
    

    
    

 
 

  
 





 ناخ :طلس
 ةفاتثلاو يوقلا تارتلا ةرازو

 ٧ ١ ١  7س ٧
 ح 711.

 بشلازاكن
 :يدنكلا تارانملا

  

 رشعذناشلا ءزجلا

رم ١٧٩٨٤ ۔- ھ ١٤٤٤





 ل وأل ١ ب ابل ١

 ةالصلا يف كشلا يف

 ( فارشألا باتك نم )

 ١ نيقيلا ىلع ينبي : ةفئاط تلاقف هتالص يف كشي . يلصملا يف اوفلتخاو

 نب ةعيبرو هللادبع نب ملاسو دوعسم نبا لوق اذهو ث وهسلا يتدجس دجسيو

 قاحساو يعفاشلاو يروثلا نايفسو ىملس يبأو زيزعلادبعو كلامو نمحرلادبع يبأ

 . روث يبأو

 نع لوقلا اذه يور ، ظفحي ىتح داعأ ىلص مك ردي مل اذإ : ةفئاط تلاقو
 ، ريبج نب ديعسو ءاطعو يبعشلاو حيرشو رمع نب هللادبعو سابع نباو ورمع نبا

 . . ىلص مك يردي الف هتالص يف اهس لجر يف يعازوألا لاق هبو

 نع كلذ يورو ث مهولا يتدجس دجسيو .ث ةبوتكملا ديعي : ةفئاط تلاقو

 . ةيناث ةياور ريبج نب ديعس

 لوق اذه ، مهولا يتدجس دجس ىلص مك ردي مل اذإ : ةفئاط تلاقو

 نع انيور ، سماخ لوق هيفو . () اذإ : يرصبلا نسحلاو سنا لاقو ةريره يبأ
 ثالث اهوداعأ ةالصلا يف اوكش اذإ اوناك مهنا ؛ نارهم نب نوميمو ريبج نب ديعس

 مك يردي ال مامالا يف : سداس لوق هيفو 0 اوديعي مل ةعبارلا ناك اذإف ، تارم

 لوقلاب : ركب وبأ لاق ، يعخنلا لوق اذه 5 هئارو نم عنصي امرظني : لاق ، ىلص
 نيقيلا ىلع نباو كشلا قتا »: لاق هنا ةي يبنلا نع ديعس يبأ ثيدحل ؛ لوقأ لوألا

 : ۔ هللا همحر _ ديعس وبأ لاق . «سلاج تناو نيتدجس دجساف تنقيتسا اذإو
 )١( لصالا يف طقس .



 رمأ نم ءيش يف يلصملا كش اذإ هنا : انباحصأ لوق يناعم ين جرخي هنا ؛ يعم

 نم اهيف وه يتلا دودحلا نم دح يف وهو هكش ناك نإف ، هلصي مل هنا ، هتالص

 نأ هيلع نا ، مهلوق يناعم يف جرخيف ز دودحلا نم هريغ ىلإ زواجي ملو ، ةالصلا
 ىلإ هزواج اذإف ، هلمعي مل وأ هلمع كش ولو { هلمع دق هنا نقيتسي ىتح 0 هب يتأي

 هنا : مهلوق يناعم يف جرخي دقف 0 هزواج يذلا يف كش مث © دودحلا نم هريغ دح

 ناك اذإف ء ثلاثلا دحلا يف وهو © نادح هنيبو هنيب نكي مل ام هماكحأ لإ عجري

 ديعي هنا : مهلوق ضعب يفو { هتالص ىلع يضمي هنا : موق ضعب يفف 0 اذكه

 اذهو ث ةعجر هيلع نكت مل هيف كش مث هزواج اذإ هنا : مهلوق ضعب ينو ث هتالص
 زواج نأ دعب دحلا يف كش ولو ، دودحلا يف لاقي امم عيش يف كش نإو ث دودحلا يف

 كلذ يف هلقي مل هنا كش يذلا ىلإ هيلع ةعجر ال هنا مهلوق ىنعم ي هنا 3 وجراف دحلا

 . هلقي مل هنا نقيتسي ىتح هتالص ىلع ينبيو 4 دحلا

 هيف رثكيو ، مهلوق نم هيف فلتخي كلذف ةالصلا تاعكر يف كش اذإ امأو

 ء ملعلا ىلع الإ كلذ نم ائيش لمعي ال هنا مهلوق ىنعم يف جرخيف ، فالتخالا

 هنا مهلوق ضعب ينو & كشلا ىلع ىدؤت ال ةالصلا نأل ؛ هداعا كلذ نم هيف كش امو

 يف هيف ادئاز نوكي ال ام ىنعم ىلع هيف كشي ام ىنعم يف يرحتلا هل جرخ اذإ

 نم ةيناثلا وأ & ةثلاثلا يف كشي هنا لثم كلذو ث اهمتأو هتالص يفطاتحا { ةالصلا

 مهلوق يف هنا ؛ يعمف اهالص هنا ةدحاولا ىلع نقيتساو اثالث رتولا وأ { برغملا ةالص

 موقي مث © (هلوسرو هدبع ادمحم) ىلا تايحتلا ةءارقل دعقي هنا { عضوملا اذه يف هنا

 تناك نإ ةالصلا يف يرحتلا يف عضوملا اذه يف سيل هنأل ؛ تايحتو ةمات ةعكرب يتأيف

 نكت مل نإو { اهمامت دعب ةعكرلا هذهب ةدايزلا تعقو امنإو ، يضاملا يف هتالص تمت دق
 يف ههبشا لصفلا اذهو ، جرخملا اذه نم جرخي امو ، يرحتلا يناهل ةممتم هذه تمت
 تاعكرلا ين هكش نم ، لصفلا اذه رئاس يف لاح ىلع ديعي ليق دقو 0 مهلوق ىنعم

 . ركذ لوطي امم & فالتخالا يناعم

 ىرحتيف هتالص يف كش ام مكيأ» : لاق ةلي هللا لوسر نا تبث : ةلأسم

 اوفلتخ ا دقو . «وهسل ١ يتدجس دجسيو ملسي مث . هيلع سيلو ةالصلا كلت ءازجا

 هنا هتالص يف يلصملا كش اذإ : ثيدحلا لهأ نم ةفئاط تلاقف ثيدحلا اذه ليوات يف
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 ثيدح لمعتسا نا ، نيرذعلا دحأ ىلإ هبلق ليمي نا يرحتملاو & ىرحتي

 ىلع & نيقيلا ىلع ىنب هتالص يف كشيف © اذكه نكي مل اذإ اذهو ، دوعسم نبا

 هنا بلاط يبأ نب يلع نع انيورو © نيثيدحلل المعتسم نوكيف ديعس يبأ ثيدح
 دجسي مث 0 هل بوصأ كلذ ىرحتي هناف ، نيتعكر وأ ةعكر يف كش اذإ : لاق

 ردي ملف اهس اذإ : يأرلا باحصأ لاقو & يعخنلا لوق كلذ وحنو وهسلا يتدجس

 ىرحت ةرم كلذ ريغ ىقل نإف ©، ةالصلا لبقتسا اهس ال كلذو ‘ اعبرأ مأ ىلص اثالث

 هنأ هيأر رثكأ ناك نإو ض هتالص ىلع ىضم ء متأ هنا هيأر رثكأ ناك نإف © ةالصلا

 ثيدح ىلع مالسلا لبق وهسلا يتدجس دجس مث & ةعبارلا متأ اثالث ىلص

 دعب وهسلا يتدجس دجس مهولا رثكأ وهو يرحتلا ىلإ عجر اذإ ، ديعس يبأ
 . ةميثخ وبأ لاق هبو { دوعسم نبا ثيدح ىلع ث ميلستلا

 همحر ديعس وبأ لاق . نيقيلا ىلإ عوجرلا يرحتلا ىنعم ةفئاط تلعج دقو
 يناعم نم جرخي ايف ىكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم ۔ هللا

 ىلع لمعي هنأل ؛ حيرصتلا مهلوق ىنعم يف دجوي ال هنا الإ ، يرحتلا يف مهفالتخا
 نم لخدي امل لوقلا اذه ينبجعي دقو & تاعكرلا نم هيلع ينبيو ث هيلع نقيتسا ام

