهتجاو ناسنالا اهيأ كسفنل رظناف

 هللا ىقلت نل كنإف ايندلا بحو رمألا لوطب رارتغالاو كايإو { ةتغب ينأب توملا
 . ايندلا بحو ءاقبلا ىلع صرحلاو لمألا لوط نم كيلع بعصأ ةريبكب

 رجحلا ةروس نم ٩٢ . ٩٣ ناتيآلا - ١



 يناثلا بابلا
 هتفاو بلقلا ركذ

 لذبأو هيف رظنلا نسحاو {} هحالصإب ناسنالا اهيأ كيلعف بلقلا امأو

 . احالصإ اهقشأو ارمأ اهقدأو ارطخ ءاضعألا مظعأ هنإف . هيف دوهجملا

 نمل ابجع ايف . ىلاعتو هناحبس برلا رظن عضوم وه بلقلا نا ملعاو
 خاسوالاو راذقألا عيمج نم هفظنيو هلسغيف قلخلا رظنم وه يذلا ههجوب متهم

 عضوم متهي الو } هيف بيع ىلع قولخ علطي الئل هنكما امب هنيزيو . ساندال او

 را ذقأل ١ عيمج نم هفظنيو ٥5 هنيربو هرهطيف بلقل ا وهو نملاعل ١ بر رظن

 نيشو هيف سند ىلع ىلاعتو هناحبس برلا علطي ال يكل ساندألاو خاسوالاو

 اهنم ةدحاو ىلع قئالخلا علطا ولو ‘ راذقأو حئابقو حئاضفب هلمهم لب ٠ ةفأو

 . هنم او ؤربتو هو رجهو هنع اوبرهف

 هل عبت اهلك ءاضعأل او . عبتم سيئرو ٠ عاطم كلم بلقل ا نا ملع او

 . ةيعرلا تماقتسا كلملا ماقتسا اذاو 6 عبتلا حلص عوبتملا حلص اذإف

 تحلص اذا ةغضم دسجلا نإ» : لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع ركذ ايك

 ناك اذإف )١) بلقلا يهو الا دسحلا دسف تدسف اذاو {© هلك دسحلا حلص

 . هيلإ ةيانعلا فرص بجو كلذ يف لكلا حالص

 ةفلتخم قرط نم يورو هيلع قفتم وهو ريشب نب نامعنلا هاور ۔ ١

 ۔ _ ٢١



 . ريطخ ىنعم لك ندعمو ، سيفن رهوج لك ةنازخ بلقلا نا ملعاو
 ةينلاو } اعيمج نيرادلا يف ةداعسلا ببس يه يتلا ىلاعت هللا ةفرعمو لقعلا اهلوأ

 . ةفيرشلا قالخألا رئاسو مولعلا عاونا مث تاعاطلا يف ةصلاخلا

 ساندألاو تافآلا نع ناصتو ظفحت نا ةنازخلا هذه لثمل قحو

 عاوناب مركتو . عاطقلاو قارسلاو ءادعألا عيمج نم سرعحتو . راذقألاو

 هللاب الإ ةوق الو ، راذق الو سند ةسيفنلا رهاوجلا كلت قحلي الئل تاماركلا

 . ناعتسملا هللاو

 ةيشخلاو ىوقتلاو ةبقارملاو ةينلاو ةفرعملاو ءايحلاو ناميالا ةقيقح نا ملعاو
 . بلقلا يف عقت امنا

 مالسلا هيلع هيبن ثعب هللا نا : لاق هنأ قارولا ركب يبا نع ركذ ايك
 . مهنم بلط اذامو مهالوم مهرمأ امب مهملعي نأو هيلإ قلخلا وعديل

 . ائيش هب اوكرشي الو هودبعي نابف هب مهرمأ ام اماف

 حراوج او ناسلل او بلقلا : يهو ءايشا ةعبرأف مهنم بلط ام امو

 . ماودلا ىلع نيئيش ةعبرألا هذه نم دحاو لك نم بلط مث ٠ قلخلاو

 . هقلخ عيمج ىلع ةقفشل او لاعت هلل هروما ميظعت هنم بلطف بلقل ١ امأف

 . قلخلا ةارادمو ىلاعت هللا ركذ هنم بلطف ناسللا امأو

 . هدابع نوعو ىلاعت هلللا ةدابع اهنم بلطف حراوجلا امأو

 عيمج عم ةرشاعملا نسحو ءاضقلاب ىضرلا هنم بلطف . قلخلا امأو
 . سانلا عيمج نم ىذألا لامتحاو قلخلا

تعلطا دبع اميأ» : ىلاعت هللا لوقي : لاق هنأ ءيكحلا ضعب نع ركذو



 تنكو . هتسايس تيلوت ، يركذب كسمتلا هيلع بلاغلا تيارف هبلق ىلع
 . «هسيناو هثداحمو 3، هسيلج

 هتينآ نم ناو ث ةينآ هضرا يف لجو زع هلل نأ : لاق هنأ ىلع نع ركذو

 عاو بلق هل ناك نم سانل ١ ريخو اه اعوأ اهريخو ةيعوأ اهن ال { بولقل ١ اهيف

 قرو افص ام الا لبقي ال هللا نإف .0 ةينالعلاو رسلا يف هللا ىقتاو ، ريخلل

 . نيدلاو نينمؤملاو هلوسرو هلل بلصو

 “=©٠٥ قدصلا ةدهاشمو . هيهنو هرمأ عابتاف لجو زع هلل ه ؤافص امأف

 . قلحلا عيمج للع قافشالاو

 المعو الوق هيلا اعدو هب قأ ام لوبقبف مالسل ا هيلع لوسرلل ه ؤافص امأو

 . هينو

 . مه عفنلا لاصياو . مهنع ىذألا فكف نيملسملل ه ؤافص امأو

 رمألا يف هللا دودح عيمج يف ايوق نوكي نا هانعمف نيدلا يف هتبالص امأو

 عيمجل ةقفشلاو ةمحرلاو ةف أرلاو هلل عوشخلاو عرضتلاو ءاكبلاف هتقر امأو

 . قلخلا

 هناحبس برلاو الإ ةعاس نم ام : لاق هنأ هللادبع نب لهس نع ركذو

 ةرتف هيف ىأر نمو ، هتسايس ىلوت اريخ هبلق يف ىأر نمف هدابع بولق يلع علطم
 لك لصأ وه ذإ بلقلا حالصا يف يخأ اي دهتجاف ناطيشلا هيلع طلس هلفغو

 عرفتي هنمو ندعملا وهو . حراوجلا عيج هيلع رودت يذلا بطقلا وهو . ءيش

 . . رشلاو ريخلا

 . ةنازخ ناسنالا هللا عدوأ : لاق هنأ هللادبع نب لهس نع ركذ ايك

۔ ٢٣ -



 لقعل ١ يهو ٥5 ره اوج عب رأ اهيف عدوأو ٠ بلقل ١ يهو ةنامأ هدنع 7

 سفنلاو ايندلاو سيلبا : ءادعأ ةعبرأ بلقلاب لكوو نيقيلاو ناميالاو ةفرعملاو

 . ره اوجلا كلت اوبلسي نا مهدارمو ىوهف او

 دسف بلقل ا دسف | ذاو ٠ نيدل ١ حلص بلقل ا حلص اذا هنا اوملعاو

 حلص تحلص اذا ةغضم دسجلا يف نإ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ركذ ايك نيدلا

 . «بلقلا يهو هلك دسحلا دسف تدسف اذاو . هلك دسحلا

 داسف لصاو دسحلا حالص نيدلاب نال ٠ نيدلا انه اه دسحلا ىنعمو

 كبلق حالصا تدرأ اذإف لمألا لوطب رارتغالاو & سفنلل ةبساحملا كرت بلقلا

 . هللا ريغل ناك ام عدو 3 هلل ناك ام ذخف رطاوخلا دنع ةدارالا عم فقف

 . ةريثك رابخأ بلقلا ىنعم يف درو دقو

 اهورذو . اهلابقاو اهتاوهش دنع اهومزلاف رابداو لابقاو ةوهش بلقللف
 . اهرابداو اهتارتف لدنح

 ىدنلا يف اهثكم لاط اذا ةارملا لثم بلقلا : لاق هنأ كرابملا نبا نع ركذو

 . قيرطلا نع تلدع اهبحاص اهنع لفغ اذا ةبادلاك وأ ك تأدص

 ةتس هل تيبلا لثمك بلقلا لثم : لاق هنأ ءايكحلا ضعب نع ركذو

 هذه نم دحأ كيلع لخدي نا رذحا : تيبلا بحاصل ليق مث ، باوبأ

 : يه ةتسلا باوبألاو ٦ بلقلا وه تيبلاف تيبلا كيلع دسفيف ءيشب باوبألا

 هذه نم حتفنا ىتمف . نالجرلاو ناديلاو جرفلاو ناسللاو نذالاو نيعلا

 . تيبلا عاض ملع ريغب ءيش باوبالا

 ةبورضملا ةبقلا ةلزنمب بلقلا : لاق هنا ينارادلا ناميلس يبأ نع ركذو

 : ةسيفن رهاوج ةبقلا لخاد يفو ةقلغم باوبأ ةبقلا ىلعو { ةبوصنملا ةمئاقلا

 عاونأ عيمجو صالخالاو نيقيلاو ةفرعملاو ءايحلاو نامالاو نيدلاو لقعلا يهو

۔ ٢٤ ۔



 لكوو اهيف يتلا رهاوجلا كلتب ءيضت يهو ٠ ةبقلا لخاد يف تعمجح ذق ريخلا

 . ءادعالا عيمجو رشلا عاونأ عيمج ةبقلاب

 تاوهشلا عيمجو صرحلاو ايندلا بحو ىوهلاو سفنلاو سيلبا اهلوأ
 اه ؤايض بلغو . ةبقلا كلت تءاضأ بلقلا هللا رون نإف رشلا عاونا نم اهريغو

 3 ءادعالا نم اهدارأ نم لك اهنع برهو رشلا عاونأ نم اهلوح ام ىلع اهرونو

 اهئفطي نأ هللا دارأ اذاو { ءايسلا نانع ىلا لصي ىتح اهرون عاعش عفتراو

 كلت رون ءعىفطي ىتح نارلاو داوسلا اهيلع بلغو 3 رهاوجلا كلت تدوسا

 ةبقلا باوبأ ترسكتف رشلا عاونأو ءادعألا هيلع بلغتف 9 ةسيفنلا رهاوجلا

 ةلفغلاو ةسوسولا هتلخدو ءادعألا هنم تنكمتو {، رشلا عاونا عيمج اهيلع لخدو

 . ماثآلاو رئابكلا ىلا هداقف ، ناطيشلا دي يف اريسأ راصف ] تاوهشلاو

 ةمالعو بونذلا نم بلقلا داوس : لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نع ركذو

 ةظعوملل الو . اعقوم ةعاطلل الو اعزفم بونذلل دبعلا دبي ال نا بلقلا داوس

 . هل مزالمو } بلقلا ىلا دصاق ودعلا نا ملعاف ةلمجلا هذه دعبو ، اعضوم

 © ىوهلا بلقلاب قلعت دقو ، ةسوسولاب مدا نبا بلق ىلع مئاج ناطيشلا نأل
 هيف عقت لازتال هيف تاوهشلاو رطاوخلاو ضراوعلا عيمجو كرتعم وه بلقلاف
 ةلزنمب بلقلا سيلو { اهعنم ىلع دبعلا ردقي الو } عطقني ال اراهنو اليل رطملاك
 عضوم يف نوكي وأ هينيع ضمغي نا ناسنالا ردقيف ، نينفج نيب يه يتلا نيعلا

 فلخ وه يذلا ناسللا ةلزنمب وه الو ائيش رظني ال ىتح قلخلا نم ديعب لاخ

 نم هعنمو هنيكست ىلع ناسنالا ردقيو { ناتفشلاو نانسألا يهو . نيباجحلا

 نأ ىلع ردقي ناسنالا نأل نذألا ةلزنمب وه الو & تمصلا ىلع رداق وه ذا مالكلا

 ضراوعلاو رطاوخلل ندعملا وه بلقلا لب ائيش عمسي ال ىتح هينذا قلغي

 تسيل اهنال لاحب اهيلع ىوقي الو { اهعنم ىلع دحا ردقي الو تافالا عضومو
 نم عانتمالا نأ ملعاو اهعابتا ىلا ةعراسم سفنلا نا مث اهكلمي الو هدي تحت

 { ةميظع ةنحمو { ديدش بعص رمأ ةقاطلا ۔ هلعل ۔ ةعاطلا دوهجمب كلذ

۔ ٢٥



 وا ةفآ هيف لخدت ىح رعشي داكي الو ٠ ناسنالا ىلع بيغم وه دإ ريسع هجالعو

 نع ثحبي نا ناسنالا جاتحيف كلذ نم عنتمي نا ردقي الو & ثداح هيف ثدحي

 . ةضايرل ١ ةرثكو . رظنل ا قيقدو . مزعل ١ ةوقو ٠ ثحبل ١ دشأب كلذ

 ةينلاك رشلا عاوناو ريخلا عاونا عيمج نوكت بلقلا نم نا ةقيقحلاب ملعاو

 صرحلاو نيقيلاو لكوتلاو عمطلاو لخبلاو ءايرلاو بجعلاو صالخالاو

 امو ءاجرلاو فوخلاو نظلا نسحو ةبوتلاو ايندلا بحو رخفلاو ربكلاو لمالاو

 اهنمو هيف اهنوكل اهتدعم وه بلقلا ذإ ، رشلا عاونأو ريخلا عاونأ نم كلذ هبشأ
 بحو ولعلا بلطو شغلاو دسحلاو دقحلاو لغلاو رودقملا طخسو رقفلا فوخف
 ةفنآلاو بضغلاو ءايرلاو ربكلاو عتمتلل ايندلا يف ءاقبلا لوط بحو ءانثلا

 ميظعتو رطبلاو رشألاو خذبلاو ةبغرلاو لخبلاو عمطلاو ءاضغبلاو ةوادعلاو
 رابكتسالاو . ةاهابملاو سفانتلاو ءاليخلاو رخفلاو ءارقفلاب ةناهتسالاو ءاينغألا

 نييزتلاو فلصلاو { مالكلا ةرثك بحو ينعي ال اييف ضوخلاو { قحلا نع
 سانلا بويعب سفنلا بويع نع لاغتشالاو {ك بجعلاو ةنهادملاو {} قلخلل

 راصتنالا ةدشو بلقلا نم ةيشخلا جورخو ، بلقلا نم نزحلا لاوزو

 ىلع ةينالعلا ناوخا ذاختاو ۔ قحلل راصتنالا فعضو ى لذ اهلان اذإ ، سفنلل
 ىلع لاكتالاو ، ىطعأ ام بلس يف هللا ركم نم نمألاو } رسلا ناودع
 © ةظاظفلاو { ةوسقلاو لمألا لوطو { ةعداخملاو ةنايخلاو ركملاو © ةعاطلا
 ةشحولاو 3 نيقولخملاب سنألاو 7 اهتاوف ىلع فسالاو . ايندلاب حرفلاو
 نم اهلاثمأ هذهو ةمحرلا ةلقو ءايحلا ةلقو ةلجعلاو شيطلاو ءافجلاو مهقارفب

 . ةروظحملا لامعألا تبانمو شحاوفلا سراغم . بلقلا تافص

 { هيلإ تعراسو بلقلاب تقلعت دق تاكلهملا تافالا عيمج نا ملعا مث

 . هبلقتل ابلق بلقلا يمس امنإو & برقأ بالقنالاب وهو

. (_ يبلق تبث بولقل ١ بلقم اي» : لوقي زي يبنل ا نا ركذ دقو



 . () «“مهراصبأو مهتدئفأ بلقنو : ىلاعت هللا لاقو
 ةوسق كلذ ىداو ديدش بعص هعوقوو ٦ ةميظع هتلزف بلقل ا ل ز نإف

 يبا سيلبا الإ : لجو زع هللا لاق ايك رفكو رابكتسا هاهتنمو ،© بلقلا
 . (٢ل هه نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو

 & هرمأ رهاظب رفكلاو ءابالا كلذ ىلع هلمحف هبلقب ناك ربكلا نا كلذو

 ناكف {. ("}” هي هاوه عبتاو ضرألا ىلا دلخأ هنكلو : ىلاعت هلوق كلذكو

 . هللاب رفك ىتح موئشملا بنذلا ىلع كلذ هلمحف هبلقب ىوهلا عابتاو ليملا

 دسحلاو لاجعتسالاو لمألا نم بلقلا ىلع لخدي ءالبو ةنتف لك لصأو

 ينأتلاو & لمألا رصق يهو . اهدادضأ ملعتي نأ ناسنالا ىلع بجيف .3 ربكلاو

 . عضاوتلاو ، قلخلا عيمجل ةحيصنلاو . رومألا يف

 يتلا يهو هحلصتو بلقلا دوست يتلا يه اهانركذ يتلا لاصخلا هذهو
 . رادملا اهيلع

 تافآلا هذه نم رذحتلا يف دوهجملا لذبي نا ناسنا لك ىلع بجيف

 ىكل ةحلصملا ىه ىتلا ىرخألا بقانملا هذه ليصحتلاو . ةكلهملا ةدسفملا

 . رادملا هيلعو لصالا هنأ بلقلا يف كبسحف . دارملاب رفظيو 0 نمالاب قحلي

 ناو ، لكلا دسف دسف نإف هيلع الإ حراوجلا عيمج رودت ال يذلا بلقلا وهو

 . لكلا حلص حلص
 ناصغألا يه حراوجلاو ءاضعألا رئاسو ، ةرجشلا وه (ث) بلقلا اذإو

 رئاسو { عوبتملا عاطملا كلملا اوهو { ناصغالا عيمج برشت ةرجشلا نمو
 ماعنألا ةروس نم ١١٠ ةيآلا ۔ ١

 «ص ه ةروس نم ٧٤ ةيآلا ۔ ٢

 فارعألا ةروس نم ١٧٦ ةيآلا ۔ ٣

 ةرجشلا لثم بلقلا نأ دارأ هلعلو لصالا يف تدرو اذكه ۔ ٤

 عاطملا كلملا وه بلقلا نأ ديري هلملو لصالا يف اذكه - ٥

 ۔ ٧٢_۔



 كلملا دسف اذاو } ةيعرلا تحلص كلملا حلص اذإف { هل عبت حراوجلاو ءاضعألا

 . ةيعرلا تدسف

 . هترامعو بلقل ا حالص ىلع ليلد نطبل او ناسلل او نعل ا حالصو

 بلقلا للخ نم كلذ نا ملعاف اداسفو اللخ حراوجلا يف تيأر اذإف

 بطقلا وه ذإ ء يش لك نم بلقلا ىلا عرسأ داسفلا نا مث ٨5 هيف عقو داسفو

 . هيلإ ناسنالا اهيأ كتيانع فرصاف . رادملا هيلعو

 يهو إ رطاوخلا ىلع ينبم وه ذا { ريسع قيقد بلقلا رمأ نأ ملعاو
 اريسع بلقلا حالصا راص كلذلو . دحأ اهيلع ردقي الو ٠ دحأ مكحب تسيل -

 . مامتهالاو داهتجالاو رئاصبلا

 ام بلقلا يف كبسحف . نوفصاولا هفصي امم ربكأو ربكا بلقلا رمأف

 . بابلألا يلوأ الإ ركذتي امو ةغالبو ةيافك هيف كل تركذ

۔ ٢٨ ۔



 ثلاثلا ب ابلا

 رظنلا ةفا يف

 مهجو رف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق : ىلاعت هللا لاق
 نهراصبأ نم نضضفي تانمؤملل لقو نوعنصي امب ريبخ هنلا نإ مه ىكزأ كلذ

 . 0١ ينهجورف نظفحيو

 ضغ نمف بحلا ةرمج بلقلا يف حداقلا وهو نويعلا انز نويعلاب رظنلاف

 مراحملا نع هرصب ضمغي ل نم » : نيت هللا لوسر لاقو . هبلق حارأ هفرط

 . «منهج ران نم ليمب ةمايقلا موي هرصب لحك

 نمف «سيلبا ماهس نم مومسم مهس ةأرملا نساحم ىلا رظنلا » : ةي لاقو
 كايإ» : لعل يي لاقو . هبلق يف اهتوالح دجي ةدابع ىلاعت هتلا هقاذأ هرصب ضغ

 نازاب ظحللا نأ ملعاو «كيلع ةيناثلاو كل ىلوألا نإف رظنلا عبتت نا

 قشعلا تاروذاق ىلع هاقلاو فغشلا فلاخمب كبلق داص نفجلا ديق نم هتقلطأ

 يف اهمس يرسي دسجلا ضعب يف ةشهلا ةلزنمب رظنلا نا اضيأ ملعأو

 هلتقيف هيمار ردص ىلا عجري مث ضرغلا همهس لصي لصن رظنلاو ، هعيمج

 . هلصن

 رونلا ةروس نم ٣٠ . ٣١ ناتيآلا ۔ ١

 ۔ ٩٢_۔



 ةبلج يف هنفج نع كظحل فيس درجت الف ةربقم تناك ةرظن نم مكف

 . كادعتي ال ةلاحلا هذه يف هحارج نإف ةوهشلا

 هب بقنيو نايدألا لابج تاخسار هب رفحي ناطيشلا لوعم اضيأ رظنلاو

 اضيأ رظنلاو & بويغلا مالع نع ملألاو ركفلاب مهلغشيف بولقلا نوصح راوسأ
 ةلزنمب رظانلاو ، ةربع تراثا ةرظن وأ ةركف تثروا ةرظن الا لابو اهاصن لابن

 ةلزنمب رظنلا ىلا ليملاو حداقلا ةلزنمب هيلا روظنملاو ، رجحلا ةلزنمب رظنلاو ث دنزلا

 © ليتفلا ةلزنمب ركذلاو & تيربكلا ةلزنمب ركفلاو قارحلا ةلزنمب بلقلاو ، ررشلا
 يف يقلملا ةلزنمب دسجلاو ، خفانلا ةلزنمب ىوهلاو & بطحلا ةلزنمب فغشلاو

 تقرحاو © دسحلا تباذأ ضعبب اهضعب ءايشألا هذه تلصتا ىتمف . رانلا

 تفلتاو . سفنلا تتامأو سحلا تمدعاو 3 دمكلا تثروأو . دبكلا

 3 مانألا نم ادحأ ماقملا اذه بحاص ىري الف رظانلاو بلقلا تمعاو . رطاخلا

 نإ داوج فرطلاف رظنلا نع فرطلا ضغف ماقسلاو لوهذلا هثروأ يذلا الا

 . تاوهشلا ناديم يف كب حرم هنانع تقلطأ

 أدص هيلع ىلوتسي الئل رظنلا رادكا نع كرظن رهوج فافش نص

 برو .3 ةرسح تئثروا ةرظن برف 0 ناسحتسالا بزح هقنور به ذيو ى ةنتفلا

 . ةحفل تثروا ةحمل

 مكحتسا اذإف ك فرطلا ضغ وهو مكحتسي نا لبق لهس ءاد رظنلاف

 فلاخت الو ، هب هنلا كرمأ ام ناسنالا اهيأ لثتماف هنلا محر نم الإ هؤاود رسع

 تيخرأو ، كرصب ضغت ملو } هرمأ تيصعو هتفلاخ نإف 3 هب كرمأ اميف هرمأ
 ال كلذو } ميظع رحبو ريبك رما يف تعقو دقف ، كينعي ال ام ىلا رظنلاب هنانع

 نإف © حابم ىلع عقت وا مارح ىلع كنيع عقت نا امإ 3 نيرما دحأ نم ولخي
 نا الإ & كلهتف كلذب كبلق قلعتي امبرو ريبك بنذف تدعتو مارح ىلع تعقو

لغتني ايك هبلق اهب لغتني ةرظنلا رظنيل دبعلا نا ركذ ايك قىلاعت هللا محري



 . ادبا هب عفتني الف غابدلا يف دلجلا

 ساوسولا كءاجف هب كبلق لغتشي امبرف حابم ىلع كنيع تعقو ناو

 . اهببسب رطاوخلاو

 . ريخلا نع اعطقنم بلقلا لوغشم ىقبتف هيلإ لصت ال كلعلو
 املاس تنكو كدنع اسوبحم كرصب ناك كلذ نم عيش ىلا رظنت مل اذإف

 . تافآلا نع سفنلل

 ةذل ةدابعلل دجو ٠ هينعي ال ام ىلا رظنلا نع عنتما نم نا ملعاو

 . ةوفص بلقلل دجوو . ةوالحو

 ةوالح الو ةوفص الو ةذل ةدابعلل دبي مل هينعي ال ام ىلا رظنلا رثكا اذإف

 . ساوسولا هلخدو

 ايك رتسو هنع بجح امعو مراحملا نع هرصب ضغي نا ناسنالل يغبنيف
 هيلع هللا مرح ام ىلا رظنلا نع هرصب ضغ نم : لاق هنأ ءادردلا يبأ نع ركذ

 بجح ميف سانلا تويب قوف علطا نمو بحأ ثيح نيعلا روحلا نم هللا هجوز

 . ىمعأ ةمايقلا موي هنلا هرشح 3 رتسو هنع

 اي هيلا رظني نم لا رظنلا دح دق لجرل لاق هنا يئاطلا دواد نع 7

 نع لأسي ايك هرظن لوضف نع لأسي ناسنالا نا ينغلب هنإف كيلإ كرظن در اذه
 . هلمعو همالكو هلام لوضف

 تسيل اهقوف ايف ةين اثلا ةرظنل او © دمعتت ل ام كل ىلوأل ١ ةرظنل ا : لاقيو

 لوئسمو هب ذوخأم وهف مهفل ١ لوقعمب رظنل ا ناسنالا هب دمتسا ام لكو ©٠{ كل

 . هنع

: هلل ١ لوسر تعمس : لاق هنأ هنع هلل ١ يضر ةفيذح نع ركذو



 هللا فوخ نم هرصب ضغ نمف «سيلبا ماهس نم مومسم مهس رظنلا : لوقي
 . هبلق يف هتوالح دجي اناميإ هللا هاطعأ هباوث سامتلاو ىلاعت

 ةأرملا ىلا ةرظنلا : هللا هنعل سيلبا لوقي : لاق هنأ ليضفلا نع ركذو

 . ايه ءىطخأ ال نيذللا يسوقو يمهس

 3 دواد اي) مالسلا هيلع دواد ىلا ىحوأ لجو زع هلا نا : ربخلا يف ركذو

 طلساأف انزلا نوشفي الو نيملسملا مرح ىلا تافتلالا اورثكي آلأ ليئارسا ينب رم

 نمو { تانبلاب هنم ينز تانبلاب ىنز نم . دواد اي ، نهب ينزي نم مهميرح ىلع
 &٨ تاجوزلاب هنم ينز تاجوزلاب ىنز نمو ، تاوخالاب هنم ينز تاوخألاب ىنز

 هنم لعف تفتلا وأ رظن وا داك نمو { تاهمالاب هنم ينز تاهمالاب ىنز نمو

 راد يف باذعلاو لاكنلاب هنم ىفوتسا ةمرح هل نكت ل نمو 6 كلذ لثم هتمرحب

 . (ناوهلاو يزخلا

 اكنلاث نإف اهجرف كلمت تنأو الإ ةأرماب نولخت ال : لاق هنأ نسحلا نع ركذو

 . ناطيشلا

 موي ىلا نوكتو ضرألا هجو ىلع تناك ةنتفو ةيلب لك لصأ ءاسنلاو
 . ريخ لكل ةعماجلا ىمظعلا ةمالسلا يه نهنم ةمالسلاو .0 ةمايقلا

 . هبلق ظفح الا هرصب دحا ظفح ام : ليقو . رظنلا هلك كلذ لصأو

 : رعش

 رظانملا كتبعتأ اموي كبلقل ادئاز كفرط تلسرأ اذإ تناو

رباص تنأ هضعب نع الو هيلع رداق تنأ هلك ال يذلا تيأر



 عبارلا بابلا

 عمللا ةنفآ يف

 مدهمو نيدلاب راض هعامس لحي ال ام عامس نأ هللا كقفو ملعا

 ٥ ةبيغلاو بذكلاو ناتهبلاو يهالملا عامس يف هلمعتسي الف ]} تانسحلل

 يف كعامس سرغ تارمث نم ينتيت لب ، ريخ هنم لصحي ال كلذ عامسف

 نصف رشو ريخ نم هلوقي اييف لئاقلا كيرش عمتسملا نإف { الذو اناوه ةرخآلا

 ءاغصالاو كايإو نيهيو لذي عفني ال ام لك نإف { هعامس هعفني ال ايع كعمس

 © نيدلل ةدسفم مالكلا لوضفف كرما داسفب كرمع رهاوج عبتف ينعي ال ام ىلا

 . ضغابتلل ةثروم ث رمعلل ةفلتم ايندلل ةعيضم

 . ةوق فعضو ءاد الإ هنم دلوتي ال { ءاذغلا لوضفك عمسل ١ لوضفو

 . رافقلا يف دوسألا ةاقالل ضرعتلاك رايغالا رارشأل تاصنالاو

 اذام رظناف { هتبصا ارش وأ ، هتدجو اريخ هيف تيعوأ اذإ ءاعو عامسلاو

 نم اهتيمح ىتمف ةبئاص راجحأ مالكلا لوضفو . ةجاجز عمسلاو ، تيعو أ

 . تعدصنا ةراجحلا اهتباصأ ىتمو {} تعفن ةراجحلا

 فدهتسملاك آ تصنمل او ٠ ل ابن مالكل ١ لوضفو . ضرغ عمل او

 . ماهسلا قشرل

۔ ٣٣ ۔



 ناو هساطرق قزمي ضرغلل مهسلا ةباصإك عمسلا يف مالكلا لوصحو
 يف مالكلا لوضف ىنغ يف ينغلا عامس نع قئاقحلاب نكرح هسالج جرخا

 العف تناك ام حلصاو إ افالخ دسفتو يهتشت رمخلا برش لثم عامتسالا

 ردقبو © اسح تناك ام لتقأ اسفن تناك ام ىحأو . القع تناك ام دسفأ

 نم كعمسل لغشأ كعفني ام عامسل نكو . اهتلئاغ رامث ينجت اهتذلب كعتمت
 عفنا هريغ ام عامس يف هدر ىلع ارداق تسل ازيزع عيضت الو . كرضي ام عامس

 . هنم

 ٨ ةريقح تاملك لئاذر باستكا يف ةزيزع تاقوأ رهاوج عيضت الو

 . هرون قفألا يف ماد ايلك وجلا يف حبصلا قلفك ةبيطلا ةملكلا لوصحف

 ٌممخذإ ماد ايلك وجلا يف قسغلاك عمسلا يف ةثيبخلا ةملكلا لوصحو

 . همالظ

 . ء اوهلل ةارمل ١ رهوج ف امش ء افص ضرعتك لوضفل ١ عامسل ضرعتل او

 لك نع كنذأ ةنايصب كيلعف . ءايضلا هقنور ىلع ىطغ ادبأ ابرح هسكي ل نإ

 . لوضفلا نم ءيش

 ركنملاو حيبقلا تعمس اذإ كنأل ذإ ، ملكتملا نم رشأ عمتسملا نا ملعاو

 . مثالا يف هلئاقل اكيرش تنك كلذب تيضرو

 © هب مالكل ا كل لحي ال ام لكف ٠ رظنل او مالكلل عبت عمسل ١ لوضفو

 ثحبلاو كايإو © هب ذذلتلا الو هعامتسا كل لحي ال كلذكف ٠ هيلا رظنلا الو

 الو» : لاقف هباتك ف هنع هللا ىهن دقو سسجت كلذف رس نم كنع متك اع

 هلك كلذو . نينمؤملا ةبيغو حونلاو ءانغلاو وهللا عامسو كايإو _) اوسسجت

 نم١ : لاق هنأ زنت يبنلا نع ركذ دقو . ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك مارح

 عمتسا نمو )٢( «كنألا هينذأ يف بص نومهراك هل مهو موق ثيدح ىلا عمتسا

 تارجحلا ةروس نم ١٦ ةيآلا ١
 يلغملا تيزلا ۔ ٢

 ۔ ٣٤ ۔



 . رعشي ال وهو ةقرسلا نم هظحب ذخأ دقف لوقلا نم هل حابي ال ام ىلإ

 هللا زيم اذإ : لئاسلل لاقف ءانغلا عامس نع دمحم نب مساقلا لئسو

 ؟ لطابلا عم وأ قحلا عم ءانغلا نوكي نياف لطابلاو قحلا نيب ةمايقلا موي ىلاعت
 . لطابلا عم لئاسلا هل لاقف

 . مارح وهو هعامتسا كل لحب ال : هل لاقف

 . امل عامتسالا نعو ةبيغلا نع انيهن : لاق هنأ رمع نب هللادبع نع ركذو

 © قافنلا بلقلا يف تبني ءانغلا عامس : لاق هنأ دوعسم نبا نع ركذو

 ىقلا وأ بلق هل ناك نمل انايب اذهب ىفكف . ةنتفلا يف اعوقو غلباو ؤ بلقلا

 . ديهش وهو عمسلا

- ٥ ٣ -





 سم اخلا ب ابل ١

 اهخيبوتو اهتياعرو سفنلا بيذهت يف

 اذاو دسجلا هب حلص بلقلا حلص اذا هنإف كبلق حالصإب أدباف . دعب امأ

 كتمه نم نكيلف . لمعلا دسف دسحلا دسف اذاو ، دسجلا هب دسف بلقلا دسف

 . كروما عيمج يف اهتياعرو كسفن دقفت

 سنالاو نجلا رشو مهرشو مهسواسوو كنيد ىلع نيطايشلا رذحاو
 الو تمصلا كناسل مزلاو 0 ىلاعت هللا ةعاط ىلع ةبظاوملاب كيلعو {} نيعمجا

 وهللا مالكو كحضلاو حازملاو نيميلاو بذكلا قتاو ، قحلاب الإ ملكتت

 ةموصخلاو ةعزانملاو ةجاجللاو ءارملاو لادحجلاو بضغلاو لوضفلاو ليطابألاو

 ةداهشو ةبيغلاو مهيلع ءانثلاو سانلا حدمو ةمهتلاو داعيملا فلخو دهعلا ضقنو

 . هللا قلخب ءازهتسالاو مهاذأو نينمؤملا متشو } تانصحملا فذقو . روزلا

 نظلا ءوسو دسحلاو ءانغلاو 3 ةريطلا ةرثكو مالكلا قيدشتو & شحفلا مالكو

 ةرثكو لكالا ةرثكو بجعلاو قافنلاو ةعيدخلاو ركملاو ءايرلاو لسكلاو صرحلاو

 بحو ولعلاو ةينلا ءوسو ةظاظفلاو ميظعتلاو ةلاطتسالاو ربكلاو ساعنلا

 () ةرقحلاو ، سانلا ىلع ةلاطتسالاو ، لحت ال يتلا تاوهشلا عابتاو { ةنيزلا

 ربصلا ةلقو ، ىوهلا ةعباتمو { يأرلاب باجعالاو . ةشيعملا بلط عييضتو مهل

 مهل راقتحالا دصقي ۔ ١



 3 قح ريغب سانلا ىلع بضغلاو 0 بئاونلا لوزنو دئادشلا دنع عزجلاو
 بحو ٠ ةاهابملاو سانلل نييزتلاو ، ضغب وأ بح يف طارفالاو ةيمحلاو

 ىلاو لطابلا ىلا عامتسالاو {} رشألاو لخبلاو 0 ءالبلا يف رجضلاو © ةعمسلا

 ةجاح ريغ يف يشملاو { ةرخآلا نايسنو 0 ءاهفسلا ةسلاجمو 3 زوجي ال ام

 اييفو قح ريغ يف رظنلاو & حلاصلا لمعلا فيوستو { هيفسلاو قسافلا ةبحصو
 ةعداحمو كشلاو لهجلاو ةلفغلاو {، مهل عضاوتلاو ءاينغألا ةسلاجمو زوب ال

 رارصالاو ، مارحلا يف عوقولاو } لاملا عمجو ، سبلملاو بكرملا بحو 0 سفنلا

 ةاداعمو ، رسلا ءاشفاو ©. سانلا بويع نع ثحبلاو ةيكزتلاو & يصاعملا ىلع

 . مهدنع ام بلطل سانلل قلمتلاو هللا ىلع ةأرجلاو ©، سانلا

 ©بنذلا ىلع ماقملاو { انزلاو ، مارحلا لكأو ، رمخلا برشو كايإو

 روجفلا بنتجاو . ايندلا نم ىق ؤت امي راشبتسالاو رورسلاو 0 أطخلاب لمعلاو

 قوقح عنمو ، لطابلا بحو ايندلا يف فرشلا بلطو طخسلاو شغلاو مثالاو

 هلل ثدحاف اهنم تملس نإف ، كنع اهفرصي نا بغراو . اهلك هذه قتاف هللا

 ىلع بظاوو ، كسفن دهاجو . ىلاعت هللا ىضر بلط يف دهتجاو 93 اركش
 هلل لمعاو 3 اذكه ةرمو اذكه ةرم نكت الو & كلجأ يتأي ىتح تاعاطلا لعف

 نم كسفن حراو { ةرخآلاو ايندلا كل حلصت هيصاعم قتاو كرمأ ام لكب ىلاعت

 ربصلا ىلع كسفن نطوو . هللا ةعاط يف هلك كمه لعجاو اهلاغشأو ايندلا مومه

 ءاضقب ضراو ،© كيلع معنأ اميف هلل ركشلا رثكاو 3 اهنم ههركت ءيش لك يف
 ساانلا مهو ايندلا مه كنع عدو . كلجأ يتأي ىتح مويب اموي عفادو هللا

 ركذاو ، توملا لوزن دنع هب عفتنت ال ام ركذو مهركذو مهطخسو مهاضرو

 كلذ نيبو كنيب لاحي نا لبق كحالصاب لغتشاو & كبويع يف ركفتو & كبونذ
 يف هلل ةعاطلاب كيلعو . ايندلا ىلا ةعجر الو ةرك كل الو ةمادنلا كعفنت ال مث

 كلذ نإف ، ةعاطلا كرت ىلع ءالبلا كنلمحي الف تيلتبا ناو 0 ءاخرلاو ةدشلا

 ايندلا نم ىقب ام ربتعاو © كدالوأ هملعو . هيف امم لمعاو نارقلاب كسمتو رفك

 همدقف كلام نم ةقفن ىلع تردق امو كدنع ةداهش متكت الو اهنم ىضم امي

۔ ٣٨ ۔



 نم لصو ©&©“= كعنم نم طع او ٥&=“ت كملظ نمع فع او ٠ هل كلذ لعجاو ٬لسفنل

 نباو . نيكاسملا محراو ٨ هيف امب لمعاو نارقلا ةوالت رثكاو . كعطق
 مهيف ظفحاو مهيلع فطع او ةب ارقل ا لصو ربصل ١ ىلع ُافن نطوو , , ا

 . هللا ةيصو

 ةئيسلا عفداو ايندلا ثيداحأ نم هتعمس عيش لكب سانلا ثدحت الو

 دنع زوايحتو ٠ بضفغل ا دنع ملحاو ٠ ظيغل ١ مظكاو ٠ نسحأ يه يتل اب

 . هر ةردقملا

 نم مهساوو كمالك لئاسلل نلأو 0 هلل وه رمأ لك يف كقلخ نسحتلو

 ٥ كنيمي تكلم ام ىلا مهبجاو . هللا ركشأف كيلع هللا معنأ اذاو & كفورعم

 ال ام مهفلكت الو ] مهدولج سكاو 0 مهنوطب عبشاو 3 مالكلا مهل نلأو

 راد ايندلا نا ملعاو مهنع لوئسم كنإف مهبدأو مهملعو ، لمعلا نم نوقيطي

 { ةبيصمو ءالب لك دنع ربصلا ىلع كسفن نطوف عئاجفو بئاصمو ءالب
 نم دوزتو ، ناطيشلا ةنتف هلعل هيف رذحاو ةبيصملا ةأجف دنعو كلذ يف عجرتساو

 . ةجاحلاو ةقافلاو ةرسحلا موي كعفني امب ايندلا

 رماو ةلفغلا لهأو ءاهفسلا ةسلاجم رذحاو . ءايلعلاو ءاهقفلا سلاجو

 اييلس كبلق لعجاو &، تمصا وأ اريخ تلق اذإ لقو 0 ركنملا نع هناو فورعملاب

 كرصب ضضغاو 0 ىلاعت هللا ةعاط يف ناك ام الإ تارايزلاو كايإو ، كناوخال

 ىلإ رظنت الو ۔ كبر دمحاو هيلع تلضف نم ىلا رظناو & كتيب نم تجرخ اذإ

 . ايندلا نم يتوأ اييف كقوف وه نم
 برغملا نيب منت الو ءوضو ريغب نآرقلا ارقت الو ، ةالصلا يف بءاثتت الو

 : كتيب نم تجرخ اذإ لقو هللا ركذب كناسلو كبلق رهطو . ةرخآلا ءاشعلاو

 نلدابحت الو & كلهأ ىلع ملسف كتيب تلخد اذإو ۔ ىلاعت هللا ركذاو هللا مسب

 نم هللا كقزر امبو ملظب مهنم ادحأ ننيعت الو 0 ملاظ الو بيرم الو نئاخ نع

 همسو . ريخلا هملعو .3 هبدأ نسحأو هل ريخلاب ءاعدلا رثكأو © هب ضراف دلو

۔ _ ٣٩



 هلللا ةعاطب كدلوو كلهأ رماو . هجوزف غلب اذإو نآرقلا هملعو ٠ مسا نسحاب

 . ۔ ىلاعت ۔

 { ةلذو رقف كلذ نإف مهيلإ تاجاحلا بلطو سانلا ةلأسمو كايإو

 رذحاو . اهلهأ ىلإ اهدرت ىتح ةيراعو ةعادو نم تعطتسا ام ظفحاو

 سبحاو 3 نهدنع كرس عضت الو {. نهتعاطو ءاسنلا رذحاو {}، تاوهشلا

 لوخد عنماو {© هنم اه دب ال ام الإ جورخلا نم اهعنماو كتيب يف كتأرما

 يذ ريغ دنع دوعقلاب اه نذأت الو هب قثت ال نم الو ءوسلا ناريجو اهيلع زئاجملا

 لمعت الو ۔ كسفن ىلع اهئرجت الو &،. توصلا ضفخب اهرماو . اهنم مرح

 . ةنتفلا اهف تضرعت امبرو اهل ناطيشلا قوشت تجرخ اذإ ةأرملا نأ ملعاو اهاوهب

 ٠ داسفلاب سانلا نب يعسلاو كايإو 6 كبابش ةحصب رتغت الو

 . بنذلا لع مدناو ٠ ةولخلا ف هللا ركذاو ٠ كنطب عبشت الو

 { ةينالعلاو رسلاو رسيلاو رسعلا يف كيلع ةبجاو هللا ةعاط نأ ملعاو

 ناطيشلا نم ذّرعتو 0 كبنذل رفغتساو هللا ةيصعمب كلمع لطبي نأ رذحاو

 اهشطعت الو اهعوجت الو مئاهبلا نم كدنع ناك ام ىلإ نسحأو . ميجرلا

 . قيطت ال ام اهيلع لمحت الو

 كدهجب لدعاو كسفن نم فصناو 0 سانلا لاومأو نيدلا رذحاو

 . كتحت وه نم ملظت الو كقوف وه نم نخت الو

 بحت اييف لاح لك ىلع ۔ ىلاعت ۔ هللا دمحاو . بونذلا نم ةبوتلا لجعو

 . هركت وأ

 نأ كايإو نيناسل الو نيهجو اذ نكت الو . كناسل تارثع رذحاو

 كبحاص ةبيغ ظفحاو ن ازيملاو ليكل ا فواو . كبر طخستو سانل ١ يضرت

 لمعاو . قحب الإ اكولمم نبرضت الو هظفحاف ميتيلا لام تيلو اذإو ، كراجو

۔ ٠ ٤ -



 ايندلا نف ٨ اهيلإ ريصت نأ لبق ءازجلا رادل لمعاو اهعاطقنا لبق لمعلا راد ىف

 . ىراج لمعت ايكو . دصحت عرزت اك تنأو ٠ ءازحلا راد ةرخآلاو لمعلا راد

۔- ٤١ ۔





 سداسلا بابلا

 اهبويع ركذو سفنلا ةبساحم ركذ يف

 هسفن ناد نم سيكلا » : لاق هنأ يي )١( يبنلا نع سوأ نب دادش ىور

 هسفن ناد «هللا ىلع ىنمتو اهاوه هسفن عبتأ نم قمحألاو & توملا دعب امل لمعو

 . هسفن بساح يأ

 يأ )٢) «نونيدمل انإ : ىلاعت ۔ لاق . باسحلا موي وه : نيدلا مويو

 . نوبساحم انإ

 كلذ هنع اوضرو مهنع هلا يضر % : ۔ ىلاعت ۔ هلوق نع مهضعب لئسو

 هقن بساح - ىلاعت ۔ هبر بقار نمل كلذ 3 هانعم : لاقف (٣) > هب ر يشخ نمل

 . هداعمل دوزتو

 3 اوبساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاقو

 هللا مهقثوأ موق نينمؤملا ناو ، ربكالا ضرعلل اوايهتو 5 اونزوت نأ لبق اهونزو

 يف ريسأ نمؤملا ناو مهتكله نيب لاق وأ ۔ مهتاوهش نيبو مهنيب لاحف نآرقلاب
 هيلع ذوخام هنأ ملعي هللا ىقلي ىتح ائيش نماي الو هتبقر كاكف يف ىعسي ايندلا

 . هحراوجو هرصبو هعمس يف

 نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور _ ١

 تانفاصلا ةروص نم ٣ ةيآلا = ٢

 ةنيبلا ةروس نم ٨ ةيآلا ۔ ٣

 ۔ ٣٤۔

 



 مل باوثلا يف ركفتي مل نمو 0 قرفي مل باقعلا يف رظني مل نم : ليقو

 مل نمو ، لغتشي مل باسحلا ركذي مل نمو { دوزتي مل توملا ركذي مل نمو قدصي
 . هبر هللا قتي مل فخي مل نمو . هتعبت فخي مل هلعف حيبق فخي

 ءاضقب لجعت الف ىوهلل ابلاغ لقعل ١ نوكي نأ تدرأ ١ ذإ : ميكح لاقو

 يفخ ثكم نم رثكأ بلقلا يف ةمادنلا ثكم نإف ةبقاعلا رظنت ىتح ةوهشلا

 . ةوهشلا

 . ةمادنلا نمأ ةبقاعلا رصبأ اذإ نم نمؤملا : نامقل لاقو

 هللا يف فاخي ال نأ ؛ ناميالا لمكتسا هيف نك نم ثالث» : ةلي لاقو

 ايندلل امهدحأ نارمأ هل ضرع اذإو . هلمع نم ءيشب يئاري الو . مئال ةمول

 . )ايندلا ىلع ةرخآلا رثآ ةرخآلل رخآلاو

 هيصوي نأ هلأسي ناك لجرل لاق ةلي يبنلا نأ تماصلا نب ةدابع ىورو

 تناف ايغ ناك نإو هضماف ادشر ناك نإف هتبقاع ربدتف ارمأ تدرأ اذإ» : هظعيو

 . «هنع

 نولكوم متنأ) : ةكئالملل لاق ىلاعت ۔ هللا نأ بتكلا ضعب يف يورو

 . (نطاوبلا ىلع بيقر انأو رهاوظلاب

 هللا ناب دبعلا ملع نم لضفأ ءيشب بلقلا نيزتي مل : لهس لاقو

 . ناك ثيح هدهاش ۔ ىلاعت ۔

 دورو دنع ذفانلا رصبلا بحم هللا نإ» : ۔ مالسلا هيلع - لاقو

 هابتشالا دنع فقوتي ل نمف تاوهشلا موجه دنع لماكلا لقاعلاو ٠ تاهبشلا

 اذإ» : لاق ةلي هللا لوسر هفصو نمم ناكو . هيأرب ابجعم هاوهف اعبتم نوكي هنإف

 يذمرتلا هاور ۔ ١

 ۔ ٤٤ ۔



 ةصاخب كيلعف هيأرب يأر يذ لك باجعاو عبتم وهو اعاطم احش تيأر
 . «كسفن

 : ۔ ىلاعت ۔ هللا لوق فلاخ دقف قيقحت ريغب ةهبش يف ضاخ نم لكف

 . ‘١«ملع هب كل سيل ام فقت الو»

 فح امتإو . ۔ ىلاعت ۔ هلللا اهبساحم هسفن ىلع ماوق نمؤملا : نسحلا لاقو

 ةمايقلا موي باسحلا قش امتإو . ايندلا يف مهسفنأ اوبساح موق ىلع باسحلا

 . ةبساحم ريغ نم رمألا اذه اوذخأ موق ىلع

 سانلا مهبسحن اماوقأ هللا محر» : ۔ مالسلاو ةالصلا هيلع - لاقو

 . !ىضرمب مه امو ىضرم

 . ةدابعلا مهتدهجأ : نسحلا لاقو

 لاق (" ةلجو مهبولقو اوتاء.ام نوتؤي نيذلاو : ۔ ىلاعت - لاقو

 نم كلذ مهيجني ال نأ نوفاخيو . ربلا ل امعأ نم اولمع ام نولمعي .3 ةرسحلا

 . ۔ ىلاعت ۔ هللا باذع

 اذإف كسفن ظع ؛ ميرم نبا اي) : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسيع ىلا هللا ىحوأ

 . (ينم حتساف الإو سانلا ظعف تظعتا

 يف الإ انعاظ ءرملا نوكي ال» : ۔ مالسلاو ةالصلا هيلع ۔ هنع رذ وبأ

 . _ مرحم ربجت ف ةذل وأ ٠ شاعم ةمرم وأ { داعم دوزت ؛ ثالث

 ةعاس ؛ تاعاس عبرأ هل نوكي نأ لقاعلا ىلع : هانعم يف يور امو

 هللا عنص يف ركفتي ةعاسو 3 هسفن اهيف بساحي ةعاسو .3 هبر اهيف يجاني

 ءارسالا ةروس نم ٣٦ ةيآلا - ١

 ؛نونمؤملاد ةروس نم ٦0 ةيآلا = ٢



 . برشل او معطملل ةعاسو 6 ۔ ىلاعت -

 بهذ ىوهلا باجأ نمو ، عرولا هنم بهذ سفنلا باجأ نم : ليقو
 نم امأف : ۔ ىلاعت ۔ هلوق } ةرخآلا هنع تبهذ ايندلا باجأ نمو ى لقعلا هنم

 ىهنو هبر ماقم فاخ نم امأو ىوأملا يه ميحجلا نإف ايندلا ةايحلا رثآو ىغط

 رثاو اتعو ربكت يأ ىغط هلوق (_ا١«“ىواأملا يه ةنجلا نإف ىوهلا نع سفنلا
 يه ميحجلا نإف ةرخآلا ميعن ىلع ايندلا ميعن رايتخا ينعي ايندلا ةايحلا

 ينعي «هبر ماقم فاخ نم امأو» . اذكه ناك نم ىوأم رانلا نإف «ىواملا
 نع سفنلا ىهنو {. هباسحو هلا ؤسو هللا يدي نيب هماقم فاخ ةيصعملا دنع

 يه ةنجلا نإف هللا باقع نم افوخ هللا يصاعم نع سفنلا عنم «ىوهلا
 . اذكه هتفص تناك نم ىوأم «ىواأملا

 . ايندلا يف نامألاو ىبقعلا يف نانجلاب فئاخلل هللا مكحف

 نكمت هراد مزل اذإ وهو . . هراد مزلي ال نأ ءرملا ىلع بيعلا نإ : ليقو

 ٨ هتبوقع هللا نم فاخو . هسمأ ربدتو هسفن بساحف هتاولخ يف هركف نم

 . هتئيطخ ىلع راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ىكبو 3 هتعمد هللا ةيشخ نم لاسأو

 : لاق ؟ سانلا دهزأ نم ؛ هللا لوسر اي : لجر لاق : كاحضلا لاق

 ىلع ىقبي ام رثاو { اين ذلا ةنيز لضف كرتو ٠ ىلبل او رب اقملا سني ل نم»

 . «روبقلا لها نم هسفن دعو .7 همايأ نم ادغ لدعي ملو ٠ ىنفي ام

 يسن نمو 6 ايندلا هترسأ توملا يسن نم : قارولا ركب وبأ لاقو

 . سانلا بويع ركذ هرسأ هسفن بويمعت يسن نمو ، تاوهشلا هترسأ تانسحلا

 يف ("ةرتفلاو بونذلا نم بوتي نأ ريغ نم ةرفغملا ينمت سفنلا بويعو

 تاعزانلا ةروس نم ٧ . ٨ . ٩ . ٤٠١ تايآلا ۔١

 مامتهالا مدعو لامهالا ديري ۔ ٢



 نم ابيع هنم ربكأ مث هترتفو هريصقتب متهي ال نم ابيع هنم ربكأو { قوقحلاب مايقلا

 . هريصقتو هترتف عم لضفلاو ةليضفل رقوتم هنأ نظي

 -هلعل - توبثل كلذو . ةذل ةعاطلل دبت الو عيطت اهنأ اهبويع نمو

 رطاوخلا فلات اهنأ اهنمو . ةنس كرت وأ صالخا ةلقو ءايرب ةعاطلا - بوشل

 بيرقتو فيوستلاو رارصالاو يناوتلاو ةلفغلاو تافلاخملا اهنم دلوتتف ةيدرلا

 تاملك ركذو بعللاو وهللا نم اهينعي ال امي لاغتشالاو . لجالا ديعبتو لمألا

 رمعلا عييضت كلذ يف نقيتت نأ اهتاوادمو ، اهتحت لئاط ال لاوحأو تاياكحو

 رسخ نمو . ةرخآلا ةرابت يف نمؤملا لام سأر وهو قالعاألا سفنأ وه يذلا

 . حبرلا هل ىنأف هلام سأر

 هكرت ءرملا مالسا نسح نم» : ۔ مالسلا هيلع ۔ هلوق لماتي نا بجيو

 . (ا)«هينعي ال ام

 . هينعي ام هتاف هينعي ال امب لغتشا نم : راثآلا صعب يفو

 . كتلغش اهلغشت مل نإ كسفن كيلع : فلسلا ضعب لاقو

 ريغ نم ايملوبقو ةميمنلاو بذكلاو هعضوم ريغ يف بضفلا اهيويع نمو
 صرحلاو ةبذاكلا ةلطابلا حئادملاب رارتغالاو لمألا لوطو حشلاو لخبلاو ةنيب

 دنع اميف اعمط مث لكوتلا راهظا يف افلكت لالحلا بسكلا كرتو دسحلاو

 . سانلا

 ةلافكلاو فافكلا عم رقفلا راهظاو ىذألاو نملاو ىطعي ام ماظعتسا اهنمو

 . ءاينغألا ميظعتو . مئارغلا كرتو . صخ رلاب ذخألاو . ۔ ةيافكلاو هلعل ۔

 تيوق تعبش اذإ سفنلا نإو 6 عبشلا ثاريم وهو لسكل او ٠ ءارقفلا ريقحتو

 ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور _ ١



 . تاوهشلا ىلا تعاجو

 كلذلو تاوهشلا عابتا نع تفعض تعاج اذإ اهنإف عيوجتلا اهتاوادمو

 . ا هنطب نم ارش ءاعو ىمدآ ألم ام» : نيت هللا لوسر لاق

 يفو هسنج ءانبأ ىلع راختفالاو ربكتلاو ملعلاب ةسايرلا بلط اهنمو

 هب فرصي وأ ءاهفسلا هب يراميلو ءايلعلا هب يهابيل ملعلا بلط نم» : ثيدحلا
 . «رانلا لخد هيلإ سانلا هوجو

 هظفحو نيدلا حالصال ملعلا لصحي نأ يف ةينلا حيحصت اهتاوادمو

 الهأ هقلخ نأ يف هيلع هللا ةنم ىري نأو 0 ۔ ىلاعت ۔ هللا هجو ءاغتبال هتيوقتو

 لاق ، هتمحرو هللا لضف نم كلذو ليصحتلاو بلطلل هقفوو { ةمكحلاو ملعلل

 دحأ نم مكنم ىكز ام هتمحرو مكيلع هلا لضف الولو» : ۔ ىلاعت هللا

 . () پادبا

 كيلع هللا لضف ناكو ملعت نكت ملام كملعو : ۔ ىلاعت لاقو
 | عوشخ ريغ نم عشختلاو ، رهاظلا نيزتب لاغتشالا اهنمو ("١هاييظع
 هتنايص طقسي ام هعضاوت نم رهظي نأو ، بلقلا روضح ريغ نم دبعتلاو

 . هربك هيلع كسمي ام هراقو ةنايص نم رهظي وأ 3 هتفخ رهظب يدبيو

 رجافلا نمو لقعلا يف قمحالا نمو ، ملعلا يف لهاجلا نم عمطي نأ اهنمو

 ناسنا لك نمو . راقولا يف شئاطلا نمو . ةوقلا يف فيعضلا نمو . رسلا يف

 ءازهتسالاو . نيقي ريغ نم كشلاب همكحو . نظلا هقيقحتو هتقاطو هردق قوف

 ءافعضلاو دابعلاو خياشملاو فارشالاو ءاملعلاب اييس الو فافختسالاو ةجاجللاو

 . ناطلسلا باحصأو

 رهاظو هناسلب هفطلو هبلقب هعافتراو هملعيو هديفي نم ىلع هلواطت اهنمو

 رونلا ةروس نم ٢١ ةيآلا ۔١

 ءاسنلا ةروس نم ١٣ ةيآلا قا

 ۔ ٨٤_۔

 



 . هب رغيل هلاعفأ

 هنأل اميقتسم ايكحم عقو اذإ عنصي امب وأ بحي اييف بيصي امب حرفلا راهظإو

 ملكتي نأو 3 هبرج ملو هفرعي مل نم ىلإ طسبني نأو ، هسفن حدمي هنأك ريصي
 عالطاو { لهاب اهل سيل نم دنع قئاقحلاو قئاقدلاو ةمكحلاو ملعلا رهاوجب

 برهلا ةعرسو يصاعملاب هسفن نع مهل هتياكحو هرارسأو هتايفخ ىلع سانلا

 هيهتشي ام ىلإ هتعرسو ش هربص ةلقب هبيصي هوركم ىندأ دنع عزجلا راهظاو
 ناوخالاو دلولاو لهألا ةيانع ةرثكو {} بقاوعلا يف لمأت ريغ نم هيلحتسيو

 نم سبلي نأو ، رذعلا بلط نع ضارعالاو 0 مهتالز يف مهيلع ءاصقتسالاو
 . عفترملاو نودلا نم هقاقحتساو هتلزنمو هردق قوف يزلا نم رهظيو سابللا

 يف رظني الو هقوف نم ىلع ةقناعملاو ةحفاصملاو لا ؤسلاب مدقتي نأ اهنمو
 . هسفن نم ريبكلا هلزني ام رادقم هل رهظي نأو كلذ

 كلمتيو هرما ؤي ال نم ىلع رماتيو { هريشتسي ال نم ىلع ريشي نأ اهنمو
 نمم فورعملا نجهيو 0 هبجعي نمم ركنملا نيزي نأو 0 هل ملستسي مل نم ىلع

 . هبجعي ال

 بلطك اهلهأ ريغ نم ةجاحلاو { هندعم ريغ نم رمألا بلطي نأ اهنمو

 نم ءافولاو ةنامألا ظفحو . ميكح ريغ نم ةمكحلاو 3 هيقف ريغ نم هقفلا

 دعبلاو برقلاو ضغبلاو بحلا يف هطارفاو ، ميئل نم قوقحلا ةفرعمو ، نئاخ
 ٠ ءافحلاو فلطللاو

 ناسنا ىلع تبضغ اذإو } دحلا قوف هتحدم ناسنا نع تيضر اذإ اهنمو

 . رادقملا نع تزواجتو هتمذ

 اهتاوادمو كلذ عيمج ناقحتسي ال هيلع بوضعملاو هنع يضرملا لعلو

 : ۔ ىلاعت ۔ هلوق لمأتي نأو قدصلا ىلع اهنيطوتو قحلا ىلع سفنلا ةضاير

۔ _ ٤٩



 . () «نيقداصلا عم اونوكو هفلا اوقتا

 هريصيو ةدابعلا ةوالح هتوفي هعمط نأ ملعي نأ اهتاوادمو عمطلا اهنمو

 : لاق ايك ارح هللا هقلخ نأ دعب ديبعلل ادبع

 نارسخ هيف امم حبرلا بلطتل اهتمدخب ىقشت مك سفنلا مداخ اي

 ناسنا مسجلاب ال سفنلاب تناف اهلئاضف لمكتست سفنلا ىلع صرحا

 ىلإ يدهي عمط نم كب ذوعأ ينا مهللا» : لاق هنأ ةلي هللا لوسر نعو

 ىكن ا عبطل ا عمط ال ثيح عمط نمو عمطم رمغ يف عمط نمو . عمط

 . «لذ

 عماطلا ينغلاو ، رضاحلا رقفلا عمطلا : فلسلا ضعب نع ثيدحلا يو

 . نغ ففعتملا ريقفلاو . ريقف

 : ارعش .7 ةلذملا بابسأ نم عمطلاو

 نيفكت شيعلا ماوق نم ةفعو عبط ىلإ يدهي عمط يف ريخ ال

 كلذ هينعي ال نم مهعمو مهيغب رمأ ين موق ضوخي موقي نأ اهنمو
 نم ائيش لأسي نأو اريخ هيف وان الو عفدلاو عفنلا يف رظان ريغ مهعم ضوخيف

 نم رثكأب بيجي نأو © ةنسحلا هلاصخو هحلاصمو هبقانم ركذو © ةجاح رغ

 قوف ةماعللو نسحألا قوف ةصاخلل هتماركو هرب نم رهظي نأو لئاسلا ةجاح

 . هرش هب عفدي ام قوف ودعللو . ةشحولا

 ديري ملاعلا اهظفحي الو وه اهظفحي ةصيوع ةلأسم نع املاع هلا ؤس اهنمو

 هنم باهي نم ىلإ هطاسبناو هنم ملعأ هنأ ىريو اهب هلجخي ىتح ملاعلا ريحي نأ
 دنع هخومشو ٠ ةجاحل ا دنع هعوضحخو ٠ رابكل او ةمئأل او ءارمأل او ناطلسلاك

 ةبوتلا ةروس نم ١١٩ ةيآلا ١-



 :ىلعو { لعفلا نود لوقلا ىلعو } لمعلا نود ملعلا ىلع هلاكتاو 9 ىنغلا

 نم رثكأ هلوق نوكي نأو . ةياعرلا نود ةياورلا ىلعو. نطابلا نود رهاظلا
 رثكأ هتنو ؤمو ٦. هرايتخا نم رثكأ هركذو {، هرامضا نم رثكأ هراهظاو 3 هلعف

 رثكأ هعامطأو . هتيطع نم رثكأ هتدعو .3 هتبحم نم رثكأ هقلمتو 3 هتنوعم نم

 ميكحلا ملاعلا ىلع مالكلا هعطق كلذ نمو هتلزنم نم ربكأ هاوعدو 3 هتاساوم نم

 . هلاح نسحب هحرفو هتوكسو هتنينأمطو ملكتملا

 وفعلا هللا لأسي الو هرمأ ةبقاع يف رظني الو { هيلع لاحلا ريغت لمأتي الو
 يف اهيف ناك يتلا ةفلاسلا هلاوحأ ركشي الو رجضي لاح ءوس ىأر ناو . ةيفاعلاو

 هحصنيو هبويعب هربخي نم ةسلاجم هلاقثتسا كلذ نمو دغرو ءاخرو ةمعن

 هلابقاو هل عضاوتيو هحدمي نم ةسلاجم هناسحتساو . هنم هبرهو هنع هضارعاو

 دحاو لك ةبقاع يف رظني الو . ةنهادملاو سيبلتلا بحنو داشرالا هركي هنأك هيلع

 © هنس كانتحاو هسفن رمأ ماكحا نود ةسائرلا ىلإ هعراست كلذ نمو . اهنم
 نآرقلا ةءارقو هللا ركذ دنع نوكي نأ كلذ نمو { تافآلاو ءاطخألا دقفتي الو

 كحضو طاسبناو نواهتو ةلفغ يف باقعلاو باوثلاو ةمكحلاو ملعلا ةركاذمو

 . لجوو ةبيهو عوشخ مدعو

 ين وهف اكرات هضئارف نم اغراف هريغ لئاضفب الوغشم نوكي نأ كلذ نمو

 نع مام هغلب اذإ كلذ نمو ث قلاخلا رمأ رخؤيو 0 قولخملا رمأ مدقي كلذ

 هضرع يف هناسل لاسرإو همتش يف هعراست اناتهب وأ ةميمن هايإ بئاغو هيف نعاط
 [ . هسفن نم ةفخلاو ةدحلا راهظإو

 : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق . هيف تيبثتل ا كرتو هلمأتو هراقوو هملح كرتو

 ةءارق يفو () اونيبتف ابنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي
 (اوتبثتف)

 تارجحلا ةروس نم ٦ ةيآلا ۔ ١

 ۔ ٥١ _۔



 ل 9 اهنم رحسي لں رم ومل ١ لع بتح ويعل ن رم ةلمح اههابش و ِ ا هذهف
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 عب اسلا ب ابل ١

 اهب رورغلا مذ نايبو ايندلا بح يف

 . ايندلا بح اهلصأو اهمظعمو اهلجو اهلك ثئابخلا هذه سأر نأ ملعا

 { لمالا لوطو ةعانقلا ةلقو ©} عمطلاو عمجلا ىلع صرحلا بجوي اهبحف

 © ثداوحلا نم نمالاو ۔ ىلاعت هللا ركذ نع ةلفغلاو & ضئارفلا ليطعتو

 نمو . ۔ ىلاعت ۔ هللا ءاقلو توملا ةيهاركو ةرخآلا ضغبو . ةبوتلا فيوستو

 ايك هللا نم دعبلاو بلقلا ىلع نيرلا بجوي كلذو تاكلهملا عيمج بعشت اهبح

 ةايحلا الإ دري ملو انركذ نع ىلوت نمع ضرعاف : ۔ ىلاعت هللا لاق
 . () ايندلا

 هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو . احالف هل وجرت فيك هنع هللا ضرعأ نمف

 ۔ هناحبس ۔ هللا ظلغأو ةنسلاو باتكلاب كلذ ۔ ىلاعت ۔ هللا كرذح دقو . هءاقل

 هب نوقحتسي اببس كلذ لعجو . رافكلا ىلإ اهبح بسنو ايندلا بح يف لوقلا

 اردص رفكلاب حرش نم نكلو : ۔ لجو زع لاقو مهرفك عم باذعلا
 ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنأب كلذ ميظع باذع مهلو هلا نم بضغ مهيلعف

 مهبولق ىلع هلا عبط نيذلا كئلوأ نيرفاكلا موقلا يدهي ال هنا ناو ةرخآلا

 مه ةرخآلا ف مهنأ مرج ال نولفافلا مه كئلوأو مهراصبأو مهعمسو

 . (٢) «نو رساخلا

 مجنلا ةروس نم ٦٢٩ ةيآلا ١_

 لحنلا ةروس نم ١٠٦١ . ١٠٧ . ١٠٨ } ١٠٩ تايآلا ٢

 ۔ ٥٢٣ ۔



 ففخي الف ةرخآلاب ايندلا ةايحلا او رتشا نيذلا كئلوأ : ۔ ىلاعت لاقو

 . (١ينو رصني مه الو باذملا مهنع

 مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم : ۔ ىلاعت ۔ لاقو

 . )٢( «نوسخبي ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ

 ناك نمو هثرح ف هل دزن ةرخآلا ثرح ديري ناك نم : ۔ ىلاعت ۔ لاقو

 . () «بيصن نم ةرخآلا يف هل امو اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري

 نمل ءاشن ام اهيف هل انلجع ةلجاعلا ديري ناك نم» : ۔ لجو زع لاقو
 اف ىعسو ةرخآلا دارأ نمو اروحدم امومذم اهالصي منهج هل انلعج من ديرن

 نم ءالؤهو ءالؤه دغ الك اروكشم مهيعس ناك كلنلوأنف نمؤم وهو اهيعس

 . ٤) «اروظحم كبر ءاطع ناك امو كبر ءاطع

 ةنيزو وهلو بعل ايندلا ةايحلا امنأ اوملعا : ۔ لئاق نم زع ۔ لاقو

 مث هتابن رافكلا بحعأ ثيغ لثمك دالوأل او لاومأل ١ ف رثاكتو مكنيب رخافتو

 هللا نم ةرفغمو ديدش باذع ةرخآلا يفو اماطح نوكي مث ارفصم هارتف حي

 ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس رو رفلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو ناوضرو
 هللا لضف كلذ هلسرو هلاب اونمآ نيذلل تدعأ ضرألاو ءايسلا ضرعك اهضرع

 . )٨( هميظعلا لضفلا وذ هلاو ءاشي نم هيتؤي

 اهنم ةعانقلاو اهيلع صرحلا كرتو ايندلا ضفرب ۔ العو لج ۔ مكرمأ دقف

 اهكلمو ىلبي ال اهميعن راد ىلإ ةقب اسملاو هنم دب ال امم فط ام ذخأو فخ امب

 . هلللا مكمحر اوردابف ىنفي ال

 ةرقبلا ةروس نم ٨٦ ةيآلا ۔ ١

 دوه ةروس نم ١٥ ةيآلا ۔ ٢

 ىروشلا ةروس نم ٢٠ ةيآلا ۔ ٣
 ءارسالا ةروس نم ١٨ . ١٩١ . ٢٠ تايآلا ٤

 ديدحلا ةروس نم ٢٠ . ٢١ ناتيآلا ۔ ٥



 هللاب مكنرفي الو ايندلا ةايحلا مكنرفت الف : ۔ هناحبس ۔ لاقو

 . ناطيشلا وه رورغلاو () يرو رفلا

 ميحجلا نإف ايندلا ةايحلا رثاو ىغط نم امأف» : ۔ لجو زع ۔ هللا لاقو

 يه ةنجلا نإف ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم امأو ىوأملا يه

 . ريثك كلذ يف يآلاو 0" 4ىوأملا

 !ةئيطخ لك سار ايندلا بح : نيت هللا لوسر لاقو

 نم هللاب كرشلا دعب ىلاعت ۔ هللا ىلإ ضغبأ ءيش نم ام» : ةلي لاقو
 . ( اين ذلا بح

 ىشخأ نكلو مكيلع ىشخأ رقفل اام هلل او » : هب احصأل اموي نيي لاقو

 ايك مككلهتف مكلبق نم سفانت ايك اهيف اوسفانتف ايندلا مكيلع طلست نأ
 . «مهتكلهأ

 زع برلا ىلع اطخاس حبصأ ايندلا ىلع انيزح حبصأ نم» : ةلي لاقو
 . «لجو

 هللا مزلأو ءيش يف هللا نم سيلف همه رثكأ ايندلاو حبصأ نم» : ةلي لاقو

 { ادبأ هنم غرفتي ال الغشو . ادبأ عطقني ال امه ؛ لاصخ عبرأ هبلق ىلاعت

 . «ادبأ هاهتنم غلبي ال المأو . ادبأ هانغ غلبي ال ارقفو

 هيلع قرفو هرمأ هيلع هللا تتش ايندلا همهو حبصأ نم» : ةلي لاقو

 همهو حبصأ نمو هل بتك ام الإ ايندلا نم هتأي ملو هينيع نيب هرقف لعجو هتعيض
 يمهو اين ذلا هتتأو هبلق يف هانغ لعجو هتعيض هيلع ظفحو همه هل هللا ممج ةرخآل ا

 . (_ ةمغا ر

 نامقل ةروس نم ٣٢ ةيآلا - ١

 تاعزانلا ةروس نم ٣٧ . ٣٨ . ٣٩ . ٤٠ . ٤١ تايآلا ۔ ٢



 مهب رم ؤيف ةماهت لابجك مهلامعأو ةمايقلا موي ماوقأ نئيجيل» : تي لاقو
 نولصي معن» : لاق ؟ مه نولصيأ ؛ هللا لوسر اي : اولاق . «رانلا ىلإ

 اوبثو ايندلا نم ءيش مهل ضرع اذإف ليللا نم ةئينه نوذخأيو نوموصيو

 . «هيلع

 ايندلا كيرأ الأ ٤ ةريره ابأ اي» : نيت هللا لوسر لاق : ةريره وبأ لاقو

 سانأ سو ؤر اهيف ةلبزم ىلإ يديب ذخاف . هللا لوسر اي معن : تلق «؟اعيج

 صرحت تناك سو ؤرلا هذه ؟ ةريره ابأ اي» : لاقف ماظعو قرخو تاردغو

 تراص اهب كنأك مث دلج الب ماظع مويلا يه مث مكلامأك لمأتو مكصرحك

 قرخلا هذهو اهنوماحتي سانلاو تحبصاف مهتمعطأ ناولأ تاردفلا هذهو اتافر

 ماظعلا هذهو .{ اهقفصت حايرلاو تحبصاف مهسابلو مهشاير تناك ةيلابلا
 ايندلا ىلع ايكاب ناك نمف دالبلا فارطأ اهيلع نوعجتني اوناك يتلا مهباود ماظع

 . «كييلف

 اهنع لاز مث اهب لجرلا لظتسا ةرجش لظك ايندلا امنإ» : ةلي لاقو

 . (_))«اهكرتو

 . «رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا» : تي لاقو

 هايندب رضأ هترخآ بحأ نمو هترخاب رضأ هايند بحأ نم » : بت لاقو

 . «ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورثاف

 را دل ىعسي وهو دولخلا رادب قدصملل بجعلا لك ابجع اي» : بت لاقو

 . «رورفلا

 فيك رظانف اهيف مكفلختسم هللا ناو ةرضخ ةولح ايندلا نا» : زليو لاقو
 ءاسنلاو ةيلحلا يف اوهابت تدهمو ايندلا مهل تطسب ال ليئارسا يب نإ نولمعت

 حيحص نح لاقو دومسم نبا نع يذمرتلا هاور _ ٩



 . «بايثلاو بيطلاو

 . «بطحلا رانلا لكات ايك مكناميإ لكات ايند يدعب مكنيتأتل» : ةلي لاقو

 لاقف يكبي وهو عجرو يكبي وهو لجرب ۔ مالسلا هيلع - ىسوم رمو
 لزن ول ؛ نارمع نبا اي : لاقف كتفاخم نم يكبي كدبع ؛ بر اي : ىسوم

 . ايندلا بحم وهو هل رفغأ ل اطقست ىتح هيدي عفرو هينيع عومد عم هغامد

 نكرت ال ؛ ىسوم اي) : ۔ مالسلا هيلع - ىسوم ىلإ ىلاعت ۔ هللا ىحوأو

 . (اهنم كيلع دشأ يه ةريبكب ينيتأت نلف ايندلا بح ىلإ

 بلق ف ةرخآل او اين دلا بح مقتسي ال :_ مالسل ١ هيلع ۔ ىسيع ل اقو

 . دحاو ءانإ يف رانلاو ءاملا ميقتسي ال اك نم ؤم

 توعع فيك ايندلا بحاصل ليو : ۔ مالسلا هيلع - ىسيع لاقو

 ايندلا نمل نيرتغملل ليوو .3 هعدختو اهب قثيو . هرغتو اهنمأيو . اهكرتيو

 . ۔ ىلاعت هللا دنع حضتفي فيك هلمع اياطخلاو

 . «يقت الإ اهكرتي الو يقش الإ ايندلا جلاعي ال» : ةي لاقو
 مكلت اراد رحبلا جوم للع ينبي يذلا نم : ۔ مالسلا هيلع - ىسيع لاقو

 . ارارق اهوذختت الف ايندلا

 . «ةئيطخ لك سأر ايندلا بح» : لاق هنأ لقي هنعو

 . «بونذلا رئابك نم ايندلا بحد» : اضيأ لاقو

 ةمايقلا موي ءاج هسفنل ةنايصو ةلأسملا نع افاقعتسا اهبلط نم امأو

 . ردبلا ةليل رمقلاك ههجوو

 ايندلا ىهف ةاهابملاو هاجلا ةماقإو رثاكتلاو رخافتلل كبلط ناك اذإو

_۔. ٥٧ .



