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 ةفاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

    

 يدنكلا ءجتماربإنبدمحجتلاملا

 رشعايداحل) ءزجلا

رم ١٩٨٤ ۔-۔- ھ ١٤٤





 ل وأل ١ ب ابلا

 ناذألا لضف ينف

 © نذؤملا نذؤيو ، يبلملا يبلي ةمايقلا موي نوجرخي نيبلملاو نينذؤملا نا : ليق
 نم هتوص عمس .ث ءيش لك نذؤملا يبلملل دهشيو © مهتاوصأ دم نينذؤممل رفغيو

 ناسنا لكب نذؤملل بتكيو & سباي وأ ڵ،| بطر وأ ، ردم وأ ، رجح وأ ، رجش

 هللا مهيطعيو 3 ائيش مهتانسح نم نوصقني الو مهتانسح لثم دجسملا كلذ يف يلصي

 © ءوسلا هنع فرصيو ايندلا يف هل لجعي ام ؛ لئس ءيش لك ةماقالاو ناذالا نيب ام
 . هللا ليبس يف همدب طحشنتملاك { ةماقالاو ناذألا نيب ام هلو ث ةرخآلا يف هل رخديو
 مئاصلا ليللاب مئاقلا رجأ لثم هلو ، اديهش نيسمخ رجا لثم هيف نذؤي موي لكب
 © محرلا ةلصو ث ةالصلا مئاقو هقفلاو نآرقلا عماجو ز رمتعملاو جاحلاو 7 راهنلاب
 نويبنلا مث . ةلَتدمحم مث { ةي هللا ليلخ ميهاربا ؛ ةمايقلا موي ىسكي ام لواو
 ىلع ةمايقلا موي مالسلا مهيلع ةكئالملا مهاقلتو ، نونذؤملا ىسكي مث ، نولسرملاو
 بهذلا نم اهالجرو ث ريرحلا نم نيلأ رضخأ درمز نم اهتمزأ رمحا توقاي نم بئاجن
 سدنسلا قوف نمو سدنسلا نم رئابج اهيلع ، توقايلاو ردلاب ةللكم اهاتفاح رمحألا
 نم راوس ةروسا ةثالث دحاو لك ىلعو ، رضخأ ريرح قربتسالا قوف نمو قربتسالا

 ردلاب للكم بهذلا مهقانعا يفو © ؤلؤل نم راوسو ، ةضف نم راوسو ، بهذ

 نم مهلاعن درمزلاو دجرب زلاو توقايلاو ردلاب للكم ناجيتلا مهيلعو توقايلاو
 لك ىلع اهرظن دم اهتوطخ عضت ةحنجأ مهبئاجنلو ث ردلا نم اهكارشو بهذلا

 اهوشح ؛ هسفن تهتشا ام ىلع ةوسك هل ، سأرلا دعج درمأ باش ىتف اهنم ةدحاو
 مسجلا ضيبأ & برغملا لهأ هحير دجول قرشملاب ةرذ لاقثم رثانت ول ث رفذالا كسملا

» ٥ .»



 ىلا مهروبق نم كلم فلا نوعبس مهيعشي © بايثلا رضخا يلحلا رفصأ هجولا رونا
 فيك . هللا هنعل سيلبإ ينبو { مدآ ينب تانسح ىلا رظنن اولاعت : نولوقي رشحملا

 هللا لوق كلذف { قربلا رون نم ةبرح فلا نوعبس مهيديا نيبو ؟ مهبر مهبساحي

 ىلا نيمرجملا قوسنو » انابكر يأ هادفو نمحرلا ىلا نيقتملا رشحت موي » : ىلاعت
 . اشاطع لوقي . يادرو منهج

 هذه ةالصلل يدانملل ناك اذا : ليق ناف (سلاجملا باتك نم) : لصف

 ؟ ناذألا لوتي ملو ةمامالا ةلي يبنلا ىلوت ملف اهلك لئاضفلا

 رييغت ىلا كلذ ىدأل ناذألا ىلوت ول هنا اهدحأ ؛ هوجو نم هنم : باوجلا

 هذه ركذ ولف ث هللا لوسر ادمحم نا دهشا : هلوق كلذو { اهعضاوم نع هتاملك ضعب

 دهشا : لاق ولو { ةلاسرلاب هريغل ريشي هنا نيعماسلا مهوأ ةظفللا هذه ىلع ةملكلا

 هنا يناثلاو ، نسحتسم ريغ كلذو ناذالا تايلك ضعب ريغ دق ناك هللا لوسر ينا

 . توصلا عفر ةدايسلا فرش نم سيلو ؤ نيرخآلاو نيلوألا ديس ناك

 . هتكرت كلذ ريغو ناذألا عفر يف ةغلابملا ناذألا طئارش نمو

 : ةلي يبنلا لوق ىنعم يف سانلا فلتخا ؛ ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 ىلاعت هللا ناو ، هرهاظ ىلع هانعم ليقف «ةمايقلا موي اقانعأ سانلا لوطأ نونذؤملا»

 سانلا لوطأ : ليقو ، هصيصختو رشحملا يف مهل ةمالع الوط مهقانعا نم ثدحي
 مهتانعا تلظف » : ىلاعت هنلا لاقو سانلا نم قنع ءالؤه لوقي ؛ تاعامج يأ اقانعأ

 وأ ةعضاخ لاقل اهسفنا قانعالا تناك ولو نيعضاخ لاق هنأ ىرت الأ 4نيعضاخ اه
 . تاعضاخ

 نينس عبس نذا نم» : ةلَتلوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع : عسجر

 لوطا نا : لاق ةريره يبأ نع ث «ضرالا باود ىلع همدو همحل هللا مرح ابستحم

 (باوثلاب اقانعا سانلا لوطا ينعي) : ركب وبا لاق نونذؤملا ةمايقلا موي اقانعا سانلا
 رفغ ابستح ارباص نينس عبس نذا نم» : ي هللا لوسر لاق : لاق ىلع نب دمحم نع

 رمع يبأ نعو «رانلا ىلع همدو همحل هللا مرح نينس عبس نذأ نمو .ث هبنذ هل هللا

 : لاقف هللا الإ هلإ ال نا دهشا : لوقي انذؤم ةلي هنلا لوسر عمس : لاق ينابيشلاو

 ملو هيبنب نمآ : لاقف هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ : لاقف رفكلا نم ءىرب اذه امتا»
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 باوبا تحتف ناذآلاب يدون اذا» : لاق ةلي هللا لوسر نا كلام نب سنا نع . «هري

 ةريره يبا نع ث «ةماقالاو ناذالا نيب ءاعدلا دري الو ث ءاعدلا بيجتساو ءامسلا

 اودجي مل لوألا فصلاو ءادنلا يفام سانلا ملعي ول» : لاق ةي هللا لوسر نا : لاق

 ةمتعلا يف ام نوملعي ولو 0 هيلا اوقبتسال ريجهتلا يف امب نوملعي ولو ث اومهتسي نأ

 ةي هللا لوسر عمسف رفس يف انك : لاق بلاط يبا نعو . «اوبح ولو اهوتال حبصلاو

 الإ هلإ ال نا دهشا : لاقف ةرطفلا ىلع اذه» : ةي هللا لوسر لاقف ربكأ هللا ربكأ هللا

 ؛رانلا نم جرخ : لاق هللا لوسر ادمحم نا دهشأ : لاقف كرشلا نم ءىرب لاقف هللا

 لاق مث ةلي هللا لوسر لوقب هانرشبف ةالصلا ترضح نيح ماق عار اذاف توصلا انعبتف

 ىدم هل رفغيل هناو . مهقانعا لوطب ةمايقلا موي نوفرعيل نينذؤملا نا» : ةلت هتلل لوسر

 لك هل دهشيو هتوص ىدم هل رفغيل هناو & مهقانعا لوطب ةمايقلا موي دهشيو هتوص
 موي دئادش مهبيصت ال كسملا نم نابثك ىلع ةمايقلا موي مهو ، سبايو بطر
 هللا ىلع ىنمتي همد يف طحشنتملا ديهشلاك نذؤملاو ، ربكألا عزفلا مهنزحي الو ث ةمايقلا

 . ةنحلا ةوسك نم ميهاربا دعب ىسكي نم لوا مهو ث ءاش ام

 نذاف هللا دجاسم نم دجسم يف ناذألا ىلوت نم لاق سابع نباو ةريره يبا نع

 . افلا نيعبرا باوث هللا هاطعا هللا هجو هب ديري تيقاوملا ىلع اظفاح ابستحم ارباص هيف

 يب نمآ نمو انا هنم برشي يضوح» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنا نعو

 الو اهنم برشيو اهبلحيف حلاصل دومث ةقان ثعبيو { ءايبنألا نم يناقستسا نمو

 يبلي ءاغر اهل ، رشحملا اهب يناوي ىتح اهبكري مث هموق نم هب اونما نيذلاو ءاغر
 اهبكرت نكلو ال : لاق ؟ ابضعلا بكرت تنأو ةلي هثلا لوسر اي : ذاعم لاق ، «اهيلع

 لالب ىلا رظن مث «ءايبنألا نود نم هب تصصتخا قاربلا بكرا اناو { همطاف يتنبا

 ناذألاب اهرهظ ىلع يداني ةنجلا قون نم ةقان ىلع ةمايقلا موي ثعبي اذهو» : لاقو

 ادمحم نأ دهشأ 0 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ اهتمأو ءايبنألا تعمس اذاف افخو اصلخ

 نم دريو لبق نمم لبقيف ، كلذ ىلع اندهش : نولوقيف مهلك هيلا اورظن . هللا لوسر
 للح نم يسكي نم لواو اهسبلف ةنجلا نم ةلحب لبقتسا هناذأ نم غرف اذاف © هيلع در

 . «نينذؤملا حلاص مث لالب مث ءادهشلا مث نويبنلا ةنجلا

 ثالثل ةنحلا باوبا حتفت» : هكي هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع

 ء ةوعدلا باجتست ثيغلا لوزن دنعو ، نارقلا ءعىراقلو ث ةالصلا يدانمل ؛ لاصخ
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 نود هتوعد درت ال " رانلا ررشك ررمت مولظملا ةوعدلو ث ةالصلا دنع فصلا ينو

 نع يلذهلا حيلملا يبا نع «الجآو الجاع كل رصتنا يرشبا يرشبا اهل لوقي شرعلا
 ألملا مصتخا ايف يردت له يل هللا لاق» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبا

 تارافكلا يف اومصتخا : لاق ءيش لكبو هب ملعت تنا بر اي لاق ؟ ىلعألا

 بر اي تلق ؟ تاجردلا امو ؟ تارافكلا ام يردت له دمحم اي : لاق مث تاجردلاو
 ىلا مادقالا لقنو & تاربسلا يف ءوضولا غابساف تارافكلا اما : لاق ملعأ تنأ

 © ماعطلا ماعطاف ؛ تاجردلا امأو ك تاولصلا دعب ةالصلا راظتناو آ تاوطخلا

 . ماين سانلاو ليللاب دجهتلاو مالسلا ءاشفاو

 . «تاهوركملا نم ءوضولا غابسا» : لاق ةلي يبنلا نع سابع نبا نع

 نهيف ملام ىتم ملعت ول ثالث : لاق ةي يبنلا نع فنصملا باتكلا نمو

 : هنعو © لوألا فصلاو ث ةعمجلا ىلا ودغلاو ، ناذألا ؛ ماهسلاب نهيلع اوبرضل

 . «نارفعزلا نم مهروعش ءابظلا باقرك مهباقر ةمايقلا موي نورشحي نينذؤملا نا»

. (عرشلا نايب باتك ىلا عجر)



 ىن اثلا ب ابل ١

 ( فارشألا ) باتك نم ناذألا يف

 نمو يعفاشلاو كلام لاقف © ناذالا ةنس يف ملعلا لها فلتخاو : ركب وبا لاق

 هللا ربكأ هللا ، ربكا هللا وهو { ةروذحم يبأ ناذأ ناذألا : زاجحلا لها نم ايهعبت

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

 ىلع يح . ةالصلا ىلع يح . ةالصلا ىلع يح . هللا لوسر ادمحم نأ دهشا . هللا

 كلام لوق اذه ض هللا الإ هلإ ال . ربكا هللا ربكأ هثلا ك حالفلا ىلع يح © حالفلا

 ربكأ هللا ناذألا لوأ يف : لاقي نا ىري اكلام ناو لوألا يف الإ فلتخي مل يعفاشلاو

 هللا ربكا هللا ربكأ هئلا ربكأ هللا وهو ، تارم عب را لاقي نا ىري يعفاشلاو نيترم ربكأ هللا

 هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ © هللا الإ هلإ ال نا دهشأ هللا الإ هلإ ال نا دهشأ © ربكأ

 حالفلا ىلع يح ، ةالصلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح { هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ

 . هللا الإ هلإ ال ، ربكأ هللا ربكا هللا { حالفلا ىلع يح

 ىلع نذا نذؤملا ءاش نا حابملا هجو نم لوقلا اذه يف فالتخالا : ةفئاط تلاقو

 ديز نب هللادبع ثيدح يف ءاج ام ىلع نذا ءاش ناو ث ةروذحم يبا ثيدح يف ءاج ام

 نب دمحا لاقو ، ةدحاو ةرم أضوت ءاش ناو نيترم أضوت ءاش نا رايخلاب عىضوتملا لثم

 ايه سأب الف عجري مل ناو ، قاحسا لاق كلذكو سأب الف عجر نا : لبنح
 يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق ث لالب ناذا راتخا يذلاو ، اثيدح نالمعتسم

 ءيش هيف مهعم سيلو ، ىنثم ىنثم : هلوق يف مهعم ناذألا نا انباحصا لوق يناعم

 هللا ربكأ هئلا هلوق يفو ناذألا لوأ يفو ث ناذألا رخا يف هللا الإ هلإ ال : هلوق الا درفم
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 هلإ ال هلوق ريغ ، ناذالا يف ادرف مهلوق نم ملعا الو ، ةنسلا يف ىنثم تارم عبرا ربكأ

 يذلاو لالب ناذأ وهو ؛ ةلي هللا لوسر دهع ىلع ناك هنا هنوري ام مهعم وهو ث هللا الإ

 هيلع ليئاربج هءاج هنا : لوقي ضعبف 0 ةلي يبنلا نع ءاج هنا 5 هيف ربخلا ىنعم ءاج
 باطخلا نب رمع هار هنا يوري نم مهنمو { مانملا ف هار هنا : لوقي ضعبو 0 مالسلا

 هللا لوسر هل لاقف هب نذا دق لالب وا نذؤي لالب و هربخيل هيلا اعرسم ءاج ثيدحلا ينفو

 ۔ هلعل - فالخلا دهع ىلع ناك : ليق كلذكو ث ليئاربج هب كقبس ىنعملا ين : ةلي

 . ثدحم انباحصأ لوق ؛ ىنعم يف جرخي هدارفاو ةلي هثلا لوسر دعب ءافلخلا

 زاجحلا لهاو كلام بهذم يفف ؛ اهدارفاو { ةماقالا ةنس ىن اوفلتخا ؛ هنمو

 روث يباو دمحاو ىحي نب ىيحيو هباحصاو يعفاشلاو ماشلا لهاو يعازوالاو

 © ناذالا عفشي نا لالب رما : سنا لوقب اوجتحاو ، ىدارف ةماقالا ؛ قاحساو

 . يرصبلا نسحلاو ريبزلا نب ةورع بهذم اذه { ةماقالا رثؤيو

 يرونلا نايفس لوق اذه 0 ىنثم ىنثم ةماقالاو ناذالا : ةفئاط تلاقو

 نعف ؛ ةالصلا تماق دق : هلوق ي ةماقالا درفي يذلا ين اوفلتخاو { يأرلا باحصاو
 يبطرقلا ديعس دلوو نيترم ةالصلا تماق دق : نولوقي ةكم لهأ اونذؤمو ةروذحم يبا

 نييكملا بهذم ةحص ىلع ةلادلا رابخالاو © ةدحاو ةرم ةالصلا تماق دق : نولوقي

 نب ىيحيو 0 يعفاشلاو & يرهزلاو لوحكمو 0 يرصبلا نسحلا ، هبهذم اذه نممو
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 ىنثم ىنثم ةماقالا نا : انباحصا لوق ين قافتالا ىنعم يف يعم ديعس وبأ لاق
 يف جرخيو ، ناذالا لثم ىنثم ىنثم ةماقالا نا : مهلوق ىنعم يف جرخيو ، ناذالا لثم
 ىلعو { ةلي يبنلا دهع ىلع ناكو 7 ةماقالا نم فورعملا ناك كلذ نا : مهلوق ىنعم
 تدرفا اهنا ةماقالا دارفا اولاق امنإو & نايثع دهع ىلع هنا ؛ يعمو رمعو ركب يبأ دهع

 . ناذألا ةنس اهنم نكي مل ثدح مهعم اهدارفاو { ةيواعم دهع ىلع

 بهذا) : ةلي هللا لوسر يل لاق : لاق ةروذحم يبأ نع ثيدحلا ءاجو ؛ هنمو
 ةالصلا ث مونلا نم ريخ ةالصلا & حبصلا نم ىلوالاب تنذأ لاقو (ةكم لهأل نذاف

 ريخ ةالصلا رجفلا ةالص يف لوقي نا هبشا ام : كلام نب سنا لاقو . مونلا نم ريخ

 يرهزلاو نيريس نباو يرصبلا نسحلاو رمع نبا بهذم اذه ىلعو ث مونلا نم
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 مث قارعلاب وه ذا : لوقي يعفاشلا ناكو ، روث يبأو قاحساو دمحأو يروثلا نايفسو
 يف سانلا بوثي يذلا بيوثتلا : لاقف انركذ ام لك نامعنلا فلاخو © رصمب هنع فقو

 . نسح نيترم حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح .7 ةماقالاو ناذألا ؛ رجفلا ةالص

 اذه سانلا نم ذخاف © مونلا نم ريخ ةالصلل ناذألا دعب لوألا بيوثتلا نسحلا لاقو

 ةني هللا لوسر نذؤم نع يور لمعتسي اممو : ركب وبأ لاق نسح وهو ، بيونتلا

 ىلإ نرق دعب نرق هلعفي هلوسر مرحو هللا مرح يف لمعتسم وهو : لوقي
 . اذه اننامز

 يف نكي مل هنا : انباحصأ لوق ىنعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 امأو ، مهخياشم الو مهيفلاس لعف نم مونلا نم ريخ ةالصلا : لوق لوألا ناذألا

 ثدح كلذ نأ مهلوق ىنعم يفو ، مهلوق نم جرخي ام ىنعم ىلع مهموق لعف نم كلذ
 ىنعم ىلإ جرخي ال ام ثادحألا نمو 0 نكي مل ام ثادحألا نمو © مهلعف يف

 ىنعمو { هريغ ىلع لصألا ناك اذإ ىنعمل عبتي الو ىنعم ىلع عمتجي ال هنا الإ { حيبقلا

 ناذألا نا مهعم فراعتلا يف ةالصلا روضحل ةمالع يدنع اهف انباحصأ دنع بيوتتلا

 مل فراعتلا يف مهدنع كلذ تبث نأ املف { ةالصلا روضح لبق رجفلا ةالصل زوجي

 وأ اهتقو يف نذأ هنأ نذؤملا ناذأ نم اهب فرعي ببسب اهريغو اهناذأ نيب قرفي نا دب نكي

 : كلذ ىف انباحصأ لوق نمف ث نينذؤملا نم ةمالع كلذ يف بيوثتلا اولعجف 5 دعب

 روضح لبق نذأ اذإف بيوثتلا وهو هتدارا ىلع ةالصلاب ثح ةالصلا تقو ىف ناذأ نا
 اذهو . كلذ يف مهنيب فراعتم ىنعم ىلع ةالصلاب ثح ةالصلا ترضح اذإف ةالصلا

 نم ناك ولو © ناذألا نم اهريغ نود رجفلا ةالصل ناذآلا يف بيوثتلا ببس ىنعم ىلع

 ازئاج ناك كلذ نيب قرفلا هب فرعي امم اذه ريغ ءيش مهتنس يف مهعضاوم يف نينذؤملا

 . فراعتلا ىنعم ىلع

 اذإ» : هل مع نبالو ثريوحلا نب كلامل لاق ؛ ةلت هللا لوسر نأ تبث هنمو

 ناتبجاو ةماقالاو ناذألاو : ركب وبأ لاق «ايكركأ ايكمؤيلو ةالصلا ايقأو انذأف امترفاس

 ء ضرفلا ىلع هرمأو ناذألاب رمأ ةلي يبنلا نآل ، رفسلاو رضحلا يف ةعامج لك ىلع

 ةماقالا يسن نميف : لاق هنا اطع نع يورف ةماقإ الو ناذأ ريغب ىلص نميف اوفلتخاو

 الف تقولا ىضم نإف ، تقولا يف ماد ام ديعي : يعازوألا لاق هبو ، ةالصلا ديعي

ىف ءادنلا بجي امنإ : كلام لاقو ى رخآلا نع ايهدحأ ءعىزجي : لاقو ث هيلع ةداعإ



 كرت نم ىلع ةداعإ ال : ةفئاط تلاقو ث ةالصلا اهيف عمتجت يتلا ةعايجلا دجاسم
 رفسلا يف ةماقالا يسن نم : الاق ايهنا يعخنلاو نسحلا نع انيور . ةماقالاو ناذألا

 : دمحم وبأو كلام لاق ، هوركذي ملو هلثم : ةداتقو يرهزلا لاقو © هيلع ةداعإ الف

 الو ناذأ الب اولص موق يف : هابحاصو نامعنلاو قاحساو دمحأ لاقو . هللا رفغتسي

 . ةيزجم مهتالص نا ةماقإ

 يف ةنس ناذألا نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نم رمأو ث ةلي يبنلا لعفو ، تبث ام ىلع تاضورفملا تاولصلل تاعامجلل دجاسملا

 ملعأ الو { ةلبقلا لهأ ةماع نع كلذ توبث ىنعم جرخيو ى مهتمئأو نيملسملا ءافلخ

 مهنم افالخ ضفاورلاو ، ةعيشلا الإ هيف صيخرتلا الو { هكرت ىلإ بهذي ادحأ
 جرخي دق هنا الإ : ةضيرف لاق هنا انباحصأ نم ادحأ نأ ملعأ الو ، ريخلا نع ةبغرو

 ةالصلا ىلإ متيدان اذاو ه : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ؛ ضرفلا ىنعم هبشي امب هانعم

 ةعامجلا نا : ليق ايك . هتوبث ىنعم ىلع لدي اذه ناك همابعلو اوزه اهوذختا

 ةعامجلا نا : لاق نم لاق اذه ىنعمف نيدجاسلا ىف كبلقتو » : هلوقل ؛ ةضيرف
 يدنع دعبي ال اذه ىنعم كلذكو ث ليق امرثكأ هلعلو ، ةنس اهنا : ليق دقو ، ةضيرف

 ملعأ الو هيف ليق ام رثكا هلعلو ث ةنس اهغا : ليق دقو ث هيف لوقلا فالتخا لاتحا نم

 كرات هنا الإ { ةداعالا ىنعمب © هل ةالص ال ناذألا كرت نم نا : مهلوق يف يدنع جرخي

 موق نم فالتخالا ىنعم جرخيف ةماقالا امأو { ةمات هتالصو ث هتنسل بجاولا ىنعمل

 ضقن اندنع فالتخالا امتإو & هدحو ىلصملا ين انفرع اذكه : فيضملا لاق اهكرت ي

 . ملعأ هللاو رفسلا يف ةعامجلا ةالص يف ناذألا كرت يف ةالصلا

 : يعخنلا لاقف ناذألا يف نذؤملا ةرادتسا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق { عجر

 يروشلا لاق هبو همدق لوجي الو ًالايشو نيمي هقنع ىول ةالصلا ىلع يح غلب اذإ
 انيمي ةالصلا ىلع ىتح هسأر يولي : يعفاشلا لاقو 5 هابحاصو نامعنلاو يعازوألاو

 كلذ نيريس نبا ركذو روث وبأ لاق هبو © هل ةلبقلا البقتسم هيمدقو هندب و ًالايشو
 هبو سانلا عمبجي نأ ديري هرادم يف نوكي نأ الإ رودي ال : دمحأ لاقو كلام هركناو

 : انباحصأ ضعب لوق يف جرخي اذه نأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق : قاحسا لاق

 لاق هبو اهنذأ يف ايهعبصا نالعج اناك ايهنا ةروذحم يبأو لالب نع انيور ؛ هنمو
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 ناعنلاو قحساو دمحأو يروشلاو يعازواألاو نيريس نباو يرصبلا نسحلا
 نم كلذ ىنعم نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . عساو كلذ : كلام لاقو نسحلا نباو

 نم ملعلا لهأ عمجأ هنمو ، بجاولا ال بابحتسالا ىلع هيف فلتخي امم انباحصأ لوق

 نإ : نولوقي هباحصأو نامعنلاو يعفاشلا ناكو ث ناذألاب ةلبقلا لبقتسي نا ةنسلا

 الإ يعم جرخي اذكه : ديعس وبأ لاق ، ءيش الو هوركم وهف ناذألا يف هلك هندب لاز

 اربدم اهباوبأ دحأ ناك اذإ تارانملا يف سانلا عاتجا كلذب ديري ناك نا © ىنعمل

 كلت باوبأ نم باب يف هناذأ نم ائيش لعبي نا ؛ كلذ هل نا ليق دقف . ةلبقلل

 عاتجا ىنعملا اذه يف ، هلعفو هعاتجا وجري نم يحاونلا كلذب غلبي ىتح { ةرانملا

 نم كلذب غلبي ال ناك اذإ © هلك هناذأ يف ةلبقلا هلابقتسا نم لضفا يدنع ساانلا

 . هعاتجا وجري

 ؟ نذؤي نأ هل له رجفلا ةالص هدحو يلصي لجر نعو ؛ ةيشاحلا نم : ةلأسم

 {©“ نسحف نذأ اذإ هنا ىوري © ةع |اجلل ناذآلا نا : لاق هنا : هلوقب ذخأن نمع انغلبف

 . (عجرر هئزجت ةماقالاو اناذأ هيلع رن مل نسحف هكرت ناو

 لوخد لبق ةالصلل نذؤي ال نأ ةنسلا نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ ؛ هنمو

 تقو لوخد لبق رجفلا ةالصل ناذألا يف اوفلتخا مهناو ، رجفلا يف الإ اهتاقوأ

 اذه رجفلا عولط لبق ةالصلل نيترم حبصلل ناذألا زوب : ةفئاط تلاقف © ةالصلا

 لوقب اوجتحاو روث يبأو قاحساو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلام لوق

 «موتكم مأ نبا ناذأ اوعمست ىتح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نا» : ةلي يبنلا

 لوق اذه ث اهتاقوأ لوخد دعب الإ تاولصلا نم ءيشل نذؤي ال : ةفئاط تلاقو

 عولط دعب رخآلاو رجفلا عولط لبق ايهدحأ نانذؤم دجسملل ناك اذإو ، يروثلا

 ةفئاط لوق يف اذكه اذه ناك اذإ رجفلا عولط لبق حبصلل نذؤي نأ سأب الف رجفلا

 ال هنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . ثيدحلا لهأ نم

 لبق اهل ناذألا زوجي هناف ؛ رجفلا ةالص الإ اهتقو لوخد لبق تاولصلا نم ءيشل نذؤي

 ةنس نم فراعتلا ىنعم ىلع يدنع كلذ جرخيف © مهلوق نم تبثي ام يناعم يف اهتقو
 نم ةالصل نذؤي ال هنأب افورعم يدنع كلذ ناك اذإف ، عضوملا يفو دلبلا يف ناذألا

 ناك اذإو & ثدحم هل فلاخملاو اتباث كلذ ناك 3 اهتقو روضح دعب الإ تاولصلا
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 نأل ؛ كلذب سأب الف { اهتقو لبق فراعتلا ين ناذألا اهل زوب تاولصلا نم ءيش

 . ةالصلل هيبنتو ةلالد وه امإ ناذألا

 نع اومان موي سمشلا عولط دعب الالب رمأ ةلي هلا لوسر نأ تبث ؛ هنمو
 { ةادغلا ىلصف ةالصلا ماقأف هرمأ مث نذاف ، نذؤي نأ سمشلا تعلط ىتح حبصلا

 يسن لجر يف : يأرلا باحصأ لاقو . روث يبأو لبنح نب دمحأ بهذم ىلع اذهو

 يفو 0 ةمات هتالصف لعفي مل نإف ، ميقيو اهل نذؤي دغلا نم اهيضقي نأ دارأف ةالص

 © ناذألا ركذي مل ناو تئاوفلا تاولصلل ميقيو ، يعفاشلاو يعازوألاو كلام لوق

 لكل ماقأ ايهنم ىلوألا تقو بهذ دقو نيتالصلا نيب عمج اذإف : يعفاشلا لاق لب

 : لاق & تفصو اك اهتقو ريغ ىف اهالص ةالص لك كلذكو . ناذأ الب ايهنم ةدحاو

 نيتالصلا نيب عمج ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق . ناذأ الب ايهنم ةدحاو لكل
 . اهلاعتسا بجي ةنسلاو © نيتماقاو ناذاب ةفلدزم

 نع ثيدحلا ءاج دقو انباحصأ لوق يناعم يف جرخي اذكه : ديعس وبأ لاق

 رمأف & سمشلا تقرشأ ىتح مهرفس ين اومان دقو انركذ ايك ناذألاب رمأ هنا ةلي يبنلا

 مهب ىلصو . لالب ماقأ مث ، رجفلا يتعكر اوعكرو سانلا عمجاف ناذألاب الالب
 ةالصل عاتجالا وه امنإ ناذألا نا ؛ ةبق يبنلا لعف ىنعم ين تبثف 0 ةلي يبنلا

 مهلك موقلا ناك اذإ كلذ نأ انعم جرخي امتإو ث ةالصلا ىنعمل ةركذتو هيبنتو { ةعامجلا

 ولو ، دحاو ىنعمب مهأل اهتوف دعب وأ ةالصلا تقو يف ءاوس ناذألا ناك لاحلا كلتب

 نسحألاو { انرمأ ايك هسفن يف ةالصلا هتمزلو اهتقو تاف ىتح ةالصلا نع مان انذؤم نا

 ٠ ةالصلل ناذألا ىنعم ريغل هقحل ىنعمب الإ ةالصلا تقو توف دعب ارهج نذؤي نا انعم

 يور امك 5 نيتماقاو ناذأب عمجلا نا انباحصأ لوق يف جرخيف عمجلا ين ناذألا امأو

 . ةليسوو ةليضف ةعامجلا ريغ يفو مزال تاعامجلا ين كلذو .0 ةلت يبنلا نع

 نذؤي ال : حابر يبأ نب ءاطع لاقف ؛ ةراهط ريغ ىلع ناذألا ين اوفلتخا ؛ هنمو

 ركب وبأو يعفاشلا ناكو & يعازوألا لاق هبو دهاجم نع كلذ يور ائضوتم الإ نذؤملا
 ريغ ىلع نذأ ناو & بنجلا نذؤي ال : دمحأ لاق . لعف نا هئزجيو & كلذ ناهركي

 & ناذألا ديعي مث نذؤي بنجلا يف : قاحسا لاقو ، ساب هب نوكي ال نا وجراف ةراهط

 دامحو ةداتقو يعخنلاو . يرصبلا نسحلا هيف صخرو ائضوتم الإ نذؤي الو
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 الو ، ءوضو ريغ ىلع نذؤي : كلام لاقو ، يروثلا هيف صخرو ث نايلس يبآ نبا

 ميقي الو ، ءوضو ريغ ىلع ةماقالاو ناذألا يف : ناهعنلا لاقو & ءوضو ىلع الإ ميقي

 ديعي الو هيزبجي ؛ ءوضو ريغ ىلع ةماقالاو ناذألا يف : نامعنلا لاقو . ءوضو ىلع الإ

 باتك يف انهاه نامعنلا نا ؛ يدنع يذلاو فيضملا لاقو . ةماقالا الو ناذألا

 نامعنلا هريغ نوكي دقو ث تباث نب نامعنلا همسا نأل ةفينح وبأ وه امنإ فارشالا .

 ىلص ناو ، ديعي نأ يلا بحأ نذؤي بنجلا يف : لاقو . كلذب ملعأ هللاو سابع نبا

 يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق . يلصي نا هئزبيو كلذ هركي : ركب وبأ لاق { مهأزجا

 هنا مهلوق نم نا بسحاو © ةراهط ريغ ىلع ناذألا ين فالتخالا انباحصأ لوق يناعم

 ال هنا : مهلوق ضعب يفو 0 ةداعإلا مهيلع نا كلذب اولصو ءوضو ريغ ىلع نذأ اذإ

 نم الإ ةراهط ريغ ىلع نذؤي نا ؛ يدنع مهلوق نم ةيهاركلا ىنعمو { مهيلع ةداعإ
 & ءيش ةءارقلا نم هيف سيل هنأل ناذألا يف ءاوس اذه يف بنجلا ريغو بنجلاو ، رذع

 يف نا بسحاو 0 ةراهط ريغ ىلع ةماقالا يف مهلوق نم فلتخي ؛ يدنع هنا كلذكو

 يف موقلا ىلع سأب ال هنا مهلوق ضعب ينو كلذ ىلع مهتالص زوجت ال هنا مهلوق ضعب
 اذهو 0 ةالصلا ةداع هيلع بجي ىنعم ىلع ناك اذإ ةداعالا ميقملا ىلعو . مهتالص

 الإ ةالصلا يف الخاد نوكي ال هنأل ، مهلوق يناعمل هبشأ يدنع لوقلا

 . مارحالا ةريبكتب

 حابر يبأ نب ءاطع هيف صخرف © دبعلاو يبصلا يف اوفلتخاو ؛ هنمو
 ناذأ ءىزجي : يعفاشلا لاقو ، روث يبأو يروثلاو يبعشلاو ىليل يبأ نب نمحرلادبعو
 . نينس عبس زواج اذإ نذؤي ؛ دمحأ لاقو . قهار اذإ نذؤي : دمحأ لاقو ، يبصلا

 ناو ، لجر مهل نذؤي نأ يلا بحأ ، قهار دق يذلا مالغلا يف بوقعيو نامعنلا لاقو
 : ركب وبأ لاق يروثلاو كلام كلذ هركو ، كلذ مهيزجيف هناذأو هتماقإ اوزاجأ

 بتاكم وأ دبع نذأ اذإ : ركب وبأ لاق . يلا بحأ غلابلا ناذأو ، يبصلا ناذأ عىزجي

 نع ظفحي الو ، دهاجمو بوقعيو نامعنلاو قاحساو يعفاشلا لوق يف أزجأ ربدم وأ
 ال هنا ؛ انباحصأ لوق يناعم يف هنا ؛ يدنع : ديعس وبأ لاق . مهلوق فالخ مهريغ

 ةالصلا ةداعإب لاق نم لوق ىنعم ىلع يدنع اذه جرخيو ث ملتحي ىتح يبصلا نذؤي
 ١ مهتالص ين مهيلع سأب ال هنا : لاق نم لوق ىلع هنا امأو ، ةراهط ريغب ناذألا ىلع

 تاقوألا يف نذأو ةالصلا تاقوأ ىلع ظفاح اذإ يبصلا ناذأ عنمي يدنع ىنعم الف
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 { هناذأب سأب ال : لوقلا اذه ىلع يدنع دبعلا كلذكو & كلذ نسحأو ث ةالصلل

 ءيشل نوكي ال هنأل دبعلا يف يبصلا ناذأ عنمي ملعأ الو ، يبصلا نم يلا بحأ دبعلاو

 ريغ ىلع ماقأ ول هنا : لوقي نم لوق ىلع الإ } هتمامإ هركت امنإو 9 امامإ كلذ نم

 مهيلع ةلخاد ةمامالا ىنعم نوكي نا هبشأ يدنع اذهف . . مهتالص زجحت مل ءوضو

 لخدي ةالصلا يف دبعلا ةمامإ زيجي ال نم لوق ىلع ىنعملا اذه تبث اذإف { ميقملا ةمامإب

 .انه هعم

 هفرعي نم هل ناك اذإ هيف ةفئاط تصخرف . ىمعألا ناذأ ين اوفلتخاو ؛ هنمو

 بوقعيو نامعنلا لاقو ، روث يبأو قاحساو دمحأو يعفاشلا بهذم اذه © تقولا

 ريبزلا نباو دوعسم نبا نع انيورو .ى يلا بحأ ريصبلا ناذأو 0 هناذأ ءعىزجي دمحمو

 : ديعس وبأ لاق . هتماقإو هتمامإ هرك هنأ سابع نبا نعو ، ىمعألا ناذأ اهرك ايهغأ

 ىنعمب هبشي نم لوق ىلعف ء ايهركذ ىضم نيذللا نيلوقلا ىلع جرخي يدنع ناذألا ىنعم
 مؤي ال : لوقي نم لوق ىلع هلك اذه يف انعم لخديف ةالصلا ىنعم دسفيو ةماقالا

 { اذه ءيش هتماقإ الو هناذأ يف هعم لخدي الف هتمامإ زيجي نم : لوق ىلعو ىمعألا

 . نيلوقلا نيذه ىنعم ىلع يدنع جرخي اذه لكو

 نسحلا هصخرو ةفئاط هيف تصخر 0 ناذألا ين مالكلا يف اوفلتخاو ؛ هنمو

 تهركو ث درص نب ناهلس نع كلذ يورو ث لبنح نب دمحأو ةورعو ةداتقو ءاطعو

 ىلع دتعي ادحأ ملعأ مل : لاقو . يعازوألاو نيريس نباو يعخنلا مه ؛ ةفئاط كلذ
 لاق هبو ةماقالاو ناذألا ريغب هلعل ينعي ملكتي ال : يروثلا لاقو ، كلذ لعف هلعف
 ملكت نإو اهيف ملكتي ال : دمحمو بوقعيو نامعنلا لاقو ابابحتسا : يعفاشلا

 لاقو . ةماقالا داعأ ةماقالا ف ملكت اذإ هنا : لاق يرهزلا نع انيور دقو 0 هئزجي

 { ةالصلا نأش نم ناك امب الإ هناذأ ينارهظ نيب نذؤملا ملكتي نأ بحن ام : ركب وبأ

 ىلع يح هلوق دعب : لوقي ريطم موي ي هنذؤمرمأ هنا ؛ سابع نبا ثيدح يف يور ايك
 الف ةالصلا نأش نم سيل امب ملكت ناف لاحرلا يف اولص الأ © حالفلا ىلع يح ةالصلا
 . هيلع ةداعإ

 لوق يناعم هبشي ام ىلع اذه يناعم يف جرخي هنا ؛ يدنع : ديعس وبا لاق

 نميف فالتخالا مهلوق ىنعم يف جرخي نا يعمو ، دشا مهلوق يف ةماقالاو 5 انباحصا
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 ةماقالا يف ةداعالاب رمأي ضعب نا يدنعف ، دشا مهلوق ين ةماقالاو © انباحصا

 للخ ىف ملكتي هنا : ركب وبا لاق ام يدنع برقيو ناذألا ي ةداعالا هيلع ىري الو

 ريغب ملكت ناو مالكلا ىنعم نم اجراخ ناك ةماقالا دعب وا ةالصلا رما يناعمب كلذ

 . دشأ يدنع ةماقالاو & فالتخالا يناعم يدنع هقحل ركذلا ريغبو كلذ

 نذؤملا نذؤي نا ةنسلا نم نا ملعلا لها نم هنع ظفحي نم لك عمجا ؛ هنمو

 ليبس يئ تبيصا هلجر تناكو ةلي هللا لوسر بحاص ديز يبا نع انيور دقو 0 امئاق

 ءاطعو.دمحا لاقو { يأرلا باحصأو يعازوألاو كلام هركو ، دعاق وهو نذا هنا هللا

 ةلع نم ادعاق سانلاب نذؤي : روث وبأ لاقو ، ةلع نم الإ اسلاج نذؤي ال حابر يبا نب

 لوق يناعم يف هلك اذه يف انعم جرخي هنا : ديعس وبا لاق يلا بحا مايقلاو { ةلع ريغو

 ىنعمب هنا تبث اذإف اهركذ انعم ىضم نيذللا نيلوقلا ىنعم ىلع ناذالا ىن انباحصا

 ولو يدنع جرخيو ، نذؤي ال كلذك { نيمئاقلاب دعاقلا انعم مؤي الف 3 اههبشو ةماقالا
 كلذل الها وه ناكو غلب اذا كلذب سأب الف ةماقالا ىنعم نم جرخ اذاو 2 رذعب ناك

 ادعاق لاح ىلع يدنع هناذا نوكي نا الا نسحا يدنع وهف هريغ نذا ناو ى مهنود

 وهو ، لوقلا اذه ىنعم ىلع كلذب سأب الف امئاق هريغ نم غلباو & نسحا
 . يلا بحأ

 رماو . ايقاو انذأف امترفاس اذا { نيلجرل لاق ةلي هللا لوسر نا تبث ؛ هنمو

 نذاو © حبصلا ةالصل ميقيو نذؤي نا سمشلا عولط دعب يداولا نم جرخ موي الالب
 & رخآلا ءاشعو برغملا نيب عمج امو © ةفلدزمب رصعلاو رهظلا نيب عمج امل ةفرعب ماقاو
 رمع نب هللادبعو نايلس © رفسلا ف ةماقالا الو ناذالا ىري ال ناك هنا هنع انيو ر نممو

 روث وبأو قاحساو دمحاو يعفاشلا لاق هبو ، بيسملا نب ديعسو نيريس نباو
 . هباحصاو ن اعنلاو

 رفسلا ف ميقي رمع نبا ناك ث رفسلا 1 هئزجحت ةماقالا نا وهو : ناث لوق هيفو

 نب مساقلاو ىرصبلا نسحلا لاقو > ميقيو ام نذؤي هناف حبصلا ةالص اللا ةالص لكل

 ناو 6 ماقاو نذا ءاش نا رايخلاب وه : ةفئاط تلاقو 6 رفسلا ؟ ةماقالا هيزبحت : دمح

 نع انيور دقو . يروثلا لاق هبو .{ بلاط يبا نب يلع نع كلذ يور . ماقا ءاش
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 نإف ى ميقيو نذؤي : ركب وبا لاق © داعا رفسلا ف ةماقالا يسن اذا : لاق هنا ك دهاجم

 ائيسم ناكو ث ةالصلا ةداعا هيلع نكي مل ةماقالاو ناذألا كرت ولو هيزبي نذؤي ملو ماقا

 رمألا ىلع يدنع جرخي انباحصا لوق يناعم : ديعس وبأ لاق . ةماقالاو ناذألا كرتب

 هنا الا { رذع ببسب الا كلذ كرت نع يهنلاو ، رضحلاو رفسلا يف ةعامجلا يف ناذألاب

 ريصقتلا ىنعم مهقحل رفسلا يف ناذالا ةعامجلا كرت ول هنا ، مهلوق نم يدنع جرخي
 ةعاجلا نم اهل ناذالا كرت يف مهلوق ين فلتخي ؛ يعمف ، حبصلا ةالص ينالا ةداعالاب

 (ةالصلا ةداعإ ينعا) ةداعإ مهيلع ىري ال ضعبو مهيلع ىري ضعبف ث رفسلا يف
 { ةيرقلا يف ناذالا نوعمسي ثيح ناذألا اوكرت اذاو ، مهيلع ةداعإ ال نأ ينبجعيو

 ام هلعلو 5 افالتخا كلذ يف ملعا الف 5 اهريغلو حبصلل تاعامجلاو ناذالا ثيحو
 ين اوناك ةمات مهتالص نا الا ، رفسلاو رضحلا يف فالتخا كلذ يفو ؛ ةداعالاب : لاق

 فلتخي هنا : يعمف رضحلاو رفسلا يف دمعتلا ىلع ةماقالا كرت اماو ، رضحلا وا رفسلا

 يدنع اوناك ةعامج ةداعالا اهكرات ىلع نا ىدنع لوقلا رثكأو ، كلذ يف مهلوق يف

 . ىدارف وأ

 نا ىأر نمو { ميقيف لزنيو ريعبلا ىلع نذؤي ناك رمع نبا نا تبث ؛ هنمو

 روث وباو يروثلاو يعازوالاو كلامو سارخ نب يعبرو هللادبع نب ملاس ابكار نذؤي
 يف جرخي هنا : ديعس وبا لاق . . بكار وهو ميقي ال : كلام لاقو ى ىأرلا باحصاو

 عم نذا هنا ىوري هنا بسحاو . انباحصا لوق نم لوقلا يناعم هبشي ايف اذه ىنعم

 ةعامجلاب ةالصلا غالبا ىلع يدنع جرخي اذهو ، رفسلا ين كلذب رماو ةلي هللا لوسر

 اذه جرخيو ث ةالصلا ىنعمل ضعبل مهضعب فقيل ريسملا دح يف هلعلو ، رفسلا يف
 ميقي ال نا اهيف ينبجعيف ةماقالا اماو ، ةالصلا ىنعم يف موقلا ةحلصم نم يدنع
 موقلا عامجا حالصلا بجوي ىنعم كلذ يف نوكي نا الا ابكار ناك ولو 5 ادعاق

 نب رمع نع انيور دقو ىنعملا اذه ىنعم ىلع كلذب يدنع سأب الف كلذب محل اراعشاو

 اذهو ث مزجاف تمقا اذاو ، لسرتف تنذا اذا : نذؤملل لاق هنا هللا همحر باطخلا

 نامعنلاو روث وبأو قاحساو يعفاشلاو يروثلا لاق هبو ‘ رمع نبا بهذم

 وباو نسحلا نب دمح هابحاص ايه يدنع يذلا ، فيضملا لاق لوقن هبو & هابحاصو
 . ملعأ هللاو فسوي

 مل هلعف اذا هدنع ىنعمل ا اذه بسح ىلع جرحي هنا ؛ يعم : ديعس وب ١ ل اقو
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 ىنعم ىلع جرخي هناو ، رثألا هب ءاج ايك مزجلاف ءاوس ناك اذاو نسحلا يناعم نم جرخي
 نع مزجلا اماو 5 ةءارقلا ىنعم ىلع مالكلا رخآ يف بارعالا تابثا نع لاسرالاو مزجلا
 . اذه ىف اندنع اذكه بارعالا نع ال دملا

 لاق هبو ماقاو نذاف ناسنا نذا دقو ؛ ءاج هنا ةروذحم يبا نع انيور ؛ هنمو

 لجر نذا اذا : يعفاشلا لاقو . ميقي وهف نذا نم لاقي ناك : يروثلا لاقو دمحا

 هريغ ميقيو لجرلا نذؤي نا صخر نممو & موق هيف صخرو ث هللا ءاش نا رخا ماقاو

 لاق . . يزب كلذ لك : ركب وبا لاق . يأرلا باحصاو روث وباو يعازوالاو كلام
 . اذه بسح ىلع اذه يف اعم جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا

 يبعشلا بهذم اذه ث هتماقاو هناذا ريغب يلصي نا هل : ةفئاط تلاق هنمو
 ، رصملا لها ناذا هيزبحي دمحا لاقو { ةمركعو يعخنلاو دهاجمو روذحم يباو دوسالاو

 لوق اذه ث ةماقالا هيفكي : ةفئاط تلاقو © روث وباو ، هباحصاو نامعنلا لاق هبو

 لاقو ةماقالا هيزبحت يعازوالا لاقو © نذؤي ملو ريبج نب ديعس ماقاو نارهم نب نوميم

 . اونذؤي ملو اوماق اذا مهيزجي : كلام لاقو ث ماقا ءاش نا : نيريس نباو نسحلا

 نم : ءاطع لاقو ى ميقيو نذؤي هناف رجفلا يف الا هيزبي : يعخنلاو نيريس نبا لاقو

 نا يلا بحا : ركب وبا لاق : هتتاف ام الا ، ةالصلا ديعي ةماقا الو ناذا ريغب ىلص
 يناعم ىضم دق هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق : هيزبجي لعفي مل نإف ، ميقيو نذؤي

 . اذه بسحب لوقلا

 نذا نيلص املك قاحسا لاقو ، ميقتو نذؤت تناك اهنا ةشئاع نع يور ؛ هنمو
 نهيلع سيل يعازوالاو دهاجم لاق هبو { ةماقالا نهيلع 5 ءاطع لاقو ، نمقاو

 سنا لاقو . معن لاق ؟ ةأرملا ميقتا : هل ليق هنا هللادبع نب رباج نع انيور ث ناذأ

 لاق هبو ، رمع نبا نع كلذ يور 7 ةماقا الو ناذا ءاسنلا ىلع سيل : كلام نب
 ىيروثلاو يرهزلاو يعخنلاو نيريس نبا دمحمو يرصبلا نسحلاو بيسملا نبا ديعس

 : كلام لاقو } دمحمو بوقعيو نامعنلاو روث وباو قاحساو دمحاو يعفاشلاو كلامو
 دقف نلعف ناو ، كلذ نهيلع سيل : ركب وبا لاق . سأب الف نسحف تماقا ناو

 توبث يف فالتخا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق نسحا
 لا : نلقي لوقي ةماقالا نهيلع ىري يذلا لعلو ةماقالا بسحاو ءاسنلا ىلع ةماقالا
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 عم نهيلع نا : ليق دقو ، كلذ ريغ نهيلع سيلو { هللا لوسر ادمحم نا دهشا هلوق
 © نهيلع ناذالا تابثا مهلوق نم ملعا الو { هللا الإ هلإ ال ربكا هللا ربكا هللا ، كلذ

 ؛ يعمو ث هب رم الاو كلذ مازلا ين ةعايجلا ةالصل مهدنع ناذالا ىنعم جرخي امنا هنال

 لاجرلا دنع ةعامجلا نرضحي نا الا نهيلع ةعامج الو ةماقا ال هنا : مهلوق يف جرخي هنا

 نم لضفا ىدارف نهلزانم يف مهلوق ين نهتالصو زئاج كلذف { مهتالصب نيلصيف
 ةعامج نيلصي هنا مهلوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمو { دجاسملا ي ةعامجلا

 نا ةأرملا رمؤت نا ريغ نم لضفف ناذألا اماو 5 ةداعالا نهيلع نا ةضيرفلا يف نهدحو

 هيفو & نسح وهف كلذ نودب تنذا ناف ، اهلزنم نم ىدعت ام اهتوص عفرب ضرحت
 . يدنع لضفلا

 ؟ ةماقا" الو ناذا ريغب هلأ ادرفم هلزنم يف يلصي نا دارا نميف اوفلتخا ؛ هنمو

 يورو ث كلام نب سنا لعف كلذكو هسفن يف ميقيو نذؤي نا هل نا ةفئاط : تلاقف

 ناذا : يعفاشلا لاقو ، يرهزلاو بيسملا نبا لاق هبو ؤ عوكالا نب ةملس نع كلذ

 وبا لاق . هسفن يف ميقيو نذؤي نا يلا بحا ةرم لاقو { ةيفاك مهتماقاو نينذؤملا

 ريغ نم كلذ لعف نإف ، ةعامجلا كرتب انباحصا لوق يناعم ين لجرلا رمؤي ال : ديعس
 يف جرخي رذع نم الإ ةلزنم يف ضئارفلا ةالصو دجاسملا يف هنا ؛ يعمف ببسو رذع
 ىلع نوبحيو ، ةالص لكل لزانملا يف ناذالاب نورمؤي اوناك مهنا مهلوق يناعم ضعب

 © ةعامجلا ىلا جرخيو ، ةالص لكل هلزنم ين نذؤي ناك مهنم اضعب نا ؛ يعمو كلذ
 اولعجا» : لاق هنا ةلي يبنلا نع تبث ذا © ركذلاب هلزنم ةرايع كلذب ديري هنا ؛ يعم

 ركذلاو ةركذتلل هتقو يف لضفلل نذا اذاف «رماقم الو اروبق اهوذختت الو اظح مكتويبل

 . لاجرلا نم رهجلاب عضوم لك يف يدنع نسح وهف

 لاق هبو & دهاجمو سوواطو ءاطع نع كلذ ىور ميقي : ةفئاط تلاقو هنمو

 لوق اذه © ميقي الو نذؤي نا هيلع سيل ةفئاط تلاقو . . ثيللاو كلامو يعازوألا

 . هباحصاو نامعنلا لاق هبو © ةمركعو يبعشلا نع كلذ ىورو . ىرصبلا نسحلا

 كلذف ماقاو نذا ناف هدحو رذعل هلزنم يف ىلص اذا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 نا ملعا الو 5 ةماقالا هيلع نا : انباحصا لوق يناعم يفف نذؤي مل ناو & هب رومأملا

 لدب هيلع نا : مهلوق رثكا يفف ث ادماع كلذ كرت ناف & كلذ كرتب هرمأي ادحا
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 ناك ى ةماقالاو ناذالا عمسي ناك اذا هنا : لوقي اضعب نا بسحا ينا الا ، ةالصلا

 & اهدحا الو ، ةماقالاو ناذالا عمسي مل اذاو ، رذعل ةعامجلا كرت اذا هل رذعا

 كرت نا ةالصلل ةداعالا هيلع نا : انباحصا لوق رثكا يناعم يف جرخي هنا يعمف

 . ادمعتم ةماقالا

 ذخأي ال انذؤم ذختا» : صاعلا نب ورمعل : لاق ةلي هللا لوسر نا تبث ؛ هنمو

 ناذالا ىلع ةرجالا ذخا هركف © ناذالا ىلع ةرجألا ذخا ي اوفلتخاو «ارجأ هناذا ىلع

 : هب ساب ال لاقو & كلام هيف صخرو © يأرلا باحصاو ، نمحرلادبع نب مساقلا

 لاقو ، لاملا تيب نم كلذ ىلع قرولا ذخأب سأب الو هوركم كلذ : يعازوالا لاقو

 : ركب وبا لاق ةلي يبنلا مهس سمخلا ؛ سمخ نم الا نذؤملا قزري ال : يعفاشلا

 . ناذآلا يف ةرجالا ذخا زوجي ال

 : لوقي يعفاشلا ناكف ؛ هلقع ىلع بلغ مث ناذالا ضعب نذأ اذاو ؛ هنمو

 الو هناذا ىلع ينبي : لئاق لاقو { هناذا ىلع ينب ماقا نكي مل ناو ، فنأتسي نأ بحأ

 لمكي ال ، يعفاشلا لاقو ث هناذا ىلع نيبي : روث وبا لاقو . هريغ متي نا يزجي

 مل ناو : يعفاشلا لاق ايك يأرلا باحصا ضعب لاقو الولا ىلع يتأي ىتح ناذالا

 يف سيل نسحلا نباو بوقعيو نامعنلاو يعفاشلا لاقو © هيزجي هناذا ىلع ىضمو لعفي
 . ةماقإ الو ناذأ ديبعلا ىلع هلعف

 ىلع رجالا يف انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاقو
 نا زوجي ال هنا : مهلوق ضعب يفو ةعاطلا نم هنال ىضم ام هبشي ام بسحب : ناذالا

 : مهلوق ضعب يفو { ةليسو وا ةضيرف ةعاطلا كلت تناك © ةعاطلا ىلع ارجا ذخأي

 هيلع بجاوب سيل كلذ نال ث ةعاطلا ىلع ةليسولا ىلع ةرجألا ذخأي نا سأب ال هنا

 جرخ ، دجسملا اذه ةرايع نم همزلي ىنعمل هيلع ابجاو ناذالا نكي مل اذا ، هلمعي نا

 اهب مايقلا مزلي ةعاط ىلع ةرجا ذخا ةزاجا هل مهلوق يف ملعا الو ، فالتخالا ىنعم هيف

 عم كلذ در هيلع ناكو ك هعسي مل كلذ لعف نا هناو ث مز اوللاو & ضئارفلا نم

 هيلع ناكو ، كلذ هعسي مل اهيف فلتخي ال ةيصعم ىلع ارجا ذخا نا كلذكو ث ةبوتلا
 ىلع مامالا هنم ىرجاف لضف هللا لام تيب يف ناك ناو ، مهلوق ىنعم يف ةبوتلا عم هدر

 الف ةماقا وا ناذا نم مالسالا حلاصم نم ءيشب مهمايق يف مهفعض ىنعمل ، نيملسملا
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 لضف امناو ، لضف هيف ناك اذا { هللا لام تيب يف مهل كلذ نأل ؛ يدنع كلذب سأب

 توميو قحلا اهب ءىيجي يتلا ةلودلا ةماقا دعب مالسالا حلاصم ين هللا لام تيب

 . لطابلا اهب
 ث ميغلا تقو ناك اذا : ديعس وبا لاق (فارشالا باتك ريغ نمو) : ةلأسم

 { ةالصلا نم دشأب ناذالل يرحتلا سيلو { نذؤي نا هل ناك ةالصلل نذؤملا ىرحتو

 نم هريغل ةلالد هانعم عقي هناذأب هنأل هنيقي نع الا نذؤي ال هنا : لاق نم لاقو

 ريغ ىلع لد دق ناك ، باوصلا بصي مل ناو ، كلذف لعف اذاف { تاولصلا

 يف ةقث ناك اذا ةجح هنا & ناضمر يف حبصلل هنم ثحلا { نذؤملا ي لاقو ، باوصلا

 . ليق اهف ةنيبلاب الا ، كلذ يف ةجح نوكي ال : لاق نم لاقو ، لوقلا ضعب

 ىلع نوكي نا ناذألا دارا اذا نذؤملا رمأي يذلا (دمحم يبا عماج نمو) : ةلأسم

 قفتا دقف ى حبصلا ةالص يف الا ، ةالصلا تاقوا ين الا ت ذؤي الو 0 ةالصلل ةراهط

 امل ، رجفلا عولط دعب الا نذؤي ال هناف & ناضمر رهش يف الا ، كلذ ةزاجا ىلع سانلا

 امناو ، تاقوالا نوفرعي ال نيذلا ماوعلل ةصاخو ، لكألا نع سانلا عنم نم كلذ يف
 كلذ ي امل ، ناذألاب هتوص عفري نا هل يغبنيو ، نينذؤملا ديلقت ىلا كلذ يف نوعجري

 . ةمايقلا موي هل دهش ناذألاب هتوص هيلا غلب ءيش لك نا ربخل ينو ، لضفلا نم

 نسح نذؤملا نوكي نا راتخي ءاهقفلا ضعب ناك دقو © هل رفغتسي : ليق دقو
 هنا يل خيشلا هركذ دق انباحصا نم نيمدقتلا ءاهقفلا ضعب ناك دقو 0 ايلاع توصلا

 ةلي يبنلا نع سابع نبا نع يورو مدقتلا هركاو انذؤم نوكا نا بغرا ينا : لوقي
 . اهيقف نذؤملا نوكي نا بحتسيو «مكلضفا مكمؤيلو مكرايخ مكل نذؤيل» : لاق هنا

 ينغلب دقو { اهنيشيو اهدسفي امب ةالصلل ميقملا ىلع بحي امب اريصب ، تاقوألاب افراع
 عضوم نع مدقتي نا دارا مث {;© ةالصلا ميقي الجر ىأر هللا همحر بوبحم نب دمحم نا

 يف دكؤي بوبحم نب دمحم نأل ، دجسملا ماما ناك كلذ لعلو ، هكسماف . ةماقالا

 موي نم ةالصلل يدون اذا اونمآ نيذلا اهيأاي» : ىلاعتو كرابت هللا لاق . ةماقالا
 اوزه اهوذختا ةالصلا ىلا مىتيدان اذاو ل : لاقو . يهلا ركذ ىلا اوعساف ةعمجلا
 نا ىلع اوقفتاو & تاضورفملا تاولصلل هب دوصقملا ناذألا نا ىلع اوقفتاو هيابعلو

 ناذا الف ةعامجلا نم ائيش كردا نم نا ىلع اوقفتاو 0 ةماقا الو { هل ناذا ال عوطتلا
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 : مهضعب لاقف مهخاذأب ةالصلاو ، نينذؤملا ديلقت يف اوفلتخاو 5 ةماقا الو ، هيلع

 هللا يضر خيشلا لاق ث نيقيب الإ ىدؤي ال ضرفلا ناو ، ةالصلا تاقوا يف ديلقت ال

 انباحصا نم نيمدقتملا ضعب نع هذخأ نا : لوقي ناك رمع نبا لوق ناك : هنع

 مالسالا لها نال ، ةالصلا تاقوا ين ةجح مهنا ىلا بهذي © سانلا نم روهمجلاو

 يف نونوكي موقلا نا سانلا هيلع ام كلذ ىلع ليلدلاو . ةالصلا تاقوا يف ةجح

 يف وهو . هريغ مامالا نوكي وا 3 مهب يلصيو ميقيو نذؤيف نذؤملا يتأيو دجسمل
 يف نوكت ةأرملا كلذكو { تقولا لوخد لبق مامالا عم هدوعق مدقت دقو مهتعامج

 الو هنوجري ىذلا تقولا لثم يف ناذالا نوعمسي ىمعألاو لجرلا وا © اهلزنم

 عم مهل الو ، كلذ نوعنمي ءاهقفلا دجن الو { نذؤملا ناذأب نولصيف ء هنوركذي

 نم ريثك لاقو ث نينذؤملا ديلقت كرت مهيلع نوطرتشي نيدلا رما سانلا مهميلعت

 نا مهلوق هجوو ث رجفلاو ةعمجلا ةالص تقو لوخد لبق ناذألا ةزاجا : انباحصا

 مل مل : لاق ناف لالب لعف نم ةنسلا ىلع اسايق ةعمجلا درف ، ليلب نذؤي ناك الالب

 نيب قرفلا امو ؟ ةعمجلا متددر ايك رجفلا ىلع اسايق تاولصلا نم ةعمجلا ريغ اودرت

 ةكم يبنلا هبن امل : هل ليق ؟ اهريغو تاعايجلا نم تاولصلا رئاس نم اهريغو ةعمجلا

 الالب نا» : مالسلا هيلع هلوقل هتقو لبق رجفلل ناذالا ةزاجال تبجوا يتلا ةلصلا نع

 الالب نا» : رخآ ربخ يف لاق مث «موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي

 رثكا نال © ةعمجلا ةالص ىف ةدوجوم ةلعلا هذه تناكف «مكبئاغ دريو مكمئان ظقوي

 هيلع لاقف ةلي يبنلا دنع مهتوفت حبصلا ةالص نا ةلي يبنلا مايا يف سانلا ةداع

 كلذكو © قحلي مل تتاف اذا هدنع ةعامحجلاك «بجيلف الالب عمس نم» : مالسلا

 . ملعأ هللاو هريغ وا مونب اهنع سانلا لغتشا اذا ةعمجلا

 الإ ؛ ةالصلا تقو لوخد لبق زوجي ال ناذألا نأ : انباحصال يناثلا لوقلاو

 اذا» : لاق ةفق يبنلا نا كلذو ، يدنع رظنلا هبجوي لوقلا اذهف ، رجفلا ةالص

 دعب الا ناذألا زوجي ال هنا هرهاظ بجوي ربخلا اذهف «ايقأو انذاف ةالصلا ترضح

 اصوصخع هتقو رجفلل ناذالا زاوج ناكو { ةالصلا تقو روضح وهو © تقولا لوخد

 لبق كلذ نع يهن ةالصلا تقو روضح دعب ناذألاب هرما نال © هنع يجن ام ةلمج نم

 . ملعأ هللاو تقولا لوخد

 ىرأ ال ثيح لزنم يف نوكأ : هل تلقف هنع هللا يضر كلام ابا خيشلا تلاسو
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 ؟ هناذأب يلصافأ نذؤي نذؤملا عمساو ، لخدي مل وا لخد تقولا فرعا الو سمشلا

 لدع كلذ عم وهو ث ةالصلا تاقوأب اهيقف دارا هلعلو 0 اهيقف نذؤملا ناك نا : لاقف
 هيقف مسا نال © عروو ةفرعم © نامسا هل عمتجي ناب الا هيقفلا مسا قحتسي ال هنال

 . ملعأ هللاو حدم مسا ١

 ةرشع سمخ ةياورلا هب تءاج ىذلا ناذألا ددع نا تملع ايف انباحصا قفتاو

 . ةملك ةرشع عبس ةماقالاو 0 ةملك

 وباو ، موتكم مأ نباو لالب : ةثالث ةلي يبنلا مايا يف نونذؤملاو ؛ لصف

 نم كلذ هرك مث حبصلا ناذا يف بوانتلاب ميدقلا يف لوقي يعفاشلا ناكو ، ةروذحم

 امأو { ناذالا ةلت يبنلا هملع يذلا وهو { ةلي يبنلا نع وري مل ةروذحم ابا نأل دعب

 هملع امناو ناذألا هملع ةلت يبنلا نكي ملو حبصلا ناذا يف بوثي ناك هنا ىورف لالب

 3 هنع ذخاو هنم عمسو ةلي يبنلا هملع نم ربخب ةقثلاو ، يراصنالا ديز نب هللادبع

 همها ةلي يبنلا نا ، ناذألا ناكو {. ةلي يبنلا ريغ يباحص نع ذخا نمم لوبقلاب ىلوا

 3 سوقانلاب مهضعب راشأف كلذ يف ةباحصلا راشتسا ناك دقو { ةالصلاب مالعالا

 يراصنالا ديز نب هللادبع ىأرف ، كلذ مهمها ىتح مالعالا بصنب : مهضعب لاقو

 رمع نا ىور دقو (الالب هملع) : لاقف & كلذب ةلي يبنلا ربخاف © همانم ين ناذألا

 ريخالا رجفلا علط اذاف { ليلب نذؤي لالب ناكف ، ناذالا ين بؤاثتلا نع الالب ىهن

 دريو مكمنئان ظقويل ليلب نذؤي الالب نا» : ةليبنلا لاقف © موتكم ما نبا نذا

 © ناذألا يف سانلا فلتخاو & «اولصف موتكم مأ نبا ناذأ متعمس اذاف ، مكبئاغ

 لاقو ، روث وباو ينزملا بهذ اذه ىلاو 0 ةيافكلا ىلع ضرف وه : مهضعب لاقف
 نم جتحاو وه نذؤي نا الا ، ةلطاب هتالصف هيف نذؤي مل دلب يف ىلص نم : كلام

 رما دقو ، رفس الو رضح يف ةلي يبنلا هعدي ال ضرفلا نا © ةنس ناذالا نا : لاق

 ناذألاب هرمأي مل امنا هنا & هضرف بابيا ىلا بهذ نم جتحاو © قدنخلا موي الالب

 اهلعف ناك اهتقو تاف اذاف ، ةالصلا بوجوب مالعالا ، ناذالا نال { اهتقو تاوفل

 دق ةأيَي يبنلا نا ةنس ناذألا نا : لاق نم جتحاو ث ناذألاب رمأي مل كلذلف 0 ءاضق

 ضعب يف ةعامج اولصو ث ميقيو نذؤي نأ مهيلع سمشلا تعلط دقو 0 الالب رمأ

 رفسلا يف ضرف ناذالا نا ىلا بهذ نم لاقو ، ةروهشم كلذ يف ةصقلاو © هرافسا

 رفسلا يف هضعب طقسي ضرفلا ناك املف { ايهضرف ضعب طقسي دقو ، برحلاو
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 اهيلع ناك يتلا لاحلا لثم يف طقسي ناذالا نوكي نا ركني مل 5 ةقشملا تقوو برحلاو

 بجي الو ، هضعب طقس دق ضرفلا نا اذهب جتحا نمل لاقي ، رفسلا يف ةلي يبنلا

 هلك رفسلا يف طقس دق موصلا نا : لاق ناف { هنم لدب بوجوو خسنب الإ هلك هطوقس

 ىلإ عجر طقس اذإ موصلا نا : ليق ؟ هلثم ناذألا نوكي نأ الإ تركنا ملف لعفي الف

 وهو ث لدب ىلإ هيف عجريو © همدع دنع طقسي ءاملاب ةراهطلا ضرف كلذكو ث لدب
 باجيإب دحأ لقي مل املف © لدب هنم ديعأ طقس اذإ اضرف ناذألا ناك ولو ، ديعصلا

 تاقوأ فرع دق ةبي يبنلا نا اضيأو ؛ ضرفب سيل ناذألا نأ ىلع لد ناذألا نم لدب

 عنمي هب لاغتشالا ناكل اضرف ناذألا ناك ولو «نيتقولا نيذه نيبام» : لاقو ةالصلا

 ةالصلل دح دق ةلي يبنلا ناك ملف ، تقولا نم ةلي يبنلا هدح يذلا لوألا تقولا نم

 اتقو اهتقو نوكيف { اهب هدح يذلا تقولا ضرف عم ضرف ناذألا نا مث ؟ اتقو

 ؟ ناذألا ضرفب لوقلا نم عنمي ال تركذ ام نوكي نأ تركنأ ميل : لاق نإف 3 ادحاو
 متلق ايك ةالصلا تاقوأ نم تقو اهل نوكي نآ ركني مل ةالصلا لايعأ نم ناك امل هناو

 لكالاو عامجلا هل حيبأ ناك نإو عايجلا نم تقو ناضمر رهش يف هلسغي بنجلا يف

 اهيف اهلعفب رومأم اهب ةرضاح تاقوأ اهل ضئارفلا نا : هل ليق هلك ليللا يف برشلاو

 تقو لوخد لبق حبصلا ةالصل ليللا يف { ةفلتخم تاقوأ يف لعفي ناذألا اندجو مث

 ىرت الأ ، ضرفلا ليبس ريغ هليبس نا انملع راهنلا يف ةالصلا بوجو دعبو { ةالصلا
 © تقو يفاروضحم نكي مل اذإ هلعفبو هب رومأملا ضرفلاو © ليلب نذؤي ناك الالب نأ

 ملعأ هللاو ، هب رومأملا تقولا يف هلعف ىلإ لوصولا هنكمي مل هيلع دبعتملا فقوي ملو
 . قيفوتلا هبو

 ناذألا نا اوعمجا دقو ، روحسلل ناك لالب ناذا نا : ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 اهيلا وعديو اهب ملعي نا زوب الو { اهتقول مالعاو اهيلع ثحو . ةالصلا ىلا ءاعد