 ىلع ينبي نا هل زوب نوكي نأ احرصم نكي مل نإو ، مهلوق يناعم نم جرخي ام ليوات

 اهنم كرت هنا ملعي ىتح ض ةالصلا ماتل يرحتلا ىنعم ىلع & تاعكرلا نم نقيتسا ام

 رثكأ ىلع مهبهذم يف جرخي ام لصاو & يرحتلا ىنعم ىلع داز امل هرضي الو 0 ائيش

 ، ناصقنلا اهيف زوجي ال ايك ، ةالصلا يف ةدايزلا زوب ال هنا ، مهلوق نم يدنع ام

 يلصملا نم نيقيلا ىلع يرحتلا يناعم يف & مهبهذم لصأ قاض اذهلف هلثم هناو

 © رصعلاو رهظلا نيتنثا نم ماق ةلت يبنلا نا ةنييع نبا ثيدح يف تبث هنمو . هتالصب

 . ملسي نا لبق ى اسلاج وهسلا يتدجس دجس مث {. هتالص نم غرف ىتح عجري ملو

 دوعسم نباو ، صاقو يبأ نب دعسو باطخلا نب رمع كلذ لعف هنا هنع انيور نممو

 . سيق نب كاحضلاو ريبزلاو ريشب نب رمعملاو ةبعش نب ةريغملاو

 ايئاق متي ملو ركذ اذإ : ةفئاط تلاقف . لعف نميف ملعلا لهأ فلتخا دقو
 يعفاشلا نا ريغ ، يعفاشلاو يعازواألاو ةداتقو كاحضلاو ةمقلع لوق اذه & سلج

 يعازواألاو ةمقلع لوق يفو ، وهسلا يتدجس دجس ث سولجلا ىلإ عجر اذإ : لاق
. وهسلا دجسي ال



 ] نايلس يبأ نب دامح لوق اذهو . سلج موقي ةعاس ركذ نإو : ةفئاط تلاقو

 . ةءارقلا حتفتسي مل ام دعقب يعخنلا لاقو

 ، ىضم مايقلل رماو ، ضرألا هتيلإ تقراف اذإ يلصملا نا وهو ؛ ثلاث لوق هيفو

 © ميلستلا لبق وهسلا يتدجس دجسي مث 5 ةعبارلا يف سلجي ىتح عجري الو ، وه ايك
 ٠ ىضم ضرألا ىلع هاتبكر تباغ اذإ : ةيطع نب ناسح لاقو 0 كلام لاق كلذك

 نسحلا لاق اذكه عكري مل ام أرق نإو ث دعقي نا وهو انركذ ام ، كلذ ريغ لوق هيفو

 . لوقأ لوألا لوقلاب ركب وبأ لاق ، يرصبلا

 نع اهس اذإ هنا 5، انباحصأ لوق يناغم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 تدسن ايسان ماق اذإ هنا : مهلوق ضعب ي جرخيف دعقي ملو ؛ ماقو لوألا دوعقلا

 ضعب يفو ث ةءارقلا يف لخدي ىتح هنا : مهلوق ضعب يفو 0 هنيح نم هتالص

 ىلع عجري مل ام اذه نود ركذ اذإف ، هتالص دسفت مث ايسان عكري ىتح هنا : مهلوق

 دجسو ، هتالص ىلع ىنبف ماق مث دجسي دعقيف (عجر) كلذب لوقي نم لوق

 نم ميلستلا دعب ممهولل دوجسلا نا ، انباحصأ لوق يناعم رثكأ يفو ى مهولل

 عكريو أرقي نا وهو ث ةمات ةعكر متي مل ام هنا : مهلوق ضعب يف جرخي دقو 5 ةالصلا

 { دعقي عجري نأ ۔ ةعكرلا متي نأ لبق ركذ اذإ ۔ هلف © اعيمج نيتدجسلا دجسيو

 .& هتالص متت مل ام ركذ ام ىتم هنا : موق ضعب يفو . هتالص متي مث ©٥{ دهشتيو

 دح هيلع يقب ام يدنع كلذ جرخيو { هتالص متيو تايحتلا أرقيو دعقي عجري هناف

 قافتالا يناعم نم يدنع جرخ . اهنم جرخو ةالصلا متأ اذإف { ةالصلا دودح نم

 هنا : مهلوق يناعم يف جرخيو © دح مهعم دوعقلا نأل ؛ ةدساف هتالص نا مهنم

 ىلص ةلي هللا لوسر نأ تبث ؛ هنمو ث نايسنلاو دمعلا ىلع هكرت زوجي الو ، ةضيرف
 رهاظب : ةفئاط تلاقف . اذه ين اوفلتخا دقو ، وهسلا يتدجس دجسف اسمخ رهظلا
 { روث وبأو يرهزلاو حابر يبأ نب ءاطعو يرصبلا نسحلاو ةمقلع مهنم ثيدحلا اذه

 ىلص اذإو ، اهدعب نيتعكرو رهظلا هتالص نوكتف اهيلإ ديزي نا وهو : ناث لوق هيفو

 وهو وهسلا يتدجس دجسو ، اعوطت نيتعكر نوكيف ةعكر ىلص اثالث حبصلا
 اسمخ رهظلا ىلص اذإ : نايلس يبأ نب دامح هلاق : ثلاث لوق هيفو ، سلاج

 نايفس لاقو { ةالصلا فناتسيو ملسي مث ةسداسلا ديزي هنإف ث ةعبارلا يف سلب ملو
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 مث ةسداسلا ديزي هناف ، ةعبارلا يف سلب ملو اسمخ رهظلا ىلص نميف يروثلا

 ملو .اسمخ رهظلا لص نميف يروثلا نايفس لاقو © ةالصلا فنأتسيو . ملسي

 . ديعي نأ يلإ بحأ ةعبارلا يف سلبجي

 مث ىرخأ ةعكر اهيلا فيضي دهشتلا ردق ةعبارلا يف دعق نا نامعنلا لاقو

 . ملسي مث دهشتي مث وهسلا يتدجس دجسي مث ملسي مث دهشتي

 ةعكر داز اذإ هنأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يناعم دنع مهنم رسف نم كلذ رسفو ث ةدساف هتالصف © هتالص يف ادمعتم وأ ايسان

 يف ةمات ةعكر داز اذإ هنا ، ليوأتلا يف جرخي امم ث هللا ءاش ام الإ مهلوق نم قافتالا

 مامت دعب نم داز نإف ، هتالص تدسف اهمامت قحتسي اهنم لصف ريغ ىلع هتالص طسو

 دعقي ملو { رهظلا يف ةسماخلا داز هنا ول كلذ نمو . ةدايزلا هرضت الف هتالص

 { اهمتأ اذإ هللا ءاش ام الإ ، قافتالا يناعمب هتالص هب دسفت ام عضوم اذهف ث ةعبارلل

 هتالص دسفت مل نيتعكر وأ ةعكر دازف ، ايسان ماق مث دهشتف ةعبارلل دعق هنا ولو

 ايسان ماق مث دهشتف ةعبارلل دعق هنأ ولو ، اهمتا اذإ { هئلا ءاش ام الإ قافتالا يناعمب

 تمت دق هتالص نأل ؛ لوقلا اذه ىنعم يف 5 هتالص دسفت مل نيتعكر وأ ةعكر دازف

 ىلع ةسماخلا ةعكرلا هذه داز ول هنا : موق يناعم ضعب يفو ، دهشت نيح

 دهشتيو © دعقي عجري نا هلف مالاب اهنم جرخي مل ايف ةعبارلل دعقي ملو © نايسنلا

 هذه يف عوكرلا ىلإ راص اذإ هنا : مهلوق ضعب يفو ، هيلع ءيش الو { مهولل دجسيو
 يف لصفلا اذه يف ةلأسملا هذه يف يدنع ىضتقيو 0 هتالص تدسف ةدئازلا ةعكرلا

 3 هريغ ىلإ هزواج وأ ، ادح يسن نميف ىلوألا ةلأسملا يف ىضتقي ام 0 ةعكرلا ةدايز

 ، رظنلا ىنعم ىلع اهرخآ وأ ةالصلا طسو يف ناك ءاوسف ث دوعقلا مهعم يسن امنإ اذه

 يف ةعبارلا داز اذإ © نيتعكرلاو ثالثلا يف اذه لثم ناك ام كلذكو ى 7" ىنعم ىلع

 داز اذإ كلذكو ث نيينعملا يف ةسماخلا ةدايز لثم وهف هدعي مل دوعقلا لبق ثالثلا

 فالتخالاو دحاو هيف ىنعملاف & هدعبو دوعقلا لبق رجفلا ةالص يف ةثلاثلا

 . دحاو هيف

 : ةفئاط تلاقف ايهاس اعبرأ برغملا ىلص نميف ملعلا لهأ فلتخا ؛ هنمو

 لاقو } دمحأو يعفاشلاو يرصبلا نسحلا لوق اذه & وهسلا يتدجس دجسي
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 ناتعكر نوكيف ، ةعكر اهيلإ يلصي : يعازوألا لاقو { هتالص يه : يرهزلا
 هذه يف باوجلا : ركب وبأ لاق . ةالصلا ديعي : نايلس يبأ نبا لاقو { اعوطت