 . ةمومذملا

 لضفلا هيف اييف هنم كل دب ال امم حابملا قيرط نم امل كبلط ناك نإو

 . ةمومذملا ايندلا نم ال ةدومحملا ايندلا نم وهف نيدلا ةنايصو

 ، كاوه نم اند عيش لك وه اهنع ةبغرلاب ترمأ يتلا ةمومذملا ايندلاو

 3 هرمأو هللا ىضر ىلع هترثآ ام ىتمف هرمأو هللا ىضر فلاخو . كاضر قفاوو

 بجوتستو . امومذم كلذب ريصت ذئنيحف . ةرخآل ا ىلع اين دلا ةايحلا ترثآو

 . (ةيآلا) ") ىغط نم اماف : هللا لاق ام

 بجوي مارحلاف . ةهبشو مارحو لالح ؛ ءايشأ ةثالث ايندلا : لاقيو
 : بت لاق اك . باسحلا بجوي لالحلاو ٠ باتعلا بجوت ةهبشلاو ٠ باذعلا

 . «باقع اهمارحو باسح اهفالح»

 لعجف قربلاو دعرلاو رطملا هب دتشا مالسلا هيلع - ىسيع نأ ىوريو

 داحف ةأرما اهيف اذإف اهاتأف ديعب نم ةميخ هل تعفرف هيلإ اجلي ائيش بلطي
 : لاقو هيلع هدي عضوف دسأ هيف اذإف هاتأف لبج يف فهكب وه اذإف . اهنع

 يف كاوام : هيلإ هللا ىحواف ىوام يل لعجت ملو ىوأم ءيش لكل تلعج ؛ يهل

 نممطالو { يديب اهتقلخ ءاروح ةئام ةمايقلا موي كنجوزاأل يتمحر نم رقتسم

 ايدانم نرمآلو ايندلا رمعك اهنم موي لك ۔ هلعل موي ماع فالا ةعبرأ كسرع يف

 هيلع ۔ ميرم نب ىسيع دهازلا سرع اوروز . ايندلا يف داهزلا نيأ يداني

 . مالسلا

 اذإف ةيرقب مالسلا هيلع ۔ ميرم نب ىسيع رم : رساي نب رامع لاقو
 نعاوتام ءالؤه نإ ؛ نييراوحلا رشاعم اي : لاقف قرطلاو ةينفالا يف قوم اهلها
 انملع انأ انددو هلللا حور اي : اولاقف . اونفادتل كلذ ريغ نع اوتام ولو . هطخس

 ليللا ناك اذإ : هيلإ ۔ ىلاعت ۔ هللا ىحواف ۔ لجو زع ۔ هبر لأسف . مهربخ

 تاعزانلا ةروس نم ٣٧ ةيآلا ۔ ١



 ةيرقلا لهأ اي : ىدان مث { () .هز زشن ىلع فرشأ ليللا ناك اهلف . كوبيجي مهدان

 انتب : اولاقف ؟ مكتصق امو مكلاح ام : لاقف . حور اي كيبل : بيجم هباجاف

 ايندلا انبحب : اولاقف ؟ كلذ فيكو : لاق . ةيواهلا يف انحبصأو ةيفاعلا يف

 يبصلا بح : لاق ؟ ايندلل مكبح ناك فيكو : لاق . يصاعملا لهأ انتعاطو

 مل كباحصأ لاب ايف : لاق . انزح تربدأ اذإو ث انحرف تلبقأ اذإ . همأل

 . دادش ظالغ ةكئالم يدياب ران نم مجلب نومجلم مهنأل : لاق ؟ ينوبيجي

 لزن ايلف مهنم نكأ ملو مهيف تنك ينأل : لاق ؟ مهنيب نم ينتبجأ فيكو : لاق

 مأ اهنم وجنأ يردأ ال منهج ريفش ىلع قلعم انأو مهعم ينباصأ باذعلا مهب

 . اهيف بكبكأ

 سبلو شيرجلا حلملاب ريعشلا زبخ لكأ : نييراوحلل حيسملا لاقو

 . ةرخالاو ايندلا ةيفاع عم ريثك لبازملا ىلع مونلاو ٠ حوسملا

 ؛ دواد اي : ۔ مالسلا هيلع ۔ دواد ىلإ ىحوأ . لجو زع _ هنأ ىوري ايفو

 ايندلا تاوهشب ةقلعتملا بولقلا نإف تاوهشلا لكأ كباحصأ رذنأو رذح

 . ةبوجحم افلوقع

 ىلإ نوراهو ىسوم ۔ لجو زع ۔ هللا ثعب امل : هبنم نب بهو لاقو
 سيل يديب هتيصان نإف ايندلا نم سبل يذلا هسابل ايكنعوري ال : لاق نوعرف

 يه امنإف اهنم هب مش ام ايكبجعي الو } ينذإب الإ سفنتي الو فرطي الو قطني
 فرعي ايندلا نم ةنيزب ايكنيزأ نأ تئش ولف نيفرتملا ةنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز

 نع ايكب بغرأ نكلو تلعفل امتيتوأ ايع زجعت هتردقم نأ اهاري نيح نوعرف
 ايك ايندلا ميعن نع مهدوذأل ينإ يئايلواب لعفأ كلذلو ايكنع كلذ يوزاف كلذ
 يعارلا بنجي ايك اهنوكس مهنبنجأل يناو ةكلهلا عقاوم نع همنغ يعارلا دوذي

 مهبيصن اولمكتسيل نكلو يلع مهناوهل كلذ امو ةرعلا كرابم نع هلبإ قيفشلا

 ضرالا نم عفترملا ناكملا زشنلا ۔ ١

 ۔ _ ٥4٩



 ىوقتلاو فوخلاو عوشخلاو لذلاب يئايلوأ يل نيزتي امنإ ارفوم املاس يتمارك نم

 مهراثدو ٠ نوسبلي يتل ١ مهبايث يهف . مهداسجأ ىلع رهظتف مهبولق ف تبثت

 ٠ نوفرعي اه يتل ١ مهتاجنو ٥ نورعشتسي يذلا مهريمضو . نورهظي يذلا

 . كناسلو كبلق مهل للذو كحانج مهل ضفخاف مهتيقل اذإف

 رئاثلا انأ ۔ هلعل ۔ مث ةبراحملاب ينزراب دقف ايلو يل فاخأ نم هنأ ملعاو

 . ةمايقلا موي مهل

 ءايبنألا ةريس نمو ايندلا نايب يف قبس اييف تفرع دقو : يلازغلا لاق

 نم هلل ناك ام الإ ءاربغلا هتلقأو © ءارضخلا هتلظأ ام لك ايندلا دح نأ ءايلوألاو

 . كلذ

 ةرورضلا ردقب ذخ ؤي امم هللا هب ديرأ ام لك : يهو ةرخآلا ايندلا دضو

 . ايندلا نم سيل كلذو © هللا ةعاط ةوق لجأل ايندلا نم

 - مالسلا هيلع - ليربج لا - 7 كرابت ۔ هللا لزنأ» : تي لاقو

 ينإ : كل لوقيو مالسلا كئرقي مالسلا نإ : لاقف ةروص ينيتاي ناك ام نسحاب

 يئايلوأ ىلع يددشتو يقيضتو يركنتو يربكتو يدرت نأ ايندلا ىلإ تيحوأ

 . « يئاقل اوهركي ىتح يئا دعأل يبيطتو يعسوتو يلهستو ٠ يئاقل اوبحي ىتح

 ؛ لاصخ ثالث ۔ ىلاعت ۔ هللا هثرو ايندلا يف دبعلا دهز اذإ» : ةلي لاقو

 . «ملعت ريغ نم ايلعو ، لام ريغ نم ىنغو 0 ةريشع ريغ نم ازع

 نيعيطملا نم اوظفحا : دانجألا ءارمأ ىلإ ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع بتكو

 . ةقداص رومأ مهل ىلجتت هنإف نولوقي ام

 اييكح اكلم هب ۔ ىلاعت ۔ هللا لكو ايندلا يف دبعلا دهز اذإ : مهضعب لاقو

 يف راجشألا فارطأ نم مكدحأ سرغي ايك هبلق يف ةمكحلا عاونأ نم سرغي

. هناتسب



 . اهورمعت الو اهوربعاف ةرطنق اين دلا : _ مالسل ١ هيلع ۔ ىسيع ل اقو

 ابرش دادزا الك رحبلا ءام براش لثمك ايندلا بحاص لثم : اضيأ لاقو

 . هلتقي ىتح اشطع دادزا

 ينبحت كنأ معزت كلذك تنك نإف) : دواد ىلإ ۔ ىلاعت ۔ هللا ىحوأو

 نطب نم تطقس ذنم كرمع مده يف تن ا مدا نب ١ اي) : بوتكم ةاروتل ١ يفو

 . (كمأ

 بلط يف كرمع تينفأ اذإ مدا نبا اي) : لاق ىلاعت ۔ هللا نأ ةاجانملا يفو

 ىلع ربصلا نم نوهأ يتعاط ىلع ربصلا ىسوم اي . ةنحلا بلطت ىتمف ايندلا

 . (يران

 ةليل رهدلا نم موي كيلع يتأي ال اراد نإ ينب اي : هنبال نامقل لاقو

 . اهنم دوزت ام كسفنل رظن اف اهيف ةعفنم الو . اهقرافم كن أ تننظ ال

 اهيف نمؤملاف ؛ عاونأ ةثالث ىلع ايندلا يف سانلا : نيحلاصلا ضعب لاقو

 . معنتي اهيف رفاكلاو ث ۔ نيزتي هلعل ديزتي اهيف صيرحلاو . دوزتي

 { ريثك ملاع اهيف كله دق قيمع رحب ايندلا نإ ينب اي : هنبال نامقل لاقو

 ربعت يذلا كرسج ايندلاو ، ۔ لجو زع ۔ هللاب ناميالا اهيف كتنيفس لعجاف

 كعير اهيلع كصرحو . اهيف وشحت يتلا كتعاضب ةحلاصلا لامعألاو { هيلع

 ۔ لجو زع ۔ هللا ىلع لكوتلاو اهجرحدي يذلا كجوم مايألاو . اهريست يتلا

 توملاو . اهيسرت يتلا اهلابح ىوهلا نع سفنلا درو { اهيدهي يذلا اهليلد

 هللاو © اهيف حبرلا يغتبت يتلا رجتملا ضرأ ةمايقلاو . اهاهتنم وه يذلا اهلحاس

 . اهيلع يذلا اهكلم ۔ لجو زع

تكله نإو . هتمحربف توجن نإف .{ ۔ ىلاعت ۔ هللا ىوقت كداز لعجاو



 . كبونذبف

 هلاح ىلإ نكري ال نأ نم لجرلل عفنأ عيش سيل : ءايكحلا ضعب لاقو
 . اهيلإ نئمطي الو ايندلا نم

 نمو . هنيع يف اهلهأو ايندلا ترغص هسفن هيلع تمرك نم : لاقو

 . هنيع يف اهلهأو ايندلا تربك هسفن هيلع تناه

 دوعومل ةرضاح ةوهش كرت نمل يوط : ۔ مالسلا هيلع ىسيع لاقو
 . بئاغ

 ايندلا فح دق ۔ ىلاعت ۔ هللا نإف ؛ دعب امأ : ميكحل ميكح بتكو

 . تاعبتلاب اهمارحو ٠ تانو ؤملاب الالح جزمو ٠ تافآلاب اهالمو تاوهشلاب

 . ىقمحلا ةرسحو .3 سايكألا ةمينغ ايندلا : ءايكحلا دحأ لاقو

 هيفكي ام قوف ايندلا نم ذخأ نمف اهلهأل ايندلا اوعد» : ةلي يبنلا لاقو

 . «رعشي 7 هقتح ذخأ

 . ةرخآلا رثك نع لغشي ايندلا ريسي : مزاح وبأ لاقو

 نم ةرخآلا مه جرحي ايندلا نم نزحت ام ردقب : رانيد نب كلام لاقو

 . كبلق نم ايندلا مه جرحي ةرخآلل نزحت ام ردقبو ٠ كبلق

 حارجلا نب ةديبع وبأ هلبقتساف ماشلا - هنع هللا يضر ۔ رمع مدق : ليقو
 هيف ري ملف هلزنم قأ مث ، هدنع لوزنلا هلأسو هيلع ملسف لبحب ةموطحم ةقان ىلع

 ريمأ اي : لاقن اعاتم تذختا ول : رمع هل لاقف . هلحرو هسرتو هفيس الإ

 . ليقملا انغلبي اذه نإ ؛ نينمؤملا

 ؛ ثالث تارسحب الإ ايندلا نم مدآ نبا سفن جرخت ال : نسحلا لاقو
 . هيلع مدق امل دازل ا نسحم ملو ٠ لمأ امي كردي ملو ٠ عمج ام عبشي ل هنأ

۔ ٢٦۔



 هبلق يف ناك ام الإ ايندلا تاوهش نع ربصي ال : ناميلس وبأ لاقو

 . ةرخالاب هلغشي ام

 : اولاقف هدونج سيلبإ تتأ ةلي دمحم ثعب امل : يلهابلا ةمامأ وبأ لاقو

 نئل : لاق . معن : اولاق ؟ ايندلا نوبحي : لاق ةمأ تجرخأو يبن ثعب دق

 ؛ ثالثب حورأو مهيلع ودغأ انأو { ناثوألا اودبعي ال نأ يلابأ ام اهنوبحي اوناك

 هلك رشلاو ، هقح نع هكاسماو ، هقح ريغ يف هقافناو ، هقح ريغ نم لاملا ذخأ

 . عبت اذه

 اهلوأ راد نم كل فصأ ام : لاقف . ايندلا انل فص : يلعل لجر لاقو

 رقتفا نمو } مدن اهيف نمأ نمو {} مقس اهيف حص نم . ءانف اهرخآو .0 ءانع

 اهنع دعق نمو . هتتاف(١)اهاعاس نمو . نتف اهيف ىنغتسا نمو } نزح اهيف

 {&= باسحلا الالح يف ] هتمعأ اهيلإ رظن نمو { هترصب اهب رصبأ نمو .0 هتتاو

 . باقعلا اهمارح يفو

 ٠ اهمحزت ايندلا ت ءاج بلقلا ف ةرخآلا تناك اذإ : ناميلس وبأ لاقو

 . ةميئثل ايندلاو ةميرك ةرخآلا نال ةرخآلا اهمحزت مل بلقلا يف ايندلا تناك اذإو

 يتمأ نوكت» : لوقي ةلي هللا لوسر تعمس : لاق رمع نب هللادبع نع
 لاملا عمج يف نوبغري الف لوألا قبطلا امأ ؛ قابطأ ةثالث ىلع ايندلا يف

 ةعوج دس ايندلا نم مهاضر امناو . هراكتحاو هئانتقا يف نوعسي الو 3 هراخداو

 مهيلع فوخ ال نيذلا كئلوأف ث ةرخآلا غلب ام اهيف مهانغو .3 ةروع رتسو

 ، هلبس بيطأ نم لاملا عمج نوبحيف يناثلا قبطلا امأو 3 نونزحي مهالو

 ، مهناوخا هب نورثؤيو 53 مهماحرأ هب نولصي ههوجو نسحأ يف هفرصو

 بستكي نأ هيلع لهسأ فضرلا ىلع مهدحأ ضعلو { مهءارقف هب نوساويو
 نوكي نأو ، هقح نم هعنمي نأو ،} هلح ريغ يف هعضي نأو هلح ريغ نم امهرد

 اهيلا ىعس نم دصقي هلعلو لصال ١ ف اذكه ۔ ١

 ۔ ٦٣ _۔



 مهنع يفع نإو اوبذع اوشقون نإ نيذلا كئلواف . هتوم نيح ىلإ هل انزاخ

 ضرتفا امم هعنمو .} مرحو لح ام لاملا نوعمجيف ثلاثلا قبطلا امأو . اوملس

 الخب هوكسمأ هوكسمأ نإو . ارادبو افارسا هوقفنأ هوقفنأ نإ ]“ك. بجو وأ

 رانلا مهتدروأ ىتح مهيولق ةمزأ ايندلا تكلم نيذلا كئلوأف .3 اراكتحاو

 . «مهيونذب

 8 معطملا لوضفو مكايإ» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نعو

 ، ةعاطلا نع حراوجلاب ءعىطبتو { ةوسقلاب بلقلا مست معطملا لوضف نإف

 3 ىوهلا رذبي هنإف رظنلا لوضفو مكايإو ، ةظعوملا عامتسا نع ممهلا رمضتو

 صرحلا ةدشب بلقلا برشي هنإف عمطلا راعشتساو مكايإو . ةلفغلا دلويو

 لك طابحا ببسو ةئيس لك حاتفم وهف . ايندلا بح عباطب بولقلا ىلع متخيو

 . اهنسح

 ريخ وه امنا» : لوقي ةي هلا لوسر تعمس : لاق رمع نب هللادبع نع

 لط أ ةرخاو ٠ بلطف نقيت قحو بنتجاف فرع لط ابو . ىقتي رشو ©،© ىجري

 . ءانع ضرعاف اه ؤانف فزأ ايندو 0 اهيلإ يعسف اهلابقا

 اهيف يضقنت الو . هتبغر ايندلا نع عطقنت ال نم ةرخآلل لمعي فيكو

 رادل ىعسي وهو ءاقبلا رادب قدص نمل بجعلا لك بجعلا نإ .3 هتوهش

 . هتفلاخ يف ىعسي وهو هتعاط ف هلل ١ ىضر نأ فرعو ٠ ءانفلا

 لجرل ةلي هللا لوسر لاق : لاق ۔ هنع هللا يضر ۔ يرافغلا رذ يأ نعو

 بونذلا نم للقاو { رقفلا كيلع لهسي تاوهشلا نم للقا»ه : هيصوي وهو
 هتيتوأ امب عنقاو . هب قاحللا كرسي كمامأ كلام مدقو } توملا كيلع لهسي

 هنإ & كل نمض دق امب كيلع ضرف ايع لغاشتت الو . باسحلا كيلع فخي

 اييف الهاج نكت الو & كنع ىوز ام قحالب تسلو ٠ كل مسق ام كتئافب سيل
 . !هنع لاقتنا ال لزنم يف هل لاوز ال كلمل ساو ادفان حبصي

۔ ٦٤ ۔



 كيذؤت ةملك تعمس اذإ : ۔ هنع هللا يضر ۔- باطخلا نب رمع لاقو

 . كيطخت اهل ءىطاطف

 ضورف وأ ، ءاضق قح ريغ يف هموي ىضمأ نم : ءايلعلا ضعب لاقو
 نبغ دقف هسبتقا ملع وأ ٠ هسسأ ريخ وأ © هلصح دح وأ ٠ هلثأ دحم وأ ٠ هادأ

 . هسفن ملظو اموي

 نإف هبضغاف ادحأ يخاؤت نأ تدرأ ا:إ ينب اي : هنبال نامقل لاقو

 . هرذحاف الإو هخاف بضغم وهو كفصن أ

 نكت اهكرتت الو كترخاب رضي الوخد ايندلا لخدت ال ينب اي : اضيأ لاقو

 . سانلا ىلع الك

 البقم ىنغلا تيأر اذإ ؛ ىسوم اي : ىسوم ىلإ ىلاعت ۔ هللا ىحوأ اممو
 راعشب ابحرم لقف البقم رقفل ١ تيأر اذإو }3 هتبوقع تلجع بنذ لقف

 نم كل ريخ ربلا لامعأ نم لمعب يلإ برقتت نل كنإ ؛ ىسوم اي . نيحلاصلا
 عرضتلاو كايإو ، رطبلا نم كتانسح طبحأ لمعب يات نلو & يئاضقب ىضرلا

 يتمحر باوبأ نم اذإ مهايندل كنيدب روجت نأ كايإو ، ضرعأ اذإ ايندلا ءانبأل
 ايندلا بح ىلإ ننكرت الو & كنم مهسلجم نداو ءارقفلا برق & كنود قلغت نأ

 . ايندلا ىلإ نوكرلا نم كيلع رضأ رئابكلا نم ةريبكب يناقلت نل كنإف

 اواسخإ نيبجعملا نيلماعلل لقو 35 اورشب أ نيبنذملل لق ؛ ىسوم اي

 نيقتملا ةنيز اهنإف ايندلا يف دهزلا نم غلبأ يه ةنيزب دابعلا نيزت ام هنأ ملعاو

 نم مههوجو يف مهاميس عوشخلاو ةنيكسلا نم هب نوفرعي سابل اهنم مهيلع
 مل ضفخاف مهتيقل اذإف ، اقح اقح يئايلوأ كئلوأ (\اه يدوجلا رثأ

 دقف هفاخأ وأ ايلو يل ناهأ نم هنأ ملعاو .، كناسلو كبلق مهل للذو & كحانج

 ةرصن ىلإ عيش عرسأ انأو اهيلإ يناعدو هسفن ضرعو ةبراحملاب ينزراب

 حتفلا ةروس نم ٦٩ ةيآلا ١

 ۔ ٦٥ ۔



 & ينزجعي نأ ينداضي يذلا نظي وأ يب موقي نأ ينبراحي يذلا نظيفأ . يئايلوأ

 ةرخآلاو ايندلا يف مهف رئاثلا انأو ، ينتوفي وأ ينقبسي نأ ينزرابي يذلا نظي مأ

 . يريغ ىلإ مهترصن لكأ ال

 خسم دق هنأ اوملعاف يقابلا ىلع ينافلا رثؤي لقعلا متيأر ىتم : ليقو

 . مدنلا ةلزنم هب لزن طيرفتلا رهظ بكر نمو
 لمهأ ؛ ةثالث كؤابحأ ؛ مدا نبا اي : لوقي ىلاعت ۔ هللا نأ ةاجانملا يفو

 دنع كنوقرافي كله و ‘ كحور ضبق دنع كقرافي كلامف . لمعو لامو

 . ادب أ مزالم كعم قاب كلمعف كلمع ال إ كعم ىقبي الو . كربق لوخد

 ملاعلا ثعبي [( نوثعبي هيلع اوتام ام ىلع سانلا : ءادردلا وبأ لاقو

 . الهاج لهاجلاو .3 املاع

 . «اوهبتنا اوتام اذإف ماين سانلا» : هلللا لوسر لاقو

 ةلمج نم وهف اهنع لحار هنأ نقيتي وهو ايندلا ىلإ نامطا نم نأ ملعاو

 . ىقمحلا

 3 نآرقلا بح ؛ هللا بح ةمالع : يرتستلا هللادبع نب لهس لاقو

 تي يبنلا بح ةمالعو . ةلي يبنلا بح ٠ نآرقلا بحو هللا بح ةمالعو

 ضغب ةرخال ا بح ةمالعو ٠ ةرخآلل ١ بح ةنسلا بح ةمالعو {&© ةنسلا بح

 ىلإ ةغلب وأ اداز الإ ائيش اهنم رخدي ال نأ ايندلا ضغب ةمالعو . ايندلا
 . ةرخآلا

 هللا ءايلوأ نم ٤ هللا حور اي : مالسلا هيلع - ىسيعل نويراوحلا لاقو

 نطاب ىلإ اورظن نيذلا مه : لاقف ؟ نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا

 سانلا رظن نيح ايندلا لجآ ىلإ اورظنو ، اهرهاظ ىلإ سانلا رظن نيح . ايندلا

نأ اوفاخ ام اهنم اوكرتو { مهتيمي نأ اوفاخ ام اهنم اوتامأو { اهلجاع ىلإ



 . اتوق اهنم اوكردأ امل مهبلطو . الالقتسا اهنم مهراثكتسا راصف . مهكرتيس

 مهضراع امو } هوضفر اهلئان نم مهضراع ايف { انزح اهنم اوباصأ امل مهحرفو

 تبرخو . اهوددجي ملف ايندلا مهدنع تقلخ . هوعضو قحلا ريغب اهتعفر نم

 5 مهترخا اهب نونبي مهف 3 اهويحي ملف مهرودص يف تتامو . اهورمعي ملف

 . مهل ىقبي ام نورتشيف مهايند نوعيبيو

 مهب تلح دق ىقرغ اهلهأ ىلإ اورظنو ، نيحرف اهضفرب اوناكف اهوضفر
 نوبحيو ۔ ىلاعت ۔ هللا نوبحي .0 ايندلا ركذ اوتامأو & توملا ركذ اويحاأف & تالثملا

 ماق مهب ، ربخلا بجعأ مهدنعو بيجع ربخ مهف { هرونب نوئيضتسيو . هركذ

 هبو باتكلا مملُع مهبو { اوقطن هبو باتكلا قطن مهبو 3 اوماق هبو باتكلا
 نود افوخ الو ، وجري ام نود انامأ الو { اولان ام عم الئان نوري سيل { اوُملغ
 . اودجي ام

 سيل ينب اي : لاق ؟ كيكبي ام : هنبا هل لاقف هتافو دنع نامقل ىكبو

 3 ةديعب ةقش نم نمآ ام ، يمامأ ام ىلع يكبأ امنإ ، اهميعن ىلع الو ايندلا ىلع

 طحأ يردأ ايف ، ليقث لمحو 3 ليلق دازو 0 دو ؤك ةبقعو .3 ةقيحس ةزافمو

 . منهج ىلإ قاسأن لع ىقبي وأ © ةياغلا غلبأ ىتح ينع لمحلا كلذ

 يف الإ هتركس نم قفي ل اهنم ركس نمف ناطيشلا ةرمخ ايندلا نإ : ليقو

 . نيرساخلا نب امدان قرملا ركاسع

 ٥ اعيج ايهحبرت كارخأب كايند عب ينب اي : هنبال لاق هنأ نامقل نع ركذو

 مل ايندلا بح هيف لخد اذإ بلقلا نأل ؛ اعيمج امهرسختف كايندب كترخآ عبت الو

 . هبلق يف ايندلا بح ماد ام ةظعوم عفتني

 ءزج ؛ ءازجأ ةثالث ايندلا لعج دق هللا نإ : لاق هنأ سابع نبا نع ركذو
 قف انم او ٠ اهنم دوزتي نم ؤملاف ؛ رفاكلل ءرجو ٠ قفانملل ءرجو ٥ نم ؤملل

. اهيف عتمتي رفاكلاو .3 اهب نيزتي



 ةرشاعم ىلع ربصيلف ائيش اهنم لاني نأ دارأ نمف . ةنتنم ةفيج ايندلاو

 . بالكلا

 ابلطم ةنجلل كرتي مل لاصخ تس عمج نم : لاق هنأ يلع نع ركذو

 فرعو ، هاصعف ناطيشلا فرعو 3 هعاطاف هللا فرع نم ؛ ابرهم رانلا نع الو

 ةرخآلا فرعو } اهضفرف ايتدلا فرعو 3 هكرتف لطابلا فرعو { هعبتاف قحلا

 لصن

 نإو & كيفكي اهنم ليلقلاف كيفكي ام ايندلا نم ديرت تنك نإ مدآ نبا اي

 اوكلهت الف . كيفكت ال اهرسأب ايندلا عيمجف كيفكي ام قوف اهنم ديرت تنك
 اهومتلخد ةارعف { اهيف ام كرتب اهيلع مكسفنأ اوبلغاو 3 ايندلا بلطب مكسفنأ

 لعج دق هللا نأ اوملعاو { مويب موي قزر هللا اولأساف 3 اهنم نوجرخت ةارعو

 . هردك يقبو هوفص برش دق ليلق نم ليلق اهنم يقب امو اليلق ايندلا

 هحرج يوادي لجرك اهيف اونوكف رورغو ةبوقع راد ايندلا نأ اوملعاو

 دهاش مكنرغي الف . ءادلا ةبقاعو ءافشلا نم وجري امل ءاودلا ةدش ىلع ربصي

 . ةرخآلا بئاغ ىلع ايندلا

 نمؤملا هدبع يمحي هللا نإ» : لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع ركذو

 بارشلاو ماعطلا ضيرملا مكدحأ يمحي ايك 0 اهيف ابحم نوكي امبرو ايندلا نم

 . «هيلع ةفاخخ

 هلكأب مهو هارتشا ايلف تيزب اراح ازبخ ىهتشا دابعلا نم ادباع نأ ركذو

 ايلف ٠ بحأ ام ةوهش لاني ال ىتح تيزلا قارهإب هرمأو اكلم هيلإ هلللا ثعب

: هل لاقف ؟ بهذت نيأ ىلإ : هل لاقف لزان وهو رخآ كلمب ئوقتلا كلملا دعص



 جعزاف رحبلا ىلإ يتآ نأ يبر ينرمأف تدجو ايف ةكمس ىهتشا يدوهيلا انالف نإ
 . بحأ امم هتوهش لاني ىتح ةكمس هنم هل

 ايندلا ىلإ تفتلت نأ نيدلا يف ةمعنب كيلع هللا معنأ اذإ يخأ اي كايإف

 لوق تعمس امأ 3 نواهتلا نم برضب الإ كنم نوكي ال كلذ نإف اهماطحو

 مهنم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الو : نيلسرملا ديسل ىلاعت ۔ هللا
 هيلع بجي ميظعلا نآرقلا يتوأ نم نأ هانعم () هيف مهنتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز

 لب اهيف ةبغر هل نوكت نأ نع الضف ةدحاو ةرظن ةريقحلا ايندلا ىلإ رظني ال نأ

 ةمعن هذهو هئايلوأ نم هللا هلعج ذإ كلذ ىلع ركشلا مزتلي نأ هيلع بج

 قيدنزو نوعرفو دحلمو رفاك لك ىلع هبصي هنإف ايندلا بيصن امأو

 . ايالبلا يف اوقرغي ىتح هيلع هقلخ نوهأ مه نيذلا مههابشأو لهاجو قسافو
 هقلخ زعأ مه ذإ دهازو دباعو ملاعو قيدصو يبنو يفصو يلو لك نع هفرصيو

 لعفي كلذكو ايندلا ىوزتو ةوسك الو ةقرخ نوبيصي نوداكي ال مهنإ مث هيلع

 هلبإ يعارلا دوذي ايك ايندلا ميعن نع مهدوذيو . هقلخ نم هئايفصأو هئايلواب

 ارفاو مهظح اولمكتسيل نكلو . هيلع مهناومل كلذ سيلو 3 ةفآو رض لك نع

 : - مالسلا هيلع ۔ دواد ىلإ ىحوأ ىلاعت ۔ هللا نأ ربخلا يف ركذ ايك هتمارك نم

 { ةبوقعو كل ةراسخ اهكتيطعأ امنإ كتبلغو كتوقب ايندلا كطعأ مل مدا نبا اي

 نمل ابجع ايف 3 اهنم وجني نم لقو 3 هتعرص اهبكر نم حومج سرف ايندلا امنإ
 ريمطقلاو ريقنلاو ليتفلا نع هلأسأ انأو ايندلا يف هنيع ترق

 اهيلإ اهتاوهش كرجتستو اهترهزو ايندلا كب بهذت نأ يخأ اي هللا هللاف
 نيأ رظناو مدنلا كعفني ال ثيح ةمادن يف ىقبتف اهتنتف راحب يف قرفتف

 {} اهيلع نوبراحتملاو { اهيف نوسف انتملاو . اه نونئمطمل او { اهيلع نوردتقملا

 هط ةروس نم ١٣١ ةيآلا ۔١

 ۔ _٦4٩



 ىتح اهتاذلو اهتاوهش نم مهنكمأ نيح اهتنيزب نورتغملاو } اهيلع نوضغابتملاو

 مودي ال نمل رورسلا فيكف . ةيقاب نم مهل ىرت لهف مهتكلهاف اهب اونأمطا

 دق ايندلا نم رثكتسم نم مكف { هروذحم نمؤي ال نمب نمألا فيك مأ هرورس

 حشر كلذ دنعف هلجأ كلذ نع هلجعتساو هتينمأ ترثك ىتح هلمأ هبجعأ

 كلذ دنعف ، تاركسلا تارمغ ىلإ تاذللا دعب نم راصو . هنيبج توملل

 قرطم وهو هنيبج هادانو.هناسل دقعناو تايعانلا هيلع تخرصو تايكابلا تنر

 نم هتلحر اولجعتساو هدلوو هلهأ هلقثتساو } هدسج ايواخ حبصأ مث هبيجي ال

 . رارقلا قيض ىلإ رايدلا بحر

 قلقملا نطولاو ملظملا قيضملا لزنملا ىلا ضيبملا عستملا لزنملا نمو

 هتجهب بوث ىلبلا درجف فلخ ام بهن ىلإ هنع اوفرصناو فلسأ ام ىلا هوملساف

 جزتماو هتافص تبهذو هديدص لاسو هديدج يلبف ، هترضن شحاوتلا ريغو

 . هتافر بارتلاب

 باقعلا هالت نا نطرلا سئبو . باوثلا هبقعأ نإ لزنملا معنف

 . باذعلاو

 دعب الاح اهلهأب ةبلقتم { لاوزلا ةعيرس ايندلا نأ اوملعا مث اوملعاو

 اهراثياو ، ررغ اهتذلو {. ردك اهوفصو .3 مره اهبابشو ، مقس اهتحص ، لاح

 اهنإف { اهنم داز لضفأب اودوزتو اهنع مكتبغر اوعفراف ث رقف اهانغو ، نبغ

 ائينهو هدجو اريخ مدق نمف . داعملل داز ريخ اهنم اودوزتيل دابعلل ةغلب تلعج

 هيلع ىفخي ال نم دنع مكراتسا اوكتهت الف { هل ليوو هدجو ارش مدق نمو . هل

 { ليحلا هوجو تبهذو . لمعلا عطقنا لجالا ءاج اذإف ، مكرارساو مكرابخأ

 مكيلع لضفت ذا مكيلع هللا ةمعن اوركذاو 0 نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو

 نا لبق هقزر مكل طسبو هوفرعت نا لبق مكيلع معناو ، نيملسم مكلعجو
 مكفلك ولو اهوصححت ال هللا ةمعن اودعت ناو هوفرعت نا لبق هسفن مكفرعو هولأست

. ارجأ مكل بجوأو ركشلاو دمحلاب مكنم يضرف اهوغلبت مل كلذ ةافاكم



 . ةطوسبم ةبوتلاو . ةيراج مالقالا تمادام لهم يف هللا دابع اولمعاف

 . فحصلا يطو مايألا عاطقناو مالقألا فافج لبق ةلوبقم لامعألاو

 ةايحلا مكنرفت الف فيوستل او لمأل ا لوطو طيرفتل او ةلففغل او مكاياو

 . رورغلا هللاب مكنرغي الو ايندلا

۔٧١۔





 نماثلا بابلا

 ع رولاو دهزلا يف

 ةنيز كرتي نا ازلا ىنعمف { لادو اهو از . فرحأ ةثالث دهزلا نا ملعا

 ٥ اهرسأب ايندلا كرتي نا لادلا ىنعمو اهاوه كرتي نا ءاهلا ىنعمو ايندلا ةايحلا

 . نيدهازلا ةفص اذكهو

 يفنو ضرف مارحلا يفف لفنو ضرف . نيهجو ىلع ايندلا يف دهزلاو
 نوداكي ال رانلا ةلزنمب ىقتلاو ةماقتسالا لهأ دنع مارحلا ةلزنمو & لفن لالحلا

 . ران نم ةرمج لكاي نا نكمي الو مهل ابب رطخي الو لاحب هنم نوبرقي

 ةجاحلا دنع الإ ائيش اهنم نولوانتي ال ةتيملا ةلزنمب مهدنع لالحلا ةلزنمو

 كرتو . ءيش لك يف قيفوتلا ىلا ةراشا عرولاو اهيلإ ةرورضلاو ةديدشلا

 الاو اغاسم هيف هلو انيلو العف هين عرشلل دحو نإف عرشلا نذإب الإ هيلع ما دقالا

 . هكرت

 . تاجرد ثالث عرولاو 3 اهلك رومالا كالم عرولاو

 . ةهبشلاو مارحلا نع عرو وهو ماوعلا عرو

 . ةوهش هيف سفنلل ام لك نع عرو وهو . صاوخلا عروو

 . ةيورو ةدارا هيف مهل ام لك نع وهو . صاوخلا صاوخ ع روو

۔ ٧٣ ۔



 ال نا وهو نطابو . هلل الإ كرحتي ال نا وهو رهاظ : ناعرو عرولاو

 سئافن هل لصحي مل عرولا قئاقد يف رظني مل نمو } ىلاعت هللا ىوس كبلق لخدي
 . ءاطعلا

 ال نمل نيد الو نيدلا كالم ع رولا لوأ ليقو . دشأ قطنملا يف عرولاو

 . هل عرو

 مكنيد ريخو هعدف كردص يف كاح امو كبيري ام عدت نا ع رول ا : ليقو

 . ةهبشلا دنع فوقولا عرولاو ث عرولا

 هضئارف موزلو هدهعب ءافول او همراحم نم عرول ا ٤؛ هللا نيد نمف

 نأ ىسعف لاعت هللا ىلإ بوتيو هبر رفغتسيو الجو افئاخ نوكيو هنيد لامكتساو

 . هتمحرب ةنحلا هلخديو همحري

 نا الإ عرولا متي الو عرولا لوأ دهزلاو & بعصأ ةسائرلا يف دهزلاو

 : هسفن ىلع ةضيرف لاصخ رشع ىري

 مكضعب بتغي الو» : ىلاعت هللا لوقل ةبيغلا نع ناسللا ظفح : اهلوأ

 . (ا) اضعب

 نظلا نم اريثك اوبنتجا ط : ىلاعت هللا لوقل نظلا ءوس بانتجا : يناثلاو

 بذكا هنإف نظلاو مكايا» : نبت يبنلا لوقلو & )٢( «منا نظلا ضعب نإ

 . «ثيدحلا

(٣) 
 موق نم موق رخسي ال» : ىلاعت هللا لوقل ةيرخسلا بانتجا . ةثلاثلاو

 ةيآلا .

 ١ - ةيآلا ١٦ تارجحلا ةروس نم

 ٢ - ةيآلا ١٦ تارجحلا ةروس نم

 تارجحلا ةروس نم ١١ ةيآلا ۔ ٣

 ۔ ٧٤ ۔



 نينمؤملل لق : ىلاعت هللا لوقل مراحملا نع رصبلا ضغ : ةعبارلاو

 . () مهراصبأ نم اوضغي

 متلق اذاو : ىلاعت هنا لوقل ناسللا قدص : ةسماخلاو

 . اوقدصاف يا & )٢( «اولدعان

 : ىلاعت هللا لوقل هسفنب بجعي الئل هيلع ىلاعت هللا ةئم : ةسداسلاو

 . () «ناميالل مكاده نأ مكيلع نمي هللا لب

 : ىلاعت هللا لوقل لطابلا يف هقفني الو قحلا يف هلام قفني نا : ةعباسلاو
 نم هوعنم ملو هوقفني ل ينعي . )٤) > او رتقي ملو اوف رسي ل اوقفنأ اذا نيذلاو ط

 . ةعاطلا

 كلتإ» : لاعت هللا لوقل ربكلاو ولعلا هسفنل بلطي ال نا : ةنماثلاو

 . كاداسف الو ضرالا يف اولع نوديري ال نيذلل اهلعجن ةرخآلا رادلا

 اهعوكرب اهتيقاوم ف سمخلا تاولصلا ىلع ةظفاحملا : ةعساتلاو

 ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح : ىلاعت هلللا لوقل اهدوجسو

 . )٦( «نيتناق هلل اوموقو

 نأو : ىلاعت هللا لوقل ةنسلاو باتكلا ىلع ةماقتسالا : ةرشاعلاو

 ح )٧( « هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اييقتسم يطارص اذه

 . ةلاضلا ءاوهألا لبسلاو

 رونلا ةروس نم ٣٠ ةيآلا ۔ ١
 ماعنألا ةروس نم ١٥٢ ةيألا ۔ ٢

 تارجحلا ةروس نم ١٧١ ةيآلا ۔ ٣

 ناقرفلا ةروس نم ٦٧ ةيآلا ۔٤

 صصقلا ةروس نم ٨٢٣ ةيآلا ۔ ٥

 ةرقبلا ةروس نم ٢٣٨ ةيآلا ۔٦
 ماعنألا ةروس نم ١٥٣ ةيآلا ٧-

 ۔. ٧٥ .



 . تاطيلختل او تاهبشلاب هبلق دوس ١ ع رول ١ كرت نم : ليقو

 . ةدئافلا رورس نم فرشا ةهازنلا : ميكح لاقو

 ، نيقولخملا نم كعمط عطقت ناو { هللا ىوس ديرت ال نا دهزلا لوأو

 ملعت مث ، اريخ الإ لوقت الو ادحا باتغت ال نا كحراوجو كناسل كسمت مث

 ام ىلع عزجت الو ، هيف كل ةليح الف كل ردقي مل امو & كئطخي نل كل ناك ام هنأ

 ةفاخملا دشأ هفخو هللا الإ بحت الو ، لذلا نم عزجت الو ؤ تاف ۔ هلعل ۔ تام

 . هيدي نيب فوقوم كنإف

 يف ةرخآلا لمم» : زفي لاقف وه ام دهزلا نع ةلي هللا لوسر لجر لاسو
 ۔ هللا ضئارف داو لجو ىلع ايندلا نم نكو } كينيع بصن توملاو & كبلق

 ٥5 صرحلاو عمطلاو ةهبشلاو كشلا لزتعاو . كاوه ذبانو همراحم نع ففكاو

 نم قحلا لوبقب عنقاو مالكلا نيلو قلخلا نسحو هقفلاو عضاوتلا لمعتساو

 الو . ءاليخلا ةيشمو ءايرلاو رخفلاو لخبلاو ربكلا بنتجاو ، كيلع درو ثيخ

 . ركشلاب اهرواجو تلق ناو كيلع هللا معن نرغصتست

 لصو كملظ نمع فعاو { لاح لك ىلع هدمحاو تقو لك يف هللا ركذاو

 كرظنو اركذ كمالكو اركف كتمص نكيلو ؤ كمرح نم طعاو كعطق نم

 نم هللاب ذعتساو { ةنجلا ىلإ كقوش لعجاو . داعملا يف ةركفلا لمعاو . ارابتعا

 ، ةبيصملا نهتساو . ةلزانلا ىلع ربصاو . نسح قلخب سانلا رشاعو 7 رانلا
 ام لالحلا نم ذخو { مئال ةمول هللا يف كذخأت الو ركنملا نع هناو فورعملاب رماو

 نباو لكوتلاو صالخالاب مصتعاو { عنملاو عمجلا بناجو ، كنكم اذا تئش

 . ىوقتلا ساسأ ىلع

 هللا ةجح هنإف كلقعب كيلع هبتشا ام زيمو 3 ناك ايثيح قحلا عم نكو
ةبقاعلاو هجاهنمو دهزلا مالعا كلذو كدنع هناهربو كيف هتعيدوو كيلع



 نونمآلا مه ةرخآلا يف نوبغارلا ايندلا يف نودهازلا» : ةي يبنلا لاقو

 . «ةمايقلا موي

 دهزلا لثمب نمؤملا يدبع لإ برقت ام» : ىلاعت هللا نع اربخ ةلي لاقو

 . «ايندلا يف

 راص هب قلعت نم ضرألا يف ىلاعت هللا لبح دهزلا : ذاعم نب ىجي لاقو

 . هبر ىلا

 يضري ىتح هترخآل اهنم دوزت نمل ايندلا رادلا تمعن» : لي يبنلا لاقو

 . «هبر ىضر يف هب ترصقو هترخا نع هتفرص نمل ايندلا تسثبو . هبر

 دهزلا نا : لاقف دهزلا نع مالسلا هيلع ليربج لي هللا لوسر لأسو

 لالح نم جرحتتو © كقلاخ ضغبي ام صخغبتو . كقلاخ بح ام بحت نا

 ميرحتب وه ام هنأ امأ» : لاقف ؟ ايندلا يف دهزلا ام ةلي هللا لوسرل ليقو

 . «كدي يف امم كنم ىنغأ هللا دي يف امب نوكت نا نكلو لاملا ةعاضإ الو لالحلا

 اوبرتقاف ايندلا يف ادهزو اتمص ىطعأ دق دبعلا متيأر اذإ» : ةلي لاقو

 . «ةمكحلا يقلي هنإف هنم

 هللا دري نمف» : ىلاعت هلوق يف حرشلا ىنعم نع ةللتي هللا لوسر لئس املو
 نا» : لاقف ؟ حرشلا وه ام ليقف . (ا١ مالسالل هردص حرشي هيدهي نأ

 له هللا لوسر اي هل ليقف » حسفناو ردصلا هل حرشنا بلقلا يف لخد اذا رونلا

 راد ىلا ةبانالاو رورغلا راد نع يفاجتلا . معن» : لاق ؟ ةمالع نم كلذل

 . «هلوزن لبق توملل دادعتسالاو دولخلا

 ماعنألا ةروس نم ١٦٥ ةيآلا ۔ ١



 يف دهز نم» : لاق هنا يتي هلللا لوسر نع رذ يا نع بيسملا نبا ىررو

 اهاودو ايندلا ءاد هفرعو هناسل اهب قطناف هبلق يف ةمكحلا هللا لخدأ ايندلا

 . «مالسلا راد ىلإ املاس اهنم هجرخأف

 الا هللا لوسر اي تلق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع قورسم ىورو
 ةشئاع اي» : لاقف عوج نم هب تيار ال تيكبو تلاق ؟ كمعطيف هللا معطتست
 اهارجال ابهذ ضرألا لابج يعم يرجي نا يبر تلأس ول هديب يسفن يذلاو

 ايندلا رقفو ، اهعبش ىلع ايندلا عوج ترتخا ينكلو ضرالا نم تئش ثيح
 لآل الو دمحمل ايندلا يفتبت ال ةشئاع اي ، اهحرف ىلع ايندلا نزحو .0 اهانغ ىلع

 هوركم ىلع ربصلا الا لسرلا نم مزعلا يلوأل ضري مل هللا نإ ةشئاع اي ، دمح

 : لاق مهفلك ام ينفلكي نا الإ يل ضري مل مث اهبوبع نع ربصلاو . ايندلا

 يناو هتعاط نم دب يلام هللاو &‘» «لسرلا نم مزعلا ولوأ ربص ايك ربصاف
 . هللاب الإ ةوق الو يدهجب اوربص ايك ربصاأل هللاو

 عنصتي ام هنأ مالسلا هيلع ىسوم ىلا ىحوأ لجو زع هللا نا يورو
 برقتي الو ، ترمأ ام عابتاب ايندلا يف دهزلا لثم ءيشب يلا نوعنصتللا

 يف ةنجلا مهل حتاف ايندلا يف ذهزلا امأ عرولا لثم ايندلا يف ءيشب يلإ نوبرقتملا

 . ءاشي ثيح اهنم أوبتي ةرخآلا

 يف دقوت ام ةلهأ ةثالث رظتنن انك دقل تلاق نينمؤملا مأ ةشئاع نع انغلبو

 ام ةشئاعل ليقف ديعب ناكم نم الإ ناخدلا ىرن انك امو ران ةلي هللا لوسر تيب

 . رمتلاو ءاملا ء نيدوسالا: تلاق نوشيعت متنك

 ريغ ريعشلا نولكاي اوناك رمعو ركب اباو للقي يبنلا نا ملعا هللاو انغلبو
 . لوخنم

 فاقحالا ةروس نم ٣٥ ةيآلا - ١

 



 مايأ ةثالث تي هللا لوسر عبش ام : تلاق ة ةشئاع نا ملعأ هللاو ليقو

 . انسفنا ىلع رثؤن نكلو انعبشل انئش ولو ايندلا قراف ىتح رب زبخ نم ةعباتتم

 ناو هلكا هاهتشا نإ طق اماعط تي هلللا لوسر باع ام : ةريره يا نعو

 . هكرت ههرك

 تناك نيدم ءام مالسلا هيلع ىسوم درو 11 : لاق سابع نبا نعو

 هلسرو هللا ءايبنأ هراتخا دق ناك ام اذهف لازمهلا نم هنطب نم ىرت لقبلا ةرضخ

 قيدصلا ركب وبا لاقو ةرخآلا يف زوفلا قيرطبو هللاب هللا قلخ فرعا مهو

 نم باب يف عقن نأ ةيشخ لالحلا نم اباب نيعبس عدنل انإ : ۔ هنع هللا يضر -

 مارحلا

 لالحلا راشعأ ةعست عدن انك : ۔ هنع هللا يضر - _ باطخلا نب رمع لاقو

 . مارحلا يف يف عقن نا ةفاح

 مصاع هنبا ىلع لخد هنأ _ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نا يورو

 : رمع هل لاقف هيلإ هللاو انمدق دق : لاق ؟ اذه ام : رمع هل لاقف ايحل لكاي وهو
 نيقناد (_اا يواسي امم ءيشلا يهتشال هنا هللاو هتلكا عيش ىلا تمدق ايلك وأ

 نأ افرس ءرملاب ىفك : لاق مث : ايندلا يف ميعنلا لجعتا نا ةيهارك ةنس هلكا الف

 . ىهتشا ام لك لكاي

 هالعف امودأم انمسو ايل لكاي وهو هللادبع هنبا ىلع لخد هنا يورو
 ازبخ اموي لكو ازبخ اموي لكو انبلو ازبخ اموي لك كل ما ال : لاقف ةردلاب
 . ارافق ازبخ اموي لكو احلمو

 هلهأ ىلع هتشي مل ام اكسامتم دبعلا لازام» : ولي يبنلا نع يورو
 . «نيكلاملا نم وهف هسفن نم كلذ سحا اذإف ةمعطألا عئانص

 تبلا ام حيحصلاو (ىوسي) لصالا ف تدرو ۔ ١

 ۔ ٧٩



 فيك لاقف اريخ هيلع اونثاف لجر نع لئس هنأ تي يبنل ١ نع يورو

 »؟ يهتشي 1 هكرت فيك» : لاق هركذ رثكي هانعمس ام اولاق ؟ توملل هركذ

 . كانه مكبحاص سيل» : لاق ةمعطالا بياطا نم بيصي هنا : اولاق

 نم هللا يلابي الف بستكا نيأ نم يلابي ال نم» : لقي يبنلا نع ىوريو
 . «رانلا هلخدأ باب يأ

 ةرخآلا يف هبغرو ايندلا يف هدهز اريخ دبعب هللا دارا اذإ» : ابتي لاقو

 . «هسفن بويعب هرصبو
 يف دهزيلف ةياده ريغب ىدهو ملعت ريغب ايلع هللا هيتؤي نأ دارا نم» : لي لاقو

 ءايندلا

 نم فاخ نمو ، تاريخلا ىلا ع راس ةنحلا ىلا قاتشا نم» : لي لاقو

 ايندلا يف دهز نمو تاذللا كرت توملا بقرت نمو ٠5 تاوهشلا نع اهف رانلا

 . «بئاصملا هيلع تناه

 خياشم اذإف عراوشلا ضعب يف ةرصبلا يف تررم : راطعلا يلع لاقو

 لاقف خياشملا ءالؤه نم نويحتست امأ نايبصلل تلقف نوبعلي نايبصلاو دوعق

 . مهتبيه تلقف مهعرو لق خياشملا ءال ؤه مهنيب نم يبص

 . دسحلاو بلقلا ةحار ايندلا يف ةداهزلا : ۔ هنع هلللا يضر ۔ رمع لاقو

 ام هسابلو . دجو ام هتوق قداصلا دهازلا : يزارلا ذاعم نب ىحي لاقو

 ؤ هسلجم ةولخلاو هعجضم ربقلاو {. هنجس ايندلا ؤ كردأ ثيح هنكسمو ، رتس
 دهزلاو 5 هقيفر ركذلاو ، هسينا برلاو . هثيدح نآرقلاو ، هتركف رابتعالاو

 {. همالك ةمكحلاو { همادا عوجلاو ، هراعش ءايحلاو { هنأش نزحلاو .0 هنيرق

 © هدمتعم تمصلاو . هتمينغ ربصلاو .3 هداز ىوقتلاو } هشارف بارتلاو

. هللا ءاش نإ هغلبم ةنجلاو { هتفرح ةدابعلاو . هليلد لقعلاو } هبسح لكوتلاو



 ءاحرلاب نحطت يهو ةمطاف ىلع ةلي هللا لوسر لخد : لاق رباج نعو
 ةرارم يعربت ةمطاف اي» : لاقف ىكب اهيلإ رظن الف لبألا ةلجا نم ءاسك اهيلعو

 . ( هيىضرتف كبر كيطعي فوسلو : هيلع لزنأف «دباألا ميعنل ايندلا

 ن ١ ( : ا لاقو ةص اح اهنع هلل ١ يضر ةشئاع تي هلل ١ لوسر ىصوأو

 . «هيعقرت ىتح ابوث يعزنت الو ءاينغألا ةسلاجمو كايإف يب قوحللا تدرا

 اهضعب ةعقر ةرشع اتنثا ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع صيمق ىلع دعو

 . مدأ نم

 لامج بوث كرت نم» : ربخلا يفو «ناميالا نم ةذاذبلا» : ربخلا يفو
 نم هل رخدي نا هلللا ىلع اقح ناك ههجول ءاغتباو هلل اعضاوت هيلع ردقي وهو

 . «توقايلا توخت يف ةنجلا ىرقبع

 يئادعا سبالم اوسبلي ال يئايلوأل لق) : هئايبنا ضعب ىلا هللا ىحوأو

 . (يثادعأ مه ايك اونوكتف يثادعا لخادم اولخدي الو

 ىندأ لثم يف اونوكي نا ةمئألا ىلع ذخأ لجو زع هللا نإ : ىلع لاقو

 . هرقف ريقفلاب يرزي الو ينغلا مهب ىدتقيل سانلا لاوحأ

 عقراف كيبحاصب قحلت نا تدرا نإ هنع هللا يضر ۔ رمعل ىلع لاقو

 . عبشل ا نود لكو ٠ لعنل ا فصخاو . را ذالا سكنو ٠ صيمقل ١

 مجعلا يزو مكاياو اونشوشخاو اوقلولخا : رمع لاقو

 . رصيقو ىرسك

 ماعطلا ناولا نوبلطي ميعنلاب اوذغ نيذلا يتمأ رارش نم نا» : ةلي لاقو

 يغبني الو ايندلا نم ةرورضلل داري ام لكو مالكلا يف نوقدشتيو بايثلا ناولاو

 ىحضلا ةروس نم ٥ ةيآلا ۔ ١

 ۔ ٨١ ۔



 زواج امو هتليسوو نيدلا ةلآ ايندلا نم ةرورضلا ردقو ةرورضلا دح زواجي نا

 . «نيدلل داضم وهف كلذ

 لقأو ٠ يدياألاو نيعألا عفدو دربلاو رطملا عفد نكسملا نم ضرغلاف

 ايندلا نم هلك لوضفلاو ٠ لوضفلا نم وهف هيلع دازامو مولعم هيف تاجردلا

 . ادج دهزلا نم ديعب هل يعاسلاو لوضفلا بلاطو

 زيردتلا لي هللا لوسر دعب لمألا لوط نم رهظ عيش لوأ ليق دقو

 وه دييشتلاو ، الش لشت تناك اهنإف بايثلا زورد فك زيردتلا ينعي دييشتلاو

 . ديرجلاو فعسللاب نونبي اوناك امناو رجآلاو صجلاب ناينبلا

 ايك مهغاينب نوشوي نامز سانلا ىلع يتأي» : ثيدحلا يف ءاج دقو

 . «ةيناميلا دوربلا ىشوت

 ىلع ةبصق الو ةنبل ىلع ةنبل عضي ملو ةلي هللا لوسر تام : نسحلا لاقو

 . «نيطلاو ءاملا يف هلام بهذأ ارش دبعب هللا دارأ اذا» : لي يبنلا لاقو

 . «ةمايقلا موي هلمح هللا هفلك هيفكي ام قوف ىنب نم» : لاقو

 . نيطلاو ءاملا يف هقفنأ ام الإ اهيلع رجؤي دبعلا ةقفن لك : ربخلا يفو

 وأ رح نم هنكأ ام الإ ةمايقلا موي هبحاص ىلع لابو ءانب لك : تي لاقو

 . ادرب

 رجآو صجب ينب دق نصح ىلا ماشلا قيرط يف هنع هللا يضر رمع رظنو

 . ةمألا هذه يف اذه نوكي نأ نظا تنك ام : لاقو ربكف

 لوأو رجآلاو صجلاب ىنب نم لوأ وه نوعرفل ناماه () ناينب ىنب نم

 نوعرفل صجلاب ىنب نم لوأ ناماه نأ دارأ هلملو لصالاب اذكه تدرو ۔ ١



 . ةربابجلا ايهعبتأ مث ناماه هلمع نم

 . فرخزلا وه اذهو

 نولمعتسيو نيدلا نوعضيو نيطلا نوعفري موق يتأي : دوعسم نبا لاقو

 رمع نا يورو . مكتلم ريغ ىلع نوتوميو { مكتلبق ىلا نولصيو ث نيزاربلا
 ريرس ىلع مئان وهو ةلي هللا لوسر ىلع لخد ۔ هنع هللا يضر - باطخلا نبا

 يضر ۔ رمع انيع تعمدف ةلي هبنج يف طيرشلا رثأ ىأرف سلجف طيرشب لومرم

 : لاقف «؟ باطخلا نب رمع اي كاكبا يذلا ام» : ةلي يبنلا لاقف ۔ هنع هللا

 هبيبحو هللا لوسر تنأو كتركذو ، كلملا نم هيف امه امو رصيقو ىرسك تركذ

 اي ىضرت امأ» : لي هللا لوسر لاقف طيرشلاب لومرم ريرس ىلع مئان هيفصو
 كلذف» : لاق هللا لوسر اي ىلب : لاق «؟ ةرخآلا انلو ايندلا مهل نوكت نا رمع

 . «كلذك

 لوسر ضبق املو .، فيللاب ةوشحم ةداسو هسأر تعتو ماني ةلي ناكو
 ضبق : تلاقو اظيلغ ارازاو ءاسك ۔ اهنع هللا يضر ۔ ةشئاع تجرخأ ةلي هللا

 . نيذه يف الي هللا لوسر

 رجشلا نم لكايو © رعشلا سبلي ناك هنأ مالسلا هيلع ىسيع نع ركذو

 هكردا اينيا ناكو ، دغ ىلإ اماعط رخدي ناك الو . هيلإ يوأي تيب هل نكي ملو
 . مان ليللا

 سمشلا رح هباصاف رحلا ديدش فئاص موي يف يشمي ناك هنأ هنع ركذو

 نم مق اذه اي : هل لاقف لجرل ةميخ لظ يف سلجف مئاص وهو شطعلا هباصأو
 ينماقأ امناو ينتمقا تنأ ام : مالسلا هيلع ىسيع هل لاقف . هماقاف انتميخ لظ

 . ائيش ايندلا نم بيصأ نا دري مل يذلا

دوهع نم يدوع دنع نوهرم هعردو تام تي هلل ا لوسر ن ١ ربخل ١ يف ركذو



 . ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع هدعب نم اهكتفا ىتح ربيخ

 نآلا يهو اهنم نوبرهي ايندلا مهيلع تلبقا اذإ فلسلا ضعب ناكو

 . اهانعبتاف انم برهت

 يف هرظن بلقي لجرلا كلذ لعجف هتيب يف رذ يبا ىلع لخد الجر نا ركذو

 نم ائيش الو اعاتم كتيب يف ىرأ ام رذ ابأ اي : هل لاقف الامشو انيمي رذ يأ تيب

 انماقم عضوم هنأل هيلإ لحترن نا ديرن نحنو رخآ اتيب انل نإ : هل لاقف ثاثألا

 نم كل دب ال هنإف : لجرلا كلذ هل لاقف انعاتم حلاص هيلا هجون نحنف انرارقو

 انكرتي الاو ليحرلاب انل نذأ دق تيبلا بحاص نا : هل لاقف انه اه تمدام عاتم

 . لاحلا اذه ي

 3 نزحلاو مهلا رثكت ايندلا يف ةبغرلا» : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ركذو

