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 ناج :طلس
 ةفاتنلاو يوقلا تارتلا ةرازو

    

 :ئيدتنكنلاهتماراندَملاَعلا

 رش افل ١ ءزجل ١

رم ١٩٨٤ - ھا٤٤





 لوآلا ب ابلا

 ةالصلا ينف

 نيذلا يدابعل لق» : هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق : (دمحم يبأ) عماج نمو
 هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نم ةينالعو ارس مح انقز ر امم اوققنيو ةالصلا اوميقي اونما

 ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح » : لجو زع هللا لاقو . لالخ الو

 متنمأ اذإف انابكر وأ لاجرف متفخ نإف » : لجو زع هللا لاقو . هنيتناق هلل اوموقو
 . «نوملعت اونوكت مل ام مكملع ايك هنلا او ركذاف

 نع تاياورلا يفنو ، ةالصلا دبعلا هيلع بساحي ام لوأ نإ : ربخلا يف لاقيو
 نم اموق يتأت كنإ» : هل لاقف نميلا ىلإ اذاعم ثعب سابع نبا قيرط نم ةلي يبنلا
 مه نإف هللا لوسر دمحم ينأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهوعداف باتكلا لهأ

 موي لك يف تاولص سمخ مهيلع ضرتفا لجو زع هللا نأ مهملعاف كلذل كوعاطأ
 ةمأ الو يدعب يبن ال هنإ سانلا اهيأ» : عادولا ةجح ماع مالسلا هيلع لاقو © «ةليلو

 مكسفنأ اهب ةبيط مكتاكز اودأو مكرهش اوموصو مكسمخ اولصو مكب ر اودبعاف مكدعب
 هللا لوقو { «مكسمخ اولص» : ةلي هلوقو ، «مكبر ةنج اولخدت مكرومأ ةالو اوعيطأو

 © ضرفب سيل رتولا نأو سمخ ضرفلا نأ ىلع لدي «ىطسولا ةالصلاو » : ىلاعت
 ةالصلاو ه : ىلاعت هللا لوقل نكي ملو (اتس) : ةيلاقل اضرف رتولا ناك ولو

 امل ايواسم ددع نم اهلبق ناك ام الإ نوكت ال (ىطسولا) ذإ 5 هفرعي ىنعم يىطسولا
 . سمخلا ي أيهتي اذهف ، نييوتسم نيئيش نيب يه ذإ ةطسوتم ىمستو اهدعب

 لاق : هل ليق © «ةسداس ةالص هللا مكداز» : لاق ةي يبنلا نإ :لئاق لاق نإف

 . ملعأ هللاو باوثلا كلذب ديري ، (مكيلع داز) : لقي ملو (مكداز)
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 ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 كرابت هللا لاقو . ه اولستغت ىتح ليبس يرباع الإ ابنجالو نولوقت ام اوملعت ىتح

 اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإ و مهعداخ وجو هلا نوعداخي نيقفانملا نإ » : ىلاعتو

 ةالصلا ىلإ دصق نمل يغبني ىذلاف . ياليلقالإ هنا نو ركذي الو سانلا نوءاري ىلاسك

 مه الساكتم نوكي الو ، اهريغب لغاشتم ريغ اهيف تاهجلا ىلوأب اهيلإ موقي نأ
 . اهضرف ءادأ

 ءالخلا رضح اذإ» : لاق هنأ هيبأ نع ةورع قيرط نم ةلي يبنلا نع يور دقو
 هنأ مالسلا اهيلع ةشئاع قيرط نم هنع ىوريو «ءالخلاب اوأدباف ةالصلا تميقأو

 يقلي نأ ءرملا ىلع بجاولاف «اشعلاب اوأدباف ءاشعلا ترضحو ءاشعلا عضو اذإ» : لاق

 { اهيلا محلا فورصم اهيلع اهلك هحراوجب البقم نوكيل اهيلإ مايقلا لبق هقئالع
 وأ اهيف كشف اهب هانرمأ يتلا تافصلا هذهب اهيلإ ماق اذإف © اهريغ نع رطاخلا عطقنم

 اجراخ نكي مل ث اهلامعأ نم هب الإ متت الو ، اهضرف نم نوكي ال ام اهضعب نع اهس
 سيل ام ادحأ هللا فلكي ملو ، هتقاط بسحب ىرحت دق ذإ اهنع وهسلل هضرتعي
 . هتردق ىف

 يلصي نأ ى هنأ رمع نبا قيرط نم 0 ةني يبنلا نع يور : باتكلا نمو

 . هل خوسنم ذاعم ربخ نأ ةلالد ربخلا اذه يفو & نيترم موي يف ةالص لجرلا

 لاقف ؟ تضرتفا فيك ةالصلا ةضيرف ءدب ين انباحصأ فلتخا ؛ باتكلا نمو

 تكرتو ميقملا ةالص يف ديز مث نيتعكر رفسلا ةالص اهئادتبا يف تضرتفا : ضعب

 . اهلاحب رفاسملا ةالص

 نع تطح مث 3 اعبر أ ميقملا ةالص ءادتبالا يف تضرتفا : مهضعب لاقو

 . اهلاحب ميقملا ةالص تكرتو تضرفف رفاسملا

 مث ةلمج نآرقلا هباتك يف هنلا اهضرتفا ةالصلا نأ ؛ ملعأ هئلاو { يدنع يذلاو
 وهو وه ام ميقملا ىلع ةلمجلا يف ضرفلا نأ نيبو ةنسلاب ةلمجلا هذه ةي هتلا لوسر نيب

 دمحم نب ريشب رذنملا ابأ نأ همهوتأ ىذلاو ئ رفاسملاو ميقملا ةالص نم سانلا هيلع ام

 هباتك يف الوق هل تدجو ينأل ؛ كلذل ينم نيقي ريغ نم اذهب لوقي ناك بوبحم نب
 ةلمج ةاكزلاو ةالصلا ضرتفا ىلاعت هللا نإ : لاق اذه ىلع لدي ؛ (ةنازخلاب) فورعملا
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 . سايقلا اذكهو ةنسلاب ةي هلا لوسر اهرسفو

 دتسا ام ةحص ىلع لديو . لصألا ةحص مدعل سفنلا ىلإ برقألاو هبشألاو

 نولصي اوناك امنإ نآرقلاب ةالصلا ضرف لوزن لبق هباحصأو ةلي هتلا لوسر نأ هبانلل

 ةلي هللا لوسر هنيبو { ةلمجلا يف مازلالاب رمألاو ةالصلا ضرف ءاج املف © لفاون
 ةالص يف ديزف نيتعكر ءادتيالا يف امزال ضرفلا ناك ولف © ةهبشلا حازأ ث ةنسلاب

 ةالص نأ ةمألا تعمتجا املف اضيأو ؛ نيتعكر برغملا يف رفاسملا ةالص تناك ميقملا

 نأ ىلع لد ارفاسم وأ اهقم يلصملا ناك ءاوس تاعكر ثالث رفسلاو رضحلا يف برغملا

 نمل رهظب سيل { نيتعكر ةعمجلا كلذكو . ةنسلاب هبشأو باوصلاب ىلوأ هانركذ ىذلا
 . ملعأ هللاو ارفاسم وأ ايقم اهالص

 يف نيعارذلا شارتنا الو ةالصلا يف ءاعقالا زوجي الو ؛ باتكلا نمو

 ينإ لع اي» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق هنأ بلاط يبأ نب لع نع ىورامل ، دوجسلا
 رظنت الو ادجاس الو ًاعكار أرقت ال يسفنل هركأ ام كلردكأو يسفنل بحأ ام كل بحأ

 ين كيبقع ىلع ندعقت الو كرعش صقاع تنأو لصت الو كنيمي نع الو كهجو لبق
 ىصحلاب نثبعت الو بلكلا شرفي ايك ةالصلا يف كيعارذ شرفت الو ةالصلا
 . «ةالصلا ىف

 عضوم نوكي نأ يلإ بحأو © ههجو مامأ هرظن لعجي نأ يلصملل بحتسيو
 يف هيترصاخ ىلع هيدي يلصملا عضي الو ، عوشخلا نم ابرض كلذ يف نأل © هدوجس
 يذلا راصتخالاو 0 ةالصلا ف راصتخالا نع ىن هنأ ةي يبنلا نع يور ال ةالصلا

 . ملعأ هللاو اذه وه - مالسلا هيلع ۔ هنع ىهن

 المع نسحأ مكيأ مكولبيل » : هركذ لج ىلاعت هللا لاق ؛ باتكلا نمو

 وأ احيبق ىتأ نمو ، حيبقلا زيح يف لخدي ال نسح وهف هب هيلإ برقتلاب دبعت نم لكو
 ؛ تاعاطلا زيح يف لخدي الو كلذ ىلع باقعلا قاقحتساب ليلدلا مدقت دقف ةلعف

 نسحأ انيأ انولبيل ةالصلا نايتإب ۔لجو زع ۔ هللا رمأ نم هب اعقاو مكحلا ناك نإو

 نيدلا هل نيصلخ هللا اودبعيل الإ اورمأ امو » : - هركذ لج ۔ لاق دقو ؛ المع
 . 4}افنح

 ۔ لجو زع ۔ هلل صالخالاب الإ اهنايتا زوجي الف ، ةالصلا نايتإب عقو دق رمألاو
 ناطيشلا عبتا دق لب اهب هل صلخم ريغ ۔ لجو زع ۔ هلل اهيف فلاخلملاو
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 . نمحرلا فلاخو

 هيبنل - لجو رع ۔ هللا لاق ءاعدلا ةغللا قيرط نم ةالصلاو ِ؛ باتكلا نمو

 ى أ ه مهيلع لصو اهب مسهيكزتو مهرهطت .ةقدص مهل اومأ نم ذخ » : ةلتتدمحم

 . مه عدا

 ٠ لوسرلا ءاعد ىأ 4 لوسرلا تاولصو ث : ةلي هيبنل ۔ هركذ لج ۔ هلوقو

 ريغو ةءارقلاو دوجسلاو عوكرلا نم ءاعدلا ىلإ مض ام وهف ةيعرشلا ةالصلا امأو

 : ىلاعت هلوقل هللا دارم نع هنيبو هيلع - مالسلا هيلع - لوسرلا فقو ام _ كلذ

 نا ث ةغللا قيرط نم ءاعد عوكرلاو ةالصلا نأ ىلع كلذبو ةالصلا اوميقأ ث

 . ملع أ هللاو دوجس الو عوكر هيف سيل ءاعد تيللا ىلع ةالصل ا

 لديو عكر دق : ربكلا نم ىنحنا اذإ خيشلل لاقي © ءانحنالا ةغللا يف عوكرلاو

 : ارعش ديبل لوق كلذ ىلع

 يتينم تخارت نإ يارو سيلأ

 عباصألا هيلع ىنحت اصعلا موزل
 تضم يتلا نورقلا رابخأ ربخأ

 عكار تمق الك ينأك بدأ

 زاوج امأو .ه ةالصلا ف لمعتسم سيل هنأ ريغ ادجاس عكارلا ىمسي نأ زوجيو

 ادوجس عوكرل او اعوكر دوجسلا ىمسيو . اهله أ دنع فورعمف ةغللا ف كلذ

 . ملعأ هللاو

 بكرل هسأر ضفخا ذإ ريعبلل لاقي ى ليملاو مماضتل ا نم ذوخأم دوجسل او

 نمل لاقيو . لئاوم ىأ دجاوس لخن هذهو . تلام اذإ ةلخنلا تدجسو ريعبلا لحس

 هللذتو هعوشخل ادجاس ىمسي نأ زوجحمو 0 همماضتل ا دجاس ضرألا ىلع هتهبج عضو

 . ملعأ هللاو

 اهمالستسا وه امنإ لالظلا دوجس كلذ نمو دجس دقف لذو عشخ ءيش لكو

 نمو ت اومسلا ٢ نم هل دحسي هللا نأ رت ملأ ث : ىلاعت هللا لوق كلذكو .0 اهدايقناو

 . ملعأ هللاو دايقناو مالتسا كلذ لك . (ةيآلا) اهركو اعوط ضرألا يف

 هنأ ةكم يبنلا نع يور ام كلذ ىلع لدي مايقلا هلصأ تونقلاو ؛ باتكلا نمو
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 مهنأل اتونق ءاعدلا يمس امإو . امايق اهلوطأ يأ ؛ «اتونق اهلوطأ ةالصلا لضفأ» : لاق

 . بس هنم ناك اذإ هريغ مساب ءيشلا يمس ام ىلع مايق مهو هب نوعدي

 كبرل يتنقا ميرم اي » : ۔ هركذ لج ۔ هللا لاق ؛ هوجو ىلع فرصتي تونقلاو
 نم تناكو ث : هركذ لج هلوقو ملعأ هللاو كبر ةعاط للع يمود ىأ «يدجساو

 . ملعأ هللاو هثلا ةعاط ىلع نيمئادلا نم ىأ © ينيتناقلا

 . مارحالا ةريبكت قافتالاب لاصخ سمخ ةالصلا ٢ ضئارفلا ؟ باتكلا نمو

 ايف اوفلتخاو . دهشتلاو ۔ سولجل او ى دوجسلاو ۔ عوكرل او . ةءارقلاو

 ٠ كلذ ىوس

 عوكرلا نم غارفلا دعب لادتعالا يلصملا ىلع بجاولا نم نإ : ليق دقو

 ةريبكت صضرف بوجو ف ةجل او © :انت يبنل ١ ىلع ةالصلاو 0 نيتدجسلا نيب ةسلحلاو

 . ملعأ هللاو ايظعت همظعو : هانعم 4 اريبكت هربكو « : ىلاعت هللا لوق م ارحال ١

 ةريبكت ضرف هانعم ربكف كبرو ج : هركذ لج ۔ هللا لوق اضيأ ليقو
 رسيت ام اوأرقاف » : هركذ لج ۔ هللا لوق ةءارقلا بوجو يف ةجحلاو . مارحالا

 . «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» : :اي يبنلا لوقو ، (ةيآلا) ينارقلا نم

 . ةلطاب هتالص نإ ةءارق ريغب ىلص اذإ هدحو ىلصملا نأ ةمألا تعمتجاو

 : هلوقو «اودجساو اوعكراو ل : هركذ لج ۔ هلوق عوكرلا بوجو يف ةجحلاو

 . «امايقو ادجس مهب رل نوتيبي نيذلاو »
 ايك دهشتلا ةباحصلا ملعي ناك ةلت يبنلا ن أ دهشتلا بوجو يف ةجحلاو

 . هبوجوو هديكأت ىلع لدي كلذف نآرقلا نم ةروسلا مهملعي

 هللا نإ » : ۔هركذ لج ۔ هللا لوق :ةي يبنلا ىلع ةالصلا بوجو يف ةجحلاو

 . ايلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو

 هيلع - هلوق نيتدجسل ١ نب ةسلحل : او ةعكرل ا لادتع ١ بوجو ف ةجل او

 اك مكدحأ نطسبني الو مكدوجسو مكعوكر ف اولدتع ا» : مالسل ١

 . «بلكلا طسبني

 ريبكتلا اهميرحت » : مالسل اهيلع۔ هلوق ميلستل ا بوجو يف ةجحلاو

7 ميلستل ا اهليلحتو



 عشاخ بلقب اهرضحي نأ ةالصلا ىلإ مئاقلا ءرملا ىلع بجاولا ؛ باتكلا نمو

 ال نم همالك ضفخيف يجاني ٤ ميرك بر يدي نيب ميظع ماقم ف هناف ةفئاخ حراوجو

 . هريمض هيلع يوطني ام هيلع ىفخي

 نع كاهنأو ثالثب كرمآ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نأ ةباحصلا ضعب نع يورو

 يناهنو ىحضل ١ يتعكرو رتو نع الإ مانت الو رهش لك 1 مايأ ةثالث مايصب كرما ثالث

 رقن اهرقنا نأو درقلا ءاعقإ يعقأ نأو . بلعثلا تافتلا يتالص يف تفلتلا نع
 ءاعقالا امأو ؛ سانلا عامجاب كلذ لعف ضرفب سيلف لئاوألا ثالثلا امأو ؛ «كيدلا

 نع يلصملا لغشي يذل ا تفلتلا ةرثكو . ةالصلا نادسفي امهف دوجسل ا ف رقنل او

 نم كلذ نود ناك ام ةالصلل دسفمب سيلو ٠ ةالصلل دسفم اضيأ وهف هتالص

 . مكحأو ملع أ هللاو ةالصلا لضف صقني نكلو ، تفلتلا

 لوط . همي نيتناق هلل اوموقو » : ۔ لجو زع ۔ هللا لوق ين لاق نم لاقو : ةلاسم

 . تونقلا وه ةالصلا يف مايقلا

 . اهيف عوشخلا 1 : لاق نم لاقو

 . ليزنت اهتلمجو ليوأت اهتفص نأ الإ ةضيرف اهلك ةالصلا ؛ هللادبع وبأ لاقو

 . ةضيرف ءوضولا : لاق ؟ ءوضولاو : تلق

 . سأرلا نم نينذألا حسم : لاق ؟ نينذألا حسمو : هل تلق

 . ليوأت هتفصو ةضيرف هلك جحلا : لاق ؟ جحلاف : تلق

 نع هللا ىضري اهمو داع نيدلل ةالصلا نإف ؛ دعبو : رباج يبأ باتك نمو

 ىلع كلذب ربصلاب ينعي ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو ث : ىلاعت هللا لاق . دابعلا

 اهيأ دانم هيدانيو حتفتسي ةنجلا باب ىلع مئاق هنأك يلصملا : ليقو . ةرخآلا بلط

 ايهيف هلابقإ نسحيو يلصملا اهيلصي ناتعكرو ؛ تبلقنا ام يجانت نم يردت ول يلصملا
 . كلذ ريغ ىلع ةريثك تاولص نم لضفأ

 مكحلا لاق : لاق نمحرلادبع نب نايلس نأ ناورم وبأ ينثدح ؛ هنمو : ةلأسم

 كلزي الإ ىرحأ هنإف ، حيرتسم ريغ ازجوم اهيف نكف ضئارفلا تيلص اذإ : ريشب نب
 . لطاف تئش نإف لفاونلا تيلص اذإو © ناطيشلا
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 ىتح عكري» : يبارعأل لاق هنأ يور دقو (نسحلا يبأ) عماج نمو : ةلأسم

 تصقن امو هيف ريصقت ريغ نم امات كلذ نوكيف ، لدتعي ىتح عفري مث اعكار نئمطي
 { ةريبكتلا دمتو يوهت ىتح ةريبكتب دجست مث © كتالص نم هتصقن امنإف كلذ نم

 . هينذأ دنع ههجو ءاذح هيدي عضيو نكمأ نإ هيدي لبق ضرألا ىلع هيتبكر عضيو

 عضيو عفرلاو ضفخلا لاح يف ةريبكتلا دميو : ةي يبنلا نع ىور كلذكو

 3 هيتبكر مث ههجو دعب الوأ هيدي عفريو اثالث حبسيو ههجو مث هيدي مث هيتبكر الوأ

 . ههجو ضرألا ىلإ عضي ام رخآ نألو

 { عوضخلاو عوشخلاب ةالصلل يلصملا ماق اذإف (رقعج يبأ) باتك ىلإ : عجر
 . اهلضفأ ةالصلا تاقوأ لوأ نإ : ليقو ؤ ميرك رابج يدي نيب ميظع ماقم يف هنإف

 هيمدق نيب نوكيو . ةيناثلا نم لوطأ ةالصلا نم ىلوألا ةعكرلا نوكت نأ بحتسيو

 وحن هرظن نوكيو ؛ سأب الف رثكأ وأ لقأ ناك نإو { اهضرع يف لعن طقسم ردق
 ، ميظعلا يبر ناحبس : لاق عكر اذإف همايق يف الاسرإ هيدي لسريو هدوجس عضوم
 ىتح ماقتسا هدمح نمل هللا عمس : لاق هسأر عفرو عكر اذإف هدمحبو : مهضعب لاقو

 ايف هل كيرش ال هلل دمحلا وأ دمحلا كل انبر : لاقو هلصفم ىلإ هنم وضع لك عجري
 . ةدحاو ةرم هافك كلذ نم لاق

 . هيدي لبق هيتبكر عفر دوجسلاو تايحتلا نم ماق اذإ ىلصملا ف : لاق نم لاقو

 . لوقلا رثكأ وهو © هيتبكر لبق هيدي : لاق نم لاقو

 فرصنإ اذإ فضرلا ىلع دعقي امنأك ناك هنأ ركب يبأ نع ؛ قورسم : ةلأسم

 لوقو ى ةفينح يبأ لوق وهو ميلستلا دعب دعقي ال ينعي ؛ موقي ىتح ةالصلا نع
 . رصعلاو رجفلا ةالص ف الإ © دسأ

 نأ بحتسيو © تاولصلا دعب ةالصلا رخا يف كلذ جرخي هنأ انعم ؛ هريغ نمو

 ءاعد وأ ركذ يف الإ اهنع دعقي الو ، تابوتكملا رثأ ىلع ننسلا نم بحتسي ام لصوي
 اهيتعكر ىنعم توبثلف برغملا ةالص امأو ؛ اهل موقي ىتح كلذ ريغ ىنعمل اهيف دعقي الو

 . اهعم اهعفرل ءاعدلا لبق اهليجعت بحتسي

 تاولصلا ىلع ظفاح نم» : لاق ةلي يبنلا نأ ملعأ هللاو انغلبو : ةلأسم

 عم ةمايقلا موي هللا هرشح نهيف طرفم الو نهل عيضم ريغ نهتقو ين نهالصف سمخلا
تاولصلا ىلع ظفاحي مل نمو اعيمج ملسو امهيلع هللا ىلص «هيبن دمحمو هليلخ ميهاربإ



 هللا هرشح» : لاق ام هبشي وأ © نهيف طرف وأ نهعيضو نهتقول نهلصي ملو سمخلا

 . «داتوألا يذ نوعرفو نوراق عمو فلخ نب يبأ عم

 اهالصف نهيلع ظفوح اذإ سمخلا تاولصلا نإ» : لاق ةلي يبنلا نأ انغلبو

 اهبحاصل عفشت ءايسلا باوبأ حتفي رون اهلو تدعص اهدوجسو اهعوكر متأو اهتقول
 اهل سيلو تدعص اهتقو نع اهرخأو اهعيض اذإو . ينتظفح امك هثلا كظفح : لوقتو

 هجو اهب برضيو قلخلا بوثلا فلي ايك فلتو ءايسلا باوبأ اهنود قلغتو رون
 . «ينتعيض ايك هللا كعيض : لوقتو اهبحاص

 هب عفريو اياطخلا هب هللا وحمي ام ىلع مكلدأ الأ» : لاق ةلي يبنلا نأ انغلبو
 ىطخلا ةرثكو هراكملا يف ءوضولا غابسإ : لاق ث هللا لوسر اي ىلب : اولاق تاجردلا

 ناك ةي يبنلا نأ انغلبو © «طابرلا كلذف ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلإ

 مل نمو ةمايقلا موي حالفو ناهربو رون هل ناك تاولصلا ىلع ظفاح نم» : لوقي
 نوعرفو نوراق عم ةمايقلا موي ءاجو حالف الو ناهرب الو رون هل نكي مل اهيلع ظفاحي
 . فلخ نب يبأو ناماهو

 هتالص يف دعق نم نأ هللادبع يبأ نعو ؛(رفعج نبا) عماج نمو : ةلأسم

 ضرألا هفنأ سمي مل وأ رذع ريغ نم ادمعتم هنيمي ىلع دعقي وأ ادمعتم اعيمج هيمدق ىلع

 ىلع اهعضي ملو ىرخألا ىلع دمتعي ملو هدوجسو هعوكر يف هيدي ىدحإ ىلع دمتعا وأ
 كلذكو 0 ادمعتم هدوجس يف ضرألا ىلع اهعضي ملو هعوكر يف هيذخف ىلع الو هيتبكر

 هعوكر عيمج يف كلذ لعف ولو داسف ىلإ كلذ يف غلبأ الف نيمدقلاو دوجسلا يف نيتبكرلا

 . هب رمؤي الو كلذ هل بحن الو ادمعتم هدوجسو

 ال هللادبع وبأ لاقو © رذع نم الإ ضقنلا هيلع نمآ الف ايعقم سلج اذإ امأو
 . هنع ىهن دقو ءاعقالا يف هيلع لضفت

 عوكرلا يف ةيناثلا هلجرب وأ هديب سم اذإ : حبسملا دمحم لاق ؛ هريغ نمو

 . ةالصلا تزاج لقف ى نيمدقل او دوجسل او

 عوكرل او ۔ مهس اهنم ءوضولاف ن اكرأ ةعب رأ ىلع ةالصلا تينب ل اقو : ةلأسم

 رع هلل عض اوتل ١ نرم عوشخل او ٤ مهس اهنم عوشخل او ٠ مهس اهنم دوجسل او ْ مهس

 متأ دقو هتالص لجرلا ىضق اذأف ، اهلك بولقلاب هيلإ لابقالاو ةالصلا يف لجو
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 حتفتف ميظع رون اهلو اهب جرع عوشخلاو دوجسلاو عوكرلاو ةالصلا
 . تاومسلا باوبأ

 نم يبر ترفغتسا الإ طق ةالص تيلص ام : لاق هنأ مهضعب نع دجويو
 نع ث ناعنلا نب رباج نع . مهجلا نب مشاه انربخأ : لاقو . اهيف ريصقت

 ينإ مهللا : لاق ؟ ةالصلا ىلإ لجرلا ماق اذإ لوقت ام لئس هنا عيبرلا نع ىلعملا نبا
 نع لاقو ؛ هنع ينتيهن امم تبكر امم كرفغتسأو 5 هب ينترمأ امم تعيض امم كرفغتسا

 ةكربلا كلذب نوغتبت مكتالص نم ابيصن مكتويبل اولعجا» : لاق هنأ ةي يبنلا

 . «لضفأ ةعامجلاو

 نم ةالصلا يف مك فرعي الو يلصي هارت لجر يف يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 : ءاهقفلا ضعب لاق دقف ، كلذ نم ملعيو 0 اهيف أرقي ام الو { ةدجس الو ةعكر

 . ةالصلا نسحي ال هتيأر اذإ هملعت نأ كيلع

 ال هللا نأ» : ةلت يبنلا نع رثألا ءاجو ؛ رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 متي ملو هتالص مامت نع لجعتسا اذإ هنأ ءاهقفلا كلذ لواأتف «نالجعلا ةالص لبقي

 . هتالص متت ال كلذف ، اهدودح نم ادح صقن وأ عيضف اهدوجسو اهعوكر
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 ىن اثلا ب ابل ١

 ةالصلا ينف

 نم بجوتسي اهبو ةالصلا نيدلا دايع نإف دعبو ديعس نب دمحم ديعس يبأ نع
 عيمج يف هفاخو هاهنو هرمأ ام عيمج ين هعاطأو هاقتاو اهب مايقلا يف هبقار اذإ . هاضر هللا

 هردق ام عيمج يف هل ملستس او ؛ هافتكاو رومألا عيمج يف هيلع لكوتو 0 هاجرو هرومأ

 ام عيمج ىلع هل ركشو . هاضمأو رومألا عيمج ف هسفن ف يضرو هاضقو هيلع

 هيف هطخشأ ام عيمج نم ةبوتلاب هل نادو 5 هالتبا ام عيمج ىلع هل ربصو . هالبأ

 ٠ هالاوو هللا عاطأ نم عيمج ةيالوب نادو . هادأب هديعت ام عيمج هيلإ ىدأو 77

 هلل صلخأو ؛ هاوس ام عيمج ىلع هللا نم رثاو ث هاداعو هللا طخسأ نم عيمج ةوادعو

 . هاونو هلاق ام عيمج يف هللا قدصو . هاضرأو ةعاطلاب

 ىلع ماقتساو هتقيقحو هلايكب ناميالا زاحو 0 هتعاطب لمعلا يف هثل دهتجاو

 هللا ىوقتب هبلق رعشاو ث هتدارإو هبهذم عيمج يف هللا ىلإ هجوتو © هتقيرطو قحلا جهنم
 هللا بحب هبلق قلعو هتبوقعو هطخس نم برهلاو 3 هتيشخو هللا ةبقارمو © هتفيخو
 ةاجانم ىلإ غرفتلاو ، هتمحرو هللا ناوضربو © هتنجو هللا باوثو © هتعاطو
 . هتدابعو هللا

 © ةلالضلا غيز نم همصعو . ةمكحلا رونب هدمأو {. ةمظعلاو رصنلاب هديأو

 © ةمالسلاو زوفلا جاهنمو ث ةماقتسالا ليبس هب كلسو © ةلاهجلاو ىمعلا نم هادهو
 ١ ناوضرلا هللا نم بجوتساو ث ةمادنلاو ةرسحلا كلت نم ث ةمايقلا موي تاصرع نم

 روحلا ةقناعمب ةمعنو 0 نانجلا لولحب هللا هزوفو . ناسحالا ةقباس هللا نم هل تقحو

 ةياغ هرجأ هللا مظعو 0 ماعنالا ةياغب همركأو © نادلولاو فئاصولاب هفحتأو { ناسحلا
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 هنع هللا ناوضرو . مالسلا ةيحت هنويحم 0 ماركلا ةكئالملا هباوث لعج ذإ ى ماظعالا

 ، كلذب نيملسملا عيمج ىلعو انيلع هللا نرم ث رثكأو مظعأ هل هللا ءاطعو ث ربكأو لجأ

 . كلاهملا عيمج نم مهايإو انملسو

 هللا ضرف نم اهضرف دهاوشو ث ةمزال ةضيرف هللا نم ةالصلا ن أ ملع او

 ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأ» : لوقي ثيح ۔ ىلاعتو كرابت هلوق كلذو . ةمئاق

 ءافنح نيدلا هل نيصلخغ هلا اودبعيل الإ او رمأ اموإ» : هلوقو هلوسر و هنا اوعيطأو

 قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل : هلوقو ةاكزلا اوتؤي و ةالصلا اوميقيو
 لاملا ىتاو نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم ربلا نكلو برغملاو
 ماقأو باقرلا يفو نيلئاسلاو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىب رقلا يوذ هبح ىلع
 ماقأو رخآلا مويلاو هناب نما نم هللا دجاسم رمعي امنإج» : لاقو ةاكزلا ىتاو ةالصلا

 . 1 الإ شحم ملو ةاكزلا ىتاو ةالصلا

 ضرفل تابثإو نايب ريثك هيف امم هركذ نم ريثك انرضحي ال هلعل امم هلثمو اذهف
 رمألل الإ ةالصلا ضرف تاقوأ عضاوم ىلع يآلا هذه كلذ ريغو اهبوجوو ةالصلا

 نيب دقو ث اهضرف مو زل نم هيف باتري ال ام كلذو © اهب بدنلاو & اهيلع ثحلاو ، اهب

 ضرف عضاوم يفو { اهيف لمعلا هللا بجوأ ام تاقوأ يف اهب لمعلا ضرف عضاوم هللا

 قسغ ىلإ سمشلا كولدل ةالصلا مقأ : هلوق كلذو باتك نم يآ ريغ يف اهب لمعلا

 . يادوهشم ناك رجفلا نارق نإ رجفلا نارقو ليللا

 كولدل : هلوق ىنعم نأ . افالتخا هيف ملعن ال يذلا ليواتلا ين ءاجف

 يمهو) «ليللا قسغ ىلإ» رصعلاو رهظلا ةالص يهو سمشلا لاوزل 4سمشلا
 ةالص يرجفلا نآرقو ش ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص يهو (ليللا ةملظ
 ينبل نإ ليوأتلا يف ليق ام ىلع . كلذو . ادوهشم ناك رجفلا نارق نإ» © رجفلا
 لزن ليللا ءاج اذإو ث راهنلا يف مهنوظفحي ةكئالمو ث ليللا ين مهنوظفحي ةكئالم مدا

 جرعو راهنلا ةكئالم لزن راهنلا ءاج اذإو 2 راهنلا ةكئالم جرعو ليللا ةكئالم
 اعيح اودهشيف . راهنلا ةكئالم لزنت ىتح ليللا ةكئالم جرعت الو . ليللا ةكئالم

 . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو اذه وحن وأ رجفلا ةالص

- لجو زع ۔ هللا باتك يف كلذ نايبو سمخلا تاولصلا ضرف عضوم اذهف



 ضرألاو تاومسلا ىف دمحلا هلو نوحبصت نيحو ن وسمت نيح هنا ناحبسف : هلوق

 ةالص وهف ةءارقلا يف حيبست لك نأ ليواتلا يف ءاجف . 4ن و رهظت نيحو ايشعو

 . ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص . 4نوسمت نيح هلا ناحبسف : هلوقف

 «نو رهظت نيحو رصعلا ةالص «ايشعو» ةادغلا 4نوحبصت نيحو
 . رهظلا ةالص

 : ىلاعت هلوق كلذكو . اهعضاوم يف اهتاقوأ نايبو ةالصلا ضرف يف اذهف

 رجفلا ةالص راهنلا يفرط » . ليللا نم افلز و راهنلا يفرط ةالصلا مقأ»
 ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص « ليللا نم افلز و © رصعلاو . رهظلا ةالصو

 صرفو ةالصلا ضرف ىلع لدي امم لجو زع۔ هللا باتك نم اذه ريغو . ةرخالا

 عامجإو ةنسلاو باتكلا نم كلذ توبث يف فلتخي الو ، اهعضاوم ين اهتابثإو اهتاقوأ
 . ةمآلا نم نيقحللا

 امي هيف فلتخي الو باتري ال امب هلعف نم ةلي هللا لوسر ناسل ىلع كلذ تبث دقو

 ؟ كلذ توبث نم ةني هللا لوسر نع ءاج امم . هل باتكلا عستيو 4 هفصو لوطي

 هللا هب بطاخي ام لوأو © هنع نيدتهملا ةمئألا نعو هنع هتابثإو هيف هب لمعلاو هتاقوأ

 لمعلاو اهتقو روضح دنع ةالصلا رمأ يف نينم ؤملا هب هللا بطاخ ام لوأو هنع نينم ؤملا

 : ىلاعت هلوق كلذو ندبلا نع ىذألاو ض اهنم ةساجنلا ةلازإ دعب اهل ةراهطلا . اهب

 قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي
 ءوضولا ضرف يف رمألا تبثف . «نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسو ؤ رب اوحسماو
 روهط ريغب ةالص هلللا لبقي ال» : ةلي هلوقب اثح ةلت هلوسر ةنسو هللا باتكب ةالصلل

 ىتح هدودح غارفتساب هجولا لسغ ءوضولا ف ضرفلاف { «هل روهط ال نمل ةالص الو

 لوقل هنود هللا لبقي ال يذلا ضرفلا وهو هدحاو كلذ لقأو هلك لسغلا هيلع يتأي

 ال ءوضو اذه» : لاق مث ةدحاو ةدحاو ءوضولا عضاوم لسغف أضوت دقو ةلي يبنلا
 ءوضولا عضاوم لسغف ةيناث ةرم ةلي هللا لوسر أضوت مث ث «هنودب ةالص هللا لبقي

 عضاوم لسغف ةثلاث ةرم ةلَيأضوت مث ، «هلعف نمل فاك اذه» : لاق مث نيترم نيترم

 . «يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذهد» : لاق مث اثالث اثالث ءوضولا

 ه ؤام لق نمل ةدحاو ةالصلل ءوضولا ىف عىزبحت» : لاق هنأ ةبي هنع ةنسلا هذهو

 دجو اذإ ءوضوب الإ ىلصمل ةالص الف فرس عبرأو فرش ثالثو لجعتسملل ناتنثاو
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 : هللا لوقل ندبلا نع تاساجنلاو هسفن نع ىذألا ةلازإ دعب الإ ءوضو الو ءاملا

 نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلعوأ ىضرم متنك نإو او رهطاف ابنج متنك نإول
 نم نينمؤملا هب هللا بطاخ ام ريغ تاساجنلا نم ءاملاب ةراهطلاو 4 طئافلا

 ءوضولا لبق ءاملاب رهطتلا نمو 0 هب هللا رمأ امم يناعمب نوملاعلا هلقعي ايفو 0 ءوضولا

 اومميتن » هب نورهطت ءام اودبت ملو كلذك متنك نإو : لاق مث . تاساجنلا نمو

 ةلازإ دعب ءوضولا ضرف امنإف هنم 4مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ابيط اديعص
 ىذألا نم دسجلا ةراهط دعب الإ ءوضولا مكح عقي الو ءاملاب تاراهطلاب تاساجنلا

 ةنسلل نيذلا نيقحملا نم اهيلع عمتجملا ةنسلا تءاج كلذبو { تاساجنلاو

 © قحلا فلاخ نم عابتا يف ىنعم الو © نيقرافم قحلاب قحلا فلاخ نملو 0 نيقفاوم
 . قيفوتلا هللابو قحلا ةقفاوم نود رصق نم الو

 ؛ هيف انحرشو انفصو ام بسحو انركذ ام ىلع هجولا لسغ ءوضولا يف ضرفلاو
 نيديلاو هجولا لسغف . قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف» : ىلاعت هللا لوقل

 ميدقت وهو ؛ هينيبعكلا ىلإ مكلجرأو» ث نيقفرملا غارفتسا وهو ةضيرف قفارملا ىلإ ¡
 «مكسو ؤ رب اوحسماو» . نيبعكلا ىلإ مكلجرأ اولسغاو يأ ريخاتو مالكلا نم
 الو اهكرت زوجي الو ةالصلا يف ءوضو ضئارف عبرأ وهو ، ءوضولا يف ضرفلا وه اذهف
 روضح دنع اهب لمعلا بجو اذإ 5 اهنم ءيش لهج الو اهلهج عسي الو اهنم عيش كرت

 ةدحاولا نم انركذ امدعب ةالصلا يف ءوضولا ضرف كلذ نم لقأو اهب لمعلا تقو

 دحاو هيف لوقلاو ، ءاوس كلذ لكو ، هجولا يف لوقلا رمأ نم انفصو ام ىلع نيتنئالاو

 كرت نميف لوقلا نم ىضم ام ىلع دحاو هيف رمألاو هيف لمعلا الو لوقلا فلتخي ال

 هل رذع الف دمع وأ لهجب هنم ائيش وأ هانفصو يذلا اذهو اذه وهو هجولا يف ضرفلا

 وأ © ةضورفملا ءوضولا حراوج نم ةحراج اكرات كلذ ىلع ىلص اذإ هعسي الو كلذ يف
 لسغلا ةلماك ةحراجلا نوكت ال امو اهنم ريثكلا مسا هيلع عقي ام وأ ث اهنم رثكألا

 . لاقثملا رانيدلا وأ نزاولا مهردلا وأ ماهبالا رفظ لثم هيلع عقي ام وهو ث هكرتب

 ىلع وأ دمعلا ىلع كلذ كرت لهج هعسي ال هنأ هيلع عمتجملا رثألا ءاج دقو

 اكرات اذهو كلذ ىلع ىلص اذإ هل رذع الف ةلاهجلا ىلع وأ دمعلا ىلع كرت ناو ؛ ةلاهجلا

 امم انفصو ام ىلع ةرافكلاو ءوضولا غابسإ دعب ةالصلا لدب هيلعو ، ضرفلا لايكل
 انفصو ام نود كلذ نم ائيش كرت نإ امأو { ةرافكلا موزل نم هبجوي ام اذه هيلع عقي

 © ةرافك الو لدبلا هيلعو & كلذب كلهي ال هنإ : ليق دقف { لاثملا اذه هيلع عقي ام
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 كرت زاج { ةحراجلا نم ءيش كرت زاج ىتمو ، ضئارفلا نم ءيش كرت هل سيلو
 اذه ىلع اذهف © هلك ءوضولا كرت زاج ث ةحراجلا كرت زاج ىتمو ث اهلك ةحراجلا

 . هللا ءاش نإ

 وأ طلغلا دح ىلع لاثملا اذه هيلع عقي ام وهو هنم ائيش وأ ضرفلا كرت نم امأو

 ام كرتب اهماكحأ نود نم عقو دق هنأ هل نيبتف ، ةحراجلا لسغ دارأ وأ © نايسنلا
 ماكحإ دعب كلذ ىلع ىلص اذإ ةالصلا ةداعإ هيلع اذهف لاثملا اذه هيلع عقي امم هانركذ

 لاثملا اذه هيلع عقي امم انفصو امم لقأ طلغلا وأ نايسنلا ىلع كرت نإو ث هلايكو ءوضولا

 . نيملسملا لوق ضعب يف هتالص يف هيلع ةداعإ الف { ىلص ىتح

 الو دمع ىلع ضئارفلا نم عيش كرت زوجي ال هنأل ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو

 مامت نوكي الف ضرفلا لايك وهو ضرف وهو هتحراج نم هكرت يذلا اذهو ث نايسن
 . قيفوتلا هللابو هللا ءاش نإ كلذ مهفاف ؛ ضرفلا لايكتساب الإ ضرفلا

 لمعلاو 0 اهب رمألاب ةلي هللا لوسر نع ذوخأملا ءوضولا يف ةتباثلا ةنسلا امأو

 ىلع الو نيدتلا ىلع انعم كلذ كرت زوجي الف ، قاشنتسالاو ةضمضملا وهف 0 اهب هنم

 وأ دمعلا ىلع كلذ كرت نإف ث اهباوثب فافختسا ىلع الو ، ةنسلا فالخب { دمعلا

 لهجلا وأ دمعلا ىلع كلذ كرت نإو & كلاه وهو كلذ هعسي الف انفصو ام ىلع لهجلا

 { هب رومأملا كرت دقف ك فافختسالا .وأ ةنسلا فالخ وأ نيدتلا نم انقصو ام ىلع

 كلذ ىلع ىلص نإف 0 لبقتسي ايف هب لمعلا ىلإ عوجرلاو كلذ نم رافغتسالا هيلعو
 . لدبلا هيلع نإ : لاق نم لاق دقف

 . هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 نم امأو . هللا ءاش نإ هب لومعملا وهو رثكألا وه لدبلا هيلع : لاق نم لوقو
 الو ، نايسن الو ، دمع ىلع ةنسلا كرت زوجي ال : ليق دقف نايسنلا وأ أطخلا ىلع كرت

 . ءوضولا ماكحا دعب كلذ ىلع ىلص نإ ةالصلا لدب هيلعو ى أطخ

 . هيلع لدب ال هنأ رثكألا لوقلا وهو هيلع لدب ال : لاق نم لاقو
 بحتسي الف اهحسم ىلإ بدنلاب ةلي يبنلا نع رثكألا ءاج دقف نانذألا امأو

 نم ءىطخي وأ 5 اهكرتب ندي مل ام ؛ نايسن وأ دمع ىلع كرات ايهكرت نإو ث ايهكرت
 الو ©. ةمات هتالصو .، هيلع مثإ الف اهكرت ف ةنسلا ف فالخ دري ملو © اهب لمع

 بجو لمع الو هب لوقلا بجو لوق عفني ال هنأ ملعاو { افالتخا هتالص مامت ف ملعن
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 هب لمعي لماعلل مزال كلذب لمعلا نإ ملعب الإ ةالص الو ةالصل ءوضو نم هب لمعلا
 نم لمعلا نم همزلي امب لماعلا لمع اذإف ، لمعلا موزلب ملعب الإ لمع عفني الف الإو

 عفني الف 0 هنم ملعلاب لماعلا نم لمعلا ءادأ ف ةين الو لمعلا موزلب هنم ملع رغ

 © هل ةمزال اهنأ ملعي نأ دبعلا ىلعف ةالصلا ترضح اذإف { ةين الو ملع ريغب لمعلا

 نأو { اهب لمعلا هيلع بجو اذإ اهلهجب الو اهكرتب رذعي ال هنأو ز اهب لمعلا هل مزالو
 همزل دق يتلا ةالصلل مزال هل روهطلا نأو ، هللا رمأ ايك روهطب الإ زوبحت ال هنأ ملعي

 . هب لمعلا هل مزال هنأل ؛ هنم ملعب الإ لمعلا هعفني الو 0 اهب لمعلا

 ةالصلا حاتفم» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ىوري ايف رثألا ين ءاج هنأ ملعاو

 باوبأ نم دبعلا هلخدي باب لواف ث «ميلستلا اهلالحإو ريبكتلا اهمارحإو روهطلا
 ءوضولا لمكأ اذإف 5 ةينلاو ملعلا ىلع انفصو ايك ةضيرف وهو ؛ روهطلا { ةالصلا

 ةعبرأب اهيلإ موقيف © اهموزلو اهضرفب هنم ملعب اهتقو يف ةالصلا ىلإ ماق هغابسإب

 نم هتروع رتسي اممو © هئوضو لايكو ، هدسج نم ةراهطب اهيتأي هنأ كلذو ضئارف
 . هدجسم لك دنع مكتتيز اوذخ مدا ينب ايج : لاعت هلوقل ضرف وهو ث سابللا