 © ضرفب سيل ناذألا نا ؛ يدنع بجوي رظنلاو 0 اهتقو رضحي الو © اهتقو لبق

 «ايكنسا ايكمؤيلو ايقاو انذاف ةالصلا ترضح اذا» : ةلت يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلا
 ىلا هجوت كلذ نا ىلع لد { ةالصلا تزاجل نسألا مدقت ول رغصالا نا ىلع اوعمجا املف
 هملع : ةي يبنلا نا ةروذحم يبا نع يورو . ملعا هللاو ، ضرفلا نود بيدأتلا
 ميقيو نذؤي ناك الالب نا : ةباحصلا نم ةعامج ىورو . ةملك ةرشع عبس ةماقالا
 نيب ةقرفتلل ؛ ةالصلا تماق دق : هلوق دنع ةماقالا يف ديزو ، ىنثم ىنثم
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 . ةماقالاو ناذألا

 © كلذ هل هرك ةراهط ريغ ىلع نذا ناف ةراهط ىلع الإ نذؤي نا نذؤملل يغبني الو
 نأ انببحا تنذأ اذاف ، نذؤت نا ةأرملل سيلو ، دجسملا لخدي نا بنجلل هركي ايك

 توصلا عفرو ، توصلا ضفخب ةرومأم اهنأل نذؤي نمم تسيل اهنال 5 ناذألا داعي

 اليكل كلذك © حبسي لجرلاو ض رما اهانع اذا ةالصلا يف قفصت اها ىرت الأ لاجرلل

 . اهتوص عمسي

 & يلا بحا هناذا ةداعاو ، كلذ ريغب لاغتشا هنال ؛ هناذا ين نذؤملا ملكتي الو

 لجأل رسيا ةفلاخم ناذالا رفاسملا كرت ناو ، رفسلاو رضحلا ين ةماقالاو ناذألاب رمؤيو

 ناذألا عمس اذا ربدي ناطيشلا نا ىوريو . ملعا هللاو رفسلا يف فيفختلا نم هلام

 . لبقا نذؤملا تكس اذاف

 { هناذا داعا تاولصلا لوخد لبق نذا نمو تاولصلا لبق ناذألا زوجي الو

 : اولاق «مكمئان ظقويل ليلب نذؤي الالب نا» : لاق" ةلت يبنلا نع يور اذكه

 ناذا لك نيب نذؤملا سلبيو { ةالصلل ال ث ربخلا يف ةروكذملا ةلعلل ليللاب ناذألاو

 الإ ةالص نيناذا لك نيب ام» : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور امل ، برغملا الا ةماقاو

 . ملعأ هللاو ةلهملا هريغب ينعي «برغملا

 ولو . انيفلاخم ضعب لاق ايك ضرفب اتسيل ةماقالاو ناذألاو ؛ باتكلا نمو

 اتناك ولو ث ةيافكلا ىلع اهنا اندنعو © هسفن ةصاخ يف ناسنا لك اتمزلل اضرف اتناك

 نا انفلاخ نم اتقفاو ايلف & لصم لك ىلع ايههضرف بوجوب لاق نم ايهبجوأل اضرف
 . انلق ام حص ةماقا الو هيلع ناذا ال هتالصب درفنملا

 هيلع ءيش الف ارجا ذخا ناف ؛ ناذألا ىلع ارجأ ذخأي ال نا نذؤملل بحتسيو

 ريغ ين هانيب امب اضوع نآرقلا ميلعتل بجوأ دق ةلي يبنلا نال ؛ ملعملا كلذكو { اندنع

 . ناكملا اذه

 دجسم نذؤم نعو ۔ هللا همحر يلع نب ىسوم نعو ۔ ، باتكلا ريغ نمو
 ىأر ىفو ء هنم كلذ ثدح اذا انذؤم هوذختي نا بحن امف ؟ هناذأب ىلصيا بذكي

 ملعي وهو مهب ىلص اذا كلذكو ، ضقنلا مهيلعف موقب ىلص اذا بنجلا نا نيملسملا
 . ةضقتنم لوقلا رثكا يف مهتالصف © ءوضو ريغ ىلع
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 دنع لاقي ايف ميهاربا نب دمحم هللادبع يبا خيشلا - باتك ريغ نمو ؛ ةلأسم

 دنع كلأسا ينا مهللا» : لاق رجفلا ناذا عمس اذا ةي يبنلا ناكو ؟ برغملا ناذا

 رفغتو يلع بوتت نا كدابع ءاعد تاوصاو كتالص راضحاو كليل رابداو كراهن لابقا

 كلذ لاق نم & كلذ لثم لاق برغملا ناذا عمس اذاو ، ميحرلا روفغلا تنا كنا يل

 ىلا عجر . اروفغم شاع شاع ناو { ديهش رجا هل ناك هتليل وا هموي نم تايف اندنع

 . (عرشلا نايب باتك)

 اذا نيغلابلل ميقيو دجسملل انذؤم نوكي نا زوبي له يبصلا نعو ؛ ةلأسم

 كلذكو © ملتحي ىتح يبصلا نذؤي ال ليق دق هنا : يعم لاق ؟ ناذآلا نسحا

 داسف يل نيبي الف ، ةالصلل هريغ ماقاو ، كلذ لقعي وهو لعف ناف ، يدنع

 نا يغبني مهب وه ماقأ اذا : لاق ؟ مهتالص دسفت له ماقا ناف : تلق ، مهتالص

 نا : ليواقالا ضعب يف نا وجراو © ةدساف مهتالص نا : ليق ام ضعب يف جرخي

 بهذي هلعلو 5 ةقثلا نم الا ةماقالا زوجت ال هنا : ليق هنا يعم كلذو 0 ةمات مهتالص

 ماقا ول هنا : بهاذملاو تالاقملا ضعب يفو ، ةالصلا متت مل ةقث ميقملا نكي مل اذا هنا

 . هل ةالص ال بنجلا نال ؛ ديعب قرف اذهو ، مهتالص تمت هتماقاب اولصو بنج مهل

 . يبصلا نم ةالصلا نوكت دقو

 يضاقلا طخب تدجو : فيضملا لاق _ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 سانلل كلذ ةنابإل ناذألا ريغ ءيشف اهروضح دعب ىلا ةالصلا توبثو ؛ ايركز يبا

 ثحلا نيبو ةالصلا تقو روضح لبق ناذألا نيب هب قرفيو . هنيبي امم مهل هراهظاو
 كلذ نوكي ال ما هازجا ةالصلل بوث لوق يأبو : هل تلق ؟ اهتقو روضح دنع اهيلع

 ايهعضوم ين اهلها عم اهل فراعتي امم اهيلا باث ام : لاق ؟ نيترم ةالصلا ةالصلا هلوقب

 ليق هنا وجرا ام بسح ىلع ىدنع كلذ زاج ثحلا نيبو ناذألا نيب هب قرفي امم

 ثح كلذب ديري ناضمر رهش يف ليللا يف نذؤي يذلاو : هل تلق { هيلا بهذاو
 ناذأ يف ليق دقو : لاق ؟ هعطقي عضوم ىلا وأ هلك ناذالا متي روحسلا ىلع سانلا

 مكمحر هنلا دابع اي ةالصلا : لوقي مث 0 ك هتنا لوسر ادمحم نا دهشاو لا روحسلا
 هيف نيبي اقرف نوكيف ! ناذالا مامت لا عجري مث © اذه نم هل هتلا حتف ام وأ هتلا

 . روحسلل ناذألا
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 ىتح ما لاوزلا لوأ يف نذؤي ؟ لضفا ام دجاسملا يف نذؤي نمعو : ةلأسم

 ىتح ما لخدي ام لوأ رصعلا يف كلذكو تقولا طسوتي ىتح : لاق ؟ تقولا طسوتي

 ىلا سانلا موقيل تاقوألا لوا يف ناذألا هب رومأملا : لاق ؟ كلذ نع يضمي

 . ةراهطلاو ةالصلا

 امناو ، مونلا نم ريخ ةالصلا : لوقي نا بيوثتلا ۔ ءايضلا _ نم : ةلأسم

 © ةالصلا ىلع يح لاق نيح هنأل كلذو ةالصلا ىلا يناث ءاعد هنال ؛ ابيوثت اذه يمس

 ىلا باث : لاقي ؛ هانعم برعلا دنع بيونثتلاو { مونلا نمريخ ةالصلا : لاقف داع مث

 ام رافكلا بوث له إ هنمو . ءازجلا بيوثتلا نوكيو 0 هيلا داع ىا همسج ضرملا

 عجر . كلذ نم باوثلا لعلو : فيضملا لاق رافكلا يزوج يا ، نولعفي اوناك

 . (عرشلا نايب باتك) ىلا

 ثالث وا ةدعق وا ناتعكر ةماقالا لبقو ناذألا دعب بحتسي : ديعس وبا لاق

 يلصيؤ اهيف رظني الو ، دعقي نا لبق اهل ميقي هناف برغملا ةالص الا &= تاحيبست

 . راظتنا اهيف سيل ۔ هنال لضفا

 .نذؤم وأ امامإ نك : ليق هنا ىوري ايف ليق دق : ديعس وبا لاق : ةلأسم

 لضف هل اولاق نذؤملا نأل ؛ ناذألاو ةمامالا لضف كتوفيف ثلاثلا نكت الو ث مامالا

 الو . هتالصب ىلص نم لك لضفو هتالص لضف هل مامالاو © هناذأب ىلص نم لك

 . ائيش لضفلا نم لضف وذ صقني

 دح امو : تلق { كلذل نوهراك هرايعو دجسملا يف نذؤي ال لاقو : ةلأسم

 نم ىتح كلذب نوضار مهنا وا ىضرلا مهتنسلا نم ملعي ىتح نوهراك مهنا ةيهاركلا

 يلصيو نذؤي نأ هل ناك كلذب نوضار مهنا هبلق نأمطا اذا : لاق ؟ ةيهاركلا مهتنسلا

 دجسملا مامال لهف : هل تلق { مهتنسلاب مهنم ةيهاركلا ملعي ىتح هبلق ةنانئمطا ىلع

 اذا ؛ معن : لاق ؟ ناضمر رهش يف مايقلا ةالص موقلاب مؤي دجسملا يف هريغ مدقي نأ

 . كلذ نوهركي ال مهنا اجر

 لك نيب» : لاق هنا :الي يبنلا نع يورو ۔ دمحم يبا ۔ عماج نمو : ةلأسم

 ىلع يرجأف . ملعأ هللاو ةماقالاو ناذألا نيناذألاب ديري «برغملا الإ ةالص نيناذأ
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 . اهتبحص ماودل ناذألا مسا ةماقالا

 نع يور ال & برغملا الإ ةماقاو ناذا لك نيب نذؤملا سلبجمو : باتكلا نمو

 . ملعأ هللاو ةلهملا ينعي «برغملا الإ ةالص نيناذا لك نيب ام» : لاق هنا ةني يبنلا

 ماما ينلعجا هللا لوسر اي تلق : لاق - صاعلا يبا نب نايثع۔ نع : ةلأسم

 . «ارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال انذؤم ذختاو مهفعضاب دتقاو مهماما تنا» : لاق يموق

 الالب رما ةلي هلا لوسر نا يبا ينربخا لاق ةورع نب مشاه نعو : ةلأسم

 : لاق هيبا نع دمحم نب رفعج نع . نذأف ةبعكلا ىلع دعصف { ةكم حتف موي ناذألاب

 رمأ © ةالصلا تناح املف © اولحو ةورملاو افصلاو تيبلاب اوفاطف ةلي هلا لوسر مدق امل

 ادمحم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاقف ، نذؤيف ةبعكلا قوف ىقري نا الالب

 : اولاقو مهراصبأ ىلع مهيديأ اوعضو نوكرشملا كلذ عمس املف ث ةلي هلا لوسر
 اذه اوري مل ذا مهتاومأل انالفو انالف هللا مركا دقل © ةبعكلا ىلع دوسألا ىلا رظني ال

 ىلا يبا عم تقلطنا : لاق ةفينحلا نب دمحم نب هللادبع نع . ةبعكلا ىلع دوسألا

 : لوقي ةلت هللا لوسر تعمس : لوقي هتعمسف ةي هللا لوسر باحصا نم انل رهص

 { يلع بضغف ؟ ةلي هللا لوسر تعمس تنا تلق : لاق «ةالصلاب لالب اي انحرا»

 نا : لاق مهاتا الف برعلا ءايحأ نم يح ىلا بهذ الجر نأ مهثدحي موقلا ىلع لبقأو

 هللا رمأل ةعاطو اعمس : اولاقف & تئش امب مكئاسن يف مكحأ نأ ينرمأ ةلي لوسر

 لوسر ينرمأ : لاقف انءاج انالف نا اولاقف ةلي هلا لوسر ىلا الوسر اوثعبف ، هلوسرو

 ناك ناو ث ةعاطو اعمسف كرما نع ناك ناف & تئش امب مكئاسن يف مكحا نا ةلي هللا

 نم الجر ثعبو ث ةلي هللا لوسر بضغف : لاق & كملعن نأ انببحاف كرمأ ريغ نع
 نم» : ةلي هللا لوسر لاق مث 2 رانلاب هقرحاو هلتقاف نالف ىلا بهذا : لاقف راصنألا

 ينا ىرتأ : لاقف ههجوب لبقأ مث { «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ةبذك يلع بذك

 .انه دمب ةلي هللا لوسر ىلع تبذك

 نونذؤملا» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق يراصنألا هللادبع نب رباج نع

 رفغيو ث يبلملا يبليو ، نذؤملا نذؤي 0 ةمايقلا موي مهروبق نم نوجرخي نوبلملاو

 وأ رجح وأ ردم وأ رجش نم هتوص عمس ءيش لك هل رفغتسيو & هتوص دم نذؤملل
 لثم ، دجسملا كلذ يف هعم يلصي ناسنا لكب نذؤملل بتكيو ، سباي وأ بطر
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 ام ةماقالاو ناذألا نيب ام هتلا هيطعيو { ائينش مهتانسح نم صقني الو ، مهتانسح

 لضفأ وه ام هل رخدي وأ 5 ارش هنع فرصي وأ { هايند ين هل لجعي نا اما 3 هبر لأس

 { هللا ليبس يف همدب طحشتملاك رجألا نم 0 ةماقالاو ناذألا نيب ام هلو { كلذ نم

 مئاقلا رجا لثم هلو ، ديهش ةئامو نيسمخ رجأ لثم هيف نذؤي موي لك يف هل بتكيو
 هلو ث هقفلاو ث نآرقلا عماجو 0 رمتعملاو جاحلا رجأ لثم هلو 0 راهنلاب مئاصلا ليللاب

 © فورعملاب رمأي زم رجا لثم هلو ةضورفملا ةاكزلاو { ةبوتكملا سمخلا ةالص رجا لثم
 مث ، هكي زمحرلا ليلخ ميهاربا ةنجلا نم ىسكي نم لوأو ، ركنملا نع ىهنيو

 مهيلع ةكئالملا مهاقلتو ، نرنذؤملا ىسكي مث ، نولسرملاو نويبنلا مث 5 ةيدمح
 اهلئاحرو . ريرحلا نم نيلأ رضخأ درمز نم اهتمزأ ءارمح ةتوقاي نم بئاجن ىلع مالسلا
 سدنسلا نم ربانم اهيلع & توقايلاو ردلاب ةللكم اهتفاح ث رمحألا بهذلا نم
 نم ةروسا ةثالث دحاو لك ىلعو ، رضخأ ريرح قربتسالا قوف نمو © قربتسالاو
 ردلاب للكم بهذلا مهقانعأ يفو ، ؤلؤل نم راوسو ، ةضف نم راوسو ، بهذ

 مهيبئاجنلو ردلا نم اهكارشو بهذلا نم مهلاعن ، دجرب زلاو درمزلاو توقايلاو

 هل ، سأرلا دعج درمأ باش ىتف اهنم دحاو لك ىلع اهرظن دم اهطوطخ عضت ةحنجأ
 يف باتكلا لوأ يف ةصقلا مامت هلو «رفذألا كسملا اهوشح هسفن يهتشت ام ىلع ةوسك

 . هللا اش نا هعضوم وهو ءزجلا اذه نم بابلا

 فرعت ال تناو © ةالصلل ايدانم تعمس اذإ لضف نب ريشب لاق : ةلأسم

 لاق . تقولا لبق نذؤي هنا ملعي انذؤم نوكي نا الا يلصت نا سأب الف { تقولا

 . تاولصلا تاقوأ ىلع نونومأم ةلبقلا لهأ نأل معن : هريغ

 ءدب نا : ليقو © ةالصلل ناذأ وه ناذألاو رباج يبا باتك نمو : ةلأسم

 اذهب يداني ايدانم ةنيدملاب همون يف عمس ةلي يبنلا باحصأ نم الجر نا ناذألا

 & ناذألا ءدب كلذ ناكو «الالب هملع» : ةلي يبنلا هل لاقف ةلي يبنلا ملعاف ، ناذألا
 ةالصل ناذألا هل بحتسيف رفس يف ناك ناو & ناذأ هيلع نكي مل هدحو ىلص نمف

 . سأب الف لعفي مل ناو ، رجفلا

 ناذأ ريغب اولصي نا مهل زوبيأ ريثك وأ ليلق مهو رفس يف موق نع لئسو : ةلأسم

 © اسأب مهيلع ىرأ الف اونذؤي مل ناو يلا بحا كلذف اونذا ناف ؟رجفلا ةالص ريغ
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 ضعب لاق دق : لاقف ؟ نيدمعتم رفسلا يف رجفلا ةالص ناذأ اوكرت ول تيأرأ : ليقو

 لوقلاب ذخأي نمم انأو ، مهيلع ضقن ال : نورخآ لاقو & ضقنلا مهيلع ءاهقفلا
 { الف ىدارف اماو ، ةعامج نولصي اوناك اذا يدنع اذهو : فيضملا لاق . رخآلا

 . الاح ىلع ةمات مهتالصو

 ةالصل ناذألا نوكي ىتم عيبرلا تلأس : ريشب لاق مشاه لاق : عجر

 عم ةالصلا كرديو © لستغيف بنجلا مئانلا هبتني ام ردق ىلع : عيبرلا لاق ؟ ةادغلا

 نأ وجرأو ناذألا يف مالكلا هركيو ث هيلع ةداعا الف ناذألا نم ائيش يسن ناو © موقلا

 { ملكت اذا ةداعالا هل بحتسي هنا : ىأرلا لهأ ضعب لاق . ملكت اذا هيلع ضقن ال

 بوثب نذأ اذا كلذكو ث ةالصلا كلذ ضقني الف لعف ناف & رهاط وهو الإ نذؤي الو

 . ناذألا الو ةالصلا كلذ ضقني الو 0 هل يغبني الف رهاط ريغ

 نا : ليقو { ةدعق ةماقالاو ناذألا نيب نوكي نأ بحتسيو ؛ هنمو : ةلأسم

 دنع حتفت ءامسلا باوبأ نا : ليقو . ةنجلا ضاير نم ةضور ةماقالاو ناذألا نيب

 موي اقانعا سانلا لوطأ نونذؤملا : ليقو ث ءاعدلا ةباجا ىجرتو ةالصلا ةماقا

 8 ثيداحا كلذ يفو { هلوق ىلع لوقي نا نذؤملا عمس نمل بحتسيو ى ةمايقلا

 . ميظع رجاو & لضفو
 ةالص لاق © ةالصلا ىلع يح نذؤملا لاق اذا : حبسملا لاقو ؛ باتكلا ريغ نمو

 اذا : حبسملا نب دمحم لاق © حالفلا ىلع يح كلذكو : ليقو 0 ةعبتم ةنسو ةضورفم

 . كباجأ نم حلفا دق لاق حالفلا ىلع يح لاق

 الف ةالصلا تماق دق ناذآلا يف لاق نم : ليقو ؛ ةفاضملا ةدايزلا نم هريغ نمو

 عرذ اذاو ، هيلع ةداعا الف ائيش ناذألا نم نذؤملا يسن ناو ، دمعتي الو 5 هيلع ءيش

 . ناذألا فناتسي هناف رهطتو هنع عطقنا مث ناذألا يف وهو فاعر وأ & ءيق نذؤملا

 نعف © ىلصو اهب نذا ناو اهتقو تاف اذا ةالصلل ناذألا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 رمأ سمشلا تقرش ىتح مان نيح ةلت يبنلا نا ةياورلا يفو ، سأب ال هنا نسحلا يبا

 . انلق ام قفاو دقف كلذ حص ناف ، ىلصو ماقأو نذاف الالب

 نذا يذلا ريغ ةالصلا ميقي الو . ىلص دق لجر مهل ميقي نأ زوب الو : ةلأسم

 . هركي كلذو © رذعل الا
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 عمس هنا نسحلا يبا نعو . ةبادلا رهظ ىلع رفسلاب ناذألاب سأب الو : ةلأسم

 كيد برط ايلك { ةكيدلا يرابت نورابتي جولع : لاقف رجفلا عولط لبق نذؤي انذؤم
 الالب ناف ؟ رجفلا عولط دعب الإ ةلي هللا لوسر دهع ىلع ناذألا ناك له 0 اوبرط

 دازو ، كلذ لثم رمع نبا نعو ث ديعي نا ةت يبنلا هرمأف رجفلا عولط لبق ةرم نذا

 : لاقو ربنملا دعصو ۔ مهودق دبعلا نأ الإ هسفن ىلع يداني نا ةداعالا عم هرمأ

 هما كلت مل الالب تيبل

 همد نيبجلا حضن نم لتباو

 عقوم عقي مل هنا ىلع اليلد ةلفغلاب هسفن ىلع ةادانملاو ةداعالاب ةلي يبنلا رمأف

 نا حلاص نب دمحم نب دمحا ركب وبا هيقفلا انربخا دقو : فيضملا لاق . ةحصلا

 دمح هللادبع وبأ يضاقلا هرمأف رجفلا عولط لبق ةليل نذأ يحنملا دمحا نب ىسوم

 . ملع أ هللاو هئوضو ةداعاب ىرسلا ىسيع

 نع ايشاه تلأسو : ناذألا ين ناليغ نب مشاه لاق { ةيشاحلا نم : ةلأسم
 اذا : مشاه لاقو ث اونوكي مل مونلا نم ريخ ةالصلا ناذألا ي لوقي نذؤملا ؛ ناذألا

 . (عسجر) . ةماقالا كلذكو . هنم غرفت ىتح ملكتت الف تنذأ

 هملعي ةقث ىمعألا عم ناك اذا . مصألاو ىمعألا ناذا زوجي ليقو : ةلأسم

 ناذألا داعي نأ انببحأ تنذأ اذاف . اهتماقا الو ح ةأرملا ناذا زوجي الو © ةالصلا تاقوأب

 . (عرشلا نايب باتك) لا عجر . توصلا ضفخب ةرومأم اهنأل

 هتيب ين نذؤي نا هل له دجسم يف نذؤي نكي مل اذا لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ضعب كلذب رمأ دقو ، كلذ هل معن : لاق ؟رجفلا ةالص يف ةالصلاب وعديو

 ؟ هب رمؤت ةنس وهأ : تلق رجفلا ةالصل ناذألا دعب ةالصلاب ءاعدلا نعو 0 ءاهقفلا

 اهلك تاولصلا نأل { ةماقالاو ناذألا نيب ام قرفل هب رمؤي هنكلو ث ةنس هنا ملعأ الف

 زوجي : لاق نم لاقو هريغ نمو ث رجفلا ةالص الإ ، اهتقو ىن الإ اهل ناذألا زوجي ال

 . ملعأ هللاو { ةعمجلا مزلت ثيح اهتقو لبق ةعمجلا ةالصل ناذألا

 لبقتسيا نذؤي نذؤملا ماق اذا ناذألا نع ۔ هللا همحر ديعس ابأ _ تلأسو : ةلأسم

؟ كلذ ين هب رومأملا فيكو ؟ ًالايشو انيمي هنم ءيش يف ههجوب حفصي مأ ؟ هلك هب ةلبقلا



 هنا ليق ام ضعب يفو ث هلك ةلبقلا هب لبقتسي هنا ليق ام ضعب يف هنا ؛ يعم : لاق

 . الاش حمل ا ىلع يحو . انيمي ةالصلا ىلع يح هلوقب حفصي نا هل بحتسي

 هرخاب لبقتسيو انيمي ةالصلا ىلع يح هلوق لوأب حفصي : ليق هنا ؛ يعمو

 6 ةلبقل ١ هرخأب لبقتسيو .ال اش حالفل ا ىلع يح هلوق ل وأب حفصي كلذكو ةلبقل ١

 رمؤي ال كلذ مأ ةماقالاو ناذألا ف هنذأ يف هعبصا لخدي نأ نذؤملل زوجيف : تلق

 الف ةماقالا ين اماو ، لوقلا ضعب يف هب رمؤي هنا بسحاف ناذألا يف امأ : لاق ؟ هب

 . يلا بحأ ةماقالا ف كلذ كرتو 6 كلذ بحأ

 عافترا ين غلابي نذؤملا ين۔ هللا همحر - نسحلا يبأ خيشلا نع دجويو : ةلأسم

 دقو نذؤي نميف تركذو ۔ هللا همحر اضيأ هباوج نمو ، هتوص عفر نم نكمأ امي هتوص

 يأ لعفن نحنف تفصو ام ىلعف ؟ ثحي نأ ناذألا دعب هيلعأ هل نابتساو حبصلا علط

 عولط يف نذأ كلذب رمانو ، علطي مل مأ ناذألا دنع علط حبصلا عولط دعب ثحن

 هب موكحمب همزلي امأو ، حبصلا عولط دنع ثحيف حبصلا لبق الإ © نذؤي مل مأ رجفلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ح ىلوأ راثآلا عابتاو ى هيلع مكحي الف

 يبتوعلا ملسم نب ةملس رذنملا يبأ ىلإ بوسنملا ءايضلا باتك نمو

 هلإ ال نأ دهشي مث { توص يف نيترم لك تارم عبرأ ربكي نأ ، ناذألاو ؛ يراحصلا

 يف ةرم لك © نيترم هللا لوسر ادمحم نأ دهشي مث أ توص يف ةرم لك © نيترم هللا الإ
 يح : لوقي مث { توص يف ةرم لك ث نيترم ةالصلا ىلع يح : لوقي مث & توص
 توص يف ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقي مث ، توص يف ةرم لك ، نيترم حالفلا ىلع

 . نذأ يذلا ريغ ميقي نأ هركيو © هللا الإ هلإ ال : لوقي مث ، دحاو

 له & باحس نم هيف سمشلا ىري ال يذلا مويلا نع هتلأسو ؛ هريغ نمو
 نذؤي نأ اجرو تقولا نذؤملا ىرحت اذإ : لاق ؟ ةعامج اولصيو اونذؤي نأ دجسملا لهأل

 اوداعأ تقولا ريغ ف اولص مهأ كلذ دعب نيبت نإف ©، ةعامج ىلصو نذأ تقولا ىف

 نم دجسملا يف رضح نم ةرواشم نود هيأرب عطقي نأ مامالل سيلو ث اعيمج ةالصلا

 ليقو ثعبملا ثيدح نمو . ىلصو نذأو ةالصلا وه ىرحت دحأ رضحي مل نإف ، سانلا
 همانم يف ىأر ؛ جرزخلا نب ثراحلا نب هبردبع نب ديز نب هللادبع نأ ناذألا ءدب

 رم فئاط ةليللا هذه يف يب فاط ينا هللا لوسر اي : لاق ةبي يبنلا ىلإ ءاجف ث ناذألا
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 ؟ سوقانلا اذه عيبتأ . هللادبع اي : هل تلقف اسوقان لمحي نارضخأ نابوث هيلعو يب
 ىلع كلدأ الفأ : يل لاقف ، ةالصلا ىلإ سانلا هب عمجأ : تلق ؟ هب عنصت امو : لاق

 الإ هلإ ال نأ دهشأ ًاعبرأ ربكأ هللا ربكأ هللا لق : لاق ؟ وه امو : تلق ؟ كلذ نم ريخ

 حالفلا ىلع يح نيترم ةالصلا ىلع يح نيترم هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ نيترم هللا

 عمس املف : لاق . هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا نيترم ةالصلا تماق دق . نيترم

 كنم دحأ هناف هيلإ اهقلأو لالب عم مقف هللا ءاش نإ قح ايؤر اهنا» : لاق ةلي يبنلا

 هتيب ف وهو ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع كلذ عمس لالب اهب نذأ املف «اتوص

 قحلاب كثعب ىذلاو هللا لوسر اي : لاقف ةلي هللا لوسر ىلإ راص ىتح هءادر رجي جرخ

 . «كلذ ىلع هلل دمحلا» : ةلت يبنلا لاقف ! اهنيعب ايؤرلا هذه تيأر دقل ايبن

 ايف دجسملا يف هنا ، يعم : لاق ؟ ةنس مأ ةضيرف ناذألاف : هل تلق : ةلأسم

 روكذم لجو زع هقلا باتك يف ربخ هل دجوي دق هنإ يعمو ، دجسملا ةرايع ين ليق

 . اذه ريغ هلعلو هابعلو اوزه اهوذختا ةالصلا ىلإ متيدان اذإو » : هلوق وهو
 ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا ناذألا رثأ ىلع لاق نم : لاقو . ءاعدلا يف لصف

 لجر هتدعو يذلا دومحملا ماقملا هثعباو ةليضفلاو ةليسولا ادمحم تا ةمئاقلا ةالصلاو

 خيشلا نع تظفح : هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق . باوثلا كلذب هل

 مهللا : لاقي نأ زوجي ال هنأ هللا هظفح ۔ مصألا هللادبع يبأ نب نايثعع دمحم يبأ

 ةملك قحلا ةوعد رخا عضوم يف ليق امل هلك ناذألاب ينعي هنأل ةماتلا ةوعدلا هذه بر

 ةملك مسهمزلاو ل : ىلاعت هلوق ريسفت يف هللا الإ هلإ ال يهو © ىوقتلاو ىدهلا

 مهللا :.:لاق ةنأكف كلذ لاق نم ناو ، كلذ زوجي الف هللا الإ هلإ ال : ليقو ههىوقتلا

 بر وأ © يتاذلا همسا بر هناحبس هللا نوكي نأ زوجي ال اذهف ث هللا الإ هلإ ال بر

 { ةيتاذلا هئايسا عيمجب لزي مل ىلاعت هتلا نأ لبق نم زوجي ال اذهو . ةيتاذلا هتفص

 ةيتاذلا ءاسألا هذه هلو ث ةيتاذلا هتافصب هسفنل افصاو لزي ملو { ةيتاذلا هتافصو

 ءإےسألا هذه هل لزي مل لب ؤ ضارعأو رهاوج نم هريغ هدنع كلانه نوكي نأ ريغ نزم

 اذإف ث ةيتاذلا هتافصو ةيتاذلا هئارسأ عيمجب لزي مل وهو ؛ ةيتاذلا تافصلاو ةيتاذلا

 { رفك اذهف & حصي ال هنأل عىطحغ هتنا الإ هلإ ال بر مهللا : لئاقف كلذك كلذ ناك

 لهأ نم ديحوتلا لهأ ليبس ءىطخغ رفاك لاض الإ هب هوفي الو ، ؤ زوجي الو
 . باوصلاو قحلل قيفوتلا هلأسن هتلاو { ةماقتسالا
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 ىذلا ناذألا نأل ةيسرافلاب ةماقالاو ناذألا زوجي الو ؛ فنصملا باتك نمو

 نا 6 حيرشو نسحلا نعو 6 ةيسرافلا ريغ ةيبرعلاو 6 ةيبرعلاب ةني يبنلا هيلع فقو

 . ةعدب ةيسرافلاب ناذألا

 هلوق ىلإ نذؤي هنا ؛ يعم : لاق ناضمر رهش يف ليللاب ناذألا يف : ةلأسم

 حتف امو هللا مكمحر ةالصلا هللا دابع ةالصلا : لوقي مث 5 هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ
 عولط ناذأو روحسلا نيب اقرف اذه نوكيف ناذألا مامت ىلإ عجري مث { لوقلا نم هل هللا

 ريغ ينفو ، رجفلا عولط دعب الإ زوجي ال ناضمر رهش يف ناذألا نأل ث رجفلا

 . فالتخا ناضمر

 نوملسملا ماقف ةالصلا ىلإ ىدان اذإ ةلي هللا لوسر يدانم ناك : ليق : ةلأسم

 ادجس اعكر مهوأر اذإف ©} اوماق ال اوماق دق : نوقنانملاو ىراصنلاو دوهيلا تلاق اهيلإ

 فذاكلا هللا قرحأ : لاق ناذألا عمس اذإ رجاف ناكو ئ مهنم اوكحضو م اؤازهتسا

 . رانلاب يدوهيلا قرتحاف تيبلا ؟ ةرارش تعقوف رانب همالغ لخدف : ليق

 دمحم نب ميهاربإ نب دمحم هنظ أو & نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : هريغ لاق

 يه اهنأب ريغ ةماتلا ةوعدلا هذه بر دارملا سيلو : لاق ث زئاج هنأ فيفعلا يلاعسلا

 ةالصلا ىلع يح © هدنع ةوعدلا امنإو ؛ هللادبع نب دمحم نب نايثع هيقفلا نع ث هقلا

 . ىضقنا زئاج وهو نييمدآلا مالك نم ايهو حالفلا ىلع يحو
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 ثلاثلا بابلا

 تايحتلاو هيجوتلاو ةماقالاو ناذألاربسفت ىف

 ةالصلا رمأ نم كلذ ريغو

 كرابت هلل ميظعتلا وه ث ربكأ هللا ربكأ هللا لئاقلا لوق ىنعم : دمحم وبأ لاق

 ةثج الب لاعتملا ببكلا هنأب ربكلاب هل فصولاو & كلذب هل ركذلاو ىلاعتو

 يف دجويو : خسانلا لاق { ةلزنملا مظعو ردقلا ربك كلذ يف دارملا امنإو ۔ صخش الو

 © ريبكلا ,هللاو © ربكألا هللاو ربكأ هللا ىنعمو ، نأشلا ريبكلا هنأ ؛ عضوملا اذه ريغ

 الإ ةماقألاو ناذألا يف لاقي ال نكلو 0 دحاو ىنعمب هلك ميظعلا هللاو ليلجلا هللاو

 انركذ ام ىنعمو ، كلذ ىنعم ناك نإو 2 ربكأ هللا مهلوق رثكأ نم نوملسملا هيلع ام

 : رعاشلا لاق ، دحاو

 لجو ل ين او ي رد ا ام كرمعل

 ل و ا ةينمل ١ ودعت انيأ لع

 . فئاخ : لجول ينأ يأ

 : قدزرفلا لاق

 لوطأو زعأ همئاعد اتيب

 ٠ هللا الإ هلإ ال نأ ملعأ ينإ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنعمو « ةليوط ةزيزع يأ

اركذي نأ ميقمللو نذؤملل بحتسي هنا ليق دقو ى ملعب الإ بجت ال ةداهشلا ن ل



 بجت ال ةداهشلا نأل ؛ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : امهلوق دنع ركذلا ارضحيو © ايهبولقب

 دمحم نأ دهشأ : اهلوق دنع كلذكو ، نذؤملل بحتسي هنا : ليق دقو 3 ملعب الإ

 دهشأ ىنعم ليقو : فيضملا لاق . هيف كش الانيقي ايلع كلذ ملعأ ينا ، هللا لوسر

 ىنعمو 7 هاوس ةدابعلا دحأ قحتسي ال وأ هعم يناث ال يأ هللا الإ هلإ ال ىنعمو نيبأ

 كشأ ال يناو © ةحيحص هتلاسر نأ ملعأ ينا ، هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ : هلوق
 وهف ؛ ةالصلا ىلع يح هلوق ىنعمو ز قحلا وهف هللا نع هب ربخأ ام نأو { كلذ يف

 & ردابو عرسأ يأ ؛ ۔ اله يحب ۔لعفلا ىلع ثحت برعلاو { ةالصلا لعف ىلع ثحلا
 : رعاشلا لاق

 اله يح يدانلا انادان نيح

 ؟ لجر اي اله يح لوقن

 يتلا ةيعرشلا ةالصلاو 5 اوردابو اوعرسأ يأ ، لاجر اي اله يحو اعرسأ يأ

 نوملسملا اهلعفي يتلا ةالصلا هذه يه ؛ اهلعف ىلإ ةردابملاب رمأيو اهيلع نذؤملا ثحي
 ةغل نم يح ىنعم ف انيب دق ؛ حالفلا ىلع يح : هلوق ىنعمو . راهنلاو ليللا ف

 براحملا دارم هب انيب يذلا لعفلا ىلإ ةعراسملاو رمألاو ةردابملاو ثحلا هنأ برعلا

 لعلو تيل اولاق ايك ىلوألا ءايلا نوكسب يح بجيف : ليق : فيضملا لاق . هيلع

 . ملعأ هللاو

 مهنم ؛ هوجو ىلع برعلا مالك ين هانعم حالفلاو عرشلا نيب باتك۔ىلإ عجر
 وه ؛ لاق نم مهنمو ؤ ةايحلا وه : لاق نم مهنمو ؤ ةاجنلا وه حالفلا : لاق نم

 هب تملكت امم ، هوجولا هذه ريغ لمتحيو { ةداعسلا ليقو : فيضملا لاق 5 رفظلا
 : رعاشلا لاق ، ءاقبلا حالفلاو حلفلا : دادملا نب دمحم لاق . برعلا
 اوكله موقك انك نئلو

 حلف نم يموقل اي موقل اي يحل ام
 . اقب نم ىأ

 عضاوملا هذه ف رفظلا حالفلا نا ؛ ملعأ هللاو يدنع ىذلاو لمتحيو ؟ عجر

 يأ هينوحلفملا مه كئلوا » : هلوقو هنونمؤملا حلفأ دق : هركذ لج هللا لوقل

 بوجو نع رابخإ ةالصلا تماق دق : هلوق ىنعمو . ملعأ هللاو ٠ مهدارم اورفظ
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 تماق دق : ميقملا لوقي نأ ءاهقفلا ضعب بحتسا دقو { اهلعف ىلإو اهيلإ مايقلا

 ءاهقفلا ضعب بحتسا دقو 5 اهلعف ىلإو 2 اهيلإ مايقلا دوجو نع ارابخإ 5 ةالصلا
 الالب نأ يور كلذكو ث مايقلا لاح يف سانلاو ةالصلا تماق دق : ميقملا لوقي نأ

 ةماقإو { ةماقالا متي ىتح مارحالا ةريبكتب هقبسي ال نأ ةلي يبنلا ىلع طرتشي ناك

 يه ةالصلا ين مامالاو ةالصلا يف سانلا : لئاقلا لوقو 0 اهل سانلا مايق ؛ ةالصلا

 يف مامالا كلذكو ث ةالصلل مهلعف لاح ي مها كلذ يف ةقيقحلاو ةغللا ةعسو 0 زاجم

 . ملعأ هللاو اهل هلعف لاح يف ةالصلا

 هلوق ىنعمو © اذه انمالك نم مدقت ايف هانعم انيب دق ؛ ربكأ هللا ربكأ هللا ىنعمو

 ناذألا ريسفت اذهف ث هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انركذ دنع هنايب ردص دق هللا الإ هلإ ال

 : لجو زع هللا لوق ؛ كلذ ىلع ليلدلا . مالعالا وه ؛ هلل ناذألا ىنعمو {. ةماقالاو

 { ةالصلا تقوب مالعإ ناذألاو ، مهعداو مهملعأ يأ هيجحلاب سانلا يف نذأو ل

 دقو } كانملعأ ىأ هديهش نم انمام كانذأ » : لجو زع هلوق كلذكو 0 اهيلإ ءاعدو

 نم برحب اوننأف » : هلوق كلذكو ءاوس ىلع مكتننآ لقف » : لجو زع هللا لاق
 لاق . ملعأ هللاو اوهتنت مل نا كلذ ىلع نوبراحم مكنا اوملعا يأ همهلوسر و هلل ا

 : يركشيلا ةزلح نب ثراحلا

 ءاسأ اهنيبب انتنذا

 ءاوثلا هنم لعيو وإث بر

 يذلا برعلا ةغل ي هانعم لوسرلاو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؛ السرو ًالاسرا لبالا تءاج دق : مهلوق نم اذخأ هثعبو هلسرأ يذلا رابخألا غلب
 : ارعش . كبر ةلاسر ىأ كبر لسر انإ : ىلاعت هللا لوق ىنعمو .0 ةعباتتم يأ

 مهدنع تهف ام نوشاولا بذك دقل

 لوسرب مهتلسرأ الو رشب

 . ۔ عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

_ ٢٣٩





 عبارلا بابلا

 هيجوتلا ريسفت يف

 كناحبس هيف لصألاو هللا اي كناحبس يأ ؟ كدمحبو مهللا كناحبس ىنعم

 هللا اي هللا اي ؛ مهللا ىنعمو © مهللا كناحبس راصف ءايلا نم ميملا تلدباف هللا اي

 : رعاشلا لاق نيترم

 الل ثداح ثدح امه اذب ينا

 امهللا اي مهللا اي لوقأ

 ناحبس ىنعمو . مظعألا هللا مسا ؛ مهللا : ليقو هللا اي هللا اي لوقأ ىأ

 تافص نمو 0 ةحيبقلا تافصلا نم هب قيلي ال ايع هركذ لجو زع هلل هيزنتلا وه ؛ هللا

 نع ينغلا هناحبسو نيربعملا ف نورسفملا هلحن امم دلولاو ةبحاصلا ذاختا نم نيقولخملا

 : ىشعألا لاق . هريغ ىلإو كلذ لإ ةجاحلا

 هرخف ين ءاج 1 لوق ا

 رخافلا ةمقلع نم ناحبس

 ناحبس : لوقي هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا يبأل تدجوو
 : هلوق ىنعمو . ملعأ هللاو ايهانعم برقي هانلق يذلاو اذهف ، ىلاعت هلل هيزنتلا وه هللا

 قحتسي دحأ ال هنأل ؛ كدمحأو هللا اي كناحبس : لاق هنأك & كدمحأو يأ كدمحبو

 { قاقحتسا ريغب مهيلع لضفتملاو { هدابع ىلع معنملا هنأل هللا الإ ةقيقحلا ىلع دمحلا

 نم نا ايك ، دمجي نأ قحتسم وهف ةليمجلا لاعفألا الإ هريغ ىلإ هنم نكي مل نمو

 نأل ؛ ةكربلا نم كرابت كمسا كرابت ىنعمو © مذي نأ بجي © ةحيبق لاعفأ هل تناك

_ ٤١



 هنأ هيف لصألاو 5 ولعلاو عافترالا نم ، كدج ىلاعتو ىنعمو 3 هركذ نم ىلع ةكرب هللا

 وه ؛ كدج ىنعمو 5 ولعلا قيرط نم ال ، ةلزنملاو ردقلا عافترا وهو ، لاعتف لع
 : ارعش دادم نب دمحم لاق . ةمظعلا

 هيبش نع كبر دج ىلاعت

 ريظن وأ 3 لث
 تنكأ ام ملعي مالعلا وه

 رودصلا جرح نم موقلا رودص

 يذلاو ، نأشلا وه ؛ عضوملا اذه يف دجلا : كلام وبأ خيشلا لاق . عجر

 : رظنلا نب دمحأ خيشلا لاق . ةمظعلا وه ةغللا لهأو & سانلا نم رثكألا هيلع

 ابأ الو دارأ ادج هدج ايف

 مظعلا انبر نم دجلا ىنعم نكلو

 هل نمو بويغلا مالع كرابت
 مدطصيو اعوط ميللا جوم حبسي

 نأ ؛ وهو اذه انمالك نم مدقت ايف هانعم انيب دق ز كريغ هلإ الو : هلوق ىنعمو
 ةي يبنلا ناك . عضوملا اذه ىلإ و كاوسل ةدابعلا قحت ال كلذ ىنعمف ؛ هل قحت ةدابعلا

 باطخلا نب رمع قيرط نم رابخألاو راثآلا تءاج كلذك . ةالصلا ىلإ ماق اذإ هجوي

 كناحبس أدتبا ةالصلا ىلإ ماقأ اذإ ةلي يبنلا ناك : اولاق ةشئاعو دوعسم نب هللادبعو

 ةالصلا حتتفا مث ، كريغ هلإ الو ، كدج ىلاعتو ، كمسا كرابت كدمحبو مهللا

 . مارحالا ةريبكتب

 ا :

 هلإ الو كريغ هلإ الو : لوقي مث ۔ ىلع نب رمع باتك نم ۔ ؛ باتكلاريغ نمو

 بصتنب كريغ هلإ الو زئاجو ث ءارلا حتفب كريغ هلإ الو زوجي الو ؤ ءارلا بصنب كريغ

 يف هجوأ ةعبرأ هيف ؛ كريغ هلإ الو : هريغ لاق . كريغ نم ءارلا عفرو هلإ نم ءاهلا

 ىلع عوفرم كريغو هيزنتلا ىلع لوألا بصنب كريغ هلإ الو وحنلا لهأ دنعو ث ةيبرعلا
 كريغ هلإ الو ثلاثلاو 5 هلإب ريغو ريغب عوفرم هلإ كريغ هلإ الو يناثلاو © هيزنتلا زيح

 يف ءاج ام ءارفلا زاجأو { ةادالا عقوم اهعوقوب كريغ بصنو هيزنتلا ىلع لوالا بصنب

_ ٤٢



 . الإ لحم اهنولجي كريغ بصنو 0 تنأ الإ ف ءاج ام ؛ ىنعم ىلع كربغ

 : ءارفلا دشنأو

 اهنيع ةلهش ريغ اهيف بيع الو

 اهنويع لهش ليخلا قاتع كاذك

 اهبصني ريغو ريغب عفري هلال او هلال ١ عفر ريغ صنب كربغ هل ا الو ٤ عب ارل ١ هجول او

 . تنأ الإ هلإ ال : لاق هنأك & الا لحم اهنولجي

 هيلع ميهاربإ هيجوت انباحصأ دازف ةخسن مضف (عرشلا نايب) باتك ىلإ عجر
 نأ ىلع لدي اذهف ى مارحالا ين حاتتفالا ةريبكت لبق ةالَتدمحم انيبن هيجوت عم مالسلا

 يف هلعجو م ارحال ا ةريبكت دعب هيجوتلا نا : لاق نمف . م ارحال ا ةريبكت لبق هيجوتلا

 همحر _ خيشلا ةديبع وبأ ناك دقو { هلعف يف مالسلا هيلع هيبن فلاخ دقف ث ةالصلا

 هلعف نمم يدنع لافغإ اذهو . مارحالا ةرببكت دعب هيجوتلا زاوج ىري ۔ هنلا

 . ملعأ هللاو

 رطف يذلل يهجو تهجو : هلوق يف هيلع هللا ىلص ميهاربإ هيجوت ىنعمو
 ينرمأ يذلا عضوملا وحن هب تبهذو يهجوب تدصق يأ ؛ افينح ضرألاو تاومسلا

 ينإ { : مالسلا هيلع لاق اك 3 اهقلخ ىأ تاومسلا رطف يذلل : هلوقو ؤ يبر هب

 : هلوق كلذك . هيلإ لصي نأ هرمأ يذلا ناكملا دارأو برلا ركذو هئيبر ىلإ بهاذ

 برعلاو { ايقتسم ينعي افينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو
 ايك ، لؤافتلا ىلع فنحأ ۔ لجرلا جوعا تمس امنإو ؤ ميقتسملا فينحلا يمست

 نم كلهملا نومسي ايكو ، ريصبلا ابأ : ريرضلل نولوقي ايكو { الس غيدللا نومسي
 اهنأش برعلا نأل ، - لأفلا هجو ىلع همسا دضب ءيشلا نومسي ايك { ةزاغملا ضرألا

 امو » : هلوق ىنعمو ، نسحلا لأفلا بحي ناك هنا نالنّق يبنلا نع يور دقو ث لؤافتلا

 نم انأ امو هترتخاو هتدصق يذلا مالسالاب ميقتسم ينأ يأ هي نيكرشملا نم انأ
 . ملعأ تلاو قحلا زنع جاجوعإالاو غيزلا لهأ ينعي ؛ نيكرشملا

- ٤٣





 سم اخا ب ايل ١

 ةذ اعتسال او م ارحال ١ ةريبكت ريسفت ف

 آدتبيو ةالصلا حتفت اهنأل ؛ حاتتفالا ةريبكت يهو ؛ مارحالا ةريبكتب أدبي مث

 لبق الالح ناك ام يلصملا ىلع مرحي اهركذب نأل ث مارحالا ةريبكت تيمس امنإو ث اهب

 ملكتي نأ حلصي ال هذه انتالص نا» : ةلي يبنلا لاق ايك مالكلا مرحي اهب نألو ، كلذ

 «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت» : مالسلا هيلع هلوقو «نييمدالا مالك نم ءيشب اهيف

 اهنم ميلستلا نا ايك ، ةالصلا لوأ مارحالا ةريبكت نأ ىلع ةلالد ؛ هنم لوقلا اذهو

 نم هيلإ بهذ يذلاو © ميلستلاو مارحالا ينرطب اهدقع دق لوقلا اذهب وهف © اهرخا

 مارحالا ةريبكتو © ليلد ىلإ جاتحم هتالص لطبت هيجوتلاو ةماقالا كرت نم نأ انباحصأ

 ربكف كبرو رذناف مق رثدملا اهيأ اي» : ىلاعت هلوق لجو زع هللا باتك نم ضرف
 ناكو . هبايث ين رثدتم مئان ةي يبنلاو ةيآلا هذه هيلع تلزن هنا ليق هيرهطف كبايثو

 لمزملاو 0 هبايث يف عجطضملا هبايث يف يوتلملا مئانلا وه رثدتملاو ةالصلاب هل رمألا ببس
 : انباحصأ لاق «كبرو » : هلوق { هيديب بتحم دعاق وهو { هبايث ين يوتلملا وه
 ماق ةيآلا هذه تلزن امل هنا : نييبنلا نع ةياورلا يفو ؤ مارحالا ةريبكت عضوم اذه

 حاتتفا دنع مارحإلا ةريبكت دعب ةذاعتسالا مث 3 ةرهاط ريغ تناكو 0 هبايث رهطف

 كرابت هتلا لوقل اهعمو ةءارقلا ءاقلت اهتءارق نوكتل اندنع اهعضوم اذهو . نارقلا

 ىأ هللاب ذوعأ ىنعمو « ميجرلا ناطيشلا نم هتناب دعتساف نارقلا تأرق اذإف » : لاعتو

 : رعاشلا لاق ايك هب مصتعاو يوقلا هتناب عنتما

 يذاعتسا كب يراج تنأو

 ذيعتسي راجلاب راجلاو .

_ ٤٥



 ىنعمو ، نيعتسيو ىوقتيو عنتمي راجلاب راجلا نأ ربخأ هنأل ؛ هيلع لدي اذهف
 اذإ ءىشلا طاش : لاقي ى ومسلاو عافترالا بلطو ولعلا وهو ى ةنطيشلا نم ناطيشلا

 : ةغللا لهأ لاقو ، اهوركم ارمأ العف لعف اذإ لجرلا طاشو ؤ هدح نم جرخو عفترا

 لاق 6 لطبو كله طاش : لاقي 6 هكالهو هللا ةمحر نم هجورخ اناطيش يمس

 : برحل ا ةفص ف ىشع الا

 لطبلا انماحرأ ىلع طيشي دقو

 . لعف نزو يف موجرملا وه ؛ ميجرلا ىنعمو

۔ ٤٦ _



 سد اسيل ١ ب ابل ١

 اهيف لاقي امو دوجسلاو عوكرلا ريسفت يف

 : ىلاعت هللا لاق ، ىلاعتو كرابت هلل عوضخلا وه ؛ دوجسلاو عوكرلا ىنعمو

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هل دجسي هللا نأ رت ملأ »
 عوضخلا وه دوجسلا نأ ىلع لدي اذهف سانلا نمريثكو باودلاو رجشلاو لابجلاو
 © ليملا نم ذوخأم هانعم عوكرلا نا : موق لاقو 5 هلثم عوكرلاو { هركذ لج هل

 دنع هباحصأ رمأ ةلي يبنلا نع ةياورلا يفو . ملعأ هللاو ، ىنعم رهطأ يدنع لوالاو

 : تلزن الو & مهعوكر يف اهولعجي نآ همئميظملا كبر مساب حبسف » : لوزن

 وه يذلا ريبكتلا ىنعمو «مكدوجس يف اهولعجا» : لاق هيىلعألا كبر مسا حبس »
 لاق . ريبكتلاب هانعم قح وه : موق لاقو © هركذ لج هلل ميظعتلا وه ؛ ةالصلا يف

 3 رفك دقف ةروص مظع وأ ةثج ىلإ اذهب ركذلا دصق نا : دمحم نب ريشب رذنملا وبأ

 هنأب فصولا امأو . ملعأ هللاو { ةلملا نم جورخلا هايإ هريفكتب دارملا نا ؛ يدنعو

 . ردقلا مظعو ةلزنملا ربك © ريبك
 انمالك نم مدقت ايف ايهانرسف دقف دوجسلاو عوكرلا يف يذلا حيبستلا امأو

 عقي نم ؛ دومحملاو كدمحن انإف دمحلا كل انبر وهف دمحلا كل انبر ىنعمو ث اذه

 . ريثك حيبق رضي رض نم وهو ء دومحملا دض وه 3 مومذملاو & نسح عفنب

 هللا لعف نم ىنعملا نا ءالؤه ريغ دنعو ث هدمح نم هدمح نمل هللا عمس ىنعمو
 هللا عمس نم نأل ءاملعلا هيلع امب هبشأو سفنلا ىلإ برقأ اذهو ى هنم كلذ لبق

 © تاعومسملا عيمجب ملاعلا هنأل هءاعد هنم لبقو هللا باجتسا : ليق دقف ى همالك

_ ٤٧



 نم نوملسملا | هيلع ام ؛ كلذ ىلع ليلدل او & ىلاعتو كرابت اهنم ءيش هيلع ىفخي الو

 . ملعأ هللاو انمحراو انم كلذ لبقا يأ انءاعد عمساو انل عمسا مهللا . مهئاعد

- ٤٨



 عباسلا بابلا

 { هللا ككلم يأ هنلا كايح { هريغل لئاقلا لوقو كلملا وه ؛ تايحتلا ىنعمو

 { دجملا تايحتلا ىنعم : دمحم نب ريشب رذنملا يبأ نع رثألا يف دجويو

 : رعاشلا لاق

 ىتفلا لان ام لك نم

 ةيحتلا الإ هتلن دق

 نمؤملا مالسلا دجملا { تايحتلا : بوبحم نب دمحم لاقو ؛ باتكلا ريغ نمو

 نمحرلا ءايسألا تاكرابملا دجملا وه اذهو ، روصملا يرابلا قلاخلا رابجلا نانملا نميهملا

 مساقلا نب هللادبع ؛ هريغ نمو { تاحلاصلا لامعألا : تابيطلاو © ميحرلا
 : تاكرابملاو ، ةردقلا : دجملاو ، ةمظعلا : تايحتلا : لاقو { ريغصلا ةديبع وبأ

 : ارعش دادملا نب دمحم لاقو & تاحلاصلا لامعألا : تابيطلاو { ءامسألا

 تاكرابملا تايحتلا نا

 تاذلا تافص ىلا اهعجرم
 تاريخلا لمع تابيطلاو

 تابلا يذ . تابهوم . كيلع
 تاودغلاو اسملا ف هلسف

 تاربخ لإ تاربخ كلني

 تاءوسلا نم هللا رفغتساو

- ٤٩



 تافرخزلملا تاومسلا بر

 تايراج نرهزي مجن ب

 تاذلاو رئاحلا ىده اهين

 تاكرابملاو تابيطلا باتكلا ىلل عجر

 نم اهانعم امإو ىنسحلا ءايسألا اهنا : ليق © ةكربلا نم تاكرابملا ىنعمو

 كلذ ىنعم نا : ليق دقو & تاضورفملا تاولصلا نهنإ تاولصلا ىنعمو . ةكربلا

 ىنعمو © يكزلا وه بيطلا نأل ؛ تايكازلا تابيطلا ىنعمو & تاحلاصلا لامعألا

 ىلع هركذ لج هللا نم ةيحتلا وه مالسلاو ث هيلع هنلا نم ةمحرلا وهف يبنلا ىلع مالسلا

 مهضعب نم نيملسملا نيب مالسلاو 3 مهيلع هنم ةماركلاو ةمعنلاو ةمحرلا وهف هقلخ

 © ةمالسلاب ءاعد وهو ، ردصم وهف ًاضيأ مالسلاو { مالسالا ةيحت وهف ؛ ضعب ىلع
 : ارعش دادملا نب دمحم لاقو

 اعيمح ايقسلاو هللا م الس

 تادماهلا رايدلا كلت ىلع

 اسومش اهدهعأ تنك رايد

 تاقرشم ةيحتلاب الال
 انم فارشألا تمض رايد

 :` تايماطلا روجحبلاك ءاملعو

 . امالس تملس ردصم مالسلاو © ىلاعت هلل وه مالسلاو

 مهبطاخ اذإو » : ىلاعتو كرابت هنلا لوق اذه ىلع ليلدلاو ؛ باتكلا ىلإ عجر
 مهحدم امنإو ، مهيلع مهراكنا عم هب نوملسي ال : اولاق همامالس اولاق نولهاجلا

 مهيدؤي ايع فيوختلاو ، مهل ةظعوملاو ، مهيلع هب نوملسي نيذلا مهلوق ىلع هتلا
 مههفس ىلع مهولباقي مل نيملسملا ناو ، ركنم لوقو ةعسو باطخ نم هيلإ مهلهج
 امالس اولاق نيملسملا نا مهلوقو 5 ةيآلا ىنعم لهج نم موقلا هيلإ بهذ ام الإ هلنمب

. ملعأ هتلاو مهلعفو مهلهجل اباوج



 نم اثلا ب ايل ١

 باتكلا ةحتاف ريسفت ىف

 { ةناعتسالا ىنعم ىلع هتلاب وهف هتلا مسب ريسفت ىنعم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ديبل لوقب اوجتحاو 0 هللا وهف هللا مسا : موق لاقف هللا مسا يف سانلا فلتخاو

 : ارعش ةعيبر نبا

 ايكيلع مالسلا مسا مث لوحلا يلإ
 رذتعا دقف الماك الوح كبي نمو

 تافص زم ءالؤه دنع هتلا مساو { هللا ريغ وه الو هتلا وه هنلا مسا : موق لاقو
 اذإ اناو ؛ هتلا ريغ هتلا مسا : موق لاقو ؤ سألا هذهل اقحتسم لزي مل هناو ث هتاذ

 نم قيرف لكلو © ددعلا هيلع عقي ال دحاولاو اددع انتبثا هللا مسا انركذو ٠ هللا انركذ

 زم ذوخأم : موق لاقف هتلا : مهلوق يف اوفلتخاو & هحرش لوطي جاجتحا ءالؤه

 : موق لاقو ث رونلا يف هلولا نم ذوخأم : موق لاقو ث هيلإ هلت بولقلا نأل ؛ ناهلولا

 مهلوق يف ديدشتلا هنم لدباو نيماللا دحأ ايهنم طقساو تففخنف هلألا لصألا يف هنا

 دبعت نم مسا قلطت برعلا تناك كلذلف ةدابعلا هل قحت يذلا اندنع وه هلالاو 5 هللا
 ايهف ؛ ميحرلا نمحرلا امآو © ةدابعلا قحتست اهنا مهنظل ث اهلا اهريغو ةراجحلا نم

 لاقو ث هب هسفن صخ مسا زمحرلا : موق لاقو { لاعتو كرابت هتل نافيطل نايسا

 رمحرلا ىنعم : موق لاقو ، زمحرلاب ىمستي ةيلهاجلا كولم ضعب ناك دق : نورخا

 ؛ ميلعو ملاع : لاقي ايكو ، نامدنو ميدن : مهلوق لثم ايهو دحاو اهانعم ميحرلا

. ملعأ هللاو ، ايحر ىمسي ةمحرلا لعف هنم رثك نم



 بر هلل دمحلا هلوق نا نيملاعلا بر هل دمحلا » : لاعتو كرابت هلوق امأو

 نم نأل © مومذملا دض دومحملاو { دومحم هنأ هوفصي نأل 5 هل مهنم ةدابع نيملاعلا

 ن ا & هنم كلذ هيلع رثك نم ىلع بجو « هناسحإو هيدايأو همعن ترثك

 . هلل دمحلا رثكي

 © كلاملا وه برلاو ، ملاع لك كلام وهف نيملاعلا بر » : هلوق ىنعمو
 ناويحلا سانجأ نم سنج لكو نوماع هعمجو ملاع دحاو ملاع عمج وه نولماعلاو

 برقأ اهنأل ايندلا هذه تيمس امنإو ، ملاع اهيف امب ايندلا نا : ليق دقو ى املاع ىمسي
 تند اهنأل ايندلا هذه تيمسف . راد ايندلاو ث راد ةرخآلا نأل ؛ ةرخآلا نم ىندأو

 هذه تراصف . ايندلا دعب ءيجت اهنأل ةرخآلا تيمس امنإو 5 انيلإ ىندأو برقأ يهو

 : دادملا نب لمح لاق ئ ةرخآلا اهيلت يتلاو ايندلا

 ترخأتو لهاج نم. تند ايند

 نوبطاخلا تبأ ىرخأ

 دري نمف ناترض يرمعل اهو
 كلت هتماس امهادحا

 اهعادخ كلتن ايندلا بلطت ال

 اهبح طرفب تلتق

 تردكو هتصصغ اهنم قاذ زم

 انفلا مس زم هتقسو

 اهقالط

 اهقارف

 اهقاشع

 اهقايرت

 اهقانع

 اهقاذو

 اهقاتشت

اهقالخو



 اهقانش فاخت اسفن تجوزلو

 اللذت ةايحلا لذ ف رغلا

 اهقالخ هسفن يضري هل

 احلاص لمعيو اهتبهأ مزتو
 اهقار ام تأر اذإ نحرفيلف

 هنزوب طعي لاقنلا لمعي نم

 اهقابإو اهعنص كلذف ارشع

 ةعيطم ريغ يمهو نوؤخ يسفن

 اهقانخو ىوشملا ةعواطم يوهت

 : هلوق ىنعمو ث هريسفت مدقت دق ميحرل ا نمحرلا ىنعمو ؛ باتكلا ىلإ عجر

 بر : لاقي ايك هبر وه ءيشلا كلام نأل { نيدلا موي بر وهف هينيدلا موي كلام »

 : نيرسفملا نم موق لاقو 3 ءاوس كلذ لكو ث دبعلاو رادلا كلامو 5 دبعلاو رادلا
 يف هيلع رداقلا ءيشلا كلام نأل نيدلا موي ىلع رداق هنأ ، نيدلا موي كلام ىنعم نا

 ؛ نيدلا مويو . ملعأ هللاو 0 باوجلا وه لوألاو ٠ دجوي ام نيدلا مويو 0 ةقيقحلا

 اكو © نادت نيدت اك : لاقي اك 0 نيدلا ىلع ءازجلا موي هنإ : لاقيو . باسحلا موي

 : ىملس يبأ نب ريهز لاقو . دصحت عرزت

 كدف اننيب تلاحو ورمع نيد ف

 . ضرأ كدفو ورمع ةعاط ف يأ

 كب نيعتسن «نيعتسنالايإ و » { دبعن كل ىنعم «دبعنكلايإ » : هلوق ىنعمو
 «ميقتسملا طارصلا » و { ميقتسملا طارصلا ىلع انلد ياندها » ىنعمو ، كتعاط ىلع
 © هيلع محلدو قحلا ىلإ مهاده دق هللا سيلأ : لئاق لاق نإف ، ميقتسملا قيرطلا وه

 : ليق ؟ انتللد دق ام ىلع انلدو { انتيده دق ام ىلإ اندها : موقو هل مهلاؤس ىنعم ايف

 اودتها نيذلاو ل : هركذ لج هللا لاق اك 0 هب لضفتي امم ةدايزلا بلط ؛ هانعم

 { ةلالدلا وه ؛ ىدهلاو يئده اودتها نيذلا هنلا ديزيو » : لاقو «ئده مهداز
 ينعي مهيلع تمعنأ نيذلا طارص » : هلوق امأو . ليلدلا وه ةغللا يف ةيادهلاو

 باوشلاب لاني يتلا معنلا نم ليضفتلاو مالسالاب مهيلع تمعنأ نيذلا ليبس

_ ٥٢٣



 ىراصنلاو دوهيلا مه همينيلاضلا الو مهيلع بوصغملا ريغ ح : هلوق امأو . ميظعلا

 . ملعأ هتناو مهريسفت ىنعم يف وأ ، نيرسفملا ريسفت اندجو اذكه هئادعأ رئاسو

 اهريبكو اهريغص اهريثكو اهليلق اهلك بونذلاو للزلاو أطخلا نم هتلا رفغتسنو
 . ريسفتلا متو

.7.[



 عساتلا بابلا

 كلذ هبشأ امو تايحتلاو هيجوتلا ريسفت ىف

 ىنعم ليق دقو : هريغ لاق دجملا : لاق تايحتلا لوق نع اريشب تلأس

 : رعاشلا لاق هلل كلملا تايحتلا

 ىتفلا لان ام لكم نم

 ةيحتلا الإ هتلن دق

 وه مالسلاو © ةحلاصلا لامعألا : لاق تابيطلاو © ءايسألا : لاق تاكرابملاو

 كمسا كرابت كلذك 0 ةكربلا يه ؛ هتاكربو 0 ةيدمح يبنلا ىلع هللا نم ةيحتلا

 نم دجلا ؛ هريغ لاق . ظحلا وه دحلاو © ميظعلا وه هللا ناحبسو ، كدج ىلاعتو

 دق معن : هريغ لاق . املسم افينح ، ظحلا وه قلخلا ةفص نم دجلاو ةمظعلا هللا ةفص

 : لاق ىلاعتو كرابت هللا نأل ، اكرابم لاق مث { ايلسمو اجاح : افينح ليقو اذه ليق

 سانلل عضو تيب ل وأ نا» : لاق مث ، اجاح يأ افينح ميهاربإ ةلم اوعبتاف »

 : ليقو هيزنتلا حيبستلا : رثؤملا وبأ لاق . ةيآلا رخآ ىلإ ىدهو اكرابم ةكبب يذلل

 وه : ليقو ث هيزنتلا وه : ليقف © حيبستلا يف فلتخا دق معن : هريغ لاق ميظعتلا

 وحنو ريبكتلل قحتسملاو { ريبكتلاب قحأ هنأ ؛ ينعي ربكأ هللا هلوقو : لاق © ميظعتلا

 ةريبك ةثج وأ ةروص هب ينعي هقلخ نم ربكأ ريبك هنأ ىلإ دصق نا امأو : لاق . اذه

 . كلاه اذهف

 يف لصفلا اذه تدجو : خسانلا لاق هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

٥5 تاجرد عبس : ليق ؟ ةجرد نم ةالصلا يف مك : لئاس لأس نإف & بتكلا ضعب



 يف ةءارقلاو © ةجرد ةذاعتسالاو { ةجرد مارحالاو { ةجرد هيجوتلاو { ةجرد ةماقالا

 نم ةالصلا يف مك : لاق نإف © ةجرد دوجسلاو { ةجرد عوكرلاو { ةجرد مايقلا لاح

 يف ةينلا اماو 0 ةدابعلا ىنعمب ةالصلا يف لوخدلا ةين اماف ث ةريثك تاين لقف ؟ ةين

 & هل هيزنتلاو ث هلل حدملا ىنعمب هيجوتلا يف ةينلا امأو & ضرفلا ءادأ ىنعمب ةماقالا

 يف ةينلا امأو ، هلل صالخالا ىنعمب مارحالا ةريبكت يف ةينلا امأو 5 هنع هابشألا يفنو

 ىنعمب ةءارقلا يف ةينلا امأو 9 ميجرلا ناطيشلا نم ماصتعالاو زرحتلا ىنعمب ةذاعتسالا

 وهو راصبألا هكردت ال ءيش هلثمك سيل دحاو هللا نا اصخش ىري صخشك سردلا

 يف ةينلا امأو ث هلل عوضخلاو عضاوتلا ىنعمب عوكرلا يف ةينلا امأو © ريبخلا فيطللا

 امأو © هللا ىلع ءانثلا ىنعمب تايحتلا ةءارق يف ةينلا امأو ، هلل للذتلا ىنعمب دوجسلا

 امأو © ةالصلا نم فارصنالاو نيكلملا ىلع مالسلا ىنعمب نيميلا ىلع ميلستلا ين ةينلا

 يطعي ام ةينلا ىلع يطعي هئلا نا © نينمؤملل ةمحرلا ىنعمب لايشلا ىلع ميلستلا يف ةينلا

 . دودولا فيطللا هنلا نوعب دوجوملا لصفلا مت © لمعلاو لوقلا ىلع

 يف مك ث هللا ءاش نإ رثألا هيف نوبلاط نحنو 5 هباوج دجأ مل لاؤس هريغ نمو
؟ باحصتسا نم اهيف مكو ؟ جارعم نم اهيف مكو تائاتلا نم ةالصلا



 رشاعلا بابلا

 اهتيدأت ىف ركذي ام نايبو .ةالصلا ةيدأت ةيفيك ىف

 ةالصلل مايقلا دنع ةينلاو لمعلاو لوقلا نم

 ناسنالا دارأ اذإ : لاق ۔ هللا هظفح ۔ هللادبع نب نايثع دمحم يبأ خيشلا نع

 يلص أ : ل اقو . ةلبقلا لبقتس او ى لعن طقسم اهنيب لعجو © هيمدق فص ةالصلا

 . ةلنَتدمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلا ءادأ ةبعكلا البقتسم ةبجاولا ةرضاحلا اذك ةالص

 ربكأ هللا ربكأ هللا : لاق مث =©٨{ هدوجس عضوم لإ رظنو 6 هبلقب اذه لوقي نأ هيفكيو

 مسن يف هللا الإ هلإ ال نا دهشأ © دحاو مسن يف ربكأ هللا ربكأ هللا {ك دحاو مسن يف

 يح ، دحاو مسن يف هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ © دحاو

 ف حالفلا ىلع يح حالفلا ىلع يح ٠ دحاو مسن ف ةالصلا ىلع يح ةالصلا ىلع

 ين ربكأ هللا ربكأ هللا دحاو مسن يف ةالصلا تماق دق ةالصلا تماق دق {ك دحاو مسن

 كناحبس لاق مث © سفنتيل تكس مث © دحاو مسن ف هللا الإ هلإ ال ك دحاو مسن

 كيرحتب - يهجو تهجو ث كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا
 تكس مث ؤ نيكرشملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل ۔ ءايلا

 هنا ملعي امم ةريصق ةفيفخ ةحتف هللا مسا نم فلألا حتفب ربكأ هللا لاق مث ، سفنتيل

 مسا نم لوألا ماللا نكسو © هتالص ضقتنتف ةدعم ةحتفلا لوطي الو فلألا حتف دق

 ةخسن يئو © كنحلا ف ناسللا قبطي ىتح هللا مسا نم يناثلا ماللا ددشو ث هللا

 مل ءاش نإو ض هللا مسا نم يناثلا ماللا دمبو يناثلا ماللا اذه ىلع ةدمب هناسل قلطي

 دازو اهدم نإف ةدودمم ريغ ةمومشم ةريصق ةمض هللا مسا نم ءاملا مضي مث & دمي

_ ٥٧ _



 نم ءايلاو فاكلا نكسو ربكأ نم فلألا حتفو واولا ةدايزل هتالص تضقتنا { اواو

 ةريبكت هذهف هنيبو ءارلا نكس : ليق ايف ةخسن يفو 5 ةدودمم ريغ ةريصق ةحتفب ربكأ
 - هللا همحر ينالهبلا ديز نب يداع نعو . نيملسملا راثا نم انظفح ام ىلع مارحالا

 اذإف ،} لصو فلأب سيل هنأو ، لوصوم ريغ هللا مسا نم فلألا نا : لاق هنأ اضيأ

 ةريبكتلا لصي ال ناو & سفنتي ام ردقب ةتكس تكس كل تفصو ام ىلع ربك

 اهنيب لصفيل تكس مث © ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : لاق مث 5 ةذاعتسالاب

 الف ، نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لاق مث ، ةلمسبلا نيبو

 اذإف ، نيلاضلا غلبي ىتح كلذ يف توكس ال مث ، نيعتسن غلبي ىتح كلذ يف توكس

 نم رسيت ام أرق مث ، كلذ دعب ةءارقب نيلاضلا لصي الو تكس (نيلاضلا الو) : لاق

 اعكار رخ مث ، عوكرلاب ةءارقلا لصي الو ، تكس نآرقلا نم غرف اذإف ، نارقلا

 : لاق لدتعا اذإف © ليلقب لدتعي نأ لبق ىلإ هسأر ءعىطأطي ذم اهأدتبمو 0 ةريبكتب

 نيب اقرفم هيتبكر ىلع هيدي نوكتو 0 اثالث ءايلا كيرحتب . ميظعلا يبر ناحبس

 فك ضرع ردق هيتبكر نيب قرفو ، هطبا ضايب ىريل هندب نم هيدي قلاط هعباصأ
 © هسكني ملو هسأر عفري ملو هقنع دمو ةلبقلا ىلإ هسأر بوصو الدتعم هرهظ ىوسو
 كلذو ، هسفن ءاشتنالا يف اهلاق هدمح نمل هللا عمس لوقي نأ دارأو اثالث حبس اذإف

 اهب أدتبا امل هسأر ائطاطم ىقبي نأ ىلإ مايقلل ءاشتنالا يف ذخأي ذنم اهادتبمو اهناكم

 : لاق هلصفم ىلإ وضع لك عجرو امئاق لدتعا اذإف عطقنا مث 5 هسأر عىطأطي امدنع

 : لاق دوجسلل رورخلل رذئنيح هسأر أطأط مث مئاق وهو اهعطق اذإف & دمحلا كل انبر

 ردق ضرع هدوجس نيبو هنيب ىقبي نأ ىلإ هسأر ءعىطأطي ذم اهادتبمو ربكأ هللا
 اقرفم هيلجر عباصأ فارطأ ىلع رخيو ، ضرألا ي هسأر عضو ىلإ : ليقو ؤ نيعبصأ

 اذإف ، هيتبكر لبق هيدي مدق الاو & كلذ ىلع ردق نإ هيدي لبق هيتبكرل امدقم هيتبكر نيب

 ضرألا ىلع ايهعضو ىلإ ايواه ضرألا ين هيدي قلطأ ضرألا ىلإ اتراصو هيتبكر مدق

 هينذأ ءاذح هيدي لعج دجس اذإف عبرألا مضيلف الإو ، ردق نإ سمخلا هعباصأ اماض

 دمتعي نكلو اهيلع دمتعي الو { ضرألا نم هتهبج نكماو ةلبقلا وحن هعباصأ طسبو

 ىريل هيدي نم اهقلطأو اهيقفرم نيب قرفو ، ضرألا هفنأ فرط عضيو هيدي ىلع

 نم ًَرمل رونس فطخ ول امم هدوجس يف ىناجتو هيذخف نم هنطب قلطأو © هطبإ ضايب
 ىلعألا يبر ناحبس : لاق كل تفصو ايك هدوجس يف لدتعا اذإف ، هدوجس ي هيفابحت

_ ٥٨ .