 . وهسلل دجسيو هئزبت ةدحاو اسمخ ىلص يذلا يفو ةلاسملا

 ةدايزلا تناك نإف ، اذه ىنعم يف لوقلا ىضم دق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 لوق يف ةالصلا هب دسفت ام عضوم وهف . اهل دعقي نا ريغ نم ةثلاثلا يف ةعكرلل

 هنا ؛ يعمو & فالتخالا ىنعم هقحليف دهشتلاو دوعقلا دعب ناك اذإ امأو { انباحصأ

 اذإف ، دهشتيو دعقيف عجري نا ث ةعكرلا متي مل ام هل نا : مهلوق ىنعم نم تبث اذإ

 اولاق ام يدنع دعبي الو . دهشتلا عقوم عقو دقف ، دهشتو دعقو دوجسلاب ةعكرلا متأ

 تبث دق هنآل ؛ اصن نكي مل نإو © كلذ ليوأت يف ليق ام يناعم نم ، لصفلا اذه يف

 ةالصلا مامت ناك دقو ، عجري نأ هل ناك ةالصلا متي مل ام مهلوق نم لوألا ىنعملا يف

 لوألا يف ةالصلا تمت دقف © يناثلا دوجسلا انهاه ةعكرلا مامتو { ةمات ةعكر نم رثكأب

 عوجرلا هل ناك دهشتي مل ام هنا : لوقلا اذه ىنعم ىلع ناكف 2 نيتعكر ىلع

 . هتالص ىلإ

 كلذ يف فلتخي هنا يدنعف ض هتالص يف كشيف يلصي ىذلا يف لاقو : ةلأسم

 3 هيلع ءيش الو مهو هل ناك اذإ ، همهوو هنظ رثكأ ىلع يضمي هنا : لاق نم لاقف

 تقو ف ماد ام : لاق نم لاقو ث اثالث : لاق نم لاقو © ةرم لدبي : لاق نم لاقو

 هتالص نا هتين نوكتو نقيتسي ىتح تقولا تاف ولو : لاق نم لاقو ث ةالصلا

 . نهنم ةماتلا

 سيل نميف : لاق نم لاقف ، مهولاو نظلا ىوقأ يف لوألا لوقلا ين اوفلتخاو

 امنإو ، مهولا كلذ يف مهضراعيف ث ءايشالا نم ائيش نوجلاعي نيذلا ايندلا ءانبا نم
 نم لاقو 0 ايندلا يف ضرغ هل سيلو ث هتالص ىلع لبقي نمل كلذ امنإو ؤ مهولا كلذ

 . ءاوس كلذ لك : لاق

 أرقي دعق اذإف ، ةالصلا يف نوكي ؛ لجرلا نع ةيواعم ابأ تلأس : ةلأسم

 مث ، ملسي مث متي : لاق ؟ ةرخآلا مأ ىلوألا ةسلجلا يف وه فرعي مل . تايحتلا

 نم هنا هللا همحر ۔ شيرق نب ديعس مساقلا وبأ لاقو ، لبق يذ نم هتالص لبقتسي

 دعقي ةالص يف ةرخآلا مأ ىلوألا ةدعقلا هذه نا ردي ملو © تايحتلل دعق دقو . كش

» ١ »



 هللادبع وبأ لاق يلع نب ىسوم يأر نمو © ةالصلا نم يقب امب موقي هنا { نيترم اهيف
 . كلذ لف هنا : انهملا نب نايلس نب دمحم

 لبق ةرخآلا تايحتلا ىضق نا دعب { ةعكر يف كش اذإ يلصملا نعو : ةلأسم

 ملعي ىتح كش هيلع سيل : لاق نم لاق ، هيف فلتخي هنا يدنع : لاق © ميلستلا

 كشلاف ى ملس ولو : لاق نم لاقو ى ملسي مل ام هيلع لخدي : لاق نم لاقو 0 انيقي

 كش الف ةالصلا دح نم جرخ اذإف ، ةالصلا دح نم جرخي مل ام ، هيلع لخاد

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو { هيلع

 كشنف اهلدبأ مث { اهمتأ نأ دعب هتالص يف كش اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 اذإ : ليق دق هنا ؛ يعمف : لاق ؟ ةثلاث وأ ةيناث لدبي دوعي نأ هيلع له { ةيناث اهيف

 همزلتو { كشلا هقحلي ام عضوم يف & تاعكرلا يف هتالص مامت يف كشلا هيلع لخد

 سيلو © هنظ نسحأ ىلع ىضم الإو ، نقيتسا نإف © ةرم دوعي هنا : ليقف ةداعالا

 . اذه ىلع ةثلاث هيلع سيلو { ةيناث ديعي هنا : ليقو 0 ةيناث ديعي نأ هيلع

 . اهتقو ضقني مل ام ، لدبلا هيلعف اهمامت ىلع نقيتسي مل ام هنا : ضعب لاقو
 هئزبجت له ث ةمات اهنا هبلق نأمطاو . ةرم لوأ يف كشلا هيلع لخد نإف : تلق

 نمل كلذ ينبجعيو ، كلذ ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ لدبلا همزلي الو ، ةنانئمطالا

 اربدم ناك نم اماف ، ةضراعم كش ، كشلا هضراعي امتإو . هتالص ىلع البقم ناك

 . نيقيلا ىلع الإ اذه هل ينبجعي الف 0 اهريغب ماههالاب هتالص نع

 مايقلا لبق هقئالع يقلي نأ ءرملا ىلع بجاولا دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 رطاوخلا عطقنم 0 اهيلإ ةمهلا فورصم اهيلع & هحراوجب اهيلإ البقم نوكيل ؛ اهيلا
 نع اهس وأ اهيف كشف .0 اهب هانرمأ يتلا تافصلا هذهب اهيلإ ماق اذإف ث اهريغ نع

 هضرعتب جرح هيلع نكي مل © اهلامعأ نم هب الإ متت الو ، اهضرف نم نوكي امم اهضعب
 سيلام ادحأ هللا فلكي ملو هتقاط ب ؛ ىرحت اذإ اهنع وهسلل
 . هتردق يف

 نكي مل ولو © اهالص هنا هدنع ناك اذإ { هتالص نع فرصني نا يلصمللو

 ماقو © ملس مث © نيتعكر هباحصاب ىلص هنا ةل يبنلا نا يور امل . انقيتم
 لاقف ؟ تيسن مأ هللا لوسر اي ةالصلا ترصقا : نيديلا وذ هل لاقف { فرصنيل

 



 نكي مل كلذ لك نا ث ملعأ هللاو كلذب ينعي «نكي مل كلذ لك» : ةلي هللا لوسر

 . ترصق اهنا الو ٨ تيسن ينا ، يدنع

 . مهلأس نأ دعب هتالص ىلع ىنب هنا . انيفلاخم ضعب معزو

 دري نأ لبق 5 ازئاج ةالصلا يف مالكلا ناك تقو يف كلذ ناك : انباحصا لاقو
 نع فرصنا اذإ ؤ يلصملا نأ ىلع ةلالد ربخلا اذه ينفو ث ةالصلا ين مالكلا خسن

 ناك ولو ، هضرفل ايدؤم ناك { نيقيلا نم هدنع امل اهالص دق هنا ىلع هتالص

 ةي يبنلا ناك امل هنا : انباحصأ ضعب لاق ارك ، هيف كش ال نيقي نع الإ فرصني ال

 ناكولو ث نيقي ريغ نع فرصنا هنا { هباحصأ هربخأ ىتح ، نيتعكر نع فرصني

 ىلع لدي اذهو { هنيقي ليزيو ث هتالص ىلإ دوعيو ، مهقدصي مل نيقي نع فرصنا
 نأل ؛ هرطخ لجو . ربخلا اذه ةدئاف تمظع دقو ، تادابعلا باب ىف اذه زاوج

 سانلل زئاجف 0 اهنم غرف دق هنا هدنعو ث اهلمكي ملو ةالصلا نم جرخ 7 ةلي يبنلا
 "اوملعي مل ناو ، اولمكأ دق مهنا رهاظلا يف مهدنع ناك اذإ ، ضئارفلا نم اوجرخي نأ