 يتلا ةعقبلا ةراهط عم ةالصلا ين اهسبلي يتلا بايثلا ةراهط عم ةالصلل سابللا وهف

 هنم ملعب © ةبعكلا ىلإ هجوتلل ةينلا داقتعاب ةضيرف ةلبقلا لابقتسا عم ش اهيف يلصي
 . اهمسا هل ربعي نم دجي مل اذإ 5 اهانعم وأ اهمساب ةبعكلا لابقتسا موزلب

 اذإف ، ةضيرف ةالصلا ىلإ مايقلاو ، ةضيرف بايثلا سابلو ، ةضيرف ةراهطلاو
 هيلع ردق نإ مايقلا الإ هئزبي ال هنإف ، كلذ نكمأ نإ امئاق ىوتسا ةالصلا حاتتفا دارأ

 هلل اوموقو» : هلوق كلذ نم عضوم ريغ يف هللا باتك يف هضرفو & ةضيرف وهو
 لاق نم لاقف ، كلذ يف فلتخا دقف تونقلا امأو { ةالصلا ين انهاه مايقلاف نيتناق

 هلل اولص يأ (اوموق) : ىنعملا امتإو مايقلا وه تونقلاو تونقلا : مايقلا نأل مايقلا وه

 «طستلاب ىماتيلل اوموقت نأو : هلوق كلذ نمو 5 ةالصلا يف اوموق يأ 3 نيمئاق
 ةشئاع نع ىو ريام كلذ نمو ث ةالصلا يف مايقلا وه تونقلاو ، لمعلا وه مايقلاف

 . امايق اهلوطأ ىأ ث اتونق اهلوطأ ةالصلا لضفأ : تلاق اهنأ مالسلا اهيلع

 لهأ نأ كلذو © ةعاطلا وه تونقلاو . مايقلا وه مايقلا نإ : لاق نم لاقو

 هللا مهعفني الف © ةعاط ريغ ىلع مهو ةالصلا ىلإ نوموقي اوناك نايدألاو للللا

 هلل اوموقو» : لاقف نيعيطم ةالصلا يف هنل اوموقي نأ نينم ؤملا هنلا رمأف ى مهتالصب

 . ةيصعم لك نم نيبئات نيعيطم هلل اوموق ىأ . ينيتناق
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 اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإ اوناك مالسالا ءدب يف نيملسملا نإ : لاق نم لاقو

 رمأ ريغب مهتنسلأو مهنادبأ لايعتسا نم اهيف سيل ام اهيف نولمعيو نوملكتي مهو
 لامعألا عيمجل نيكرات . مهتالص ىلع نيلبقم © (نيتناق) هللا مهرمأف © ةالصلا

 ليواقألا ةلمح يفو © باوصلا يناعم ىلع جرخت باوص ليواقألا هذه لكو . اهيف

 . ةالصلا ف مايقلا صضرف تابثإ

 اذإف : هلوق كلذ نمو © انفصو ام ىلع ليواقألا تونقلا ف فالتخالا امنإو

 : هلوقو . هاتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ ةالصلا اوميقأف متتنأمطا

 (او ركذاف) انفرع ام ىلع كلذ ين ىنعملاو مكب ونج ىلعو ادوعقو امايق هنا او ركذاف

 © ادوعق اولص مايقلا اوعيطتست مل نإف ىأ © (ادوعق وأ) امايق اولص ىأ ؛ ةالصلا وه

 : هلوق كلذكو ، مكب ونج ىلع اولصف ادوعق اوعيطتست مل نإف يأ (مكبونج ىلعو)
 اذهف ةالصلا يف اذه ىنعم امنإ.هگمهب ونج ىلعو ادوعقو امايق هلا نو ركذي نيذلا إ

 هركذ لوطيو هركذ نم ريثك انرضح ال هلعل ام اذه ربغو ةالصلا ف مايقل ا ضرف عضوم

 ٠ هانركذ ول نإ

 ريغ وأ امامإ ناك © ىنثم ىنثم يهو ةماقالاب أدب ةضيرفلا ةالصلا لإ ماق اذإف

 نم كرات اهكرت نإف ث اهب لمعلاب رومأم ةبجاو ةنس يهو ةماقالا كرتي الو . مامإ

 . ةالصلا ةداعإ هيلعو & كلذ هعسي ال : لاق نم لاقف اهكرتل هنم دمعتلا ىلع لاجرلا

 . ةنسلا كرت نم هبر رفغتسيو هيلع ةداعإ ال : لاق نم لاقو

 . انيلإ بحأ ؟ لوألا لوقلاو

 . هيلع ةداعإ ال : لاق نم لاقف ؛ ايسان ةماقالا كرت نإ امأو

 . ةنسلا كرت زوجي الو ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو

 . نايسنلا ين هيلع ةداعإ ال هنأ انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 هيلعف ةماقالا عمسي ال ثيحو ءارحصلا يف ةماقالا يسن اذإ : لاق نم لاقو

 © رسح ل وق اذهو © هيلع ةداعإ الف ةالصلا ماقت ثيح رصلملا ف اهيسن نإو ث ةداعالا

 دقف ءاسنلا امأو 2 ۔ هتلا اهمحر ۔ بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبأ هعفري امم اذه اندجوو

 ةماقالا نأل نهيلع ةماقإ ال : لاق زم لاقف ، فالتخاب نهل ةماقالا نم : كلذ يف ليق
 . تاعاجلا عضوم لاجرلا ةالصل يه اغإ
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 ح (هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو) لإ ةماقالاب اهيلع : لاق نم لاقو

 . هجوت مث

 تكرت نإ امأو هللا الإ هلإ ال ربكأ هنلا ربكأ هللا : لوقت نأ اهيلع : لاق نم لاقو

 ةداعإ الو { ةماقالا اهيلع ىري نم لوق ىلع تسأ دقف نايسنلا وأ دمعتلا ىلع ةماقالا

 يف كرات هكرت نإف { ءاوس هيف لاجرلاو ءاسنلاو ةبجاو ةنس وهف هجوتلا امأو
 لوقلاو ةداعإ ال : لاق نم لاقو . ةداعالا هيلع : لاق نم لاقف ادمعتم ةالصلا

 .رثكاأاوه ةداعالاب

 ال : لاق نم لاقو ، ةداعالا هيلع : لاق نم لاقف نايسنلا ىلع هكرت نإ امأو

 . رثكأ رخآلا لوقلاو ث هيلع ةداعإ

 ىلع اهكرت زوجي الف ةالصلا ضئارف نم ةضيرف يهف 0 مارحالا ةريبكت امأو

 ٨١ كلذب رذعي الو كلذ لهج هعسي الف الهاج وأ ادماع اهكرت نمف . نايسن الو دمع

 هللا باتك نم اهضرفو © دمعلاو لهجلا ين ةرافكلاو لدبلاو ، نايسنلا يف لدبلا هيلعو

 . «اريبكت هربكو» : لوقي ثيح

 امنإو ، مارحلا يف عقو يلصملا اهربك اذإ هنأل ؛ مارحإلا ةريبكت تيمس امنإو

 نم ءيش لكو ى ةالصلا رمأ ين يتأي ام الإ { هلك لمعلاو مالكلا ميرحت انهاه مارحلا
 ةالصلا مامت ىلإ ةالصلا رمأ يف ناك ام هيتأي نأ يلصملل زوبي الف ةالصلا رمأ ريغ

 . ميلستلا اهلالحإو

 اهنإو { ةنس اهنإ : لاق نم لاقف ؛ اهيف فلتخا دقف ةالصلا ىف ةذاعتسالا امأو
 . مارحالا ةريبكت لبق

 دعب اهنأو .ى ةضيرف اهنأ انعم لوقلا حصو 4 ةضيرف اهنإ : لاق نم لاقو

 نارقلا تأرق اذإف : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق اهضرف تابثا ينو ، مارحالا ةريبكت

 مل . ةالصلا رمأ ين اذه نأ ليواتلا يف ءاجف . 4ميجرلا ناطيشلا نم هناب ذعتساف
 نم رسيت ام اوأرقافإ» : لوقي ثيح هللا باتك يف اهضرفو ةضيرف ةالصلا ىف ةءارقلا
 وهو عوكرلا مث ث ةالصلا رمأ يف اذهو هنم رسيت ام اوأرقاف» : هلوقو & ينآرقلا

 : لوقو ث ةنس عوكرلا يف حيبستلاو © ةنس عوكرلا ىلإ عوكرلا ةريبكتو ، ةضيرف
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 ين حيبستلاو ، ةنس دوجسلا ىلإ دوجسلا ةريبكتو . ةنس ث (دمح نمل هللا عمس)

 اونمآ نيذلا اهيأ اي» : هنلا لوق كلذ ضرف تابثإو ةضيرف مايقلاو { ةنس دوجسلا
 تايحتلاو ، ةضيرف ةالصلا يف دوعقلاو © ةالصلا يف كلذف . 4اودجساو اوعكرا

 © تابثإو ريسفت ريغب كلذ انرضتحاو ةنسلاو ضرفلا ركذ نم رضح ام اذهف 0 ةنس

 . هعضوم ف ضرف كلذ لك

 ةءارقلاو دح مايقلاو دح مارحالا ةريبكت نإ : ليق دقف ةالصلا دودح امأو

 هيف ايف نآرقلا ةءارقو © دح باتكلا ةحتاف ةءارق : لاق نم لاقو . ادح

 . نادح ةءارقلا

 . دح دوجسلاو ، دح عوكرلاو ، دح ةءارقلا لك : لاق نم لاقو

 دح امهاتلك ناتدجسلا : لاق نم لاقو ث دح ةدجس لك نإ : لاق نم لاقو
 . رثكألا وه لوألا لوقلاو ، دحاو

 ةالصلا يف هلك عوكرلا ةريبكتو ث دح اهلك ةالصلا يف دح تايحتلل دوعقلاو
 دوجسلا يف حيبستلاو { دح اهلك ةالصلا يف (هدمح نمل هلا عمس) : لوقو { دح اهلك

 وأ ادماع دودحلا هذه نم ادح كرت نمف ث دح هلك عوكرلا يف حيبستلاو { دح هلك

 { ادماع وأ ايسان ةالصلا دودح نم دح كرت زوجي الو ، كلذ لهج هعسي الف الهاج

 دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو هدمح قح هلل دمحلاو قيفوتلا هللابو كلذ مهفاف

 . ملسو هلاو
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 ثلاثلا بابلا

 ةالصلا ىف تاينلا ىف

 هتين ف لوقيو يوني فيك ؟ هفلخ نمب ةع اجلا ةالص ف مأ اذإ مامالا لوقي ام

 نولوقيو هفلخ نولصي نيذلا ةين نوكت فيكو ؟ ةعمجلا ةالص مج ىلصي نأ دارأ اذإ

 . مهتين يئ

 ةالص يهو هيلع هللا اهضرتفا يتلا ةضيرفلا يلصي نأ يوني مامالا نإف : لاق

 نمل امامإ ةضيرفلا ةبعكلا ىلإ هلوسرلو هلل ةعاط © ةعكر اذكو اذكو اهريغ وأ ةعمجلا

 ؛ هيلع هللا اهضرتفا يتلا ةضيرفلا يد ؤي نأ يوني هنإف مومأملا امأو ؛ يتالصب يلصي

 يلصي نأ ىون يلو ريغ ناك نإو ايلو ناك اذإ مامالا ةالصب اهريغ وأ ةعمجلا ةالص

 . ةعاحجلا ةالصب

 كلذكو . هتين يف لوقي فيكف ةعامج موقب يلصي نأ ىلصملا دارأ نإف : تلق

 . ملعأ هللاو هب ىفتكي ام مدقت دق : لاق ؟ هفلخ نولصي نيذلا ةين نوكت فيك

 هتين يف لوقيو يوني فيك ؛ ناضمر رهش مايق يف يلصملا ين لوقت ام : تلق

 رهش مايق نأ تفرع ىذلاف : لاق ؟ مامإ ريغ ناك اذإ هتين نوكت فيكو ؟ امامإ ناك اذإ

 يلصي نأ يونيو © ةلفان ةنس ناضمر رهش مايق يلصي هنأ يونيو ةلفان ةنس ناضمر

 مامالا عابتإ يوني مومأملاو ى هتالصب يلصي نمل امامإ ةنسلل ءادأ ناضمر رهش مايق

 . ملعأ هللاو هتالصب يلصي

 نأ دارأو هرقس لاح يف وهو ىلوألا ةالص هترضح اذإ رفاسملا ف لوقت ام : لاق
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 ءىدتبي فيك اعمج اهيلصي نأ دارأو ، ةرخآلا ةالص اهيلإ فيضيو اهتقو يف اهيلصي
 يلصأ : لوقي ةرخآلا اهيلإ ربو اهتقو يف رهظلا يلصي نأ دارأ اذإف ؟ هتين يف لوقيو

 ةالص اهيلا رجأ وأ فيضاو 0 نيتعكر ةرضاحلا رهظلا ةالص ةضيرف اذه يماقم ىف

 ىون اذإو ؛ هلوسرلو هلل ةعاط رفس يتالص اعمج ايهيلصا © نيتعكر ةرخآلا رصعلا
 رهظلا ةالص ةضيرف اذه يماقم يف يلصأ : لوقي ةرخآلا تقو يف ةالصو اهريخات
 هلل ةعاط رفس يتالص اعمج ايهيلصأ ةرضاحلا رصعلا ةالص ىلإ ايهفيضأ نيتعكر ةتئافلا

 ةفصلا هذه ىلع ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص كلذكو 0 ىلوألا مدقيو هلوسرلو

 . ملعأ هللاو

 ٠ هلك رهشلل ةينلا دقعي نأ دارأو ناضمر رهش رضح نميف لوقت ام : تلق

 لبق وأ هتيبم دنع ليللا لوأ يف ةينلا نوكت تقو يأو ؟ هتين يف لوقيو يوني فيك
 هلوأ نم هموص يلع ضرتفملا ناضمر رهش موصأ ؛ يوني هنإف : لاق ؟ رجفلا عولط

 نم لوق يف اذه هللا رمأ ايك ، ةدحاو ةضيرف هنم ضرتفملا يفرط غارفتساو هرخآ ىلإ
 ضعب يف رهشلا لوأ يف ةينلا نوكتو © ةدحاو ةضيرف ناضمر رهش نإ : لوقي
 بحتسيو ث ةليل لك يفاهددجي ةينلا نإف ةضيرف موي لك نإ : لوقي نم امأو & لوقلا
 رهش نم ةضيرفلا ايئاص حبصأ هللا ءاش نإ ادغ : لوقيو ، روحسلا دنع نوكي نأ

 هبو ؛ ملعأ هللاو ليللا ىلإ رجفلا عولط نم هلوسرلو هلل ةعاط ناضمر
 . باوصلل قيفوتلا

 يضقي نأ دارأو . ةرافكلاو ناضمر رهش لدب همزل نميف لوقت ايف : تلق

 اذإ ةرافكلا يف كلذكو ؟ لدبلا موص يف هتين يف لوقيو ءىدتبي فيك ةرافكلاو لدبلا

 داسف نم همزل ام لدبي نأ يوني هنإف ؟ ماعطالاو قتعلا 1 كلذ ريغ وأ اهموصي نأ دارأ

 وأ موصل ناك ناضمر رهش ةرافك هموص نأ اهل يوني كلذك 5 ةرافكلاو ناضمر رهش

 . ملعأ هللاو ماعطإ وأ قتع

 ءىدتبي فيك هفلخ نمب ةزانجلا ةالص يف مأ اذإ مامالا يف لوقت ام : تلق

 ؟ ةينلا يف نولوقيو نوئدتبي فيك هفلخ نولصي نيذلا كلذكو ؟ ةينلا يف لوقيو
 مل نإو ال مأ ةالصلا يف مامالا هب يتأي يذلا ءاعدلا عيمجب اوتأي نأ مهيلع كلذكو
 هنإف : لاق ؟ مامالا فلخ اهدحو دمحلا ةءارق مهئزجت ءاعدلا كلذب نيفراع اونوكي

 نوموماملاو ةبعكلا ىلإ البقتسم ةي هللا لوسر اهب رمأ يتلا ةزانجلا ىلع يلصي نأ يوني
 © هلوسرلو هلل ةعاط ةنس اهنأ نودقتعيو 0 مامالا عابتا تيملا ىلع اولصي نأ نووني
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 ايك ءاعدلاب نوتأيو ، دمحلا ةروس مامالا فلخ نوأرقيو 5 ةبعكلا ىلإ نيلبقتسم
 كلذ نم فرع نمو ، دمحلا ةءارق هأزجأ هنسحي مل نمو © هنسحأ نمل مامالا لعفي

 . ملعأ هللاو

 يذلا لدبلا يضقي نأ دارأو تاولص لدب هيلع ناك نميف لوقت ام : تلق

 نم همزل ام لدب يوني هنإف ؟ هتين يف لوقيو ءىدتبي فيك تاولصلا كلتو ث هيلع
 هللاو ، كلذ نم همزل ام لمكتسي نأ ىلإ اذكو اذك ةالص يهو 5 ةدساف وأ ةتئاف ةالص
 . هتدجو ام مت ؛ ملعأ

 ؛ ةالصلا دودح نم دح لك يف ةالصلا يف لوخدلا دنع ةينلا ركذ يف : ةلأسم
 يقتيو اهب ىهني ةالصلا ىري هنأو ةدابعلا ىنعمب يهف ةالصلا ف لوخدلا ٢ ةينلا امأف

 امأو ، هلل دمحلا ىنعمب هجوتلا امأو ضرفلا ءادأ ىنعمب ةماقالا يف ةينلا امأو ؛ رانلا اهب

 عانتمالا ىنعمب يهف ؛ ةذاعتسالا امأو هلل صالخالا ىنعم يهف ؛ مارحالا ةريبكت

 ىري صخشك سردلا ىنعمب يهف ؛ ةءارقلا امأو . ميجرلا ناطيشلا نم هئلاب ذوعتلاو

 ؛ دوجسلا امأو ، هلل عوضخلاو هلل عضاوتلا ىنعمب عوكرلا يف ةينلا امأو ؛ اصخش

 ؛ ميلستلا امأو ؛ هللا ىلع ءانثلا ىنعمب تايحتلا ةءارقل دوعقلا امأو هنل للذتلا ىنعمب

 ميلستلا امأو . فارصنالا ديرأو ةالصلا تمتو نيكلملا ىلع مالسلا ىنعمب نيميلا ىلع

 . (تمت) . نينمؤملا ىلع ةمحرلا ىنعمب لايشلا ىلع
 ءانب نم ةمكحلا امأ ؛ (سلاجملا) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نأ ، دوعقلاو ، دوجسلاو ، عوكرلاو 0 مايقلا : ةعبرألا لاوحألا ىلع ةالصلا

 : فانصأ ةعبرأ تاقولخملا

 . ايههبشأ امو ناطيحلاو راجشألا لثم ؛ مئاق فنص

 . عبرألا تاوذو مئاهبلا لثم ؛ عكار فنصو

 . ماوهلاك ِ نيدجاسلا ةئيه ف فنصو

 . تابنلاك نيدعاقلا ةئيه يف فنصو

 هدمحب حبسي الإ ءيش نم نإو : لوقي هارت الأ هللا دمحب حبسي مهلكو

 . «مهحيبست نوهقفت ال نكلو

 © هيف نوروبجع مهنأل هحيبست ىلع ةعبرألا لاوحألا هذه نم ءيشل باوث الو
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 باوث ةالصلا ين مايقلاب كيطعيل ةعبرألا لاوحألا هذه ىلع ةالصب هللا كرمأو هللا رمأف

 . تابنلاو مئاهبلا باوث دوعقلاو دوجسلاو عوكرلابو ، تامئاقلا
 ۔: ارعش هنمو

 اعضاوتم اتكاس دجاسملا ىف نك

 اعكار كرهظ تيلص اذإ طسباو .

 برتقاو كبر جانف تدجس اذإف
 اعشاخ كدوجس يف هنم برقلاب

 ادحاو كتالص ين كمومه لمجاو
 اعماج كمهأ امل نوكي امه .

 اظقيتم سرتحاف سوسوملا نمو
 اعراش كردص وحن انانس رذعاو

 هتاعزن نم هللاب اذوعتم
 اعماق ذوعتلا هل تيأر ينإ

 انكاس اروقو اهيف اعشختم
 اعزان رطاوخلا لك يف بلقلل

 ةثوروم ابنإف ةالصلا مقأ
 اعئاض كيعس ناك اهمقت مل نإ

 فئاخو لوبقلل جار نيب مك
 اعفاش كنظ نسح لجاو درلل

 ىتفلا نم ةالصلا تلبقت اذإو

 اعراسم كلتل نكف ةاجنلا قزر

 لهتباو عرضاف هلا توعد اذإف

 اعئاط هاعد نم ةباجإ تقح

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر)
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 عبارلا بابلا

 ةالصل أ ي ىف صالخالا

 ) ميحرلا ن ا ,0 نمحرل ا هللا مسي»

 © ةنسلاب لخديو . ناسحالاب يشميو 0 رمألاب موقي : مصألا متاح لاق

 عفريو عوضخلاب دجسيو .ک عوشخلاب عكريو ئ ليزنتلاب أرقيو ئ ميظعتلاب ربكيو

 نا ا فرعاف اهيلإ تمق ة اذإف : لاق مد ه ةمحرلاب ملسيو صالخاب دهشتيو 6 ةنيكسلاب

 ىقي دصتلا ة ههج نم ملع او ؤ كيلع لبقم وه نم ىلع لبق اف ؛ كيلع لبقم هللا

 الف : اذإو © عفرت كنأ لمأت الف تعكر اذإف { كيلع رداق & كنم بيرق هنإف

 © كلايش نع رانلاو ، كنيمي نع ةنجلا لثمو ، ضرألاب كتهبج عضت كنأ لمات
 ةق يبنلا لوق يف : ليقو © ايلصم تنك تلعف اذإف { كيمدق تحت طارصلاو

 رقتاماهيف ىأر اهيلإ ماق اذإ ناك : لاق «!ةالصلا ف ينيع ةرق لعجاو»

 ٥ انع هب

 يدي نيبو { مئاق هيلإ تنأ نم ركذتف ةالصلا ىلإ تمق اذإ : لاق مهضعب نعو
 هللا نإف © هللا رفغتساف تغرف اذإف ث اهيف كيلع يرجي ام هرك دقتعاو © فقت نم

 . امهنيب ام لضفيو ريخألاو لوألا دقعلا ركشي

 عكري الف الف ةذل امل دجوف ةءارقلا حتفتساف اليل ةالصلا لإ ماق نم مهضعب نعو

 الف ةذل دوجسلل دجو اذإ دإو {ك دجسي الو أرقي الف ةذل عوكرلل دجو اذإ دإ و دجسي الو

 برقت ىتم ء العل ١ ضعبل ليق . همزليف هيف هل حتفي يذل ١ دجول او عكري الو أرقي

 . هنع ةيهاس ريغ هركذب ةمئاق تناك اذإ : لاقف ؟ هللا نم بولقلا
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 ةالصلا ينف

 هلل دمحلا ؛ يروجابلا يرحاسلا نسحلا نب دمحم باتك نم هانجرختسا امم

 هللا نإف ؛ دعب امأ { نيعتسن هبو ث هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 ضرتفا ام ىدأ نم ىلع ىنثأو & عضوم ريغ ين هباتك يف ةالصلا هقلخ ىلع ضرف ىلاعت
 مث ؤ هللا ركذ نع عيب الو ةراجت ههلت ملو اهتيقاوم يف اهيلع ظفاحو © ةالصلا نم هيلع

 مث ث هللا ضرف امل ايد ؤم ناك يلصملا اهالص اذإ ةالصلا فيك ةيّيهيبن ناسل ىلع نيب

 ضرف ام هتمأل ةلي نيب دقف هنع ىهن امع ءاهتنالاو ةعاطلاو هيبن نم لوبقلاب قلخلا رمأ
 . مهيلع هللا

 بجي 6 لئاضفو 0 عوشخو & ننسو ، ضئارف ةالصلا ف نأ اوملعا مث

 اهنم دب ال تاولص سمخ ةليلو موي لك يف مهل ةمزال تناك اذإ اهب لمعلاو اهملع
 اموي ركذ ةلي هللا لوسر نأ رمع نب هللادبع نع يورو 0 اهلهجب رذع الو { اهلايكب
 مل نمو ةمايقلا موي هاكف هنمأو اناهربو ارون هل تناك اهيلع ظفاح نم» : لاقف ةالصلا

 يورو . «ناماهو نوعرفو نوراق عم ةمايقلا موي يتأيو رون هل نكي مل اهيلع ظفاحي
 عم ةمايقلا موي نهب ءاج نم سمخو : ةنم هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا يبأ نع

 نهعوكرو نههوجو ىلع سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نم . . ةنجلا لخد ناميالا
 لعفي ال ناكف لاق 0 اهب سفنلا بيط هلام نم ةاكزلا ىطعأو نهتيقاومو نهدوجسو

 ءادأو اليبس هيلإ عاطتسا نإ مارحلا تيبلا جحو ناضمر رهش مايصو نم ؤم الإ كلذ
 . ةبانجلا نم لسفلا : لاق ؟ ةنامألا امو ءادردلا ابأ اي : اولاق ةنامألا

 ۔: تاقبط ىلع ةالصلا يف نيملسملا عيمج اذإو ترظن : نسحلا نب دمح لاق
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 . هوكردأف كلذ ملع اوبلطف ةلي هللا لوسر نعو هللا نع اوهقف ةقبطف

 مهيلع بجي امم اريثك اوعيض دقف ث ملع ريغب دهتبحتو ةالصلا يد ؤت ةقبطو

 امو مهمزلي ايع ثحبلاو كلذ ملع بلط نع ءايحلا مهعنمي هب لمعلا
 ٠ دومحملاب وه

 مهنأل ةداعإلا مهيلع نأ ءاملعلا عيمج مهيلع دهشت ةفزاجم ةالصلا يد ؤت ةقبطو

 . اهدوجس الو اهعوكر نومتي ال

 لجرل ةقيذح لاق ى مهل نيد ال موق لصيسو : لاق هنأ دوعسم نبا نع يورو

 نيعبرأ ذنم لاق ؟ يلصت مك ذنم : لاقف ، دوجسلا الو عوكرلا متي ال يلصي هيلإ رظن
 © ةرطفلا ريغ ىلع تم ةالصلا هذه يلصت تنأو تم ول تيلص ام هللاو : لاقف ةنس

 . ةالتدمحم ةرطف

 س انلا نم فوخ وه امإف اتقو ىلص نمف اهم يلابت الو ةالصلا يلصت ال ةقبطو

 نإف بيتتسا ةالصلا كرت نم : ءايلعلا نم ريثك لاقو 0 اهكرتب رافك ءالؤهف
 . لتقالإو بات
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 سد اسل ١ ب ابل ١

 ةالصلا ضئارف ملع ركذ

 © اهلايكب الإ ةالصلا متت ال ضئارف ةالصلل نأ ۔ مكاياو هللا انمحر ۔ اوملعا

 مث { ةراهطلا كلذ لواف ، نيملسملا ءايلع رثكأ لوقو © ةنسلاو باتكلا ليلدب كلذو

 © ةالص لكل تقولاو ، بايثلا ةراهط مث ، ةالصلا يف ةروعلا رتسي امل سابللا
 يلصي يذلا عضوملا ةراهطو ، رذع نم الإ امئاق يلصملا يلصي نأو © ةلبقلا لابقتساو

 ةريبكتو ث ةالصلل ةينلاف ةالصلا يف لوخدلا دارأ اذإ مث ؛ ضئارف ةعبس يهف هيلع

 © الدتعم امئاق ، عوكرلا دعب عفرلا مث ؤ عوكرلاو ، دمحلا ةءارقو ث مارحإلا

 ىلع هيف ةالصلاو ريخألا دهشتلاو ث الدتعم نيتدجسلا نيب سولجلا مث دوجسلاو
 نمف © اهنم دحاو كرت زوجي ال اضرف رشع ةعبس هذهف ةالصلا نم ميلستلاو ةلي يبنلا
 . ةالصلا ةداعإ هيلع بجو ادحاو كرت
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 عباسلا بابلا

 ةالصلا ننس ملع ركذ

 ناذالا لثم كلذو ننسلا نم وهف ةالصلا يف ضئارفلا عم ركذي مل امو
 : كلوق لثم حاتتفالاو نيديلا عفرو ، مارحإلا ةريبكت ىوس ريبكتلا رئاسو 5 ةماقالاو
 يف كروتلاو ، لوألا دهشتلاو عوكرلا يف حيبستلاو & كدمحبو مهللا كناحبس

 هذه ضعبو © ننسلا هذه نم ائيش كرتي الأ لصم لكل يغبنيف ث ريخألا دهشتلا

 . كرات هكرت نإ ائيش اهنم نأ كلذو ؛ ضعب نم دكوأ ننسلا

 ءاسأ دق : لاق نم مهنمف ننسلا هذه نم ائيش كرت نميف ءايلعلا فلتخا دقو

 نأ طايتحالا : نسحلا نب دمحم لاق . ةداعالا هيلع : لاق نم مهنمو © ديعي الو

 نأل ديعي نأ طايتحالاف ننسلا هذه نم ائيش كرت نم : نسحلا نب دمحم لاق ث ديعي

 افلاخم ناك نإو { ةنسلل افلاخم نوكي نأ ولخي سيلف 0 هكرتل ادماع ننسلا كرت نم

 يضقت لاح ىلع اذهف © رفك ةنسلا فلاخ نم : لاق رمع نبا نع يور دقف ةنسلل

 . هللا ىلإ بوتيو ةالصلا

 د ؤم وهف اهدسفي وأ اهحلصي امم اهيف همزلي امو ةالصلا ملعب الهاج ناك نإو
 ۔ لجو زع هللا نأل © ةداعالا هيلع اذهف كرت ام ىلإ تفتلي ال هسفن ىوهت امب ةالصلل

 هللا لوسر ةفلاخمب ۔ لجو زع هللادبع نمف ث ةي هللا لوسر فلاخن ال نأ اندبعت

 الف انركذ امل يسانلا امأو 0 هيبن قح نم هيلع بجي ال فختسم صاع وهف

 . هيلع ةداعإ

 نارقلا ليلدب { ةليلو موي لك يف تاولص سمخ ةضورفملا ةالصلا نأ اوملعاو
 نيح) !نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف» نارقلا ليلد امأف © ةنسلاو

_ ٣٥ _



 ؟ (ايشعو) . حبصلا (نوحبصت نيحو) ى ةرخالا ءاشعلاو برغملا ةالص ؛ (نوسمت

 . رهظلا (نو رهظت نيحو) ؛ رصعلا

 نع يورو ةريثك لئالد اذه ريغ يفو ءاشعلا ةالص دعب نم رخآ لوقو

 تعجارف ةالص نيسمخ لع لجو زع ۔ هلا ضرف» : لاق هب يرسأ ةليل يف ةي يبنلا
 اموق يتأت كنإ) : لاقف نميلا ىلإ اذاعم ةلي يبنلا ثعب املو { « سمخ يه لاق يبر

 ! مهوعداف باتكلا لهأ نم

 نع يورو . «ةليلو موي لك يف تاولص سمخ مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعاف كلذ
 ام ينربخأ ؛ هللا لوسر اي : لاقف © ةلي يبنلا ىلإ ءاج ايبارعأ نأ هللادبع نب ةحلط

 . «ائيش عوطت نأ الإ سمخلا تاولصلا» : لاقف تاولصلا نم يلع هللا ضرتنا

 © عبرأ رصعلاو عبرأ رهظلاو © ناتعكر رجفلا ناب ءايلعلا فلتخت ملو

 اذإف ، غلبي مل نم ىلع ةالصلا بجت الو ، عبرأ ةرخآلا ءاشعلاو { ثالث برغملاو

 © مالتحالا : ءايشأ ةثالث غولبلا دحو ث ةالصلا مهيلع تبجو ةيبصلاو يبصلا غلب
 درفت نإو لجر وهف هذه تعمتجا اذإف ، تابنالا وأ ، ةنس ةرشع سمخ غولب وأ

 © تابنإلا وأ ةنس ةرشع سمخ وأ & ضيحلا وهف ءاسنلا غولب امأو ك لجر وهف ةدحاوب

 اوغلب اذإف © نينس عبس ونب مهو ةالصلا مهدالوأ اوملعي نأ ءابآلا ىلع نإ لوقأو

 لاق © قفرلاو بدألا نسحب محل يدهلا دعب اهيلع مهبرض ةالصلا نع اورصقف ارشع

 ونب مهو اهيلع مهوبرضاو نينس عبس ونب مهو ةالصلا مكدالوأ اوملع» : ةليب يبنلا
 ىصع دقف ةالصلاو ةراهطلل هدلو ميلعت نع رصق نم نإ : لوقأو © «نينس رشع

 .۔لجو زع ۔ هلا
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 نماثلا ب ابلا

 هيلع اهب وجو دعب ةالصلا كرت نميف

 هب ملع اذإ ناطلسلا ىلع بجاوو . رفك ؛ يلصأ ال : لاق ةالصلا كرت نم نإ

 تقو هدبع رمأي نأ يغبنيو © هلتق الإو مايأ ةثالث دعب ىلص نإف ، مايأ ةثالث هبيتتسي نأ

 ملف مايأ ةثالث ىضقنا اذإف ، اعيجو ابرض هبرض © لصي مل نإف ، ةالصلاب ةالص لك

 . هقنع برض لصي
 لاق دقو ض «ةالصلا كرت الإ رفكلا نيبو دبعلا نيب ام» : ةي يبنلا لاقو

 . برضلاب تومي وأ يلصي ىتح برضلا هنع عفري ال : انباحصأ

_ ٢٣٧





 عساتلا بابلا

 دعب وأ موي دعب قافأ مث مئاد نونجب هلقع ىلع بلغ نمف هوجو ىلع ةبلغلا نإف
 ةالص وأ ةالصلا تاقوأ هيلع يمغأ نمو عوفرم هنع ملقلا نأل هيلع ءاضق الف ةنس

 ةالصلا هيلع نأ ىرأ يذلاف ؟ ءاضق هيلع له 0 ءاهقفلا فلتخا دقف ، ةدحاو

 طقست الف ؟ال مأ هنع طقست له اوفلتخا هيلع يمغأ املف هيلع ىمغي نأ لثم © قافتاب

 اموي هيلع يمغأ اذإ هنأ افالتخا مهنيب ملعأ ال مهلك اوقفتا دقو ، قافتالاب ةالصلا هنع

 الف هلقع بهذف ءاودب ىوادت نمو ، موصلا ءاضق هيلع نإ رثكأ وأ ناضمر رهش نم
 تاولص وأ ةالصلا نع هلقع بهذف اركسم برش نمو ث ءاضقلا هيلعو © هيلع مثإ

 نأ هيلع ضرتفا قافأ اذإ ءاضقلا هيلعو دحلا هيلعو ، ۔ لجو زع ۔ هلل صاع وهف

 ىصع دقف هلقع بهذف امس برش نمو ، ةالصلا توف نمو ، هبرش نم هللا ىلإ بوتي
 نم ابعلو احرم ةبثو بثو نمو ث هيلع دحالو ، قافأ اذإ تاولصلا ءاضق هيلعو 0 هللا

 . مسلا براشك اهيف باوجلاف هلقع بهذف ةعفنم ريغ

 تقو ىأ ظقيتسا اذإ ءاضقلا هيلعو هيلع مثإ الف تاولص وأ ةالص نع مان نمو

 مان نمو ث ةظقيلا يف طيرفتلا امنإ مونلا يف طيرفتلا سيل» : ةلي يبنلا لاق ؤ ظقيتسا

 . كلذ الإ اهل ةرافك الو اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع

_ ٣٩٨





 رش اعلا ب ابل ١

 ةعامملا ف ةالصلا باجا ف

 رذع رسعب فلحلل ١ مزلي امو

 الإ اهنع فلختلا مهعسي ال نيملسملا ىلع ةبجاو ةعامجلا يف ةالصلا نأ اوملعا

 ناك ةعايجلا نع فلخت نمف ى ةباحصلا ليواقأو ةنسلاو نارقلا ليلدب ، رذع نم
 زع ۔ هللا لوق نآرقلا ليلد امأو © ءايلغلا دنع امومذم هنيدب افختسم 0 هلل "

 (ةيآلا) 4كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا مهل تمقأف مهيف تنك اذإو : ۔
 { اهدشأو تاقوألا مظعأ يف ةعامج اولصيلف ةلي هيبن عم اوموقي نأ نينم ؤملا هللا 7

 لوق ةنسلا هيلع تلد ام امأو ، ةعامج فوخلا ةالص هئادعأ نيع يف مهب ىلصف
 ولو ةعامج يف ءاشعلاو رجفلا ةالص نيقفانملا ىلع تاولصلا لقثأ» : لاق ةلي يبنلا
 © «نالف دهاشأ» : لوقيو سانلا دقفتي ناك مث 0 «اوبح ايهوتأل اهيف ام نوملعي

 ىلع ةالصلا لقثأ نأ» : نوعمسي مهو ةي يبنلا لوقيف دهشي مل : : هل ليق اذإف

 رما تممه دقل» : ةلتلاقو ، «ةعامج يف ةرخآلا ءاشعلاو رجفلا ةالص نيقفانملا

 مهيلع قرحاف . ةعايجلا ينعي . اهنع نوفلختي اموق يتا مث سانلاب يلصي الجر
 : لاقف ةعايجلا نع فلختلا هلأس دقو ريرض وهو موتكم مأ نبال ةلت لاقو ؤ «مهتويب

 . ةصخر نم كل ام» : لاقف 0 معن : لاقف ؟ «ءادنلا عمستأ»

 دقو الإ ةالصلا اهيف ماقي الو وذَب الو ةيرق يف ةثالث نم امو» : ةت يبنلا لاق
 دقتفا هنأ _ هنع هللا يضر ۔باطخلا نب رمع نع يورو ؛ «ناطيشلا مهيلع ذوحتسا

 الف ليللا ماق هنإ : هل ليقف هنع لأسف هلزنم يف هتيب ىلإ ءاجف رجفلا ةالص يف الجر

 ايف ، ظفح امم رثكأ عيض ام : رمع لاقف © هتتاف ىتح ةعامجلا ةالص نع مان حبصأ

_ ٤١



 نإ ايس الو ةعيض وأ ةرابت تناك نإ ايس الو ارطب وأ السك اهنع فلخت نميف مكنظ

 ةالصلا اوعاضأ : _ ىلاعت ۔ هللا لوق ىلإ عمست ملأ ؟ برش وأ لكأ ىلع البقم ناك

 . 4 بات نم الإ ايغ ن وقلي فوسف تاوهشلا اوعبتاو

 ننس نم اهنإف ، ةعامج يف تاولصلا ىلع اوظفاح : لاق هنأ دوعسم نبا نعو
 نعو . قفانم الإ ةعايحجلا نع فلختي ال هنإو ، متللضل مكيبن ةنس متكرت ولو ىدهلا

 3 راهنلا موصيو ، ليللا موقي لجر نع هلأسي ارهش هيلإ فلتخا هنأ سابع نبا
 . رانلا يف : لاق & كلذ ىلع تايف ى ةعامج رضحي الو ةعمج دهشي الو

 نع فلختلا ضيرملل حابأ ىلاعتو كابت هللا نإف ةعامجلا نع رذعلا امأو

 دنع كلذكو ةعامجلا نع فلختلا ديدشلا دربلاو ةريطملا ةليللا يف كلذكو ث ةعايجلا

 ةجاح يف لجرلاو ةالصلا ىلإ يدون اذإ كلذكو ث هلكأ ىلإ جاتحا نمل ماعطلا روضح

 : ةلي هيبن ناسل ىلع هللا نم ةصخر ةعامجلا كرت ف هل صخر دقف © لوبلا وأ طئاغلا

 : تلاق اهنا ةشئاع نعو . «ءاشعلاب اوأدباف ةالصلا تميقأو ءاشعلا رضح اذإف»

 عفادي وه الو ماعطلا ةرضح دنع مكدحأ يلصيال » : لوقي ةلي هللا لوسر تعمس

 ةدراب ةليل ناك اذإ نذؤملا رمأي ناك ةلي هللا لوسر نا رمع نبا نع يورو ث «نيثبخألا
 . مكلاحر ين اولص الأ رطم تاذ

 ةالصلل تيق اومل ١ ب اتك

 موي لك ين تاولص سمخ هقلخ ىلع ضرف هللا نأ _ مكايإو هللا انمحر اوملعا
 اهادأ نمو ث هنع تزجأ هيلع هللا ضرتفا يتلا اهتقو يف اهادأ نمف اهتيقاوم .يف ةليلو

 هلل صاع وهف رذع ريغب اهتقو نع اهرخأ نمو . ةداعالا هيلعو ث هنع زجت مل اهتقو لبق

 نيتقو ةالص لكل نأ مكايإو هللا انمحر اوملعا مث 3 اه ؤاضق هيلعو لجو زع ۔

 ىلص نمو .ث زئاجف تقولا لوأ يف ىلص نمف ث دحاو اهتقوف برغملا الإ ًارخآو الوأ
 مك ىلع فرعاف ء سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوأ نإ مث { زئاجف نيتقولا نيب

 هيلع تلاز يذلا ردقلا دعب هلثم ءيش لك لظ ريصي نأ ىلإ دودمم تقولاف . مدق

 . رهظلا تقو رخآ وهف مويلا كلذ مادقألا نم سمشلا

 تلاز يذلا مدقلا دعب هلثم عيش لك لظ راص اذإ اهتقو لوأ رصعلا تقوو

 . ءاضق اهالص ث اطرقم ناك تقولا كلذ نع ةالصلا رخأ نمف ك سمشلا هيلع
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 أطخأ دقف موجنلا ودبت ىتح اهرخأ نمف سمشلا تبرغ اذإ برغملا تقوو
 الوأ نيتقو ةالص لك ةبعكلا دنع ةلي يبنلا مأ مالسلا هيلع ليئاربج نأ كلذو

 . اعيمج نيمويلا يف سمشلا تبرغ نيح هب مأ هنإف { برغملا الإ نيموي يف ارخآو
 يتلا ةرمحلا يه قفشلاو قفشلا ةيوبيغ دنع ةرخآلا ءاشعلا ةالص تقوو

 . ليللا ثلث ىلإ اهتقو رخآو سمشلا برغم يف نوكت

 علطم نم علطي يذلا ضايبلا وهو يناثلا رجفلا علط اذإ رجفلا ةالص تقوو

 ليوط ةلبقلا راسي ىلع ءايسلا يف ضايب وهو اذه لبق رجف نارجف رجفلاو سمشلا
 رخاو مئاصلا ىلع بارشلااو ماعطلا هب مرحي الو ةالصلا هب لحت ال ضايبلا كلذف

 . سمشلا علطت مل ام تقولا

 © سانلا روضح ردق ىلع تاولصلا اولصيو اونذ ؤي نأ ةمئألا ىلع بجاوو

 رثكيو ، اورفسي ىتح اورخأ سلغب ةالصلا مهيلع قيضت سانلا نأ اوملع نإف

 ةيوبيغ دعب ةرخآلا ءاشعلا ةالص اورخ ؤي نأ ىلإ بحأ اذهو ، دجسملا يف ةعايجلا

 قيضيو ةعايجلا مهيلع لقثيف ليللا ثلث ىلإ اهو رخ ؤي الو سانلا عمتجتل ةدمب قفشلا

 . مبہب طسوتي نكلو مهتعامج لقثو سانلا ىلع

_ ٤٣ _





 رشع ى داحلا ب ايل ١

 ةالصلل تقولا ملعب دبعتملا ىلع ام

 همزلي امل املاع ناك مهدوجو دنع وأ ، كلذ ةيفيكل نيربعملا مدع دنع ةالصلاو

 . كلذ هبشأ امو ، هلعفل دصقلاو كلذل داقتعالاو الهاج وأ

 خيشلا طخب هتدجو امم ؛ هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو ؛ باتكلا نمو : ةلأسم

 اهنأ ملعو ةالصلا تقو هيلع ناح لجرو ؛ ناهلس نب ميهاربإ نب دمحم هئلادبع يبأ

 دق هنأ الإ ةنسو ةضيرف اهيف مأ ةنس اهلك وأ ةضيرف اهلك فرعي مل هنأ الإ لقأ وأ عبرأ
 © هيلع يتلا ةرضاحلا ةالصلا كلت يلصي هنأ ديري امنأو 3 يلصي ماقف © هيلع اهنأ ملع

 هنأ ؛ يعمف ؟ ال مأ نيدبعملا ىلع ارداق ناك ال مأ ايدؤم نوكيأ : تلق ث العف اهب ىتاف
 . همزلي امع العف اهب يتأ اذإ كلذ هئزجي هنإ : ليق دق

 مأ ةنس اهلك ال مأ هيلع تبجو اهنأ ملعي ملو تناح دق اهغأ ملع ولو ؛ تلقو

 ايدؤم نوكي له . العف اهب ىتأو ةرضاحلا ةالصلا كلت يلصي ماقف ؟ ال مأ ةضيرف اهلك
 . هؤم هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمف ؟ اهيف هيلع بجو ام

 ىلصف اهب دبعم ىلع رداق وهو مك فرعي مل هنأ الإ اهموزلب املاع ناك ولو : تلق
 ؟ ايدؤم نوكي له . اهيف هيلع بجو ام ايدؤم كلذب ديري امنإو رثكأ وأ يه ايك

 3 ههجو ىلع هب ىتأ اذإ كلذ هل زاج املاع هب ناك ول نا هعسي ام قفاو اذإ هنأ ؛ يعمف

 . طايتحالا وأ نايسنلا ىلع هتالص دسفت ال ةدايز هيف دازو

 رداق وهو ناح دق اهتقو نأ ملعي ملف ةالصلا تقو هيلع ناح لجرو : ةلأسم

 هيلع يتلا هتالص يهف ةالصلا تقو ناح دق ناك نإ هنأ ىلع ىلصف { هل دّبعم ىلع

 . ةجحلا قفاو اذإ ايدؤم نوكي هنأ ؛ يعمف ؟ ال مأ ايدؤم نوكيأ ، اهلثمك ىلصو

_ ٤٥ .