 حبس اذإف ، دوجسلاو عوكرلاو هيجوتلا يف ءايلا كرحي مل ءاش نإو ث ءايلا كيرحتب
 © ةهبجلاو نامدقلاو ناتبكرلاو ناديلا يهو ةعبسلا ءاضعألا ىلع دجس دقو اثالث

 عباصأ فارطأ مشيو { لعن طقسم ردقايهنيب قرفيو هدوجس يف هيمدق بصنيو
 © فالتخا ةدحاولا همدق عفر ينو ، هتالص ضقتنتف هيمدق عفري الو ضرألا هيلجر

 ف ضرألا ىلع هيمدق رهاظ شرفي الو ، هتالص ضقنتنتف هدوجس يئ هيتبكر عفري الو

 فرط لني مل نمو ©. هتالص تضقتنا ةعبسلا ءاضعألا ىلع دجسي مل نمو ©، هدوجس

 هسأر عفري كل تفصو ايك ىلعألا يبر ناحبس : لاق اذإف ، هل هركي ضرألا هفنأ

 كرحتي ءيش قبي ملو هلصفم ىلإ وضع لك عجر اذإف اهعطق دعق اذإف ، دعقو ةريبكتب
 ادعاق هنوك ذم اهادتبمو ث ةيناثلا يف ذخأ ربكأ هللا : ذئنيح لاق © هدوعق يف هندب نم

 نيتدجسلا نيب انهاه دوعقلا نيكمت : ليقو ، دوجسلل ضرالا ىلع هتهبج عضو ىلإ
 ضرألا نم هسأر قلطي ذنم اهادتبمو 0 ةريبكتب هسأر عفر ةيناثلا دجس اذإف { ةضيرف

 دوجسلا دارأ اذإ ريبكتلا يف هذخاأك . ائطاطم نوكي امب همايق يف لدتعي نأ لبق نأ ىلإ

 لعج هتالص ىلإ ايئاق دوجسلا نم اشتنا اذإف { همايق دح ىف هتءارق نم هغارف دعب نم

 © امئاق يوتسي نأ لبق نم هيلجر عباصأ فارطأ ىلع ايئاق ضهنو . هيتبكر ىلع هيدي

 ىشني الئل هيمدق عيمج خسري نأ دعب الإ امئاق لقتسي الو ضرألا ىلع اعيمج هيمدق تبثو
 قوف همايق يف دادزي الو & لقتسي نأ ىلإ هعباصأ فارطأ ىلع ضرألا هعباصأ نم

 اك امئاق لقتسا اذإف ، هتالص تضقتنا كلذ لعف نإف ، هيلع ىلاعت هللا هقلخ ام

 مظع لك عجر اذإف ، هلصفم ىلإ وضع لك عجريو سفنتي ىتح تكس كل تفصو

 نمحرلا هللا مسب : ذئنيح لاق هلادتعا نم هندب كرحتي قبي ملو هلصفم ىلإ وضع

 كل تفصو امك ةيناثلا ةعكرلل دجس اذإف ث ةيناثلا ةعكرلا يف ةءارقلا ذخأ ميحرلا

 يلي امم رسيألا همدق رهاظ رهظ لعجو رسيألا هكرو ىلع سلجي تايحتلا ةءارقل سلجو
 همدق صمخأ قوف نميألا همدق رهاظو ث ءايسلا يلي امم ارهاظ هنطبو & ضرألا

 { ءاسلا ىلإ رهاظ اهنطابو ضرألا يلي امم نميألا همدق عباصأ رهاظ لعجو ض رسيألا

 ضرألا ىلع هيتبكر لعجو امهنيب اقرفم فك ضرع وأ رتف نم لقأ هيتبكر نيب لعجو
 ىلع هعباصأ نيب قرفو 5 هيتبكر دصق امم هيذخف ىلع اعيمج هيدي عباصأ لعجو 0 اعيمج

 سلجو هعباصأ مضو 5 هيذخف قوف اهلعج ءاش نإو © هيتبكر ىلع ضباقلاك هيتبكر
 هرظن لعجو اهيلع هللا هقلخ يتلا ةسلجلا سلجي لب 5 هينيع الو هيدي عفري ال انكمتم
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 : لاق كل تفصو امك انكمتم سلج اذإف 0 هيتبكر نيب وأ هدوجسو هيتبكر نيب ام

 هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا ىلع مالسلا تابيطلاو تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نا دهشأ . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 قلطي ال هتالص يقاب ماتل ايئاق ضهني نأ دارأ اذإف ، هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 نم هيدي قلطأ الإو ، قاطأ نإ امئاق اهيلع ضهني هنكلو { هيتبكر وأ هيذخف نم هيدي

 قرفو هيتبكر فصو همئاوق زكر مث هيدي عباصأ مضو ضرألا ىلع اهلعجو هيتبكر
 نأ دارأ اذإف ، ةرم لوأ كل تفصو اك هيلجر عباصأ فارطأ ىلع امئاق ضهنو هعباصأ

 فصن يف ريصيو هيتبكر ىلع اهلعجيو ضرألا نم هيدي قلطي ىتح ربكي الف ربكي
 لاق اضهان ضرألا نم هيتبكر قلطأ اذإف ، ضرألا نم هيتبكر قلطأ دقو ث مايقلا
 ةعبارلا عكر اذإف & كلذ كل تنيب دق ام اهرخاو اهادتبم اذهف . ربكأ هللا : ذئنيح

 نيدو ىدهلاب هلسرأ : لاق ةي هلوسرو هدبع ىلإ لصو اذإف تايحتلا ةءارقل سلجو
 ءاعدلا أرق ءاش نإو ، ملس مث ، نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا

 . هتالص يف هايند رمأ ركذي الو ث هترخآ رمأل اعدو هديماحتو نارقلا ءاعد نم رسيت امو

 انيمي هليمي هدسج كرحي الو & الايشو انيمي ههجوب حفص ميلستلا دارأ اذإو ملسي مث
 داكي ىتح ههجوب حفصيو هقنع يولي الو { الايشو انيمي لام ثيح هسأر عم الايشو

 لق ولو ههجوب حفص اهمف كلذ لعفي مل نإو 0 هفلخ ام رظنيو { هبكنم قوف هنقذ
 مالس لاق ميلستلا دارأ اذإف & كل تفصو ام هب رومأملاو { كلذ ىفك ملسو كلذ

 مالس لوقي الو { ردابي ال نكلو 0 الايشو انيمي دحاو مسن يف هللا ةمحرو مكيلع
 يف ميلستلا عطق اذإف ، الايش هللا ةمحرو لوقي مث ، همسن عطقي مث انيمي مكيلع
 كلذ لاق نإو ث مالو فلاب مكيلع مالسلا لوقي الو ، هتالص دسفت مل نيمسن
. كل تفصو ام بحتسن نحنو ، ساب الف



 رشع ىد الا ب ايل ١

 ةوالتلا دنع نارقلاو ةالصلا ىف فوقولا ركذ ىف

 ؛ عضاوم ةعبرأ يف فوقولا : لاق هيلإ ةفاضالاو & عرشلا نايب باتك ريغ نم

 باتكلا ةحتاف طسوأ يفو ، اهدعبو ةذاعتسالا لبقو © اهدعبو مارحالا ةريبكت لبق

 : ينيعلا نايلس نب دمحم خيشلا لاقو ، دمحلا ةءارق دعبو © نيعتسن هلوق دنع

 دمحلا ةءارق دعب مارحالا ةريبكت دعب : لاقف ؟ ةالصلا يف فوقولا عضاوم نيآ هتلأسو

 يف فقي ةلي يبنلا ناكو © دمحلا كل انبر هلوق نم هغارف دعبو . ةروسلا ةءارق دعبو

 تايحتلا لبقو & فقو نيتدجسلا نيبو & اهس دق هنأ نظي ىتح عضاوملا هذه

 فوقو عضاوملا هذه يفف ث دوجسلا نم ماق اذإ ةءارقلا دنعو 0 اهدعبو ؤ،ك فقو

 نارقلا يف فوقولا ركذ 0 اثالث وأ ةحيبست ةفقولا ردق : ليقو 3 هلوق نسحو . اهلك

 © ماتب سيل فقوو ، نسح فقوو مات فقو ؛ هجوأ ةثالث ىلع فوقولا نأ ملعإ
 & هيلع فوقولا نسحي يذلا وه . ماتلا فقولاف { مات الو نسحب سيل حيبق فقوو

 ىده ىلع كئلوا » : ىلاعت هلوقل 3 هب قلعتي امب هدعب نوكي الو 0 هدعب امب ءادتبالاو
 ىلع فقي نا نسحي هنأل ؛ مات فقو اذهف «4نوحلفملا مه كئلوأو مسهبر نم

 ىلاعت هلوقك ماتب سيلو نسحلا فقولاو { هدعب امب ءادتبالا نسحيو ، “نوحلفملا »
 كيلع لقع هلل دمحلا تلق اذإ كنال ؛ نسح اذه ىلع فقولا يهش دمحلا »

 أ ضوفخللاب ءادتبالا حبق نيملاعلا برب تأدتبا اذإو ث ماتب سيلو ، تدرأ ام
 كنأل ؛ ماتب سيل ، نسحف هللا مسب : تلق اذإف © هللا مسا ىلع فقولا كلذكو

هلوقف نسح الو 3 ماتب سيل يذلا حيبقلا فقولاو ضفخلاب ميحرلا نمحرلاب ءىدتبت



 كلذكو ث هتفضا ءيش يأ لإ ملعي ال هنأل ؛ حيبق مسب ىلع فقولاف مسب : ىلاعت

 هلك أشي امم ديري ام لك اذه ىلع ساقيف حيبق نيدلا مويب ءادتبالاو كلام ىلع فقولا

 . ديمحل ١ باتكل ١ نمو ؛ؤ هريغ نمو . ىضقن ا . هللا ءاش ن
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 رشع ن اثلا ب ابل ١

 ةم اتال ١

 ةالصلا رمأ نم اهسيل ةملكب كلذ دعب نم ملكت مث ةالصلا ماقأ لجر نعو

 كلذ م غلبي له 0 . مهتالص دسمت نأ اوفاخ اولص الف ئ ةماقالا اولدبي ملو اولصف

 . مهتالص ضقن ىلع مدقأ 7 لاق ؟ ضقن ىلإ

 : لاق هنأ ةلم يبنلا نع يرور : لوقي هتعمسو : ةلأسم

 : تايبألا هذه ءايضلا باتك ف تدحو و ( هللا وفع اهرخاو هللا ةمحر اهطسوأو هللا

 بيرق ةالصلا لئاوأ ت اقو أ

 نيح هللا لج هللا نم

 ةمحرو يبر ناوضر الوأف

 ةالصلا نا اهطسوأب

 ترخأت ام اذإ وفع اهرخاو

 كيلع فطعت ال كرذحنف

 : ارعش ىنعملا اذه يف دادم نب دمحم لاقو ؛ باتكلا ةيشاح نمو

 ةيده ةالصلا تاقوأ لئاوأ

 نويعلل يف تلج هللا ىلا

 ةمحر جراعملا يذ نم اهطسوأو

 1 امعنب ىلوألا كردت نلو
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ناوضر ةالصلا لوأ»



 هنل هللا نم وفع اهرخاو
 تدعت بونذ نا روفغ وفع

 بئاصم كيلع فطعتال كرذحف
 تلحو ةالصلا كرت ىلع تلاوت

 اهكاردنا يف يتلاو ايتللا نإف
 يتلاو ءايتللا لعف نم كرذحنف

 اهلعفب الإ تاريخلا كردت نلف

 يتلا يهو يتلا يهف اهتاقوال
 اب زرتحاو اهتاقوف ىلع اهمنأ

 تلضو لالضلا تيغاوط ناكم
 اهنا يه ىدملا نايإ دعاوق

 تلجو اناكم تلح دق هللا ىلإ

 ةياده نانجلا باب ىلع تلدو
 تلدو الك تاريخلا ىلع تلدو

 ىضر اهطسوأو رون افواف
 ةبتر غالباو وفع اهرخآو

 دغ يف زوفلا يه ايندلا ين رونلا يه
 ةبهاب اهذخف ىقثولا ةورعلا يه

 هنأش هللا مظع ليلج ماقم

 ةماقملا رادب ابخ اه لاني

 هدحو هلللا ىضر اهيف ابلاط نكف

 ةمحرو رورس نم ىجرتام لنت

 هيبأ نع ىلع نب ىسوم نع زرحم نب ديعس ركذو : ةلأسم . باتكلا ىلإ عجر
 تماق دق لقت مل كنإ هباحصأ هل لاقف ث ةالصلا ماقأ ةديبع ابأ نا : هدج نع
 . ةماقالا دعي ملو ةالصلا تماق دق : لاقف ةالصلا

 نأ لبق رهظلا ةالصل ماقأ الجر نأ : هيبأ نع دمحم رغصألا باتك نم : ةلأسم
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 دقف لاوزلا لعب مارحالا ةريبكت ربك ناك نإف 0 اهلاوز لعب ىلصو . سمشلا لوزت

 . هتالص تزاج

 يف مزجلا بحتسيو ث ىنثم ىنثم ةماقالاو ؛ رفعج نبا باتك نم : ةلأسم
 دوعقلا هيلع لوطي ائيطب ناك هنأل ةيواعم ةماقالا درفأ نم لوا نا : ليقو ؛ ةماقالا

 . ربنملا ىلع

 نمو 6 هيلع ضقن الف ىلص ىتح ةماقالا نم ائيش يسن نمو !؛ هنمو : ةلأسم

 نأ يلإ بحاف ةماقالا ين ملكت نمو ، هدحو داعأ يلصي نأ لبق اهنم يسن ام ركذ

 ةالصلا ىلا ءاج نم ىأرلا لهأ نم لاق نم لاقو ث هيلع ضقن الف ىلص نإو © اهديعي

 : لاق نم لاقو & كلت مهتماقاب ىفتكا ؛ فوفصلا ضقتنت ملو ملس دق مامالاو

 ضعب يلو ؛ هريغ نمو 0 ىلإ بحأ كلذو هتالصل وه ميقيف مهتالص 1 لخدي مل ام

 . دجسملا نم اوجرخي مل ام مهتماقإ هيزبت ليق ام

 ىلصو ادمعتم ةماقالا كرت نم نا : هقفلا لهأ ضعب نع ليقو : ةلأسم
 ٥ ىلإ بحأ ىأرلا اذهو ث ةالصلا كلت لدب هيلع : لاق نم لاقو ، هيلع ضقن الف

 مرحأ ىتح اهلك ةماقالا يسن نا امأو ، هيلع ضقن ال : هللادبع وبأ لاق ةخسن يفو
 ةالصلا يف ناك اذإ : رثؤملا وبأ لاق ةخسن يفو ، هيلع ضقن الف اهيف لخدو ةالصلل

 : ناورم وبأ لاق ۔ ءايضلا باتك يفو : فيضملا لاق ؛ هريغ نمو ، ضقنلا هيلعف

 ىلع ضميلف مرحي نأ دعب ركذ ناو ى مقيلف مرحي نأ لبق ركذ ناف ةماقالا يسن نم نإ

 . هريغ نمو عرشلا نايب باتك ىلإ ى عجر ث هيلع ضقن الو هتالص

 يف وأ دجسملا رهظ ىلع ةالصلل ميقي نذؤملا نعو & يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 . كلذ اوزاجأ دقف دجسملا يف هتماقاب ىلص نمل زوجيأ ةرانملا سأر

 © ةضيرف : ليق دق هنأ ؟ ةنس مأ ةضيرف ةماقالا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 : لاق ؟ هللا باتكب اهضرف تبث نيأ اهضرفب لوقي يذلاف : هل تلق 3 ةنس : ليقو

 وه زوشنلا : اولاقف اوزشناف اوزشنا ليق اذإو » ؛ لجو زع هلوق يف هنإ ؛ يعم
 ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةنس مأ ةضيرف هيجوتلاف : هل تلق . ةماقالا ضرف

 باتك نم هضرف تبثي نيأ ةضيرف هنإ لوقي يذلاف : تلق ، ةنس : ليقو ؛ ةضيرف
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 كبر دمحب حبسف : ىلاعتو كرابت هلوق ؛ يعم : لاق ؟ لجو زع هللا

 . «موقت نيح

 5 ميهاربإ نب دمحم باتك ريغ نمو ، بسحأ ايف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةالصل ميقي نأ يوني هناف هتالصل ةماقالا دقتعيو ةالصلل ميقي نأ نذؤملا دارأ اذإو

 لجر ناك نإف : تلق & تاولصلا نم تناك ام اهب يلصي نأ دقتعا دق يتلا ةعايجلا

 : تلق 0 ال : لاق ؟ ميقي نأ ضقن الك هيلع له ضقنلاو هتالص يف كشلا هبلغي

 . فقوف هجوي نأ هيلع له

 : ليق دقو ، هتالص يف كشلا هانع اذإ ميقي نأ هيلع نا : ليق دقو : هربغ لاق

 يف لخدي وأ مارحإلا ةريبكت زواجي نأ دعب نم اهضقن ىلإ عجرف هتالص يف كش نا
 ، عوكرلا ىلإ زوابي ىتح : لاق نم لاقو { هيجوتلاو ةماقالا ىلإ عجري هنإف ةالصلا

 ء كلذ دمعتي ىتح كلذ دعب ضقنلا ىلإ عجر نإف 3 هيجوتلاو ةماقالا ىلإ عجري مث

 لاقو ،© دحاو فقوم هنأل ؛ ةماقالا ىلإ عجري الو هيجوتلا ىلإ عجري : لاق نم لاقو

 نإف ، ةالصلا نم غرفي مل ام اذهو ، هجوو ماقأ دق هنإف مارحالا ىلإ عجري : لاق نم

 ةداعإلا هيلعف & ببسل اهتداعإ همزل مث ةالصلا كلت غارف ماكحأ هيلع ترج

 لهمي مل ماد ام فالتخالا امنإو ، افالتخا كلذ يف ملعن الو ، هيجوتلاو

 . ةالصلا كلت

 ىلإ يشميو . دجسملا رخا ف ةالصلا ميقي نمع هتلأسو ؛ دمحم يبأ ةروثنم نم

 لوق يفو : لاق ى ةداعالاب هرمأي بوبحم نب دمحم لوق ف : لاق ؟ كلذ هل له عضوم

 . سأب ال ةيواعم يبأ

 ةماقإ دنع حتفت ءاسلا باوبأ نا : ليقو 7 ءايضلا باتك ۔ نم : ةلأسم

 تلاق الإ طق ةالصلا تميقا ام : لاق ىلع يبأ نعو 0 ءاعدلا ةباجإ ىجريو ةالصلا

 مكسفنا ىلع اهومتدقوأ يتلا مكران ىلإ مدآ ينب اي اوموق ؛ مالسلا مهيلع ةكئالملا

 هأبعلو او زه اهوذخت اةالصلا لإ متيدان اذإ و ح : لاعت هلوقو . مكتالصب اهوئفط اف

 دوهيلا تلاق اهيلإ نوملسلا ماقف ةالصلاب ىدان اذإ زانع هللا لوسر يدانم ناك : ليق

 مجه اوأزهتسا ادجس اعكر مهوأر اذإف . اوماق ال اوماق لق : نوقفانملاو ىراصنلاو

 اذه هللا قرحأ: : لاق ث ناذألا عمس نأ دعب رخأت لجر ناكو . مهنم اوكحضو
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 قرتحاو بهتلاف تيبلا يف اهنم ةرارش تعقوف رانب همالغ لخدف : ليق { بذاكلا
 . رانلاب يدوهيلا

 سنأ ناك : ركب وبأ لاق فارشألا باتك نمو ؛ عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 زيزعلادبع نب رمع ناكو © ةالصلا ىلإ ماقو بثو ةالصلا تماق دق ليق اذإ كلام نب

 كلام نب نازعو ةبالق وبأو ةفينح وبأو هللادبع نب ملاسو يضرقلا بعك نب دمحمو
 ءدب لوأ يف ةالصلا ىلإ نوموقي اوناك ، يراخبلاو بيبح نب ناهلسو يرهزلاو
 قحساو لبنح نب دمحأ بهذم وهو . حابر يبأ نب ءاطع لاق هبو . ةماقالا

 نامعنلا لاقو 3 اتقو هيف تقوي ال كلام ناكو ، دجسملا يف مامالا ناك اذإ هيوهار نبا

 تماق دق لاق اذإف حالفلا ىلع يح نذؤملا لاق اذإ فصلا ىلإ اوموقي نأ بجي دمحمو

 مامالاو فصلا يف اوموقي نأ انهرك مهعم مامالا نكي مل اذإو ث مامالا ربك ةالصلا .

 : ديعس وبأ لاق ، ةماقالا نم نذؤملا غرفي ىتح ربكي ال بوقعي لاقو ؤ مهنع بئاغ

 ةالصلا ىلإ مايقلا ىلإ ةعراسملاو متح الو رجح هلك اذه يناعم يف جرخي ال هنأ ؛ يعم

 لاق اذإ ةالصلا ىلإ موقي مومأملا نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ الإ ، لضفلا نم

 دق : لاق اذإ موقي هنأ مهلوق ضعب يفو 5 اهيلع ثح دق هنأل { ةالصلا ىلع يح ميقملا

 ىتح مامالا ميرحت ةريبكت لبق هجوي نأ © ةالصلا ىلإ مايقلا ىفاو اذإو ةالصلا تفاق

 ملو ، لضفلا زاح دقو ث ءيش مامالا ةالص نم هتوفي الو & مامالا ميرحت عم مرحي

 ةعراسملا دارأ اذإ لب & كلذ لبق هقبس هرضي الو ، ءيش اهلضف نم ةالصلا نم هتفي

 . كلذ لثم لضف هل ناك ، لضفلا ىلإ

 : ةرفص وبأ لاقو ءايضلا باتك ۔ نم بسحأ ث ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يف نذؤملا ذخأ اذإو { اهديعي هنأ ةماقالا ين ملكت نم نأ نايفس يبأ نع ظفح هنإ

 © كلذ نع ىهني هنإف ، مالسلا هيلع درف © هيلع ملسف لجر هيلع رم مث ث ةماقالا
 . هتماقإ ضقتنت ال هلعف نمو

 اووتسا : لاقف مهيلع لبقأ مث 2 سانلاب ةالصلا مامإ ماقأ اذإو : ةلأسم

 © مهيلإ ةمحرلا تفرصنا هالوتي نمم ناك نإف ش هالوتي ال نم هءاروو ث هللا مكمحر

 . هفرعي ال نم نع عجرتو ث هفرعي نم ىلإ الإ ةمحرلا فرصنت الو

 اذإف ، جرح هنم كسفن يف نم ةالصلا ماقأف ادجسم ترضح اذإو : ةلأسم
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 . كلذ زئاجف كسفن نيبو كنيب ةالصلا تنأ تمقأ

 اذإ : سدقملا تيب نذؤمل لاق هنأ رمع ثيدح ين۔ ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 عطق ةماقالا يف مذجلا : يعمصألا لاق & مذجاف تمقأ اذإو ، لسرتف تنذأ

 ليق هنمو ، عطقلا وه مذجلاو © عارسالا وه امنإ يشملا يف ماذجالاو © ليوطتل
 : سملتملا لاق . مذجأ ليلا عوطقم

 هفك . عطاق لثم الإ تنك لهو

 امذجأ حبصاف ىرخأ هل فكب

 هيلع لوسرلا لوق بارعالا كرت ال دملا كرت ةماقالا يف مذجلا نأ ىلع ةجحلا

 ةحاصفلاو ، امذج هنع ناذألا توبث عم «مكحصنفأ مكل نذؤي» : مالسلاو ةالصلا

 ٠ بارعالا كرت ال دملا كرت ديري هنا انملع كلذلف ، بارعالاب الإ نوكت ال

 . ملعأ هللاو

 مشاه يبأ نع هل ظفح نمع دايز وبأ ظفح ۔ عرشلا نايب باتك ۔ ىلإ عجر

 يف وهو اهيسن نإو ، هتالص داعأ ىلص ىتح ةالصلا ي ةماقالا يسن نم نأ يناسارخلا
 بوبحم نب دمحم نع ةلأسملا هذه ظفحا : رثؤملا وبأ لاق ؤ دعي مل ىلص ىتح رضحلا

 - همحر ١ هلل ٠.

 هلزنم يف اهب ىلصو نذؤملا نم ةماقالا عاتسا ىلإ تصنأ نم : ليقو : ةلأسم
 لاق . هيلع داسف الف ملكت نمو 2 هللا ركذب الإ ، ةماقالا دعب مالكلا هركيو © هازجأ
 ملكت اذإ اهديعي ال : موق لاقو 0 اهديعي موق 3 لاق كلذ يف فلتو : فيضلل

 . رثكأ لوقلا اذهو ةالصلا رمأ ريغو 7 ةالصلا رمأ يف اهدعب

 ةلبقلا ربدأ اذإف ، ةبعكلا لبقتسم ميقملا ميقيو ۔ عرشلا نايب باتك ۔ ىلإ عجر
 ةماقإب ىلص نم ىلع ضقن الو ، رذع نم الإ هل يغبني الو ، كلذ يف ضقن الف
 ةالصلا تميقأ نمو © ةالصلل ميقملا ينعي ةخسن ينو ، ءوضو ريغ ىلع وهو © ميقملا
 لاق اذإو ، سأب الف دعق نإو © ةالصلا يف لخدي ىتح امئاق نوكي نأ رمؤيف مئاق وهو
 مامالا ناك ناو ث اوفصيلو سانلا مقيلف ، رضاح مامالاو ةالصلا تماق دق : ميقملا

 هلوق يفو هريغ نمو . مامالا موقي ىتح اوموقي الف & ارضاح ةخسن ي رضاحم ريغ
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 انه اه نمو © ةالصلا يف مايقلا : لاق اوزشناف اوزشنا ليق اذإو ج : ىلاعتو كرابت

 . ةضيرف ةالصلا ين ةماقالا نإ : ليق

 ناسنإو ةالصلا ميقي نأ هل زوبأ دجسم يف مؤي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 باتك نمو ، كلذ لعفي ينمسلا بوقعي ابأ تيار دق : لاق ؟ هفلخ يلصي

 هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقت نأ رمؤتو ةماقإ ةأرملا ىلع سيلو ۔ رفعج نبا

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

 هللا : اذه دعب لوقت ليق دقو : هريغ لاق ةالصلل هجوت مث ث هللا لوسر ادمحم نأ

 . هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ

 1 نذؤملا ذخأ دقو ئ دجسملا لخد لجر نعو 0 يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 نوكيو 3 دعقي نأ ميقي ميقملاو دجسملا لخد نمل ءاهقفلا ضعب هرك دقف 0 ةماقالا

 . ةالصلا يف ذخأي نأ ىلإ امئاق

 لإ ههجو لوح مث ٠ ةالصلا ماقأ اذإ ميقملا نعو {© يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نأ الإ ةماقالا ةداعإ هيلع سيلف ؟ ةماقالا ةداعإ هيلع له ىنعم ريغل وأ ىنعمل قرشملا

 ةالصلل ةماقالا ةداعإ هيلع نإ : لاق نم لاق دقف . ةالصلا ىنعم ريغ ين مالكب ملكتي

 ريغ وأ مامالا ميقملا ناك 5 ةمات مهتالص نا : ليق دقف ةماقالا دعي ملو اولص ناو
 ريغ يف مالكلا نم نوكي ايف هانعم جرخي اذه نإ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . مامالا

 . مهنم هريغ ال ةالصلل ميقملا مالك 1 كلذ امتإو ث هللا ركذ وأ ةالصلا يناعم
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 رشع ثلاثلا ب ايل ١

 هيجوتل اظفل ينف

 رمعو دوعسم نب هللادبع قيرط نم ةلت يبنلا نع يور دمحم يبأ عماج نمو
 كدمحبو مهللا كناحبس» : لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك هنا ةشئاعو باطخلا نبا

 ىلإ اومضي نأ انباحصا باحصا راتخاو «كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابت
 رطف يذلل يهجو تهجو مهللا) : مالسلا هيلع ميهاربإ هيجوت هيجوتلا اذه
 ضعبب كلذ يف اودتقا مهلعلو (نيكرشملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاومسلا

 . نيعباتلاو ةباحصلا

 دعب ةالصلا لوأو رفعج نب دمحم باتك ۔ نمو ؛ باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 : ليقو ث كريغ هلإ الو ىلإ لوألا هيجوتلا وه ؛ ةلي يبنلا هيجوتو هيجوتلا ؛ ةماقالا

 ضقن الو © هيلع هللا ىلص ميهاربإ هيجوت يقابلاو & ضقنلا هيلعف ادمعتم هكرت نم
 يف لخد ىتح اعيمج هيجوتلا يسن نإف © هلك هب هجوي نأ ؛ هب رومأملاو ، هكرت نم ىلع
 هيجوتلا كرت ول : ملعلا لهأ ضعب لاقو . هيلإ عجري الو ، هيلع ضقن الف ةالصلا

 هيجوتلا كرت نم ىلع ضقنلا نأ يلإ بحأ لوألا يارلاو © هيلع ضقن الف ادمعتم هلك
 مامالل لاق هنأ يلع نب رهزألا نع انغلبو { نايسنلا يف هيلع ضقن الو © ادمعتم هلك
 ةلا ناحبس : تلق ةالصلاب مامالا ينقبسي نا تفخو تيج اذإ : لاق هنا : ريشب
 نم : ليقو يموقت نيح كبر دمحب حبسف » : هللا لوقل تمرحأ مث ، هدمحبو

 فرع اذإ : لاق نم لاقو ، دجسملا لخد اذإ هيجوتلاب أدب ةعامجلا يف توفلا فلخ
 اذإ هنأ انعمس : مشاه لاق ءايضلا باتك ينو : فيضملا لاق ، فصلا نم هناكم
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 اذإو ث ةلبقلا لبقتسم وهو ، قبسلا فاخ اذإ هجويلف دجسملا لخدو قرشملا نم ءاج

 لاقف ، هجويلو ةلبقلا ةيحان ههجو فرصيلف ث ةلبقلا لبقتسي ال ةيحان نم ءاج

 . هانبتكف . خيشلا لاق ام اوبتكا : حبسم

 ماقو لجر هدارأ يذلا ماقملا كلذ ىلع هقبس نإف : تلق هريغ نمو ؛ عجر

 . ةلبقلا ىلإ ههجو ناك نا هللا ءاش نإ هيلع سأب ال : لاق . هريغ يف وه

 ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس وه ؛ هيجوتلاو ؛ عجر

 افينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو كريغ هلإ الو كؤانث لجو كدجو
 . نيكرشملا نم انأ امو

 راثا يف دجوي : لاق هنأ ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نع انظفح ؛ هريغ نمو

 ىلإ نامزلا لهأ عزفف : لاق { كؤانث لج : لوقي مهضعب ناك هنا ؛ ةميدقلا انباحصأ

 ظفللاو ، رصبلا ةلق نم كلذ لعلو ث رثألا يف ام الإ رظن الب ، ريغب قرحلا اذه كرت

 ىنعملاف ؟ كؤانث لج ىنعم امو : تلقو هريغ نمو ث ىنعملا اذه نأ وجراف { فلتخي

 © هناطلسو هكلمو هتمظعو هتردقب ءايشألا عيمج نع العو لج هنا : كلذ ي هلوق

 كلذكو : تلق 3 هقلخ عيمج ىلعو 5 ءايشألا عيمج نع لج كلذب هيلع ءانثلا كلذو

 لوقي ضعب ث هريغ نمو ، ةمظعلا انه اه دجلا : ليق دق انبر دج : ىلاعت هلوق

 . كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس : هيجوتلا ين

 يراوحلا ىلإ ميهاربإ يبأ باوج نم بسحأ اهف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 شبك نب دمحم ىلإ يباوج يف نيلوقلا دحأ زاوج يف۔ هللا كمحر _ تركذو ، نايثع نبا

 لوق ىلإ اهيف تبهذ ينا هللا كمحر ملعاف يسنو يهجو تهجو : لاق يذلا يف

 تهجو : تلاق ةأرمإ يف خايشألا مايأ يف تعقو ةلأسم تناكو 0 مالسلا هيلع ميهاربإ

 © هركنأ نم كلذ اهيلع ركناف ةأرمإ اهنأل ةفينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو
 تاغل نم زوجي ام ىلع ةالصلا رما لمحت الو هللا لوق اذه يف انعمس امنا : لاقو

 لاق اذإ هيلع ةداعإ ال :. ليق ام ضعب يف جرخي هنا ؛ يعمو : هريغ لاق . سانلا

 . مارحالا لبق هيجوتلا اذه هجويو مارحالا دعب كلذ لوقي عجري الو { يسنو تهجو

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا
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 ةفاضملا ةدايزلا نم هيجوتلا ف

 لاق . هيلع سأب الف ىلصو مرحأ مث ملكت مث هجو نم رقصلا نب نازع نعو
 كرتب ةالصلا ضقن ىأر نم نا : لاق نم لوق ىلع اذهو بسحأ ايف : فيضملا

 اهليلحتو . ريبكتلا اهميرحت» : ةلق يبنلا لوقل . ليلد ىلإ جاتحم مارحالا لبق ام

 . ملعأ هللاو اهدسفي ال مارحإلا لبق مالكلا نأ ىلإ بهذي هلعلف «ميلستلا

 هتالص دسفت الف ةعاس هيجوتلا نع كسمأف ةالصلا تميقأ اذإ نمو : ةلأسم

 ملف افقاو هتوكس يف لواطت وأ تاعاسلا فرعي ناكو ةعاس دعق نإو 0 رمؤي الو كلذب

 . ىلص نكي مل نإ هيجوتلاو ةماقالا ةداعإ بحأف ةالصلا يف نكي

 يذلل يهجو تهجو : هيجوتلا ف ةأرملا تلاق نا : ميهاربإ يبأ نعو : ةلأسم

 باتك ىلإ عجر ۔ . كلذ زئاج هنإ : لاق نم لاق دقف ةفينح ضرألاو تاومسلا رطف
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 رشع سم اخا ب ابل ١

 مارحالا ةريبكت ينف

 : لاق ؟ لدب هيلع له 3 الهاج هيجوتلا لبق مرحي ناك نمع لئسو : ةلأسم
 نأل ؛ هيلع لدب ال : ليقو ، لدبلا هيلع : ليق دقف . كلذ يف فلتخي هنأ ىدنع

 اذهو ، ةالصلا يف هئاطخأ عيمج يف اطخلاو ، نايسنلا ةلزنم لهاجلا لزني اضعب

 لإ عجر مث ١ كلذ ىري ىذلا امأو © هيلع نكي مل هيجوتلا لبق مرحأ ىتح يسن ول

 . لدبلا همزلي ال هنأ الإ ، افالتخا ملعأ الف باتو نيملسملا يأر

 وه ريبكتلاو ؛ ريبكتلاب ةالصلا حاتتفاو } دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 : لاق ةالصلا حتتفا اذإ ناك هنأ وهو 5 الوقو المع ةاليدمحم يبنلا نع ةمألا هتلقن ام

 ركذي رفعج نب دمحم تدجو دقو & صنلا اذه فلاخي نأ ىدنع دحأل سيلو ربكأ هللا

 هنا لجأ هللاو ، مظعا هللا : هلوق لثم ريبكتلا ريغب ةالصلا حتتفا نم نأ ؛ عماجلا يف

 ام . ملعأ هللاو ، صنلا فالخ يدنع اذهو 2 ربكأ هللا : هلوق ماقم موقيو & هيزبجي

 نأ ةالصلا يف لخادلل زاجأ ةفينح ابأ نأل ةفينح يبأ لوق نم بيرق وهف : هلوق هجو
 يف لخد نم لكو هلل ميظعت ؛ ريبكتلا نأب جتحاو هل ميظعت وه امم © ريبكتلا ريغب حتتفي

 زوجي ال : لاقف يعفاشلا امأو © هدنع كلذب ةزئاج هتالصف هلل ميظعت وه امب ةالصلا

 لاق نإف : لاق ثيح رخآ هجو نم فلاخو © هدحو ريبكتلاب الإ ةالصلا حاتتفا
 صوصنملا ريبكتلاب ىتأ هنأل : لاق © ةزئاج هتالصف ربكأ هتلا ناكم ربكألا هتنا : ىلصملا

 داز دقف : هل ليق © زوجي ال : لاق . ريبكلا هتنا ىلصملا لاق ولو ليقف امالو افلا دازو

 نأ لمتحي ريبكلا نأل ؛ زوجي ال : لاقف صوصنملا ريبكتلاب ىتأو 0 ءايو امال اذه
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 باوصلا نع لدع ذإ هنم طلغ اذهو 0 هزوجأ مل كلذلف ى هنم ربكأ هريغو اريبك نوكي

 ف ناك ولف هم ىلاعحلاريبكلا ح : هركذ لج هللا لاق دقو ئ قفاوي ملف © هدقتعا نأ لعب

 نأ ىلع انقفتا دقو { كلذب هسفن مسي مل هل ميظعتلا ةياغ نع روصق هلعل ريبكلا ركذ

 ينومتيأر ايك اولص» : لاق دقو ث ربكأ هللا : لاق ةالضلا حتتفا اذأ ناك ةلي يبنلا

 اذه ؛ رخآلا لاقو . عومسملا نود يئرملا ىلإ هجوتي اذه : ايهدحا لاقف ؛«يلصأ

 لوقب عومسملاو 5 يئرملا مسا هيلع يربي برقلا نأل ، عومسملاو يئرملا ىلإ هج

 قرف ال ى كلذ بجوأ هللا تعمس وأ ئ اذكو اذك لوقب هللا تيأر ينا ‘ لئاقلا

 عومسمل او يئرم ا دنع انقلاخ دقو . عومسمل ا دنع عومسملا مكح ف انيب مهدنع

 . قيفوتلا هللابو

 كرت كحضي مستبم وهو م ارحال ا ةريبكت ف ذخأ ا ذإ يلصم ا نعو : ةلأسم

 مساب وهو مارحالا ةريبكت يف ذخأ دارأ هنأ ؛ هب لوقأ يدلا ا : هريغ لاق كحضلا

 ريبكتل ا دعي ملو & كلذ ىلع ىلصو كحضلا كرت م ارحالا متي ا إ : لبقف 0 كحضي

 .اهم اتب الإ ١ ةريبكتلا متت ١ ةت الو م ارحال ١ ةريبكتب الإ 7 متت ال هن ز ؟ يعمف

 نمحرلادبع لاقو ٠ رثألا نم بسحأ ايف ةفاضلملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 هنأ هجو مث & ربك نمع ةديبع يبأ ىلإ هعفري بوبحم نع ظفحي هنا : حبسملا نبا
 وه فرعيل هتبتك امنإف ڵ كلذ ريغ ىلع مويلا انباحصأ لمع : هريغ لاق . هيلع ضقن ال

 . اهنم راثآلا ضعب يف دجويف ، وه نمع

 ربكو لوطف مارحلا ةريبكت ربك اذإ مامالا نع ۔ خايشألا باتك نم : ةلأسم
 تضقتنا مارحالا ةريبكتب مامالا قبس نمو { سأب الف مامالا لبق غرفف هفلخ لجر

 . عرشلا نايب باتك لإ عجر . هتالص
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 رشع سد اسل ١ ب ايل ١

 م ١ رحال ١ ةريبكت ينف

 ةلي هللا لوسر نأ تبث ؛ ةالصلا حاتتفال ريبكتلا ركذ ۔ فارشألا باتك _ نم

 يبن نع ىتش هوجو نم رابخألا تءاجو (ربكف ةالصلا تمقأ اذإ) : لجرل لاق

 ةالصلل مرحأ نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو . ريبكتلاب ةالصلا حتتفا هنا ةي هللا

 هللادبع ناكف كلذ بوجو ىف اوفلتخاو & اهيف لخاد اهل دقاع هنأ ث ريبكتلاب

 قاحساو روث وبأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو كلامو بويأو سوواطو دوعسم نبا
 ين ملعلا لهأ ماوع لوق ىلع اذهو { ةالصلا حاتتفا ريبكتلا نأ نوري ، نوراه نبا

 مكحلا ناكو ث ريبكتلاب ةالصلا حتتفت ةنسلا نأ نوفلتخي ال ، ثيدحلاو ميدقلا

 يف : لاق هنأ نامعنلا نع بوقعي ىكحو ث هيزجي ريبكتلا ناكم هللا ركذ اذإ : لوقي

 مهللا : لاق نإو ث ريبكتلا نسحي ناك اذإ هئزجي : لاق . هللا الإ هلإ الب حتتفي لجرلا

 { ريبكتلا نسحي ناك اذإ هئزبي ال : بوقعي لاقو © دمحم لاق هبو ث هزبي مل يل رفغا

 هيدي عفرو ؤ ةينلاب ةالصلا حتتفا لجر نع لئس هنا اثلاث الوق يرهزلا نع يور دقو

 ربكو للهف ةءارقلا نسحأ نم نأ نوفلتخي مهملعا الو : ركب وبأ لاق ، هئزبي : لاقو
 هئزج ال لوقي نأ هل مزال : لاق هبهذم اذه ناك نمف ث ةدساف هتالص نا 2 رقي ملو

 ةلي هللا لوسر نا تبث ، اهريغ ةءارقلا ناكم يزجي ال ايك ث هريغ ريبكتلا ناكم

 بوقعيو هباحصأو يعفاشلا ناكف { ةيسرافلاب ةالصلا حتتفي نميف اوفلتخاو : لوقي

 نا : نامعنلا لاق { ةيبرعلا نسحأ اذإ ةيسرافلاب ربكي نأ يزجي ال : نولوقي دمحمو

 هئزجي ال : ركب وبأ لاق ، هئزجي نأ ةيبرعلا نسحي وهو اهأرقو ةيسرافلاب ةالصلا حتتفا

 لاق ام فالخو . هتمأ ةلي يبنلا هب ملع ام فالخو ى هب هللا رمأ ام فالخ هنأل كلذ
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 ؛ يعم : ديعس وبأ لاق © هلاق ام ىلع هقفاو ادحأ نأ ملعن الو ، نيملسملا تاعامج

 & ريبكتلاب الإ مارحإلل ةالصلا حاتتفا زوجي ال هنأ : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ

 ةتباث ةنسو ةمكحم ةضيرف كلذ نأ مهدنع جرخيو ث هللا ركذ نم كلذ ريغب زوبي الو

 اذإ امأو ث اهلوقي نأ اهنسحأ نإ { اهيلع ردق اذإ اهيف فالتخا الو { اهفالخ زوجي ال

 ىلع ردقي مل اذإ ريبكتلا دعبو { اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف كلذ ىلع ردقي مل
 نإو ليلهتلا هللا ركذ نم ريبكتلاب ىنعملا هبشأ جرخي هنأ ؛ يعمف ، ىنعمل يلصملا كلذ

 امم كلذ هابشأو . مظعأ هللاو لجأ هللا : هلوق لثمف © ريبكتلاو ليلهتلا نسحي مل

 © ىنعمل قطي مل وأ ، ريبكتلا ةفرعم مدعأ اذإ ريبكتلا ماقم موقي : ليق هنأ يدنع

 كلذ نسحأ اذإ ةيبرعلاب الإ كلذ زوجي ال هنأ : محلوق ضعب يف جرخي هنا ؛ يعمو

 © يب رع ناسلب ةلي يبنلا هئلا لسرأ كلذبو ةضي رفلاو ةنسلا اهنأل © هل لئاقلا هقاطاو

 اسفن هللا فلكي الف كلذ قطي مل نمل الإ { ةيبرعلا ىلع جرحت هتعيرش عيمجف
 هبشأ ةيسرافلاب ةريبكتف ةيبرعلاب ريبكتلا قيطي ال نأ دعب هنأ ؛ يعمو . اهعسو الإ

 زوجي ال هنإف نآرقلا الإ ةيبرعلاب هلل ركذلا نم هريغ ىلإ ريبكتلا ةلاحا نع يدنع

 يف مزاوللا نم ةعيرشلا عيمج كلذكو هيف داهتجالاو كلذ ميلعت هيلعو ةيبرعلاب الإ
 هيلع : ةفئاط تلاقف حاتتفالا ةريبكت ىسني لجرلا يف اوفلتخاو ؛ هنمو { ةالصلا

 . يروثلا نايفسو كلامو نمحرلادبع نب ةعيبرو ميهاربإو يعخنلا لوق اذه ةداعإلا
 هنع يكحف 7 ناهلس يبأ نب دامح نع فلتخاو { روث يبأو قاحساو دمحأو يعفاشلاو

 : ةفئاط تلاقو © عوكرلا ةريبكت هب ءىزجي : لاق هنأ هنع يكحو { هئزجي ال : لاق هنأ

 مكحلاو ةداتقو يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعس لوق اذه © عوكرلا هئزجي
 هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . حيحص لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق © يعازوالاو

 نم قافتالا ىنعم هبشي ام ىنعمب لوألا لوقلا ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي

 يف اوفلتخاو ؛ هنمو ث نايسن الو دمع ىلع مارحالا ةريبكت كرت ءىزجي ال هنا مهلوق
 نع انيورو ى هئزبجي : ةفئاط تلاقف ةدحاو ةريبكت ربكف اعوكر موقلا كردي لجرلا

 نسحلاو حابر يبأ نب ءاطعو بيسملا نبا ديعس لاق هبو ،تباث نب ديزو ورمع نبا

 تلاقو ، يروثلا نايفسو مكحلاو نارهم نب نوميمو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا
 دامح لوق اذه ، عوكرلا ةريبكتو حاتتفالا ةريبكت نم ةريبكت الإ هئزبجي ال : ةفئاط

 ؛ يعفاشلا لاق هبو ، نيتريبكت ربكي : زيزعلادبع نب رمع لاقو ، نايلس يبأ نبا

_ ٧٨ _



 : ديعس وبأ لاق . قاحسا لاق هبو 3 هدنع هئزج حاتتفالا اهب يوني ةريبكت ربكي نأ

 دري مل نايسنلا ىنعم ىلع ةريبكت ربك نا هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم

 مدقتل تبثي مارحالا نا لوقي نم لوق ىلعف فالتخالا ىنعم عوكرلا الو مارحالا اهب

 © نايسنلا ىلع ةالصلا ريبكت نم ةريبكت كرت دسفي ال هنا : لوقي نم لوقو ث ةينلا

 { ةينلا فرصي مل اذإ ، مارحإلا ةريبكت تعقو دق هنأل ةالصلا متتو هئزجي هنإف

 ءىزجي ال هنأ : لوقلا ضعب يفف عوكرلا ةريبكت كرت دسفي الو ، اهريغ يوني وأ
 ىلع ناك نإو . نايسنلا دنع لوألا لوقلا ينبجعيو © ىضم ام ىنعم ىلع ةنيبلاب الإ

 كلذ لطبي هنأ يدنعف ؛ كلذل ركاذ وهو مارحإلا ةريبكت ىلإ دصقي ملو نايسنلا ريغ

 ةريبكت نايسنلا ىلع هل تبث ولو ث ةينلا ريغ ىلع اذه يدنع جرخيو 3 هتالص نم

 هذه ربك وه نإف © ةدساف هتالص نأ ؛ دمعلا ىلع عوكرلا ةريبكت كرت ىلع مارحالا

 ىلع الإ مهلوق ىنعم يف ةمات هتالص نأ يدنعف 0 اهب عكرو مارحإلا اهب دي ري ةريبكتلا

 . هتالص تدسن ادمعتم وأ { ايسان ةالصلا ريبكت نم ةريبكت كرت اذإ : لوقي نم لوق

 هل تبثي الو { اليحتسم مهلوق ىنعم يف ناك مارحإالاو عوكرلا اهب ديري اهربك نإو
 لوق يف ةدساف يدنع هتالص تناك عوكرلا ةريبكت اهب دارا ناو © اذه الو 0 اذه

 رفعج نب باتك نم ؛ هريغ نمو { مارحإلا ةريبكتب الإ ةالصلا موقت ال : انباحصأ
 «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهمي رحتو روهطلا ةالصلا حاتفم» : لاق هنأ ةلت يبنلا نعو

 ةريبكتو ، تفرصنا دق يأ سانلل نذا ميلستلاو ، ةالصلا يف لخد دقف ربك اذإ ينعي

 مامالا لبق اهربك نإو { ةدساف هتالصف ادمعتم وأ ايسان اهكرت نمف 0 مارحالا

 ةريبكت ربكي الف ربك اذإ عمسي ملو مامالا فلخ ناك نم : ليقو ث ةدساف هتالصف

 مامالا نم عمسي مل نم : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو { مامالا عكري ىتح مارحإلا

 فلخ نم عمس اذإ اًرحت ينعي ؤ مجعألاو © مصألا سانلاب عىزجي مارحالا ةريبكت

 ةريبكت وه ربك مامالا فلخ نمم كلذ فرع وأ { مارحيالا ةريبكت اوربك مامإلا

 لاق ملسم نب ةملس رذنملا يبأ ىلإ بوسنملا ءايضلا باتك _ نمو 2 مارحإلا
 : انباحصأ ضعب لوق يف مارحإلا ةريبكت مامالا نم عمسي يذلا : مصألا دمحم وبأ
 قفاوي : ضعب لاقو ح مرحأ اومرحأ دق مهأ هيأر ىلع بلغ اذإف { سانلا سجهتي هنأ

 نأ ينبجعيو ؛ هريغ نمو ث مامالا مارحإ ىلع لدتسيل مامالا مرحأ اذإ هكرحي اناسنا
 . (عجر) ملعأ هللاو نيعيمج امرحي نأ لبق هكرح
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 هللا : لاقف ةالصلل مرحأ نميف ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم

 © ةنسلا فلاخ هنأل ضقنلا هيلع فاخأ : لاقف ربكأ هللا ناكم مظعأ هللاو لجأ
 هنأ انباحصأ راثا ضعب يف دجويو ؛ هريغ نمو 0 ايسان وأ ادمعتم كلذ ناك ءاوسو

 . كلذ لثمل دوعي الو . مظعأ هللاو لجأ هللا لوقل همارحإ يف هيلع ضقن ال

 عيمج يف هينذأ لجرلا عمسي مل اذإ مارحإلا ةريبكت نع هتلأسو : ةلأسم

 تلأسو 0 يلإ بحأ وهف مهعمسا نإو © سأب ال : لاق راهنلاو ليللا يف تاولصلا

 نإو ربك اذإ سأب ال : لاق مارحالا ةريبكت هسفن عمسي مل اذإ لجرلا نع ايشاه
 . سأب الف هسفن عمسأ

 وهو ةالصلا دودح نم دح يئ كش نميف انباحصأ فلتخاو هريغ نمو : ةلأسم

 & كشلا ىلإ هنم جرخ دق دح ىلإ عجري ال : مهضعب لاقف { هريغ ىلإ هزواج دق
 تايحتلا يفو مارحالا ةريبكت يف كش اذإ : نورخآ لاقو 0 هتالص ىلع يضميو

 © لوقلا ضعب ىلع ةالصلا ءعىدتبي نأ هيلعف ةرخآلا تايحتلا ين دارأ هلعل { ةرخآلا

 . اهئادأ نم نيقيب الإ اهنم جرخي الو

 ةريبكتب رهجي نأ يسنف موقب يلصي لجر يف : حاضو لاقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 نمو & ضقن مهيلع نوكي ال نأ وجراف هفلخ نم او ربك موقلا ناك نإ : لاق مارحإلا

 ىلع ىضمف ةذاعتسالا يف لخد ام دعب نم مارحالا ةريبكت يف كش نمعو ؛ هريغ

 . ةمات هتالص : لاق مرحي عجري ملو © هتالص

 نمع ۔ هلللا همحر _ بوبحم نب دمحم تلأس دقو : لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 نإو ، بيرق هعضومف عجر نإ : لاق ةذاعتسالا يف وهو مارحإلا ةريبكت يف كش

 : لاق مارحالا ةريبكت يسن نمع هتلأسو ؛ هريغ نمو 0 ةمات هتالصف هتالص ىلع ىضم

 ىلع ىضم ةءارقلا يف اهزواج اذإ : لاق ؟اهيف كش نإف : تلق { ضقنلا هيلع

 ةريبكتو © دح ةءارقلا نأل كلذو 9 معن : لاق هريغ نمو ، هيلع ضقن الو هتالص

 3 هنم ءيش يف وأ دحلا كلذ يف كش مث هريغ دح ىلإ دحلا زواج اذإف ، دح مارحإلا

 نم لاقف كشلا ىلإ عجر نإف ، كلذ هيلع الو ، كشلا ىلع هيلإ عجري نأ هل سيلف
 كلذ يفطاتحاو هل زئاج كلذ نأ نظي وهو عجر اذإ موق لاقو هتالص دسفت هنا : لاق

 . اذه يف هيلع ةداعإ الف { هتالص ىلع
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 ةريبكت دعب ذيعتسي نمم وهو ةذاعتسالا يف وهو كش نإ : ليقو : ةلأسم

 نمم ناك نإو ، سأب الف عجري مل نإو © سأب الف مارحإلا ىلإ عجر نإف مارحإلا
 ؛ هنمو . ةذاعتسالا يف وهو مارحالا يف كش اذإ مارحالا هيلعف ةريبكتلا لبق ذيعتسي

 مث ©. أرقو ذاعتساو مرحأو هجوف ةالصلا ماقأ لجر نع ىرقصلا نب نازع تلأسو

 لمهي نأ ةين هل نكت ملو مرحأو هيجوتلا متأف عجرف همتي مل هنأ هيجوتلا يف كش
 ةمات هتالص : لاق . اتيبثت رخآلا مارحالا ين هتين تناك امنإو © لوألا مارحالا

 تناك رثكأ وأ ادماع اثالث مارحالا ةريبكت ربك ول : رثؤملا وبأ لاق { هيلع ضقن الو

 هنا ليق دقو : هريغ لاق ، هتالص يف ضقنلا همزلي الو ، نهرخا يه مارحالا ةريبكت

 يه هتريبكتف ، كشلا وأ اهل تيبثتلا ىلع مارحالا ةريبكت ث ةريبكتلا ىلإ عجر ناك نإ

 . نهنم رخآلا همارحإف ، ربك دق امل لمهم هنأ ىلع ةثلاث وأ ةيناث ربك نإو © ىلوألا

 مارحإلا ةريبكتب الإ ةالصلا يلصملا حتفي الو ، دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 : لاق هنأ :ةفّقهنع ىرخأ ةياور يفو «ريبكتلا ةالصلا حاتفم» : ةلي يبنلا لوقل

 ( ربكف تمق اذإ) : ةالصلا هملعي لجرل هلوقو «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهي رحت»
 يف كش اوربكو مارحإلا ةريبكت مهب ربك امل موق مامإ نع هتلأسو ؛ باتكلا ريغ نمو
 نيذلا ربكي عجري ملو ، مارحإلا ةريبكت . ةيناث اهربكف عجرف اهربكي مل هنأ { هسفن

 مث ، هرثأ ىلع اوربك مهنأو ، مارحإلا ةريبكت ربك ناك دق هنأ اونقيتسا دق مهنأل هفلخ

 عجر مهمامإ ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ مهتالص متتأ اهومتأ مث هفلخ مهتالص ىلع اوضم

 كشو ىلوألا ركذي مل هنا : لاقو ، ىلوألا لمهأو مارحإلا ةريبكت اهلعج ةيناثلا ربك
 ضقنلا مهيلعو ةمات هتالصو هلوق لوقلاف © مارحالا ةريبكت يه اهنا ةيناثلا ربكف اهيف

 . ةالصلا كلتل
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 رشع عب اسلا ب ايل ١

 اهظفلب ضقني امو ةالصلا اهظفلب متت امو مارحالا ةريبكتب ظفللا يف

 كلذ هبشو ةالصلا ف اهس ظفللا نم هيف ءاج امو

 حوتفم لب لوصوم سيل هللا مسا نم فلألاف ربكأ هللا ؛ يه مارحالا ةريبكت

 ةقباط ةديدشت ددشت يناثلاو نكست ىلوألا ماللاو ، دم ريغ نم ةروصقم ةحتف

 : ضعب لاقو ، باوصلا هوجو نم هجوف دمي مل نإو ةدم عم هب قطني مث ، دمحلاب
 نايب الب اهنم ءاملا مضي لاخلا يفف كلذ قلطنف هناسل هب قلطأو ماللا دم اذإف ، دمي ال

 نم ءاهلا ةمض دنع اهيف واو تيبثت ريغ نم ايش ةمومشم ةمض ةمومضم ءاهلا نأل واو

 نكسم فاكلاو . عوطقم حوتفم ربكأ نم فلألاو { هللا مسا 1 هتدايزو هنلا مسا

 نييءارب قطن امنأك هيلي ىذلا نم عمسي داكي انيبت نبب ءارلاو 6 حوتفم ربكأ نم ءابلاو

 . ءارلل هنايب نم نينثا

 نوكت ؛ مارحالا ةريبكت يف دملاب : اولاقو يلع نب ورمع ۔ باتك نم : ةلأسم

 ءاملا نم ةمضلا مش عم ربكأ نم فلألا عطق عم ايل ديدشتلا عم نيماللا ىلع ةدملا

 . هللا يف يتلا

 لوق يو : لاق ناثع نب يراوحلا لإ ميهاربإ نب دمحم باوج نم : ةلأسم

 عجري امنإو ث ةنسلا عابتال كلذ نم يسفن يفف ةيناث أواو داز اذإف ، ربكأ هتنا يلصملا

 و رمع ۔ باتك نم مارحالا ةريبكت يف يتلا تادملا ركذ كلذ نم نوملسملا دارأ ام ىلإ

 8 زوجت ال ىلوألاف & تادم عبرأ مارحإلا ةريبكت يف : اولاقو ، ۔ يدقعملا يلع نبا
 لظطبيف 0 ماهفتسالا جرح جرخت اهنأل هتلا مسا نم لوألا فلألا ىلع يتلا يهو
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 { اهل ديدشتلا عم نيماللا ىلع نوكت يتلا يهو 0 اهب رومأملا يه ةيناثلاو & باجيالا
 اهيف تبث اذإو ث واو ةدايز اهنأل هللا مسا نم ءاملا ىلع نوكت يتلا يهو { هركت ةثلاثلاو

 ءابلا ىلع نوكت يتلا يهو ةهوركم اضيأ ةعبارلاو ث اداسف ةالصلا ين ناك واولا

 .ربكأ نم

 عم اددشم نيماللا ىلع دملا نوكيو ى مارحالا ةريبكت ىلع دملاب اولاقو : ةلأسم

 . هللا مسا يف يتلا ءاهلا نم ةمضلا مش عم ربكأ نم فلالا عطق

 نم لاق دق هنأ الإ © ةالصلا يف ريبكتلا مزج نوبحتسي نوملسملاو : ةلأسم
 رئاسو مارحالا ةريبكت يف مزجلا : نورخا لاقو © اهدحو مارحإلا ةريبكت دمي : لاق

 ريبكتو ث نيديعلا ةريبكت دمو ، مارحالا ةريبكت دمب : لوقأ انأو 2 انيلإ بحأ ةريبكتلا
 .هفلخ نشم عمسيل { زئانجلا

 ريبكتلا مامالا عطقي ىتح ربكي نأ مامالا فلخ نمل يغبني الو : ةلأسم

 هانلبقو هانديقف نيملسملا راثآ نم هاندجو ام اذهف ث ربكيلف تكس اذإف { تكسيو

 ابعن الو هلوق ىلإ تفتلن الف كلذ يف نوملسملا هب ملكت دق ايف انفلاخ نمف ث مهنع

 . قيفوتلا هللابو { كلذ ين هترباكمو هفالخب
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 رشع نم اثلا - ابل ١

 ) فارشأل ١ باتك نم (

 مهللا» : ةالصلا يف ربك اذإ لوقي ناك ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 ياياطخ نم ينقن مهللا & قرشملاو برغملا نيب تدعاب ايك يتتيطخ نيبو ينيب دعاب
 ءاملاو جلثلاب ياياطخ نم ينلسغا مهللا ، سندلا نم ضيبألا بوثلا يقنت ايك

 ايهنا سوواطو دهاجم نع انيور دقو ، لوقن لوقلا اذهب ركب وبأ لاق . «دربلاو
 كلذ هركو & موقلا نود ءاعدلا نم ءيشب هسفن صخي نأ مامإلل يغبني ال : الاق

 هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق & كلذ بحأ ال : يعفاشلا لاقو ، يعازوألاو يرونلا

 نم ءيشب هسفنل وعدي نأ هريغ الو مامإلل سيل هنأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي

 ناو © ةالصلا نم ريخألا دوعقلا نم دهشتلا مامت ىلإ ةالصلا مارحإ ندل نم ءاعدلا

 ؛ ةني يبنلا نع ليق دق اذه ناك نإو © ةالصلا ين مالكلا زوبي الو © مالك ءاعدلا

 رمألا ءدب يف ناك هنا : ليق دق هنأل ، ةالصلا يف مالكلا نع يهنلا ليق هلعلف

 هللا نأ ةلي يبنلا مهيلإ دهعف { عوشخلا ةيا تلزن ىتح ةالصلا يف مالكلا نوزيجتسي

 . مالكلا نم مدقت ايف اذه نم ءيشب انركذ ىضم دقو & كلذ نع ىهن دق

 اسأب هب ىري ال ناك نممنف ةالصلا يف ءاعدلا يف اوفلتخاو ؛ هنمو : ةلأسم

 3 ةبوتكملا يف هجئاوح عيمجب لجرلا وعدي نأ ساب ال : لاق . سنأ نب كل
 انيور دقو ث روث يبأو قاحساو دمحأو يعفاشلا بهذم اذهو . هترخاو هايند جئاوح

 ءاعدلا كلذ ةحابإ ءادردلا يبأ نعو ، مهبسنب موق ىلع ءاعدلا كلذ ةحابأ يلع نع
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 نأ ةالصلا يف لجرلل لجرلا اعد اذإ ناهركي اناك امهنأ يعخنلاو ءاطع نع انيور موقل

 عطقي مل ةيفاعلاو قزرلا هتالص يف هللا لأسن لاق اذإ : نسحلا لاقو { همساب هيمسي

 انيور ث ةالصلا عطق ةنالف ينجوز مهللا { ابوث ينسكا مهللا : لاق نإو 5 ةالصلا

 نأ تبث : ركب وبأ لاق { ةبوتكملا يف ههركو ، عوطتلا ين ءاعدلا حابأ هنأ نسحلا نع

 ةالصلا يف زئاج ءاعدلاف مهيمسي مل مهموق ىلعو ، مهايس موقل اعد ةلي هللا لوسر

 لاق ، مهيمسي ءاش نمو 0 هيدلاول وعديو 2 ايندلاو نيدلا رما نم ءرملا بحأ امل حابم

 ةالص يف زوجي ال ءاعدلا نأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ

 دق كلذ نإف { هلل ركذلا يف فالتخالا نم ىرج ام ىنعمب الإ دمعتلا ىلع ةضيرفلا

 يذلا ءاعدلا عيمج امأو ، هللا ركذ ىنعم نم جراخ ءاعدب سيل هنأ الإ 3 ءاعدلا هبشي

 للع مهلوق يناعم يف ةالصلا دسفيف هللا ركذ ريغ ف ءاعدلا يناعم هب صوصخ وه

 توبث هانعم يف الو مهلوق يف ملعأ الو { افالتخا كلذ يف مهنيب ملعأ الو { دمعتلا

 ين مالكلا نع يهنلا لبق هلعلف كلذ ناك نإ هنأ الإ ؛ ةالصلا ين ةلي يبنلا نم ءاعدلا

 باطخلا نب رمع نع انيور بسحأ ايف ؛ هنمو ، كلذ ركذ ىضم دقو 0 ةالصلا

 مهللا كناحبس : الاق ةالصلا احتتفا اذإ نالوقي اناك ايهنا دوعسم نب هللادبعو
 دمحأو يروثلا لاق هبو ، كنود كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو

 يلع نع انيور يذلاب : لوقي يعفاشلا ناكو & يأرلا باحصأو قاحساو
 تهجور) : لاق مث ربك ةالصلا حتتفا اذإ ناك : لاق هنأ ةلي يبنلا نع بلاط يبأ نبا

 يكسنو يتالص نإ ، نيكرشملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو

 مهللا ، نيملسملا لوا اناو ترما كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل يتاممو يايحمو

 يل رفغاف يبنذب تفرتعاو يسفن تملظ كدبع انا ، يبر تنأ الإ هلإ ال كلملا تنأ

 يدهي ال قالخألا نسحأل يندهاو { تنأ الإ اعيمج بونذلا رفغي ال هنا اعيمج يبونذ

 كيدعسو كيبل { تنأ الإ اهئيس فرصي ال اهئيس ينع فرصاو تنأ الإ اهنسحأل
 كلام ناكو (كيلإ بوتاو كرفغتساو تيلاعتو تكرابت يايإ كيلإ كيدي يف هلك ريخلاو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلا : لوقيف ربكي نأ ىري ناك نإ : لاقف كلذ نم ائيش ىري ال