 . «ندبلاو بلقلا حيري ايندلا يف دهزلاو

۔ ٨٤ ۔



 ءالبلا ىلع ربصلا ركذ

 0١١ «باسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىفوي امنإ : ىلاعت هللا لاق

 )٢(. هپاريرحو ةنج اوربص امب مهازجو : ىلاعت لاقو

 . ءالبو ةنحم راد رادلا نأ ظقيتسم ريغ مئانلا لفاغلا ناسنالا اهيا ملعا

 . ايازرلاو بئاصملاو نحملاو دئادشلاب ءالتبالا نم هل دب الف ايندلا يف ناك نمف

 ءابآلاو دلولاو لهألا يف نوكت ةبيصم اهنمف : ماسقأ ىلع كلذ مسقنيو

 . ةقرفلاو توملاب باحصألاو تابارقلاو ةوخآلاو تاهمألاو

 . ءالبلاو ماقسالاو ضارمألا عاوناب ماسجالا يف نوكت ةبيصم 77

 هيف ةبيغلاب ءاردزألاو هل ةمذملاب هيلإ سانلا لاعفأب ضرعلا يف نوكت ةبيصم اهنمو
 . هيلع ةميمنلاو

 قرفلاو بصخغلاو قرسلاو بهنلاو فلتلاب لاملاب ةبيصم اهنمو
 جاتحيف ةديدش ةقرحو ةميظع ةعول تافآلا هذه نم ةدحاو لكلو . باهذلاو

 ملو ربصي مل ىتمو هالوم ىلا هرمأ يف عجريو اهيلع ربصلا ىلا كلذ دنع ناسنالا

 عزجلاو عزفلا هبلق مزلا ىتمو هرما عاضو كله دقف ىلاعت هللا ىلا هرمأ دري

 نأل هالومل ةعاطلاو ةدابعلا ىلا غرفتلا نم هعنمي كلذ نإف هباصأ ام ىلع فهلتلاو

 رمزلا ةروس نم ١٠ ةيآلا - ١

 ناسنالا ةروس نم ١٢ ةيآلا ۔ ٢



 ءولمم هبلق نأل هيف صالخالا دكبف تاعاطلا نم ائيش لمع ناو لوغشم هبلق

 دقو دحاو بلق الإ هل سيل ذإ هلل صلاخ لمع هل سيلو 0 هباصا ايف ةركفلا نم

 . نازحالاو ةركفلاو مومهلاب هألم

 وهف ةعاطلاو ةدابعلا دارأو ةرخآلا قيرط ىلا دصق نم نا ةقيقحلاب ملعاو

 . هريغ نم ةنحم رثكاو ءالتبا دشأ

 . دشأ هيلع ءالبلاو رثكا هل ايندلا بئاصمف برقا هلل ناك نمو

 مث ءايلوألا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ركذ ايك

 يف ديز ةبالص هنيد يف ناك نإف هنيد بسح ىلع ناسنالا ىلتبي لثمالاف لثمألا

 ىتح دبعلاب ءالبلا لازي الو ءالبلا هنع هللا ففخ ةقر هنيد يف ناك ناو .0 هئالب

 . « ةئيطخ الو بنذ هل امو ضرالا ىلع يشمي

 ةرخآلا قيرطل دربت نمف ةدش هيلع ءالبلا دادزا الا هللا ىلع دبع مرك امو

 ىلا لصي الف كلذ ىلع ربصي مل نإف دئادشلاو نحملا عيمج هتلبقتسا ريخلا قيرطو

 لغتشي لب ةدابع الو قيرط هل ميقتست الو ، دوصقملا نم الو ةبرقلا نم ديري ام
 فوخ نم هبلق غرفتيو { نزحلاو مغلاو مهلا نم هباصا ام ةعاطلاو ةدابعلا نع

 . نيبملا نارسخلا اذهو ةركفلاو نزحلاو مغلاو مهلاب هألميو هتمظعو هللا

 ىلع ربصو . ةبيصملا ىلع ربصف : هجوأ ةثالث ىلع ربصلا نأ ملعاو
 . ةيصعملا ىلع ربصو . ةعاطلا

 ةئامثالث هل هتلا بتك ء ازع نسحب اهدري ىتح ةبيصمل ا ىلع ربص نمف

 ىلع ربص نمو ضرألا ىلإ ءايسلا نيب ايك ةجردلا ىلا ةجردلا نيب ام & ةجرد
 ءايسلا نيب ايك ةجردلا ىلا ةجردلا نيب ام . ةجرد ةئامتس هل هتلا بتك ةعاطلا

 . شرعلا ىلا ايندلا

 ىلا ةجردلا نيب ام ةجرد ةئامعست هل هتلا بتك ةيصعملا ىلع ربص نمو

۔ ٨٦ -=



 . شرعلا ىلا ىلفسلا ةعباسلا ضرألا موخت نيب ايك ةجردلا

 : هجوأ ةثالث ىلع نآرقلا يف ربصلا : سابع نبا لاقو

 . ةجرد ةئامثالث هلف هللا ضئارف ءادا ىلع ربص

 . ةجرد ةئامتس هلو هللا مراحم نع ربصو

 . ةجرد ةئامعست هلف ىلوألا ةمدصلا دنع ةبيصملا يف ربصو

 تايآلا

 يف نآرقلا يف ربصلا ركذو فاصوأب نيرباصلا ىلاعت هللا فصو دقو

 اهلعجو ربصلا ىلا تاجردلاو ريخلا رثكا فاضأو اعضوم نيعبسو فين

 ))١( «اوربص امل انرمأب نودهي ةمئا مهنم انلعجو : هركذ زع لاقف هل ةرمث

 امب ليئارسا ينب ىلع ىنسحلا كير ةملك تمتو : ىلاعت لاقو

 . ) )٢ «او ربص

 اوناك ام نسحاب مهرجأ اوربص نيذلا نيزجنلو» : ىلاعت لاقو
 .0"} «نولممي

 . )٤( «او ربص امب نيترم مهرجا نوتؤي كتئلواإ» : ىلاعت هللا لاقو

 . 6ث) «“باسح ريغب مهرجا نورباصلا ىنوي امنا : ىلاعت لاقو

 هنأب نيرباصلا دعوو ربصلا الإ باسحو ريدقتب اهرجأو الإ ةبرق نم ايف

 . () « ني رباصلا عم هللا نإ اوربصاو : ىلاعت لاقف مهعم

 ةدحلا ةروس نم ٢٤ ةيآلا ۔ ١

 فارعألا ةروس نم ١٣٧ ةيآلا ۔ ٦٢

 لحنلا ةروس نم ٩٦ ةيآلا ۔٣

 صصقلا ةروس نم ٥٤ ةيآلا ٤

 رمزلا ةروس نم ١٠ ةيآلا ٥

 لافنألا ةروس نم ٤٦ ةيآلا ٦

 ۔ ٨٧ ۔



 مكونايو اوقتتو او ربصت نا ىلب» : ىلاعت لاقف ربصلا ىلع ةرصنلا قلعو
 )) «نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمخب مكبر مكددمي اذه مهروف نم

 مهيلع كلنلوأ ط : لاقن مهريغل اهعمج ل رومأ نب نيرباصلل عمجو

 ةمحرلاو تاولصلاو ىدههاخأ 'ا نودتهملا مه كئلوأو ةمحرو مهبر نم تاولص

 . لوطي ربصلا ماقم يف تايآلا عيمج ء ءاصقتساو . نيرباصلل ةعومحع

 ر ابح الا

 . «ةنجلا زونك نم زنك ربصلا» : مالسلا هيلع لاق

 . «سوفنلا هيلع تهركأ ام لامعألا لضفأ» : مالسلا هيلع لاقو

 مل ايهنم هظح يطعا نمو ربصلا ةميزعو نيقيلا متيتوأ ام لقأ نم» : لاقو

 "يلإ بحأ هيلع متنأ ام ىلع اوربصت نألو راهنلا مايصو ليللا مايق نم هتاف امي لابي

 حتفت نا فاخأ ينكلو مكعيمج لمع لثمب مكنم ءىرما لك ىنيفاوي نأ نم

 لهأ مكركنيو اضعب مكضعب ۔ هلعل ۔ مهضعب ركنيف يدعب ايندلا مكيلع
 ام» : ىلاعت هلوق أرق مث هباوث لامكب رفظ بستحاو ربص نمف كلذ دنع ءامسلا

 اوناك ام نسحأب مهرجأ او ربص نيذلا نيزجنلو قاب هللا دنع امو دفني مكدنع
 (٣) «ن امعي

 . «هاوه دهاح نم دهاجملاو ءوسلا رجه نم رجاهملا » : التم لاقو

 . «ريثك ريخ هركت ام ىلع ربصلا يف» : مالسلا هيلع لاقو

 ىلع مكربصب الا نوبحت ام نوكردت ال مكنا» : مالسلا هيلع حيسملا لاقو

 نارمع لآ ةروس نم ١٦٥ ةيآلا ۔ ١

 ةرقبلا ةروس نم ١٥٧ ةيآلا _ ٢

 لحنلا ةروص نم ٩٦ ةيآلا - ٣



 . «نوهركت ام

 . «ةقدصلاو بئاصملاو عاجوألا نامتك ربلا زونك نم» : مالسلا هيلع لاقو

 نا ليمجلا ربصلا { () اليج اربص ربصاو : ىلاعت هلوق يف ليقو

 . وه نم ىردي ال موقلا يف ةبيصملا بحاص نوكي

 «ةدابع ربصلاب جرفلا راظتنا» : ةلي لاقو

 ربصف ءالبب يدبع تيلتبا اذاه : لجو زع هللا لوقي : مالسلا هيلع لاقو

 هتأربا نإف همد نم اريخ امدو همحل نم اريخ احل هتلدبأ هداوع ىلا ينكشي ملو

 . «ىتمحر ىلإف هتيفوت ناو هل بنذ الو هتأربأ

 ركذت الو كعجو وكشت ال نا ىلاعت هللا لالجا نم» : ةلي انيبن لاقو

 . «كتبيصم

 ىلع ربصي يذلا نيزحلا ءازج ام بر اي : مالسلا هيلع دواد لاقو
 الف ناميالا سابل هسبلأ نأ ه ؤازج : هناحبس هللا لاقف كتاضرم ءاغتبا بئاونلا

 ادبا هنع هعزنأ

 لتقلاب الا هيف كلملا لاني ال نامز سانلا ىلع يتأيس» : ةلي ىبنلا لاقو

 نيدلا جارختساب الا ةبحملا الو ، لخبلاو بضغلاب الا ىنغلا الو ، ربجتلاو
 { ىنغلا ىلع ردقي وهو رقفلا ىلع ربصف نامزلا كلذ كردا نمف ىوهلا عابتاو

 زعلا ىلع ردقي وهو لذلا ىلع ربصو ‘ ةبحملا ىلع ردقي وهو ةضغبلا ىلع ربصو
 . «يب نمآ نمم اقيدص نيسمخ باوث هللا هاتأ

 . «بركلا عم جرفلا ناو ربصلا عم رصنلا نا» : ي لاقو

 نك نم لاصخ ثالث» : "> ةلي هللا لوسر لاق : لاق لبج نب ذاعم

 جراعملا ةروس نم ٥ ةيآلا - ١

 يناربطلاو تماصلا نب ةدابع نع هدنم يف دحأ هاور ايك ذامم نمع نيبلاطلا جهنم هاور ۔ ٢

 ۔ ٨٩



 ربصلاو هللا ءاضقب ىضرلا : اهلهأو ايندلا ماوق مه نيذلا لادبألا نم وهف هيف

 . «هللا تاذ يف بضغلاو هللا مراحم نع

 «نيرباصلا بحي هللاو اميرك ناكل الجر ربصلا ناك ول» : ةلي لاقو

 . ىصحت ال ام اذه يف رابخألاو

 راثألا

 فلا رجأ لثم هل ناك هيلع ربصف ءالبب نينمؤملا نم يلتبا نم : ليقو

 وأ دبعلا بحأ اميف هللا نع ىضرلاو ربصلا : هللا ةعاط سأر : ليقو

 وأ بحأ ايف هل اريخ ناك الإ هرك وأ بحأ ايف هللا نع دبع ىضري الو ٠ هرك

 . هرك

 يف هتبيصم تلوحت اين دلا بئاصم نم عزج نم : رامع نب روصنم ل اقو

 اين دلا يف هراكمل ١ ىلع ربص نمف ربصل او هراكملاب ةفوفحم ةنحل ا : ليقو

 لخد اهتذل هسفن ىطعا نمف تاوهشلاو تاذللاب ةفوفحم منهجو { ةنجلا لخد
 . ر انلا

 ديعولا نأل مارحلا ي اهتذل اهاطعا اذا يدنع هجوتي كلذو : خسانلا لاق

 . ملعا هللاو عزان الو بئات ريغ ماثآلاو مارحلا بكترا نم ىلع هجوتي

 . قحلا ىلع ربص نم سانلا ربصا : يرسلا لاقو

 . ةنسلاو باتكلا ماكحأ ىلع تابثلا ربصلا : صاوخلا ميهاربا لاقو

- ٠ ٩



 ىلا لحري هنم قدصلا نوصح نم نصح ربصلا : كرابملا نبا لاقو

 . ةرخآلا

 . وبكت ال ةيطم ربصلا : يشرقلا لاقو

 ىوقتلاو ربلا لضفأ ىوقتلا نأب كلذو ناميالا كالم ربصلا نا ملعاو

 . ربصلاب

 داهجلاو : ربصلاو . نيقيلا : مئاعد عبرأ ىلع ناميالا ينب : يلع لاقو

 . لدعلاو

 : تاماقم ثالث ىلع ربصلا لهأ : نيفراعلا ضعب لاقو

 . نيبئاتل ا ةجرد هذهو ةوهشل ١ كرت : الوأ

 . نيدهازلا ةجرد ىهو رودقملاب ىضرلا : ةيناثلاو

 . نبقيدصلا ةجرد هذهو هالوم هب عنصي 1 ةبحملا : ةثلاثلاو

 بلطا فيك : لاقف ؟ ةجاح نم له : داهزلا ضعبل كولملا ضعب لاقو

 هدبع تنا نم : لاقف ؟ فيك : لاق . ككلم نم مظع ا ىكلمو ةجاح كنم

 كجرفو كبضغو كتوهش دبع تنا : لاق ؟ كلذ فيك : لاقف يل دبع وهف

 ايندلا يف كلملا وه نذإ اذهف . يل ديبع مهف مهلك ءال ؤه كلم دقو كنطبو

 . ةرخآلا يف كلملا ىلا قوسي يذلا وهو

 . اعيمج ةرخآلاو ايندلا اورسخ ناطيشلا رورغب نوعدخنملاو

 ادبع تببحا اذا ينا) : مالسلا هيلع ىسوم ىلا هللا ىحوأ هنإ : لاقو

 هتذختا ارباص هتدجو نإف . هقدص فيك رظناأل لابجلا اهب موقت ال تايالبب هتيلتبا

 . (لابأ ملو هتلذخ يقلخ ىلا ينوكشي اعوزج هتدجو ناو . ابيبحو ايلو

_٩١۔



 ةعبس ةلبزم موك يف ىقلم ثكم مالسلا هيلع بويأ نا : ربخلا يف ركذو
 رم هنا ركذ ىتح . هنتن ةدش نم هفنأ ىلع هدي عضو الا ادحأ هيلع رمي الف ماوعأ

 ام رخالل امهدحا لاقف هتحص يف ناك ذا هيلع هباحصا مركا نم نالجر هيلع

 ؟اذه يف لوقت

 ام ءالبلا نم هب غلب ام هبر ىلع اميرك ناك وأ ةجاح اذهب هتل ناك ول : رخآلا لاقف
 تناو رضلا ىنسم ينا بر : لاقف هبر ىدان هتلاقم بويأ عمس الف 3 غلب

 () نيمحارلا محرا

 . رانلاب ٢١" بربي بهذلا نإ ينب اي : هنبال لاق هنأ نامقل نع ركذو

 هلف يضر نمف هالتبا ادبع هللا بحا اذإف { ءالبلاب برجي حلاصلا دبعلا ناو

 . طخسلا هيلعف طخس نمو ىضرلا

 ىلا سانلا وعدي غاط رابج كلم ليئارسا ينب يف ناك هنا : ربخلا يف ركذو

 نم اوناكو دالوا ةعبس اهل ناكو ةراس اهل لاقي ةأرماب ىتأف ث ريزنخلا محل لكا

 لاقف ريزنخلا محل لكأيل اهدالوا ربكاب اعدف 3 هتعاطو هتلا ةدابع يف نيدهتجملا

 عيمجو هالجرو هادي تعطقف هب رمأف ، ىلع هتلا مرح امم ائيش لكا تنك ام : هل

 ىتح هبذعي لزي ملو هلعف ىلاو هيلا نورظني هتوخاو همأو اوضع اوضع هئاضعا
 : هل لاقف ريزنخلا محل نم ائيش لك : هل لاقف هتحت نم هيلي يذلاب اعد مث تام

 ساحن نم ريبك ردقب هوتأف هباذعب رمأف لع هتلا مرح امم ائيش لكال تنك ام

 ردقلا يف هب ىمرو هذخا مث ، يلغ ىتح رانلا هتحت دقوت نا رما مث اتيز هألمف

 محل نم لك : هل لاقف هتحت نم هيلي يذلاب اعد مث ، همظع نم همحل رثانتف

 يدنع نوها تناو يلع هللا مرح امم ائيش لكآل تنك ام : هل لاقف { ريزنخلا

 ؟ هلوقب اذه دارأ ام نوردتا هلوح نمل لاقف & تئش ام عنصاف كلذ نم رقحاو

 ءايبنألا ةروس نم ٨٣ ةيآلا - ١

 تبثأ ام حيحصلاو (رانلاب بهذلا) نا لصألا يف دجو ۔ ٢

- ٩٧١_ 



 ٥ تام ىتح يح وهو هدلج خلسف هب رمأف هلتقب لجعأ ىتح ينبضغي نا دارا امنإ

 لكا تنك ام : هل لاقف ريزنخلا محل نم ائيش لك هل لاقف هتحت يذلاب اعد مث

 ضرألا يف رفحت نا رماف .{ هتنا ودع اي تئش ام عنصاف يلع هتلا مرح امم ائيش

 لزي ملف اهيف يمر مث اييحج تراص ىتح رانلاب اهيف دقوأو ابطح تئلم مث ةرفح

 اعون مهنم دحاو لكل ريختي ناكو . هاخأ اهب لتقي مل ةلتقب مهنم دحاو لك لتقي
 نا كلعل اهل لاقف هما ىلاو هيلا تفتلاف ريغصلا الإ مهنم قبي مل ىتح باذعلا نم

 معنأو كل شيعيو ريزنخلا محل نم ةدحاو ةمقل لكأي نا هيرمأتو اذه كنباب يلخت

 )١) تلخو درفنم عضوم يف تلخد ىتح هب ترمف معن تلاقف . كيلعو هيلع

 يلو قح هيلع يل ناك كناوخا نم دحاو لك نا ملعا ىنب اي : هل تلاقف هب

 نيلوح نيلوح كناوخا نم دحاو لك تعضرا ينأ كلذو { ناقح تنأ كيلع

 ينكردأف كب لماح انأو تام كابأ نأ كلذو . لاوحا ةعبرا تنا كتعضراو

 . لاوحا ةعبرا كتعضرأف كمتيل قافشالا كيلع

 ةدحاو ةعاس لتقلا ىلع تربص ام الا كيلع يقحو هتلا قحب كلأسأف

 راد يف كتوخا ىقلت تنأف تربص اذإف ، كيلع هتلا مرح امم ائيش لكأت الو

 ىلاعت هتلا دنع العلا تاجردلا يف مهعم رفظتو ةمايقلا موي مهب قحلتو ةماركلا

 كنم ينعمسا يذلا هامأ اي هل دمحلا لاق مث اديدش ءاكب لفطلا ىكبف . ادغ

 امأو & كلذ لعفأ ال تنكو هلكأب ىنيرمأت نا فاخأ تنك امناو ، لوقلا اذه

 دقف هاياو كنود هل تلاقو كلملا ىلا هب تتاف . توملل ىسفن تباط دقف نآلا

 مث هتوخإب هقحلاو هلتقو هذخأف ائيش ريزنخلا محل نم لكأي نا يأف هيلع تمزع

 كل لعفاو ريخلا كعم عنصاو ةدحاو ةمقل ريزنخلا محل نم تنا يلك : اهل لاق

 يلع عمتجيف يلع هللا مرحا امم ائيش لكآل تنك ام : هل تلاقف . نيديرت ام

 اهلتقف {} ديرت ام ضقاو تئش ام عنصاف ، ير ةيصعمو يدالوا لكث : نام

 رظناو ، هركذ عيظفلا بيجعلا ربخلا اذه ناسنالا اهيا ربدتف . اهينبب اهقحلاو

 تبلثأ ام حيحصلاو هب (تلخدور) لصالا يف تدجو - ١

 ۔ ٩٣ ۔



 لب . مهنيد نع كلذ مهفرصي ملو باذعلا ةدش ىلع اوربص فيك ءالؤه ىلا

 . ةماركلا راد يف ةحارلاو زوفلا مهبقعاف هللا ىلع مهروجا اوبستحاو اوربص

 كيلع ىرج دقف عزجت الو رومالا عيمج يف ربصلاب ناسنالا اهيأ كيلعف

. اموثأم نوكتو كيلع قباسلا ءاضقلاب ملقلا



 رش اعلا ب ابل ١

 رقفلا لئاضف ي

 نئازخ هيلع تضرع ةلي يبنلا نال ىنغلا نم لضفأ رقفلا نأ ملعا
 راتخا لب { نيلاحلا ىدا راتخي نا لاحمو { رقفلا ىلع ربصو اهكرت راتخاف ضرألا

 باوث الو ، باوثلا رقفلا ىلع ربصلاب نأ ىنغلا ىلع رقفلا لضف نمو . ايهلضفا
 لوسر ةفرح هنأ ىوس ةليضف رقفلا يف نكي مل ولف اضياو ىنغلا ىلع ربصلاب
 . اييظع ناكل هب ءادتقاو يي هللا

 ول يدابع نم نأ هيلع هللا اهلزنأ يتلا مالسلا هيلع ىسوم فحص يفو

 هتيطعأ ام طوس ةقالع ايندلا نم ىنلأس ولو هتيطعأل اهريفاذحب ةنجلا ىنلأس

 ايك ايندلا نم هيمحأ يتمارك نم هل رخدا نا ديرا نكلو يلع هناوه نم كلذ سيل

 . ءوسلا عقاوم نم همنغ يعارلا يمحي

 مل يتمحر وأ تقاض ينئازخ نال ءاينغألا ىلا ءارقفلا عىجلا مل ينإ ىسوم اي

 تاقدص نم مهعسي ام ءاينغألا لاوما يف ءارقفلل تضرف ينكلو 3 مهعست

 ءارقفلل تضرف ام عفد يف مهتعراسم فيك ءاينغالا ولبأ نا تدراف . مهلاومأ

 { اهلاثمأ رشع ةدحاولا ايندلا يف مهيلع تفلخ اولعف نإف مهلاوما يف مهيلع

 35 سؤبلا لهأ ةمعنلا لهأ ركذي ناو & باوثلا نسح ةرخآلا يف مهل ترخداو

 تافآلاو ءالبلا لها ةيفاعلا لهاو & قيضلا ۔ هلعل - فعضلا لهأ ةعسلا لهأو

 . نيرباصلا باوث ميعنو ةنحلا يف يناوضر مهل تيحوأو

۔ . ٩٥



 اووادو صالخالاو ءاعدلاب ايالبلا مكنع اوعفدا ءاينغألل لق : ىسوم اي

 اورهقت الو ، نيكسملا اورهنت الو ث هرقفل ريقفلا رقحت الو ةقدصلاب مكاضرم

 اوواو .{ ةلعلا اووادو ، ريقفلا اوساوو . ةلمرألا اوذؤت الو . ىماتيلا

 . جاتحملا نهر اوكفو ، بيرغلا

 الا هقلخ نم هللا ىلا بحأ ءىش سيل» : لاق هنأ ةي هتنا لوسر نعو

 ` . هرقفلاب مهالتباو ءايبنألا هيلإ هقلخ بحاو
 «افافك هقزرا مهللا ,« : هلمع يضرو هبحأ نمل يتي ىبنلا ءاعد نم ناكو

 ناك نم نا» : بك هللا لوسر لاقو «هدلوو هلام رثكا مهللا « : هيلع دجو نملو

 الإ هتروع هب يراوي ائيش دجي مل ىتح يرعلاب ىلتبي ناك نمل ءايبنألا نم مكلبق
 مه او 3 هلتقي ىتح لمقل ا هيلع طلسي ناك نم مهنم نأو ٨5 اهعردي ةءابعل ١

 . ةيفاعلاو ءاطعلاب نورست ايك كلذب نورسيل

 ، هيلع مهناو هباحصاو دمحم نع ايندلا هتلا سبح ام» : لوقي ناكو

 مكل اهطسبو ٠ ارايتخا مهنع اهسبح . هيلع مكتم اركل مكل اهطسب الو

 . «ارارتغا

 لآ تيب يف ىسمأ ام : هل لاقيف ةلت ىبنلا تيب لها يتأي لئاسلا ناكو

 تيب له ب رمي ناك دقلو )١) تويب ةعست ذئموي يهو ماعط نم عاص دمحم

 . رمتل او ءاملا : نيدوساألاب نوشيعي

 نوكشيف لها قآ موي ينيعل يمايأ رقأ نإ يناميلا نب ةفيذح لاقو

 هللا نا» : لوقي نيت هللا لوسر تعمس دقل هذيب يسفن يذلاو ٠ ةجاحلا

 افرش اذه ىفكف ريخلاب هدلو دلاولا دهاعتي اك ءالبلاب نمؤملا هدبع دهاعت

 ىلع ٥ ؤانمأو هللا ةريخ مهو نيلسرملاو ءايبنالا ةفرح رقفلا ناك اذإ . ءارقفلل

 (تايبأر) لصالا يف تدرو ۔ ١

 ۔ ٦٩_۔.



 . نيحلاصل ١ ءايلوأل ١ ةفرحو هقلخ نم ه ؤايفص و ٥ ؤابحأو هيحو

 نم هيف قلعتي امو { لاملا عمج ف هاندروأ ام ءاينغألل ةفاو ءالب ىفكو

 . ةرخآلا يف لاؤسلاو باسحلاو ايندلا يف نؤملا

 نم نكت ايندلا يف ةبغرلا كرتاو هتعطتسا ام ىخأ اي كسفنل رظناف

 . ةرخآلا يف نيزئافلا

 اهلمأت نمل ءافش هيف ام رقفلا لئاضف يف ثيداحالاو رابخألا نم درونسو

 هللا ليبس يف او رصحا نيذلا ءارقفلل : ىلاعت هتلا لاق . هتلا ءاش نإ اهلثتماو

 . ةيآلا "» «4ضرالا يف ابرض نوعيطتسي ال

 مهفصو ىلع ء ارقفل اب مهفصو مدق مث حدم ١ ضرعم يف مالكل ا قاس

 . رقفل ١ حدم ىلع ةحض او ةلالد هيفو ٠ راصحال او ةرجم اب

 سانلا يا» : هباحصأل ةتيم هتا لوسر لاق : لاق رمع نع يورو

 لجرلا معن : لاقف . هلامو هسفن نم هللا قح يطعي ىسوم : اولاقف ؟ريخ

 ريقف : لاقف ؟ هتلا لوسر اي سانلا ربخ نمف : اولاق .(" هب سيلو اذه

 . «هدهج يطعي

 بحا نا : لوقي ىلاعتو كرابت هتنا نإ» : لاق ةي هلا لوسر نأ انغلبو
 يلع مهتمارك نم ناو يصو نوظفحبو يرمأ نوعيطي نيذلا ءارقفلا يلإ يدابع

 . «يتعاط نع هب نولغتشي الام مهيطعا ال نا

 ايندلا يف اريقف ناك ول نا ةمايقلا موي دو الا رجاف الو راب نم ام : لاقيو

 . هيلع باسحلل نوهأ نوكي يكل

 ةرقبلا ةروس نم ٢٧٢٣ ةيآلا - ١

 سانلا ريخ وه سيل يا ۔ ٢

 ۔ ٧٩_۔



 سانلا بتغي ملو هلايع رثكو هلام لقو هتالص نسحأ نم» : ةي لاقو

 . ىطسولاو ةحبسملا ىلا راشأو «نيتاهك وهو انأ تئج

 . مهردلا يذ نم اباسح دا نمردلا وذ : رذ وبأ لاقو

 نم الا نولفسالا مه نورثكملا» : لاق ةي يبنلا نأ يرافغلا رذ يبا نع

 نعو هراسي نعو هنيمي نع قدصتي ينعي . تارم عبرا اذكهو اذكه لاملاب لاق

 . «مه ام ليلقو هيدي نيب نمو هفلخ

 ناك اذا ينعي } (نولفسالا مه نورثكملا) : هلوق ىنعم : هيقفلا لاق

 وهف رانلا لهأ نم ناك ناو ث ريقفلا نم ةجرد لفسأ وهف ةنجلا لهأ نم ينغلا
 نعو هنيمي نع قدصتي ينعي اذكه لاملاب لاق نم الإ ٠ رانلا نم كرد لفسأ نم

 نأل ءاينغألا يف اذه دجوي ام لق . مه ام ليلقو هيدي نيب نمو هفلخ نعو هلامش

 . ايندلا يف مهلاومأ مهل نيزي ناطيشلا

 يف ةرسم ايندلا يف ةقشم رقفلا نا : لاق هنأ ةنيت يبنلا نع يورو

 . ةرخآلا يف ةقشم ايندلا يف ةرسم ىنغلا ناو 0 ةرخآلا

 : هلك ريخلا نم مورحم وهف هيف نك نم عبرا : ءايكحلا ضعب لاقو

 نمو .. بيرقلا رقحم نمو .. هيدلاول قاعلاو 8 هتحت نم ىلع لواطت نم

 . مهتنكسمب نيكاسملا ريعي

 نم نوكاو لاملا عمجأ نا يلإ ىلاعت هتنا ىحوأ ام ةلي يبنلا نع يورو

 نم نكو كبر دمحب حبسف» نا يلا ىلاعت هللا ىحوأ نكلو نيرجاتلا
 . () هنيقيلا كيتأي ىتح كبر دبعاو نيدجاسلا

 مئ انغ نم مئانغب يتوأ : لاق هنأ _ هنع هنلا يضر ۔ باطخلا نب رمع نع

 رجحلا ةروس نم ٩٨ . ٩٩ ناتيآلا - ١

 ۔ ٩٨ ۔

 



 فوع نب نمحرلادبع هل لاقف يكبي وهو اهيلإ رظنيو اهحفصتي لعجف ةيسداقلا

 . نينمؤملا ريمأ اي رورسلاو حرفلا موي اذه

 © ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب عقو الا موقب اذه يتوأ ام نكلو لجا : لاق

 ايندلا هنع فرص دق هنأ ملعيو 0 ىلاعت هللا ةنم فرعي نا ريقفلا ىلع بجاولاف

 هللا دمحيو ءايلوألاو مهيلع هتلا تاولص ءايبنألا هب مركا امب همركاو هيلع هتماركل

 قيض نم هسفن ىلع ربصيو دحا ىلا هرما وكشي الو كلذ يف عزجي الو 3 ىلاعت
 يف هنع فرص امم هل ريخ ةرخآلا يف هب دعو ام نأ ملعيو فعتسيو 0 شيعلا

 . ايندلا

 نبا اي) ةلزنملا ةفلاسلا بتكلا ضعب يف لاق لجو رع هللا نا يور دقو

 اتوق اهنم كتيطعا اذإف توقلا الا اهنم كل نكي مل كل اهلك ايندلا تناك ول مدآ

 . (نسحم كيلإ انأف كريغ ىلا اهباسح تلعجو

 ٨]تفرس ريغ نم اداوج ، لذ ريغ نم اعضاوتم ناك ةي يبنل ا نا يورو

 هدي دمي ملو ، عبش نم طق مشبي مل بلقلا قيقر ملسمو . بيرق يذ لكب اييحر
 توقلا ناك هناو } اعبش طق ءىلتمي ملو ك ىوكش دحأ ىلإ ثبي ملو . عمط ىلا

 هليل عوجلا ةدش نم يوتلي اعئاج ناك ناو ىنغلاو رسيلا نم هيلا بحا ةقافلاو

 زونك نم ق ؤيف هللا لأسل ءاش ولو . هموي مايص نم كلذ هعنمي ايف حبصي ىتح
 . اهبراغمو اهقراشم نم اهشيع دغرو اهرامثو ضرألا

 : اضيا ةلي لاقو «لايعلا ابأ ففعتملا ريقفلا بحم هللا نا» : ةي لاقو

 . «اهؤافعض ةنجلا ىلا اعجن اهعرسأو اه ؤارقف ةمألا هذه ريخ»

 دمحم اي : لاقف ةي هلا لوسر ىلع لزن مالسلا هيلع ليربج نأ يورو
 كعم نوكت ابهذ لابجلا هذه لعجا نا بحتأ : لوقيو مالسلا كئرقي هللا نا

 هل راد ال نم راد ايندلا نا ليربج اي : لاق مث يي هللا لوسر قرطأف تنك ايثيح

 هللا كتبث دمحم اي : ليربج لاقف هل لقع ال نم عمجي اهلو هل لام ال نم لامو

۔ _ ٩٩



 . تباثلا لوقلاب

 ام دجي ملف فيض ةلي هتلا لوسر ىلع درو : لاق هنا عفار يبأ نعو

 ينفلسا دمحم كل لوقي هل لق : لاقف ربيخ دوهي نم لجر ىلا ىنلسرأف هحلصي

 . نهرب الا هتلاو ال : لاقف يدوهيلا تيتأف : لاق بجر لاله ا اقيقد ينعب وأ

 نيمأ ءايسلا لها يف نيمأل ينا هللاو امأ : لاقف . كلذب ةي هتا لوسر تربخاف

 هنهراف هيلا اذه يعردب بهذا هيلا تيدأل ينفلس وا ىنعاب ولو ضرألا لهأ يف

 ةيآلا اه هب انعتم ام ىلا كينيع ندمت الوف : ةيآلا هذه تلزن تجرخ املف
 . ايندلا نع ةي هل ةيزعت

 هاجو ةلزنم ةي هللا لوسر نم يل تناك : نيصحلا نب نارمع لاقو

 تنب ةمطاف ةدايع يف كل لهف اهاجو ةلزنم اندنع كل نا نارمع اي» : لاقف

 ىتح هعم تمقو هتلا لوسر اي تنا يمأو يأب معن : تلقف ةلي هللا لوسر

 يبأب لخدا : تلاقف «؟ لخدا . مكيلع مالسلا» : لاقو ةمطاف بابب فقو

 ؟ هللا لوسر اي كعم نمو تلاق «؟ يعم نمو انا» : لاق هنلا لوسر اي يمأو

 ةءابع الإ ىلع ام ايبن قحلاب كثعب يذلاو : ةمطاف تلاق . «نارمع» : لاق

 دق يدسج اذه : تلاقف . هيديب راشأو «اذكهو اذكه اه يعنصا » : لاق

 ىلع اهب يدش : لاقف هدنع تناك ةءالم اهيلإ ىقلأف يسأرب فيكف هتيراو

 ؛؟ تحبصا فيك هاتنب اي كيلع مالسلا» : لاقف لخدف هل تنذا مث . كسأر

 ردقا تسل ينأ يب ام ىلع اعجو عجولا يندازو ةعيجو هللاو تحبصأ : تلاقف

 اب يعزبحت ال» : لاقو ةي هللا لوسر ىكبف عوجلا يب رضا دقف هلكآ ماعط ىلع
 يبر تلأس ولو كنم هتلا ىلع مركأل يناو ثالث ذنم اماعط تقذ ام هللاوف هاتنب

 : اهل لاقو اهبكنم ىلع هديب برض مث ايندلا ىلع ةرخآلا ترثآ نكلو ينمعطال
 نوعرف ةأرما ايسآ نيأ : تلاقف «ةنجلا لهأ ءاسن ةديسل كنإ هللاو يرشبا

 ءاسن ةديس تناو 3 كورتم اهملاع ءاسن ةديس ايسآ : لاق : نارمع ةنبا ميرمو

 هط ةروس نم ١٣١ ةيآلا - ١

- ٠٠١ ١ . 



 . «بصن الو بخص الو نهيف ىذا ال بصق نم تويب يف نكن ا كلماع

 هدنعو هدسج يف ىناعم )١) هب رس يف انمآ مكنم حبصا نم » : نتم لاقو

 . «اهريفاذحب ايندلا هل تزيح امنأكف هموي توق

 لجرب وه اذإف رحبلا لحاسب ءايبنألا نم يبن رم : يناسارخلا ءاطع لاقو

 رم مث عيش اهيف جرخي ملف ةكبشلا ىقلاو هتنا مسب : لاقف . اناتيح داطصي

 نم سعاقتي ناك ام اهنم جرخف هتكبش ىقلاو ناطيشلا مسب : لاقف رخاب
 ىلاعت لاقف . كديب كلذ نا تملع دقو ؟اذه ام بر اي ىبنلا لاق . اهترثك

 ةماركلا نم اذهل هتلا دعأ ام ىأر املف . ايهيتلزنم يدبعل اوفشكا ةكئالملل

 . بر اي تيضر دق لاقف . ناوهلا نم كاذلو

 يف تعلطاو ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا يف تعلظا» : ةلي انيبن لاقو

 . «ءاينغألا اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا

 . «دحلا مهسبح : لاق ؟ ءاينغألا نيأ تلقن » : رخآ ظفل يفو

 ؟ نهنأش ام : تلقف ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأر» : لاق رخآ ثيدح يفو

 . «نارفعزلاو بهذلا : نارمحألا نهلغش : ليقف

 رخاو هكلم ناكمل دواد نب ناميلس ةنجلا الوخد ءايبنألا رخآ» : ربخ ينو

 . «هانغ لجال فوع نب نمحرلادبع ةنجلا الوخد يباحصأ

 لوسر اي ىلب : اولاقف «؟ ةنجلا لهأ كولمب مكربخأ الأ» : فلتي لاقو

 ول هل هب ؤي ال نيرمط يذ ثعشأ ربغأ فعضتسم فيعض لكل» : لاقف . هللا

 . «هرباأل هلللا لع مسقأ

 يدايألا مهدنع اوذختاو ءارقفلا ةفرعم اورثكأ» : ۔ مالسلا هيلع ۔ لاقو

 نصحم نب هفاديبع نع يذمرتلا هاور ۔ ١

 ۔ ١٠١ ۔



 ةمايقلا موي ناك اذإ» : لاق ؟ مهتلود امو هللا لوسر اي : اولاقف «ةلود محل نإف

 هديب اوذخف ابوث مكاسكو ةبرش مكاقس وأ ةرسك مكمعطأ نم اورظنا : مهل ليق

 . ةنجلا ىلإ هب اوضفاو

 مهلو اموي انل لعجا : ةي يبنلل مه ؤاينغأو برعلا ‘)ةداس لاق املو

 ناملسو لالب لثم ءارقفلا كلذب نونعي)ا("ءىجن الو كيلإ نوثيجي اموي

 باحصأ ةريره يأو رساي نب رامعو ترألا نب بابخو رذ ياو بيهصو

 يذاتلا هيلإ اوكش مهنأل كلذ ىلإ ةلي يبنلا مهباجاف .(ءارقفلا نم ةفصلا

 حئاورلا تحاف اوقرع اذإف رحلا ةدش يف فوصلا موقلا سابل ناكو ، مهتحئارب

 يميمتلا سباح نب عرقالا مهنم . كلذ ءاينغألا ىلع دتشاف مهبايث نم

 لوسر مهباجأف { مهريغو يملسلا سادرم نب سابعو يرازفلا ردب نب ةبتعو
 كسفن ربصاو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق لزنف . سلجم يف مهايإو مهعمجي الأ زنلتي هللا

 ؟ مهنع كانيع دعت الو ههجو نوديري يشملاو ةادفلاب مهبر نوعدي نيذلا عم

 نم عطت الو» ۔ ءاينغألا ينعي ۔ «ايندلا ةايحلا ةنيز ديرت ۔ ءارقفلا ينعي ۔ .

 «مكبر نم قحلا لقو ۔ ءاينغألا ينعي ۔ هاوه عبتاو انركذ نع هبلق انلفغأ

 . (ةيالا) () «رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف ۔ ءارقفلا عم ۔

 شيرق فارشأ نم لاجر هدنعو ةلي يبنلا ىلع موتكم مأ نبا نذاتسا املو

 ىمعألا .ءاج نأ ىلوتو سبع : هللا لزناف ةلي هللا لوسر ىلع كلذ قش

 امأ» موتكم مأ نبا ينعي () «ىركذلا هعفنتف ركذي وأ ىكزي هلعل كيردي امو

 . فيرشلا ينعي 4ىدصت هل تنأف ىنغتسا نم

 فيك رظن او .ا ذه نم مظعأ ءارقفلل فرشو لضف يأ يخأ اي رظناف

 تبنأ ام حيحصلاو (برملا تادالا) لصالا يف تدجو - ١

 هل يعاد ال ثيح رركملا فذحن ةرابعلا ترركت - ٢

 فهكلا ةروس نم ٢٨ . ٢٩ ناتيآلا ٣_

 سبع ةروس نم ١ . ! . ٣ . ٤ . ٥ . ٦ تايآلا ۔ا٤ا

 ۔ ١٠٦٢ ۔



 ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم هسفن ربصي ناب هرمأو كلذ ىلع هيبن هللا بتاع

 . انيبم الضفو افرش هب ىفكف كلذب نوينعم ١ مه ةياورل ا ىنعم يف يشعل او

 ناك اذإ ريقفلا نم لضفأ دجأ ال» : ۔ مالسلا هيلع ۔ اضيأ لاقو

 . «ايضار

 ؟ يقلخ نم يوفص نيأ : ةمايقلا موي - ىلاعت ۔ هلللا لوقي» : نيت لاقو

 يئاطعب نيعناقلا نيملسملا ءارقف : لوقيف ؟ انبر اي مه نم : ةكئالملا لوقتف

 يف سانلاو نوبرشيو نولكأيو اهنولخديف «ةنجلا مهولخدأ يردقب نيضارلا

 . يضارلاو عناقلا يف اذهف نودرتي باسحلا

 نب ىسيع مهمدقم نأ ارخف ءارقفلل ىفك : قيقحتلا لهأ ضعب لاقو

 . ضرالا هب فسخ نوراق مهسأر نأ ةناهم ءاينغألل ىفكو ٥5 ميرم

 ريقفلا ىلاعت ۔ هللا ىلإ دابعلا بحأ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يورو

 . هللا نع يضارلا هقزرب عناقلا

 ةرسكنملا دنع ينبلطا) : ۔ مالسلا هيلع ۔ ليعامسا ىلإ هللا ىحوأو

 . (نوقداصلا ءارقفلا : لاق ؟ مه نمو : لاق . مهبولق

 : لاقف تي هلللا لوسر ىلا الوسر ءارقفلا ثعب : لاق كلام ن»ب سنأ نح

 تئج ،. مهدنع نم تئج نمبو كب ابحرم » : لاق . كيلإ ءارقفلا لوسر ينإ
 ريخلاب اوبهذ ءاينغألا نإ هلللا لوسر اي اولاق : لاق «كللا مهبحأ موق دنع نم

 لضفب اوثعب اوضرم اذإو هيلع ردقن الو نورمتعيو هيلع ردقن الو نوجحي
 ربص نمل نأ ءارقفلا ينع غلب» : لي يبنلا لاقف . مهبر دنع مه ةريخذ مهلاومأ

 يف نإف ةدحاو ©_)ةلصخ امأ ؛ ءاينغالا يف تسيل لاصخ ثالث مكنم بستحاو

 ءايسلا موجن ىلإ ضرالا لهأ رظني ايك ةنحلا لهأ اهيلإ رظني افرغ ةنجلا

 ىلوألا ةلصخلا ؛ ىنملاو لصالا يف اذكه - ١

 ۔ ٣٠١۔



 ءارقفلا لخدي ؛ ةيناثلاو . ريقف نمؤم وأ ريقف ديهش وأ ريقف يبن الإ اهلخدي ال
 ينغلا لاق اذإ ؛ ةثلاثلاو . ماع ةئامسمخ وهو موي فصنب ءاينغألا لبق ةنجلا

 قحلي مل كلذ لثم ريقفلا لاقو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 . «اهلك ربلا لامعأ كلذكو مهرد فالآ ةرشع اهعم قفنأ نإو ث ريقفلاب ينغلا

 . انيضر : اولاقف ۔ مالسلا هيلع لاق امب مهربخأف مهيلإ عجرف

 هلل ركشلاو ةفعلاو ربصلا مزتلي نأ رقفلاب يلتبا نم ىلع بجي هنأ ملعاو

 هيف هرجأ طبحيف هبر ىلع طخسي الو عزج ال ناو . رقفلا نم هب هالتبا ام ىلع
 ربخلا يف ءاج ايك ةرخآلا باذعو ايندلا رقف هيلع عمتجا نم ءايقشألا ىقشأ نإف

 رقف هيلع عمتجا نم ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نإ» : لاق هنأ قي يبنلا نع

 هيلع عمتجا نم ءايقشالا ىقشأ» : رخا ربخ يفو «ةرخآلا يف باذعو ايندلا يف

 هتقاف يف أجلي نأو بلقلا رقف ينعي : ليق «ةرخآلا يف باذعلاو ايندلا يف رقفلا

 نم هللا لأسيو ، نيقولخملا ىلإ هلاح فشكي الو . ۔ ىلاعت ۔ هللا ىلإ هتجاحو

 . هلاحب ميلعلا وهو بستحي ال ثيح نم هقزرب يتأي هللا نإف هلضف

 اورفظت مكبولق نم ىضرلا هللا اوطعا ءارقفلا رشاعم اي» : ز لاق دقو

 . «مكرقف باوثب

 لمع باوث نأ اهدحأ ؛ تامارك سمخ ينغلا ىلع ريقفلل نأ ملعاو

 . كلذ ريغو ةقدصلاو موصلاو ةالصلا يف ينغلا لمع باوث نم رثكأ ريقفلا

 بتكي هيلع ردق الو هيرتشي امل دجن ملف اثيش ريقفلا ىهتشا اذإ : ةيناثلاو
 . كلذ يف رجالا هل

 . ةنجلا ىلإ ءاينغألا نوقبسي ءارقفلا نأ : ةثلاثلاو

 . ينغلا باسح نم لقأ ةرخالا يف ريقفلا باسح نأ : ةعبارلاو

 موي نونمتي ءاينغالا نال لقأ ةمايقلا موي ريقفلا ةمادن نأ : ةسماخلاو

۔ ١٠٤ ۔-



 . ءاينغأ اوناك ول نأ ءارقفلا ىنمتي الو . ءارقف اوناك ول نأ ةمايقلا

 قيرب نإف ءاينغالا لاومأ ىلإ اورظنت ال : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسيع لاقو
 . مكناميإ رونب بهذي مهلاومأ

 عنقو افافك هشيع ناكو مالسالل يده نمل يوط» : ةلي هللا لوسر لاقو
 ٠ آ هب

 نبا اي : شرعلا تحت نم يداني كلمو الإ موي نم ام : دوعسم نبا لاقو

 . كيهليو كيغطي ريثك نم ريخ كيفكي ليلق مدآ

 يديا يف ايع سايي نم هنأو ىنغ سايلاو رقف عمطلا نإ : رمع لاقو
 . مهنع ىنغتس ١ عنقو سانلا

 كاضرو كينمت ةلق : لاق ؟ ىنغلا ام : ءاكحلا ضعبل ليقو

 . كيفكي امب

 . مهردلاو رانيدلا ةمألا هذه لجعو لجع ةمأ لكل : ربخلا يفو

 ادابع يدابع نم نأ مالسلا هيلع ۔ دواد ىلإ هللا ىحوأ» : ثيدحلا يفو

 . «اورفكل مهتينغأ ولو مهرقف يف مهناميإ حالص ناك

 نم فاخي ايك رانلا نم فاخي ولو مدآ نبا نيكسم : ءايكحلا ضعب لاقو
 . اعيمج ايهب زافل ايندلا يف بغري ايك ةنجلا يف بغري ولو { اعيمج ايهنم اجنل رقفلا
 . اعيمج نيرادلا يف دعسل رهاظلا يف هقلخ فاحي ايك نطابلا يف هللا فاخي ولو

 مهءارقف سانلا ضغبأ اذإ» : لاق ةلي هللا لوسر نع يلع نع يورو

 ؛ لاصخ عبراب هللا مهامر مهاردلا عمج ىلع اوبلاكتو ايندلا ةرامع اورهظأو

 ، ماكحالا ةالو نم ةنايخلاو © ناطلسلا نم روجلاو ث نامزلا نم طحقلاب
. ءادعألا نم ةكوشلاو



 . هريغ ىلع هنم ريفوت هسفن ىلع ءرملا ريتقت : ليقو

 . ريذبت يف قفنأو الإ ربتقت يف عمج ام : ليقو

 : ا رعس

 هلهأ نمو لاملا نم ريخ

 اذإ اموي لاملاب عفتي مل

 ىدتفي ول اموي ؤرما دو

 بهذ نم رفاكلا ىدتفي ول
 ادفلا هنم نمحرلا لبقي ام

 هلهج نع ءرملا دري ملع
 هلعف نع تالزلاب زلجا

 هلمأ عم دالوألاو لاملاب

 هلثم نمو تاومسلا ءلم

 هلصت ههجو يف رقس لب

 . ربلا زونك نم ريقفلا رتس : ضعب لاقو

- ٦ ٠ ١ -



 رشع يد احلا ب ابل ١

 ءايحلا ىف

 هللا نم ءايحتسا ءايسلا ىلا هسأر عفر ام _ مالسلا هيلع - دواد نا ليق

 . تام نأ ىلإ ۔ ىلاعت ۔

 . هنم نويحتست نم ةسلاجم ءايحلا اويحا : لاقي ناكو

 . اربح ةمالسلا ىلعو الاد رخلا لع ءايحلاب ىفك : ليقو

 . ءايحلاو ملعل او ملحل ا ؛ ۔ ىلاعت ۔ هللا اهبحي ناتلصخ : ليقو

 قح هللا نم اويحتسا» : هباحصأل موي تاذ لاق أي يبنلا نع يورو

 نم نكلو ءايحلاب كلذ سيل» : لاق . هلل دمحلاو يحتسن انإ : اولاق «ءايحلا

 ىوح امو نطبل او ىوح امو فوج او ىوح امو سأرل ١ ظفحيلف هللا نم يحتسي

 لعف نمو ايندلا ةنيز كرت ةرخال ١ دارأ نمو ىلبل او ترما ركذيلو ىعو امو رظنل او

 نم هيف ام ديري ىوح امو سأرلا ىنعم «ءايحلا قح هللا نم ىحتسا دقف كلذ

 ىنعمو :: خسانل ا لاق . ةلخ ف الإ نهلمعتسي ال نأ ناسللاو رصبلاو عمسلا

 يف ءاج ايك جرفلاو نطبلا فوجلاب دارأ ىوح امو فوجلاو . ةجاحلا يه ةلخلا

 ثيدح هنمو . نطبلاو جرفلا : نافوجألا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ ثيدحلا

 لوأ نإف ابيط الالح الإ هنطب يف لعجي ال نأ مكنم عاطتسا نم : بدنج

۔ _١٠٧



 نم ىعو امو بلقلا ينعي ىعو امو رظنلا ىنعمو . هنطب نم ناسنالا نتفي ام
 سارلاب ديريو كلذ عيضي ال نأو ٠ همارحو هلالحب ملعلاو - لاعت ۔ هلللا ةفرعم

 . لقعل ١ عمجم هنأل بلقل ةلا صخ امناو غامدل ا ؛ ىوح امو

 هسفنل سيلف ةينالعلا يف هنم يحتسي ام رسلا ف لعف نم : بلهم لاقو

 . ناميلس ةردق هدنع

 ةنامألا هنم عزني مث { اتوقمم نوكيف ءايحلا : مدآ نبا نم هللا عزني ام لوأ

 . اظيلغ اظف نوكيف ةمحرلا هنم عزني مث . انون انئاخ نوكيف

 . هبيع سانلا ري ل هبوث ءايحلا هاسك نم : ءاكحلا ضعب لاقو

 : سودقلادبع نب حلاص لاقو

 ٥ ؤام لق اذإ هجو يف رمخ الو ه ؤايح لق هجنولا ءام لق اذإ

 هؤايح ميركلا هجو ىلع لدي امنإف كيلع هظفحاف كؤايح

 يناثلاو ىلاعت ۔ هللا نم هؤايح ؛ هجوأ ةثالث ىلع ناسنالا ءايح : ليقو

 . هسفن نم ه ؤايح ثلاثلاو . سانلا نم ه ؤايح

 . هرجاوز نع فكلاو هرماوأ لاثتماب ۔ ىلاعت ۔ هللا نم هؤايحف

 . حيبقلاب ةرهاجملا كرتو ىذألا فكف ؛ سانلا نم هؤايح امأو

 . تاولخلا ةنايصو ةفعلابف ؛ هسفن نم هؤايح امأو

 : رعشلا اذهب لثمتي ۔ هنع هللا يضر ۔ ركب ابأ نإ : ليقو

 اناونع تيفخأ يذلل اهتلعج اهل تحنس دق ىرخالا نود ةجاحو

 انايرع سانلا نب ةنامأ الو هل ءايح ال نم ىرال ينناو

-» ٨ ٠ ١ -



 : هريغ لاقو

 عبرأ قئالخ ىرقلا يذ متش نعو انخل او لهجل ١ نع ينينثيل ينإو

 عفنيو رضي دق يلثمو ميرك ينناو ىوقتو مالساو ءايح

 : رخآ لاقو

 يراهن ءوض لثم يليل ةملظو يتقيلخ كلتو ينالعإك يرسو

 ءايح ضرألا يف قرطاف هتايح يف هلبج ناك لجر ربقب رم الجر نإ : ليقو

 : لاق مث الالجاو هنم

  

 يناري وهو هييحت أ ايك هنود برتلاو هييحتسأل ينإو

 . قلخلا نسحو مركلاو ءافولا يف ةياغ اذهو

 . «سانلا ىقتا هلللا ىقتا نم » : لاق هنأ نبي يبنلا نع يورو

 كلذ يف ليق دقو «هل ةبيغ الف ءايحلا بابلج ىقلا نم » :: يت لاقو

 : رعش

 ءاشت ام لعف اف حتست ملو يلايلل ١ ةبقاع شخت ل ١ ذإ

 ءايحلا بهذ اذإ ايندلا الو ربخ شيعلا يف ام هللاو الف

 : رخا لاقو

 ءايحلا الإ اهوكر نيبو ييب لاح ام ةحيبق برو

 ءاشي ايك رومألا يف بلقت احاقو اهجو ىتفل ا قزر اذإ

 ينإ : لاقو مهبجي ملف مهتريشع فلايو مهفلاي ناكو الجر موق اعدو
 . ينس نم يحتسا يناو نيعبرألا يف ةحرابلا تلخد

۔ ١٠٩١ ۔



 : رجأ نبا لاقو

 يرصب ينتاف ذإ ةداقملا نسح ينئرواف ىدهأ الو يدهأ تنك دق

 يروع امتبع ذإ ايكيف ام ضعبب مكتبع نيدلا يقابو ءايحلا الول

 : لاق ؟ رذن امو اهنم يتان ام انتاروع ؛ هللا لوسر اي : ضعب لاقو

 . «كنيمي تكلم امو كتجوز نم الإ كتروع ظفحا»

 : لاق ؟ ايلاخ ضعب نع مهضعب موقلا ناك اذإ ؛ هللا لوسر اي : لاق

 . «سانلا نم هنم يحتست نأ قحأ هللا»

 يف ناميالاو ناميالا نم ءايحلاو : لاق ةلي هللا لوسر نع ديز نب رباج

 .).رانلا يف ءافجلاو ءافجلا نم ءاذبلاو ةنجلا

 راتحا هلللا نإ» : لاق زي هللا لوسر نا : ۔ هلللا همحر - ديز ن»ب رباج لاقو

 . !ايج الإ نوكي الف قلخلا نسحو ءايحلاب هومركأف انيد مكل

 ءاسنلا نإ ىتح رصبلا ضغ ىلع موادي ناك ميكح نب عيبرلا نأ يكح

 . ىمعأ هنأ الإ اذه لمجأ ام : نلقي نك

 . سانلا باوبأ نع هرصب ضغي مل نم : لاق قسافلا نع ميكح لئسو

 : ۔ مالسلا هيلع ۔ دواد ىلإ ىحوأ ۔ ىلاعت ۔ هللا نأ ربخلا يف ركذو

 نمو .{ هؤافو بهذ ه ؤايح بهذ نمف نيدلا ناكرأ نم نكر ءايحلا ؛ دواد اي
 بهذ هنيد بهذ نمو .3 هنيد بهذ هلقع بهذ نمو ، هلقع بهذ ه ؤافو بهذ

 . طاطحنالا ىلإ هقلخ

 . اهردخ يف ءارذعلا نم ءايح دشأ _ مالسلا هيلع - ينلا ناكو

 مكاحلا هاور ۔ ١
 



 ةنيزو ةنيز عيش لكلو . ءايحلا بلقلا مركو 3 مرك عيش لكل : ليقو

 . ريخلا باستكا ءايحلا ةرمثو ةرمث ءيش لكلو ٠ بونذلا كرت ءايحلا

 ناميالا نم ءايحلا ةلزنمو ٠ ءايحلاو لقعلاب الإ نيد دحال تبثي ال كلذكو

 مدع اذإو . ةميق هل نكي مل سأرلا دسجلا مدع اذإف } دسجلا ين سأرلا ةلزنمب

 © هيصاعم بنتجا هللا نم ىحتسا اذإ دبعلا نأل & ناميإب سيلف ءايحلا نيدلا

 نأ ملسم لكل يغبنيف رفكلا يف عقي ىتح يصاعملا يف عقي هللا نم حتسي مل اذإو

 ءاسنل او لاجرل ا نساحم نم هل لحم ال ايع هرصب ضغيو هللا نم يحتسي

 بعللاو وهللا ىلإ رظنلا بنتجيو اهيف ةبغرلا نيعب ايندلا ىلإ رظنلا نعو نايبصلاو
 . تاركنملا عيمجو

 ىتح هتروع رتسيو هللا مرح ام لك نع هتروع ظفحي نأ هيلع بجيو

 . هتروع ىللع سانلا نم دحأ نع عقت ال

 لوبلا نم ناسنالا ةجاح ءاضق دنع هسفن دهاعتي نأ هيلع بجي كلذك

 رظني الئل هدهج هتروع ظفحمو هسفن رتسي ءوضولل ءاجنتسال ١ دنعو . طئافغل او

 . هتروع ىلإ دحأ

 ةجاح دارأ اذإ ۔ مالسلا هيلع - يبنلا ناكو . هللا ىوقت ءايحلا لصأو

 . ضرألا نم وندي ىتح هبوث عفري ال ناسنالا

۔ ١١١ ۔





 رشع يناثلا بابلا

 عضاوتلا ف

 . نيحلاصلاو ءايبنالاو نينمؤملا قالخأ نم عضاوتلا نأ ملعا

 دابعو : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاقف عضاوتلاب نينمؤملا هدابع هللا حدم دقو

 اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا

 . (\)يامالس

 كحانج ضفخاو : ۔ مالسلا هيلع ۔ هيبنل ۔ىلاعت۔ لاقو

 . )٢( نينمؤملل

 7 مالسلا هيلع ۔ هنع ركذ ىتح عضاوتلا هقلخ نم مالسلا هيلع ۔ ناكو

 اكلم ايبن نوكأ نأو ادبع ايبن نوكأ نأ تريخو ضرألا نئازخ تيتوأ» : لاق هنأ

 ينباثاف ايبن ادبع نوكأ نأ ترتخاف عضاوت نأ مالسلا هيلع ۔ ليربج لإ امواف

 لخدي نم لوأو عفاش لوأو ضرالا هنع قشنت نم لوأ ينأ اذه ىلع ير

 . لي «ةنحلا

 هبجعيو ٠. امايق هيلإ سانلا لثمتي نأ هرس نم» : لاق هنأ لي هنع ركذو

 . «رانلا نم ادعقم أوبتيلف كلذب هنومظعي امايق هيلإ سانلا ماق اذإ

 ناقرفلا ةروس نم ٦٢ ةيآلا - ١

 رجحلا ةروس نم ٨٨ ةيآلا ۔ ٢



 لبقأ اذإ اوناكو & هنم بتي هلللا لوسر باحصأ ىلا بحأ دحأ نكي ملو

 هتيهارك نم نوملعي امل هيلإ مهنم دحأ موقي ال دوعق مهو ي يبنلا مهيلع
 . ةهتَي كلذل

 هباحصأو رفعج ىلإ لسرأ ةشبحلا كلم يشاجنلا نا : ربخلا يف ركذو

 ىلع اولخدف مهف رافكلا ءاذيإ رثك امل ةشبحلا ضرأ ىلإ ةكم نم اورجاه نيح
 { بارتلا نع هبجحي ءيش هتحت سيلو ضرألا ىلع اسلاج هودجوف يشاجنلا

 { ةلاحلا كلت ىلع هوأر نيح هسبلمو هلاح نم اوقفشأف ةقلخ بايث هيلعو

 ىأر املف هسبلمو هلاح نم كلذ لبق نوفرعي اوناك امل هلعف نم كلذ اوركنأو
 ۔ ىلاعت ۔ هللا نأ مكربخأو مكرسي امي مكرشبأ ينإ : مهل لاق مههوجو يف رييغتلا

 دق هللا نأ ينربخأف يل ريع مكضرأ وحن نم ينءاج دق ينإو ، مكيبن رصن دق

 لاقي داوب اوقتلاو ، نالفو نالف لتقو ، نالف رسأ دقو هودع كلهأو هيبن رصن

 كتحت سيلو بارتلا ىلع اسلاج كارأ ؛ كلملا اهيأ : رفعج هل لاقف . ردب هل

 هل لاقف . ةقلخلا بايثلا ةئيه كيلع ىرأو ،} بارتلا نع كبجحي ءيش

 هيلع ۔ ىسيع هدبع ىلع لزنملا ليجنالا هللا باتك يف دجن انإ : يشاجنلا

 نم مهل ثدحأ ام لك دنع اعضاوت هللا اوثدحي نأ هللا دابع ىلع اقح نأ مالسلا

 مهبجعأاف . عضاوتلا اذه تثدحأ هودع كلهأو .3 هيبن هللا رصن ايلف © ةمعن

 . هلوق نم كلذ

 فلاب ةلحلا هل ىرتشت ةفالخلا يلي نأ لبق زيزعلادبع نب رمع ناك دقلو

 ناك ةفالخلا يلو املف هيف ةنوشخ الول بوثلا اذه نسحأ ام : لوقيف رانيد

 : هل ليقف . هيف ةنويل الول هنسحأ ام : لوقيف مهارد ةسمخب بوثلا هل ىرتشي

 . هلل عضاوت نم سانلا ريخ : لاق ؟اذه لبق كبكرمو كسبلم نيأ

 ةعقر ةرشع اتنثا هيف ابوث سبلي ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع ناكو

 لمح ماشلا ىلإ رفسلا دارأ املو . مدأ نم اهدحأ } ىرخالا هبشت ةعقر اهيف سيل

 ذخأيو ةقانلا بكري رمع ناك . اهيلع نابقاعتي ةدحاو ةقان همالغ نيبو هنيب

۔ ١١٤ ۔



 ذخايو 6 مالغلا بكريو رمع لزني مث 6 خسرف رادقم ريسيو اهمامزب مالغلا

 . كلذك ايهبأد ناكو رمع بكريو مالغلا لزني مث خسرف رادقم اهمامزب رمع

 ةقانلا مالغلا بكرف بوكرلا ف مالغلا ةبون تناك ماشلا نم برق ايلف

 يف هلعن ذخأي رمع ناكف قيرطلا يف نيطلاو ءاملا هلبقتساف اهمامزب رمع ذخأو

 . هيقاس فصن ىلإ نيطلاو ءاملا يف ضوخي وهو ىرخالا هدي يف ةقانلا مامزو هدي

 ريمأ اي : هل لاقف ماشلا ىلع اريمأ ذئموي ناكو حارجلا نب ةديبع وبأ هيلإ جرخف
 نأ هركأ انأو كوقليل كيلإ نوجرخي اهءايظعو ماشلا لهأ ءاربك نإ ؛ نينمؤملا

 ايف مالسالاب هللا انزعأ موق انإ : رمح هل لاقن ةلاحلا هذه لثم لع تنأو كوقلي

 ماشلا ءايظع هاقلت ايلف . سانلا ةلاقم نم يلابن الو هريغ نم زعلا بلطن
 مكنإ : مهل لاقف . سانلا كاري يكل نوذربلا اذه بكرا : هل ليق اه ؤاربكو

 . ءايسلا ىلإ هعبصأب راشأو انهاه نم رمألاو انهاه نورت

 ىسوم يال الماع تنك : لاق يثراحلا دايز نب عيبر نع ىوريو

 هرمأي هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع هيلإ بتكف نيرحبلا ىلع يرعشالا
 تمدق املف ، اوعجري ىتح مهتاقث نم اوفلختسي نأو هلامعو وه هيلع مودقلاب

 ؟ نينمؤملا ريمأ ىلإ بحأ تائيهلا يأ دشرتست ليبس نب قرب اي تلقف اقرب تيتأ
 تثلو }© فوص ةبج تسبلو ث نيفراطم نيفخ تذغتتاف { ةنوشخلاب لإ امواف

 هيدي نيب انفصف ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع ىلع انلخد مث ءانكد ةمامعب يسأر

 ؟ تنأ نم : لاقف يناعدف يريغ ادحأ هنيع ذخات ملف بوصو انيف دعصو

 : تلق ؟ انلامعأ نم ىلوتت امو : لاق يثراحلا دايز نب عيبرلا : تلقف

 . ريثك : لاق . موي لك يف مهارد ةسمخ تلق ؟ قزرت مكف : لاق . نيرحبلا

 لضف ايف يل براقأ ىلع هيقابب دوعأو ائيش هنم توقتأ : تلقف ؟ هب عنصت اميف

 ىلإ تعجرف } كعضوم ىلإ عجرا ، ساب الف : لاق نيملسملا ءارقف ىلعف مهنم
 مك : لاقف لع الإ هنيع عقت ملف بوصو انيف دعص مث . فصلا نم يعضوم

 اعد مث }. تمكحتسا نآلا : لاق . ةنس نوعبرأو ثالث : تلقف ؟ كنس

۔ ٥١١_۔



 زبخب قاف هل تعوبت دق تنكو شيعلا نيلب دهع وثيدح يباحصأو ماعطلاب

 تلعجف . ديجاف لكا تلعجو كلذ نوفاعي يباحصأ لعجف راسكاو سباي

 ملو ضرالا يف تخس ينأ تينمت ةملك ينم تقبس مث مهنيب نم ينظحلي وهو رظنأ
 ولف كحالص ىلإ نوجاتحي سانلا نإ ؛ نينمؤملا ريمأ اي : تلقف . اهب ظفلا
 : لاق ؟ تلق فيك : يل لاقو ينرجزف . اذه نم نيلأ وه ماعط ىلإ تدمع

 لبق كل زبخيف نيحطلا نم كتوق ىلإ نينمؤملا ريمأ اي ترظن ول : لوقأ تلق
 . اضيرغ محللاو انيل زبخلاب ى ؤتو . كلذك محللا خبطيو . مويب كتدارإ

 قئالص نم باحرلا هذه انالم انئش ول ؛ عيبر اي : لاقو ةبرغ نكسف
 متبهذأ» : لاقف مهتاوهش موق ىلع ىعن ىلاعت ۔ هللا تيأر ينكلو كيابسو

 ينررقي نأىسوم ابأ رمأ مث“'أ«اهب متعتمتساو ايندلا مكتايح يف مكتابيط
 . مهريغ نيرخالاب لدبتساو يعضوم ىلإ تعجرف . ياحصاب لدبتسيو

 ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع يدي نيب رهاظلا هعضاوتب اذه عفتنا فيك رظناف

 هئاقب ببس ناكو كلذ هعفنف لكالاو مالكلاو سابللا يف عضاوتلا هل رهظأ نيح

 اهيأ تنأ عفتنت ال فيكف كلذ مهنم اورهظي مل نيذلا هباحصأ نود لمعلا ىلع

 هلو ةريرسلا ملاع ةزعلا بر نيملاعلا بر يدي نيب نطابلا كعضاوتب نيكسملا
 . ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاومسلا يف ءايربكلا

 رابخألا

 هلل دحأ عضاوت امو ازع الإ وفعي ادبع هللا داز ام» : لي هللا لوسر لاق
 هسفن عفر وه نإف هن اكسمي ةمكح هيلعو ناكلم هعمو الإ دحأ نم امو هعفر ال 1

 . «هعفرا مهللا : الاق هسفن عضو نإو هعض مهللا : الاق مث )٢( اهاذبج

 فاقحألا ةروص نم ٢٠ ةيآلا ۔ ١

 (اهابذج) حيحصلاو لصالا يف اذكه ۔-٦

 



 ريغ نم هعمج الام قفنأو ةنكسم ريغ يف عضاوت نمل يوط» : ةلي لاقو

 . (١)ءةمكحلاو هقفلا لهأ طلاخو فعضلا لمهأ محرو ةيصعم

 ملف ايبن اكلم وأ الوسر ادبع نوكأ نأ نيرمأ نب يبر ينريخ» : نيت لاقو

 عضاوت : لاقف يسأر تعفرف ليربج ةكئالملا نم يفص ناكو راتخأ ايهيأ ردأ

 . «الوسر ادبع : تلقف كبرل

 نم ةالص لبقأ امنإ) : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسوم ىلا 7 ىلاعت ۔ هللا ىحوأو

 يركذب راهنلا عطقو يفوخ هبلق مزلو يقلخ ىلع مظعتي ملو يتمظعل عضاوت
 . (يلجأ نم تاوهشلا نع هسفن فكو

 . «ىنفلا نبقيلاو عضاوتلا فرشلاو ىوقتلا مركلا» : نيت لاقو

 مه ايندلا يف نيعضاوتملل ىوط : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسيع لاقو

 نيذلا مه ايندلا يف سانلا نيب نيحلصملل يوط . ةمايقلا موي ربانملا باحصأ

 نيذل ١ مه ايندلا يف مهبولق ةرهطملل يوط { ةمايقلا موي سودرفل ١ نوثري

 . ةمايقلا موي تاجردلا ىلعأ يف هللا مهعفري

 لوأ وهو تمصلا ؛ بحأ نم الإ هلللا نهيطعي ال عبرأ» : يت لاقو

 . ايندلا يف دهزلاو ‘ عضاوتلاو {} هلللا ىلع لكوتلاو ٠ ةدابعلا

 . «ةعباسلا ءايسلا ىلإ هللا هعفر دبعلا عضاوت اذإ» : ةلي لاقو

 مكمحر اوعضاوتف ةعفر الإ دبعلا ديزي ال عضاوتلا نإ» : لي لاقو

 . «كللا

 متيأر اذاو ، مل اوعضاوتف يتما يف نيعضاوتملا متيأر اذا» : ةلي لاقو

 . «راغصو ةلذم كلذ نإف مهيلع اوربكتف نيربكتملا

 يراخبلا هاور ۔ ١

 ۔ ١١٧ ۔



 نيربكتملا ىلع ربكتلاو هلل عضاوت نيعضاوتملل عضاوتلا » : لاق ربخ يفو

 . «للل عضاوت

 راثآلا

 ىنغلاو } ىوقتلا يف مركلا اندجو : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق

 . عضاوتلا يف فرشلاو 0 نيقيلا يف

 نم هتعمس ولو هل داقنتو قحلل عضخت نا وه عضاوتلا : ليضفل ا لاقو

 . هتلبق سانلا لهجا نم هتعمس ولو ٠ هتلبق يبص

 نع يهتنيو هللا رماوأب رمتاي يذلا وه يدنع عضاوتملا : خسانلا لاق

 ةزعلا هذخات مل قتا هل ليق اذاو © نيدلا لزانم ىندا نع هسفن عفري الو { هيهاون

 . ملعا هللاو نيع ةفرط اهراغص الو يصاعملا رابك ىلع ميقي الو . مثالاب

 نمأ الو . هلل عض اوت نمل الإ ةعفر الو . هلل للذت نمل الا زع ال : لاقيو

 . هللا نم هسفن عاتب ا نمل الا عرو الو {. هللا فاخ نمل الا

 نع عضاوت نم : لاق ؟ لضفأ لاجرلا يا ناورم نب كلملا دبعل ليقو

 . ةردق نع ةرضملا كرتو . ةردق نع دهزو ةردق

 . هسفن فرعي ىتح دبعلا عضاوتي ال : ناميلس وب أ لاقو

 عضاوتو & بيصن عضاوتلا نم هل سيلف ةميق هسفنل ىار نم : لاقيو

 . هسفنب هتفرعمو هبرب هتفرعم ردق ىلع ناسنا لك

 . ربكتم وهف هنم رشأ وه نم قلخلا ف نا نظي دبعلا مادام ديزي وبا لاقو

ليلق ىزجيو . لمعلا ريثك نم عرولا ليلق ىزبي طابسأ نب فسوي لاقو



 . داهتجالا ريثك نم عضاوتلا

 ةمعنب كيلع تمعنا اذا» : مالسلا هيلع ىسيع ىلا هللا ىحوأ : ليقو

 . «كيلع اهمتا ةناكتسالاب اهلبقتساف

 ٠ لابحلا تخمش مالسلا هيلع عون موق هللا قرغأ ال : دهاجم لاقو

 . مالسلا هيلع حون ةنيفسل ارارق ىلاعت هللا هلعجف . يدوجلا عضاوتو

 ناك هيف عضاوتي مل مث ايلع وأ ابايث وأ الامج وأ الام ىطعا نم : ةداتق لاقو

 . ةمايقلا موي الابو هيلع

 . ادبا حلفي مل ةسايرلا بحا نم : ليضفلا لاقو

 باحصا ءارمألا ءارقو ٠ عضاوتو عوشخ باحصأ نمحرلا ءارق : لاقو

 . ربكتو بجع

 . اعضاوت هلامب كيلع ربكتلا يذ ىلع ربكتلا : ذاعم نب ىحي لاقو

 يف عضاوتلاو . حبقا ءارقفلا يفو ٠ حيبق مهلك قلخلا يف ربكتلا لاقو

 . نسحا ءاينغألا ينو 8 نسح مهلك قلخلا

 نم ءارقفلل عضاوتلاو ءاينغالا ىلع ربكتلا : كرابملا نبا لاقو

 . عضاوتلا

 اذا هيفسلاو عضاوت كسنت اذا فيرشلا : يكمربلا ذاعم نب ىجي لاقو

 . مظاعت كسنت

۔ ١١٩ ۔





 رشع ثلاثلا بابلا

 ةعانقلا ىف

 هنييحنلف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم احلاص لمع نم : ىلاعت هللا لاق
 . ةعانقلا ايندلا يف ةبيطلا ةايحلا : ريسفتلا لها نم ريثك لاق "'اأغةبيط ةايح

 هنبلسال ينعي . ("" «اديدش اباذع هنبذعأل» : ىلاعت هلوق يف ليقو

 . كلذ هب لعفي نا هللا لأسأ ينعي . عمطلاب هنولبالو ةعانقلا

 . "> «يدمعب نم دحال يغبني ال اكلم يل بهو : ىلاعت هلوق ينو
 . كئاضقب ايضار هيف نوكأو يلاكشأ نيب نم هب درفنا ةعانقلا يف اماقم يا

 يه : ليق 0 «انسح اقزر هللا مهنقزريل» : ىلاعت هلوق يفو
 . ةعانقلا

 هزعت : ليق 0}) ءاشت نم لذتو ءاشت نم زعت» : ىلاعت هلوق يفو
 . عمطلاب هلذتو ةعانقلاب

 لحنلا ةروس نم ٧ ةيآلا ۔ ١

 لمنلا ةروس نم ٢١ ةيآلا ۔ ٢

 «ص ه ةروس نم ٣٥ ةيآلا ۔٣٢

 جحلا ةروس نم ٥٨ ةيآلا ٤
 نارمع لآ ةروس نم ٢٦ ةيآلا ۔ ٥



 لمأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ» : ىلاعت هلوق يفو
 . راثيالاو ءاخسلاب «اريهطت مكرهطيو» عمطلاو لخبلا ينعي ١١) «تيبلا

 رابخألا

 هللا لوسر اي : لاقف تي يبنل ١ ل ا ءاح بلطمل ١ دبع نب سابعل ١ نأ يور

 ريثك نم ريخ كيفكي ليلق يبنلا مع اي سابع اي» : هللا لوسر لاقف ينلو
 . كي دري

 . اهيصححت ال ةراما نم ريخ اهيجنت سفن يبنلا مع اي سابع اي

 يزخ اهرخاو ةمالم اهطسوأو ةمادن اهلوأ ةرامالا يبنلا مع اي سابع اي

 . «ةمايقلا موي

 «ىنفي ال زنك ةعانقلا» : تي لاقو

 نكت اعنق نكو سانلا دبعأ نكت اعرو نك» : ةريره يال ةلي لاقو
 نم ةرواحم نسحأو انم ؤم نكت كسفنل بحت ام سانلل بحأو سانل ١ ركشأ

 . «بلقلا تيمت كحضلا ةرثك نإف كحضلا لقأو ايلسم نكت كرواج

 . «هب عنقو افافك هشيع ناكو مالسالل يده نمل يوط» : ةلي لاقو

 !"؛سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل» : ةلي لاقو
 سانلا اهيأ الا : لاقف بلطلا يف ةغلابلاو صرحلا ةدش نع ةلي ىهنو

 ىتح ايندلا نم دحأ بهذي نلو هل بتك ام الا دبعل سيل هنإف بلطلا يف اولمجا

 بازحألا ةروس نم ٣٣ ةيآلا ۔ ١

 ةري ره يأ نع ملسمو يراخبلا هاور ۔ ٦٢

 ۔ ١٢٢ ۔



 . «ةمغار يهو ايندلا يف هل بتك ام هيتأي

 الو اثلاث امهءارو ىفغتبال بهذ نم نايداو مدا نبال ناك ول» : آلي لاقو

 . «بات نم ىلع هللا بوتيو بارتلا الإ مدأ نبا فوج المي

 كدابع يا : لاقف لجو زع هبر لأس مالسلا هيلع ىسوم نأ يورو

 نم فصنا نم : لاق ؟ لدعأ مهياف : لاق . هتيطعأ امب مهعنقا : لاقف ؟ ىنغأ

 ينظع هلا لوسر اي لاقف ت يبنلا قا ايبارعا نأ : يراصنألا بويأ وبأ

 هنم رذتعت ثيدحب نثدحت الو . عدوم ةالص لصف تيلص اذا ,« : لاق زجوأو

 . «صانلا يديأ يف امم سايلا عمجاو 0 ادغ

 رالأآلا

 نم ناو ، ىنغ سايلا ناو رقف عمطلا نا : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاق

 : ارعش مهضعبلو مهنع ىنغتسا سانلا يديا يف امم سئي

 بضغاف كلام بلص مئارك ىلعو هلام ىف ءىرما ىلع نبضفت الو

 بغراف بئاغرلا يطعي يذلا ىلاو ىنفلا جراف ةصاصحخ كبصت اذاو

 : رخآ لاقو

 ردو توقايو بهذ هقوف فتح برلو رضي امو رومألا نم ءوسي ام نياع شاع نم
 رح تناو كاوه كلماو هضرت كشيعب عنقاف

 : رخآ لاقو

)يلخلا ليلخلا نع ىفابجت نا ليمج نظ نسح هللا يف يل



 رمعو هنم دبال قزر يل
 هنم دبال هلالا هاضق ام

 هنم كعرذن قيضي رمأ بر
 ملعب انعفتنا امو انملع دقو

 رورغ ةايحلا هذه امنإ

 انع ربدت نيح توملا ركذن

 هنع ضرعن مث قحلا فرعن
 انحرتسا لاحملا نم انعنق ول

 انقلخ ايف نولمعتسم نحن

 انيف رمالا بقاوع يرعش تيل
 ادارم دابعلا يف هلل نا

 : رخآ لاقو

 الاو ليلقلاب سفنلا عنق
 عاتم ةايحل ا هذه امنا

 : رخآ لاقو

 تامملا لوهو لاؤسلا لذل
 ايإهدحا دب ال ناك نإف

 : رخآ لاقو

 اميرك تلأس نإ قرعلا لأسا

 ادمح بسكي فيرشلا ليلقف
 دب لذلا نم نكي مل اذإف

 ةلذب ريبكلا كلالجا سيل

 ليلق هنم ريثكلاو يضقني
 ليوطلا ضيرعلا اذه ام ىلعو
 ليبس ةاجنلا ىلا هيف كل
 ليحرلا ناو اند دق هنأ

 لوقعلا نيأف اهب انعدخ دق

 لوهذ نحنف تلبقأ اذاو

 ليمن هنع نحنو هارنو

 ليلقلا ريثكلا نم انافكو

 لوقت ام انسوفن يف انل ام

 لوؤي انيف لآملا ام لإو

 ليحتسم هدارأ ام یىورسو

 اهيفكي ام قوف كنم تبلط
 اهيفطصي نم لوهجحلا هيفسلاو

 اليبو اعبط اندجو الكو

 اليمج ايشم توملا ىلا انيشم

 اراسيلاو ىنغلا فرعي لزي مل

 اراع بسكي عيضولا ريثكو

 ارابكلا تيقل نا لذلاب قلاف
 اراغصلا لجت نأ لذلا امنإ

۔ ١٢٤ ۔



 : رخآ لاقو

 امراع دلخيو اهعفاتم ىنفت ةلذم لاجرلل لئاسملا نإ

 امم كاضرو كينمت تلق : لاق ؟ ىنغلا ام : ءايكحلا ضعبل ليقو

 . ةعانقلا زعب هللا هايحأ نم الإ تاومأ ءارقفلا : ليقو

 . اعئاج ناك ناو ينغ عناقلا : روبزلا يفو

 نم اهف كلا مسق امب سفنلا ىضر ةعانقلا : يذمرتلا يلع نب دمحم لاقو

 . قزرلا

 . لصاحب سيل اييف عمطلا لاوزو ٠ دوجوملاب ءافتكالا ةعانقلا : لاقيو

 . ةعاطلا يف زعلا ٠ عضاوم ةسخ ف ءايشأ ةسمخ هللا عضو : : ليقو

 ىنفل او 6 يلاخ ١ نطبل ١ يف ةمكحل او ٠ ليلل ١ مايق يف ةبي او ٠ ةيصعملا ف لذل او

 . ةعانقلا يف

 . هنزح لاط سانلا يديا يف ام هانيع تعبت نم : ليقو

 . ريثكلاب فتكي مل ريسيلاب عنقي مل نم : ليقو

 . ةعانقلاب تفحتلا ام زيزع تنا : ليقو

 . لكلا ىلع لاطتساو ، لغشلا نم حارتسا عنق نم : ليقو

 . عمط اذا دبع رحلاو ، عنق اذا رح دبعلا ينب اي : هنبأل ميكح لاقو

 تعش نم ىلا جتحاو . هريمأ تنأف تئش نم ىلع لضفت : يلع نعو

 . هريظن تنأف تئش - تئش نمع نفتساو ٠ هريسا تناف

۔ ١٢٥ ۔



 : كلذ يف ضعب لاقو

 هريما تنأف افك امل دمف ةمعن كنم هتيلوا نمف لضفت

 هريسا تنأو ايندلا يف كريما هنإف هيلا اجاتحم تنك نمو

 هريظن تنا ضرأل ١ بطق ةمزا كلام وهو ىنغ ف هنع تنك نمو

 © ةعانقلا يف ىنغلا : تاملك عبرا ةراوتلا يف بوتكم هنأ نسحلا نعو

 . ةبغرل ١ كرت ف ةبحملاو . تاوهشل ١ ضفر ف ةيرحل او . ةلزعل ١ يف ةمالسلاو

 تعضو يفا ىسوم اي « : مالسل ١ هيلع ىسوم لا هلللا ىحوأ : ليقو

 نم اهنوبلطي مهو ، عوجلا يف ةمكحلا تعضو . عضاوم ةسمخ يف ءايشأ ةسمخ
 ىتمف لاملا يف هنوبلطي مهو . ةعانقلا يف ىنغلا تعضوو . نودجي ىتمف عبشل ا

 ىتمف نيقولخملا ةمدخ يف هنوبلطي مهو . يتعاط يف زعلا تعضوو ٤03 نودجي

 ىتمف ىوهلا بوكر يف هنوبلطي مهو ىوقتلا ف مركل ا تعضوو .3 نودجي

 . !نودجي ىتمف ايندلا يف اهنوبلطي مهو ةنحلا يف ةحارلا تعضوو .3 نودجي

 © توملل دادعتسالا : راربألا بقانم نم ثالث : تباث نب ديز لاقو

 . ايندلا تالاح يف هللا ىلا ضيوفتلاو ٠ فافكلاب ىضرلاو

 هتوهش لعج نمو . عفانلا ملعلا كلذف هاوه هملع بلغ نم : ليقو

 دقف ايندلا ضرغ نم ء يشب هبلق حرف نمو }. هلظ نم ناطيشلا رف هيمدق تحت

 .ةمكحلا أطخأ

 هب نيعتسي ملاع بلق . ءايشأ ةثالث : لاقف ىنغلا نع ميكح لئسو

 عم قزر امب ةعانقلاو ث هرقف مويل دوزتي هبر ةعاط يف رباص ندبو { هنيدل
 . سانلا نم سايالا

كيفكي ليلق مدآ نبا اي : يداني كلمو الإ موي نم ام : دوعسم نبا لاقو



 مل كل اهلك ايندلا تناك ول مدآ نبا ايا : لاق لجو زع هللا نا ىوريو

 ىلع اهباسح تلعجو توقلا اهنم كتيطعا انأ اذإف & توقلا الا اهنم كل نكي

 . (نسحم كيلإ اناف كريغ

 هوعو ذإ لدعب ءايلعلا بولق نم ملعلا بهذي ام : مالس نب هللادبعل ليقو

 . جئاوحل ا بلطو سفنل ا هرشو عمطل ا : لاق ؟ هولقعو

۔ ١٢٧ ۔





 رشع عبارلا بابلا

 عوجلا ةليضف يف

 مث ، ‘__ه «ع وجلاو فوخلا نم ءيشب مكنولبنلو» : ىلاعت هللا لاق

 ىلع باوثلا ليمجب مهرشبف { (" «نيرباصلا رشبو : ةيآلا رخآ يف لاق
 مهب ناك ولو مهسفنا ىلع نورثؤيو» : ىلاعت لاقو عوجلا ةاساقم ىلع ربصلا

 . "" يةصاصخ

 ر ابح ألا

 . «هنطب ألم نم ءايسلا توكلم لخدي ال» : ةلي لاق

 مكضفغب أو اركفتو اعوج مكلوطأ هللا دنع ةلزنم مكلضف او : يتك لاقو

 . «بورش لوكأ مو ؤن لك هللا دنع

 : لوقي ايندلا يف همعط لق نمب ةكئالملا يهابي هللا نإ» : لتم لاقو

 يتكئالم اي اودهشا ايهكرتف ايندلا يف بارشلاو ماعطلاب هتيلتبا يدبع ىلا اورظنا
 . ةنجلا يف اجرد اهب هتلدبأ الا اهعدي ةلكا نم ام

 ةرقبلا ةروس نم ١٥٥ ةيآلا - ١

 ةرقبلا ةروس نم ١٠٥ ةيآلا ۔ ٢

 رشحلا ةروس نم ٩ ةيآلا ٢

 ۔ ._١٢٩



 بلقلا نإف بارشلاو ماعطلا ةرثكب بولقلا اوتيمت ال : زهت لاقو

 «!ءاملا هيلع رثك اذإ تو ع رزلاك

 ضغبأ نأو ةرخآلا يف عبشلا لهأ مهايندلا يف عوجلا لها» : لي لاقو

 هل تناك الإ اهيهتشي ةلكأ دبع كرت امو () ألملا نومختملا هللآ ىلإ سانلا

 . «هجرد

 ءءاعمأ ةعبس يف لكأي قفانملاو دحاو ىعم يف لكأي نم ؤملا» : ةلي لاقو
 نم ؤملا ةوهش لاثمأ ةعبس هتوهش نوكت وأ نم ؤملا لكأ فاعضأ ةعبس لكاي يأ

 ماعطلا لبقت يتلا يه ةوهشلا نأل ةوهشلا نع ةيانك (")اعملا نوكيو

 . نمؤملا اعم ىلع قفانملا اعم ددع ةدايز ىنعملا سيلو اعملا هذخاي ايك هذخأتو

 ىلع لدي نيمسلا نأل نيمسلا ربحلا ضغبي هللا نأ بوتكم ةاروتلا يفو

 . هلجالو ربحلاب اصوصخ حيبق كلذو لكال ا ةرثكو ةلفغلا

 . نيمسلا ءىراقلا ضغبي هللا نا : دوعسم نبا لاق

 . صربلا ثروي عبشلا لع لكالا نأ : ربخلا يفو

 اوقيضف مدلا ىرح مدا نبا نم يرجيل ناطيشلا نا : لسرم ربخ يفو

 . شطعلاو عوجلاب هيراج

 . «جرفلاو نطبلا فافع هللا ىلإ فافعلا بحأ »: الاي لاقو

 راثآلا

 امو ، هنيد طبض دقف هنطب طبض نم : لاق هنا ديز نب دحاولادبع نع

 مهماسجاو مهنوطب تالتما نيذلا يأ ۔ ١

 ةدعملا ينعي ۔ ٢



 . ةمايقلا موي ىلإ مكتيلب يهو هلكا الإ مدآ مكيبا ةيلب تناك

 يف نتن ةايحلا يف لقث اهنإف ةنطبلاو كايإ : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاقو
 . تامملا

 تسرخو . ةركفلا تمان ةدعملا تألتما اذإ ينب اي : هنبال نامقل لاقو

 . ةدابعلا نع ءاضعألا تدعقو . ةمكحلا

 . ماعطلا نم تعثلم ةدعم ةمكحلا نكست ال : يرصملا نونلا وذ لاقو

 . نطبلا عبش لقعلا !دصو 3 أدص ءيش لكل : ينارادلا لاقو

 رجش هبلق يف سرغ تاوهشلاب حراوجلا ىضرأ نم : قارولا لاقو
 . تامادنلا

 هيف تحرط اذإف . ةمعطألا عمجي عضوم ةدعملا : دواد نب دمحم لاقو

 تاهبشلا اهيف تحرط اذاو . ةحلاصلا لامعألاب ءاضعألا تردص لالحلا

 هللا نبو كنيب ناك مارحلا هيف تحرط اذاو ٠ ىلاعت هللا ىلا قيرطلا كيلع هبتشا

 . (عئاجلا ركذاف تعبش اذاو ىلاعت هللا قتا) : ةاروتلا يفو

 تلعجو . عوجحل ا يف ملعل او ةمكحلا تعضو : ىرتشتلا لهسم لاقو

 . عبشلا يف لهجلاو ةيصعملا

 . لالحلا كرت يف ىوهلا ةفلاخم نم لضفأ ءيشب ىلاعت هللا دبع ام : لاقو

 ايهنيب روجف لك سأرو ، عوجلا ضرألاو ءايسلا نيب رب لك سأر : لاقو
 . عبشلا

 اهللذو . شطعل او عوجلاب : لاق ؟ سفنل ١ ديقأ ديق ياب ميكح لئسو

۔ ١٣١ ۔



 كرتب اهرسكاو . ايندلا لجرا تحت اهعضوب اهرغصو . زعلا كرتو ركذلا لامخإب
 فالخب اهيحصاو . اهيلع ءوس ماودب اهتافآ نم حجناو ‘ اهرهاظ نع ءارقلا يز

 . اهاوه

۔ ١٣٧٢ _۔



 رشع سماخلا بابلا

 قلخلا نسح ف

 . ميظع نيد يا } » ميظع قلخ ىلعل كناو : ىلاعت هللا لاق

 هيلع ينثي مل مث هب هصخ امب ةلقم هيبن صخ ىلاعت هللا نا : يلع وبأ لاق

 ىلعل كناو : لئاق نم زع لاقف هقلخب هيلع ىنثأ ام لثمب هلاصخ نم ءيشب

 . «ميظع قلخ

 ىفتكاو نينوكلاب داج هنأل ميظعلا قلخلاب هفصو : يطساولا لاقو

 . هللاب

 رابخألا

 هجولا طسبب مهوعسف مكلاومأب سانلا اوعست مل مكنا» : ةلي لاقو
 . )٢) «قلخلا نسحو

 «قالخألا نساحم ممتال تثعب امنإ » : يتي لاقو

 ملقلا ةروص نم ٤ ةيآلا ۔ ١

 ةحام نباو يذمرتلا هاور ۔ ٢



 . «رانلا همعطين هقلخ الو ءىرما قلخ هلللا نسح ام» : هت لاقو

 . «قلخلا نسح ءرملا ةداعس نم » : لاقو

 فرشو ةرخآل ١ تاجرد ميظع هقلخ نسحب غلبيل دبعل انا» : نبي لاقو

 لفسا هقلخ ءوسب غلبيل هنأو ةدابعلا فيعضل هنأو ۔ هلعل ۔ نأو لزانملا

 . «منهج كرد

 اريخ هب هللا دارا نمف لجو زع هللا نم حئانم قالخألا هذه» : لي لاقو

 . «عوس قلخ هحنم ۔ هلعل ۔ هنم ارش هب دارأ ناو انسح هقلخ لعج

 رايدلا - هلعل - ايندلا نارمعي راوجلا نسحو قلخلا نسح : لت لاقو

 . رامعألا ف ناديزيو

 افانكا نوثطوملا اقالخا مكنسحأ يلإ مكبحاب مكربخا الأ» : فلي لاقو

 . «نوفلؤيو نوفلاي نيذلا

 الا مكنيدل حلصي الو هسفنل نيدلا اذه صلختسا هللا نا» : تي لاقو
 ؟ م ؤشل اام هللا لوسر اي ليقو » اي مكنيد اونيزف الأ قلخل ١ نسحو ءاخلا

 ٠. «قلخلا ءوس » : لاق

 راثآلا

 !نآرقلا هقلخ» : ةلي هللا لوسر ناك : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 . »١“ «نيلهاجلا نع ضرعاو فرعلاب رماو وفعلا ذخ : لجو زع هلوق

 ةدش نم مصاُي الو مصاخي ال نا ميظعلا قلخلا امنإ : يطساولا لاقو

 فارعألا ةروس نم ١٩٩ ةيالا - ١

 ۔ ١٣٤



 . ىلاعت هللاب هتفرعم

 © تانسحلا نم ريثك اهعم عفني ال ةئيس قلخلا ءوس :: ذاعم نب ىح لاقو

 . تائيسلا نم ريثك اهعم رضي ال ةنسح قلخلا نسحو

 . قازرألا زونك قالخالا ةعس يف اضيا لاقو

 6 ىذال ١ فكو ٠ هجول ١ طسب قلحلا نسح : ي صبل ١ نسحل ا لاقو

 . ىدنلا لذبو

 ومفجم الو ٠ عنمي الو ٠ ملظي ال ن ا ٤ قلخحل ا نسح ةمالع : ميكح ل اقو

 . ربص يلتبا ناو ٠ ركش عنم ناو . رفغ ملظ نإف ‘ ادحأ

 . ابيرغ مهنيب اميفو . ابيرق سانلا نم نوكي نا قلخلا نسح : ليقو

 رجض الب قحل ا ءاضقو قلخلا ءافح نم كيلع دري ام لوبق قلخل ا : ليقو

 . قلق الو

 قلط ،} بناجلا نيل . ةكيرعلا لهس نوكي نأ قلخلا نسح : ليقو

 . ةملكلا بيط ٠ روفنلا ليلق ٠ هجولا

 نيل نيه لك ةنجلا لها» : لاقف فاصوألا هذه لي هللا لوسر نيب دقو

 . «قلط لهس

 الإ كتايح مايأ يف ينوعدت ال نا تدرا نا): ىسوم ىلا ىلاعت هللا ىحوأو

 هلوق ينو(قلخلا نسحب كيلع معن كل تلق الإ ةمايقلا يف ينلاست الو & كتبجأ `

 3 قلخلا ةيوست ةرهاظلا 0١١ «ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو : ىلاعت

 . قلخلا ةيوست ةنطابلاو

 نامقل ةروس نم ٢٠ ةيآلا - ١

 ۔ ١٣٥ _۔



 نا نم يلإ بحا قلخلا نسح ارجاف ينبحصي نال : ليضفلا لاقو
 . قلخلا ع يس دباع ىنبحصي

 . كريغ قلخ ءوس ىلع كرصب عوقو كقلخ ءوس نم : ليقو

 ٥5 هسفن بذع هقلخ ءاس نمو . هندب مقس همه رثك نم : يشرقل ا لاقو

 لق نمو . هتبيه تلق هكحض رثك نمو 3 هتعورم تطقس لاجرلا ىحال نمو

 . هبلق تام هعور

 . ةيصعم نكت ل ام سانل ١ ةقف اوم : لاقف ؟ قلخل ١ نسح ام لئسو

 قلخلا : لاق ىلب : اولاق ءادلا ءاودأب مكربخأ الأ : فنحألا لاقو

 رسيلا يف هقئالخ تمرك نم لاجرلا ريخو .3 ءىذبلا ناسللاو 0 ءىندلا
 . ره ذلا رمغت هن اوخال هرغي ملو ٠ رقفل ا هلذي ملو ٠ ينغل ا هرطبي ملو ٠ رسعل او

 ؟ ريخ ناسنالا نم لاصخلا يأ تبأ اي : هيبأل ميكحلا نامقل نبا لاقو

 تناك اذإف . لاملاو نيدلا : لاق ؟ نيتنثا تناك اذإف : لاق نيدلا : لاق

 نيدلا : لاق ؟ اعبرا تناك اذإف : لاق ءايحلاو نيدلاو لاملا : لاق ؟ ثالث

 لاملاو نيدلا : لاق ؟ اخ تناك اذإف : لاق . قلخلا نسحو ءايحلاو لاملاو

 تعمتحا اذإ ينب اب لاق ؟ اتس تناك اذإف : لاق ءاخسلاو قلخلا نسحو ءايحلاو

 . ءىرب ناطيشلا نمو ىلاعت هلل يقت وهف سمخلا لاصخلا هذه يف

 هملع لق نإو تاجردلا العا ىلإ دبعلا عفرت عبرا : دينحلا لاقو

 . ناميالا لامك وهو قلخلا . نسحو ءاخسلاو عضاوتلاو ملحلا . هلمعو

 مكمركا نإ هباتك يف هللا نيب ام : لاق ؟ مركلا ام سابع نبا لئسو

 اقالخا مكنسحا : لاق ؟ بسحلا ام هلعل هل ليقو () «مكاقتأ هللا دنع

 تارجحلا ةروس نم ١٣ ةيآلا - ١

 ۔ ١٣٦ ۔



 . ابسح مكلضفا

 . قلخلا نسح مالسالا ساسأو ٠ ساسأ ناينب لكل : ليقو

 الإ هلنب ملو ٠ قلخلا نسحب الا عفترا نم عفترا ام : ءاطع نبا لاقو

 . قلخلا نسحب هراثآ نوكلاسلا ىلاعت هللا ىلإ قلخلا برقأ زلتَي ىفطصملا

 بلطو ٠ مراحملا بانتجا : ثالث يف قلخلا نسح : لع لاقو

 . لايعلا لع ةحسوتلاو © لالحلا

 5 منأملا كرتو ، مزاوللا ءاضق : عبرا يف قلخلا نسح : خسانلا لاقو

. لايعلا ىلع ةعسوتلاو ، لالجلا وذ ةعاط يف لالحلا بلطو





 رشع س ٥ اسل ١ ب ابل ١

 قدصلا ىف

 هنلا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم : ۔ىلاعت۔ هللا لاق

 . () « هيلع

 رابخألا

 يدهي ربلاو ربلا ىلإ يدهي قدصلا» : ۔ هيلع هللا تاولص ۔ يبنلا لاق

 يدهي بذكلا ناو . اقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصيل لجرلا نأو ةنجلا ىلإ

 هللا دنع بتكي ىتح بذكيل لجرلا نأو رانلا ىلإ يدهي روجفلاو روجفلا ىلإ
 «اباذك

 ةنامألاو ءايحلا ؟ هجراف لاصخ تالث كيخأ نم تيأر اذإ» : ايت لاقو

 . «هجرت الف هرت مل اذإو قدصلاو

 فرعي فيك» : ۔ مالسلا هيلع ليربج لاق ةلي يبنلا نأ رباج ركذو

 بازحالا ةروص نم ٢٣ ةيآلا ۔ ١

 ۔ ١٣٩ _۔



 يتلا لامعالا نع مهكاسمإب نوقداصلا فرعي : لاق «؟ بذاكلا نم قداصلا

 هللا دعوأ يتلا لامعالا مهكاهتناب نوبذاكلا فرعيو . رانلا اهيلع هللا دعوأ

 . رانلا اهيلع

 قحلا لوق» : لاقف لامكلا نع لئس ة يبنلا نأ سابع نبا ىورو

 . «قدصلاب لمعلاو

 6 ءايحلاو 6 قدصلا ٤ حبر دقف هيف نك نم عبرأ : سابع نبا لاق

 . ركشلاو 3 قلخلا نسحو

 ىلع اوبذك نيذلا ىرت ةمايقلا مويو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف يروثلا لاقو
 اونوكي ملو ىلاعت ۔ هللا ةبحم اوعدا نيذلا مه لاق 0_«ةدوسم مههوجو هلا

 دنع هتقدص هتريرس يف ينقدص نم) : دواد ىلا - هناحبس ۔ هلللا ىحوأو

 . (هتينالع يف نيقولخملا

 تحص اذإ اهنأ لاصخ ثالث لع ء ءاهقفلاو ءايلعلا عمجأ : مهضعب لاقو

 ةعدبلا نم صلاخلا مالسالا ؛ ضعبب الإ اهضعب متي :7 ةاجنلا اهيفف

 . معطملا بيطو .} لامعألا يف ۔ ىلاعت هلل قدصلاو ، ىوهلاو

 افرح نيرشعو نينثا ةاروتلا ةيشاح ىلع تدجو : هبنم نب بهو لاقو

 عفنأ زنك ال : يهو اهنوسرادتيو اهنوأرقيف نوعمتجي ليئارسا ينب ءاحلص ناك
 ١٨5 بضغلا نم عضوأ بسح الو ٦ ملحلا نم حبرأ لام الو 0 ملعلا نم

 نم زعأ فرش الو . لهجلا نم نيشأ قيفر الو ، لمعلا نم نيزأ نيرق الو

 ، ركفلا نم لضفأ لمع الو . ىوهلا كرت نم رفوأ مرك الو . ىوقتلا
 نم نيلأ ءاود الو ،. ربكلا نم ىزخأ ةئيس الو } ربصلا نم ىلعأ ةنسح الو

 رمزلا ةروس نم ٦٠ ةيآلا - ١

 ۔ ١٤٤ ۔



 ليلد الو } قحلا نم لدعأ لوسر الو 0} قرخلا نم عجوأ ءاد الو ، قفرلا

 ‘ عمجل ا نم ىقشأ ىنغ الو . عمطلا نم لذأ رقف الو & قدصلا نم حضوأ

 نم نسحأ ةدابع الو 0 ةفعلا نم انهأ ةشيعم الو . ةحصلا نم بيطأ ةايح الو

 “©٥ تمصلا نم ظفحأ سراح الو . ةعانقلا نم ريخ دهز الو . عوشخل ١

 . توملا نم برقأ .بئاغ الو

 نم شحوتسا قدصلاب ۔ ىلاعت ۔ هللا لماع نم : ثراحلا نب ريشب لاقو

 . رانلا

 تفرمل اقداص تنك ول : لاقف . اقداص تيأر ام : ميكحل لجر لاقو

 . نيقداصلا

 ةثالث ىلع اينبم ۔ ىلاعت ۔ هللا نيد اندجو : لاق ينانكلا يلع نب دمحم نعو

 ىلع لدعلاو ٠ حراوجلا ىلع قحلاف ٠ لدعلاو قدصلاو قحلا ىلع ٤ ناكرأ

 . لوقعلا ىلع قدصلاو . بولقلا

 . ةينالعلاو رسلا يف قحلا ةقفاوم قدصلا : ةفرعملا لهأ لاقو

 ةسارحو هينعب ال ايع ناسللا ةظفاحم قدصلا : هللادبع نب لهس لاقو

 . هللا رمأ ةفلاخم نع حراوجلا رئاس

 ريغب هحراوج لغش نمو . قدصلا مرح هينعي ال امب ملكت نم : لاقو

 . عرولا مرح هلللا رمأ ام

 . ةكلملا نطاوم يف قحلاب لوقلا قدصلا : نيملكتملا ضعب لاقو

 لضف وأ . هيدؤي ضرف يف الإ هارت ال قداصلا : صاوخلا ميهاربإ لاقو

 . هيف لمعي

 . هعطق الإ ءيش ىلع عضو ام هلللا فيس قدصلا : نونلا وذ لاق

۔ ١٤١۔



 يذلا وه قداصلا : لاقف قدصلا ةمالع نع يبساحملا ثراحلا لئسو

 © هبلق حالصا لجأ نم قلخلا بولق يف هل ردق لك ىلع جرخ ول يلابي ال

 سانلا علطي نأ هركي الو . هلمع نم رذلا ليقاثم للع سانلا عالطا بحم الو

 سيلو مهدنع ةدايزلا بحم هنأ ىلع لدت كلذ ةيهارك نإف هلمع نم ءيسلا لع

 . نيقيدصلا قالخأ نم اذه

 . تقؤملا ضرفلا هنم لبقي ال مئادلا ضرفلا د ؤي ل نم : مهضعب لاقو

 . قدصلا : لاق ؟ مئادلا ضرفلا امو : ليق

 ءيش لك يف اهب رصبت ةيفاص ةارم كاطعأ قدصلاب هللا تبلط اذإ : لاقو

 . ةرخآلاو ايندلا بئاجع نم

 بذكلا عدو كعفني هنإف كرضي نأ فاخت ثيح قدصلاب كيلع : ليقو

 . كرضي هنإف كعفني هارت ثيح

 له و مهميعن ف ميعنل ١ له أ كراشي نأ بحأ نم : دمحم نب رفعج لاقو

 . قدصلاب هيلعف مهلاومأ يف لاومألا

 ناسللا قدص اهفرشأ تدجوف ناسنالا لاصخ تنحتما ينإ : ثيدحلا

 نم هللا ىلا بحأ ةغضم نم امو هقالخأ مركاب عجف هقطنم قدصلا مدع نمو

 ناك اذإ ۔ هنم هلعل ۔ هللا ىلإ ضغبأ ةغضم نم امو اقودص ناك اذإ ناسللا

 . ابوذك

 . هتزئاج هللا نم ىضرلا ناك هليبس قدصلا ناك نمو

 ىلع هتبيه عقتو هتي ؤر هللا كركذت نم ةبحصو تمصلاب كيلع : ليقو

 . هلوق ناسلب ال هلعف ناسلب كظعي كبلق

۔ ١٤٢ ۔-



 رشع عب اسلا ب ابل ١

 نيميلاو بذكلا يف

 . «قافنلا باوبأ نم باب بذكلا نإ» : نت لاق

 تنأو اقدصم هب كل وه اثيدح كاخأ ثدعحت نأ ةنايخ تربكد» : ةلي لاقو

 . «بذاك هب

 هللا دنع بتكي ىتح بذكلا ىرحتيو بذكي دبعلا لازي ال» : لي لاقو
 . )١( «اباذك

 هللا لحأ دق ؛ هللا لوسر اي : ليقف «راجفلا مه راجتلا» : لي لاقو

 . ( نوبذكيف نوثدحمو ٠ نوملايف نوفلحي مهنكلو ؟ معن ه : لاق عيبل ١

 ناملا ؛ مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث» : لي لاقو

 «هرازإ لبسملاو ‘ رجافل ١ فلحلاب هتعلس قفنملاو ٠ هتيطعب

 يف تناك الإ ةضوعب حانج لثم اهيف لخدأف فلاح فلح ام» : ةلي لاقو

 . «ةمايقلا موي هبلق

 دوعسم نب هفادبع نع ملسم هاور ۔ ١

 ۔ ٣٤١_۔

 



 ليو هل ليو موقل ا هب كحضيل بذكيف ثدح يذلل ليو « : بتي لاقو

 . «هل

 3 هللاب كارشالا ؛ رئابكلا ربكاب مكئبنأ الأ» : اثكتم ناكو ةلي لاقو

 . ") روزلا لوقو الا : لاقو دعق مث . نيدلاولا قوقعو

 نم ليم ةريسم كلملا هنع دعابتيف ةبذكلا بذكيل دبعلا نا» : نبت لاقو

 . (هب ء اح ام نتن

 ؟ يه امو : اولاق «ةنجلاب مكل لفكتأ تسب لإ اولفكت» : ةلي لاقو

 نمتئإ اذإو ، فلخي الف دعو اذإو ١ بذكي الف مكدحأ ثدح اذإ» : لاق

 . «مكجورف اوظفحاو . مكيديا اوفكو ، مكراصب أ اوضغو 53 نوخي الف

 © بذكلا هقوعل اماف ؛ اقوشنو اقوعلو الحك ناطيشلل نإ» : ةلي لاقو

 . _ مونلاف هلحك امأو . بضفغلاف هقوشن امأو

 قح ريغب ملسم ءىرما لام اهب عطقيل مثإب نيمي فلح نم» : ةي لاقو
 . !نابضغ هيلع وهو ةمايقلا موي ۔ ىلاعت ۔ هللا يقل

 ةلصخ لكد» : ةلي لاقو . اهبذك ةبذك يف لجر ةداهش در ةلي هنأ يورو

 . «بذكلاو ةنايخلا الإ نمؤملا اهيلع ىوطي وأ عبطي

 راثآلا

 نم ةلي يبنلا باحصأ دنع دشأ قلخ نم ناك ام : ةشئاع تلاق

 هنع هلا يضر ركب يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ۔ ١

 ۔ ١٤٤ ۔



 اهنم ۔ لجو زع ۔ هلل ثدحا دق هنأ ملعي ىتح هردص نم لحني ايف بذكلا

 . ةبوت

 : لاق ؟ المع ريخ كد ابع ي أ ؛ بر اي : مالسل ا هيلع _ ىسوم لاقو

 . هجرف ينزي الو . هبلق رجفي الو {. هناسل بذكي ال نم

 ايع روفصعلا محلك يهش هنإف بذكلاو كايإ ؛ ينب اي : نامقل لاقو

 . هبحاص هيلقي ليلق

 ةمادن ةمادنلا رشو & بوذكلا ناسل هللا دنع اياطخلا مظعأ : لع لاقو

 . ةمايقلا موي

 امهدحأ جرخي ىتح بلقلا يف ناكرتعي بذكلاو قدصلا : كلام لاقو

 . هبحاص

 تضرع الإ بيطخ نم ام بتكلا ضعب يف تارق : رانيد نب كلام لاقو

 هاتفش تضرق ابذاك ناك نإو ]“ قدص اقداص ناك نإف . هلمع لع هتبطخ

 . تبن ضرق ايلك ران نم نيضرقمب

۔ ٥٤١_۔





 رشع نماثلا بابلا

 لومخلا ةليضفو ةل زعلا يف ١

 رابخألا

 نيتايل» : للقي هللا لوسر لاق : لاق ۔ هنع هللا يضر ۔ دوعسم نبا نع

 نمو ٠ ةيرق ىلإ ةيرق نم رف نم الإ هنيد نيد يذل ملسي ال نامز سانلا ىلع

 كلذ ىتمو : اولاق «غوري بلعثلاك رحج ىلإ رحج نمو & قهاش ىلإ قهاش
 نامزلا كلذ ناك نإف هللا يصاعم الإ ةشيعملا لنت مل اذإ» : لاق ؟ هللا لوسر اي

 ؟ جيوزتلاب انترمأ دقو ؛ هللا لوسر اي كلذ فيكو : اولاق «ةبوزعلا تلح
 هل نكي مل نإف { هيوبأ دي ىلع لجرلا كاله ناك نامزلا كلذ ناك اذإ هنإ» : لاق

 هتبارق يدي ىلعف دلو الو ةجوز هل نكي مل نإف { هدلوو هتجوز يدي ىلعف ناوبأ
 فلكتيف ةشيعملا قيضب هنوريعي» : لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ فيكف : اولاق
 . «ةكلملا دراوم هودروي ىتح قيطي ال ام

 فرع نمب ءالبلا صخد» : ةلي هللا لوسر نع دمحم نب رفعج نعو

 . «هوفرعي مل نم مهيف شاعو سانلا

 . ؛عماطلا مهرارشو ٦ عناقلا نينمؤملا رايخ» : ۔ مالسلا هيلع ۔ لاقو

۔ ٧٤١_۔



 يف نك : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسيع ىلإ ىحوأ ۔ ىلاعت هللا نأ يورو
 . ةدابعلا تحت ضراألاك ملحلابو ، ريطلا يف ةماهلاك سانلا نع ةلزعلا

 اذإف رجافلاو رابلا ىلع علطت سمشلاك ةمحرلابو ، يراجلا ءاملاك ءاخسلابو
 . ةنجلا يف ةكئالملا عم ريطت نيحانج كتيطعأ عبرألا هذه تمزلأ

 يدنع سانلا طبغأ نأ اوملعا» : ةي يبنلا نع سابع نبا نع

 هلل ةالصلا عم ركشلاو نيقيلا نم ظح ميظعو لاحلا فيفخلا ةمايقلا موي المع

 يف هيلإ راشي ال دصق ىلع سانلا عم ناكو ةينالعلاو رسلا يف اريثك هللا ركذو

 . «افافك هشيع ناكو عباصالاب ايندلا ف الو نيدلا

 هل هب ؤي ال نيرمط يذ ربغأ ثعشأ لك ةنجلا لهأ نا : رخآ ربخ يفو

 اذإو ، اوحكني مل ءاسنلا اوبطخ اذإو مهف نذؤي مل ءارمألا ىلع اونذاتسا اذإ نيذلا

 موي هرون مسق ول هردص يف لجلجتت مهدحأ جئاوح ٠ مهل تصني ل اولاق

 . مهعسول سانلا ىلع ةمايقلا

 ظح وذ { لاخلا فيفخ . نم ؤم دبع هلللا ءايلوأ طبغأ نإ : رخآ ربخ يفو

 هيلإ راشي ال سانلا يف اضماغ ناكو ، رسلا يف هبر ةدابع نسحأ . ةالص نم

 تلجع : لاق هللا لوسر اي دعب مث : ليق كلذ ىلع ربص نمف عباصالاب

 . هيكاوب تلقو . هثارت لقو . هتينم

 . «ءوسلا ءاسلج نع ةدحولاب اوسناتسا» : نبت لاقو

 ىبوطف ابيرغ دوعي ىتح ةعاسلا موقت الو ابيرغ ادب مالسالا نإ» : لاقو

 . «ءابرغلل

 مل اوباغ اذإو اوفرعي مل اورضح اذإ نيذلا ءايقتألا مكريخ» : لاقو

 . «اودقفي

 ىلع مسقأ ول فعضتم فيعض لك ؛ ةنجلا لهأ ىلع مكلدأ الا» : لاقو

۔ ١٤٨ ۔



 . «ضاوخ ربكتسم لك رانلا لهأو ٠ هرباأل هللا

 مهسو ؤر ةثعشلا ءايفخالا ءايقتألا بحي هللا نإ» : لاق هنأ ةلي هنعو
 اوبطخ اذإو مهل نذؤي مل ءارمألا ىلع اونذأتسا اذإ نيذلا مهنوطب ةصيمخلا

 . مهيلإ رشي مل اودهش نإو اودقفي مل اوباغ نإو اوجوزي مل تاينغلا

 همسق ربال هيلع مسقأ ول هبر ىلع ميركلا هنأ اما مهايند يف ايندلا لهأ

 . اودهشي مل اوتام نإو

 رهاظ ءايسلا يفو ٠ رتاف ضرألا يف مهركذو مهربخ ءال ؤه نأ 7

 اوناك هللا ةمحر يف ةرضان ةرهاز مهسو ؤر ادغو ، مهسو ؤر ةثعش ايندلا يف اوناك
 اذإ اوناك } نونمتيو نوهتشي امم ةنحلا يف عابش ادحو . نوطبل ا صامخ اين ذلا ف

 لوقيف ةنجلا باوبأ نوعرقي ادغو {} مهل نذؤي مل ايندلا يف ءارمألا ىلع اونذاتسا

 3 مكررسو مكرودو مكروصق ىلإ اولخدا نمحرلا ءايلوأب ابحرم : ناوضر مهف

 هتماركو هللا ةنج ف ةحابم مه نعلا روح ادغو اوجوزي ملف ايندلا راد يف اوبطخ

 عم مه ؤامسأ .3 اودقفي مل ايندلا يف اوباغ نإو { اذكو اذك املاح نم ءاروحلا

 ايندلا لهأ مهزئانج دهشي مل اوتام نإو ث مهبولق يف ةحنجأ لوحت ةكئالملا

 7 ةمحرب مهرشبتو مهروبق يف مه دسوتو مهعيشتو مهزئانج دهشت ةكئالملاو

 . اليوط ةرخال ١ يف اومعنو . اليلق ايندلا ف اوربص

 راثآلا

 هسنآ ةعاطلا زع ىلإ ةيصعملا نم دبعلا لقني نأ هللا دارأ اذإ : ليقو

 دقف كلذ يطعأ نمف ©١ هسفن بويع هرصبو . ةعانقلاب هانغأو ٠ ةدحولاب

 . ةرخآلاو ايندلا ريخ يطعأ

۔ _ ١٤٩



 . ةلزعلا نم مكظحب اوذخ : لاق ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع

 . ءوسلا طيلخ نم ةحار ةلزعلا يف : لاقو

 . ةمالسلا ةلزعلا يف نإف ريخ سانلا ةطلاخم يف ناك نإ : لوحكم لاقو

 يف اهنم ةعست ؛ ءازجأ ةرشع ةيفاعلا : لاقي ناكو : درولا نب بهو لاقو

 . سانلا نم برهلا يف رشاعلاو ء تمصلا

 رهظ اوبكر ام مهنإف & سانلا اورذحاو ةجاحلا اوقتا : ءادردلا وبأ لاقو

 . هوبرض الإ نمؤم بلق الو { هورقع الإ داوج رهظ الو . هوربدأ الإ ريعب

 لالحلا لكأ حصي الو ، لالحلا لكأب الإ ةولخلا حصت ال : لهس لاقو

 . ۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هللا قح ءادأب الإ

 . سانل ١ رش نم هلل اب ذعتسا : هنب ال ن امقل ل اقو

 هسفنو هرصبو هجرف فكي هتيب لجرلا ةعموص معن : ءادردلا وبأ لاقو

 . يغلت اهنإف ءوسلا سلاجمو مكايإو

 جلاعو } كناكم فخاو } كناسل ظفحا نامز اذه : ليضفلا لاقو

 . ركنت ام عدو ©} فرعت ام ذخو {. كبلق

 نع هرش فك هتلزعب يوني نأ ةلزعلا دارأ نمل يغبني : مامالا لاقو

 نم صالخلاو { نتفلا نم هنيدب رارفلاو ، رارشألا نم هتمالس بلطو . سانلا

 نأو ، ۔ ىلاعت ۔ هللا ةدابعل درجتلاو & قوقحلا ءاضقب مايقلا نع روصقلا ةفا

 رقت ارامث ةلزعلا ةرجش نم ينتجي ىتح لمعلاو ملعلا ىلع ابظاوم هتولخ يف نوكي

 . هارخأو هايند يف هانيع اهب

 ىلإ تلحرل ساوسولا ةفاخم الول : ۔ هنع هللا يضر - سابع نبا لاقو

. سانلا الإ سانلا دسفي لهو . اهب سينأ ال دالب



 ىلإ عسوتلا هاجلا الإو نكسملاو سبلملاو معطملا نم ريسيلاب عنقيلو : لاق
 . سانلا

 ربصلاو ، ةطلخلا ةارادم نم رسيأ ةلزعلا ةدباكم : لوقي دينجلا ناكو

 . اهبلط نم راربألا بولق ىلع نسحأ تاوهشلا نع

 : ارعش مهضعبلو

 اسنأ ةولخلاب ضراو اسلج تيبلا رعقل نك

 اسمأ مويل ا درت وأ ارسح دجاولاب تسل

 : رخالا لاقو

 هلح سانل ١ يف يقب نم رجنت ةدحول ا مزل ١

 ةلعل و أ قافمنل ىسم أ س انلا دو نا

 هلل كبحصي ابحاص الإ باحص الا كرت او

 هتيأرف نينمؤملا ريمأ لكوتملا ىلع اموي تلخد : ناقاخ نب حتفلا لاقو

 ضرألا ىلع ام هللاوف ؟ نينمؤملا ريمأ اي ركفلا اذه ام : تلقف . اركفتم اقرطم

 . الاب معنأ الو اشيع كنم بيطأ دحأ

 ةحل اص ةجوزو ٥5 ةعس او راد هل لجر اشيع ينم بيطأ حتف اي : لاقن

 . هيردزنف انيلإ جاتحي الو } هيذؤنف هفرعن الو انفرعي ال {} ةرضاح ةشيعمو

 رمأ هيلع اندسفأ هانفرعو انفرع نإف ؛ ىنعملا اذه ىلع اذه ريغ عضوم يفو

 . هايندو هترخآ

 ديري © نارجهلا ةليسو ناوخالا نم راثكتسالا : لاق هنأ ءىشانلا نعو

 ىدأ مهقوقح ءاضق يف رصقو . هرب مهعسي ملو مهقوقح ترثك اورثك اذإ مهنأ

 . نارجهلا ىلإ كلذ

۔ ١٥١ _۔



 سانلا نم اوسرتحا : لاق هنأ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نعو

 . نظلا ءوسب

 نم عنتمت ال ناو ، بابلا اذه يف ىلثملا ةقيرطلا : فلسلا ضعب لاقو

 كوعد ولو لطاب يف مهل كمهنت ال ناو { هب كوبلاطي مل نإو سانلل كمزل قح

 . رشلا يف مهنع لزعمب نكو ى ريخلا يف سانلا عم نكو . هيلإ

 هللا عم يبلق هيف دجأ لمع ىلع ينلد : قلخلا نع نيعطقنملا ضعبل ليقو
 دب ال : تلق . ةملظ مهيلإ رظنلا نإف قلخلا ىلإ رظنت ال : لاق . ماودلا ىلع

 . كلذ نم يل دب ال : تلق . ةوسق مهمالك نإف مهمالك عمست ال : لاق . يل

 نم يل دب ال مهرهظأ نيب انأ : تلق . ةشحو مهتلماعم نال مهلماعت ال : لاق

 . ةكله مهيلإ نوكسلا نإف مهيلإ نكست الف : لاق . مهتلماعم

 مالك عمستو ] نيلفاغلا ىلا رظنتأ اذه اي : لاق . ةلعل اذه : تلق

 ماودلا ىلع ىلاعت ۔ هئلا عم كبلق دجت نأ ديرتو { نيلاطبلا لماعتو ، نيلهاجلا
 . نوكي ال ام اذه

۔ ١٥١٢ _۔



 ر ابخ ال ١

 هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : لي هللا لوسر لاق
 . )١) «تمصيل وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نم ؤب ناك نمو

 هللا ركذ ريغب مالكلا ةرثك نإف هللا ركذ ريغب مالكلا رثكت ال» : للقي لاقو
 «بلقلل ةوسق

 نع ايهن وأ فورعمب ارمأ الإ هل ال هيلع مدا نبا مالك لك» : ةلي لاقو

 . « ىلاعت ۔ هلل اركذ وأ ركنم

 ملع ؤرما هللا قتيلف قطان لك ناسل دنع هللا نإ» : يتي لاقو

 . «لوقي ام

 ٥5 هبونذ ترثك هطقس رثك نمو . هطقس رثك همالك رثك نمد» : ةلي لاقو

 «هب ىلوأ رانلاف هبونذ ترثك نمو

 ةريره يأ نع ملمو يراخبلا ءاور _



 . «ملسف رش نع تكس وأ منغف اريخ لاق ادبع هللا محر» : ةي لاقو

 . «لهاجلل رتسو ملاعلل نيز تمصلا» : ةلي لاقو

 . مزحو ةمكح وه يأ «هلعاف ليلقو مكح تمصلا» : ةلي لاقو

 . «ةنجلاب هل لفكتأ هيلجرو هييحل نيب امب يل لفكت نم» : ةلي لاقو

 بقبقلا «ىقو دقف هقلقلو هبذبذو هبقبق رش يقو نم» : ةي لاقو
 . ناسللا قلقللاو © جرفلا بذبذلاو © نطبلا

 : لاقف ٠ رانلا سانلا لخدي ام رثكأ نع يي هلللا لوسر لئسو

 . «جرفلاو مفلا ؛ نافوجألا»

 كلتلكث» : لاق ؟ لوقن امب ذخا ؤنأ ؛ هللا لوسر اي تلق : ذاعم لاقو

 هبلق ميقتسي الو . هبلق ميقتسي ىتح دبع ناميإ ميقتسي ال» : ةلي لاقو
 . «هقئاوب هراج نماي ال لجر ةنجلا لخدي الو 3 هناسل ميقتسي ه ىتح

 هلللا هاقو هبضغ كلم نمو هتروع هلللا رتس هن اسل فك نم » : بتي ل اقو

 . «هرذع لبق هلللا ىلا رذتعا نمو هباذع

 يقلي هنإف هنم اونداف اروقو اتومص نمؤملا متيأر اذإ» : نبت لاقو

 . «ةمكحلا

 ركذي يذلا مناغلاف ؛ بحاشو ملاسو مناغ ؛ ةثالث سانلا ( : بت لاقو

 . «لطابلا يف ضوح يذلا بحاشلاو ٠ تكاسلا ملاسلاو 6 هللا

 نم دعبأ اهب يوهي اهب كحضي ةملكلا ملكتيل لجرلا نا» : ي لاقو

 . «ايرثلا

۔ ١٥٤ ۔



 . هلام نم لضفلا قفناو © هناسل نم لضفلا كسمأ نمل يرطد» : زنت لاقو

 . )١) «هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسا نسح نم » : نيي لاقو

 ءيشب ملكتي نا دارأ اذإف هبلق ءارو نم نمؤملا ناسل نا» : فلتي لاقو

 هاضمأ ءيشلاب مه اذإف هبلق مامأ قفانملا ناسل ناو . هاضما مث هبلقب هربدت

 . هبلقب هربدتي ملو هناسلب

 . «هينعي ال اميف امالك

 معطأ» : لاق ةنجلا ينلخدي لمع ىلع ينلد هللا لوسر اي : يبارعأ لاقو

 فكف قطت ل نإف . ركنملا نع هناو . فورعملاب رماو . نآمظلا قساو . عئاجلا

 . ريخ نم الإ كناسل

 نم توكسلاف ةضف نم مالكلا ناك نإ : مالسلا هيلع ناميلس لاقو

 . بهذ

 تمصلا ين اهنم ةعست ءازجأ ةرشع ةدابعلا : مالسلا هيلع ىسيع لاقو

 . «سانلا نم رارفلا ف ءرجو

 راثآلا

 نم يظحو . لع روصقم هعفنو يل تمصلا نم يظح : ميكح لاقو

 . لع عجار هلابوو يريغل مالكلا

 : فل ب اهنم ةملك لك © تمصلا يف تاملك عبس : ميكح لاقو

 ةريره يا نع يذمرتلا هاور ۔ ١

 ۔ ١٥٥ _۔.



 ةبيهو ، يلح ريغ نم ةنيزو . ءانع ريغ نم ةدابع تمصلا نا : اهادحا

 ريغ نم نصحو .3 دحأ لك ىلإ راذتعالا نع ءانغتساو ، ناطلس ريغ نم

 . بونذلا عيمجل رتسو . نيبتاكلا ماركلا ةحارو . طئاح

 . هفتح حاتفم لهاجلا ناسل : ليقو

 . هيكف نيب لجرلا لتقم : لاقيو

 نع تيمر امنأك كولملا نم ةعبرا نع تردص تاملك عبرأ : لاقيو
 . ةدحاو سوق

 . تلق ام ىلع ارارم تمدن دقو . لقأ مل ام ىلع مدنا مل : ىرسك لاق

 اهب ملكتا مل اذاو ينتكلم ةملكلاب تملكت اذا : نيصلا كلم لاقو

 . اهتكلم

 مل ناو هترض تعفر نإ ةملكلاب ملكتي نمل تبجع : دنهلا كلم لاقو

 . هعفنت مل عفرت
 . تلق ام در ىلع ينم ردقا لقأ مل ام لوق ىلع انأ : رصيق لاقو

 نع لازتعالاو & تمصلا : لاصخ عبرا لقاعلا ةمالع : ليقو
 . سانلا يديا يف امم عمطلا عطقو } لمعلا صالخاو 3 سانلا

 نم رتس لهاجلا يفو { لقعلا يف ةدايز ملاعلا دنع تمصلا : ليقو

 . مثالا

 كئطوت يهو اوغل اهلوقت ةلهس ةظفل بر ينب اي : هنبال نامقل لاقو
 . ارمج

ريخلا لعفي نمو ، ملسي تمصي نمو ث محري محري نم نا : لاقو



 . مدني هناسل كلمي ال نمو . مثأي رشلا لقي نمو . منغي

 تَمَص نإ كنا ملعاو هللا ركذ يف الإ تمصلاب كيلع ينب اي : لاقو
 ايلع كلذ عم هيف نإف مالكلا نم ريثك نع تمصلا كناسل دوعف ، تملس
 اذإف بلقلا باب ناسللا نا ملعاو بذحتلا لق تمصلا ترثكا اذإف { اراقوو

 اذاو ، جرخي نأ ديرت ال نم جرخو لخدي نا ديرت ال نم لخد بابلا تعيض
 نع ةمكحلاب هلغشاو نآرقلا ةوالتب كناسل نم قثوتساف اهلك ةنازخلا تظفح

 . ناتهبلاو ثفرلاو روزلا لوق

 نمو . هسفن مركا دقف هناسل ظفحي نمو . مركي هناسل ظفحي نم : يفب اي

 باصأ دقف سانلا نع هديو هناسل فك نمو ، هسفن عاضأ دقف هناسل طلس

 الو تيفك ايع لأسأ ال : لاق ؟ كتمكح ام : ميكحلا نامقلل ليقو

 . ينينعي ال ام فلكتأ

 يف طقسلا ةلقو } لوضفلا يف ضوخلا كرت رومالا قثوأ : رخآ لاقو

 . لاعفألاو لاوقالا يف باوصلا موزلو . مالكلا

 لوط نم جوحأ ءيش نم ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاو : دوعسم نبا لاقو

 . ناسل نم نجسلا

 افراع نوكي نا لقاعلا ىلع قح : دواد لا ةمكح يف هبنم نب بهو لاقو

 ظفحي مل نم هنيد لقع ام : نسحلا لاقو . هنأش ىلع البقم هناسلل اظفاح هنامزب

 . هناسل

 لزتعاو } كينعي ال ال ضرعتت ال : ۔هنع هللا يضر ۔رمع لاقو

 الو . هللا ىشخي نم الإ نيمأ الو نيمالا الإ موقلا نم كقيدص رذحاو ، كودع

 كرما يف رشتساو ، كرس ىلع هعلطت الو هروجف نم ملعتتل رجافلا بحصت
 . ىلاعت هللا نوشحي نيذلا

۔ ١٥٧ _۔





 نو رشعل ١ ب ابلا

 ملس ز
 . () «“سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو» : ىلاعت هللا لاق

 رابخألا

 مئاصلا ةجرد ملحلاب كرديل لجرلا ناد : ةلي يبنلا لاق
 . !مئاقلا

 «ففعتملا يحلا بحي هللا نإ» : لاقو

 نمو هطعي ريخلا رجتي نمو { ملحتلاب ملحلاو ملعتلاب ملعلا امنإ » : لاقو ِ

 «هقوي رشلا قوتي

 : لاقف ؟ هللا لوسر اي يه ام : اولاق . هللا دنع ةعفرلا اوغتبا» : لاقو
 . «كيلع لهج نمع ملحتو “©٥ كمرح نم يطعتو © كعطق نم لصت

 ةماجحلاو ملحلاو ءايحلا : نيلسرملا ننس نم رمخ » : زي لاقو

 . «رطعتلاو كاوسلاو

 نارمع لآ ةروس نم ١٣٤ ةيآلا ۔ ١

 ۔ _ ١٥٩



 نم ءيشب ندتعي الف نهنم ةدحاو هيف نكت مل نم ةثالث» : لي لاقو
 شيعي قلخو { هيفسلا هب فكي ملحو ث هللا يصاعم نع هرجحت ىوقت . هلمع
 . «سانلا يف هب

 لهأ موقيف لضفلا لهأ نيأ دانم ىدان قئالخلا عمتجا اذا» : فلتي لاقو

 انيلا عىسسأ اذاو . انربص انملظ اذإ انك : اولاق مكلضف ناك ام مهل لاقيف ملحلا

 رجأ معنف ةنحلا اولخدا : مهل لاقيف . انملح انيلع لهج ١ ذإو ٠ انرفغ

 . «نيلماعلا

 رالآلا

 رثكي نا ربخل ا نكلو ©٠{ كدلوو كلام رثكي نأ ريخل ا سيل : لع لاق

 . كملح مظعيو كملع

 . ربصلا رمالا ةماعدو {} ملحلا لقعلا ةماعد : مثكا لاقو

 ٠ هلهج هملح بلغي ىح يأرل ١ غلبم لجرل ا غلبي ال : ةيواعم ل اقو

 . ملعل ا ةوقب الإ كلذ غلبي الو . هتوهش هربصو

 بصنلا لوزن دنع بضغلا )١) ةرئاث ءافطا ملحلا : ةمكحلا لهأ لاقو

 . تافآلا باجح ملحل او . بعتلا لولحو

 . ةفآ نيعبس دري ةعاس ملح : ءاكحلا ضعب لاقو

 . هسفن هب فصو هللا نال لقعلا نم لجأ ملحلا : ءايلعلا ضعب لاقو

 . هراصنأ سانلا نأ ميلحلا تبسح : لاقي ناكو

 تبنأ ام حيحصلاو (ةرئان) لصالا يف ۔ ١

 ۔ ١٦٠ ۔



 . بضغلا ناجيه دنع سفنلا طبض ملحلا دح نأ ملعاو

 . قدصلا لوق دئاقو ، قلخلا نسح دهاش ملحلا : ملاع لاقو

 . ءاطع ىلبملا نم ءالبلا ةي ؤر ملحلا : ليقو

 يف لقاعلا بضغو ٠ هلوق يف لهاجلا بضغ : ءابدألا ضعب لاقو

 دقو . اباوج هتعسوأ دقف لهاجلا نع تكس اذإ : ءايكحلا ضعب لاقو . هلعف

 . اباقع هتعجوأ

 فرعي ال : نط اوم ةثالث ف الإ نوفرعي ال ةثالث : ءاكحل ١ ضعب ل اقو

 . بضغلا يف الإ ميلحل او } برحلا يف الا عاجشل او } رسعلا يف الإ داوجلا

 ؟ ةبارع اي كموق تدس امب : سوأ نب ةبارعل ةيواعم لاقو

 يف ىعساو . مهلئاس يطعاو . مهلهاج نع ملحا تنك : لاقف
 رصق نمو . يم لضفأ وهف ينزواج نمو . يلثم وهف يلعف لعف نمف مهجئاوح

 . هنم ريخ اناف ينع

 : ارعش ليقو
 مئارجلا علع هنم تمظع ناو بنذم لك نع حفصلا يسفن مزلأس

 مواقم لثمو فورشمو فيرش ةثالث نم دحاو الإ سانلا امو

 مزال قحلاو ىحلا هيف عبتاو هردق فرعاف يقوف يذلا اماف

 يمئال مال ناو يضرع هتباجا نع تنص لاق نإف ينود يذلا امأو

 مكاح لضفلاب رحلا نا تلضفت افه وأ لز نإف يلثم يذلا امأو

۔ ١٦١ ۔





 نورشعلاو يداحلا بابلا

 وفعملا ف

 نحع ضرعاو فرملاب رماو وفعلا ذخ : ىلاعت هللا لاق

 )0١ «نيلهاجلا

 )٢( ىوقتلل برقأ اوفعت نأو : ىلاعت لاقو

 اوبضغ ام اذاو شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنتجي نيذلاو : ىلاعت لاقو

 (٣) «نورفغي مه

 بحي هللاو صانتلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو : ىلاعت لاقو

 )٤) > :ينسح لا

 رابخألا

 افلاحل تنك نا هديب يسفن يذلاو ثالث» : يتي هللا لوسر لاق

 فارعالا ةروس نم ١٩٩ ةيآلا ۔ ١

 ةرقبلا ةروس نم ٢٣٧ ةيآلا ۔ ٢

 ىروشلا ةروس نم ٣٧ ةيآلا ٢
 نارمع لآ ةروس نم ١٣٤ ةيآلا ٤

 ۔ ١٦٣ ۔



 يغتبي ةملظم نع لجر افع الو . اوقدصتف لام نم ةقدص تصقن ام :: نهيلع

 الإ ةلأسم باب لجر حتف الو ٠ ةمايقلا موي ازع اهم هللا هداز الإ لاعت هللا هجو اهم

 . «رقف باب هيلع هللا حتف

 لاق ؟ كيلع زعأ كدابع يأ بر اي مالسلا هيلع ىسوم لاق» : ةلي لاقو

 . «افع ردق اذإ يذلا

 : لاقو

 . !اردص مل مهملساو اوفع مهلضفا سانلل سانلا لضفأ

 هبلق ىلاعت هللا ألم هاضمأ هيضمي نا ءاش ولو اظيغ مظك نم» : ةلي لاقو

 ()«انامياو انمأ ةمايقلا موي

 امو دبحع اهمظك ظيغ ةعرج نم هلللا ل ١ بحأ ةعرج نم ام» ؛ تي لاقو

 . «انامياو انما هبلق هللا ألم الإ دبع اهكلم

 هتيزاج نإ قمحالا ةازاجم : بلقلل ةدسفم لاصخ عبرا» : ةلي لاقو
 ةسلاحمو نم أرب لمعل او ءاسنلاب ةولخل او . تملس هنع تكس ن او هلثم تنك

 . «هانغ هرطبأ ينغ لك» : لاق ؟ هللا لوسر اي قوملا نمو ليق «قوملا

 بح وفع هللاو هماقأ الإ دحب ىق ؤي نأ رمأ يلول يغبني ال : ! لاقو

 روفغ هلاو مكل هفا رفغي نأ نوبحت الا اوحفصيلو اوفعيلو : ارق مث «وفعلا
 . (") «ميحر

 نم ارصتنم زلتي هلللا لوسر تيأر ام : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 ناك ءيش هللا مراع نم كهتنا اذإف هللا مراحم نم كهتنت مل ام طق اهملُظ ةملظم
 . امثإ نكي مل ام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ربخ امو ابضغ كلذ يف مهدشأ

 ذاعم نع ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبا هاو ر ۔ ١

 رونلا ةروس نم ٢٢ ةيآلا - ٢

 ۔ ١٦٤ _۔



 لخديلف هللا ىلع هرجأ نم مقيل دانم ىدان دابعلا فقو اذإ» : ةلي لاقو

 اذك اذك ماقف سانلا نع يناعلا : لاق ؟ هللا ىلع هرجأ يذلا نم ليق . ةنجلا

 . «باسح ريغب اهولخدف افلا

 دمحم اي : لاقف لزن مالسلا هيلع ليربج نا» : ةلي يبنلا نا يورو

 فورعملاب رماو وفعلا ذخ ةرخآلاو ايندلا يف اهلك قالخالا مراكم كتيتأ

 نمع وفعتو كعطق نم لصت نا دمحم اي وهو .} نيلهاجلا نع ضرعاو
 . «كمرح نم يطعتو { كملظ

 رالآلا

 . لجرلا هب ىنزتي سابل لمجأ وفعلا نأ ملعا : خيشلا لاق

 ىلع مدنا نا نم لإ بحأ وفعلا ىلع مدنأ نأل : دمحم نب رفعج لاقو

 . ةردق نع ناك ام وفعلا ريخو ةبقاع رومألا ريخ وفعلا : لاقي ناكو . ةبوقعلا

 . الذ ةبوقعلاب ديزي ليلذلاو ث ازع وفعلاب ديزي زيزعلا : لاقي ناكو

 دقويلف اقداص ناك نإف عفدي رشلاب رشلا نإ لاق نم بذك : نامقل لاقو
 رانلا افطت ايك ريخلاب رشلا أافطي امناو ىرخألا امهادحا ءىفطت له رظنيلو نيران

 . ءاملاب

 مكتنكمأ اذإف ةصرفلا مكنكمت ىتح لامتحالاو مكيلع : ةيواعم لاقو

 . لاضفالاو حفصلاب مكيلعف

 ملظ نم نكلو 5 مقتنا ردق اذإ ىتح ملح ملظ نم ميلحلا سيل : ليقو
 . افعف ردق مث ملحف

۔ ١٦٥ _۔.