 . بالقنالا هيلع زوجي ال انيقي ايلع كلذب

 هنأل ؛ اهلوأ نم ةالصلا داعأ . حاتتفالا ةريبكت نع اهس نمو ؛ باتكلا نمو

 © اهب تأي مل هنا لصألاف { اهربكي مل مأ اهربكا { ردي ملف كش نمو { اهيف لدب ال

 «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت» : ةيم يبنلا لاقو ، نيقيب الإ اهضرف نم جرخي الف

 انباحصأ رثكأ بهذ دقو ث مارحإلاب الإ هريغو مالكلا نم اللحم ناك ام اهيف مرحي الو
 اذإ ، هدعي مل هعضوم يلصملا زواج اذإ ةالصلا يف وه امم ، اهريغو مارحإلا ةريبكت نا

 رئاسو ث مارحالا ةريبكت نيب قرف نم لوق راتخن نحنو 0 هيلإ عجري الو ، هيف كش
 نأ ىرت الأ ، مارحالا ةريبكتك ، ضرفب سيل كلذ نأل ؛ ، ةالصلا ين يذلا ريبكتلا

 ركذ ولو © ةمألا عامجال ةدساف هتالص تناك اهيسن وأ يلصملا اهكرت ول مارحالا ةريبكت

 ىلع فالخلا لهأ لاق ىتح ربك ولو ، دسفت ال هتالص نا ريبكتلا نم اهريغ يسن هنا

 . ةيضام هتالص نإف كلذ كرتل دمعت ول هنا انباحصأ"

 ائيش رخأ وأ هتقو لبق ةالصلا ضئارف نم ائيش مدق نم لكو ؛ باتكلا نمو
 هيلع قسن مث ٠ لوألاب ىتاو داعو 0 هرخأ امو همدق ام لطب ، هعضوم نع اهنم

. هتالص تدسف كلذ لعفل دمعت ناو 5 يناثلاب



 مث يسن ام لعف ىلإ داع ، ءيش لبق ائيش مدق ىتح اهس نمو ؛ باتكلا نفو
 . لطاب هلعف ناك يذلاو هدعب ىذلا لعف

 { تايحتلل دعق نأ دعب ةدجس يف مهو لجر نع لئسو ؛ باتكلا ريغ نمو
 يف لخدي مل ام كلذ هل نا ؛ يعم : لاق ؟ اهدجسي نأ هل له . اهدجسي مل هنا

 © كشلا هبلغ مث ؤ تايحتلا ةءارق يف لخد دق ناك نإف : هل تلق . تايحتلا ةءارق

 ةءارق يف لخد نإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص هيلع دسفت له 0 اهدجسف داعف

 هنأل ؛ كلذ ريغ ملعأ الو . ةداعالا هيلعف نيتدجسلا ماكحا يف كاش وهو & تايحتلا

 يف لخد دق ناك نإو ، بير الو كش الب هماكحإ دعب الإ دحلا زوابجي نأ هل نكي مل
 هنا ؛ يدنعف 0 كلذ دعب دجسف داعف كش مث © نيقي ىلع وهو ، تايحتلا ةءارق

 هتالص نا : لاق نم لاقو { ةدساف هتالص نا : لاق نم لاقف . كلذ يف فلتخي
 نايسنلل عجري ايك هيلإ عجري ، نايسنلا لثم لوقلا اذه بحاص عم كشلاو ث ةمات

 .هركذاذإ

 نم لاقف ؟ ةدحاو ةدجس دجس هنا 5 ماق ام دعب نم مهوت لجر نعو : ةلأسم

 3 هتالص ىضق اذإف أ ىرخأ دجسيلف ى ةءارقلا يف لخدي مل دعب ناك اذإ : لاق

 . مهولا يتدجس دجسيلف

 ملف ، ةالصلا ىلإ ماق نمو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 اتدجس الو & ضقن هيلع سيلف ، ةعاسلا كلت هيف وه يذلا دحلا الإ اهنم ركذي

 اذإ انظفح كلذكو ث معن : هريغ لاق . هلقعب ةالصلا دودح ىلع ىتأ اذإ ؤ مهولا

 ةعكرلا يف هنا ، كلذ نيح يف هعم ناكو ض هتالص يف هتلفغو هنايسن نم يلصملا هبتنا

 وهف © يناثلا وأ لوألا دوعقلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةدجسلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا

 © كلذ ىلع نقيتسي نا الإ هيلع نكي مل ، كلذ دعب كشلا هضراع نإف ، كلذ ىلع
 ناكو 5 ءيش ىلع هيف دمتعي ال اهل هظفحو ث هتالص ظفح ىلإ ههابتنا نيح ناك نإو
 . هتالص يف كاشلا ىلع ام هيلعف ، كلذ نيح يف كشلا ىلع

 ناك اذإف & ةضراعم كشو . سابتل ا كش ؛ ناكش كشلاو ؛ هربغ نمو

 ةءارقلا يف هتالص نم ءيش يف كشلا هضراع مث 5 اهيلع البقم هتالصل اظفاح لجرلا
 ين ام قثو ام ىلع ضميلو كلذ ىلإ تفتلي الف ، ةعكر مك وأ ، دوجسلا وأ عوكرلا وأ
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 الغتشم لجرلا نوكي نأ ى سابتلالا كشو ث ةضراعملا كش اذهو { كلذ نم هسفن

 هيلع ضقني يذلا كلذف © ىلص ام ردي ملف كش اذإ كلذف 0 اهمومهو ايندلا ركذب

 . ةالصلا ديعيو هتالص

 © كشلا هضراعيف هتالص ىلع لبقم:وه نم نيب قرف دق ، معن : هريغ لاق

 تاضراعبب هسفن ضرعيو ث هتالص ظفح ىلع لابقالاب هسفن فرعي ال نم نيبو
 كلذ هانع نا : لاق دقو { ايندلا ءانبا نم كلذ ليق هنا ىتح . ايندلا لاغتشا
 : مهضعب لاقو { اهفنأتساف عجر مث ، ةالصلا متاف هنظ نسحأ ىلع ىضم ، كشلا

 . اهفنأتسيو اهعطقي

 لصف يف راص دقو © هنم جرخ دق لصف وأ ك دح يف كش لجر نعو : ةلأسم

 دسفت : ليق دقف ؟ هتالص متت له ث اطايتحا هيف كش يذلا كلذ ىلإ عجرف { رحآ
 طايتحالا ىلع عجر نا : ليق دقو ء دحلا ةزواجم دعب نم كشلا ىلإ عجر اذإ } هتالص

 يف كشف . هرثكا أرق دق دح يف كش ولو : تلق . هتالص مال كلذ هل زوجي هنا هنظل

 دقف ؟ هرخآ أرق دق هنا ملعي وهو أرقف 5 ةلوازم هفناتساف عجرف 3 هزخآ يف وهو هلوا

 3 دودحلا نم ادح أرقف دمعت هنا ولو : تلقو . نقيتسي مل ام كلذ هل زئاج : ليق

 اذإ امأف ؟ هتالص متت له ايسان وأ الهاج وأ ادمعتم رثكأ وأ نيترم ةملك وأ الصف وأ

 دمعتلا امأو ، متت هتالص نا وجراف ، زئاج كلذ نا نظي وأ { ايسان ، كلذ لعف
 . هديعي نا بحأف ، كلذل