 كلذ نم لقي مل نإو ، ليمأ يلع ثيدح ىلإ انأو 5 هئزبي كلذ لاق نإ : ركب وبأ لاق
 يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق ، وهس الو دوجس الو هيلع ساب الف { ائيش
 اذه نم ءيش ءاعد ةضيرفلا ةالص يف سيل هنا { انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم
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 ريبكتلاو ، اهعضاوم ىن ةءارقلا اهيف لاقي الو ، اهمامت ىلإ اهمارحإ ندل نم هريغ الو

 يناعم ين جرخي هلك اذهو ، اهعضوم يف تايحتلاو ، هعضوم يف حيبستلاو دوجسلاو
 هبشي امم مهلوق يناعم ين جرخيو ، دمعتلا ىنعم ىلع ةالصلا يف زوب ال هنأ : مهلوق

 يف جرخ امم وه ركذي يذلا اذهو ث مارحالا ةريبكت لبق ةالصلل هيجوتلا نإ ، قافتالا

 نا : مهلوق يناعم يف جرخي امم جرخي امو ، ههبشي امو هيجوتلا نا : مهلوق يناعم

 كناحبس : هلوق وه { مارحالا ةريبكت لبق لاق ةلي يبنلا نع تبث يذلا هيجوتلا
 هاوس ايع ءىزجي اذه ناو ، كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا

 ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يجو تهجو) : ةلت ميهاربإ هيجوت لثم هيجوتلا نم
 { ةي يبنلا هيجوت دعب نورمأي مهنا : مهلوق يناعم يفو (نيكرشملا نم انأ امو افينح

 مل نإو ، كلذ هعم هيزجي مث ١ مهاري هيجوت كلذ ىلإ يلصملا فيضي نأ لوألا , وهو

 ىلع هيلإ فاضلملا ةلي يبنلا نع ىذلا هيجوتلا كرت نإو ث ةمات هتالصف كلذ لعفي

 نايسنلا ىلع هكرت نإو { فالتخا هيفو { ةداعالا هيلع نأ مهلوق رثكأ يفف دمعلا

 لوسر نأ تبث ؛ هنمو 5 ةداعإلا هيلع نأ هرثكأ ينفو مهلوق نم هيف فلتخي هنا ؛ يعمف

 : هريغ لاق «هنيمأتل نمأتل ةكئالملا نإف اونمأف ءىراقلا نمأ اذإ» : لاق هنأ ةلي هلا

 هنيمأت قفاو نمف . هنيمأتل نمؤت ةكئالملا نإف ث اونمأف ءىراقلا نمأ اذإ دارأ هلعل

 © زوجي ال ةالصلا يف نيمأتلاو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةكئالملا نيمأت

 اذإ نم ؤي رمع نبا ناكو ث ةءارقلا رثا ىلع نم ؤي ريبزلا نبا ناكو ، ةالصلا ضقنيو
 نايلسو ىحي نب ىيحيو قاحساو دمحأ لوق وهو ، ءاطع لاق هبو ، نآرقلا متخ
 لوق اذه ث نيمأتلا مامالا يفخي نأ ةفئاط تأرو © ةبيش يبأ نباو ةفينح وبأو دواد نبا

 لاق ، باتكلا ةحتاف نمأ اذإ اهيفخاو نيمآ لق : يروثلا لاقو © يأرلا باحصأ

 ناو ، ءاعد نيمآ لوق نأ انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف يعم جرخي : ديعس وبأ

 مالسالا ءدب ناك هنأ رثألا يف ءاج دقو ؤ مالكلا خسن دعب ةالصلا يف زوجي ال ءاعدلا

 عوشخلا ةيآ هللا لزنأ ىتح اهيناعم ريغب ةالصلا يف نولمعيو ةالصلا يف مالكلا زوب

 نم نولعفي اوناك ام نولعفي كلذ دعب مهار دقو ث ةلي يبنلا مهيلا مدقف ، ليق ايف

 نإو ، ىضم امم خوسنملا ىنعمب كلذ ناكو { هعنمو هيف مذ دق هللا نا { لمعلاو مالكلا

 دسفي ءاعدلا نا : انباحصأ لوق نم ناك نا اذه ىنعملف ةلي يبنلا نع اذه تبث
 نا : مهلوق نم قفتي ام يناعم يف تونقلا ةلزنمب وهو 0 هريثكك هليلق ناو ث ةالصلا
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 هيلع هيلإ بهذي نيد الو يأر ريغب دمعلا ىلع كلذ لعف اذإ هتالص يف تنقي ىذلا

 مل اذإ هيلع ةداعإ ال نأ : مهلوق يناعم يف جرخيف 7 هتالصب يلصملا امأو ؤ ةداعالا

 3 ملعي مل وأ ملع هيلع ةداعإ ال هنأ مهلوق يناعم ضعب ين هلعلو { تنقي هنأ ملعي

 نم ةالص مامتإو مامالا ةالص داسف نم ةريثك رومأ صيخرتلا يفف ؛ اذه تبث نإو

 هنا : مهلوق نم جرخي ام صخرأ نم اذه لعلو { فالتخالا يناعم يف هفلخ ىلص

 جرخي نيما نأ افالتخا ملعأ الو ، تنقي هنأ ملعي نم فلخ ىلص نم ىلع ةداعإ ال
 ىسوم ناك : هئالمو نوعرف ىلع هتوعد يف ةلي يبنلا نع ليق دقو 5 ءاعدلا جرح

 ناكف ايكتوعد تبجأ دق هللا لاقف هئاعد ىلع نم ؤي امهيلع هللا ىلص نوراهو وعدي

 فلتخا : ركب وبأ لاق ؛ هنمو ، اكتوعد تبجا ةءارقلا ضعب يو © هؤاعد كلذ

 نبا لوق اذه رتولا يف اهلك تنقت نأ ةفئاط تأرف 0 رتولا يف تونقلا يف ملعلا لهأ

 هيفو ، روث يبأو هيوهار نب قاحساو يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربإو دوعسم
 اذه يور ، ناضمر رهش نم يناثلا فصنلا ين الإ تنقي ال نأ وهو ز ناث لوق

 لاق هبو ، هلعفي رمع نبا ناكو ، بعك نب يبأو بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا

 كلامو باثو نب ىيحيو يرهزلاو نسحلا يبأو ، بيسملا نب ديعسو نيريس نبا
 اهلك ةنسلا يف تنقي نأ وهو : ثلاث لوق هيفو ، لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنأ نبا
 لوقلا فالخ يرصبلا نسحلا لوق اذه ناضمر رهش نم لوألا فصنلا ين الإ

  حبصلا يف الو رتولا يف تنقي ال نأ وهو . عبار لوق هيفو {. ةداتق لاق هبو { لوألا

 هيف رتولا : لاق هنأ سوواط ىورو . ىلوألا ةياورلا فالخ رمع نبا نع كلذ ىور

 يف تونقلا نأ انباحصأ لوق يف جرخي ال هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق © ةعدب تونقلا

 نعو ، سانلا هثدحأ ثدحو ث ةعدب تاولصلا عيمجو حبصلا ينو رتولا يو ةالصلا

 © امهنع هللا يضر رمع الو ركب وبأ الو ةلي يبنلا تنقي مل : لاق هنأ سابع نبا

 هابجعاو لاق قارعلا لهأ نمو ث قارعلا يف ةالصلا ين تونقلا ربخ هغلب امل هنع ليقو
 نم ةحار يف اونوكيف ةالصلا نوكرات الو ، نولصي ال مه ذا قارعلا لهأ نم
 3 ةالصلا اوكرت الو اولص الف ث ةالصلا هب متت ال تونقلا نال نولصي الو 0 ةالصلا

 يلعو باطخلا نب رمع نع انيور : ركب وبأ لاق ؛ هنمو ©، اندنع كلذكو

 سابع نباو كلام نب سنأو بزاع نب ءاربلاو يرعشألا ىسوم يبأو بلاط يبأ نبا

 مهنا ، ىليل يبأ نب نمحرلادبعو ليوطلا ديمحو يناملسلا ةديبعو زيزعلادبع نب رمعو
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 هنآ انغلب يذلا : يأرلا باحصأ لاقو ، قاحسا لاق هبو ، عوكرلا لبق تونقلا اونس

 ركب يبأ نع ىذ يور ث عوكرلا دعب توقلا نا : ناث لوق هيفو ث رتولا الإ تنق

 لك : كلام نب سنأ لاقو © بلاط نب يلعو نافع نب نايثعو باطخلا نب رمعو
 دمحأو يناتسجسلا ةميمت يبأ نب بويأ لوق اذهو ث دعبو كلذ لبق لعفي ايك كلذ

 هبو حبصلا ةالص يف عوكرلا دعب تنق ةلي يبنلا نأ تبث : ركب وبأ لاق ، لبنح نبا

 نع هللا ءاش نإ فاك وه امب تونقلا ىنعم يف لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ لاق © لوقن :

 رمع ناك : ركب وبأ لاق ؛ هنمو ث هركذ مدقت امب رييغت ريغل لصفلا اذه يف نييبتلا

 بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يورو عكري ىتح تنق مث ربك غرف اذإ باطخلا نبا
 تنق اذإ نايري لبنح نب دمحأو يروثلا نايفس ناكو & بزاع نب ءاربلاو دوعسم نباو

 تنق اذإ لوقي كلام ناك : ثلاث لوق هيفو © ةريبكتب ةءارقلا حتتفي نأ عوكرلا لبق

 ناك هنا ريبج نب ديعس نع يور دقو ى ربكي مث أرقي نأ لبق حبصلا ةالص يف لجرلا

 لاق ، تنق مث ربك هسأر عفر اذإ عوكرلا دعب رتولا يف ناضمر يف تنقي ناكو ، يلصي

 عم ذاش وهو هيف ركذ ىلإ جاتحي ال امم اذه ىنعم يف لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ

 ةك يبنلا نع ءاج : ركب وبأ لاق ، هنمو ، قافتالا ىنعمب مهعم هل لصأ ال انباحصأ

 ىلع وعدي حبصلاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا يف اعباتتم ارهش تنق هنأ

 رهش نم فصنلا يف هسفن يف لوقي كلام ناكو ، هفلخ نم نم ؤيو © هتيصعو ناوكذ
 هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأ ناكو 3 رفكلا نعليو مامالا ينعيو & ناضمر

 يف قافتالا ىنعمب جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق ، هفلخ نم نم ؤيو & مامإلا وعدي
 ىلع كلذ نأو ، ةالصلا يف زوجي ال هلك تونقلاو نيمأتلاو ءاعدلا نأ انباحصأ لوق

 هناف مالسالا لوأ يف ناك دق ناك نإو & خوسنم مهلوق يناعم نم قافتالا نم جرخي ام

 ةيا هخسن نأ ليق دقو مالكلا نعو .0 ةالصلا يف هنع ىهن دق ةايم يبنلا نأ تبث دق

 هيف عسوي الو & فالتخا هيف لوقي انباحصأ نم ادحأ ملعأ الو } ةالصلا يف عوشخلا

 : لاق هنأ ةلي يبنلا نع انيور : ركب وبأ لاق ؛ هنمو ، مهبهاذم نم ذاش لوق اذهو
 ايهب حسماف تغرف اذإف ايهروهظب عدت ال كيفك نوطبب هللا وعداف هللا توعد اذإ

 أ دحأ هلعفي نكي ملو ائيش هيف عمسأ مل : لوقي لبنح نب دمحأ ناكو & كهجو
 هنا نسحلا نع يورو ث ةالصلا ريغ يف هب نيب ام الو الإ ةالصلا ين لاق هنأ هنع يكحو
 زوجي ال هنأو { هيف لوقلا ىضم دقف ةالصلا يف امأ : ديعس وبأ لاق © هلعفي ناك
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 ضعب بحتسا دقف ) ةالصلا ربغ يف ءاعدلا امأو ، ايهرهاظب الو هيفك نطابب

 نإو ٠ ايهحفص الو ، نيدي عفر نم الاح هئاعد ف يعادلا ثدحي ال نأ انباحصأ

 ديدحتلا ىنعمل كلذ هركي اضعب لعلو ، ليق ام ىلع ايهسفن ىلعف ايهسفن ىلع ايهعنر
 © هل عنام الف بهذملاو 5 ةينلا قدص ىلع لعاف كلذ لعف نإف ىلاعتو كرابت هلل

 لاق ؛ هنمو ، بهذملا ءوسب ةدارالا ىلع الإ اديدحت ىلاعت هللا يف بجوي امم كلذ سيلو

 يلع : اهيف تنقي ال ناك نمف . ةعمجلا يف تونقلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ
 ةداتقو يرهزلاو ءاطع لاق هبو ةبعش نب ةريغملاو ريشب نب نامعنلاو بلاط يبأ نبا

 ونب : لبنح نب دمحأ لاقو 0 هيوهار نب قاحساو يعفاشلاو يروثلا نايفسو كلامو

 لاق & تنقي ناك هنأ زيزعلادبع نب رمع نع انيورو ةالصلا يف تنقت تناك ةيمأ

 ناو ءاعدلاب تونقلا نا { انباحصأ لوق يناعم يف جرخي ال هنا ؛ يعم : ديعس وبأ

 5 اهريغ الو ةعمج نم تابجاولا الو تاضو رفملا تاولصلا يف زوجي الف هينعي ناك

 ين مايقلا نإف © ةعاطلابو تاضو رفملا تاولصلا عيمج ين مزالوهف مايقلاب تونقلا امأو

 تونقو © ةالصلا يف نامزال ةعاطلاو مايقلا تونقف ؛ تونق ةعاطلاو تونق ةالصلا

.اهيف ثدح ءاعدلا



 ةالصلا يف نيديلا عسفر ينف

 { ديعلا ةالص تاريبكت ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ب فارشألا باتك ۔ نم

 هيدي عفري : نولوقي لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو حابر يبأ نب ءاطع ناكف

 : كلام لاقو 0 ةريبكت لوأ يف هيدي عفري يروثلا نايفس ناكو ةريبكت لك يف لوأ

 هيدي عفري نسحلا نبا لاقو ، يلإ بحأ اهدحو ىلوألا ينو اهلك اهيف هيدي عفر ءاش نإ
 ةسماخلاو ةعبارلا ربكي مث هيدي عفريف تاريبكت ثالث ربكي مث ىلوألا ةريبكتلا يف

 ربكي مث هدي عفرو ، تاريبكت ثالث ربك أرقف ةيناثلا يف ماق اذإف { هيدي عفري الو

 لاق & لوقأ ءاطع لاق ايك : ركب وبأ لاق 0 هدي عفري الو ةسماخلاو ةعبارلا

 ةريبكت دنع نيديلا عفر كرتب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ

 كلذ كرتب نورمأيو { اهلك ةالصلا ريبكت يفو ث نيديعلا ريبكت دنعو ث مارحإلا
 رومأملاو ، هل ىنعم الو 5، ةالصلا يف ثبعلا عقوم عقي كلذ ناو ، هلعف نع نوهنيو

 لوسر نأ ملعلا لهأ فلتخي مل ؛ هنمو ، ةالصلا يف عوشخلاو نوكسلا نم هدعب
 دنع ديلا عفري ىذلا دحلا يف فلتخاو . ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري ناك ةتيي هللا

 حتتفا امل هيدي عفر ةلي هللا لوسر نا) : سابع نبا ثيدح يفف ث ةالصلا حاتتفا

 دمحأو يعفاشلا ثيدحلا اذهب لاقو (هيبكنم ءاذح هادي نوكي ىتح ربك نيح ةالصلا

 ةالصلا حتتفا امل هيدي عفر ةي هللا لوسر نأ رجح نب لئاو ثيدح :ينو © قاحساو
 باحصأ ضعب لاقو { ملعلا لهأ نم سانأ اذهب لاقو ، هينذأ ىذاح ىتح

 بهذم اذهو ؛ نينذألا ىلإ ءاش نإو ث نيبكنملا ىلإ هيدي عفر ءاش نإ : ثيدحلا

 : ديعس وبأ لاق ، ليمأ سابع نبا دارأ هنأ انعم رمع نبا ثيدح ىلإ ىتأو { نسحلا
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 ةالصلا يف نيديلا عفر نوري ال مهنأ يدنع جرخي انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم

 نع نيديلا عفر ىنعم اوتبثأ مهنأ ملعا الو © ريبكتلا نم هريغ الو { حاتتفالا دنع

 يف جرخي ملعأ الف ةالصلا ىنعمل اماو { ةالصلا يناعم ريغ ىنعمل الإ { ةت يبنلا

 نا ىهن هنا : ةلي يبنلا نع كلذ يف عسوتلا يف مهلوق نم دجوي ام تبثأو مهلوق يناعم

 عسوأ اذهو . هينذأ اهب زواجي وأ 0 هينذأ ءاذخ ةالصلا ين هيديب يلصملا زواجي

 ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ ؛ هنمو { ةلي يبنلا نع تبث امب مهنع دجوي ام
 دنع نيديلا عفر يف اوفلتخاو { ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري ناك ةلي يبنلا نأ ىلع

 عكر اذإ هدي يلصملا عفري : ةفئاط تلاقف { عوكرلا نم سأرلا عفر دنعو ، عوكرلا

 سابع نباو رمع نبا نع كلذ انيور © ةفئاط تلاقو ، عوكرلا نم هسأر عفر اذإو
 باحصأ ناك اذإ : يرصبلا نسحلا لاقو سنأو ريبزلا نباو يردخلا ديعس يبأو

 نم مهسو ؤر اوعفر اذإ وأ اوعكر اذإو اوربك اذإ مهيديأ نوعفري ةلي هللا لوسر

 © مهدعب نم ةعامجو ، نيعباتلا نم ةعامج نع كلذ يورو ث حوارملا نهنأك عوكرلا
 :كي هللا لوسر نأ ةرصبلاو ماشلاو زاجحلا لهأ ءايلع هيلع عمجأ : يعازوألا لاقو

 ىتح هيبكنم ءاذح هيدي عفريو © ةالصلا حاتتفال ربك نيح هيبكنم ءاذح هيدي عفري ناك

 ثيللا لوق اذه : ركب وبأ لاق . عوكرلا نم هسأر عفر اذإو ، عوكرلل ربكي

 اذهو © كلام نع بهو نبا ىكحو روث يبأو قاحساو دمحأو يعفاشلاو ديعس نبا

 ٠٨ كلذ ىوس عفري الو ةالصلا حتتفي نيح هيدي يلصملا عفري ةفئاط تلاقو : لوقلا

 لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق . يأرلا باحصأو يروثلا نايفس لوق اذهو
 هسأر عفر اذإو عكر اذإو ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري ناك هنأ ةلي يبنلا نع تباثلاو

 يف هب لدتسي ام اذه ركذ يف ىضم دق هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { عوكرلا نم

 5 ةالصلا ين عوشخلا توبثب مهلوقو مهلعف نم انباحصأ لوق انعم يف جرخي و { هانعم

 ندبلا ةكرح نم اهحلاصم يف الإ اهمامت ىلإ اهمارحإ ندل نم تاكرحلا عيمج كرتو
 اذإ هنيميب هلاش ذخأي ناك ةلت هللا لوسر نأ تبث ؛ هنمو . حراوجلا نم ءيش وأ

 نع كلذ يكحو { قاحساو دمحأو كلام ثيدحلا اذهب لاقو © ةالصلا يف لخد

 انيور نممف نيديلا لاسرإ ةعامج تأرو { يأرلا باحصأ بحتساو { يعفاشلا
 يذلا ناكملا ين اوفلتخاو { يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ريبزلا نبا هنع كلذ

 ىلع اهعضو هنأ ، بلاط يبأ نب يلع نع انيورف © ندبلا نم ديلا هيلع عضوي
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 نإ سأب ال : لاقو ، ةرسلا قوف : لبنح نب دمحأو ريبج نب ديعس لاقو & هردص

 يلع نع كلذ يورو ى ةرسلا تحت عضوت : ةفئاط تلاقو © ةرسلا تحت تناك

 . قاحساو يروثلا نايفس لاق هبو ؛ زلجم يبأو يعخنلاو ةريره يبأو بلاط يبأ نبا
 عيمجل ةالصلا يف لاسرالا توبث انباحصأ لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبأ لاق
 اهدوجسو اهعوكر نم مايقلا يناعمب الإ & لمعلاو اهيف تاكرحلا كرتو ث ءاضعألا

 كلذ رئاسو { كلذ هابشأو اهل سابللا حالص نم اهحالص يناعم نم اهيف لخدي امو

 كلذ اعونمم المع اما ؛ نيينعم دحأب عقاوو اهيناعم نم جراخ لعفلاو تاكرحلا نم

 دسفت نأ مهلوق رثكأ يناعم نم جرخي اثبع امأو ، ةنسلا تءاج كلذب . ةالصلل دسفم

 . هنع يهنلا تأيو . ةالصلا

 ةلي يبنلا لوقل ريبكتلاب الإ ةالصلا حتتفي الو ، دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ريبكتلا اهميرحت : لاق هنأ ىرخأ هنع ةياور يفو «ريبكتلا ةالصلا حاتفم» : لاق هنأ

 اولص» : ةلي هلوقو «ربكف تمقأ اذإ» : ةالصلا هملعي لجرل هلوقو «ميلستلا اهليلحتو

 © ريبكتلا عم نيديلا عفرب رمأ هنا اهلك تاياورلا هذه يف سيلو «يلصأ ينومتيأر اك

 ةياورلا تحص ولو 3 عفري مل وأ عفر هنأ انوفلاخم ىورو 0 هب انلق كلذ حص ولو
 عطقي ربخ انيفلاحم دنع نكي ملو 9 ةيلوسرلا هيلع تام ام ىلع لمعلا ناك كلذب
 رخآ نوكي نأ لمتحيو . الوأ نوكي نأ لمتحاو ، هلمع رخآ عفرلا ناك هنأب رذعلا

 عم عفر ال نأ وهو ، لصألا ىلإ عوجرلا ناكو & ايهدحأب لمعلا نم دب نكي ملف
 مكلاب ام) : هلوقب ةالصلا يف نيديلا عفر نع ىجن هنا ةللليهنع ربخلا نم تبث دق ام
 يف انفلاخ نم انعم فلتخي ملف (سمش ليخ ناذا اهنأك مكتالص يف مكيديأ نوعفرت

 مهعم نكي مل نإو ث ربخلا ليوأت ي انوفلاخ امنإو ةياورلا هذه ةحص يف نيديلا عفر
 . اليس مهنم ىدهأ ربخلا رهاظب قلعتن انك انرهاظ ، عفرب رهاظ
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 نو رشعل ب ابلا

 ةذاعتسالا ىنف

 هيلع بجي له هتالص نم عضوم يف اهركذ ىتح ةذاعتسالا يسن لجر نعو
 ىلع هنإ ؛ يعم : لاق . ةضيرف اهنا : لوقي نم لوق ىلع ةالصلا نم ناك ام ثيح

 ىلع امأو . هتالص تدسف دقف ذعتسي ملو عكر اذإ ةضيرف اهنا ؛ لوقي نم لوق ىنعم

 نم ناك ام ثيح ذيعتسي : ليق هنا ؛ يعمف . ةنس اهنا : لوقي نم لوق ىنعم

 يفو & عوكرلاو دوجسلا يف الإ اهركذ ام ثيح ذيعتسي هنا : لوقي ضعب و ث ةالصلا

 . هيلع ةذاعتسا ال هنا : لوقلا ضعب

 ريبكتلا لبق ذاعتسا ناك ناف ، ةذاعتسالاب رهج لجر نعو : ةلأسم

 : يراوحلا وبأ لاق { مهولا يتدجس دجس ريبكتلا دعب لعف ناك نإو © سأب الف
 نأ الإ ، هتالص تدسف مارحالا دعب نم ةذاعتسالاب رهج نم : ءاهقفلا ضعب لاق

 دقف الهاج وأ ايسان ناك نا ليق دق هريغ لاق هنيعب كشل ةذاعتسا رهج هلعل نوكي

 وهو اضيأ ملعلا ىلع : لاق نم لاقو & كلذ ىلإ عجري الو } هتالص دسفت الو ، رصق

 برقأ لهجلاو © نايسنلا يف ينعأ ؛ باوصلا ىنعمب هبشأ لوألا لوقلاو رصقم

 . دمعلا نم

 يسن نم هنأ ءاهقفلا نم دحأ لاق له هتلأسو ث ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هيلع سيل هنا نهتقو ريغ يف نهركذ مث هدمح نمل هللا عمس لوق وأ ريبكتلا وأ ةذاعتسالا

 ليق دقو : لاق هريغ نمو 0 ءاهقفلا نم دحأ لوق نم كلذ ملعأ ال : لاق ؟ ةداعإ

 فيك دحاو عضوم يف نهلك نهيسن نإف : تلقو 2 ءاهقفلا نم كلذ لاقو & كلذ
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 . لوألاف لوالا مث ةذاعتسالاب : لاق ؟ أدبي امبو عنصي

 نم يهآ مارحالا ةريبكت رثأ ىلع يتلا ةذاعتسالا يف لوقت ام : تلقو : ةلأسم

 لجو زع هللا لاق دق معنف ؟ رفك دقف هللا باتك نم تسيل اهنا لاق نمو ؟ هللا باتك

 نا : ليق دقف هكميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف : ةيدمح هيبن ىلع لزنأ ايف

 ٦ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف لزني مل هللا نا : لاق نمف ةالصلا يف كلذ

 . هدوحجب كرشأو هدحج دقف هللا باتك نم كلذ سيلو

 ةءارقلا لاح صخ ىلاعت هللا نأ يف ةمكحلا ام_ سلاجملا باتك نم : ةلأسم

 اهيف ناطيشلا تاعزنف لضفأ تناك ةعاط لك نأ : باوجلا ؟ هنم هب اهنم ةذاعتسالاب

 تناك . ءاعدلاو ركذلاو ديحوتلا نم هيف ال لضفأو مظعأ نارقلا ناك املف 5 رثكأ

 © اهاوس نم رثكأ اهيف نم ؤملل هتبراحم تناكو ث هللا هنعل سيلبا ىلع تاعاطلا دشأ

 . ملعأ هللاو { راصتقالا ىلع اهريغ يفو ةءارقلا يف تناك اذإ اهناف اضيأو

- ٩٦



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةذاعتسالا

 نارقلا تأرق اذإف» : لجو زع هللا لاق . سلاجملا باتك نم هترصتخا

 ديك ىمس هللا نأ نم ةمكحلا ام : لا ؤس ميجرلا ناطيشلا نم هناب ذعتساف

 ةذاعتسالا يف رابتعالا سيل هنا : باوجلا ؟ هنم ةذاعتسالاب رمأ مث افيعض ناطيشلا

 رفغتساو : هيبنل لاق ايك ةعاط اهنيع ىف اهنأل اهب رمأ امتإ ، هتوقو هفعضل هنم

 رفغيل هرمأي ملف هرخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل» : لاق دقو «كبنذل
 كلذب انرمأي ملف ، اضيأو ث هل رفغ دق وهو ، ةعاط هسفن يف رافغتسالا نأل لب 7 هل

 مل ولو 5 هتفكل قيفوتلاو ةمصعلا ةوق الإ نمؤملل نكي مل ول ذإ ، هنم فعضأ انأل

 هنم بهذي الئل افيعض هديك ىمس لب .ث هافكل نالذخلا فعضألا ناطيشلل نكي

 & انسفنأب انم بجعلل ايفنو ةركذتو انل اهيبنت ؛ هنم ةذاعتسالاب انرمأو ، مزهنيو نم ؤملا

 . انيلع هل نيعم . ةرتفلاو لسكلاو صرحلاو ىوهلاو ةوهشلا نم انيف ام نإف اضيأو
 باتك ىلإ عجر) . هناوعأو ميجرلا ناطيشلا نم انظفحي ىتح .كلذب انرمأف
 . (عرشلا نايب

 ذعتساف نآرقلا تأرق اذإفإ» : ىلاعت هللا لاق ك فارشألا باتك نم : ةلأسم

 مهللا» : لوقي ناك هنا ةلي هلا لوسر نع ثيدحلا ءاجو ميجرلا ناطيشلا نم هتناب

 © هنع ثيدحلا ءاجو «هثفنو هعزنو هخفنو هزمه نم ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعأ ينإ

 : لوقي رمع نبا ناكو «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» : ةءارقلا لبق لوقي ناك هنا

 ؛ ةالصلا ين ةذاعتسالا ىري ناك نممو ى ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعأ ينا مهللا
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 ةذاعتسالا يف اوفلتخاو ، يأرلا باحصأو قاحساو دمحأو يعازوألاو يروثلا نايفس

 يروثلا نايفسو حابر يبأ نب ءاطعو يعخنلاو يرصبلا نسحلا ناكف ، ةعكر لك ين

 ةعكر لك يف ذيعتسي نأ وهو : ناث لوق هيفو ةعكر لك يف ذيعتسي نأ هئزجي نولوقي
 لاقو اذوعت مامالا فلخ نوري ال يروثلاو يعفاشلا ناكو ، نيريس نبا لاق كلذك

 لوق يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . ارقي مث ، ربكي : كلام

 ضعب يفو ، مهلوق نم قافتالا يناعمل ةالصلا يف ةذاعتسالا ىنعم توبث : انباحصأ

 ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نارقلا تأرق اذإف : هللا لوقل ةضيرف اهنا : مهلوق

 يف هنا : مهلوق ضعب ينو ، بجاو ةالصلا ي اذه نا : موق ضعب يفف «ميجرلا

 ةدحاو ةرم ةالص لك يف اهنا : مهلوق نم قافتالا يناعم يف جرخيو { ةنس اهنا

 & مارحإلا دعب ةءارقلاو ث مارحالا لبق ةذاعتسالا نا : مهلوق ضعب ينو 5 اهريغ ال

 وأ امامإ ناك مهلوق يف كلذ ءاوسو ث مارحالا دعب ةءارقلا لبق اهنا : مهلوق ضعب ينو

 © مامالا فلخ ةءارقلا تبثي نم لوق ىلع { مامإ فلخ وأ هدحو يلصي وأ مامإ ريغ
 . ةذاعتسالا يف تباث مهلوق يف هلك كلذف

 ةأرمإ نعو ۔ خايشألا باتك ۔ نم بسحأ امم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 بجي اذام مارحإلا لبق ةذاعتسالا هلعل ، ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ تذاعتسا

 اهتلص دق يتلا ةالصلل لدبلا اهيلعف مارحالا دعب ذيعتسي نم تناك نإ : لاق ؟ اهيلع

 ملعأ الف ةرافكلا امأو ، تطاتحا اهفرعت مل نإف ، ترثك وأ تلق

 . (عحجر) . اهمزلي

 لاق ، ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ةذاعتسالا مث رفعج نب باتك نم : ةلأسم

 & لعف ايفيكف © مارحالا ةريبكت دعب : لاق نم لاقو ، مارحإلا ةريبكت لبق : لاق نم

 . باوصلا باصأ دقف

 هتالص ضقتنت ذعتسي مل نمو ث ةضيرف مأ ةنس ةذاعتسالا نعو : ةلأسم

 نإو ؟ ركذ اذإ ذيعتسي نأ هيلع له { اهادعت دقو اهركذ مث اهيسن نإف ؟ال مأ

 نمو ث ةنس اهنا : ليق دقو ، ةضيرف اهنا : ليق دقف هتالص ضقتنت له ذعتسي مل

 اهركذ ىتح اهيسن اذإف { هتالص متت نأ بحن نحنو 0 هيف فلتخا دقف ادماع اهكرت

 هنا : ليقو ث اهزواج نأ دعي هتالص ين اهلوقي نأ هيلع : ليق دقف هتالص ضعب يف
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 { ادجاس وأ اعكار نوكي نأ الإ : ليقو ث هتالص نم ناك امثيح اهركذ اذإ اهلوقي

 مث ، ةءارقلا عضوم ىلإ اهكرت ةءارقلا نم ءيش هيلع يقب ناك نإ هل بحن نحنو

 اعكار نوكي نأ الإ . كلذ هل زاج اهركذ ايثيح نم ذاعتسا ناف ث ةءارقلا دنع ذاعتسا

 اذإ ؤ كلذ هل زاج اهلقي مل نإو ث هللا ءاش نإ زئاج وهف كلذ لعف امأو . ادجاس وأ

 اذإف ث نايسنلاب ةالصلا دسفت اهنا : لوقي يذلاو © نايسنلا ىلع كلذ لصأ ناك

 عكري ىتح يسن ناف 3 أرق مث { ذاعتساف ةءارقلا يف وهو اهركذ مث أرق ىتح اهيسن

 . (عجر) . هتالص تدسف

 نم ركذ ثيح ذيعتسيو . ةمات هتالصف ىلصو ةذاعتسالا يسن نمو : ةلأسم

 ؛ ةذاعتسالا نع هتلأسو ؛ هريغ نمو & تاولصلا لك يف ةذاعتسالا رسيو ةالصلا

 دسفت الف اهعمسأ نإف : لاق ؟ ةءارقلاب اهيف رهجيو ةالصلا ي هينذا لجرلا عمسيأ

 تأرق اذإف : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ذيعتسي مث مرحي : هللادبع وبأ لاق © هتالص

 : لاق نإف : تلق . سأب ال : لاق . «ميجرلا ناطيشلا نم هتناب ذعتساف نارقلا

 . (عجر) . ذيعتسأ كلذك انأو ى معن : لاق ، ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسأ

 3 ةذاعتسالا يسن نم : يلع نب ىسوم لاق ۔ هللا همحر _ يلع يبأ نعو : ةلأسم

 يسن نمو ؛ هنمو 0 ةدساف هتالصف ادمعتم اهكرت نمو . ةمات هتالصف ىلصو

 : ديعس وبأ لاق { ةدساف هتالصف ادمعتم اهكرت نمو 0 ةمات هتالصف ىلصو ةذاعتسالا

 هيلع : ليقو هيلع ضقن الف ادماع وأ ايسان ةذاعتسالا كرت نم : ليق دق هنأ ؛ يعم

 دمعلا يف ضقنلا هيلع : ليقو 5 نايسنلا يف هيلع ضقن الو ، دمعلا يف ضقنلا

 { ةمات هتالصف ايسان اهب رهج نمو (عجر) . هيجوتلا يف ، ليق كلذكو 0 نايسنلاو
 دمحم نع كلذكو © هفلخ ىلص نم ةالصو . ةدساف هتالصف ادمعتم اهب رهج نمو

 . ۔ هللا همحر _ بوبحم نبا

 تيأرأ رث ؤملا يبأ ىلع ضورعم هنا بسحأ رثأ نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ ضقنلا همزلي له 0 هتالص ضعب وأ } ةءارقلا زواجي ىتح ةذاعتسالا يسن نم نأ

 ىرأ الف { اهيسنف اهاسني ال نأ وجري وهو اهرخأف اهريخأت ين هل انوذأم ناك اذإ : لاق

 اهيسنف اهاسني نأ فاخي وهو ةءارقلا ىلإ اهكرت نإف : تلق ث هتالص يف اضقن هيلع

 : فيضملا لاق 5، اهكرتب رطاخ هنأل ؛ معن : لاق ؟ ضقنلا همزليأ هتالص ىضق ىتح
 . هيلع ضقن ال : ليق دقو
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 ملف © باتكلا ةحتاف ٢ وهو اهركذف ةذاعتسالا يسن نمع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ةالصلا يف ضقنلا همزليأ ، هتالص نم ةعكر رخا يف اهتءارق نم غرف ىتح ذعتسي

 ةحتاف يف وهو ةذاعتسالا ركذ نإ كلذكو : تلق ، ضقنلا هيلع ىرأ معن : لاق

 همزليأ . باتكلا ةحتاف ةءارق نم عرف ىتح ذعتسي ملو هتالص نم ةعكرلا لوأ باتكلا

 . ةءارقلا ةذاعتسالا عضوم نإف ؟ كلذ مل : تلق معن : لاق ؟ هتالص ف ضقنلا

 8 ضقنلا هيلع تيأر ث ةءارقلا زواج ىتح ذعتسي ملف اهعضوم يف وهو اهركذ املف
 مث © باتكلا ةحتاف نم ةيا أرقف باتكلا ةحتاف يف وهو ةذاعتسالا ركذ نأ تيأرأ : تلق

 نيح ةذاعتسالا عضومو : لاق . معن : لاق ؟ هتالص ف ضقنلا همزليأ ؛ ذاعتسا

 ملف ٠ ةذاعتسالا يسن ١ ذإو : لاق ى ضقنل ١ هيلعف هعضوم نم اهكرت دقف اهركذ

 . ةمات هتالصف { ذيعتسي الف اهركذ مث ةالصلا ةءارق نم ءيش ىقبي ال ىتح اهركذي
 ىري وهو ذاعتسا نإو : لاق & لاح لك ىلع هيلع ضقن ال ليق دقو : فيضملا لاق

 . ضقنلا هيلعف هيلع اهنأ ىري ال وهو ذاعتسا نإو ث هيلع ضقن الف هيلع اهنأ

 يف وهو اهركذ مث ى ةذاعتسالا يسنف موقب ىلص اذإ مامالا نع هتلأسو : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ ةيفخ اهركذ ام ثيح نم ذيعتسيأ باتكلا ةحتاف دعب ةروسلا ةءارق

. ةفاضملا ةدايزلا تضقنا



 نورشعلاو يناثلا بابلا

 ميحرلا نمحرلا هلل ا مسب ةءارق ف

 نمحرلا هللا مسب أرق ةذاعتسالا نم يلصملا غرف اذإف ءايضلا باتك نم

 © ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لاقف يلصي ماق) ةلي يبنلا نأ ةملس نع ركذو ث ميحرلا

 بر هلل دمحلا) : ةلت هللا لوسر لاق : ةريره وبأ لاقو ث (نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نمحرلا هللا مسب يناثملا عبسلاو & باتكلا ةحتاف يهو ث نآرقلا مأ يه ث نيملاعلا

 اوأرقاف» : ىلاعت هللا لاق { نآرقلا نم رسيت امو باتكلا ةحتاف أرقي مث (اهنم ميحرلا

 3 اهيف هب رمأو © كلذ هل هللا ضرفف { ةالصلا يف ينعي ينآرقلا نم رسيت ام

 يناثملا نم اعبس كانيتا دقلو : لجو زع هلوقو ، رسيت ام الإ ادودحم ائيش تقوي ملو

 عامجإب ةالصلا نم ةعكر لك يف ىنثت باتكلا ةحتاف يه : ليق هميظعلا نآرقلاو

 مدقأو { اهمظعأ يه ، يأ باتكلا مأو ، يناثملا عبسلا ؛ باتكلا ةحتافو 5 ةمألا

 لوأ نإ» : ىلاعت هئلا لاق { اهمدقأ اهنأل ؛ ىرقلا مأ ةكم تيمس ايك 0 هيف لزن ام

 . «نيللاعلل ىدهو اكرابم ةكبب يذلل سانلل عضو تيب

 ةالص لك يف رستو ث رهجلا عم اهب رهجي ميحرلا نمحرلا هللا مسبو : ةلأسم
 ةيآ يهو ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي نأ ةروسلاب أدب اذإ رم ؤيو ث ةءارقلا اهيف رست
 ةحتاف نم اها : ۔ هللا همحر _ نسحلا وبأ لاقو ث انموق لوق ضعب يف باتكلا ةحتاف نم

 يف ةيأ تسيل : ةفينح وبأ لاقو ث لوق اهيفو : لاق { ةروس لك نمو ، باتكلا
 تركذ عضوم لك يف ةيآ اهنا : لوقي هباحصأ ضعبو ث لمنلا ةروس يف الإ ، نارقلا

 ي اهتابثا ىلع ةباحصلا عامجإ اهيف ةجحلاو ، ةروسلا نم تسيل نكلو « هيف
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 يف ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب اوأرقا» : لاق ةي يبنلا نأ ةريره وبأ ىور ، فحصلل
 هللا مسب ناو ث يناثملا عبسلا يهو ، باتكلا مأو نآرقلا مأ اهناف باتكلا ةحتاف لوأ

 أرقت فيك) : ةلي هللا لوسر يل لاق : لاق ىلع نعو . «اهتايآ دحأ ميحرلا نمحرلا

 هللا مسب لق) : لاقف © نيملاعلا بر هلل دمحلا أرقأ : تلقف ؟ (ةالصلا ىلإ تمق اذإ

 ايسان ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب كرت نم ؛ هللادبع يبأ نعو (ميحرلا نمحرلا

 3 ادح زواج دقو ث ركذ اذإ دعي مل باتكلا ةحتاف يف اهيسن نمو ث هيلع ضقن الف

 عكرو . أرق مث اهأرقف عجر © ثلاثلا دحلا ىلإ رصي ملو ، ادح زواجي ملو ركذ نإو
 نإو © هيلع ةداعإ الف باتكلا ةحتاف دعب ةروسلا حاتتفا دنع اهيسن نمو ، دجسو

 دنع ادمع اهكرت يف ضقن الو & ضقنلا هيلعف ؛ باتكلا ةحتاف دنع ادمعتم اهكرت

 تممجأ دقو : نسحلا وبأ لاق 5 هيلع ةداعإ الف & باتكلا ةحتاف ةءارق دعب ةروسلا

 عم ارسو ، رهجلا عم ارهج اهتءارق يف نحنف نارق ؛ ميحرلا :نمحرلا هللا مسب نأ ةمألا

 طلغو ةروس أرق نمو 5 اهكرت هل بحن الو 5 هيلع ضقن الف اهتءارق يسن نمو ، رسلا

 نمحرلا هللا مسب أرقي نأ رمؤي هنإف { ةروسب أدب نإف ؛ اهريغ أرقو اهكرتو اهيف
 نمحرلا هللا مسب اهلبق أرقي نأ هيلع سيلف ث ةالصلا ين يسركلا ةيا أرق نمو ، ميحرلا

 مدقأ مل ازئاج هنظ وأ يسن نإو ، داسفلا هيلع تفخ ادمعتم كلذ لعف نإف ، ميحرلا

 كلذ لعف ىلإ دوعي الو & نايسنلا يف هيلع ءيش الو ، هنظو هلهج هتالص داسف ىلع

 ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب نع لئسو ؛ هريغ نمو رفعج نبا عماج نمو 0 ادمعتم
 تيلص : لاقو ركب يبأ فلخ ىلص هنأ رمع نب هللادبع نع يرهزلا ينثدح : لاق

 : هريغ لاق . تومأ ىتح اهعدأ الو ، اهؤرقا : لوقي وهو تام ىتح رمع فلخ

 ىتح ركب وبأ اهأرقو & تام ىتح اهأرق ةلي يبنلا نأ ةياورلا يف عوفرملا ثيدحلا

 : لاق ؟ تكرت دقوا : لاقف سابع نبا اهنع لئسو & تام ىتح رمع اهأرقو & تام

 دقو ث ميحرلا نمحرلا هللا مسب ، ليئارسا ينب نم ناطيشلا سلتخا ءيش لوأ نإف

 كبر مسب أرقإ» : لاق ذإ اهب مهرمأ دق ىلاعت هللا نإ : لاقو ، سيلبا مهنم اهسلتخا

 يف ةيآ مركأو ميحرلا نمحرلا هللا مسب هناو نايلس نم هنا : لاقو هقلخ يذلا

 لاق ، قفانم الإ نهكرتي الو ، مركلا كرت دقف ، نهكرت نم ، تايآ عبرأ نه نآرقلا
 دمحلا ميحرلا نمحرلا ها مسب باتكلا ةحتاف ين يتلا تايآلا نهنا انعم يذلا : هريغ

 . «نيدلا موي كلام ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هل
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ةالصلا يف ةءارقلا يف

 ةالص زوجت الو } دمحم يبأ عماج نمو ث ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق يفو

 ةحتاف الإ همامإ فلخ أرقي ال نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذ دقو 0 ةحتافلاب الإ مومأملا

 هللا لوقب اوجتحا دقو تاصنالاو ةءارقلا مدع انباحصأ ضعب بهذ دقو & باتكلا

 لتعاف «نومحرت مكلعل اوتصناو هل اوعمتساف نارقلا ءىرق اذإو » : ىلاعتو كرابت

 الإ ةالص ال» : ةلي يبنلا نايبب مهيلع ةجحلاو 5 ةيآلا رهاظب لوقلا اذه ىلإ بهذ نم
 لكوملا وه ةت يبنلا نأل ؛ ةيآلا ىلع ضرتعملا وه ةلي يبنلا ربخو «باتكلا ةحتافب

 : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور دق هنا : ةيآلا رهاظب جتحي نمم لئاق لاق ناف 0 نايبلاب

 : ةلي لاق هنا اذه نم نيبآو ، ربخلا هنع تبث دق : هل ليق «ةءارقلا يف عزانا يلاب ام»

 باتكلا ةحتافب الإ اوأرقت ال» : لاق ، اذه هذهب معن : اولاق ؟ «مامالا فلخ نوأرقتأ»

 { ةيبرعلا ةءارقلاب الإ ةالصلا زوبحت الو _ باتكلا - نمو «اهب الإ زوجت ال ةالصلا نإف

 { ةفينح وبأ كلذ ين انفلاخ دقو ث ةلي يبنلا نع تذخا يتلا ةفصلاب الإ ناذألا الو

 أطخ اذهو ث ةيبرعلا نسحي مل نمل ةيسرافلاب ةخسن يفو ، ةيسوطلاب ناذألا زاجاف
 { اهريغ ةيسرافلاو 0 ةيبرعلاب ظافلأ يه ةلي يبنلا هيلع انقفاو يذلا ناذألا نأل ؛ هنم

 نأب فرتعا نإو ث هتنوؤم ىفكو ث هلفغ رباك ةيبرعلا يه ةيسرافلا نأ : معز نإف

 نأل : لاق نإف ؟ ةي يبنلا هب رمأ ام ريغ تزجأ ملو : هل ليق ةيبرعلا ريغ ةيسرافلا

 ريغ اهنأ ىلع ليلد ةيبرعلاب ةمجرت كلوق سفن هل ليق ث ةيبرعلا ةمجرت ةيسرافلا
 نم حبقأ وه الوق ةفينح وبأ اضيأ لاق دقو { ةلي يبنلا هب رمأ ام ريغ اهنأو © ةيبرعلا
 . هلئاق نم لافغإ اذهو ث اهب ةالصلا يف ةيسرافلاب زوجت نآرقلا ةءارق نأ معز ث اذه

_- ١٠٣



 ىلع هيبنل اجتحم قحلا وهو ىلاعت هلوق . هلئاق لوق داسف ىلع لدي ام هللا باتك يو

 هيلإ نودحلي يذلا ناسل رشب هملعي امنإ نولوقي مهنأ ملعن دقلو » : هيبذكم

 يمجعلا ناسل لقنب ايهتي يبرعلا نآرقلا ناك ولف نيبم يبرع ناسل اذهو يمجعأ

 هب نوكت ال ةجحلا تناكلو ، يبرع ناسل ىلإ لقنف ايمجعا اضيأ هؤادتبا ناكل

 هللاب نعتساو هانلق ام ربدتف ث هنم هللا هاري دق امم هيلإ هوفاضأ ايف هئادعأ ىلع ةي يبنلل

 . قيفوتلا هللابو © هاوس ام ىلع

 همزلت ثيح © باتكلا ةحتاف ةءارق نم ائيش كرت نمو ، باتكلا ريغ نمو
 كرت نإو & ضقنلا هيلع مث ؤ اهرثكأ ةءارق ىسني ىتح هيلع ضقن الف { ايسان اهتءارق

 . ضقنلا هيلعف ادمعتم ائيش اهنم

 تناك نإ : لاقف حون وبأ امأف ، هسفن يف ةالصلا ين أرقي لجر نعو ؛ ةلأسم

 هناسل كرح اذإ هنا : لوقيف روعألا امأو ، هينذأ عمسي ىتح هل سيلف ةضورفم ةالص

 .هنعزاج دقف

 نأ زوجي له : لاقف ةديبع ابأ لأس الجر نأ ينغلب : هللادبع وبأ لاق : ةلأسم
 همدحأ هللا وه لق » : لثم { راصقلا نم ةروسو باتكلا ةحتافب راهنلا ةالص ين أرقأ

 باتك نمو . افلاخم نوكت : لاق ؟ تلعف نإف : لاق © ال : هللادبع وبأ هل لاق

 باتكلا ماب اهيف أرقي مل نمل ةالص ال» : لاق ةلي هللا لوسر نأ تبث ؛ فارشألا

 ديعسو صاعلا نب ورمعو باطخلا نب رمع نع انيور دقو : ركب وبأ لاق «ادعاصف
 كلام لوق اذهو © باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ال : اولاق مهنأ ، ريبج نبا

 ديعس وبأ ؛ باتكلا ةحتاف ةءارقب رمأ هنأ هنع انيور نممف ، قاحساو دمحأو يعفاشلاو

 : ةلي يبنلا لوق ليوأت يناعم ىف اوفلتخاو & سابع نباو ةريره وبأو يردخلا

 ىلص نمل كلذب بطوخ امنإ : ةفئاط تلاقف «باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل نمل ةالص ال»

 نايفسو يروثلا نايفس لوق اذه 2 أرقي نأ هيلع سيلف مامإ ءارو ىلص نم امأف هدحو
 نمل ةالص ال» : ةلي يبنلا لوق يف ةفئاط تلاقو . ةفوكلا لهأ نم ةعامجو ةنييع نبا

 هيف رهجي ايف مامالا فلخ يلصي نأ الإ .0 مومعلا ىلع «باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل

 هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإ و » : لاعت هلوقل أرقي ال هنإف هتءارق عمسيو . مامإلا

 مومأملا عمس «مامالا هب رهبي ايف مامالا لعج امنإ» : ةي يبنلا ثيدحو «اوتصناو

_- ١٠٤



 اذه ؛ مومأملا سفن ين ارس مامالا هب رهجي ايف هفلخ أرقيو { عمسي مل وأ مامالا ةءارق

 قارعلاب وه اذإ : لوقي { يعفاشلا لاق هبو قاحساو دمحأو كرابملا نباو يرهزلا لوق
 & أرقي ال رخآلاو { أرقي هنأ ايهدحأ : نالوق نارقلاب مامالا هيف رهجي ايف رصمب لاقو
 ايف مامالا فلخ ةءارقلا ىري ناك هنأ ؛ هنع يطيوبلا ىكحو 0 مامالا ةءارقب يفتكيو

 . هرهج امو هب رسأ

 بجيو 5 مومعلا ىلع باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص الو ث هلوق ةفئاط تلاقو

 فلخ امومأم وأ ناك امامإ ادرفنم اهالص ث باتكلا ةحتاف ةءارق ةعكر لك يف ءرملا ىلع

 يعازواألاو نوع نبا بهذم اذه 0 هب رهجي ال ايفو ث مامالا هب رهجي ايف . مامالا

 : فيضملا لاق . لوقأ هبو : ركب وبأ لاق ، يعفاشلا باحصأ نم هريغو روث يبأو

 لوق يناعم يف جرخي ال : ديعس وبأ لاق ، بتاكلا نم اطلغ انهاه نأ يل نيبي

 رهجي ايفو مامالا هب رسي ايف مامالا فلخ ىلص نمأرقي ال نأدب رهجلاب اقلطم انباحصأ
 رهجي ال ايف مومعلا ىلع باتكلا يناعمب لاق ام يناعم يف جرخي دقف ث مامالا هيف

 يناعمب باتكلا ةحتافب أرقي مل نميف صخر دق هنأ الإ { هدحو مامالا فلخ هب

 ضعبو ، باتكلا ةحتافب ةءارقلا مومأملا ىلع ىري ضعبف { مهلوق نم فالتخإلا
 ىريو 0 كلذ هل ىري ال ضعبو ث هأزجأ لعفي مل نإو ، لعفي نأ كلذ هل بحتسي

 اوتصناو هل اوعمتساف نآرقلا عىرق اذإو » : لجو زع هنلا لوق ىنعمل تاصنالا هيلع

 فلخ أرقي ال هنأ ؛ قافتالا يناعم هبشي امب مهلوق يناعم يف جرخيو ههنومحرت مكلعل

 & باتكلا ةحتاف الإ أرقي الو & باتكلا ةحتاف قوف ام هب رهجي الو هب رهجي ايف مامالا

 فلخ هب رهجي ال ايف مومعلا ىلع باتكلا ةحتاف ةءارق هيلع نا : مهلوق ىنعم يفو

 مل ايف باتكلا ةحتافب أرقي مل نميف صخر نم صخر دق هنأ الإ ، هدحو وأ 2 مامالا

 ةءارقلا كرت اذإ ةداعالا هيلع كلذ يف يأر ضعبو ث ةداعإ كلذ يف هيلع رن مل هب رسي

 نأ تبث هنمو ، رصعلاو رهظلا نم راهنلا ةالص نم نيتلوألا نيتعكرلا يف مامالا فلخ

 باتكلا ةحتافب رصعلاو رهظلا ةالص نم نيتلوألا نيتعكرلا يف ارقي ناك ةلي هثلا لوسر

 اذهب لوقي ناك هنأ ؛ كلذ هنع انيور نممو ، باتكلا ةحتافب نيتريخألا يفو { ةروسو

 نسحلاو قاحساو دمحأو يعفاشلاو هللادبع نب رباجو بلاط يبأ نب يلع ثيدحلا

 6 يعازواألاو كلام نب سنأ لاق هبو © ريبج نب ديعسو يبعشلاو ءاطعو يرصبلا

. هدحو ىلص وأ امامإ ناك اذإ كلذو



 ينو ث نآرقلا نم رسيت امو باتكلا ةحتافب نييلوألا يف أرقي : ةفئاط تلاقو

 تزاج حبسي ملو أرقي مل نإو ث أرقي ملو ، حبس ءاش نإو أرق ءاش نإ نيتريخألا
 يلع نع انيور دقو 3 يأرلا باحصأو يروثلا نايفس لوق اذهو ث هتالص

 لاق هبو ث نيتريخألا يف هللا حبسو ث نييلوألا يف أرق : لاق هنأ بلاط يبأ نبا

 هنأ انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { يعخنلا

 ءاشعلا ةالص نم نيتريخألا نيتعكرلا يف الو ، رصعلاو رهظلا ةالص يف يلصملا أرقي ال

 ةحتافب كلذ يف أرقي امنإو نآرقلا نم ءيشب برغملا نم ةرخآلا ةعكرلا نم ث ةرخآلا

 ىلص وأ ، ىلص اذإ مامالا نا : مهلوق نم جرخي امم قافتإلا يناعم يفو © باتكلا

 ةحتافب رصعلاو رهظلا ةالص نم نييلوألا نيتعكرلا ين أرقي نأ هل دب ال هنأ هدحو يلصملا

 ىلع كلذك ، مهلوق رثكأ يف باتكلا ةحتافب ةءارقلا نود كلذ يف هئزجي الو ، باتكلا

 يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمف & تاولصلا هذه نم رخاوألا ين امأو { مامالا فلخ نم

 © كلذ لك يف ةءارقلا ارقي ىري ضعبف فالتخالا نم ىكح ام وحن : مهلوق
 تسيلف باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص لك نا لوقلا مومعل اهكرت يف صخري الو
 ضعب يف ؛ يعمو ث ءاوس اهلك ةالصلاو ، (ةمجعملا ءاخلا حتفب) جادخ نم ىكزاب
 هذه نم رخآلا تاعكرلا هذه يف ، هأزجأ حبس نإو ، لضفأ ناك أرق نإ هنأ : مهلوق

 فالتخإلا يناعم نم جورخلاو { حيبستلاب رمؤي هنا : مهلوق ضعب يف لعلو تاولصلا
 عيمج يف باتكلا ةحتافب درفنملاو مومأملاو مامالا ةءارقو ، لضفأ قافتالا يناعم ىلإ

 اهيف أرقي مل ةالص لك نا : لوقلا مومعل تبثأو ىلوأ تاولصلا عيمج ين تاعكرلا

 . جادَخ نم ىكزأب تسيلو ، جادخ يهف باتكلا ةحتافب

 رثكأ وأ هتالص نم ةعكر يف باتكلا ةحتاف ةءارق كرت نميف اوفلتخاو ؛ هعنمو

 هتأزجأو وهسلل دجس ث ةدحاو ةعكر يف نآرقلا ةءارق كرت نا : ةفئاط تلاقف ةعكر نم

 اذه ث ةالصلا فنأتسي ةدحاو ةعكر يف كلذ كرت نإ هنإف حبصلا ةالص الإ & هتالص

 أرقي ايف أرقي نأ يسنو ، رصعلا لوأ ضعب يف أرق نم : يعازوألا لاقو كلام لوق

 امامإ تاعكر ثالث ىف آرق اذإ : يعازوألاو قاحسا لاق هبو © هتالص دسفت ؛ هنم

 كردأ دقف عوكرلا كردأ نم نأ قلخلا عمجأ امل 2 ةزئاج هتالصف . ادرفنم وأ ناك

 أرق نإ : يروثلا لاقو © ةالصلا كردأ دقف ، ةعكرلا كردأ نم نأ اوعمجأو { ةالصلا

 يف أرقي ملو ةعكر يف أرق نإو ةالصلا داعأ ىرخألا يف وه أرقي ملو حبصلا نم ةعكر يف

-= ٦ ٠ ١ »



 اذإ : لاق نسحلا هلاق : ثلاث لوق هيفو © داعأ ءاشعلاو رصعلاو رهظلا نم ثالثلا

 لك ين أرقي نأ هيلع وهو : عبار لوق هيفو ؤ كأزجأ ةعكر نم ةالص ىف نارقلا تأرق

 3 هريغو عوكر دنع يزجي ال ايكو © ادرفنم وأ امومأم وأ ناك امامإ باتكلا ةحتاقب ةعكر

 نع ىضم ايف بهاذملا هذه تركذ دقو ى مامالا ةءارق هيزجت ال كلذك ،© هدوجس الو

 : ديعس وبأ لاق . يعفاشلا نع ىرخأ ةياور هيفو ث روث يبأو يعازوألاو نوع نبا

 نيتعكرلا يف كرت نم هنأ : انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم

 باتكلا ةحتافب ةءارقلا دعب رجفلا ةالص وأ { ةرخآلا ءاشعلاو برغملا نم نيتلوألا

 هيلع نأ { ادرفنم وأ امامإ ناك { ةيآلا هبشأ ام وأ ادعاصف ةيآ نم ةءارقلا نم ءيش وأ

 يف باتكلا ةحتافب ةءارقلا كرت اذإ كلذك ث ايسان وأ ناك ادماع هتالص متت الو ةداعإلا

 هقحليف اذه ىوس ام امأو ةداعالا هيلعف } رصعلاو رهظلا ةالص نم نييلوألا نيتعكرلا

 دقف ؛ مومأملا امأو ، درفنملاو مامالا يف اذهو : مهلوق يف ؛ يعمو . فالتخالا يناعم

 . هيف لوقلا يناعم ىضم
 يفف { ةيبرعلا نسحي وهو ةيسرافلاب هتالص ىن أرق نميف اوفلتخاو ؛ هنمو

 دمحمو بوقعي لاق كلذك . كلذك لوقن هبو © هتالص ءىزبحت ال يعفاشلا بهذم

 ةفينح وبأ لاقو . هأزجأ ةيبرعلا نسحي ال ناك نإ لاقو © ةيبرعلا نسحي ناك اذإ
 ؛ يعم : ديعس وبأ لاق © ةيبرعلا نسحأ نإو { ةيسرافلاب ةءارقلا هيزبت : نامعنلا

 نارقلا أرقي نأ عىزجي ال هناو ، لوألا لوقلا ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ

 الف & كلذ نع زجع نإ امأو يبرع ناسلب ةعيرشلا نأل ث ةيبرعلاب الإ ةالصلا يف
 { ةيسرافلاب ىدنع هتءارقو © هنكمأ امك أرقي نأ دب الو ، اهعسو الإ اسفن هللا فلكي

 جرخي هلعلو { ةءارقلا ناكم ةيبرعلاب حيبستلا نم يلإ بحأ ةيبرعلاب هيلع ردقي مل اذإ

 ةيبرعلاب هنع زجع نم هنأ ؛ يبرع نآرقلاو ةيبرع ةعيرشلا اذا لوقلا يناعم ضعب يف
 ىلع ردقي وهو كلذ لعف نإف { هناكم حيبستلا هئزبو ز هدوجو ىنعم مدع دقف

 متت نأ ينبجعأ ةءارقلا ناكم حسف { ةيبرعلاب اهيلع ردقي الو © ةيسرافلاب ةءارقلا
 كلذ نع رذعي الو ةيبرعلاب ةءارقلا نم هتالص هب ميقي ام ملعتي نأ هيلعو { هتالص
 . هيلع ردق اذإ يدنع

 { ةالصلا يف (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) يف ملعلا لهأ فلتخا ؛ هنمو

سنأ نب كلام نب سنأ لاق كلذك 0 ارهج الو ارس اهأرقي ال : ةفئاط تلاقف



 نارقلا يف هللا لزنأ ام ، يعازواألاو ينامرلا دبعم نب هللادبع لاقو ، يعازواألاو

 نمحرلا ها مسب هناو نايلس نم هنا » ؛ لمنلا ةروس ىن الإ (ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 باتكلا ةحتاف : ةفئاط تلاقو . نارقلا مأ يفاهب حتفتسي الو اهحتاوف أدبي ال ميحرلا

 لبنح ني دمحأو يعفاشلا لاق كلذك { اهنم ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب { تايآ عبس

 اذه قفاوي اربخ سابع نبا نع انيور دقو 0 قارعلا لهأ نم ريثكو ةديبع وبأو
 نم ةيآ يه : ءاطع لاقو { سانلا اهكرت هللا باتك نم هنا : يرهزلا لاقو ، لوقلا

 ةئام كرت دقف ةءارقلا نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب كرت نم : كرابملا نبا لاقو ، نآرقلا

 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { ةيآ ةرشع ثالثو ةيآ

 © رهجلاو رسلا ين باتكلا ةحتاف عم 5 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق ىلع قافتإلا ىنعمب

 اهكرت يف اصيخرت مهلوق يناعم يف ملعأ الو رسي ام عم رسيو هب رهجي ايف اهب رهجي هنأو
 ةحتاف ةءارق عم كرات اهكرت نإ : مهلوق يناعم ينو باتكلا ةحتاف عم كلذ هبشي ايف الو

 هيلعو ، كلذب ضقتنت هتالص نا ادماع باتكلا ةحتاف ةءارق بجت ثيح باتكلا

 3 فالتخا مهلوق يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمف { نايسنلا ىلع اهكرت نإو ث ةداعإلا

 دقو . هنم ةالصلا ةداعإ يف صيخرتلا ىنعم اهل نأ ىلع مهلوق رثكأ ىف هنأ ؛ يعمو

 ةالص لك» : ةليبنلا لوقل ةداعالا همزلي هنأ محلوق ىنعمل ىدنع كلذ يف مهمزلي

 {& اهماهب الإ باتكلا ةحتاف ةءارق نوكت الو «جادخ يهف باتكلا ةحتاف اهيف أرقي مل

 نمحرلا هللا مسب نأ مهلوق هبشي ايف نإ : مهلوق نم فالتخالا يناعم يف جرخي هلعلو

 نايسنلاو ، دمعلا ىلع اهكرت زهجي مل اهنم اهنأ تبث اذإف ز اهنم سيل وأ اهنم ميحرلا
 يف صيخرتلا ىنعم كلذ يف تبث اهنم تسيل وأ اهعم اهنأ تبث اذإو ، لوقلا لتعم
 نم كلذب ليقو ، كلذ جرخي هنأ ؛ يعمو . نايسنلاو دمعلا ىلع اهكرت ىلع ةداعالا

 . كلذب مهرما نم قافتالا عم مهلوق

 تلاقف . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا يف ملعلا لهأ فلتخاو ؛ هنمو

 رمع نع يعفاشلا لوق كلذ لثم ىورو 0 يعفاشلا لاق كلذك اهب رهجي : ةفئاط

 رمع نبا نع انيورو ، ريبج نب ديعسو دهاجمو سوواطو ءاطعو ريبزلا نباو
 : ةفئاط تلاقو © ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ناحتفتسي ناك امهنا : سابع نباو

 اذه ث اهيفخيو ، دمحلا لوأ يف مامالا اهأرقيو ، ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ال

 ، اهب رهجلا نايري ةديبع وبأو دمحأ ناكو ، يأرلا باحصأو يروثلا نايفس لوق
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 مكحلاو ريبزلا نباو رساي نب رايعو دوعسم نباو يلعو رمع نع لوقلا اذه انيورو
 ىضم دق هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق ز اهيفخي مامالا نإ : يعازوألا لاقو 5 دامحو

 © رهجلاو رسلا يف باتكلا ةحتاف دنع ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق ىنعم يف لوقلا

 © ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق نإ : انباحصأ لوق ىنعمب & يدنع جرخي كلذكو

 ىن اهب رهجي هناو 0 اهب ةروسلا حاتتفاب ةروسلا يف ةءارقلا ةحتاف دنع ةءارقلا عم ةتباث

 مهلعف ي يدنع ايف مهنيب فالتخا الو { رسلا عضوم يف رسيو رهجلا عضوم
 مسب ةءارق يلصملا كرت نإ هنا : مهلوق ىنعم ين يدنع جرخي هنأ الإ & كلذب مهرما الو

 نم جرخي كلذ نأ وجراو ث هيلع ةداعإ الف 5 ةروسلا حاتتفال ؤ ميحرلا نمحرلا هتنا

 هيلع نأ مهلوق نم جرخي هنأ يعم دمعلا يف ناك ناو 2 نايسنلاو دمعلا يف مهلوق
 نم ةروسل احتتفم ناك اذإ { هكرتب نيملسملا لوقب هملع دعب كلذل دمتعا اذإ ةداعالا

 سيل هنا ةروسلا حتتفي ال ناك اذإو {“ فحصملاو ةءارقلا يف اهعم كلذ توبنل اهلوأ

 نورمؤي مهنا ؛ يعمو ، كلذب نورمؤي الو ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق هيلع

 عم اهأرق ول هنأ يدنع جرخيو ، اهعضاوم نم سيل هنأل ى عضوملا اذه يف اهكرتب
 نإو 7 افالتخا كلذ يف ملعأ الو { ةمات هتالص نا ةروسلا حتتفي مل ولو ث ةءارقلا

 ىنعملف ى ةداعإ ال ناو ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق يف صيخرتلا ىنعم تبث

 نإ هئزجت ةيآلا نإ : لوقي نم عم روسلا ضعب نم هللا باتك نم ةيآ أرق ول هنأ قافتإلا

 ناك ةروسلا حتفي ملو ، ةروسلا لوأ ريغ نم تايآ ثالث أرق ول كلذك 5 ةمات هتالص

 ةءارق تناك اذه تبث نأ الف ، ملعلا لهأ لوق نم قافتإلا ىنعم © هئزبي كلذك

 ائيش أرقي نأ هيلع ناك امنإو { باتكلا ةحتاف ةءارق يف وأ باتكلا ةحتاف ريغ انعم نارقلا

 ناكو نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف » : هلوق وهو & ىمسم الو دكؤم ريغ نارقلا نم

 ةءارقل ةنسلا توبثل ىنعم باتكلا ةحتاف ريغ ةءارقلا وه قافتالا ىنعمب انهاه نارقلا

 ةتباث ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق تناك اذكه اذه ناك نأ الف ء اهلك باتكلا ةحتاف

 هللا مسب اهعم تبث ةروس ةءارق تبث ولو & فحصملاو © ماودلا ىلع اهعم يه ذإ اهعم
 يدنع امهنيب ءاج ام قرف اذهف © ةءارقلاو \ فحصملا يف ةتباث يه ايك ميحرلا نمحرلا

 . باتكلا ةحتاف عمو ةءارقلا عم

 ةيسرافلاب يلصملا أرق نإ : ةفينح وبأ لاقو ك دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ناو «نيلوألا ربز يفل هناو » : ىلاعت هلوقب ةباحصلا ضعب هل جتحاو ؤ هل تزاج
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 كسفن يف كبر ركذاو » : ىلاعت هللا لاق باتكلا نمو ث يبرعلا ريغ نيلوألا ربز

 ه«ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا » : لاقو 4لوقلا نم رهجلا نودو ةفيخو اعرضت
 أرقي مث © «توصلا ضفخ يف ارهج اهب رهجت» : لاق هنا ةلي يبنلا نع اذه ليوات

 أرقن نأ ةلي انيبن انرمأ : لاق يردخلا ديعس وبأ ىور ام ةمألا تلقن اذكهف ى ةروسلا

 نأ ةلي هللا لوسر ينرمأ : ةريره وبأ لاقو © رسيت امو باتكلا ةحتافب انتالص ىف

 نع تماصلا نب ةدابع قيرط نمو ، ةروسو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال نا ؛ يدانأ

 رمأ هنأ ةللّيتهنع يورو «ادعاصف باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» : لاق هنأ ةيم يبنلا

 باتكلا ةحتاف دعب ةريصق ةيا ىلع رصتقا نمو ث رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقي نأ ايبارعا

 باتكلا ةحتافب : لاق هنا رخا قيرط نمو . ملعأ هللاو { هللا ءاش نإ كلذ هأزجأ

 ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص لك» : لاق هنأ ةلَيهنع يورو 3 نآرقلا نم ءيش اهعمو

 ةالصلاو © لاكلاو ةليضفلا يفن ىلع كلذ نا : ةفينح وبأ معز «جادخ يهف باتكلا

 ريغ يف۔ جادخلا ىنعم انيب دقو ز هنم طلغ اذهو 7 ةزئاج يهف باتكلا ةحتاف كرت عم
 . ۔انباتك نم عضوملا اذه