 ةالصلا تقو تفي مل ام هلهجب روذعم وهأ ملعي ملو هيلع ناك ولو : تلقو
 ىلع اهب ىتأ اذإو تقولا ملع لهج يف هيلع ءيش الو اهكرت هعسي مل ةالصلا تماق اذإف

 وهو ناح اذإ تقولا لهج هعسي ال مأ تقولا ةفرعم لهج ولو املاس ناك اهتقول هيرحت

 طحنا دقف اهادأ اذإف { اهتيدأت ىلع ارداق ناك اذإ . مقي مل وأ اهيلإ ماق هيلع بجي نمم

 . كلذ عيمج هنع

 ناحف . هلبق وأ مايقلا دنع بوجولا عم تقولا ةفرعم هيلع ناك اذإ : تلقو

 هيلع ةالصلا ضرفو تقولا ملعي نأ هيلعأ 3 هوتعم وأ ضئاح وأ رفاسم وهو هيلع

 © كلذ ملع فلكم الو هوجولا نم هجول كلذ ءادأ فلكي مل اذإ هنأ ؛ يعمف ؟ ال مأ

 © هملع همزلأ امل ملعلاو هب لمعلا مزلأ امل ملعلا فلك امنإو ، يدنع ملعلا فلكي مل

 . يم ايف اهلك لوصألا يه هذهو هكرت همزل أ امل كرتلاو

 مأ هتالص متي هيلع نأ ملعي ال وهو ةالصلا تقو هيلع ناح لجرو : ةلأسم

 ةالصلا يلصي نآ ديري هنأ دقتعاف ؟ ال مأ ةمات يهو . مكحلا ي هبلق نانئمطاب 0 ال

 يف هيلع يتلا يه اهيلصي يتلا ةالصلا نأ دقتعأ وأ نيحلا كلذ يف هيلع يتلا

 . نيحلا كلذ

 هداقتعا نأ ؛ يعمف ؟ ماتلا قفاو اذإ هيف املاس نوكيو دحاو داقتعا كلذ لكأ : تلق

 اهيلصي يتلا ةالصلا نأ هداقتعا نم حصأ نيحلا كلذ يف هيلع يتلا ةالصلا يلصي نأ

 رخآلاو ملعب نوكي نأ الإ ملع ريغب دهاش اذه نأل { نيحلا كلذ يف هيلع يتلا يه
 اذه ىلع مالا قفاو اذإ © هلهج وأ هملع لاح ىلع هنم جرخيل همزلي ام ىلإ دصاق

 وهف ماهلا ريغ قفاو اذإو ؛ ملعلاب كلذ يف همزلي ام لهج ولو { ملاس وهف ث داقتعالا

 . هعيضف كلذ ملع ىلع ارداق ناك اذإ ملاس ريغ

 يف حصي كلذ نأ ؛ يعمف ؟ تاينلاب الإ موقت ال يتلا ضئارفلا كلذكو : تلق

 وهو اهالص اذإ امأو ؛ كلذ وحنو اهنم همزلي ام ىلإو ث اهيلإ دصق اذإ ضئارفلا عيمج
 ايف لصألا يف ةمات ريغ يهو . ةمات ةلعل همزلت اهنأ مكحلا ين هعم ناكو اهماكحأ ملعي
 اذإو ث ةمات ريغ اهنأ ملعي ىتح مكحلا يف ملاس يدنع وهو 0 كلذ ملع يف هنع باغ

 ، روذعم ريغ وهف ملعلا لهأ دنع مكحلا يف ةمات نوكت ال لاح يف مكحلا يفاهنم جرخ

 اذإ هنيد رهاظ يف هللا هدبعت ام ةفلاخم هينغت الو © ةمات هللا دنع لصألا يف تناك ولو

 امنإو اذه ىلع يدنع يهف ضئارفلا عيمج كلذكو . هفلاخي الأ ىلع ردقي وهو ث هفلاخ

- ٤٦



 اهعطقن املاع ناك نإ هتعاط وأ هنيد يف هللا همزلأ ام عيمج ةيدأت ىلإ كلذ عيمج يف دصقي

 نإ © كلذ نم همزلي ام ةيدأت ىلع كلذ ىلإ دصقف 0 هب ملاع ريغ ناك نإ و هب ةداهشلاب

 وهو . لصالا ف هل امزال نكي مل نإ } هتاضرم ءاغتباو هللا ةدابع ىلإو امزال ناك

 . هفلاخ ملو كلذ ين قحلا قفاو اذإ ضئارفلا عيمج يف اذهب ملاس

 ىدأ دقف هل ةمزال تناك نإ اهنأ اذه ىلع اهب يتاوللا لئاسولا عيمج كلذكو

 . هلل ةعاطو هللا ىلإ برقت هنم كلذف الإو همزلي ام

 هبشأ ام تاينلا باب يف تقلع دق : فيضملاو فلؤملا ريغ لاق : هريغ لاق

 باتك لإ عجر) عرشلا نايب باتك نم ثلاثلا ءزجلا يف بابلا اذه لئاسم

 . (عرشلا نايب

_ ٤٧





 رشع ىن اثلا ب ايل ١

 اهيف ةالصلا ز وجت ال يتلا تاقوألا

 نعو .، سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعب ةالصلا نع ةني يبنلا ىج

 باطخلا نب رمع نع ثيدحلا اذهو ، سمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالصلا
 . ةلي يبنلا نع ايهريغو ةريره يبأو

 امأف { امهيف ناسنالا عوطتي الأ وه امنإ نيتقولا نيذه يف ةالصلا نع يهنلاو

 ةالصلا اضيأ كلذكو ث نيتقولا نيذه ىف اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن ةضيرف ةالص

 فلئاط تيبلاب فاط نإ كلذكو . رصعلا دعبو © رجفلا ةالص دعب زئانجلا ىلع ةزئاج

 لوسر ننس ىلع كلذ لد ماقملا دنع نيتعكر ىلصف رصعلا دعبو ث رجفلا يتعكر دعب
 . ةيتَي هللا

 نيب برغتو ناطيش ينرق نيب علطت سمشلا نإ» : لاق ةلي يبنلا نأ يورو

 نأ رجفلا ىلص نمل يغبني الف ، تاقوألا هذه يف ةالصلا نع ىهنو ، «ناطيش ينرق

 . عوطت ةالص يلصي
 اورهطتي نأ مهرمأن انإف ، سمشلا تعلط ىتح رجفلا ةالص نع مان نم امأو

 ةالص اولصيف اوميقي مث ةنسلاو رجفلا يتعكر اوعكري مث 5 ةعامج اوناك نإ اونذؤيو
 ملف هباحصأو وه مانف اولزنف هل ريسم يف ناك ةي يبنلا لوق كلذ يف ةجحلاو ث رجفلا

 ماق هرمأ مث اوعكر مث روهطلاب مهرمأ مث نذاف الالب رماف سمشلا رحب الإ اوظقيتسي
 : لاق مث ؛ «ال» : لاق دغ نم اهيضقن ؛ هللا لوسر اي : لئاق هل لاقف مهب ىلصف

 اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم . ةظقيلا يف طيرفتلا امنإ مونلا يف طيرفتلا سيل»

 ين اهلصيلف ةدكؤملا ننسلا نم ءيش هتاف زم امأو { «كلذ ريغ اهل ةرافك ال اهركذ اذإ

- ٤٩



 لاقي هباحصأ نم لجر ىلإ رظنف رجفلا ةالص نم لتفنا ةلي يبنلا نإف نيتقولا نيذه
 رجفلا يتعكر : لاقف ؟ «سيق اي ناتعكرلا ناتاه ام» : لاقف نيتعكر يلصي سيق : هل

 رصعلا دعب ةملس مأ ىلع ةلي لخدو { ائيش ةلي يبنلا هل لقي ملف ايهتيلص نكأ مل
 رهظلا دعب اهيلصأ تنك ناتعكر» : لاقف امهنع ةملس مأ هتلأسف نيتعكر ىلصف

 . «ايهتيلصف امهتركذف دفولا ايهنع ينلغشف

 اهنم ملس اذإف هتالص يف يضمي هنإف هتالص يف وهو اهركذف ةالص يسن نمو

 نع موق هدنسأ دقو © رمع نبا نع يور اذك . ةالصلا هذه داعأو اهيسن يتلا ىضق

 . ملعأ هللاو ةلي يبنلا نع رمع نبا

 اولص دق سانلا نأ نظو ادرفنم ةرخآلا ءاشعلا وأ برغملا وأ رهظلا ىلص نمو

 © ىلوألا هضرفو ةعامجلا كلت عم يلصي نأ هرمأن انإف ةالصلا كلت ماقي دجسمب رمف

 رجفلا ةالص تناك نإو ث درفنملا ىلع ةعاحجلا لضفل ةضيرف ىلوألاو ةلفان هذه نوكتو

 ةباي يبنلا نأل ؛ مهعم يلصي نأ هل حبي مل ادرفنم ىلص اذإ مهعم يلصي الف رصعلاو

 دعب ةالصلا نع ىهنو ، «سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعب ةالص ال» : لاق

 وأ خأ ةرايز وأ ملع بلط لثم ةجاحل دجسملا لخد نإف ڵ سمشلا برغت ىتح رصعلا

 ةلفان هذه نوكتو { مهعم اهيلصي نأ هرمأن انإف ةالصلا تميقأو ث ةزانج راظتنا

 . ةضيرف ىلوألاو

 ليق ؟ الوأ هل حبي ملو يلصي نأ تاقوألا هذه يف هيلع بجي مل : لئاق لاق نإف

 . ةي هللا لوسر ةنسل : هل

 ةلي هللا لوسر دهش : لاق ؛ هدج نع هيبأ نع دوسألا نع ديز نب رباج ىور
 هتالص ىضق الف ء ىنم دجسم فيخلا دجسم يف رجفلا ةالص مهعم تيلصو ::لاق

 ام» : لاقف ايهصئارف دعرت اهب اعدف هعم ايلصي مل موقلا رخا يف نيلجرب وه اذإ

 ىف اتيلص اذأ العفت الف» : لاق . انيلص انك انإ : الاق ؟ «انعم ايلصت نأ اركعنم

. «ةلفان ايكل اهنإف مهعم ايلصف ةعامج دجسم اتيتأ مث ايكلاحر



 رشع ثلاثلا ب ايل ١

 هماكحأو ناذألا ىف

 { ةالصلا ننس نم ةنس ةالصلاب ناذألا نأ مكايإو هللا انمحر اوملعا

 يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ۔ لجو زع ۔ هللا لاق ، نآرقلا يف لصأ ناذأللو
 ةالصلا ىلإ مستيدان اذإو » : رافكلا هب مذ ايف لاقو & ةعمجلا موي نم ةالصلل

 . ابعلو اوزه اهوذختا

 نهل نذؤي الف تاولصلا نم ننسلا امأف ، ةضيرفلا ةالصل الا ناذألا نوكي الو

 نذأ نإو ث ةراهط ىلع نذؤملا نوكي نأ بحأو فوسكلاو نيديعلا ةالص لثم كلذو

 دق { ةالصلا تاقوأب املاع انذؤم اوذختي نأ سانلل يغبنيو ، كلذ هازجأ رهاط ريغ
 انيمأ نوكي نأ نذؤملل يغبنيو . هناسل حلصيل { ملعلا لهأ نم ناذألا ملعت

 لوخد لبق نذأ نإف © تقولا لوخد دعب الإ ةالصلل نذؤي نأ زوجي الو ، احلاص

 لوقل ليلب اهل نذؤي نأ زئاج رجفلا نأ الإ { ناذألا داعأو ، هزجي مل تقولا

 . «اوبرشاو اولكف ليلب نذؤيل الالب نإ» : ةلي يبنلا

 هينعي ايف ريسي ءيشب هناذأ ف ملكت نإف هناذأ ف ملكتي ال نأ نذؤملل بحتسيو

 لبقتسيو امئاق نوكي نأ يغبنيو ؛ ناذألا داعأ مالكلا هب لواطت نإو 0 سأب الف

 © غايسلا ىلإ رظنيو هتوص عفريو ث هينذأ يف نيتبابسلا هيعبصا عضيو ث ههجوب ةلبقلا
 يح) غلب اذإف © هنيمي نع ههجو رادأ ، (نيترم ةالصلا ىلع يحر : هلوق ىلإ غلب اذإف
 . .ههجو ءاقلت ناذألا مامت ىلإ داعأ مث ، هراسي نع ههجو رادأ (حالفلا ىلع

 . أزجأ ةعامجلا نذؤم نذأ اذإف © لفسأ ميقيو ةرانملا يف نذؤي نأ ةنسلا نمو
{ زئاجف مقي ملو ىلص نمف © ميقي نأ رايتخالاو & ناذأ ريغب ىلص ةعامجلا هتتاف نمف



 ماقأو اهل نذاف اهتقو جرخ ىتح ةالص هتتاف نمو . رايتخالا كرت دقو

 . سأبالف

 ناسنالا راتخا امهيأف { لالب ناذأو ، ةروذحم يبأ ناذأ : نيهجو ىلع ناذألاو

 ةرشع عست ناذألا ي هللا لوسر ينملع : لاق ةروذحم يبأ نع يورو ث سأب الف

 الإ هلإ ال نأ دهشأ . ربكأ هللا ربك هللا ربكأ هللا) : ةملك ةرشع عبس ةماقإلاو ةمل ةملك

 لوسر ادمحم نأ دهشأ . هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ .

 نيترم هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ . نيترم هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقي مث . هللا

 هللا الإ هلإ ال . نيترم ربكأ هللا . نيترم حالفلا ىلع يح . نيترم ةالصلا ىلع يح

 يراصنألا ديز نب هللادبع هار يذلا وهو سانلا هيلع ام وهف لالب ناذأ امأو . (نيترم

 . هب نذاف الالب ةلت يبنلا رماف مونلا يف

 ةالصلا ماقأ اذإو ، اجاردإ اهجردأ ماقأ اذإف هناذأ يف لسري نأ نذؤملل بحأو

 ناك نإو ، الايش الو انيمي هتماقإ يف تفتلي ملو ث ةماقالا نم غرفي ىتح شعي ملف

 ىتح نذؤي ال نكلو موتكم أ نبا ةي يبنلل نذؤي ناك دق { ساب الف اريرض نذؤللا
 . لخددق تقولا نأ ةقثلا هربخي

 هللا ركذل ايظعم ث هللا ىلإ ايعاد نوكي نأ هناذأ يف دقتعي نأ نذؤملل بحأو

 ۔ لجو زع ۔ هللا هناذأب ديريو ؛ هدهج هتوص نم عفريو ث هناسلو هبلقب ۔ لجو زع
 ةمئألاو نينذؤملل اعد هنأ ةلي يبنلا نع يور هنأل ؛ ةعمس الو ءاير هب ديري الو

 نع يورو «نينذؤملل رفغو ةمئألا هللا دشرأف نمتؤم نذؤملاو نماض مامالا » : لاقف

 لوسر تعمس ينإف كتوص عفراف تنذأ اذإف : لجرل لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ

 هل دهش الإ & نج الو سنإ الو رجش الو ردم الو رجح هعمسي ال» : لوقي ةلي هللا

 موي هل رفغي نذؤملا» : لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع ةريره يبأ نع يور ؛ «ةمايقلا موي

 ةمايقلا موي سانلا نولضفي نونذؤملا : لاق هنأ رمع نبا نع 0 «هتوص ددم ةمايقلا

 هعاتسا نوكيو ث ءيشب هنع لغتشي ال نأ ناذألا عمس نمل يغبنيو { مهقانعأ لوطب
 هللا ركذ اذإ هنأل ، ةمينغلا ربكأ نم ناذألل هعاتسا لعجب هلل ايظعم هللا ركاذ ناذألل

 ركذلو » : لاقو ه“مكركذأ ينو ركذأ » : ۔ لجو زع ۔ هللا لاق . هركذ لجو زع ۔
 الف نذاف الالب رماف ةي هللا لوسر عم انك : لاق ةريره يبأ نع يور ؛ ربكأ هللا

 رمع نب هللادبع نعو «ةنجلا لخد انيقي لاق املثم لاق نم» : ةلي هللا لوسر لاق تكس

 نم هناف يلع اولص مث لوقي املثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ» : لاق ةي هللا لوسر نأ

_ ٥٢ _



 . «ةنجلا ىن ةلزنم اهنإف ةليسولا هللا اولأساو ارشع اهب هيلع هنلا ىلص ةالص يلع ىلص

 مهللا ءادنلا نيح لاق نم » : ل هللا لوسر لاق : لاق هللادبع نب رباج نعو

 دومحملا ماقملا هثعباو ةليضفلاو ةليسولا ادمحم تآ ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا بر

 . «ةمايقلا موي ةعافشلا هل تلح الإ هتدعو يذلا

 لاق : لاق كلام نب سنا نع يور 6 ةماقالاو ناذألا نيب ءاعدلا بحأو

 : لاق ؟ لوقن اف : اولاق 6 ,ةماقالاو ناذألا نب دري ال ءاعدلا » : : هللا لوسر

 . ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا هللا اولأسا

 الو © ةالصلا ضئارف نم ةلبقلا لابقتسا نأ مكايإو هللا انمحر اوملعا مث

 نم الإ ©} ةلبقلا البقتسم الإ ةدجس دجاس الو . ةلفان الو ةضيرف يلصملل زوجحم

 ناك ثيحف ةلبقلا هنكمت مل نإ ةدراطملا دنع فوخلا ةدش لاح يف رذعلاو ، رذع

 . ةلبقلا البقتسم ريبكتلاب ةالصلا ءىدتبي نأ الإ { ههجو

 ةالصلا هيبن ىلع ضرف امل لجو زع ۔ هللا نأ مكايإو هللا انمحر _ اوملعا مث

 هللا هغلبف ، ةبعكلا ىلإ يلصي نأ بحي ةلي يبنلا ناكو ، سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا تناك

 اهاضرت ةلبق كلنيلونلف ءاسلا ف كهجو بلقت ىرن دق ط : هيلع هللا لزنأف بحأ ام

 . هتمألو هل ةلبق تراصف مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف

 هنأ بلغألا ىلع ىلصف { ملظم ليل وأ ميغ موي ةلبقلا ةباصإ يف دهتجا نمو
 هنأ هيلإ بهذأ ىذلاف هيف ءايلعلا فلتخا دقف 0 ةلبقلا ريغل ىلص هنأ ملع مث بيصم

 نع يورو 4 هيلع نكي مل ضقي مل نإو ، طوحأ وهف ةلبقلا ىلإ ءاضقلا ىرحت نإ
 6 ةلبقلا فرعن ملف ةملظم ءادوس ةليل ف لتك هلللا لوسر عم انك : لاق ةعيبر نب رماع

 ريغ ىلع نحن ذإ انحبصأ املف . اهيلإ يلصيف اراجحأ هيدي نيب لعجي انم لجر لعجف
 برغملاو قرشملا هلو » : -لجو زع ۔ هللا لزنأف ةلي هلا لوسرل كلذ انركذف ةلبقلا
 . هللا هجو مثف اولوت اهياف

 ميغ انباصاف ةيرس ين ةلي هللا لوسر عم انك : لاق هللادبع نب رباج نعو
 ةلبقلا ريغل انيلص دق نحن اذإف ةدح ىلع انم لجر لك ىلصف ةلبقلا يف انفلتخاو انريحتف
 تركذ ام ىلع ىلص اذإ هنإ : لوقو ث ةداعالاب انرمأف ش ةي هللا لوسرل كلذ انركذف

 هنإف ةلبقلا ريغ ىلع ىلص هنأ ملعف سمشلا تعلط مث يرحتلا ىلع هتالص ضعب

. هيلع يقب ام متيف ةلبقلا ىلإ فرحني



 لوسر ةنيدم ةنيدملاب ناك اذإ همكحف ةعلاط سمشلاو ةلبقلا ملعي نأ دارأ نمو

 ةدلبو ث ةرصبلاو ، لبجلا دلبو © ناسارخو قارعلا ءاقلت ىلإ اهيحاونو :كي هللا
 نع سمشلا قرشم لعجيف اهءارو امو اهلوح امو اهيحاونو رصمو . ماشلاو ةريزجلا
 اهءارو امو اهلوح امو نميلاب ناك اذإو © امهنيب ةلبقلا نإف © هنيمي نع برغملاو هراسي
 دقف كلذ لعف اذإ هن ف ، هراسي نع برغملاو هنيمي نع سمشلا قرشم لعجيف
 . ةلبقلا باصأ

 ةنسلاو ث «ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام» : لاق هنأ :الي يبنلا نع يورو

 نم وندي نأ ةنسلاو 5 هيدي نيب رمي نم عنمت ةلبقلاك نوكت ةرتس ىلإ يلصي نأ يلصملل

 هبصني ءيش ىلع ردقي مل نإف هدوجسو هعوكر رادقم اهنيبو هنيب نوكي ىتح ةلبقلا

 لالهلاك طخلا لعجي نأ رايتخالاو ، ضرألا ىف اطخ طخيلف 0 هيدي نيبو ههجو ءاقلت
 . كلذ ءارو نم رم ام هرضي ال مث { ةلبق هنأك نوكيف

 هيدي نيب لجرلا عضو اذإ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع هللادبع نب ةحلط ىورو

 ريعبلا ىلع نوكت ةبشخ يه لحرلا ةرخؤمو ، كلذ ءارو ام هرضي الف لحرلا ةرخؤمك
 اذإ» : لاق ةلي يبنلا نع ةريره وبأ ىورو ث هنم لقأ وأ اعارذ بكارلا اهيلع ءىكتي

 دبي مل نإف اصع بصنيلف هعم نكي مل نإف ائيش ههجو ءاقلت لعجيلف مكدحأ ىلص

 { ةلي يبنلا نع يؤر دقو . «ءاسأ دقو ةيضام ةالصلاف ةلبقلا ىلإ هنأ الإ اطخ طخيلف

 نيب رم ام عطقي ال يلصملاو © ةبرحلا هبش ةزنعلاو اهيلإ يلصي ةزنعلا هل بصنت تناك
 يردخلا ديعس يبأ نع يور دقو 0 ةميهب الو يبص الو ةأرمإ الو لجر نم هيدي
 هيدي نيب رمي ادحأ عدي الف يلصي مكدحأ ناك اذإ» : لاق ةلي هلا لوسر نإ : لاق

 لوسر نع ينهجلا دلاخ نب ديز نع يورو . عاطتسا ام هسفن نع يلصملا أرديلو
 افيرخ نيعبرأ فقي ناكل هيلع ام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول» : لاق هنأ ةلي هللا

 وأ اموي افيرخ نيعبرأ يردأ ال) : لاق ثيدحلا يف «هيدي نيب رمي نأ نم اريخ

 . (ةنس وأ ارهش

 ةأرملاو راحلا ةالصلا عطقي» : لاق هنأ ةل يبنلا نع ديز وبأ ىور دقو

 دقف بلكلا امأو ى ةأرملاو رايحلا نع خوسنم ثيدح اذهو ث «دوسألا بلكلاو

 الو . ةالصلا داعأ دوسأ بلك هيدي نيب رم اذإ يلصملل يغبنيف هيف ءالعلا فلتخا

 . هنع ى هنإف نوثدحتي ةعامجلا ىلإ يلصملا يلصي
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 رشع عبارلا بابلا

 دجاملا ءانب يف

 © اهلضف نيبو © اهنأش مظعف هباتك يف دجاسملا ركذ ۔ ىلاعتو كرابت هللا نإ
 اهيف هل حبسي همسا اهيف ركذي و عفرت نأ هللا نذأ تويب يف » : لاقف اهترايع ىلع ثحو

 هللاب نما نم هللا دجاسم رمعي امنإ ط : لجو زع لاقو . هلاجر لاصآلاو ودفلاب

 ضعب نم لضفأ اهضعب دجاسملا نأ ةلي هللا لوسر نيب مث 3 (ةيآلا) يرخآلا مويلاو

 . مارحلا دجسملاو اذه ىدجسم دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» : هلوقل

 اذه يدجسم يف ةالص» : ةلي يبنلا لاقو ك سدقملا تيبلا ينعي 0 «ايليا دجسمو

 . «مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس ايف ةالص فلأ نم لضفأ

 { سدقملا تيب يف انتفا ؛ لوسر اي تلق : تلاق ةلي يبنلا ةالوم ةنوميمو

 ٨ «هريغ يف ةالص فلأك هيف ةالصلا نإف هيف اولصف هوتيإ رشنملاو رشحملا ضرأ» : لاق

 نم ةالص نإف هيف جرسي اتيز هيلإ دهيلف» : لاق ؟ هيلإ لمتحي نأ قطي مل نم : تلق
 . «دجاسملا عاقبلا ريخ نإ» : ةلي لاقو { «هيف ىلص نمك ىدهأ

 © «ةنحلا ف اتيب هل هللا ىنب ادجسم ىنب نم» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يورو

 ولو هلل ادجسم ىنب نم» : لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع قيدصلا ركب وبأ ىورو
 : كي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ ىورو ث «ةنجلا يفاتيب هل هللا ىنب ةطق صحفم
 . «ةخجلا ين اتيب هل هللا ىنب هيف هللا دبعي اتيب هلل ىنب نم»

 هل هركيو ، ركذلاو ةالصلل اعساو اديج نوكي نأ اتيب هلل ىنب نمل يغبنيو
 زع يورو © فرشلاو صجلاو جدانسلاب شوقنلاو ةرفصلاو ةرضخلاب قيوازتلا
 اهفرخزأ : سابع نبا هل لاق «دجاسملا دييشتب ترمأ» : لاق ةلي يبنلا نع سابع نبا
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 اوفرخز الإ طق موق لمع ءاس ام» : ةلي هنع يورو ؟ ىراصنلاو دوهيلا اهتفرخز ايك
 اوقلأ : لاقف ةحرب دجسملا : ناك : لاق هنأ نافع نب نايثع نع يورو «مهدجاسم

 دجسم ىلع رم هنأ بلاط يبأ نب يلع نع يورو 4 يلصملا لغشت اهنإف هذه

 رمأف ةفحجلاب فرشم دجسم ىلع رمع نبا رمو ، ةعيب اذه : لاقف فرشم

 . تيقلاف اهب

 نأ اهتارمع امتإو & سانلا هلعفي امم وه سيل دجاسملا ةرايع نأ ىلع لدي اذهف

 { دودحلا ةماقإ نعو . ءارشلاو عيبلا نعو تاموصخلاب تاوصألا عفر نع ناصت

 نايبصلا روضح نعو { ينعي ال ايف ضوخلاو مالكلا يف طغللا نعو تاعانصلا نعو
 ىسكتو ض ملعلا ةسرادمو 0 نارقلاو ركذلاو ةالصلاب رمعتو { نيناجملا نعو
 :هنكمي مل نمو 0 كلذ بحأ نمل دايجلا رصحلا ىسكتو ىذقلا اهنم جرخيو ، فظنتو
 دنع الإ اهباوبأ قلغتو ، سانلا ةالصل اليل اهيف جرسيو ث ةنس هنإف ىصحلا لعج

 . ةالصلا تاقوأ

 ىتح يتمأ روجأ تضرع» : لاق ةلي يبنلا نع كلام نب سنأ نع يورو

 موي سنك نم» : لاق ةلي يبنلا نع ةشئاع نعو ، «دجسملا نم لجرلا اهجرخي ةاذقلا
 : لاق دهاجم نع يورو " «ةبقر قتع هيدل ناك نيعلا يذقي ام ولو دجسم نم ةعمجلا
 : ةلي هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةريره يبأ نع © نيعلا روحل اروهم دجسملا حسك

 سنأ نع يورو . قيقعلا ينعي © «كرابملا يداولا اذه نم اندجسم اوبصخأ»
 كلام نب سنأ نع . اهنفد اهترافكو ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا : لاق هنأ كلام نب

 هكحف ماقف ههجو يف ىأر ىتح كلذ هيلع قشف ةلبقلا يف ةعاخن ىأر ةلي يبنلا نأ

 قصبي الف _ لجو زع هبر يجاني وهو هتالص يف ماق اذإ مكدحأ نإ» : لاقو © هديب

 قصبف هئادر فرط ذخأ مث «ىرسيلا هيمدق تحت وأ هراسي نع نكلو هتلبق يف مكدحأ

 . «اذكه لعفي وأ» : لاق مث ضعب ىلع هضعب در مث هيف

 اقاصب ىأر ذإ دجسملا يف يشمي ناك ةلت يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع يورو
 ورمع نع يور ‘ ابيط وأ انارفعز هناكم لعج مث هحسم وأ هكحف هرادج ف

 وأ دجسملا يف ءارشلاو عيبلا نع ىهن هي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب
 . ةلاضلا هيف دشنت

 نعو 0 «دجاسلملا ف دودحلا ماقت ال» : لاق هت هنلا لوسر نأ سابع نبا نع

 مكنايبص مكدجاسم اوبنج» : كي هللا لوسر تعمس : لاق عقشاألا نب ةلئاو
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 اماف «عمجلاب اهورمجو مكفويس لسو مكتاوصأ عفرو مكعيب مكءارشو مكنيناجمو

 © ةحصلا ين عنمي الف نونجملا قافأ اذإو { عنمي الف نآرقلا ةءارقل هلهأ هلخدأ يبصلا

 هبشأ امو ءاسنلا ركذ هيف هوركم رعشو ادحأ هب وجهي امم ءاملعلا همذي ايف رعشلا لاق نمو

 قيوشت هيف رعش وأ { مالسالا هيف حدمي رعشلا لاق نم امأو © هنع هلئاق ىهنيف كلذ

 نإ» : ةلي يبنلا نعو © هللا ةعاط ىلع هلئاق هب ثحي وأ ث رانلا نم ريذحت وأ 0 ةنجلا

 . رعشلا هيف لوقي اربنم ناسحل ةي يبنلا ىنبو © «ةمكحل رعشلا نم

 : فانصأ ةثالث ىلع ىضم ايف دجاسملا تناك : لاق زيزعلادبع نب رمع نع

 © هللا ىلإ هب جورعم ركذ ف فنصو . عطاس رون هللا نم مش مهتالص ف فنص

 قاوشألا هيديو رودلا هتبقارم ءوسلا فولخ ىلإ كلذ لقتناف ، ملاس تكاس فنصو
 نوهكفتي 6 مهتوص محازمو  مهضوخ نداعم دجاسملا تراصف . مهدجاسم لإ

 . ةميمنلا اضعب مهضعب ديفيو 0 ةبيغلا

 ةداتق نع يور 8 نيتعكر هيف عكري ىتح سلجي ال نأ دجسملا لخد نمل يغبنيو
 لوسر لاقف تسلجف 0 سانلا ينارهظ نيب ةلي هللا لوسرو دجسملا تلخد : لاق

 © هللا لوسر اي ىلب : تلقف ؟ «سلجت نأ لبق نيتعكر عكرت نأ كعنم ام» : ةي هللا

 ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» : لاقف سولج سانلاو اسلاج كتيأر ينإ

 مكدحأ لخد اذإ» : لاق ةق يبنلا نع هللادبع نب رباج نعو . «نيتعكر عكري

 . «نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف دجسملا

 ىلص اذإ هنأ يلصملا ملعيل مث هنع ىناوتي الو كلذ هسفن مزلي نأ ملسملل يغبنيف

 . ةفيرش الاصخ هيف عمج

 . تويبلا رئاسك هلعجي مل اذإ _ لجو زع ۔ هللا تيبل ميظعت هنأ : اهنم

 . هب رمأ ايف هنلا لوسر ةعاط ؛ ةيناث

 نم برق دجس اذإف هبرل جانم يلصملا نأو ةالصلا لضفل ؛ ةثلاثو
 . ميركلا هالوم

 ةالصلاب ادب اذإ هل توجر ايندلا جئاوح نم ةجاح ءاضقل هلوخد ناك نإو

 نم هتجاح ناك نإو . رايتخالا هل نسحيو 0 هتوعد بيجيو - لجو زع هللا لجع
 عاطأو هيبن مظع اذإ هلمأ هالوم هغلبي نأ توجر ةالصلا حتفتسا مث ةرخآلا جئاوح
. لي هللا لوسر





 رشع سم اخا ب ايل أ

 ةالصلا اهيف زوجت ال يتلا عاقبلا

 عضاوملا ينالإ مهتكردأ ثيح ةالصلا ةلي هيبنل حابأ _ ىلاعتو كرابت هللا نإ مث
 دحأ اهطعي مل اسمخ تيطعأ» : ةي يبنلا لاق { اهيف ىلصي ال نأ اهنع ىهن يتلا

 نم لجر اميأف ادجسمو اروهط ضرألا ىل لعجو رهش ةريسم بعرلاب ترصن : يلبق
 © لزنمو دجسم نم ةرهاط ضرأ لكف ثيدحلا ىلعف & «لصيلف ةالصلا هتكردأ يتمأ

 نم ناك ام الإ { ةزئاج اهيف ةالصلاف { ةسينك وأ ، ريد وأ ةعيب يف وأ لبجو لهسو
 اهيلع يلصي ضرأ لكو { اهلهأل ملظلا لجأ نم ةهوركم اهيف ةالصلاف بصغ ضرأ
 . ةلطاب ةالصلاف يلصملا اهيلع ماق اذإ ةساجن اهيلعو يلصملا

 : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور هنإف ، ةالصلا هيف زوجت ال ام ءانثتسا امأو

 ءيش هرضي مل ةلابقلا ريغ ىلع ىلص نإو . «ةربقملاو مامحلا الإ دجسم اهلك ضراألا»

 ةالصلا زبت مل ةربقم اهنأ ملع ضرأ لكو 0 هريغو ةراهطلل هايملا ترج ام مايحلا نم
 يف ةالصلا نع لئس هنأ ةلق يبنلا نع يورو ث هرضي مل ةربقملا برق ىلص نمو 0 اهيف
 ين ةالصلا نع لئسو . «ناطيشلا نم اهيف نإف اهيف اولصت ال» : لاقف لبالا كرابم
 . بزاع نب ربلا هاور اذه «ةكرب اهنإف اهيف اولص» : لاقف © منغلا ضبارم

 يف ةالصلا مكتكردأ اذإ» : لاق هنأ ةي يبنلا نع لقعم نب هللادبع نع يورو
 اذإو ، «اهنم اوجرخاف لهالا ناطعأ يف ةالصلا مكتكردأ اذإو اهيف اولصف منغلا حارم
 هريغو لمجم وأ خوسنم هنأ ليلدب الإ هفالخ زب مل ةلي هلا لوسر نع ثيدحلا تبث

 ىلصي ال ثيدحلا اذه ىلعف ، لمجملا ىلع يضقي رسفملا نأل © رسفملاب ذخؤيف ، رسفم

 امأو ، هيف تيبتو © هيلإ يوأت يذلا عضوملا وهو ، اهحارم يف الو ، لهالا ناطعأ يف
 :. هب سأب الف افقو هيف تفقو عضوم
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 > ةغوبدملا ةورفلاو ريصحلا ىلع ىلص ةت يبنلا نع ةبعش نب ةريغملا ىورو

 ناك دقو ، كلذك سابعلا نبا ىورو ث طاسب ىلع ىلص ةلي يبنلا نع رباج نعو

 نإو زجي مل ةساجن هيلعو طاسب وأ ريصح ىلع ىلص نإو ث ةربحلا ىلع يلصي ةت يبنلا
 هرضي مل هنم رهاطلا عضوملا ىلع يلصي يلصملاو © هنم بناج ىلع ةساجنلا تناك
 . لاجرلا ىلع مرحم هنل ؛ ءاسنلل زئاجو 5 لاجرلل جابيدلاو ريرحلا ىلع ةالصلا هركتو

 ىلع ةالصلا هركو ث هنع ىجن امب ميركلا هالوم ىلإ برقتي نأ دبعلل يغبني الو
 نع يهنلا امتإو © ليثامت اهيلع ناك اذإ طسبلا يف صخرو 0 ةروص ليثامت هيف طاسب

 اهيلع ىلصف ريصح اهيلع طسبف سجن اهباصأ دق ضرألا تناك اذإو ث روتسلا
 . سأب الف

 نم الإ انايرع يلصي نأ لصمل زوجي الف { ةالصلا ضئارف نم سابلل رتسلاو
 ىتح ةالصلا يف ايهتروع رتس نم امهيلع ام املعي نأ ةأرملاو لجرلا ىلع بجاوو ، رذع

 © ةالصلا ريغو ةالصلا يف اذه رتس هيلعف { ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم لجرلا ةروعو
 تسيلو ، كلذ هزجي مل ليلقلا لقأ ناك ولو ةبكرلا ىلإ ةرسلا نود ام هنم فشكنا نإو

 يف لجرلا ىلص نإو ث ةبكرلا الع ام نكلو ث ةبكرلا الو { ةروع اهسفن يف ةرسلا
 ناك نإف ، ةنسلا اذكه . هزجي مل هرزي مل نإف ، هرزي نكلو . هازجأ صيمق

 صيمقلا ناك نإو . هأزجأ رزئم وأ ليوارس هتحت ناك نإو ث هزبي مل فشي صيمقلا

 ناك نإو ث هزجي مل هتروع هنم نيبت عكر وأ ماق اذإ اقتف وأ اقورخ هيف نأ: الإ فشي ال

 لمتشا نإو ث هأزجأ حساف رازإ ين لجرلا ىلص نإو ، هرضي مل عضوم ريغ يف قرخلا
 هيف وأ فشي ناك نإو هأزجأ هقنع ىلإ ايهدقعو هيبكنم تحت نم رززالا ينرط جرخأو
 . هريغ ال انركذ ام بسح ىلع صيمقلا مكح همكحف قورخ

 روظحمو « ءيش هنم هقتاع ىلع سيل بوث ف مكدحأ يلصي الو» : ةلي يبنلا لاق

 نأ لجرلل لحي ال كلذكو هسبل مارح هيلع هنأل جابيدلاو ريرحلا سبلي نأ لجرلا ىلع

 نأ هل لحي الو ، لجرلا رفعزتي نأ ةي يبنلا ىهن ؛ نارفعزلاب اغوبصم بوثلا سبلي

 يلصيو ى زقلاو فوصلاو زخلاب يلصي نأ لجرلل حابمو 5 هنع ىهن امي هئلا ىلإ برقتي
 . هريغ ىلع هضعبو هيلع هضعب بوث يف يلصيو ث هلهأ هيف عماج يذلا بوثلاب

 ةالصلا داعأ ةساجن هيف ناك نإف { ارهاط الإ نوكي ال هيف ىلصي انلق ام عيمجو
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 رهاطلا يف ىلصف ةساجن هضعب ين اعساو ابوث ناك نإف ، ملعي مل وأ ةساجنلاب ملع اذإ

 طاسبلا ىلع ةالصلا تحبأ دقف:لاق نإف ث هزجي مل ةساجنلا هيف ضرألا يف يذلاو هنم

 ىمسي اذهو هيف فالخ ال كلذ : هل ليق هنم رهاطلا ىلع ىلص اذإ ةساجنلا هيلعو
 هركو . هزجي مل هبوث يف ةساجن لمح نمو هل لماح وهف { هلاوزب لوزي بوثلل اسبال

 . اهنع لسو . هيلع ءيش الف ًالداس ىلص نإف { ةالصلا يف لدسلا

 ءيش ةالصلا ىن اهنم فشكنا نإف اهيفكو اههجو الإ اهلك ةروعف ةأرملا امأو
 نأ ةأرملل يغبنيف © ةالصلا اهزجت مل اهرعش نم ءيش وأ عبصا ولو انركذ ام ىوس

 يفاهمكحو ، كلذ نم دب ال اهسأر يطغي بوثو { اهيمدق يطغي غباس بوث يف يلصت
 بوث اهيلع نوكي نأ الإ اهئزجي الو . لجرلا مكح قرخ هيف وأ فشي ىذلا بوثلا

 هنأ ملعي ىتح ةراهطلا ىلع وهف هسبل وأ هطاخ وأ كرشم هجسن بوث لكو ك فيعض

 نإف انل لحت ال ءايشألا نع نوهتني ال مهنأل طوحأ ناك ناسنإ اهلسغ ولو سجن هباصأ

 دب الف هدلج ىلب امم ناك نإو ى ٣ الف هتمامع وأ هئادر لثم ناكو ث لعفي مل

 ةداعإ الو ، ءاسن وأ الاجر اوناك اذإ ةارع اولص ةارع اوجرخف موق قرغا اذإو

 هل رايتخالاف بوث مهدحأ دنع ناك نإف مهطسو مهمامإ ماق ةعامج اولص نإف 3 مهيلع

 مث ه هذخأي ملف هيف يلصيل مهنم دحاو ىلإ هعفد نإف همزلي مل لعفي مل نإف مهريعي نأ

 ىأ بوثلا ماقم موقي ام ىلع ردقو بوث ىلع ردقي مل نمو .0 ةالصلا داعأ انايرع ىلص

 . كلذ ريغ هئزبي الو ىلصو رتسي ءيش

 نإو ث لجرلا نم ةمرح مظعأ اهنأل بوثلا اهيلإ عفد ةأرمإ مهعم تناك نإو

 . ضعب نع مهضعب ضخغيو مهمامأ ناك بوثلا بحاص مهمأ

 : مهضعب لاقو © اسلاج يلصي : مهضعب لاق نايرعلا يف ءايلعلا فلتخا دقو
 طقسي مل سابللا مدعأ اذإف سابللاو مايقلا يف هضرف نإ : هب لوقأ يذلاف ؛ امئاق
 ٠ ملعأ هللاو مايقلا

 هيلعن ف ةلاق يبنلا ىلص . نيملسملا ننس نم فافخألاو لاعنلا ف ةالصلاو

 ف نولصي ال مهنإف دوهيل ١ اوفلاخو مكفافحخأو مكلاعن ف اولص ( : ل اقو 6 هيفخو

 نأ ةالصلا ين هيلعن علخ نمل يغبنيو 0 العتنمو ايفاح ةت يبنلا ىلص دقو < «مهلاعن

 الف هريغ هراسي ىلع سيلو 5 هراسي نع اهلعجي نأو 0 هيلجر دنع هيدي نيب ايهلعجي
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 هراسي ىلع ناكف ةعامج يف ناك نإو © لعفي الف هريغ هراسي نع ناك نإو ث سأب

 { هراسي نع اهعضو امامإ ناك نإو 0 هراسي نع ايهلعج سانلا ةيشاح يف مامالا

 نع هيلعن عضي الف مكدحأ ىلص اذإ» : لاق ي هلا لوسر نأ ةريره وبأ ىورو
 دلج هيلعو ىلص نم لوقأو ،«هيلجر نيب اهعضي نكلو هريغ نيمي نع نوكيف © هراسي
 همحل لكؤي امم ادلج ناك نإو 0 غبدي مل مآ غبد هيف ىلص يكذ دق ، همحل لكؤي امم

 همحل لكؤي ال امم ادلج ناك نإو { هيف لصي مل غبدي مل نإو 5 هيف ىلص غبد مث تامف

 نم ائيش لمحي وهو ىلص ناك نمو ث غبدي مل وأ غبد كذي مل مأ يكذ هيف لصي مل
 يورو . كلذ هرضي مل يح وهو كلذ هبشأ امو ةرأفلاو برقعلاو ةيحلا لثم ناويحلا

 ايهتباصأ يتنبا نإ ؛ هللا لوسر اي : تلاقف راصنألا نم ةأرمإ هتتأ ةلي يبنلا نع

 الو لجرلل يغبني الف . ةلوصوملاو ةلصاولا نعلف ؟ هلصاف ايهرعش قزمتف ةبصحلا
 اهنأل كلذ زبي مل اهدرف هنس تطقس نإف همحل لكؤي ال رعشب ايهرعش الصي نأ ةأرملل