 نورشعلاو يناثلا بابلا

 قفرلا يف

 . "نآرقلا ةماقإب ينرما ايك صانلا ةارادمب ينرمأ هللا نإ» : لقي يبنلا لاق

 «قفرلا مهيلع لخدا تيب لهأ هللا بحأ اذا» : لاقو

 مهيلع لخدا ةمارك تيب لهاب دارأ اذإ هللا نإف يقفرأ ةشئاع اي» : لاقو

 . «قفرلا

 باب ىلع مهلد ةمارك تيب لهاب دارا اذإ هللا نإف يقفرا ةشئاع اي» : لاقو

 . «قفرلا

 . «هلك ريخلا مرحي قفرلا مرحي نم» : ليقو

 . !ةمايقلا موي هب قفر قفرو نالو قفرف يلو لاو اميأ» : لاقو

 . «بيرق لهس نيل نيه لك . رانلا ىلع مرحي نم نوردت» : آلي لاقو

 «مؤش قرخلاو نمي قفرلا» : لاقو

 . !ناطيشلا نم ةلجعلاو هللا نم ينأتلا» : لاقو

ريخ نم هظح يطعأ قفرلا نم هظح يطعأ نم نإ ةشئاع اي» : لاقو



 ايندلا ريخ نم هظح مرح قفرلا نم هظح مرح نمو . ةرخآلاو ايندلا

 . !ةرخآلاو

 الإ عيش يف قفرلا هلللا لعج امو قفرلا بح هلللا نا» : ت يبنلا لاقو

 () «قفرلا مهيلع لخدأ اريخ موقب هللا دارأ اذاو هناش الإ ء يش نم هعزن امو هناز

 . ريخل ١ مرحي قفرل ١ مرحي نم ٠6 ةدايزو ةكرب قفرل ا : الت لاقو

 رالآلا

 لطعم وهف هيف حور ال لمع لكف ناميالا حور قفرلا : ميكح لاق

 . بولقلا كلم قفرلا بحاص : ملاع لاق

 . قدصلا حمطمو © قزرلا حاتفم قفرلا : ملاع لاقو

 . روطعلا يف كسملاك رومالا يف قفرلا : بدالا لهأ لاقو

 ناسللاو بلقلاب : ءايشأ ةثالثب لسرلا ثعب هللا نا : ميكح لاقو

 رما ميظعت بلقلا نم داراو ، قلخلا ربو هللا ركذ ناسللا نم داراف . ندبلاو
 ىذأ لامتحاو {} قحلا رما ةماقا ندبلا نم داراو ، هللا قلخ ىلع ةقفشلاو . هللا

 . قفرلا لامك كلذو . قلخلا

 . ملحلا ينث قفرلا : هبنم نب بهو لاقو

 ٠ هريزو ملحل او ،٥ نم ؤملا ليلخ ملعل ١ : اعوفرمو افوقوم ربخل ١ يفو

 ريمأ ربصلاو 3 هوخأ نيللاو { هدلاو قفرلاو {، هميق لمعلاو { هليلد لقعلاو

 . هدونج

 ةشئاع نع ملسم هاور _ ٠



 هنيزي ملعلا نسحأ اماو . ملعلا هنيزي ناميالا نسحأ ام : ليقو

 ملح لثم ءيش ىلإ ءيش فيضأ امو . قفرلا هنيزي لمعلا هنسحأ امو ، لمعلا

 . ملع ىلا

 نأ مهرمأف هلامع نم اوكتشا ةعامج نأ ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع غلبو

 انل نإ ةيعرلا اهتيأ : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ماق هيلع اومدق املف هوفاوي

 ةيعرلل نإ ةاعرلا اهتيا ريخلا ىلع ةنواعملاو & بيغلاب ةحيصنلا اقح مكيلع

 3، هقفرو مامإ ملح نم معأ الو ، هللا ىلا بحا ملح ال هنا اوملعاو اقح مكيلع

 نم هنأ اوملعاو ، هقرخو مامإ لهج نم معأ الو هللا ىلا ضغبأ لهج سيلو
 . هنود اميف ةيفاعلا قزري هيدي نيب نميف ةيفاعلاب ذخاي

۔ -_ ١٦4٩





 ةءورملا ف

 ةيلح يه يقلا ةءورملا . . مركلا لئالدو لضفلا دهاوش نم نا ملعا

 اهلضفا ىلع نوكت يتلا لاوحالا ةاعارم يه ؛ ةءورملاو ، ممهلا ةنيزو سوفنلا

 . قاقحتساب مذ اهيلإ هجوتي الو حيبق اهنم رهظي ال ىتح

 مهثدحو مهملظي ملف سانلا لماع نم» : لاق هنا زنت يبنلا نع يورو

 تبجوو هتعورم تلمك نمك وهف . مهفلخي ملف مهدعوو مهبذكي ملف

 7 هتبيغ تمرحو هتوخأ

 3 مارحلا نع ففعتي نا ةءورملا طئارش نم : ءاغلبلا ضعب لاقو
 عمطي الو . ملظلا نع فكيو . مكحلا يف فصنيو . ماثآلا بقعي ام بنتجيو

 الو . فيرش ىلع اثيند رث ؤي الو & فيعض ىلع ايوق نيعي الو ، قحتسي ال اميف

 لئسو . مسالاو ركذلا حبقي ام لعفي الو 3 مثالاو رزولا هبقعي ام بكتري
 عفنالاب كرماي ام لقعلا : لاقف ةءورملاو لقعلا نيب قرفلا نع ؛ ءايكحلا ضعب

 . لمجالاب كرمات ام ةءورملاو

 ىلع ربصلا ةءورملا : ليقو ، محرلا ةلصو هللا ىوقت ةءورملا : ليقو
 . ةردقلا دنع وفعلاو ةمعنلا ىلع ركشلاو ىولبلا

 ديعص يا نع يذمرتلا هاور ۔ ١

 ۔ ١٧١ _۔



 لصوو هنيد نصح نم ةءورملا : لماكلا زمره هنبال ناورشونا لاقو

 . هناوخا مركأو همحر

 المع رسلا يف لمعت ال نا : لاقف ةءورملا نع رقابلا دمحم نب يلع لئسو

 . ةينالعلا ف هنم يحتست

 . هلام هضرع لجرل ا نوصي نا ةءورملا : ليقو

 . ميثللا نع هلفاغتو ميركلا فرش ةءورملا : ليقو

 . ةرذعملا بنذلاب تقاض اذا ةرفغم نوكي ام عسوأ : ءابدألا ضعب لاقو

 . سانلا ىلا ددوتلاو هجولا ةقالط ةءورملا سأر : ءابدالا ضعب لاقو

 دنع وفعلاو بضغلا دنع ملحلا : لاقف ؟ ةءورملا ام : فنحالل ليقو

 . ةردقملا

 الو ءايظعلا هيف كيردزي ال ام بايثلا نم سبلا : ءايكحلا ضعب لاقو

 . ءايلعلا كيلع هبيعي

 3 هاجلاب داعسالا امهدحا 3 ناعون يهو ةرزاؤملا ةءورملا طورش نمو

 . بئاونلاب فاعسالا : يناثلاو

 هيلإ مهبحاف هلللا لايع مهلك قلخلا» : لاق هنأ تي يبنلا نع يور دقو

 . «هلايع ىلإ اعينص مهنسحأ

 لاوز دنع هدمح كل ىقبي هناكما دنع ريخلا عنصا : ءاكحلا ضعب لاقو

 نامز لعجاو .3 كيلع ةلودلاو كيلإ نسحي كل ةلودلاو نسحأو © همايأ

 . كئالب نامزل ةدع كتيفاع

ةاساومو ناسللا قدص : لاقف ةءورملا نع سيق نب فنحألا لئسو



 . ناكم لك يف هللا ركذو ناوخالا

 تربص تيلتبا اذاو تركش تيطعا اذا ةءورملا : ةيواعم نب ديري لاقو

 . تلذب تلئس اذاو تزجنأ تدعو اذاو ترفغ تردق اذاو

 لوذبم لئانو لوسعم ناسلو عوضوم ماعط ةءورملا : ميكح لاقو
 هناسل قدص لجرلا ةءورم : نسحلا لاقو فوفكم ىذأو فورعم فافعو

 هدعابأ نع ىذآلا فكو هنامز لهأل فورعملا لذبو هناوخا تارثع لامتحاو

 . هناريجو

 . _ هقلح هبسحو هلقع هتءورمو هنيد ءرملا مرك ( : تي هلل ١ لوسر لاقو

 ىللا ع راستو مراحملا نع رجحم عرو : لاقف ؟ ةءورملا ام لاله يأل ليقو

 . تاململا يف ربصو تالزلا نع حفصو مراكملا

۔ ٣٧١۔





 نورشعلاو عبارلا بابلا

 راثيالاو ءاخسلا ىف

 مهب ناك ولو مهسفنا ىلع نورثؤيو» : ىلاعت هللا لاق
 0١ پةصاصخ

 رابخألا

 نم بيرق 3 سانلا نم بيرق .3 هللا نم بيرق يخسلا» : ةلي لاقو

 نم ديعب ، سانلا نم ديعب 0 هللا نم ديعب ليخبلاو 0 رانلا نم ديعب . ةنجلا

 . ار انل ا نم بيرق ٠ ةنحل ١

 . ليخبلا دباعلا نم هللا ىلا بحأ يخسلا لهاجلاو

 لبج ام (« : نيت هلل ١ لوسر لاق : تلاق - اهنع هلل ا يضر ۔ ةشئاع نعو

 ٢

 ("(قلخلا نسحو ءاخسلا ىلع الإ هل ايلو هللا

 اهنم نصخغب ذخأ ايخس ناك نمف ةنحلا يف ةرجش ءاخسلا » : يتي لاقو

 ناك نمف رانلا يف ةرجش حشل او ةنجلا هلخدي ىتح نصفلا كلذ هكرتي ملف

 رشحلا ةروس نم ٩٦ ةيآلا ۔ ١

 رمع نبا نع ةجام نبا هاور ۔ ٢

 ۔ ١٧٥ ۔



 . «رانلا هلخدي ىتح نصفلا كلذ هكرتي ملف اهناصغأ نم نصغب ذخأ احيحش

 يدابع نم ءامحرلا نم لضفلا اوبلطا : ىلاعت هللا لوقي» : أي لاقو

 مهبولق ةيساقلا ىلإ هوبلطت الو . يمحر مهيف تلعج ينإف مهفانكا يف اوشيعت
 . « يطخس مهيف تلعج ينإف

 كلتب لخب نمف دابعلا عفانم معنلاب مهصتخا ادابع هلل نإ» : ت لاقو

 «هريغ ىلا افوحو هنع هللا اهلقن دابعلا نع عفانملا

 نمف هيلإ سانلا ةنو ؤم تمظع هيلع هللا ةمعن تمظع نم» : ت لاقو

 )) . «لاوزلل ةمعنلا كلت ضرع ةنو ؤملا كلت لمحم ل

 . «ءاد ليخبلا ماعطو ءاود داوجلا ماعط» : ايت لاقو

 امو ليق رانلا هلكات ال عيش نم اورثكتسا : مالسلا هيلع ىسيع لاقو

 . فورعملا : لاق ؟ وه

 . «ءايخساألا راد ةنحجلا» : الي لاقو

 اهولخد نكلو مايص وأ ةالصب ةنحلا اولخدي ل يتما ءالذب» : نيت لاقو

 . ا نيملسملل حصنل او رودصل ١ ةمالسو سفنال ١ ءاخسب

 مهيلا ببح هقلخ نم اهوجو فورعملل لعج هللا نإ « : تي ل اقو

 مهاطعأ مهيلع رسيو مهيلإ فورعملا بالط هجوو هلاعف مهيلإ ببحو فورعملا

 . «اهلهأ هب يحيو اهييحيف ةبدجلا ةدلبلا ىلإ ثيغلا ريسي ايك

 هلهأو هسفن ىلع لجرلا قفنأ ايلكو ةقدص فورعم لكد» : ةلي لاقو
 ةقفن لجرلا قفنأ امو { ةقدص هل وهف هضرع لجرلا ىقو امو . ةقدص هل بتك

 . اهفلخ هللا ىلعف

 ةريره يا نع ملسم هاور ۔ ١

 ۔ ١٧٦ ۔

 



 هللاو هلعافك ريخلا ىلع لادلاو ةقدص فورعم لك» : ةلي لاقو

 . نافهللا ةثاغا بحي

 . «ةقدص ريقف وأ ينغ ىلا هتلعف فورعم لك» : لاقو

 ناقلخو ٠ ءاخسل او قلخل ١ نسح هلللا ايههبحم ناقلخ « : بتك ل اقو

 ءاضق ىلع هلمعتسا اريخ دبعب هللا دارأ اذاو لخبلاو قلخلا ءوس هللا ايهضغبي

 . «سانلا جئاوح

 هركيو قالخألا يلاعم بحو داوجلا بحم داوج هللا نا» : نابت لاقو

 . «اهفسافس

 رحع هلللا لاق مالسلا هيلع ليربج لاق» : يتك هللا لوسر نع : رباج لاقو

 قلخلا نسحو ءاخسلا الإ هحلصي نلو يسفنل هتيضترا نيدل ااذه نا : لجو

 3 !متعطتسا ام ايهب هومركاف

 . «هومتبحص ام ايج هومركاف» : ةياور يفو

 . «رثع ايلك هديب ذخأ هللا نإف يخسلا بنذ نع اوفابت» : ةلي لاقو

 راثآلا

 زع هللا يف كلامب دوجت نا : لاقف ؟ ءاخسلا ام : يرصبلا نسحلل ليقو

 ؟ فارسالا ايف : ليق . هيف كلام عنمت نا : لاق ؟ مزحلا ايف : ليق لجو

 . ةسائرلا بحل قافنالا : لاق

 نم مظعا ةيصعم الو }، لقعلا نم دوعأ لام ال : قداصلا رفعج لاقو

 ةفلتخم قرطب يقهيبلاو يناربطلا هاور ۔ ١



 ينرواجي ال ميرك داوج ينا) : لوقي هللا ناو الا ةروشملاك ةرهاظم الو .لهجلا

 لهأو ناميالا نم مركلاو دوجلاو { رانلا يف رفكلا لهأو رفكلا نم مؤللاو (ميئل

 . ةنجلا يف ناميالا

 . ضرعلا ىقو ام لاملا ريخ : ليقو

 ناوخالاب ربلا ءاخسلا : لاقف ؟ ءاخسلا ام : ةنييع نب نايفسل ليقو

 . لاملاب دوجلاو

 . دوجلا ةياغ دهزلاو دهزلا ةياغ دوجلا : ءايكحلا ضعب لاقو

 . قالعألا سفناأو . قالخألا فرشأ دوجلا : رخآ لاقو

 . بنذلا نم ضرعلا سراح دوجلا : زتعملا نبا لاقو

 . لاملا مهديقي ءالخبلاو ، لاملا نوديقي ءايخساألا ': اضيأ لاقو

 . لذ لخب نمو ، داس داج نم : لاقيو

 ةرخآلا يفو ٠ ايندلا يف سانلا ةداس ءايخسالا : هللادبع نب يلع لاقو

 . ءايقتالا

۔ ١٧٨ ۔



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 بضغلا ىف

 ةيلهاجلا ةيمح ةيمحلا مهبولق يف او رفك نيذلا لعج ذا : ىلاعت هللا لاق

 هب اورهاظت امب رافكلا مذف (_اا «نيتمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هلا لزنأف

 نم مهيلع معنا امي نينمؤملا حدمو ، لطابلاب بضغلا نع ةرداصلا ةيمحلا نم

 . ةنيكسلا

 : لاق . (" ي“اروصحو اديسو : ىلاعت هلوق يف . ةمركع نعو

 . بضغلا هبلغي ال يذلا ديسلا

 رابخألا

 الا . مدآ نبا بلق يف ةرمج بضغلا نإ » : لقي هللا لوسر لاق

 هدخ قصليلف ائيش كلذ نم دجو نمف هجادوأ خافتناو 3 هنيع ةرمح نورت

 الاو نكس نإف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لقيلف دحأ بضغ اذإف ضرالاب

 () ادعاق ناك نإ عجطضيو امئاق ناك نإ سلجيلف

 حتفلا ةروس نم ٢٦ ةيآلا ۔ ١

 نارمع لآ ةروص نم ٩ ةيآلا ۔ ٢

 يردخلا ديعس يأ نع ملسمو يراخبلا هاور ٢-

 ۔ ١٧٩ _۔

 



 . «هتروع هللا رتس هبضغ فك نم» : ةلي لاقو

 بضخغل ١ ةرثك نإف ٠ بضفغل ١ ةرثكو كايإ ينب اي : دو اد نب ناميلس ل اقو

 . ميلحلا لجرلا داؤف فختست

 . !منهج ىلع افش اللا دحا بضغ ام» : بت لاقو

 ىلاعت هللا بضغ» : لاق ؟ دشأ ءيش يأ هللا لوسر اي : لجر لاقو

 . «بضغت ال : لاق هللا بضغ نم يندعابي ايف : لاق

 راثآلا

 لمحتو ٠ قحل ١ نع يمعيو . لقعل ا ةقرامقم ببس بضخغل ا نا ملع او

 فالت او شلطبل او ناتهبل او بذكل او داسفلاو روحل او يبل او ملظل ١ للع

 نيدلا ف هعضوم يذلا ملحلا دض وهو . ةردقلا يذ نم ايس ال & سوفنلا

 . لئاضفلا عيمجل . لصأ وهو 6 ميظع

 . ران نم ةلعش بضغلاو

 . تامهملا نم بضغلا ةدح رسكو

 انسح هبحاص ىري ال ىتح لقعلا دصي بضغلا : ءاكحلا دحأ لاقو

 . هبنتجيف احيبق الو 3 هلعفيف

 . رانلا ىلا هاداق هبضغو هتوهش عاطأ نم : ليقو

 . لقعلا ودع بضغلا : ليقو

. راذتعالا لذ ىلا كرّيصي هنإف بضغلاو كايإ : مهضعب لاقو



 . رش لك حاتفم بضغلا : دمحم نب رفعج لاقو

 لدنع هتنامأو ٠ هبضغ لدنع لجرل ا ملح ىلا رظن ا : دوعسم نب ١ لاقو

 . عمطي ل اذإ هتن اماب كملع امو ،. بضغي ل اذإ هملحب كملع امو {. هعمط

 قرخل او ةوهشل او بضغل ا : ن اكرأ ةعب رأ رفكل ا : هبنم نب بهو ل اقو

 . عمطلاو

 فاخ نمو 60 هظيغ فشي ل هللا ىقتا نم - هنع هلللا ىضر ۔ رمع لاقو

 . نورت ام ريغ ناكل ةمايقلا موي الولو ديري ام لعفي ل هللا

 فشت الو ٦. ةلءاسملاب كهجو ءام بهذت ال ينب اي : هنبال نامقل لاقو

 . كتشيعم كعفنت كردق فرع او ٠ كتحيضف مظعتف كظيغ

 . اريثك ارش عفدي ةعاس ملح : بويأ لاقو

 دنع ربصل او . بضخغل ا دنع ملحلا لامعالا لضف ا نا ىلع اوعمجاو

 . عمطلا

 هللاب ناميالا لمكتسا دقف هيف نك نم ثالث : بعك نب دمحم لاقو

 هبضغ هجرحم ل بضغ اذاو . لطابلا يف هاضر هلخدي ل يضر اذا نم ؛ ىلاعت

 . هل سيل ام لوانتي ل ردق اذاو 3 قحلا نع

 يف فصنأ نمو ، هظيغ مظك نم : هناميإ لمتكا دقف هيف نك نم ةثالث
 ىسنيو بضغ نمل ليوو ‘ ةردقملا يذ نع افع نمو . هبضغو هاضر يتل اح

 . عرشلا فالخب الإ عبتا نم الا هلخدي ال اياب منهج ناو . ىلاعت هللا بضغ

 هيخأ نم هبضغ يفشي نم الإ هلخدي ال افشلا هل لاقي اباب منهج يف ناو
 . ملسملا

ىتح لجر قلخ ىلع دمتعت ال ۔ هنع هللا يضر _ باطخلا نب رمع لاقو



 له اج وهف بضغ نإو . لق اع ميلح وهف بضغي ل نإف ظيغلا دنع هب ربحت

 . قحا

 . هللا تاذ يف الا مومذم هلك بضغلا : خسانلا لاق

۔ ١٨٢ ۔



 نورشعلاو سداسلا بابلا

 دسحلا ىف

 ايغب ملعلا مهءاج ام دعب نم الإ اوقرفت امو : ىلاعت هللا لاق

 نأ مهرمأف {. هتعاط ىلع مهنيب فل ؤيو مهعمجيل ملعلا هللا لزنأف () 4مهنيب

 لوبقو ةسائرلاب درفني نأ دحاو لك دارأ ذإ اوفلتخاو اودساحتف 3 ملعلاب اوفلآتي

 . ضعب ىلع مهضعب درف لوقلا

 اموق اولتاق اذإ ةلي ىبنلا ثعبي نا لبق دوهيلا تناك : سابع نبا لاقو

 اوناكف انترصن ام الا هلزنت يذلا باتكلابو هلسرت نأ يذلا يبنلاب كلأسن اولاق

 دعب هب اورفكو هوفرع ليعامسا دلو نم مالسلا هيلع يبنلا ءاج الف . نورصني

 ايلف او رفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو )» : ىلاعت لاقف هايإ مهتفرعم

 نأ مهسفنأ هب او رتشا ايسئب نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف هب او رفك اوفرع ام مهءاج

 . ادسح يأ . (" ايغب هلا لزنأ امب او رفكي

 نيرشبم نييبنلا هنا ثعبف ةدجاو ةمأ سانلا ناك : ىلاعت لاقو

 امو . هيف اوفلتخا ييف سانلا نيب مكحيل قحلاب باتكلا مهعم لزنأو نيرذنمو

 يف ليق } ١)"( «مهنيب ايغب ملعلا مهءاج ام دعب نم هوتوأ نيذلا الا هيف فلتخا

 . ادح : ريسفتلا

 ىروشلا ةروس نم ١٤ ةيآلا - ١
 ٢ ناتيآلا ۔ ٨٩ {. ٩٠ ةرقبلا ةروس نم .

 ٢- ةيآلا ٢١٣ ةرقبلا ةروس نم

 ۔ ١٨٣ ۔



 رابخألا

 اودساحتيف لاملا مهل رثكي نا يتما ىلع فاخأ ام فوخا» : ةلي لاق

 . «اولتتقيو

 برعلاو ٠ روجلاب ءارمألا : ةتسب رانلا نولخدي ةتس» : يي لاقو

 { ةلاهجلاب قيتاسرلا لهأو . ةنايخلاب راجتلاو { ربكتلاب نيقاهدلاو . ةيبصعلاب

 . «دسحلاب ءايلعلاو

 رثاكتلاو رطبلاو رشألا ممالا ءاد يتما بيصيس هنا : بت لاقو

 . !جرهلا نوكي مث يغبلا نوكي ىتح دساحتلاو دعابتلاو ايندلا يف سفانتلاو

 . «دسحي قفانملاو طبغي نمؤملا : ةلي لاقو

 . «بطحلا رانلا لكات ايك () تانسحلا لكأي دسحلاو : لاقو

 الو اودساحت الو : هتارمثو هبابسأو دسحلا نع 1 يف يتي لاقو

 . «اناوخا هللا دابع اونوكو اوضغابت الو اوربادت الو (") اوعطاقت

 رانلأآلا

 نم لاني الو ٠ الذو ةمذم الإ سلجملا نم لاني ال دساحلا : ليقو

 دنع لاني الو 7 اعزج الإ قلخلا نم لاني الو © اضغبو انعل الا ةكئالملا

 . الاكنو ةحيضف الإ فقوملا دنع لاني الو 0 الوهو ةدش الإ عزنل ١

 ةري ره يأ نع دواد وبا هاور ۔ ١

 ةري ره يأ نع ملسمو يراخبلا هاور ۔ ٢

 ۔- ١٨٤ ۔



 دساحلا كاله الإ لمدني ال حرج دسحلا : ءاكحلا ضعب لاقو

 . دوسحملاو

 بوذكلاو مامنلاو دوسحلا ةعبرا ءالذالا : نيملكتملا ضعب لاقو

 . ميثللاو

 . دساحلل ةذل الو ٠ عماطلل ةحار ال : لاق هنأ ءاكحلا ضعب نعو

 الو “©١ بو ذكلل ة ءورم الو ٦ دوسحلل ةحار ال : سيق نب فنحألا لاقو

 . قلخلا ء يسلل دد ؤس الو . ليخبلل ةايح الو . لولملل قيدص

 . توملا الا هل ءاود ال يود ءاد دسحلا : ميكح لاقو

 . هلكات ام دبت مل اذإ اهسفن لكات رانلاك دسحلا : ةراشالا لهأ لاقو

 . يتمعن ودع دساحلا : بتكلا ضعب يفو

 الإ هيضري ال دساحلا الإ هيضرا نأ ىلع ردقأ ناسنا لك : ةيواعم لاقو

 لتقي ؛ دسحلا نم لدغا ةلخ رشلا لالخ يف سيل : لاقو . ةمعنلا لاوز

 . دوسحملا لبق ايغ دساحلا

 مغ دساحلا نم مولظملاب هبشأ املاظ تيأر ام : زيزعلادبع نب رمع لاقو

 . عباتتم سفنو مئاد

 . باغ اذإ باتفيو {}© دهش اذإ قلمتي © دساحلا تامالع نم : ليقو

 . تلزن اذإ ةبيصملاب تمشيو

 . تمش ةرثع ىأر اذإو تهب ةمعن ىأر اذا دساحلا : ليقو

 . هكلمي ال امب ليخب . هل بنذ ال نم ىلع ظاتغم دساحلا : ليقو

. كناسحا لبقي ال هنإف . كدسحب نم ةدوم يف ىنعتت ن أ كايإ : ليقو



 هيلع طلس همحري ال اودع هدبع ىلع طلسي نأ هللا دارا اذإ : ليقو

 . ادساح

 ملو هنع هللا يضر ىلاعت هللا ءاضقب يضر نم : ءاكحلا ضعب لاقو

 . دسح هلخدي ل هئاطعب عنق نمو . دحأ هطخسي

 . كرورس تقو يف متغي هنا دوسحل ١ نم كيفكي : ءاكحل ١ ضعب ل اقو

 . هسفن نم دساحلا ةبوقع : مكحلا ةروثنم يف ليقو

 يف تيصلا بحو هاجلا ىلع هصرح دتشا نم : هباتك ف يلازغلا لاقو

 نمم دعب ناو . ملاعلا يف وه نم لك دسجي هنإف هيف وه امم ملاعلا فارطا عيمج
 ايندلا نإف ايندلا بح كلذ عيمج ءاش نمو ٠ اهب رخافتي يتلا ةلصخلا يف همهاسي

 ملعلا ةمعن ةرخآلا لاثم امناو اهيف قيض الف ةرخآلا امأو . نيمحازتملا نع قيضت

 توكلمو هئايبن و هتكئالمو هتافص ةفرعمو ىلاعت هلللا ةفرعم بحم نم مرج الف

 نيفراعلا نع قيضت ال هللا ةفرعم نأل كلذ فرع اذإ هريغ دسحي مل هئامسو هضرأ

 الو {& هب ذتليو ٠ هتفرعمب حرفيو دحاو فلا فلا هفرعي دحاولا مولعملا لب

 ةرمثو سنألا ةدايز نيفراعلا ةرثكب لصحت لب هريغ ببسب ةدحاو ةذل صقني

 مهدصقم نال ةدساحم نيدلا ءايلع نيب نوكي ال كلذلف ةدافتسالاو ةدافالا

 . ىلاعت هللا دنع ايف قيض الو © هللا دنع ةلزنملا مهضرغو ٠ لاعت هللا ةفرعم

 ء ىش انعم دحاولا مولعملا نا يل ناب يذلا : خسانلا لاق . ةيشاحلا نمو

 . ملعا هللاو دحاولا

 عجر

 اذإ ماسجأو نايعأ لاملا نأل اودساحت هاجلاو لاملا ملعلاب ءايلعلا دصق اذاو

 ايهمو & بولقلا كلم . هاجلا ىنعمو رخآلا دي اهنع تلخ دحاو دي يف تعقو

۔ ١٨٦ -



 ةلاحم ال هنم صقنو رخآ ميظعت نع فرصن ١ ملاع ميظعتب صخش بلق ألتما

. ةدساحملل اببس كلذ نوكيف





 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ربكلا يف

 : لاقف دينع رابج لك مذو هباتك نم عضاوم يف ربكلا هللا مذ دق

 . ١)! ه«قحلا ريغب ضرالا يف نوربكتي نيذلا يتايآ نع فرصأسإ»

 هيلإ مهرشحيسف ربكتسيو هتدابع نع فكنتسي نمو : ىلاعت لاقو

 ٢١(. ياعيج

 ريغ هللا ىلع نولوقت متتك امب نوهلا باذع نوزجحت مويلا : ىلاعت لاقو

 . (" «نوربكتست هتايآ نع متنكو قحلا

 . »٤( «نيربكتملا ىوثم سئبف : ىلاعت لاقو

 . )}٥( « رابج ربكتم بلق لك ىلع هلا عبطي كلذك : ىلاعت لاقو

 رابخأل ١

 لاجرلا روص ف رذلا لاثما ةمايقلا موي نوربكتملا رشح » : يتي لاق

 فارعالا ةروس نم ١٤٦ ةيآلا ۔ ١

 ءاسنلا ةروس نم ١٧٢ ةيآلا - ٢

 ماعنألا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ۔ ٣

 رمزلا ةروس نم ٧٢ ةيآلا ٤

 رفاغ ةروس نم ٣٥ ةيآلا ٥

 ۔ ١٨٩ ۔



 سلوي هل لاقي منهج يف نجس ىلا نوقاسي مث راغصلا نم عيش لك مهولعي
 . «رانلا لها ةراصع لابخلا ةنيط نم نوقسي راينألا ران مهولعت

 مهاأطي رذلا ةروص يف ةمايقلا موي نوربكتملا نورابجلا رشحي » : تي لاقو

 . «هللا ىلع مهناو سانلا

 . _ مهيلع قبطيو نوربكتملا هيف لعجي ارصق رانلا يف نا» : ةلي لاقو

 . «ربكلا ةخفن نم كب ذوعا ينإ مهللا» : ةي لاقو

 : ةنحلا لخد ثالث نم ءىرب وهو هدسج هحور قراف نم » : يتي لاقو

 . «لولفغلاو نيلاو ربكلا

 . «ارطب هبوث ربجي لجر ىلا هللا رظني ال» : ةلي لاقو

 وهو هللا يقل هتيشم يف لاتخاو () هسفن يف مظعت نم» : ةلي لاقو

 . «نابضغ هيلع

 نيرابجلا يف بتكي ىتح هسفنب بهذي لجرلا لازي ال» : ةلي لاقو
 . «باذعلا نم مهباصأ ام هبيصيف

 نارصبت نانيعو ناعمست نانذأ هل قنع رانلا نم جرخي » : ةلي لاقو

 اهلإ هللا عم اعد نم لكبو ث دينع رابج لكب ةثالثب تلكو لوقي قطني ناسلو

 . «نيروصملابو ۔ هلعل ، رخآ

 . «ةكلملا ء يس الو . ,7 الو . رابج ةنجلا لخدي ال : نلا لاقو

 دبعلا سئب 0 ىلعألا رابجلا يسنو ىدتعاو ربجت دبعلا سئب» : ةلي لاقو
 رباقملا يسنو اهلو اهس دبع دبعلا سئب .3 لاعتملا ريبكلا يسنو لاتخاو ربجت

 ةري ره يا نمع ملسمو يراخبلا هاور - ١

 ۔ ١٩٠ ۔

 



 . « ىهتنملاو أدبملا يسنو ىغبو ينغأ دبع دبعلا سئب ۔ ءالبلاو

 نيربكتملاب ترثوأ : رانلا تلاقف . رانلاو ةنجلا تجاحت» : ةلي لاقو

 مهطقسو سانلا ءافعض الا ينلخدي ال يلام : ةنجلا تلاقو . نيربجتملاو

 نم ءاشأ نم كب محرا يتمحر تنا امنا) : ةنجلل ىلاعت هللا لاقف . مهزجعو

 ةدحاو لكلو ءاشأ نم كب بذعا يباذع تنا امنإ) : رانلل لاقو . (يدابع

 . «(اهؤلم

 راثآلا

 نيملسملا نم ادحأ دحأ نرقحي ال هنع هللا يضر ۔ قيدصلا ركب وبأ لاق

 . ريبك هللا دنع نيملسملا ريغص نإف

 ن او اخوخفو دئاصم ن اطيشلل ن ١ : ربنملا ىلع ريشب نب نامعنل ا ل افو

 ىلع ربكلاو ث هللا ىطعا امب رخفلاو . هللا معنأب رطبلا 0\) هخوخفو هدئاصم

 . تاذ ريغ يف ىوهلا عابتاو . هللا دابع

 ربكلا نم ع يش ءىرما بلق لخد ام : يلع نب نيسحلا نب دمح لاقو

 . رثك وأ لق كلذ نم لخد ام ردقب هلقع نم صقن الا طق

 . محرت ال ةيوقع ربكتلا : ملاع لاقو

 نم كلذو هريغ نم اريخ هسفن ىري يذلا ربكتملا : ءاكحلا ضعب لاقو

 رهظيو ٠ نساحملا يفحي وهو باجعالا وه ربكلا نا ملعاو . هنطاب ثول ةباغ

 . لئاضفلا نع دصيو ماذملا بسكيو ٠ ءىواسملا

 رانلا لكات ايك تانسحلا لكأيل بجعلا نأ : ةي يبنلا نع يورو

 ةسيرفلا دايطصال بصني ام وهو خف عمج - ١

 ۔ ١٩١_۔



 . «بطحلا

 . بابلألا ةفاو & باوصلا دض باجعالا : ىشرقلا لاقو

 نم عىرب نم : اثالث لان ثالث نم ءىرب نم : ءاكحلا ضعب لاقو

 لان ربكلا نم ءىرب نمو ٠ فرشلا لان لخبلا نم عرب نمو 6 زعلا لان هرشلا

 . ةماركلا

 نمو . امل ربكت هردق قوف هتيالو تناك نم : لهس نب لضفل ا لاقو

 . امل عضاوت هردق نود هتيالو تناك

 ال نأ لابأ مل ثالثب مدا نبا نم ترفظ اذإ : ۔ هللا هنعل ۔ سيلبإ لاقو

 . هسفنب بجعأو .3 هلامعأ رثكتساو 5 هبونذ ىسن اذإ نهريغب هبلاطأ

 هيف ليق نمل تبجع : ةفلاسلا بتكلا يف ىلاعت هللا لزن أ امم : ليق دقو

 فيك هيف وهو رشلا هيف ليق نل تبجعو ؤ حرفي فيك هيف سيلو ريخلا
 . بضغي

 ةرثك عم .دادزت ةبادلا نا : ليئارسا ينبل مالسلا هيلع ءايعشأ لاقو

 اذإ دسجلا ناو ةوسق الإ ةظعوملا ةرثك ىلع ديزت ال مكيولقو . انيل ةضايرلا
 نم ليلقلا هافك حلص اذا بلقلا ناو . ماعطلا نم ليلقلا هافك حلص

 . بجعلا هدسفأ دق دباع نم مكو حيرلا هتافطأ دق جارس نم مك . ةمكحلا

 . هملعب اهققح نم مهالوأو

 يأ »0١ «ىطمتي هلها ىلا بهذ مث» : ىلاعت هلوق يف دهاجم لاقو

 . ةمايقلا ةروس نم )٣٣( ةيآلا - ١

 ۔ _١٩٢١



 طلس مورلاو سراف مهتمدخو اطيطملا يتمأ تشم اذإ» : الت يبنلا لاقو

 عبتم ىوهو { عاطم حش : تاكلهم ثالث» : ةلي يبنلا لاقو

. «هسفنب ءرملا باجعاو





 نورشعلاو نماثلا بابلا

 كحضلاو بجعلاو حازملا يف

 لوقأ الو حزم ال» : لاق هنأ ثيدحلا بيرغ يف ةي يبنلا نع يور

 فوفكم لجرل هدوعن ريصبلا نالف ىلإ انب اوبهذا » : هلوق لثم كلذو !اقح الإ

 . «بلقلا ريصب يأ رصبلا

 ينلخدي نأ هللا عدا : تلاق يتلا زوجعلل ۔ مالسلا هيلع ۔ هلوق لثمو

 لوق دارأ ۔ مالسلا هيلع ۔ هنأك زوجعلا اهلخدت ال ةنجلا نإ» : لاقف . ةنجلا

 ىلإ تراص اذإف () پابارتأ ابرع اراكبأ نهانلمجف ءاشنإ نهانأشنأ انإ : هللا

 . ذثنيح زوجعب تسيلف ةنجلا

 لعف ام» : لوقي لعجف تامف ريعب هل ناكو ةحلط يبأ نبال : هلوقو

 . هلك قح وهو حابملا نم هلثمو اذهف هريمع ابأ اي ريعبلا

 نالف : تلاق «؟ كجوز نمو» : لاقف اهجوزل ةجاح يف ةأرما هتتأو
 ىلإ ىلجع تفرصناف «ىلب» : لاق ال : تلاق «؟ ضايب هينيع يف يذلا » : لاقف

 ةلم هللا لوسر ينربخأ : تلاق ؟ كناش ام : لاقف هينيع لمأتت تلعجو اهجوز

 رثكأ ينيع ضايب نيرت امأ ةلي هللا لوسر قدص : اهل لاقف اضايب كينيع يف نأ
 . امهداوس نم

 ةعقاولا ةروص نم ٣٦ ةيآلا ۔ ١

 ۔ ١٩٥ ۔



 . اقح ال لوقي الو هب احص ا عم هرفس ف حزمي ابتو ن اكو

 نم عامجاو ناطيشلا نم جاردتسا حازملاه : لاق لقي يبنلا نعو

 . !ىوهلا

 حازملا نم سانلا اوعنما : هلامع ضعب ىلإ زيزعلادبع نب رمع بتكو
 . رودصلا رغويو ةءورملا بهذي هنإف

 : رعش مهضعبلو

 ابذاجت لبحب مرص ابحاص اذإ

 ةفآ ريغ يف ءرملا رمع لاط اذإ

 هنإف حازملا كايإ كايإف

 ةباهم دعب هجولا ءام بهذيو

 البحلا اعطقي نأ مرصلاب اثبلي ملف
 القع اهرك يف مايالا هل تدافأ

 الذنلا سندلاو لفطلا كيلع ءعىرجي

 الذ هتزع دعب نم هثرويو

 مصيو { قوقعلاو ةعيطقلا ىلإ جرخيو ، قوقحلا ةحازإ حازملا نأ ملعاو

 ءاهبلاو ةبيهلا هنع بهذي هنأ حزاملا همصو امأف حزامملا يذؤيو ٠ حزاملا

 هبلق نزحأ هنع كسمأ نإ قوقعم هنإف حزامملا هيذأ امأو ءاهفسلا هيلع ءىرجمو

 . هضرع كهتنا هنع لباق نإو

 . قحلا نع حيزي هنأل ؛ احازم حازملا يمس امتإ : ليقو

 . بطحلا رانلا لكات ايك ةبيهلا لكاي حازملا : ليقو

 . ةجم هلقع نم جم ةحزم حزم نم : ليقو

 . حالفلا ىلإ وعدت ىتفلا نم حازملا ةلق : ليقو

 . رغصالا بابسلا وهو ىقمحلا بابس حازملا : ليقو

 . ةنيغضلا ثرويو ةبيهلا بهذي حازملا : ليقو

۔ - ١٩٦



 . هلزه رثك هلقع لق نم : ليقو

 . حازملا ةوادعلا رذبو رذب ءيش لكل : ليقو

 حرت هرخآو حرف هلوأ حازملا : ليقو

 . ارش الإ جتني مل الحف حازملا ناك ول : ليقو

 . ةقادصلل ةعطقم ةباهملل ةبلسم حازملا : ليقو

 طقسيو هجولا ءام قيري سانلاب ءازهتسالاو ةيرخسلاو حازملا : ليقو

 بضغل او جاجلل ١ أدبم وهو . بولقل ا يذ ؤيو ةشحول ١ رجتسيو ةب اهملا

 هقف نيشيو دول ا ةوالحب به ذيو ٠ بولقل ١ يف دقحلا سرغيو مراصتل او

 رثكت هبو برلا نع دعابيو ةلذلا ثرويو بلقلا تيميو هيفسلا ءعىرجيو هيقفلا

 هيفسلاو كيلع دقحي بيبللا نإف بيبل ريغ وأ ابيبل حزامت نأ كايإف بويعلا

 يف اوضوخي ىتح مهنع ضرعاو بجت الف كريغ كحزام نإو } كيلع ءىرتجي
 . امارك اورم وغللاب اورم اذإ نيذلا نم نكو ث هريغ ثيدح

 . «لاقي ال هرشو لاني ال هريخ نإف حازملاو مكايإ» : لي يبنلا نعو

 : تافآ ينامث كحضلا يف : رصن وبأ لاقو

 . ءالقعلاو ءايلعلا كمذي : اهادحا

 . ءالهجلاو ءاهفسلا كيلع ءىرتجي : ةيناثلاو

 صقن املاع تنك نإو ٠ كلهج دادزا الهاج تنك اذإ : ثلاثلاو

 . ةيضاملا بونذلا نايسن هيف نأ : ةعبارلاو

۔ ١٩٧ ۔.



 تكحض اذإ كنأل ؛ لبقتسملا يف بونذلا ىلع ةأرج هيف نأ : ةسماخلاو

 . كبلق اسق

 . ةرخآلا رمأ نم هدعب امو توملا نايسن هيف نأ : ةسداسلاو

 . ككحضب كحضي نم رزو كيلع نأ : ةعباسلاو

 . اريثك ةرخال ١ ف انزحو اليوط ءاكب اين ذلا ف بقعي هنأ : ةنماثل او

 3&تبجع ريغ نم كحضلا ةرثك : بلقل ١ ةت ءايشأ ةثالث : ليقو

 . ةجاح ريغ نم مالكلاو ٠ عوج رغ نم لكالاو

 ٠ ينمتل ا لوطو ٦ باوج ١ ةعرس : لقعل ١ قلخت ةثالث :: ليقو

 . كحضلا يف قارغتسالاو

 لصن

 هيلع ۔ هنع ءاج . هلخد بجعل هئاعد ضعب ميهاربإ ىلع در هنإ : ليقو

 بر برلا معن : لاقف هليل مايقب بجعأ حبصأ املف . ةليل ىحأ هنأ مالسلا

 هيلع ناكو هعم لكأي ادحأ دجي مل ه ؤادغ ناك املف ميهاربإ دبعلا معنو ميهاربإ

 لكايل رام هب رميل قيرطلا ىلإ هماعط جرخاف هريغ هعم لكاي نأ بحي ۔ مالسلا
 ميهاربإ امهاعدف هوحن البقاف ءايسلا نم ناكلم لزن هنأ ثيدحلا ءاجو هعم

 هذه ىلإ امدقت : ايل لاقف امهيلإ لامف هاباجاأف ءادغلا ىلإ ۔ هيلع هللا تاولص ۔

 راغ دق نيعلا ءام اذإف نيعلا ىلإ امدقتف . اهيلع ىدفغتنف انيع اهيف نإف ةضورلا

 عدا : هل الاقف لاق ام ريغ ىأر ذإ ىحتساف ميهاربإ ىلع دتشاف ءام اهيف سيلو

 دتشاف ائيش ري ملف هللا اعدف . نيعلا ىلإ ءاملا ديعي نأ هلسو ميهاربإ اي كبر

 مث نيعلا ىلإ ءاملا فصن عجرف امهدحأ هللا اعدف هللا اوعدا : ال لاق ، هيلع

۔ ١٩٨ _۔.



 هلجأ نم هليل مايقب هباجعا ناو ناكلم ايهنأ هاربخاف نيعلا تالتماف رخآلا اعد

 . بجتسي ملف هؤاعد در

 اذإ هنإف اوعضاوتو ربكلا نم هنإف باجعالا مكايإو هللا انمحر اورذحاف

 ربكلا عم لبقي الو لمع ربكلا عم سيلو هلمع درو هللا همصق دبعلا ربكت

 برقأو هل فرشأو هلمعل ىكزأ ناك لذو عضاوتو هلل دبعلا عضخ ايلكو ، لمع

 . - لجو زع ۔ هللا نم

 هسقن عفر امو هلللا هعفر الإ هسفن دبحع عضو ام» : بت يبنل ا ل اقو

 . «هللا هعضو الإ

 . هتالص لبقت ال هبوث يف لاتخم يذلا نإ : ليقو

 ضرألا هب فخف لاتخا نوراق نإ : ليقو

 . هللا هعضو الإ عيش ىلإ مهراصبأ سانلا عفر ام : ليقو

 ربكالا ءاقشلاب هيلع لبقأ دقف ءانثلاب لجرلا ىلع لجرلا لبقأ اذإ : ليقو

 . حدملل بولقلا بح تابوقعلا ليجعت نإو

 رانلا لكأت ايك تانسحلا لكأيو لامعألا قرحي بجعلا نإ : ليقو

 . هسفنب بجعي نأ الهج ءرملاب ىفكو . بطحلا

 لوذ هسفنب بجعملا نأو & بجعلاو طونقلا : نينثا يف كالهلا لصأو

 . ديياتلا نع عونمم قيفوتلا نع بوجحم

 . عاطم حش ؛ تاكلهم ثالث» : لاق هنأ تي يبنلا نع ربخلا يف ركذو

 . «هسفنب ءرملا باجعاو 3 عبتم ىوهو

 ٠ حيرلا هتأفطأ دق جارس نم مك : لاق هنأ - مالسلا هيلع ۔ , يسيع نعو

 دارأ نمف لمعلا ماظعتسا بجعلا ةقيقحو 8 بجعلا هدسفأ دق دباع نم مكو

۔ ._١٩٩



 هللا نم قيفوتلا ىري نأ اهلوأ : ءايشأ ةعبرأب هيلعف هسفن نع بجعلا ليزي نأ

 يتلا ۔ ىلاعت ۔ هللا معن يف رظنيو هسفنب بجعي الو ركشلاب لغتشيف ۔ ىلاعت
 نع كلذب لغتشيف هلمع در يف ىلاعت ۔ هللا نم ةفاخملا رعشتسيو هيلع اهب معنأ

 مأ ةيماح ران يف َيقشأ هباتك يف ةمايقلا موي هل جرخي ام فرعي ال هنإف بجعلا

 . هسفن نع بجعلا رسك دقف كلذ لعف اذإف . ةيلاع ةنج يف ديعس

 ۔ ىلاعت ۔ هللا دنع اف نوكي ءايرلاو بجعلا نم تملس اذإ ةعاط لقأ ناو

 ناتفآلا ناتاه اهتباصأ اذإ ةعاط مظعأ نإو . هل ةياهن ال ام ةميقلاو ةلزنملا نم

 . اهلماع اهيلع باثي الو اهل ةميق الف ءايرلاو بجعلا

 دهتجي امير هنأل بجعلا لبق نم ةدابعلا ىلع لخدت ةفا مظعأ نأ ملعاو

 لخدت ةفآ لك نعو هسفن بويع نع لفاغ وهو ةدع نينس هتعاطو هبر ةدابع يف

 دسفيف اماوعأ بعتي امبرو الوبقم هلامعأ نم ءىش نوكي ال امبرو هتدابع يف هيلع

 رطخلا مظعأو نارسخلا مظعأ نم اذهف ةدحاو ةعاس لجأ نم هلمع هيلع

 . ءالبلا مظعأو

 نأو همركو هلضفب قيفوتلاو ةمصعلا هلأسنو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعن

. نيمحارلا محرأ وه هنإ نيملسم انتيمي



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 باجعالاو ءاي رلا ف

 زع هللا لاق رغصالا كرشلا وهو لامعألا عيمجل طبحم ءايرلا نا ملعا

 هب ر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمف : لجو
 . صالخالا هب دارأ & () ادحأ

 نيذلا نوهاس مهتالص نع مه نيذلا نيلصملل ليوف : ىلاعت لاقو

 . "٨( نوعاملا نوعنميو نوءاري مه

 الو ءازج مكنم ديرن ال هنا هجول مكمعطن امنإ : ىلاعت لاقو

 . "" پاروكش

 رابخألا

 . رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ» : ةلي هللا لوسر لاق

 ةمايقلا موي - لجو زع - هللا لوقي ءايرلا وه : لاق ؟ هلللا لوسر اي وه امو : ليق

 له اورظناف مهل نوءارت متنك نيذلا ىلا اوبهذا ۔ مهلامعأب دابعلا ءاج اذإ

 فهكلا ةروس نم ١١٠ ةيآلا - ١

 نوعاملا ةروس نم ٦ . ١ . ف . ٤ تايآلا _ ٢

 ناسنالا ةروس نم ٩ ةيآلا ٣

 ۔ ٢٠١ ۔



 . «نودجحت

 اذك تلعف لاق اذإ قفنملاو ملاعلاو يزاغلل لاقي ليوط ثيدح يف لاقو

 ىلا هب بهذيف داوج وأ عاجش وأ ملاع نالف لاقي نا تدرا تنك : هل لاقي

 . رانلا

 ةعبرأب ةمايقلا موي ىعدي يثارملا نا» : لاق ي هللا لوسر نا يورو
 قالخ الف كرجأ لطبو كيعس لض . رساخ اي رداغاي رجاف اي رفاك اي : ءايسا

 . عداخم اي هل لمعت تنك نمم رجألا سمتلا كل

 لك للع مارح انأ : تلاقف تملكت ةنحلا نا» : لاق هنأ زالتي هنع يورو

 . «ِءارمو ليخب

 رحبلا نإف ةنيفسلا ددج رذ ابأ ايه : رذ يأل ةلي هللا لوسر لاقو

 . رصب دقانلا نإف لمعلا صلخاو ©٥{ ديعب قيرطلا نإف دازلا رثكاو ٠ قيمع

 نع هدحو ناك اذا لسكي 3©“تتامالع ثالث يثارملل» : وني لاقو

 . «هرومأ عيمج ف ءانثلا بحمو . سانلا ىري ناك اذإ اهيلإ طشنيو . ةالصلا

 ناو ، ريخف اريخ ناك نإ اهءادر هللا هسبلا ةريرس رسأ نم» : ةلي لاقو

 . «رشف ارش ناك

 . «هب هللا عمس عمس نمو هب هللا ىار ىار نم» : ةلي لاقو

 . ةمايقلا

 دري نمو : ليق «هيلع دريف ايلاخ هتيب يف لصيل لجرلا نا» : ةي هنعو

 بحأ مث همتكو هرسأف المع لمع الجر نأ ولف هن اكمب ملعي نأ» : لاق ؟ هيلع

 هلمع ىري نأ بحأ دقف هرتسيو ربلا لامعأ متكي نمم هنأ هناكم سانلا ملعي نأ

نطفي ال لجرل او . اوملعي ل وأ هب اوملع هلمع نم هظح كلذ ناكو هب ركذيو



 . «هبلق نم هودعل نكمأ كلذو ناطيشلا ساوسول

 سانلا هب يدتقي يك هرهظاف احلاص المع لمع نم» : لاق ةلي هنعو

 ٠ مهدنع ةلزنملاو ةوظحلا كلذ عم بحم ل ام _ ىلاعت ۔ هللا لا يعادلاك ناك

 يناعملا هذه نم كلذ نم ائيش بحأ نإف ،} هلضفل ةفرعملاو مهبولق يف ةميقلاو

 . «ءاير هلك كلذ ناك

 راثآلا

 رسلا لمع ىلع فعاضي ام ةينالعلا لمع نم نإ : لاق سابع نبا نعو
 هريغ هب ىساتيل لمعلا لمع اذإ : لاق ؟ كلذ فيكو : ليق . افعض نيعبس

 . املاس ءايرلا نم ناك . هايإ

 يف هماذو هحدام نوكي ىتح هرب لمع راهظا ىلع ىوقي ال دبعلا نأ ملعاو

 تدرأ اذإف ةدحاو ةلزنمب نالزنيو ، ادحاو ىرج هبلق يف نايرجي هرب لامعأ

 © ةمركم الو . ةدمحم الو . ءانثل سامتلا نود ربلا لامعأ نم ةمالبلا

 نم ائيش تركذ اذإف { ةساير الو .3 ةعفر الو 3 ةبحم الو } ةوظح الو ركذ الو
 دقف هتلق نإو هنم تملس دقف هتيفن نإف كريمض يف ننوكي الو كنرسي الف كلذ

 يف ىتح ءيش لك يف دبعلا ىلع لخاد وهو يفخ ءايرلاو . كلمع يف تكرشأ

 لاقيل ادي كرحي الو هيشم يف قفرتي يشملا يفو & قطنملا يف توامتو ظحل اذإ هظحل
 . هيدهو هتيشم نسحأ ام

 ةيهارك هيلع ردقي وهو هيلإ جاتحتو هسفن هيهتشت اسابل كرتي سابللا يفو

 ملعي نأ بحي هحنحنت يف ىتح مهيز نم الو 3 نيحلاصلا سابل نم اذه سيل

 . هناكمب

۔ ٣٢٠٢۔



 . هللا هملس نم ال ء ايرل ١ نم ملسي الو

 & سانلا لجال اثيش هلمعت نأ تيون يذلا لمعلا نم كرتت نأ كايإو

 ديري ام همامأ لعفي لبإ وأ منغ يعارك كسفن دعو } سانلا لجال هيف دزت الو

 . مهب يلابي ال

 للع كرومأ عيمج يف كسفن لمح او . هللا هجو اهلك كلامعأ يف دصقاو

 : لي هللا لوسر لاق كلذلو ةاجنلا هيفو ميقتسملا طارصلا وهو رومألا طسوأ

 . !اهطسوأ رومألا ريخ »

 كمالكو كيشمو كسبلمو كبرشمو كلكأم يف اهيلع كسفن لمحاف

 نيلفاغلا نع اهب زاتمتل رامطالا سبلت الو & كناوخإ نيب كدوعقو كترظانمو

 دصقت تناو كتيشم يف ةنيكسلا ىرتو عباصالاب كيلإ راشيل راجفلا نم
 يف اقيدص . كنطاب يف اناطيش 3 كرهاظ يف اكلم نوكتف كؤوسي ام
 يف كلستف ، كنطاب يف ابثذ & كرهاظ يف ةاش ، كتريرس يف اصل . كتينالع
 مهنأك كاري نم عيمج لعجاف كرانب ىلطصي نطابلا ينو ، كلاسملا ريخ رهاظلا

 مهدوجو نيب قرفت الو كنوعفني الو {} كنورضي ال كلذك مهنإف قوم
 هدحو ۔ ىلاعت ۔ هللا ملعب كلذ يف عنقاو 3 اهنع مهتلفغو اهب مهملعو مهمدعو

 اذإ كرضي نل مهمذ نأ اضيأ ردقو صالخالا الإ لبقي ال هنإف هنم رجألا بلطاو

 مذ نم افوخ همذو هللا تقمل ضرعتت الو 3 ۔ ىلاعت هللا دنع ادومع تنك

 هللا ىبأيو كوتقمل ءايرلا دصق نم كنطاب يف ام اوملع ول سانلا نأ ردقو } قلخلا

 زع ۔ هللا كتقمي نأ دعب سانلا كتقميف كقافن ملعي ىتح كرس فشكي نأ الإ

 كيلع هللا طخسيف ۔ ىلاعت ۔ هللا طخسب سانلا ءاضر بلطت الف . ۔ لجو

 . ۔ ىلاعت ۔ هللا طخسب سانلا كيلع طخسيو

 دتقا» : لاق . ذاعم انأو هللا لوسر تنأ ؛ هللا لوسر اي تلق : ذاعم لاق

 يف ةعيقولا نم كناسل ىلع ظفاح ؛ ذاعم اي . صقن كلمع يف ناك نإو ي

۔ ٢٠٤ ۔



 كسفن كزت الو مهيلع اهلمحت الو اهيلع كبونذ لمحاو نآرقلا ةلمح نم كناوخإ
 ربكتت الو ةرخآلا لمع يف ايندلا لمع لخدت الو مهيلع كسفن عفرت الو مهمذب

 رخآ كدنعو الجر جانت الو كقلخ ءوس نم سانلا كرذحي يك كسلجم يف

 كناسلب سانلا قزمت الو ايندلا ريخ كنع عطقنيف سانلا ىلع مظعتت الو
 تاطشانلاو» : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق . «رانلا يف ةمايقلا موي رانلا بالك كقزمتف

 : لاق ؟ يمأو تنأ ياب يه ام : تلق «؟ ذاعم اي يه ام يردتأ» ('اهاطشن

 هذه قيطي نمف يمأو تنأ يباب : تلق «مظعلاو محللا طشنت رانلا يف بالك»

 . « ىلاعت ۔ هللا هرسي نم ىلع ريسيل هنإ ذاعم اي» : لاق ؟ اهنم وجنيو لاصخلا

 ١ - ةيالا )٦( تاعزانلا ةروس نم .





 نوثالثلا بابلا

 ةييغلا يف

 لكأي نأ مكدحأ بحيأ اضعب مكضعب بتغي الو : ۔ ىلاعت هللا لاق

 . () «ميحر باوت هللا نإ هللا اوقتاو هومتهركف اتيم هيخأ محل

 رابخألا

 . )٢) «هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» : بت يبنلا لاق

 . «اناوخإ هللا دابع اونوكو اوضغابت الو اودساحت ال» : ةلي لاقو

 : لاقف اهتويب يف قتاوعلا عمسأ ىتح ل هللا لوسر انبطخ : ءاربلا لاقو

 اوعبتت الو ٠ نيملسمل ١ اوب اتغت ال هبلقب نم ؤي ملو هن اسلب نمآ نم رشاعم اي (

 هتروع هللا عبتي نمو . هتروع هللا عبتي ملسمل ا هيخأ ةروع عبتي نم هنإف مهت اروع

 . هتيب فوج يف ولو هلل ١ هحصميب

 نم ايئات تام نم) : - مالسل ا هيلع ۔ ىسوم ل - ل اعت ۔ هللا ىحو و

 تارجحلا ةروس نم ١٢ ةيآلا ۔ ١

 ةري ره يا نمع ملسم هاور - ٢

 ۔ ٢٠٧ ۔



 نم لوأ وهف ةبيغلا ىلع ارصم تام نمو . ةنجلا لخدي نم رخآ وهف ةبيغلا

 . رانلا لخدي

 نإ» : لاقو هنأش مظعو ابرلا ركذف ةلي هللا لوسر انبطخ : سنأ لاقو

 ةينز نيثالثو تس نم ةئيطخلا يف هللا دنع مظعأ ابرلا نم لجرلا هبيصي مهردلا

 . «ملسملا لجرلا ضرع ابرلا ىرأو لجرلا اهينزي

 7 .؟ 7 د -

 مههوجو نوشمخي موق ىلع يب يرسا ةليل تررم» : لي لاقو

 سانلا نوباتغي نيذلا ءالؤه : لاق ؟ ءال ؤهھ نم ليربج اي : تلقف مهريفاظاب

 . «مهضارعأ ف نوعقيو

 . «لجرلا تانسح يف ةبيغلا نم عرسأب سبيلا يف رانلا ام» : لي لاقو

 : فقي لاقف . هب هللا ينعفني اريخ ينملع هللا لوسر اي : لجر لاقو

 ىقلت نأو . يقتسملا ءانإ يف اولد بصت نأ ولو ائيش فورعملا نم نرقحت ال»

 . «هبتغت الف ربدأ اذإو & نسح رشبب كاخأ

 ةزمحلا ) هةزمل ةزمه لكل ليو : ۔ىلاعت هلوق يف : دهاجم لاقو

 . سانلا موحل لكأي يذلا ةزمللاو ‘ سانلا يف ناعط

 : ل اقف هزجعأ ام : اول اقف بت هلل ا لوسر دنع لجر ركذ : ذاعم لاقو

 ام متلق نإ» : لاق . هيف ام انلق ؛ هللا لوسر اي : اولاق «مكبحاص متبتغا»

 . «هومتهم دقف هيف سيل

 لحري ال هزجعأ ام نالف ؛ هللا لوسر اي : لجر هل لاق رخآ عضوم يلو

 »؟ مورل ا توزغ » : ةلي هللا لوسر هل لاقف . اذه نم اهبش وأ هل لحري ىتح

 نوملسي ءال ؤه لك» : هل لاقف . ال : لاق «؟ اذك توزغ » : لاق . ال : لاق

 ةزملا ةروس نم ١ ةيآلا - ١



 . هيلع ركناف «ملسملا كوخأ كنم ملسي ملو كنم

 هلوسرو هلللا : لاق «؟ةبيذغلا ام نوردت له» : لاق نبت هنع يورو

 لوقأ ام يخأ يف ناك نإ تيارأ : تلق «هركي امب كاخأ كركذ» : لاق . ملعأ

 . «هتهب دقف هيف نكي مل نإو . هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ» : لاق

 لاقن ة ةريصق اهغإ تلاقف ةأرما تركذ اهنأ _ اهنع هللا ىضر ۔ ةشئاع نعو

 . «اهتبتغا» : لقي يبنلا

 نم هقتعي نأ هللا ىلع اقح ناك ةبيغلاب هيخأ نع در نم» : ةلي لاقو

 . «رانلا

 هرصني ملف هرصني نأ ىلع ردقي وهو نم ؤم هدنع لذأ نم٠ : يتي لاقو

 . «قئالخلا سو ؤر ىلع ةمايقلا موي هللا هلذأ

 . «هل ةبيغ الف ههجو نع ءايحلا بابلج ىقلأ نم٠ : زنت لاقو

 ُ ك -..