 كش مث © لصفلاو ، دودحلا نم ائيش أرقيف { كشلا هينعي لجرو : ةلأسم

 ةمات ةعكر يف كش وأ : تلقو © هماكحأ ىل عجري : ليق دقف ؟ هرثكأ أرقي نأ لبق هيف

 ةالص لوا يف ائيش دعي ملو هنظ نسحأ ىلع ىضمف .7 ائيش تايحتلا نم أرقي نأ لبق

 نأ بحاو ، هيزبجي ال : ليقو ، كلذ هيزجي ليق دقف ؟ كلذ هيزبي له . اهالص

 . كشلا هضراعيو هتالص ىلع البقم ناك نا ث هيزجي

 ديلولا ابأو هريغ وأ دودوم ابأ تعمسو رثألا نمو © هريغ نمو : ةلأسم

 هنعل سيلبا لبق نم هداتعي ارمأ كلذ ناك نإف © هتالص يف كش نم نا : نالوقي

 ٠ كلت هتالص ىضق اذإ ىتح ، هنظ رثكأ ىلع ضميلف ايندلا لهأ نم ناك ناو ث هللا

 دعب نم اذه ث ديلولا يبأل كلذ تركذف ، ظفح نع الإ فرصني الو ، ةالصلا دعيلف

_ ١٤



 ىلع يضعي : لوقي لزانم ناك كلذك : لاق مث ، انعمس كلذك : لاقف 2 هتبتك ام

 ينبجعاو : لاق © هلاحظفحي نوكي نأ ىسعو : لاق ، اعفش متي ىتح { هنظ نسحأ

 . لزانم لوق

 ىتح هنظ رثكأ ىلع يضمي : لاق نم لاقو { هلك اذه ليق دق { معن : هريغ لاق

 نا الإ ، هنظ نسحأ ىلع اهمتي ىتح اهمزتلا دقو ، ةالصلا نم جرح ال هنأل ؛ متي

 نم لاقف طايتحالا ىلع هنظ نسحأ ىلع اهنم جرخ اذإف { اهنم جرخيو 0 ةمات نوكت

 نإو ، ىرخأ ةرم لدبي : لاق نم لاقو & كلذ ريغ هيلع سيل هتالص كلت نا : لاق

 مل نإف تقولا توف فخي مل ام لدبي : لاق نم لاقو ، هنظ نسحأ ىلع ىضمظفجي مل

 ، توفي ىتح تقولا ي ماد ام لدبي : لاق نم لاقو ، هنظ نسحأ ىلع ىضم نقيتسي

 3 نقيتسي مل ام لدبي لازي ال : لاق نم لاقو ، هنظ نسحا ىلع ىضم ظفحي مل نإف

 ةعكر يف كش اذإ اذه امنإو © نيقي ىلع الإ ةالصلا قرافي الو ، تقولا تاف ولو

 ين كش نم ةلزنمب وهف ، ةالصلا دودح نم دح يف كش اذإ : لاق نم لاقو ى ةمات

 زوجي ال ايك ، ةالصلا دودح نم ادح عدي نأ زوجي ال هنأل { ءاوس كلذ لكو © ةعكر

 . نيقي ىلع الإ 0 ةالصلا تاعكر نم ةعكر عدي نأ

 3 كشلاب ينعأ تنك : رفعج نب دمحم لاق ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ، ةبقع نب حاضولاو مكحلا نب نايلسو زرحم نب ديعسو بوبحم نب دمحم لأساف
 هيفرثك اذإف & ةمحل بلقلا امنإ : بوبحم نب دمحم لاقو ث ءاهقفلا نم مهريغو
 ةلزنمك ز اهجوم هسفنل فرعي ملف ، ناسنالا هيلع عطقنا هيلع رثكو & كشلا

 سيل ، كنم تجرخ اذإ ةملكلا نا : لوقي ناكو & تعيما رثكأ اهسم املك © ةمحللا

 5 عجرت الف تضم ةملك يه امنإو 0 اهفرعتف هنيب ىقبت الو ، اهرصبتف ةروص روصت
 . عجرت الو ضماو كتالص يف ددرتت الو

 هل تلقف تلعج امبر ءيشب يناتفا اذإف & زرحم نب ديعس لأسأ تنكو تلق

 { ءيشلا كلذ لح فيك فرعأ ىتح عنقأ الف ، كل لوقأ ام لبقا : يل لوقيف ؟ مل

 لخدي دوعيف ، تربخا نا ةفاخم كلذ فيك كربخأ مل امنإ : لوقيف ؟ مرح فيك وأ

 . رخآ اكش ۔ هللا هنعل _ ناطيشلا كل حتفيو { كشلا نم رخآ ىنعم كلذ يف كيلع

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر)
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 رطخ 0 ةعكر ىلص املف 5 اهدقتعاو ، رهظلا يلصي ماق لجر نعو : ةلأسم

 اهنا ركذ . ةثلاث ةعكر ىلص املف } رصعلا ةالص اهنا اهدقتعاف & رصعلا ةالص اهنا هلابب

 ۔ رهظلا ةالص ىلع يضمي ليق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص لاح نوكي ام رهظلا ةالص

 ليق © هتالص ءىدتبي هنا : لوقلا ضعب يفو ، لوقلا ىنعم يف اذه ىلع اهما اذإ متتو

 ةثلاثلا يف وهأ فرعي ملو ث اهيلع نقيتساو نيتعكر رهظلا ةالص نم ىلص نإف : هل
 { هتالص ءىدتبي هنا : لاق نم لاقف . كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةعبارلا وأ

 أرقت مث © ةعبارلا مأ ةثلاثلا يهأ فرعي مل يتلا ةعكرلا هذه متي : لاق نم لاقو

 دقو ، ملسيو تايحتلا أرقيو ةمات ةعكرب يتأيف موقي مث ، هلوسرو هدبع ىلإ تايحتلا

 ةعكر اهب ىتا دقف ةثلاثلا يه اهيف كش يتلا ةعكرلا تناك نإ هنأل ؛ هتالص تمت

 دعب نم اهب ىتأ يتلا ةعكرلا هذه هرضت مل ةعبارلا كلت تناك نإو © ةعبار

 . تايحتلا ةءارق

 ف مهو ث موق ىلإ ءاج لجرف : تلق ۔ رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 مايقلا ف مهكردأ كشف 0 يضقي ماق مامالا ملس الف ى ءيش اهنم هتاف دقو © ةالصلا

 رخا ىلإ يضقي : لاق ؟ ةرخآلا وأ ىلوألا ةدجسلا يف وأ دوجسلا يف وأ عوكرلا يف وأ

 : لاق نم لاقو ، نقيتسي ىتح ةالصلا ديعي ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . لوألا لوقلاب
 5 ةعكر هتتاف ناك نا هنأل ؛ نيتعكرلاب يتأي ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 ىتا دق ناك © ناتعكر هتتاف ناك نإو © هتالص مامت دعب ىرخأ ةعكر ةدايز هرضت الف

 ىلع الإ ، ةالصلاب يتأي ال : لاق نم لاقو ث ائيش هتالص يف دزي ملو { نيتعكرلاب

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) كشلا ىلع لمعلا عفني الو © نيقي

 © عمتسي اذهو ث ةروسلا رقي مامالا ماقف ، مامالا عم يلصي لجرو : ةلأسم

 نإ هنا : ليق امم هنا ؛ يعمف ؟ عنصي ام تلق مارحإلا ةريبكتو دمحلا ةءارق يف كش مث

 هنا ملعي ىتح هتالص ىلع يضمي نأ هل ناك ث مامالا ةءارقل اتصنم عمتسي ناك

 يف كش ولو : تلق . ةالصلا ي مامالا ةءارقل تصنم هنا هعم ناك اذإ © مرحي مل

 ليق هنا ؛ يعمف ؟ عنصي ام ملسي نأ لبق مامالا عم دعاق وهو تايحتلا

 . تايحتلا ديعي
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 هتالص يف كشلا هضراعي لجر يف۔ هللا همحر ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 هنا نئمطم هبلقو ، دح الو ك لصف لك الو 0 اهنم جرخ ةملك لك ظفحي ال ىتح

 جرخي هنا الإ ، دح لبق ادح الو ، لصف لبق الصف الو © ةملك لبق ةملك مدقي ال
 { دحلاو لصفلا كلذكو ، كش اهريغ لإ راص اذإف © اهلاق هنا نيقي ىلع ةملكلا نم

 مل ، هريغ ىلإ دحلا وأ لصفلاو ةملكلا نم جرخي نا دعب هظفح صن اذإ هنا الإ

 . هلاق هنأ نقيتس

 اماف & فالتخاب تفصو ام ىلع اذه يف ليق دقف ؛ هتالص ىف لوقأ ام : تلق

 ةملكلا نم عسوأ لصفلاو { نقيتسي ىتح هتالص متت ال هنا لوقلا رثكأ ليق دقف دحلا

 ين تنا تركذ ام ىلع كلذ عسي نأ وجراو ، لصفلا لثم يدنع كشلا عم ةملكلاو

 هغرف دق ، لصفلا وأ دحلا نم غرف اذإ ناك هنا ول كلذكو : تلقو ، هذه كتلأسم

 وضمو { دقتعا ناك دق هنا فرعف { دحلا يف راص نأ دعب كشلا هضراع مث

 . معنف ؟ كلذ هل زوجي له ث دعي ملو © هداقتعال

 دمحل ١ أرق ردي ملو 6 ةروسل ١ يف وهو ركذ هزا ولو : هل تلق 6 هريغ نمو

 كلذ ىلإ عجري ال هنا ؛ اذه يف باوجلاف ؟ دمحلا أرقيف عجري نأ هيلع له ش ال مأ

 . يلإ بحأ لوألاو ةءارقلا نم جرخي مل ام عجري نأ هيلع : ليدقو & نقيتسي ىتح

 ؛ ردي ملو ةالصلا نم ةعبارلا ةعكرلا يف كش نم نع ث ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 أرقيف دعقي هنا لوقي اضعب نا ؛ يعم : لاق ؟ عنصي فيك ةثلاثلا مأ ةعبارلا هذهأ