 الف يكذ نأ دعب ائيش هنم ذخاف همحل لحي امم ناويحلا نم ءيش نس در نإو « ةتيم

 اولص مايقلا اوقيطي ملف اوضرم اذإو 5 مايقلا سانلا ىلع ةالصلا ضرفو { كلذب ساب
 لاق { ةنسلاو نآرقلا كلذ ىلع لد ثيح اولص سولجلا ىلع اوردقي مل نإف اسولج

 «مكبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا اوركذا » : ۔لجو زع

 ةالصلا نع ةلي يبنلا تلأسف روصانلا يب ناك : لاق نيصحلا نب نارمع نعو
 عكر ادعاق ضيرملا ىلص اذإو ، «بنج ىلعف الاو ادعاقف الاو امايق لص» : لاقف

 ردقي مل ناف ؛ سأب الف اهيلع دجسي ةداسو عضو دوجسلا ىلع ردقي مل ناف دجسو
 هريغ الو ادوع ههجو ىلإ عفري الو ، عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجو ءاميإ اموأ
 . أطخ اذهو هيلع دجسي

 : لاقو ، هعزتناف دوع ىلع يلصي وهو هيخأ ىلع لخد هنأ دوعسم نبا نع

 مل دوجسلا ىلع ردقي الو مايقلا ىلع ردقي ناك نمو ؛ غلبي ثيح ءامإ كسأرب ءىموأ
 لك ىلع ردقي الو مايقلا ضعب ىلع ردق نمو دوجسلاو عوكرلا امأو { مايقلا الا هعسي
 ةالص ىلع ردقي ال ناك نمو 7 اسلاج ةءارقلا متأف سلجو ث هيلع ردقي ام ماق مايقلا
 ردقي مل نمو ، ردقي مل ام سلجو ردقي ام ايئاق ىلص ةلعل مامالا ةءارق لوطل ةعامجلا
 ء ةلبقلا وحن هافق ىلع ايقلتسم ضيرملا ىلص ناو 0 ادرفنم ىلص ةعاجملا ىلع

 ىلع ءاشعلاو برغملا نيبو ءاش نا رصعلاو رهظلا نيب ضيرملا عمجيو - ءعىمويو
 نيطلاو ءاملا رثكو رطملا ءاجو ةالصلا ترضحو رفس يف ناك نمو ؛ قيطي ام بسح
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 ىلع عكرو 7 اهناق ىلصابكار نكي مل نمف 2 ابكار ىلص ضرالاب ةالصلا عطتسي ملف
 ىلعو هبايث ىلع افوخ ضرألا ىلا ءىمويو ، دجس مث عفر مث © عوكرلا ةحص بسح
 . نيطلا نم ههجو

 { مهلحاور ىلع مهو هباحصاو وه رفس يف ناك هنا ةلي يبنلا نع يورو
 مث ماقأو نذاف نذؤملا رمأو ةالصلا ترضحف © مهتحت نم ةلبلاو ، مهقوف نم ءايسلاو

 نم ضفخأ دوجسلا لعجيو { ءاميا ءىموي مهب ىلصف هتلحار ىلع ةيتي هللا لوسر مدقت
 ءام ي وهو ةالصلا هتكردا لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق ةداتق نعو ؛ عوكرلا

 . ءاميإ اضيا ءىموي : لاق نيطو

 لمعي نا ىلصملل حاب أ هلضفب ۔ لجو زع هللا نا مكايإو هللا انمحر _ اوملعا

 نارقلا كلذ ىلع لد ةالصلا عطقنت مل لمع اذإ { ةيهافر اهيف هل ءايشا هتالص يف

 مهنم ةقئاط مقتلف ط : ۔ لجو رع - هللا لوق نارقلا امأو ٤ ءاملعلا ليواقأو ةنسلاو

 لمح حاباف «مهتحلسأو مهرذح اوذخايل : هلوق ىلا «مهتحلسا اوذخأيلو كعم

 الاجرف متفخ ناف » ۔لجو زع لاقو ، مهودع نم رذحلا ذخاو ، حالسلا
 . هيانابكر وأ

 بنيز هتتب ةنبا ةماما لمحي هباحصأ ىلع جرخ ةبي يبنلا ناف ةنسلا ليلد امأو

 .هتالص يضم ىتح ماق اذإ اهديعيو عكر اذا اهعضي هقتاع ىلع يهو مهب ىلصف

 لوسر باحصا ناك دقو . !مكنالص متنك ناو برقعلاو ةيحلا اولتقا» : ةلت لاقو

 ىتح يشميف مهدحا ةباد تتلتنا امبرو مهيدياب مهباود سوؤرو نولصي ةلي هنلا

 . هتالص كلذ عطقي الو اهذخأي

 ف نعضري و نهدالوأ نلمحي نمو هلل ا ل وسر دنع نيلصي ءاسنلا تناك دقو

 هبوث لجرلل حلصي دقو . هديب ةراشا مهيلع درف ةا يبنل ا ىلع موق ملس دقو . ةالصلا

 ناو . حابم وهف هلعف ىلا يلصملا جاتحي امم اذه هبشأ امو ثيغاربلا لتقيو . ةالصلا يف

 ؛ ةنسلاو باتكلا ليلدب انما.وا ناك افئاخ هرفس يف ةالصلا رصقي نا رفاسملل حابا هنلا

 مكرايخ» : زلتَي هللا لوسر لاق ؤ هل حيبا اع بغري الو رصقي نا رايتخالاو : لاق

 رفسلا ىف ناضمر يف رطفلاو . رفسلا يف ةالصلا او رصقو او رطفأ او رفاس اذإ نيذلا

 - لجو زع۔ هلل عيطم رفاسم لكل وه امنا كلذ هابشأو . ةرو رضلا دنع ةتيملا لكأو

 وأ ةرابحت وأ ةدايز وأ ملع بلط وأ داهج وأ جحلا لثم ناك اذإ هلل صاع ريغ هرقسب

 . كلذ هبشأ امو . درش دلو و قبا دبع بلط ف وأ . رسؤم مي رغ بلط وأ ةلاكو
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 . يصاعملا نم ءيش وأ لحت ال ةرابت وأ داسفلا ضرألا يف ىعسي جرخ نم امأو

 عجرو ؛ ۔ لجو زع-۔هللا ىلا بات ناف . ةتيملا لكأي ملو . رطفي ملو ةالصلا رصقي مل
 نمف ج : هلا لاق . اهيلا رطضا اذا . ةتيملا لكاو رطفاو رصق ةيصعملا نم هيلا دصق امم

 ةيصعم يف جرخ نمل لحي ال ةتيملا لكأو . هيلع مإ الف داع الو غاب ريغ رطضا
 . لجو زع هللا

 يف نيبي ملو ث هباتك يف ةالصلل رصقلا حابأ هللا نا مكايإو هللا انمحر اوملعإ

 رادقم ىلع ةباحصلا لعفو ةنسلا كلذ ىلع لدف 3 هرصق الو هرفس لوط باتكلا

 . رصق رفاسملا اهيلا دصق اذإ يتلا ةفاسملا

 : عبرا ةالصلا هلثم يف رصقي يذلا رادقملاو

 راثآ يف رظانلا لاق اخسرف رشع ةتس اليم نيعبراو ةينايث كلذ رادقم كرت
 ةالصلا رصق هل زاج نيخسرفلا هيف ىدعتو هدلب نم رفاسملا جرخ اذإ : انباحصا

 ءاشعلاو رصعلاو رهظلا تاولص ثالث ةالصلا نم رصقي امنإو .. (عجر) راطفالاو

 . املاح ىلعف برغملاو رجفلا ةالص امأو . ةرخآلا

 رادقم عضوم ىلا هجورخ يف رصقي ملو ، ةجاح يف هدلب نم جرخ اذإ رفاسملاو
 ىتح رصقي مث { رصقلا هيف يذلا عضوملا ىلا لصي ىتح رصقي مل ةالصلا هيف رصقي ام

 ىلص © رصق هزواج اذإف هيف ميقم يذلا هدلب نم جرخ اذإ رفاسملاو 0 هدلب ىلا عجري
 ديري ةيرق مدق اذإ لجرلاو ث نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو ةنيدملا ين رهظلا ةلي يبنلا
 مدق ؛كييبنلا نا كلذ يف ةجحلاو & جرخي ىتح ةالصلا رصق رثكأ وا نيموي اهب ميقي نا

 وهو ثالث نم رثكا دلب يف لجرلا ماق اذإو ، ةكم نم جرخ ىتح ةالصلا رصقف ةكم

 ةالصلا رصقي اذه ناف © نارهش وأ ارهش ماقملا هب لواطت مث ادغ جرخأ مويلا لوقي

 برغملا نيبو ، رصعلاو رهظلا نيب عمجي نا رفاسمللو ةي يبنلا باحصا لعف اذكهو
 تلازف الزنم رفاسملا لزن اذاو © ةرخآلا تقو يف وأ ايهنم ىلوالا تقو يف ءاشعلاو

 نا هل سيلو ، رصعلا ىلص اهنم ملس اذإف رهظلا يلصي نا هلف لحتري نا لبق سمشلا
 دارا مث عمجلا وني ملو ملس ناو ملسي نا لبق نم عمجلا ةينب الا رصعلا ايهيلا عمجي

 تقو ىلا ةالصلا رخؤي نا هلف لاوزلا لبق لحترا ناو ؛ كلذ هل نكي مل عمجلا

 هذخأ اذإ ناك كي هتنا لوسر نا © ءاشعلاو برغملا ةالص يف لعفي كلذكو . رصعلا

 نذا ايهنم ىلوألا تقو يف نيتالصلا نيب عمج نمو : لاقو . نيتالصلا نيب عمج ريسلا
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 ين عمج اذإو ، ةالصلا ماقأو ناذا هيلع نكي مل رصعلا ىلا رهظلا رخأ نمو ىلصف ماقأو

 مالكب ملكت ناو ؛ عمجلا هل زب مل لغتشاو ، هعضوم قراف مث ايهنم ىلوألا تقو
 . سأب الف ريسي ءيشب ناك ناو . عمجلا هل نكي مل ريثك

 © رضحلا ف اهيسن ةالص ركذ وا رضحلا ف اهركذف رفسلا ىف ةالص يسن نمو

 ميقملا ةالص نأل ، لاحب اهرصق زوجي ال رضح ةالص اهيلصي هنا رفسلا يف اهركذف

 يف اهركذف رفسلا يف ةالص يسن اذإ ايك اعبرا ىضق رفاس ىتح ميقم وهو يسن املف عبرا
 همزل ام ةالصلا ناك رفسلا لطب املف ؛ ارفاسم تنك ام ةحابا رصقلا امتإ هل ليق رضحلا

 يف ايهعدي ال ةني يبنلا نأل ، لاحب رتولاو رجفلا يتعكر رفاسملا عدي الو ، رفسلا يف
 ام لمحلا يئو ةلحارلا ىلع ةزئاج لفاونلاو ننسلا ةالصو ث رفس الو رضح

 © نينح ىلا هجوتم وهو عوطتلا ةني ىلصو ةلحارلا ىلع ةلي يبنلا رتوأ . ارفاسم ناك

 كب تهجوت فيك لص مث ريبكتلا عم كتالص ءادتبا يف ةلبقلا لبقتسا : هل لوقأو
 هللا صخر يذلا عضوملا يفالإ © ةلحارلا ىلع ضئارفلا نم ائيش يلصي الو كتلحار

 ناك اذإو انابكر وأ الاجرف متفخ نإف » : هلوقل برحلا ةدش لاح يف لجو زع۔

 اولصف لحاسلا ىلا اوجرخ ناف ةالصلا تقو رضحو ةنيفسلا ىف ةعامجلاو لجرلا
 ةعامج ادوعق اولص مايقلا اوقيطي مل ناف امايق ةنيفسلا يف اولص مهنكمي مل ناو نسحف
 . اورطفيو ةنيفسلا ف اورصقيو ى مهيلع ةداعا الو & تراد فيك ةلبقلا عم ىدارفو

. رطملا ةدش نم مهل حيبا امناو ريطملا مويلا يف عمجلا حابمو





 رشع سد اسل ١ ب ايل ١

 ۔ (فارشألا) باتك نم ةالصلاب رمؤي يبصلا ىف

 نبا ةالصلا يبصلااوملع» : لاق هنا ةل يبنلا نع ثيدحلا ءاج ركب وبا لاق
 لبنح نب دمحأو يعازواألاو لوحكم اذه : لاقو ، «رشع نبا هوبرضاو عبس

 . لوقن هبو قاحساو

 هنيمي فرع اذإ : نالوقي © نيريس نباو ، رمع نبا ناكف ض .هيف فلتخا دقو

 ةورع لاقو © نقتأ اذإ ةعبسلاب رمؤي ، سنأ نب كلامو ، يعخنلا لاقو © هراسي نم

 . نارهم نب نوميم : لاق هبو © اهلقع اذإ : ريبزلا نب

 نع انباحصا لوق يف ةياورلا نم اذه لثم ءاج دق هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 © نايث نبا لاق نم لاقو ، نينس عبس نبا ةالصلاب رمؤي يبصلا نا : ةلي يبنلا

 نم ىلع ةالصلا : لاق هنا باطخلا نب رمع نع ءاجو ؛ رشع نبا اهيلع برضيو

 لقع ىلع هب لدتسي ىتمف اذه ىنعم تبث اذاف ؛ قاطأ نم ىلع مايصلاو ث لقع

 هب داري ام ىنعم نم اذه هابشأو { ضرألا نم ءايسلاو هلايش نم هنيمي فرع اذإ يبصلا
 نا ميقتسي الو 0 مهنم هزاجأ نم هزاجا ىذلا زيوجتلا ىنعم ف هلقع ف هماهفتسا نم

 © ةالصلل ميلعتلا يف هب ىعاري امناف } قيطي ال ام فلكيف ث هلقعي ال ءيشب رمؤي
 . هتقاطا دنع هلقعب رمؤيو { هل هتقاطاو & كلذب هلقع هب لجري ام لاوحأ اهب رمألاو

 ؛ ةالصلا ىلع ميتيلا برضي ال : ليقو ؛ (رفعج نبا) عماج نمو : ةلأسم
 نبا ناك اذإ : لاق نم لاقو ث ةالصلا ىلع هدلو برضي نا هلف لجرلا امأو

© كلذ اوبلط اذإ هب نونيدي ام هدبعو هتجوز ملعي نا لجرلا ىلعو : ةلأسم



 كلذ ىلا هتجوز اعد اذإو ، مهملعيو مهلأسيو مهب ءىدتبي نأ بدالا قيرط نمو
 . هيلع ءيش الف تعنتماف

 : ۔ لجو زع ۔ هللا لوقب كلذ يف جتحاو مهملعي نا هيلع : لاق نم مهنمو

 . اران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 بجح امو ضئارفلا هلهاو هدلو ملعي نا دلاولا ىلع : لاقو هريغ نمو : ةلأسم

 اوق اونما نيذلا اهيأاي » : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا ؛ اهيف مهيلع

 نا هيلع بجوا اك هلهأ ملعي نا ناسنالا ىلع بجوأ . اران مكيلهأو مكسفنأ

 . رانلا نم هسفن هب يقوي وه ام ملعتي

 مث هلأسي ىتحف غلب اذإ امأو ؛ يبصلا يف كلذ نا تفرع ينا وجرا : هريغ لاق

 . كلذ يف رظنيف ملعأ هللاو هملعي نا هيلع

 هتكلم هل بيطت له . ةيبرعلا مهفي ال متغا دبع ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 ةالصلاب هرمأيو { هتكلم هل تناك ادحوم ناك ناف تفصو ام ىلعف 0 لصي مل اذإ

 . بارعألا يف هعيبي ليق دقف ادحوم نكي مل ناو © اهيلع هب رضيو

_ ٦٨ _



 رشع عب اسلا ب ايل ١

 هتجوز و هدلو نم ناسنالا ميلعت بجي ايف

 نا هيلع له هدلو هعم نوكي لجرلا نعو ۔ هللا همحر ۔رثوملا يبا نع دجويو

 مل ناف : تلق ؛ معن : لاق ؟ ةالصلا هملعيو ساجنألا هفرعيو ةراهطلا هملعي
 اونمآ نيذلا اهيأاي » : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو ؛ معن : لاق ؟ كلذ نع هلأسي
 اوق) : اهريسفت ىف لاقف { ةراجحلاو سانلا اهدوقو اران مكيلهأو مكسفنأ اوق

 . حلاصلا بدألاب . (مكيلهأ

 ؟ ةالصلاو ةراهطلا هملعي نأ هيلعأ ، مداخ لجرلا عم ناك نا تيأرأ : تلق

 دمحم لوق ىلعو ؛ اهب رمؤي دبعلاو { ةالصلا ملعي دلولا : بوبحم نب دمحم لاق : لاق

 هرمأيو & تاساجنلا ءاقتاب هرمأي نكلو دبعلا ديس ىلع ىرأ ايف : بوبحم نبا
 دبعلا ناك اذإ كلذ نم ملع ام هملعي نا هيلع ناك ءيش نع هلأس ناف ث ةالصلاب

 . ىهتنيو رمتأيو كلذ نم ملعي ام لقعي اقهارم ناك ولو 7 اغلاب

 جنزلا رمأ ف ۔ هللا همحر _ دمحم نب هللادبع دمحم يبا باوج نمو : ةلأسم

 نوبرضيو ةالصلاب نورمؤيو ، مهتمدخب سأب ال ؛ معنف مهنم ذخا نمو ث مصلا
 مايصلاب نورمؤي كلذكو ث مارحلا برشو © مارحلا لكأ نع نوهني كلذكف ث اهيلع
 . كلذ مهنم رهظ اذإ ناضمر يف لكالا نع ث نوهنيو

 هنا ةي يبنلا نع ليق دق هنا ؛ يعم : ديعس نب دمحم ديعس وبا لاق : ةلأسم
 نبا اهيلع برضيو ث نايثوأ ، نينس عبس نبا ةالصلا يف رمؤي» : يبصلا يف ، لاق
 . «نينس رشع

 ىنعم ىلع ةالصللو { ةالصلاب نايبصلل ميلعتلا يف رمألا يف انعم جرخيو

_- ٦٩



 : ليق دق ناك ناو ، قافتالا ىنعم جرخي مزال هيلع ضرف ال ناك اذإ { ةليسولا

 لق يبنلا نع ليق دقف ، قاطأ نم ىلع موصلاو 5 نايبصلا نم لقع نم ىلع ةالصلا
 ظقيتسي ىتح سعانلاو ملتحي ىتح يبصلا : ةثالث نع عوفرم ملقلا» : لاق هنا
 { اهيف فلتخم ادحا ملعن ال ةياورلا هذه . «هيلا عجري وا هلقع حصي ىتح نونجملاو

 تبثأ يبصلا نع ملعلا لها رثكا دنع اهانعمب دبعتلا لاوزو ليوأت اهيناعم يف ناك ناو

 كلذ ف يدنع دبعلاو رحلاو { لقعو قاطا نم ىلع موصلاو ةالصلاب دبعتلا موزل نزم

 وهو هكلم اذإ هديسل اعبت ناك اذإ ، قحلا موزل ىنعم يف دلولا هبشي كولمملاو { ءاوس
 ابطاخم ناك اذإو . هتراهطب ارهاط مالسالا ف هل اعبت ناكو اكرشم هوبا ناك دقو يبص

 رمأ نم ةلمج يف هب ارومأم ناك اذإو ؛ لوعلاو ةنوئملا نم هدلو لثم ةبطاخملا ةلمج ي هب
 . «مكناميأ تكلم امو » : هلوق هب

 نم ميلعتلاو هب رمألاو { ةليضف لماعلا نم لمعلا نوكي نا يدنع ميقتسي الو

 نم ىدنع نايبصلل ميلعتلاو بدألا اذهو رمألا اذه جرخي امناو أ ةضيرف ملعملا

 ةالصلا ىنعم يف لخاد وهو تاساجنلا ءاقتاب رمألا كلذكو ؛ ننسلاو لئاضفلا
 . تاساجنلا ءاقتا دعب الا ةراهط الو ةراهطب الا ةالص ال هنال { اهل ميلعتلاو

 © اهنم رهطتلاو & تاساجنلا ءاقتاب رمألا نم يدنع يبصلا مزلي دقو

 تاساجنلا ىنعم مهيلع لخدي يتلا تيبلا لهأل 5 ةراهطلا ىنعم ين ةكراشملل

 ميلعت يدنع جرخي دقف ث مهنيدو مهسفنأ ين مهل اصاخ كلذ نوكيف ، بيدلاو

 كلذ نأل ، ةلعلا هذهو ث رمألا اذهل ةالصلا رمأ نم رثكا اهئاقتاب رمألاو تاساجنلا

 . موزللا ف ةدهاشملا ىنعم ىلع جرح

 ناكو ، هسفنب ادبعتم ناك ، غولبلا دح ىلا سانلا عيمج نم يبصلا راص اذإو

 اوملع ام الإ هيف هلهأ نع ةفلكلا لاح ىدنع لازو ث لاؤسلاو هنيد رما سالا هيلع

 هلهج هل زوجي ال امم لهج وأ ث هكرت زوجي ال امم كرتي وا ث هل زوجي ال يتأي امم هنم

 هيلع ةجحلا هب تماق دق ام صوصخم ةحص يف مهنم هيلع ردق نمم كلذب مايقلا نوكيف

 بجو نم لكو . هتردقو هتقاط لاحب كلذ يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم
 رذنأو » : هللا لوقل هقحب مايقلاو هتحصانم بجوأ ناك برقألاف ك برقألا نم هقح

 مكيلإ هلا لوسر ينإ سانلا اهيأاي » : لاقف عيمجلا رذني نأ هرمأ عم . كتريشع
 اجارسو هنناب هللا ىلا ايعادو اريذنو اريشب سانلل كللسرأ انإ » : لاقو & ياعيج
 : لاق ةماعلا ريغ ىنعم هبراقأ نم راذنالا نم صاوخلا يف نم هصخف 0 «ارينم

ت« « ٠ ٧



 لهجي الو هلضف ركني ال ام اذهو ٠ ةماعلاو ةصاخلا ين اوناكو . 4نيبرقألا كتريشع إل
 نم دقعني ال ام هنم دقعنيو بئاغلا يف مزلي ال ام هيف مزلي رضاحملاو دهاشملا نا هلدع

 © مالسالا ماكحا عيمج ين ماعلاو صاخلا ىلع جرخت اهنإ اهلك رومألا هذهف & بئاغلا

 امو } هعضوم ريغ ىلا اهنم ءيش لزعي الو هعضوم ريغ يف اهنم ائيش لعجي ال نا يغبنيف

 . هللاب الإ لدعلا نم ءيشل قيفوتلا

 نا لافطألا رومأب ماوقلاو ءابآلل يغبنيو (دمحم يبا) عماج نمو : ةلأسم

 داري ام نولقعي لاح يف اوراص اذا مالسالا عئارشو ةالصلاو ةماقالاو ناذآلا مهوملعي

 لبق اوناك اذإ مهنأل ميلعتلا يف مهغولب دنع نامزلا نم ةفئاط بهذي ال نأل ، مهنم

 ربلا ىلع نواعتلا نم اذهو ؛ روفلا ىلع غولبلا دنع تادابعلا باوبا نيملاع غولبلا

 ةالصلاب يبصلا اورم» : لاق هنا ةي يبنلا نع ىور دقو ؛ هب هللا رمأ يذلا ىوقتلاو

 . «اهيلع هوبرضاف نينس رشع غلب اذإو نينس عبس غلب اذإ

 ةالصلا : لاق هنا باطخلا نب رمع نع يورو ؛ى (باتكلا) ريغ نمو : ةلأسم

 نب لضفلا لاق . غلب نم ىلع دودحلاو قاطأ نم ىلع مايصلاو لقع نم ىلع
 لاقو غولبلا دعب الا ضرف مهيلع بجي الو اوغلبي نا لبق كلذب نورمؤي : يراوحلا
 . هتائيس بتكت الو هتانسح بتكت يبصلا نا : يلع نب ىسوم

 هنيمي كلمو راغصلا هدالوأ ملعي نا لجرلا ىلع : ديعس وبا لاقو : ةلأسم

 يف ةلاهجلاب مهملع يف مهفرع هلعل ذإ { كلذ نع هولأسي مل ولو تاراهطلاو ةالصلا

 الو نوهأ كلذ ف مهف ؤ هماحرأ نم مهريغو رابكلا هدالوأو هتاجوز امأو ؛ كلذ

 عييضتب هوملعي وأ اركنم مهنم دحا نم ىري نأ الإ ءالؤه موزلك مهضارتعا همزلي
 ىلع ردقي ناك نا قحلا ىلع هلديو كلذ هيلع ركنيو ، ضئارفلا نم ءيش
 . هيلع راكنالا

 ملعي ال ام ىلع هتنوعمو هنم ملع ام ىلع هداشرا هيلعف هنيد رمأ نم هنع هلأس امو

 اونمآ نيذلا اهيأاي » : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل ىلوا ناك برقا ناك نم لكو . هنم

 اوق) هباتك ليوأتب ملعأ هللاو كلذ يف ىنعملا (ةيآلا)هاران مكيلهأو مكسفنأ اوق

 قحلا الإ رمألاب (مكيلهأ اوقو) هنع ىهن ام كرتو © حلاصلا لمعلاب 2 (مكسفنا

 هللا لاقو ، نيبرقألا كتريشع رذناو » ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوقل هللا ةعاطبو

ىلع ولو هن ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأاي » : - ىلاعتو كرابت



 اهيلعو اهل موقي نأ دحأ لك ىلعو هسفن ءرملاب ىل واف . ينيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ

 كلذ لعب مايقل ا هيلع مث © ةكلملا نم هب ملسي نأ وجري اممو 0 كاكفلا هب اهل وجري امب

 ©. طسقلاب مل مايقلا نم هلوط هيلا غلبي ام ىلع برقألاف برقألا هبراقأو هلهأ ىلع

 ىتح ةياهن هعم هل الو ةياغ هعم كلذل سيل هتردق تغلب ثيح كلذ دعب مت مهيلعو
 . هللا ءاش نإ كلذ ىلع تومي

- ٧٢



 رشع نماثلا بابلا

 رهظلا ةالص تقو ف . . ةالصلا تاقوا ف

 نيح رهظلا ىلص ةي هللا لوسر نا تبث ركب وبا لاق ؛ (فارشألا) باتك نم

 ين اوفلتخاو ، سمشلا لاوز رهظلا تقو نا ىلع ملعلا لها عمجاو ؛ سمشلا تلاز
 دقف كلذ زواجف لاوزلا دعب هلثم ءيش لك لظ راص اذإ : ةفئاط تلاقف رهظلا رخآ
 . روث يبأو . يعفاشلاو . يروثلاو © كلام لوق اذه . رهظلا تقو جرخ

 نوكي نا ىلا سمشلا لوزت نيح رهظلا تقو : دمحمو بوقعي لاقو
 . ةماق لظلا

 . ةرفص سمشلا لخدت ىتح رهظلل طيرفت ال : ءاطع لاقو

 . ن اعنلا لاق كلذكو ؟ رصعلاو رهظلا تومت ال : سوواط لاقو

 . لوقأ لوألا لوقلاب ركب وبا لاق

 يبا ىلا بتك هنا رمع نع انيورف . رحلا لاح يف رهظلاب ليجعتلاب اوفلتخاو

 دوعسم نبا ىلصو ، سمشلا لوزت وأ عفرت نيح رهظلا يلصي نأ يرعشألا ىسوم
 : كلام لاقو ؛ اهمساك رهظلا : لاق هنا رباج نع انيورو ٤ سمشلا تلاز نيح

 ( . اعارذ ءيفلا ناك اذا يلصب

 دمحأ لوق اذه ، رحلا ةدش يف رهظلا ريخأت بابحتسا : ناث لوق هيف

 لاق : ثلاث لوق هيفو ؛ دربي نأ بجي فيصلا يف يأرلا باحصأ لاقو ؛ قاحساو

 نا ىلا ةعامجلا نم اهرخأ رحلا دتشا اذاف رحلا ةدش يف رهظلا لجعي نا : يعفاشلا

 يف اهلصيلف هسايقب ةعامج يفو هتيب يف ىلص نم اماف . رهظلاو دعبلا نم باعت
 . اهتقو لوا

_ ٧٢٣ _



 ؛ «رهظلابو دربأف رحلا دتشا اذا» : لاق ةت لوسر نا تبث : ركب وبا لاق

 . ضعبلا كلذ نم ليبس ىلا ليبس ال مومعلا ىلع وهو لوقي { ةي هللا لوسر هوحنو

 ةالص لوا نا انباحصا لوق نم قافتالا هبشي هنا & يعم : ديعس وبا لاق

 ءيش لك لظ راص اذا اهتقو رخأو ؛ ريثك وأ ليلقب سمشلا لاوز نيبتي انيح نم رهظلا
 . موق رهاوظ يدنع جرخي اذه وحن ىلع ؛ لاوزلا الا هلثم

 © سمشلاب رابتعالاب ىلصت امناو لظلاب ىلصت ال ةالصلا نا : ليق هنا ؛ يعمو

 © ةلبقلا لبقتسا اذا ءاتشلا يف نامعب رسيألا هنيع بناج ىلع سمشلا تراص اذاف

 ايقتسم ناك اذا ةهجو يف تراص اذاو ؛ رصعلا تقو لوأو ؛ رهظلا رخأ تقو كلذف

 يف ءاج دقو ث رهظلا تقو لواو رهظلا تقو رخآ كلذف رحلا ين ةلبقلا لابقتسا يف

 كلذ لعلو ، رحلا يف رهظلا ةالصب اودربي نا ةمئألاو نينذؤملل بابحتسا مهلوق ىنعم

 يدنع ايف سانلاب قفرلاب كلذ ىنعم جرخيو ث ةلي يبنلا نع رمألاب ةياورلا هيف يتاي امم
 يف ديدشلا رحلا يف مومعلا ىلع كلذ يف يدنع جرخي دقو { ىنعملا يف ةدارالا نم
 مهلوق يف تقو كلذ نأل ؛ ءايسلا دبك يف سمشلا تراص اذا ةعايجلا ريغو ةعامجلا
 يف صخر مهضعب نأ الا ؛ افالتخا كلذ ين مهنيب ملعأ الو { هيف ةالصلا نع يهنلا

 لاح ىلا ةالصلاب ةماعلل هنم جورخلا نسحف ث ىنعملا اذه تبث اذا ةعمجلا موي كلذ

 . هيف بيرلا نم جورخلاو 7 داربالا

 يعفاشلاو يروثشلاو كلام ناكف ؛ رصعلا تقو لوأ يف اوفلتخاو : ةلأسم
 اوفلتخاو : رصعلا تقو لوا رهظلا تقو لوأ نا : نولوقي روث وباو قاحساو دمحأو

 جرحي : ديعس وبا لاق ؛ رصعلا تقو لوأ رهظلا تقو رخآ : مهضعب لاقف ؛ دعب

 نا ولف ؛ هنمو هذه تقو لوأ عم هذه تقو رخآ نوكي نا نيكمت ريغب لاق ايك انعم
 اناكل هلثم ءيش لك لظ راص نيح رصعلا رخآلاو رهظلا ايهدحأ ىلص نيلجر

 وأ ، لدعلا ىلع انباحصا لوق يناعم يف لوقلا اذه جرخي ال : ديعس وبا لاق

 ناكف يعفاشلا امأو ؛ كرابملا نبا نع كلذ ركذو قاحسا كلذب لاق ؛ اهتقو يف

 نيح كلذو ناك ام ءيشب هلثم ءيش لك لظلا زواج اذا رصعلا تقو لوا : لوقي
 . رهظلا تقو رخا نم لصفني

 وهو ثلاث لوق ةعيبر نع ىكح دقو ؛ هنمو : لاق ام يعم نسح ديعس وبا لاق

_ ٧٤



 جرخي مل : ديعس وبا لاق سمشلا تلاز اذا رضحلاو رفسلا يف رصعلاو رهظلا تقو نأ
 لوق هيفو ؛ هنمو . لدعلا ىنعم اذه هبشي الف عيمجلا ىنعمب ليوأتلا ىنعم ىن هل

 لبق ىلص نمو ؛ لاوزلا دعب نيتماق لظلا ريصي نا رصعلا تقو لوأ نأ وهو ؛ عبار
 يه ى :ي يبنلا نع ةتباث ارابخا كلذ يف فلاخو نامعنلا لوق اذه ش هزبجي مل كلذ

 . عضوملا اذه ريغ يف ةروكذم

 هنا جرخي دقف لاوزلاب ناك نا هنال تباث ىنعم هل جرخي ال اذه : ديعس وبا لاق

 رخا ناك اذا هناو & رصعلا تقو لوا { كلذك لاوزلا ريغ هلثم عيش لك لظ ناك اذا

 نوكيو . هلثم ءيش لك لظ نوكي ام تقو ىلع لاوزلا ناك سمشلا رادحنا تقو
 ءيش لك لظ راص اذا اذه ىلع نوكيف ث لاوزلا ريغ هلثم عيش لك لظ ناك اذا رصعلا

 جرخي هلعلف 5 هلثم ءيش لك راص اذا اهيلع لاوزلا نوكي ضرا يف نوكي نأ الا هلثم

 . ليق ام ىلع ضرألا يف فلتخي ءيفلا نأل ، نبتسي ملو اذه

 قاحساو يعفاشلاو يروثلاو كلام ناكف رصعلا تقو رخا يف اوفلتخاو ؛ هنمو

 نا ىلا هلثم ءيش لك لظ راص هخسن ناك اذا رصعلا تقو لوأ نا : نولوقي روث وباو

 نمو : يعفاشلا لاقو هءازجا سمشلا ريغتت مل ام ىلص ناو ، كلثم كلظ نوكي

 : لاقي نا زوجي الو ث رايتخالا تقو هتاف دقف هلثم ءيش لك لظ زوابي ىتح رصعلا

 رفصت مل ام رصعلا تقو رخا وهو : ثلاث لوق هيفو 3 اهيلصم رصعلا تتأف

 . يعازوألا لاق كلذ وجنيو روث يباو دمحا لوق اذه ؛ سمشلا

 ىلع ديزيف ةماق نوكي نأ نيح نم رصعلا تقو نسحلا نباو بوقعي لوق يفو
 يو يعفاشلا لاق هبو & هيوهار نب قاحسا لوق هيفو ؛ سمشلا ريغتت نا ىلا ةماق

 اذه يور سمشلا بورغ اهتقو رخآ نأ وهو : سماخ لوق هيفو ؛ ردقلا باحصأ
 . ةمركعو سابع نبا نع لوقلا

 ضعب يف سمشلا بورغ ىلا رصعلا تقو رخا هنا انعم ىذلا : ديعس وبا لاق

 ةعكر يسانلاو مئانلل رصعلا تقو رخآ نأ وهو : سداس لوق هيفو ؛ هنمو ، ليق ام
 يناثلا اذه يف لوقلا انعم ديعس وبا لاق ، يعازوألا لوق اذه سمشلا بورغ لبق
 . هرخا ىف

 اهليجعت : ةفئاط تلاقف اهريخأتو رصعلا ةالصب ليجعتلاب اوفلتخاو ؛ هنمو
© قاحساو دمحاو يعفاشلاو يعازوألا لاق هبو 0 ةنيدملا لها بهذم اذه نا لضفا



 ناث لوق هيفو ، لوقلا اذه ةحص ىلع لدت ارابخا ةني يبنلا باحصأ نع انيور دقو
 ةبالق يبا نع انيورو © رصعلا نارخؤي اناك ايهنا دوعسم نباو ةريره يبا نع يور
 يلصي يأرلا باحصا لاق هبو .(رصعتل رصعلا تيمس امنا الاق امهنا نيريس نباو
 . فيصلاو ءاتشلا يف ريغتت مل ام ءاضيب سمشلاو اهتقو رخآ يف رصعلا

 يف رصعلا ليجعتب نيرمألا لضفأ ىلع لدت ةلي هللا لوسر نع ةتباثلا رابخألاو
 لوق يف جرخي يدنع لاق ام يناعم هبشي هنا : ديعس وبأ لاق ؛ ملعا هللاو اهتقو لوا

 { ةعكر اهيف ءرملا يلصي نا لبق سمشلا بورغ رصعلا تقو رخآ هنا هلوق الا انباحصا

 ردق سمشلا بورغ لثم اهتوق نم يقبيو اهيلصي نا اهتقو رخآ ىلا اذه ديري ناك ناف

 وه سمشلا بورغ لبق ةعكر يلصي ام ردقب هنا دارأ ناو ؛ نسحف ةعكر لبق يلصي ام

 ماتب كلذ سيلف اهتقو يف ةالصلا متت مل اذا نكلو اهتقو رخأ هنا جرخي دقف اهتقو رخآ

 لبق اهالص اذا اهتقو رخآ هنا جرخي امناو { اهماهب اهتقو رخآ هنا ىنعملا ين اهتقو

 اهكرت وأ اهيسن وأ اهنع مان ول هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنال ؛ اهماهب بورغلا
 هنا مهلوق يناعم يف جرخيف اهضعب سمشلا نم باغو اهضعب ىلصف اهب أدب ىتح ىنعم
 ضعب ين سمشلا بيغم يوتسي ىتح ةالصلا نع كسمي هناو ، كلذ دعب هل ةالص ال

 ضعب يفو هيف ةالصلا زوجت ال يذلا تقولاب تدسف دق اهنأل ؛ اهلوأ نم اهب يتأي مهلوق

 زوبحت ال امم دح هيلع يقب ول هنا ؛ يعم 0 مدقتملا لمعلا هل تبثيو اهيلع ينبي هنا موق

 . لوقلا ىنعم هقحل هب الا ةالصلا

 ۔ هللا همحر _- بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نم باتكلا ةيشاح نم : باوج

 دنع هرخاو هلوا يف لظلا نوكي مك ىلع ءاتشلا يف رصعلا ةالص تقو نع متلأس

 انل هظفح كلذ نأ ۔ مكايإو انمحر ۔ اوملعاف ؟ هنوفرعت كلذ ريسفت فيكو ؟ هاهتنم
 نع نيملسملا نم ملعلا ةلمح نم اضيا ةقثلا نع ملعلا ةلمح نم نيملسملا نم ةقثلا
 ةالص تقو يضقني : لاق هنا هنامز لها ءاهقف نم نايلس ناكو ، نايثع نب ناهلس
 نع نيملسملا راثآ ضعب ين انيأر دقو { لاوزلا دعب هلثم ءيش لك لظ ناك اذا رهظلا
 هلثم ءيش لك لظ ناك اذا رهظلا ةالص رخا : لاق هنا هللا همحر _ باطخلا نب رمع

 انغلبف © لاوزلا دعب هيلثم عيش لك لظ ناك اذا رصعلا تقو رخاو 0 لاوزلا دعب

 ةالصلا سيقي ادحا رن مل انغلب اهف رباج يبا نب ىسوم لاق دقو 0 هب انذخاو كلذ

 ف اندنع وهو رظنلاو يرحتلاب وه امناو ى سايقب ةالصلا تقو ىري ال ناكو & لظلاب

 . ءاوس رحلاو ءاتشلا
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 داز اذا : لاق هنا بلاط يبا نب يلع نع ىوري هنا اضيأ انباحصأ نع ىوريو
 © رصعلا تقو لخدو رهظلا تقو جرخ دقف لاوزلا دعب مدق فصنو مادقا ةتس ءيفلا
 دعب مدق فصنو مادقا ةتس دعب رهظلا ةالص ىلص نمف { راهنلا عابرا ةثالث وهو
 عجر) . باوجلا مت رصعلا ةالص تقو ف اهالص هناف هلثم ءيش لك لظ وهو لاوزلا

 . (باتكلا لا

 يبا نب ىلع نع انيورف ىطسولا ةالص يف اوفلتخاو : ىطسولا ةالصلا ركذ

 3 رمع نباو ، يردخلا ديعس يباو ، تباث نب ديزو بويا يباو ةريره يباو بلاط
 مهنا ؛ محازم نب كاحضلاو يرصبلا نسحلاو © يناملسلا ةديبعو سابع نباو

 . رصعلا ةالص ؛ ىطسولا ةالص : اولاق

 ةالص : اولاق مهنا دادش نب هللادبعو ، ةشئاعو { رمع نبا نع انيورو

 . رصعلا ةالص ىطسولا

 ، دهاجمو { سوواطو ث ةمركعو ، سابع نباو ، رمع نبا نع انيور دقو
 . حبصلا اهنا : اولاق مهنا © ءاطعو

 ىطسولا ةالص نع انولغش» : ةلت يبنلا لوقل لوقا لوألا لوقلابو

 . «رصعلا ةالص

 هنا اعيمج نيلوقلا ىنعم انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 هيلا بهذ ام بسح ىلع هنا { يعمو © برغملا ةالص امنا مهلوق ضعب يفو © امهب ليق

 . ملعأ هللاو ليق ام رثكأب يدنع جرخي رصعلا ةالص نم ركب وبا

 © سمشلا تبرغ اذا برغملا ةالص نا ملعلا لها عمجا : برغملا ةالص ركذ
 © يعفاشلاو يعازوألاو سنأ نب كلام ناكف ؛ برغملا تقو رخا ىف اوفلتخاو

 نأ وهو ناث لوق هيفو & سمشلا تباغ اذا ادحاو اتقو الا برغملا تقولا : نولوقي
 روث وباو قاحساو دمحاو ىروشلا لوق اذه ، قفشلا بيغي نا ىلا برغملا تقو
 . يأرلا باحصأو

 ءاشعلاو برغملا ةالص توفت ال : لاق هنا سوواط نع انيور دقو
 . راهنلا ىتح

 لوا نا انباحصا لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق
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 لابجلا نم باجحلاب ىراوت ال ثيح اهعضوم يف سمشلا تبرغ اذا برغملا تقو
 لوأو & برغملا تقو لوا كلذف { ليق ام يناعمب ليللا علطي كلذ نيحو اهوحنو

 . مئاصلا راطفا تقو

 اهتقو لوا يف اه ةالصلاو برغملا ةالص يف ديكأتلا مهلوق ضعب ين دجوي دقو

 {. اهتقو توفل اهيلع ثحلا ىنعم ؟ كلذ جرخيو © تقولا نم جرخ دقف دعب امو اذه

 لبق برغملا اولص ام ةرطفلا ىلع يتمأ لازت ال» : لاق هنا { ةلي يبنلا نع ىوري دقو

 ليربج نا ةلت يبنلا نع نووري مهنا ىتح ديكاتو ديدشت كلذ يفو { «موجنلا ودب

 الا ارخاو الوأ اهنم ةالص لكل لعجف نيترم اهلك تاولصلا هب ىلص مالسلا هيلع

 ىلع الاد جرخي كلذ ناكف سمشلا تبرغ ىتح نيترم هب اهالص هناف برغملا ةالص
 . هودعي ال اهتقو

 سمشلا بورغ تقو اهتقو لوا نا ىنعم ىلع انباحصا لوق يناعم ين امأو
 كلام ناكف قفشلا يف اوفلتخا ؛ هنمو ، قفشلا بيغم ىلا اهتقو رخاو ليللا عولطو

 ، دمحمو بوقعيو قاحساو يعفاشلاو ىليل يبا نباو ، يروثلا نايفسو © سنا نب

 نعانيو ر دقو سابع نباو رمع نبا نع كلذ ف يوري دقو ؤ رمحألا قفشلا : نولوقي

 . (ضايبلا) قفشلا نأ وهو ؛ ايناث الوق ؛ ضيبألا ؛ سابع نبا
 قفشلا نأ ىلع لدي ام زيزعلادبع نب رمعو ةريره يباو سنأ نبا نع انيور دقو

 بهذ اذا يلصي نا ينبجعي ال : دمحأ لاقو دمحأو نامعنلا لاق هبو { (ضايبلا)
 اذا رفسلاو رضحلا يف هئزبجيو ةرمحلا تبهذ اذا رفسلا يف هئزبيو رضحلا يف ضايبلا

 برعلا دنع نيفلتخم نيينعم مسا قفشلا نا وهو : ثلاث لوق هيفو ؛ ةرمحلا تبهذ

 ؛ يعم : ديعس وبا لاق ، (ضايبلا) قفشلا : ركب وبا لاق & ضايبلاو ةرمحلا يهو
 ينبجعي و { فالتخالا نم ىكح ام وحن قفشلا ي انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا
 ، ضايبلا بيغم لبق ةرخآلا ءاشعلا يلصي الو ضايبلا بيغم ىلا برغملا كرتي ال نا

 ىلا اهتقول توبثل قفشلا بيغم ىلا برغملا تقو توبث يفف فالتخالا ىنعم تبث اذاو

 . هب لاق نم دنع ضايبلا بيغم

 قيضلا هيف نكمي دق قفشلا نا الا م تلاو رصقلا يف ءاوس رفسلاو رضحلاو

 ءوضلا وه ضايبلاو ٠ عيمجلا امأو ٠ يدنع رذعلا يناعملف هانعم قرتفا ناف رذعلاو

 رجفلا مدقتي ام الو اليطتسم ىقبي ام سيل رجفل او ىقفشلا نم ضرتعملا

 . كلذ لثم نم
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 باغ نيح ةرخألا ءاشعلا ىلص تي هللا لوسر نا تبث : ءاشعلا تقو