 ةحتافب اهنأ رصعلاو رهظلا ةالص يف انباحصأ فلتخي مل ، باتكلا نمو

 عم اوبجوت مل ميل كلذ يف انفلاخي نمم لئاق لاق نإف ، نيتلوألا نيتعكرلا يف باتكلا

 عم ةمألا عامجإ نم انل ماق ليلدلا هل ليق ؟ نارقلا نم ائيش وأ ، ةروس باتكلا ةحتاف

 عم ث نيعباتلا نم هريغو نسحلا يبأ نب نسحلا لثم © كلذ ىلع انقفاو نم ةقفاوم

 يتلا ةنسلا نإ : لئاق لاق نإف { كلذ يف ةلمتلوسرلا نع انيلإ لقنو انل يور ام

 ليق ؟ ةمألا عامجإ نم مكل ماق ىذلا ىلع ليلدلا ايف ، اندنع ةحيحص ريغ اهومتيعدا

 & ةروسو باتكلا ةحتافب هيف ءىرق عضوم لك يف راهجإالا بجوت ةمألا اندجو : هل
 ىلع اوعمجأو ، اهدحو باتكلا ةحتافب هيف أرقي امنإف { هيف ةءارقلاب رهجي مل عضوم لكو
 أرقي ال نأ ىلع انل اليلد كلذ ناك ى ةءارقب اهيف راهجإ ال رصعلاو رهظلا ةالص نأ

 راهجإالا كرت نوكي نأ متركنأ ام : لئاق لاق نإف { اهدحو باتكلا ةحتافب الإ اهيف

 ىف ةلعلا تناك ول : هل ليق & اهيف راهجإ ال راهنلا ةالصو راهنلا ةالص نم امهنأل امهيف

 اهنأل ةعمجلا ةالصو ، حبصلا ةالص يف رهجي ال نأ بجول راهنلا ةالص نم ايهأ كلذ

 حبصلا ةالصو ةعمجلا ةالص يف راهجالا نأ اعيمج اوعمجأ الف 0 راهنلا ةالص نم

اهيف فلتحع : لئاق لاق نإف آ تضراع هب ام طوقسو تيعدا ام داسف ىلع لد بجاو



 راهجالاب اهيلع عامجالاف { ةعمجلاو راهنلا ةالص نم وأ ليللا ةالص نم اهنا

 دقو { هيلع قفتملا مكح ىلإ دودرم هيف فلتخملا مكحف : هل ليق ، كلذب هصوصخمو
 نيسنئاقلا نإف : لاق نإف ، اهيلع انتضراعو اهتبصن يتلا كتلع داسف كانيرأ

 يهو ، ةصوصخغ ةعمجلا نأ كقفاو نم : هل ليق . صوصخملا ىلع نوسيقي ال

 ةءارق اهيف نوكي نأ متركنا ام : لاق نإف ، هيلع نوملسملا عمجأ دق هسفنب يتأي ضرف

 نع باهذو طلغو كنم نظ اذه هل ليق © امهيف رهجي مل نإو باتكلا ةحتاف عم

 ةحتاف هيف امب امهيف رهجي راهنلاو ليللا يف ةدحاولا ةالصلا اندجو انأ كلذو © ليلدلا

 هركذ انمدق ام ىلع ليلد اذهف © باتكلا ةحتاف ةءارق هيف يفخيو ث ةروسو باتكلا

 كرت نكي ملو راهنلا ةالص نم امهنأل ايهيف راهجالا ناك ولو 0 هب انتضراع امل طوقسو
 نكي ملو . اهيف رهجي ليللا ةالص تناكل { اهدحو باتكلا ةحتافب امهنأل راهجالا

 ايف ةءارقلاب اهيف تفاخي ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص نم باتكلا ةحتافب هيف أرقي ام

 . ملعأ هللاو ، باتكلا ةحتاف ريغب هيف ةءارق ال

 نم نيتيآلاو ةيآلا ددري نأ يلصم زوجي له : هل ليق : ةلأسم ؛ باتكلا نمو

 : هل تلق ، يدنع اذكه : لاق ؟ هتالص متت له اهتءارق ىلع نقيتسا دقو نارقلا

 : لاق ؟ الوأ اهتءارق ىلع نقيتسا دقو ةدحاولا ةعكرلا يف نيترم ةروسلا أرقي نأ زوجيو

 نأ دعب نيتملكلاو ةملكلا ددري نأ هل له .ء تايحتلاو دمحلاف هل تلق ى ىدنعا ذكه

 ريغ نم ادمعتم ناك اذإ ليق ايف يدنع هل زوجي ال : لاق ؟ اهتءارق ىلع نقيتسا

 اذه نأ بسحاف : لاق ؟ هل زئاج كلذ نأ نظو رذع هل نكي مل نإف : تلق ، رذع

 :.لاق ؟ يسانلا كلذكو : تلق . هتالص دسفت الأ ةلاهجلا ىلع بحاو هيف فلتخي امم

 ىلع كلذب ددري نأ هل زوجي له ، تبثي نأ دارأ نإف : هل تلق & يدنع نوهأ يسانلا

 ايف : هل تلق © ليق ايف هيلع ضقني الو كلذ هل زوجي هنأ ؛ يعم : لاق © تيبثتلا

 { اذه يف زب ملو اذه يف زاج ذإ تايحلاو دمحلا ديدرتو { نارقلا ديدرت نيب قرفلا

 تايحتلاو باتكلا ةحتاف ةءارق نأ يدنع قرفلا نأل : لاق ؟ ةالصلا هب موقت هلكو

 نود هريغ أرقي زوجيو { ضعب نع هضعب ءىزجي نآرقلاو © ايهريغ امهناكم زوجي ال
 اذهو ث ةالصلا ين هب ىتؤي امم هل ةياغ ال ام أزجأ ادعاصف ةيآلا نم هنم أرق امو آ ضعب

 ةدايزلا نرم هيف دازي ال اذكه ناك نأ الف {ك] فرح هنم صقني الو & فرح هيف دازي ال

 . لاكلا دعب ةدايز ديوزتلاو هنم هيف دازي ال كلذكو ث هريغ
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 يف مرحأ لجر نع رثؤملا ابأ تلأس ، بسحأ امف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 عمسي هنأ هسفن يف ىونف { ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص ين مامالا فلخ وهو ةالصلا

 داع نآ هل ادب مث ، كلذ نم رثكأ وأ نيتيآ وأ ةيآ ةروسلا نم عمتساف { أرقي الو ةءارقلا

 ءاوسو : تلق ث هتالص داسف ىلإ هب غلبا الو اذه هل هركأ : لاق © باتكلا ةحتاف أرقف

 معن : لاق ث ةعكرب مامالا هقبس دقو © اهيف لخد وأ مامالا عم ةالصلا حتتفا ناك

 . معن : لاق ؟ ءاوس ةيناثلاو ىلوألا ةعكرلاو : تلق

 ليللا ةالص نم اهيف رهجي يتلا ةالصلا ين أرق اذإ مامالا نعو : ةلأسم

 : لاق ؟ كلذب رمؤي ال مأ كلذل كش اذإ ردق ام لكب ةءارقلاب رهبي نأ هلأ & حبصلاو

 ىلع ديزي الو ، هفلخ يلصي نم عمسي ام ردقب أرقي هنأ : هل ليق ام الإ كلذب رمؤي ال

 اهيف رمؤي : ليق دق هنإف © رجفلا ةالص يف الإ ةءارقلا يف اهريغك ةالصلا تسيلو كلذ

 باتك ىلإ عجر ) ةءارق اهيف يتلا تاولصلا نم اهريغ نود ةصاخ ةءارقلا رهجب

 . ( عرشلا نايب

 أرقي الف مامالا فلخ ناك نمو ، بسحأ ايف رفعج نبا باتك نم : ةلأسم

 اهتءارق نم مامالا غرفي نأ لبق اهتءارق نم غرفي نأ هل بحتسيو ، باتكلا ةحتافب الإ

 نع وه كسميف ةروسلا ةءارق يف لخدو اهتءارق نم مامالا غرف اذإف ، ةءارقلا عمسيو

 ةالص يف أرق نإف ث يلإ بحأ كلذو © سأب الف أرق نإف 5 ةءارقلا عمتسيو اهتءارق

 نعو ؛ هنمو ، هعم عكريلف مامالا عكر مث مامالا فلخ باتكلا ةحتاف نم ائيش راهنلا
 ةالصلا نم ءيش يف مامالا فلخ باتكلا ةحتاف أرقي مل نميف بوبحم نب دمحم

 ضقنلا ىرنو ، رخآ عضوم يفاضيأ هنعو ، كلذ ىري الف هريغ امأو ، هيلع ضقن الإ

 رهجي امو © رصعلاو ىلوألا ةالص نم نيتلوألا نيتعكرلا ين باتكلا ةحتاف كرت نم ىلع
 ۔ هللا همحر ۔ هئلادبع يبأ نعو © ادمع كلذ كرت اذإ ةالصلا نم ةءارقلا مامالا هيف

 ةءارقلا كرتي هنا ؛ مامالا عكر مث مامالا فلخ باتكلا ةحتاف أرقي ناك نميف اضيأ

 مل نإو : لاق نم لاقو ، رصعلاو ىلوألا ةالص نم نيتلوألا نيتعكرلا يف هعم عكري و

 مرحأو هجوف عوكرلا كردأ نم : لاق نم لوقب ذخأ نمو : لاقو 5 هيلع سأب الف أرقي
 ملس اذإ ث ةءارقلا لدب هيلع سيلو ةالصلا كردأ دقف 0 أرقي ملو مامالا عم عكرو

 ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا ىف مهكردأ اذإ كلذ هل زاج اذهب ذخأ نمف ى مامالا
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 ملو © مامالا عم عوكرلا كردأ اذإ باتكلا ةحتاف ةءارق لدبي نمم نحنو 0 ةعبارلا وأ

 . ةءارقلا كردي

 ةالص يف ةلماك ةيآ ةءارق مامالا عم كردي مل نم : هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 لدب هيلعف لعفي مل نإو ث مامالا ملس اذإ باتكلا ةحتاف لدب هيلعف نارقلاب اهيف رهجي

 © معن : لاق هنا ضعب كردأ ولو 5 ةءارقلا كلت لدب هيلعو تلق ث ةالصلا كلت

 يذلا نا ملعي ىتح هيلع ضقن ال نأ وجرأ : لاق ، تايآلا فرعي ال ناك نإف : تلق

 ىلع مدقأ : لاقف دايز وبأ امأف ، ةيآ نم لقأ كردأ نإف : تلق ث ةيآ نم لقأ كردأ

 ضقن ال : لاق ىذلا لوألا امأو ث ةءارقلا لدبي ملو ؤ ةيا كردي مل نم ةالص داسف

 نع يظفح ؛ وهف مامالا فلخ ةالصلا نم ءيش يف باتكلا ةحتاف أرقي مل نم ىلع

 نم ةالص ضقن ىلع مدقأ ال : لاقو ، بحأ كلذكو ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم

 ةالص نم © نيتريخالاو نيتلوألا نيتعكرلا يف باتكلا ةحتاف ةءارق دعب حبس

 . رصعلاو ىلوألا

 : لاق نم لاقف ، فالتخاب ةروس راهنلا ةالص ىف أرق نميف : ليقو : ةلأسم

 : لاق نم لاقو . مهولا اتدجس هيلعو ث اهلك ةالصلا يف أرق ولو هيلع ةداعإ ال

 نيتعكرلا يف هيلع : لاق نم لاقو ث ايسان كلذ ناك اذإ نآرقلا ةءارق يف هيلع مهو ال

 نم لاقو 5 اهيف ةءارقلا يف هيلع مهو الف © نيتلوألا نيتعكرلا يف امأو ، نيتريخألا
 ةداعإ هيلعف راهنلا ةالص اهلك هتالص يف ةروس باتكلا ةحتاف عم أرق اذإ : لاق

 ةداعإ الف © تقولا ءاضقنا دعب ملع نإو © ةالصلا تقو يف كلذ ركذ نا © ةالصلا

 نم لاقو ، تقولا يف ةداعالا هيلعف هتالص رثكأ يف أرق اذإ : لاق نم لاقو © هيلع

 نم لاقو © تقولا يف ةداعالا هيلعف ، ةعكر نم رثكأ يف نيتعكرلا يف أرق اذإ : لاق

 ىلع ةنسلا فالخ زوجي الو 0 نآرقلا اهيف أرقي ال نأب تءاج ةنسلا نإ : لاق

 . ةعكر نم رثكأ ىف أرق ناك اذإ ةداعالا هيلعو { دمعلا ىلع الو © نايسنلا

 ؟ هتالص دسفت له ى ايسان ةروس راهنلا ةالص ى أرقي نمع لئسو : ةلأسم

 : هلوق ىنعم للع نهلك تاعكرلا ف أرق اذإ افالتخا كلذ ف نا ؛ يعم :: لاق

 . نيتعكرلاو ةعكرلا ينعي ةداعإ نيتنثالاو ةدحاولا ف نوكي الأ ينبجعيو

 ٠ رصعلاو رهظل ا ةالص ف باتكلا ةحتاف دعب نارقلا ةءارق نعو : ةلأسم
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 موقت يهو . اثبع ةءارقلا نوكت ال هنأ ؛ يعم : لاق ؟ ةالصلا ين اثبع كلذ نوكي له

 دسفت له ث نيتلوألا نيتعكرلا يف أرق ىتح يسن نمف : هل تلق { لمعلا ماقم

 دسفت اهنأ جرخي هلعلو 5 نايسنلا ىلع دسفت ال ليق دق هنأ وجرأ : لاق ؟ هتالص

 اذكه : لاق ؟ اذه يف نيتعكرلا لثم ةعكرلا كلذكو : هل تلق 0 اهداسف ينبجعي الو

 هيلعف : هل تلق { نيتنثالاك ةدحاولا يف ىنعملا نإف ؛ رثكأ نيتعكرلا اتناك ناو & يدنع

 : هل تلق ، فالتخالا هيف يرجي امم كلذ نا ؛ يعم : لاق ؟ ملس اذإ مهولا اتدجس

 يف فالتخالا نم نيتعكرلا لثم ءاوس كلذ نوكيأ & تاعكر ثالث أرق ىتح يسن نإف

 أرق نإ كلذكو : هل تلق { ءاوس لوقلا ضعب يف هنأ ؛ يعم : لاق ؟ مهولاو داسفلا
 يف هنأ ؛ يعم : لاق ؟ نيتنثالاو ثالثلا يف لوقلا يف ءاوس وهأ تاعكرلا عبرألا يف

 . ءاوس لوقلا ضعب
 ةلماك ةروس رتولا يف أرقي نأ بحتسي ناك : نايثع نب نابلس لاقو : ةلأسم

 . د حأ هللا وه لقو

 دحأ هللا وه لق أرقي نأ يسن لجر نع هللا همحر ۔ هللادبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 نم هسأر عفرف ث ةرخآلا ةعكرلا يف رجفلا ةالص نم ةروسلا ةءارق نم هغارف رعب

 اذه دسفت له ث هتالص متاو دجسو عكر مث ى دحأ هللا وه لق : أرق مث ، عوكرلا

 ةفيذح يبأ نب ءالعلا & هذه نع لأسي الئاس تعمسو ؛ لاق 5 ال : لاق ؟ هتالص

 : لاقف ۔ هللا همحر _ يلع ابأ كلذ نع تلأس مث : لاقو ، هتالص ضقن هيلع : لاق

 . مهولا يتدجس هيلعو 0 ةمات هتالص

 ركسعلا يف سانلاب ىلص ديزي نب دمحم نا : هللادبع نب حبسم معزو : ةلأسم

 : لاقف ريشب كلذ نع لئسف 2 هللا قدص : لاق مث 3 ةروسلا نم غرف ىتح أرقف

 . ةدعسم كل دزي ملو ةضقتنم مهتالص

 ارق اذإ ناكف ث ةرخآلا ءاشعلا ةالص مامالا فلخ يلصي لجر نعو : ةلأسم

 : لاق ؟ هل زئاج كلذ نأ ىرتأ { ادمع مامالا عم اهمتي ىتح وه اهأرق ةروسلا مامالا

 هيلع نإ : ليق دقو : هريغ لاق ث هللا ءاش نإ اضقن هيلع ىرأ الو ، عنص ام ستب

 . كلذل دمعت اذإ ضقنلا

 لك يف اهب رهجي ث ميحرلا نمحرلا هللا مسب رفعج نبا باتك نم : ةلأسم
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 همحر _ بوبحم نب دمحم نعو 2 هيفرهج ال ايف ارس أرقتو ز نآرقلاب اهيف رهجي ، ةالص
 نمو 7 ايسان ناك اذإ هيلع ضقن ال ، ميخرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق كرت نم نأ هللا

 هللادبع نع يريهزلا ينثدح : لاق ى ميحرلا نمحرلا هللا مسب نع لئسو ؛ هريغ

 : لوقي وهو تام ىتح رمع فلخ تيلص : لاقو ركب يبأ فلخ ىلص هنأ رمع نبا
 ةني يبنلا نأ ةياورلا يف عوفرملا ثيدحلا : هريغ لاق { تومأ ىتح اهعدأ الو اهؤرقأ

 اهنع لئسو ، تام ىتح رمع اهأرقو ، تام ىتح ركب وبأ اهأرقو { تام ىتح اهأرق

 ينب نم ناطيشلا سلتخا ءيش لوأ نإ : لاق ؟ تكرت دقوأ : لاقف سابع نبا

 نا : لاقو & سيلبا مهنم اهسلتخا : لاق وأ © ميحرلا نمحرلا هللا مسب ؛ ليئارسا

 نايلس نم هنا » : لاقو 4قلخ يذلا كبر مساب أرقإ » : لاق ذإ اهب مهرمأ دق هللا
 نهكرت نم تايآ عبرأ نه © نآرقلا يف ةيآ مركأ يهو هميحرلا نمحرلا هنا مسب هناو

 يتلا تايآلا نهنأ ؛ انعم يذلا : هريغ لاق { قفانم الإ نهكرتي الو 5 مركلا كرت دقف

 ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر ه دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب » : باتكلا ةحتاف يف

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق باب يف مدقت دق ةلأسملا مامت هم نيدلا موي كلام

 ىلإ اهزواج ىتح مامإ فلخ وأ هدحو ناك تايحتلا ةءارق يسن نمو : ةلأسم

 مأ مامإ فلخ ناك باتكلا ةحتاف ةءارق يسن نإو 0 ضقنلا هيلع نإف ء اهريغ دح

 اهيف أرقي ةالص تناك ن إو 6 ةمات هتالصف ةروس اهيف أرقي سيل ةالص ف ٥ دحو

 © باتكلا ةحتاف يسنف مامالا فلخ ناك نإو © ةداعالا هيلعف هدحو ناك اذإف ى نآرقلا

 ٠ اضقن هيلع ىرأ الف

 مامالل باتكلا ةحتافب الإ ةالصلا زوبحت الو - دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ىري ال ناك بوبحم نب دمحم نأ رفعج نب دمحم عماج يف دجوي يذلاو © مومأملاو
 نا انءاهقف ضعبل دجوي ام امأو { كلذ نع عجر هنأ يورو . مامالا فلخ ةءارقلا

 { هلئاق نم لافغإ يدنع اذهف { مامالا فلخ ةءارقلا نم يلإ بحأ هيف يف نوكت ةرمج

 اذه يف ةفينح يبأ ةئطخت ىلإ بهذن انأل ؛ نييقارعلا لوق براقم وهو © ملعأ هللاو

 اهيف أرقي مل ناو ، حصت ةالصلا ناب جتحم لوقلا اذه دقتعا نمل جتحا نإف & ىنعملا

 ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص لك» : لاق هنأ ةلت يبنلا نع يور امل يهف & باتكلا ةحتافب

 ةالص ةي هللا لوسر اهتبثا دقف : لاق & ناصقنلا وه جادخلاو «جادخ يهف باتكلا
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 نأ ربخ ةلي هنع لقن دقف : هل ليق ؟ ةالص انهاه نوكت نأ نوفنت متناو ؛ ةصقان
 «باتكلا مأب اهيف أرقي ال نمل ةالص ال» : ةي هلوق رخآلاو { هتركذ ىذلا اذه ايهدحأ

 ربخلا اذه ىفن دقو ايهدحأ ىغلأ نمم ىلوأ نيربخلا لمعتسا نمف 5 نآرقلا ةياور يو
 ىلع . جادخلاو «روهط ريغب ةالص ال» : مالسلا هيلع لاق اك 0 ةالص هل نوكت نأ

 ىمسي يذلا وهو ؛ هب عفتني جادخف { ركذ ايك ناصقنلا هلصأ نأ يرمعلو ، نيبرض

 لاقي ايك .0 هب عفتني ال جادخو . اوركذ ايك ناصقنلا هفارطأ ىف ناك اذإ اجادخ

 ناصقن اذهف { ةغللا لهأ بتك يف تدجو اذكه . اتيم انينج تقلأ اذإ ةقانلا تجدخ

 نإ : لاقي دق هنأل ؛ هب عفتني ال يذلا وه ةيتيبلا هدارأ ىذلا جادخلاو © هب عفتني ال

 ملو ىلص اذإ ناسنالا نا 3 مهدنع نييقارعلا نإف اضيأو © لوألا ربخلا ين ةالص هل

 8 ةصقان ريغ ةمات هتالص نأ { نآرقلا نم ةيآ أرقو 5 نآرقلا ماب هتالص يف أرقي

 . هلل دمحلاو نيربخلاب اوقلعت الو ، مهليوأتب اوقلعت الف

 يف باتكلا ةحتاف عم ةروس أرقف يسن نمو رفعج نبا باتك ۔ نم : ةلأسم

 لاق ؛ هريغ نمو & ضقتنت هتالص نإ : ليقف دمعت ناو & سأب الف { راهنلا ةالص
 .ءاسأ دقو ث هيلع ضقنتنت ال : هللادبع وبأ

 نم نيتريخألا نيتعكرلا يف أرقي مل نمو ۔ باتكلا نم هنأ بسحأ : ةلأسم

 اهيف ةالص لكو . ةمات هتالصف . ادمعتم وأ ايسان حبس ولو } رصعلاو رهظلا ةالص

 نم ائيش أرق نمو ةضقتنم يهف نارقلا نم ائيش باتكلا ةحتاف عم اهيف أرقي ملف 5 ةءارق

 نيتروسلا أرقي نأ سأب الو ، اضقن هيلع ىرأ الف & باتكلا ةحتاف عم ةيا ولو نارقلا

 رجفلا ةالص ىف أرقي نأ أ بحتسي يذلاو { نيتعكر يف ةروسلاو { ةعكر يف ثالثلاو

 نم ، برغملا ةالص يفو © كلذ دعب نم ةمتعلا ينو ، لصفملا روس رابك نم ةروس

 ةالص يف أرقا ۔ هللا همحر ۔ يلع نب ىسوم لاق : ديلولا وبأ لاق ، لصفملا روس رحآ
 ليللا ىلإ ةقاحلا نم ةمتعلا ةالص يف أرقاو 5 ةقاحلا ةروس ىلإ لصفملا لوأ نم ةادغلا

 يف سانلا أرقي : ليق دقو ، لصفملا رخا ىلإ ىحضلا نم برغملا يفو ، ىشغي اذإ
 نم أرق ام لك & دودحم ءيش كلذ يف اندنع سيلو 0 ىلعألا كبر مسا حبس © برغملا

 . اهلك ةالصلا هب تمت نآرقلا

 دسأ لاقو ، ةالصلا يف يآلا دع هركي ناك هنا . ميهاربإ يبأ نع دامح : ةلأسم
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 ءيشب ةالصلا يف يآلا دع ىنعمب نوبهذي مهنا انعم : هريغ لاق 3 ةفينح يبأ لوق لثمب

 اساب كلذ لثمم ىري ال هن ؛ هيف ىنعملا لعلف 0 هريغل وأ 3 دقعلاب ىصحي حراوجلا نم

 نم ىلصملا هيلإ بهذي ىنعمب ، بلقلاب ةالصلا يف يآلل ءاصحألا امأو ۔ عوطتلا ف

 ناك اذإ ، هنلا ءاش نإ هب سأب الو ز انعم يلصملا كلذ نم عنتمي الف ؤ :77

 © ثبعلا ىلع امأو { اههبشي الو ، هتالص رمأل انعم ظفحلا نم كلذو ث ىنعمل

 .زوجي الذف

 لبق ةعكر لوأ ين أرقي ال نأ مامالاب متؤملا رمؤي : لاقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 { هيلع ةداعإ الف مامالا لبق أرقو لعف نإف { مامالا لبق ذيعتسي نأ هلو ى مامالا

 هيف رهجي ال ايف امأو © رهجلاب هيف أرقي امم اذهو © ىلوألا لثم ةيناثلا ةعكرلا يف كلذكو

 ينبي مث { ءىدتبي ىتح فقو مامالا لبق أرقف يسن نإف ، يدنع ةءارقلاب هيلع سأب الف

 . نايسنلا يف اذه ينبجعيو 0 هتءارق ىلع

 ؟ هيفكي هينذأ عمس اذإ 5 ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص نع هتلأسو : ةلأسم

 . معن : لاق

 : لاق ، هتالص رثكأ يف { راهنلا ةالص يف ةروس أرق نمع هتلأسو : ةلأسم

 فلتخا دق هنا : لاق نم لاقو & لهجلا ىلع دسفت الو ، دمعلا ىلع دسفت هنا ؛ يعم

 دعبو © تقولا يف لهجلاو نايسنلاو دمعلا لاح ىلع ديعي : لاق نم لاق & كلذ يف

 © دمعلا ىلع ديعي : لاق نم لاقو { لاح ىلع ديعي ال : لاق نم لاقو © تقولا

 ركذف © يسن وأ كلذ لهج اذإ : لاق نم لاقو ث نايسنلاو لهجلا ىلع دسفت الو

 زرم لاقو ث هيلع ةداعإ الف تقولا دعب ناك نإو . ةداعالا هيلعف تقولا يف ملع وأ

 مل ، تقولا دعب ركذ نإو 3 داعأ تقولا يف كلذ ركذ نا لهجلا يف كلذ امإ : لاق

 نم جرخي ام ىلع اذهو ، تقولا يف هيلع ةداعإ الف يسانلا امأو ، ةداعإ هيلع نكي

 : هل تلقف . هبجعي ملف هتضرعف { ىنعملا ىلع اذه تديق ى ملعأ هللاو { هلوق ىنعم

 تلق 0 اذه ينبجعي الف انأ امأو ، در راكنإ هركنأ الف انأ امأ : لاق ؟ ائيش هنم ركنت

 نا { راهنلا ةالص يف ةروس أرقف دمعت نإ هنأ ك ينبجعي : لاق ؟ كبجعي ايف : هل

 { ايسان كلذ ناك ناو & نيملسملا نع ءاج ام فالخل دمعت هنأل ، ةداعالا هيلع

 كلذ ناك نإو . ةداعالا هيلع بحأ الو & فالتخا كلذ يف نوكي نأ ينبجعيف
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 ناك نإو ، تقولا يف ةداعالا بحأو © فالتخا كلذ يف نوكي نأ ينبجعيف 5 الهاج

 يف ةداعالا ينبجعي الو 0 ةداعإ هيلع نوكت الأ تببحأ . ملع مث { تقولا دعب

 بحاف { دمعتلا امأو 5 هتالص نم رثكألا ىن هتءارق نوكي ىتح الإ ، نايسنلاو لهجلا

 يأرب هيف لمعيو ث هلك اذه يف كلذ ىون نوكي نأ الإ ةعكر ين أرق ولو ز ديعي نأ
 عجر اذإ ؤ تقولا ريغ يف الو ، تقولا يف لاح ىلع هيلع ةداعإ ال هنا وجراف 3 نيد وأ

 تقولا يف ناك نإ يدنع نسحف ، تقولا يف لدبأ نإف ك ىلص دقو © كلذ هيأر نع

 نأ ادغ ىسعو ث لاح ىلع كلذ ىل نيبي الف ى مكحلا ىلع امأو 5 طايتحالا ىلع

 . حبقأ وأ هنم نسحأ وه ام ىلإ ينع اذه لوحتي

 هل اوعمتساف نارقلا ءىرق اذإو » : ىلاعتو كرابت هللا لوق نعو : ةلأسم

 نم يه : ليق ؟ نارقلا نم يه سيلأ باتكلا ةحتافف 4نومحرت مكلعل اوتصنأو
 أرق اذإ لي يبنلا ناك : ليق ايف كلذو © ةالصلا يفاذه لزنأ امنإ : ليق دقو © نارقلا

 ثيدح كلذ يفو ى نارقلا هفلخ ناك نم أرق هباحصأب ىلصي وهو ث ةالصلا ي

 مكلعل اوتصنأو هل اوعمتساف نارقلا ءىرق اذإو » : ىلاعت هللا لزنأف { لوطي

 ةحتاف ال ائيش مامالا فلخ أرقي ال . ءاهقفلا ضعب ناك دقو ه4نومحرت

 . اهريغ الو باتكلا

 كحي طحنا اذإ يلصملا يف لوقت ام & يلخنلا لضفلا نب ةدجن نعو : ةلأسم

 ريغب لوقأو ى ملعأ هللاف ؟ لاحلا كلت يف وهو أرقي له ث هل ضرع ءيش نم هلجر

 زم باوج اذهو . ملعأ هللاو ، هيلع ءيش الف أرق وأ كسمأ نإ هنأ & ظفح

 يف تظفح ينا ملعأ الف { اهيف هنلا هظفح يلاعسلا دمحأ نب دمحم نب هتلادبع يبأ

 © يدنع نسح مايقلا نع عجري نأ ىلإ ةءارقلا نع فقو نإ هنأ الإ ، ائيش ىنعملا اذه

 © هتالص دسفي امم كلذ رأ مل طحنم وهو أرق نإ و ؤ مايقلا ين يه امنإ ةءارقلا نأل كلذ

 . طاطحنالا كلذ هل زيجأ دارأ هنا ؛ يعم كلذ هل زيجأ دق ذإ

 اهيف أرقي ةالص يلصي ناك اذإ لجرلا زعو ؛ يدنع ايف ديعس يبأ زع : ةلأسم

 هنا ركذ عوكرلا متأ ايلف عكرو يسنو { باتكلا ةحتاف أرقف { ةروسو باتكلا ةحتاف

 هنا : لوقلا ضعب يفو & لمع امب دتعي الو © عكريو ةروسلا أرقي عجريأ أرقي نأ يسن

 ، هلمع عيضي الو & لمع امب دتعي هنا لوقلا ضعب يفو © نايسنلا ىلع لمع امب دتعي
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 . دح ىلإ دح نم ىدعت نإ هتالص دسفت هنا : لوقلا ضعب يفو

 ةروسلا كرتي ىذلا امأو أ بسحأ اهف ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نع : ةلأسم

 دق ناك ولو ، عوكرلا فنأتسي مث ز ةروس أرقيو موقي هناف حبسيو ، عكري ىتح ايسان
 اضعب نأ بسحأو ى ملعلا لهأ لوق يف يدنع ليق ام رثكأ يف كلذب دتعي الو ؤ همأ

 لخد ىتح ةءارقلا يسن اذإو ، نايسنلا ىلع همأ دق ناك اذإ عوكرلاب دتعي هنا : لوقي

 يف لخدي مل امو اهلوأ نم هتالصءىدتبي : ليق دق هنا ؛ يعمف ث دوجسلا يف

 عكريو { ارقي موقي هنأ ؛ يعمف ث هنم ماقو عوكرلا متأ دق ناك ولو { دوجسلا

 ىلع يدنع لوقلا رشكأ يفف ، ثلاثلا دحلا ىلإ ىدعت ىتح يسن اذإو ؤ دجسيو
 هلف 5، اهمايقو اهعوكرب نايسنلا ىلع ةمات ةعكر دزي مل ام : ليق دقو . كل تفصو ام

 دحلا يسن اذإ : ليق دقو © هتالص ىلع ينبي مث ، يسن ام ىلإ كل تفصو ايك عكري نأ

 ٦ عكريو ةءارقلا كرتي نأ وهو © هتالص داعأ يناثلا دحلا ف لخد ىتح هيلع ناك ىذلا

 ىتح هطسوأو { اذه يف ليق ايف يعم ام قيضأ اذهف ، دجسيو عوكرلا كرتي وأ
 ةمات ةعكر ديزي ىتح كلذ عسوأو ©٠ كل تفصو ايك ثلاثلا دحلا ىلإ ىدعتي

 . كل تفصو امك

_ ١١٩١





 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةءارقلا نسحي ال ناك اذإ مامالا ف

 هريغ مهل أرقو ةالصلا يف

 نم هفلخ نم كلذكو { أرقي ال مامالا ناك اذإو . رباج يبأ باتك نم

 اذإف © تأرقو © مدقملا ءاسنلا فص طسو يف تناك { أرقت ةأرما مهيف ناكو ث لاجرلا

 ةخسن ينو ، ةلفانلا يف كلذ نوكي امنإو ، دجسو مامالا عكر ةءارقلا نم تغرف

 دحأ الو . مامالا نكي ملو ، أرقي يبصلا ناك اذإ كلذكو ، ةضيرفلا مهب يلصت الو

 نإو ؛ هنمو ث ةالصلا ةيقب ىلوتو ، مامالا ربكو فصلا نم يبصلا أرق ث ارقي هفلخ

 نع مامالا بنج ىلإ ناك ث مايقلا ىلع ردقي الو 5 أرقي ضيرم لجر لاجرلا يف ناك
 ىلوتو ، دعاق وهو ةءارقلا عضوم يف أرقو { ةالصلا يف هنيمي ىلع نيتخسن يفو ث هنيمي
 . ةلفانلا يف كلذكو : هريغ لاق © ةالصلا ةيقب مامالا

 الإ نآرقلا أرقي ءىراق مهيف سيلو اوعمتجا رفن نع هللادبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 . دجسي وهو مهب يلصي : لاق ؟ نولصي فيك © دعقم لجر
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 نورشعلاو سماخلا بابلا

 مامإ ريغ وأ امامإ ناك ةالصلا ىف نآرقلا ةءارق ىف

 هسكعو رسلا عضوم يف رهجلا يفو

 يف أرقو ، .ىلوألا ةعكرلا يف ميرم ةروس أرق ةلت يبنلا نأ انل ركذ : رثؤملا وبأ لاق
 نأ تننظف حيصي ايبص تعمس ينا» : لاق فرصنا الف يدحأ هللا وه لق ج ةيناثلا
 ةالص رفاسم وهو ىلص ةي هلا لوسر نا انل ركذو «هما تمحرو هتمحرف يفلخ ىلصت هما

 انل ركذو ي قلفلا برب ذوعأ لقو . سانلا برب ذوعأ لق » : نيتذوعملا أرقف © ةادغلا
 كبر لصف فيك رت ملأ » ةادغلا ةالص يف أرق هللا همحر _ باطخلا نب رمع نا

 ةادغلا ةالص ىن أرق ديز نب رباج نا انل ركذو 4 شيرق فاليال » و ي ليفلا باحصاب

 ةادغ فوع نب نمحرلادبع نا انل ركذو . ةيتاش ةادغ تناكو ين و رفاكلا اهيأ اي لق »

 ةالص فوع نب نمحرلادبع سانلاب ىلص 0 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعط
 . 4حتفلاو هللا رصن ءاج اذإو » و يرثوكلا كانيطعأ انإ » : ارقف © ةادغلا

 : لاق ، ضقن هيلع له . ةءارقلا يف طلغيف يلصي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 © لدبلا هيلعف نآرقلا ريغب ملكت ناك نإو ث هيلع سأب الف نآرقلا نم طلغ ناك نإ

 «4ضرألا فجرت موي » دارأ هنا لثم ايج لوحي نا هناسل لزي نا الإ : رثؤملا وبأ لاق

 نم اذه هابشأو ةلخنلا فجرت لاق نا امأو ، هيلع ضقن ال امم اذهف جرألا : لاقف

 . لدبلا هيلاع اذهف ، نارقلا نم سيل يذلا طلغلا

 ةروس نيتعكرلا ىن أرقف نآرقلاب اهيف أرقي ةالص ىلص لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ةروس اهلك هتالص ف أرق نمع هتل اسو 3 ال : لاق ؟ هتالص دسفت له . ةدحاو
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 . ةمات هتالص نا كلذل ادمعتم باتكلا ةحتاف عم ةدحاو

 ةحتافب رصعلاو رهظلا ةالص يف أرقي لجر نعو . هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 ناك نإو هتالص ضقتنت ادمعتم ناك نإ : لاق ؟ ادمعتم وأ ايسان ةروسو باتكلا

 نع ليق دقو : لاق © هيلع ضقن الف اهب رهجي مل نإو ، ضقنيلف اهب رهج نإف ايسان
 يلع نب ىسوم لئس دقو : لاق © هيلع سأب الف ءيشب رهج اذإ هنأ نايثع نب نايلس

 . ديدش ضقنلا نأل هيلع ضقنن نأ ردقن ال : لاقف كلذ نع

 عجري نأ دارأ اذإ يلصملا يف هنع هللا يضر ديعس يبأ نع تظفحو : ةلأسم

 ىضق دق ناك ولو ، عوكرلا يف لخدي مل ام هنا © هريغ وأ كشل ىلوألا ةعكرلا ين مرحي

 . عوكرلا يف لخدي مل ام هيزبجي لوألا هيجوتلا نا { اهلك ةءارقلا

 هسفنل فقي الو ، سفنتيو ارقي يلصملا ين ديعس يبأ نع تظفحو : ةلأسم

 . هلوق ىنعم ىلع ةمات هتالصو . هوركم هنأ هتءارق ىلع ضام وهو

 ةالصلا ىضق ىتح ىلصف . ةءارق اهيف ةالص يف اموق مأ لجر نعو : ةلأسم

 يف تارق : لاق أرقت ملو تيلص : موقلا هل لاق ةالصلا ىضق ايف 5 ةءارقلاب رهبي ملو
 لاق ، اوضقني نألا بحأ ايف هدمعت ناك نإف { رهجلا نع تفعض { ردقأ ملو يسفن
 . يسن وأ دمعت ضقنلا مهيلع هللا همحر _ يراوحلا وبأ

 رباج يبأ نب ىسوم نع لضفملا نب رمع نع ةبقع نب حاضولا ركذو : ةلأسم
 وهو تنأ أرقإ ث ةءارقلاب مامالا قبست الف ةالصلا لوأ ين مامالا عم تلخد اذإ : لاق

 نع ى باتكلا ةحتاف يف كلذو ث مومأملا اهلوقيو ، ةملكلا مامالا لوقي { اعيج
 يذلاو & باتكلا ةحتاف ف مامالا اورداب : لاق ن ايثع نب نايلس نع ةبقع نب حاضولا

 تئش نا : لاق رايخ نع رازن انثدح © باتكلا ةحتاف ف مامالا اورداب : لاق ريشب نع

 . هقبسا تئش نإو ث مامالا عم اهأرقإ

 مث ، عكار مامالاو ، مرحاو هجوف مامالا ةالص يف لخد لجر نعو : ةلأسم

 © ةءارقلا ةداعإ نع هئزبي له © عوكرلا نم هسأر مامالا عفري نأ لبق مامالا دنع عكر

 : ليقو ، يدنع ايف كلذ ليق دق : لاق ؟ راهنلا ةالص ين وأ ليللا ةالص ين ناك

 ةءارقلاب هيف رهجي ال ايف هئزبي : ليقو ث ةداعإلا هيلعو ، لاح لك ىلع كلذ هئزج ال
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 نم كردي نأ الإ ، مامالا ةالص نم ةءارقلاب هيف رهجي ايف هئزج الو { مامالا ةالص نم
 . ةيآ ردق وأ اهقوف ف ةيا مامالا ةءارق

 ةيأ محقأف { باتكلا ةحتاف ةءارق يف طلغف يلصي لجر نع تلأسو : ةلأسم

 . دصمحعتلا ىلع كلذ كرتي ىتح هللا ءاش نإ ةمات اذه ىلع هتالصف هتالص ىلع ىضمو

 ننبنيلالك» «ةزمل ةزمه لكل ليو » : أرقيو يلصي يذلا يف ليقو : ةلأسم
 لاق ٠ مالكلا نزم اذه نأل ؛ ضقنلا هيلع فاخأ : لاق هچةمطملا ف

 نارقلا ريغ نم ناك نإو © هيلع ضقن الف نآرقلا نم مالكب طلغ اذإ : هريغ

 . ضقنلا هيلعف

 . هلوق مدقت دق حاضولا ركذو : ةلأسم

 اهيف أرقي ال : ليقو .ه ن ارمع لاو ةرقبل ١ ةروسب ة ادغلا ةلك : ليقو : ةلأسم

 ف 4 نورفاكلا اهمأ اي لق « ةروسب رمع أرق : ليقو ز تايآ رشع نم لقأ اهيف ةروسب

 . رفسلا يف ةادغلا ةالص

 موق مامإ لجر نعو ءىزجت لدبلا يف هگناتماهدم » ةءارق نا تفرع : ةلأسم

 ؟ هتالص ضقتنت لهف ] عكار وهو اهأرقف ةءارقلا نم ءيش هيلع يقب دقو اعكار رخ

 . ادمعتم كلذ لعف اذإ { هتالص ضقتنت معنف

 . كلذ مدقت دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ، هسفنل فقي الو 0 هتءارق يف ضام وهو مسنتي يذلا نع ليق دقو : ةلأسم

 . ملع أ هللاو © هتالص دسفت الو & هو ركم كللذ نا

 يلصي لجر نع هتلأسو ٠ نسحل ١ نب لدمحح نسحل ١ يب ا نع بسحأ : ةلأسم

 «نيبتاك امارك نيظفاحل مكيلع ناو » أرقيف 4ترطفنا ءايسلا اذإ » هتالص يف أرقف

 : تلق ث اذه يف اضقن هيلع ىرأ ال : لاق ؟ هتالص كلذب ضقتنت له تلق

 «نيظناحل مكيلع ناو » اذه أرقي : لوقي نا هوجولا ضعب ىلع اذه زوبي له
 مكاحلا 9 أرق نإف : هل تلقف . ةءارقلا ي هتزاجإب لقن ملو & كلذ ملعأ مل : لاقف

 ميعنلا نع ذئموي َنلأستل» : ارق وأ نيقيلا نيع اهنورتل مث » : أرقف يرثاكتلا
 ؟اكلاه كلذب نوكي لهف : تلق 0 معن : لاق ؟ كلذب هتالص دسفت له
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 ةروس ؟ أرق نا كلذكو : هل تلق . هداقتعاو كلذ هبهذم نوكي نا الإ © ال : لاق

 . معن : لاق ؟ هتالص كلذب تضقتنا . ىغطي ال ناسنالا نا الك أرقف . الك أرقأ

 مدقي نأ ريغ نم مرحأو هجوف هدحو ىلص اذإ دجسملا مامإ نع هتلأسو : ةلأسم
 ؛ يعم : لاق ؟ اهلك اهيف رهجلاب هتالص يف يضمي نأ هل له . مرحي نأ لبق رهجي هنأ ةين

 هذه تناك اذإ هدحو هسفنل وأ { هيف هعم يلصي نمل مامإ هنا هتين ىلع دجسملا مامإ نإ

 ىلع يدنع وهف ث اذه ىلع رهجلاب مرحأ اذإو { اهلوح هنا ملعي ىتح هتين ىلع وهف هتين
 يسنف ©، هجو نيح رسي نأ ىون نإف : هل تلق ، لصألا يف هل زئاج كلذ نأل 7 هتين

 : لاق ؟ ىلوألا لثم هذه مأ اهلك رهجلاب هتالص ىلع يضعي نأ هل له ‘ مارحالاب رهجف

 هتين ىلإ عجر نإو ، هلزوجي هنا : ليق هنا وجرأ ايف اهيلع ىضم رهجلا ىلإ هتين لوح نإ
 هل ىرت الو : هل تلق ى يدنع ايف هتالص نم يقب ام لإ رسي دوعيو { كلذ هلف رسلا

 هنا ؛ يعم : لاق ؟ ركذ نأ دعب رهجلاب دري مل اذإ رسلاب مارحإلا ةريبكت ديعي نأ هيلع

 هيلعف رهجلا عضوم يف رسأ اذإو ، رسلا عضوم يف رهجف يسن اذإ هيلع سيل : ليق دق
 3 رهجلا عضوم ين رسأ اذإو ث اعيمج امهيف ةداعالا هيلع : ليق هنأ بسحأو . ةداعالا

 اهيف ةداعإ هيلع سيل : ليق هنأ بسحأو ٠ ةداعالا هيلعف رسلا عضوم ف رهج وأ

 نايسنلاو لضفأ رهجلا نأل ؛ رسلا عضوم ين ايسان رهج اذإ هئزج هنأ ينبجعيو 5 اعيمج

 لضفأ رهجلا نأل ؛ رهجلا عضوم ي رسأ اذإ هئزجي ال نأ ينبجعيو . رذع

 . هرذع نايسنلاو

 ف وهو . اهرخآ ف باتكلا ةحتاف 1 كش نمع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 : ليق هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهم ءىدتبي نا عجري نأ هل له ] اهلوأ أرقي مل هنا ةالصلا

 ىلع يضميو { ءعىدتبي نأ هيلع نكي مل اهرثكأ أرق اذإ : ليقو اهب ءىدتبي نأ هيلع
 ةءارقلا نم حص امي دتعيا . كلذب لوقي نم لوق ىلع أدتبا نإف : هل تلق . هتالص

 أرقي نأ هيلع : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهلك دمحلا ارق أدتبا اذإ مأ اهرخا نم
 انأ امأو ض ةءارقلا نم هل حص امب دتعي هنا : ليقو ى اهأدتبا اذإ اهلك دمحلا

 .اذه هبجعي اك . كلذ ينبجعي الف

 هلو هيلع له . ةءارقلاب هيف رهجي ايف مامالا فلخ يلصي نمع هتلأسو : ةلأسم

 لوقي اضعب نا ؛ يعم : لاق ؟ هيلع الو كلذ هل ؟ ال مأ مامالا فلخ دمحلا أرقي نأ
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 : هل تلق ث هيلع الو & كلذ هل لوقي اضعب نأ بسحأو : لاق . هيلعو & كلذ هل

 ىضم ايف رهجي ام لثم كعم وهأ ، تاولصلا عيمج ي ةءارقلاب هيف رهجي ال ام كلذكو

 فلخ أرقي نأ هيلعو : هل تلق 0 ءاوس هنأ الإ كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ فالتخالا نم

 نييلوالا يف ةصاخو 3 ليق ايف هيلعو هل نأ ؛ يعم : لاق ؟ هيلع الو هل سيل مأ مامالا

 . رصعلاو رهظلا نم

 ىضمو . ةءارقلا وأ ، ريبكتلا رسأ ىتح يسنف موقب يلصي لجر نعو : ةلأسم
 هتالص نوكتام . رهجلا ىلإ عجرو ركذ مث ٨ لقأ وأ ةعكر ىلص ىتح كلذ ىلع

 ءىدتبيو ةداعالا هيلع نأ لوقلا ضعب يف نا ؛ يعم : لاق ؟ هفلخ نم ةالصو

 اذه ىلعف 0 ةدساف مه مهتالصو { ةمات وه هتالص نأ : لوقلا ضعب يفو { ةالصلا

 © مهتالص نم ىضم ام اوكرت ةالصلا يف رهجلا ىلإ عجرو © مهب عجر اذإف لوقلا

 ‘ مهتالص نم هعم اوكردا ام هعم اولصيف .0 امامإ ناك نيح امامإ ناك اذإ هعم اولخدو

 . مهتاف ام اولدبيو

 نم مامالا غرف مرحأ نأ ىلإف مامالا ةالص يف لخد لجر نعو : ةلأسم

 لوق يف هل تبثي اذه نأ ؛ يعم سيل : لاق ؟ ال مأ ةءارقلا هذه هل تبثت له . ةءارقلا

 هجوف مامالا عم لخد نإف : هل ليق { مارحإلا دعب الإ هعاتسا ىنعمب & مهنم دحأ

 هنا ؛ يعم : لاق ؟ عمتسي وأ ؟ أرقي نأ هب ىلوأ ام ، ةروسلا يف مامالا لخدو مرحأو

 جرخ دق مامالا ناك اذإ ى عاسالاب لوقي نم لوق نسحتساف انأ امأو ، هيف فلتخي

 . مامالا هنم جرخ دح يف نوكي الئل ةروسلا يف لخدو { باتكلا ةحتاف نم

 © مامإ ريغ وأ مامإ هيفو 5 هيف رهجي ال ايف يلصملا نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هب رسي نأ ردق ولو ةءارقلا هينذأ عمسي نأ هل له

 نم راهنلا ةالص ىف هينذأ عمسأ نإف ، رذع ريغ نم كلذ ىلع ردق نإ هينذأ عمسي ال

 ٠ ةداعالا هيلع ىري ال اضعبو . ةداعالا هيلع ىري اضعب نا يدنعف رذع ريغ

 3 هيلع ءيش الف ردقي مل نإف : لاق ى هينذأ عمسي نأ هل ىري اضعب نا ؛ يعمو

 ايف ناك نإ يلصملا كلذكو : هل تلق { هينذأ عمسي نأ هل ىري ال اضعب نأ ؛ يعمو
 اذإ كلذ ليق دق : لاق ؟ ةءارقلا هينذأ عمسي نأ هيلع له ث مامإ ريغ وهو هيف رهجي
 هيلعأ © لعفي مل نإف : هل تلق ث ليللاو رجفلا ةالص يف مامالا هيف رهجي ايف ناك
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 : لاق نم لاقو & ضقنلا همزلي هنا ليق دق هنا ؛ يدنعف : لاق ؟ال مأ ضقن
 . هيلع ضقن ال

 فلخ يلصي لجر نع ۔ هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم ابأ تلأس : ةلأسم

 عم اهمتي ىتح اذه اهأرق ةروسلا مامالا أرق اذإ ناكف ث ةرخآلا ءاشعلا ةالص مامإلا

 اضقن هيلع ىرأ الو { لعف ام سئب : لاق ؟ هل زئاج كلذ نا ىرتأ { ادمع مامالا

 تلق © كلذل دمعت اذإ ضقنلا هيلع ليق دقو : هريغ لاق ى ملعأ هللاو © هللا ءاش نإ

 ستب : لاق ؟ اهريغ الو باتكلا ةحتافب مامالا فلخ أرقي ال ناك نإ لوقت ايف : هل

 هعمسي ملف ةءارقلاب رهج نإف : تلق ى ملعأ هللاو © اضقن هيلع ىرأ الو ى عنص ام

 هيلع ىرأ الف عمسي نم رهجك ةءارقلاب رهج اذإ : لاق ؟ هفلخ نيذلا نم دحأ

 © ضقنلا مهيلع ىران ث هلثم هعمسي ارهج رهجي ال نوكي نأ الإ مهيلع الو ، اضقن
 .وه هيلع ضقنت الو
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 اهيف رسلاو ةالصلا ف رهجلا ف

 زوجي ال امو كلذ نم ز وجي امو

 ىلص ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نا . لضفملا نب رمع نع انل ىور

 فرصنا الف © ةالصلا ىضق ىتح ةءارقلاب اهيف رهجي ملف برغملا ةالص سانلاب

 زهجأ تنك . توهس لب : لاق ؟ توهس مأ ني هللا لوسر نع هتظفح ائيشا : هولأس

 . اوداعأو ةالصلا داعأف ى لصو ىتح ماشلا ىلإ اشيج

 ف رهجي ىذلا نع هتلأسو ۔ هللا هيضر -ديعس نب دمحم ديعس يبأ نع : ةلأسم

 هل زيجأ دق هنأ ىدنع اذكه : لاق ؟ كلذ هل له 0 هينعي كشل هيف رسي امب ةالصلا

 ةءارقلا فنأتسي نأ هيلع له ةءارقلا هيفرسي امب رهجي ىتح يسن ولو : هل تلق ، كلذ

 ىلع يضميو { افالتخا هيف ملعأ الو © ليق ايف كلذ يدنع هيلع سيل : لاق ؟ رسلاب

 نم ةالصو ، هتالص دسفت له . ادمعتم هيف رهجي ايف رسأ نا تيأرأ ؛ تلق { هتالص

 دسفت لوقلا ضعب يفو ، لوقلا ضعب يف يدنع اذكه : لاق ؟ هفلخ ىلص

 دقو { ةمات اعيمج مهلك مهتالص لوقلا ضعب ينو { هتالص دسفت الو ، مهتالص

 مث هيف رهجي امم رسأ ىتح يسن اذإف : هل تلق { ادمعتم دمعلاب ىتأ اذإ ةنسلا فلاخ

 : ليقو ، كلذ هل ليق دق : لاق ؟ لصو ثيح ةءارقلا ىلع ينبي نأ هل له 0 ركذ

 © هتالص ىلع ينبي نأ هلف © رسلاب ةعكرلا متأ ولو : هل تلق ث ةءارقلا فنأتسي

 ولو : هل تلق ، يدنع اذكه : لاق ؟ ينبي نأ هل ىري نم لوق ىلع 0 ةمات مهتالصو

 اذإ يلصملا تيأرأ : هل تلق ، يدنع اذكه : لاق ، رسلا ىلع امهيتلك نيتعكرلا متأ
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 فلتحم هنا ىدنع : لاق اهوحنو { تايحتلا لثم ادمعتم ةءارقلا نم هيف رسي امب رهج

 ضعب ىلع ةنسلا فلاخ ولو ث هيلع ضقن ال : لاق نم لاقف © ةالصلا ضقن ف

 3 ارهج نوكي يذلا رهجلا دح ايف : هل تلق ، ضقتنت هنا مهلوق رثكأو { دجوي ام

 ضعب يفو ، رهج دقف هينذأ عمسأ اذإ هنا لوقلا ضعب يف هنأ ؛ يدنع : لاق

 نم لوق ىلعو : هل تلق 0 امامإ ناك اذإ هفلخ يلصي نم هعمسي ىتح : لوقلا

 اوعمسي مل ولو . هب متأي نم كلذ ءىزبي رهج دقف هينذأ عمسأ اذإ هنإ : لوقي
 هعمسي الو رهجي دق مامالا نأل ؛ هلوق ىنعم ىلع يدنع جرخي اذكه : لاق 2 هتءارق

 مل ولو ، نيمومأملا ةالص متت هنا تبث اذإف { كلذ ىلع ةمات مهتالصو مهلك هفلخ نم

 ادمعتم مامالا رهج ولف : هل تلق . ةنسلا ىلع لمعلاب ىتأ دقف دقتعا اذإ دحأ هعمسي

 : هريغ لاق ى يدنعا ذكه : لاق ؟ هفلخ ىلص نم ةالص دسفت له 0 هيف رسي امب

 عضوم يف ايسان ةءارقلاب مامالا رهج اذإ امأو : لاق ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نع اندجو

 ، رسلا نع رهجلا ءىزجي ال ليق هنا وجرأو & كلذ هئزجي ليق دق هنا ؛ يعمف رسلا

 ليقو . ةداعإلا هيلعو ، رهجلا عضوم ين ايسان رسلا هئزجي الو © كلذ ديعي نأ هيلعو

 ءىزججي ال ليق هنأ وجرأو ث ايسان رسلا نع رهجلاو رهجلا نع رسلا هلك كلذ هئزبي
 كلذكو ث لوقلا نم ذاش اذه لعلو ث ةنسلل افالخ كلذ يف نأل ، رسلا نع رهجلا

 نم هريغو ريبكتلا نم رهجلاو رسلا عضاوم يف ةالصلا رمأ نم نوكي ام عيمج يف يدنع
 . ةالصلا رومأ

 رسي ةالص يف ةءارقلاب رهجي نأ زوجي الو ، رفعج نبا باتك نم : ةلأسم

 تضقتنا كلذل دمعت نمو . اهيف رهجي ةالص ىن ةءارقلاب رسي الو 5 اهيف ةءارقلاب
 ايسان كلذ لعف نم نا ليق دقو : لاق هريغ نمو ، هفلخ ىلص نم ةالصو . هتالص
 نإو { ةدساف هفلخ ىلص نم ةالصو هتالصف ادمعتم كلذ لعف نإو 0 ةمات هتالصف

 لعف نإ : لاق نم لاق دقو { ةمات هفلخ ىلص نم ةالصو هتالصف ايسان كلذ لعف
 فاخاف كلذ يسن نمو ث ةنسلا فلاخ هنأل ؛ هتالص تدسف ادمعتم وأ ايسان كلذ

 رهج ةعكر يف يسن نإو © اهلك ةالصلا يف ةءارقلاب رهج ىتح يسن اذإ ، ضقنلا هيلع

 دجسي نأ لبق كلذ ركذ نإف ، رهجلا هيف ايف ةءارقلا رسأف يسن نإو { سأب الف اهب
 3 هتالص تدسف دجس نإو ةروسلابو .0 اهب رهجي دمحلا ةءارقب ءىدتبي عجريف
. ةالصلا ءىدتبيو



 رسي الو 3 اهيف رسي ةالص ي ةءارقلاب رهجي نأ زوجي الو © هريغ نمو : ةلأسم
 ىلص نم ةالصو هتالص تدسف كلذل دمعت نمو .0 اهيف رهبي ةالص يف ةءارقلاب

 ةالصلا يف ةءارقلاب رهج ىتح يسن اذإ & ضقنلا هيلع فاخاف كلذ يسن نإو ز هفلخ
 & رهجلا هيف ايف ةءارقلا رساف يسن نإو ، سأب الف اهب رهج ةعكر يف يسن نإو { اهلك

 دجس نإو ةروسلابو اهب رهجيو دمحلا ةءارق ءىدتبي عجريف دجسي نأ لبق ركذ نإف
 . ةالصلا ءىدتبيو ، هتالص تدسف

 امامإ هسفن يف رسي نأ يلصملل بحتسيو ءايجع راهنلا ةالص لاقيو : ةلأسم

 © هينذأ عمسأ هدحو ىلص اذإف ةءارقلاب اهيف رهجي يتلا ةالصلا امأو { مامإ ريغ وأ ناك

 . كلذ هل هركيو ث هيلع ضقن الف راهنلا ةالص ىف ةءارقلا هينذأ عمسأ نإو

 ةحتاف رصعلاو رهظلا ي أرق نميف ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 نإو & ضقنيلف 0 اهب رهج نإف ايسان ناك نإو { ضقنيلف ادمعتم ةروسو باتكلا
 3 ءيشب رهج اذإ هنأ نامثع نب نايلس نع ليق دقو { هيلع ضقن الف رهجي مل

 نأ ردقي ال : لاقف كلذ نع ۔ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم لئس دقو ث هيلع سأب الف

 ةديبع ابأ لأس الجر نأ ينغلب : هللادبع وبأ لاق ك ديدش ضقنلا نأل ، هيلع ضقني

 : لثم راصقلا نم ةروسو باتكلا ةحتافب راهنلا ةالص يف أرقأ نأ زوبي له : لاقف
 : لاق ؟ تلعف نإف : لاق 0 ال : ةديبعوبأ هل لاقف 4دحأ هلا وه لتق »

 . (ىضقنا ) افلاخم نوكت

 دمحم فيلأت { ةيافكلا باتك نم هيلإ ةفاضالاو ؛ باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ديعس نب دمحم ديعس ابأ ينعي بسحأ اهف هنعو & يدمسلا يدنكلا ىسوم نبا

 كلذ ىلع ىضمو 7 ةءارقلا وأ ريبكتلا رسأ ىتح يسنف موقب يلصي لجر نعو ث يمدكلا

 نم ةالصو هتالص نوكت ام ، رهجلا ىلإ عجرو ث ركذ مث © لقأ وأ ةعكر ىلص ىتح
 ضعب يفو . ةالصلا ءىدتبيو ةداعالا هيلع ضعب يف نا ؛ يعم : لاق ؟ هفلخ

 مهب رسأ اذإف لوقلا اذه ىلعف { ةدساف مهتالصو . ةمات وه هتالص نا : لوقلا

 نيح امامإ ناك اذإ هعم اولخدو مهتالص نم ىضم ام اوكرت ةالصلا يف رهجلا ىلإ عجرو
 . مهتاف ام اولدبيو 3 مهتالص نم اوكردا ام هعم اولصيف امامإ ناك

 لهأ انباحصأ فلتخا . هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم . (باتكلا نمور
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 : لاق نم لاقف كلذ ىلع ىضمو 0 رهجلا عضوم ين رسأ اذإ مامالا ين يدنع ايف ملعلا

 ةالص : لاق نم لاقو ، لوقلا رثكأ وهو © ةنسلا فلاخ هنأل ةضقتنم عيمجلا ةالص

 8 ةضقنتنم نيمومأملا عيمج ةالصو . ةمات وه هتالص : لاق نم لاقو { ةمات عيمجلا

 وأ ةءارقلا نم ركذ ايثيح ينبي نأ هل له ركذ مث ةءارقلا ضعب رسأ اذإف : هل تلق

 يسن نإف : هل تلق & فنأتسيو ينبي ليقف يدنع اهف اذه ليق دقو : لاق ؟ فنأتسي

 ؟ فالتخالا ين ادحاو ىنعملا نوكيأ ركذ مث ةروسلاو دمحلا وأ اهلك ةءارقلا رسأ ىتح

 ٠ كلذ بجي هرأ ملو ، فالتخالا نم كلذ دعبي هرأ ملو ، يدنع اذكه : لاق

 ىتح اهلوأ نم ةءارقلا فنأتسيو ث ادح كرت نمك ناك اهلك دمحلا مت اذإ بحي هتيأرو

. ةنسلا توبث ىنعم ىلع كلذب يتاي



 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ةنكل هناسل ف يذلاو مجعأل ا ةالص ف

 باتكل ا فلؤم طخب هتدجو امه هيلإ ةفاضملا ةداي زل او باتكل ١ ريغ نمو

 هتالص نوكت فيك : تلق مجع ألا نعو ث ن الس نب ميه اربإ نب دمحم هللادبع يب أ

 مأ ، ناسللاب قطنلا نود هتينو هبلقب مالكلا عضاوم داقتعالاو هريغك وهو { مايقلاب

 ردقي امب كلذ نم هيلع ناك يناعملا دحأب كلذ ملع ىلإ غلب اذإف ، هتالص نوكت فيك

 © هلقع ف كلذ ملع لإ غلب نا مالكل ا داقتعاو دوعقو دوجسو عوكر و مايق نم هيلع

 ليقثلا كلذكو : هل تلق ، هملع هيلإ غلبيو . هل عقي ام ىلع هبرل هلك كلذب ديريو

 مل ايف هلثم وهف ، قرف امهنيب مأ © هلثمك نوكي نأ مالكلا حصفي ال يذلا ناسللا

 هنيد نم ءيش ىلع هقلخ نم ردقي مل نم لك نع هللا طح دقو « كلذ نم هيلع ردقي
 اهب يتلا ةلدألا عنمل © هملع كاردا نم هعنم ام قيرط نم هنع زجع اذإ 5 هب دبعتلا

 © ال ديم هب ىت او { هتالص ف مالكل اب موقي ردقي ملف اذه ملعت ولو : تلق { هكردي

 مل امل لدبلا هيلع ناك ملع اذإف ؟ كلذ ىلع ماد ام ملعتيو فرع ايك ىلصي نأ هيلعأ

 ل وقيو ؟ ةرم ل وأ ف . هتفرعم ىلع ردقي مل اذإ ميلعت الو ؟ هيلع لدب ال مأ موقي نكي

 رصبلا نع ىمعألا زجع ايك {، كلذ نع زجع اذإف ؟ اذه ىلع فيك مأ فرع ايك

 هيلع سيلف =©٨{ هرصبو هعمسب هللا يتأي ىتح ١ لب أ هنم كر لي ال امم عمسل ١ نع مص ال او

 © أطخب كلذ نم يتأي نأ هل سيلو ، باوصلا نم ، كلذ نم هيلع ردقي ام مايقلا الإ
 3 هيلع لدب ال ليق دق هنأ ؛ يعمف هناسل يف نكلل أطخاف كلذ نم باوصلا دارأ نإف

 ] مالكلاب هناسل قالطال قطني نأ وجريو ديري وهو 4 كلذ نم باوصلاب دبعتم هنأل

هجولا ىلع هب تأي مل اذإ لدبلا هيلع نأ ليق دق هنأ ؛ يعمو { هيلع لدب ال اذه ىلعف



 لدب ال هنأ ، تقولا تاف ىتح كلذ ىلع ردقي مل اذإ ينبجعيو 0 هناسل نكل نم

 يلصي نأ هيلعو هلأ ، ههجو ىلع هب يتأي الوأ هتالص ين هلدبي يذلا اذه تلقو © هيلع

 ىتح هيلع ضقني ال ام الإ يلصي نأ هيلع الو هل سيل مأ هيلع ضقني هل هكرت نوكيو هب
 & هريغب لدبم الإ نآرقب يتأي نأ ىلع ردقي ال لاحب ناك اذإ هنأ ؛ يعمف ؟ لكلا ملعي

 نارقلا ريغب ةالصلا يف يتأي نأ هيلع الو هل يعم سيلف © نآرقلا نم ءيش هيف سيلو

 ىتمف © نارقلا فرعي نكي مل اذإ 3 نارقلا ناكم حبسي ليق دقو ، كلذب هنم ملعي

 ، نارقلا نم ائيش لوقي نأ وجري ناك نإو يدنع اذه كلذكو { لدبأ نآرقلا فرع ام

 ىتأو © هيلع ردقي ملف باوصلا ىلإ دصقف ث مالكلا كردا امرو لزي امبر امنإو

 © يدنع هيلع لدب ال اذهف كلذك الإ ، هريغ نارقلا نم ءيش ىلع ردقي الو 0 هريغب

 اذإ ةالصلا عيمج يف لاقي ام عيمج يدنع كلذكو & كلذ ىلع ردقي ملو تقولا تاف اذإ

 عمس : لوق لثم ةالصلا يف لاقي امم هريغب يتأي هنأ ؛ يعمف 0 هب يتأي نأ ردقي ال ناك

 لثمو هناكم حبسي ريبكتلا لثم ردقي مل اذإ اهناكم ربكي نا لإ بحأ ث هدمح نمل هللا

 اسفن هللا فلكي الو & هئزجي نأ توجر هللا دمح ناو ث هللا ربكي حيبستلا

 .اهعسروالإ
 ديعس هدلو ىلإ ايظن يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ تاباوج نمو : ةلأسم

 موقلا ةالص ضقتنت هم قلع نم ناسنالا قلخ : هتالص ين أرق دق مامإ يف دمحم نبا
 نمو هذه مامالا أرق امل اولصف موقلا ضعب ماق نإ : تلقو ؟ال مأ

 : لاق & باوجلا

 امات لصم نع ينب تلأس
 اعنت ةءارقلا ىف ًاطخاف امامإ

 اذك قلع نم ناسنالل قلخ ذنلاب

 السم اقلخ قلخلا هلا هاري

 ةعامح ةالص دسفت لهف تلقف

 امدقم وأ اعبات اوناك موقلا نم

 اطخلاب ظفللا ىلع اذه يف ليق دقن

 ايظنم الوق نايسنلا ىلع كاذك

 عساو كاذ يف يأرلا فالتخا نأب
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 اعنم هرظناف نييضاملا العلا نم
 مهلاقمو مهيأر رصبت تنك اذإ

 امدقم هيف نكف ىكزأ هتلخ امف
 ىهنلا ىلوأ لاقم هرصبتال تنك نإو

 السا ناك ال دصقاف مبيأر الو

 نكت ناو اموي هيف انعم تنك اذإ

 يكاح تنك نا قفرلاف اعرقم محل

 يفف ىمعلا وا ناسللا لقث نم ناك نإو
 اظعاو دشأ ديدشت كاذ

اطخلاب ظفللاو نايسنلاب لوقلا نم



 هيغو كاذ نيح هوكرت نإو
 ايمتم كاذ زاج ىدارف اولصو

 زئاجف مامإ مهنم مهما نإو
 امدقتو ىضم دق ام ىلع اونبيو

 هظح زاح دقف مهنم اذ زاح نمو
 امدنتلا زاح مومأملا عبت نمو

 ىمعلا وأ ناسللا لقث نم ناك نإو

 السا ناك هدحو ىلصو ماقف

 يذلا ضقني ناب يبونج كلذو

 اعلا اهطلاخ ناك ةالص متا

 هلاحب وهف ضقنيال لاق ناو

 امركم ناك نا ماركالاو بحلا يىلع
 ةعامج يدنع موقلا ةالص ترمو

 ايغم زاح دقف اطاتحم ماق نمو

 اطخلاو ظفللا يف نايسنلا يف ماق نمو

 اموقم هيفن ءىراقلا رمو ىلصف

 هتالص يف هنوفقي هعابتاو

 امودتم دحاو وأ مهتعامج

 هتالص نوكت نا يبلق بوبحمف

 اموقأو ىكزأو ىلو هعم نمب
 مهتالص مهنم نوقابلا لدبي ناو

 اسع كنأل لوقلا يف ةعد يمىلع

 اطخ لقي ملام موقلا مامإ ذنأل

 امرع كي ملو عامجإلاب مكحلا ىلع

 مهيأرب هومعلخي نأ مهف سيلو
 السو ميركلا لزعل عنتما اذإ

ادحاو ناك ولو ءارآل نم يأرل



 العت وأ هرصع نم العلا نم
 هن امزل ىضم لق هيفف يأرل

 ايكحم ايقتسم اهيقف ناكو
 مهعيمج هيلع ارط اوعمجا نإف

 |اےسرم كاذ ف نوضاملا مسري ملو

 مهمامإ رذصعل عظطق مهعامجاف

 اممذم اريقح اهرك وأ عوظطل ١ ىلع

 هتالص مامت انببحا كلذل

 ايق ن اك دإ لصالل هعم نمل

 مهتالص مهنم نوقابلا لدبي ناو

 مهلاح لص أ ىلع يدنع مهناو
 اسل ا نرم ىصق ١ يأرل ١ رومأ يدنعو

 ِ اندنع قيص ١ نيدل ١ فالخ رم او

 امرحت مارح يف هادع نم ىلع
 ةقدب طايخلا مس وا لتقل ١ ىلع

 |اسنم ناكو ىحيلا ةنح ىلع

 اومدقو اعيمج هنع هنم اوجرخ ن اف

 ايكحاو ىوقا ناك اولصو امامإ
 او وتس ١ دق ءاوس اذه ىلع اون اكو

 املكستم مهنم لكل ناكو
 اقرفت اولصو هنع اوجرخ ناو

 امن دق هرمأو ىعوأ مهرماف

 ةليسو يدنع نيلاحلا برق أ مهو

 اممؤم مامال ١ دنع نكي مل اذإ

اممؤم مهنم نوضعبلا مدق نإف



 ملال الاح أوسأ يعم اذهف

 العتل يأر مكح نم اوجرخي ملو

 . ۔ هللا همحر _ يمدكلا ديعس يبأ باوج نزم هتدجو ام ىضقنا

_ ١٣٨



 ليدبتلاو ةءارقلاو ةالصلا ىف هب كرشي ام

 دبعن كايإ ه باتكلا ةحتاف يف هتالص يف أرق نم هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نا كلذكو { هب دسفتو ث ةالصلا يف زوجي ال يذلا ليدبتلا نم اذه نا فاكلا رسكب
 © اضيأ ةالصلا هب دسفت ىذلا ليدبتلا نم هنإ ءاتلا مضب همهيلع تمعنأ » : لاق