 ةرم تايحتلا أرقي دعقي مث ةعكرب يتأي موقي مث ، (هلوسرو هدبع ادمحم) ىلإ تايحتلا
 . يدنع لوقلا اذه ىلع هتالص تم دقو 5 ةثلاث

 كلذ نا نظ اذإ هتالص متت له 7 ةثلاث ةرم تايحتلا أرقي مل نإف : هل تلق
 . تايحتلاب الإ ةعبارلا هل متت ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ هل زئاج

 ةالصلا نم ةيناثلا يهأ . ةعبارلا ةعكرلا يف هتالض يف كش نإف : هل تلق

 هدبع ىلإ تايحتلا أرقي دعقي ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ عنصي فيك ةعبارلا مأ

 هرضت مل تمت دق هتالص نكت نإف { تايحتلا رقيو نيتعكرب يتأي مث { هلوسرو
 . ةالصلا ديعي ليق هنا ؛ يعمو 4 تقمع دقف ةصقان نكت نإو . يدنع ةدايزلا
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 لجر يف افلتخا حون ابأو ةديبع ابأ نا ، دايز وبأ انربخا ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 لبقتسيو اهلمي : حون وبأ لاق ؟ ىلص مك يردي الف هتالص هيلع طلتختف ، يلصي
 35 ىرخأ ةالص لبقتسي مث © هنظ نسحا ىلع يض : ةديبع وبأ لاق . ىرخأ ةالص

 دقو : لاق هريغ نمو ، ذخان حون يبأ يأرب : رثؤملا وبأ لاق & ىلص يتلاب دتعي الو

 ىلع يضمي : لاق نم لاقو 0 ايهنع ملسي نيتعكر متي ىتح هنظ نسحأ ىلع يضمي ليق

 . هتالص ةداعإ هيلع سيل ناو ، كلذ ريغ هيلع سيلو 9 هتالص متي ىتح همهو ىوقأ

 5 هتالص يف كشي لجرلا ناك اذإ : لاق هيبأ نع ريشب ينربخأ ؛ هريغ نمو

 نب دمحم لاق هريغ نمو . ةعبارلا يف هنظ نسحأ ىلع ىضم مث { تارم ثالث ىلص
 دق اهار ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم يلع ابأ نا ، دمحم تنب ةديبع يل تلاق : رفعج

 امنا : اهل لاقف © لدبلا يف تكش مث ى اهتلدبأف اهتالص يف تكشو ةمتعلا تلص

 ۔ هللا هنعل - ناطيشلا نم كلذ ناف اضيأ تككش نإف { ةدحاو ةرم كشلا نم لدبلا

 يعم يذلاف ، يلصأ انآو لدبلا يف تككش دق ينإف : تلاق . اهنيلدبت يعجرت الن

 ملف : تلاق ، ناطيشلا نم كلذ نإف { يمانو اهيعد لاق ، اهلصأ مل ينأ ةعاسلا

 . ينع كشلا بهذف تمو هيأرب اهلصأ

 ذخأي نأ & كشلاب ىلتبي يذلا يف ينبجعيو : لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . هتالص ىلع لبقيو كشلا عفد ىلع كلذب ىوقيل نيملسملا نم ليواقألا صخرأب

 يذلا يف هنع يظفح يفاضيأ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاقو { باتكلا نمو

 حيبستو { ةءارق نم اهيف امو ، هنالص عيمجب رهجي نأ هل زوجي هنا 2 ةالصلا ين كشي

 هتجاح لاحل هتالص متأ دق هنا هملعيو هيلع ظفحي يذلا كلذ عمسي ىتح & تايحتلاو

 هنع تظفح نإف 0 ةقثلا دحاولا هتالص ىلصملا ىلع ظفحي نأ زوجي : لاقو & كلذ ىلإ

 . هب ذخؤيو اهلوق لبقيف 5 ةقث ةكولمم ةمأ هتالص

 ةدجسلا اهنا ةرخآلا ةدجسلا ين هدوجس يف مامإ وهو كش نإف : تلق

 ملعي نأ الب قفرب موقي نأ هل زوبي لهو ، كشلا ىلع سانلا لمحي نا هركف ، ىلوألا
 موقيو سانلاب هدوجس ىلإ عجري مث ، هدحو ىرخأ ةدجس دجسف هفلخ نيذلا
 نمو ، كلذ هل زوبي & معن : لاق ؤ ةدجسلا هذهب هسفنل طاتحا دق نوكيو 0 ةريبكتب

 ملعو هفلخ ناك نمن {، ةدجس داز هتدجس يف كش نا : حبسملا نب دمحم لاق هريغ
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 هدنع دجس نيتدجس دجس هنا نقيتسي مل نمو ث ةدجس دزي مل نيتدجس دجس هنا
 نم ناخ دق نوكيف 3 ارس هتالص ىن ائيش لعفي نأ هل يغبني الو . اعيمج مهتالص تمت

 ٥ نيتدجس دجس هنا نقيتسي ملو ، كش مث دجس نم لكو . (عجر) هفلخ
 دقو ، رثكألا وهو : هريغ لاق ©، نيتدجس دجس هنا نقيتسي ىتح دجسي عجريلف

 .هتالص داعأ . كلذ يف كش اذإ : ليق

 عجري الف { ةالصلا يف هنم جرخ اذإ ، دحلا امأو : هريغ لاق : ةلأسم ؛ هنمو

 - هللا همحر _ يلع نب ىسوم نع ةقثلا انل ظفح كلذكو ، نقيتسي ىتح ، كشلاب هيلإ
 مث ؤ يناثلا دحلا يف راصو ث ةالصلا دودح نم دح نم يلصملا جرخ املك : لاق هنا

 ىتح هيلإ عجري الو هتالص يف يضميف ث هنم جرخ يذلا كلذ مكحي مل هنا كش
 . نقيتسي ىتح عجري : ليق دقو : هريغ لاق ز نقيتسي

 يلصي مامإ نع هتلأسو ، بسحأ ايف ةكرب نب دمحم نب هللادبع نعو : ةلأسم

 © ةروسلا آرقي نأ لبق ةعكرلا يف وهو ، باتكلا ةحتاف لوأب ءىدتبي مل هنا كشف موقب

 لاقف نيلوق ىلع كلذ ىف انباحصأ فلتخا : لاق & باتكلا ةحتاف ضعبب أدتبا هنا نظف

 اذإ : موق لاقو ، اهريغ ىلإ اهزواجي مل ام & باتكلا ةحتافب ءىدتبيف عجري : مهضعب

 لاق وأ ، اهممتي نأ لبقو ، اهرخآ ىلإ غلب دقو © اهلوأ يف كش وأ { اهنم ائيش زواج
 ؟ لوألا لوقلا اذه بحاص ةجح ايف : تلق ، كشلا ىلإ عجري الف نيلاضلا الو

 5 هريغ ىلإ جرخي ال هناو ، همكحي ىتح هزوابي ال & دح باتكلا ةحتاف نا هدنع لاق

 . هيف كاش وهو

 اهضعب آلإ لصي مل اولاق : لاق ؟ يناثلا لوقلا باحصأ ةجحف : تلقو
 اذإ مهنا سانلا نم رجت مل ةداعلا نا اولاقو : لاق ى اهلوأب أدتبا دقو الإ ، اهرخا ىلإ وأ

 ترج دق ةداعلا تناك اذإو : لاق & باتكلا ةحتاف طسو نم ءىدتبي ةالصلا ىلإ اوماق

 يه يتلا ةداعلا عفدي مكح كشلل نكي مل ث مهوتو يلصملا هيف كش ام فالخب

 . نيقيلا لثم
 ةءارق يف كش نميف ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو ، باتكلا نمو : ةلأسم

 هتالص يف ضميلف . اهيف ناك هنا نقيتسا نا : لاق 5 اهنم غرف نأ دعب باتكلا ةحتاف

 يف كش وأ ، عوكرلا ىلإ ريصي نا دعب ةءارقلا يف كش يذلا كلذكو ، عجري الو

 . نقيتسي ىتح عجري الف { دوجسلا ىلإ راص نآ دعب عوكرلا
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 ؟ مرجي مل هنا كش مث ، دمحلا ةءارق يف لخد © لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 © هتالص ىلع يضمي : لاق نم لاق { انباحصأ كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعم : لاق
 نأ هيلع نا : لاق نم لاقو ، دح ىلإ دح نم جرخ دق ناك اذإ ، عجري نأ هيلع سيلو