 عبر ىلا اهتقو رخآ : لوقي يعخنلا ناكف ءاشعلا تقو رخا يف اوفلتخاو { قفشلا

 . ليللا ثلث ىلا اهتقو رخا نا وهو ث ناث لوق هيفو ؛ ليللا

 هبو ث زيزعلادبع نب رمعو ، ةريره وباو ڵ باطخلا نب رمع لاق كلذكو
 . يعفاشلا لاق

 نايفس لاق كلذك { ليللا فصن ىلا اهتقو رخآ نا وهو : ثلاث لوق هيفو

 . يأرلا باحصاو ‘ روث وباو 6 هيوهار نب قاحساو 6 كرابملا نبا هللادبعو يروثلا

 لوقلا اذه انيورو ، رجفلا عولط ىلا اهتقو رخآ نا وهو : عبار لوق هيفو
 . سابع نبا نع

 ىري ناك سابع نبا نع انيورف © ةرخالا ءاشعلا ةالصب ليجعتلاب اوفلتخاو

 ءاشعلا رخؤي ناك هنا دوعسم نبا نعو 0 « ليللا نم افلز و ط : أرقيو لضفا اهربخأت

 الالدتسا لضفا اهليجعت ن ولئاق لاقو ، اهريخأت يفوكلاو يعفاشلاو كلام بحتساو

 . لضفا اهتاقوا لئاوا يف ةالصلا ليجعت نا ىلع ةلي هلا لوسر نع لدت يتلا رابخألاب

 ءاشعلا تقو رخآ نا انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبا لاق

 لا مهلوق نم ملعا الو © ليللا فصن ىلا مهلوق ضعب يفو ، ليللا ثلث ىلا ةرخالا
 . كلذب ملعا هللاو ، ليللا فصن نم رثكا ىلا الو ، ليللا عبر

 هنا الا أ لضفا اهتقو لوا يف ةالصلا ليجعت نا : مهلوق نم لدي ام ضعب ىفو

 ءاتشلا يفو ، ةرخآلا ءاشعلا ليجعت رحلا يف بحتسي هنا مهلوق يناعم يف جرخي دق

 هليل رحلا نأل {. لضفلاو سانلاب قفرلا بلط ليق ام ىنعم ىلع كلذ لعلو ؛ اهريخأت

 طابرلاو مونلا روما نم مهل ضرعي امل سانلا ىلع فخا ةعامج ةالصلا ليجعتو ث ريصق
 طابرلا يعمف ذ اررض بجوي ببس كلانه نكي مل اذاف ى ١ ميظع لضف نيتالصلا نيب
 يف ىجري 7 { ةعامج ةرخآلا ءاشعلا ةالص بحتسا نم بحتسا اذهلف © لضفا

 رجفلا ىلص ةي هتلا لوسر نا تبث ، رجفلا ةالص تقو ررضلا نم رثكا لضفلا كلذ

 ا رجفلا عولط حبصلا ةالص لوأ نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو ، رجفلا علط نيح

 اهيلصي هنا سمشلا عولط لبق رجفلا عولط دعب حرصلا لص نم نا لع ملعلا لهأ

 . اهتقو ي

_ ٧٩



 كلام لوق يفف ، سمشلا عولط لبق حبصلا نم ةعكر كردا نميف اوفلتخاو
 اوجتحاو ، حبصلا ةالص هتفت مل ولو ىرخأ اهيلا فيضي قاحساو دمحأو يعفاشلاو

 كردا دقف سمشلا علطت نأ لبق حبصلا نم ةعكر كردأ نم» : هنا ةلت يبنلا ثيدحب

 ناكل لجر كلذب لمع ولو اهس وأ مان نمل كلذ امنإ : لوقي روث وبأ ناكف 5 «حبصلا
 اذا : يأرلا باحصأ لاقو ، ةالصلا يف هطيرفتب ملعلا لها دنع امومذم ائطح

 نا هيلعو 0 هتالص تدسف ةعكر حبصلا نم ناسنالا ىلع يقب دقو سمشلا تعلط

 وأ ةعكر ىلص ىتح رصعلا يسن اذاف سمشلا تعفترا تعلط اذا رجفلا لبقتسي

 . هتالص مت سمشلا تبرغ ىتح نيتعكر

 لوأ نأ : انباحصا لوق نم قافتالا يناعم يف جري هنا : ديعس وبا لاقو

 ف جرخيو ، ريثك وا ليلق سمشلا نم نرق علطي نا ىلا رجفلا علطي ذنم رجفلا ةالص

 الو ةضيرف نم ءيش سمشلا نرق نم علط اذا ةالص ال هنا : يدنع مهلوق يناعم

 نرق نم علطي نا لبق ىلصف ائيش هتالص نم كردا نم هناو ؤ( لدب الو 7 ةلفان

 كاسمالا همزليو تقولا كلذ هل ةالص ال هنا ءيش اهنم هيلع علط مث ءيش سمشلا

 نم مهنمف اهعولط مت اذاف آ سمشلا عولط ميقتسم يف متتسي ىتح ةالصلا نع

 ىلع يضمي نا ينبجعيو . اهئدتبي لوقي نم مهنمو ؛ ىلص ام ىلع ينبي : لوقي
 { اهل ذافناف ةالصلا ةنسلا هتعنم دقو 5 ةنسلا ىلع اهالص دق هنأل ؛ اهمتيو اهتالص

 © ةالصلا دسفي امب ملكتي وا لمعي مل ايف ©} ةنسلاب الا ةالصلا يناعم نم جرخي ملو

 همامتاب اهمامت هل بجواف ةالصلا مامتا ةين ىلع:ناكو ةالصلا نم جورخلا ىري جرخي الو

 . سمشلا عولط دعب اهل

 يعفاشلاو كلام ناكف 0 اهريخأتو رجفلا ةالصب ليجعتلا ين اوفلتخاو ؛ هنمو

 نباو رمعو ركب يبا نع يور دقو ، سلغب حبصلا يلصي نا نوري قاحساو دمحاو

 نأ ىلع لدت رابخأ زيزعلادبع نب رمعو يرعشألا ىسوم يباو دوعسم نباو ريبزلا

 يأرلا باحصأو يرونلا نايفس ناكف ث اهب رافسالا نم ىلوأ ةالصلاب سلفلا

 نك : تلاق اهغا ةشئاع نع تباثلل لوقأ لوألا لوقلابو ، رجفلاب رافسالا نوري ال

 نفرعي ام نهطورمب تاعفلتم نهو حبصلا ةي هللا لوسر عم نيلصي تانمؤملا نم ءاسن
 ليلد كلذو { لي هللا لوسر دعب حبصلاب ناسلغي رمعو ركب وبا ناكو ، سلفلا نم
 . انلق ام ةحص ىلع

 ليجعت بابحتسا ىلع جرخي انباحصا لوق ةماع نا يعم : ديعس وبا لاق
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 لسغلا بابحتسا مهلوق يناعم ضعب يف جرخي دق هنأ الإ اهتاقوأ لوأ يف تاولصلا

 بحاص نا بسحأو ، تاعاجلا يف رحلا ين اهب قفرلا وا ءاتشلا يف رجفلا ةالصل

 ىلع لخدي امو ث رحلا ليل رصقو ءاتشلا ليل لوطل قفرلا نا ىلا بهذي مهنم لوقلا

 نكي مل اذاف ث رظنلا ف قفرلا يناعم م: ىرحتيف ث قفرلاو قاشملا نم كلذ 1 ساانلا

 كراتلاو & لضفا ةالصلل سلفلا ناك مونلا قيرط نم مهيلع ررض فوخ ءاتشلا يف

 . لدعلا ىنعمل ال زجعل ىنعملا كلذل

 تقول ا طسو لاح ىلع كلذب ىدعتي نا ينبجعي الو { لضف ١ م قفرلل تاع اجلل

 : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق : لاق ريبزلا نبا ةورع نع ، طسوألا اهتقو ثلث وهو

 هذه» : ةي هللا لوسر يل لاقف : ةشئاع تلاق ؟ ةالصلا هذه ام ث هللا لوسر اي تلق

 عولط دنع مدآ يبأ ىلع هللا باتف رجفلا ةالص اماف ءايبنألا نم يناوخإو يئابآ ثيراوم

 امأو تانسحو تارافك يتمألو يل هللا اهلعجف هلل اركش نيتعكر هلل ىلصف سمشلا

 ىلصف ةبوتلاب هرشبف ليربج هاتأ سمشلا تلاز نيح دواد ىلع هللا باتف ةرجالا ةالص

 رصعل ا ةالص امأو تاجردو ت ارافكو اصيحمت يتمألو ل هللا اهلعجف تاعكر عب رأ هلل

 ىلصف ةبوتلاب هرشبف ليربج هاتأف هلثم ءيش لك راص نيح نايلس يخأ ىلع هللا باتف

 امأو . تاجردو تارافكو اصيحمت يتمألو يل هللا اهلعجف هلل اركش تاعكر عبرا هلل

 مث مئاصلل راطفالا لحو ضرفلا طقس نيح فسويب بوقعي هللا رشبف برغملا ةالص
 ل هلللا اهلعجف هلل اركش تاعكر ثااث هلل ىلصف قوزرم يح هنا هرشبف ليربج هاتأ

 نم سنوي هللا جرخأف ةرخآل ا ءاشعلا ةالص امأو تاجردو تارافكو اصيحمع يتمألو

 عبرا هلل ىلصف قفشلا باغو موجنلا كبتشا نيح هل حانج ال خرفلاك توحلا نطب
 يبنلا لاق مث © «تاجردو تارافكو اصيحمت يتمألو يل هئلا اهلعجف هلل اركش تاعكر

 له تارم سمخ موي لك يف هيف لستغاف مكدحأ باب ىلع ارهغ نأ ول مكتيأرأ» : ةلي

 نم مكلسغت ةالصلا هذهف لاق هللا لوسر اي ال اولاق ءيش نردلا نم هيلع ىقبي

 . «السغ بونذلا

 هللا ىلص ليربج يّسأ» : لاق ةني يبنلا نع سابع نبا نع ؛ رخا باتك نمو

 ةدابع نعو 0 رصعلا تقو ف هلظ ردقب ءيش لك ناك نيح دغلا نم رهظلا يب لص

 دشأ دحأ تيأر ام : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةلي يبنلا نع تماصلا نب
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 لاق : لاق ةريره يبا نعو & رمع الو اهابأ تنثتسا ام ةلي يبنلا نم رهظلل اليجعت

 . «منهج حيف نم رحلا ةدش ناف رحلا يف ةالصلا نع اودربأ» : :نينت هنلا لوسر

 ماقف رهظلا دعب كلام نب سنأ ىلع انلخد : لاق نمحرلادبع نب ءالعلا نع

 : لاقف ث اهرذ وا ةالصلا ليجعت هل انركذ هتالص نم غرف املف ، رصعلا يلصي

 سلجي اثالث نيقفانملا ةالص كلت نيقفانملا ةالص كلت» : لوقي ةي هللا لوسر تعمس

 ركذي ال اعب ر أرقنف ماق ناطيشلا ينرق نيب تناكو سمشلا ترفصا اذا ىتح مهدحا

 ين سمشلاو رصعلا يلصي ناك هكي هللا لوسر نا ةشئاع نع ‘ «اليلق الا اهيف هللا

 . رهظت نا لبق اهترجح

 ةبعكلا دنع مالسلا هيلع ليربج ينمأ» : لاق لنت يبنلا نع سابع نبا نع

 رظطفا نيح دفلا نم يب ىلص مث مئاصلا رطفا نيح برغملا يب ىلصف © نيترم

 هللا ىلص ليربج ينمأ» : هاي هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع 0 «مئاصلا
 دغلا نم يناتأ مث سمشلا تباغ نيح برغملا يب ىلصف نيترم برغملا ةالص دنع هيلع

 عرسأ نإ» : لاق هكي يبنلا نا ةشئاع نع ، «سمشلا تباغ نيح برغملل ماقأ مث

 ةالص رخؤت مل ام ةرطفلا ىلع ةمألا هذه لازت ال» : :يلاق ، «برغملا اتوف ةالصلا

 ليربج ينمأ» : لاق هللي يبنلا نع سابع نبا نع { «موجنلا علطت نا ىلاو برغلل
 دغلا نم ءاج مث قفشلا باغ نيح ءاشعلا يب ىلص نيترم ةبعكلا دنع مالسلا هيلع

 . كيت يبنلا نع سابع نبا نعو ث «هثلث ليللا نم بهذ نيح ءاشعلا يب ىلصف

 راهنلا يف رط ةالصلا مقأ ل : ىلاعت هللا لاق : دمحم يبا عماج نمو : : ةلأسم

 ليللا قسغ ىلا سمشلا كولدل ةالصلا مقأ » : هركذ لج لاقو . 4ليللا نم أفلز و

 سمشلا لاوز رهظلا ةالص تقو لوأف . هادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا نارقو

 لوأو ؛ هلثم ءيش لك لظ ريصي نأ ىلا اهتقو رخآو كلذ يف ملعلا لهأ نيب عزانت ال

 ىلا رصعلا تقو لوا رهظلا تقو رخآ نوكي الوهلثمعيش لك ىلع لظلا داز اذا رصعلا
 يف طيرفتلا امناو طيرفت مونلا يف سيل» : ةلي يبنلا لوقل انيفلاخم ضعب هيلا بهذ ام
 اتقو ةالص لكل ,كيت لعجيف © «ىرخألا تقو لخدي نا ىلا ةالصلا رخؤي نأ ةظقيلا

 ءيشلا يف مدقتملا نأ وه ةغللا يف طيرفتلاو ك ىرخألا تقو لخدي مل ام طيرفتلا امناو

 : رعاشلا لوق هنمو © هيف ةظقيلا مدق هنأل اطرفم ىمسي

 دار ول طارف لجعت اك انتباحص نم اوناكو انولجعتسا

_ ٨٢



 كلذكو سمشلا بورغ لبق اهنم ةعكر يلصملا كردي نا ىلا رصعلا تقو رخاو
 ةي يبنلا نع يور امل ؛ اهكردأ دق مئاق تقولاو ةعكر رادقم اهنم قحل اذا ةالص لك

 . «اهكردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم» : لاق هنا ةريره يبأ قيرط نم

 رخآو © كلذ يف ءايلعلا نيب عزانت ال سمشلا تباغ اذا برغملا تقو لوأو

 تباغ اذا برغملا تقو : لاق هنا رمع نبا نع كلذ ىور امل قفشلا بيغي نا ىلا اهتقو

 ` . قفشلا بيغي نا ىلا سمشلا
 تقولا نأل اذه هلوقب سانلا فلاخف دحاو تقو برغملا تقو : يعفاشلا لاق

 ىذلا تقولا : هباحصأ ضعب لاقو ث ةالصلا هيف ناسنالا يدؤي نا نكمي ال دحاولا

 ضعب لاقو ، سانلا ةداع يف ىلصيو ناسنالا رهطتي ام رادقم يعفاشلا هدارا

 اذه قوف ناك ايف تاعكر ثالث ىلصو رهطتلا رادقم سمشلا تبرغ اذا : هباحصأ

 . ةالصلل ءاضق وهف

 ضعب لاقو . ليللا فصن ىلا قفشلا بيغم نم ةرخآلا ءاشعلا تقو لوأو

 يبنلا لوقل رجفلا عولط ىلا رتولا ةالص كلذ دعبو ؛ ليللا ثلث ىلا : انباحصأ

 ام رتولا ةالص اهغا الأ معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةسداس ةالص مكداز هللا نإ» : لك

 ةرخآلا ءاشعلا ةالص بجحت قفش ىاف : لئاق لاق ناف { «رجفلا ىلا ةرخآلا ءاشعلا نيب

 ٥ كلذ ي انباحصأ فلتخا : هل ليق ، ضيبأ رخآلاو رمحأ اهدحأ ناقفش امهو هب

 يذلا ضيبألا قفشلا وه : مهضعب لاقو 3 رمحألا وهو لوألا قفشلا : مهضعب لاقف
 . اهنم لوألا قفشلاب ضرفلا بجوأ نم لوق راتخن نحنو 0 ةرمحلا لعب

 بجي ناك اذا ضرعلاو يأرلا اذه لدع ىلع كلد ىذلا ام : مهنم لئاق لاق ناف

 نوكي نا ركني امو ضرغلا هب داري يذلا قفشلل مسا نيقفشلا نم بجاو لكو مسالاب
 لاق امل : هل ليق ؟ نيقيلاب الإ نوكت ال ضئارفلاو نيقي ريغب ىلص لوألاب ىلص نم

 قلعتلاو بولطملا وه مسالاف مسالا عم انكرتف «قفشلا بيغي نأ ىلا» : ةلت يبنلا

 . ةزئاج ءايسألا لئاوأب

 نود (ضيبألا) ةلت هدارم ناك ولو مسالا انققحتسا قفشلا باغ : ليق اذاف

 ناقفشلا بيغي ىتح لوقي ناكف 0 نايبلاب ثوعبملا وه ذا مالسلا هيلع هنيبل (رمحألا)

 . ملعأ هللاو هقاقحتساب انيعار مسالا عم انكرت كلذ لقي مل املف

 ضعب نع يور دقو & رصعلا ةالص اهنا يدنعف ىطسولا ةالصلا امأو
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 عولط لبق ةغللا يف نارصعلاو ، نيرصعلا ىلع ةظفاحملاب هرمأ نييبنلا نا ةباحصلا
 : رعاشلا لاق دقو اهبورغ ليقو ك سمشلا

 مغار فنألاو نيدلا ضعبب ىضريو ينلمي ىتح نيرصعلا هلطامأ

 يف رمحألاف © ءايسلا يف ضيبألاو رمحألا نيقفشلاو { رجفلا ةفرعم ين : ةلأسم

 قفشلا ةبوبيغ نيبو ، هلحم يف ضيبألا ريصيو رمحألا بيغيو { هقوف ضيبألاو اهقفأ

 . ملعأ هللاو انعمس ايف ، رمحألا قفشلا ةبوبيغ ىلا سمشلا ةبوبيغ نيب ايكرمحألا
 اهليطتسي يتلا ةعاسلا رادقم ليللا نم يقب اذا علطي رجف : نارجف رجفلاو

 اذكه ء ناحرسلا بنذك ءامسلا عبر ىلا لواطتيف © نيتعاسلاو تقولا يف سانلا

 © لفسا هضايب نوكي ال رجفلا اذكهو بثذلا دلو ناحرسلاو ؛ ةلت يبنلا نع يور

 نيعلا يأر يف حمرلا ديق لثم هلصا ىقبيو قرشملا ىلا طحني مث داوس هلفسا نوكيو
 كلذ بلغي ىتح هنم لفسا يذلا داوسلاو رابغلاو طوطخلا هبش ودبي مث اليوط

 يذلا رجفلا وهو { ةرسيو ةنمي ضرتعيو يناقوفلا ضايبلاب طلتخي مث داوسلا ضايبلا
 عضوم يف تفقو كلذ فرعت نا تدرأ اذاف ، راهنلا ةالص بجويو هب ماعطلا مرحي
 ةيناثلا ةليللا ناك اذا مث & عضوملا كلذ تملع تعلط اذاف سمشلا عولط هنم علاطت

 ةعبرأ وأ عرذا ةثالث رادقم ىلع هترسي نع رجفلا تبلطو ، عضوملا كلذ يف تفقو
 . هللا نذاب رجفلا نم كل تفصو ام كل نيبتيف & نيعلا يأر يف عرذأ

 ؛ ةملظم ةليل تناك اذا هتفصو اك اديج كل نيبيل سيل هناف رمق ةليل ناك اذإو

 كفرعي نم كترضحب نكي ملو تنك نامز يا يف سمشلا لاوز فرعت نأ تدرأ اذاو

 كيمدق ملعتف سمشلا لوزت نا لبق ضرألا نم وتسم عضوم يف تفقو لاوزلا

 راهنلاف صقني لظلا ماد ايف هيلا دوعت مث هنع ىحنت مث كسأر لظ غلب يذلا عضوملاو
 رثكأ يف ءيفلا نأل ؛ سمشلا تلاز دقف اليلق دازو هناصقن ىهتنا اذاف 5 ةدايزلا يف
 . قاب نامزلا

 نا بجيو رهظلا تقو رخا وهف لاوزلا عضوم نم هلثم ءيش لك لظ راص اذإو
 فصنو مادقا ةتس ىلع داز اذاف { هناصقن دعب لظلا داز يذلا عضوملا نم ءيفلا ملعت

 . رصعلا لخد دقف لاوزلا نم داز يذلا عضوملا نم

 نيبو اهنيب لئاح وأ ميغ ةليللا ين ناك اذاف نايعلاب هتقو كردي سمشلا بورغو
 اهنيب ىقبي ىتح تطحنا اذا سمشلاو 0 اهئاذحب ىذلاو قرشملا ىلا ترظن سمشلا
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 رظن ف ةماق هرادقمو قرشلا نم داوسلا أدتبا . عارذ رادقم اهبورغ عضوم نيبو

 تباغ اذا ىتح 0 ةباصعلاك ةرمح داوسلا ىلع راص سمشلا ضعب باغ اذاف © نيعلا

 ءيش الا ةرمحلا نم قبي مل اذاف © ةرمحلا كلت يف داوسلا كلذ اشف اهلك سمشلا
 سمشل ا نيبو كنيب نوكي ال ىذل ا مويل ا ف كل كلذ نيبتو سمشل ا تباغو . ريسي

 . هللا قيفوتب كل تلق امب لدتستف لئاح

 نيبو هنيب لئاح وا ميغب هتقو ىفخ اذا رمحألا قفشلل لئالدلا دحا نا ليق دقو
 © رمحألا قفشلا باغ دقف ترثكو تنابو © راغصلا موجنلا ترهظ اذا هل بلاطلا

 يتلا ةليللا يف كلذ بلط ىلا ناسنالا هيلا دصقي امب هتحص ىلع لدتسي نا يغبنيو

 . قيفوتلا هللابو هتفرعمل بلاطلاو قفشلا نيب لئاح الو اهيف ميغ ال

 مرحي ال يذلا لكشلا وهو لوألا اهدحأ : نارجف رجفلاو ؛ باتكلا نمو

 ضارتعا ريغ ف دعاص قدتسم وهو بذاكلا هيمست برعلا تناكو ض هلحي الو ائيش

 كلذكو . ضايبو داوس هسأر ف ناك اذا لاجرلا نم طمشألاو . طمشألاك وهو

 . لوألا رجفلا

 ضرألا يف رشتنم هنأل اريطتسم يمس امناو ريطتسملا وه ؛ يناثلا رجفلا امأو

 ۔ : ريرج لاق ؛ قداصلا رجفلا وهو اريطتسم يمس ضرألا يف رشتنا ءيش لكو

 اراطتساف يبلق عدص اوجاهف ينونزحيل : نونعاظلا دارأ

 يأ . هاريطتسم هرش ناك اموي نوفاخي و » : ىلاعتو كرابت هللا لوق هنمو
 هتمس امنإو قدصملاو قداصلا هيمست برعلا تناكف ريخألا رجفلا امأو . ارشتنم

 . هنيبيو حبصلا نع قدصي هنال قدصملاو قداصلا

 : يلذحلا بيؤذ وبا لاق

 عرقي قدصلا حبصلا ىأر اذاف هداؤف تايراضلا بالكلا فغش

 : رخا لاقو

 ارانأ اطيخ حبصلا نم حالو ةفدس انل تءاضأ الف

 ضيبأل ا طيخلا مكل نيبتي ىتح نيرسفملا ضعب لاقو © رهظي أدب ءوض ةفدسلاو

 كلذكو 6 ليللا داوس نم راهنلا ضايب وه ضعب لاقو ٠ رجفلا نم دوسألا طيخلا نم
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 ناكو ؛ رثكيو ءوضلا رشتني نا لبق © نيرجفلا نيب هنأل ءادغ روحسلا ةت يبنلا لعج

 ٠. كرابملا ءادغلا هيمسي ةمي يبنلا

 ضيبألاو برغلا يف ىري ، ضايب رخآلاو { رمحأ امهدحا : ناقفشلا امأو

 وغطي مث © ةعطاسلا ةملظلاك امهنيب نوكي داوس دعبو رمحألا قفشلا دعب نوكي

 فلتخاف نيقفشلا نيب ام رادقم يف نوفلت سانلاو ؛ يناثلا قفشلا نوكيف برغملا

 . ةرخآلا ءاشعلا ةالص بوجو تقو ين ءاهقفلا

 ةبيغب بجحت ةالصلا نأل ، ةالصلا تبجو لوألا قفشلا باغ اذا : موق لاقف

 . ءامسألا لئاوأب لاق نم لوقب اوقلعتو ، مسالا بوجو يعارن نحنو قفشلا

 اهلعفب انرمأ انأل ؛ يناثلا قفشلا ةبيغ دعب الا ةالصلا بجت ال : نورخآ لاقو

 ملعا هللاو ةالصلا نم نوعونمم نحنف امئاق قفشلا ناك امو ؛ قفشلا ةبيغ دعب

 . نيلوقلا نم لدعاألاب

 رجألا بابحتسا ىف ضرفلا ءادأ

 رفوا ناك هئادا ىلا عراسف ضرف همزل نم نا انباحصا لوق ةحص ىلع ليلدلا

 رما يذلا تقولا يف الا هيدؤي نا لبق توملا همرتحي نا هرخأ نم ىلع زوجي دق ذا هباوثل

 رحلا ةدش ناف رهظلاب اودربأف رحلا دتشا اذا» : ةلي هلوقل هيف ةالصلا ريخاتب هي يبنلا

 لجأل تاولصلا رئاس نم اهدحو رهظلا ةالص هب صخي ربخ اذهو 4 !منهج حيف نم

 : ;كييبنلا لوق ةالصلا ليجعت لضف ىلع اضيا لديو { ةليبنلا اهركذ يتلا ةلعلا

 نوكي نا اهتقو لوأ ىف ىلصملل ام لقأو هللا وفع تقولا رخاو هللا ناوضر تقولا لوا»

 امنإ هتلا ناوضرو اجراخ تاقوألا نع نايسنلاو لغشلاب ةرطاخملا نمو اظفاحم اهيلع
 . ملعأ هتناو ، «نيرصقملل نوكي نأ هبشي وفعلاو نينسحملل نوكي

 تضرف ةالص لوا نا سابع نبا نع وركذو (رباج يبأ) باتك نم : ةلأسم
 ءاج : لاق ؛ لوألا ةالص تيمس كلذلف { رهظلا ةالص يهو لوألا سمخلا نم

 ك يبنلاب ىلصف سمشلا تلاز نيح ةكمب وهو ي يبنلا ىلا مالسلا هيلع ۔ ليربج
 هيلع ليربجب ىدتقي ةلي يبنلاو هب نودتقي ةني يبنلا فلخ نوملسملاو ىلوألا ةالص
 لخدت يذلا اندنع اهتقوو رصعلا هب ىلصف رصعلا ةالص تقو يف هءاج مث . مالسلا
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 نم نرق بيغي نأ ىلا لاوزلا دعب ةخسن ينفو ث لاوزلا ريغ هلثم ءيش لك راص اذا هيف

 نيح هءاج مث ؛ برغملا هب ىلصف سمشلا تباغ انيح ليربج هءاج مث ، سمشلا
 فصن يضمي نا اندنع اهتقوو © ةمتعلا هب ىلصو ليللا مالظ ءاجو راهنلا ضايب بهذ

 علطي ذم رجفلا ةالص تقوو . حبصلا هب ىلصف حبصلا رجفنا نيح هءاج مث © ليللا

 . سمشلا نم نرق علطي نأ ىلإ نيبلا رجفلا

 فصتنم دعب اهرخؤي ال لاق ؟ ةمتعلا ةالص تاقيم نع هتلأسو ؛ هريغ نمو

 لا : لاق هناف ى رجاهم ابأ الإ كلذب لوقي انباحصأ نم انعمس نم عيمج لاقو ليللا

 . ليللا ثلث

 ىرا ال : لاق 3 ةمئاق ةرمحلاو ةرخألا ءاشعلا نولصي موق نعو ؛ هريغ نمو

 ناو © فلاخي الأ لمجأو نسحأ وهو كلذ هابشأ وأ ضيرم وأ ارطضم رفاسمل الإ كلذ

 ىراوت اذا نكلو ث ىلص دق الا هارأ الف موجنلا تكبتشا دقو ناسنا هلعف

 . لمجأ قفشلا

 دعب لظلا ين اوفلتخا انباحصأ نا : ۔ هللا همحر _ ديعس وبا لاق ؛ هريغ نمو

 : لاق نم لاقو ، لاوزلا دعب هلثم ءيش لك لظ راص اذا : لاق نم لاقف ث لاوزلا
 ، ةعبس : لاق نم لاقو ، فصنو ةتس ؛ لاق نم لاقو ى مدق يٹلثو مادقا ةتس نم

 ءيجي دحاوف نوفلتخي سانلا نأل © هلوط نم فرع ام ىلع اهيلع لئاق لك لاق امإو

 . مادقا ةعبس ءيجي دحاوو 5 مدق يثلثو ةتس عيبي دحاوو 3 افصنو ةتس

 رظنيف سايقلا دنع مدقب طاتحي يلخنلا لضفلا نب ةدمجن ناك ؛ هريغ نمو
 . كلذ ين

 لاوز ينعي ، 4سمشلا كولدل ةالصلا مقأ » : ىلاعت هتا لاقو : عجر
 ةملظ ينعي «ليللا قسغ ىلا» : ةت يبنلا نع ءاج اهيف رصعلاو ىلوألا يهو سمشلا

 ؛ ةادغلا ةالص ينعي يرجفلا نارق » و ؛ ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص ينعي ليللا

 لوألا ةالصو رجفلا ينعي . يراهنلا يفرط ةالصلا مقأ »» : رخآ عضوم يف لاقو

 ناحبسف ل : اضيا لاقو 0 ءاشعلاو برغملا ةالص . هيليللا نم افلز » و ، رصعلاو

 ءاشعلاو برغملا ةالص نوسمت نيح ينعي . 4ن وحبصت نيحو نوست نيح هتا
 نيحو» © رصعلا ةالص ينعي «ايشعدو 0 ةادغلا ةالص ينعي ن وحبصت نيحو هرخالاو

 كلذكو {. ةصاخ ةبوتكملا سمخلا تاولصلا هذهف ، ىلوألا ةالص ينعي ، «نورهظت
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 ٠ قحلاب ملعأ هللاو راثألا نم هللا ردق ايف ريسفتلا اندجو

 ةالصلا نع هتلأسو - هللا همحر _ بوبحح نب دمح هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 نم لاقو ] رصعلا ةالص : لاق نم لاقف كلذ ف فلتخا دق : لاقف ى ىطسرلا

 . ةادغلا ةالص : لاق نم لاقو © رهظلا ةالص : لاق

 نا : ليق هنأل ، رهظلا ةالص اهنا لوقأف انأ امأ : لاق ؟ تنا لوقت ايف : تلق

 نولغتشي اوناكو ؛ مهنم ليلق الا رهظلا ةالصل ةلي يبنلا نورضحي اونوكي مل سانلا

 ناو اهيلع ةظفاحملاب هللا مهرمأف رهظلا ةالصل ةرضاحملا نع مهعئاضبب

 . اهنع اوفلختي ال

 لبج نب ذاعم ةلي يبنلا ثعب امل هنا هيف اندجو ايف (يزاغملا) باتك نم : ةلأسم

 تمدق اذا لبج نب ذاعم اي» : هل لاق هنا هب هاصو امم ناكف نميلا ىلا هللا همحر ۔

 رمأ ام مهيف ذفناو ةحلاصلا قالخألا مهملعو مهبدا نسحاو هللا باتك مهملعف مهيلع

 1 نيباحت الو رشلاو ريخلا نم ةحلاصلا قالخألا مهملعو منزانم سانلا لزنأو هب هللا

 قفرلاب كيلعو ريثكو ليلق لك نم ةنامالا مهيلا دأو مئال ةمول هللا يف فخت الو هللا رما

 لها ىلا رذتعاو هللا قح نم كرت دق لهاجلا لوقي ىتح قحلا كرت ريغ يف وفعلاو

 ةيلهاجلا رما تماو كو رذعي ىتح بتع هنم كيلع عقي نا تيشخ رما لك يف كلمع

 اهناف ةالصلا كمه رثكا نكيلو هريغصو مالسالا ريبك رهظاو { مالسالا هنسح ام الا
 مث رجفلا ةالص لصف ءاتشلا ناك اذا ؛ ذاعم اي © نيدلاب رارقالا دعب مالسالا سأر
 لجع مث هللا رما مهيلا هركت الو مهلمت الو مهلهمت الو قيطت ام ردق ىلع ةءارقلا لطا

 ةعفترم ةيقن ءاضيب سمشلاو رصعلا ةالصو . سمشلا ليمت نا دعب ىلوألا ةالصلا

 ناف اهب متعاو ءاشعلا لجعو & باجحلاب ىراوتو سمشلا بيغت نيح برغملاو
 سانلا ناو ، ريصق ليللا ناف ، حبصلاب رفسأف فيصلا ناك اذاف ليوط ليللا

 صقني نا دعب رهظلا لصو ث اهوكردي ىتح مهلهمو { نودمهيو ليللا رخآ نوماني
 رصعلا لصو . اهوكردي ىتح مهلهماف ، نوليقي سانلا ناف حايرلا كرحتو للا
 ليللا ناف ، متعت الو ةمتعلا لصو فيصلاو ءاتشلا يف دحاو تاقيم ىلع برغملاو

 عبشاو رخآلا مويلاو هللاب سانلا ركذو ، قفشلا بيغي ىتح اهيلصت الو ريصق

 رذحاو نيملعملا سانلا يف ثبو ث هللا بجي امل لمعلا ىلع مهل ىوقا اهناف ، ةظعوملا

 . «مئال ةمول هللا يف فخت الو . عجرت هيلا ىذلا هللا
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 امم هيف ىلا مصتخاو هنع تلئس ام تيأرأ : ةلي هللا لوسر اي تلقف : ذاعم لاق

 قدصلا كنم ملع هللا ناف دهتجا : لاق ؟ كنم هعمسن مل امو هللا باتك يف سيل
 بتكي وا هنيبتت ىتح هقفوف رما كيلع لكشا ناف ملعت امب الا نيضقن الو ريخلل كقفو

 . هيف يلا

 لازت ال» : لوقي ناك ى ةي هللا لوسر نا انركذ دقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 نا انل ركذ دقو { «موجنلا ودب لبق برغملا ةالص اولص ام ةرطفلا ىلع يتمأ نم ةفئاط

 مث ايئاص ناك اذا رطفي ناك اهدنعو تبجو اذا اهيلصي ناك ۔ هللا همحر _ دوعسم نبا

 هذه نا وه الإ هلإ ال يذلا هللاب تاولصلا نم ءيش ىلع همسقي ال ايسق اهيلع مسقي

 كولدل ةالصلا مقأ » هللا باتك نم اهقيدصت أرقي مث ةالصلا هذه تاقيمل ةعاسلا
 رجفلا نارقو . 4ادوهشم ناك رجفلا نارق نا رجفلا نارقو ليللا قسغ ىلا سمشلا

 ليللا سرح هللا هتكئالم نم ناسرحلا عمتجي اهدنع نا ثدحي ناكو حبصلا ةالص

 َ . راهنلا سرحو

 حبصلا ةالصب اورفسا ام ريخب يتمأ لازت ال» : لاق ةلت يبنلا نعو : ةلأسم

 . «موجنلا كابتشا لبق برغملا ةالصو

 برغملا ةالصو ةكبتشم موجنلاو حبصلا ةالص اولص ام ىنعملا لعل : هريغ لاق

 . هللا ءاش نا كلذ يف رظنيف ملعا هللاو موجنلا كابتشا لبق

 كلذ هركيو { هيلع ساب الف ةمتعلا ةالص لبق ادمعتم مان نمو : لاق : ةلأسم

 ةمتعلا يلصي نا لبق سعنو مان اممر ناكو هللا همحر رفعج يبا عم يكزإب تنك دقو

 . يلصيو أضوتيف . هعم اناو جرخي مث

 نيترم ةبعكلا دنع ليربج ينمأ» : لاق ةلي يبنلا نع سابع نبا نع : ةلأسم

 نم بهذ نيح ءاشعلا يب ىلصف دغلا نم ءاج مث قفشلا باغ نيح ءاشعلا يب ىلص

 . هثلث ليللا
 ةتس لاوزلا دعب لظلا راص اذا لاوزلا دعب رصعلا تقو يف فلتخا : ةلأسم

 : لاق نم لاقو ، ثلث الا عبس ؛ لاق نم لاقو & رصعلا تناح دقف فصنو مادقا

 . لاوزلا ريغ هلثم ءيش لك راص اذا ينبجعي لاق ؟ تنأ كبجعي ايف : تلق 3 ةعبس

 دقف لاوزلا ريغ هلثم ءيش لك لظ راص اذا هنا : ليق دق ؛ معن : هريغ لاق
 . رصعل ١ ترضح
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 جلي نل» : لاق هنا ةي يبنلا نع يورو ؛ (دمحم يبا) عماج نمو : ةلأسم

 لبق كبر دمحب حبسن «أرق مث اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ىلص دحأ رانلا
 ىلا رصعلا توافت ىلع ليلد هيفو ليوأت هل ريخ اذهو. 4بو رغلا لبقو سمشلا عولط

 انولغشو» : قدنخلا موي ةني يبنلا لوق ليوأتلا اذه ةحص ىلع لديو ، بورغلا لبق

 { «اران مهروبق هللا الم سمشلا تبرغ ىتح رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع

 رجفلا ةالص ملعا هللاو كلذب ينعي ه راهنلا يفرط ةالصلا مقأ » ىلاعت هللا لوقو

 . ملعأ هللاو راهنلا رخا ىلا اهئاقب ىلع لدي اذهف رصعلا ةالصو

 جورخ دعب ةالصلا ءاضق هيلعف ةعكر رصعلا نم كردا نمو ؛ باتكلا نمو
 دقف ةعكر رصعلا ةالص نم كردا نمو» : ةلي يبنلا ربخل هيف ةالصلا نع يهنملا تقولا

 . ملعأ هللاو تاقوألا هذه نع ىهن دق هنا ىلع لدي 0 «اهكردا

 فصن ىلع رهشلا نم ةليل لوا طقسي رمقلا ۔ هللا همحر۔دمحم وبا : لسصف

 طوقسل يلصي ةي يبنلا ناك ليقو © عبر ىلع ةثلاثلاو ى سدس ىلع ةيناثلاو { سدس
 سمخ ةليلو ث ليللا نم يضمي ثلث عبرا ةليلو ث ليللا عبر كلذو ثالث ةليل رمقلا

 فصنو فصنل عبس ةليلو { ليللا فصنل تس ةليلو أ سدس فصنو ثللل

 ىقبي سدسل رشع ةليلو عابرا ةثالثل عست ةليلو ، ليللا يثلثل نامث ةليلو ك سدسلا
 ثالث ، رجفلا عم رشع يننا ةليلو ، ىقبي سدس فصنل رشع دحا ةليلو © ليللا نم
 ءىدتبيف & سمشلا عولط ةرشع عب را ةليلو & سمشلا عولطو رجفلا نيب امل ةرشع

 تس ةليلو ث ليللا نم ىضم سدس فصنل ةرشع سمخ ةليل علطيف رمقلا عولطب
 ةليلو 3 ثلثل ةرشع ينامث ةليلو . عبرل ةرشع عبس ةليلو {ك سدسل ةرشع

 نيرشعو ىدحا ةليلو ك فصنل .نيرشع ةليلو & سدس فصنو ثلثل ةرشع عست

 ةثالث ، نيرشعو ثالث ةليلو © ليللا يشلثل نينثا ةليلو سدس فصنو فصنل

 فصنل نورشعو سمخ ةليلو ليللا نم ىقبي ڵ، سدسل نيرشعو عبرا ةليلو © عابرا

 ةليلو ،۔ سمشلاو رجفلا عولط نيب ام نيرشعو تس ةليلو ، ليللا نم ىقبي سدس

. سمشلا عولط عم نورشعو (عبس هلعل) نايث



 رشع عس اتلا ب ايل ١

 الفن اهيف ةالصلا ز وجي ال يتلا تاقوألا ىف

 كلذ نم زوجي امو اضرف .الو

 © ليللا ىلا رصعلا ةالص دعب ةلفان ةالص زوبحت الو : (رفعج يبا) باتك نم
 هناف ةتئاف ةالص يضقي نا دارا نم الا سمشلا علطت نا ىلا رجفلا ةالص دعب الو
 بيغي وا سمشلا نم نرق علطي مل ام ةزانج ةالص وا دارا نا تقولا كلذ يف اهيلصي

 . ةالصلا نم ءيش زوجي الف تقولا كلذ ناك ناف & نرق اهنم

 ىلع فقيلف سمشلا نم نرق باغ وا نرق علط مث ةالصلا يف ناك نمو ؛ هنمو
 . هتالص متي مث اهبورغ وا اهعولط متتسي ىتح هلاح

 . تبرغ وا سمشلا تعلط اذا هتالص ءىدتبي : لاق نم لاقو

 . اهرارفصا وه اهنم نرقلا بيغم نا : لاق نم لاقو

 . اهعولط كلذكو هعولط وأ اهضعب بيغم وه : لاق نم لاقو

 : هريغ لاق ، عيش صرقلا نم باغ اذا : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو

 . حصا وهو هبيغم عضوم يف صرقلا نم ءيش بيغي هنا يعم

 ۔ : عجر

 ةالص دعب املدبيلف رجفلا يتعكر ةالص لدب هيلع ناك نم : ليق دقو : ةلأسم
 الا ايهركذ ام ىتم يتعكر يلصي : حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو ث دارا نا رصعلا
 . اهعولط وأ سمشلا بورغ لبق رصعلا دعبو رجفلا دعب
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 نورشعلا بابلا

 اهيف ةالصلا ز وبحت ال يتلا تاقوألا ركذ

 ۔ : (دمحم يبا) عماج نمو

 ةالصلا نع ىجن ةلي يبنلا نا انباحصا نم رابخألا ةلقنو ثيدحلا لها عمجأ

 نع ةثتيهنم يهنلا : اولاقو انؤايلع كلذ رسف © رجفلا ةالص دعبو ؛ رصعلا ةالص دعب

 اهيسن وأ ةالص نع مان نم» : ةت يبنلا لوقل حيحصلا وه اذهو لفنلا ةالصلا
 :يلاق ايك تقو لك ين اهيلصي اهنع مان وا اهيسن يتلا ةالصلاف ، «اهركذ اذا اهلصيلف
 دنعو }ك سمشلا عولط دنع وهو قافتاب هيف ةالصلا نع ىهن ىذلا تقولا يف الإ

 اهب لوقلاو ، «ةحيحص اهلك رابخألاو لاوزلا لبق ءايسلا دبك يف تناك اذاو 5 اهبورغ
 . ملعأ هللاو ليواتلا يف طلغلو ، تباث اهب لمعلاو 2 زئاج

 دعب اولصت ال» : لاق ةلي يبنلا نا انيفلاخم نع ثيدحلا باحصا يور دقو

 ةضيرف ىلص اذا ناك هنا هنع يورو © «ةعفترم سمشلا نوكت نا الا رصعلا ةالص
 بلاط يبا نب يلع نع اوورو © رصعلا ةالصو حبصلا ةالص الا نيتعكر اهدعب ىلص

 ىلصو هطاطسف لخد مث ، رصعلا ةالص هرافسا ضعب يف هباحصأب ىلص هنا

 رصعلا دعب ةالص ال» : لاق هنا ةت يبنلا نع ىور ايلع نا اضيا اوورو ؛ نيتعكر

 ىلا اورظناف ؛ «سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص الو سمشلا بيغت ىتح

 3 اهوور ايك مهدنع ةحيحص تناك نا اهليوأت يف رظنلا مهكرتو مهرابخا ضقانت
 كلذ يف ةالصلا نع يهنلاب ةت يبنلا نع ربخلا ىور يذلا ىلع وه نوكي فيكو

 . هنع يهنلا نم ىور امل لعافلا وه مث ء تقولا

 © هتلا ءاش نا حيحص اندنع ليوأت اهلف ةحيحص تناك نا رابخألا هذهو
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 سمشلا نوكت نا الا رصعلا ةالص دعب اولصت ال» : مالسلا هيلع هلوق نا كلذو
 © ةكربلا تعفترا سانلا لوقي ايك اهباهذ وه اهعافتراو بيغت نا دعب وهف { «ةعفترم