 هيف امم هوركذا سانلا هفرعي ىتح رجافلا ركذ نع نوومعرتا» : ولي لاقو
 . «سانلا هرذحم

 راثآلا

 نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا نع حلاص نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع

 اذه لهأ نم دحأل ةنجلا وجرأ ام : لوقي ناك هنأ هللا همحر _ يدنكلا ميهاربا

 ةنسلاو باتكلاب ةمرح ةبيغلا نأل : لاقف كلذ يف هل ركذف نايبصلا الإ نامزلا

 . اهنع عروتي ادحأ ىرأ الو عامجالاو

 ع روتي نمم بجعا ينإ : لوقي ناك هنأ ركب يأ نع هنع اضيأ يل يورو

۔ _ ٢٠٩



 . رانلا هب لخدي مالكب نيملسملا بايتغا يف ملكتي وهو رادج نم ةنبت نم

 متركذ نإ : لوقيو ادحأ هسلحعم يف باتغي ال _ هللا همحر _ ركب وبأ ناكو

 . مكانكرتو انمق هريغ متركذ نإو 9 مكاتعأ هللا

 الإو ىهتنا نإف هاهنيو باتغي ادحأ هدنع عدي الو باتغي ال نوميم ناكو

 . هالخو ماق

 . هدسح يف ةلكألا نم نمؤملا نيد يف عرسأ ةبيغلل هللاو : نسحلا لاقو

 يف الو موصلا يف ةدابعلا نوري ال مهو فلسلا انكردأ : مهضعب لاقو

 . سانلا ضارعأ نع فكلا يف نكلو ةالصلا

 . كبويع ركذاف كبحاص بويع ركذت نأ تدرأ اذإ : سابع نبا لاقو

 . ءاد هنإف سانلا ركذو مكايإو { هللا ركذب مكيلع : رمع لاقو

 لاقف بلك ةفيج ىلع نويراوحل او - مالسلا هيلع - ىسيع رمو

 هنأك هنانسأ ضايب دشأ ام : ىسيع لاقن . اذه حير نتنأ ام : نويراوحلا

 - ىلاعت ۔ هللا قلخ نم ءيش ركذي ال هنأ ىلع مهاهنيو © بلكلا ةبيغ نع مهاهني

 هغلب ولو ههركي ام كاخأ ركذت نأ ةبيغلا دح : هباتك ف يلازغلا لاقو

 يف وأ هلعف ىف وأ هقلخ يف وأ هبسن يف وأ هقلخ يف وأ هندب يف اصقن تركذ ءاوس
 . هتباد يفو هراد ينو هبوث ىتحو هايند يف وأ هنيد يف وأ هلوق

 زجع نإف هناسلب ركني نأ الإ ةبيغلا مثا نم جرخي ال عمتسملا : لاقو

 6 همزل لعفي ملو هريغ مالكب مالكلا عطق وأ مايقلا عطق ىلع ردق وأ . هبلقبف

 نع هجرخي ال قافن كلذف هبلقب كلذل هتشم وهو تكسا : هناسلب لاق نإو

 هبجاحب ريشي وأ تكسا يأ ديلاب ريشي نأ يفكي الو .3 هبلقب هركي مل ام مثالا

۔ ٢١٠ _ ۔



 . احيرص هنع بذيف همظعي نأ يغبني لب روكذملل فافختسا كلذف هنيبجو

 يركذ هروجفل نلعملا رجافلا لجرلا : نسحلل فيرط نب تلصلا لاقو

 . ةمارك الو ال : لاق . هل ةبيغ هيف امب هل

 رهاجملاو ٠ عدتبملاو ٠ رئاجلا مامالا ؟ مف ةبيغ ال ةثالث : نولوقي اوناكو

 . ةمرح رجافلل سيل : رمع لاقو

۔ -_ ٢١١





 نوثالثلاو يداحلا بابل ١

 ةميمنلا ف

 . (\أاه«ميثأ دتعم ريخلل عانم ميمنب ءاشم زامهو : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق

 . مامنلا ةزمهلا : ليق (" پةزمل ةزمه لكل ليو : ۔ ىلاعت ۔ لاقو

 ةلامح ةمامت تناك اهنأل (")«4بطحلا ةلامح : ىلاعت ۔ هللا لاقو

 . مهضعب لوق يف ثيدحلل

 . '‘) «انيش هللا نم ايهنع اينغي ملف امهاتناخف» : لاقو

 هنأ ربخت تناك حون ةأرماو ٠ نافيضلاب ربخت طول ةأرما تناك : ليق

 . نونجم

 . «مامنلا ةنجلا لخدي ال» : ةي يبنلا لاق دقو

 . مامنلا وه تاتقلاو «تاتق ةنجلا لخدي ال» : رخآ ثيدح يفو

 ملقلا ةروس نم ١١ . ١٢ ناتيآلا ۔ ١

 ةزملا ةروص نم ١ ةيآلا - ٢

 دملا ةروس نم ٤ ةيآلا ٢-

 ميرحتلا ةروس نم ١٠ ةيآلا ٤



 رابخألا

 نيذلا افانكأ نوئطوملاف اقالخأ مكنسحأ هللا ىلإ مكبحا» : ةي لاق

 نوسمتلملا ناوخالا نيب نوقرفملا ةميمنلاب نوءاشملا مكضغبأو نوفلؤيو نوفلاي

 . «تارثعلا (١)ءيربلل

 نيب نودسفملا ةميمنلاب نوءاشملا ؟ مكرارشب مكربخأ الأ» : ربخ يفو

 . «بيعلا نيئيربلل نوغابلا ةبحألا

 . يف هللا هناش قح ريغب اهب هنيشيل ةملك ملسم ىلع عاشأ نم» : ةلي لاقو

 . «ةمايقلا موي رانلا

 اقح ناك اهب هنيشيل ةملك لجر ىلع عاشأ لجر اميأ» : رخآ عضوم يفو

 . «رانلا يف ةمايقلا موي اهب هبيذي نأ هللا ىلع

 نم هدعقم أوبتيلف له ب ا سيل ةداهشب ملسم ىلع دهش نم٠ : نيت لاقو

 . رانلا

 ىللإ هقرح اران هربق يف هللا طلس ةميمنلاب نينثا نيب ىشم نم» : ةلي لاقو

 . «ةمايقلا موي

 نمو & رانلا نم هدعقم أوبتيلف ةوادع نينثا نيب ىقلأ نم نإ» : يت لاقو

 . «ةنحلا هللا ىلع هل تبجو نينثا نيب حلصأ

 : تلاق . يملكت : امل لاق ةنحلا قلخ امل ىلاعت ۔ هللا نإ» : ةلي لاقو

 كيف نكسي ال يلالجو يتزعو : ۔ هلالج لج . رابجلا لاق . ينلخد نم دعس

 وهو - تاتق الو ٠ انزلا ىلع رصم الو ٠ رخ نمدم : سانلا نم رفن ةينامث

 تبثا ام حيحصلاو (ءاربلل) لصالا ف تدرو ۔ ١

 ۔ ٢١٤ ۔



 عمجي يذلا ثويدلا نأ هتظفح يذلا : خسانلا لاق . ثويد الو . ۔ مامنلا

 . (عجر) . ملعأ هللاو مارحلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا نيب

 لوقي يذلا الو . محرلا عطاق الو ، ثنخملا الو ، يطرشلا الو
 . «هب في مل مث اذكو اذك لعفأ نأ هللا دهع لع

 رالآلا

 هيلع ۔ ىسوم نمز يف طحق ليئارسا ينب باصأ هنأ رابحألا بعك ىورو

 بيجتسأ ال ينا) : ۔ ىلاعت ۔ هللا ىحوأو بيجأ اف تارم ىقستساف - مالسلا

 : ۔ مالسل ١ هيلع ۔ ىسوم لاقف ) ةميمنل ١ ىلع رص أ دق نم مكيفو كعم نلو كل

 نوكاف ةميمنلا ضغبأ ينإ ىسوم اي) : لاق ؟ اننيب نم هجرخن ىتح وه نم
 . اوقُسف مهعمجاب اوباتف (امامغ

 . ةميمنلا نم ربقلا باذع ثلث نإ : لاقيو

 هريغ نع ربخب هربخأو هناوخإ ضعب هراز ءايكحلا نم اييكح نأ يورو

 لإ تضغب ةنايخ ؛ ةثالث ىينتيتاو . ةرايزلا يف تاطبأ دق : ميكحلا لاقف

 . ةنيمأل ١ كسفن تمهت او ‘ غرافل ا يبلق تلغشو ٠ يخأ

 . كنع من كيلإ من نم : نسحلا لاقو

 . كيلع أربت كل اربت نم : ءايكحلا ضعب لاقو

 . ةضغبلا بولقلا ىلإ يدهت ةميمنلا : ءايكحلا ضعب لاقو

 . هب ىعس نمل نئاخو 0 هل ىعس نمل بذاك يعاسلا : ليقو

۔ ١٢ه٥_۔



 . هيف اولاق سانلا يف لاق نم : ليقو

 متشلاب ىزاجملا وه ناكل كيلإ مامنلا هلقن ام حص ول : مهضعب لاقو

 . كمتشب كلباقي ل هنأل كملحب ىلوأ هنع لوقتملاو كيلع

 يهو قافنل او دسحل او بذكل ١ ىلع ةينبم ةميمنل ا : مهضعب ل اقو

 . لذلا يفاثأ

 لزت مل نهب تكسمت نإ لاصخب كيصوم ينإ ؛ ينب اي : هنبال نامقل لاقو

 ٥ ميئللاو ميركلا نع كلهج كسماو . ديعبلاو بيرقلل كقلخ طسبأ ؛ اديس

 ديري غاب عامس وأ عاس لوبق نم مهنمأو ، كبراقأ لصو 0 كناوخا ظفحاو

 ملو هبعت مل كقرافو هتقراف اذإ نم (_االكنادخأ نكيلو & كعادخ موريو كداسف

 . كبعي

 ؛ ينبأ : لوقت يهو اهنبا يصوت ةيبارعأ تدهش : يعمصألا لاقو

 قرفتو {} نئاغضلا عرزت اهنإف مئامنلاو كايإ & كقيفوت هللابو يتيصو كحنمأ

 ثبلي ال ن أ قيلخو ،. اضرغ اهف ريصتف بويعلل ضرعتلاو كايإو & نيباحتملا نيب

 لثمو ©٠ كلامب لخبلاو © كنيدب دوجلاو كايإو ٠ ماهسلا ةرثك ىلع ضرفلا

 {© هب لمعاف سانلا نم هتنسحتسا ايف اهريغ نم هلعل ۔ كريغ نم الاثم كسفنل

 : تلقف تكسمأ مث . هسفن بيع ىري ال رم ا ن إف هبنتجاف مهنم هتحبقتس ا امو

 ؟ برعلا مالك كبجعأ ؛ يبارعأ اي : تلاق . هيتدز الأ ةيبارعأ اي هللاب

 ٥ هب سانلا لماعت ام حبقأ هنإف ردغلاو : تلاق . هيديزف هللاو يأ : تلقف

 . مالسلا كيلعو هللا كعدوتساو ءايحلاو عض اوتلاو ملحلاو ءاخسلا نب عمجاو

 ثروتو . بولقل ١ ريغتو ٠ اين دل او نيدل ١ دسقت ةميمنل ١ : ليقو

 . سوفنل ١ فلتتو ءامدلا كفستو ٠ ءاضفبل ١

 قيدصلا وهو ندخ عمج ۔١

 ۔ ٢١٦ ۔-



 نال ةياعسلا نم ارش ةياعسلا لوبق ىرن نحن : ريبزلا نب بعصم لاقو

 نمك مهدرو مهنزحاف ءيش ىلع لد نم ىلع سيلو ةزاجا لوبقلاو ةلالد ةياعسلا

 . هزاجأو هلبق

 : لاق ؟ ةعمالا امو : اولاق ةعمإ مكدحأ ننوكي ال : دوعسم نبا لاقو

 . حير لك عم يرج

 © نوباذكلا ةمايقلا موي هيلإ هللا ةقيلخ ضخغبأ» : ةلي لاقو

 اوقل اذإف مهرودص يف مهناوخال ءاضغبلا نورثكي نيذلاو 3 نوربكتسملاو

 ىلإ اوعد اذإو ٠ ءاطبأ اوناك هلوسرو هللا ىلا اوعد اذإ نيذلاو 6 مه اوفلح

 . «اعارس اوناك هرمأو ناطيشلا

 يتأي يذلا نيهجولا اذ ةمايقلا موي هللا دابع رش نم نودبحت» : ألم لاقو

 . «ءالؤه ثيدحب ءالؤهو ءالؤه ثيدحب ءالؤه

 موي ران نم ناناسل هل ناك ايندلا يف ناهجو هل ناك نم رشد» : بت لاقو

 . «ةمايقلا

 . «قسافلا حدم اذإ بضغي هللا نإ» : ةلي لاقو

 سو ؤر ىلع هيف سيل امي ادحاو امامإ حدم نم نا : دعم نب دلاخ لاقو

 . هناسلب رثعتي ةمايقلا موي هللا هثعب داهشألا

 شرعلا كلذل زتها قسافلا حدم اذإ» : لاق قي يبنلا نع سنأ نعو

 . « لجو رع ۔ برلا كلذل بضغو

 نم لك روص هيف ىري ايندلا لهأ لاوحأ يف ةآرملاك شرعلا نإ : ليقو
 مهتافص ىلع ريمأو دبعو ريطخو ريقحو ريبكو ريغص نم اهيف ايندلا يف ناك

ىفخت ال شرعلا ىلع نوفوطي نيذلا نويناحورلا مهاري مهلاوحأو مهلامعأو



 . ايندلا لهأ لاوحأ مهيلع

 ىسوم هقلح ىلع تررمأ امنأكف ههحو يف كاخأ تحدم اذإ» : نيت لاقو

 . )١( «ةضيمر

 . حبذلا حدملا : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاقو

 . حبذ هنإف )٢( حدامتلاو كايإ : ليقو

 هل ىوءارت الإ هحدم وأ هيلع ءانث عمسي دحأل سيل : ملسم نب دايز لاقو

 . عجاري نمؤملا نكلو ناطيشلا

 تعظطق» : لي يبنلا لاقف ةلي يبنلا دنع الجر حدم الجر نأ يورو

 . «حلفأ ام هعمس ول كبحاص قنع

 دق عيش اذهو ةلي هللا لوسر دعب ادحأ يكزأ ال : لاق سابع نبا نعو

 اهنم اوشحوتسا الو هللا اوفاخي ملو { مهنيب اييف هوزاجتساو سانلا هنسحتسا

 ايندل كلذ امنإو ، مهدنع الو مهيف سيل امم مهنيب ةيكزتلا نم هنودهاشي امب

 دقو . اورذح امب صقني الو اوقزر اييف كلذ ديزي الو } اهيلع نوماحيو اهنولاني
 بدو ، بولقلا طلاخ ايع هللا يف مهعمطو هطخسل مهضرعت عم هللاب مهنظ ءاس

 | . ةيكزتلا نم قورعلا يف

 هاتأ نيح ةلي هللا لوسر لاق ايك نوكت ال كلامو : لاق رخآ عضوم يفو

 كتحدتماو يبر ىلع تينثأ ينا : لاقف نيملسملل ةجاح نم يملسلا ةمامح نبا

 . «هعدف هب ىنتحدتما ام امأو هتاهف كبر ىلع هب تبنثأ ام امأ» : لاق

 ازئاج كلذ ناكل هرس ولو هرغت الو ةحدملا هرضت نكت ل نيتم هللا لوسرو

 . رخات امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغو هحدم دق ۔ ىلاعت هللا نأل هل

 عطقلا ةعيرس نيكس .- ١

 هعنمي مالكلا قايس نال تبثا ام حيحصلاو (حزامتلا) لصالا يف ۔ ٢

 ۔ ٢١٨ ۔



 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ءاسنلا يف ةدراو رابخأ يف

 ةنتف يدعب تكرت ام» :: ةتيم هللا لوسر لاق : لاق ديز نب ةماسأ نع

 . (١)؛«ءاسنلا نم يتمأ لاجر ىلع رضأ

 نم مهريخف لاجر نامز لكل » : ةي هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع

 تافيفعل ١ تاسارح ا نهريخف ءاسن نامز لكل ناو هرش فاحم الو هريخ ىجري

 ىلع تاليمملا تالئاملا تاجربتملا تايقوسلا تايناربلا نهرشو تاففعتملا

 جلي ىتح اهحير نممشي الو ةنجلا نلخدي ال فاجعلا لبالا ةمنسأك نهسو ؤر

 . «طايخلا مس ي لمجلا

 تيطعأ اذإ يتلا ءاسنلا ريخ » : لاق هنأ ابت هللا لوسر نح نسحلا نع

 . «تربص تيلتبا اذإو تركش

 موي ةملظلاك اهلهأ ريغ يف ةلفارلا لثم » : لاق هنأ نبت هلللا لوسر نعو

 . اهجوز ريغل ةنيزلاب ةجربتملا يه : ليق «اهل رون ال ةمايقلا
 لثم الإ نهنم ةنجلا لخدي ال تاجربتملا تالاتخملاه : ثيدحلا يفو

 . نيديلا ضيبألا وهو ؛مصعالا بارغلا

 ديز نب ةماسأ نع ملسمو يراخبلا هاور ۔ ١



 ةرشاولاو ةصمنتملاو ةصمانلا هللا نعل» : لاق ةلي هللا لوسر نعو

 فتنت يتلا ةصمانلا'ةمشوتسملاو ةمشاولاو ةلصوتسملاو ةلصاولاو ةرشوتسملاو
 اهنانسأ رشت يتلا ةرشاولاو & كلذ اهب لعفت يتلا ةصمنتملاو ، هجولا نم رعشلا

 ، نانسألا فارطأ يف ةقرو ددحت رشالاو ارشا نوكت ىتح اهددعححتو اهجلفت يأ

 8 كلذ بلطت يتلا ةلصوتسملاو ، رخآ رعشب رعشلا لصت يتلا ةلصاولاو

 . رضخيف ةرون وأ لحكلاب هوشح مث مصعم وأ دي زيرغت مشولاو

 ةنيهف ؛ ةثالث ءاسنلا : لاق هنأ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع

 3 اهلهأ ىلع شيعلا نيعت الو شيعلا ىلع اهلهأ نيعت ةملسم ةفيفع ةنيل
 ءاشي نم قنع يف هللا هعضي لمق لغ : ىرخألاو . دلولل ءاعو : ىرخألاو

 . رهملا ةيلاغلا قلخلا ةئيسلا هب دارأ (لمق لغ) : هلوقو . ءاشي نمع هكفيو

 رظني نمل اهنيزف اهسأر ىلع ناطيشلا سلج ةأرملا تلبقأ اذإ : دهاجم نعو
 . اهيلإ

 لوسر اي : لاقف ةي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : كلام نب سنأ نع

 لإ تبرق تأضوت اذإف ءوضولاب ينتءاج يتيب تلخد ام اذإ ةجوز يل نإ ؛ هللا

 رمأل كمامتها ناك نإ : يل تلاق انيزح ينتأر نإف تبرشو تلكأ اذإف يماعط

 كقزرب هللا لفكت دقف متهت الف كايند رمأل ناك نإو امامتها هللا كدازف كترخآ

 يف هللا لامع نم هذه» : "" رو الي هللا لوسر مسبتف : لاق . ةباد لك قزرو

 . «هللا ليبس يف دهاجملا رجأ لثم افو ضرألا

 ريخو عاتم ايندلا» : لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع رمع نب هللادبع نع
 . ةحلاصلا ةأرملا اهعاتم

 ةدئاف مالسالا دعب ؤرما دافأ ام» : يتي هللا لوسر لاق : لاق ىح نع

 سابع نب هللادبع نع عيبرلا دنسم - ١

 ۔ ٢٢٠ ۔



 اهسفن هيلع ظفحتو اهرمأ اذإ هعيطتو اهيلإ رظن اذإ هرست ةنمؤم ةجوز نم اريخ
 . «اهنع باغ اذإ هلامو

 اريخ هللاب ناميإ دعب دبع يتوأ ام هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع لاق

 ةئيس ةأرم ١ نم هلل اب كرش دعب ارش يتوأ الو دولو دودو قلخل ا ةنسح ةأرم ١ نم

 . ناسللا ةديدح قلخلا

 متربصف ءارضلا ةنتفب متيلتبا مكنا : لاق هنأ هنع هللا يضر ذاعم نع

 نروست اذإ ءاسنلا ةنتف مكيلع فاخأ ام فوخأ يناو { ءارسلا ةنتفب نولبتسو

 . ريقفلا نفلكو ينغلا نبعتأو نميلا بصعو ماشلا طابر نسبلو بهذلا

 نسحو هيأر عمتجا لجرلا نسأ اذإ» : لاق رمع نب هللادبع نع دجن امو

 . اهقلخ ءوسيو اهناسل دحيو اهمحر مقعي ةأرملا تنسأ اذإو 3 هقلخ

 نهمتروع اورتساف ةروع ءاسنلا : لاق هنأ ۔ هنع هللا ىضر ۔ رمع نع

 . نوكسلاب نهفعض اووادو تويبلاب

 سانلا نم لجر دنع سلبحت نأ تكردأ اذإ ةأرمال يغبني ال .: دهاحع نع

 . رامخو رازإو عردو بابلج : باوثأ ةعبرأ نم لقأ يف مرع يذب سيل
 ةأرما رعش ىلإ دبعلا رظني نأ ناهركي اناك ايهنأ : دهاجمو ءاطع نعو

 . هكلمت

 يف هتمهف ضرألا نم قلخ لجرلا نأ ۔ هنع هللا يضر ۔ سابع نبا

 وأ . مكءاسن اوسبحاف لجرلا يف اهتمهف لجرلا نم تقلخ ةأرملا نأو & ضرألا

 . مكءاسن اونصحأ : لاق

 ةروع ةأرملا : لوقي ناك هنأ ۔ هنع هللا يضر ۔ دوعسم نب هللادبع نع

 اهفرشتسا تجرخ اذإو اهتيب رعق يف تناك اذإ اهبر هجو نم نوكت ام برقأو

 . ناطيشلا

۔ ٢٢١ ۔



 . ران هيف رانش اهبيط نإف تجرخ مث ةأرملا تبيطت اذإ : ميهاربإ نع

 يف ةأرما سأر ةحئار دجو هنأ ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نعو

 ىتح ركذي لاز ايف . اهناكمب ملعأ ينا ول ؟ يه نيأ ؟ هذه نم : لاقف ديع موي
 تجرخ اذإف اهجوزل ةأرملا بيطت امنإ : رمع لاق : تلاق اهنأ ءاسنلا ضعب ركذ

 . اهمداخ رمط وأ (١)اهرمط يف جرختلف

 : ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع لاق : لاق قرطم نب ثراحلا نعو

 اهتنيز تنسحو نهبايث ترثك اذإ نهادحإ نإف يرعلاب ءاسنلا ىلع اونيعتسا
 . جورخلا اهبجعأ

 ةلي هللا لوسر انبطخ : (") تلاق ۔ هنع هتلا يضر ۔ ةفيذح تخأ نع

 نيلحت ام ةضفلا يف نكل امأ ؛ ءاسنلا رشاعم ايد : لاق مث هيلع ىنثأو هتلا دمحف

 . «هب تبذع الإ هرهظت ابهذ ىلحت ةأرما نم سيل هنإ اما

 مأ اي : تلاقف ۔ اهنع هللا يضر ۔ ةشئاع ىلع تلخد اهنأ ءاضملا مأ نع

 لاخلخلاو نيطرقلاو صامنلاو عانقلاو باضخلا يف نيلوقت ام ؛ نينمؤملا

 ةأرما ةصق اهلك نكتصق ؛ ءاسنلا رشاعم اي : ةشئاع تلاقف ؟ قاقرلا بايثلاو

 نكنم اوري نأ نكل لحي ال نمل تاجربتم ريغ ةنيزلا نكل هللا لحأ ةدحاو

 . امرحم

 تلاق { اهجوز ىلإ اهفافز ةليل تناك املف اهل ةنبا تجوز ةأرما نأ يكح
 تضهن هنم يذلا شعلاو ، تجرد هيف يذلا وجلا نيقرافت كنإ ؛ ةينب اي : اهل

 ينم يظفحاو . ادبع كل نكي ةمأ هل ينوكف . هيفلات مل نيرقو هيفرعت مل ركو ىلإ
 هل ةبحصلاف ؛ ةيناثلاو ىلوألا امأ : ارخذو اكرد كل نكي ارشع الاصخ

 دهعتلاف ؛ ةعبارلاو ةثلاثلا امأو ، ةعاطلاو عمسلاب هل ةرشاعملاو { ةعانقلاب

 ميدقلا قلخلا بوثلا - ١

 (لاق) لصالا يف ۔ ٢

 ۔ ٢٢٢_۔



 بيط الإ كنم هفنأ مشي الو حيبق ىلع كنم هنيع عقت ال نأ 3 هفنأو هنيع عضوم

 . حير

 نإف همانم دنع ءودهلاو ، هماعط تقول دهعتلاف ؛ ةسداسلاو ةسماخلا امأو

 ؛ ةنماثلاو ةعباسلا امأو . ةبضغم مونلا صيفغنت ناو . ةبهلم عوجلا ةرارح

 ينمات ل هرس تيشفأ اذإ كنإف ٠ ارمأ هل نيصعت الو ٠ ارس هل نيشفت الف

 . هردص تبركأ هرمأ تيصع نإو ٠ هركم

 همشح ىلع ءاعرالاو هلامو هتيبل ظافتحالاف ؟ ةرشاعلاو ةعساتلا امأو

 هاضرو كاوه ىلع هاوه يرث ؤت ىتح نيلمأت ام نلانت ال كنأ يملعاو ٠ هلايعو

 لمع حلصي الو نينسحملا رجأ عيضي الو كقفويو كب عنصي هتلاو كاضر ىلع
 . نيدسفملا

 فلخو ايزاغ جرخ ةي يبنلا باحصأ نم الجر نأ ميهاربا نع

 هيفشي نأ هللا لأسأ : تلاق . ضيرم اهابأ نأ اهربخأف ناسنا اهءاجف . هتأرما

 . جورخلا يف يل نذأي مل يجوز نإف ينربصي نأو

 هيلع نوهي نأ هثلا لأسأ : تلاقف . توملاب كابأ نا : اهءاج مث

 . جورخلاب يل نذأي مل يجوز نإف ينربصيو

 نإف ينربصو هل رفغا مهللا : تلاقف . تام دق كابأ نا : اهءاج مث

 دق ينا) : يي يبنلا ىلإ ۔ ىلاعت هللا ىحواف . جورخلاب يل نذأي مل يجوز

 . اهتعاط نسحب ةنجلا مهلخدأو (اهجوزلو اهيبألو امل ترفغ

۔ ٢٢٣ ۔





 نوثالثلاو ثلاثلا ب ابلا

 هتأرما عم لجرلل يغبني امو ءاسنلا ةرشاعم ف

 ءوسلا ةأرما ركذو

 ةرشع هتأرما عم لجرلل داري : قارولا رمع نب دمحم ركب وبأ لاق
 3 قفر يف بدأو . لاملاب ةواخسو .3 ةبسحب ةقفنو ، ةنسب جيوزت ؛ ءايشأ

 { ةروعلا رتسو ، بوبحملا دنع ركشو ٦ هوركملا دنع ربصو .0 ةبيه يف فطلو

 كرت ؛ ءايشأ ةثالث كرت هل داري مث { ةأرملا ةبارقب فطلو { ةجاحلا دنع ةنوعمو

 ةأرملا ىلإ صبصبتي ناف قلمتلا امأف . ةدحلا كرتو . نواهتلا كرتو } قلمتلا

 يف طارفا ىلع نوكيو . اهمكح ىلع لزنيو اهدنع بلعشيو امهل عضاوتي يأ

 . اهيهنو اهرمأ ىلإ يهتنيو . رمأ لك يف اهنذأتسيو . اهايإ هتبحم

 . هتارمال ادبع لجرلا ريصي قلمتلاو ، كلذب اوكله سانلا نم ةفئاطو

 ءافجلا امل طسبو اهنع هرشب ىوطو اهرمأبو اهب نواهت اذإ هنإف نواهتلا امأو
 يف رظني مل اذإ ةياكشلاو مذلا يف ةجحو هسفن ىلع اناسل ةأرملل لعجي هنإف

 . ةلعلا هذهس مهرومأ تدسف سانلا نم ةفئاطو . اهقفارمو اهحلاصم

 ضقنتو ، برحلا جيهتو ، لجرلا ىلع ةأرملا ءعىرجتف ةدحلا امأو .

 {© ةوادعلا ثروتو . ةفلألا ريغتو . رمأل ا تتشتو . حلاصل ا دسقتو . مربملا

۔ ٢٢٥



 . ايندلاو نيدلا برختو

 بناج اروقو ةأرملا عم نوكي نأ لجرلل يغبنيف كلذب اوكله ةفئاطو

 نذإب امهنيب رمألا حلصي ىتح ةدحلا بكنتي اييلحو ةعاضالا رذحي انيعمو ةفخلا

 . لجو زع ۔ هللا

 اهنع كسمأو نيتنثا اهنع لمتحا قالخأ ؛ ةعبراب كلذ دعب اهلماع مث
 نم ىرت اميفف اهنع اهلامتحا ىلإ جاتحت ناتللا امأف ؛ ةدحاو اهل ردقو 0 ةدحاو

 ىلع مزعاو نيتاه اهنع لمتحاف اهناسلب كيذ ؤت امو اهقلخو اهسفن يف هوركملا
 . كلذ

 نم كسفن يف دجت ام لك امهل رهظت ال فطللاف اهل ردقت نأ جاتحت يتلا امأو

 اهنع فكت الو كتبيه اهنع بهذتو كلذب كرسأتو كيلع ءىرتجتف ةبحملا

 . كلذ نيب اه ردق نكلو كلذب اهنيهتف اسأر فطللا

 اسأر () قرخلا اهنع كسمأف اهنع كاسمالا ىلإ جاتحت يتلا ةدحاولا امأو

 . ةدحلا ىهف

 نأ بجيف .{ ماعطلا اهيف خبطي يتلا ردقلا ةلزنم اهلزني نأ بجيو : لاق

 روفت الئل ديزي الو ماعطلا هب جضني ام ردقب اران اهتحت دقويف قفرب كلذ نوكي

 ىلإ كلذ يف ناخدلاو رحلا ىلع ربصي نأ بجيو . عيضيو ماعطلا بصنيف ردقلا

 . ةأرملا كتلماعم يف كل لاثم اذهو . دارملا متي نأ

 ةلق ينعي ۔ ءاسنلل ةفقاثملا ةلق نمؤملا قالخأ نم : نسحلا لاق

 . ۔ ةسلاجملا

 . كنللميو نهلمتف ءاسنلا عم ةولخلا بلطت ال : ءايكحلا ضعب لاقو

 . قلخل ا ءوسو ةلفغل او ةوهشل ا ثروت ءاسنلا ةسلاحع :: مهضعب ل اقو

 ةدشلا لمعتساو نيللاو قفرلا عنم يأ - ١

 ۔ ٢٢٦ ۔



 . ءاسنلاب ةولخلا ليطي نم لقعب قثوي نأ يغبني ال : ليقو

 حبقتسي امم داهشألا نم ألم ىلع هتارما ىلع لجرلا ءانث : ميكح لاقو

 . هلوقي امل افالخ ملعي نم مهيف نوكي نأ ىسعو

 . نهجاوزاأل ةقفاوم نهرثكأ ءاسنلا لضفأ : ليقو

 . ةحالمو ةوالح هيف ام لامحلا ىهبأو

 ٠ باحسلا لظ : لاق ؟ الاوز عرسا ءيش يأ : ميكح لئسو

 . ءاسنلا ةلخو . رارشالا ةلصاومو

 “&١ فعضلا ىلا نهيأر نإف ءاسنلا ةرواشمو مكايإ : ءاكحلا صعب لاقو

 . نهولا ىلإ نهمزعو

 ةدش نإف نمهايإ كبجحب نهراصب أ نم نهنع فذفكأ : رخآ لاقو

 هب قثوي ال نم لوخد نم رسياب نهجورخ سيلو ، بايترالا نم ريخ باجحلا
 ةأرملا كلمت الو ، لعفاف كريغ الجر ةأرملا فرعت ال نأ تعطتسا ناو } نهيلع

 . املامحل مودأو الابل ىضرأو اهلاحل معنأ كلذ نإف ؛ اهسفن زواج ام رومألا نم

 كنللميف ءاسنلا عم ةولخل ١ لطت الو ٠ ةنامرهقب تسيلف ةن احمر ةأرملا ن اف

 نهنم ةحيحصلا وعدي كلذ نإف . ةريغ عضوم ريغ يف ةريغلاو كايإو 0 نهلمتو
 اهعمطت الو اهسفن ةأرملا ةمارك يف زواجتت الو نهبيدأت نسحأ نكلو مقسلا ىلإ

 . اهريغل عفشت نأ يف

 مايألا رورمو ءاقدصألا ءاقلو ءالعلا مالك ينب اي : هنبال نامقل لاقو

 . نزحلا نهب صقني ةحلاصلا ةأرملاو

 تويبلا نهومزلا ؛ لاصخ ثالثب ءاسنلا اولماع : ءاكحلا ضعب لاقو

. رارسأل ١ نهنود اووطاو نهٹثيدح لع اودقعت الو



 : هنبال ميكحلا نامقل لاق . اهجوز اهنم ىقلي امو ءوسلا ةأرملا ةمالعو

 عفرت يأ۔ تبخص ترضح نإو } تناخ تبيغت نإ اهنأ اهتامالع نم
 تمركأ نإو ، تهفس اهنع تَمَص نإو تبضغ تظعو نإو { ۔اهتوص
 &= تكش تمرح نإو . تدسفأ تيطعأ نإو ك تكب تنيهأ نإو { تفسعت

 رجزت مل نإو ، تجل ترجز نإو ، تزع تكرت نإو ، تشفأ اهيلإ رسأ نإو
 ©=: تدعت اهم نيل نإو ،“ تيمع ملعت مل نإو & تيسن تملع نإو . تقمحتسا

 نإو & تمربت تعجوأ نإو &١ تأطخأ تلاق نإو } تلهج اهيلع ددش نإو

 اهيلع ردق نإو . تءاسأ تردق نإو ؤ، تطنق ترقتفا نإو ،. تغط تينغأ

 لضفلا اهل ناك نإو ،“ تلخب اهيلإ عمط نإو .} تدعت تعمط نإو . تنهو

 ©٥ تجوعا تكرت نإو } تبأ تموق نإو }. تدحج اهيلع ناك نإو ، تنم

 تكرت نإو ، تركنأ تركذ نإو } تنتف تنزح نإو ، تحرم تحرف نإو

 تمدختسا نإو . تفحلا تلأس نإو ؤ،كتتكسمأ تلئس نإو ] تلض

 اهنع لفغ نإو ٠ تادلب اهنع حفص نإو 4 تشحفأ تمدخ نإو ]. تفعض

 ترمأ نإو 3 ۔ لقعلا ةفخ : شيطلا - تشاط اهيلع لبقأ نإو { تدسفأ

 جربتلا نع تيهن نإو ، تعرسأ لطابلاب ترمأ نإو { تاطبأ قحلاب
 نإو ، تحاص اهيلع ددش نإو ] تجربت لمجتلاب ترمأ نإو ، تحبقت
 ٥ تفشكت ءالب يف تناك نإو . تفرتأ ءاخر يف تناك نإو ، تدتعا اهف يضر

 نإو } تكله اهاوه عبتا نإو ، تحضف تعاج نإو ، ترطب تعبش نإو

 مل نإو ، همتكت مل هرس اهل ىدبأ نإو & تربكتسا كلذ تملع وأ اهبحي هنأ ربخأ

 عبسو { لكي ال عطاق فيسو ٠ هرعق كردي ال بج يهف هتذا اهل دبي

 بركو . دفني ال نزحو .3 عطقني ال ءالبو . كردي ال بئذو ، داصي ال
 . جرفي ال

 . اهناسل تطسبو . اهنانسأ تددح } دورش لمجو حومج سرف يهو

 . اهناريج اهقلخ ءوس دسفأو

۔ ٢٢٨ ۔



 . ءوس ةأرما رواجت نأ نم كل رخ انينت وأ ادسأ روابحت نالف

 لمجلاو & نورحلا ةلغبلاو { ةبلكلاك ءوسلا ةأرملا نإ ؛ ينب اي

 رش يهف اهلعف ءوس نم ىري ام عم اهلعب هجو دوست يمهو . )١( ملغتملا

 ، ديرم ناطيشو { ديتع ودعو . دينع نيرقو { عفتري ال ءالبو ، عطقني ال

 دوقح . ةهكان ةسهان ةفلتم ةفرسم ةرذبم ، لوكأ لو ؤش ]“ك سورض سوبع
 . امل جرف ال ةبركو ٠ اهل ةيقر ال ةيحو ٠ اهل ءافش ال ةلع 3 دوسح

 . امل افطم ال رانو .3 اهف رون ال ةملظو

 كمركت مل تدهش نإو { كدقتفت مل تبغ اذإ ءوسلا ةارملا نإ ؛ ب اي

 & تبضغ نإ يلابت الو ، كبتاعت مل تبضغأ اذإو & كضرت مل كتبضغأ نإو

 ريغ ةقرمقم 0 ةدئاز ريغ ةصقان 3 ةعفان ريغ ةراض يه . تيضر نإ حرفت الو

 ال 3 ةقف اوم ريغ ةفلاخم . ةبيصم ريغ ةئطخخ . ةحلصم ريغ ةدسفم 3 ةعمحم

 لكت الو ٠ اهرش نح لفغت الو ‘ لمت ال } ليلد رش لك ىلإو ٠ ليوط ناسل

 . يهتنت الو

 . ربصت مل ترقتفا نإو ، ركشت مل تنغتسا اذإ ءوسلا ةأرملا نإ ؛ ب اي

 . ريقحلا دبعلاك وأ ريرضلا ضيرملاك وأ ريسألاك اهبنج يف تنأ

 { ءام هيف سيل لبج يف ءاصلا ةيحلا لثمك ءوسلا ةأرما لثم نإ ؛ ينب اي

 . سيا اهريخ نمو سئاي اهبنج يف تن ! . كتعرقأ الإو كتلتق كتغدل نإ

 يذلا لكاتو ام يذلا كنع بيغت ةرضم ةراض ءوسلا ةأرملا نإ ؛ ينب اي

 . كل

 نيب ةقرفم ناطلسلا ةميظع لجرلا ةفيفخ ءوسلا ةأرملا نإ ؛ ينب اي

 ةديدح . اهتوص لاع . اهركم ديدش . ناريحلا نيب رشلا ةلعشم ناوخالا

 حناملا رئاثلا لمجلا - ١

 ۔ ٢٢٩



 دق اهلعب ليلذ 5 اهرش ريثك ، اهجرفو اهنطب ثيبخ 7 اهناسل برذ . اهنيع
 . ناعتسملا هللاو ، ناطيشلا اهيلع ذوحتساو .3 ناسنا لك تبلغ

۔ ٢٣٠ ۔



 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ةيذغأو ةيودأ ركذ يف

 ندبلا ضوح ةدعملا ه : لل هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ

 تمقس اذاو ةحصلاب قورعلا تردص ةدعملا تحص اذإف ةدراو اهيلإ قورعلاو

 . «مقسلاب قورعلا تردص ةدعملا

 اباب نيعبس هنع هللا بهذأ حلملاب هءاذغ ادب نم : لاق بلاط يأ نب لع

 اثيش هدسج يف ري مل ءارمح ةبيبز نيرشعو ىدحإ موي لك لكأ نمو ث ءوسلا نم
 رقبلاو } هنطب يف ناديدلا لتق همانم دنع ةوجع تارمت عبس لكأ نمو . ههركي

 نارقلا ةءارقو . دسحلا بيذي كمسلاو .0 ءاود اهنمسو ءافش اهنبلو ءاد اهمحل

 ءادلا نم جرخي محشلاو . محللا تبني محللاو 3 مغلبلا بهذي كاوسلاو

 ؤ برعلا ماعط ديرثلاو بطرلا نم لضفأ ءيشب ءاسفنلا فشتست ملو { هيلثم

 نايشغ لقيلو . ءادرلا ففخيلو . ءادغلاب ركابيلف ءاقب الو ءاقبلا دارأ نمو

 . نيلا ةلق لاق ؟ ءاقبلا يف ءادرلا ةفخ امو : ليق . ءاسنلا

 نم كلم دنع بطلا لهأ نم لاجر عمتجا : لاق بيبح نب ةرمض
 لجر مهيفو الوق مهنم لجر لك لاقف ؟ ةدعملا ءاود سأر ام . محلاسف كولملا

 : لاقف . كلملا هلأسف تكاس

 الو . هيهتشت تنأو الإ ادبأ اماعط لكات ال : ءايشأ ةثالث هلك كلذ كالم
 اغضم اهغضمت ىتح ةمقل علتبت الو ، هجاضن متي يأ معني يتح ايل لكات

۔ ٢٣١ ۔



 . ةنوؤم اهنم ةدعملا ىلع نوكي ال هنأ ىلع اديدش

 ؟ اذه ام : لاقن اباتك نسحلا هنبا لدي يف ىأر هنا : بلاط يا نب لع

 الو عئاج تنأو الإ ماعط ىلع سلجت ال : لاق ىلب لاق . بطلا باتك : لاق

 لع الإ نمانت الو . غضم ا دوجف تلكا اذاو 3 هيهتشت تنأو الإ نموقت

 . بطلا نع تينفغتسا هذه تلمعتسا اذإف . ءالخلا

 . سارضالا نهوي نانسالا يف ىقبي يذلا ماعطلا لضف : نارمع نبا

 مرملاو ماسلا الإ ءاود ءاد لكل» : لاق هنأ نيت هلللا لوسر نح يرور

 . رجش لك نم مرت اهنإف ةياور يفو «رحش لك نم مرت اهنإف رقبلا نابلأب مكيلعف

 دنع لحكلا ، رصبلا نيلي ثالث : ۔ هنع هللا يضر - سابع نبا لاقو

 . نسحل ا هجول ا ىلا رظنل او . ةرضخلا ىلا رظنل او . مونلا

 ىرتعي ةدود اهيف نإف {} اهسأر نم ةنامرلا اورسكت ال : لاق اضيأ هنعو

 . ماذجلا اهنم

 ناحيرلا دوعب كاوسلا نع ةلم هللا لوسر ىهن : لاق بيبح نب ةرمض
 . «ماذجلا كرحي » : لاقو نامرلاو

 نوكت يتلا ءادوسلا ةبحلا هذه نإ» : لاق هنا لي يبنلا نع هيبأ نع ديزي

 . «توملا الإ ءاد لك نم ءاود حلملا يف

 هولكف نامرلاب مكيلع» : تي هللا لوسر لاق : لاق بلاط يأ نب يلع
 تسرحو تران أ الإ لجر فوج يف عقت ةبح نم امو ةدعملا غابد هناف همحشب

 . «اموي ةسوسولا ناطيش

 . اموي نيعبرا هتوق عجرت مل ءاشعلا كرت نم» : لاق ينابيشلا هللادبع نع

۔ ٢٣٢ _۔



 . «ةمرهم ءاشعلا كرت» : ثيدحلا ينو

 . «رمت نم فشح نم فكب ولو اوشعت « : ثيدحل ١ يفو

 نم تم ول : هوبأ هل لاقف مجنا ةباحصلا ءانبأ نم ادحاو نأ يورو

 . كيلع تيلص ام اذه

 ايندلا لهأ ماعط ديس» : زهت هلللا لوسر لاق : لاق ءادردلا يبأ نعو

 الو باجأ الإ محل ىلإ ةالقم هللا لوسر يعد ام : لاقو «محللا ةنجلا لهأو

 . هلبق الإ محل هل يدهأ

 هنإف ةبح ةبح بنعلا اولك» : لاق هنأ نلتي هللا لوسر نع نامثع يأ نعو

 . «أرماو أنهأ

 هرضي مل مجعلا عوزنم قيرلا ىلع تابيبز عبس لكا نم : ةريره وبأ
 . لجو رحع هللا ءاش نإ كلذ هموي رحس الو مس

 ىلع بيبزلاب مكيلع» : لي هللا لوسر لاق : لاق رفعج نب ىسوم

 نسحو بصنل اب بهذيو بصعل ا دشيو ةرملاب بهذيو مغلبل ا فشني هنإف قيرل ا

 . «قلخلا

 ىكتشا نم» : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع

 لعجو مكأشنأ يذلا وه لق» : ةيآلا هذه أرقيلو هيلع هعبصأ عضيلف هسرض
 'ا)!هنوركشت ام اليلق ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل

 . ثيبخلا ءاودلا نع ةلي هللا لوسر ىهن : لاق ةريره وبأ

 عدفض نع قي يبنلا لاس ابيبط نا : يراصنألا نامثع نب نمحرلادبع

 كلملا ةروس نم ٢٢٣ ةيآلا - ١

 ۔ ٢٣٢٣ ۔



 . اهلتق نع ةلي يبنلا هاهنغ . ءاود يف اهلعجي
 لاقف هاهنف هلأس مث . هاهنف رمخلا نع ةلقو يبنلا لأس هنأ قراط نب ديوس

 . «ءاد اهنكلو الم : بت يبنلا لاقن . ءاود اهنإ هللا يبن اي : هل

 . «مارح يف يتمأ ءافش هللا لعج ام» : رخآ عضوم ينو

 اوسبلا» : يتي هلللا لوسر لاق : لاق ۔ هنع هللا يضر - سابع نبا نع

 ريخ ناو مكاتوم اهيف اونفكو مكبابث ربخ نم اهنإف () ضايبلا مكبايث نم
 . «رعشلا تبنيو رصبلا ولجي دمنالا مكلاحك

 . !خيطبلاو بنعلا يتما عيبر» : ايت هلللا لوسر لاق : لاق رمع نبا

 وهو ٤3 ماعط وه : لاصخ رشع خيطبلا يف : لاق سابع نبا نعو

 ، نييثنالا عفني وهو . ةناثملا لسغي وهو . نابرإ وهو ناشنا وهو & بارش

 وهو . رهظلا ءام يف ديزي وهو .ةءابلا ديزي وهو ،} بلصلا ءام ديزي وهو

 . نمسي

 ةلخنلا مكتمع اومركا» : ي هللا لوسر لاق : لاق بلاط يا نب يلع

 رجشلا نم سيلو هيلع هللا تاولص مدا هنم قلخ يذلا نيطلا نم تقلخ اهنإف

 مركا عيش سيلو رمتف بطر نكي مل نإف بطرلا مكءاسن اومعطاو اهريغ حقلي

 هللا ناوضر نارمع تنب ميرم اهتحت تلزن ةلخنلا نم لجو زع هللا ىلع
 . «اهيلع

 . ضيبلا لكاب هرماف لسنلا ةلق ةي يبنلا ىلا اكش الجر نأ رمع نبا

 موصلا يف فعضلا ىلاعت هللا ىلا اكش ءايبنألا نم ايبن نأ : رطم نع

 . نبللاب محللا لكاي نأ هرماف

 يذمرتلاو دواد وبأ هاور. - ١

 ۔ ٤٣٢۔



 يف رعشلا» : ةلي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا ىضر ۔ ةشئاع نعو

 . «ماذخجلا نم ةنمأ فنألا

 نامرلا نم ةبحلا ىري ۔ هنع هللا يضر ۔ سابع نبا ناك : لاق رفعج

 ةنجلا نامر نم ةبحب حقلت يهو الا ةنامر تسيل : لوقيو اهلكأيو اهذخايف

 . يه نوكت نا وجراف

 . هثاهتنا يف هوقوتو هئادتبا يف دربلا اوقلت : بلاط يبأ نب يلع نعو

 نم هنإف نيكسلاب محللا اوعطقت ال» : لاق ةلي هللا لوسر نأ : نايفس

 . «أرمأو انهأ هنإف اشه هوشهناو مجاعألا عينص

 : لاق هنأ الي هللا لوسر نع ۔ هنع هللا يضر 2 باطخلا نب رمع نعو

 برشو نبللا برشو ةبيطلا ةحئارلا : وبريو دسجلا نهب حرفي ثالث»
 . «لسعلا

 ةدئاملا نم طقسي ام لكأ نم» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ

 ٦ ( ١) هدلو دلوو هدلو يف قمح ١ نم ينوعو ةعس يف شاع

 هعيض ام هنإف هوعيضت الو زبخلل ١ اومركا » : لاق هن أ يتي هلللا لوسر نعو

 . 2ع وجلاب هللا مهالتبا الإ موق

 وأ اثالث ارتو نهلعجيو نهب متخيو بطر نكي مل اذإ رمتلا ىلعو بطرلا مادام
 . اعبس وأ اسخ

 هنيميب لكأي لعجف بطر نيت هللا لوسر ىلا يدها ؛ كلام نب سنأ

 . هلامشب ىونلا لوانتيو

 سن 1 نع ملسم هاور ۔ ١

 ۔ ٢٣٥ ۔



 «اييكح الجر ناكل الجر زرألا ناك ول» : لاق ت يبنلا نحع يلع نعو

 ناكل املاع ناك ولو املاع ناكل انمؤم ناك ولو انمؤم ناكل الجر ناك ول : ليقو

 . ادهاز

 سيل ضيبالا ركسلاب ءالسلا نمسلاب ضيبألا زرألا : ةراوص وبأ لاق

 . ايندلا لهأ ماعط نم وه

 . نطبلا يف ناديدلا لتقي هنإف بنعلا لخ اولك : بلاط يبا نب يلع

 سمشلا هركأ : برعلا بيبط ناكو لاق هنا ةدلك نب ثراحلا نع

 . نيفدلا ءادلا جرختو بوثلا يلبتو حيرلا لقنت : ثالثل

:: 

 . «ريساوبلا نم ةحصم

 هعم نهدا مسي ملو نهدا نم» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق عفان نع

 . «اناطيش نوعبس

 . «رهظلا محل محللا بيطأ نإ» : لاق ةلي يبنلا نا : رفعج

 تيزلا نهدب مكيلع» : (" ةلي هللا لوسر لاق : لاق عفان نب ةبقع
 . «روسانلا نم عفني هنإف اونهداو اولكف

 لوسر اي ليق ءالا برش نم لقأ مسدلا لكأ اذإ ناك هنأ ةلي يبنلا نع

 : ليقو «نطلا يف ءاد مسدلا ىلع برشلا نال» : لاق ؟ كلذ لعفت ل . هلللا

 محل ةمعطألا رشو ٠ رقبلا نمس ةمعطالا ريخ نيصلا باب ىلع بوتكم

 رمع نبا نع ملمو يراخبلا هاور _ ١

 ةري ره يأ نع ةحام نباو يقهيبلا هاو ر ۔ ٢

 ۔ ٢٣٦



 . ندبلا ةحصب هل تنمض لكال ا ةلقب يل نمض نمو ©{}. كمسلا

 نا » : يت هللا لوسر لاق : لاق ۔ هنع هللا يضر ۔ دوعسم نب هللادبع

 نم هلهجو هملع نم هملع ءافش هل لزنأ الإ ءاد لزني ل ىلاعتو كرابت هللا

 . «هلهج

 لكالا نهعدي ال اثالث هسفن نم دهاعتي نأ ناسنالل يغبني : ليقو

 داتعا يشملا كرت اذاو هؤاعمأ قيضت لكالا كرت اذإ هنإف ©، ةعقاوملاو يشملاو

 حزني مل اذإ رئبلا نإف ةعقاوملاو هيلع ردقي مل امبر يشملا ىلا جاتحا اذاو } لسكلا

 . راغ اهؤام

 موي وأ تبسلا موي مجتحا نم» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ
 . «هسفن الإ نمولي الف حضو هباصأف ءاعبرالا

 عستو ةرشع عبسل مجتحا نم» : ةيتَي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وب أ

 «ءاد لك نم ءافش ناك نيرشعو ىدحاو ةرشع

 لوسر ىلع ةرارق ينب نم يبارعأ لخد : لاق بدنج نب ةرمس
 اي اذه ام : لاقف ةرفشب هطرشيو نورق نم مجاحمب همجح ماجح اذاو هللا

 ام ريخ وهو مجحلا اذه» : لاق . كدلج كيلع عطقي اذه عدت ل ؟ هلللا لوسر

 . «هب متيوادت

 موي مجتحا نم» : لاق هنأ لي يبنلا نع ۔ هنع هللا يضر - سابع نبا

 ءاملاب اضوت نمو هسفن الإ نمولي الف حضاو ءاد هباصأف تبسلاو ءاعبرألا

 هباصاف هئوضو عقنتسم يف لاب نمو هسفن الإ نمولي الف حضو هباص اف سململا

 الإ نمولي الف هب فسخف نكريغ يف ىرعت نمو هسفن الا نمولي الف ساوسو
 هسفن الإ نمزلي الف _ مسد يأ - ماعطلا رمغ هذي يفو مان نمو هسفن

۔ ٢٣٧ ۔



 كبش نمو هسفن الإ نمولي الف هلقع )١( سلتخاف هباصاف رصعلا دعب مان نمو

 . «هسفن الا نمولي الف ۔ نونجلا نم ءيش يا ۔رجاز هباصاف هتالص يف

 ءاود ءاثالثلا موي ةماجحلا نا» : يت يبنلا نع . رايس نب لقعم

 . «ةنسلا

 اهنإف اعبرا اوهركت ال» : لاق هنأ لي هللا لوسر نع كلام نب سنأ

 عطقي هنإف ماكزلا اوهركت الو ىمعلا قورع عطقي هنإف دمرلا اوهركت ال : عبرال

 اوهركت الو جلافلا قورع عطقي هنإف لاعسلا اوهركت الو ماذجلا قورع

 . «صربلا قورع عطقت اهنإف ليمامدلا

 هلقع بلس ىنملاو لصالا يف دجو اذكه ۔ ١

 ۔ ٢٣٨ ۔



 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ةمكحلا ىف
1 

 نيلي نيللا مالكلا . ةدوملا مودت ةملكلا نيلب : ميكحلا طارقس لاق

 نشخي نشخلا مالكلاو . بوذتو عضختف رخصلا نم ىسقأ يتلا بولقلا

 ةعسبو . رومالا متي حانجلا ضفخبو ث ريرحلا نم معنأ يه يتلا بولقلا
 { ةبيلا نوكت تمصلا نسحبو 9. رورسلا لمكيو شيعلا بيطي قالخألا

 داس ملح نم . هتبحم تبجو هتملك تنال نمو . ردقلا مظعي قطنملا ةباصإب

 ىلع هاوه بلغ نم . هلقع كلمي ل هبضغ كلمي ال نمو . دافتسا داس نمو

 3 هرطاخ لغتشا هرظان لسرأ نم 3 هبلق حارأ هفرط ضغ نم } حضتفا هلقع
 . ىضرلا لان ءافولا مزل نم

 رثك نم . هناوعأ ترثك هناسل ناص نم . هؤادعا ترثك ه ؤافو لق نم

 ترثك هقالخأ تنسح نم . عماسلا هلم ثيدحلا لوط نم . همالم رثك همالك

 نمو رثع لجع نم . هسفن بذعو هتاقم رثك هقلخ ءاس نم . هقازرأو هتبح

 . ملس ركفت

 جاتحا نمو ى هيلع تنه هيلا تجتحا نم . هلاوزب لاز رمال كدو نم

 ترغص هسفن هيلع تمرك نم . كيلإ هتجاح رادقمب كل هتعاط تناك كيلا

 . هنيع يف ايندلا

۔ ٢٣4٩ _۔.



 ملح ايندلا . هلامآ غلب هترخآ ظفح نمو . هلامعأ عيض هايند رمع نم

 . لهاجلا ةلزنم سانلا هلزنا لقاعلا ةلزنم هسفن لزنأ نم . مقس اهب رارتغالاو

 هل نكي مل نمو . عدر ام عضاوملا ريخو عفن ام ملعلا ريخ . ايلع ددزي ملعت نم

 ملعلا ةنيز . ملاعب سيلف هبلق لاملا بلق نم . ظعاوملا هعفنت مل ظعاو هسفن نم

 عنق نم . ةردقملا دنع وفعلا ةعاجشلا ةنيزو رشبلا مركلا ةنيزو ، قدصلا

 . روسيملاب عنق رودقملاب يضر نم . قلخلا نع ىنغتسا قزرلا نم ريسيلاب

 نمو & ملس هسفن بساح نم . ءالبل ا لع ربص ءاضقلاب يضر نم

 . ريمألا لذي عمطلاو ريقفلا زعي سايلا . منغ هنيد ظفح

 لمع ىلع صرحي نم . ادهاج لمعي نقيتسي نم . انيقي ددزي نم ؤي نم
 . ةرتف هيف ددزي هيف لسكي نم . ةوق هيف ددزي

 سيلف ملع هل سيل نم . ابحاص هل رقفلا ناك ابكرم هل عمطلا ناك نم

 ناك نم . هنيد يف ةمالس هلامف ربص هل سيل نم . ةرخآلا يفالو ايندلا يف زع هل

 هل ءاخس ال نم . ةمارك هل هللا دنع ايف هل ىوقت ال نمو . هلمع هعفني مل الهاج

 ال نم . ءايضلاب ههجو قرشأ ءاخسلاب هدي قلطأ نم . بيصن هلام نم هلامف
 . هنزح نم صلخي مل هسفن نم فصني

 ركش نمو ىنملا لان ربص نم . رسوملا زنك ةقدصلاو ، رسعملا زع ةعانقلا
 هنيدعاب هاوه عاطأ نم . منغريخلا مدق نمو { ملس سانلا ملاس نم . هداز هللا

 انل . عنص امب ىزجيو عرز ام دصحي لكف تيوه ام لعفاو تئش ام لق . هايندب
 ةمالسو كسفن ةحص كنرغت ال . هلامب ةربعو هلاحب ةظع تيم لك يف

 ةحص نم نيقيلا ةوق . ةليحتسم مسجلا ةحصو ةليلق رمعلا ةدم . كمسج
 رانيد نم ريخ عفني مهردف فافعلا ىلا يدؤي فافكلاب ىضرلا . نيدلا

 هريغل عمج نم يقشلاو ، هسفنل رهظتساو {} هسماب ربتعا نم ديعسلا . عرصي
 نسح هلمأ رصق نم . هلمع ءاس هلما لاطأ نم . هريخب هسفن ىلع لخبو

۔ ٢٤٠ ۔



 بدأ ريغب ناطلسلا مدخ نم . ةجح هللا دنع هلامف هل ةحيصن ال نم . هلمع

 هل نكي ل ءاوس هدنع سانلا ناك نم .. بطعلا ىلا ةمالسلا نم جرخ دقف

 . ءاقدصا

 . هب لتق ردفلا فيس لس نم . ردغلاب هوأفاك ركملاب سانلا رشاع نم

 ريكفتلاب . مئاهبلاب هقحلا رشلا نم ريخلا فرعي مل نم . هيلع يغب ىغب نم
 هرس كلم نم . هاجه دقف هيف سيل امب الجر حدم نم . بزاعلا يأرلا كردي

 غلب هرس متك نم . هدي يف ةريخلا تناك هرس متك نم . هرما سانلا للع يفخ

 . كيلع بجاو كمتكتسا اذا كريغ رس نامتكو ] هضرع ناصو هدارم

 . ركشف يفوع نمك ناك ربصف يلتبا نم . همتكتسي ل نم رس متك نم روكشملاو

 ىلع ربصت نأ الإ فاخت امم وجنت نلو ٠ هركت ام لع ربصت ىتح بحت ام لانت نل

 لمجا ناوخالا بئاصم دنع عزجلا . ءيش لك ينفي ربصلا نإف بحت ال امم ريثك

 . هعزج نم لمجا هسفن ةبيصم ىلع هربصو 3‘٤ ربصلا نم

 سأر ةمكحلاو & لوصولاب ال ملعلا لضافت لوقعلاب : نوطالفأ لاقو

 . برالا لاني بدالاب . ناهذألا جئاتن بدالاو ، لوقعلا تلضافت اهبو مولعلا

 نوكي فاصنالاب . بلاطملا لهست يناتلاب . بزاعلا يأرلا كردي ركفلاب
 لمجت ءاجرلاب . لامعألا اوكزت فافعلاب . ةبحملا رثكت عضاوتلاب . لصاوتلا

 . لاومألا اوكزت ةقدصلاو ةاكزلاب . لاثمألا برضت رابتعالا نسحب . لامآلا

 الو راصنالا رثكت ملحلاب . ودعلا رهقي لدعلابو . دد ؤسلا نوكي لاضفاألاب

 . بولقل ١ "7 قفرلاب . وم لع هلقع بلغي ىتح اييكح 7 ١ ىمدب

 . نامرحلا بجع :امنأ دحجب . ا رفكب نلاب . بهو هنا هنا ركذي 7

 عم عضاوت . كيلإ نسحم نا تببحا اذإ نسحأ . ناسنالا دبعتسي ناسحالاب

 لولم قيدص . ىضرلاو ةعانقلا ىنغلا ىنغأ . ربكت عم دوج نم ريخ كاسما

 . لصالا سيسخ نم ءافو الو عامط نم ةبحص ال . لوزي اعيرس

۔ ٢٤١ ۔



 لهاجلا قيدصلا . هسفن ىلا لذلا بلج دقف لهأب سيل نم قداص نم

 الو كرضي وهو كعفني نا ديري لهاج قيدص نم ريخ لقاع ودع . نيبم ودع

 باع نم . قفشأ ميدقلا بحاصلاو ، قثوأ ليصالا قيدصلا . هلهجل يردي

 دقحلا نم ريخ رهاظلا باتعلا . >٨( جارختسا بيعلا كرت نمو ، باعتسا

 . لضفلا متي قدصلاب . ءاطعلا حبقي لطملاب . ءاخالا نودي ءافولاب . نطابلا

 ناك ناو تيم ءعىسمملا . القم ناك ناو زيزع داوجلا . اينغ اك ناو ليلذ ليخبلا

 . رهاظ ىنغ ساياألا . رضاح رقف عمطلا . اتيم ناك ناو يح نسحملا . ايح

 . راثعلا ثروت باوجلا ةعرس . ةرثعلا ببس ةلجعلا . ةرسحلا ببس ىنمتلا

 جهنم قحلا . لخدملا لبق جرخملا فرعا . باطخلا لبق باوجلا مهنا

 . حضاف هلهأل بذكلاو } حضاو

 ةرمث ربصلا . رومألا ىرع تمصفناو ريبدتلا لطب ريمألا بذك اذا

 ةمكحلاو بهاوملا لضفا ملعلاف ،۔ بساكم بادآلاو بهاوم لوقعلا . جرفلا

 برض بر . حرتلا بلبي حرفلا . بسحلا نع ينغي بدالا . بساكملا لمكا
 ابرلا بساكملا رش . براه فئاخ لكو ،} بلاط جار لك . برح ىلا لا

 ضيرم . مكحلا ىلع ةوشرلا ينعي تحسلاو . ميتيلا لام لاملا رش . ةنايخلاو

 . هتاوهش رثكت حيحص نم ريخ يهتشي

 ول . معنلا ليزت ملظلا ىلع ةماقالا . تمصلا مزلاف بدألا كتاف نا

 اطخلاب باوصلا ىلع لدتسي ايكو } فالتخالا طقسل ملعي ال نم تكس

 بوثلا فرعت الو {. ءىدرلا لزنملا لزنت ىتح ديجلا لزنملا فرعت ال كلذكف

 لقن . هيلع نوزحملا وه هب حورفملا نا ملعاو & نشخلا سبلت ىتح نيللا

 نإ . هنزح نع نوزحملا لقن نم رسيا ۔.هلعل - سيآ هرورس نع رورسلا

 رمألاو . هتبلط نع مزاحلاب دعقي يذلا وه هتجاح زجاعلا هب كردي يذلا ببسلا

 لصالا يف تدجو اذكه - ١

 ۔ ٢٤٢ ۔



 يرجت ةمسقب تناك اذا . لهاجلا هحنمي يذلا وه لقعلا نيبو قزرلا نيب يذلا

 . روكشم هكراتو روظحم داهتجالاف رومألا

 نم دشأ براقألا ةوادع . دسجلا ةحص ىنغلا . سفنلا بيط ميعنلا

 نيرق بيشلا . نونجلا عيضر بابشلا . ربكلا ناونع بيشلا . براقعلا عسل
 يهو ةرسم طوبغم بر . دادضالا نم فخت الو دازلا رهاط دوزت . قيفوتلا

 اهفرشأو ملعلا ءايشألا لجا . هؤافش وهو مقس نم موحرم برو 0 هؤاد
 لهجلاو ةايح لقعلاو ليلد ملعلاف ، بدألا اهنسحأو ملعلا اهلضفأو لقعلا

 اهضعب يوط ايلك ةفيحص يف روصك اهلهأو ايندلا لثم هنم رضأ رض الو توم

 . ةريصق رورسلا مايأو ، ةليوط ىولبلا مايأ . اهضعب رشن

 دبع ناسنالا . ديري ايك هعم شماف ديرت ايك نامزلا كعم شعي مل اذا

 نع دعبي هردقبف ناسنالا هسفنتي سفن لكو ، ناسنالا ودع نامزلاو 0 نامزلا

 برقأ نإف ليقث مون توملاو & فيفخ توم مونلا . تامملا نم برقتيو هايحلا

 هنم رذحي ودع ثبخأ هنإف نامزلا نم رذحا . لمألا اهدعبأو لجألا ءايشألا

 عمسلا مص ردقلا لزن اذإ . ردق نم رذح عفني الو رذحلا عم ةاجنلا كلو

 نمل نامزلا افص ام . هلئاوغ ءوسب ربخيو © هسفنب رذحي نامزلا . رصبلا يمعو

 . لمشلا تيتشتو وفصلا ريدكتب لكوم نامزلا . ىقب نمل وفصي فيكف ىضم
 هب ةقثلا ، وفصلا نم ردكيو نمألا نم ذخأي هلئاوغب نطفي ال لاتغم نامزلا

 نمب يقب نمل ظعاو هنإو ، هلهج نم الإ هب رغي الو ، لهج هيلإ ةنينأمطلاو رورغ

 نأ كش ال { ةرئاس هب مايألا تناك نم . نيرخا ةطبغو موق كاله هيفف بهذ

 رظتناو ، هاضر بلطاو هللا قتا . ةلئاس هتلقمو ةلحار هتجهمو ةيلاب هءاضعا

 . ةاجنلاب رفظت هئالب ىلع ربصاو { هءاضق

 سيلف رمألا لبقا اذا : ةليح ايهعم متي ال نائيش : سيق نب فنحألا لاق

 . ةليح هيف لابقالل سيلف ربدا اذاو ، ةليح هيف رابدالل

۔ ٣٤٢_۔



 تعيض امب يلابت ال ايهتظفح اذإ ناثيش ينب اي : هنبال ميكحلا نامقل لاقو

 : نامزلا اذه يف نابيرغ نائيشو ، كداعمل كنيدو & كشاعمل كمهرد . امهدعب

 . رقفلاو نيدلا

 حازملاو ءالخبلا دوج يف عمطلا . بلقلا ىلا نزحلا نابلب نائيش : ينب اي

 ءاضقو . ملاعلا ةبحص : بلقلا نع مهلا بهذت ثالثو . ءاعضولا عم

 { دسجلا عجو ضرملا نا ايك حورلا ضرم نزحلا . بيبحلا ةدهاشمو 0 نيدلا

 . دسجلا ءاذغ ماعطلا نا ايك حورلا ءاذغ حرفلاو

 هرمع يف ديز ىتم : ثالث ةداعسلا ةمالع : يرصملا نونلا وذ لاقو

 ف ديز هردق يف ديز ىتمو . هئاخس يف ديز هلام يف ديز ىتمو } هصرح نم صقن

 . هعض اوت

 ديز ام ىتمو ، هصرح يف ديز هرمع يف ديز ىتم : ثالث ءاقشلا ةمالعو
 هسفنل سانلا ملظاو ٨ هربكت يف ديز هردق يف ديز ام ىتمو " هلخب يف ديز هلام يف

 نم حدمب رختفيو همركي ال نمل عضاوتيو 0 هدعبي نم ىلا برقتي نم : ثالث
 . هفرعي ال نم حدم لبقيو ، هحدم

 نم ترتخاو ءايبنألا نم يبن ةئامعبرأ تمدخ ينإ ينب اي : نامقل لاقو

 تنك اذاو ، كبلق رضحاف ةالصلا يف تنك اذإ : يهو تاملك عبرأ مهمالك

 . كناسل ظفحاف كريغ تيب يف تنك ناو . كفلخ رظنت الف ةدئاملا ىلع

 يفو . نيدلا نم لقثا ائيش را ملف رخصلاو ديدحلا تلمح ينا . ينب اي

 تسبلو تابيطلا تلكأو حالملا تقناعو ث لاجرلا ننم نم لقثا رخا ظفل

 : رجافلاو ربلا ىلا نيدؤي ثالث . ةيفاعلا نم لمجا ائيش رأ ملف لامجلا بايث

 ىفوي دهعلاو { رجافلاو ربلا ىلا درت ةنامالاو ، ةرجاف وا ةرب تناك لصوت محرلا

 . رجافلاو ربلا ىلا هب

۔ ٢٤٤



 ةبناجمو ءايشالا ريداقم ظفحو هتقو يف ماعطلا لكاف مسجلا اهب حصي عبرأ

 . نزحلا كرتو . ةقشملا لامعألا

 سرفلا بوكرو ، بعصلا قيرطلا كولس : ايثاد ندبلا رسكت عبرا
 لقعلا : بلقلا يحت عبراو { زئاجعلا ةعماجمو ، بعتلا ىلع يشملاو ، نورحلا