 يف فلتخي هنأ ؛ يعمف ث أطخلا ىلع كلذ أرق اذإ امأو © دمعتلا ىلع ناك اذإ اذهو

 اذه يف لهاجلا نا ؛ يعم : لاق كلذل الهاج ناك نإف : هل تلق { هتالص ضقن
 ةلزنم لثم هلعجي هلعلو . لهاجلا ف صخر ضعبو 0 لوقلا ضعب ف دمعتملا لثم

 وه ، دمعتملا لثم لهاجلا لعجي يذلا نأ كدنعف : هل تلق ث هلوق ىنعم ىلع ث اطخلا

 يف هل رذع ال لهاجلا اندجو انأل ؛ مهفوق كلذ ىلع ًأطاوتي هلعل : لاق ث لوقلا رثكأ

 . هلوق ىنعم ىلع كلذ ىلع ردقي ناك اذإ ملعتي نأ همزليو ، لهجلا

 ببس هل ضرع مث هلإ ال نا دهشأ : لاقف يلصي نميف لوقت ام تلقو : ةلأسم
 { ءيش كلذ يف هيلع بجي له ؟ هءوضو كلذ ضقني له ث هللا الإ متأف © هيلإ تفتلا

 اذه ناك نإف { هيلع فوقولا زوجي ال هنا اندجو دق امم عضوم اذهف & تفصو ام ىلعف

 يف كرشلا قحل دقو هناميأو ، هؤوضو ضقتنا دقف ادمعتم اذهب ةداهشلا عطق يذلا
 نأ وجراو هبر رفغتسيلف ايسان وأ ائطخم ناك نإو مدنلاو ةبوتلا عجاريو © مكحلا

 هلإ ال ، اهماتب ةداهشلا دهشيو اذه ىلع فقي عجري الو ، هئوضو يف هيلع ضقن ال

 . اذه ينف هتلجع يف روذعم سيل © لجعي مل وأ لجع ث هللا الإ

 (ىمعجرلا كبر ىلإ نا الك) أرقف موقب ىلص لجرو : ةلأسم . (هريغ نمو)

س _ ١٣٩



 يذلا كلذف) اضيأ أرقو : تلق © ةءارقلا يف ناصقنلاو ةدايزلاب سأب ال ليق دق : لاق

 هنأل ، هتالص داعأ ميتيلا وعدي أرق نم ليق دقو هريغو سأب الف (ميتيلا وعدي

 . ىنعملا لدب

 (نيذلا طارصلا) هتالص يف أرق لجر نع ۔ هللا همحر ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 © لدب دق هنأ يدنع جرخيو ث ىنعملا لاحأ دق اذه نأ ؛ ىدنع : لاق 7 الهاج

 لعج ضعب ث لدب اذإ لهاجلا ي اوفلتخا دق مهنأ يدنع : لاق ؟ لدبلا هيلع : ليق

 : لاق ضعبو © طلاغلاو يسانلاب هوقحلاو ز الدب هيلعري ملو { رذعلا هل

 . لدبلا هيلع

 كلذ يف هيلع له ، مجعأاف (نورت ال) هتالص يف أرق لجر نعو : ةلأسم
 أرق يذلا كلذكو ليدبتلا نم اذهو © هتالص لدب هيلع نأ : باوجلا ؟ ءيش

 نم لاقو ث ةالصلا ضقني هنا ليدبتلاب : ليق دقف ك فيفختلاب 4اجاهو اجارس إ
 . كلذل دمعتي مل ام ، هيلع دي الو نايسنلا ةلزنمب ليدبتلا نا : لاق

 ءايسلا نوكت موي) هتالص يف أرق نمعو ، ىراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 يف هيلع ضقن الف ؟ هتالص دسفت له 0 هنم اطلغ (لهملاك لابجلا نوكتو © نهمعلاك

 يف يتلا ةيآلا أرق نمعو ؛ هنعو { كلذل دمعتي مل اذإ ةمات هتالصو ث هتالص

 نم ادحأ عمسي لهو ؟ال مأ ةمات هتالص «يدلاولو يل رفغا بر » : ميهاربإ

 ةءارقلا أرقي ناك دق كلذبو . ةءارقلا ضعب يف اذهف { كلذ ىلع اهأرقي نيملسملا

 . انملعت كلذ ىلعو ةميدقلا ةءارقلا يف فرعي كلذكو ث نيدلاولل رافغتسالاب

_ ١٤٠



 ن و رشعل او عساتل ١ ب ابل ١

 نوكي نيأ يلصملا رظن ىف

 بحأو ، ههجو مامأ هرظن لعجي نأ يلصملل بحتسيو ، دمحم يبأ عماج نمو
 : ىلاعتو كرابت هنلا لاق ،عوشخلا نم ابرض كلذ يف نأل هدوجس عضوم نوكي نأ لإ
 8 فقس زم هسأر الع ام يلصملا رظن اذإف هإنوعشاخ مهتالص يف مه نيذلاو
 لاب ام» : لاق هنا خي يبنلا نع كلام نب سنأ نع يور امل ، هتالص تلطب ءايسوأ

 كلذ يف مالسلا هيلع هلوق دنساو «ءايسلا لبق مهتالص يف مهراصبأ نوعفري موق

 . نزفطخيل وأ كلذ نع نيهتنيل «مهراصبا نفطخيل وأ نيهنيل» : لاقف

 . هدوجس عضوم وحن هرظن يلصملا نوكيو رفعج نبا باتك نم : ةلأسم
 نوكي نأ رمؤي زيأ ؛ يلصملا نع هتلأسو ؛ هريغ نمو 0 همايق يف الاسرإ هيدي لسريو

 يف هرظن عضي نأ اولاق مهنإف المجم ليق ام : لاق ، هدوجسو هعوكرو همايق يف هرظن
 : ليق دقو ، هدوجس عضوم هرظن يلصملا زواجي ال : المجم ليق دقو & هدوجس عضوم

 : لاق زم لاقو ث هرظن جلفي وه امنإو ، عضاوملا زم اعضوم هرظن يلصملا دبي ال

 ايف انموق لوق ضعب يف تدجو دقو ، هدوجس عضوم ىلإ هيلجر نم هرظن نوكي
 اذإو © هدوجس عضوم هرظن لعج ماق اذإ : لاق هنا بسحأ 3 ينبجعأ ائيش بسحأ

 دعق اذإو ث هفنأ لإ هرظن ناك دجس اذإو 5 هيلجرو هدوجس نيب ايف هرظن لعج عكر
 . نكمأ نإ ينبجعي اذهو © هيذخف لإ هيتبكر زم هرظن ناك

_ ١٤١ _





 نوثالثلا بابلا

 ةالصلل ريبكتل ١ يف

 وهو ةريبكتلاب رخيأ ، دوجسلا ديريف امئاق نوكيو ، يلصي لجر نع لئسو
 6 ريبكتلا عطقي ام ربكي دوجسلا نم اند اذإف : لاق ؟ ربكي مث هبلص ينحي وأ 6 مئاق

 الإ ةالصلا ق ريبكتلا مزج نوبحتسي نوملسملا : لاقو ٠ ضرألا ىلع هتهبج عضيو

 مارحإلا ةريبكت يف مزجلا : لاق نم لاقو ، اهدحو مارحالا ةريبكت دمي هنا : لاق هنأ

 © ديعلا ريبكتو © مارحالا ةريبكتب دمي نا : لوقأ انأو ث انيلإ بحأ ريبكتلا رئاسو

 .هفلخ نم عمسيل { ةزانجلا ةريبكتو

 ىضق ىتح مامال ا فلخ وهو . ةالصلا نزم ةريبكت يسن لجر نعو : ةلأسم

 ىضق دق ناك اذإ امأو © ناك فيك ةالصلا يف ركذ اذإ ربكيلف ث ركذ مث هتالص

 ضعب لاق : يراوحلا وبأ لاقو .ى وهسلا اتدجس هيلعو . ملعأ هللاف ةالصلا

 . هتالص تمت دقف ، ةالصلا يضقي ىتح ركذي مل نإ هنإ : ءاهقفلا

 لوقل ريبكتلاب الإ ةالصلا يلصملا حتتفي الو & دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 عوكر نزم اهلك ةالصلا ل |اعأو باتكلا نمو ؛ربكتلا ةالصلا حاتفم» : كلت يبنلا

 ىوس ضرمب سيل هنأ دحأ نيب فالخ الو . ريبكتلاب دوعق وأ مايق وأ دوجس وأ

 . مارحالا ةريبكت

 لبق نم عطقيو ث ريبكتلا مزجي ن أ بحنو ۔ رقعج زبا عماج ۔ نمو : ةلأسم
 . دوجسلا يف ضرألا ىلإ هتهبج لصت نأ

_ ١٤٢



 ريغ ، ادماع ةالصلا ريبكت نم ةريبكت كرت نإف : تلق هريغ نمو ؛ هنمو

 اهيسن نمو ث ةنس اهنإ ليق دقو : لاق هريغ نمو ، ضقنلا هيلع : لاق مارحالا ةريبكت
 ناك ولو . هيلع ةداعإ ال : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق ©} هتالص داعأ

 . ادمعتم اهكرت

 هيلعف ادمع ةالصلا ريبكت نم ةريبكت كرت نإ كلذكو 3 هريغ نمو : ةلأسم

 لعفي مل نإف ، اهركذ ثيح اهربك ةالصلا ي اهركذ مث ايسان اهكرت نإو ، ضقنلا

 ايف هيلع ضقن ال كلذكو 5 هيلع ضقن الف { ةالصلا متي ىتح يسن نإو . ساب الف

 يسن نإف { ةريبكتب ولو ، ةالصلا ريبكت فصن نم رثكا ىسني ىتح ريبكتلا نم يسن
 © ادمعتم وأ ايسان اهكرت نمف مارحالا ةريبكت امأو ، ضقنلا هيلعف كلذ
 . ضقنلا هيلعف

 © هتالص رخآ نم تايحتلا أرق ىتح ، ةالصلا نم ةريبكت يسن نمو : ةلأسم

 . ةالصلا ديعي : لاق

 تايحتلا نم ةملكلا وأ ةالصلا نم ريبكتلاب لوقي نميف : لاق ؛ هنمو : ةلأسم

 : لاق ، ىلوألا ةملكلا وأ ريبكتلا ىلع نقيتسا دقو ، كلذ نم رثكأ وأ © نيترم

 ريغ نم كلذل دمعت اذإ ليق دقو : هريغ لاق © هيلع ضقن الو ، كلذ هل بحا ال

 . ضقنلا هل زوجي كلذ نأ ، نظو رذع

 نم له ث موزجم ريبكتلا نأ يف ، ملعلا لهأ لوق ريسفت نع هتلأسو : ةلأسم
 ىلوأو ، دمي ال قيرط نم مزجي امنإ ؛ يعم : لاق ؟ دملا قيرط نم وأ بارعإلا قيرط
 نم مزجلا اهيف ىلوأ هناف ، ةملك رخآ نم ربكملا هيلع فقو ام الإ ، بارعالا هب

 برعيو ث هيلع فقو ام برعي ال ءىراقلا نا { ةءارقلا يف ةمألا قافتال بارعالا

 هنا بارعالا قيرط نم كلذ يف ىنعملا نا : لئاق لاق نإف : هل تلق ث هاوس ام

 نم ةالصلاو ، نيدلا ىنعم يف لخاد هنا لوقي : لاق ؟ هيلع ةجحلا ام برعي ال

 © ةلي هللا يبن ناسل ىلع & نيبم يبرع ناسلب هريسفتو هلصأ لزن نيدلا ناو { نيدلا

 ىرع قثوأ يه ةالصلاو ، هصخ ام الإ ةيبرعلا ماكحأ يف جراخ هماكحأ عيمجف

 كلذ ىلع لدي اممو { ارمأو العف ةنسلا تتبث كلذك 0 ريبكتلاب زوبحت الو ، نيدلا

 ةريبكت دم بحتسي هنا ي مهنم ملعلا لهأ نم نيملسملا لوق ؛ هانعم يوقيو

_- ١٤٤



 سانلا عمسيل & نيديعلا ةالص ريبكتو 3 ةزانجلا ىلع ةالصلا ريبكتو ث مارحالا

 هبسن نمف ©، نهنم دوجوملا ىنعملا وه اذهف © ريبكتلا نم كلذ ءارو ام مزبيو { كلذب

 ناذألاو : هل تلق 3 بارعالا نع نكي مل انه اه مزجلا نا ©، هاوس امع ءانغتسالا هبو

 هنأ ؛ ىدنع : لاق ؟ همزجو هدم ف ينعأ هيف فلتخم مأ { ريبكتلا نم هريغك كدنع وه

 © مزجي ليق امنإو 5 افالتخا هيف ملعأ الو } موزجم ةماقالاو ناذألاو هلك ريبكتلا نا ليق

 . كلذ ين ىنعملا رصبي ال نم ضعب اهلوأتف 3 ةماقالاو ناذألا 1 توصلا عفريو

 © برعي ال نا وه همزج نا « ملعلا لهأ نع رثؤملا لصألا هليوأتب أطخأو .

 نأ 6 رصبلا لهأ لوق نم رثألا هب ءاج ىذلا فورعملا لصألا لب . كلذك سيلو

 نحلب ىدؤت نأ يعم ةالصلا قح نم سيلو © هيف بارعالا توبث عم دم ريغب مزجلا
 بجي مل اهميظعتو ث اهفيرشت نم ءيش ىلع ردق ايلك لب 0 اهيف لاقي ىذلا مالكلا

 لوق اضيأ كلذ لع لرلدلاو . ملعأ هللاو 0 يدنع رذع نم الإ { هنود ريصقتلا

 موقت الو امزج هنع ناذألا توبث عم «مهحصفأ مهل ندؤي» : لاق هنأ ةلي يبنلا
 حيصفلا نا ث افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، قافتالا ىنعم يف بارعالاب الأ ةحاصفلا

 نم ةماقالا باب لوأ يف يتلا ةلأسملا ىلع در ةلأسملا هذهو 0 ابرعم الإ نوكي ال

 . رفعج نبا عماج

 دجاس وهو ركذف عكري نأ يسن وأ ادجاس رخ ةالص ف موق مامإ نعو : ةلأسم

 هيلع نوكي نأ ىسع : لاق ؟ هيلع سيل مأ ؟ عوكرلا ىلإ ماق اذإ ةريبكت هيلع له

 نزم ع يش لإ موقي ال : ليقو . ةريبكت هيلع سيلو ئ ليق دقو : هريغ لاق . ةريبكت

 ربك اذإ ناك ةي هتا لوسر نأ تبث ۔ فارشألا باتك ۔ نمو .0 ةريبكتب الإ ةالصلا

 ايك ياياطخ نيبو ينيب دعاب مهللا) : لاق مث ؤ أرقي نأ لبق ةهينه تكس ةالصلل

 نم ضيبألا بوثلا ىقني ايك اياطخلا نم ينقن مهللا ، برغملاو قرشملا نيب تدعاب
 كلذ لمعتساو (دربلاو جلثلاو ءاملاب ياياطخ نم ينلسغا مهللا 6 سندلا

 ناكو 6 ةءارقلا اهيف دمتعاف ناتتكس مامالل : نمحرلادبع نب ةملس لاقو ئ ةريره وبأ

 اذه يف :كي يبنلا ثيدح ىلإ نوليمي لبنح نب دمحأو نمحرلادبع نب ديعسو يعازوألا

 ىوري هنأ ش بسحأ ايف انباحصأ لوق ف جرحي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاقو ٠ بابلا

 عب رأ ربخلا ضعب ف هنع ءاج وأ {. ةالصلا ٢ تاتكس عبرأ هل ناك هنا ةني يبنلا نع

 يف نا : مهلوق يناعم يف جرخي هنا الإ . ناتتكس ثيدحلا ضعب يفو & تاتكس

- ١٤٥



 رمؤي ناتزئاج ناتبحتسم اأب اهيف فالتخا مهلوق يناعم يف جرخي ال نيتتكس ةالصلا

 ةتكسو ث مارحالا ةريبكت دعب هتتكس يهو . موزللا ىنعم ىلع كلذ جرخي الو ؤ اهب

 ناتتكسلاو 5 نارقلاب هيف أرقي ال ايف © هيف أرقي ايف باتكلا ةحتاف نم مامالا غارف دعب

 ىلإ دوجسلا نم همايق دعب ةتكسو ث عوكرلا لبق ةءارقلا نم هغارف دعب ناتريخألا

 نم نيعضوملا نيذه يف لصو دق هنا : لوقلا ضعب ينفو 5 ةءارقلا لبق ةيناثلا ةعكرلا

 © ارمأ انباحصأ لوق يف ملعأ الو ، نيتتكسلا نيتاه يف فلتي هلعلو & لصو

 توكس لاح يفو ث مومأملا الو مامالل ةضيرفلا ةالص نم ءيش ين ءاعدلا ةزاجإ الو

 ةءارق يف مامالا أطبأ اذإ مامالا فلخ نمل زاجأ دق مهضعب نأ الإ 6 مهتءارق الو مامإلا

 حبسي نا مومأملا غرف اذإف ، رسي ايف باتكلا ةحتاف ةءارق وأ { دودحلا نم أرقي امم ءيش

 { ءاعدلا :يناعم نم جراخ ةالصلا رمأ يف لخاد حيبستلاو { مامالا غرفي نأ ىلإ

 نا مهلوق نم ملعأ الو ، مامالا غرفي ىتح توكسلاب رمأيو كلذب رمأي ال ضعبو
 يلصملا هرسي امم ءيش الو مامالا هيف رهجي ايف مامالا ةءارق لبق ةءارقلاب رمأي مهنم ادحأ

 أرق نإ موق ضعب ين نا ؛ يعمو 0 مامالل اعبت نوكي نأ رمؤي لب . مامالا هب رهجي امم

 : ليق دقو ث مامالل قباس هناو ث ةداعالا هيلع نا : ليق هنأ ، هيف رهجي ايف مامالا لبق

 داسف ىلع عمتجي امتإو { ةالصلا دودح نم دحب سيل هنأل { هيلع ةداعإ الو ءاسأ دق

 . ةالصلا دودح نم دحب مامالا قبس اذإ هتالص

 ةالصلا نوكت ال : لاق ؟ ةتكس نم ةالصلا يف مك هتلأسو ، باتكلا ريغ نمو

 وهو ضرفب وه سيلو & بدألا ليبس ىلع تاتكس عبرأ اهيف نا ليق دقو ، مالكب الإ

 { ةذاعتسالا لبق يهو ث مارحالا ةريبكت دعب تاحيبست ثالث ردقب ةتكس تكسي نأ

 أرقي ايف نيتروسلا نيبو ، باتكلا ةحتاف ةءارق دعب ةيناثلاو ث ةءارقلا يف هلوخد لبقو

 دنع ةعبارلاو ء تاولصلا عيمج يف ةءارقلا مامت دعب ةثلاثلاو ، رهجلاب ةالصلا نم هيف

 . ىلوألا تايحتلا نم دوعقلا نم مايقلا دنعو ث ةءارقلا ىلإ دوجسلا نم مايقلا

 ربكف ى مامالا فلخ يلصي لجر نع هتلأسو { ةالصلا يف ريبكتلا يف : ةلأسم

 يف ذخأ املف © عوكرلل ربكي امنإ مامالا نأ نظو ث عوكرلل اذه ربكف مارحإلل مامالا

 ةريبكتلا كلت هئزجت له ؛ هسأر عفرف ث مارحإلل ربك امنإ مامالا نأ ملع عوكرلا

 هئزجت الف عوكرلل اهب دصق اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهديعي نأ هيلع مأ ؟ مارحالل

 ء عوكرلل مامالا ربك نا كلذكو : هل تلق { تاينلاب لامعألا نا ز ليق ايف مارحالل

- ١٤٦



 ةريبكتلا كلت هئزبت له ركذ مث مارحإلل ايسان مامالل اعبات ربكف مرحأ وه نكي ملو

 ةريبكت نع كلذ هئزبجي مل عوكرلا ةريبكت يف مامالا عبت اذإ هنا ؛ يعم : لاق © مارحإلل

 © مارحالا نع هيزبجي ليق هنا وجراف ايسان اهب عكرو ث مارحالا دارأ نإو © مارحإلا
 ةريبكت دارأ اذإف : هل تلق © ةالصلا يف ركذ نا عوكرلا ةريبكت ةداعإ هيلع نوكتو

 له ى اعكار ىوتسا دقو 0 اهربك وأ 5 اهب اعكار رخ دقو اهربك ىتح يسنف مارحالا

 يف يضميو هسأر عفري نأ هيلع سيل مأ عكري مث ؟ امئاق لقتسي ىتح هسأر عفري نأ هيلع

 : لاق ؟ كلذ ركذ اذإ اهدعب عوكرلل ربكيو © مارحالا نع ةريبكتلا كلت هئزبتو هعوكر

 ايف هزجي مل مارحإلل عكار وهو ربك ناو { مارحإلا لطب مارحإ ريغب عكر اذإ هنأ ؛ يعم

 دوجسلاو . عوكرلا ةريبكت يف ةنسلل فلاح هنأل 0 مايقلا يف ربكي نأ الإ ليق

 ربك اذإ هنا ؛ يعمو © هل كلذ ةزاجإ ىل نيبي الف ايسان وأ ادماع فلاخ اذإو ى مارحالل

 نا ؛ يعمف هب عكرو مارحإلل ربك امنإو ث ايسان عوكرلا ىلإ لصي نأ لبق مارحإلل
 مارحالا نكي مل اذإ مارحالل هئزجي ال : لوقي ضعب و ث مارحالل هئزبجي : لوقي اضعب

 ريغ دح يف لخد دق نكي مل اذإ ، كلذ يدنع اهف هل زبي ىذلاو ى مايقلا دح يف

 دارأو ، اهب عكر ةريبكت ربك نميف انموق هيف فلتخي امم هنا بسحأ ايف لوق يف ، مايقلا

 عوكرلل ال هئزج ال : لاق مهضعب نأ بسحأف 3 نايسن وأ رذعل ى مارحالل اهب

 اضعب نا بسحاو مارحالاو ، عوكرلل هئزجي : لاق اضعب نأ بسحاو 5 مارحإلل الو
  مارحالا لبق عوكرلا تبثي ال هنال رظنلا ف أطخ يدنع اذهو ، عوكرلل هيزجي : لاق

 ىلإ ايهبحاو { يدنع نادعبي الف نالوألا نالوقلا امأو ؤ مارحإلل هئزجي الو

 ةريبكتل هب ازتجا ناو ، هتالصل طاتحي ناو ، مارحإلل هئزبجي الو ، عوكرلل هئزبي ال نأ
 جورخ كلذ يف يل نيبي الف © عوكرلا ىلإ مايقلا دح نع لاز دق نكي مل ام مارحإلا
 نم هلاوز دحو هل تلق ، عوكرلا ةريبكت عضوم وه امتإ ريبكتلا ناك اذإ ، ةنسلا نم

 يف ذخا اذإف ةيمستلا يف امأ : لاق ، ليلق ءيشب ولو عوكرلا يف ذخأي نا © مايقلا

 ايف & يدنع ىنعملا امنإو ث مايقلا مسا مكح نع لاز دقف © عوكرلا ىلا طاطحنالا

 © اعكار وتسي مل ام ىندا مايقلا ىلا وهو ابكم ناك ام عكارلاو مئاقلا وهف عكري نكي مل

 ىلا رصي مل ام ث مارحإلا ةريبكت رما يف مايقلا لاح نم يدنع جرخي مل كلانه نمف

 ىلا امم هنم رثكأ عوكرلا ىلإ هبابكنا رثكا نوكي نأ عوكرلا مسا دحو هل تلق ث عوكرلا
 : لاق اعكار يوتسيو 7 هيتبكر ىلع هيدي عضي ىتح عوكرلا مسا عقي ال مأ ، مايقلا

_ ١٤٧



 نأ الإ ، عكار وهف اعكار نئمطيو { لدتعي ملولو عوكرلا دح يف راص اذإ هنا { يعم

 جرخي مل ، عوكرلا دح يف ريصي وأ اعكار نئمطي مل ام كلذكو ، فلتخي عوكرلا

 كلذكو . ابكنم امئاق وأ { ابصتنم امئاق هيف فلتحت مايقلا نأل ؛ مايقلا دح نم يدنع

 . عكار ريغ وهو , ايفاجتم اعكارو 5 الدتعم ايوتسم اعكار

 اذإ مئاقلا كلذكو 5 وتسم الو لدتعم ريغ ايفاجتم ناك اذإ عكارلاف : هل تلق

 متت هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ، رذع ريغ نم كلذ ىلع ىلصو . ابكنم ناك
 عوكرلا دح نم عكارلاو ، عوكرلا ىلإ مايقلا دح نم مئاقلا جرخي مل ام هتالص

 . مايقلا ىلا

 تبث ۔ فارشألا باتك ۔ نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم ؛ ةلأسم

 © رمعو ركب وبأو ، دوعقو مايقو عفرو ضفخ لك يف ربكي ناك ةلي هللا لوسر نأ

 كلامو دابع نب سيقو رمع نباو هللادبع نب رباجو دوعسم نب هللادبع لاق اذهبو
 لهأ ماوعو روث وبأو يعفاشلاو رباج نباو زيزعلادبع نب ديعسو يعازوألاو سنأ نبا
 زيزعلادبع نب رمع ريبكتلا متي ال ناك هنا هنع يور نممو ، راصمألا ءايلع نم ملعلا
 لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق © ريبج نب ديعسو ناملسو مساقلاو

 ريبكتلاب قافتالاو © ةنسلا توبثب لوألا لوقلا ىنعمب قافتالا ىنعم هبشي امب انباحصأ

 ىنعم يف جرخي هناف عوكرلا نم هعفر يف الإ ، اهيف ضفخو عفر لك عم ةالصلا ين
 3 هدمح نمل هللا عمس لوق هناو ، ريبكتلا ريغب كلذب ةنسلا توبث نا مهلوق نم قافتالا

 ين تبث هنم ءيش يف تبث ىتمو © كلذ نم ءيش كرتب عامجإلاو ةنسلا ةفلاخمل ىنعم الو

 ناك © هلعف ين هيلع وه امب ةلبقلا لهأ ةفلاخمل هلك هكرت زاج ىتمو & لالدتسالاب هعيمج

 عجر) { مهعابتأ نم كلذ ةفلاخم روهظل مهنم ملعلا لهأ ىلع هاعدا نمم ىوعد اذه
 . (عرشلا نايب باتك ىلإ

. ١٤٨



 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 دمحلا كل انبرو هدمح نمل هز عمس لوقو عوكرلا ف

 لاقو 6 ميظعلا يبر ناحبس : لاق عكر اذإ و ۔رمفعج ننا باتك ۔ نم

 ماقتسا {©=“= هدمح نمل هللا عمس : لوقي هسأر عفرو عكر اذإف &= هدمحبو : مهضعب

 كيرش ال هلل دمحلا وأ ، دمحلا كل انبر : لاقو ، هلصفم ىلإ وضع لك عجري ىتح

 هنا ۔ هللا همحر هللادبع يبأ نع دجويو . ةدحاو ةرم هافك كلذ نم لاق نمف 7٦

 هيلع نا . ةيناث ةرم اهلوقل دمعت مث © دمحلا كل انبر لاق هنا نقيتسا نا : لاق

 لقي ملق مامالا فلخ لاق ناك نإف { ضقن كلذ ف همزلي الأ بحن نحنو 0 ضقنلا

 هيلع سيل هنا : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . سأب الف . هدمح نمل هللا عمس

 فلح يلصي ناك نمل هب رمأن الو كلذ لوقن الو : لاق { هدمح نمل هللا عمس لوق

 اذإ ، كلذ هيلع سيل هنأ ىلإ عفر هنأ وجرأ : هريغ لاق { هدحو يلصي نمل الإ © مامإلا
 . ملعأ هلللاو ٠ هالوتي نم فلخ ىلصي ناك

 © هدمح نمل هللا عمس لوقي نأ يسن نم : نيملسملا نم لاق نم لاقو : ةلأسم

 . اهلقيلف ةالصلا ف وهو اهركذ نمو ث هيلع ضقن الف

 © هعباصأ حتفو هيتبكر ىلع هيفك عضو دعق وأ عكر اذإو هريغ نمو : ةلأسم
 . هعباصأ مضيو © هيذخف لع هيقك عضي : لاق نم لاقف دعق اذإو ؛ هريغ نمو

 متت له . كلذ دعب ربكأ هتلا لاقف ، اعكار ىوتساو عكر اذإ يلصملا نع هتلأسو

 : لاق دجس اذإ كلذكو : هل تلق { هيلع ضقن الو ىسأ هنا ليق دق : لاق ؟ هتالص

 وأ ادجاس يوتسي نأ لبقو دوجسلا ىلإ طحني وهو دجس نأ دعب © هدمح نمل هللا عمس

_ ١٤٩



 : لاق ؟ هتالص متت له 5 امئاق يوتسي نأ لبق 5 مايقلا يف يشني وهو ةءارقلا يف ذخأ

 نمك يدنع اذهف ، نايسن نم رذع ريغل دجس نأ دعب هدمح نمل هللا عمس لاق اذإ اماف

 يف لخدي نأ لبق هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإ امأو ، هدمح نمل هللا عمس لقي مل

 دقف امئاق يوتسي نأ لبق أرق اذإ كلذكو { هتالص متت نأ وجراو ىسأ دقف { دوجسلا

 همحر يلع يبأ نعو ث امئاق يوتسي نأ لبق ةءارقلا يف ذخأ اذإ ةمات هتالصو ث ىسأ

 ةالصو هتالص تدسف 0 ادمعتم هدمح نمل هللا عمس لوق مامالا كرت اذإ كلذكو ۔ هللا

 لاق ؛ هريغ نمو 7 ةمات هفلخ نيذلا ةالصو هتالصف ايسان اهكرت ناو { هفلخ نيذلا

 مهب متي الجر نومدقيو هفلخ نيذلا ةالص متتو هتالص دسفت : هللادبع وبأ

 هريغ نمو 5 كلذك وهف وه اهكرت دقؤ © هدمح نمل هللا عمس مه اوكرت نإ و ى مهتالص

 .اهكرت هنأ نوملعي مهو ث مهب اهمتا اذإ ، معن : لاق

 رخ ةالص مهب ىلص موق مامإ نعو ، بسحا ايف ، ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 عوكرلا ىلإ ماق اذإ ؟ ةريبكت هيلع له دجاس وهو ركذف ، عكري نأ يسنو ادجاس
 : ليق دقو : هريغ لاق 3 ةريبكت هيلع نوكي نأ ىسع : لاق ؟ ةريبكت هيلع سيل مأ

 . ةريبكتب الأ ةالصلا نم ءيش ىلإ موقي ال : ليقو ث ةريبكت هيلع سيل

 حبسيلف { هدمح نمل هللا عمس لوق وأ ةريبكتلا مامالا يسن اذإ رثألا نم : ةلأسم

 © مهتالص ىلع اوضميلو نوربكي : لاق { هبتني ملف هل اوحبس نإف © هفلخ نم هل
 كلذ دعب هدمح نمل هللا عمس لوق وأ ةريبكتلا ركذ نإف : تلق © مهيلع ضقن الو

 : تلق ث امهب رهجي الو & ارس اهلوقي لب : لاق ؟ رهجي الو ارس ايهلوقي مأ ايهب رهجي
 ريغ يف اهركذ املف ، ىضقنا دق هيف ايهب رهجي يذلا ايهعضوم نأل : لاق ؟ كلذ ميل

 سأب الف { ايهب رهج وأ طلغ نإف ، رهجي الو ، ارس اهلوقي نأ همزل ايهعضوم
 اهركذ نيح اهلاق اذإف : لاق ، هفلخ نم ىلع الو ؤ هتالص يف هيلع ضقن الو

 اهنأ اونظ نإو ث مامالا ايهيسن عضوم يف اهولاق دق اوناك اذإ هفلخ نم امهلوقي الف
 : تلق ، مهتالص يفاضقن مهيلع ىرأ الف 5 اذه ىلع الاقف مامالا اهلاق اذإ مهيلع

 مهمزليأ { هفلخ مهتالص ىلع اوضمو ايهولوقي ملو . داتعا ىلع ايهوكرت نإف
 هدحو مامالا ةالصو 0 مهتالص يف ضقنلا مهيلع ىرأ ؛ معن : لاق ؟ ضقنلا

 اتدجس همزلي مل & هتالص ىضق ىتح ركذي ملو كلذ يسن نإف : تلق . ةمات

 نإف : تلق ث مهولا اتدجس همزلي ليق دقو : لاق ؛ هريغ زمو 5 ال : لاق ؟ مهولا

_ ١٥٠ .



 . دوجسلل ربكي مث ، دمحلا كل انبر لوقي مث اهلوقي : لاق ، ايهركذ

 ايف فارشألا باتك نم ةلأسملا هذه { فيضملاو فلؤملا ريغ لاق : ةلأسم

 رمع كلذ لعفو { عوكرلا يف هيتبكر ىلع هيدي عضو ةي هللا لوسر نأ تبث ڵ] بسحأ

 نم ةعامجو رمع نباو صاقو يبأ نب دعسو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نبا
 ناكو & يأرلا باحصأو قاحساو يعفاشلاو يروثلا نايفس لاق هبو © نيعباتلا

 نوقبطي دوسألا نب نمحرلادبعو ةديبع وبأو ديزي نب دوسألاو دوعسم نب هللادبع
 بعصم لوق ، اذه خسن تبث دق : ركب وبأ لاقو ؤ اوعكر اذإ مهبكر نيب مهيديأ
 اذه لعفن انك انإ : لاقو { يبأ يناهنف يتبكر نيب يدي تلعجف بعكو ديعس نبا

 ؛ انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق 5 هنع انيهئف

 امنإو ، مهنيب افالتخا كلذ يف ملعأ الو 5 هيتبكر ىلع هيدي عضو عكر اذإ يلصملا نا
 مضي : لاق اضعبو { هعباصأ قرفب لاق اضعب نا : كلذ يف موق ىنعم فلتخي

 هنا لدي اممو 5 هيتبكر ىلع هعباصأ قرفي نأ هب وه رمؤي : لوقلا رثكأ لعلو { هعباصأ
 ىرواس عكر اذإ ناك ؛ هنع ث قافتالا ىنعمل كلذ لعفي ناك هنا ةني يبنلا لعف نم ناك

 كسمتسي الو ، لدتعال هرهظ ىلع لعج ءام هيف ءانإ ناك ول ىتح الدتعم هرهظ
 ىلع هيدي لعجي نأ الإ عوكرلل هلعل . عكارلا لادتعا رابتعالا ىنعم يف تبثي الو

 نم هل دب الو ، انعم ءاوتسالاو ، لادتعالا ىنعم هل تبثي الف الإو ، اهطسبيو هيتبكر

 يف لوقي ناك هنا ةي يبنلا نع ثيدحلا ءاج هنمو { لادتعالا لاح ىلع فالتخالا

 يأرلا باحصأو دمحأو يعفاشلا ناكو ( هدمحبو ميظعلا يبر ناحبس) : عوكرلا
 لاق & هدمحب اولوقي الو اثالث ميظعلا يبر ناحبس : مهعوكر يف ، نولوقي
 : هعوكر يف لوقي يلصملا نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي ؛ يعم : ديعس وبأ

 ين لوقي ناك هنا ةلي يبنلا نع ثيدحلا ءاج كلذكو { اثالث ، ميظعلا يبر ناحبس

 يف لوقي ناك هنا ملعلا لهأ ضعب نع يور دقو (ميظعلا يبر ناحبس) : هعوكر

 نع كلذ امنإ لاقف كلذ نع لئسف هعوكر يف (هدمحب و ميظعلا يبر ناحبس) هعوكر
 هنا : موق يناعمو 0 انباحصأ نم ملعلا لهأ نم لئاقلا ينعا ، هتنسحتساف انموق

 لاق نإف دوجسلا يف ىلعألا يبر ناحبسو عوكرلا يف ميظعلا يبر ناحبس لوقي امنإ
 ىلعألا يبر ناحبس دوجسلا يفو ؤ عوكرلا يف هدمحبو ميظعلا يبر ناحبس

. كلذ نسحف { هدمحبو



 نأ لبق هدمح نمل هللا عمس لاق اذإ يلصملا نع هتلأسو ؛ باتكلا ريغ نمو

 : لاق ؟ هتالص هيلع ضقني © هنم اضقن كلذ نوكي له دوجسلل رخو امئاق يوتسي

 فلح ول هنا هيف فلتخي ال امب مايقلا توبث ىنعم ىلإ عوكرلا لاح نع ماق اذإ هنا ؛ يعم

 : لاق هنا ةني يبنلا نع يور ايك 5 امئاق نئمطي مل ولو & ثنح دق ناك { موقي ال

 يناعم يف قحلي هنا يدنعف (امئاق نئمطي ىتح موقي هنا عوكرلا نع مايقلاب رمألا ين)
 ضعب يفو © هيلع لدب الو ، ءيسم هنا لوقلا ضعب يفف ، فالتخالا هبشي ام كلذ

 دح ىلا لصي ملو امئاق نئمطي ىتح موقيف ههجو ىلع كلذب تأي مل اذإ هنا : لوقلا
 & مايقلا عوكرلا مامت نأل همتي ملو ، عوكرلا دح نم جرخي مل مقي مل اذإو 2 مايقلا
 ١ لوقلا ضعب يف ببسلا اذه يف ضقنلا يناعم هقحلي هنا يدنعف ؛ هنعو

 . ملع أ هللاو

 ثيح اهلقيلف هدمح نمل هللا عمس لوق يسن نمو ۔ رفعج نبا باتك نمو
 دجسي نأ هيلع سيلف ، دمحلا كل انبر لوق يسن نمو © ةالصلا نم اهركذ

 . مهول ا يتدجس

 هدمح نمل هللا عمس لوق يسن نم : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 نمل هللا عمس لوق دنع اهلوقي : لاق نم لاقو 0 ةرخآلا تايحتلل دعق اذإ اهلقيلف

 {. اهلوقي ال : لاق نم لاقو 0 ةرخآلا تايحتلا ىضق اذإ اهلوقي : لاق نم لاقو { هدمح

 لوق دنع رخآ عوكر نم ماق اذإ اهعضوم يف اهلوقي نأ الإ ، هتالص تدسف اهلاق نإف

 . عوكرلا كلذ نم هدمح نمل هللا عمس

 دجسي وأ عكري نأ دارأ اذإ يلصملا نع هتلأسو ، باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 نإ و هيف ىلع رهظ دجاس وأ عكار وهو ى ىشبحت نإ فاخف كلذ نيح يف ةوشج هتءاج

 نأ دوجسلا وأ عوكرلا يف لخد دقو كلذ هءاج اذإ هل له { رهظي ال نأ اجر امئاق اشج

 نيبي ال : لاق ؟ هتالص ىلع يضمي وأ ؟ هدوجسو هعوكر ىلإ عجري مث ؟ ىشجتي موقي

 لعف نإف : هل تلق ث هب لزن دقو ث رذعل الإ هنم جرخي نأ دحلا يف لخد اذأ كلذ يل

 اذإ هتالص زوجت ال نأ فاخأ : لاق ؟ هتالص متت له ، كلذ هل زوجي هنأ نظي كلذ

 نإف © هتالص ىلع يضمي يدنع اذهو . هب لزن دق رذعل الإ ك دح ىلإ دح نم جرخ
 . اهيف هللا رمأل ىضم اهدسفي امم ءيش هضراع نإو 0 اهمتا ملس
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 اسكنتم هب رمؤي ام قوف هعوكر يف أطأطتن عكر اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 . ةمات يدنع هتالصو بدألا يف رصق دق هنأ يدنع : لاق ؟ هتالص متت له . ادمعتم
 لصحو . دعقف لوألا دوجسلا نم هسأر عفر اذإ كلذكو : هل تلق ث اعكار ناك اذإ

 دمحلا كل انبرو هدمح نمل هللا عمس لوق : ديعس وبأ لاق © دوجسلا ف دوعقلا هل

 . ةنس ةالصلا نم ميلستلاو

 أرق لجر نعو . رثؤملا يبأ نع نظا { بسحأ ايف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ماقف { ركذ وأ هفلخ نم هل حبس مث ، دجسو مهو ةءارقلا ىضق املف 5 مامإ وهو

 لبق ، حبسو عكرو 7 هيتبكر ىلع هيدي عضو © عوكرلا دحب راص املف { امئاق اشتناف
 زئاج كلذ : لاق ؟ هتالص يف سأب هيلع لهو ؟ كلذ هل زوب له 0 امئاق يوتسي نأ

 هب ىلوأ امئاق : تلق ى مهولا يتدجس دجسي نأ الإ © هيلع سأب الو . ةمات هتالصو

 لقتسي مث © ةريبكتب عوكرلل رغي ملق ث امئاق ىوتساو ماقف ركذ مث { دجسو مهو اذإ

 اذإ : لاق ؟ عوكرلل ربكي ىتمف : تلق ث وه ايك عكر عوكرلا دحب راص اذإ ىتح

 مث دجسف مهو نإ تيأرأ : تلق . هيتبكر ىلع هيفك عضوو ربكو عوكرلا دحب راص

 هيلع له © عوكرلل رخ لقتسا مث { امئاق ىوتسا ىتح لقتساف { ركذ نيح هسأر عفر
 مدقأ مل اذكه لعف نإف 5 يلإ بحأ ناكل هب هترمأ ايك لعف ول امأو ؟ ةالصلا يف ساب

 عفرف ركذ مث عكري نأ لبق دجسو ، لجرلا مهو اذإف : تلق { هتالص ضقن ىلع
 : تلق . ةريبكت ريغب هعفري : لاق ؟ ةريبكت ريغب هعفري مأ ةريبكتب هعفريأ © هسأر

 أرقي نأ ديري ال وهو ، دوجسلا نم هسأر عفر مث © ةدجسلا مامالا أرق نإ تيأرأ

 يف راص اذإ ىتح دوجسلا نم هسأر عفريأ ؟ عنصي فيك عكري نأ ديري امنإو { ائيش

 رخي مث امئاق يوتسي لب : لاق ؟ عكري مث امئاق يوتسي وأ { وه ايك عكر عوكرلا دح
 ؟ ايهنيب تقرف ملف : تلق ، دجسف مهو يذلا ةلزنمب وه سيلو ةريبكتب عوكرلل
 5 هل سيل ام لعف رخآلاو { ابجاو دجس 3 ةدجسلا يف دجس يذلا اذه نأل : لاق

 ةءارق متأ يذلا مامالا اذه تيأرأ : تلق { هتالص تضقتنال ادمعتم ناك ولو

 ىوتسا ىتح ماقف ركذف ، هفلخ نم هل حبسف ، عكري ملو ، دجسف مهو مث ث ةروسلا
 هتالص يف هيلع له & عكرو عوكرلل ربك مث ، لقأ وأ ةروس أرقف داز وه نا ث امئاق
 فصن أرق نإ تيأرأ : تلق ، ضقن ىلع مدقا الو & كلذ هل هركأ : لاق ؟ ساب
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 نم ماقف © ةروسلا متأ نكي مل هنأ ركذ مث ، عكرف ىهتنا دق هنأ نظو مهوف { ةروسلا

 هيلع له . هتالص مت ةأو عكرف داع مث ؤ ةروسلا متأ مث ٥ امئاق ىوتساف ، هعوكر

 اوديعيلف . ضقنلا هللخ م لعو 3 هتالص ضقن هيلع معن : لاق ؟ هتالص يف ساب
 هنا ركذ مث عكر مث © ةدحاو ةيا ةروسلا نم أرق امنإ ناك نإ تيأرأ : تلق . اعيمج

 هيلع : لاق ؟ هتالص متأو عكر مث { ةروسلا متأف هعوكر نم ماق مث { ةروسلا متي مل
 . ةدحاو ةيا ةءارقب متت ةالصلا نأل ؛ هفلخ نم ىلعو { ةداعإلا

- ١٥٤



 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 دوحسل ١ ينف

 ؟ ماحزل ١ نم دجسي ردقي مل نمعو . دجوي ايف ي ر اوحل ١ ين ا ىلع صضرع اممو

 ءاهقفلا ضعب لاق : يراوحلا وبأ لاق ٠. دجسيلف 6 مهسوؤر سانلا عفر اذإ : لاق

 . ذخان هبو ، لجر رهظ ىلع ولو دجسي

 هتمايع طحنت لجرلا نع ث ناليغ نب مشاه نب زرحم نب ديعس لاق : ةلأسم

 . كلذب سأب ال : لاق ؟ هتهبج نع اهعفري نأ هلأ

 ۔ هللا همحر ۔ دمح نب هللادبع نب دمحح يبأ باوج نم هنا دجوي اممو : ةلأسم

 دوجسلل دمعتي ن أ هوركم كلذف ، ةدحاو ةاصح ىلع دجسف © دجسم 1 يلصي نمع

 . ضقنل ا ىلإ كلذ هب غلبي هرأ ملو {© ةدحاو ةاصح ىلع

 يبر ناحبس : عوكرلا يف اولوقي نأ مهملع هابأ نا ؛ ريشب لاق : ةلأسم

 : هريغ لاق ى هدمحبو ىلعألا يبر ناحبس : دوجسلا ف كلذكو © هدمحبو ميظعلا

 ۔ هللا همحر ۔ هللادبعوبأ هنسحتساف انموق لوق نم لوق اذه نا ليق دق

 . هب لمعف

 { اهدجسم ىلع الدسنم . اليوط اهرعش ناك اذإ ؛ ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 اهيلع ن وكي الو . اهتالص متت له © كلذب سأب ال هنا نظتو ©} هيلع دجست تناكو

 تناك نإف : هل تلق . ةمات اهتالص نأ وجراف ث ةرتتسم تناك اذإ : لاق ؟ لدب
 ىرت له ‘ هلزعت الو هيلع دجست تناكف 53 ةدمعتم كلذ ىلع تلصو . ةرتتسم

 اذإ لجرلا كلذكو : تلق . اهنم اهرعش ناك اذإ يدنع اذكه : لاق ؟ ةمات اهتالص
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 رعشلا لدسنا دجسي نأ دارأ الف ، ةالصلا يف لخد ىتح اهدشي ملف { ةمح هيلع ناك

 : لاق ؟ ةمات هتالص ىرتأ 5 ائيش هدجسم ضرألا لنت ملو ، ةدجسلا عضوم ىلع

 نم رعشلا ناك نإو 5 هيلع دسفت مل هرعش نم ناك اذإ : هل تلق . يدنع اذكه

 نم رعشلا ناك نإف : هل تلق . هريغ رعش نم نوهأ اذهو 5 هيلع زوجي الف ، هريغ

 نإف © هيلع دوجسلا زوجي هنأ ز ملعلا لهأ نم دحأ لوق يف كدنع جرخي له . هريغ

 لوق يف كلذ ملعأ ال : لاق ؟ اذه نسحي لهو 5 هيلع ضقن الف هيلع دجسو لعف
 هنأ ملع مث ، اهلك هتالص ىلصو © الهاج ناك نإف : هل تلق { دمعتلا ىلع انباحصأ
 © لدبلا هيلعو © كلذ ملعأ ملف : لاق ؟ ةمات ىضم ايف هتالص ىرت له ؟ زوجي ال

 بايثلا نم هب ةالصلا زوجتو { هيلع دوجسلا زوجي الف ضرالا تبنت ام لك : لاقو
 يف ةالصلا نهل زوجيف ءاسنلا امأو © لاجرلل رثألا هيف ءاج ىذلا ريرحلا الإ { ةرتاسلا

 نم رعشلا ةلزنم نوكي ، ديلع دجسو هزجا ذإ ، ناسنالارعش يف هتعجار مث ، ريرحلا
 . معن : لاق ؟ هريغ

 لقأ تذخأ ةاصح ىلع دجس اذإ يلصملا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 اذه ىلع هتالص متأو ، كلذ هئزبيي هنأ نظو ث اهريغ ىلع دجسي نأ لهجو ، هدجسم

 ىلع ىلص دقو ، كلذ لهج نإف : هل تلق . متت ال اهنإ معن : لاق ؟ هتالص متت له
 تلق . كلذ ينبجعيو ث لدبلا هيلع نا ؛ يعم : لاق ؟ لدب هيلع له 0 انامز كلذ

 كلذ ينبجعي ال : لاق ؟ كلذ هئزبي له © هدجسم فصن ةاصحلا تذخأ نإف : هل

 & هدجسم فصن ةاصحلا تذخأ نإف : تلق . ادعاصف هدجسم رثكأ ذخأت ىتح
 نوكي نأ ينبجعي ال : لاق ؟ لدب هيلع له انامز كلذب ىلص دقو ث هئزجي هنأ نظو
 ءادتبالا ىلع الإ & كلذ ينبجعي الو { ادعاصف هدجسم فصن تذخأ اذإ لدب هيلع

 . هنم ءادتبالا ىلع كلذ ينبجعي الو 0 هنم

 نم هدوجس لقأ ذخأت ةريغص ةاصح ىلع دجس اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ٠ كلذ ريغ هنكمي وهو رذع ريغ نم كلذ ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ هتالص متتأ © هتهبج

 يذلا رذعلا امو : هل تلق . هتالص تمت رذع نم ناك نإو { هتالص ديعي نأ بحأف

 تذخأ نإف : هل تلق . هريغ اعضوم دجي ال نأ كلذ نمف : لاق ؟ ةالصلا هب متت

 . رذع ريغ نم ناك اذإ هتالص تمت {" رثكأ وأ هتهبج نم هدوجس فصن ةاصحلا كلت
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 كلذ نم لقأ ناك اذإو ، هتالص مامت تيحأ هدوجس عضوم رثكأ تذخأ اذإف : لاق

 . ةداعالا هل تببحا رذع ريغ نم

 ين وهو ©، ضرألا نم هيمدق عفر دجس اذإف ، يلصي لجرو : ةلأسم
 اذإ امأف ؟ هتالص متت له 0 الهاج وأ { ايسان وأ ادمعتم دوجسلا دنع وأ . هدوجس

 © ةنسلا فالخب دمعلا ىلع امأو ، متي نأ بحأف ث ايسان وأ { الهاج ناك

 . ديعي نأ بحأف

 } ريصحلا قوف ةاصح ىلع دجس اذإ يلصملا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 وجرأ : لاق ؟ هتالص متت له ، ريصحلا نم هنيبج ذخأت ملو { هدوجس رثكأ تذخأف

 لدب همزلي ملو ، ةمات هتالص نأ ، هيلع دوجسلا زوجي امم ادوجس دجس اذإ هنأ

 يلي امم اهضرعا هدوجس يليامم ةاصحلا تناك نإف ٠ تلق . ةداعإ هيلع ىرأ الو

 يف نكي مل اذإ ؛ يعم اذكه : لاق ؟ هدوجس رثكأ تذخأ اذإ ءاوس هلكأ ، ريصحلا
 ةاصحلا تناك نإف : هل تلق . هدوجس عقو دق امل الإ ىنعمل الو { اثباع كلذ
 جرجرت اذإ كدنع ءاوس هلكأ ، اهيلع هدوجس عضو اذإ الإ } ريصحلا ىلع يوتست ال

 . اثباع نوكي نأ ريغ نم { هتهبجب قصلي ىتح © هتهبجب اهيوسيو هتهبج عضي انيح
 : هلوق ىنعم ىلع ىصحلا اذكه : لاقو ؟ الدب هيلع ري ملف اذه ىلع هتالص متت له

 . ملعأ هللاو ، هيلع دوجسلا ءاوتساب ةهبجلاب يوتسي ىتح يوتسي ال هنا

 © دعقو لوألا دوجسلا نم هسأر عفر اذإ ، كلذكو : هل تلق : ةلأسم
 هيتبكر ىلع هيدي عضو دقو { همادق ىلا بكنم هنأ الإ ، ةيمستلا يف دوعقلا هل لصحو

 تفخ الإو ، ىنعم هل ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ، كلذ هدوعق يف
 هيتبكر ىلع هيدي عضي مل نإف : هل تلق . هلوق ىنعم ىلع © هنم اثبع كلذ نوكي نأ

 يل نيبي ال ؛ لاق ؟ ىلوألا لثم نوكي له & كل تفصو ايك دعق هنأ الإ

 . قرف اهنيب

 { ىلوألا وأ ةرخآلا اهنأ كشف { نيتدجس دجس اذإ مامالا نع هتلأسو : ةلأسم
 : لاق ؟ كلذ هل زوجي له ، هباحصأ نع اهيفخي و ىرخأ ةدجس ديزي نأ بحأف
 رهجي هنكلو ، رسلاب هتالص زوجت ال هنأل ، كلذ ىل نيبي الو ، كلذ ليق دق هنا ؛ يعم
نإو © هباوص ىلع هباحصأ هعبتا باوصلا ىلع ناك نإف { دوجسلاو ةريبكتلاب يدنع



 دق اوناكو ، هل مهعابتا يف ةجح مهل ناك كشلا ىلع ناك نإو © هودر أطخلا ىلع ناك

 ارس هدحو دجسي نا تيأرأ : هل تلق . مهعسي ايف مهتالص يف مهلك اوطاتحا

 مل مهنأ مهدنعو ث نيتنثا نم نيقي ىلع وه ناكف ث مايقلا ىلإ ماق مث © مهنع اهافخأو
 يف هوقحلي مث . مهدحو ةيناثلا اودجسي نأ مهل له { ةدحاو ةرم الإ اودجسي

 نودجسي مهنا نيقي ىلع اوناك اذإ مهنا 3 يعم : لاق ؟ نوعنصي فيك مأ ؟ مايقلا

 وهو ث ةدحاو الإ دجسي مل هنأ اونظ نإف : هل تلق . مايقلا ين هنوقحليو مهدحو

 اودجسي نأ مم له © عجري ملف هل اوحبسف 0 نيقيب نيتدجس دجس هنأ هدنع

 © كلذ نم نيقي ىلع اوناك اذإ : لاق ، هوقحل نإ مايقلا يف هوقحليو . ةيناثلا مهدحو

 دجس هنأ نظو ى مايقلا ىلإ ماقو ةدحاو دجس نإف : هل تلق . كلذ مهل نأ ؛ يعمف

 اذإ ، مايقلا يف هوقحليو . ةيناثلا اودجسي نأ مهل له ، عجري ملف هل اوحبسف نيتنثا

 ىلع هوعبتي نأ مهل زوجي نأ يل نيبي ال : لاق ةدحاو ةرم الإ اودجسي مل مهنأ اوملع

 ىلع اونب هطلغ نع عجري مل نإ هنكلو ةدجس صقن اذإ ةدساف هتالص نال ؛ طلغلا

 © هوقحلو { ةيناثلا اودجسو اولهج نإف : هل تلق . هطلغو هوكرتو ، ىدارف مهتالص
 نإ مهنأل ؛ كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ لهجلا ىلع مهتالص متت له ث ةالصلا مهب متأو

 تلق . يدنع ةدساف مهتالصف © ةدساف هتالصو ةالصلا دودح نم دح يف هب اومتنا

 اذه ىلع مهتالص متت له ث دحاو دح نيتدجسلا نا : لوقي نم لوق ىلعف : هل

 { ةدحاوب دحلا متي الف ادحاو ادح ناك نإو هنأل ؛ كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ لوقلا

 ايف ملعب وأ الهج . اطخ وأ دمع ىلع ةالسعلا نم ةدجس كرت زوجي الو

 هتالص دوجس دجسف يسن نميف ليق دق هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 & ريرحلاو ، رعشلاو ، فوصلا نم ، ضرألا تبنت مل ام ىلع اهنم ائيش وأ 3 اهلك
 ةدجس دجس اذإ ؛ لاق نم لاقف ؛ يعم ايف كلذ يف فلتخا دق هنأ ، كلذ هابشأو
 ةمات ةعكر دوجس نوكي ىتح دسفت ال : لاق نم لاقو . هتالص تدسف ايسان ةدحاو

 رثكألا نود ام ناك امو ، هدوجس رثكأ نكي مل ام : لاق نم لاقو { نيتدجس
 يف ملعأ الو © يدنع ةدساف هتالصف هلك وأ هدوجس رثكأ دجس اذإ امأو { دسفت الف

 . افالتخا كلذ

 دوجس يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق بسحا ايف فارشألا باتك نم : ةلأسم
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 & هب سأب ال : لبنح نب دمحأ لاقو ، ركشلا دوجس يعفاشلا بحتساف ، ركشلا
 يعخنلا ميهاربإ هركو © ةنس : روث وبأو هيوهار نب قاحسا لاقو ى يعازوألا لاقو

 لوقلاب : ركب وبأ لاق . نامعنلاو سنأ نب كلام كلذ هركو © ةعدب هنأ معزو ، كلذ
 بلاط يبأ نب ىلع نعو ركب يبأ نعو « ةي يبنلا نع يور كلذ نأل ؛ لوقأ لوألا

 © انباحصأ لوق نم لوقلا اذه ملعأ ال : ديعس وبأ لاق . كلام نب بعكو

 نأل ؛ الضفو 0 ازئاج نوكي نأ ينبجعي نكلو ، هنع يهن الو هيف رمأب اصوصنم
 ثيح نمف ى هيلإ عرضتلاو هل ةدابعلاو ةعاطلا ىنعم ىلع جرخي ناك ايثيح هلل دوجسلا
 اتباث كلذ ناك . هيلإ ابرقتو ، اعضاوتو 0 هلل اركش دجسو دبعلا ةين تصلخ ام
 . هللا ءاش نإ هانعم

 نم ةدجس يسن نميف ليقو ث رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم هنأ نظأ : ةلأسم
 ايثيح ةدجسلا دجسي هنا : لاق نم لاق دقف . ةالصلا رخا ىف راص ىتح ةالصلا

 تايحتلا يف راص ةدجس رخآ يسن اذإ هنا : لاق نم لاقو . هتالص تمت دقو تناك
 ؛ ةالصلا داعأ ىلوألا يسن ناك نإف { تايحتلا أرقي مث { يسن يتلا ةدجسلا دجس

 عجري هنإف ، ةرخآلا وأ ىلوألا ةدجسلا تناك نإ : لاق نم لاقو . رخآ ادح كلذ نأل
 يف ذخأو ، تايحتلا نم غرف ىتح ةدجسلا يسن نإف { تايحتلا أرقي مث دجسي
 دجسي : لاق نم لاقو . تايحتلا أرقي مث { دجسي عجري هنإف { ءاعدلا

 . تايحتلا أرقي الو

 دوجسلاو 6 دحاو عوكرلا نأ نزم ةمكحلا امأو 7 سلاجملا باتك نم - : ةلأسم

 نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص» : لاق هنا ةلي يبنلا نأ ىور ام : اهنمف © ءايشأ نانثا
 مايقلا لاح ف عوكرلاو ئ دوعقلا لاح ف دوجسلاو © ةلع هب نكي مل اذإ «مئاقلا ةالص

 مل ناك : لاقيو ] لضفلا ف ادحاو اعوكر ءىئاكي © نينثا دوجسلا لعجف © نانثا

 انلضفو & مهل نكي مل ادوجس اندازف ، عوكر مهل نكي ملو ث دوجس ةيلهاجلا ين
 © نيدهاشلاك ناتدجسلاو © ىوعدلاك عوكرلا نا : لاقيو . مهل نكي مل عوكرب

 & رمألا ءافول نيتدجسلا رخاو (برتقاو) : لاق مث (دجساف) نأ رمأ ، ةيآلا يف لاقيو
 نم هسأر عفرف ابئات دجس مدا نا : مهضعب لاق هنا بسحأو ث ةبرقلا ءاجرو

 6 ةب وتل ١ ل وبقل هلل اركش ةيناث دحسف ةب وتل ١ ل وبقب رشب دقو 6 دوجسل ١

 . مكحأو ملع أ هللاو
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 يب ر ناحبس لاق نم لوأ نا : لاق هنأ نيصحلا نب نارمع نع انغلبو : ةلأسم

 هللا قوف له هلابب رطخ هنأ كلذو © ةكئالملا نم كلم ميظعلا يبر ناحبسو ، ىلعألا

 نيثالث شرعلا قاس نم راطف ث هل نذاف 5 ولعأو عفتراف يل نذئا براي : لاقف ؟ ءيش

 ، رظن مث ةنس فلآ نيثالث راطف ، شرعلا دنع وه اذإف { رظنو فقو مث ، ةنس فلأ

 3 هتبترم ىلإ عجر مث ىلعألا يبر ناحبس : لاقف { ءيش لك قوفو هقوف هللا اذإف

 مث كلملا اذه ةصقب ةلََيادمحم ليئاربج ربخأ املف ز ميظعلا يبر ناحبس : لاقف

 لاق . هقوف هللا ناكل روصلا ين خفني موي ىلإ كلملا كلذ راط ولو دمحم اي : لاق

 كلذ زاج ول ذإ & ناكملا يف لولحلا ىنعمب انقوف هللا نا : لاقي نأ زوجي ال : فيضملا

 5 هيف لاح وه يذلا ناكملا ىلإ اجاتحم ىلاعت هللا ناكلو ث هللا نم مظعأ ناكملا ناكل

 5 انقوف هللا نا : لاقي لب & ناكم لك ين ىلاعت هللاو { هللا نم لاخ انتحت اضيأ ناكلو

 . لوقن اذكه هنأش ولعو هتمظعو انيلع هتردقو هريبدت نا

 ىلع سانلا عمجأ ، دمحم يبأ عماج نمو ۔ عرشلا نايب باتك ىلإ عجر
 ىلع اوفلتخاو ، ضرألا هتتبنأ ام ىلع دوجسلا زاوج ىلع مهليواقأ نم انيلإ يهانت ام

 اذه ىرج امو ، مسبريإالاو زقلاو دولجلاو فوصلا وحن ضرألا هتبنت مل ام

 © هريغ نود ضرألا تتبنا ام ىلع دوجسلا زاوج ىلع انؤاملع عمجاو © ىرجلا

 : ةلي يبنلا لوق ، كلذ يف مهل ةجحلاو { عيشلا نم ةنيدملا لهأ كلذ ىلع مهقفاويو

 ميدأ ىلع الإ دوجسلا زجي مل عامجإلا الولف «اروهط اهمارتو ادجسم ضرألا ل تلعج »

 ميلستلا بجو تتبنا امو ، ضرألا ىلع كلذ زاوج ىلع اوقفتا الف ، ضرألا

 ىلع دوجسلل زوجملاو 0 هيلع دوجسلاب رمؤي مل ام ةلمج يف يقابلا يقبو ، عامجلل
 ىلع دوجسلا انباحصأ هركو ض ليلد ىلإ جاتحم ضرألا تتبنا ام ريغ 3 رهاط ءيش

 مهكرت نأل بيدأت ةيهارك ضرألا تبنت امم كلذ ناك نإو ، بهذلاو ةضفلاو بايثلا

 نظأ الو . ملعأ هللاو ث انلق ام ىلع لدي كلذ ىلع دجس نمل ةالصلا ةداعإب رمألا

 هلل للذتلاو عضاوتلا الإ ء عامجالا ةلمج يف لخد ام ضقن ىلع دوجسلل مهتيهارك

 { ءاليخلاو رخفلا يعاود نمؤي مل كلذ ةزاجإ يف نألو ، دوجسلا لاح يف ، ىلاعت

 اوناك امل (نيمعنتملاو نيهفرتملا) هلعل ث نيفرتملاو مجاعألا يز يف هبحاص لخدي امو
 لكاو نسحلا سبلو & فشقتلاو عضاوتلا لهأ & حلاصلا فلسلاب ءادتقالا نم هيلع

 جورس ىلع بوكرلا اوهرك كلذكو ، سبالملاو ى معاطملا ف داصتقالاو نسحلا
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 ين لوخدلا نم هعم نمؤي ال مهنم هتحابإو كلذ لعف نأل ؛ كلذ نع اوعنمو ث رومنلا

 نأ يور دقو ةمايقلا موي هيلإ هتلا رظني مل ةليخم يف هبوث رج نم» : ةلي يبنلا لوق

 وهو { اهنساحم يف رظني لعجف © ةالصلا يف اهسبلف ةلح هيلإ تيدهأ ةي هتلا لوسر
 اذهف © (يتالص نع ينتلغش اهنا) : لاقو & هسفن نع اهاقلاو اهعزن مث ؤ ةالصلا ين

 يف ةروهشملا ةبجلا سبل ةلي يبنلا ةيهارك وحنك { مهلوق نم ملعأ هلللاو ث هارن ام

 رئاسو © ةغوبدملا بلاعثلا دولج سبل هركي بلاط يبأ نب ىلع ناك دقو ، ةنسلا

 هجو ريغ ىلع 0 نيمعتنتملاو ةربابجلاو { نيفرتملا يز ةلكاشم ىلإ ةيعادلا سبالملا

 رومنلا جورس بوكر نع مهيهن نم انباحصأ انلوأت ام ىلع لدي ام اذهو © ميرحتلا
 ىلع ةيهارك نوكت نأ لمتحي دقو © ةضفلاو بهذلا ىلعو ، بايثلا ىلع دوجسلاو

 { سوجملاو مجاعألا رصعلا كلذ يف لوقي نم ناك دقف © ةساجنلا فوخل زقلا سبل

 =©٨{ سجنلا رهاطلاو { هريغو غوبدلملا نيب قرفي ال نمو 0 ةمذلا لهأ نم مهريغو

 امبرو ، مجاعألا عنص نم هنا : لاقو ، نبجلا لكأ فلسلا ةيهارك اذه ىلع لديو
 . مارحلا لوانت نم مهنم قافشا كلذ امنإو © ةتيملا ةحفنا هيف اولعج

 ناك اذإ يلصملا نع لئسو ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نع اهنأ بسحأ : ةلأسم

 اذإف ، هدوجس عضوم نم عفترم وهو ٤ هنم بناج ىلع دجسيو 5 ريصح ىلع يلصي
 ىلع دوجسلا هل زوب له ، ريصحلا عفترا هسأر عفر اذإو ، ضرألاب قصل هيلع دجس

 نإ عضوملا اذه ريغ ىلع دجسي نأ رمؤي هنأ ؛ يعم : لاق ؟ريصحلا نم عضوملا اذه

 دقو 0 الايش الو انيمي هدوجس ليمي الو ، رخأت وأ هدوجس يف مدقت ، كلذ هنكمأ

 اذه ىلع دجسو ىلص نإف : هل تلق " هلايش نعو .0 هنيمي نع دجسي هنإ : ليق
 ناك اذإ : لوقي انضعب نأ ؛ يعم : لاق ؟ ةضقتنم مأ ةمات هتالصأ عفترملا عضوملا

 ؛ يعمو 5 ةمات هتالصف هتهبج الإ { هنم ةجلاعم ريغل ضرألاب قصل دجس اذإ ريصحلا
 هيلع ةالصلا زب مل © ادعاصف نيعبصا ضرع هعافترا ناك اذإ لوقلا ضعب يف هنا

 . هريغ اعضوم دجي ال رذع نم الإ

 لصي ناك ا ذإ ريصحل ١ نعو - هللا همحر _ ديعس يبأل ب اوج نمو : ةلأسم

 © نيلجرلا وأ نيديلا عضوم وأ ، دوجسلا عضوم نم ضرألا نم عفترم وهو ث هيلع
 ةهبجلا الإ عضاوملا رئاس يف امأف ، ةالصلا هيلع زوجي ال ام دح هعافترا يف نوكي له
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 © شورفم هيلع وه ام ىلعو 0 اهيلع تتبث هدجاسم دحأ وأ هلجر عضو اذإ ناك اذإف
 نع هعافترا ناك اذإ هنا : ليق دق ةهبجلاو { افالتخا كلذ ف ملعن الو 0 زئاج كلذف

 3 ضرألا ىلع تبثت تناك ول كلذكو © ةالصلا هيلع زبت مل نيعبصا ضرع ضرألا
 هيلع دجس اذإ هنا : ضعب لاقو ث هيلع دجسي ناك اذإ هيلع شرف ام ىلع وأ

 5 هتالص تزاج هيلع شورفم وه ام دوجسلاب ذخأ هيلع هتهبج ىقلأو 0 ةجلاعم الب

 دوجسلا ريغ يلصملا نم ةجلاعمب الإ هيلع شورفم وه امب وأ ضرألاب قصلي ال ناك نإو
 . كلذ زجي ملو

 نميف ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو رفعج نبا عماج ۔ نمو : ةلأسم
 ولو دجسي : ليق دق هنا دوجسلا وأ ةالصلا نع ماحزلا هعنمي مث { مامالا عم عكري

 دوجسلا نم مهسوؤر موقلا عفر اذإف رظتني : نورخا لاقو & لجر رهظ ىلع

 يلصي هنأل ؛ ىلوأ لوألا لوقلا : هريغ لاق ، يلإ نيلوقلا بحأ وهو ، دجسيلف
 ف لوقي ناك هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا ءاج __ فارشألا باتك ۔ نمو . مامالا ةالصب

 لاق هبو ، دوعسم نباو يلع نع كلذ يورو (اثالث ىلعألا يبر ناحبس) : هدوجس
 دقو 0 اثالث يزجملاو اعبس دوجسلا نم ماتلا : يرصبلا نسحلا لاقو { سوواط