 ربخلا ىنعم نيبي اذهو © نيملسملا نع ءالغلا عفتراو ، سانلا نع طحقلا عفتراو

 :كت يبنلا نع بلاط يبا نب يلع نع هاور ام هيلع لديو هديؤيو انباحصا هاور ىذلا
 . ملعأ هللاو ؛ «شمشلا بيغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالص ال» : لاق هنا

 لخد مث ، رصعلا ةالص رفسلا يف هباحصأب ىلص ايلع نا يور ام امأو

 كلذ يف اهركذ هيلع تناك ةالص ىلص هنا ىلع لدي اذهف نيتعكر ىلصف هطاطسف
 ةالص دعب ةالص ال» : لاق هنا ةي يبنلا نع ربخلا ىور ىذلا وه هنا ىرت الا تقولا

 انباحصأ ن ود هب اودرفت اهف انيفلاحم رابخأ ركنن انسلو ، «سمشلا بيغت ىتح رصعلا
 ملعن مل ام نوكي نا زوجيو { اهضعب داسف انملع دق انأل اهداسف ملعن نا ريغ نم

 نم ضعبلا نوكي نا زوجي امل انباحصا مهعم اهلقني مل ناو احيحص نوكي نا هداسفب
 ملوا ث ريخلا كلذ ملع لكلا يف اوقبتسي ملو 3 رابخألا ضعبب وا ربخلاب ملع هباحصأ

 © اهلاصتاو رابخألا ضعب عاطقنال وا اهليوأتل مهنيبو اننيب رابخألا فلتخت دقو

 ىلا لصي لجرلا وأ ةييبنلا ىلا لصي ةباحصلا ضعب ناك دقو 0 اهيلقان طبض ةلق وا
 ديزي وا هانعم ريغيف ائيش ربخلا نم ىسني نم مهنمو ربخلا ضعب ركذ دقو { يباحصلا
 هديا ام اهنم حيحصلاو هريغلو بادا ةدئافلا وا صصقلا هجو نع لقتني ام اهنمو ؛ هيف
 . ملعأ هللاو اهماكحأو رابخألا فلتخا كلذكو . عامجالا هيلع عقو وا لمعلا

 مؤشلا» : لاق هنا :كي يبنلا نع يور ةريره ابا نا اهغلب ةشئاع نع ىور دقو

 يبنلا ىلع ةريره وبا لخد { ةريره وبا طلغ تلاقف . «مداخلاو رادلاو ةبادلا ٠ ةثالث ف

 وحنو ، ربخلا رخآ عمسف ث «ةثالث يف مؤشلا نا لوقت دوهيلا هللا نعل» : لوقي وهو ةو
 لزنأف ، اهمكح نع :نييبنلا لئس نيح ضئاحلا يف كلام نب سنأ نع ىور ام كلذ

 ضيحملا ىن ءاسنلا اولزتعاف ىذا وه لق ضيحملا نع كنولأسيو » : هركذ لج هتلا

 ملو اهولكاؤي مل ةأرملا مهدنع تضاح اذا تناكو . «ن رهطي ىتح نهوب رقت الو

 لاح ىف ضئاحلا نا نظأ ايف سنأ دنع ناكو ، تيبلا نم اهوجرخأو اهوب راشي

 اهنا اهضيح لاح يف اهرمأ كي يبنلا نيبو ث ةيآلا هذه تلزن ىتح ةسجن اهضيح
 هنا نييبنلا زع يور ام كلذ ىلع لديو ؛ ةراهطلا لاح يف تارهاطلا ءاسنلا رئاسك
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 : ةي لاقف ضئاح ينإ : تلاقف ىلصملا يف ىهنو © «ةرمخلا ينيلوان» : ةشئاعل لاق

 . «كفك ىف ةضيحلا تسيل»

 رحلا ف راهنلا فصن ةالصلا زوبحت الو ؛ ( رفعج نبا) عماج نمو : ةلأسم

 . ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم لاق كلذكو . ةعمجلا موي الا ديدشلا

 لبق ءايسلا دبك يف سمشلاو راهنلا فصن ةلفانلا ةالص نع هتلأسو : ةلأسم
 ف نيحلا كلذ ف زوجت ال هنا ؛ يعم : لاق ، نيحلا كلذ ف زوجت له ث لوزت نا

 قرفلاو ٠ كلذ يف ىدنع ةلعل ةيهارك كلذ ف ديدشلا رحلا ؟ ملعا الو . ديدشلا رحلا

 ةلع كلذ يف يدنع ام ملعا هللا لاق © هريغ يف زاجو ديدشلا رحلا يف زجي مل اذا

 . مهلوقب ملعأ هللاف هولاق ام الا اهدمتعا
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 نورشعلاو يداحلا بابلا

 اهيف ةالصلا ز وبي يتلا عضاوملا يف

 ضرا لك ل لعج» : لاق ةت هللا لوسر نا تبث : (فارشألا) باتك نم

 ةربقملا الا دجسم اهلك ضرالا » : لاق هنا هنع ءاجو ئ (_ اروهطو ادجسم ةبيط

 سابع نباو بلاط يبا نب ىلع نع انيورف ةربقملا يف ةالصلا يف اوفلتخاو © «مايحلاو
 هيف كلام نع فلتخاو { اهيف ةالصلا اوهرك مهنا يعخنلاو ءاطعو رمع نب هللادبعو
 يبا نع ىكحو . رباقملا ين ةالصلاب ساب ال : لاق هنا هنع مساقلا نبا ىكحف
 ملعلا لها هرك ام كلذ هركن نحنو ركب وبا لاق ٠ كلذ بحا ال : لاق هنا بعصم

 الو مكتويب يف مكتالص نم اولعجا» : لاق هنا ةلي يبنلا نع تباثلاب الالدتسا
 ٠ «اروبق اهوذختت

 يلو . ةربقملا يف ةالصلا يف ةيهاركلا ىنعم ءاج دق هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 كلانه يلصم ىلص ناف ةرورض نم الا كلذب نورمأي ال مهنا انباحصا لوق ضعب

 كلذ تبث اذاو { ةداعالا هيلع نا مهلوق ضعب ينو { ةمات هتالص نا مهلوق ضعب يفف

 ملعي مل ام ةرهاط اهلك ضرألاو & ضرألا رئاس نم اهنأل هتالص ةزاجا يدنعف

 ىنعمب ىلوأ اهتراهطف 3 اهتساجن ىلع عامجالا بجوي ىنعم اهيف حصي مل ام اهتساجن
 هنا ؛ يعمف © ربق ىلع ةالصلا تناك ناف لعافلا ىلا كلذف ةربقملا ين امأو { مكحلا

 اذا هتالص ةزاجا يدنع جرخي دقو ، رذع نم نكي مل اذا ةداعالا هيلع نا مهلوق هبشا

 . ارهاط ناك ولو ©، امهنيب لوحت ةرتس كلانهف © تيملا ىنعم نم ناك

 { اذه هلوق يفف هنمو . . ديعي نا ربقلا ىلع ةالصلا تناك اذا ينبجعيو
 ىلع انيلص : رمع نبا ىلوم عفان لاقف © ةالصلل عضومب تسيل ةربقملا نا ىلع ليلد
 © رمع نبا كلذ صخرو . ةريره وبأ ذئموي مامالاو عيقبلا طسو ةملس مأو ، ةشئاع
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 نسحلا ىلصو 0 ربقب رتتسي ال هنا ريغ ةربقملا يف يلصي ناك عقساألا نب ةلئاو نا انيورو

 ةربقملا يف ةالصلا كلام نب سنأو باطخلا نب رمع نع هركو { رباقملا يف يرصبلا

 . منغلا ضبارمو لبالا نطاعم ي ةالصلاو

 حارم يف ةالصلاب نذاو لبالا نطاعم ين ةالصلا نع ىهن ةلي هللا لوسر نا تبث
 منغلا ضبارم يف ةالصلا ةحابا ىلع ملعلا لها نم هنع ظفحي نم لك عمجاو 2 منغلا

 اهلاوبا نم ايلس ناك اذا منغلا ضبارم يف ةالصلا هركأ ال : لاق هناف يعفاشلا الا

 ناطعا يف يلصي الو { منغلا ضبارم يف يلصي نا ىأر هنا هنع انيور نممو { اهراعباو

 © سنا نب كلامو ، يرصبلا نسحلاو ، رمع نب هللادبعو { ةرمس نب رباج لبالا

 . روث وباو قاحساو

 يف ىلص هنا ريب زلا نبا نعو هيف ىلصف منغ برز ين لخد هنا رذ يبا نعانيورو
 يمخنلاو نيريس نبا دمحم صخرو ث منغلا نمد يف رمع نبا ىلصو منغلا حارم
 لوقب الالدتسا منغلا حارم يف ةزئاج : ركب وبا لاق . . كلذ ين حابر يبا نب ءاطعو

 . كلامو ءاطع لاق هبو & «دجسم وهف ةالصلا كتكردأ نيأ» : ةلل يبنلا

 عضاوم ف انباحصا لوق نم ةيهاركلا رثكا هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 ةنكملا دنع اصيخرت اهيف ةالصلاب مهلوق نم ملعأ الو { لبالا نطاعم . ماعنالا

 مهخا لصفلا اذه يف ملعا الو صخرا هنا يدنعف رقبلاو منغلا ضبارم امأو . اهريغل

 نم ةساجن كلذ نم ءيش 1 حصي نا الا قافتالا يناعمب كلذ نم ائيش نودسفي

 نطاعم يف ةالصلل مهتيهارك ىنعم يدنع جرخيو ةراهطلا مكح اهيلع تاي مل اهلاوب
 نوكي امم ههابشاو رعبلا لثم ناك اذا امأو ، ضرألاو ىلصملا نيب لوجي ناك اذا لبالا
 ىلع اقرف ماعنالا رئاس نيبو كلذ نيب دجا الف اهضعب يف نوكي الو ضرألا ضعب ين

 ضرألا مكحو اهراعبا الو ماعنألا ثاورا نم ءيشلا داسف اهنم ملعا الف ، لاح لك

 ناك بيرلا نم دعباو ةنكملا دنع هزنا تناك الكو اهتساجن ملعت ىتح 0 ةرهاط

 . ةالصلا كلانه نوكي نا لضفا

 هديعي كلام لاقف & سجن عضوم يف يلصي لجرلا ين اوفلتخا ؛ باتكلا نمو
 سوواط لاقو 0 تقولا دعبو تقولا يف ديعي يعفاشلا لاقو تقولا يف ماد ام

 يلصي اطاسب اهيلع طسبي : ةسجنلا ضرالا يف قاحساو يعفاشلاو كلامو يعازوألاو

 . هيلع ىلصي طاسبلاك ةساجنلا نا ىلع لعجي بارتلا مكحو : ركب وبا لاق { هيلع
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 نم عضوم ين ىلص اذا هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 دق هنأل { ةمات هتالص نا هب قصليو هسجني نكي مل ام ةرورض لاح يف سجن ضرالا

 نا ضرالا نم كلذ ريغ نكما اذا مهلوق نم لاق ام دعبي الو © هب ابطاخم ناك امب ىلص

 . هنمو ىلص دق هنا مكحلا ىنعم لصأو ، لاح لك ىلع ةداعالا موزل هبشي

 نوهركي كلامو سابع نبا ناكف ، سئانكلاو عيبلا يف ةالصلا يف اوفلتخاو

 انا ، ىراصنلا نم لجرل باطخلا نب رمع لاقو ث ةرورضلا لجا نم اهيف ةالصلا
 . ةسينك يف يرعشألا ىسوم وبا ىلصو . اهيف يتلا روصلا لجا نم مكعيب لخدن ال
 يف صخرو ةلبقلا تلبقتسا اذا عيبلا يف ىلصي نا صخر هنا سابع نبا نع يورو

 صخرو يعخنلاو زيزعلا دبع نب رمعو يبعشلاو يرصبلا نسحلا عيبلا يف ةالصلا
 : ركب وبا لاق ، ىراصنلاو دوهيلا سئانك يف { زيزعلادبع نب ديعسو يعازوألا
 . ةزئاج سئانكلا يف ةالصلا

 عيب يف ةالصلل ةيهاركلا انباحصا لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق
 هنا ؛ يعمو 0 ةيهارك دشا مهدنع سئانكلا نا بسحاو 0 دوهيلا سئانكو ىراصنلا

 بسحأف ةسينكلا يف ىلص ناو . هيلع ةداعا الف ةعيبلا يف ىلص نا هنا مهلوق نم جرخي

 دقو ، عيبلاو سئانكلا يف ةالصلا رجحب ىنعم دجا الو افالتخا هتالص يف نا اضعب نا
 عيبو عماوص تمدهف ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو ل : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 يف تبث ايك ميبلا يف هللركذلا تبث دقف . « اريثك هنا مسا اهيف ركذي دجاسمو تاولصو

 بحا سلئانكلاو عيبلا ريغ يف ةالصلاو اهتساجن ملعي ىتح ةرهاط ضرألاو دجاسملا
 . مهتويب ةلزنمب مهل انطاوم تناك اذا بيرلا يناعم نم اهقحلي امل يلا

 اهيلع دجسي يتلا هفارطا عقن ناكم ىلع لجرلا ىلص اذا : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 ىلعو ةئزجم هتالصف هبايث وأ هندب نم ءيش اهيلع عقي ال ةساجن هردص ءازابو ةراهط
 . روث يباو يعفاشلا بهذم اذه

 هناو ةدساف اذه ةالص نا : انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 زوجي الو هيف يلصي يذلا هدجسم يهف اهيف يلصي يتلا هبايث وا هندب نم ءيش لان ايثيح

 ريغ يف زوجي الو جرخي هنا ملعا الو كلذ سمي مل ولو ةرورض نم الا ةراهط ريغ ىف

 اذه يف مهلوق يناعم يف جرخي هنا ملعا الو كلذ سمي مل ولو ةرورض نم الا ةراهط

 ٠ ملعأ هللاو افالتخا
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 سانلاو صجلاب هضرا ةجوحسم دجسم نع لئسو : باتكلا ريغ نمو
 كلذ زوجي ؛ ليق دق هنا ؛ يعم لاق ؟ال ما هب ةالصلا زوب ريصح الب هيلع نولصي

 دق لاق { ىصحلا . افصلا ىلع ةالصلا ف لوقت ايف : تلق 4 ضرالا تتبنا امم هنال

 . اسأب هب ىرا الف انا اماو كلذ هرك نم هرك

 ؛ هوركم هنكلو ربق ىلع ىلص نم ىلع ضقن الو : لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 ملو كلذ هبشأ ام وا ةبق يف ةخسن يفو ةميخ يف ىلص نمو : (رفعج نبا) عماج نمو
 رذع نم كلذ ناك اذا هل نكما اك لصيلف © همايق يف ميقتسي ىتح موقي نا عطتسي

 . ادعاق يلصي الو \ سمش ف وا هريغ وا ثيغ

 ىراصنلا عيب ين فلتخي هنا يدنع : ديعس وبا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 زوجي ال : لاق نم لاقو © ملسملل ةالصلا اهيف زوجت : لاق نم لاقف دوهيلا سئانكو
 دادنأ امأو دوهيلا سئانك يف زوجي الو ىراصنلا هعيب يف زوجي : لاق نم لاقو & كلذ

 ٦ افالتخا كلذ ين ملعأ الو } اهيف ةالصلا زوبحت الف رانلا اهيف نودبعي يتلا سوجملا

 3 ةالصلا منصلا عطق ةلع يأ نم : لاق ، سوجملا دادنا يف زوجت ال ةلع يالف تلق
 قيرط نم دادنالا كلذك . معن لاق كدنع هللا نود نم دبعي ناك اذإ ةلع نم : تلق

 . نيد مهل سيل لطابلاب اهيف دبعتلا

 الو ةرزجملاو ةربقملا يف ةالصلا زوبحت الو ؛ (عرشلا نايب) باتك ىلا : عجر

 كلذ يف يور املو مايخلا يف الو لبالا نطاعم يف الو قيرطلا ةعراقو ةبعكلا رهظ ىلع

 . ةلي يبنلا نع رمع نبا نع يهنلا نم

 ضبارم يف ةالصلا اندنع ةزئاجو . عضاوملا هذه زاوج ينانباحصا فلتخا دقو
 ترضح اذا» : لاق هنا ةلي يبنلا نع ةتباثلا ةياورلل لبالا نطاعم يف زوجت الو منغلا

 الف لبالا نطاعم يف تناو ةالصلا ترضح اذاو لصف منغلا ضبارم يف ةالصلا

 هنع يورو ى دبعتلا باب يف اهمكح قارتفا يف مكحلا هجو ام . ملعا هللاو . «لصت

 نوكت دق منغلا ضبارمو © «تقلخ نج نم نج اهنا» : لاقف لبالا نع لئس هنا ة
 اهضبارم تناك اذا منغلا ضبارم ين ةالصلاب مهرما نوكي نا زوجيف ةرهاط لاح يف

 . ةسجنلا عضاوملا يف ةالصلا نع مهايإ هيهن نم نوملعي ام هملعل ةرهاط

 © «لصف ةالصلا كتكردا ايثيح» : لئاسلل لاق ةليم يبنلا لاق : لئاق لاق ناف
 ادجسم ضرالا يل تلعج » : ةي يبنلا لاقو هل ليق { هلوق نم مدقت ام ىلع لدي
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 ةالصلا كتكردا ايثيح» ربخ نأل هتيور يذلا هربخ ىلع ضرتعم ربخلا اذهف . «اروهطو
 يضقي صخالاف أ صخأ «اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج» ربخو ، معا «لصف

 مالسلا هيلع هلوق ناك اهدحا طقسن ملو اعيمح نيربخلاب انذخا اذاف ؛ معألا ىلع

 . رهاطب سيل عضوم ف الا { «لصف ةالصلا كلتكردا اثيح»

 ةربقملاو ةرجنملاو ةر زجلملا ف ةالصلا هركت ليقو رقعج نب ١ عماج نمو : ةلأسم

 6 ةبعكلا رهظ ىلع اضيا ةالص الو . لبالا نطاعمو قيرطلا ةعراقو م |لاو ةلبزملاو

 يف ملعي مل ام قيرطلا ةعراق ي كلذكو . اضقن هيلع را مل مامحلا يف لصم ىلص ولو
 زوجي ال : هللادبع وبا لاقو هريغ نمو ، كلذ ىلا رطضاو اسأب هيف ىلص ىذلا عضوملا

 . رارطضالا ىلع ضقني هناو

 ين الو اهرهظ قوف الو ةبعكلا ىن ةالصلا زوجت الو : لاقو هريغ نمو : ةلأسم

 عضوملا ىقبو رزج اذا رحبلا لحاس يف ةالصلا يف سأب الو : هريغ نمو رجحلا مدقم

 . هيف ةالصلاب سأب الف دوعقلاو دوجسلاو مايقلا هيف نكمي افاج

 يئو { ةورملاو افصلا ىلع ةالصلا هركتو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لاق . ةداعا هيلع ىرأ ال : رثؤملا وبا لاق 3 ماقملاو نكرلا نيب فاوطلا عضومو يعسلا

 زوجت ال هنا تظفح خسانلا لاق . ةساجن ملعي مل ام ةرورض نم الا هركي ؛ هريغ

 . ملعا هللاو ءايبنألا روبق مث نال تيبلاو ماقملا نب ةالصلا

 ثيحو ر ال ١ يمرب ىصحل ١ عقي ثيح يداول ١ نطب ف ةالصل ١ هركتو : ةلأسم

 رهط ناو ‘ هيلع ةداعا الف كلانه ىلص نانف : هريغ لاق . نيترمجلا ماما سانلا فقي

 نسح : هريغ لاق { هتالص ضقن ىلع مدقتا مل هلسغي ملو عضوم ا كلذ ف ىلصو اتيم

 . يدنع

 ۔ : عرشلا نايب باتك ىلا : عجر

 كلذ ف : لاق نم لاقو : قيرطلا ف ةالصلا هركتو : رفعج نبا باتك نمو

 ناك اذا قيرطلا ف ىلص نم ةالص ضقن ىلع مدقتا الو ضقنلاب مدقتا الو ضقنلاب

 هذخأت ىتح مامالا دنع نم فوفصلا تلصتا اذا اولاق دق كلذكو { ةرورض نم افيظن

 . ةزئاج ةالصلا نا قيرطلا يف

 لثم نوكي نا الا قيرطلا ين ةالصلا زوجت ال حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو
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 مامالا ماق ناف ؛ كلست اهلكاو ءاش ثيح اهيف نورمي يتلا رهاوظلا وا ةيدوألا

 نا اماو . سأب الف رهاظلاو يداولا كلذ لثم ين مامالا فلخ فوفصلا تلصتاو

 . زوجي الف ىرقلا ككس نم ةكس يف وا نيب قيرطلا يف يلصي لجرلا ىرحتي

 يف ةالصلا يف ساب ال : مشاه لاقو نيملسملا بتك نم ةروثنم نم : ةلأسم

 . ملعا هللاو سأب الف اهيف سانلا رمي قيرط وا هتحت نم ءاملا رمي دجسم ريغو دجسم

 كرحتت نكت مل اذا ةقيثولا تختلا ىلع ةالصلاب سأب الو : هنمو : ةلأسم

 ريصح كلذ ىلع ناك ناو شيرعلاو ةعوفرملا نعدلا كلذكو اهدنع ةضيرفلا كرحتب

 ناك اذا ةعوفرملا نعدلا يفددش نم ددش دقو & سأب الف نكي مل ناو ، يلا بحا وهف

 . يلا كلذ ين غلبا سيلو اهنم ضرألا ىلصملا رصي ةقرفتم

 : تلق رصحل اب جوجسم ةالصلاب ل وقت ام تلقو نسحل ١ يب ا نعو : ةلأسم

 رثكاو . هللا ءاش نا انعم هيلع ةالصلا ةزئاج معنن ؟ ال ما هيلع ةالصلا ةزئاجأ

 . ملعا هللاو صجلا ىلع ةالصلا زوجت ال : لوقلا

 زوجت ال لاق لحاسلا ين يلصي نمع تلأسو ميهاربا يبا نع بسحأ : ةلأسم

 رجشلا ناك نا : لاق رجشلا ىلع يلصي نميف اضيا هنعو جوملا برضي ثيح ةالصلا

 ةالصلا زوجت الف عضتيو عمتري امم رجشلا ناك ناو ى ساب الف ضرالا ف اقصال

 . هيلع ةالصلا زوجت ال : لاق عطقتملا ةافصلا ىلع يلصي نميف ؛ هنمو 0 هيلع

 له عوذجلا ىلع ةعوفرملا نعدلا ىلع ةالصلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم
 دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ضرالا اهلالخ نم رصبي ىلصملا ناك اذا اهيلع ةالصلا زوجت
 ةجرف نوكي نأ الا هتالص داسف ينبجعي الف ةتباث تناك اذا هنا ؛ يعمو ، كلذ هرك
 . ةالصلا اهيلع ينبجعي الف نعدلا لاح نع

 كلذل دمعت وا ةالصلا اهيلع ىلصو لهجو نعدلا لاح ىلع ةجرف : هل تلق

 اهيلع ةالصلا هنكمأو كلذ للا اجاتحم ناك اذا هنا ينبجعيف : لاق ؟ هتالص متت له
 الو ةداعا هيلع ن وكي ال نا هتالص ىدا ىتح اهيلع ةالصلا يف تبثو هدجاسم عضوم

 . هريغ لعفب كلذ لعفي عجري
 ادمعتم هنم رايتخاب اهيلع ىلصو اهريغ ىلع ىلصي نا هنكمي ناك ناف : هل تلق

 ملو ةمات ةالص اهيلع ىلص اذا هنا ؛ يعم . معن : لاق ؟ ةداعا هيلع ىرت له كلذل
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 هتالص داسف ل نبي الف هتالص نم الو © هتالص دودح نم ءيش كلذ هعنمع

 . ةلعب الا

 نا الا ةمات يهف هتالص ىلص اذاو { ملعا هللا : لاق ؟ ةلعلا هذه امو : هل تلق

 . اهضقني ءيشب يتأي
 ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هيلع ةالصلا زوبت له خبسلا نع لئسو : ةلأسم

 ةالصلا زوبحت الف رجشلا تبني ال اخبس ناك اذا : لاق نم لاقف { فالتخا كلذ ي

 اذهو ةزئاج هيلع ةالصلاف فسخني ملو هيلع ةالصلا نكما اذا لاق نم لاقو ث هيلع

 نم تبني ىذلاو . تناك ايثيح ةالصلا نم دب الف هريغ دجم مل اذا اماو ى رايتخالا ىلع

 . امهريغ دجوي ملو اعيمج انكما اذا فسخني يذلا نم يلا بحأ دلجلا ضرالا

 مايقلا هنكمي ال هريغ وا ثيغ نم فهك ين وا ةبق يف ىلص رثألا ىف ليقو : ةلأسم

 لاق كلذكو ‘ ابكنم ولو عاطتسا اك يلصي هنا : ليقف هيف يذلا عفد قيض نم ماتلا

 . مايقلا ىلع ردق ولو ادعاق باودلا ىلع لمحلا ف ةالصلا ليقو كلذ ٢ ديعس وبا

 ىلص هنا ةم يبنلا نع يور هنأل كلذك ديعس وبا لاقو يور ايف عامجالا نم هنا ليقو

. ةنيفسلا ف فالتخالا امناو ، فالتخا هيف ل نيبي الو ادعاق هتقان ىلع





 نورشعلاو يناثلا بابلا

 ةالصلل ةرذقتسملا عاقبلا زييمت ف

 . رثؤملا يبا ىلع اضورعم هبسحأ رثأ نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ليخلا نم الو منغلا نم الو رقبلا نم الو باودلا نم ءيش ضبرم ف ىلصي الو

 اهلك ضرألا ف ةالصلا ؛ ليق دقو : هريغ لاق باودلا نم كلذ رئاسو ريمحلا الو

 الو . مامحلا يف ةالصلا هرك دقو . بيرلا هيلع بلغو هتساجن تحص ام الا ةزئاج
 يذلا خبسلا هبسحا خبسلا ف ىلصي الو فينكلا اهيف حرطي يتلا عضاوملا ف ىلصي

 نيطلا ف الو ءاملا ف لصي الو ناديلا كلذكو ةهبجلاو ناتبكرلاو نامدقلا هيف خسرت

 . بايثلاو هجولا خطلي يذلا

 يف يلصي هناف عضاوملا هذه الا هيلع يلصي اعضوم لجرلا دبي مل اذاو : ةلأسم

 ناو ، هيلع ضقن الف ماجلا نم فيظن عضوم يف ىلص ناف © مايحلا نم فيظن عضوم
.- 
 اهلكو لاغبلاو ريمحلاو ليخلا ضبارم يفف دجي مل ناف ، لبالا نطاعم يف لصيلف
 فينكلا ىلع ناك اذاو . باودلا لاوبأ نم ايقن اعضوم عضاوملا هذه نم رحتيلف ءاوس

 عضاوملا هذهف فينكلا فقس رهظ ىلع اماو ، منغلا ضبارم نم يلا بحأ وهف فقس

 . ةلبزملاو منغلا ضبارم نميلا بحا وهف طاسب هقوف نوكي نا الا اهنم يلا بحا اهلك
 . يلا بحا ةساجن اهيف نكت مل اذا

 © هيلا ةالصلا تناك ةرتس وا فقس فينكلا ىلع ناك اذا هنا يعم : هريغ لاق

 وا ةتيم ماظع وأ ابطرو اسباي افينك ال دجي مل اذاو ، باودلا عضاوم نم برقا هيلعو
 دجس اذا ابطر امد الا دجي مل اذا كلذكو . هيلع دجسي الو امئاق هيف لصيلف اهمحل
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 . اسباي ناك اذا ةتيملاو فينكلا نم ىلا بحا وهو امئاق هيف لصيلف هقصل هيلع

 لصيلف اهريغ دبي ملو ، سانلا نم وأ باودلا نم ةسباي لاوبألا تناك اذاو

 لصيلف ابطر وأ اسباي فينكلا وأ فيجلا عضوم الإ دجي مل اذاو & دجسيو امئاق اهيف
 الو ايئاق ىلصف الاو ادجس دوجسلا هنكمأ ناف ، نيطلاو ءاملاو ريسلاو خبسلا ين

 اهيف هنكمي يتلا باودلا ضبارمو اهموحل ىلع الو ةتيملا ماظع ىلع الو فينكلا يف يلصي

 يفالو باودلا ضبارم يف يلصي الو اهيف ، لصيلف دوجسلا اهيف هنكما ناف ، دوجسلا

 ثيحو 7 ةرحنملا يف هتالص نم يلا بحا عضاوملا ين امئاق هتالصو ساجنالا عضاوم

 الف ةسبايلا سانلا لاوباو ةسباي تناك ولو سانلا لاوبا كلذكو { تاساجنلا عمجت
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 نو رشعل او ثل ثلاثلا ب ايل ١

 سجنلا عضوملا يف ةالصلا يف

 عضاوملا نم هيف ةالصلا ز وجي ال امو

 مهمكحو ةمذلا لها تيب يفو

 ين سبح لجر يف : تلق حاضولا نب دمحأ نب دايز نع هنا دجوي ؛ رثألا نمو
 : نيلوق اذه ف اولاق دقف ةالصلا ترضحو رهاطب سيل عضوم

 ىذلا عضوملا هللا لعجي ملو . ىلصم ين الإ ةالص ال ؛ مهضعب لاق ؛ اهدحا

 ىلا راص ام ىتم هنا ىلع © مدعلا عم ةالصلا نع فكي نا هيلعف ؛ ىلصم رهاطب سيل

 . هيف ةالصلا ىلصف رهاطلا عضوملا

 . رارطض الا عضوم هل كلذ او زوجو يلصي نا هيلع : مهضعب ل اقو

 هل . سانلا رثكا لاق دقف رهاط ريغ بوث هدنعو ةالصلا ترضح اذا كلذكو

 يلصي : اولاقف نورخآ هيلع قيضو ؛ اليبس هريهطت ىلا دجي ال ناك اذا هيف ةالصلا

 . ادعاق رومالا نم ةالص

 ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لها تويب ف يلصي له هتلأسو : ةلأسم

 ساب الف ةساجن هيف ري ملو حيرلاو سمشلا هيلع رهظت ناك نا : لاق ؟ سوجلملاو

 . هين ةالصلاب

 ؟ حيرلا وا سمشلا هيلع رهظت ال ثيح نم مهتويب ف يلصي نا هل له : تلق

 .ال:لاق

مل ام هتالص ضقن ىلع مدقا ال : لاق ؟ لدبلا هيلع له ىلص نا هناف : تلق



 الو ةنهدألا نوعيبي دق مهنأل ؛ ةبوطرب هوسم وا اسجن هيف ىلص يذلا عضوملا نا ملعي

 سأب الف هوسم مهنا ملعي مل ام : اولاق نيملسملا نا ريغ 5 اهوسم دق اونوكي نا نمؤي
 . ۔ هللا همحر _- بوبحم نب دمحم لوقي ناك كلذك 5 هنم ىرتشي نا

 مل ام هنا ريغ مهيديأب اهنوسمي دقو مهنم ىرتشت ةمطقملا بايثلا نا : اولاق دقو

 بايثلا امأو ، ةمطقملا بايثلا لثم هيف ىلصي نا سأب الف ةبوطرب هوسم مهنا ملعي
 يورو 0 رضنلا نب دمحم لاق دقو 0 اهم ىلصي الف اهوسمل دق يتلا بايثلاو ةروشنملا

 ركسعلا يف كلذ ركذو ، دوهيلا بايثب يلصي نا سأب ال : لاق هنا زرحم نب ديعس نع

 { ۔ هللا همحر فت روبحح نب دمحم مهيف نا ظفحا نيملسملا زم ةعامجو ىوزن نزم

 نا مهيأر ناكو يأرلا اذه نولبقي مهرا ملف ، اضيا ةبقع نب حاضولا نا بسحاو

 . دوهيلا بايث ف يلصي ال

 يتلا مهعضاوم نومسي) ؟ دنهلا دادنا يف ةالصلا زوبت له : هتلأسو

 . ال لاق (دنلا مهتهلآ هيف نودبعي

 تيب يف ىلص نم كلذكو . معن : لاق ؟ ضقنلا هيلع ىلص نمف : تلق

 . ءاوس وهف رانلا هيف نودبعي نيذلا سوجللا

 ف يهو يلصا نا ل زوجي له هدنع نم مهاردلا عفد اذا ىدوهيلا نع هتلأسو

 . ساب ال : لاق ؟ يبوث

 . سأب ال : لاق ؟ ساطرق يف مهاردلا تناك ناف : تلق

 . زوجي ال : لاق ؟ ةقرخ يف تناك ناف : تلق

 الو مهسابل ريغ نم ةقرخلا نا ملعي نا الا ضقنلا هيلع لاق ؟ ىلص ناف : تلق

 . هيلع سأب الف اهنوسجني

 ىلوا ةرتس ىلا يلصي لجرلا نا _ ديعس وبا هنا بسحأ : هنع تظفحو : ةلأسم
 ةالصو .ث ةلفانلا ةالص ف مامالا فلخ فصلا عضوم ف يلصي نا نم لضفاو

 . هلوق ىنعم ىلع كلذ بجي هتيأرو ، هسفن

 زوبت له اهيلع يلصي ناسنالا سانلا عسي ةعطقنم ةافص نع هتلأسو : ةلأسم
 . اهيلع ةزئاج اهنا يعم : لاق ؟ اهيلع ةالصلا

_ ١٠٨



 هنا يعم : لاق ؟ كلانه ةالصلا زوجت له رزجيو رحبلا دمي ثيحف : هل تلق
 . هللا ءاش نا زئاج

 ؟ كلانه زوجت له تيبلاو ماقملا نيب ةالصلا نع ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 ؛ ريجم ال ضعبو 0 كلذ زيجي ضعبف افالتخا كلذ ف نا بهذي هتيأر ايف : لاق

 . ةزاجالا ىلا بهذي هتيأر ينأكو

 زوجي الف انباحصا لوق ف اما لاق ؟زوبحت له ةبعكلا ىلع ةالصلاف : هل تلق

 . يدنع ايف كلذ

 ين هنا ؛ يعم : لاق ؟زوبت له (رجحلا وه) ميطحلا ىلع ةالصلاف : تلق

 ؛ باوجلا اذه ىلعف ةبعكلا يف لخاد هنم ائيش نأل ؛ كلذ زوجي ال انباحصا لوق

 . افالتخا اهيف لعلف ةبعكلا نم سيل هنا : اولاق ايف هنم ءيشو

 ريمحلا صو رد الا تارهاطلا نم اهيف يلصي ةعقب يلصملا دبع مل اذاو : ةلأسم

 رارطضالا عم سيلف © لبالا نطاعم وا منغلا ثور وأ رقبلا وا ليخلا وا لاغبلا وا

 ةساجنلا توتسا ناف نهنم ءيش ةساجن ناب ناو © ةساجن نهلقا ىرحتيو رايتخا

 ليخلاو ‘ لبالا نطاعم مث { رقبلا سورد نم نهبرقا يدنع منغلا ثورف نهيف

 . ملعا هللاف يدنع ماعنألا نم دشأ نهو 0 ءاوس يدنع نهلك ريمحلاو لاغبلاو

 دقف ا ىلصلملاب قصلت ةبطر تناكو عاقبلا هذه دحا نم ةساجنلا تحص اذاو

 اهتقو ف ىدؤت نا ةالصلاو . امئاق ىلصي : ليقو ؛ عضوملا كلذ ف يلصي ال هنا : ليق

 . ملعا هللاو حصا نكما ام

 نا : تلق ؟ كلذ زوجي هيلع ىلصي ةرذع ىلع اريصح شرفي يذلاو : ةلأسم
 الو . ةمات هتالصو اسأب ىرا الف ةسباي ةرذعلا تناك ناف همزلي ايف كلذ لعف ناك

 ىرا يناف ريصحلا ف خطلت تناك ناف رطضي نوكي نا الا ادمعتم كلذ لعفي

 . ضقنلا هيلع

 تناك اذا ررضلا ريغ نم دمعلا ىلع كلذ زوجي هنا ؛ ليق دقو : هريغ لاق

 . ةسباي ةساجنلا

 كلذ الا دجي ال نا الا ةبطر وا ةسباي تناك كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 . ةرورضلا نم زوجي هناف ؛ عضوملا
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 ريغ هنطاب نوكي فظنملا نع دايز ابا تلأس ؛ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 كلذ دايز وبا لاقو . كلذ لثم : دايز هنبا لاقو 0 هيلع يلصي ال لاقف ؟ رهاط

 ىلصو اريصح ةرذعلا قوف عضو ناو ؛ (رفعج نب دمحم) باتك نم : ةلأسم

 مل ناو ريصحلاب قصلت ةرذعل ا نأل ©} هتالص تدسف كلذ ىلع ةخسن يئو { هيلع

 كلذكو . هللا ءاش نا هيلع داسف الف قصلت ال امم تناك ناو ، ىلصملا يلي امم رهظي

 { ىلصو اريصح هيلع عضوف اسباي لوب وا ةسباي ةرذعلا تناك ناو . بطرلا لوبلا

 . ةمات هتالصف

 هناف ؛ عضوملا كلذ الا دجي ال نا الا كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو : هريغ لاق

 . ةرورضلا نم زوجحم

 ؛ ةالصلا هيف زوجتنف ةساجنلا للع اطاسب عضي حصي ال : حبسملا نب دمحم لاق

 ضعب يور دقو 3 «اروهطو ادجسم يتمأل تلعج٫» ضرالا ىلع يه امنا ةالصلا نأل

 .: نييناسارخلا ضعب ركذلا اذه

 يتمأل تلعج ضرألا» ناو نييبنلا كلذب دارا اذا هنا انعم يذلا : هريغ لاق

 . «اروهطو ادجسم

 تاوذلا نم ةسباي ةساجن ىلع اريصح شرف نمع هتلأسو : هريغ نمو : ةلأسم

 . فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هيلع يلصي نا هل زوبي له اهريغ وا

 : لاق ؟ ريصحلا لم وها بارتلاب وا ىصحلاب اهاطغ نا كلذكو ؛ هل تلق

 اذه ناف . ىصحلا كلذكو © اهرتسي ام رثكا بارتلا نوكي نا الا ءاوس هنا يعم

 . لوألا نزم ىوقا يدنع اذهو © لوألا هبشي ال يدنع

 تراوت ىتح ىصح وا بارتب اهرتسيف ةبطر ةساجنلا تناك نإ تيأرأ : هل تلق

 ناك اذا هنا ؛ يعم : لاق ؟ رتتسا يذلا اهعضوم ىلع يلصي نا هل زوجي له .0 اهنيع

 ؛ افينك نكي مل ام زئاج كلذ نا اهسمي ال ارتس اهرتسي ام قوف نوكي نا رابتعالا ي
 . ليق ايف ةجرف امهنيب نيترتس نوكي ىتح هناف

 للخ زم ةساجنلا رصبت انعد اهيلع عضوف ةسباي ةساجنلا تناك ناف : هل تلق

: لاق ؟ هبايث الو ةساجنلا هسمت مل اذا ةساجنلا قوف اهيلع ةالصلا زوبت له © معدلا



 . هسمي مل ولو هتالص عضوم ي ناك اذا كلذ هل زوجي ال هنا يل عقي

 رصبا هتالص نم غرف الف ةساجن اهتحت نا ملعي ملو اهيلع ىلص ناف : هل تلق

 هنا ؛ يعم : لاق ؟ كلانه يلصي دوعي الو هتالص متت له نعدلا للخ نم ةساجنلا

 ىلص هنا ملع اذا هيلع اك ةداعالا هيلع نا ةساجنلا ىلع ىلص هنا ملع اذا

 . ةساجنلاب

 عضوم ف وهو ةالصلا هترضح لجر ف لديعس يب ١ نع تظفحو : ةلأسم

 ىلصي نا هل : لاق اضعب نا ؛ يعم : لاقف ؟ ةالصلا داراف ةلع وا فوخ نم سجن

 اضعب نا ؛ يعمو . هيف ةلعل وه ىذلا رذعلل ةساجنلا ىلع ولو دجسيو امئاق

 . ءعىمويو ائاق يلصي هنا : لوقي

 نا : لاق ؟ تايحتلا أرقيو دوجسلل ءىميو ايعقم دعقي نا هل لهف : هل تلق

 . نسحف كلذ لعف

 عضوم ف يلصي هنا رثألا ءاج دقو يلصملا ف ( رفعج نبا) باتك نمو : ةلأسم

 هيف همزلي ام عضوم يف ةالصلا لهج اذاف ؟ تاراهطلا عضوم مدع اذا تاساجنلا
 همحر خيشلا لوق زم انفرع امناو ئ ةرافكلا هيلعف © هيف لصي ملف ةالصلا بوجو

 . دعي مل هنا ۔ هتلا

 يلصي زم دحب راص نرم الا ةرافكلا زع اهلصي ملف اهكرتف ةالصلا لهج زمو

 ؛ ريبكتلاب يلصي زرم دحب راص لق ىذلا ضيرملاو رحبلا ف قيرغلا لثم ٤ ريبكتلاب

 ناك اهولصي ملف ةالصلا ءالؤه لهج نا : لاقو : اضيا فياسملا ف بسحا كلذكو

 ‘ رذع ةالصلا كرت ف محل ملعن ملف ءالؤه ريغ امأو ] مهيلع ةراقك الو لدبلا مهيلع

 . ملعا هللاو انملع ايف

 هدنع ام ىلع هبهذم زرم انفرع ام ىلع_۔ هللا همحر ۔ ديعس وبا لاقو : هريغ زرمو

 امئاق يلصي : لاق زم لاقف 0 افالتخا اهيلع يلصي ةرهاط ةعقب ىلصملا دجي مل اذا ؛ هنا

 . امئاق دوجسلاو عوكرلل ءعىموي ةساجنلا ىلع

 . دوجسلل ءىمويو عكري : لاق زم لاقو

 دوجسل ا زرم ىقبي ىتح دجسملا عضوم لا هس أرب ءىمويو عكري : ل اق زرم ل اقو

 . هنكماو كلذ ىلع ردق نا ةساجنلا ةسسامم :رم هعنمي ام الا
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 مل اذ او هيديب هيلع هتردقو دوجسل ا ضرغل ناك امثيح دجسي : لاق نم ل اقو

 . هلاحب دوجسلا ضرف تبثو ةراهطلا مدع دقف ةساجنلا لاوز ىلع ردقي

 هيلع سيلو ةساجنلا ىلع يلصي الف اسجن اعضوم الا دجم مل اذا : لاق زرم لاقو

 يتلا ةالصلا ضئارف توبثل يلصي مث { ارهاط اعضوم دجي ىتح ةساجنلا ىلع ةالص
 نزم وجرن ام ىلع نحن انظفل نم اذه انديق امناو ةرهاط ةعقبو : ليق ىتح تركذ

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا اذه زرم ذخؤي ال _ هللا همحر ۔ ليعس يبا خيشلا بهذم

 الو فوص طاسب ىلع يلصملا يلصي الو { (رفعج نبا) عماج نمو : ةلأسم

 ضعب نع انغلبو ؛ سأب الف زوجي امم هريغ ىلع دجسو كلذ ىلع ىلص ناف 3 رعش
 6 ضرالا ىلع دجسو هعفر دوجسلا دارأ الف © كلذك طاسب ىلع ىلص هنا ءاهقفلا

 مدألا للع ليق دجسي كلذكو ؛ سأب الف ةرورض نم كلذ ىلع دجس نا امأو

 رعشل ١ لثم كلذ زئاجف دولجل ا ف ةالصلا امأو ؛ اهريغو عوطتل ١ لثم ةرورضلل

 . ةرورضلا دنع الا هيلع يلصي الو { هب يلصي فوصلاو

 ى راصنل او دوهيل ١ نرم ةمذلا له ١ تويب ف يلصي له هتل 7 ؛ هربغ نمو

 سأب الف ةساجن هيف ري ملو حيرلاو سمشلا هيلع رهظت ناك نا : لاق ؟ سوجلملاو

 . هيف ةالصلاب

 ىلع يلصي لجر نع لئسو ؛ ۔ هللا همحر -ديعس يبا نع اهنا بسحأ : ةلأسم

 اذا : ليق هنا يعم : لاق ؟ال مأ ةمات هتالص © ةساجن هيف عضوم يفو ، ريصح

 . ةمات هتالصف ريصحلا ف هفلخ ةساجنلا تناك

 نا يعم : لاق ؟ ةسباي يهو هبايث تّسمو هفلخ ةساجنلا تناك ناف : هل تلق

 . هبايث تسم وا هتالص ف وهو ةساجنلا هتسم اذا ةدساف هتالص

 وهو { هل |ےشو هنيمي نعو همادقو هفلخ نم ةربدم ةساجنلا تناك ناف هل تلق

 . هيف فلتخح هنا يعم : ل ق 6 ةسب اي يهو اهنم ءيش هسم الو ريصحل ١ ىلع يلصي

 رشع ةسمخ نود امف ةساجنلا نم هماما ناك امب هتالص دسفت : لاق نم لاق

 . عرذا ةثالث نود ايف ليقو © اعارذ

 © هتالص عضوم ف نوكي وا هبايث نم ائيش وا هسمت مل ام هيلع دسفت ال : ليقو

 . هسمت مل ولو
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 تاوذلا :رم ةسباي ةساجن ىلع اريصح شرف نمع هتلأسو ؛ هريم نمو : ةلأسم