 ملعلاب الإ نوكت ال ةالصلا نأل { كشلا هقحلي وهف © ةالصلا ين ماد ام مرحي عجري

 . مهلوق نم رئاسلا انباحصأ لوق يف رثكألا وه ىلوألا نا & يعمو ، ظفحلاو

 8 باتكلا ةحتاف ةءارق يف لخد دق ناك دقو ، مرحأف عجر نإف : هل تلق

 { مارحإلا ىلإ عجر اذإ هنا ؛ يعم : لاق . هنم جرخ نأ دعب دح ىلإ دح نم عجري وأ

 لوأ لإ عجر دق هنأل ؛ كلذ هل زوجيو © هيلع داسف الف { ةءارقلا يف لخد نأ دعب نم

 ىلع هتالص تدسف دقف ، كشلا ىلع دح ىلإ دح نم عجر نإ امأو ، ةالصلا

 . لوقلا اذه

 عفر اذإ يلصملا نع ۔ هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 ةءارق يف كش مث ، لقي مل وأ ، هدمح نمل هللا عمس : لاقو ، عوكرلا نم هسأر

 : لاق ؟ ةمات هتالص ىرت له 0 هتالص ىضقو . ةيناث عكرو اهأرق عجرف { ةروسلا

 ىلإ هنم جرخ دق دح ىلإ كشلا ىلع عجر اذإ © ةضقتنم هتالص نا ليق دق هنا ؛ يعم

 . هنم هكرت هل زوجي ال ام كرت وأ هكرت هنا نقيتسي ىتح هريغ

 أرقي مل هنا © عوكرلل هطاطحنا يف ذخأ نيح يف كش هنا ولف : هل تلق

 يف هنا ، يل عقي ام بسح ىلعف : لاق ؟ اهأرقي عجري نأ هل وأ هيلع له { ةروس

 رايخلا هل نا : ليق دق هنا ؛ يعمو ، هيلعو كلذ هل نا اعكار وتسي مل ام لوقلا ضعب

 ذخأو ث هيف وه يذلا دحلا نم جرخ اذإ هنا : ليق دق هنا وجراو ث اعكار وتسي مل ام

 هذخاف اذه تبث اذإف ڵ كشلا ىلإ عجري نأ هل الو { هيلع سيل هنا كش مث ز هريغ يف

 نم هنأل ؛ عوكرلل هطاطحنا مايقلا نم هجورخو يدنع هطاطحنا يأ ز عوكرلا يف

 . مايقلا لمع نم سيل عوكرلا لمع
 ةءارق يف كش مث ز ائيش حبسي مل وأ ، حبسو اعكار ىوتسا هنا ولف : هل تلق

 أرقي عجري نا ، هدمح نمل هللا عمس لقي مل ام ، فالتخالا هقحلي له ث ةروسلا

 مل دحلا نم جرخ اذإ هنا لوقي نم لوق بسح ىلع هنا ؛ يعم : لاق ؟ ال مأ ةروسلا

 يف يل نيبي الو ث هيف كش يذلا دحلا نم جرخ دق اذهف ث هيلإ عجري نا هيلع نكي

 . دحلا نم جورخلا ليبس ىلع ىنعملا اذه ىلع فالتخا كلذ
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 ١ اثلا ب ايل ٣

 نايسنلاو كشلا ىلع ةالصلا ين ةدايزلا

 متت له ث نايسنلا ىلع ةمات ةعكر هتالص يف يلصملا داز نإ تيأرأ : تلق
 كلذ ناك ولف ث ةمات اهنا : لاق نم لاقف & فالتخاب كلذ يف ليق دق : لاق ؟ هتالص

 ةدايز ال تقؤم ضرف ةالصلا نأل ؛ ةضقتنم اهنا : لاق نم لاقو { ةالصلا طسو ىف

 . ناصقن الو هيف

 يرحتلا ليبس ىلع ةعكر اهيف داز نا ث مالاب لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 لهأ نم هلاق نم كلذ لاق هنا ؛ يعم : لاق ؟ نايسنلا لثم نوكي له ، كشلا دنع

 لاقو ، دشأ وهو نايسنلاك سيل هنا : لاق نم لاقو & مهبهاذم نم جرخي ايف © ملعلا

 {. ايسان ناك ولو ث هتالص تدسف 0 ةالصلا طسو ىف ادحاو ادح داز ولو : لاق نم

 يف ملعن الو { اهمامت لبق ناك اذإ & هتالص تدسف ادمعتم ادح داز اذإ امأو

 . افالتخا كلذ

 ىلع ابأ تلأس ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ىضق نأ دعب نم .0 ةمات ةعكر هتالص يف داز لجر نع ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم

 سأب الو ، ةمات هتالص : لاق ؟ هتالص لمكي مل هنا نظو ث ةرخآلا تايحتلا

 ةمات ةعكر داز نم لوقأ انأو هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاق . تمت دق هتالص نأل ؛ هيلع

 اذإ ىتح يلصي لجر لثم ، دسفت هتالص نإف اهلمكي نأ لبق هتالص نم عضوم يف

 { ةمات ةعكر دازف ةرخآلا تايحتلا أرقي دعقي ملو ماق 2 ةرخآلا ةدعقلا عضوم يف ناك

 لاق ، هتالص دسفت يدنع اذهف { هلمكي مل ءيش هيلع يقب دقو 0 اهداز دق اذهف

 . ةمات هتالص نا ملعلا لهأ نم ظفح دقو : هريغ

_ ٢١





 ثلاثلا بابلا

 ةيناثلا ةعكرلا ىف هنا كش ىذلا ىف

 لعفي فيك ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ

 رصعلا وأ رهظلا ةالص يلصي لجرلا يف ديعس وبأ © هنا يدنع هنع تظفحو

 اهنا © ةثلاثلا ةعكرلا ىلإ ىلوألا تايحتلا نم موقي نأ دعب كشف ث ةرخآلا ءاشعلا وأ

 ةلأسملا هذه يف باجاف ي نيتلوألا نيتعكرلا ىلع نقيتسا دقو © ةعبارلا وأ ةثلاثلا يه

 نم لاقو & كلذ بجي هتيأرو { هتالص أدبي هنا اهدحا : ليواقأ ةثالثب هلوق ىنعم ىلع

 هدبع ىلإ تايحتلا أرقي ةثلاثلا وأ ةعبارلا اهنا اهيف كش يتلا ةعكرلا نم دعقي : لاق

 3 هذهب تمت دقف ةصقان هتالص تناك نإف { ىخأ ةعكرب يتأي موقي مث ؤ هلوسرو

 كشو 0 نيتلوألا نيتعكرلا ىلع نقيتسا اذإ هنإ : لاق نم لاقو { ءيش هرضي ملف الإو
 وه يتلا ةعكرلا يف كش اذإ { تاعكر عبرأ ىلع نقيتسي ىتح يلصي هنا ، نيترخآلا ف

 . تاعكر عبرا ىلع نقيتسي ىتح ىرخأ ةعكر ديزيف ث ةثلاثلا وأ ةعبارلا اهنا اهيف
 هنا هدوعق يف يلصملا كش اذإو ۔ هللا همحر _ دمحم يبأ عماج نم : ةلأسم

 : يلع نب ىسوم لاقو ، نيقي ىلع نوكيل ، ىرخأ ةدجس داز نيتنثا وأ ةدحاو دجس

 ىلع نوكيل اهيف امب ةعكرب يتأي دوعقلا يف وهو ث اعبرأ وأ اثالث ىلص هنا كش اذإ
 يقب ناك هنأل ؛ ةسماخلا ةعكرلا كلت هرضت مل اعبرا ىلص دق ناك نإو : لاق ، نيقي