 كلذ كرت نإ : لوقي قاحسا ناكف & دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا كرت ين اوفلتخا

 يعفاشلا لوق اذه ث هكرات ىلع ةداعإ ال : ةفئاط تلاقو 0 اهتداعإ هيلعف ادماع

 . هئزبت هدوجس يف ةحيبست حبسي نميف : دمحأ لاقو { يأرلا باحصأو روث يبأو

 نأ تعمس دقو 3 دودحم لوق دوجسلا يف الو عوكرلا يف اندنع سيل : كلام لاقو

 ةماع : ديعس وبأ لاق . عامجإ الو ةتباث ةنسب سيل © دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا
 يف ثالث هنأ © دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا ين انباحصأ لوق يناعم هيلع ًأطاوتي ام

 : ليق دقو © ةلجع وأ رذع ىنعمل ءعىزجت ةدحاو نا : ليق دقو { ةدجسو عوكر لك

 { انعم ةتباث ةنسب دودحم دح حيبستلا يف سيلو حبس دق هنأل ؛ لاح لك ىلع ءىزجحت

 ةتباث دوجسلاو عوكرلا يف ةنس حيبستلا نأ بجوي قافتالا انعم هنأ الإ عامجإ الو

 ةالص يف حيبستلا لقأ نا انباحصأ لوق ضعب ين : ليق دقو © عامجإ الو © انعم

 يناعم يف جرخي اذه لعلو © عبس هرثكأو سمخ هطسوأو ، ثالث ةضيرفلا

 ضئارفلا يف لواطتلا يغبني ال هنأ الإ مزاللاو ، رجحلا يناعم يف ال ، ناسحتسالا

 عوكرلا يف حيبستلا كرت نإ امأو © امامإ ناك اذإ ةصاخو ث داصتقالا ىنعم ىلع
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 لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمف . اهنم ءيش يف وأ { اهلك هتالص يف دوجسلاو

 دمعلا يف هلك كلذ كرت نم ىلع ةداعإ ال هنا ، فالتخالا نم يكح ام وحن انباحصأ

 هيلع نأو ث نايسنلا ين هيلع ةداعإ الو ، دمعلا يف ةداعالا هيلع نأو 0 نايسنلاو

 مل ام نايسنلا يئ هيلع ةداعإ الو } دحاو دوجس وأ عوكر ف حيبستلا هكرت ف ةداعالا

 اذإ ليلقلا كرت نمل ارذع دجوي ىنعم الف اذه يناعم ىف تبث اذإو © كلذ رثكأ كرتي

 زوجت ال ناك اذإف ، دوجسو عوكرب الإ ةالصلا زوجت ال هنآل ، ادسفم ريثكلل هكرت ناك

 ايك ، ةنسلا هب تءاج امب حيبستلا ماهب الإ عوكرلا نكي مل ، دوجسو عوكرب الإ

 . تايحتلاب الإ دوعقلاو ةءارقلاب الإ مايقلا نكي مل

 ناحبس هعوكر يف لقيلف يلصملا عكر اذإو - دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم
 هدوجس يف لقيلف دجس اذإو & ثالثب يتأي نأ هل بحتسملاو 5 دارأ ام ى ميظعلا يبر

 نع يور امل ، تارم ثالث كلذ لوقي نأ هل بحتسملاو ءاش ام ىلعألا يبر ناحبس

 كبر مساب حبسف » : ىلاعتو كرابت هللا لوق لوزن دنع هباحصأ رمأ ةلي يبنلا
 : لاق 4ىلعألا كبر مسا حبس تلزن املف { عوكرلا يف اهولعجي نأ هم ميظعلا

 نع راثآلا يف فورعملاو © ملعأ هللاو ، كلذ دعب رمأي ملو «مكدوجس يف اهولعجا»

 يف (هدمحبو ميظعلا يبر ناحبس) : لوقي نأ رمأي ناك هنا {، بوبحم نب دمح

 : ىلاعت هللا لوق نم كلذ لواتو (هدمحبو ىلعألا يبر ناحبس) دوجسلا يفو عوكرلا
 ىلع دوجسلا زوجي الو - باتكلا ۔ نمو . ىلوأ يبنلا عابتاو ه4كبر دمحب حبسف »
 نأ يلصملا رمأ ةنيت يبنلا نألو ، كلذ يف سانلا عزانتل 5 زقلاو زخلاو دولجلاو فوصلا

 ال ۔ ضرألا تتبنا ام ىلع دوجسلا ىلع سانلا قافتا الولو ضرألا ىلع هتهبج نكمي

 مسا هيلع عقو ام ريغ ىلعو ، ضرألا ريغ ىلع دوجسلا نأ ىلع لديو { ازئاج ناك
 ادجسم ضرألا يل تلعج » : ةي يبنلا لوق زئاج ريغ ضرألا تتبنا امم عامجالا

 نم نكي مل ام نأ ىلع لديو 0 اروهط يل اهبارت لعجو ىرخا ةياور يفو «اروهطو

 { ءاملا مدع دنع اروهط نكي مل ابارت نكي مل ام نا ايك ىلصملل دجسمب سيلو ضرألا
 نأ يلصملا ىلعو _ باتكلا ۔ نمو © مهبهذم بهذ نمو ةنيدملا لهأ اذه ىلع انقفاوو

 ري ملو «ىلصأ ينومتيأر ايك اولص» : ةي يبنلا لوقل & بادا ةعبس ىلع دجسي

 سابعلا نع يور دقو ، كلذ نم لقأ ىلع دجس ةي يبنلا نا تملع ايف ادحاو

 يهو { بادآ ةعبس هعم تدجس دبعلا دجس اذإ» : لاق ةلي يبنلا نأ بلطملادبع نبا

_ ١٦٣ _



 ناحبس : لاق =“=&©٨ لدحس اذإف ٤ هريغ نمو «نامدقلاو 6 ناتبكرلاو 6 نافكلاو 6 ةهجلا

 . هدمحبو : مهضعب لاقو ، ىلعألا يبر

 لعجي نأ الب ضرألا نم هتهبج نكمأ دجس اذإف رفعج نبا باتك نمو
 وأ ، هينذأ ءاذح اهلعجيو { هيفك ىلع صخألا يف دمتعا دجس اذإ نكلو داتعا اهيلع

 حتفو اهمضو ۔ ةخسن يفو ، حتفيو اهمضيو ةلبقلا وحن هلمانأ طسبو ، كلذ وحن

 هيدي عفريو ث هيدي لبق هيتبكر لجرلا عضيو 0 الدتعم هرهظ ىوسو 0 هيقفرم نيب ام

 اذإ هيدي لبق هيتبكر عفري : هللادبع وبأ لاق ۔ ةخسن يفو . هيتبكر لبق
 . دوجسلا نم ماق

 دجس اذإ بحنو (دجس اذإ هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ) : ليقو ؛ هنمو
 رمع ناكو ۔ فارشألا باتك ۔ نمو ث هفنأ فرطو ضرألا نم هتهبج نكمي نأ

 يرونلا نايفسو راسي نب ناهيلسو يعخنلا لاق { هيدي لبق هيتبكر عضي باطخلا نبا
 هيدي عضي : ةفئاط تلاقو ، يأرلا باحصأو © قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو

 اودجس اذإ : يعازوألا لاقو & كلام لاق كلذك 5 هيتبكر لبق دجس اذإ ضرألا ىلع
 : ديعس وبأ لاق ، لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق { مهبكر لبق مهيديأ نوعضي

 هيتبكر عضي يلصملا نا ، لوألا لوقلا ىلع يدنع جرخي انباحصأ لوق نم رمألا يناعم
 لوأ يف لعفي ناك هنأ ةلي يبنلا نع يور ، كلذك هتهبج مث { هيدي لبق دوجسلا يف

 كلذ نا ةياورلا يف بسحاو 0 هيتبكر مث هيدي عضي امبر هرمأ رخآ يف ناك نإو 5 هرمأ

 نم هملعأ الو & كلذ بجوت ةلع وأ فعض نم الإ ، يلصملا رمؤي كلذكو {،] فعضل

 لعف نمو ، نسحف هلعف نمف : ليق هنا بسحا اهف ةالصلا بدأ نم هنكلو { مزاللا

 ىلإ برقأ هنا : ليقو . ليق هنا يدنع اهف هللا ءاش نإ زئاجف © هيدي مدقو هريغ
 . نيديلا ميدقت وهو ى عوشخلاو ةالصلا ىنعم ي عضاوتلا

 دوجسلاب رمأ نممف © فنألا نود دوجسلا ىلع ملعلا لهأ فلتخاو ؛ هنمو

 لاقو ، ريبج نب ديعسو ىليل يبأ نب نمحرلادبعو ةمركعو سابع نيا فنألا ىلع
 لاقو . هتالص متت مل هدوجس ف ضرألا ىلع هفنأ عضي مل زم : ريبج نب ديعس

 هبو & فنألاو ةهبجلا ىلع دوجسلا : يعخنلا لاقو { نيبجلا نم فنألا : سوواط

 ايهدحأ ىلع دوجسلا هئزبحي ال : دمحأ لاقو © لبنح نب دمحأو يروثلاو كلام لاق
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 هتالصف ادمع فنألا نود ةهبجلا ىلع دجس نم : قاحسا لاقو ، رخآلا نود

 يعازوألا لاق { ةنس هنا هرسيم يبأ نباو ةفينح وبأ لاق : دمحأ لوقيو ث ةدساف

 © فنألا نود ام ةهبجلا ىلإ ايهيديأب اراشأف ، عبس ىلع دجسي زيزعلادبع نب ديعسو

 نود هتهبج ىلع دجسي نأ ءىزجحي : ىرخا ةفئاط تلاقو ، ةهبجلا نم اذه : الاقو

 لاق هبو & يرصبلا نسحلاو نيريس نباو ةمركعو سوواطو ءاطع لوق اذه ث هفنأ

 هتهبج عضو نإ : لئاق لاقو هل ىرا ال : يروثلا لاقو ، دمحمو بوقعيو يعفاشلا

 ملعأ الو { ركب وبأ لاق { نامعنلا لوق اذه ش ةمات هتالصو ءاسأ دقف هفنا عضي ملو

 هئزجي ال : دمحمو بوقعي لاقو . هيلع هعبات الو لوقلا اذه ىلإ هقبس ادحأ نأ

 جرخي : ديعس وبآ لاق . ةهبجلا ىلع دوجسلا ىلع ردقي وهو © فنألا ىلع دوجسلا
 ىلع دجسي نأ رمؤي يلصملا نا : رمألا يف انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف يدنع

 نأ ملعأ الف لعفي نمل نإف & كلذ هنكمأ نإ ضرألا هفنأ نم لان ام سمي نأو ةهبجلا

 يف ملعأ الو { ةنسلا ةفلاخم ديري يدنع كلذ نكي مل اذإ مهنم دحأ لوق يف اسأب هيلع

 هنا ؛ يعمو © ةهبجلا ىلع دوجسلا ىلع ردق نإ ةهبجلا نود فنألا ىلع هئزجي هنأ مهلوق

 دوجسلا عضاومو ةهبجلا ىلع دوجسلا ىلع ردقي مل اذإ هنا : مهلوق يناعم يف جرخي
 يف نأ بسحاو © دوجسلا عضوم سيل هنأل ؛ هفنأ ىلع دجسي الو ءعىموي هنا رذعل

 3 هتهبج ىلع دوجسلا ىلع ردقي مل اذإ ءعىموي الو هفنأ ىلع دجسي نأ : مهلوق ضعب

 ىلع دجس اذإ هنا ىنعملا اذه جرخي دقو ، لوصألا ةقفاومل هبشأ يدنع لوألا لوقلاو

 دوجسلا كرت نإو { ءاميالا تبث دقف الإو ، تبث دقف ادوجس ناك نإف اموأ دقف هفنأ

 هل لصحي ملو دوجسلا كرت دقف فالتخالا يناعم يف امزال ناك نإف ، فنألا ىلع
 ىلع دوجسلا عطتسي مل اذإ ، هفنأ ىلع دجسي نأ طايتحالا ىنعم ىلعف ث دوجسلا

 . ىنعملا اذه يدنع نسحو . هتهبج

 ف صخر نمف ى دربلاو رخلا نم هبوث ىلع ءرملا دوجس يف اوفلتخاو ؛ هنمو

 © سوواطو ءاطع لاق هبو ، باطخلا نب رمع « رحلا ف بوثلا ىلع دوجسلا

 هبو ، يبعشلاو ، يعخنلا ميهاربإ دربلاو رحلا نم بوثلا ىلع دوجسلا يف صخرو
 : لوقي يعفاشلا ناكو ء يأرلا باحصأو قاحساو دمحأو يعازوألاو كلام لاق

 يف صخرو 0 ارذع نوكيف اجرح نوكي نأ الإ اهنودو ةهبجلا ىلع الإ دوجسلا هئزبحي ال

 { ةماعلا روك ىلع دوجسلا يف اوفلتخاو ث دربلاو رحلا نم بوثلا ىلع نيديلا عضوم
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 رمع نبا هركو & ضرألا ىلع دجسيو هتهبج نع اهعفريل : لاق هنأ ىلع نع انيور
 زوجي ال ، يعفاشلا لاقو ، ضرألا هتهبج ضعب سمي : كلام لاقو { اهيلع دوجسلا

 3 قاحسا لاق هبو ث دربلا يف الو رحلا يف ينبجعي ال : دمحأ لاقو 5 اهيلع دوجسلا

 ؤ هنسرب ىلع حيرش دجسو ث ديزي نب نمحرلادبعو لوحكمو نسحلا هيف صخرو
 عنم الإ & يكح ام ىنعم هبشي ام انباحصأ لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبأ لاق
 موق يناعم يف جرخي هنإف © دربلاو رحلا نم ةرورض نم كلذ نم ءيش ىلع دوجسلا
 نأ هل زوجي هنأ ، درب وأ رح ةرورض نم كلذ ناك اذإ هنا ى قافتالا هبشي ام يدنع

 ٨ ةرورضلا لاح نع هينغيو هئزجي ام أطاوت ام لكو 0 هيلإ اند عيش لك ىلع دجسي

 : انباحصأ لوق يناعم يفو ، ةرورض نم هانعم ناك اذإ © هلمعتسي نأ بجوأ ناك

 ريغ نم ناك ولو { ناتكلاو نطقلا نم ضرألا تابن نم ناك ام ىلع دجسي ىلصملا نا

 : مملوق ضعب يفو ، ضرألا تابن ، تابنلا نم ايههبشأ ام كلذكو 0 ةرورض

 كلذ ىف مهنيب ملعأ الف & سابللا نم ناك نإو © ادجسم ذختي نأ كلذ ةيهارك

 نم هسفنل هلعجي ال هنأ الإ هسابل ىنعم نم هضراعي ايف هيلع دجس اذإف ث افالتخا

 هسفنل هنم لمع كلذ نأل ؛ دجس اذإ هيلع دجسيل هدوجسل هبوث مدقيف ث هسابل

 ٠ ناتكلاو نطقلا نم ناك ولو ء كلذ ىلإ ةجاحو ةرورض ىنعم نم الإ 0 هتالصل ال

 تتبنأ ام ريغ نم ةمامعلا تناك اذإو ، هلمع قيرط نم يدنع اذه ةيهارك امنإو

 زاج نم هل زاجأو ، ةرورض نم الإ اهيلع دجسي ال هنأ مهلوق ىنعم يفف ؤ ضرألا
 هدجسم اهرجي هنأ ى مهلوق ضعب يفو ، دوجسلا دارأ الك دجنسيو 0 هديب اهعفري نأ

 دجس اذإ هنا : مهلوق ىنعم يفو " هديب دارأ نإو دارأ نإ 5 هيلع عفتري ىتح دجس اذإ

 © هيلع دوجسلا هل زوجي ام ىلع كلذ هدوجس ناك اذإ {. دجس دقف هتهبج رثكأ ىلع

 . هيلع دوجسلا زوجي ال ام اهنم لقألا نم هتهبج نم هاوس ايع لاح ولو

 ةهبجلا ريغ ءاضعألا رئاس ىلع دوجسلا كرتي يلصملا ين اوفلتخاو ؛ هنمو
 تمت دق : لاقف ، هيلجر اعفار ادجاس الجر ىأر هنا قورسم نع انيورف فنألاو

 لاقو ث ةعبسلا ءاضعألا نم ءيش ىلع دوجسلا كرت هئزبي ال قاحسا لاقو © هتالص

 عضو اذإ : دواد نب نايلس لاقو ث هئزبجي ةهبجلا ردقب نيديلا نم عضو اذإ : دمحأ

 ىلع دجسي نأ هيلع نا ايهدحأ ؛ نالوق هيف : يعفاشلا لاقو © هئزبي هفك نم رثكألا

 ءيش وأ هتهبج ىلع دجس اذإ هنا ؛ يناثلاو ؤ اهيلع دوجسلاب رمأ يتلا ءاضعألا عيمج
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 لوق يناعم يف جرخي هنإ ؛ يعم : ديعس وبأ لاقو ث هأزجأ اهاوس ام نود اهنم

 { هلثمب صنلاب سيل ناك نإو & فالتخالا نم يكح ام وحن ىلع لدي ام انباحصأ

 © ةرورض نم الإ هتهبج رثكأ نود ىلع دوجسلا هئزج هنإ مهلوق يناعم يف جرخي الو
 زوجي ال هنا : لوقلا يناعم يف جرخي دقف دجاسم اهنا ليق دق يتلا هئاضعأ رئاس امأو

 { اهرثكأ ىلع وأ اهيلع دوجسلا الإ زوجي الو ، ةهبجلا لثم اهناو . اهنم ءيش كرت هيف

 ءاضعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ» : لاق هنا ةي يبنلا نع لوقلاو ث رثألا ءاج امل

 ناتبكرلاو ناديلاو ةهبجلا هنا ، كلذ ليوأت يناعم يف تبثيو «ابوث الو ارعش فكأ الو

 نيتبكرلاو نيديلا ىدحإ ىلع دجس ول هنا : لوقلا ضعب ي بسحأو { نامدقلاو

 يف نيوضعلا نم نيعيمجلا كرت نإو هأزجأ ك ىرخألا نود نيمدقلاو & ىرخألا نود
 ةهبجلا الإ ، كلذ كرت يف اصيخرت لوقلا ضعب يف لعلو { هئزبجي مل ادماع هدوجس
 ىلع دجس اذإ هنكلو .3 هئزبجيو هلك كلذ كرتي ال هنا ينبجعيو ، يكح ام وحن ىلع

 كلذ هنكماو ل 3 هدوجس يف لدتعاو © ةعبسلا نم ةيقابلا هئاضعأ رثكأو هتهبج رثكا

 اذإ هئزجي نأ ينبجعي مل كلذ نم لقأ ناك ناو 0 هئزبجي نأ وجرأو ، كلذب رمؤي الف

 دوجسلا ي اعبت ا اهانعم جرخي امنإ ءاضعألا هذه نأل ؛ ءاضعألا نم لقألا ىلع دجس

 .نوكي نأ الإ ، لوقلا نم لوقعملا يف ةهبجلل دوجسلا امإو 0 ةهبجلل
 .رذنع نم كلذ

 ةدجسلا يف كشلا هءاج مث ، ماقو دوجسلا نم هسأر عفر لجر نعو : ةلأسم

 . هتالص يف ضميلف { ةءارقلا يف لخدي نأ لبق

 هيمدق عباصأ رهاظ عضو 9 دجس اذإو رفعج نبا باتك نم : ةلأسم
 ضرألا ىلي امم

 © ضرألا هيلجر عباصأب لبقتسي : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو
 همحر _ بوبحم نب دمحم كلذ لاقو . ضرألا يلي امم هيلجر عباصأ رهاظ لعجي الو

 { هلك ايهرهاظو { عباصألا نطاب نم فارطألا هيلجر عباصأ ضرألا مشيو ۔ هللا

 هلجر صمخأ تحت ىرسيلا همدق نطاب لعج دعق نإف . (عجر) ةلبقلا لبقتسيو
 نع هتلأسو ؛ رثألا نمو ڵ، ضرألا يلي امم ىنميلا همدق عباصأ رهاظ لعجو ." ىنميلا

 ؟ كلذ ىلع نم هتهبج رجي نأ هل له ث نيتاصح وأ ةاصح ىلع دجس اذإ يلصملا
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 نع ۔ هللا همحر دمحأ نب نسحلا ىلع ابأ تلأسو ث الايشو انيمي هتهبج رجي : لاقف

 هسأر عفري نأ هل زوجأ ، هيلع دوجسلا نم نكمتي مل ءيش ىلع دجس اذإ يلصملا

 . زئاج : لاق ؟ عضوملا كلذ نع هليزيو

 نعف 3 ادمعتم ةدحاو ةدجس وأ { ةدحاو ةعكر ين حيبستلا كرت نمو : ةلأسم

 { امامإ ناك نإ هفلخ ىلص نم ةالصو 0 ةدساف هتالص نا ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ

 رثكأ يفو ، هعوكر رثكأ يف حيبستلا كرتي ىتح ى ةمات هتالصف ايسان ناك نإو

 . هفلخ ىلص نم ةالصو هتالص تدسف دق مث 3 هدوجس

 ربش ردق ضرألا ىلع اعفترم هدوجس عضوم ناكو { ىلص ناسنا نعو : ةلأسم
 نأ 7 رثؤملا وبأ كلذ زاجأ دقف ؟ عفترملا عضوملا كلذ ىلع دجسي نأ هل له ، لقأ وأ
 تفصو ام ىلع : لوقنو { ادح كلذل لعجي ملو ، عفترملا عضوملا ىلع يلصملا دجسي

 نأ هل زوجي قفاخلا عضوملا يف لوقن كلذكو { هللا ءاش نإ كلذ زاج اربش ناك نأ كل

 نسحي نأ يلصملل يغبنيو ، دح اندنع كلذل سيلو ث هيلع دجسي

 .هتالص ينف
 مايأ تلخد املف ةكمب انك : لاق يناربألا لضفملا نب ةدعسم ينربخأ : ةلأسم

 5 ةعامجلا يف دجسملا يف يلصن نأ بوبحم اناهن ، دجسملا يف ماحزلا رثكأو © رشعلا

 يئ موي تاذ تيلص : لاق . سانلا ماحدزا لاحل هدحو مكنم دحاو لك لصيلف : لاق

 عوكرلا دنع اهعضاوم نع فوفصلا تلازو سانلا محدزا مث © ةعايجلا ين دجسملا

 تيقل ء تيضق الف ، تدجس اذإ يتبكر نيب يسأر لخدأ تنك : لاقف ، دوجسلاو

 مث 5 مايألا هذه يف مهعم اولصت نأ مكتيهن دق سيلأ : لاقف تلعف امب هتربخأف ابوبحم
 تدجس مهدوجس نم ساانلا ماق اذإف & كيتبكر نيب كسأر لخدت ملول : لاق

 . ائيش كلت يتالص يف يلع ري ملو ، كب قفرأ ناك مهتقحلو

 موقلا موقي ىتح رظتني : ليقو ، لجر رهظ ىلع ولو دجسي ليق دق : هريغ لاق
 نيتدجسلا اودجسي ىتح دوجسلا عدي الو } ةدجسلا كلت دجسي مث دوجسلا نم

 . هدوجس مت دقف ةدحاو حبسو دجس اذإو © اعيمج

 متت له : تلق . ربك دوجسلل هتهبج عضو ١ ذإف ‘ يلصي لجرو : ةلأسم

 . رصق دقو متت ليق دقف ؟ هتالص
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 روك ىلع دوجسلا يف انباحصأ فلتخا دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . اهتداعاب رمألا ىلع مدقي ملو نورخا هركو ، مهضعب زوجف ث ةالصلا يف ةمامعلا
 : هللا باتك رهاظ ليلدب رظنا يدنع ريخألا لوقلا اذهو { مهضعب اهدسفأو

 يف ريثأت هل دوجسلا نا هركذ لج ربخاف دوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مهايس
 3 مههوجو ين اهدوجس رثأ يتلا ةالصلا ىلع مهماودب نينمؤملا هللا حدمف © هجولا

 . هدوجس ريثأت ههجو يف نكي مل كلذ لعف مادأو ، ةمامعلا روك ىلع دجس نمو
 بغري نأ ناسنالل يغبني الو ى مههوجو يف دوجسلا ريثأت ةرثكب نيحودمملا ةمس الو

 رهظي امب اولدتسيلو ، هنم كلذ سانلا ملعيل هدوجسو هتالص ةرثك ةمالع روهظ يف

 دقو . ملعأ هللاو ، قافنلا نم ابرض كلذ يف نأل ؛ هلعف ريثك نم ههجو نم مهيلا

 ضرألا عالط نميلا بحأ قافنلا نم ائيرب نوكي نأل ، يرصبلا نسحلا نع يور

 ضرألا ىلع اوفخ : لاق هنأ © حابر يبأ نب ءاطع نع يورو { (اهؤلم ينعي) ابهذ
 يف رثؤي اليقث الاسرا ضرألا ىلع كسفن لسرت ال : لوقي . دوجسلا كلذب ديري

 فاخأ ينا : لاقف لجر هلأس ادهاجم نا يورو 4 ملعأ هللاو { دوجسلا رثا كتهبج

 كسفن ففخ ينعي _ فاجتف تدجس اذإ : لاقف ، يتهبج يف دوجسلا رثؤي نأ

 ميجلاب هاو ر نم مهنمو 0 ءاخلاب ربخلا يوري نم سانلا نمو ، - ضرألا ىلع كتهبجو

 نم ذوخأم دوجسلاو . . ملعأ هللاو آ دحاو ىنعم ىلا لوؤيو براقتي امهانعمو
 : ةقان فصو ىف رعاشلا لاق ، ليملاو مماضتلا

 اهبابرال ىراصنلا دوجس تدجسا اهتمزأ لوصف

 اربش هيمدق عضوم نم عفرأ هدوجس عضوم نوكيف يلصي لجر نعو : ةلأسم
 3 لقأ وأ اربش ناك اذإ زوجي هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص ضقتنت له .ث رثكأ وأ لقأ وأ

 هتالص متت : لاق نم لاقف & فالتخاب كلذ ؛ ليق دقف 3 هقوف ايفربشلا نم رثكأ امأو

 نم عفرأ هيمدق عضوم ناك نإ كلذكو : هل تلق { متت ال : لاق نم لاقو & كلذب
 نم ۔ © ءاوس نوكي هنأ ؛ يعم : لاق ؟ ءاوس كلذ نوكي له & هدوجس عضوم
 . ۔ فارشألا باتك

_ ١٦٩١





 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 تايحتلاو ةالصلا ف دوعقلا ف

 لاقو & كيلإ كيبعك كسمت نأ ةنسلا نم نا : لاق هنا سابع نبا نع انيور

 كلذ لعفو ث ريبزلا نباو سابع نباو رمع نبا 5 هنولعفي ةلدابعلا تيأر : سوواط

 تهركو ى هنولعفي ةكم لهأ : دمحأ لاقو { دهاجمو ءاطعو سوواطو ملاسو عفان

 رمع نبا لاقو ث ةريره وبأو ، يلع كلذ هرك هنا هنع انيور نمو . كلذ ةفئاط

 بهذم اذهو 0 كلامو ةداتق كلذ هركو & تربك نيح هتلعف امإو & يب اودتقت ال

 سولج ؛ ءاعقالا : ةديبع وبأ لاقو ، يأرلا باحصأو قاحساو دمحأو يعفاشلا

 امأو : ةديبع وبأ لاقو . عبسلاو بلكلا ءاعقإ لثم هيذخف ابصان هيتيلإ ىلع لجرلا

 نيب هيبقع ىلع هيتيلإ عضي نأ ءاعقالا نولعجي مهنإف {| ثيدحلا باحصأ ريسفت

 نع يهنلا انباحصأ لوق يناعم ف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاقو . دوجسلا

 هب نورمأي امو . مهدنع دوعقلا ىنعمو 3 هلك ههبشأ امو ، ةالصلا يف ايعقم دوعقلا

 هلجر اشرتفم ايوتسم ، تايحتلاو هيتدجس نيب هتالص ىف لجرلا دعقي نأ ؛ هنولعفيو
 هلجر صمخأ يف اهباصتنا يف ىنميلا هلجر العاج ىنميلا هلجر ابصان ىرسيلا

 ىنعم فلاخ ام مهدوعق يناعم ف جرخي يدنع وهف 0 اذه هبشأ امو { ىرسيلا

 نيب دعاب اذإ لجرلا عبرت : دادم نب دمحم لاق { عبرتلا ىنعم فلاخ اممو ؤ ءاعقالا

 خشرف هلثمو . اعبرتم ةروراق اذ كي ملو : رعاشلا لاق ، الايشو انيمي هيذخف

 : رجازلا لاق اطشرفو اخشرفو ةطشرفو ةخسرف ، طشرفو

 طالخلا قرعلا دنع دتماو طاشرفلا هرك ام اذإ ينا

طاشن الو يف لشن ال



 عفر دنع ءرملا هلعفي ايف ملعلا لهأ فلتخاو ؛ هنمو } (باتكلا ىلا عجر)

 : ةفئاط تلاقف ث ةيناثلا ةعكرلاو ، ىلوألا ةعكرلا نم ةريخألا ةدجسلا نم هسأر

 رمع نباو دوعسم نب هللادبع نع كلذ يور ، سلجي الو { هيمدق رهظ ىلع ضهني
 باحصأ نم دحاو ريغ تكردأ : سابع يبأ نب نامعنلا لاقو { سابع نباو

 دمحأو يروغلا نايفسو كلام لاق هبو 0 ةنسلا كلذ : دايز وبأ لاق ى ةلي يبنلا

 رمع كلذ ركذو ، اذه ىلع ثيداحألا رثكأ : دمحأ لاقو { ىأرلا باحصأو قاحساو

 ىلع دمتعاف . ادعاق مامالا ىوتسا اذإف ، دعقي : يعفاشلا لاقو 0 هللادبعو يلعو

 ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ 5 انباحصأ لوق يناعم ين : ديعس وبأ لاق . ضرألا

 كلذ سيلو دعقي ال هنأل ةعبارلا ىلا ةثلاثلا نمو 0 ةيناثلا ىلإ ىلوألا ةعكرلا نم ةريخألا

 فرعأ الو ، لوقلاو لعفلا نم قافتالا يناعم هبشي اهف ةالصلا يف دوعقلا عضوم

 مامالا ركذ هنأل ؛ هلوق رهاظ ىف هب دارأ ام الو 5 انعم يعفاشلا ىلا فاضملا لوقلا

 هسأر مامالا عفر اذإ ، مامالا فلخ يذلا دارأ امنإ ، يدنع كلذ هبشيف يلصملا دوعقو

 مامالا متتسي نأ ىلإ هيف وهف { دوعقلا ىلا هعم هسأر اذه عفر © مايقلا ىلإ دوجسلا نم

 هبشي 0 ايأر ىلوأ هيلع قفتملا لوألا لوقلا يناعمف اذه ىنعم ىلإ جرخ نإف 0 مايقلا

 ماق اذإف ، مامالا موقي نأ ىلإ ادجاس لازي ال مومأملا نا 3 انباحصأ لوق يناعم

 ىتح مامالا دجوف © همايقل متتسا دق مامالا نأ ىلع ماق وه نإف 3 مومأملا ماق ث مامإلا
 ، ادعاق الو امئاق ال هتئيه ىلع نوكي هنا : مهلوق يناعم يف جرخيف 5 همايق متتسي

 لاح نم هيف مامالا نود نوكي ام عجر . مايقلا ىلإ مامالا قبس دق نوكي نأ الإ

 ناك امو ث مايقلا دح ىنعم ريغ دح دوعقلا نأل ؛ مايقلا مامالا متتسي ىتح 3 مايقلا

 لوألا سولجلا ةفص ىف ملعلا لهأ قرتفا ؛ هنمو ، مئاق همامإو ادعاق ناك نم امتؤم

 هلجر سلاجلا بصني نأ تأر ةرخآلاو ىلوألا ةسلجلا نيب ام ةقرف توسف ؛ رخآلاو

 © يرونلا نايفس لوق اذه 5 هيمدق نطب ىلع سلجيف ، ىرسيلا شرفيو ىنميلا
 نيب لجرلا سلجي نأ ةقرف تأرو ، يروثلا لوق وحن ، يأرلا باحصأو
 ىلع دعقيو ىرسيلا ينثيو ىنميلا هلجر بصني دهشتلا يف سلب ايك ، نيتدجسلا
 ىرخأ ةقرف تأرو . كلام لوق اذه ،© لدتعيو دعاق ىوتسي ىتح رسيألا هكرو

 ايك ةعبارلا يف سلجيو ، يروثلا نع انركذ يذلاك ىلوألا ةسلجلا سلبحي نأ 5 ةنلاث

حبصلا يفو : يعفاشلا لاق { قاحساو دمحأو يعفاشلا لوق اذه . كلام نع انركذ



 يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق ى ىرخألا ةسلجلا اهسلجيف ةدحاو ةسلج

 نيب ةسلجلا يف { هيف قرف ال وتسم ةالصلا يف هلك سولجلا نا انباحصأ لوق
 ىضم دقو 0 ادحاو ىنعم هلك رخآلاو لوألا دهشتلل سولجلا يف الو & نيتدجسلا

 . كلذ ةفص

 لقيلف مكدحأ ىلص اذإ» : لاق ةي هنلا لوسر نأ تبث ؛ هنمو : ةلأسم

 . هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا ىلع مالسلا تابيطلا تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نأ دهشأ . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 دمحأو يروثلا نايفس لاق ، لوقلا اذهب ركب وبأ لاق «هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو
 سنأ نب كلام ناكو © قرشملا لهأ نمريثكو { ىأرلا باحصأو ، روث وبأو قاحساو

 تاولصلا تابيطلا تايكازلا هلل تايحتلا وهو رمع نع انيور ىذلا دهشتلاب : لوقي

 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا هلل
 ناكو . هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نأ دهشأ

 تايحتلا» : وهو ةق يبنلا نع سابع نبا هاور يذلا ربخلاب : لوقي يعفاشلا
 { هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا تابيطلاو تاولصلاو هلل تاكرابملا

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نأ دهشأ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق «هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 لوقي نأ دهشتلا ىمسملا وهو ، تايحتلا يف مهلوق نم افالتخا هيف ملعأ ال انباحصأ

 يبنلا ىلع مالسلا تابيطلاو تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا) : دعق اذإ يلصملا

 هللا الإ هلا ال نأ دهشأ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا . هتاكربو هللا ةمحرو

 مهلوق يناعم توبث هيلع ام اذه (هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو

 : ةلي يبنلا ةايح يف مهلوق ناك هنا : مهلوق ىنعم يفو © هنولوقيو { هب نورمأي يذلا
 ةبطاخملا ىنعم ىلع ارضاح ناك امل (هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا)

 ىلع مالسلا) : اولاق نأ هدعب نيملسملا لوق عامجالا نم ناك تام نأ املف ، ةراشالاو

 نكي مل اذإو ، ابطاخم نكي ملو ث هل كلذ توبث ىنعمل (هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا
 يف ةالصلا يف دهشتلا اذه نم ءيش كرت زوب ال هنا : مهلوق يناعم ينئو & ارضاح

 . كلذ نم ءيش كرتل ، دمعلا ىنعم ىلع ةرخآلاو ىلوألا ةدعقلا

 ، دهشتلا لجرلا يفخي نأ ةنسلا نم : لاق هنا سابع نبا نع انيور ؛ هنمو

_ ١٧٢٣



 . كلملا ةيحتلا : لاق هنا رمع نبا نع ديبع وبأ ىكح ؛ تايحتلا ىنعم ىن اوفلتخاو

 : كلذ ينف رعاشلا لاق

 ىتفلا لان دق ام لك نم

 ةيحتلا الإ هتلن دق

 : رعاشلا لوق هيلعو © ةمظعلا ةيحتلا : لاق هنأ سابع نبا نع انيورو

 بسابسلا موي ناجيرلاب نويحي
 تابيطل ١ سمخل او تاولصل او

 لوق يناعم يف اذه وحن جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق ةيكازلا لامعألا

 لاق . هنم ءيش ف الو “=&١ فالتخا ىنعم اذه ف ملعأ الو ‘ انباحصأ

 : دادم نب دمحم

 تاكرابملا تايحتلا نا

 تاريخلا قرط يرمعل نمه
 تانجلا لا كيدوي امو

 تاقوألا يف سمخلا تاولصلا نم

 تاهيه ىلعو عارف
 تايدؤمو تاےمتم

 تادالاو رهطلا مامت

 ةايحلل كأشنا ىذلا لا

 تاومألا نم تنك ام دعب نم

 تافكلاو ضرأل ١ رارق ىلا

 تاقيملا ىلإ ربقلا عجاضم

 ت اوص ل اب دعب ىداني مث

 تاومألا رشعم اي اوجرخا نا

 تابه ١ اذ هلل ١ باسح ىلا

 تارتاوتملا اياطعلا اذو

_ ١٧٤



 ت اوق ال ١ رد اق اي انب ر اي

 ين ائيسو ياياطخ رمع ١

 ت افرخزم ١ ت اومسل بر

 ت اي راج ن رهري بهشي

 تاوسلا نع انجرخا بر اي
 تاريخلا قرطل اندهأ مث

 تافرعم تانج بيطو

 تاجرأ روفاكلاو كسللاب

 تانيعلاو نادلولاو روحلاو

 تامملا ىلا هدبعاف هللا

 تامملاو مف ا لك كيفكي

 تالز نم هاشخت الكو

 اليكو يبسح ىفكو هب يبسح

 © دهشتلا وه امنإ لوألا ءاسملا يف لوقي ءاطع ناك ؛ هنمو (باتكلا ىلإ عجر)

 داز نم : لوقي يبعشلا ناكو ؛ قاحساو دمحأو يروثلا لوق وهو يعخنلا اذه لاق

 : لوقي يعفاشلا ناكو & وهسلا اتدجس هيلع دهشتلا نم نيتلوألا نيتعكرلا يف

 نع انيور دقو . ةت يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلا ىلع لوألا سولجلا يف ديزي ال
 3 هل ادب امم دهشتلا ىضق اذإ © نيتلوألا نيتعكرلا يف وعدي نأ حابأ هنأ © رمع نبا

 يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق ، رسي هللا نيدو عساو كلذ : كلام لاقو

 نيتلوألا نيتعكرلا يف دوعقلا يف يلصملا ديزي ال هنا : لوألا لوقلا ىنعم انباحصأ لوق

 هتالص نأ ث رذع ريغل دمعتلا ىلع كلذ ىلع داز نا هنأو ، ائيش دهشتلا اذه ىلع

 لعلو ، وهسلا ةدجس هيلع نا لوقلا ضعب يفف نايسنلا ىلع كلذ داز ناو { ةدساف

 هلعف دسفي هنا تبث نإ هيلع مهولا توبث ينبجعيو © مهو هيلع سيل لوقي اضعب

 نايسنلا ىلع هلاق ايك ، ليق ام لمجم يف وهسلا عضوم هنأل ، دمعتلا ىلع كلذ

 ناك هنا باطخلا نب رمع نع انيور ؛ هنمو ى لعف وأ لوق نم دمعتلا ىلع دسفي ام

 بويأ لاق هبو رمع نع كلذ يور . ءايسألا ريخ هللا مسب : لاق دهشت اذإ

_ ١٧٥ _



 تايحتلا هللا مسب : لاق هنا ىلع نع انيورو . مشاهو ديعس نب ىحي و يناتسجسلا

 كلذ كرتو ث هرهتناف هلل تايحتلا هللا مسب : لوقي الجر سابع نبا عمسو ى هلل

 لاق ، لوقن هبو هباحصأو © يعفاشلاو ةفوكلا لهأو { ةنيدملا لهأو ، كلام

 هيف ملعا ال ام رخآلا لوقلا ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبأ

 . مهنيب افالتخا

 لوسر ىلع اهيف ةالص الإ ، ةالص دحأ ىلصي الأ بحتسيو ؛ هنمو

 ةنيدملا لهأو ، ةكم لهأ بهذم يف ةيزجم هتالص نإف ، كرات كلذ كرت نإف 2 ةي هللا

 لهأ لمجم لوق وهو ، مهريغو يأرلا باحصأ نم ةفوكلا لهأو ، يروثلا نايفسو
 هكي هللا لوسر ىلع ةالصلا كرت اذإ يلصملا ىلع بجوي ناك هنإف { يعفاشلا الإ ملعلا
 كرت نإف : لاق ، ادماع كلذ كرت اذإ هئزجي ال : لوقي قحسا ناكو 0 داعأ ةالصلا ين

 دجأ ال ينأل ذخان لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق ز هئزجي هنأ وجرا ، ايسان كلذ
 يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { هيلع ةداعالا ىلع تايحتلا ين ةدوجوم ةلالدلا

 اذهب دهشت اذإ هتالص نا { ةعامجلا ىلا فاضي ام هبشي ام انباحصأ لوق يناعم

 يلصي مل ولو هيلع ةداعإ ال هنأ ، رخآلاو لوألا دوعقلا ين هركذ ىضم دق يذلا دهشتلا

 نع لاق ام ينبجعأل كلذب لوقلا توبث يناعم نم قبس دق ام الولو 0 ةلي يبنلا ىلع

 يف هيلع يلصي نأ ، هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو : هلوق دنع هيلع نا يعفاشلا

 لخبا» : لاق هنا هنع ىوري ايف ةليهنع تبث ايك © هزبي مل الإو ؤ رخآلا دهشتلا

 سوبحم ءاعدلا نا هنع يور املو «يلع يلصي ملف هدنع تركذ وأ ينركذ نم ءالخبلا

 ايف ءاعد هيلع ةالصلا نا : ليق املو { ةي هيلع وأ يلع يلصي ىتح ضرألاو ءايسلا نيب

 { ةدابعلا نم ةالصلاو © ءاعد ةدابعلا نأل 0 ةريثك يناعم ي ةدابعلا نم هانعم جرخي

 كرابت هللا لوقل ةالصلا ىلع كلذ لخد . ةالصلاب الإ عفري ال ءاعدلا نأ تبث اذإف

 دمحم لاق ۔ (مكتدابع الول ينعي) «مكؤاعد الول يبر مكب ؤبعي ام لق » : ىلاعتو

 : ةێَي يبنلا ىلع ةالصلا ىلع ثحلا يف دادم نبا

 يبنلا ىلع ةالصلا عدت ال ينبا

 ايقم ةالصلا ف دهشت اذإ

 دق كالمأل ةلمجو هلالل ىلص
 ايلعت اندازو هيلع اولص

_ ١٧٦ _



 ايبأ اي

 نا

 نأ

 بزحلا

 ةدابعلا

 ومهفتل باتكلا اومهفت يا
 رب . ىفكو

 1 يذلا

 ت
 ىلع ممتي
 ش اهلك
 اولص

نيلاعلا



 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 كي هيلع ةالصلا لضف ى

 ٨١ تاومسلاو ضرألا راطقأ غلبت ىتح تاحلاصلا تايقابلا عم ىقبت ةالصف

 . نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع هللا ىلصو

 . ةالصلا ين ءاعقالا زوب الو _ دمحم يبأ عماج نم ۔ باتكلا ىلا عجر

 ىلع ندعقت ال» : ةلي هللا لوسر ىل لاق : لاق هنا بلاط يبأ نب يلع نع يور امل

 وه ناطيشلا ىبقعو © ناطيشلا ىبقع نع مالسلا هيلع ىهنو «ةالصلا ين كيبقع

 © نيتبكرلا بصنيو هيمدقو هتيلإ ىلع دعقي نأ وه ءاعقالاو { هيبقع ىلع هتيلإ عضي نأ
 { مامالا ةالص يف لخادلا وأ ، هدحو يلصملا ين انباحصأ فلتخاو ۔ باتكلا نمو

 تمت دقف ثدحأ مث دهشتلا ردق دعق اذإ : مهضعب لاقف ، دهشتلا ين وهو ثدحأ اذإ

 تمت دقف ، دهشتلا نم ائيش لاقو دعق اذإ : مهضعب لاقو 3 امومأم ناك ولو . هتالص

 هيلعف ميلستلاب ةالصلا نم جرخيو & دهشتلا متي مل ام : مهضعب لاقو { هتالص

 دمحم لاقو ، ميلستلاو مارحالا نيب ام لوقلا اذه بحاص دنع ةالصلا نأل { ةداعالا

 5© هتالص تمت دقف & ثدحأ مث ، تابيطلاو تاولصلا ىلإ غلب اذإ : بوبحم نبا

 هيلع نأ ثدح ريغ نم دهشتلا مامت لبق ةالصلا نم جورخلل دمعت نإ هنأ اوعمجأو

 ثدحأ مث ، دهشتلا رادقم لجرلا دعق اذإ : لاق هنأ يلع نع يور دقو . ةداعالا

 دقو ، ارز وأ افاعر وأ ائيق دجو نم : لاق هنأ هنع اضيأ ىوريو & هتالص تمت دقف

 . مامالا رظتني الو هتالص تمت دقو . مقيلف دهشت

 تت ىرسيلا همدق نطاب لعج دعق اذإف : ةلأسم ( رفعج نبا عماج نزرمو)
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 هللا لاق . ضرألا يلي امم ىنميلا همدق عباصأ رهاظ لعجو © ىنميلا هلجر صمخأ

 لبق تايحتلا نم غرف اذإ ينعي) 4بغراف كبر ىلاو بصناف تغرف اذإف » : ىلاعت

 يف يلصملا هلعفي نأ بجي يذلا اذهف (هبر ىلإ بغريو 5 ءاعدلا يف بصنيلف ملسي نأ

 اضيأ زوجي امم كلذ ريغ لعف نم ىلع ضقنلا بجوي نأ الب { ةالصلا

 . ةالصلا يف

 ادمعتم اعيمج هيمدق ىلع هتالص ف دعق نم نأ هللادبع يبأ نعو ؛ هنمو

 © ضرألا هفنأ سمي مل وأ ، رذع ريغ نم ادمتعم هنيمي ىلع دعقي ، رذع ريغ نم وأ
 8 ىرخألا ىلع دمتعي ملو { هدوجسو هعوكر يف هيدي ىدحإ ىلع دمتعا وأ
 ىلع اهعضي ملو ، هعوكر يف هيذخف ىلع ايهعضي وأ { هيتبكر ىلع ايهعضي مل وأ
 يف هب غلبا الف نامدقلاو دوجسلا يف ناتبكرلا كلذكو ث ادمعتم هدوجس يف ضرألا

 كلذ هل بحن الو ادمعتم هدوجسو هعوكر عيمج يف كلذ لعف ولو داسف ىلإ كلذ
 ؛ هريغ نمو ز رذع نم الإ ضقنلا هيلع نما الف 5، ايعقم سلجي نا امأو 3 هب رمأن الو

 دوجسلاو عوكرلا يف ةيناثلا هلجر وأ هدي سم اذإ : حبسملا بوبحم نب دمحم لاق

 هيلع نمأ الف ايعقم سلج نا امأو 3 هللا ءاش نإ هتالص تزاج دقف نيمدقلاو

 دقو { ءاعقالا يف هيلع ضقن ال : هللادبعوبأ لاق . رذع نم الإ & ضقنلا

 ؛ تايحتلا ةءارقل دعق اذإ يلصملاو : دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نعو : ةلأسم
 © ىرخألا بنج هرثا تناكو ىرخألا ىلع همدق تحسفنا ، ىرخأ ىلع الجر لعجو
 . ملعأ هللاو } هتالص يف اسأب كلذ يف ملعأ ال : لاق ؟ ال مأ سأب هيلعأ

 © سعن وأ لفغ مث 3 ةرخآلا تايحتلا يف دعق اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم
 زقيتسا وأ اهأرق دق هنا هبلق نأمطا نإ : لاق ؟ ال مأ أرقأ ردي ملف دعاق وهو هبتنا مث
 . هبلق نئمطي ملو ملس نإف : هل تلق { اهأرقي نأ هيلعف الإو ، كلذ ىلع
 . ليق ايف هتالص دسفت اهنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص دسفت له ، ملسف نقيتسا الو

 ملسي نأ دعب تايحتلا يف كش نمو ۔ رثألا نرم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ةلصلا رمأ ريغ يف ذخأي وأ ©{ك فرحني مل ام & تايحتلا ءعىدتبي عجريف

 مهو ةالصلا ف موقل ١ يتأي لجر نعو ، حبسمو مش شاه زع دجوي امو : ةلأسم
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 . ملسيو اهيف دهشتي مث وهسلا يتدجس فصن : لوقيف ىلوألا تايحتلا ف

 نم : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع انيور - فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 مل نم © رمع نب ىلوم عفان لاق : كلام لاقو 0 هل ةالص الف هتالص يف دهشتي مل

 ناك نإ دهشتلا يسن نميف : كلام لاقو ث هل ةالص الف _ تايحتلاب ۔ ةيحتلاب ملكتي

 دهشتيف سلجيل مث ، ربكيلف لصي ملو ، هؤوضو ضقتني مل كاذ ةرضحب ابيرق
 ناك نإف ، ملسيو اهيف دهشتي مث ، وهسلا يتدجس دجسي مث يسن يذلا دهشتلا
 يتدجس يسن نميف دمحأ لاقو { ةالصلا فنأتسا ءوضولا ضقتنا نأ ىلإ كلذ لاط

 ةيناثلا يف سولجلا كرت اذإو © ديعي نأ بحأ : نيتلوألا نيتعكرلا يف دهشتلا نم وهسلا

 ديعي ادمعتم نيتعكرلا نم رهظلا يف ماق اذإ : يروثلا لاقو © ةالصلا لبقتسي نأ

 لبق ةعبارلا ةعكرلا يف دوجسلا نم غرف نيح ثدحأ اذإ : يعخنلا لاقو © ةالصلا

 هتالص رخا يف دهشتلا يسن نميف دامحو ةداتقو يرهزلا لاقو © هتالص تضم دهشتلا

 . ايهيلك نيدهشتلا يسن نمع يعازوألا لئسو ث هتالص تمت : تفرصنا ىتح

 لمجي مامإلا فلخ دهشتلا يسن اذإ : كلام لاقو { تادجس معبرأ دجسي : لاق

 هيف ةني يبنلا ىلع ةالصلاو لوألا دهشتلا كرت نم لوقي : يعفاشلا لاقو { هلك كلذ

 © ةعبارلا وأ © ةيناثلا ةعكرلا يف دهشتلا هكرتل وهسلا اتدجس هيلعو ث هيلع ةداعالا

 دجس ايهاس ةيناثلا ةعكرلا يف دهشتلا كرت نإو ©:ادماع كلذ كرت نا هل ةالص الف

 نا نسحتسا ايسان دهشتلا كرت نا : نسحلا وبأ لاقو { مالسلا لبق وهسلا يتدجس

 لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق ، وهسلا يتدجس هيلع نوكي

 ىلع الو ، دمعلا ىلع ةالصلا نم لوألا دوعقلا يف دهشتلا كرت زوجي ال هنا 5 انباحصأ

 دح ىلع كلذ كرت ن إ و ث هقيطي ال رذع نم الإ © هوجولا نم هجو نم الو نايسنلا
 دوعقلا يف دهشتلا ي موق يناعم ي جرخي كلذكو ى ةداعالا هيلع نا رذعي دودحم ريغ

 ٠ ادرفنم وأ امامإ ناك هنم ائيش الو & دمعتلا ىلع هكرت زوجي ال هنأ ،ك رخآلا

 يف ةالصلا ضقني امم اثدح ثدحأ اذإ : هيف مهلوق نم فلتخي هنأ الإ ز امومأم وأ

 اذه مامت لبق ثدحأ اذإ هنا : مهلوق ضعب يفف ، لماكلا دهشتلا لبق رخآلا دوعقلا

 : هلوق ىنعمب جرخي دهشاو هلوق ىلا غلب اذإ هنا : مهلوق ضعب ي داعأ { هلك دهشتلا

 نإو ء هتالص تمت ثدحأ مث ؤ دهشأ هلوقب دهشت اذإف ث هللا الإ هلا ال نأ دهشأ

 تابيطلاو هلوق ىلإ غلب اذإ هنا : مهلوق ضعب يفو ، هتالص تدسف كلذ لبق ثدحأ
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 © تايحتلا لاق نإ هنا : مهلوق ضعب يفو ، تدسف الإو ، هتالص تمت ثدحأ مث
 ردقب دعق ول : مهلوق ضعب يفو 3 داعأ اهلقي مل نإو ، هتالص تمت ثدحأ مث

 ثداحلا رذعلاو & ثودحلا نم رذعلا ىنعم ىلع اذهو . هتالص تمق اهلوقي ام

 ىدعتي الف رذعلاو نايسنلا ىنعم تبث اذإو ، رذعلا ىنعم هبشي نا يدنع ىدعتي الف
 يف زوجي نأ ديعبب سيلف " نايسنلا يف قحل ام دمعتلا ىنعم يف كلذ قحلي نأ

 ىنعم ىلع اذه تركذ امنإ { نايسنلا يف الو دمعتلا يف زوجي الف الإو ، دمعتلا

 فالخلا قحلم قحلي & يكح ام نوكي الأب رظنلا يف اذه ريغ يف مهتلاقم نم جرخي ام

 3 نايسنلا يف جرخي ملو © ءوضولا ضقن ثودحب رذعلا ىنعم ىف زوجي ال يذلا

 كلذ دعبي الو ، كلذ بحن الو ، دمعلا ىلع كلذ هل نا : لاق نم لاق دق لعلو

 . اذه انركذ اذه ىنعملف ، باوصلاب ملعأ هللاو ، قحلا نم اندنع
 انغلبو 0 هتل كلملا يه تايحتلا : ليقو رفعج نب دمحم باتك ۔ نم : ةلأسم

 ( هنل كلملا يأ) هنل تايحتلا كل لوقي هتلا نإ : ةني يبنلل لاق ليئاربج نأ ز اهءدب نأ
 : مالسلا هيلع ليئاربج لاقف & تابيطلاو تاولصلاو : لوقأ انأو : ةي يبنلا لاقف

 يف لاقي ناك كلذك : ليقو { هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : لوقأ انأو

 ىلعو انيلع مالسلا لوقأ انأو : :نييبنلا باحصأ نم لاق نم لاقو ث ةي يبنلا ةايح
 هدحو هنلا الإ هلا ال نأ دهشأ لوقأ انأو : نورخآ لاقو { نيحلاصلا هللا دابع

 ۔ هللا ايهمحر رمعو ركب ابأ ايهبسحاو ث هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال

 تاكرابملا تايحتلا : سابع نبا هبسحاو 5 ةي يبنلا باحصأ نم لاق نم لاقو
 سابع نبا نع ىوريو هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو 0 اهب الومعم ةنس تراصف ث هلل
 : ىلاعت هللا لوقل © تابيطلاو تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا : لوقي ناك هنا

 تايحتلا أرق اذإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو (عجر) ه ةبيط ةكرابم هنا دنع نم ةيحت »

 © ةالصلا ىضق دقف ةريخآلا ةدعقلا يف هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ىلإ غلبي ىتح

 نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو { هكي يبنلا ىلع يلصيو ث هللا دمحي نأ كلذ دعب نم رمؤيو
 لضفلا كلذ يفف 0 ءاعدلا نم هيف ام وحنو نارقلا ديماحمب ىزججي نأو ، تانمؤملاو

 ىتحايندلا رمأ نم ءيشب وعدي ال نأ رمؤيو { ةرخآلا رمأل ءاعدلا يف دهتجي و ، ميظعلا

 ىلإ غلب اذإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو ، هتالص كلذ دسفي مل ، لعف ولو ، ملسي
 زم لاقو { هتالص تمت دقف اثدح ثدحأ مث © نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلاو
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 تعمق دقف 7 ائيش لقي مل ولو ١ تايحتلا لوقي ام ردقب دعق اذإ : ءاهقفلا نم لاق

 نمو ، ةضيرف يه سيلو © ةنس تايحتلا نأل ءيش هل ثدحم مل نإو هتالص

 . (عجر) . هتالص تدسف ائيش اهنم لقي مل اذإ : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ

 ىلإ غلب اذإ يلصملا نا هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع انأ تظفح ىذلاو

 ناو ء هتالص تمت دقف 3 اثدح ثدحأ مث { تايحتلا نم تابيطلاو تاولصلاو

 كرت نمو ، ذخان يأرلا اذهبو & تايحتلا متي نأ هب رمؤي يذلاف ءيش هل ثدحي مل

 نإو © ضقنلا هيلعف أطخ وأ ادمع تابيطلاو تاولصلاو ؛ ىلإ اهلك تايحتلا ةءارق

 هذه فصن نم رثكأ ىسني ىتح هيلع ضقن الف ، نيتملك وأ ، ةملك كلذ نم يسن

 تايحتلا هذه نم نيتملك وأ ةملك كرت نإو ، ضقنلا هيلع فاخأ مث { تايحتلا

 هل تبثي هنا انفرع : هريغ لاق © ةنسلا فالخ دارأ اذإ ضقنلا هيلع فاخأف 0 ادمع

 نأل © نايسنلا يف كلذ هل تبث { ةرورضلا يف كلذ هل تبث اذإو ، ةرورضلا يف كلذ

 هل تبث ، ةرورضلاو نايسنلا يف كلذ هل تبث اذإ اندنع كلذو © ةرورضلا نم نايسنلا

 : لاق نم لاق دق لعلو & كلذ هل بحن الف دمعلا ىلع كلذ ناك اذإ امأو ةلاهجلا يف

 هللاو قحلا نم اندنع كلذ دعبي الو & كلذ هل بحن الو © دمعلا ىلع كلذ هل نا
 ١ . باوصلاب ملعأ

 © ةالصلا يف موقلا يتأي لجر نعو ؛ حبسمو مشاه نع دجوي امبو : ةلأسم

 5 هعم ضهنف مامالا ضهن مث { تايحتلا فصن : لوقيف ىلوألا تايحتلا ي مهو

 اذإ هناف يقب ام اهنم يضقي وأ & تايحتلا فنأتساف كلذ ىلإ راصو هيلع ام ىضق اذإف

 اهنم أرقو & تايحتلا يف مهعم لخد اذإ : ليق دق ؛ هريغ لاق { تايحتلا لقيلف لدبأ

 قرتفي الو { هيف وه يذلا دحلا متي مل هنأل ؛ هتالص تدسف ماقو { ائيش كرتو ائيش

 . ۔ عرشلا نايب باتك ىلا (عجر) دحاو دح مكح

 © ريبكتلاو نيترم تايحتلا نم ةملكلاب ملكتي يذلاو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 تايحتلا أرق ۔ نأ دعبف ۔ يلصي لجر نعو ، ضقني نأ هل بحأ الو & كلذ هل هركي

 وهو . ةيناث ةرم تايحتلا داعاف ركذ ةرخؤملا تايحتلا ىف هنا نظو 0 دهشتو ىلوألا

 املاع ناك نإ و { ةمات هتالصف الهاج ناك اذإف ، كل تفصو ام ىلعف 3 اهيلع نقيتسم
 ١ هتالص تدسف ىلوالا تايحتلا يف وهو كلذ لعفف زوجي ال كلذ نا

 . لدبلا هيلعو
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 هتالص يف تايحتلا رركي ىذلا يلصملا امأو ، رثألا يف دجويو : ةلأسم

 : ليق هنا هل رذع ريغل دمعتلا ىلع كلذ ناك نا ؛ يعمف تايحتلا تايحتلا : لوقيف

 تفرع : ليق دقو ؛ هريغ نمو 0 هيلع ةداعإ الو ، ءاسأ دق : ليقو . ةداعالا هيلع

 فلتخي هنا ايسان ، نوكرشملا هرك ولو : هلوق ىلإ ىلوألا ةدعقلا يف تايحتلا متأ نم نا

 نأ فاخأف ث ملعلا دعب دمعتلا ىلع امأو ، لهجلا ىلع كلذكو © هتالص داسف يف

 ةءارق ديعي نأ يلصملا ىلع سيل : لاقو © قافتالا ىنعم ىلع داسفلا ىنعم هقحلي

 مل هل زئاج كلذ نأ نظو © اهداعأ نإف © ةالصلا يف تايحتلا ةءارق الو { دمحلا

 . هتالص هيلع دسفت

 دمحم : ىلإ غلب الف ، ةضيرف يلصي ناك نمو ۔ ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 : ضعب لاق { ىلوألا ةسلجلا يف ، ايندلا رمأ نم ءيشب اعدف يسن ث هلوسرو هدبع

 اذإ © هؤاعد هرضي الو هتالص متت : يراوحلا وبأ لاق ، ةالصلا ءعىدتبي

 .ايسان ناك

 ؟ هتالص دسفت له ث دمعلا ىلع تايحتلا ددري ىذلا نع لئسو : ةلأسم

 هنا ؛ يدنع : لاق ؟ كلذك لهاجلاف : هل تلق ، دسفت ليق هنأ ؛ يعم : لاق

 : لاق ؟ تايحتلا ةلزنمب يه ، هدمح نمل هللا عمس : كلذكو : تلق 3 هيف فلتخي

 : لاق ، ةالصلا يف © ريبكتلاو ةذاعتسالاو دمحلا كلذكو : هل تلق ، يدنع اذكه
 اثالثو نيترم ةالصلا يف مالكلا ديدرت زوجي { لصفملا ةءارقف : هل تلق ، يدنع اذكه

 ؟ هيلع دسفت مل تبتتلا دارأ اذإف : هل تلق ، يدنع اذكه : لاق ؟ كلذ دسفي ال

 . يدنعا ذكه : لاق

 دهشتو ىلوألا تايحتلا أرق نأ دعبف يلصي نمعو { يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 { اهيلع نقيتسم وهو { ةيناث ةرم تايحتلا داعأف اهركذ . ةرخؤملا تايحتلا يف هنأ نظو

 زوجي ال كلذ نأ املاع ناك نإو 5 ةمات هتالصف الهاج اذه ناك اذإف أ تفصو ام ىلعف

 . لدبلا هيلعو " هتالص تدسف ىلوألا تايحتلا يف وهو كلذ لعفف هل

 لاق اذإ : لاق هنا ، هنع انظفح اهف ۔ هللا همحر ۔ يلع نب ىسوم نعو ٤ ةلأسم

 ةخسن ۔ يفو هاعدا ام هلل نأ دهشأو : لاق ، هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو : يلصملا
اك اقح اهلك رومألا عيمج يف هللا لاق امب دهشأو 0 أربي امم ءىرب هنا دهشأو - ىعدا اك



 نأو اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأ دهشأو © قح رانلا نأو قح ةنجلا نأ دهشأو : لاق

 رفقغتسيو ئ :يي دمحم يبنل ١ لع يلصيو © هللا دمحم مث ] روبقلا ف نم ثعبي هللا

 . تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل

 دهشتلا ين لضفن

 فيكو يلصملا دهشتي نأ كبجعي فيك ، تايحتلا دعب دهشتلا نع هتلأسو
 نم هنكمي ام نسحأب يلصملا دهشتي نأ ينبجعي : لاق ؟ كتالص يف دهشتت تنأ
 نأ ليق اذكه هنا هبسحأو دودحم دح الو يدنع ةياغ كلذل سيلو . هلضفأو دهشتلا

 هلك كلذ دعبو ، هلوسرو هدبع دمحم ىلإ هئزجي ليق دق هنأ ؛ يعمو ، دح كلذل سيل

 ىدهلاب هلسرأ ا : هلوقك ، دهشتلا نم يل هللا حتف امبرو . نولسوتملا هيف فلتخي

 هللا دهش ام عيمجب هلل دهشأ هإنوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو

 لك يف هديعوو هللا دعو نأ دهشأو ث هنم أربي امم ءىرب هللا نأ دهشأو { هسفنل هب

 نأو ، قح ةنجلا نأ دهشأو ، قح رومألا عيمج ي هئلا لوق نأ دهشأو { قح رومألا
 هللا نأو ، روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو { اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو { قح رانلا

 نأ وجرأو ز ريدق ءيش لك ىلع وهو ، ريخلا هديب ، تومي ال يح وهو ، تيميو ييحي
 : لاقي نأ زوجي له : تلق ث هركش وأ كلذ لبق هب ربخأ امم اهيف لخدي ةلمجلا هذه

 ايف : تلق © زوجي هنا وجراو كلذ ليق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ىعدا ام هلل نأ دهشأو

 ىنعم جرخي ، لئاقلا نأل © لاق ام ىعدا ام ريسفت نا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ ريسفت

 ٥ بذكم قداص عدمو ، بذكم بذاك عدمو قدصم قداص عدمف © عدم هلوق

 . لوق كلذ لكو

 هل تدهشو هسفنل هب دهش امب هنل دهشأ : تايحتلا متا اذإ لوقي : (لصف)

 اهلك رومألا عيمج ي هللا لاق امب دهشأو ، قلخلاو رمألا هنل نأ دهشأو ث هتكئالم هب
 © اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو ، قح رانلا نأو قح ةنجلا نأ دهشأو : لاق اك قح

 هبحصو هلاو يبنلا دمحم هلوسر ىلع هتلا ىلصو ث روبقلا يف نم ثعبي هتلا نأو
 .الست ملسو
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 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 اهريغو ةالصلا ف ميلستلا ف

 روهطلا ةالصلا حاتفم» : لاق هنا ةلي يبنلا نعو رفعج نبا باتك نم
 ميلستلاو ، ةالصلا يف لخد دقف ربك اذإ ينعي © «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحتو

 تيأر : لاق اضيأ ثيدح يفو ، فرصنا دق يأ ، فارصنالاب سانلل نذا ؛ وه

 هتيأرو { العتنمو { ايفاح يلصي هتيأرو ث هلايش نعو هنيمي نع لتفني ةلي هثلا لوسر

 يف ملسي هني يبنلا ناك : ليقو { ادعاقو امئاق برشي هتيأرو ، رطفيو رفسلا يف موصي
 لاق نإو © هلايشو هنيمي نع ملسف ٠ كلذل هنيمي نع سانلا لوحتف هنيمي نع ةالصلا

 ملسي مايض ناك : ليقو © ساب الف { هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : ملسملا

 © مكيلع مالسلا : لاق ملسي نأ دارأ امل موق مامإ نع هتلأسو ؛ هريغ نمو & نيترم

 . زئاج هل وهو ، كلذ نولعفي نيملسملا نم ةرصبلا ءاهقف ضعب ناك : لاق

 . هيلع سأب الو

 نم ىلع ملسملاو ؟ هتين نوكت ام 5 هتالص يف ملسي يذلا نع لئسو : ةلأسم
 ، نينمؤملا ىلعو © هنلا ةكئالم ىلع مالسلا يف ةينلا دقتعي هنا ؛ يعم : لاق ؟ ملسي

 نأ دارأ املك ةينلا رضحي نأ هيلع مأ ؟ ةالصلا دقتعي ام لوأ يف هئزجت ةينلاف : هل تلق

 تقو يسن مث ، ىضم ايف ةين هل ناك نإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةالص لك نم ملسي
 . كلذ هأزجأ ةينلا رضحي نأ كلذ هميلست

 ةميلستلا يف ىون هنيمي نع فرحنا يلصملا ملس اذإو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 . ةظفحلاو ءاسنلاو لاجرلا هراسي نزرعو © ةظفحلاو ءاسنلاو لاجرلا هنيمي نع ىلوألا
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 3 نيتميلست هتالص ىضق اذإ ملسي لجر نعو { يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 لعف نمف ث نيملسملا لعف نم كلذ سيلف 3 نيترم ميلستلا اماف ؟ كلذ هل زوجي له

 . هتالص داسف لإ الو . ةرفكم ىلإ كلذ هب غلبي مل كلذ

 ىري ىتح هنيمي نع ملسي ناك ةلي هللا لوسر نأ تبث فارشألا باتك نمو
 © هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ©، هلايش نعو ، هللا ةمحرو مكيلع مالسلا . هدخ ضايب

 ملسي : ةفئاط تلاقف . ميلستلا ددع ين هدعب نم ةي هللا لوسر باحصأ فلتخاو

 يلعو ، قيدصلا ركب يبأ نع لوقلا اذه انيور . هلايش نعو هنيمي نع نيتميلست
 . حابر يبأ نب ءاطعو ثراحلا نب عفانو دوعسم نب هللادبعو بلاط يبأ نبا
 © يأرلا باحصأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو ، يملسلا نمحرلادبعو ةمقلعو يبعشلاو

 ةشئاعو عوكألا نب ةملسو رمع نبا لاق ، كلذك ةميلست ملسي : ةفئاط تلاقو

 © يعازوألاو كلام لاق هبو { زيزعلا نب رمعو نيريس نب دمحمو نسحلاو نينمؤملا مأ
 دجسم ناكو ث نيتميلست نوملسي راصنألا دجسم ناك : رايع يبأ نب رايع لاقو

 نم هنع ظفحي نم لك عمجأو ، لوقأ لوألا لوقلابو © ةدحاو نوملسي نيرجاهملا
 هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { ةزئاج ةميلست ىلع رصتقا نم ةالص نا { ملعلا لهأ

 نع اهب حفصي ث ةدحاو هنا ةالصلا رمأ يف ميلستلا ين انباحصأ لوق يناعم يف جرخي

 © هنيمي نع ملسي ناك هنا { مهضعب نع يور دقو . مهلوق يناعم رثكأ يف هلايشو هنيمي

 هتئيه ىلع وهو ملسيو © الايش الو انيمي حفصي نكي مل هنا مهضعب نع يور دقو
 يف لب ، ميلستلا نع ميلستلا توبث مهنع ءاج اهف ملعأ الو ، ههجوب ةلبقلا البقتسم

 © الايشو انيمي سانلا لدتعاف هلايشو هنيمي نع ملسي ةلَّيناك هنا : مهلوق يناعم
 { ةليضف وه لب فنع ميلستلا ةدايز يف سيلو ، ةدحاو ةميلست اهنا ملعن الو