 . فالتخاب كلذ ين ليق دق يعم : لاق ؟ هيلع يلصي نأ هل زوجي له 0 اهريغ وأ

 : لاق ؟ ريصحلا لثم وهأ بارتلاب وا ىصحلاب اهاطغ نا كلذكو : هل تلق

 يدنع اذه ناف ىصحلا كلذكو اهرتسي امم رثكا بارتلا نوكي نا الا ءاوس هنا يعم

 . لوألا زم ىوقا ىدنع اذهو . لوألا هبشي ال

 ؟ تراوت ىتح ىصح وا بارتب اهرتسيف ةبطر ةساجنلا تناك نإ تيأرأ : تلق
 . اهماتب باتكلا اذه نرم بابلا اذه ف تمدقت دق ةلأسملا هذه

 نيملسلا نا يورملا هللا دبع وبا ىورو ( رفعج نبا ( عماج نرمو : ةلأسم

 سانلا رثكف © هيف نولصي اوناكو ٤ فيظب سيل همدقم تيب ٢ ةعامح مهنم ناك

 . ديلولا ابا كلذ بجعأف هيلع اولصف ابوث فيظنب سيل يذلا عضوملا ىلع اوحرطو
 ادوع ن وكي نا الا .شخلا دوع وهو دوع ىلع يلصملا دجسي الو ؛ هنمو : ةلأسم

 . سأب الف ضرالا ىلعو هيلع دوجس عقو ناف ضرالا عم ىوتسا دق
 ىلع الو دوع ىلع يلصملا دجسي ال : لوقلا اذه ليوات يعم : لاق ؛ هريغ نرمو

 ام داسو وا دوع ىلع يىلصمل ا دجس ن او هيلع دجسيو هيل ١ داسول ١ عفري نا وهو داسو

 . ساب الف ارهاط ضرألا تتبنأ

 ةرذع وأ لوب وأ مد زم ةساجن هيدي نيبو يلصي لجر نع ٠ هتلأسو ؛ عجر

 نع ال هدوجس نيبو هيتبكر نيب يهو . هبايث زم ائيش الو وه هسمت الو هردص ىيذاحت
 . ضقنلا هيلع لاق 0 هلايش نع الو هنيمي

 . هيلع ضقن الف ةساجنلا هسمت مل ام : لاق نم لاقو : هريغ نمو

_ ١١٣





 نورشعلاو عبارلا بابلا

 سانلا ضرأ ينف ةالصلا

 رطضا اذاف ةعارز اهيف موق ضرا يالا اهيلع ردقي ال ةالصلا هرضحت يذلا امأو

 ناك اذاو ، كلذ ىف ناضلا نم همزلي امب ةنونيدلاو ةالصلا ةيدأت هيلع ناك كلذ لا

 هنمث ىلع ردقو ءاملا هنكما اذا { ةالصلل ءاملا ءارش همزلي ايك هنم صالخلا ىلع ردقي
 اذه نمو لاملا اذه يف ةالصلا هذه ف همزل اذاو { هتميق ف لودعلا يأرب كلذ نوكيو

 الو عرزلا اذه نمو لاملا اذه يف ةالصلا هذه يف همزل اذاو { هباحصا كردي الو عرزلا

 فرعت ال يتلا لاومألا ليبس اذه ليبسف 0 مهتفرعم كردي الو . هباحصا كردي

 . اهبابرا

 . مهيل ١ ملست ءارقفل أ ىلا هليبس نا ؛ كلذ ف : لاق نم ل اقو

 هرضحي ىتح ةنيبلاب حصي مل ناف ةنيبلاب حصي ىتح ةلاحب هنا : لاق نم لاقو
 . ةفصلا ىلع هب رقأ وأ كلذب ىصوا توملا

 نسحأ مكيأ مكولبيل» : ىلاعت هللا لاقو ؛ (دمحم يبا) عماج نمو : ةلأسم

 نمو . حئابقلا زيح يف لخدي ال نسح وهف هب هيلا برقتلاب دبعت نم لكو . المع
 ىلع باقعلا فافختساب بوتي نا الا هباقع ىلع ليلدلا مدقت دقف هلعفو احيبق ىتأ

 ۔ لجو زع ۔ هللا رماو هب اعقاو مكحلا ناك ناو ، تاعاطلا زيح يف لخدي الو 2 كلذ

 ةالصلا نايتاب ۔ هركذ لج۔ لاق دقو © المع نسحأ انيا اهم انولبيل ةالصلا نايتاب

 هللا اودبعيل الإ اورما امو » : ۔هركذ لج ۔ لاق دقو ، المع نسحا انيا اهب انولبيل
 الا اهنايتا زوجي الف ، ةالصلا نايتاب عقو دق رمألاو . ءافنح نيدلا هل نيصلخم
 ناطيشلا عبتا اهب هل صلخم ريغ ىلاعت هللا اهيف فلاخملاو - زعو لج هلل صالخالاب
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 هللا ذا ، هيدي نيب هماقم هبر زراب دقف ةبصتغم ضرا يف ىلص اذاو ؛ نمحرلا فلاخو

 . اهنع هاهن ةعقب يف ةالصلا يتاي ال نا هرماو اهيف ثبللا نع هاهن دق

 - : اهتروصو اهتتيهب انملع عم نيبرض ىلع ةالصلاو

 . اهنايتاب رمأ ةالصو . اهنايتا نع ىهن ةالصف

 لج ۔ هللا نأل ؛ ةبوصغملا ضرألا ي اهلعف يتلا يه ؛ اهنايتا نع هاهن يتلاف

 الو اهنع ىهنم ةالصب ىتأ دقف ةالصلا هذه عقو اذاف . انهاه لصت ال : هل لاق هركذ

 اهنع ىهن يتلا ةالصلا هذه طقست الو اهلعفب رما يتلا اهنع يهنملا ةالصلا هذه نوكت

 نا لاحمنف انركذ ام ىلع رمألا ناك اذاو ، اهلعفب دبعتو 0 اهب رومأملا ةالصلا ضرف

 عوكرلاو مايقلا نا ىرت الأ ، ةدحاو لاح ين اهنع يهنم اهب رومأم ةدحاو ةالص نوكت

 ةالصلاو . هيلع باقعلا قحتسيو ۔ناكملا اذه ف كلذ عيمج نع ، يهنم دوجسلاو

 نم دحاولا لعفلاو دحاو لعفب اعئاط اهب نوكيو باوثلا هبسكت يتلا يه اهب رما يتلا
 نع يور دقو © ةيصعمو ةعاط نوكي ال دحاو تقو يف دحاو ناكم ىلع دحاو لعاف

 اتباث ربخلا ناك ناو © «در وهف انرما هيلع سيل المع لمع نم» : لاق هنا ةلل يبنلا
 . همكح دري امناو نيتقو يغبي ال لعفلا نأل لعفلا ف عقي ال درلاو

 هب الاوما تبثاو مرحم ءطول اماكحا بجوا همسا لج ۔ هللا نا : لئاق لاق ناف
 انددرف مامالا هبصع ىذلا طوسلاب دودحلا تبثاو اهنع يهنملا تاعيبلاب كالمألا لقناو

 ةماقاو عيبو ءطو نم هانركذ ام الا بصغ نم اهلعف نع ايهنم ناك ناو { ةالصلا هذه

 نا نيسنئاقلا نأش نم نأل 5 هتهبش ريغ نع هتهبش دعب ام اما هل ليق . اسايق دح
 ىلا زرألا در يعفاشلا نا ىرت الأ 0 امهنيب عمبت ةلعب الا ءيش ىلا ءايشا اودري ال

 باب يف هميرحت تركذ امدنع ةنسلا يف روكذم ريغ زرألا ناك ناو لوكأم هنأل 2 ربلا
 ىلا تاليكملاو تانوزوملا ىلا ةفينح وبا هدرو ، لكألا دنع ةلعلا يف لضافتلاو لكألا

 نزولا قيرط نم لضافتلا دنع ميرحتلا باب يف اهيلع صوصنملا ءايشالا ةتسلا

 . لصا عيبلاو لصا ةالصلاو يه ام عيبلاو ةالصلا نيب ةعماجلا ةلعلا نع انربخف

 كغوسن اناف كلذ عمو . لصا ىلا الصا اودري نا نيسئاقلا ناش نم سيلو

 ىذلا عيبلا ناف نيلصألا نيذه نيب ةعماجلا ةلعلا اف كل هملستو كغوست ةلعل كلذ

 ؟ اهيف يهنلا دورو عم ةزوج ةالصلا كلذكو هنع يهنلا دورو دنع زوجم هب انمكح

 يف زجت مل اذا ةلعلا نا كنأش نمو يهنلا وه اهنيب ةعماجلا ةلعلا ناكو : هل ليق
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 ءايشا انهاه تناك املف هيضمتو ءيش لك يف يهنلا ىرجت نا جاتحتف تلطب اهتالولعم

 اهتالولعم يف رجت مل اذا اهنأل { ةلعلا تلطب اهداسفب مكحيو اهيضي ال اهنع ىهنم
 لجأل اهتحابتسا زوجت ال هلكأ نعو ديصلا عيب نع يهنلا نا يدنعو 0 تلطب

 ءيش حصي الو يهنلا لجأل زوجي الو مرحملا ىلع حاكنلا دقع نم كلذكو ث يهنلا

 . كلذ نم

 هنع يهنملا يبلا : لاقف ؟ كضراع نم نيبو كنيب لصفلا ام : هل لاقي مث
 برضلا ىلا ةالصلا درت نا كلذ زاج ناف 0 زاب برضو زاجم برضف : نيبرض ىلع

 ىلوا تنا ترص امو يهنلا هتلعو يهنلا كتلع نأل انيدو ايكح هترتخا دقو هنع يهنملا

 ناكملاب ناكملاو يبلا ىلا اهدر نمب ىلوا ةالصلا ىلا ةالصلا در نمو 5 هتلعب هنم كتلعب

 ىلع ةالصلا نا كقفاو نم عم تلق املف { هبشا عناملا ببسلاب عناملا ببسلاو ث هبشا
 تناك اذا اهيلع يلصي نا يلصملا ىهن هركذ لج هللا نأل 5 ةزئاج ريغ ةسجنلا ضرالا

 . هتالص لاطبال اليلد يهنلا تلعجو هساجن كلانه

 الف ةعقبلا بر نم امئاق ماد ام عنملا نا : يناثلا ناكملا يف اضيا لاق كلذكو
 نا يلصملل زاج عناملا ببسلا لاز اذاف ، ةمئاق ةساجنلا تمد ام ةعقبلا يف ةالص

 اهبر نذاي مل يتلا ضرالا يف ببسلا لاوزو ةسجنلا ضرألا يف سمشلا لاوزو يلصي
 ببسلاب ببسلاو يهنلاب يهنلاو ، ناكملاب ناكملا هبش نم عنملا لاوزو اهيف ةالصلا يف
 . عيبلا ىلا ةالصلا در نم ىلوأ

 ةالصلا زوجتن ةالصلاب اهيف اهديس نذا دق ةبوصغملا ضرالا ناف : لاق ناف

 ضرالا يف ةلعلا نا ايك عنملا اهيف ةلعلاو . عنملا لاز نذالا عقو ناف : هل ليق ث اهيف
 . هببسب لزي مل ام ىلع هببسب لوزي امم لتعت الف ةساجنلا نوكتف ةسجنلا

 هيلا بسني ال مامالاو بصغلاب نوفصوي ال لدعلا ةمئأ نا ؛ رخا هجوو

 اماما نا : تلق كنأكو ض ةقسف نونوكي ال ةمئألاو قساف بصاغلا نآل 0 كلذ

 لجو زع هللا لوق ىلا ىرت الأ . . طوسلا هبصغل قسفلاب ةمامالا نم هسقن جرخا

 كلعاج ينإ لاق نهمتأف تايلكب هبر ميهاربا ىلتبا ذاو » : مالسلا هيلع ميهاربال

 : ىلاعت هللا لاق اضيا & 4يتيرذ نمو » : ميهاربا لاق . يامامإ سانلل
 . املاظ ناك اذا امامإ هتيرذ نم لعجي نا هبجي ملف نيملاظلا يدهع لاني ال »

© ةيعرلا نم الجر راص هللا مراحم ىلع مادقالاب ةمامالا نم هسفن جرخا اذاو



 دحاو هدلج اذا ةيعرلاو ينازلا نيب دحلا هدلجف ناز ىلع ىدعت ةيعرلا نم الجر ناكو

 فصوت نا ةمئألا اشاحو دحلا نم هيلع بجو ام هنع طقسي ال نا بحاو مهنم

 هل نكي مل اذا رظانملا نا ريغ . ساندألا نم نوأربملا نورهطملا مه لب بوصغلاب

 ةمئألا ىلع نعطلاو ث ءايشالا هذه لثمب قلعتلاو بغشلا ىلا اجل هنيد لقو ، ةجح

 ةفيرشلا ءامسألاب فصولا عم هرفكي ام لعف نم اهلثم ىلع زوجي ال ام زيوبحت لاخداو
 . قيفوتلا يلو هللاو

 ىلع ةبصتغملا ضرألاو بصتغملا بوثلا ين انباحصا فلتخا : باتكلا نمو

 هعقوم عقو لعفلا ناو صاع نم ةعاط تعقو امنا اوأرو 3 مهرثكا اهزاجأف : نيلوق

 ضرالا نع جورخلاو ، هبحاص ىلع بوثلا در يلصملا ىلعو ، ضئارفلا ءادا نم
 نب هللادبع دمح وبا ، هل جتحاو هدياو لوقلا اذهب لوقي نمم ناكف ث هنم ةبصتغملا

 رجألا رصبي نمم ناكو { امهنع هللا يضر كلام وبا هنع انل هظفح ايف بوبحم نب دمحم

 نم روهشم وهو & بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبا هتحص ىلع لدتسيو هتوفيو
 بوثلا تيأرو ث اهب هنلا رمأ ةعاط ةالصلا تيأر : لاق هنا هب جتحي امرخآ ناكو 5 هلوق

 ةالصلا ضرف نم ناكو { هسبلي نا لاح لك يف هل بصتغملا هللا ىهندق بصتغملا

 ناك الف © هيلع نوكي يذلا رارقلاو بوثلاب راتتسالا هب الا موقت ال امو اهطرشو
 © هبحاص ىلع بونذلا درب رما دقو امهنع ىهن دق ةالصلا هيف فقي ىذلا بوثلا

 تناك وا © هنم هعقاو هتالص نوكت نا زجي مل 5 هلاوحا لك يف ضرألا نع جورخلاو

 ةعاط ن وكي نا زهجي مل هنع ىهن دق امب الا موقت ال اهنأل { اهنع ايهنم اهب رومأم ةالصلا
 . ناتيفانتم ةيصعملاو ةعاطلاو ث اهب ارومأم

 بصغ نم ةرهاطلا ضرالا يف ةالصلاب رومأم يلصملا نا : هلوق ديؤي اممو

 يف يلصملا ناك ايلف سجنو بصغ ريغ نم رهاط بوث يف ةالصلاب رما ايك سجنو
 اذا نوكي نا بجو ض عامجالاب ةدساف هتالص تناك هب رما امل افلاخم ةسجنلا ضرألا

 بوثلا ىف لوقلا كلذكو ث اهيف رمالا ةفلاخمل هتالص دسفت ةبصتغملا ضرالا يف ىلص
 نع يهنلاك بصتغملا بوثلاو ةبصتغملا ضرألا نع يهنلا نأل ؛ سجنلاو بصتغملا

 سفنلا ىلا برقا لوقلا اذهو سجنلا بوثلاو ةسجنلا ضرألا يف ةالصلا
 . اليلد حصأو

 ةمات هتالصف هيف ىلصو ابوث قرس نم ليقو رفعج نب دمحم باتك نم : ةلأسم
 . هنم صالخلا هيلعو
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 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ضرالا تتبنا امريغ نم هيلع دجسي الو هيلع ىلصي ايف

 ةرو رضلاربغو ةرورضلا ىف

 ۔ : (فارشاألا) باتك نم

 ريصحلا ىلع ىلص نممو ريصح ىلع ىلص ةني هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق
 لها ماوعو يأرلا باحصاو ث يعفاشلا لاق هبو تباث نب ديزو ث هللادبع نب رباج

 ىلع باطخلا نب رمع ىلصو ةرمخلا ىلع ىلص هنا ةلي يبنلا نع تبث دقو . ملعلا

 نباو { بلاط يبا نب يلع نع انيورو ؛ ةرمخ ىلع رمع نبا ىلصو ث يرقبعلا

 نبا نع انيورو ؛ حوسملا ىلع اولص مهنا ، كلام نب سناو & دوعسم نباو ، سابع
 لاقو . هتباد دبل ىلع ىلص هنا ةدابع نب سيق نعو © ةسفنط ىلع ىلص هنا سابع
 ةالصلا ىري يعفاشلا ناكو ، دبللاو ةسفنطلاو طاسبلا ىلع يلصي ، يروثلا نايفس
 . ريصحلاو طاسبلا ىلع

 باحصا لاقو ، قاحسا لاق هبو { ةرمخلا ىلع يلصي : لبنح نب دمحا لاقو

 وا ةبوث عضو وا هيلع دجس وا حبسملاو بوثلاو ريصحلاو ةسفنطلا ىلع ىلص اذا ىأرلا

 الا دوجسلا ةفئاط تهركو . . ةمات هتالصف اهدربو ضرألا رح يقتي هيلع دجسف هدبل

 لوقي سنا نب كلام ناكو 0 اساب اهيلع مايقلاب ىرا الف ،۔ ضرالا تابن نم ءيش ىلع

 فوصلا طاسبلا ىلع ةالصلاو : كلام لاقو { ريصحلاو لخنلا ديرجو ةرمخلاب سأب ال

 ناكو { اسأب اهيلع مايقلاب ىرأ الف ضرألا ىلع هيديو هتهبج يلصملا عضو اذا رعشلاو

 نم ءيش ىلع ةالصلا بحتسيو ناويحلا نم ءيش لك هركي ديز نب رباج
 . ضرألا تابن
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 ءيش لك ىلع ةالصلا نا انباحصا لوق يف جرخي هنا يدنع : ديعس وبا لاق

 ىلع الا دوجسلا زوجي ال هنا محلوق ةماع يف جرخي نا الا ةزئاج ءايشالا نم رهاط

 ةلع نم الا ضرالا تتبنا ام ريغ ىلع دوجسلا زوجي ال هناو ، تتبنا امو ضرالا

 . رذع نم كلذ هبشا ام وأ درب وأ رح نم ارذع بجوت

 تتبنا ام ريغ ىلع دوجسلا زاج ةسباي ةسجن ضرالا تناك اذا ؛ هنا يعمو

 ةساجنلا ىلع الو ةساجنلاب ةالصلا زوجت ال هنا ءاقتالا ىنعمب اهيلع طسب اذا ضرالا

 اههبشي ام الو اهجرخم نم جرخي ملو ضرالا تبنت مل ام لكو { ارذع يدنع كلذ ناك

 زوجي ال برض وهف اههبشي امو ناويحلا ىنعم نم جرخ امناو ، ههابشاو افصلا نم
 اههبشا امو ضرالا جرخم جرخ ام لكو ، رذع نم الا انباحصا لوق ين هيلع دوجسلا

 موقي نا مهنم هرك نم هرك دقو ، ضرالا لثمك وهف ههبشا ام وا ناويحلا ىنعم ريغ نم
 يدنع هل ىنعم الو & بابحتسالا ىنعم ىلع يدنع جرخي اذهو . هيلع موقي ام ىلصملا

 . نكمي داكي ال اذه نال { موزللاو رجحلا ىنعمب

 افصلا ىلع ةالصلا يف انؤايلع فلتخا { (دمحم يبا) عماج نمو : ةلأسم

 ليلدلا ، زوجي هنا يدنع رظنلاو ، نورخآ ههركو مهضعب كلذ زوجف هيلع دوجسلاو
 ام لكف 0 «اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج » : ملسو ةلي يبنلا لوق كلذ ىلع

 . ملعا هللاو اهيلع يلصملل ادجسم نوكي نا حلص اهنم اروهط نوكي نا حلص

 رعش الو فوص طاسب ىلع يلصملا يلصي الو ؛ (رقعج نبا) باتك نمو : ةلاسم

 هنا ءاهقفلا ضعب نع انغلبو & ساب الف زوجي امم هريغ ىلع دجسو كلذ ىلع ىلص ناف

 دجس نا اماو ڵ ضرألا ىلع دجسو هعفر دوجسلا دارا ايلف كلذك طاسب ىلع ىلص

 لشم ةرورضلل مدألا ىلع دجسي : ليق كلذكو ؛ ساب الف ةرورض نم كلذ ىلع
 هب يلصي فوصلاو رعشلا لثم كلذو ث زئاجف دولجلا يف ةالصلا اماو اهريغو عوطتلا
 . ةرورضلا دنع الا هيلع ىلصي الو

 دجسف يسن نميف ليق دق هنا : يعم : ۔ هللا همحر _ ديعس وبا لاق ؛ هريغ نمو

 ريرحلاو رعشلاو فوصلا نم ضرالا تبنت مل ام ىلع اهنم ائيش وا اهلك هتالص دوجس
 ةدجس دجس اذا : لاق نم لاقف ؛ يعم ايف كلذ يف فلتخا دق هنا : كلذ هابشأو

 . هتالص تدسف ايسان ةدحاو

 . نيتدجس ةمات ةعكر هدوجس نوكي ىتح دسفت ال : لاق نم لاقو
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 وا هتالص دسفت الف رثكالا نود ام ناكو هدوجس رثكا نكي مل ام : لاق نم لاقو

 . افالتخا كلذ يف ملعا الو يدنع ةدساف هتالصف هلك

 بهذلا الو ساحنلا الو صاصرلا الو رفصلا الو ديدحلا ىلع ةالصلا زوبحت الو

 دمحم نع اندجو كلذكو ؛ نكما اذا رمتلاو بحلا ىلع زوجتو ©، هبشلا الو ةضفلا الو

 . كلذ نع لئسف هللا همحر ۔ بوبح نبا

 رويسلاب هيلع بورضم ريصح ىلع دجسي نا لجرلل زئاج : لاق : ةلأسم
 هنا جرعالا نايح نع تظفح ينأل ، ريصحلا ىلع هتهبج رثكا ناك ذا رعشلاو دلجلاو

 . افوصو انطق اطولحم ناك اذا بوثلا ىلع دجسي نا زئاج لاق

 نع هتلأسو ث يراوحلا يبا ىلع ضورعم رذنملا ي نع دجوي امم : ةلأسم

 رح نم هيلع دجسي : لاق ضرالا تتبنا امو ناتكلاو نطقلا بوث ىلع دوجسلا

 . ىذؤي امم هلثم وا سمشلا

 . هوركم : لاق ؟ فوصلاو رعشلاف : هل تلق

 ةرورضلا ف ناتكلاو نطقلا بايث ىلع دجسي - هللا همحر - يراوحلا وبا لاق

 . ةرو رضلا ريغو

 هيلع دجسي ال هنا ضر الا تبنت مل ام لك ف ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 الف اهريغو بايثلا نم ضرالا تتبنا ام اماو اذه وحنو ةرو رضلا هبشي رذع نم الا

 . رذع ريغو رذعل اهيلع دوجسلاب سأب

 كلذ زاجأ دقف ، ضرالا ىلع دجسيو هيلع ىلصي ابوث طسب نمو : ةلأسم
 : لوقي يراوحلا نب لضفلا تعمسو { رثؤملا وبا كلذ انل : لاقو 6 ءاهقفلا ضعب

 . هللا ءاش نا اندنع زئاج كلذ لكو . . هيلع موقي ام ىلع دجسي : اولاق

 الو دوع ىلع يلصملا دجسي ال : ليقو (رفعج نب دمحم) باتك نم : ةلأسم

 هيلع دجس نم ىلع سأب الف شارفلا امأو ، هيلع دجسي الف دوعلا امأف ، شارف
 . ةرو رض نم

 اذا ةداسو وا اشارف وا ادوع ضرالا تتبنا ام ىلع دوجسلاب سأب ال : هريغ لاق

 عفري هنا ؛ يدنع كلذ ليوات اماو . اهريغو ةرورض نم هيلع دوجسلا كلذ نكما

 . هيلإ ةداسولاو دوعلا
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 رهاط ريغ شارف ىلع ىلص اذا ديدشلا ضيرملا كلذكو : هنمو : ةلأسم

 . هئزج هنا : ليق دقف & كلذ الا هنكمي ملو

 وأ رح ةرورض نم الا بوث ىلع لجرلا دجسي نا هركيو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 ىلا كلذ هب غلبي ال : لاق ؟ لعف ناف : تلق ؛ ال : لاق ؟ بارتلا نمف تلق 0 درب

 . هتالص داسف

 نم ضر الا ت اين ريغ نم هلقا و ا هدوجس رثكأ بوث ىلع دحس لجرو : ةل اسم

 . ضعب كلذ هرك دقو متت ليق دقف ؟ هتالص متت له : تلق ث ةرورض ريغ

 كلذ زاجا دقف ضرالا ىلع دجسيو طاسب ىلع يلصي مئاق لجر نعو : ةلأسم

 . مهضعب هركو ، ءاهقفلا ضعب

 6 ضر ألا تتبن أ امج وهو فوص هوشح ش ارف ىلع دجس نمو ؛ هنمو ١ : ةل اسم

 . سابالف
 ف فوصل ١ للع دجسي ناك لجر نعو دمحم يب أ خيشل ا ةر وثنم نمو : ةلأسم

 . اكلاه تام : لاق ¡ كلذب الهاج تام نا ىلا ةالص لك

 . رذع ةرو رض ريغ نم وأ ادمعتم ناك اذا كلذ لعلو : فنصملا لاق
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 ن و رشعل او سداسل ١ ب ايل ١

 ةالصلا يف ةينلا يف

 . (فارشألا) باتك نم

 لوسر نا تبث «مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف » : هركذ لج ۔ هللا لاق

 تبثو © «ةلبقلا هذه» : لاقو ةبعكلا لبق ف نيتعكر عكر تيبلا نم جرخ امل ةلي هللا

 ملعلا لها نم هنع ظفحي نم لك عمجأو «تاينلاب لايعألا» : لاق ةلي هللا لوسر نا
 ةينلا هيف ثدحت يذلا تقولا يف اوفلتخاو 0 ةينلاب الا ءعىزجت ال ةالصلا نا ىلع

 مدقي الو ةريبكتلا مدقي ال ةريبكتلا عم نوكت : لوقي يعفاشلا ناكف ث ةالصلل

 ةالصلاف تمدقت ةينلا نا الا هل ةين الو ربك اذا : لاق هنا نامعنلا نع ىكحو . هدعب

 وبا لاق { ةنسلل قفاوم هنال : لوقا : يعفاشلا لوقي : ركب وبا لاق . ةزئاج

 { ةينب الا ةالصلا زوبحت ال هنا اذه وحن انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس

 نوكت ال هنا يعفاشلا هاكح ام هبشي ام مهلوق يناعم يف جرخي كلذكو لامعألا كلذكو

 ةريبكت يهو اهغارف وا اهئادا ىلا اهيلع ماهلاو ةالصلا ين لوخدلا عم الا ةعفان ةينلا

 نم حيحص وهف اهيف ةلخادلا ةالصلا نم ضئارفلا لوا اهنا مهقافتا يناعمب مارحالا

 الا لمعلا هب تبثي مل ةالصلا يف لوخدلا دنع هلابب رطخ وا كلذ ركذ اذا اندنع لوقلا
 هناو {} نمؤملا نع عوفرم نايسنلا نا قافتالا يناعم يف جرخيف ى كلذ عم ةينلا داقتعاب

 كلذ ديدبت هبهذمو هداقتعا يف كلذ ركذ ىتمو { ةمزاللا لامعالا يف ةمدقتملا هتين ىلع
 ىلعو { ديدجتلا نايسن ىلع هل تباث ةينلا مدقت ىلع لمعلا يف هلوخدف { هيلع توبثلاو
 هريغ دقتعا وأ هدقتعي ملف كلذ ركذ اذا اماو ، نامعنلا نع هاكح ام يدنع جرخي اذه
 تاينلاب ل عألا نأل ؛ عفني ملو © قافتالا يناعم ف يدنع لمعلا لاحتسا

 . اهم الا متت الو
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 نا دارا املف اهاونف رهظلا ىلصي نمع تدجو ؛ باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم

 لخد دقو كلذ دعب ركذ مث ، رصعلا ةالص ىونف ءيشب مارحالا ةريبكت دنع ةينلا ددبي

 ؟ ةينلا ددجي مأ هتالص ىلع ينبيأ ركذ مث اهفصن وا دمحلا أرقو ةالصلا يف

 . هتالص ىلع ينبي ركذ اذا لب : باوجلا
 ؟ ال ما هتالص تضقتنا مارحالا ةريبكت ربكو ةينلا ددح عجر نا تيأرأ : تلق

 ناثدح يف ةداعا هنال { ةفصلا هذه ىلع اضيا ضقنتنت الف : باوجلا

 . ملعا هللاو
 - : باتكلا ىلا عجر

 امل ، ةينب الا ةالصلا لخدي ال نا ءرملا ىلع بجاولاو : (دمحم يبا) عماج نمو

 . تادابعلا ذافنا دنع تاينلا باجا نم تبث
 ةالصل أضوتي نا ديري هريغ وا هلزنم نم جرخ ىذلا نعو : هريغ نمو : ةلأسم

 دقتعا وا ةضيرفلا ةالصل هنا ءوضولا دنع كلذ دقتعي نا يسن مث اهتقو يف ةضيرفلا

 اهريغ وا ةرجالا ةالص يلصي هنا ةينرضحي نا يسنف يلصي ماق مث ةضيرفلا ةالصل ةينلا
 تمدقت دق هتينو ةالصلا ىضق ىتح ركذي مل وا ةالصلا ين كلذ ركذو ، ضئارفلا نم

 نا يعمف ؟ هتالص لاح ايف ، ةالصلاو ءوضولا هعضوم نم هجرخا امنا لبق نم
 . اهلاحا هنا ملعي ىتح ةالص وا ءوضو نم اهلو اهيلا ماق يتلا هتين هلو ةمات هتالص

 نوكت له ةعامج هعم ىلص نمل ماما هنا يوني نا يسنف اماما ناك نا : تلقو
 دصق كلذ ىلاو مدقتملا ين دجسملا ماما ناك اذا ةمات هتالص نا يعمف ؟ ةمات هتالص

 ىتح هريغ ىلا كلذ لاحتسا هنا ملعي مل مأ نيح وا ماق نيح وا مدقت نيح
 . هتالص متأ

 نا داراو رفاس ىذلا امأو رثألا نم اهنا ركذت ؛ باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم
 . انايسن ارفس اهاونف رضح ىف ناك وا { انايسن رضحلا ةالص ىونف رفسلا ةالص يلصي
 ةرخآلا ءاشعلا اهاونف برغملا وا ءاشعلا ةالص تناك وأ © ارصع اهاونف ارهظ تناك وأ
 { هبلق اهعباتي ملو ؛ هناسل تلز هنم انايسن ، برغملا ءاشع اهاونف ةرخآلا { ءاشعلا وا

 ؟ ال مأ هتالص متتا اهنم جرخ دق وا ةالصلا يف وهو ركذو
 تدجوو . ملعا هللاو هيلع ضقن الو ةمات هتالصف ةفصلا هذه ىلعف : باوجلا

 & هيلع سأب الف ىلص دقو اهركذف ةينلا داقتعا يسن اذا ىلصملا نا اضيا رثألا يف

 نأل ضقنلا هيلعو ث هل ةالص الف اهددحي ملف ةالصلا يف وهو اهركذ ناو ةمات هتالصو
 . ملعا هللاو تاينلاب لامعألا
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 - : باتكلا لا عجر

 هعسي له : تلق ةنسلا نم ةضيرفلا فرعي الو يلصي لجر نعو : ةلأسم

 هتالصف اهب هللا هدبعت يتلا ةضيرفلا يلصي امنا هنا دقتعا اذا هتالص متت لهو ؟ كلذ

 . موزللا هجو ىلع الا ةضيرف ةنسلا دقتعي نا هل سيلو . هللا ءاش نا ةمات

 كلذ ملع همزلي ال ؛ معنف ؟ ةلفانلا نم ةنسلاو ةضيرفلا كلذكو : هل تلقو
 . اضرف لفنلاو القن ةضيرفلا لعب مل ام

 ملعي وهو اهركذي نا ةبعكلا نع وهسيف ةالصلا ف موقي يذلا نعو : ةلأسم |

 ؟ هتالص يف سأب هيلع له : تلق ث ةلبق اهنا
 يسن امناو ههجو ىلع لمعلاب ىتا اذا اروذعم يسانلاو هيلع سأب ؛ ال : لاق

 . . ةينلا داقتعا

 لعفي يذلا يف اوفلتخا انباحصا نا ملعا ال : ريشب لاق هريغ نمو : ةلأسم

 : مهضعب لاقف ناضمر رهش ي اوفلتخاو & كلذ ي هتين مدقي هنا ضئارفلا نم ائيش

 اوجتحاو ةضيرف هنم موي لك نا ناضمر رهش يف مهضعب لاقو © ةدحاو ةضيرف هلك

 . ةليل لك ين موصلل داقتعالا ديكأتل روحسلا ىلع ثحي ناك { ةييبنلا نا روحسلاب

 ضلئارفلا ءادا يف ملسملا ةين نا الا ، تاينلاب الا موقت ال لامعألا معن : ةلأسم

 . كلذ ركذيو اهلوحي مل ام هتين ىلع وهو تاعاطلا لمعو
 هتالصل يوني نا يلصملا دارا اذاو ميهاربا نب دمحم ؛ باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 اذكو ةالص يهو يلع هللا اهضرتفا يتلا ةضيرفلا اذه يماقم يف يلصا : لوقي هناف

 . ةيدمح هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرفلا ةبعكلا ىلا ةعكر اذكو

 هلوقل ةبعكلا ىلا هجوتلا ةالصلاب بطوخ نم ىلع ىلاعت هلا بجوأ : ةلأسم

 «هرطش مكهوجو اولوف متنك امثيحو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف » : ىلاعت
 اهل ادهاشم يلصملا ناك اذاو { اهلابقتسا هيلع بجو ارداق هجوتلا ىلع ىلصملا ناك اذاف

 يتلا لئالدلاب اهيلع لدتسا ابئاغ اهنع ناك اذاف ، ةدهاشملا قيرط نم اهيلا ىلص
 فالخ الو ؛ كلذ هبشا امو { موجنلاو حايرلاو رمقلاو سمشلا لثم اهيلع هللا اهبصن
 ضرف هنع طقس ةلدالا هيلع تيفخ اذاو ، هيلع كلذ بابيا ىف ةالصلا لها نيب

 هل تفشكنا مث ةالصلا ضعب ىلص اذاف ، اهوحن يرحتلا ضرف هيلع ناكو © هجوتلا
 نأل } هتالص نزم ىضم ام ىلع ىنبو 0 اهيلا هجوت ةبعكلا ىلع اهب لدتسي يتلا ةلدألا

 ةالص ى سانلا انيب : لاق رمع نبا نع ىور امل ةهجلاب هملع دنع همزل هجوتلا ضرف
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 لبقتسي نا رمأو نارق هيلع لزنأ ةي هللا لوسر نا : لاقف تآ مهاتأ ذا ءابقب حبصلا
 تناكو ، دحاو ربخب لمعلا بوجو ىلع ليلد ربخلا اذه يفف { اهولبقتساف ةلبقلا

 . ةبعكلا ىلا اورادتساف ماشلا وحن مههوجو

 ملوا تقولا جرخ اهتداعا هيلع نكت مل ملع مث هتالص عيمج ىلص اذا كلذكو

 ةليل يف ةني هللا لوسر عم انك : لاق هنا ةباحصلا ضعب ىور ام اذه ىلع لديو جرحي

 كلذ انركذف انحبصا مث هلايح ىلع انم دحاو لك ىلصف ةلبقلا نيا ردا ملف ةملظم

 . يهللا هجو مثن اولوتانيأ » ارقف ةي ىبنلل
 © كلذ زوج دق انباحصأ ضعب ناك ناو ةبعكلا يف ةضورفملا ةالصلا زوبت الو "

 اهلابقتسا ةالصلا ىلا مئاقلا ىلع بجوا ىلاعتو كرابت هللا نا زوجت ال اهنا ىلع ليلدلا

 عيمج باعيتسا دبعتملا مزلأف اهضعب رابدتساو اهرابدتسا نع ىهنو 7 اهلابقتساب رمأو
 عم ةبعكلا نم ائيش كرت دق ةبعكلا يف ىلصملاو { هتقاط ردق ىلع لابقتسالاو ةبعكلا
 اهضعبل ربدتسملا ومسل ةبعكلل البقتسم اهضعب ىلا هجوتملا ايس ولو اهلابقتسا ىلع هتردق
 رهظ ىلع يلصي الجر ىأر ۔ هللا همحر ۔ ديز نب رباج نع يور دقو ةبعكلل اربدتسم
 هللا لوسر نأل اعوطت ةبعكلا يف يلصي نا زوجيو . هل ةلبق ال يلصملا نم لاقف ةبعكلا
 . ةلي هللا لوسرب ايساأت كلذ لعف نمل زوجيف اعوطت نيتعكر ىلص ةلي

 يلصملاو اهيلع ةردقلا عم ةبعكلا ىلا هجوتلاب الا ةالصلا زوجت الو : ةلأسم

 نم اهلابقتسا هيلع بجوف رصب وذ ةبعكلا ةرضحب لصمف لاوحا ةثالث نم ولخي ال
 هجوتي نا هيلع بجاولاف اهكردي ةساح هل سيل اهب رضاح لصمو 0 ةدهاشملا قيرط

 ليلدلا اهب كردي ةساح هل نكت ملو اهنع باغ اذا كلذكو ى ربخلا قيرط نم اهيلا

 . اهيلع

 نم ةبوصنملا مالعألاب لدتسي نا هيلعف اهنع بئاغ لصمو : ربخلا ىلا : عجر

 ملعتي نا هيلع بجو كلذ ملعي نمم نكي مل اذاو حايرلاو موجنلاو رمقلاو سمشلا
 لئالدلا هذه ىلصملا فرع اذاف & حايرلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاب اهيلع لئالدلاب
 لاق هنا بلاط يبا نب يلع نع يورو اهيلا ةالصلاب دصقي يتلا ةهجلا ىلع اهب لدتسا

 ةبعكلاو عب را حايرلا نأل : الوق لاق دق هنا يرمعلو حايرلا ةلبقلا ىلع لئالدلا حضوا

 ىمستو) . ابصو روبد يهو اهيلع اهب لدتسي حير اهنم ةهج لكلو . تاهج عب را ال

 . لايشو بونجو 0 (الوبق
 ايندلا لهأل ةلبق اهنال { ةبعكلاب ءامسألا هذهب حايرلا تمس برعلا نا : ليقو
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 تءاج املو ، الايش اهومسف لايشلا نم يذلا بنج تبرضف تءاج حايرلا تأر الف

 هجو تبرضف تءاج املو { ابونج اهومسف لايشب سيل يذلا رخآلا بناجلا تبرضف

 رهظ تبرضف تءاج املو ، تيبلا لبق نم تءاج اهنأل ابصو الوبق اهومس تيبلا

 ذشموي مهوي نمو » : ىلاعت هللا لاق © اربد ىمسي رهظلا نأل اروبد اهومس تيبلا
 . ملعا هلللاو هرهظ ينعي ، ه هربد

 عضوم نم لامشلا حير دح : لاقي ةلبقلا لالدتسال حايرألا ةفص : ةلأسم

 اذه نم روبدلا حير دحو . راهنلاو ليللا ءاوتسا دنع سمشلا بورغ ىلا بطقلا

 علطم ىلا ليهس برغم دح نم بونجلا حير دحو ليهس برغم ىلا برغلل
 ىلا قرشملا اذه نم لوبقلا حير دحو ى راهنلاو ليللا ءاوتسا دنع . سمشلا

 . بطقلا دح

 لئالدلاب فراع وهو ةلبقلاب الهاج ناك اذا ناسنالا نا ىدنع بجوي رظنلاو

 اهب هفرعي نم دجي وا ، رمقلاو سمشلاو © موجنلاو حايرلا نم اهيلع اهب لدتسي يتلا
 امب هيلع ةجحلا مايقل عوطقم هرذعو 5 اهلهجب رذعي ال هناف اهيلع لئالدلا هفرعي وا
 . ملعا هللاو انركذ

 دجي ناك وا كلذل اراتخم ةلبقلا نع ةالصلا يف ههجو لوح نمو ؛ باتكلا نمو

 كلذ لعف ناو © ةمألا عامجاب هتالص تدسف لعفي ملف اهيلع لالدتسالا ىلع ليبسلا

 نيا يلصي براحملا نا اوعمجا مهنأل { ةمألا عامجاب هتالص تزاج ةرورضلا لاح يف.

 ضيرملاو ، بولطملاك ةرورض تناكو 0 هلثم ناك هانعم ى ناك ام هنا ىدنعف 0 هجوت

 اذا ةلبقل ريغ ىلا ةلفانلا ةالص زوجتو ، ءالؤه وحنو لاقتنالا ىلا ليبسلا دجي ال يذلا
 . ةلي يبنلا لعف نم كلذل انركذ نم مدقت امل ةلبقلا ههجوب البقتسم اهأدب

 . اهيلا هجوتلا نم يشخ اذا ةلبقلا ريغ ىلا يلصي نا ناسناللو : باتكلا نمو

 . ءاممالا قيرط نم الجار وأ ابكار يلصي نا زوبي كلذكو
 نا هللا هرمأ ةنيدملا ىلا رجاه امل ةلي يبنلا نا : ليقو ؛ رباج يبا باتك نمو

 ةنيدملا مدق ام لوا هباحصأو وه ىلصف دوهيلا هب بذكي الئل سدقملا تيب وحن يلصي
 نا تددو : ليربج لاق ةي يبنلا نا : ليقو { سدقملا تيب ىلا ارهش رشع ةعبس

 دبع انأ امنإ ةلي يبنلل مالسلا هيلع ليربج لاقف اهريغ ىلا دوهيلا ةلبق نع ينفرص يبر
 ىلا رظنلا ميدي ةي يبنلا لعجو ث ءايسلا ىلا ليربج دعصف ، كبر لسف كلثم
بلقت ىرن دق » ، هيلع هللا لزنأو كلذب هاتأف لأس امب ليربج هيتأي نا ءاجر © ءامسلا



 تيب ةلبق تراصف ةبعكلا يهو اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءايسلا يف كهجو
 . ةخوسنم سدقملا

 تيب ةلبق نع ةالصلا يف لوحتف ةالصلا يف وهو هيلع كلذ هللا لزنأ : ليقو
 ةالصلا يف هل كلذ نابتسا مث ةلبقلا هيلع تيمع نم كلذكو { ةبعكلا ىلا سدقلا

 . هيلع ةداعا الف هل نيبتسي نا لبق هتالص لمكأ ناو { لوحت

 اهركذي نا ةبعكلا نع وهسيف ةالصلا يف موقي يذلا نعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ؛ هتالص يف هيلع سأب الف ؟ هتالص يف سأب هيلع له : تلق ؛ ةلبق اهنا ملعي وهو

 . ةينلا داقتعا يسن امناو ههجو ىلع لمعلاب ىتا اذا روذعم يسانلاو
 وا ةلبقلا لبقتسم هنا ةالصلا دارا اذا ىوني ىذلا ىف تركذو هريغ نمو : ةلأسم

 . ةكم يتلا ةبعكلا هتلبق نا يوني وأ { مارحلا هللا تيب لبقتسم هنا يوني
 لبقتسي ايف هتين وا اذه نم ائيش ةالصلا دصق نيح ىوني نا يسن ناف : تلق

 ين هتين سيلو & كلذ نيح ةينلا يسن اممر وه امناو ةكمب يتلا ةبعكلا هتلبق نا هرمع نم
 هلاح نوكي ايف ، ةكم يتلا ةبعكلا هتلبق نا هتين نا الا هتالص نم لبقتسي امم هرمع

 افراع ناك اذا هداقتعا نوكي ؛ هنا يعمف ؟ ةيلا نم هرضحي نا همزلي امو نايسنلاب

 رطش كهجو لوف إ : ىلاعتو كرابت هللا لاق ايك اهئايساو ةبعكلا توبث يناعمب
 ةيمستلا ىنعم ىلع اذهف . هرطش مكهوجو اولوف متنك اثيحو مارحلا دجسملا
 : ليق ام ىنعم ىلع عضوملا اذه ين ىمسملا تيبلا يه ةبعكلا نا : ليق دقو دصقلاو
 نمم قافآلا لهأل ةلبق هلك مرحلاو { مرحلا لهأل ةلبق هلك دجسملاو دجسملا لهأل ةلبقو

 ام ىلا يلصملا دصق ىنعم يف فلتخي هنا يعمو . هيلا دصقلا ىلع هنع باغ وا هنياع
 وا هقفاو ناك ايثيح تيبلا وهو ةبعكلا ىلا الا هتين دصقي نا هئزجي ال هنا ؛ ليقف دصقي

 ىلا طايتحالا يناعم نم جرخ دقف هتهجو هدصق يف هنم اجراخ رحلا نم ائيش قفاو

 . رظنلا ىنعم ىلع تيبلا لابقتسا

 لها ءىزجي كلذكو . ةلبق وه ذا مرحلا لابقتسا ىلا دصقي نا هئزبي : ليقو
 ةبعك هلك مرحلا نا جرخي دقو . مهتلبق وه ذا دجسملا لابقتسا ىلا اودصقي نا مرحلا

 مهنيب ملعأ ال ملعلا لهأ عمجأف . ةبعكلا غلاب ايده » : ىلاعتو كرابت هللا لوقل
 زجم هناو ، ةبعكلا غلب دق هنا هنم ءيش يف رحنف مرحلا غلب اذا يدهلا نا افالتخا
 ةبعكلا هلا لعج » : ىلاعتو كرابت هنلا لاق دقو © ةبعك هلك مرحلا نا تبثف هبحاصل
 يف تبثف ث ةالصلا ي اهلابقتسا يف ةالصلا ىنعم يف وهف . ه سانلل امايق مارحلا تيبلا
 ىنعملا قاضل كلذ الولو ، قافآلا لها نم هنم جرخ امل ةلبق مرحلا نا ليق ام يناعم
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 ملعا ال ايف هل هتباثف ةالصلل يلصملا ةين ين ةبعكلا لابقتسا يف ةمدقتملا ةينلا اماو . هيف

 يف وه وا اهحاتفتساو اهيف هلوخد وأ ةالصلل همايق دنع كلذ ركذ اذاف 5 افالتخا هيف

 نم غرف ىتح كلذ يسن ناو { اهيلع ىضمو ةينلا كلتو داقتعالا كلذ دودح نم ءيش

 نأل افالتخا هين ملعا ال ايف هتالص تمت دقف ةلبقلل هجوتم وهو هتالص

 . روذعم ىسانلا
 تانب علطم ىلا ليهس بآم نيب ام نا ليق هنا يعم : ديعس وبا لاق : ةلأسم .