 ةجوزلاو ، دعاسملا قيدصلاو نيمألا كيرشلاو . ملاعلا ذاتسالاو ش عفانلا

 ناخدلاو ، مومسلا رحو . ريرهمزلا درب : بلقلا تيمت عبراو { ةقفاوملا

 ظفحو . حلاص بحاصو } عئاج نطب . هعشختو بلقلا نيلت عبراو . هيركلا
 ةبحصو ،ءىيلم نطب . بلقلا يسقت عبراو ، لمالا رصقو . ميدقلا بنذلا

 عبراه : ثيدحلا يفو ، لمألا لوطو } يضاملا بنذلا نايسنو } لهاج

 © نهيأرب ذخألاو ، نهنم عامتسالاو . ءاسنلاب ةولخلا : بولقلا ةدسفم

 لداع لك وه قوملا : لاقف ؟ هللا لوسر اي قوملا نمو : ليق . قوملا ةسلاجعو

 . !ماكحالا نع رئاج ناميالا نع

 ءوسلا راجو © لاملا ةلق عم لايعلا ةرثك : ءالبلا ميظع نم ءايشا ةعبرأو

 . راقو الو ا ةقث ال يتلا ةأرملاو ٠٨ نو ؤخلا

 ناميالا ةوالح نهب دجو هيف نك نم ثالث . هعفري رساي نب رامع نعو

 نم سانلا فاصناو . ملاعلل مالسلا لذبو . راتقالا يف قافنالا : هبلق يف

 . هسمه

 قفر : هتمحرب ةنجلا هلحأو همرك هيلع هللا رشن هيف نك نم ثالث

 نك نم ثالث . كولمملا ىلا ناسحالاو ءاملعلاو نيدلاولا ىلع ةقفشو فيعضلاب

 يشملاو { هراكملا يف ءوضولا : هلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ تحت هللا هلظأ هيف

 . عئاجلا ماعطاو . ملاعلا يف دجاسملا ىلا

 هللا ابعي الف نهنم ةدحاو هيف نكت مل نم ثالثو هعفري سابع نبا نع

 ملح و أ الخ ا ذإ هللا ةيصعم نع هرجح عرو هل نكي ل نم : هلمع نم ء يشب

۔ ٥٤٢۔



 ةدحاو ناك نم ثالثو . سانلا يف هب شيعي قلخو ‘ ملكت اذإ هيفسلا هب فكي

 هللا وه لق» : أرق لجرو . هلتاق نع افع لجرو لجو زع هللا ةفاخم نم اهاداف

 . ةالص لك ربد ف «دحأ

 لجر : هتمصخ همصخ نوكا نمو ةمايقلا موي مهمصخ انا ةثالثو

 عاب لجرو . ردغو هللاب فلح لجرو . هرجأ هفوي ملو هملظف اريجأ رجأتسا

 . «هنمث لكاف ارح

 : ةرخآلاو ايندلا يف اه نوزاجيف سانلا اهلمعي ةمومذم ءايشا ةعبراو

 . اعيرس قحلي سراف اهنإف ةبيغلا اهدحا

 . اريقح داع املاع رقح نم هنأل ؛ ءالعلا راقتحا : يناثلا

 . كليلخ ةمعن وأ ىلاعت هللا معن نارفك : ثلاثلا

 . نيح دعب ولو لوتقم لتاق لك نإف قح ريغب سفن لتق : عبارلا
 ٠ اريقف داع ينغو ٥5 هبيبح هقراف بعص : ةثالث ايندلا ف نزحلاو مغلا باحصأو

 . هدلو هنع لض قيفش دلاوو

 نعب ال عضاوتلا نيعب ءارقفلا لا رظنا : ةمحرلا نعب ةثالث ىلا رظناو

 ءاسنلا لا رظناو © دسحلا نيعب ال حصنلا نيعب ءاينغألا لا رظناو ٠ ربكتلا

 . ةوهشلا نيعب ال ةقفشلا نيعب

 6 ءاهلبلا ءارقلاو 6 نيلفغملا ءاملعلا : ةثالث نم قلخلا ءالب : لاقو

 دب ال يتلا ةأرملاو ، طلسملا كلملا : مهتارادم بجت ةثالثو & نيدساحلا ماوعلاو

 راجو . رئاحلا ناطلسلا : شيعلا ردكت ةثالثو } فندملا ضيرملاو .0 اهنم

 { دصتقملا : ةثالث اشيع سانلا معناو ؤكآ 1 ةرقانملا ةأرملاو ث ءوسلا

 . روبصلاو . يضارلاو

۔ ٢٤٦ ۔



 ىلع فساتي مل هدي يف امب عنق نم نإف سفنلا ءانغ : ةثالث لجرلاب نسحيو

 رفاسملا ةءعورمو & جرفلا راظتناب هرس نامتكو ، هضرع ةنايصو .0 هريغ دي يف ام

 عئابط نم ثالثو & باحصالا ةمدخو . دانعلا ةلقو ث دازلا لذب : ةثالث يف

 فرعي ال نمو } قح ريغ نم ءاطعالاو ، بضغ ريغ نم بضغلا : لاهجلا

 . هودع نم هقيدص

 ٠٥ دساح ةارادمو 6 حصان ةرواشم : دشرلا نهيف ءايشأ ةثالثو

 نع هبضغ هجرحم ل بضغ ١ ذإ : ةثالث يف لقعل ا لامكو ٠ سانل ا ل ١ ببحتل او

 . افع ردق اذاو ٠ لطاب يف هاضر هلخدي ل يضر اذاو ٠ قحلا

 ٥ سانلا يديأ يف امم ءاجر عطقي : ثالث ىلع ربص هنيد لمك نمو

 . هسفنل بحم ام سانلل بحو . سانل ١ ىذأ ىلع ربصيو

 أ بلقلا ضرمت اهنإف مئاصخلا رذحا : رذحلا لك مهرذحا ثالث

 دسفي هنإف ، دسحلا رذحاو ، كباهي ناك نم كيلع رسجتو . ءايحلاب بهذتو
 ال هنإف } لاجرلا ةاداعم رذحاو ث مدنلا بقعيو 0 نيقيلا فعضيو نيدلا

 يف هلعف ربكو ، كنيع يف ودعلا رغص امبرف ميئل ةأجافمو ميلح ركم كمدعي

 . رشلا

 . لهاج خيشو ٠ باذك ينغو ٠ > ريقف : ةثالث سانلا ضخغبأو

 { تاوهشل! عابتا عم لالحلا لكأ : ةثالث عم عمتجت ال ءايشأ ةثالثو

 ايندلا ةنتفو { مالكلا ةرثك عم لاقملا قدصو ،‘ بضغلا باكترا عم ةقفشلاو

 . رابخالا نقلمو . رابخالا عامتسا بلاطو .7 رابخالا لباق : ةثالث نم أشنت

 . ةمالملا نم نوصلحي ال ةثالثلا ءالؤهف

 بنذلا لصاو ] فطعلا ةماعزلا لصأ : ةثالث نم اهلصأ ةثالثو

 . لخبلا لذلا لصأو . ةلجعلا

۔ ٢٤٧ ۔



 اعروتم نكي مل ملاع لك : ةراوتلا يف ةبوتكم ةثالث : هبنم نب بهو لاقو

 مل لمع لكو . ءاوس ةميهبلاو وهف لقعلا نم الخ لجر لكو . صللاك وهف
 ال جارسو ، ءىطب لوسر : لسلا نثروي ةثالثو . ءابهلاك وهف اصلاخ هلل نكي

 . ءىجي ىتم ءىحي نم هيلع رظتنا ماعطو © عىضي
 ريغ نم لكالاو ، بجع ريغ نم كحضلا : بلقلا يسقت ةثالثو

 . كينعي ال اين مالكلاو ٨8 عوج

 ينا مهللا : لوقت محرلا : شرعلاب تاقلعم ثالث : هعفري نابوث نعو

 ينا مهللا : لوقت معنلاو ناخأ الف كب ينإ مهللا : لوقت ةنامألاو عطقأ الف كب

 . رفكا الف كب

 ىلع لجرلا سولج يهو : اهباحصأ ىلع لذلا بلجت ءايشأ ةينامثو
 نم ناسحالا يف عماطلاو . تيبلا بحاص ىلع رمأت نمو . اهيلا عدي مل ةدئام

 نمو ، ناطلسلا رقتحمو . امهنيب هالخدي مل نينثا ثيدح ىلا يغصملاو 0 هئادعا

 يف الإ ناطيشلا نم ةلجعلاو . لهاب سيل نم قداص نمو . هتبترم قوف سلج
 اذا ركبلا جيوزتو } رضح اذا تيملا زيهجتو ، لزن اذا فيضلا ماعطا : عبس
 اذإ ةالصلاو ، طرف اذإ بنذلا نم ةبوتلاو & بجو اذا نيدلا ءاضقو ، تكردا

 . تردق اذا فيعضلا ةرصنو } تبجو

 ال . ةمالم مهترواجمو . ةمادن مهتبحص نإف مهبحصت نا كايإ ةسمخو

 برقيو بيرقلا كنم دعبي بارسلا ةلزنمب همالكك هتبحص نإف اباذك نبحصت

 3 كرضي وهو كعفني نا ديري هنإف الهاج ينعي قمحا نبحصت الو 0 ديعبلا كنم
 نبحصت الو . ةبرش وأ ةلكا وأ سلفب كعيبي هنإف اعامط اصيرح نبحصت الو

 هنإف اليلذ يأ انابج نبحصت الو . هيلا جوحأ تنك ايثيح كلذخ هنإف اليخب

 ةسلاجم : هؤالجو بلقلا ءاود نه سمخو . يلابي الو هيدلاو ملسيو كملسي

 © ليللا مايقو 0 ربقلاو توملا يف ركفلاو . نآرقلا ةءارقو ، نيحلاصلا ءاملعلا

 . حبصلا ليبق } رحسلا دنع عرضتلاو

۔ ٢٤٨ ۔



 ةلقو ٠ نيعل ا دومجو . بلقل ١ ةوسق : ةواقشل ا تامالع نم سمخو

 . لمالا لوطو { ايندلا يف ةبغرلاو ٠ ءايحلا

 ةأرمأو ، نيدلاولا قوقع . رهظلا مصاوق نم سمخ : هعفري رذ يبأ نعو

 يصعيو سانل ا هعيطي مام او } هفلخاف اريخ دعو لجرو ‘ هنوختو اهجوز اهنمأي

 . ءاوحو مدآل مهلكو سانلا باسنأ يف ءرملا ةعيقوو ‘٠ هللا

 . بعش عبرا ربلا لامعأ درح : ناواح باتكب فرعي باتك نم

 . دسحلا ةتامإب ردصلا ةمالسو . دهزلاو ‘ لمعلاو ٠ ملعلا

 ؟ لدعلاو ٠ فافعلاو ٠ ملحلاو . ملعلا : عبرأ يف ةدابعلا رمأ عامج

 . حالصالل نيدلا يف ملحلاو {&© بانتجالل رشلابو ،٠ باستكالل ريخلاب ملعلاف

 ينو © ةنايصلل ةجاحلا يفو { ةنازرلل ةوهشلا يفو © فافعلاو مركلل ايندلا ينو

 . ةماقتسالاو طسقلل طخسلاو {}ك ىضرلل لدعلا

 { هب الإ موقي ال يذلا قحلا لصأ ملعت نأ : هجوأ ةعبرأ ىلع ملعلا

 هدسفي ال يذلا هدضو . هيف الإ عمقي ال يذلا هدصقو .3 هنم دب ال يذلا هعرفو

 . وه الإ

 الا امهدحأ عفني ال . دسجلل حورلا ةنراقمك نانيرق لمعلاو ملعلا

 . هبحاصب

 . قيفوتلاو مزعلاو ىنغلاو ةحصلا : لمعلا ىلع اهب ىوقي ءايشأ ةعبرأ

 ينعي ۔ ءاذغلا بيطو ٠ ىقتلا لامكو ٠ ىدها ليبس : ثالث يف ةاجنلا قيرط

 . ۔ لالحلا

 . دولوم لمعلاو دلاو ملعلاو ، ندب لمعلاو حور ملعلا

 . لمعلا ناكمل ملعلا نكي ملو ملعلا ناكمل لمعلا ناكو

۔ ٢٤٩ _۔



 ندبو {. كنيد ىلع هب نيعتست ملاع بلق : ءايشأ ةثالث يف ربكألا ىنفلا

 نم هب سايلا عم هللا قزر امي ةعانقلاو { كرقف مويل هب دوزتت كبر ةعاط يف رباص

 . سانلا

 . كن دب حيرتو ٠ كلجر نم ديقل ١ لحت كبلق نم عمطل ١ جرخا

 . سانلا همذ ناو ملاس مولظملاو ٠ سانلا هحدم ناو مدان مومذم ملاظلا

 . ايندلا كلم ناو ريقف صيرحلاو "٥5 يرعو عاج ناو ينغ عناقلا

 . ةفلتملا رومألا ىلع مادقالاو } رودصلا ةعس ةحامسلا دح

 . سفنلا ةحامس ءاخسلا دحو . ةملؤملا هراكملا لامتحا ربصلا دحو

 { ةردقلا ناكما عم ماقتنالا كرت ملحلا دحو . ةليلجلا بئاغرلا لذبب

 . ةصرفلا زاهتنا مزحلا دحو

 ةيفاعلا مامز نا ملعاو ، باوث راد ةرخآلاو لمع راد ايندلا نإ كلملا اهيأ

 فوخلاب روتسم نمألا بابو & بطعلا حانج تحت ةمالسلا سأرو ءالبلا ديب

 كسفن لعجت الو { اهدادضاأل عقوتم ريغ ةثالثلا هذه نم لاح يف ننوكت الو

 ةياغب كودع نم زرتحاف مدا نبا ودع نامزلا ناو { ةكلهملا ماهسلل اضرغ
 . ظعولاب تينغتسا اهودعو كسفن يف تركف اذاو { دادعتسالا

 تهتنا اذاو .{ راهنلاو ليللا نم ثيثح قوسو ، كريغ دي يف بيرق لجأ
 ةبحص نسحب كلجأ مركاو . عنملا لبق لتحاو . ةدعلا نيبو كنيب ليح ةدملا

 . نيقباسلا

 ةيفاعلل تحرف اذاو {، بطعلا نم شحوتساف ةمالسلا كتسنآ اذإو

 ةيحب كسفن ضبقاف لمألا كطسبا اذاو ، ةعجرلا نوكت هيلإف ءالبلل نزحاف

 . دروملا هيلإو دعوملا وهف لجألا

۔ ٢٥٠ ۔



 ريخ برحلا يف لهجلاو ةلجعلا نم لضفأ ينأتلاو ، ةدشلا نم ريخ ةليحلا

 . عزجلا ةدام ةبقاعلا يف ركفتلاو ٠ لقعلا نم

 ٥ براقألا نيب ةوادعلا : ليحلا نم ءيشب نهداسف حلصي ال ثالث

 . كولملا يف ةكاكرلاو 0 ءافكألا دساحتو

 . ةيفاعلاو 6 لاملاو ٠ ةايحلا : نهنم عبشي ال ثالث

 رذح لطب برلا ردق اذاو 0 ءاودلا لطب ءايسلا نم ءادلا ناك اذا

 . بوبرملا

 مسقلاب ىضرلاف رورسلا امأف : اهمغ ثالثو . ايندلا رورس ثالث

 . دغ قزرل مامتهالا يفنو . معنلا يف ةعاطلاب لمعلاو

 . فيهلي ام ينمتو 3©“تفحلم ل ١ ؤسو ٠ فرسم صرحنف ٠ مغل ١ امأو

 . ىنغلاو ءالطلاو ءاسنلاو ءانبلا : ةعبرأ ايندلا

 ٠ ءوسلا راجو ٠ لاملا ةلقو ٠ لايعلا ةرثك : ءالبلا دهج نم ةعبرا

 . ةنئاخ ةجوزو

 . ةبرغلا يف ضرملاو ، ةدحولا عم ةخوخيشلا : ةعبرأ يف ايندلا دئادش

 . ةلحرلا عم ةقشلا دعبو { ةلقلا عم نيدلا ةرثكو

 . ةعاطلا ىلع نوعو 0 تيبلا ةرامعو . نيدلا دامع ةحلاصلا ةأرملا

 6 اهلاوحا فرصتو ٠ ايندلا ءانف : اهاسني نا لقاعلل سيل ثالث

 بابشلاو 6 ىنللاب ىفلا : ثالثب كردت ال ثالثو ٠ اهنم نامأ ال ىتلا تافآلاو

 . ةيودالاب ةحصلاو {}“ باضخلاب

 فافع : ايندلا نم كتاف ام كرضي الف نهتيطعا اذإ لالخ عبرا

۔ ٢٥١ _۔



 . ةنامأ ظفح.و . ثيدح قدصو . ةقيلخ نسحو . ةعيبط

 { ءىرسلا دلولاو .3 ءىرملا ماعطلا : ايندلا لدعت ءايشأ ةتس

 . مكحملا مالكلاو فو ؤرلا ديسلاو . ةقفاوملا ةحلاصلا ةجوزلاو

 يف قدصلاو ، عوجلا يف ةحامسلا : عضاوم ةثالث يف ةنسح ءايشأ ةثالث

 . بضغلا يف وفعلاو & طخسلا

 بانتجاو ، بضغلا فكو . بدألا نسح : ةبرغ نهعم سيل ثالث

 . بيرلا

 ةءاند ىلا راصو ، ةيرحلاو كلملا مرك نم جرخ دقف كولملا نم ملظ نم

 . ةيعرلاو ديبعلاب هبشتو © ةيصعملاو رشلا

 اذاو © ماقتنالا شاع ماصتعالا تام اذاو 0 ءالبلا لزن ءافولا بهذ اذإ

 ودع بذكلاو ى دجلا ةفا لزهلا . تاكربلا تفختسا تانايخلا ترهظ

 {. هتبيه تبهذ بذكلا كلملا لمعتسا اذاو ، لدعلا دسفم روحلاو & قدصلا

 اذاو } هناطلس دسف روجلا رهظأ اذاو } هب فختسا بذكلا بحصتسا اذاو

 دنع لاملاو { هلمعتسي ال نم دنع حالسلاو ، هنم لبقي ال نم دنع يأرلا ناك

 ريخات : ثالث لاصخب لمعي نا كلملا ىلع . رومالا تعاض هقفني ال نم

 نإف ؛ ثدحي اميف ةانألاو & ناسحالاب ةأفاكملا ليجعتو ، ناطلسلا يف ةبوقعلا

 ةعراسملا ناسحالاب ةأفاكملا ليجعت يفو . وفعلا ناكما ةبوقعلا ريخأت يف

 . باوصلا حاضتاو يأرلا حاسفنا ةانألا يفو . ةيعرلا يف ةعاطلاب

 نم ىلعو ء فاصنالاب كئارظن ىلعو }“ لضفلاب كنود نم ىلع رهظتسا

 . ريبدتلا ةمزأ قئاثوب ذخات لالجالاب كقوف

 ناطلسلا قح نمو © ركشل او ميظعتل ا هللا قح نم لقاعل ١ ىلع بجع

 بانتجاو ٠ تاريخلا يف داهتجالا هسفن ىلع هقح نمو 6 ةحيصنلاو ةعاطلا

۔ ٢٥٢ _۔



 . بونذلا

 . ةنوعملل لذبلاو ٠ دولاب ءافولا ؛ ءاطلخلا قح نمو

 ىنفلا هرطبي ل نم . ةرشاعملا نسحو . ىذألا فك . ةماعلا قح نمو

 . لماكلا كلذف بقاوعلا سني ملو رئاودلا نمأي ملو ةقافلا يف كشي ملو

 ريدقتلا نسحو بئاونلا ىلع ربصلاو نيدلا يف هقفلا : ثالث يف لامكلا

 . ةشيعملا يف

 نسحو 0 لني مل اييف لكوتلا نسح : ثالثل لجرلا ىوقت ىلع لدتسي

 . تاف دق ام ىلع ربصلا نسحو . لان دق اييف ىضرلا

 ءاضقلاب ىضرلاو } مكحلل ربصلا : لاصخ عبرأ ناميالا ةورذ

 . برلل مالستسالاو 6 لكوتلل صدالخالاو ٠ ردقلابو

 تناك نمو . فلخ سفنلل الو . لدب مايالل الو . ضوع نيدلل سيل

 . رسي ل ناو هب اراس راهنلاو ليللا هتيطم

 . ةوادعلاو . رانلاو } رقفلاو . عجولا : ريثك اهنم ليلقلا ءايشا ةعبرا

 هسفن لمع نم فنأ نمو {} لهجأ هريغ ردقب وهف هسفن ردق لهج نم
 . هريغ لمع ىلا رطضا

 يتلا تافآلاو ءالبلا ناولا ثدحت لزت مل روجلا ىلع ابلاغ لدعلا نكي مل اذإ

 لع ةماقالا نم برقأ ةمقن ليجعتو ٠ ةمعن رييغتل ءيش سيلو { اهنم نامأ ال

 . ملظلا

 رئاص ربصلاو ٠٥٨ فوخ لك نم عنام عمطلاو ٨٠ ريخ لك نم عطاق لمالا

. رش لك ىلا ةيعاد سفنلاو ٠ رفظ لك لا



 قحتسي لكوتلا قدصبو . دابعلا رمأ حلصي شاعملا حالصتساب

 يف ةدوملا ثروت ردصلا ةمالسبو ٠ ءازجلا قحتسي صالخألابو 0 قزرلا

 ءاطغ فشكي ةمكحلابو & برلا ىضر لاني مراحملا نع فكلابو ، بلقلا

 . شيعلا بيصي ءاضقلاب ىضرلا عمو . ملعلا

 ٠ ناسنالا لئاضف رهظت ءالبلا لوزن دنعو . رومألا ةورذ لانت لوقعلاب

 لوقع فشكت ةربخلا دنعو ٤،3 ناوخالا ةاساوم رهظت ةبيغلا لوط دنعو

 بضغلابو { ءاخسلا ودبي فيضلا عمو قالخالا ربتخت رافسالابو ، لاجرلا
 مهفي بدالابو } باقرلا كلمت سفنلا ىلع راثيالابو & لجرلا قدص فرعي

 © ةمكحلا مهفت دهزلابو ، طيلختلا نم ءرملا ملسي اطخلا كرتبو 0 ملعلا

 بحاصبو .ث مئازعلا مئاوق رهظت تاياغلا دنعو ، لامعالا زرحت قيفوتلابو
 تبئثت ايندلا يف دهزلا عمو تادوملا دايدزا ةاقالملابو { رومألا ىوقتت قدصلا

 نمو ، رحبلا بوكر ررغلا نمو 3 ةلصاوملا ماود ءافولا نمو 0 هللا يف ةاخا ؤملا
 ةبحص رايتخا ةينلا ةماقتسا نمو ث ملعلا ةيطم بوكر ملاعلا دشر لوبق

 نم ىلع دلجتلا نيقيلا ناطلس نمو . ةعانقلا موزل سفنلا زع نمو ٠ راربالا

 . كمد يف عمطي

 بح نمو . ةماعلا هفرعت ال ام ىلع فوقولا قدصلا يف لوخدلا نمو

 ٥ تائيسلا نع فارصنالا رانلا فوخ نمو } تاوهشلا نع عاطقنالا ةنجلا

 . ءالبلا يف عوقولا لوضفلا بلط نمو

 ؟ نولواألا هدجي ام دجن ال ببس يال ‘ مصالا متاح لئسو

 قفاوملا بحاصلاو حصانلا ملعملا : ءايشأ ةسمخ مكتاف مكنال : لاقف
 . دحعاىملا نامزلاو © لالحلا بسكل او ‘ مئادلا داهتجالاو

 ءاضعألا ميلسلا دلولاو ٠ عفانلا ماعطلا : ايندلا يواست ةتسو

 لقعلاو .{ ماظنلا حيحصلا مالكلاو ، قفشملا ريمألاو } قفاوملا بحاصلاو

۔ ٢٥٤ ۔



 . اهيف امو ايندلا نم ريخ ماتلا لماكلا

 مكحلا روثنم نم لصف

 ىلا ريصي مث ةفطن نم قلخ دبع دبعلا ستب» : لقي يبنلا نع يور

 ال فيك ثيبخلا لمعي نم ؟ رخفي فيك هلصا فرع نم «رختفي فيك ةفيج

 نم ؟ رفظي فيك ايندلا رثؤي نم ؟ معني فيك توملا ركذ رثكي نم ؟ مدني

 رثك نم . هسفن حرتست مل هصرح دتشا نم ؟ رسخي فيك ةرخآلا ىرتشا
 نراق نم . مدني هسفن بساحي ل نم . متغي هربص لق نم . هبلق تام هكحض

 ريغ نم نآرقلا ارق نم . حلفي مل نيدلا لهأ دناع نم . حلصي مل نيدسفملا

 نم . مدني هناسل كلمي ل نم . ملحي ل ءاهفسلا سلاج نم .. حبري ل ةيشخ

 نم . هيلإ ءاسي ءيسي نم . متغي ءارملا رثكي نم .. مهتي ءوسلا لخادم لخدي

 مل هسفن رقوي مل نم . هب فختسا رقوتي مل نم . هيلع او ؤرتجا ءاهفسلا حزام
 . هبنذ رثك مالكلا رثكا نم . هبلق اسق مهلاو صرحلا رثكا نم . هريغ هرقوي
 مل نم . هلعف حبق هؤايح لق سصانلا متشي نم . هنيل لق ةحاصفلا داتعا نم

 عنتما نم . هتنايخ ترهظ هتنامأ تلق نم . هلقع لق لهجلا لهأ نع ملحي

 مل شحفلا هناسل دوع نم . هوعفني مل سانلا ىلع لكتا نم . هوعنمي مل سانلاب

 ىحتسي مل حتسي مل نم . نيشلل ضرعت انخلاب ملكت نم . نيدلا ىلا بسني
 ولو قحلا لاق نم . هوفلخأ سانلا فلخأ نم . هوبذك سانلا بذك نم . هنم

 نم . هتباهم راجفلا رودص يفو ‘ هتبحم سانلا رودص يف تمظع هسفن ىلع
 لقعلا لها نإف هفسلا لها سلاج نم . هيلع سانلا هناص هلقع ناص
 هسفنل رظني مل نم ، هورقحي نيدلا لها نإف نيدلا لهأ ريغ نراق نم . هوهفسي

 مل نمو . هتوخأ حلصت مل ناوخالا يرادي مل نمو { هيلا رظني ال نم نمولي الف
 ملو هنزح لاط لهجلا لمتحي مل نم . هتدوم فصت مل بويعلا ضعب نع ضمغي
ال اميف همالك لق نمو . هبلق ظيغلا نم أربي مل سانلا دسح نمو ، هظيغ فشي



 . هنيطايش ترثك هعيب رثك نم . هباسح رثك هلام رثك نم . هطقس لق هينعي

 رثك سانلا مئامن قدص نمو . لطابلا ىلا نكر سانلا نم ءايح قحلا كرت نمو
 . هناوخا مويلا لق هللا يف ىخا نمو . هناميإ يوق هللا يف بحأ نمو . هودع

 . هناعا هلف كرت نمو

 لصن

 ليئارسا ينبل لق : ليئارسا ينب نم ين ىلا لاعت هللا ىحوا : ليقو

 . نايدالا بهذتو نادبألا قلخت اهنإف رافسالاب مهتيلتبا الاو هيلع مه ايع اوهتني

 همامتغا رثك نمو . هبلق ىلع بونذلا تنار هبر رمأب نواهت نم : ليقو

 - سانلا هكاف هلعل _ ههكاف نمو هلزتعا رشلا لزتعا نمو 6 هنهذ دقف ايندلاب

 . ةبوقعلا نماي مل ةبوت هنم نكت مل نمو . هب او ؤزه

۔ ٢٥٦ ۔



 نوثالثلاو سداسلا بابل ١

 ءايكحلا بادآ يف

 راثآلا

 عفري 6 ةميق اهسفنأو . ةعيبط رهاوجلا مركأ بدالا : ءاكحلا تلاق

 رثكيو .، ةريشع ريغ نم زعيو . ةليلحلا بئاغرلا ديفيو } ةعيضولا باسحألا

 ٠ ةشحرلا يف مكسن ؤي & ةيلح هونتقاو . ةلح هوسبلاف ٨ ةيزر ريغ نم راصنألا

 . ةفلتخملا بولقلا مكل عمجيو

 ىلع ليلدو لقعلا ةدام هنإف } بدالا اوبلطا : ةبيش نب بيبش لاقو

 . سلاجملا ف ةلصو .3 ةشحولا ف سن ؤمو . ةبرغلا يف بحاصو . ةءورملا

 مكل ناك هيلإ متجتحا نإ هنإف بدالاب مكيلع : هينبل كلملادبع لاقو

 . الامج مكل ناك هنع متينغتسا نإو . الام

 كبحص ام كبحصي امنإ لاملاب كهاج نأ ملعا : ءايلعلا ضعب لاقو

 . كنع لئاز ريغ بدالاب كهاجو لاملا

 نإف كلذ كبجعي الف ناطلس وأ لامل سانلا كمركأ اذإ : رخآ لاقو

. بدأ وأ نيدل سانلا كمركي نأ كبجعيل نكلو . اياوزب لوزت ةماركلا



 لوق يف ريخ الو { قطنملا بدألا سأر : سيق نب فنحألا لاقو

 ةعفر يف الو { ءافوب الإ قدص يف الو { دوجب الإ لام يف الو © لعفب الإ

 . ةينب الإ قدص يف الو ، عروب الإ

 بدالاب نال ؛ بدالا نم اريخ مهءانبأ ءابآلا تثرو ام : رهمجرزب لاقو

 . هنوفلتي لهجلابو © لاملا نوبسكي

 . هردق ءرملا ةفرعم بدألا سأر : ضايع نب ليضفلا لاقو

 . هيف سانلا لاق ام هرضي مل هسفن فرع نم : اضيأ لاقو

 اذإو ٠ ادحاو انف بلطاف املاع نوكت نأ تدرأ اذإ : ةبيتق نبا لاقو

 . مولعلا يف ننفتف ابيدأ نوكت نأ تدرأ

 نسح بادآلا ريثك باوثألا رهاط ىتفلا ناك اذإ : ءايكحلا لاقو

 . هدلوو هلهأ عيمج هحالصب حلصو هبداب بدات ٠ بهاذملا

 . اريبك هرس اريغص هدلو بدأ نم : ءابدألا تلاقو

 . هدساح مغ هدلو بدأ نم : ليقو

 ربكلا يف سلجي مل هركي ثيح رغصلا يف سلجي مل نم : سابع نبا لاقو
 . مرهلا ةضاير رسعأو ريبكلا ماطف دشأ ام : لاقو & بحي ثيح

 كحالصإ يدلول كحالص لوأ نكيل : هدلو ملعمل ةبتع نب رمع لاقو
 حيبقلاو 5 تعنص ام مهدنع نسحلاف { كبيعب ةقلعم مهبويع نأل ؛ كسقن

 هنم مهكرتت الو .3 هوكرتيف هنم مهلمت الو ‘ هللا باتك مهملع 3 تكرت ام

 نم مهلقنت الو . هفعأ رعشلا نمو {. هفرشأ ثيدحلا نم مهورو . هورجهيف

 { مهفلل ةلغشم عمسلا يف مالكلا ماحدزا نإف هرمكحي ىتح ملع ىلإ ملع

5 كل يرذع ىلع لكتت الو . ءاسنلا ةثداحم مهبنجو . ءايكحلا ريس مهملعو



 . كتءافك ىلع تلكتا دقف

 رهدلابو ©. ةظع مايألا بلقتبو 6 ابيدات براجتلاب ىفك : ءاكحلا تلاقو

 . ادشرم لقعلابو { ابدؤم

 ءيند نوكت ال نأ دهتجا : ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع لاقو

 . هتمه ينادت نم ناسنالا ردقل طقسأ اثيش تيأر ام ينإف ةمهلا

 الع هذفن زع نإ ديري . هقن عضو ثيح ءرملا : صاعلا نب ورمع لاقو

 ردق دحأ عفري الو ٨5 هسفن عفري نأ ةمللا ىنعمو . هردق لذ الذأ اذإو ٠ هرمأ

 طلتخي ال نأ هسفن ءرملا زازعاو ، هسفن ردقل عفارلا وه نوكي ىتح دحأ

 . هلمعي نأ هلثمل زوجع ال ام لمع يف ع رسي الو ٠ لذاراألاب

 راقتحاو .، بدألا نسحأ نم رباكألا لالجا : ءايكحلا ضعب لاقو

 . لالخلا حبقو ،} لصالا مؤل نم سانلا

 . !نسح بدأ نم لضفأ ةلحن دلو دل او لحن ام» : نت لاقو

 نسحي نأ دلاولا ىلع دلولا قح : ۔ايهنع هللا يضر - سابع نبا لاقو

 . هبدأ نسحمو همسا

 هللا قح فرعت نأ : لاق ؟ سفنلا بدأ ام : فاصو نب ديزل ليقو

 . رشل ا نع كناسل فكتو .3 اهيضقتف ن اوخال ١ قوقحل غرفتتو {© هيد ؤتف

 . مركل ١ لع املدتو . لخبل ١ ىقوتتو ٠ ريخل ١ لعف ماست الو

 كرمأ ايف كبر طخست ملو & كنيد تاهباشتم تمكحأ اذإ : ةداتق لاقو

 . بيدألا تناف كاهو

 ملو ٥5 هنيدو هسفن يف هيلع هلل ام فرعي ل نم : بيسملا نب ديعس لاقو

 . هلزع يف بدالا نم ناك هيهنو هرمأب بداتي

۔ . ٢٥٩



 ٠ هيلع اهثحتو ريخل ١ اهفرعت نأ : لاق ؟ سفنل ١ بدأ ام : ميكحل ليقو

 . هبدأ هب ضهن هبسح هب دعق نم : لاقي ناكو ، هنع اهرجزتو رشلا اهفرعتو

 8 كيلع مويو كل موي ناطلسلا زع ينب اي : هنبال ءايكحلا ضعب لاقو

 . روثدو لومخ ىلإ بسحلا زعو . هعاطقنا عيرسو هباهذ كيشو لاملا زعو

 لوحب لوحي الو لاملا لاوزب لوزي ال بصاو بتار بدالا زعو
 . ناطلسلا

 . اولح ثيح سنألا لحمو . اولق نإو نورثكاألا مه بدألا لهأ : ليقو

 شايرو كولملا ءاهب بدالا ؛ ينب اي : هينبل ناوفص نب دلاخ لاقو

 . نوبحت ثيح هودجت هوملعتنف نيذه نب سانل او . ةقوسلا

 طاسبلا ىلع بدالا ءاسأ نمف درطلا بجوي بجوم بدالا كرت : ليقو

 . باودلا ةسايس ىلإ در بابلا ىلع بدألا ءاسأ نمو { بابلا ىلإ در

 ىلإ انم جوحأ بدألا نم ليلق ىلإ نحن : لاق هنأ كرابملا نبا نع يورو

 . ملعلا نم ريثك

 ايندلا لهأ امأف ؛ تاقبط ثالث ىلع بدألا يف سانلا : رصن وبأ لاقو

 راعشاو ، كولملا رامشاو . مولعلا ظفحو ةغالبلاو ةحاصفلا يف مهبادآ رثكاف

 حراوجلا بيداتو ؤ سوفنلا ةضاير مهبادآ رثكأف نيدلا لهأ امأو . برعلا

 ةراهط يف مهبادآ رثكأف صوصخلا لهأ امأو . تاوهشلا كرتو . دودحلا ظفحو

 تافتلالا ةلقو & تقولا ظفحو . دوهعلاب ءافولاو ، رارسألا ةاعارمو & بولقلا

 تاماقم يف روضحلا تاقوأو بلطلا فقاوم يف بدألا نسحو ث رطاوخلا ىلإ

 . برقلا

هللا دبعي وهف بدألاب هسفن رهق نم : هللادبع نب لهس لاقو



 . صدالخالاب

 ينسم ينأ هبر ىدان ذإ بويأو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف : يلع وبأ لاقو

 بادآ ظفح هنال ينمحرا لقي مل : لاق (ا١«نيمحارلا محرأ تنأو رضلا

 . باطخلا

 مهنإف مهبذمت نإل : لاق _ مالسلا هيلع ۔ ىسيع كلذكو

 ةياعر لقأ مل لقي ملو (") « هتملع دقف هتلق تنك نإ : لاقو {. (")«كدابع

 . ةرضحلا بادآل

 رونب هبلق هللا رون ةنسلا بادا هسفن مزلأ نم : لهس نب دمحم لاقو

 . هلاعفأو هقالخاو هرماوأ يف ةلق لوسرلل ةعباتملا نم فرشأ ماقم الو { ةفرعملا

 ىلإ نوعجري الو مهيويع نوفرعي سانلا لاب ام : يزارلا هللادبع لئسو
 { هلامعتساب اولغتشي ملو ملعلاب ةاهابملاب اولغتشا مهنأل : لاقف ؟ باوصلا

 ديقو ، مهبولق هللا ىمعاف 3 نطاوبلا بادأب اولغتشي ملو رهاوظلاب اولغتشاو
 . تادابعلا نع مهحراوج

 دلويو ءرملا ق ؤي ام لضفأ ام : مهنم لئاق لاقف ءايكحلا عمتجا : ليقو

 بداف : اولاق ؟ لقعلاو ملعلا مرح نإف : لاق . لقع وأ ملع : اولاق ؟ هعم

 هب ببحتي لامف : اولاق ؟ بدألاو لقعلاو ملعلا مرح نإف : لاق . هب شيعي

 نإف : لاق . هتروع نورتسي ناوخإف : اولاق ؟ نكي مل نإف : لاق . سانلا ىلإ

 . فراج تومنف : اولاق ؟ نكي مل نإف : لاق . تماصلا يعف : اولاق ؟ نكي مل

 : كلذ يف ل اقو

 ءايبنألا ةروس نم ٨٣ ةيآلا - ١

 ةدئاملا ةروس نم ١١٨ ةيآلا - ٢

 ةدئاملا ةروص نم ١١٦ ةيآلا ۔ ٣

 ۔ ٢٦١ _۔



 هبئاعمل رتاس لامف الإو ىتفلا هب نيزي ملع نكي مل اذإ

 هبئاعم ودبت لبق نم هبحن ىضق هتيلف اذ الو اذه نكي مل نإف

 . يندز : لاق . مدنتف بضغت ال : لاق . ينظع : ميكحل لجر لاقو

 : لاق . ملعت امب لمعا : لاق . يندز : لاق . ملست كاوه فلاخ : لاق

 قيرطلا مزلا : لاق . يندز : لاق . مره نأ لبق كسفنل لمعا : لاق . يندز

 : لاق . يندز : لاق . ملكتت نأ لبق مالكلا نز : لاق . يندز : لاق . موقألا

 نأ لبق كتحص ظفحا : لاق . يندز : لاق . مدقتت نأ لبق كداز مدق

 . مهردلا بح كبلق نم جرخا : لاق . يندز : لاق . مقست

 & مملا عمجو ، سأرلا قارطإف ؛ ۔ ىلاعت هللا عم ةبحصلا بادآ امأو

 ةلقو { يهنلا بانتجاو { رمألا ةردابمو ، حراوجلا نوكسو ،} تمصلا ماودو

 ىلع قحلا راثيإو .{ ركفلا ةمزالمو ركذلا ماودو ث ردقلا ىلع ضارتعالا

 تحت راسكنالاو . ةبيهلا تحت عوضخلاو ، قلخلا نم سايلاو ، لطابلا
 هللا لضف ىلع لكوتلاو & نامضلاب ةقث ك بسكلا ليح نع نوكسلاو . ءايحلا

 . رايتخالا نسحب ةفرعم ۔ ىلاعت

 ةبحصل ١ بدأ هن إف ‘ كراهنو كليل عيمج ف كراعش نوكي نأ يغبني ١ ذهو

 . كنوقرافي مهلك قلخلاو كقرافي ال بحاص عم

 ىلع ةبيهلاب سولجلاو { ملحلا موزلو 0 لامتحالا ةعس : ملاعلا بدأ امأو

 ةملظلا ىلع الإ دابعلا عيمج ىلع ربكتلا كرتو ، سأرلا قارطإ عم راقولا ةمس

 لزهلا كرتو ، لفاحملاو سلاجملا يف عضاوتلا راثيإو . ملظلا نع مه ارجز

 نسحب دلبلا حالصاو ، فرجعتللاب يناتلاو 3 ملعتملاب قفرلاو { ةباعدلاو
 ىلإ ةمهلا فرصو يردأ ال لوق نم ةفنألا كرتو { مهيلع درحلا كرتو داشرالا

 نع هيلإ عوجرلاب قحلل دايقنالاو ةجحلا لوبقو .0 هلاؤس مهفتو لئاسلا
 ريغ عفانلا ملعلاب ديري نأ نع هرجزو ، هرضي ملع نم ملعتملا عنمو { ةوفهلا

۔ ٢٦٢ ۔



 نم غارفلا لبق ةيافكلا ضرفب لغتشي نأ نم ملعتملا دصو . ۔ ىلاعت ۔ هللا هجو

 . نيعلا ضرف

 هسفنل الوأ هتذخا ؤمو ، ىوقتلاب هنطابو هرهاظ حالصا هنيع ضرفو
 . هلاوقأ نم ايناث ديفتسيو هلامعأب الوأ ملعتملا يدتقيل ىوقتلاب

 هيدي نيب لقي نأو } مالسلاو ةيحتلاب هأدبي نأ ؛ ملعملا عم ملعتملا بدأو

 3 الوأ نذاتسي مل ام لأسي الو . هذاتسأ هلأسي مل ام ملكتي الو . مالكلا

 فالخب هيلع ريشي الو & تلق ام فالخ نالف لاق هلوق ةضراعم يف لوقي الو

 . هذاتسأ نم باوصلاب ملعأ هنأ ىريف هيأر

 اقرطم سلب لب بناوجلا ىلإ تفتلي الو ، هسلجم يف هسيلج راسي الو
 . هل ماق ماق اذإو { هتلالم دنع هيلع رثكي الو { ةالصلا يف هنأك ابدأتم اتكاس

 هب نظلا ءعىسي الو { هلزنم ىلإ غلبي نأ ىلإ هقيرط يف هلا ؤسو همالكب هعبتي الو
 لوق كلذ دنع ركذتيلو ، هرارسأب ملعأ وهف هدنع ةركنم اهرهاظ لاعفأ يف

 ائيش تئج دقل اهلهأ قرغتل اهتقرخأ» : ۔ مالسلا ايهيلع ۔ رضخلل ىسوم
 . رهاظلا ىلع ادامتعا هراكنإ يف ائطخم هنوكو () «ارمإ

 كريغ لأس اذإو .همكح ىلع ادحأ بلاغت ال نأ بدألا نمو

 هيلع محقتت الو . هايإ هعزانت الف هتملع دق ثيدحب كثدح اذإو . بجت الف

 جرح لّهسف كتجح هتذخاف كبحاص تملك اذإو . هملعت كنأ هرت الو { هيف

 نسح ملعتت ايك عامتسالا نسح ملعتو هب رفظلا رهظت الو ،. هيلع كلذ
 . ثيدحلا

 هسفن نال ؛ هريغل ريخ هيف نكي مل هسفنل ريخ هيف نكي مل نم : ليق دقو

 اهطاح هسفن بحأ نمو ، عيضأ اهاوس امل وهف اهعيض اذإف اهلك سفنألا ىلوأ
 . اهطقسيو اهبيعي ام لك اهبنجو اهيلع ىقبأو

 ١ - ةيآلا ٧١ فهكلا ةروس نم .

 ۔ ٢٦٣ ۔



 اوحتفت الف ةعامج نم متمق اذإ : مهل لاق هدالوأل ايركز يأ ةيصو نمو

 مكملاع اولأست نأ متدرأ اذإو . ةثيبخ ةحئار مكيف لعلف مكبايث فارطأ

 مكلاؤس لوأ يف مكملاع اولأساو . ةثيبخ ةحئار مكيف لعلف هنم اوندت الف

 . ةلكشلاب ال ةلهسلاب

 ٥ لأس هل نذأ نإف . هنذاتسي هنإف هملاع لأسي نأ دارأ نإ ليقو

 ناكو ملاعلا هل نذأ لوألا ناك نإف لأسي نأ دارأو ناث لئاس ءاج نإف 5 الف الإو

 نذاتسي هنإف ايهنم لوألل نذأي مل نإف ، نذالا ىلإ يناثلا جاتحي الف ايهنيب مالكلا

 يغبني الف لوئسملا درح اذإف 5 الف الإو ملاعلا لأس هل نذأ نإف ، عونمملا لئاسلا

 نع دعقي هنإف ةجاح لأسي نأ دارأ نإف ، درحلا دعب عجاري نأ الو لاسي نأ

 ةلباقم دعقيلف ملع بلاط ناك نإو 0 هراسي نع دعقيلف ابتاك ناك نإو .0 هنيمي

 ايك هبلق حايتراو هطاشن لاح يف لأسي امنإو 0 هردص ةلباقم هنيع لعجيو ههجو

 : ارعش ليق
 اراركت لوقلا ضعبل تدرأ اذإ هل طاشنلا تاعاس رطاوخ دصراو

 يف مهفتلاو . هتياهن ىلإ ملعلا در ؛ هجوأ ةعست باوحلا بدأو

 ٥ فاصنالاو ةفأرلا نسحو . دولاب باوجلاو & باوجلا يف لسرتلاو ، لاؤسلا

 عمتسي نأ نيدلاولا عم دلولا بدأو ، ملعلا كلاسم رايتخاو ، لافغالا كرتو

 هتوص عفري الو . ايهمامأ يشمي الو { امهرمأ لثتميو { ايهمايقل موقيو 3 ايهمالك

 مايقلاب الو {. ايهه ربلاب ايهيلع نتمي الو } لذلا حانج ايل ضفخيو ايهتوص قوف

 رفاسي الو { ايههجو يف ههجو بطقي الو . ارذش امهيلإ رظني الو .3 امهرماب
 . ايهيأرب الإ

 . بهذلا بلط نم ىلوأ بدالا بلط : ليقو

 ةفخو ،} رصبلا ۔ ضغ هلعل - ضقخ ؛ ةعبس لاؤسلا بدأ : ليقو

۔ ٢٦٤ ۔



 فطلو .]. صرحلا ةدشو . ربصلا مظعو ٠ تافتلالا كرتو .} توصلا

 . ةينلا نسحو .3 لاؤسلا

 يف اوداني الو 0 مهباوبأ عرقت ال نأ ءايظعلا عم بدالا نم : ليقو

 . مهيلع نذاتسي وأ ، مهجورخ بقتريو ،. مهرايد

. لصالاب بدالاو لقعلاب لضفلا : ليقو





 نوثالثلاو عب اسلا بابلا

 ب ادآلا ف

 )١) « هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا ط : لجو زع _ هللا لوق يف ةداتق

 قلخو { تابنلاب اهنيزف ضرألا قلخو 5 بكاوكلاب اهنيزف ءيسلا قلخ : لاق
 . بدالاب هنيزف مدا نبا

 . () «مكتاءوس يراوي اسابل مكيلع انلزنأ دق مدآ ينب اي» : لاقو

 . بدألا لوأ وهو ةروعلا رتس بجوف

 ةسبل ؟ نيتسبلو مكايإ : ۔ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع لاقو

 يزلا نم ريخ حدافلا يرعلا : لوقت برعلا تناكو ث ةروقحم ةسبلو ةروهشم
 . حضافلا

 : رعش كلذ يف ليقو

 سابل بايثلا رهش نم كيلعو اهتأجاف ذإ كتمر نويعلا نإ
 سانلا هاهتشا ام كسابل لعجاو ءاشت ام كسفنل لكف ماعطلا امأ

 ةدحلا ةروص نم ٧ ةيآلا - ١

 فارعألا ةروس نم ٢٦ ةيآلا - ٢



 اذإو } هدعب لخدت نأ هلزنم لجرلا عم تلخد اذإ ۔ بدالا نم : ليقو

 يشمي نأ بدالا نمو . ءالخلا عضوم هفيض لجرلا لدي نأ بدألا نمو

 فيضلا نوكي نأ الإ فيضلا عم تيبلا بر لكأ ءافجلا نمو ، بابلا ىلإ هعم

 مهضعب جانت الو & ضعب نود كفايضأ ضعب لوانت الو ءاس ؤرلاو كولملا نم

 دنع توكسلا رثكت الو . كريغ ةدئام ىلع ائيش ادحأ لوانت الو . ضعب نود

 . ةءورم ا نم سيلف فيضلا مدختست 7 مهلخدتف كنفايضأ

 ليمرتلاو ريشقتلا نع ؛ هجوأ ةثالث نع لكألا يف ةلي هللا لوسر ىهنو

 لمرملاو ، ماعطلا هجو رشقيو ةيحان لك نم لكأي يذلا راشقلاف . بيقنتلاو

 عجريو هبخ ماعطلا يف رفحي يذلا باقنلاو ، عسي ال ام هيف ىلإ عفري ال يذلا
 . مادالا هيلإ

 هركيو { اهرشق نم اهجرخي نأ وهو { ةبطرلا عصق نع ةلق يبنلا ىهنو
 اذإ - مالسلا هيلع ۔ ناكو . هقرعي ىتح همف نم ىونلا يقلي نأ رمتلا لكأ نمل

 . ۔ هفذقي - هفك رهظ ىلع ىونلا ىقلأ رمتلا لكأ

 لزنت ةكربلا» : لاقو . لكالا يف بدالا نسحب هيلكا ؤم رمأي لتم ناكو

 . [ هطسو نم اولكأت الو هيتفاح نم اولكف ماعطل ١ طسو

 عضي ىتح مهيديأ نوعضي ال ماعطلا عضو اذإ هباحصأ بادآ نم ناكو

 . مهلبق هدي

 ىطعأ برش اذإ ناكو { هسفن لبق مهأدب هباحصأ ىقس اذإ لي ناكو

 الإو هل نذأ نإف هل قحلا نوكل هنذأتسا امبر الوضفم ناك اذإو .3 هنيمي نع نم

 الصب الو اموث لكأي ملف ةهيرك ةحئار دجوت نأ هيلإ دتشي ناكو .3 هاطعأ
مهريغ مهعبتيف نيعم ددع يف ماعط ىلإ يعد اذإ ناكو { اخوبطم الإ اٹارك الو



 كلذك نوكي ال فيكو . ةلي هنع ذوخام العفو الوق بدألا لكو 3 مهل نذاتسا

 هبداب بدأت نمل يوطف ۔ العو لج ۔ هبر نع هبد ؤم ۔ امهيلع هللا ىلص ۔ ليربجو
 . هلاوحأ لك يف هب ىدتقاو

 امأف ، ةمركم عبرأو ، ننس عبرأو ، ضئارف عبرأ لكألا يف : ليقو

 امأو . ۔ ىلاعت ۔ هللا كمعطأ ام ةفرعمو ةيمستلاو ركشلاو دمحلاف ضئارفلا

 غضملا ةدشو عباصأ ثالثب ماعطلل ذخألاو رسيألا كذخف ىلع ك ؤاكتاف ةنسلا

 ةمقللا ريغصتو كيلي امم لكالاو نيديلا لسغف ةمركملا امأو . عباصألا قعلو

 . فلي هللا لوسر لعف نم ناك اذهو } كسيلج ىلإ رظنلا لقت نأو

 . ممللاو رقفلا يفني ماعطلا حاتتفا يف نيديلا لسغ : لاقيو

 . ةرفغم هدعبو . ةكرب لكالا لبق نيديلا لسغ : ليقو

 يف اوشاعو رقفلا مهنع هللا ىفن كلذ ىلع تيبلا لهأ ماد اذإ : ليقو

 كلذ الو امئاق الو ايئان لكألا لجرلاب نسحي سيلف ةدئاملا ترضح اذإو ، ةعس

 لكاي نأ هيلع مرحي الو { ادعاق لكايو يمسي نأ رم ؤيو ، نيملسملا لاعفأ نم

 وهو ةقبن وأ ةبطر لوانت نم لثمف كلذ نم زوجي ام امأف }“ رذع نم امئان وأ امئاق

 . هب ساب الف اذه لثم نوكي امو مئان

 . ائيش هيلع ملعأ الو هيف دراولا ربخلل لامشلاب لكالا هركيو

 . نوطبل ١ عاست ١ ىرقل ا ةحيضفو .3 ةحيضف ء يش لكل : ليقو

 ماعطلا بيرقتب كيلع : لاقف . لك لك : هناوخا ضعبل لجر لاقو
 . ماسجألا بيدأت انيلعو

 نأ طورش ةثالثب كتبجأ : لاقف ماعط ىلإ يعد اهيقف نإ : ليقو

 . كفيض يرقتو كلايع مرحت وأ كدنع امب نضت وأ كدنع سيل ام فلكتت ال

۔ _ ٢٦4٩



 ملسم لك ىلع بجاو ح فيضلل « : ل اق هن أ بتي يبنل ١ نع ىوريو

 . «كرت ءاش نإو ذخأ ءاش نإ هب قحأ وهف هئانقب حبصأ نمف

 . «تيبلا لهأ بونذب لحتريو هقزرب لزني فيضلا» : لاقو

 ميقي ملسم لجرل لحي الو ةليلو موي اهتزئاجو مايأ ةثالث ةفايضلا» : لاقو

 هدنع ميقي» : لاق ؟ كلذ فيكو هللا لوسر اي : اولاق «همث ؤي ىتح هيخأ دنع

 . «هب هتوقي هدنع ءيش الو

 هدلو دلو ىلعو فاعضأ ةرشع ةدحاولا هفيض للع نم ؤملا ةقفن» : لاقو

 فلأ همأو هيبأ نم هتبارق يذ ىلعو فعض ةئامعبس هموص ىلعو افعض نيعبس

 . «افعض نيعبس هللا ليبس يف هتقفنو هيدلاو كلذب لصو امنإ هنأب فعض

 ضغبي ىلاعت ۔ هللا نأ هنع هللا يضر ۔ قيدصلا ركب يبأ نع يورو
 . دحاو موي يف مايأ توق نوقفني تيب لها

 . افسأ تومي نأ افرس قفنأ نم كشوي : لاقيو

 . هيلع تيلص ام .اماشب تام الجر نأ ول : رمع نبا

 ةيعاد مقسلاو ٠ مقسلا ةيعاد مشبلاو ٠ مشبلا ةيعاد عبشلا : لاقيو

 . توملا

 . بدالا نم وه سيلو لكأي نم ىلع ملست ال : ليقو

 . لاومألا لاهجلا زونكو ، مكحلا ءايلعلا زونك : يفيص نب مثكأ لاقو
 . هنع ربكت هضغبأ نمو . هل عضاوت بدالا بحأ نمو

 : كلذ ف ليقو

 بهذلا ىلع يشمي ولو هيف ريخ ال بدا الب رح يف ريخ ال

۔ ٢٧٠ ۔



 حلص الإ دسج هاوح ام مدو محلك ءرملا بدأ

 حجر لهجل ا يوذ نم فلأ فلأ دحاو بيدأب متنزو ول

 ىلع ضارعالاو 3 اثحمو اثدح ناك سيلجلا ىلع لابقالا ؛ بدالا نمو
 . بدألا ءوس نم ثدحملا

 . بدالا نم سيل ضرعملا ىلع لابقالاو

 ٨ هتبرق قأ اذإ ؛ لاصخ ثالث لع يسيلجل : بيسملا نب ديعس لاق

 . هيلع تلبقأ ثدح اذإو

 . يسيلج لع سانلا مركأ : لوقي سابع نبا ناكو

 هبيرقتو هثيدحو هلابقإ يف هئاسلج نيب لجرلا يواسي نأ بدالا نمو

 يور دقف . نيت يبنلاب ءادتقا ضعب نود ء يشب مهضعب صخي الو . هماركإو

 . هئاسلج نيب هتاظحل مسقي ناك هنأ

 مل ةدئام ىلع سلاجلا : مهسفنأ الإ اومولي الف اونيهأ نإ ةينامث : ليقو

 بلاطو . هئادعأ نم رخلا بلاطو 3 تيبلا بر ىلع رمآتلاو { اهيلإ عدي

 ، هيف هالخدي نأ ريغ نم ايهثيدح يف نينثا نيب لخادلاو { مائللا نم لضفلا

 ىلع هثيدحب لبقملاو & لهاب هل سيل سلجمب سلاجلاو . ناطلسلاب فختسيلملاو

 . هعمسي سيل نم

 نأ ديري ال هلعل تئج نيأ نم هلأست الف ادحأ تيقل اذإ : بدألا نمو

 نإو . ايهنيب لخدت الو امهدنع مقت الف ثيدح يف نيلجر تيأر اذإو . ملعت

 نينثا نيجانت الف ةعبرأ متنك نإو ث يناثلا نود ادحاو نيجانت الف ةثالث متنك

 كوعدي وهو نيشمت الف كاعدف لجر دنع نم تمق نإو . ءافج هنإف ثلاثلا نود

۔ ٢٧١ _۔



 اذإف 3 هلثمب هبجأو هثاعد نم غرفي ىتح فق نكلو © هئاعدب فافختسا هنإف

 هئوضو نم ءىضوتملا غرفي ام نيتبرض لك نيب نكيلو لهمتف بابلا تعرق
 ا ذإو ٠٥ هتجاح نم سماللاو هلكأ نم لكال او . نيتعكر هتالص نم يلصملاو

 راوعب فرعي ءرملا نإف ؛ سولجلاب كرمأي ثيح سلجاف لجر ىلع تلخد
 . هراد

 اهرتسف ةخيطب هدنع تناكو ةفينح يبأ للع نذاتسا الجر نأ يكحو

 ةخيطبلا ىلع سلجو ياف ، رخآ عضوم ىلإ سولجلاب ةفينح وبأ راشأو بوثب

 العاف انماض احبقم افلاخغ الهاج هسولج يف تيبلا بر ةفلاخمف . اهرسكو
 . ز هلللا لوسر بدال افلا نسحم سيل ام

 . ةفق يبنلا رمأ كلذبو مهنم ربكألا ملكتي نأ موق رضح اذإ بدالا نمو

 هيفو ٠ بدالا ءوس نم هنإف سانلا دنع ساعنلا بانتجا بدالا نمو

 وأ هتوفتف رمت ةعفان ةملك وأ ثدح هبحاص نم نوكي نأ امإ ؛ لاصخ ثالث

 هنإف هنع فكف كثيدحب نواهتف الجر تثدح اذإو . ء اسلحلا ةمرحل اكرات نوكي

 . روبقلا لهأ ىلإ اماعط مدق نمك ناك هثيدحل عمتسي مل نم ثدح نم : ليق

 . كلذب قحا وهف عجر مث هنم ماق مث سلجم يف ناك نمو

 يف هنيمي نع قزب ركب ابأ نإ ليقو . هنيمي نع لجرلا قزبي نأ هركيو
 . مويل ا لبق اهلعف ام : لاق مث هيف تام يذلا هضرم

 : ءاكحل ا ضعب لاق دقف 03 ابدؤم احصانو اب ذهم احلصم هسفنل نكيلو

 . كل اعبت سانلا نوكي كسفن حلصأ

 . مودخملا ىلع ليلد مداخلا نإف هناملغو همدخ بدؤي نأو

. ثيدحلا ةداعإ بدألا يف هركيو



 . ديدحلا لقن نم دشأ ثيدحلا ةداعإ : يرهزلا لاقو

 . طق سيلج دنع لي هيلجر دم ام هنإ : ليقو

 نم اورتتسا ؛ لاجرلا رشاعم اي : تلاق ۔ اهنع هللا يضر ۔ ةشئاع

 ائيش هل تيأر ال لي هللا لوسر نإف ؛ باودلا لاثمأك اونوكت ال . مكئاسن

 . ائيش يل ىأر الو

 له : هتجوزل لاق ۔ هللا همحر ۔ ةافولا هترضح امل ركب ابأ نإ ليق دقو

 ادحأ نأ نظأ تنك ام ربكأ هللا : لاق . ال مهللا : تلاقف ؟ طق ةاوس يل تيأر

 . كاوس اهآر

 هتعمسف ةريره يأل لي يبنلا هلاق اذه ليقو . ابح ددزت اّبغ رز : ليقو

 : تلاقف . اهيلع كلذ قشف . اهل ابيرق ليق اييف ناكو اهنع هللا يضر ۔ ةشئاع

 اًبغ روزي نمم تنك ول . كلقتساف كلذ يف تمدو ، كلمف (')هروز نم ترثكأ

 . «هانبدأ نكلو هانيلق الو هانللم ام» : ةلي لاقف . كلحم هبلق يف رثآ

 لضفأ سفنلا بداف ]، سرد بدأو سفن بدأ ؛ نابدأ اضيأ بدألاو

 : ءايكحلا ضعب لاقو ، نيزأ هلو ك نسحأ هب وهو . جوحأ هيلإ ناسنالاو

 ىدأ ام ةعيرشلا بداف ؛ ةسايس بدأو .3 ةعيرش بدأ : نابدأ بدألا

 © لدعلا ىلإ ناعجار امهالكو & ضرألا رمع ام ةسايسلا بدأو ، ضرفلا

 35 هراثع لق هرابتعا رثك نم : ليق دقف . هرومأ رئاس يف سانلا ربتعيلو

 ديعسلا نا : ليق دق امل } اهحبقأ عديو . اهنسحأ عبتيل هريغ لاوحأ حفصتيلو

 . هب هريغ ظعو نم يقشلاو هريغب ظعو نم

 : رعاشلا لاق

 هترايز دصقي هلملو لصالا يف تدجو اذكه ۔ ١

 ۔ ٢٧٣ ۔



 ربتعمو ميكحت براجتلا يفف ةظع هريغ نم هل ديعسلا نإ

 نأ ايك . اهدوجا بادآلا عيمج نم ذخاي نأ بيدألل يغبني : لاقو

 . هدوجأ رهز لك نم ذخات لحنلا

 . باوصلا دضو بابلألا ةفآ هنإف & باجعالا كرت بدألا نمو

 ايك هل بدأ ال نم بطاخي نأ بيدالل يغبني ال : نوطالفأ لاقو

 . ناركسلا بطاخي نأ يحاصلل يغبني ال

 يذلا بدألا وهو { عناملا هدنعف & بيع لك بنتجي نأ بيدالل يغبنيو

 لاح لك يف هبشأ وه يذلا تايلو . لهاجلا ةلاح نم ۔ ىلاعت هللا هاتآ

 . بدالاب

 سلجملا بحاصل الإ كولملا سلاج يف ممذلا ىضقت ال نأ بدالا نمو

 . هريغل ال

 فيك كلقع روصف . لقعلا ةروص بدألا : ءايكحلا ضعب لاقو

 ةليزحجلا بادالاب اهذخأي نأ ناسنالا ىلع سفنلا قح نم : ليقو

 . هيلإ ءايشألا قيلأو 0 هيلإ قوقحلا بجوأ يهف . ةليمجلا لاعفألاو

 : يتسبلا حتفلا وبأ لاقو

 نارسخ هيف امم حبرلا بلطتل اهتمدخب ىقشت مك سفنلا مداخ اي
 ناسنا مسجلاب ال سفنلاب تناف اهلئاضف لمكتساو سفنلا ىلع لبقأ

 . هلاعفأ رئاس يف اهبدؤيو . هلاوحأ لك يف اهبذهي نأ هيلعو

 لاقف . دواد يبأ دنع سانلا باقر ىطخت مشاه ينب نم ىتف نأ يكحو

۔ ٢٧٤ ۔



 . اثيش كلذ نم كدنع ىرأ سيلو ٠ فارشألا ثاريم بدألا نإ ينب اي : هل

 . طاقسلا لاثمأو لوقلا رجه كرت بدالا نمو

 : يرونصلا لاقو

 بيرملا ءيشلا ىدل مهلثمت اهنمف لامأ طاقسللو

 بيبطل ا هجو هب برض اف الا حيحص لوب اذ تنك ام | ذإ

 . ةمكحلل اعوبني ناك بدألا هاذغ نم : ريشدز لاقو

 نم شيطلا ضعب نإف ؛ اجعزنم هتوص ناسنالا عفري ال نأ بدألا نمو

 . ةغالبلا لضف

 . ") يريمحلا توصل تاوصألا ركلأ نإ : ۔ ىلاعت هللا لاق

 . ةحيبقلا ةعفترملا ةسطعلا : ليق

 اتوص دشأ ناك نمو ٠ تاوصألا عفرب نورخافتي نوكرشملا ناكو : ليق

 . ازيزع ناك

 . رامحلا بيثأ هتوص ةدش ىلع باثي ءيش ناك ول يأ ، كلذ هللا لاقف

 اهنيعأو اهسوفن نوفاخي عابسلا يدي نب لكالا ءاكحلاو ءابطألا هركيو

 راخبلا نم اهفاوجأ نم راخبلا نم كلذ دنع لحني امو اهيف يذلا هرشلل
 ناسنالا عابط تطلاخ اذإ يتلا ةدسفملا رومألا نم اهنويع نم لصفنيو ءيدرلا

 لكات كاري نأ لبق هدرطت نأ امإ : بلكلاو رونسلا يف : نولوقي اوناكو

 نامقل ةروس نم ١٩ ةيآلا ۔ ١

 ۔ ٢٧٥



 . مظعب ولو هلكأي ءيشب هلغشت نأ امإو

 نم كحضو رهس ريغ نم مانو عوج ريغ نم لكأ نم» : ةلي يبنلا لاقف

 . «هللا هتقم برأ ريغ نم يشمو بجع ريغ

 اولعجاف دب ال ناك نإف نطب نم ارش ءىلم ءاعو قلخي مل هللا نإ» : لاقو
 . 0\ءسفنلل اثلثو بارشلل اثلثو ماعطلل اثلث

 . «هلهأ عايج رمت هيف سيل تيب» : لاقو

 . «لخ هيف تيب رقتفا ام» : لاقو

 . نطبلا عبش بلقلا رون أادصو أدص ءيش لكل : لاقيو

 . اماعط تئلم ةدعم ةمكحلا نكست ال : مهضعب لاقو

 هدي عضو اذإ مارحلا نم هماط نوكي يذلا نإف لالحلا بسكلاب كيلعو

 انأ كقرافأ ال هتبسك ثيح نم كعم تنك انأ ناطيشلا لاق هللا مسب لاقو

 . هيف ككيرش

 تادب اذإف ى ملعلاو نسلا يف كنم ربكأ وه نم ادبن ىتح لكالاب أدبت الو

 كماعط حتف او كيلي ام لكو . كعم نمل انذإ كتوص ا عفراو هللا مسب لقف

 . ءاد نيعبس نم ءاود هيف نإف هب همتخاو حلملاب

 . ةدئاملا نم طقس ام لكو {© هلعفي ةت ىبنلا ناكو

 . هدلو دلوو هدلو نعو نونحل او م اذحلا هلعاف نع فرصي هن أ انغلب هنإف

 ةدئاملا تعفر اذإف { ةنسلا نم هنإف 53 ةدئاملا عفرت ىتح مقت الف تلكأ اذإف

 دعقت الف ايئاص تنك ناو & فلخلاب مهل عداو ، جورخلا يف نذأتساف تأضوتو

 بركي دعم نب دادقملا نع يئاسنلاو يذمرتلاو دحأ هجرخأ - ١

 ۔ ٢٧٦ ۔-



 . كنم نويحتسيف لكاي نم عم

 اذه» : لاقو ةرمت اهيلع عضوف ريعشلا زبخ نم ةرسك ذخأ ةي هنأ يورو

 . «اذه مادإ

 . رمتلاب ءابدلاو بطرلاب ءاثقلا لكأي ناك هنأ . مالسلا هيلع هنع يورو

 نم رثانتيو طقاستي ام مغولاف «مغغلا اولكأت الو مغولا اولك» : ةلي هنعو

 { للختلا دنع ماعطلا نم سارضألا نم جرخي ام مغغلاو ، لكألا دنع ماعطلا

 نإف سانلا نيب قزبت الو عخنتت الو & سانلا نيب ةلالخلاب مرت الف تللخت اذاو

 نإف ةملظلا يف لكات الو نيملسملا قالخأ نم سيل ءافجلاو ءافجلا نم كلذ
 دست زبخ مقل ثالثب لبق ادباف ايل تلكأ اذاو . ةملظلا يف لكاي ناطيشلا

 . سافنا ةثالث يف برشاف تبرش اذاو ، اشهن هشهناف ايل تلكأ اذاو ، لالخلا

 . ناطيشلل ةدرطم ثلاثلاو . كماعطل ةمضهم يناثلاو . كبرل اركش لوألا

 هب ءاج مث اماعط همداخ مكدحأل عنص اذا : لاق ةلي يبنلا نا ةريره وبأ

 - اليلق ينعي 77 ماعطل ا ناك ناو لكاأيلف هعم دعقيلف هناخدو هرح ىلو دقو

 . «نيتلكا وأ ةلكأ هنم هدي يف عضيلف { ةليلقلا ةيقبلا ةفافشلاو

 ىلإ همدقي نأ هلزنم يف ام رقحي نا لجرلا ىلع مارح : لاق هنأ ةلي هنعو

 «هيلإ مدق ام رقحي نا لجرلا ىلع مارحو موق

 هب رظتني ال نا هماركا نم نإف زبخلا مركا» : مالسلا هيلع هنع ةشئاع

 . ءحلملا مكمادأ ديسو حلملا عم رضح اذإ مدلا

 مكدحا يدي نيب بيطلا عضو اذا» : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ةريره وبأ

 . «هدري الو هنم بصيلف

 اوعلخاف ماعطلا عضو اذا» : لاق ي يبنلا نأ كلام نب سنأ

۔ ٢٧٧ ۔



 . «مكمادقال حور ال هنإف مكلاعن

 ةثروم نيدلل ةدسفم اهنإف ٠ ةنطبلاو مكايإ ۔ هللا همحر ۔ رمع لاقو

 . « مكتوق يف دصقلاب مكيلعو { ةدابعلا نع ةلصحكم . مقسلل

 ثيدحلا يفو «ةيدوأ ريصتف ةيعوأ مكنوطب اولعجت ال» : تي يبنلا نعو

 . هسفن عبشت الو هنطب ءىلتمي يذلا وهو «موهنمو ميهن لجرو مؤش بعرلا»

 ابغ ءاملا اوبغت ال» : لاق يت يبنلا نع ينغلب : لاق رباج نع ةديبع وبأ

 . ؛اصم هروصم نكلو رهبلا دلوتي كلذ نم نإف

 فاخي ناك ناو . ىشم اذإ كردي امل ىقمحلا لاعفأ نم يرجلا نإ ليقو

 لبق نم هريغ ىلع وأ & بطعلا هسفن ىلع فاخ اذإ كلذو هيلإ ىرج كلذ توف

 نم لب ءافجلا نم كلذ نكي مل ىرجف كلذ هابشأ وأ ةباد لكا وا ، قرغ وأ قرح
. ناسحالا



 نوثالثلاو نماثلا ب ابلا

 لاعفألاو لاوقألا يف بادآلا يف

 «اهفمسافس هركيو رومألا يلاعم بحم هللا نا» : ثيدحلا يلو

 ] مؤل لعفلا ىلع لوقلا لضف : لاقيو . هلذرأ هلعل ءيش لك نم فاسفسلا

 . مرك لوقلا ىلع لعفلا لضفو

 . هتيصعم رتسي ايك هناسحإ رتسي نا ناسنالل يغبنيو

 ةوق الو لوح ال ؛ : لوق نم رثكيلف رقفلا هيلع حلأ نم » : ةلي لاقو
 ةدابعلا هنإف ىلاعت هللا ركذب هراهنو هليل ناسنالا حتفتسيو «ميظعلا يلعلا هللاب الإ
 بر هلل دمحلاو انبر نم انيلع مالسلا : لقيلف هلزنم لخد اذإف 3 ىربكلا
 موقي ال نأ ةروسلا أرقي نم دنع دعق نمل بحتسيو . ىلاعت هللا رمأ ايك نيملاعلا

 . تكسي وأ ءىراقلا موقي ىتح

 مكحأب هلا سيلأ» : تارق اذإ تناك اهنأ _ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 رم نمل يغبنيو . نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو . اثالث تلاق (٨ا)«نيمكاحلا

 رم هنأ ةلي هللا لوسرب ءادتقا يشملا عرسي نأ فوخم ءيش وأ لئام طئاح ىلع

 توم فاخأ» : لاقف . تعرسأ هللا لوسر اي : هل ليقف . عرسأف لئام طئاحب

 ١ ةيآل ا ٨ ةروص نم ١ نعتل .