 . نوملسملا هيلع امو . ةنسلا ةفلاخم دري مل ام

 ناهلس نع ريشب نع مكحلا نب رذنم نع دايز وبأ انربخأ & باتكلا ريغ نمو
 3 ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا مهولا يتدجس ۔ميلست يف لوقي ناك هنا ؛ نايثع نبا

 { :كي هتلا لوسر ىلع مالسلا : لاق هنأ © ردتقملادبع نع ينغلب : دايز وبأ لاقو

 { ةالصلا يف ميلستلا دنع مامالا ىلع مالسلا در يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 رمع نباو ةريره وبأ كلذ ىأر هنأ هنع ىور نمف 4 مامالا ىلع ملسي نأ ةفئاط تأرف
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 ، ناث لوق هيفو { روث وبأو ةداتقو نيريس نباو يبعشلاو حابر يبأ نب ءاطع لاق هبو

 لاقو { يعخنلا ميهاربإ لوق اذه 5 هلايشو هنيمي نع ملسي نأ كلذ نم يفكي نا وهو
 ناكو ، هراسي نع هيلع دمتعي ثيدح هيف امو { وه ام يردأ ام : لبنح نب دمحأ

 © هنيمي نع تملس كنيمي نع مامالا ناك اذإ وهو : ثلاث لوق هيفو 3 هلعفي ال

 هيلع ملسف كيدي نيب ناك اذإ ، كراسي نع ناك اذإ كلذكو ، كلذ يف مامالا تيونو

 . نايلس يبأ نب دامح لوق اذه ،© كراسي نعو كنيمي نع هيلع ملست مث 3©= كسفن يف

 © مالسلا در ديدحت انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 يف جرخي هنا كلذ ىلع ليلدلا تبثا نمو ث هفلخ نيذلا نم مامالا ىلع هب دصقلاب الو

 يناعم يف ىكح امك ناك ولو ارس مامالا فلخ نيذلا نم ميلستلا نا ، قافتالا ىنعم
 ميلستلاو { مامالا ىلع درلا هيف لخدي مامالا فلخ نيذلا نم ميلستلا نا : ليق ام

 امنإو 0 رهجلاب ملسملا ىلع ميلستلاب ةيحتلا يف تبث دق ايك ، ارهج كلذ ناك هيلع
 هنا عم ىنعملا يف جرخي ايف { هفلخ نمل هنم نذا مامالا نم ميلستلا نا ليق امنإ هنا يدنع

 © ةالصلا لالحإ وه ناك اذإف { ميلستلاب ةالصلا لالحإ هنأ ةلت يبنلا نع ليق دق

 ىنعم يف هتوبثل هفلخ نم ىلع مامالا نم ميلست الو ةيحتب سيل هنا لدي امم كلذف
 كلذب دصقي © ةالصلا نم ملسملا ميلست نوكي نأ انعمس امنإو ، اهنم لالحإ ةالصلا

 ىلع ميلستلا كلذب دصقيو 2 اهنم جورخلاب ةالصلا نم ميلستلاب ةنسلا ةقفاوم ىلإ
 ىلع كلذ يف نوكيف { ةماع نيملسملاو نينمؤملا ىلعو هلايش نعو 0 هنيمي نع ةكئالملا

 وهنفالإو تقولا يف ركذ نا هتين ىلع كلذ نوكي نأ بحنو . هداقتعا

 ةالصلا نم جرخي يلصملا يف انباحصأ فلتخا ؛ دمحم يبأ عماج نم : ةلأسم

 ةءارقو ميلستلا دعب الإ ةالصلا نم جورخلا هل سيل : مهضعب لاقف ميلست ريغب

 © يأرلا اذه ىلإ بهذ نمل ةجحلاو { ةداعالا هيلع ناك كلذ نع رصق نإف ، تايحتلا

 حصي ال اهيف لوخدلا ناك املف «ميلستلا اهليلحتو 0 ريبكتلا اهميرحت» : ةلي يبنلا لوق

 . ميلستلاب الإ حصي ال اهنم جورخلا ناك ، ريبكتلاب الإ

 حصي دق جورخلاو { ريبكتلاب الإ حصي ال اهيف لوخدلا نا : مهضعب لاقو

 هيف ةالصلا نم جورخلاو ، قافتالا هيلع مارحإلا نأل ، ميلستلا ريغو ميلستلاب

ميلستلاب اقلعم نكي مل جورخلا نا : لوقلا اذه باحصأل ةجحلاو & فالتخالا



 لاق امم وحن اذهو . هريغبو ميلستلاب هوحنك جورخلا نوكي دقو { هريغ نود

 ةعست رهشألا نوكت نا بجوي سيل «اموي نورشعو ةعست رهشلا» : :لي يبنلا
 © دوق دمع لك بجوي سيلو «دوق دمعلا » : هلي يبنلا لوق كلذكو 3 اموي نيرشعو
 رمع لوق عم .. شيرق يفالإ ةمامالا نا «شيرق يف ةمامالا» : :هلوق كلذكو
 هيف ينتجلاخ ام ايح ملاس ناك ول ، ربخلا اذهل ةاورلا دحأ وهو هيلع هتلا ناوضر

 «هوقيرأف بئاذلا نمسلا يف ةرأفلا تتام اذإ» : مالسلا هيلع هلوق كلذكو & كوكشلا

 نوكي لب © اهوحنو روفصعلا ركذي مل نإو ، اهريغ نود أهب اقلعم مكحلا سيلف
 : مالسلا هيلع هلوق كلذكو { هانعم يف ناك امو 5 روكذملاب مكحلا قلعم كلذ
 اذهو ._ ملعأ هللاو هريغو روكذملاب اقلعم مكحلا اذه ناك «رانيد عبر ين الإ عطق ال»

 ناك نم ضعبل لاق هنا كي هنع يور دقو . انباحصأ رثكأ هيلعو رظنا يدنع لوقلا

 «كتالص تمت دقف تلقو تدعقو دوجسلا نم كسأر تعفر اذإ» : ةالصلا هملعي

 ةءارق طاقسا حيبت هتحص ربخلا اذه : لئاق لاق نإف رايتخا ةحص ىلع لدبي اضيأ اذهو
 لوق نم هومتنيع ام وهو كرتلاو لوقلا نم هل احابم رييختلا ناك اذإ تايحتلا

 هليوأت هنع بهذو ربخلا اذه يف ىنعملا لفغأ ةفينح ابأ نا : هل ليق 5 ةفينح يبأ

 3 كتالص تمت دقف تلقف تدعق اذإ كنا ملعأ هللاو ربخلا ىنعم امنإو ريختب سيلو

 هه نهتلوعب ءابا وأ نهئابأ وأ نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو » : هركذ لج هللا لاقو
 هللاو © ةيآلا ىنعم امإو © رييختلا ىنعم ىلع رخآلا نود مهنم دحاول يدبت اهنأ ال

 . قيفوتلا هئلابو & نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو ملعأ

 مث ، هنيمي نع ههجوب حفصي نأ وهو { ةدحاوف ميلستلا اماو ۔ باتكلا نمو
 نا يور دقو .0 هللا ةمحرو مكيلع مالس : لوقيو 0 هراسي نع ههجو حفصي
 { ةالصلا نم جرخ دقف يلصملا لعف فيكو 0 نيتنثا ملسو ةدحاو ملس ةي يبنلا

 قحتسي ام هيلع عقو الكو «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت» : ةلي يبنلا لوقو
 اهميرحت» : ةي هلوق ىنعمو ض ةالصلا نم جرخ دقف { ايلسم يلصملا هب ىمسي ام
 مالكلا نم كلذ لبق هل اللحم ناك ام هيلع مرح دق هنأ ملعأ هتناو { ديري «ريبكتلا
 . مكحأو ملعأ هتلاو } هريغو

 مامالا ةالص يف لخادلا وأ هدحو ىلصملا يف انباحصأ فلتخاو _ باتكلا ۔ نمو

_ ١٨٨



 ١ ثدحأ مث ، دهشتلا ردق دعق اذإ : مهضعب لاقف . دهشتلا يف وهو ثدحأ اذإ

 فرصناو دهشتلا متأ اذإ ، هتالص يف اوفلتخاو . امومأم ناك ولو © هتالص تمت دقف

 اذإ ، ةدساف هتالص : مهضعب لاقو . ةمات هتالص : مهضعب لاقف ، ميلست ريغ نم

 ناك ملسي ىتح : مهضعب لاقو 0 نايسنلاب هتالص دسفت الو & كلذل دمعت

 . ادمعتم وأ ايسان

 يف ىضمف ىهس مث ، ةضيرف ةالصل مرحأ لجر يف۔رفعج نبا باتك ۔ نمو
 هللادبع وبأ لاق & هتالص نم ىلص ام ىلص ىتح ةلفان ىف هنأ نظو 3 ةروس ةءارق

 هيلع تفخ ةرخآلا تايحتلا ىضق ىتح كلذ هوهس ىلع ىضم نإ : ۔ هللا همحر

 © كلذ لبق نم هبتناف ركذ وه نإف ، معن : لاق ، ملسي مل ولو : تلق . ضقنلا
 . هللا ءاش نإ هيلع سأب الف اهيف هنأ ، ةضيرفلا ركذ ىلإ عجرو

 لخد هنأل } هيلع ضقن الف هتالص متأ اذإ : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو

 . ةضيرف ابجنأ ىلع ةالصلا يف

- ١٨٩





 نوثالثلاو سداسلا ب ابلا

 يف دجس ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم
 اهيف ةدحاو ةزانجلاو وهسلا ميلست ملسي يعخنلا ناكو 3 هيف فلتخا دقو © وهسلا
 : ركب وبأ لاق © نيتميلست ملسي : يأرلا باحصأو يروثلا لاقو ، مالسو دهشتب
 كلذكو ، دهشت اهيف سيل : ةفئاط تلاقف . وهسلا يتدجس ىف دهشتلا يف اوفلتخاو

 ةللادبع نب ديزو دامحو مكحلا لاقو ، ءاطعو يرصبلا نسحلاو كلام نب سنأ لاق

 يعخنلاو دوعسم نبا نع كلذ يور { ميلستو دهشت اهيف : يعخنلاو طسق نبا
 يروثلا لاق هبو { يعخنلاو دعس نب ثيللا كلذ نسحتساو 0 دامحو نسحلاو ةداتقو

 اهيف ملسي نأ وهو : عبار لوق هيفو & يأرلا باحصأو يعفاشلاو يعازوألاو
 دهشت ءاش نإ وهو : سماخ لوق هيفو ، نيريس نبا لاق كلذك © دهشتي الو
 دمحأ لاق ؛ سداس لوق هيفو { ءاطع نع اذه يكح 3 لعفي مل ءاش نإو ى ملسو

 لاق . دهشت ميلستلا دعب دجس نإو { دهشتي مل ميلستلا لبق دجس اذإ : لبنح نبا

 نم ةي هللا لوسر نع تباث مهولا يتدجس دوجس نع : ۔ هنع هللا يضر ركب وبأ
 يفو { امهيف ةلي يبنلا ملس دقو & تاريبكت عبرا ربك هنا اهيف هنع تبثو ، هجو ريغ
 يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق © رظن امهيف ةلي يبنلا نع دهشتلا توبث

 يناعملاكو ، هنم صنلاك نكي مل نإو ، فالتخالا نم يكح ام وحن انباحصأ لوق
 ال نا : مهلوق ضعب ينو ، دهشت الب ميلستلا ايل نا : مهلوق ضعب يف جرخيف
 ضعب يفو ، ميلست الو دهشت ال هنا : مهلوق ضعب يفو 0 ميلستلا وأ دهشتلا
اذه كلذكو { ةالصلا ميلست ملسي الو { ةلت يبنلا ىلع ايهيف ملسي هنا : مهلوق



 دعب نادجسي امنإ امهنأ جرخي مهلوق يناعم نأل زئاج هنا : مهلوق يناعم ين يدنع جرخي

 : ةي يبنلا لوقل 0 اهمامت دعب ةالصلا ىلإ ةفاضإ ايه امنإو ، ةالصلا نم ميلستلا

 دعب تباث ميلست الو ، هتالص نم جرخ دقف يلصملا ملس اذإف «ميلستلا اهلالحإو»

 لوق نم قافتالا يناعم يف يدنع جرخيف ةزانجلا ىلع ةالصلا امأو ، لالحالا

 دحأ لوق نم هملعأ الف دهشتلا امأو { ةالصلا ميلستك ميلستلا اهل امنا : انباحصأ
 هبنذل رفغتسيو ةلي يبنلا ىلع يلصيو هللا دمجي هنا : مهلوق يناعم ين هنأ الإ { مهنم

 ايف كلذ عنمي ىنعم الف انهاه دهشت نإف ث ةثلاثلا ةريبكتلا دعب تانمؤملاو نينمؤمللو

 وهو ةالصلل هيجوتلاك اهل هجوتلا نأ : موق ضعب ينو ، لضفو ركذ هنأل ؛ ىدنع

 كلذ عنتمي مل ، ةالصلا يف دهشتلاك اهيف دهشتلا نا : لئاق لاق نإف { اهنم دح لوأ

 . تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو ةي يبنلا ىلع ىلصو دهشت اذإ يدنع

 عيمجل هئزبجي : ملعلا لهأ رثكأ لاقف ارارم وهسي يلصملا ين اوفلتخاو ؛ هنمو

 يرونلا نايفسو دعس نب ثيللاو كلامو يعخنلا لاق كلذك . ناتدجس هوهس

 نيوهس هيلع نم ىلع نا : وهو ناث لوق هيفو { يأرلا باحصأو © دمحأو يعفاشلاو
 زيزعلادبعو متاح يبأ نبا لاق ، يعازوألا لوق اذه & تادجس عبرأ نيفلتخم

 © مالسلا لبق هل دجس ام هيف ةدحاو ةالص يف ناوهس هيلع ناك اذإ : ةملس يبأ نبا

 : ديعس وبأ لاق © مالسلا دعبو مالسلا لبق ايهدجسيف ث مالسلا دعب ملس ام هيفو

 يف مزلي ايف فالتخالا نم يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم ين يدنع جرخي
 رثك ولو ناتدجس دحلاو } وهس دوجس ةالص لكل نا : مهلوق ضعب ينو ، نيوهسلا
 ميلستلا لبق نوكي وهسلا دوجس نا مهلوق يف ملعأ الو ، ةالصلا يف وهسلا كلذ

 ةلي يبنلا نع تبث ناو & كلذ دعبي الف ليوأتلا يناعم يف جرخ نإو & صنلا يناعمب

 © ميلستلا دعب جرخ { ميلستلا اهلالحإ نا : مهلوق عم وهسلا يتدجس يف ملسي هنا
 يدنع هلك اذهو ث نيتدجسلا مامت وه امنإ ةالصلا مامت امنإ و .. وهسلا يتدجس دعب

 ٠ نيملسملا نع فالخ كلذب دري مل ام ى قافتالاو فالتخالا يف يناعملا بيرق

 نيريس نباو يرصبلا نسحلا ناك ؛ ركب وبأ لاق هنمو ث ةرادالا يف عسي ال ىنعم وأ

 لاقو ، وهسلا يتدجس دجسي ملو رثي مل ةلبقلا نع ههجو فرص اذإ : نالوقي

 نم جرخ اذإ : هينيع نباو مكحلا لاق { ايهدجس دعاق وهو ايهركذ اذإ نسحلا
 عكري ينعي وجرأ دجسملا نم جرخي مل ماد ام : دمحأ لاقو © ةالصلا داعأ دجسملا

_ ١٩٢



 لاق ، سماخ لوق هيفو { ايهركذ اذإ ايهدجسي : يعازوألا لاقو ، دجسيو

 بجو دق ناك نإو ث ةالصلا امهل ديعي الو ، ركذ اذإ رهش دعب ولو دجسي : كلام
 هيف فلتخا دقو { ةالصلا دعيلف دعابتو ماق ىتح . مالسلا لبق ايهدجسي نأ هيلع

 لاق ايك ايهدحا : نالوق ايهيف قارعلاب يعفاشلل ناكف & ةلأسملا هذه يف يدنع

 باحصأ لاقو { ةالصلا ايل ديعي ال رصمب لاقو ث اهل ديعي نا رخآلاو يعازوألا

 نم ناصقنلا نم اتناك اذإ اهيف اذاش روث وبأ ناكو © ايهكرات ىلع سأب ال : ىأرلا

 هيلعف { ةالصلا يف ةدايز تناك نإو © ةالصلا داعأ هيلع ايهو ملسف دمع اذإ ةالصلا

 لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { وهسلا يتدجس دجسيو ملسي نأ

 كلت رثا ىلع ايهدجسي نا يسن نا هناو { ميلستلا دعب ايهدوجس نا : انباحصأ

 ةضيرف تناك نا © ىرخأ ةالص رثا يف ايهدجسي نأ هيلعف 0 اهيف مهو يتلا ةالصلا

 نم ماق اذإ هنا : مهلوق يناعم ف يدنع جرخيو { ةلفانف ةلفان تناك نإو © ةضيرفف

 { ايف كلذ دعب دوجس ال هنا ، ةالصلا ىنعم ريغ لاح ىلإ جرخو هتالصل هسلجم

 هل نا مالكلا نم ءيشب ملكت وأ ةلبقلاب ربدا ولو هسلجم يف ماد ام نوكي نا ينبجعيو

 رثا ىلع ايه امنإو ث ةالصلا نم ناتجراخ ايها مهنع اهانعم توبثل ايهدجسي نا
 نم ناك ام رثا ىلع ايهدجسي نأ سأب ال هنا : مهلوق ضعب يف نا ؛ يعمو ث ةالصلا

 : مهلوق ضعب يفو { ةلفان وأ ةضيرف يف هوهس ناك ةلفان وأ تناك ةضيرف © ةالصلا

 فلخ ةضيرفلا يف همهول دجسي الو © ةضيرفلاو ةلفانلا فلخ ةلفانلل دجسي هنا

 اولاق ام يناعم ضعبل دجسي نأ يدنع دعبي مل ، هلك اذه يناعم تبث اذإو ث ةلفانلا

 نم دوجسلا هل زوجي عضوم يف ناك اذإ دعب نم وا دجسملا يف ماد ام & يكح امم

 هنا : ايهكرات يف ليق هنا ؛ يعمو ز اصيخرت اتبجو اذإ اهكرت يف ملعأ الو © ةراهطلا

 نع ليق ام يناعم يف اتتبث امهنأل ، رذع ريغل دمعلا ىلع ايهكرت نإ لاحلا سيسخ
 ىلع سيل : نولوقي ملعلا لهأ نم هنع ظفحي ام رثكأ ؛ هنمو © العفو ارمأ ةي يبنلا

 يبعشلا لاق هبو ، سابع نبا نع لوقلا اذه يور . وهس مامالا فلخ اهس نم
 يعازوألاو يروثلا نايفسو كلامو ةعيبرو يراصنألا نعو ، يرهزلاو لوحكمو
 © ملعلا لهأ نم عامجإ هنا قاحسا ركذو ، يأرلا باحصأو قاحساو يعفاشلاو

 دمحم لاق . وهسلا يتدجس دجسي مامالاو ، هدوعق نع ماق هنا لوحكم نع انيورو

 يف اهس نم ىلع وهسلا نا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس نبا

_ ١٩٣



 مومأملا نع لوزي الو ، مامالا وهسب مومأملا ىلع وهس الو 3 مومأم وأ مامإ نم هتالص

 ملعلا لها نم هنع ظفحي نم لك : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . مامالا وهس عضومل هوهس
 امنإ» ؛ ةلي يبنلا لاقو ، هعم دجسي نا دجسو همامإ اهس اذإ مومأملا ىلع نا : نولوقي
 ءاطع لاقف ، وهسلا دجسي الو وهسي مامالا ين اوفلتخاو «هب متؤيل مامالا لعج
 باحصأو ىرونلاو نايلس يبأ نب دامحو مساقلاو يعخنلاو ىرصبلا نسحلاو

 يف لوقلا ىضم دق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لات { اودجسي مل دجسي مل اذإ : ىأرلا

 ةالص مامت مهلوق يناعم ف يدنع جرخيو اهس نم ىلع الإ وهس ال هنأ : مهلوق يناعم

 © ميلستلا دعب دوجسلا امنإ : مهلوق قافتال دجسي ملو مامالا اهس ولو { مومأمل
 ناك اذإ : مهريغ لوق يناعم يف مزلي هلعلو ، ةالصلا مامت دعب الإ ميلستلا نوكي الو
 هيلع نوكيف { ةالصلا نم جرخي مل ام ث مامالاب متأي نأ ميلستلا لبق هدنع دوجسلا
 نم فورعملا يف كلذ جرخي الو ى م امال ادوجسل دوجسلاو . مامال ا وهس

 . انباحصأ لوق

 ىلعو 0 مامالا ةالص ضعب كردي لجرلا ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو
 مهنا { يعخنلاو يرصبلا نسحلاو ءاطعو يبعشلا نع انيورف ، وهس دوجس مامالا

 باحصأو روث وبأو دمحأ لاق هبو ، هيلع ام يضقيف موقي مث { مامالا عم دجسي اولاق
 يعازوألا لاقو . دجسي مث يضقي : هيوهار نب قاحساو نيريس نبا لاقو ى ىأرلا

 دعب ايهدجس نإو ، هعم ايهدجس ميلستلا لبق دجس اذإ :دعس نب ثيللاو

 مامالا عم ايهدجسي نأ وهو : عبار لوق هيفو { هيلع ام ىضق اذإ ايهدجس ميلستلا
 لوقلا ىضم دق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق © يعفاشلا لوق اذه ، يضقيف موقي مث

 لوق يناعم يف جرخيو 0 ءيش دحأ وهس نم ادحأ قحلي الو اهس نم ىلع وهسلا نأ
 اذإ هنا ةالصلا نم ءيشب مامالا هقبس ناك دقو ث مامالا فلخ نم اهس اذإ هنا انباحصأ

 نأ بسحأو ، همهول دجس . ملسو هتالص متأ اذإف ث هتاف ام لدباف ماق مامالا ملس

 دهشت اذإ مامالا ةالص يف لخادلا نا : مهنم لاق نم لوق ىنعم ىلع جرخي اذه

 نا : محلوق ضعب ينفو { مامالا ملس ىتح ائيش دزي ملو ك كسمأ لوألا دهشتلاب

 يف وه ذإ دهشتي ايك دهشتيو مامالا وعدي ايك وعدي كلذ هلاح يف مامالل عبت لخادلا
 رخآ مامالا عم كردأ ام لعي نم لوق ىلع يدنع كلذو : فيضملا لاق 3 هتالص

 . ملعأ هللاو ، هتالص لوأ هب هوقبس امم هلدبي امو هتالص

- ١٩٤



 ايهاس ناك نا هنأ دجوي ايف : مهضعب لاق ىتح ديعس يبأ لوق ىلإ (عجر)

 © مامالا ةالص نم هتاف ام لدباف ماق مث هتالص رخا اذه نأل وهسلا دوجس همزلو

 ، مهلوق نم ميلستلا لبق مهولل دوجسلا ةزاجا ىلع لد تبث اذإ & لوقلا اذه ىنعمو

 يف لخد ىتح ةضيرفلا ةالص نم ةعكر كلام نب سنأ يسن : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 سلاج وهو وهسلا يتدجس دجس مث ، ةضيرفلا هتالص ةيقب ىلصف ركذف & عوطتلا

 هيلع تلطب عوطت يف لخد اذإ : نسحلا لاقو 0 يعازوألاو مكحلا لاق هبو
 نأ ىلل بحأ : كلام لاقو 5 ناپلس يبأ نب دامح لاق هبو & فناتسيو 3 ةبوتكملا

 ةلفانلا يف لمع ام ناك نإ وهو ث ثلاث لوق هيفو ، ةضيرف نيب عوطت اذإ ءعىدتبي

 هيلعو © ةبوتكملا تلطب لواطت نإو ، هوهسل دجسو 0 اهمتاف ةبوتكملا ىلإ عجر اليلق
 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبأ لاق ، يعفاشلا لوق اذه . اهديعي نأ
 هتالص نأ { ةضيرف يف وأ ةلفان لمع لخد ىتح يسن اذإ هب ليق ىذلا لوقلا هبشي ام

 جرخي دقو ، اضرف لفنلا نوكي الو © ةلفانلا اهيف حصي ال ةضيرفلا نأل { هيلع دسفت

 اهس هنأ ول ؛ ليق دق هنأل حرصم ريغ ناك نإو ، ليق ام هبشي امو : مهلوق يناعم يف

 نم جراخ ضرفلاو وهسلا الإ همزلي مل هيجوتلا ىلإ دصقو © هتالص يف هجو ىتح
 نايسنلا ىلع اهلمع اذإ هنأ : مهلوق يناعم يف جرخي امم ةريثك ءايشأو ث هيجوتلا ىنعم

 انيور : ركب وبأ لاق ؛ هنمو { كلذ لواطتي مل ام هدسفي مل ضرفلا يناعم ريغ نم

 نسحلا لاق هبو ، نيتدجس دجساف عوطتلا يف تمهو اذأ : لاق هنا سابع نبا نع

 دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلام لاقو 3 يروثلاو ةداتقو ريبج نب ديعسو يرصبلا

 لاق ، هيلع دوجس الف عوطتلا يف مهو اذإ : نيريس نبا لاقو © يأرلا باحصأو

 لفنلا يف وهف هانعم تبث اذإو . اذه ىنعم لوقلا ىضم دق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ

 ين هلثمف ، ضرفلا يف هانعم تبث اذإف ، عوطتلا يف هنم مزلأ ضرفلا يف وهو ، عوطت
 لخدي نأ ز هيف لخدي مل ام اريخ ناك دقو { عوطتملا هيف لخد اذإ همامتإ يف عوطتلا

 . (متي) هيناعم عيمجب همامتإ هيلع تبث هيف لخد اذإف { هيف لخدي ال وأ هيف

 ثيللاو ةريغملاو يرصبلا نسحلاو يعخنلا ناك : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 يعفاشلاو دعس نب ثيللاو يروثلاو كلامو نادار نب روصنمو ىليل يبأ نباو

 : وهسلا يتدجس يف اهس نميف نولوقي قاحساو لبنح نب دمحأو ينرصبلا نسحلاو
 { نيعباتلا نم عامجإ وه : قاحسأ لاقو ، يأرلا باحصأ لاق هبو ، وهس هيلع سيل
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 لوق يناعم يف جرخي هزأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { وهسلا يتدجس ديعي : ةداتق لاقو

 دق امو ، وهسلا يتدجس دجسي نأ هيلع امنإ هناو ، وهسلا يف وهس ال هنا : انباحصأ

 ، وهس امهيف هوهس يف هيلع سيلف ايهدجسي نأ اهس اذإف { ةالصلا يف وهسلا نم همزل

 نيتعكر ىلص نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . وهسلاب يتأي نأ هيلع امنإ
 اذإف يضمي : يعازوألا لاقف { ايهيف ملسي نأ دارأ نيتللا نيتعكرلا نم ماقف { اعوطت

 ركذف ث ليللا ةالص يف ناك نإو ، سلاج وهو نيتدجس دجس ، تاعكر عبرأ ىلص
 ةالص ي يضمي : كلام لاقو . دجسي ملو ملسو دهشتف عجر ةثلاثلا عكري نأ لبق

 اهلصو نإ : قارعلاب يعفاشلا لاق . نيتدجس دجسي مث ث ةعبارلا متي ىتح ليللا

 لوق يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق ، نيتدجس دجس اعبرأ انوكي ىتح
 © ميلست ريغ نم عوطتلا يف ماق نيح عوطتلا يف ملسي نأ اهس اذإ هنأ : انباحصأ

 ثيح ملسو دعقف عجر ءاش نإو ث هيلع وهس الو { ةريخألاو ىلوألا ةمات هتالص نأ

 دعق نكي مل نإو ، دهشتو عوطتلا يف ، نيتعكرلل دعق ناك اذإ اذهو { ناك ام

 يف داز اذإ مهول ا يتدجس هيلع نا : مهلوق يناعم ف جرخيف ، دهشت الو نيتعكرلل

 متأ نإو ، مهولا اتدجس هيلعو ، ملسيو دهشتيو 3 ركذ ام ثيح دعقو { هتالص
 ضئارفلا يف ةالصلا تتبث دق هنأل كلذ دعبي الف 5 اهمتي ىتح اهيف لخد يتلا ةعكرلا

 ةعبارلا يف لخدو اهمتأ نإ كلذكو ث ىنعملا رتو عوطتلا ين اهتوبث دعبي سيلف 0 ارتو

 . ىنعملا اذه اولاق ام ىنعم بسحب كلذ يدنع دعبي الف ، مهولا عضومل

 ةياور يف ميلستلا دعب وهسلا دوجسو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 اتدجسو ۔ باتكلا ۔ نمو . (ةالصلا دعب دجس هنا) : ةلي يبنلا نع دوعسم نبا
 فلتخاو © كلذ لعف هنا ةلي يبنلا نع ةلوقنملا ةنسلاب اهس نم ىلع ناتبجاو وهسلا
 لاقو ، ملث نم ةالصلا يف قحل ام ربج ايه : موق لاقف ةالصلا نم ايهمكح يف ساانلا
 نب دمحم نب دادم نب دمحم لاق . ملعأ هللاو { هللا هنعل ناطيشلل ميغرت |ےه : موق

 : ارعش دادم

 نمحرل ١ ىضر وهسل ١ ةدحس يتعكر ف

 ن اطيشل ١ ةنهو اهين ن او
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 نايدلا ةعاط ف مدال

 نانم كلم بر ةعاط

 ناسنالا ةرظطفل ارقتحم

 ناهتمالل . رضغ ةنيط نم
 نايصعلا ىلع هللا هطحن

 ينالا باذصلاو ميحجلا ىا

 نمحرلل تدجس الكف
 نايصعلاب نامرحلا اذ تركذ

 نارطقلا ةبوذ بوذي وهف
 ناتف نم هلللا نعل هيلع

 نامزألا ةدم نم هبزحو

 © نيملسملا راثأ ضعب ينو ، رفعج نبا عماج نمو ۔ باتكلا ۔ ىلإ (عجر)
 دعب نم ركذ ىتح هتالص يف ىضمو ، دجسي نأ ةدجسلا ةءارق دنع يسن اذإ يلصملا نأ

 ف رظنيف ملس اذإ مهول ١ يتدجس دجسو « ركذ ثيح نم دجسي هن ا ةالصلا 1 وهو

 دمحم لاق ى متي ىتح دجسي ملركذ مث ايسان اهزواج اذإ ليق دقو : هريغ لاق . كلذ

 مهول ا يتدجس نع دجويو ؛ هريغ نمو { دوجسل ١ عمتس ١ نم ىلعو : حبسمل ١ نب ١

 هللا لوقل ۔ لاعت هللا همحر _ ديعس يبأ خيشلا لوق نم تفرع ام ىلع حصأ يدنع وهو

 . 4نوهاس مهتالص نع مه نيذلا > : ىلاعت

 دجسي هناف فرصني ىتح مهول ١ يتدجس يسن نم ن أ مش اه معزو : ةلأسم

 { اذه ليق دق : ديعس وبأ لاق © ةلفانلا رثا ىلع ةلفانللو & ةضيرفلا رثأ ىلع ةضيرفلل

 ةضيرف يف اهس ناك ، ةضيرف وأ ةلفان تناك ةالص رثا ىلع دجسي هنا : ليق دقو

 ىلع ةضيرفلل دجسي الو ، ةضيرفلا رثا ىلع ةلفانلل دجسي ليق هنا ؛ يعمو . ةلفان وأ

 نع ضئافلا هنا دمحأ نب درو خيشلا (هدر) ضيفلا انربخا ؛ هنمو .ث ةلفانلا رثا

 فرصنا مث هتالص يف لجرلا اهس اذإ : لاق هنا عيبرلا نع يناسارخلا مشاه يبأ

 دمحم لاق . دوجس كلذ لعب هيلع سيلف مهول ١ يتدجس دجسي ن ا يسنو . اهنع

 : دادم نب دمحم نب دادم نبا
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 رخا وهو مهولا ديعي سيل
 رخأتساو هب مهولا مدقت

 رخانملا مغراف تركذ نإف

 رحادلا نيعللا سيلبا لذو

 رح اج ءانبأ لذو

 رهاقلا كيلملا نمل مهيلع

 رهامج ةلمجلا هاور اذك

 رجاهملا وبأو منغ ميلس
 ربانملا ىرذ ف ءابطخلا

 رخاوزلا سمقلا ر وجحبل ١ مه

 رخاوملا نفسلا اهين لضت

 رخاوألا لوألا اهنم عبتي

 نأ يسنف ةضيرفلا يف لجرلا اهس اذإ : نايثع نب نايلس لاق : ضيفلا لاق

 ولو ةلفان رثا ىلعف ةلفان تناك اذإف أ ىرخا ةضيرف رثا ىلع دجسي ىتحرظتنا ك دجسي

 هنأ رخآلا لوقلا : ةديعس وبأ لاق . رجاهم يبأ نع كلذ يورو . نيرهش دعب

 ةنسل او . دوجسل ١ هيلع قلعتم هنأل انيل ا بحأ ركذ ىتم دجسي

 ٠ ةالصلا دعب نم

 دق : لاق ؟ مهولا نم دجسي نأ بجي ايف مهولا يتدجس نع هتلأسو : ةلأسم

 “©٥ دجسف عوكرلا وأ ئ ماقف دوعقلا وأ © دعقف مايقلا هيلع ناك نميف هنا : ليق

 يف هب ىتؤي هنا هيلع عمتجم هنا ؛ يعم امهو 0 هلثمو اذه هابشأو . عكرف دوجسلا وأ

 هدبع ىلإ : أرقف ىلوألا تايحتلا يف ناك نإف : هل تلق 4 مهولا يتدجس

 { ةءارقلا ىلا ماقف ركذ مث ث ءاعدلا يف ذخاف ةءارقلا ىلإ موقي نأ اهسو { هلوسرو

 اهوت ةريبكت داز نإو كلذكو : تلق ، كلذ ليق دق : لاق ؟ مهولا اتدجس هيلع له

 نكي مل هنا كش اذإ كلذ ملعأ ال : لاق ؟ مهولل دجسي نأ هيلعأ ، اهربكي مل هنا

 جرحي ام هنا . يدنعو ٠ نسحف مهولل دجس نإو 6 ريبكتلا لدح ف هنأل ‘ ربكف ربكي

 مهو لكل مهولل دجسي نأ هيلع : لاق نم لاقو . مهولا يتدجس يف فالتخالا هيف
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 . ناصقن وأ ةدايزب هتالص ف هيلع لخد

 { امهنم ىلوألا ف مهوف ةالصلا عمج نمو ۔ ناطحق يبأ باتك ۔ نمو : ةلأسم

 . ةيناثلا ةالصلا يضقي ىتح مهولا يتدجس دجسي الف

 دودح نم دح ف هب لاقي ام ءيشب لاقن يسن نم لك كلذكو - باتكلا ۔ نمو

 عوكرلا وأ دعقف مايقلا وأ 6 ماقف دوعقلا هيلع ناك وأ 6 رخألا دحللا ٢ هر لاقف ةالصلا

 لوقيو ،} هدح لإ عجري اذه لك يفف { ةالصلا مامت لبق ملسف يسن وأ ، دجسف

 يف حبسي امب امهيف حبسيو & مهولا يتدجس دجس ملس اذإف 5 هيف رمؤي امب
 . ةالصلا دوجس

 مهولا يتدجس يسن اذإ : يأرلا لهأ ضعب لاق دقو : رثؤملا وبأ لاقو : ةلأسم
 هنا انلوقو © عيبرلا لوق يدنع وهو : فيضملا لاق ؟ دوجس هيلع سيلف فرصني له

 ءىموي اك مهولا دوجسل أموأ ءاميإ ةالص تناك ا ذإو 3 كل تفص و ام ىلع دجسي

 . ةالصلا دوجسل

 فرعي مل ىتح مامالا ةءارق نع مامالا فلخ وهو اهس نمع هتلأسو : ةلأسم

 رثألا يف تدجوو 5 لدبلا هيلع : لاق { ائيش اهنم مهف الو © ةروسلا نم مامإلا أرق ام
 ٥5 نيتدجس وهسلل دجسيو « هتالص متي : لاق ۔ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم نع

 . هربغ نمو 0 هريغ نع دجوي كلذكو

 فرعي مل ىتح مامالا ةءارق نع مامالا فلخ وهو اهس نمع هتلأسو : ةلأسم

 نإف : تلق © لدبلا هيلع : لاق ؟ ائيش اهنم مهف الو } ةروسلا نم مامالا هأرق ام

 دجس نم ىلع سيلو : لاق ؛ هريغ نمو معن : لاق ؟ هئزبحت ةيأ رادقم عمس

 ىلع مالسلاو هلل دمحلا لوقي نأ مهضعب بحتسي دق هنأ الإ ؤ ميلست مهولا يتدجس

 حفصي : رثؤملا وبأ لاق © هبلق ىلإ ههجوو هلوقي نكلو كلذب حفصي الو ث هللا لوسر
 . ةالصلا ميلستب حفصي اك

 : لاق { نيوهس هتالص يفاهس نمع هتلأسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 . ناوهس هيلع

 نرم ةنس ةالص وأ 5 ةلفان وأ اعوطت وأ ةضيرف ىلص نم ىلع مهولاو : ةلأسم

_ ١٩٩



 كلذ لك ث دعاق وأ نايرع وأ شام وأ بكار وأ فوخ ةالص وأ ، كلذ ريغ وأ ، دبع

 ىتح اهس نإو ث مهو هيلع سيلف ةزانج ىلع ىلص وأ اريبكت ىلص نم الإ مهولا هيلع

 © ءاعدلا وأ هللا ركذ ريغ مالكب ملكت وأ 2 اهريغ ةالصل مرحي نأ لبق ركذ مث 2 ماق

 ربدأ وأ ملكت وأ ايهريغل مرحأ نإف ، يهدجسي مث دعقف عجر { ةلبقلاب ربدأ وأ
 ىتمف ايهيسن نإف & ايهدجس ىرخأ ةالص ىلص اذإف ، كلذ ظفحي هناف 0 ةلبقلاب

 رثا ىلع عوطتلل دجسي نإو ، سأب الف يهدجسو ةالص رثا ىلع امهركذ ام
 دجسي : رثؤملا وبأ لاق . عوطتلا وأ ، ةضيرفلا رثا ىلع ةضيرفلل دجسيو ث ةضيرفلا
 لاق ، عوطتلا رثا ىلع عوطتلا مهول دجسيو ث ةضيرفلا رثا ىلع ةضيرفلا مهول
 سيلف فرصني ىتح مهولا يتدجس يسن اذإ : يأرلا لهأ ضعب لاق دقو 2 رثؤملا وبأ

 . انفصو ام ىلع دجسي نأ انلوقو ، دوجس هيلع

 دمحم نب هللادبع نع همهتأ ال نم يل ىور : دمحأ نب دمحم لاقو : ةلأسم

 هيلع ناك نم ، عضاوم ةعبس يف دوجسلا هب بجي يذلا مهولا امنإ : لاق هنأ ةكرب نبا

 أرق وأ ، عكرف دجسلا وأ ك دجسف عوكرلا وأ { ماقف دوعقلا وأ ، دعقف مايقلا
 همزلت اذه يفف ، ملسف يسن وأ ، تايحتلا عضوم ين ةءارقلا وأ ز مايقلا يف تايحتلا

 يف هتالص يف رهج اذإ يلصملا نا : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق . مهولا يتدجس

 يف ةنسلل افلاخم هب نوكي ابب رهجلا عضوم يف رسلا وأ ، ةالصلا يف رسلا عضوم

 ىتأ ايلك كلذكو . كلذب مهولا دارأ هلعلو ، وهسلا بوجو يناعم هقحل { هتالص

 & هتالص تدسف دمعتلا ىلع هاتأ اذإف هتالص يف رومألا عيمج نم نايسنلا ىلع يلصملا

 هنأ ؛ يعمف . نايسنلا وأ اطخلا ىلع كلذ لاقف ، نايسنلا يف الو أطخلا يف دسفت الو

 ةالصلا يف ءاعدلاو هيجوتلا لثم امأو ى عضوملا اذه يف مهولا اتدجس هيلع : ليق دق

 يف هلاق ىتح ىلصملا اهس اذإف . ةالصلا ين قافتالاب قلطم وه سيل يذلا ركذلاو

 ضعب يفو ، هتالص دسفت : لوقلا ضعب يف هنأ يعمف ؛ هتالص عضاوم نم عضوم

 يلصملا هلاق ام امأو ، مهولا دارأ هلعلو { وهسلا هيلعو ، كلذب دسفت ال اهنا : لوقلا

 نم جراخ وه ىذلا لاقملاو لاعفألا نم ةلعف وأ ةالصلا رمأ يناعم نم جراخ وه امم

 نايسنلاو أطخلا ىلع ةالصلا دسفي هنا ، يدنع ىنعملا اذهف 0 اهلاميعأو ايندلا بابسأ

 يف هدمح نمل هتا عمس لاق وأ © هدمح نرمل هللا عمس عضوم يف ربك نم امأو © دمعلاو

 عوكرلا وأ حيبستلا عضوم يف ربك وأ ، اذه عضوم يف حبس وأ 5 ريبكتلا عضوم
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 هيلع فيخ دمعتلا ىلع يلصملا لاق اذإ ةالصلا يناعم نم ههابشأو اذهف ، دوجسلا وأ

 هلوهسلا موزل يف فلتخي هنأ ؛ يعمف انايسن وأ أطخ لاق نإو ، قافتالاب ةالصلا داسف

 نيتعكرلا عضوم يف أرق نإ : لاق نم لاقو © وهسلا هيلع : لاق نم لاقف . كلذ يف

 نيتريخألا يف وأ نيتريخألا نم ناك نإو { وهس هيلع نكي مل راهنلا ةالص نم نيتلوألا

 نم لاقو ث هيف وهس ال اذه لكف © برغملا نم ةريخألا يف وأ ، ةرخآلا ءاشعلا نم

 عضوم يفو © هعيمج يف وهسلا هيلع : لاق نم لاقو 3 هعيمج يف وهسلا همزلي ال : لاق
 ي وأ راهنلا ةالص نم نيتلوألا نيتعكرلا يف أرق اذإ : لوقو ديعس يبأ خيشلا نع رخآ

 هيلع : ليقو © هيلع وهس ال اذه لكف ، برغملا نم ةرخآلاو { ءاشعلا نم نيتريخألا

 دهشتلا متا نكي ملو هدوعق يف دمحلا أرق نإ ؛ كلذكو ، هعيمج يف وهسلا

 نأ دعب همايق ىف تايحتلا أرق نإو © تايحتلا يف دوعيو ةءارقلا عدي هناف ى تايحتلاو

 . ملس اذإ مهولا يتدجس دجسيف ةروسلا أرقي عجرو دمحلا أرق

 : لاق ، ركذ مث موقي نأ دارأف ، هتالص يف دوعقلا هيلع لجر نعو : ةلأسم

 . هيلع مهو الف جرخي ضهني مل ام

 دوجسلاو مهولا يتدجس رثا ىلع لوقي نأ بحتسي : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 كناحبس تنأ الإ هلإ ال مهللا كناحبس كدمحبو مهللا كناحبس : ةدجسلا ةءارقل

 © كتنسل اعابتاو & كباتكب اقيدصتو ، كب اناميإ اهرك ال اعوط تدجس كل مهللا

 اذه بحتسيو ، يدوجس لبقتو يل رفغا مهللا : لوقي مث ، :كَّتدمحم كيبن ةنسلو

 . هيلع سأب الف هلقي مل نإو الهمتم ناكو ؛ هلاق نا

 هنا نامثع نب ناهيلس نعريشب نب مكحلا نب رذنم نع دايز وبأ انربخا : ةلأسم

 : دايز وبأ لاق . ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا : مهولا يتدجس ميلست يف لوقي ناك

 . ةي هللا لوسر ىلع مالسلا : لاق هنا ردتقملادبع نع ينغلبو

 هتالص يف اهس خف هنلا لوسر نا ۔ هتلا همحر دوعسم نبا نع ليقو : ةلأسم

 ةالصلا يف كيلا ثدحأ له كيلع هتلا ىلص هتلا لوسر اي ليقف اسمخ مهب ىلصو
 نيتدجس دجسن : لاق . اسمخ انب تيلص كنا : اولاق ؟ كلذ امو : لاق ؟ ءيش

 دمحم لاق . اذكه لعفيلف هتالص يف اهس نمو هرشب انأ امنإو : لاق مث ملس ثيح
 هتالصل همامتإو ، نيتدجسلل هتابثاو هتالص يف هوهسو :يتي يبنلا ركذي : دادم نبا
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 ةتايه ىلع اسمخ مهب ىلص
 هتاداع نم كي املو اهس

 هتبتاعمل هوبتاعنف

 هتاضرم يف نمحرلا ىضر ذنا
 هتابه .نم تاربحلا ةبمهاو

 هتا مل رشب ينا لاقن

 هتالص يتدجس الو ادمع

 هتالعف اودتقيل املعم
 هتابه ف هللا هيلع . ىلص

 هتامم ١ يفو هتايح يئو

 هتاقيمو رشحلا ءاهتنا ىلا
 هتابن عم نييبنلاو لآلاو

 هتابجاو عب اتلاو بحصلاو

 لبق دجس وأ أرقي نأ لبق عكر نم امأو رفعج نبا دمحم باتك ۔نم : ةلأسم

 يتدجس دجس هتالص ىضق اذإف ، دجسي مث عكري مث ارقي عجريف ملع مث 5 عكري ا
 © آرقي نأ لبق عكر دق ناك اذإ ، عكري عجري نأ هيلع سيل : لاق نم لاقو . مهولا
 3 دجسي مث عكري عجري مث أرقي هنأ ، يلإ بحأ لوألا لوقلاو دجسي مث { ارقي نكلو
 . هتالص تدسف لوألا يسن دقو © ثلاثلا دحلا ىلإ ىدعت نإف

 ىلإ عجريف ةمات ةعكر نايسنلا ىلع دزي مل : ليق دق هنأ ؛ يعمو . هريغ نمو

 . مهولا يتدجس دجسيو اهيلع ينبيو ، ناك ثيح

 نآ مهو نم ايب رمأو ۔ مهولا يتدجس دجس ةلي يبنلا نا ليقو : ةلأسم

 ريغ نم ادمعتم ايهدوجس كرت نم نأ : ءاهقفلا ضعب نع ليقف 3 ايهدجسي
 . ةسيسخ هتلزنمف قاقحتسا

 ف مهو اذإ هنأ ديعس يبأ نع ©" نيتالصلا عمجي يذلا يف تظفح : ةلأسم
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 . لوألا نم ملس اذإ مهولا يتدجس دجسي هنا ىلوألا

 مث دجس نأ ىلإ ةءارقلا نع هتالص يف اهس لجر نعو ى هريغ نمو : ةلأسم
 كرت اذإ : لوقي ضعبف & فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ عنصي امركذ

 دح يف ريصي ىتح : لوقي ضعبو ، هتالص ءىدتبي هنا ركذ مث ، هريغ يف راصو كلذ
 : لوقي ضعبو 5 هتالص ضقني الو هكرت ام ىلإ عجري هناف هيف رصي مل ايف ، ثلاث

 متي مل ام : لوقي ضعبو ث ديعي الو هكرت ام ىلإ عجري هنإف ةمات ةعكر لصي مل ام

 ىلع هركذ ام ىلإ عجر نإف : هل تلق © هتالص ضقني الو هكرت ام ىلإ عجري هناف هتالص

 فنأتسي ؟ عنصي ام هيلع ناك ام لعفف كلذ نم ائيش لمع دقو { ليواقألا دحأ

 كلذ يف ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ هل متيو هكرت ام ىلإ عجري وأ هيلع ناك ام

 ىلع ينبيو هكرت ام ىلإ عجري هنا : لوقي هل هممتيو كلذ دسفي ال يذلاف ، فالتخاب

 . هلوق ىنعم ىلع كلذ هل متي ال ءىدتبي هنا : لوقي ىذلاو & كلذ هعفنيو هتالص

 نكي ملو هدوعق ىف دمحلا أرق نم : ليقو رفعج نبا عماج ۔ نمو : ةلأسم

 أرق دق ناك نإو © تايحتلا يف دوعيو ةءارقلا عدي هنإف ، تايحتلاو دهشتلا متأ

 دجسيو دمحلا أرق دقو © ةروسلا أرقي عجريف دمحلا أرق نأ دعب همايق يف تايحتلا

 دودح نم دح يف هب لاقي امم ءيشب لاقف يسن نم كلذك © ملس اذإ مهولا يتدجس
 © دعقف مايقلا وأ ى ماقف دوعقلا هيلع ناك وأ ، رخآلا دحلا يف هب لاقف 0 ةالصلا

 ىلإ عجري اذه لك يفف ث ةالصلا مامت لبق ، ملسف يسن وأ ،| دجسف عوكرلا وأ

 امم ايهيف حبسيو ث مهولا يتدجس دجس ملس اذإف 3 هيف هب رمؤي امب لوقيو { هدح
 ناحبس : لاق نإو ، ىلعألا يبر ناحبس : لوقي ث ةالصلا يف هدوجس يف هب حبسي

 3 هب رومأملا وهف ايل ملس نإو ، سأب الف حيبستلا نم كلذ ريغ وأ هدمحب و هللا
 © ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا وأ ؛ ةلي هللا لوسر ىلع مالسلا : لوقي نأ ميلستلاو

 نإو سأب الف ةالصلا ميلستب ملس نإو ث زئاج كلذ لك © نيملاعلا بر هلل دمحلا وأ

 امنإف { رثكأ وأ نيترم هتالص يف مهو نإف & كلذ يف هيلع ضقن الف اضيأ ملسي مل
 ىلع دجسي نأ هيلع يسنو فرصناف هتالص يف مهو نإو ، ناتدجس كلذ لكل هيلع

 ةلفانلل دجسيو ، سأب الف اهلثمك نكي مل نإو ، كلت لثم ةضيرف ىرخأ ةالص رثا

 مث ث هيلع نيتللا نيتدجسلا دجس اضيأ ةالصلا كلت يف مهو نإو ث ةلفانلا رثا ىلع
 تدجو ينا & بسحأ وأ وجرأ ايف : فيضملا لاق ، اضيا ةالصلا هذه منهول دجسي
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 هيلع نيتللا نيتدجسلا دجسي مث ، ةرضاحلل دجسي هنا ، دمحم يبأ خيشلا ةروثنم ين

 امنإو . مهولا دوجس هفلخ نم ىلع رصبت الف مامالا مهو ناو (عجر) ملعأ هللاو

 { مامالا دجس متؤملا ىلع سيل : دادم نب دمحم لاق ى مهو نم ىلع مهولا دوجس

 . مهو نم ىلع دجسلا امنإو

 يف ىضمف اهس مث ةضيرفلا ةالصل مرحأ لجر يف۔ باتكلا نمو : ةلأسم
 هللادبع وبأ لاق . هتالص نم ىلص ام ىلص ىتح ةلفان ىن هنأ نظو 3 ةروس ةءارق

 هيلع تفخ ةرخآلا تايحتلا ىضق ىتح كلذ هوهس يف ىضم نإ : ۔ هللا همحر

 عجرو كلذ لبق نم هبتنافركذ وه نإف & معن : لاق ؟ ملسي ملولو : تلق ، ضقنلا

 دمحم لاق ؛ هريغ نمو .ث هلللا ءاش نإ هيلع سأب الف 0 اهيف هنا ةضيرفلا ركذ لإ

 ةضيرف اهنا ىلع ةالصلا ين لخد هنأل ث هيلع ضقن الف هتالص متأ اذإ : حبسملا نبا

 نوكي نأ الإ . ةلفان ين هنا ىلع هتالص يف ىضم اذإ ضقنلا هيلع فاخأ انأو (عجر)

 . اهتالصو ةضيرفلا ركذ ىلإ عجريو . ةءارقلا ين دعب وهو كلذ ركذ

 اذإ هنا هللا همحر _ ديعس يبأ نع نيتالصلا عمجي يذلا ين تظفحو : ةلأسم

 نسحلا يلع وبأ لاق ، ىلوألا نم ملس اذإ مهولا يتدجس دجسي هنأ ، ىلوألا يف مهو
 . ملعأ هللاو { ةالصلا متأ اذإ : ليق دقو ۔ هللا همحر دمحأ نبا
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 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ةالصلا رخا يف لاقي ام

 هللا مسب : تارم ثالث فرحني نأ لبق { ةبوتكم ةالص لك ربد يف لاق نمو

 نيعستو ةعست هنع هللا عفد © ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال ، ميحرلا نمحرلا
 ؟ تارم ثالث : تلقف & صربلاو ماذجلاو نونجلا : اهنم 0 ءالبلا عاونأ نم اعون

 لجو زع هللا نا انغلب ، هريغ نمو ث ةرم ةئام اهلوقأ انأو ك ثيدحلا ءاج اذكه : لاق

 ةبوتكم ةالص لك ربد يف يسركلا ةيا أرق نم) : لاق هنأ ةلت نارمع نب ىسوم ىلإ ىحوأ

 هنيمي هيلع طسبو ث نيقيدصلا لامعأو ، نييبنلا باوثو ، نيركاشلا بولق هللا هاطعأ

 هحور ضبقيف © هب لزني هيتأي توملا كلم الإ ، ءيش ةنجلا نم هبجحي ملو ث ةمحرلاب
 تيضر لماع وأ قيدص وأ يبن لاق ؟ اذه ىلع مودي نمو ىسوم لاق (ةنحلا لخديف
 . يليبس يف لتق ادبع وأ هنع

 هديب حسم ىلص اذإ ةلي يبنلا ناك : ليقو رفعج نبا باتك نمو : ةلأسم

 نأ كلأسا . ميحرلا نمحرلا ةداهشلاو بيغلا ملاع مهللا : لاقو هتهبج نيميلا

 : لاق فرصنا اذإو & نطب امو اهنم رهظ ام & نتفلاو نزحلاو مهلاو مغلا ينع بهذت
 نمو ى تفرتقا ام رش نم كب ذوعأ © تفرتعا يبنذبو © تفرصنا كتمعنب مهللا
 _ باتكلا ۔ نمو . هنم ةبوتلا تبثتل كلذ ينبجعا . هنم كرفغتسا : لاق نإو ؛ هريغ

 نم كلذ يف امو ، ةالص لك ربد يف يسركلا ةيآ أرقي نميف ءاهقفلا ضعب نع ليقو
 دق دبع وأ { ديهش وأ قيدص وأ يبن الإ كلذ ىلع مودي ال : لاق & فرشلاو لضفلا
 . ايلست ملسو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ث هنع هللا يضر
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 نم ائثالث نأ تعمسو ۔ خايشاألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 ةالصلا لبق اهحسمو . ةالصلا لعب ةهبحل ١ حسم كرتو ٠ ن ذؤملا عابتا كرت © ةافجلا

 : ارعش دادم نب دمحم لاق

 ةافجحلا . لعن نم نه ثالث

 تابجاولل طبارم تناو

 . (باتكلا ىلإ عجر)

 نم كلذ ريغ امأو . رصعلاو رجفلا ةالص ف ءاعدلا بحتسي لاق : ةلأسم

. موقيو ملسيف تاولصلا



 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 دوحسل ١ ينف ل اشقي ام

 يعرضتو ، كيدي نيب يلذ محرا مهللا : ةالصلا دعب دجاس تنأو لوقت

 وهو ث لوقي رفعج نبا ناكو ، ميرك اي كيلإ يسناو سانلا نم يتشحوو ث كيلإ
 يب تناو ، ينحضفت ال ءيش لك دعب نئاك ايو ، عيش لك لبق نئاك اي : دجاس

 نمو ، توملا دنع ةلزعلا نم كب ذوعأ ينا مهللا { رداق يلع كناف ينبذعت الو ملاع

 ةشيع كلأسا ينا مهللا { ةمايقلا موي ةمادنلا نمو روبقلا يفام ىلإ عجرملا ءوس

 وهو لوقي هللادبع وبأ ناكو ، حضاف الو لوذ ريغ اميرك ابلقنمو ةيوس ةتيمو © ةينه
 يل عمط ال & كتيصع نإ ةجحلا كلو كتعطا نإ ، دمحلا كل مهللا : دجاس

 مهللا : دجاس وهو لوقي نسحلا وبأ ناكو { ميرك اي كنم ناسحاب الإ يريغل الو
 © هنع تبغ ايف ينظفحا مهللا ، ياوقتب يترخآ ىلع ينعأو ، يايندب ينيد ىلع ينعا

 & بونذلا هرضت الو ث ةرفغملا هصقنت ال نم اي ، هترضح ايف يسفن ىلع ينلكت الو

 . ايلست ملسو هلاو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 نا رافغتسالا ديس» : لاق هنا ةلي يبنلا نع ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ لصف

 كدعوو كدهع ىلع كدبع اناو ينتقلخ تنأ الإ هلا ال مهللا : دجاس تناو لوقت

 بونذلا رفغي ال هناف يبونذ يل رفغاف يلع كتمعنب ءوباو يبنذب ءوبأ تعطتسا ام

 اهلاق نمو { ةنحلا لخداو هل هللا رفغ يسمي نأ لبق تايف احابص اهلاق نم «تنأ الإ
 تنأو اهلوقت ىرخا ةدجس . ةنجلا لخداو هل رفغ حبصلا لبق تايف يسمي نيح

 دعب رانلا يفانهوجو ىلع انبكت ال انبر ، يقابلا كهجول ينافلا يهجو دجس ث دجاس
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 مهللا : ىرخأ ةدجس . اروفن كؤادعا دادزا الك اعوشخ اندز مهللا © كل دوجسلا

 كنإ ل رفغاف . يسفن تملظو .ا ءوس تلمع كدمحبو كناحبس تنأ الإ هلا ال

 نم نكا ينمحرتو يل رفغت مل نئل ، تنأ الإ هلا ال كناحبس © ميحرلا روفغلا تنأ
 . ميحر اي كب الإ ةوق الو لوح الو تفرتقا ام ءوس نم كرفغتسا . نيرساخلا
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 ن ونالثل او عساتل ١ ب ايل ١

 لوقلا نم ز وجي امو ةالصلا يف سطع نم لوقي ايف
 كلذ ماكحأو ةالصلا ف ءيش هانع نمل

 يف لوقت ام © ادمعتم سطع نأ دعب ةالصلا يف دمحلاب رهج نمع هتلأسو

 : ليقو ، ةدساف هتالص نا ، ليق دقف ادمعتم رهج اذإف : لاق ؟ ال مأ ةمات © هتالص

 نأ نيملسملا فالخو دمعلا ىلعو { متت نا نايسنلاو لهجلا ىلع ىلإ بحاو . ةمات

 ؟ ةالصلا يف وهو سطع اذإ سطاعلا هللا دمحي فيكف : تلق ؛ هريغ نمو 0 ديعي

 دمح نإف : تلق 0 هل كيرش ال هلل دمحلا : لوقي هسفن ىف هللا دمحي : اولاق : لاق

 لجر نعو . هتالص ضقن ىلع مدقن الو ، رهجي نأ هل هركا : لاق ؟ رهجف كلذب هللا

 بحاو ، فالتخاب : ليق دقف ؟ هتالص متت له ، وه هللا دمحف ، رخآ اشجف يلصي

 . دمعلاو لهجلا يف ديعيو © نايسنلا ىلع هتالص متت نأ

 {©= سطعيف ةالصلا يف نوكي لجرلا يف۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 نعو . اهب رهجي الو © هلل دمحلا : لوقيف سطع عجر نإف ، هلل دمحلا لوقي : لاق

 ضقتنت له هيتفش اهب كرحو هسفن نيبو هنيب هلل دمحلا : لاقف سطع اذإ لجرلا
 امل هلل دمحلا لوقي رهج نإف : هل ليق { هيف فلتخي هنا ؛ يدنع : لاق ؟ هتالص
 هناسلب كلذ لاق نإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص ضقتنت له ساطعلا رثا ىلع سطع

 نم وأ ، هفلخ ناك نم هعمسف هدحو ناك اذإ ربكيو هتالص ي أرقي ايك هسفن نيبو هنيب

 فلتخي وه امم اذه نا ، يدنعف 0 رهجلا هجو ىلع ارهج كلذ جرخي ملو . هبرق ناك

 هنأ يدنعف رذع ريغ نم ارهج جرخي يذلا رهجلا هجو ىلع كلذب رهج ناك نإو 0 هيف
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 . هلوق ىنعم ىلع 0 ةالصلا ين هيتأي نأ هل زوجي ال ام ىتأ دق

 ركسعلا يف سانلاب ىلص ث ديز نب دمحم نأ هللادبع نب حبسم معزو : ةلأسم

 : لاقف . ربشب كلذ نع لئسف 0 هللا قدص لاق © ةروسلا نم غرف ىتح أرقف

 . ةدعسم كلذ ري ملو © : ةضقتنم مهتالص

 ربكأ هللاو هللا الإ هلا الو هللدمحلاو هنلا ناحبس ىلصملا لوق يف دجويو : ةلأسم

 : ليقو ك اطخلا ف الو دمعلا يف هتالص ف هيلع داسف ال : ليق دقف ، اذه وحنو

 . اطخلا يف دسفت الو 0 دمعلا ي هتالص دسفت

 3 هتالص ضقتنت مل هللا ناحبس هللا الإ هلا ال لاقف يسن نم : ليقو : ةلأسم
 ىياعت ةروسلا ضعب يف ناك املف ، ةروس أرق اهيف ةالص ين امامإ ناك لجر نع هتلأسو

 ؟ ال مأ مهتالصو ٠ هتالص دسفت له . ةذاعتسالاب رهجو ذاعتساف ددرتو هتءارق ف

 ةالص يف كلذ هانع ۔ هللا همحر ديمح نب كلملادبع مامالا ناك دقو : لاق { ال : لاق
 بيعف ث هنيح نم سانلاب داعأف ى ةالصلا ةداعإب ةفيذح يبأ نب ءالعلا هرمأف ةعمجلا

 . ةالصلا ةداعإ هيلع نكي مل : هللادبع لاقف ث ءالعلا ىلع كلذ

 دنع هللا ناحبس : هتالص يف لوقي لجرلاو رفعج نبا باتك نمو : ةلأسم

 نا ليق دقو : هريغ لاق ؟ هتالص تدسف كلذ ريغ لاق نإو { هل ضرعي ىذلا ىنعملا

 © رهجلاو حيبستلا نيب ريحم وهو كلذ هل ناك هل ضرعي مل ةالصلا نم هيف وه امب رهج

 نم لاقو ث هللا الإ هلا الو هئلا ناحبس لوق الإ ةالصلا يف هل زوجي ال : ليقو عجرو
 ضقني ال © ربكأ هللاو هللا الإ هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس لوق نا : ءاهقفلا نم لاق

 وه لوألا لوقلاو { ةالصلا ين نهقرف وأ اعيمج نهلاق ، عبرألا ءالؤه لوق ةالصلا
 . ىتحلاب ملعأ هللاو ، رثكألا

 هلل دمحلاو هللا ناحبس لوقي : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو

 .رثألا ءإج اذكه هنأل ، هدمحبو هللا ناحبس وأ

 © هلل دمحلا : لوقب © هسفن ف هلل دمح {& هتالص ف سطع نمو : ةلأسم

 هب غلبي الو . هل هركي هوركم كلذ نإف دمحل اب رهج نإو .ى هل كيرش ال هلل دمحلا و أ

 نعف .© اهيلع داز وأ . هل كيرش ال هلل دمحلا ريغب رهج نإو © هتالص داسف ىلإ كلذ
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 اذإ هتالص هيلع دسفت نا (ةخسن) ضقنلا هيلع فاخأ : لاق ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ

 نم هللا دمح مث ‘ سطع نأ لعب هتالص نم ةملكب ملكت اذإو © هب رمأ ام ريغب لاق

 نع تظفح دقو . ساطعلا رثا ىلع هللا دمحم ىتح ضقتنت هتالص نإ : لاقف لعب

 رهجي الو دمحلاب هناسلب ملكتي ةالصلا ف سطعي يذل أ نا ى ملعل ا له أ ضعب

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو 6 كلذب

_ ٢١١





 ققحم الاتق

 دودحو . ناذألا يف رشع يداحلا ءزجلا خسن نم غارفلا مت

 نايب باتك يف ةالصلا نم يناثلا وهو . هيجوتلاو ث ةماقالاو ؤ ةالصلا

 يلئاولا رطم نب دمحم نب ناپلس طخب ىلوألا نيتخسن ىلع اضورعم عرشلا
 رورس نب ملاس نب رماع طخب ةيناثلاو ةيرجه ١٣٠٨ ماع اهنم غرف
 . يثراحلا نادمح نب ملاس هبتكو ةيرجه ١٠٦٨ اهنم غرف يخايشلا

 قفاوملا ه ١٤٠٤ ةنس رفص رهش نم نورشعلاو عباسلا تبسلا
 . م ١٩٨٣ ةنس ربمسيد رهش نم ثلاثلا

_ ٢١٣





 ققحملا ةملك

 يداحلا ءزجلا ةعجارمو قيقحت هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق

 ميهاربإ نب دمحم خيشلا ليلجلا ملاعلا فيلأت ، عرشلا نايب باتك نم رشع

 ناذألا تاقوأو نذؤملا ةفصو ناذألا ماكحأ ي ءزجلا اذه ثحبيو ، يدنكلا

 يفو اهتقوو مارحالا ةريبكتو ةذاعتسالاو هيجوتلا ماكحأو ةماقالا ةفصو

 دوجسلاو عوكرلا يف لاقي اهيفو ةحتافلاو ةلمسبلا ريسفتو ةالصلا يف ةءارقلا

 يناعمو ةالصلا نم ميلستلا يفو تايحتلا دعب ءاعدلا يفو تايحتلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو { ةي يبنلا ىلع ةالصلا يفو ، كلذ

 يثراحلا نايلس نب لمح نب ملاس

 ه ١٤٠٤ ةنس لوألا عيبر يداح

 م ٧/ ١١/ ١٩٨٣

_ ٢١٥ _





 ع

 ب اوبل بيترت

 : لوألا بابلا

 ناذألا لضف يف

 ( فارشألا ) باتك نم ناذألا يف _ : يناثلا بابلا

 ١ ثلاثلا ب ابل :

 رمأ نم كلذ ريغو تايحتلاو هيجوتلاو ةماقإلاو ناذالا ريسفت ي ةالصلا رمأ نم كلذ ريغو تايحت - 12
 : عبارلا بابلا

 هيجوتلا ريسفت يف

 : سماخلا بابلا
 ةذاعتسالاو مارحالا ةريبكت ريسفت ف

 : سداسلا بابلا
 ايهيف لاقي امو دوجسلاو عوكرلا ريسفت يف

 : عباسلا بابلا

 تايحتل كلا . ت ينف

_ ٢١٧ _ 

٣٧ 

٤١ 

٤٥ 

٤٧ 

٤٩



 : نماثلا بابلا

 : عساتلا بابلا

 كلذ هبشأ امو تايحتلاو هيجوتلا ريسفت ين

 : رشاعلا بابلا

 لمعلاو لوقلا نم اهتيدأت يف ركذي ام نايبو © ةالصلا ةيدأت ةيفيل يف
 ةالصلل مايقلا لنح ةينلاو

 : رشع يداحلا بابلا

 ةوالتلا دنع نارقلاو ةالصلا يف فوقولا ركذ يف

 : رشع يناثلا بابلا

 ةماقالا

 : رشع ثلاثلا بابلا

 هيجوتلا ظفل ينف

 : رشع عبارلا بابلا

 هيجوتلا ظفل ينف

 : رشع سماخلا بابلا

 م ارحلال ةريبكت يف

 : رشع سداسلا بابلا

 م ارحإال ةريبكت ينف

 . رشع عباسلا بابلا

 مارحلالا ةريبكت ظفل يف

_ ٢١٨ 

٥١ 

٥٥ 

٥٧ 

٦١ 

٦٣ 

٧١ 

٧٣ 

٧٥ 

٧٧ 

٨٣



 : نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةذاععح سالا

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق ف

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ةالصلا ف ةءارقلا ف

 : نورشعلاو عبارلا بابلا

 هريغ مهل أرقو ةالصلا يف ةءارقلا نسحي ال ناك اذإ مامالا يف

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 عضوم يف رهجلا يفو مامإ ريغ وأ امامإ ناك ةالصلا يف نآرقلا ةءارق يف
 هسكعو رسلا

 : نورشعلاو سداسلا بابلا

 زوجي ال امو كلذ نم زوجي امو اهيف رسلاو ةالصلا يف رهجلا

 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ةنكل هناسل يف ىذلاو مجعالا ةالص يف

_ ٢١٩ 

٨٥ 

٩١ 

٩٧ 

١٠١ 

١٠٣ 

١٢١ 

٢٣ ١ 

١٢٩ 

١٣٣



 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 ليدبتلاو ةءارقلاو ةالصلا ف هب كرشي ام

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوكي نيأ يلصملا رظن ف

 : نوئثالثلا بابلا

 ةالصلل ريبكتلا يف

 : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 دمحلا كل انبرو هلرح نمل هللا عمس لوقو عوكرلا ف

 : نوثالثلاو يناثلا دابلا

 دوجسلا ينف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 تايحتلاو ةالصلا ف دوعقلا ف

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا
 ةلي يبنلا ىلع ةالصلا لضف ف

 : نولالثلاو سماخلا بابلا

 اهريغو ةالصلا ٢ ميلستلا ف

 : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 تاولصلا رخا يف لاقي ام

_ ٢٢٠ _ 

١٣٩ 

١٤١ 

١٤٣ 

١٤٩ 

١ 0٥ 

١٧١ 

١٧٨ 

١٨٥ 

١٩١



 : نوثالثلاو نماثلا بابلا

 دوجسلا يف لاقي ام

 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ىف ءيش هانع نمل لوقلا نم زوجي امو ةالصلا يف سطع نم لوقي اهف
 كلذ ماكحأو ةالصلا

٢٠٧





 اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب . ص مرقل ١

 نايع ةنطلس ۔ حرطم

ه ١٤٠٤ م ١٩٨٤