 لمأل ةلبق شعن تانب علطم ىلا ليهس علطم نيب امو ، قرشملا لهأل ةلبق شعن
 ىلا ليهس بآم نيب امو { ةلافس لهأل اهعلطم ىلا شعن تانب بآم نيب امو { برغملا

 . ةيالعلا لهأل ةلبق هعلطم

 ةلبقلا ىلع هلدي نم دجو نم : ديعس وبا لاق ؛ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ناف ، لدبلا هيلع نا ؛ يعمف { ةلالدلا هلأسي نا لهجو ىرحتف هيلع تيمع دقو

 هعسي ال هنأل 0 ةرافكلا هيلع ىري اضعب نا يعمف ةالصلا لدبي ملو تقولا تاف

 . ةجحلا كرت

 تيلصف يتلبق ةلبقلا نا تدقتعا اذا دجاسملا هذه ىف لوقت ايف : لئاق هل لاق

 يتالص نوكت له ةلاز ما ةلبقلا ىلا ةيوتسم اهنا ملعا ملو اهبيراحم يف يهو اهيف
 يف لطابلا ىلع نوعمجي ال ةلبقلا لها نأل ؛ هللا ءاش نا يدنع اذكه : لاق ؟ ةمات

 . اذه لثم

 يف ةلبقلل ةينلا ؛ تلق ، يناتسبلا نسحلا يبا نع خايشألا باتك نم : ةلأسم

 ةين هيزبت لاق 0 ةين ةالص لك دنع مأ ةدحاو ةين ةئزبحت عمجي ناك اذا ةالصلا لوا

 . هريغ ىلا لوحتي مل ام كلذ هماقم يف ىلص امل ةدحاو ةرم ةلبقلل

 لابقتساب ناد اذا هرمع عيمج يف ةدحاو ةرم ةلبقلا ةين هئزبت : نورخآ لاقو

 . هأزجأ هتلبق ةبعكلا نا دقتعيو ةلبقلا

 هللادبع يبا خيشلا طخب هتدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو : باتكلا ريغ نمو

 . ناهيلس نب ميهاربا نب دمحم

 مرحلا نا ملعي ناكو هيف وا مرحلا نود راصمألا ضعب ناك ول ؛ تلقو : ةلأسم

 الف { ةلبقلا ىلا ىلصي هنا هتين ىف ناكو { ةالصلا نوح لبق هتلبق ةبعكلا نأو 5 هتلبق

 امل دؤم هنا ديري امناو 5 اهيلا ىلص هنا الا ائيش دقتعي ملف اهركذ وا ةلبقلا يسن يلصي ماق
 ؟ ايدؤم نوكي لهو { ةالصلا كلت يفو ى ةالصلا كلت نم هيلع بجو
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ةلبقل ١ ى رحت ينف

 ريغ ىلا ىلص هناو ةلبقلا هل نيبت مث ىلصو ةلبقلا هيلع تيمع لجر نع هتلأسو
 لدتسي ملو اليلد دجم مل اذا هنا يعم لاق ؟ ةداعا هيلع له ةالصلا تقو يف وهو ةلبقلا

 . هلوق ىنعم ىلع يدنع هتالص تمت دقف يرحتلا ىلع ىلصو ةلبقلا ىلع وه
 ةلبقلا نا ايهنم دحاو لك لاقف ةلبقلا ي افلتخا ناذللا نالجرلا امأو : ةلأسم

 يرحتلا ىلع كلذ ناك ناف . باوص هنا ايهدحا لوق ناب مث كلذ ىلع ايلصف ث هعم

 ام ىلع اهنم دحاو لك يلصي نا رمؤي كلذكو ؛ نابيصم امهالكف ايهنم دحاو لك نم
 كلذب املاع ايهنم بيصملا كلذ ناك ناف ؟ رخآلا ايهدحأ عبتي الو يرحتلا نم هل عقو

 بيصلملا ةفلاخم هل سيلو 3 هبحاص ىلع ةجح وهف ةداهشلاب عطقلا ىلع كلذ لوقي امناف

 . نسحف يدنع ةرافكلا نم اجن ناو ةلبقلا ىلا لدبلا هيلعو © امهنم

 ىلا هجوتم هنا ىري وهو ىلص نم نا اوعمجأو ؛ دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 ةداعا ال هنا © هريغ وأ ميغ نم هعنم عنامل ةلبقلا ريغل ىلص ناك هنا هل نيبت مث ةلبقلا

 لخد دق تقولا نا ىري وهو ىلص ول هنا اوعمجأو ، تقولا ريغ يف الو تقولا يف هيلع

 تقولا يف كلذب ملع ام ىتم اهديعي نا هيلع نا تقولا ريغ يف ىلص هنا هل نيبت مث

 . تقولا ريغو

 ين ةي يبنلا باحصا نم سانا جرخ ليقو 2 رباج يبا باتك نمو : ةلأسم
 3 (ةبعكلا اورحتف ةخسن يفو) ث ةلبقلا اورحتف ميغ موي يف ةالصل ا ترضحو رفس

 اولأس اومدق املف ، برغملا لبق ىلص نم مهنمو ، قرشملا لبق ىلص نم مهنمف
 . هلا هجو مثن اولوت انياف برغملاو قرشملا هلو » مهيف تلزنف ةلي يبنلا

 : ليقو & سدقملا تيب ةلبق نع فرصي نا ةلت يبنلا بلط كلذ دنع ليقو
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 لهأل ةلبق مرحلاو & مرحلا لهأل ةلبق دجسملاو ، دجسملا لهأل ةلبق ةبعكلا
 . اعيمج ضرألا

 ةبعكلا هتلبق دمتعي لصم لكل بحتسي : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو

 دجسملا رطش كهجو ل وف » : لجو زع هللا لوقل ىزجا مرحلا لباقو كلذ اطخا ناف
 . ةبعكلا ينعي . يهرطش مكهوجو اولوف متنك امثيحو مارحلا
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 نورشعلاو نماثلا بابلا

 ةلبقلاب ربدأ اذا ىلصملا ىف

 ربدم وهو هبتنا مث ةلبقلاب ربدا ىتح هتالص يف سعنف يلصي لجر نعو
 . هلوق ىنعم ىلع كلذ هل نا يعم : لاق ؟ هتالص ىلع ينبي نا هل له . ةلبقلاب

 له . ركذ مث هتالص متأ دق هنا نظو ةلبقلاب ربدا ىتح يسن ناف : تلق

 ةلبقلاب ربدا اذا هتالص ضقتنت هنا : لاق ؟اهيلع ىنبي مأ هتالص ضقتنت
 . نايسنلا ىلع

 الو نولصي نيذلا لبقتسا مامإ يف ليقو ؛ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 . لوحت ةالصلا ف ملع نإو ةمات ةالصلا نإ هتالص متأ ىتح يردي

 يف كلذ ملع اذا لاقو . مهرصبي مل اذا مالظلا يناذه : حبسملا نب دمحم لاق
 . اولص دقف تقولا بهذ ناف اولدبا هتقو
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 نورشعلاو عساتلا رابلا

 ةالصل ١ ينف دو دز ١

 دوعقلاو دح ةدجس لكو ، دح ةءارقلا عضوم يف مايقلاو { دح مارحالا ةريبكت

 . دح تايحتلاو دح

 لمعلا عقوم عقت ام يه امناف اهيلع قفتملا ةايسملا دودحلا اما ؛ هريغ لاق
 { ةالصلا دودح نم دح اهنا اهيلع قفتي هنا يعم هناف مارحالا ةريبكتب الإ لوقلا ال

 ناتدجسلا : ليقو ، ةضيرف وهو دح ةالصلا ي مايقلا وه لاعفألا نم دودحلاو

 نيتدجسلا نيب دوعقلاو \ دح دحاو لك ليقو . . دحاو دح امهالك ةضيرف

 دح هلك هدمح نمل هللا عمس لوقو © دح ةالصلا يف ريبكتلاو . دح تايحتلاو

 دوجس وأ عوكر يف حيبست لكو . دح مارحالا ةريبكت ليقو . . دح هلك حيبستلاو

 كرابت هللا لوق ىنعملادح زوجي ال اذهف © هكرت زوجي ال هنا هريسفتو دحلا ىنعمو . دح

 كللواأف هلا دودح دمتي نمو اهودتعت الف هلا دودح كلت » : ىلاعتو

 . هينوملاظلا مه
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 ن ونالثل ب ابل ١

 اهب الا ةالصلا متت ال يتلا ضئارفلا يف

 : لاصخ عبس اهب الا ةالصلا متت ال يتلا ضئارفلا : دمحم يبا عماج نمو

 ملعلاو هيلع يلصملا رقتسي يذلا عضوملا ةراهطو ةرهاطلا ةرتسلاو ةراهطلاو ةينلا

 بوجو يف ةجحلاو 0 ةالصلا دنع ابصتنم مايقلاو ، ةبعكلا ىلا هجوتلاو & تقولاب
 © «نيدلا هل نيصلحع هللا اودبعيل الإ او رمأ امو ل : هركذ لج هثلا لوق وهو { ةينلا

 يف نمؤملا ةين نا ملعا هللاو كلذ ىنعم ؛ «هلمع نم ريخ نمؤملا ةين» : ةلي يبنلا لوقو
 ردقلا ةليل هركذ لج هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا ؛ هيف ةين ال لمع نم ريخ لمعلا
 سانلا رشحي» : لاق هنا ةي يبنلا نع ىورو . هيف ددحت ةليل ال هيرهش فلا نمريخ

 نيللا اهيأاي» : ىلاعت هللا لوق ةراهطلا بوجو يف ةجحلاو & «مهلامعأب ةمايقلا موي
 رتس بوجو يف ةجحلاو ؛ (ةيآلا) . 4مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلا متمق اذا اونمآ

 هلوقو . هدجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدا ينب اي» : ۔ لجو زع ۔ هثلا لوق ةروعلا

 سابلو اشيرو مكتاوس يراوي:اسابل مكيلع انلزنأ دق مدآ ينب اي» : ىلاعت

 نا اوعمجاف . دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ » : ۔ لجو زع ۔ هلوقو . 4ىوقنلا
 امو . . ةلطاب هتالص نا ةرهاطلا ةرتسلا ىلا ليبسلا دب وهو نايرع ىلص اذا يلصملا

 ةروع ىلا رظن نم نوعلم» : ةلي يبنلا لوق وهو . انلق ام دكؤي ةنسلا هب تءاج

 . «هيخأ جرف» : لاق وأ 3 «هيخا

 كبايثو » : هركذ لج هللا لوق ليزنتلا بوثلا ةراهط بوجو يف ةجحلاو
 ةسجن نوكتال ةنيزلاو . 4دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ » : هلوقو . رهظف
 ناكمالا عم سجنلا بوثلاب يلصي نا زوجي ال هنا ةمألا تعمجأو . . ةرذقتسم

 اومميتف ءام اودبت مل ناف» : لجو زع هللا لوق عضوملا ةراهط يف ةجحلاو . هريغل
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 ادجسم ضرألا ىل تلعج » : ةي يبنلا لوقو ث رهاطلا وهو . ابيط اديعص

 ين ةالصلا نع ةلي يبنلا يهنو . ىلصملا دجاسم هيلع ترقتسا ام دجسملاو . «اروهطو

 . ةرهاطلا ةعقبلا يف الا ىلصي ال هنا ىلع لدي ام ، تاقرطلاو لبازملاو لبالا نطاعم

 ملع ريغ ىلع زوجي ال هنا تقولا لوخدب ملعلا دعب ةالصلا بوجو يف ةجحلاو
 ةيآلا هذهب دافاف اهلاوز ينعي . 4سمشلا كولدل ةالصلا مقأ » : ىلاعت هللا لوق

 هل مالسلا امهيلع ليربج فيرعت ين ةلت يبنلا نع يور ام اماو . ةالصلا تيقاوم
 مهنا كلذ ةحص ىلع لدي ام ةمألا قافتا نمو اهب ملعلا ىلع ةلالد ةالصلا تيقاوم

 . لوهجمب مهدبعتي ال هركذ لج هللا نا اوعمجا

 لقت ىرن دق : لجو زع هللا لوق ةبعكلا ىلا هجوتلا بجو ي ةجحلاو

 متنك امثيحو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءيسلا يف كهجو
 . هرطش مكهوجو اولوف

 . «نيتناق هل اوموقو » : ۔ لجو زع ۔ هللا لوق مايقلا بوجو يف ةجحلاو
 لاوحأ ةيآلا هذهب اماف . مهب ونج ىلعو ادوعقو امايق ها نو ركذي نيذلا » : هلوقو
 ضرملا عم عاجطضالا لاحو زجعلا عم دوعقلا لاحو ةردقلا عم مايقلا لاحف يلصملا

 تاولصلا ىلع اوظفاح ج : هركذ لج هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو { ةعاطتسالا مدعو

 (نيمئاد) : ليق دقو ، نيبغار ينعي . نيتناق هل اوموقو ىطسولا ةالصلاو
 . ملع أ هلل او
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 نونثالثلاو يداح ا بابلا

 ةر دسلا ينف 1 -)

 يدي نيب ناك اذا هنع ءىزجي ال فينكلا امأو ؛ رفعج نبا باتك نم : ةلأسم

 : لاق نم لاقو { ناراضح وأ نارادج ناترتس الإ اعارذ رشع ةسمخ نم لقا يف يلصملا

 لثم ةبشخ دعب بصنت ةبشخ اماو ناترتس امهف دحاو دعب دحاو دم نابوث ناك ناو

 نع زجي مل ظيلغ رادج ناك ولو كلذك ، ءىزجي ال كلذ نا : ليقف ةرتسلا
 . نيثايغ قوف نم الا هيلع ىلصي الف ىلصملا تحت فينكلا ناك ناو ث نيترتسلا

 ماما فينكلا ناك نا هلعل ليق دقو { ءاوه امهنيب نيئايغ : يراوحلا وبا لاق

 . سأب الف هفلخ نم تيب رهظ ىلع يلصي وهو ضرالا يف يلصملا

 لضف نإف يلصملا يدي نيب رادج ىلع بلك رم نإ اضيأ ليق كلذكو : ةلأسم

 بلكلا غرفتسا ناو . يلصملا ىلع ساب الف رثكأ وأ عبصالا ضرع ردق رادجلا نم

 . هفلخ نم ةالصو هتالص هيلع ضقن كلذ ريغ ةرتس يلصملل نكي ملو هلك رادجلا

 مل رابشأ ةثالث نم رثكا رادجلا عفر ناك اذإ هللادبع وبأ لاق : هريغ نمو

 نيب ضقني امم ءيش ىضم نإف هفلخ نمل ةرتس مامالا نإ : ليقو (عجر) هيلع عطقي
 . هفلخ ىلص نم ةالصو هتالص تضقتنا ةرتسلا نيبو هنيب مامالا يدي

 الف هفلخ ىلص نم امأو مامالا ةالص ضقتنت : هللادبع وبأ لاق : هريغ نمو

 . (عجر) مهتالص مهب متي لصم مهنم مدقتيو ، مهتالص ضقتنت
 3 لوألا فصلا ةالص تضقتنا لوألا فصلا نيبو مامالا نيب ىضم نإو

 فصلا كلذ الإ هفلخ ناك نم الو مامالا رضي مل مهنم هيلع ىضم نإ كلذكو
 نيب ىضم نيذلا فصلا ةالص تضقتنا فوفصلا نيب ىضم نإ كلذكو . لوألا
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 وأ بلكلا ىضم نإ امأو همادق الو فصلا كلذ فلخ ناك نم ىلع ضقن الو مهيديا
 لوأ ىلع ىضم نإ : ليقف ؟ لوألا فصلا يدي نيب مامالا فلخ ضقني امم هريغ

 نإو . مهل ةرتس مامالا نأل ؛ مهيلع ضقن الف مامالا ىدعتي نأ لبق عجر مث فصلا

 كلذ نم مهمدقت نيذلا ةالص تضقتنا {}ك هفلخ نم هزواج ىتح مامالا ىدعت

 . ةرتسلا نيبو مهنيب زاج دق هنأل ؛ فصلا

 مهيديأ نيب رم اذإ : ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو

 ول هرم ناك نإ هنإ : ليق دقو لاق ؛ مهيديأ نيب رم نيذلا ةالص تضقتنا عجر مث

 نم نيذلا لع ضقن هفلخ ىضم ناك ولو دحأ ىلع ضقني مل مامالا مادق نم ىضم

 . لاق ايك مهمادق

 عطقي مل راج رهغ عطقي ام نيبو يلصملا نيب ناك اذإ : ليقو هنمو : ةلأسم

 ؛ اذه ليق دقو : لاق ث هريغ نمو ؛ ةالصلا عطقي لب : نورخا لاقو 0 ةالصلا

 . (عجر) ةرتس يراجلاو ةالصلا عطقي ال رهاطلا يراجلا ءاملا نإ ؛ لاق نم لاقو

 . ةالصلا عطق نع عفدي الف قيرطلا امأو

 يلصيف ةبرحلا هل زكرت ناك ةلي هللا لوسر نأ تنث : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 انيور دقو . ةالصلا ف رجحلاو مهسلاب رتستن انك : يردخلا ديعس وبأ لاقو ‘ اهيلإ

 لاق هبو 0 كلام نب سنأو رمع نبا كلذ لعفو ريعبلاب رتسي ناك هنأ ةلي يبنلا نع

 . يعازوالاو كلام

 هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاقو ؛ ةباد الو ةأرماب لجرلا رتتسي ال : يعفاشلا لاقو

 كلذ تبثو هيدي نيب اهلعجي نأ يلصملل ةرتسلا ىنعم توبث انباحصأ لوق يف جرخي

 هنأ ةلي يبنلا نع ىوريو 0 هب رمأو كلذ لعف هنأ ي يبنلا نع ةياورلا ف مهدنع

 نيبو هنيب عيش ةرتسلا نيبو يلصملا نيب نوكي الأو ةرتسلا نم برقتلاب انرمأو» : لاق
 : لاق هنأ هنع ليق ىتح ةرتسلا رمأ 1 هنع هدكأو !كلانه دعقي ناطيشلا نإف هدوجس

 راملا ملعي ول كلذك اذه وحن ىلص امل هيلع ام ةرتس ريغ ىلإ ىلص اذإ يلصملا ملعي ولد

 . «افيرخ نيعبرأ ىلإ ولو رمي ال ةرتس امهنيب سيلو يلصملا يدي نيب

 هنأ ؛ يعمو . تارهاطلا نم ناك امم ةزئاج ةرتسلا نإ : انباحصأ لوق يفو

 . ارهاط اهنم ناك ام ءاسنلاو لاجرلا نم رشبلاو باودلاب راتتساللا مهلوق ف زوجحم

 ماعنألا عيمج نم ةبادلا نم يلإ بحأ ةأرملاو ث ةأرملا نم يلإ بحأ لجرلل لجرلاو
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 نم يلإ بحأ حاورألا تاوذ ريغو كلذ هبشأ امو لاغبلاو ليخلا نم يلإ بحأ ماعنألاو
 ةرتس ناسنالا ناك اذإ رمؤي هنأ يعمو راضخلاو بشخلاو رذجلا لثم حاورألا تاوذ

 . هيلإ لبقي الو هنع ربدي نأ ادعاق وأ امئاق ناسنالل

 عضو اذإ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا ءاج : ركب وبأ لاقو ؛ هنمو

 كلام لاقو © «كلذ ءارو نم ىلابي الو لصيلف لجرلا ةرخؤم لثم هيدي نيب مكدحأ

 فيسلاو طوسلاو مهسلا ءىزجي يعازوألا لاقو لوطلا ف كلذ : ةريره وبأو سنأ نبا

 لاق هبو اعارذ ضرألا ىلع اصلاخ نوكي لجرلا ةرخؤم ردق حابر يبأ نب ءاطع لاقو

 عارذلا مظع ردق : يعفاشلاو كلام لاقو ث ىأرلا باحصأو يروثلا نايفس

 لجرلا رخؤم لثم يلصملا رتسي : يعازوألا لاقو . اربشو اعارذ ةداتق لاقو ، ادعاصف

 . يروثلا نايفس لاق هبو

 لاق ؛ هيلع يلصي ضرغ نع بصني ال يذلا ءيشلاب راتتسالا يف اوفلتخاو

 دمحأو يعازوألا لاق { هب ىلصو هيدي نيب هضرع بصني مل اذإ : ريبج نب ديعس
 بحأ طخلا : يروثلا لاقو . اهضرعب اصع ىلإ يلصي نأ يعخنلا هركو { لبنح نبا
 . اعارذ نكي مل اذإ قيرطلا يف يتلا ةراجحلا هذه نم يلا

 يتلا ةرتسلا ةفص ىنعم يف انباحصأ لوق يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاقو

 يف للعلا هيلع لخدت يتلا تارمملا عيمج نع ةرتس هل نوكتو يلصملا يدي نيب نوكت

 . ادعاصو رابشأ ةثالث نوكت اهنأ كلذ يف مهلوق رثكأو ث هتالص

 ربشلا ردقب ليق دق هنأ وجرأو عارذ كلذ يف ءىزجي : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 الإ تارمملا نع ادح كلذ ىف اوددح مهنأ ملعأ الف ضرعلا امأو ، هعافترا يف ءعىزجي

 هبش نوكي ام لقأ : لاق نم لاق هنأ بسحأو ؛ عفر يف ةرتس نوكي ال اعقوم عقي نأ
 . كلذ نود نوكي الو ادعاصف مهسلا ليم

 . ةملسألا لثم ءعىزجي : لاق نم لاقو

 ام ردق ةعفترم تناك اذإ ةرعشلا ردق ولو ةرتسلا نم ءىزجحم : لاق نم لاقو

 . اهلثم وه ام وأ ةرعشلا نم قدأ ائيش نإ لاق نم ملعأ الو 6 ةرتس نوكي

 . ةبصتنملا ةرتسلا نم هريغ دجو ولو ةرتسلا نع طخلا ءىزبي : لاق نم لاقو
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 طخلا أزجأ ةبصتنملا ةرتسلا نم هريغ دجي الأ الإ هئزج ال : لاق نم لاقو

 . ةرتس ناكو

 طخلا نم ريخ يه تناك ام ضرألا ىلع حرطي ال يذلا رجحلا : لاق نم لاقو

 . عفرأ اهنأل ؛ ةرتسلا يف

 ةرتسلا توبث ىف انباحصأ لوق ىنعم امإو رجحلا نم ريخ طخلا : لاق نم لاقو

 هتالص يلصملا ىلع دسفي كلذ نإ مهلوق ين امل ةسجنلا باودلا تارمم يف اذه لثم يف

 كلذكو . ضئاحلاو بنجلا ين اولاق كلذكو © هتالص داسف نع هل ةرتس اذه نوكيف
 هذه هل ةئزحجم ةرتسلا هذه فلخ يلصملا مادق ضئاحلاو بنجلاو باودلا هذه دوعق

 امو فينكلا لثم يلصملا ىدي نيب تادكارلاو تاعمتجملا تاساجنلا نم الإ ةرتسلا

 . رابشأ ةثالث عفر عم هتالص يف يلصملا ضرع ذخأت ةرتس الإ } ههبشأ

 . اذه لثم نع ءىزجحت ةدحاو ةرتس : لاق نم لاقف

 هللادبع ناك :: ركب وبأ لاق هنمو « للخ اهنيب ناترتس : لاق نم لاقو

 . عرذأ ةتس هترتس نيبو هنيب لعجي لقعم نبا

 > يعفاشلا لاق هبو .{ عرذأ ةثالث كفكب - : 7 ام لقأ : حابر يبأ نب ءاطع لاقو

 . رثكأ وأ عرذأ ةتس هترتس نيبو هنيبو لبنح نب دمحأ ىلصو

 مل رجح ةفذق ةالصلا عطقي يذلا نيبو كنيب ناك اذإ : ةمركع لاقو

 هابشأو عرذأ ةتس نم اهركذ يتلا بابسألا هذه ينعي ناك اذإ : ديعس وبأ لاق

 الف اهنم ةالصلا عطقي امو . تارمملا ف ةرتسلا ماقم موقيو ىزجم نوكي نأ اذه

 هنكلو ث ةالصلا عطقي امم ءيش رمم نع عرذأ ةتس ءىزجي هنأ انباحصأ لوق يف ملعأ

 اذإ هتعامحو مامالا ةالصب لجرلا عم ةأرملا ةالصل ةرتس هنإ مهلوق ف يدنع ءىزجحم

 دسفت هنإ لوقي نم لوق ىلع ادعاصف عرذأ ةتس هلاش نعوأ هنيمي نع وأ همادق تناك

 لثم ةعمتجملا ةساجنلا يف ةئزجم اهن أ مهعم جرخيف عرذأل ا ةثالثلا امأو . هتالص

 عرذأ ةثالث كلذ يف ةئزجم اولاقف . كلذ هبشأ امو بطرلا مدلاو ةبطرلا ةرذعلا

 . هنع اخاسفنا

 كلذ هرضي مل هلانت وأ هتالص عضوم يف اذه لثم نكي مل ام : لاق نم لاقو
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 امو فينكلاو تارمملا نع ةرتسلا امأو . ههبشأ امو فينكلا لثم اعمتجم نكي مل ام

 ةسمخ نم لقأ كلذ نع ءىزجي هنأ انباحصأ لوق يف ملعأ الف تافاسملا نم ههبشأ

 هذهب ينعي ناك نإو ؛ اعارذ رشع ةعست هلقأ ؛ ليق دقو ، ادعاصف اعارذ رشع

 { ةرتسلا فلخ ىضم ام كلذ هرضي الو هترتس نيبو هنيب نوكي نأ زوجي هنأ تافاسملا

 دسملا رمت ناكو ريثك وأ ليلقب اهنم اديعب ناك نإ هل بحتسيو انعم دح كلذل سيلف

 . هيلع داسف الف ةرتسلا فلخ

 ءاقلت لعجيلف مكدحأ ىلص اذإ» : لاق هنأ ةلت يبنلا نع ثيدحلا ءاج : ةلأسم

 نيب رم ام هرضي ال مث اطخ طخيلف دبي مل نإف اصع بصنيلف هدجي مل نإف ائيش ههجو
 لبنح نب دمحأو يعازوألاو ريبج نب ديعس ثيدحلا اذه رهاظب لاقو 0 «هيدي

 : لوقي يعفاشلا ناكو دعس نب ثيللا لاقو } طخلا كلام نب سنأ ركنأو ث روث وبأو

 كلذ يف نوكي نأ الإ اطخ هيدي نيب يلصملا طخي الو رصمب لاق مث طخلاب قارعلاب وه ذإ
 . ائيش طخلا عطقي ال : لاق هنأ ىفوكلا نع ىكحو . عبتيف تباث ثيدح

 نسح وهو ةلي يبنلا نع هاور ايف اذه ركذ يف لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ لاق
 نأ المج انباحصأ نع ءاج دق ناك نإو . نكمأ اذإ ىلوأ كلذ ىف ىلوألا نوكي نأ

 يفافالتخا مهنيب ملعأ الو ، ادعاصف رابشأ ةثالث هعافترا ناك ام تارمملا نع ةرتسلا
 هنأ مهلوق ضعب يف لعلو ى ههبشأ امو فينكلا يف كل تفصو ام الإ ضرعلا ىف ديكأتلا

 همادق ايهبصني نيتبشخ لثم فينكلا نع رتسلا نم ركذ ام رئاس نم ةرتسلا نع ءىزجي
 طخلا امأو ، ليق ام صخرأ هلعل اذهو ، كلذ هبشأ ام وأ ىرخألا فلخ ةدحاو

 ناك ام نوكي نأو مهنم لاق نم لاق دق ايك © مدعلا دنع ةرتس نوكي نأ ينبجعيف

 . كلذ ريغ وأ لعن وأ رجح نم هنم ىلوأ ةرتسلا نم اعفترم

 ملعي ملو ةرذع همادق ىلص يذل ا امأو ؛ فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 يف نوكت وأ هسمت ىتح لوقلا ضعب يف هيلع دسفي ال : ليق دق هنأ يعمف ىلص ىتح

 : ليق هنأ ؛ يعمف ىلص ىتح ملعي ملو ءالخ همادق ناك نإ امأو ؛ هتالص عضوم

 : ليقو { ناترتس امهنيب نكي مل ام اعارذ رشع ةسمخ نود ءالخلا ناك اذإ لدبلا هيلع

 ال هنا ؛ لوقلا رثكأ يفف ناتبشخلاو ناطخلا امأو ، ىلص ىتح ملعي مل اذإ هيلع لدب ال

 : ليق دقف ةالصلل تادسفملا رئاس امأو ءىزجي : ليق دقو & فينكلا نع ءىزجي

 دقف طخلا امأو ، ههبشأ امو فينكلا نم الإ ءىزجت ةبشخلاو ةدحاو ةرتس هيف ءعىزجت
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 نع ةرتس نوكي : ليقو ©،} تارتاسلا نم هريغ دجي مل اذإ : ليق

 . تادسفملاو تارمملا

 مل نإف ؛ رثؤملا يبأ ىلع اضورعم هبسحأ 7 رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ؛ هنمو

 لاقو ، عوضوملا دوعلاك همامأ اليطتسم : مهضعب لاقو ، اطخ طخيلف دبي

 وأ اريدتسم نوكي نأ انيلإ بحأو ، همامأ هضرعيل وأ اريدتسم اطخ نوكي : مهضعب

 . همادق اضرتعم

 ةرتس وهف دوع دعب دوع ضرألا يف اهناديع ةرجش تناك نإ : ليقو : ةلأسم
 لثم امئاق ائيش ههجو ءاقلت لعجي نأ ةالصلا دارأ اذإ يلصملل هراتخن ىذلاو & فينكلل

 نع يور امل اطخ همامأ ضرألا يف طخ ءيش ىلع ردقي مل نإف ، اصعلاو ةيراسلا

 افيس ههجو ءاقلت نيب لعجيلف مكدحأ ىلص اذإ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ةريره يبأ

 ام هرضي ال مث اطخ هيدي نيب طخيلف اصع هعم نكي مل نإف اصع بصنيلف دجي مل نإف

 ال ةالصلا نإ : لاقو ؛ ةرتسلاو طخلا ين انباحصأ ضعب انفلاخ دقو 5 «هيدي نيب رمي
 امل س لوقلا اذه مهنم لاق نم طلغ دقو { دودمملا لبحلاك يه سيلو & ءيش اهعطقي
 ةالصلا نأ ىلع ليلد كلذب ةلت يبنلا رمأ يف طخلاو اصعلا ين كلذب ةلي يبنلا نع يور

 . ةدئاف نم ولخي ال ةلي يبنلا رمأ نأل يلصملا يدي نيب رمي ام ضعبب دسفت

 يلصملا يدي نيب ناك اذإ» : لاق ةلي يبنلا نأ هللادبع نب ةحلط نع يور دقو

 نع ىلصملا أردي» : مالسلا هيلع هلوق ينو «هيدي نيب رم ام لابي مل ناسنالا ةرخؤم لثم

 رمع نع رابخألا نم اهريغو . انلق ام ىلع ليلد «عاطتسا ام هيدي نيب رم ام هسفن

 يف وهو هيدي نيب راملا عنمي نأ اضيأ هرمأبو & كلذ ىلع لدي امم هريغو باطخلا نبا

 يلصملا أردي» : لاق ةلي يبنلا نع ةياورلا يفو & كلذب رمأ ةلت يبنلا نأل © ةالصلا

 اذه يف رظنيو . «ناطيش وه امنإف هلتاقيلف راملا عنتمي نأ ىبأ نإف عاطتسا ام هسفن نع

 هنع يور دق هنأ الإ رظن ةلت يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ قيرط نم هرخآ يف نأل ربخلا
 حص اذإو «متعطتسا ام اوأرداف ءيش ةالصلا عطقي ال» ؛ رخآ قيرط نم مالسلا هيلع

 ءيش اهعطقي ال ةالصلا نإ مالسلا هيلع لاق هنأكو رخالل اضقان ايهدحأ نكي مل ربخلا

 رذع ريغ نم يلصملا يدي نيب راملا نإف لاح لك ىلعو 0 هفارصا وأ هلتقب مكترمأ ام الإ

 : باطخلا نب رمع لوقل ملعأ هللاو مثآ هرورم ةالصلا عطقي نمم نكي مل اذإ
 . هل اريخ الوح ماقأل هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول
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 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 تاساحنلا نم ةالصلا عطقي ام

 نيب ناك اذإو ى رثؤملا يبأ ىلع اضورعم هبسحأو . رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 نوكي نأ الإ هتالص هيلع عطق 5 اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ فينكلا نيبو يلصملا يدي

 ناك نإف © هيلع ينبملا فينكلا رادج ريغ ناتنثا ناترتس فينكلا نيبو يلصملا نيب

 لك رابشأ ةثالث ايلوط اتناك اذإ اتناك ام ناترتسلا نوكتو © هيلع ضقن الف كلذك

 نإف ، ىرخألاب ةقصال امهادحا نوكت ال ةجرف امهنيبو ، ىرخألا فلخ امهنم ةدحاو

 . ملعأ هللاف ةجرف امهنيب سيلو اضعب اهضعب نيتقصال اتناك

 ىلع ناك اذإ : رثؤملا وبأ لاقو ، هئزجت الف ةجرف نكت مل اذإ : هريغ لاقو
 فينكلا رادج ناك اذإ فينكلا رادج ءارو نم ةدحاو ةرتس . هأزجأ رادج فينكلا

 . رابشأ ةثالث هعفر

 مل ولو فينكلا ةلزنمب يهف عضوم يف ةرذعلا تعمتجا اذإو ؛ هنمو : ةلأسم

 . لصألا يف افينك ذختي

 ذختيو فينكلاب ىمسي ىتح فينكلا ةلزنمب نوكي ال ليق دقو لاق ؛ هريغ نمو
 . يلصملا نم دمعلا ىلع ةبطر تناك اذإ عرذأ ةثالث لإ عطقي امتإ و © افينك

 يف نوكيو يلصملا سمي نأ الإ دسفي الف ةسباي وأ ةبطر : لاق نم لاقو
 . هتالص عضوم

 دمعلا ىلع ىلص اذإ ةسباي وأ ةبطر تناك عرذأ ةثالث ىلإ دسفي : لاق نم لاقو
 . افينك نوكي ام ةدحاولا ةرتسلا اهيف ءعىزجتو اهيلإ
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 ةرذعلا ءام نم عمتجي يذلا فينكلا يراجمو عيلاوبلا هايم عمتجمو : ةلأسم

 . فينكلا ةلزنم

 ٠ ةرذعل ١ ةلزنم يهو . فينكل ا ةلزنم يه سيل : ليق دقو لاق ؛ هريغ نمو

 . دمعتلا ىلع عطقت يه امإو

 ةرذعلا لثم وه سيلف هسجنتف ةرذعلا هيف نوكت يذلا امأو ؛ هنمو : ةلأسم

 ءاملا نإ هريغ نم كلذكو ث هيدي نيب وهو ىلص نم ىلع ضقن الو 0 ءاملا لثم وهو
 جرخت يتلا رهاطملا هايم امأو & فينكلا ةلزنمب وهو دساف ءامو لوبلاو ةرذعلا هيف نوكت

 هيدي نيب يمهو يلصي نم ةسجن يهو فينكلا لثم يه سيلف ث ءاجنتسالا نم
 . هنم ابيرق

 . عرذأ ةثالث ىلإ ةالصلا عطقي يذلا ءاملا نإ انعم : لاق ؛ هريغ نمو

 ةلبق يف وهو رثكأ وأ رابشأ ةثالث رادقم اعفترم فينكلا ناك اذإو : ةلأسم

 الو ناترتس اهنيب نوكي ىتح هيلع عطقي هنإف اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ امهنيبو يلصملا

 . ملعأ هللا رثؤملا وبأ لاق { هنع هعافترا هعفني

 همادق ناكو رابشأ ةثالث اعفترم ناك اذإ كلذ هعفني ؛ ليق دقو لاق : هريغ نمو

 . باودلا عضوم ين لفسأ وأ هنم ىلعأ هقوف نكي ملو

 نإ & تيبلا لخاد يف يلصملا ناكو تيبلا رهظ ىلع فينكلا ناك اذإو : ةلأسم

 ال همادق فينكلا عضومو فينكلل امدقتم ريثك وأ ناك ليلقب يلصملا مادق فينكلا ناك

 © ءاغلا ربغ ةرتس اهنيب نكي مل ولو ث ةمات هتالص هيف يلصي يذلا هعضوم نم لاني

 ناك اذإ امأو : لاق تيبلا لخاد فينكلاو & تيبلا رهظ ىلع ىلصملا ناك نإ كلذكو

 فينكلل مدقتم ال ىلعأ وأ لفسأ نم همامأ يلصيو هلانيو هقوف وأ فينكلا تحت يلصملا

 . هتالص دسفت هنع رخأتم الو

 ايهنيب ناترتس امهنيب نوكي نأ الإ هتالص دسفت هنإف دارأ هلعل : فنصملا لاق

 كلذ عافترا نوكي فينك همادق عضوم ىلع اعفترم يلصملا ناك اذإو : لاق © ةجرف

 وأ ليلق عضوملا كلذ ف يلصي يذلا يلصملا ةماق ىلع ديزي ام هيف يلصي يذلا عضوملا

 فينكلا ناك نإ كلذكو & عضوملا كلذ يف يلصي نأ هل زوجيو ةمات هتالص نإف { ريثك

 ةماق نع ديزي ام ردق عضوملا كلذ عافترا نوكي يلصملا مادق عضوم نع اعفترم

 . عضوملا كلذ يف ةالصلا زوبحت هنإف ، يلصملا

_ ١٤٦



 ققحملا لاق

 ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو هقيفوتو هللا نوعب باتكلا مت

 ف ةالصلا يف رشاعلا ءزجلا وهو . ملسو هبحصو هلاو يبنلا دمحم انديس

 نإ هولتيو عرشلا نايب باتك نم ةالصلا نم لوألا وهو اهننسو اهضلئارف

 © هيجوتلاو ةماقالاو ناذألاو ةالصلا دودح يف رشع يداحلا زجلا هللا ءاش

 . عرشلا نايب باتك نم ةالصلا نم يناثلا وهو

 اخ رات ايل دجن مل نيتطوطحم نيتميدق نيتخسن ىلع اضورعم

 يثراحلا نايلس نب دمح نب ملاس هبتكو
 ه ١٤٠٢ ةنس مارحلا ةجحلا يذ ٦

_ ١٤٧





4 ٩ ٩٥ 

 باوبألا بيترت

 لوألا بابلا :

 ةالصلا يف

 ١ يناثل ب ابل :

 ةالصلا ف

 : ثلاثلا بابلا

 ةالصلا يف تاينلا ي

 : عبارلا بابلا

 ةالصلا ف صالخالا

 ١ سم اخلا ب ابل :

 ةالصلا ف

 : سداسلا بابلا

 ةالصلا ضئارف ملع ركذ

 : عباسلا بابلا

 ةالصلا ننس ملع ركذ

_ ١٤٩ 

٥ ١ 

٢٥ 

٢٩ 

٣١ 

٣ 

٣٥



 : نماثلا بابلا

 هيلع اهبوجو دعب ةالصلا كرت نميف

 : عساتلا بابلا

 : رشاعلا بابلا

 رذع ريغب فلختلل مزلي امو ةع اجلا يف ةالصلا باجا ي

 : رشع يداحلا دابلا

 ةالصلل تقولا ملعب دبعتملا ىلع ام

 : رشع يناثلا بابلا

 اهيف ةالصلا زوبحت ال يتلا تاقوألا

 : رشع ثلاثلا بابلا

 هماكحأو ناذألا يف

 : رشع عبارلا بابلا

 دجاسملا ءانب يف

 : رشع سماخلا بابلا

 ةالصلا اهيف زوجت ال يتلا عاقبلا

 : رشع سداسلا بابلا

 _ (فارشالا) باتك نم ةالصلاب رمؤي يبصلا ين

 : رشع عباسلا بابلا

 هتجوزو هدلو نم ناسنالا ميلعت بجي اهف

[ ٠ ٥ ١ -» 

٣٧ 

٣٩ 

٤١ 

٤٥ 

٤٩ 

٥١ 

٥٥ 

٦٧ 

٦٩



 ٧٢٣ : رشع نماثلا بابلا

 رهظلا ةالص تقو ف . . ةالصلا تاقو ا ف

 ٩١ : رشع عساتلا بابلا

 كلذ نم زوجع امو اضرف الو القن اهيف ةالصلا زوجحم ال يتلا تاقوألا ف

 ٩٣ : نورشعلا بابلا

 اهيف ةالصلا زوبت ال يتلا تاقوألا ركذ

 ٩٧ : نورشعلاو يداحلا بابلا

 اهيف ةالصلا زوجي ال يتلا عضاوملا ين

 نورشعلاو يناثلا بابلا : ٥ ٠ ١

 ةه الصلل ةرذقتسمل ةتسملا عاقبل ١ زييمت ف

 ١٠٠٧ : نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 يفو عضاوملا نم هيف ةالصلا زوبيال امو سجنلا عضوملا ين ةالصلا يف

 مهمكحو ةمذلا لهأ تيب

 ١١٥ : نورشعلاو عبارلا بابلا

 سانلا ضرأ ي ةالصلا

 ١١٩ : نورشعلاو سماخلا بابلا

 ةرورضلا ين ضرألا تتبنا ام ريغ نم هيلع دجسي الو هيلع ىلصي اهف
 ةرورضلا ريغو

 ١٢٣ : نورشعلاو سداسلا بابلا

ةالصلا يف ةينلا يف



 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ةلبقلا يرحت ين

 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 ةلبقلا ربدأ اذإ يلصملا ين

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 ةالصلا ي دودحلا

 : نونثالثلا بابلا

 اهب الإ ةالصلا متت ال يتلا ضئارفلا ي

 : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 ةرتسلا ي

 : نونالثلاو يناثلا بابلا

 تاساجنلا نم ةالصلا عطقي ام

_ ١٥٢ _ 

١٣١ 

١٣٣ 

١٣٥ 

١٣٧ 

٩ 

٤٥ ١



 اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب . ص مرقل ١

 نايع ةنطلس حرطم
ه ١٤٠٤ م ١٩٨٤