 ۔ ٢٧٩



 . ةأجفلا توم يأ «قاوفلا

 هللا ليبس ينو هلللا مسب : لقو نميألا كبنج نج لع منف مانت نأ تدرأ اذاو

 يلع نم يذلا هلل دمحلاو يناده يذلا هلل دمحلاو يناوأ يذلا هلل دمحلا

 . مالسالاب

 حبصت ىتح نيركاذلا نم بتكتف مونلا كب بهذي ىتح هللا ركذب كيلعو
 يسفن تملسأو كيلإ يرهظب تاجلو كيلإ يبنج تعضو مهللا : لق مث

 . نينمؤملا هب تظفح امب ينظفحاف كيلإ

 رتساو يتعور نمآ مهللا» : لاق هعجضم ذخأ اذإ لقي يبنلا ناكو

 نم ماق اذا لوقي ناكو «كدابع ثعبت موي كباذع ينقو ينيد دصقاو يتروع

 تنأ كنإ انيلع بتف كيلإ بوتنو كرفغتسن كدمحبو انبر كناحبس» : هشارف

 . «ميحرلا باوتلا

 هيلإو ينتامأ ام دعب ينايحأ يذلا هلل دمحلا : لقف تحبصأ اذإف

 © هل نورفغتسيو هنوظفحي هتكئالم هب هللا لكو ارهاط تاب نمو ث روشنلا

 دعب لقف ةادغلا تيلص اذاو } اديهش ناك تام نإو ، دوجسلاب هحورل نذؤيو

 دمحلا هلو كلملا هل ربكا هللاو هلا الإ هلإ الو هللا ناحبسو هلل دمحلا : ةالصلا

 هكردت ال ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي ال يح وهو تيميو يحي

 ىصحو ايلع ءيش لكب طاحأ ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا

 هدعب ام ريخو هلبق ام ريخو مويلا اذه ةكرب كلأسا ينأ مهللا . اددع عيش لك

 . نيمحارلا محرأ اي

 يذلا هلل دمحلا هللا مسب : لقو كنمايم نمم هسبلاف ابوث تسبل اذاو
 نم هعزناف هتعزن اذاو } سانلا نيب هب لممحتأو يتروع هب يراوأ ام يناسك

 هناهداو هلاعتناو هسبل يف هنمايمب ادب لقي يبنلا نع يور امب ءادتقإ كرسايم

 أدباف تعلخ اذو { نيميلاب أدباف تلعتنا اذإف . لي هلاوحأ عيمج ينو هلاحتكاو

۔ ٢٨٠ ۔



 اناو هلل انا : لقف كلعن مسش عطقنا اذاو ٠ الت هللا لوسرب ءادتقا ىرسيلاب

 لوسر لعن مسش عطقنا اذا ناك ةدابع نب دعس نع يور 11 نوعجار هيلإ

 ؟ يه ةبيصمأ هللا لوسر اي : اولاقف «نوعجار هيلإ اناو هلل انا» : لاق ةلي هللا

 ملو عطقنا اذإف ةبيصم اهنإف عجرتسيلف مكدحأ لعن عسش عطقنا اذا معن» : لاق

 . «طيخلا نم لعنلاب هبشا هنإف ةصوخ وأ البح لعجيلف ريس هرضحي
 . براشلا لبق بجاحلاو ٠ ةيحللا لبق سأرلاب ًأدباف تنمدا اذاو

 لوأ ابيط مش نم» : الت لاقو . ةلي يبنلا كلذ لعفي ناك :: ليق دقف

 يذلا هلل دمحلا : لقف ةآرملا يف ترظن اذاو «راهنلا رخآ ىلإ هلقع دقفي مل راهنلا

 يريغ نم ناش ام نيزو يتروص نسحاف ينروصو يقلخ نسحاف ينقلخ
 عيمج لا ينببحو يقلخ نسحف يقلخ تنسحا اكف مهلل ١ . مالسالل يف ادهو

 . «كقلخ

 لام وأ لهأ يف ةمعن دبع ىلع هللا معنأ ام» : لمي يبنلا لاق : لاق سنأ
 بحتسيو !كاب الا ةوق ال هللا ءاش ام كلذ ىأر اذا : لاقف هتبجعاف اهآرف دلو وأ

 © هنع نيعلا درطي كلذ نأل بجعملا ءعيشلا ىلا رظنلا دنع يبنلا ىلع ةالصلا

 ( ..ملعا هللاو ، ليق اييف هصئاصخ نم اذهو

 عوجلا وهو لزأ وأ ءاوأل وأ مغ وأ مقس وأ نزح هباصأ نم رمأي ي ناكو

 . «تارم ثالث اثيش هب كرشأ ال يبر هللاه : لوقي نا

 هلل دمحلا لاقف ىلتبم ىأر نم» : ةلي يبنلا لاق : لاق ۔ هللا همحر ۔ رمع

 نم هافاع الإ اليضفت قلخ نمم ريثك ىلع ينلضفو هب كالتبا " )امم ينافع يذلا

 . «ءالبلا كلذ

 هللا الإ هلإ ال ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا . سمشلا قورش دنع : لاقيو
 وفعل او ةمصعل او ةمحرل او ةبوتلاب يلع اهقرش ا مهلل ا دمحلا هللو ربكا هلل او

۔ ٢٨١ ۔



 . ةبانالاو

 هللا الإ هلإ الو هللا قلخ رشتناو هللا ةردقب سمشلا تعلط : اضيأ لاقيو

 . اططش اذإ انلق دقل املإ هنود نم اوعدن نل ضرألاو تاومسلا بر انبر

 فرصاو اهريخ انقزرا مهللا : لقف اهلوخد ديرت ادلب وأ ةيرق تيتأ اذإو

 . اهءابو انع

 قوسفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ينا مهللا : لقف قوسلا لوخد تدرأ اذاو

 ام الإ يقتا الو تيطعا ام الا دجأ ال ينا مهللا . قوسلا يف ام كلأسأو

 نبا نأ انغلب هنإف . ةرساخ ةقفص لكو ةبذاك نيمي لك ينق مهللا . تيقو

 . كلذ لوقي ناك - هللا همحر - دوعسم

 هنإف هنم جراخ رخأ الو قوسلل لخاد لوأ ننوكت ال _ هلللا همحر ناملس

 . هتيار زكرمو ناطيشلا زكرم

 : يلع نع يور دقف . اهنع دعابتلاب رمؤيو سمشلا بنجت بحتسيو

 يلبتو حيرلا نتنت ةرفجم ةرخبم اهنإف اهنع رمف : لاق سمشلا يف الجر ىأر
 نم : ليق دقو _ ءاسنلا ةوهش بهذت ةرفح هلوق - . نيفدلا ءادلا رهظتو بوثلا

 ىتح اهوركم هتايح يف ري ملو ةرص اخلا عجو نم يفوع دمحلاب سط اعلا قبس

 . ايندلا نم جرخي

 تعمس اذا ؛ نارمع نبا اي» : مالسلا هيلع ىسوم ىلإ هللا ىحوأو

 . «رحبلا ءارو نم ولو يندمحاف اسطاع

 تبءاثت اذإف ناطيشلا نم ب ؤاثتلاو هللا نم ساطعلا : لاق سابع نبا

 . ب ؤاثتلل انيكست كيف ىلع كعباصا رهظ عضف

 زع هللا نم اماهلا هلل دمحلا لاقف 5 ةي مدآ سطع نم لواو

۔ ٢٨٢ ۔



 ةنس تراصف هبضغ هتمحر تقبسف ؛«هللا كمحري» : هبر هل لاقف لجو

 هدسح يف ترج حورل ا نا . ي مدآ ةسطع ببس ناك : ليقو . تيمشتلل

 . ةسطع تراصف سفنتف

 نم كب ذوعا ينإ مهللا» : رفاس اذا لوقي ناك ةلم يبنلا نا : ليقو

 مولظملا ةوعدو روكلا دعب روحلا نمو بلقنملا ةباكو رفسلا ثعو

 انيلع نوهو ضرألا انل وطا مهللا . دلولاو لاملاو لهألا يف رظنملا ءوسو

 . «رفسلا

 هللا مسب : اولوقي نا كلفلا يف اوبكر اذا قرغلا نم يتمأل نامأ» : هنعو

 { )٢( « هنيميب تايوطم ىلإ . 0) «قح هللا او ردق امو نمحرلا كلملا

 . ةيالا

 يف بحتسيو {" «ميحر روفغل يبر نإ اهسرمو اميارجم ها مسب
 . هنيمي ىلع ةبادلا بكري ايك هنيمي ىلع اهلخدي ال نأ ةنيفسلا لوخد

 اهومتبكر اذإف ناطيش ريعب لك رهظ ىلع» : لاق هنأ نيي يبنلا نعو

 . «اهونهتما مث اهيلع هللا مسا اوركذاف

 دارأ وأ مان وأ ائيش ذخأ وأ ماق وأ دعق وأ برش وأ لكأ نل بحتسيو

 كلذ لك يف ۔ لجو زع ۔ هللا مسا ركذي نأ عيش نم لعف ام وأ هتيراج وأ هتجوز
 . دودح دح الب

 باتكلا نهوملعت الو فرغلا ءاسنلا اولزنت اله : ي يبنلا لاقو

 . «رونلا ةروسو لزغملا نهوملعو

 ١ ةيالا )٦٧( رمزلا ةروس نم .
 ٢ _ ةيآلا )٦٧( رمزلا ةروس نم .

 ٢٣۔ ةيآلا )٤١( دوه ةروس نم .



 . «اهناكم دربي ىتح اهسلجم لجرلا سلجي الف ةأرملا تماق اذإ» : لاقو

 . ةحارلا ةرثكو مونلا ةرثك ضغبي هنأ لي يبنلا نع يورو

 . «ةمكحلا يعت اهنإف بولقلا اوحيرأ» : لاق هنأ ةلي هنعو

 اذإ اهقحو .3 اهقح اهعنمي الف اقح هسفنل هيلع نأ ملعي نأ ءرملل يغبنيو

 ماعطلا اهعنمي الف ةبيصم هتباصأ نإو . راهنلاب اهحبري نأ ليللا يف اهرهسأ

 . ۔ ىلاعت ۔ هللا رمأل ارباص نكيلو اهيلع هللا هضرتفا ايع فعضتف بارشلاو

 هلكرف ىحضلا ةمون مان دق هدالوأ ضعب ىلإ سابع نبا رظن : ليق

 ۔ رشتني هلعل ريسي يتلا ةعاسلا يف مانت & كينيع هللا مانأ ال مق : لاقو هلجرب

 ؟ ةمونلا يف برعلا تلاق ام تملع ام وأ هللا لضف نم نوغتبي هللا دابع اهيف

 . ةجاحلل ةاسنم ةرجنم ةلسكم اهنإ تلاق : لاق ؟ يتبأ اي اهيف تلاق امو : لاق

 ةمونو قلخ ةمونو قرخ ةمونف ؛ هجوأ ةثالث ىلع مونلا نأ تملع ام وأ ؛ ينب اي

 يهو . ةرجاهلا ةمونف قلخلا ةمون امأو ، ىحضلا ةمونف قرخلا ةمون اماف ؛ قمح

 نيبف قمحلا ةمون امأو «لّتقت ال نيطايشلا نإف اولّيق» : ةلي هللا لوسر لاق يتلا

 هينيع كرعي مالغلا ماقف : لاق . نونح وأ ناركس الإ ماني ال برغملاو رصعلا

 . ىحضلا ةمون ىلإ داع ايف

 : ارعش كلذ يف ليقو

 نونج (رصعلا ( يشعل ا تامونو اماقس ىفل ا ثروت ىحضل ١ تامون نإ الا

 لجرلا لجرلا ىطختي الو باوبألا دنع نايبصلا مانت ال» : ةلي لاقو

 . «اهافق ىلع ةأرملا الو هنطب ىلع لجرلا ماني الو . مئان وهو

 لجرلا متيأر اذإو هوهبناأف ةجحملا رهظ ىلع ايئان لجرلا متيار اذإ» : لاقو
 . «هوعدت الف هنطب ىلع امئان

۔ ٢٨٤



 هرمأ ءارشل وأ عيبل وأ ةعامحل وأ ماعطل وأ ةراهطل وأ ةالصل ايئان هبن نمو

 . زئاجف هرمأي مل وأ كلذب

 مث نميألا هدخ تحت ىنميلا هدي عضيو هنيم ىلع ماني نيت يبنلا ناكو

 : لاق همون نم ظقيتسا اذإو «كدابع ثعبت موي كباذع ينق مهللا» : لوقي

 . «روشنلا هيلإو ينافوت ذإ دعب ينايحأ يذلا هلل دمحلا»

 نم مايقلا لعجو توملا ىلع اليلد مونلا - لجو زع ۔ هللا لعج : ليقو

 . ثعبلا ىلع اليلد مونلا

 بلقتلاو رهسلا وه :: ررافغتلاو » هللا تركذ تررافغت الك» : ثيدحلا يفو

 ادب ام ىلاعت ۔ هللا ركذيف هنيمي ىلع لجرلا ماني ام لضفأو . شارفلا يف ليللاب
 . هلامش ىلع ماني مث هل

 ىلع نوماني مالسلا مهيلع ۔ ءايبنألاف ؛ ةعبرأ مونلا : سابع نبا لاقو

 . مهبر يحول نوعقوتم مهبولق مانت الو مهنيعأ مانتو مهروهظ

 اوثرمتسيل اهلامش ىلع مانت كولملاو هتلبق البقتسم هنيمي ىلع ماني نمؤملاو
 ىلع ماني نونحع وأ ةهاع يذ لكو هناوعأو سيلبإو ٠ مهماعط نم اولكأ ام

 عبرأ ؛ ةرقبلا نم تايآ رشع أرقي ىتح لجرلا ماني ال نأ بحتسيو . ههجو

 نما» نم اهرخآ نم تايآ ثالثو اهدعب نبتيآو يسركل ١ ةياو الوأ نم تايآ

 لهأ يف ةليللا كلت ناطيشلا هرضي ل نهارق نم هللادبع نع «هلوسرلا

 . ءىرب الإ نونجم ىلع أرقت الو ، لام الو

 : نيت يبنلا لأس الئاس نأ شمعألا نع يور دقو .ح ترملا وخأ مونلاو

 . توملا وخأ مونلا نأل ؛ ال : لاق ؟ ةنجلا لهأ ماني له

. ءايضب الإ ملظم تيب لخدي نأ ةي يبنلا ىهنو



 ةدحاو لعن يف مكدحأ نيشمي ال» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ

 . «اعيمج اهعلخيلو

 لاق : لوقي هللادبع نب رباج تعمس :: لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 حابصملا اوئفطاو ءانالا اوطغو ءاقسلا اوكواو باوبألا اوقلغا» : ةلي هللا لوسر

 مرضت ةقسيوفلا نإو ءانإ فشكي الو ءاكو لحم الو اقلغ حتفي ال ناطيشلا نإف

 . «مهتويب ران تيبلا لهأ ىلع

 ةليتفلا ذخات تويبلا قرحت ؛ مرضت { ةرأفلا ؛ ةقسيوفلا : عيبرلا لاق

 . فقسلا يف اهعضتو

 . «ةنيز ليللابو هقف راهنلاب سأرلا ةيطغت» : ةلي يبنلا نعو

 : لاقف ةرصبلاب دبرملا يف ءالعلا نب ورمع وبأ ينيقل : لاق يعمصالا

 يف ديزتو ةماهلا يقتو ةمألا درت ةمامعلا مزلا ارساح كارأ يلام ؛ يعمصأ اي

 . ةماقلا

 يفو «لاجرلا ناجيت» : ربخ يفو «لاجرلا زع مئامعلا» : ةي لاقو

 : ربخ يفو «اولذ اهوعضو اذإف» : ربخ يفو . « مهزع بهذ اهوعزن اذإ» : ربخ

 نوعضي مهزع باهذ دنعو «نم ؤملا راقوو برعلا ناجيت اهنإف مئامعلاب مكيلع»

 . ةيولألاو مئامعلا

 رمأ هنأو «متاخلاو زيلقنلاو ةمامعلاب ترمأ» : ةلي يبنلا نع ىور نازع

 لاقف ديدح نم امتاخ ذختا مث . هنع هاهنف بهذ نم امتاخ ذختاف متاخلاب رمع

 . ةضف نم امتاخ ذختاف «!اذه الو» : هل

 دحاو ارتو لحتكاو ال امويو اموي لوقي ابغ نهدا « : ثيدحل ١ يفو

۔ ٢٨٦ ۔



 . نينثا لحتكا امبر ةلي هنأ يورو

 تلعج اذإف هللا مسب لقو ةلحكملا يف هلعجاو ىنميلا كديب ليملا ذخو
 . كتمكح هب رصبأ ارون يل لعجاو يرصب رون مهللا : لقف كنيع يف ليملا

 . موي لك ناهدالا هورسفف . هافالا نع ةلق ىهنو

 هللا ةمعن رهظت اوسبلاو سؤبلا مكنع بهذي اونهدا» : ةلي يبنلا نعو
 . مكيلع

 اونمضت نأ الإ تاقرطلا ىلع سولجلا اوبنتجا» : ةي يبنلا لاقو

 هلعل ناك رخآ عضوم يفو «لاضلا داشراو راصبألا ضغو مالسلا در : اعبرأ

 . زئانجلا عييشت راصبألا ضغ ناكم

 =“©٥© بيع هنإف تافتلالا ع ديو همدق عضوم ىشم اذإ هرظن نوكي : ليقو

 . قمحلا تامالع نم وهو

 يفف ابكار ناك نإو ، قيرطلا يبناج يف شميلف الجار ناك نمو

 . هطسو

 لجارلل قيرطلا طسو نإف ءاضفلا يف اماف نارمعلا يف اذه : ليقو

 . ةجاح ريغ يف يشملاو ةجاجللاو كايإ ةمكحلا يفو . بكارلاو

 يلام : لاقف ةرصبلاب دبرملا يف العملا نب رمع وبأ ينيقل : لاق يعمصالا

 ىدحال الإ ضغ ال : لاقو . يل قيدص ىلإ هجوتأ : تلق ؟ الجعتسم كارأ

 . ةدئام وأ ةدئاع وأ ةدئاف : ثالث

۔ ٢٨٧ ۔





 ي ر اشعل ١ و يئ الثل ١ يف

 ةرخآلا زعو { لاملاب ايندلا زع : ۔ هنع هللا يضر ۔ قيدصلا ركب يبأ نع

 . ةنيفس الب رحبلا بكر امنأكف داز الب ربقلا لخد نمو . ةحلاصلا لامعألاب

 . بلقل ا يف رون ةرخال ١ مهو ٠ بلقل ١ يف ةملظ اين ذلا مه : نامثع نعو

 يف ناك نمو هبلط يف ايندلا تناك ملعل ا بلط يف ناك نم : لع نعو

 . هبلط يف رانلا تناك ةيصعملا بلط

 ةرخآلا ىلع ايندلا رثآ امو ، ميرك هللا ىصع ام : ذاعم نب ىحي نعو

 . ميلح

 فصو نع نسلألا تلك ىوقتلا هلام سأر ناك نم : شمعألا نعو

 . هنيد نارسخ فصو نع نسلألا تلك ايندلا هلام سأر ناك نمو . هحبر

 بونذلا بعش اهنإف راغصلا بونذلا اورقحت الو : داهزلا ضعب لاقو

 . رابكلا

 هتفرعم تق هللا نم ىلوأ ايلو هل نأ مهوت نم : ءايكحلا ضعب لاقو

 . هسفنب هتفرعم تلق هسفن نم ىدعأ اودع هل نأ مهوت نمو . هللاب

۔ _ ٢٨4٩



 كولملا ريصت ةوهشلا نا : لاق هنأ ۔ هنع هللا يضر ۔ ركب يبأ نعو

 . ةخيلزو فسوي ةصق يف ىرت الا . اكولم ديبعلا ريصي ربصلاو 7 اديبع
 لامك نم : لاقو . هركف افص حابملا كرت نمو هبلق قر مارحلا كرت نم : لاقو

 لضافلل ةبرغ ال : لاقو . هللا طخس بانتجاو هللا ناوضر عابتا لقعلا

 . لهاجلل نطو الو

 عنم نتفلا عيمج لصأو ايندلا بح اياطخلا عيمج لصأ» : ةي لاقو

 . «ةاكزلاو رشعلا

 . ىلاعت ۔ هلللا ركذ ٠ صصغفلا بهذت ثالث : ءاكحلا ضعب لاقو

 . ءامكحلا مالكو ٠ ءايلوألا ءاقلو

 كلذ غلبف ملعلا بلط ىلإ جرخ ليئارسا ينب نم الجر نا : يورو

 ملع اهيف لاصخ ثالث كملعأ ينإ ىتف اي : هل لاقو هاتأف هيلإ ثعبف { هيبن

 قلخلا نع كناسل كسماو . ةينالعلاو رسلا يف هللا قتا ؛ نيرخآلاو نيلوألا

 عنتماف . لالحلا نم نوكي ىتح هلكأت يذلا كزبخ رظناو ، ريخب الا مهركذت ال

 . جورخلا نع ىتفلا

 عفتني ملو ملعلا نم اتوبات نينامث عمج ليئارسا ينب نم الجر نأ يورو
 نأ الإ كعفني نل اريثك تعمج ول عماجلا اذهل لق نأ هيبن ىلإ هللا ىحواف هملعب

 بحاصت الو . نينمؤملا راد تسيلف ايندلا بحت ال : ءايشأ ةثالثب لمعت

 . نينمؤملا ةفرحب سيلف ادحأ ذؤت الو { نينمؤملا قيفرب سيلف ناطلسلا

 لوضفب : ءايشأ ةثالثب مكلبق كله نم كله امنإ : يعخنلا ميهاربا

 . مانملا لوضفو . ماعطلا لوضفو . مالكلا

 يف ام ةعانقو ٠ رباص ندبو ٠ ملاع بلق ةلزنم سانلا لضفأ : ليقو

 . ديلا

۔ ٢٩٠



 لبق هربق ىنبو } هكرتت نأ لبق ايندلا كرت نمل يوط : ذاعم نب ىحي نعو
 . هاقلي نأ لبق هبر ىضراو 3 هلخدي نأ

 يف سيلف هئايلوأ ةنسو هلوسر ةنسو هللا ةنس هدنع نكت مل نم : يلع لاقو

 ةي يبنلا ةنسو ، رسلا نامتك : لاق ؟ هللا ةنس ام : هل ليق ءيش هدي

 . ىذألا لامتحا : لاق ؟ هئايلوأ ةنس امو : ليق . ةارادملا

 تعشش نم ىلإ جتحاو ٠ هريمأ تناف تئش تئش نم رم ىلع لضفت : يلع نعو

 ٠. : ل اق ايك . هريظن تب زاف تئش تئش نمع نغتس او 6 هريسأ تسب زاف

 هريمأ تنأف افك امهل دمف ةمعن كنم هتيلوأ نمف لضفت

 هريسأ تن و كش ال كريمأ هن اف هيل اجاتحم تنك نمو

 هريظن تنأ ضرأل ١ بطق ةمزأ كلام وهو ىنغ يف هنع تنك نمو

 بيطلا ؛ ثالث مكايند نم لا ببح » : لاق ةي يبنلا نع يورو

 «ةالصلا يف ينيع ةرق لعجو ءاسنلاو

 لوسر قدص : ۔ هنع هللا يضر ۔- رمع لاقن رمع مهنم هب احص أ ن اكو

 ، ركنملا نع يهنلاو ، فورعملاب رمألا ؛ ثالث مكايند نم لإ ببحو هلا

 . قلخلا بوثلاو

 رظنلا ؛ ثالث مكايند نم لا ببحو : - هنع هللا يضر ۔ ركب وبأ لاقو

 . زنبتَي هللا لوسر تحت يتنب ا نوكتو . ةنبت هللا لوسر هجو ىلإ

 ةوالتو ، ناعيجلا عابشا ؛ ثالث ايندلا نم لإ ببحو : نامثع لاقو

 . نايرعلا ةوسكو . نآرقلا

 برضلاو . فيضلل ةمدخلا ؛ ثالث ايندلا نم لا ببحو : يلع لاقف

 . فيصلا يف موصلاو ٦ فيسلاب

۔ -_ ٢٩١



 مكايند نم بحأ انأ : ۔ مالسلا هيلع ۔ ليربج لزن ذإ كلذك مه انيبف

 لايعلا لهأ ةنواعمو .ث نيتنافلا ءابرغلا ةاساومو } نيلضملا داشرإ ؛ اثالث

 دنع ءاكبلاو { ةعاطتسالا لذب ؛ اثالث هدابع نم ةزعلا بر بحيو ، نيرسعملا

 . ةقافلا ىلع ربصلاو . ةمادنلا

 ٠ لق هلامب ىنغتس ١ نمو 6© لض هلقعب مصتع ١ نم : ءاكحل ١ ضعب نعو

 . لذ قولخمب زع نمو

 ناك نإو ريقف صيرحلا : ةاروتلا يف بوتكم هنأ : هبنم نب بهو نعو

 ناك نإو ينغ عناقلاو 1 اكولمم ناك نإو عاطم عيطملاو ٠ ايندلا كلم هكلم

 . اعئاج

 نمو ٠6 ةذل قلخل ١ عم هل نكت ل هللا فرع نم : ءاكحلا ضعب نعو

 . ءاصخل ا يف هيلإ مدقتي ل هللا فرع نمو . ةبغر اهيف هل نكت ل ايندلا فرع

 نم فوخلا ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لك لصأ : ينارادلا ناميلس يبأ نعو

 . عوجحل ١ ةرخال ١ حاتفمو . عبشل ا ايندلا حاتفمو { هللا

 رحبلا نإف ةنيفسلا ددح» : ۔ هنع هللا يضر - رذ يال نيت يبنلا لاقو

 دو ؤك ةبقعلا نإف لمحلا ففخو ديعب رفسلا نإف الماك دازلا ذخو . قيمع

 . )١( «رصب دقانلا نإف لمعلا صلخاو

 © بونذلا رحب ىوهلا ؛ ةعبرأ روحبلا : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع نعو

 . تامادنلا رحب ربقلاو ٠ لامعألا رحب توملاو ٠ تاوهشلا رحب سفنلاو

 ؛ بلقلا ةملظ نم ةعبرأ : ۔ هنع هللا ىضر ۔ دوعسم نب هللادبع نعو

 نايسنو ، نيحلاصلا ةقرافمو ، نيحلاطلا ةبحصو . ةالابم ريغ نم عبشي نطب

 3 عئاج نطب ؛ بلقلا رون نم ةعبرأو . لمالا لوطو { ةيضاملا بونذلا

 ذاعم نع مكاحلا هاور ۔ ١

 ۔ ٢٩٢ ۔



 , لمألا رصقو 0 ةيضاملا بونذلا ظفحو . نيحلاصلا ةبحصو

 بح ىعدا نم ؛ بذك هاوعدف عبرأ الب اعبرأ ىعدا نم : متاح نعو

 قدصتي ملو ةنحلا بح ىعدا نمو & بذك هاوعدف هللا مراحم نع هتني ملو هللا

 هاوعدف نيكاسملاو ءارقفلا هركو ةي يبنلا بح ىعدا نمو .، بذك هاوعدف

 . بذك هاوعدف بونذلا نع هتني ملو هللا فوخ ىعدا نمو ¡“ بذك

 مأو ٠ بادآلا مأو ٠ ةيودألا مأ ؛ عبرأ تاهماألا» : يك يبنلا لاقو

 ةلق بادآلا عيمج مأو ٠ لكالا ةلق ةيودألا عيمج ماف . ينامألا ماو ٠ ةدابعلا

 . «ربصلا ينامألا عيمج مأو ، بونذلا ةلق ةدابعلا عيمج مأو . مالكلا

 امأ } ءايشأ ةعبرأ اهليزت مدآ ينبب مسجلا يف رهاوج ةعبرأ» : لي لاقو

 3 لقعلا ليزي بضخغلاف . حلاصلا لمعلاو ءايحلاو نيدلاو لقعلاف ؟ رهاوجلا

 . حلاصلا لمعلا ليزت ةبيغلاو { ءايحلا ليزي عمطلاو . نيدلا ليزي دسحلاو

 ريخ ةنجلا يف دولخلا ؛ ةنحلا سفن نم ريخ ةنجلا يف ةعبرأ» : ةلي لاقو

 ريخ ةنحلا يف ةكئالملا ةمرحو . ةنجلا نم ريخ ةنجلا يف هللا ىضرو . ةنحلا نم

 نم رش رانلا يف عبرأو . ةنجلا نم ريخ ةنجلا يف ءايبنألا راوجو . ةنجلا نم

 . رانلا نم رش رانلا يف ةكئالملا خيبوتو ث رانلا نم رش رانلا يف دولخلا ؛ رانلا
 . «رانلا نم رش رانلا يف ناطيشلا راوجو ٠ رانلا نم رش رانلا ف برلا طخسو

 © سيلبإ ةوادعو ، برلا ةمظع : نهفصو نوفصاولا فرعي ال ةعب رأو

 . منهج باذعو . ةنحلا ميعنو

 عمو . ةقفاوملا عم ىلوملا عم انأ : لئس نيح لاق هنأ ءايكحلا ضعب نعو

 . ةرورضل ا ىلع ايندلا عمو . ةحيصنلا ىلع قلخلا عمو ةفلاخملا ىلع سفنل ١

 يضر نم ؛ ةاروتلا نم : تاملك عبرأ بتك ةعبرأ نم ءايكحلا راتخاو

۔ ٣٢٩٢۔



 زع تاوهشلا مده نم ؛ ليجنالا نمو ةرخآلاو ايندلا يف حارتسا هللا هاطعأ امب

 . ةرخآلاو ايندلا يف اجن سانلا نع درفت نم ؛ روبزلا نمو .. ةرخآلاو ايندلا يف

 . ةرخآلاو ايندلا يف ملس هناسل ظفح نم ؛ ناقرفلا نمو

 عبرأ اهيف لع هلل ناك الإ ةيلبب تيلتبا ام : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع نعو

 ملاذإ ثلاثلاو . اهنم مظعأ نكت مل اذإ يناثلاو . نيدلا يف نكت مل اذإ اهلوأ ؛ معن

 . اهيلع باوثلا وجرأ ينإ عبارلاو . اهب اضرلا مرحأ نكأ

 ماد ام ؛ ءايشأ ةعبرأ ماد ام نيمئاق ايندلاو نيدلا لازي ال : لع لاقو

 ماد امو { اوملع امب نولمعي ءايلعلا ماد امو { اولوخ امب اولخبي مل ءاينغألا

 مهترخا نوعيبي ال ءارقفلا ماد امو .3 اولهج اإع نوربكتسي ال لاهجلا

 . مهايندب

 { ربقلا ىلإ مونلا ؛ ةنجلا دجو عبرأ ىلإ عبرأ فرص نم : متاح لاقو

 . ةنجلا ىلإ تاوهشلاو & باسحلا ىلإ ةحارلاو 0 نازيملا ىلإ رخفلاو

 اهاندجوف اهقرط انأطخاف ةعبرأ يف اهانبلط ةعبرأ : فافللا دماح لاقو

 يف هاجلا انبلطو .{ ةعانقلا يف هاندجوف لاملا يف ىنغلا انبلط . ىرخأ ةعبرأ يف

 3 لاملا ةلق يف اهاندجوف ةورثلا يف ةحارلا انبلطو © ىوقتلا يف هاندجوف بسحلا

 . حيحصلا ندبلا يف اهاندجوف ماعطلاو سابللا يف ةمعنلا انبلطو

 بابشلا ؛ ةعبرأب الإ اهردق فرعي ال ءايشأ ةعبرأ : متاح لاقو
 3 ءالبلا لهأ الإ اهردق فرعي ال ةيفاعلاو ، خويشلا يف الإ هردق فرعي ال

 . قوملا الإ اهردق فرعي ال ةايحلاو ‘ ىضرملا الإ اهردق فرعي ال ةحصلاو

 © تائيسلا نم هل دب الف تاوهشلاب لغتشا نم : ءاكحلا ضعب نعو

 سانلا عفانم لغتشا نمو © مارحلا نم هل لب الف لاملا عمجب لغتشا نمو

 . ملعلا نم هل دب الف تادابعلاب لغتشا نمو . ةارادملا نم هل دب الف

۔ ٢٩٤



 فختسا نم اهلوأ ؛ ةسمخ رسخ ةسمخ ناهأ نم» : ةي ىبنلا لاقو

 فختسا نمو © ايندلا رسخ ءارمألاب فختسا نمو ٠ نيدلا رسخ ءالعلاب

 فختسا نمو ةءورملا رسخ ءابرقألاب فختسا نمو ، عفانملا رسخ ناريحلاب

 : سخ امل جارسلاو سمخ تاملظلا : ۔ هنع هللا يضر ۔ ركب وبأ لاقو

 ربقلاو . ةبوتلا جارسلاو ةملظ بنذلاو ، ىوقتلا جارسلاو ةملظ ايندلا بح

 { حلاصلا لمعلا اهل جارسلاو ةملظ ةرخآلاو ، هللا الإ هلإ ال جارسلاو ةملظ

 . نيقيلا جارسلاو ةملظ طارصلاو

 بيغلا ءاعدا الول» : ولي يبنلا نع اعوفرم ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاقو

 ةأرملاو ، لايعلا بحاص مهدحأ ؛ ةنجلا لهأ نم مهنأ رفن ةسمخل تدهشل

 { اهجوز ىلع اهرهم ةبهاولاو . اهجوز ىلع ةقدصتملاو { اهجوز اهنع يضارلا
 . «لايعلا بحاص ريقفلاو .7 هاوبأ هنع يضارلاو & بنذلا نم بئاتلاو

 . هنيد رمأ يف ايقتسم ناك نل كلذو :: رظانلا لاق

 نم الإ سلاجي ال نأ اهلوأ ؛ نيقيلا تامالع نه سمخ : نامثع لاقو

 ليلق ءيش هباصأ اذإو ، ناسللاو جرفلا بلغيو . ايندلاو نيدلا هعم حلصي

 سانلا ىريو مارحلا هطلاخي نأ افوخ لالحلا نم هنطب ألمي الو ، كلذ منتغا اهنم
 . كله دق هسفن ىريو اوجن دق

 ؛ نيحلاص سانلا راصل لاصخ سمخ الول : بلاط يأ نب لع لاقو
 ف ءايرلاو ‘ لضفلاب حشلاو ٠ ايندلا ىلع صرحلاو ٠ لهجلاب ةعانقلا الوأ

 . يأرلاب باجعااو . لمعلا

 { هعمج يف ءانعلا ؛ ءايشأ ةسمخ لاملا عمج نم نإو» : لي يبنلا لاقو

 مسا لامتحاو ةقارسلاو 6 هتلأسم يف فوخلاو 6 هحالصإب هللا ركذ نع لغشلاو

۔ ٢٩٥



 ةحار ؛ ءايشأ ةسمخ هقيرفت يفو . هلجأ نم نيحلاصلا ةقرافمو {، هسفنل لخبلا

 { هقراسو هتلأسم نم نمألاو ، هظفح نم هللا ركذل غارفلاو ، هبلط يف سفنلا

 . «هقارفل نيحلاصلا ةبحاصمو }. هسفنب ميركلا مسا باستكاو

 سمخ هدنعو الإ لام دحأل ايندلا هذه يف عمتجي ال : يروثلا نايفس نعو

 نايسنو }. عرولا ةلقو ، ديدش حشو ، بلاغ صرحو 0 لمألا لوط ؛ لاصخ
 : لاق ايك . ةرخآلا

 عرولا ةلق عم ةرخآ نايسن لمأ هلثم حشو ديدش صرح

 لضفأ اليلخ رأ ملو ءالخالا عيمج تيأر : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاقو

 تيأرو ، عرولا نم لضفأ اسابل رأ ملو سابللا عيمج تيأرو ، ناسللا ظفح نم

 لضفأ الام رأ ملف لاومألا عيمج تيارو { ةمحرلا نم لضفأ ارب رأ ملو ربلا عيمج

 . ربصلا نم ذلأ اماعط رأ ملف ةمعطألا عيمج تقذو ث ةعانقلا نم

 كرابت هللا نع ۔ مالسلا هيلع ۔ ليربج نع ةلي هللا لوسر نع يورو
 تلمع نإف ةاروتلا نهب تمتخ تاملك سمخ ؛ ىسوم اي) : لاق هنأ ۔ ىلاعتو

 نك نهلوأ ؛ ةاروتلا ملع كعفني مل نهب لمعت مل نإو { ةاروتلا ملع كعفن نهب

 نفاخت ال ىسوم اي ةيناثلا & تدفن ينئازخ رت مل ام كل نومضملا يقزرب اقثاو

 مل ام دحأ بيع نع سسجتت ال ثلاثلا . الئاز يناطلس رت مل ام ضرألا ناطلس

 يف كحور ماد ام ناطيشلا ةبراحم نعدت ال ةعبارلا . بويعلا نم لخت

 . (ةنجلا يف كسفن ىرت ىتح ياقع ننمات ال ىسوم اي ةسماخلا . كدسج

 3 ينرغ لمألا لوط يهلإ : ةاجانملا يف لاق هنأ نيحلاصلا ضعب نعو

 قحلا نم ءوسلاب ةرامألا سفنلاو . ينلضأ ناطيشلاو . ينكلهأ ايندلا بحو

 مل نإف نيثيغتسملا ثايغ اي ينثغاف . ينناعأ ةيصعملا ىلع ءوسلا نيرقو 0 ينتعنم

 . كريغ يل محار ال هنإف ينمحري يذلا نمف ينمحرت

۔ ٢٩٦ ۔.



 دجسملا ؛ نطاوم ةتس يف ةبيرغ نه ءايشأ ةتس» : لي يبنلا لاقو

 موق لزنم يف بيرغ فحصلملاو . هيف (_)نولصي ال موق نيب اييف بيرغ
 دي يف ةحلاصلا ةملسملا ةأرملاو | قساف فوج يف بيرغ نآرقلاو { هنم نوأرقي ال

 ٥ قلخلا ةئيس ةثيذب ةأرما دي يف حلاص ملسم لجرلاو ، قلخلا ءيس ملاظ لجر

 تاولصلا لضفأ هيلع لاق مث . «هنم لوقلا نوعمسي ال موق يف بيرغ ملاعلاو

 . «ةمايقلا موي مهيلإ رظني ال هللا نإف» : ۔ تايحتلا لمكأو

 سفنلاو & كمامأ نم مئاق سيلبا نا : ۔ هنع هللا يضر ۔ ركب وبأ لاقو

 نع ءاضعالاو ©}© كفلخ نع ايندلاو } كراسي نع ىوهلاو ، كنيمي نع

 سفنلاو ، نيدلا كرت ىلإ كوعدي سيلبإف . كقوف نع رابجلاو } كلوح

 ىلإ كوعدت ايندلاو . تاوهشلا ىلإ كوعدي ىوهلاو ، ةيصعملا ىلإ كوعدت

 ىلإ كوعدي برلاو ، بونذلا ىلإ كوعدت ءاضعالاو 0 ةرخآلا ىلع اهرايتخا
 بهذ سفنلا باجأ نمو { ىلوملا هنع بهذ سيلبإ باجأ نمف . ةرفغملاو ةنجلا
 تبهذ ايندلا باجأ نمو . لقعلا هنع بهذ ىوهلا باجأ نمو 3 نيدلا هنع

 ۔ ىلاعت ۔ هللا باجأ نمو . ةنحلا هنع تبهذ ءاضعألا باجأ نمو . ةرخآلا هنع

 . ريخلا عيج لانو رشلا عيمج هنع بهذ

 يف اضرلا متك : ةتس يف ةتس متك هللا نإ ۔ هنع هللا يضر ۔ : رمع لاقو

 متكو .{ نآرقلا يف مظعألا مسالا متكو ، ةيصعملا يف بضغلا متكو . ةعاطلا

 & سمخلا تاولصلا يف ىطسولا ةالصلا متكو } ناضمر رهش يف ردقلا ةليل

 . رمعلا يف توملا متكو ، قلخلا نيب اميف هءايلوأ متكو

 هللا لبق نم اهدحأ ؛ فوخلا نم عاونأ ةتس يف نمؤملا : نامثع لاقو

 هيلع اوبتكي نأ ةظفحلا لبق نم يناثلاو 0 ةتغب ناميالاب هذخاي نأ ۔ ىلاعت

 عبارلاو ©} هلمع طبحي نأ ناطيشلا لبق نم ثلاثلاو { ةمايقلا موي هب حضتفي ام

 تبثأ ام حيحصلاو هيف يلصي ال لصالا يف ۔ ١

 ۔ ٢٩٧ ۔



 اهب رتغي ايندلا لبق نم سماخلاو { ةتغب ةلفغ يف هذخأي نأ توملا لبق نم

 هولغشيف مهب لغتشي نأ لايعلاو لهألا لبق نم سداسلاو { ةرخآلا نع هلغشتف

 . هللا ركذ نع

 اهلوأ ؛ ابره رانلل الو ابلط ةنجلا عدي مل لاصخ تس عمج نم : لع لاقو

 فرعو } اهبلطف ةرخآلا فرعو ]3 هاصعف ناطيشلا فرعو 3 هعاطاف هللا فرع

 . هاقتاف لطابلا فرعو . هعبتاف قحلا فرعو .3 اهضفرف ايندلا

 نكي مل نمو ، عمطلا نم جني مل هللا شخي مل نم : ءايكحلا ضعب نعو
 هبلق جني مل هللا ىلع همودق شخي مل نمو & بذكلا نم جني مل ناسللا ةلز اظفاح

 مل نمو } عمطلا نم جني مل اسيا قلخلا نع نكي مل نمو 0 ةهبشلاو مارحلا نم
 مل هبلق سارتحا ىلع هللاب نعتسي مل نمو { ءايرلا نم جني مل هلمع اظفاح نكي
 . دسحلا نم جني

 { ةبوتلا ءاجر نوبنذي ؛ ءايشأ ةتس يف بولقلا داسف نإ : نيسحلا نعو

 ٥ نوركشي الو نولكأيو . نوصلخي ال اولمع اذإو 3 نولمعي الو نوملعتيو

 . نوربتعي الو مهاتوم نونفديو . هللا ةمسقب نوضري ال

 © تابوقع تسب هللا هبقاع ةرخآلا ىلع اهراتخاو ايندلا دارأ نم : لاقو

 هل سيل لماف ايندلا يف اللا ثالثلا اماف . ةرخآلا يف ثالثو ايندلا يف ثالث

 ثالثلا امأو . ةدابعلا ةوالح هنم ذخأو 0 ةعانق هل سيل بلاغ صرحو ىهتنم

 ةرسحلاو } ديدشلا باسحلاو . ةمايقلا موي لوهف ؛ ةرخآلا يف يتاللا

 . ةليوطلا

 يف ةتس : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسوم ىلإ ىحوأ ىلاعت ۔ هللا نأ ةاجانملا يفو

 ملاعو } قراس ينغو ث هلمع ءاسو هرمع لاط نم مهلوأ ؛ يبضغو يران

 عنم نمو . ادمعتم نمؤم مدب ينيقل نمو { ةبوت ريغ ىلع يناتأ نمو ، قساف
 . هلكأو يقح

۔ ٢٩٨ ۔



 موي هشرع تحت هللا مهلظي ةعبس» : لي يبنلا نع ةريره يأ نع

 . هللا ةعاط يف اشن باشو .3 لداع مامإ ملوأ ؛ هلظ الإ لظ ال موي ةمايقلا

 ۔ هللا يف اباحت نالجرو .0 هللا ةيشخ نم هانيع تضافف ايلاخ هللا ركذ لجرو

 ‘\) !نيملاعلا بر هللا فاخأ ينإ لاقف اهسفن ىلإ لامج تاذ ةأرما هتعد لجرو

 امإ ؛ عبس ىدحا نم ليخبلا ولخي ال : ۔ هنع هللا يضر ۔ ركب وبأ لاقو

 هذخأيف ارئاج هيلع هللا طلسي وأ { هللا ةعاط يف هقفنيو هرذحي نم هثريو تومي نأ

 ءانب يف هل ودبي وأ . هلام هيلع بهذتف هسفن ةوهش هل جيهت وأ © هسفن رايتخا ريغب

 نم ايندلا تابكن نم ةبكن هبيصت وأ ، هلام هيف بهذيف بارخ ةرامع وأ راد

 يف هلام قفنيف ةمئاد ةلع هيف هبيصت وأ & كلذ هباش ام وأ ةقرس وأ قرغ وأ قرح

 . هدجي الف هاسنيف عضاوملا نم عضوم يف هنفدي وأ ةيودالا

 هحازم رثك نمو . هتبيه تلق هكحض رثك نم : ۔ هللا همحر ۔ رمع لاقو

 ؤ هطقس رثك همالك رثك نمو . هب فرع ءيش نم رثكأ نمو . هب فختسا

 تام نمو . هبلق تام هعرو لق نمو ،} هعرو لقو ه ؤايح لق هطقس رثك نمو

 . ايندلا تافا يف قرغ هبلق

 )٦٢( «ايه زنك هتحت ناكو : ۔ ىلاعت هللا لوق ريسفت يف نامثع لاقو

 نقيأ نمل تبجع : اهادحا يف بوتكم رطسأ ةعبس هيف بهذ نم حول زنكلاو

 . اهيف بغري وهو ةيناف ايندلا فرع نمل تبجعو ؤ، كحضي فيك توملاب
 فرع نمل تبجعو ث تئافلاب متغي وهو رادقألاب رومالا فرع نمل تبجعو

 نمل تبجعو © بنذي وهو رانلا فرع نمل تبجعو 0 لاملا عمجي وهو باسحلا

 . هريغ ركذي وهو انيقي هللا فرع نمل تبجعو ،. حيرتسي وهو انيقي ةنجلا فرع

 نم دش ا امو ؟ ضرال ١ نم عسو ا امو ؟ ء ايسل ا نم لقنأ ام : لع لئسو

 ةريره يبا نع ملسمو يراخبلا ءاور ۔ ١

 فهكلا ةروص نم ٨٢ ةيآلا نم ءزج ۔ ٢

 ۔ . ٢٩٩



 ؟ مسلا نم رمأ امو ؟ ريرهمزلا نم دربأ امو ؟ رحبلا نم ىنغأ امو ؟ رجحلا

 عسوأ قحلاو ، ءايسلا نم لقثأ ءيربلا ىلع ناتهبلا : لاقف ؟ رانلا نم رحأ امو

 ، رحبلا نم ىنغأ عناقلا بلقو { رجحلا نم دشأ قفانملا بلقو . ضرألا نم

 ربصلاو ، ريرهمزلا نم دربأ ميئللا ىلإ ةجاحلاو ، رانلا نم رحأ رئاجلا ناطلسلاو

 . مسلا نم رمأ

 لاز ام» : لاق هنأ لقَي يبنلا نع يراصنألا هللادبع نب رباج نعو

 ءاسنلاب ينيصوي لاز امو . اثراو هل لعجي هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوي ليربج

 نم هنأ تننظ ىتح كاوسلاب ينيصوي لاز امو ، نهقالط مرحيس هنأ تننظ ىتح

 5 هيف نوقتعي اتقو مهل لعجي هنأ تننظ ىتح ديبعلاب ينيصوي لاز امو ، هضئارف
 يف الإ ةالصلا لبقت ال هنأ تننظ ىتح ةعامجلا ةالصب ينيصوي لاز امو

 لاز امو } ليللاب مون ال هنأ تننظ ىتح ليللا مايقب ينيصوي لاز امو . ةعامجلا

 (\)«هب الإ لمع عفني ال هنأ تننظ ىتح هللا ركذب ينيصوي

 مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ قلاخلا رظني ال ةعبس»ه : لي لاقو
 ٠ ةميهبلا حكانلاو ٥٨ هدي حكانلاو © هب لوعفملاو لعافلا ؟ رانلا مهلخديو

 © هراج ةليلحب ينازلاو { اهتنباو ةأرملا نب عماجلاو ٠ اهربد يف ةأرملا حكانلاو

 . «هنعلي ىح هراج يذؤملاو

 لع اعبس راتحم نأ لقاعلا لع اقح : ۔ هنع هلللا يضر - سابع نبا نعو

 عوجلاو . ربكلا لع عضاوتلاو 6 زعلا ىلع لذلاو ٠ ىنفلا ىلع رقفلا ؟ عبس

 . ةايحلا لع توملاو ٠ عفترملا ىلع نودلاو ٠ رورسلا لع مغلاو ٠ عبشلا لع

 كرتو ، ةمكحلاب قطنلا رمثي مالكلا لوضف كرت : ءايلعلا ضعب لاقو

 ةوالح رمثي ماعطلا لوضف كرتو .3 ةيشخلاو عوشخلا رمثي رظنلا لوضف

 ةشئاعو رمه نبا هاورو هيلع قفتم - ١



 © بويعلا حالص رمثي سسجتلا كرتو . ةبيهلا رمثي كحضلا كرتو . ةدابعلا

 . اهنم ۔ مالسلا هيلع ۔ مدآ اجرخأ ايهنأ ايك ةنحلا رمثي صرحلاو ةبغرلا كرتو

 . قافنلاو كشلا يفني هللا يف مهوتلا كرتو

 ، رظنلا نم نيعلا ؛ ةينامث نم عبشت ال ءايشأ ةينامث» : زي يبنلا لاقو

 نم لئاسلاو . ملعلا نم ملاعلاو ، ركذلا نم ىثنالاو ، رطملا نم ضرألاو

 . !بطحلا نم رانلاو ث ءاملا نم رحبلاو ، عمجلا نم صيرحلاو . ةلاسملا

 ؛ ةينامث ةنيز نه ءايشأ ةينامث : ۔ هنع هللا يضر ۔ : ركب وبأ لاقو

 نيز عضاوتلاو 0 ءالبلا نيز ربصلاو ، ىنغلا نيز ركشلاو ث رقفلا نيز فافعلا

 نيز ءاكبلا ةرثكو . ملعتملا نيز للذتلاو . ملعلا نيز ملحلاو 8١©“بسحلا

 . ةالصلا نيز عوشخلاو } ناسحالا نيز نملا كرتو {‘ فوخلا

 رهطي ؛ لاصخ رشع هيف نإف كاوسلاب مكيلع» : ةلي هللا لوسر لاقو
 ، ناطيشلا طخسيو . مغلبلا عطقيو . ةثللا دشيو ، برلا يضريو 0 مفلا

 نم وهو . ةرفحلا بهذيو 3 رصبلا ولبيو . ةرملا ءعىفطيو {. ةهكنلا بيطيو
 (\) كاوس ريغب ةالص نيعبس نم لضفأ كاوسلاب ةالصلاو» : لاق مث «ةنسلا

 رشع ۔ ىلاعت ۔ هللا هقزر دبع نم ام : ۔ هنع هللا يضر ۔ ركب وبأ لاقو

 . نيبرقملا ةجرد يف راصو . اهلك تافآلاو تاهاعلا نم اجن الإ لاصخ

 . عناق بلق عم مئاد قدص : اهلوأ

 . مثاد ركش عم لماك ربص : ةيناثلاو

 . رضاح دهز عم مئاد رقف : ةثلاثلاو

 . عئاج نطب عم مئاد ركذ : ةعبارلاو

 ةحيحص ديناسأب ةميزخ نباو ةشئاع نع ملسم هاور ۔ ١

 ۔ ١٠٣۔



 . لصتم نزح عم مثاد فوخ : ةسماخلاو

 . عضاوتم ندب عم مئاد دمح : ةسداسلاو

 . رضاح ءايح عم مئاد قفر : ةعباسلاو

 . لماك نيقي عم مثاد صالخا : ةنماثلاو

 . مئاد ملح عم عفان ملع : ةعساتلاو

 . تباث بلق عم مئاد ناميإ : ةرشاعلاو

 حلصي ال ؛ ةرشعب الإ حلصت ال ةرشع : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاقو

 { هللاب ناسحا ريغب زوفلا الو . ملع ريغب لمعلا الو . عرو ريغب لقملا

 . بدأ ريغب بسحلا الو 0 ةمحر ريغب ناطلسلا الو . ةيشخ ريغب ةوقلا الو

 ةبهرلا الو ©٠ ةعانق ريغب رقفلا الو ٨ دوج ريغب ىنغلا الو . نمأ ريغب رورسلا الو

 . قيفوت ريغب داهجلا الو } عضاوت ريغب

 ملعو ٠5 هنع لأسي ال ملاع ؛ ةرشع ءايشألا عيضأ : نامثع لاقو

 لصي ال دجسمو لمعتسي ال حالسو ٠ لبقي ال باوص يأرو © هب لمعي ال

 ليوط رمعو ٠ ايندلا ديري نم نطب يف هداهزو ملعو ، بكرت ال ليخو . هيف
 . هرفسل هنم دورتي ال

 رمخ ىوقتلاو ٠ ةفرح ريخ بدالاو ٠ ثاريم ريخ ملعلا : لع لاقو

 ريخ قلحلا نسحو . دئاق ريخ حلاصلا لمعلاو ٠ ةعاضب حبرأ ةدابعلاو ٨ داز

 توملاو ٠٥ نوع ريخ قيفوتلاو ٠ ىنغ لضفأ ةعانقل او . ريزو رخ ملعل او . دئاق

 . بدؤم ريخ

 مهنا نظلاو ميظعلا هللاب رافك ةمألا هذه نم ةرشع» : لي لاقو

۔ ١٢٠٣_۔



 نمدمو . ةاكزلا عنامو & ثويدلاو ، رحاسلاو ، قح ريغب لتاقلا ؛ نونمؤم

 عئابو © نتفلا يف يعاسلاو ، جحي ملف جحلا ىلإ اليبس دجو نمو . رمخلا
 حكانو . ةميهبلا حكانو .3 اهربد يف ةأرملا حكانو . برحلا لهأ ىلع حالسلا

 . «مرحم محر تاذ

 نوكي ىتح انمؤم ضرألا يف الو ءايسلا يف دبعلا نوكي ال» : الي لاقو

 نوكي ىتح الماع ملعلاب نوكي الو } الماع نوكي ىتح املاع نوكي الو . املاع

 نوكي ىتح اعرو نوكي الو . اعرو نوكي ىتح ادهاز نوكي الو . ادهاز

 افراع نوكي الو } هسفنب افراع نوكي ىتح اعضاوتم نوكي الو } اعضاوتم

 . !القاع نوكي ىتح هسفنب

 ةرشع ىلع ۔ ىلاعت ۔ هللا اهضغبي لاصخ رشع : ءايكحلا ضعب لاقو

 { ءاسنلا ىلع ءايحلا ةلقو { ءايلعلا ىلع عمطلاو . ءاينغالا ىلع لخبلا ؛ سفنأ

 { ناطلسلا ىلع روجلاو {. نابشلا ىلع لسكلاو ، خويشلا ىلع ايندلا بحو
 ىلع ءايرلاو . داهزلا ىلع بجعلاو . ةازغلا ىلع نبجلاو { ءارقفلا ىلع دسحلاو

 . دابعلا

 رافغتسا ؛ ءايشأ ةرشع بات اذإ لقاعلل يغبني : ءايكحلا ضعب لاقو

 بحو . ادبأ دوعي ال نأ مزعلاو ٠ ندبلا عالقاو ٠ بلقلا يف مدنو ٠ ناسللاب

 ملعلل عفني ىتح مالكل ا ةلقو . برشلاو لكال ا ةلقو .، ايندلا ضغبو . ةرخالا

 مه راحساألابوإ : ۔ ىلاعت _ هللا لاق .. مونلا ةلقو . ةدابعلاو

 «نو رفغتسي

 اديحو يلصي لجر ؛ مهتالص هللا لبقي نل رفن ةرشع» : لي يبنلا لاقو

 ٥ نوهراك هل مهو موقب مأ لجرو . ةاكزلا يد ؤي الو ىلص لجرو . ةءارق ريغب

 طخاس اهجوزو تتاب ةأرماو ، نمدم رمخ براش لجرو .3 قبأ كولمم لجرو

 هيلع ةرداق يهو اهيلع هل بجي قح ىلع ناك اذإ كلذو : رظانلا لاق ۔ اهيلع

۔ ٣٠٣ ۔



 ٠ رئاجلا مامالاو © ابرلا لكاو { رامخ ريغب يلصتو ةرح ةأرماو . ملعأ هلللاو

 . «ادعب الإ هللا نم دادزي ال ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص هاهنت ال لجرو

 نأ امهلوأ ؛ لاصخ رشع دجسملا ىلإ لخادلل يغبني» : لي يبنلا لاقو

 مسب : لخد اذإ لوقي نأو ، ىنميلا هلجرب ادبي نأو . هيلعن وأ هيفخ دهاعتي
 كنإ كتمحر باوبأ انل حتفا مهللا هللا ةكئالم ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو هللا

 دحأ هيف نكي مل اذإ لوقي نأو ، دجسملا لهأ ىلع ملسي نأو ، باهولا تنأ

 ناو ، سانلا يدي نيب رمي ال نأو . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 يلصي ىتح جرخي ال نأو . ايندلا لمعب لمعي ال ناو { ءوضوب الإ لخدي ال

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحيو مهللا كناحبس : ماق اذإ لوقي نأو ، نيتعكر

 . «كيلإ بوتأو كرفغتساو كل كيرش ال كدحو

 5 نوتيلز ؛ ةعست سيلبإ ةيرذ نإ : ۔هنع هللا يضر ۔ رمع لاقو

 ١ مس ادو ك طوسمو . سيقالو ٥5 ةرمو ؤ{}ك تفافهو . ناوعأو ٨٠ نيئوو

 . نالوو

 وهف نيثو امأو . هتيار اهيف بصني قاوسألا بحاص وهف نوتيلز اماف
 وهف فافه امأو } ناطلسلا بحاص وهف ناوعأ امأو . بئاصملا بحاص

 بحاص وهف سيقال امأو . ريمازملا بحاص وهف ةرم امأو . بارشلا بحاص

 {& سانلا هاوفأ يف اهيقلي رابخالا بحاص وهف طوسملا امأو ، سوجملا

 لزنملا لجرلا لخد اذإ تويبلا بحاص وهف مساد امأو ، الصأ اهل نودجي الو

 امأو ۔ برضلاو علخلاو قالطلا عقي ىتح ةعزانملا اهيف تعقو هللا مسا ركذي ملو

 . تادابعلاو ةالصلاو ءوضولا يف (') سوسوي وهف ناهلو

 تبنأ ام حيحصلاو (سوسي) لصالا يف تدرو ۔ ١

 ۔ ٣٠٤ ۔



 هفلؤمل «رابخاألاو راثآلا» باتك نم يناثلا ءزجلا هنوعو هللا دمحب مت

 يوزنلا يرقعلا يديعسوب لا دشار نب هللادبع نب ملاس خيشلا ققحملا ةمالعلا

 عرولاو دهزلا يفو & سفنلا ةبساحمو هتافآو بلقلاو ظعاوملا يف ثحبي وهو

 راثيالاو ءاخسلاو قلخلا نسحو قدصلاو قفرلاو وفعلاو ةعانقلاو عضاوتلاو
 & ءاسنلا سلاج يف ركذ امو ةميمنلاو ةبيغلاو ءايرلاو بجعلاو حازملاو ربكلاو

 نم غارفلا ناكو . يراشعلاو يثالثلاو بدالاو ةمكحلاو ةيذغألاو ةيودالا يفو

 عباسلا قفاوملا ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلل ١٤٠٥ ماع مرحم ةرغ هقيقحتو هخسن

 ةطوطخن ةخسن ىلع قيقحتلا مت دقو ، م ١٩٨٤ ربمتبس رهش نم نيرشعلاو
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو كالم نم

 ققحلا

۔. ٣٠٥ ۔





 ةحفصلا مقر

 : لوألا بابلا

 ١١ .............. ...... رابخألاو ظعاوملا يف

 : يناثلا بابلا

 ٢١ ...................... هتافآو بلقلا ركذ

 : ثلاثلا بابلا

 ٢٩ . ........................ رظنلا ةفا يف

 : عبارلا بابلا
 ٣٣ ........................ عمسلا ةفآ يف

 : سماخلا بابلا

 ٣٧ . ..... ..... اهخيبوتو اهتياعرو سفنلا بيذهت ي

 : سداسلا بابلا

 ٤٣ ............ اهبويع ركذو سفنلا ةبساحم ركذ يف

 : عباسلا بابلا

 ٥٣ ...... ...... اهب رورغلا مذ نايبو ايندلا بح يف

 : نماثلا بابلا

 ٧٣ ...... ................ عرولاو دهزلا ىف

 : عساتلا بابلا

 ٨٥ . ............ ...... ءالبلا ىلع ربصلا ركذ

- ٧ ٠ ٣ -



 ١ رش اعلا بابل :

 ............... رقفلا لئاضف يف
 : رشع يداحلا بابلا

 : رشع يناثلا بابلا

 ............... عضاوتلا يف
 : رمشحع ثلاثلا بابلا

 ................ ةعانقلا ي

 : رشع عبارلا بابلا
 ............... عوجلا ةليضف يف

 : رشع سماخلا بابلا

 : رشع سداسلا بابلا

 ....... ...... ....ي قدصلا ىف

 : رشع عباسلا بابلا

 . ..... .... .... نميل او ب ذكلا ف

 : رشع نماثلا بابلا

 . ... ...... لومخلا ةليضفو ةلزعلا يف

 : رشع عساتلا بابلا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمصلا ف

 ١ بابل ١ نو رشعل :

 ............. ...... ملحل ا يف

 ۔ ٣٠٨ ۔

 ................ قلخلا نسح ىف

ةحفصلا مقر



 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 ةبيغلا يف

 بابلا

 : نورشعلاو يداحلا

 .................... قفرلا يف

 : نورشعلاو سم اخلا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. بضغل ١ ف

 : ن و رشعل ١ و سد اللا

 .................... دسحلا ىف

 : ن و رشعل او عب ايلا

 ................ ..... ربكلا ىف

 : نو رشعل او نم اثلا

 ... ...... كحضلاو بجعلاو حازملا يف

 : نو رشعل او عس اتلا

 .............. باجعالاو ءايرلا يف

 : نوثالثلا

 : نوثالثلاو ىداحلا

 ۔ ٣٠٩ ۔

١٧١! ......



 : نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ٢١٩ ............ ...... ءاسنلا ىف ةدراو رابخأ يف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ةأرما ركذو هتأرما عم لجرلل يغبني امو ءاسنلا ةرشاعم يف

 ٢٢٥ ءوسلا

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ٢٣١ .............. ...... ةيذغأو ةيودأ ركذ يف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ٢٣٩ ......................... ةمكحلا يف

 : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ٢٥٧ . ............... ...... ءاكحلا بادآ يف

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ٢٦٧ ................... ...... بادآلا يف

 : نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ٢٧٩ . ....... ...... لاعفألاو لاوقألا يف بادآلا يف

 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ٢٨٩ ............. ......ي يراشعلاو يثالثلا يف

۔۔ ٠ ١ ٣ -





 عباطب عبط
 رشنلاو ةفاحصلل نامع ةدي رج راد

 ٦٠٠٢ ب.ص يور

 نامع ةنطلس

١٩٨٥