 ضعب لاقو ، هتالص تمتو ةعكرلاب ىتأ دقف ةثلاثلل دعق دق ناك نإو ى ميلستلا هيلع

 { هنيقي ىلع ىنبو هيف كش ام ىقلا ح عبرأ وأ تاعكر ثالث يف كش اذإ ث انيفلاخ

 دق انباحصأ نأل ؛ مهلوق ىنعم ربتعي نأ بحنف 0 ةلي يبنلا نع اربخ كلذ يف اوورو

_ ٢٢٣ _



 ريغ ىلع عوكرل ا ددع يف يلع نب ىسوم مهقرافو ؤ دوجسلاب لوقلا اذه لمهأ اوقفاو

 . هلوق نم هانركذ يذلا فصولا

 ةثلاثلا ةعكرلا هذه كشف © ةرخآلا تايحتلا ةءارق يف نوكي نم نعو : ةلأسم

 أرقيو ىرخأ ةعكرب يتأي نأ هيلع له : تلق 7 ةءارقلا يف ذخأ دقو © ةعبارلا وأ

 ةءارق دعب ةعكرب يتأي نأ هل نا : ليق دق هنا ؛ يعمف ؟ تارم ثالث تايحتلا

 هرضي الو ، ةعكرلا مامت دعب تايحتلا أرقيو ، (هلوسرو هدبع ادمحم) ىلإ تايحتلا
 : تلقو ث هتالص ديعيو كلذ هل سيل : ليق دق هنا ؛ يعمو . هلوق ىنعم ىلع كلذ

 ىلع ؛ يعمف ؟ هتالص متت له كلذل دمعتو { ةثلاث ةرم تايحتلا أرقي نأ لهج نا

 © تايحتلا كرت اذإ ةعكرلاب الإ هتالص مامت حصي ال هنا ، كلذب لاق نم لوق ىنعم
 . دمعت وأ لهجب كرت اذإ يدنع كلذ زوجي الو ، تايحتلاب الإ ةعكرلا زوبحت الف

 اذإ هنا ، هللادبع ابأ بسحأ هنع انأ تظفحو { رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 يه ةعكرلا كلت ردي ملف { هتالص يف كش ةرخآلا ةدجسلا نم دعق الف يلصملا ىلص

 دعقيو ةمات ةعكرب يتأيف موقي مث { تايحتلا أرقيف دعقيف : لاق ؟ ةثلاثلا مأ ةعبارلا

 هذه هرضت مل ىلوألا تايحتلا ةءارق دنع تمت دق هتالص تناك نإف & تايحتلا أرقيو

 هذهب اهمامتإ امنإو & تمت دق نكت مل ةالصلا تناك نإو ث ةالصلا ءاضقنا دعب ةعكرلا

 © هنم ةطاحتسا يهو اهاتأ يتلا ىلوألا تايحتلا كلت هرضت مل ث ةرخآلا ةعكرلا

 . تاولصلا لك ف زئاج يدنع كلذكو

 كش ام عيمج ين ءادتبالاب هتالص ديعي ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 .اذه نم هيف

 لثم تاعكر ثالثلا ةالصلا نم نوكي ايف اذه ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 ةعكرب ىتا نيتعكر يف كش اذإ عب رألا يفو { ةعكر يف كش اذإ © رتولاو برغملا ةالص

 اعبرأ وأ اثالث ردي مل اذإ : حبسملا نب دمحم لاقو . عبرألا يف نيتعكرو ثالثلا يف

 نم نا ، يلصوملا ركب يبأ نع ربخأ حاضو نأل ؛ هريغ نع كل نكلو ث هتالص داعأ

 ةالصلاو © اسمخ ىلص هنأكف 5 ةعكر هتايحت دعب داز نمف ث اهداعأ هتالص يف ةعكر داز

 . كلذ ريغ ريشب نع ينربخأ دقو & ناصقن الو اهيف ةدايز ال هللا اهضرف ايك عبرأ

 زاجأ نم زاج ام لصا هنا ، ملعلا لهأ نم ظفح نم ظفح دقو : هريغ لاق

_ ٢٤ _



 ىلع هتالص دسفت ال ايك ، ةطاحتسالا ىلع هتالص دسفت ال : لاق هنا 0 اذه
 مل ام اهيف داز ولو }© هتالص دسفت مل { ةمات ةعكر هتالص ىف دزي مل اذإف © نايسنلا

 هرضت مل نايسنلا ىلع كلذ نود داز نمف { اهدوجسو اهعوكرو اهمايقب ةمات ةعكر دزي

 ذنم ديري امثإ ناك اذإف نايسنلا يف زوجي ام هل زوجي ةطاحتسالا ىلعف ، ةدايزلا كلت

 اذه ىلعف ث ةمات هتالصف ى ةماتلا ةعكرلا نود ام ةطاحتسالا ىلع كشلا ىلع لخد

 ةعسلا ضعب هيفو ، بهذملا لصأ ى عساو اذهو ، كلذ زاجأ نم زاجأ لوقلا

 امات ادح داز نإف { امات ادح ةالصلا يف ديزي نأ هل زوب : لاق نم لاقو ، صيخرتلاو

 ةثلاثلا هذهأ كش اذإ امأ { هتالص دسفت اذهف { ةالصلا نم هيف ناك ام ريغ ةالصلا ىف

 هتالص يف دح ةدايز نم دب ال هنأل ؛ هتالص ءىدتبي اذه : لاق نم لاقف ى ةعبارلا وأ

 & ىرخأ ةعكرب ىتأف ماق مث تايحتلاب ىتأف دعق اذإ هنأل ؛ كلذ يف هنم طايتحالا ىلع

 هتالص ىف داز دقف . ةثلاثلا تناك نإو ث ةالصلاب ىتأ دقف ةعكرلا كلت تناك نإف

 © ةمات ةعكر دزي مل ام هنا : ليق يذلا لوقلا ىلع زئاج وهف تايحتلا وهو ، ادح

 . هللا ءاش نإ باوص كلذ لكو ض زوجي ال هنا رخآلا لوقلا ىلعو

 دودح نم دح يف كش نميف انباحصأ فلتخا : دمحم وبأ لاق ؛ ةلأسم

 هنم جرخ دق دح ىلإ عجري ال : مهضعب لاقف ض هريغ ىلإ هزواج دق وهو 0 ةالصلا

 هيلعف اهرخا ىلإ راص دقو كش ولو : نورخا لاقو ث هتالص ىلع يضميو ، كشلاب

 مل نم لوق ىلعف : تلق 0 اهئادأ نم نيقيب الإ جرخي الو ، الواب ادبي نأ
 دوجسلل طحنا دقو ، عوكرلا نم ءيش يف كش نميف هلوق ام ، ضقنلا ري

 ىوتساو عوكرلا لمكأ اذإ : مهضعب لاق { كلذ ي اوفلتخا : لاق ؟ لعفي ام

 © عوكرلا دح يف وه : نورخآ لاقو ، دوجسلا دح يف راصو هنم جرخ املف 5 امئاق
. ضرالا ىلع هتهبج عقت مل ام





 عبارلا بابلا

 ءوضو ريغ ىلع هنأ ىلع ةالصلا ىف لخد اذإ يلصملا ىف

 . اهيف لخد نأ لعب اهمتأو . بتج هنأ و ا

 ءىضوتم هنا هدنع حص مث

 © سجن هناو ، رهاط ريغ هبوث نأ ركذ مث © ةالصلا يف لخد لجر يف ليقو
 هل نيبت مث ، كلذ ىلع هتالص ىلع ىضمف & ءوضو ريغ ىلع هنأ وأ بنج هنا ركذ وأ

 . كلذ يف فلتخا دقف ث هبوث لسغ هنا وأ ، أضوت هنا وأ ك لستغا هنا كلذ دعب

 لاقو 0 كلذ عيمج يف ةمات هتالص : لاق نم لاقو ث هتالص دسفت : لاق نم لاقف

 بوثلا ي متت : لاق نم لاقو ©، ءوضولا يف متت الو بودلا يف متت : مهضعب

 كلذك وهو كلذ ىلع ةالصلا أدتبإ نإ : لاق نم لاقو . ةبانجلا يف متت الو ، ءوضولاو

 اهمامتو ةالصلا ضقن يف فالتخالاو { امثإ دشأ ءادتبالاو هلعل : فيضملا لاقو اضيأ

 مث { ايسان كلذ دحأ ىلع ىلص ول ليق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق 5 هللا ءاش نإ كلذك
 ةرافكلا هيلعف الإو داعأ نإف © ةداعالا هيلعف { كلذ ىلع ىلص دق هنا تقولا يف ملع

 ريغ ىلع وأ ابنج يلصملا نإ : لاق نم لاقو . هلهج هعسي الو ، تقولا تاف اذإ

 ةرافك الف 0 هندب وأ هبوث يف ةساجنب ىلص امنإ ناك نإو .ث ةرافكلا هيلعف { ءوضو

 . كلذ نم ءيش ىن هيلع ةرافك ال ليقو 5 هيلع

_ ٢٧ _





 سم اخلا ب ايل ١

 هتالص هب عطقي نأ ىلصملل زوجي ىذلا رذعلا ف

 رطملا نم هتالص عطقي نأ يلصملل زوجي : اضيأ ليقو © رفعج نبا باتك نم

 { هماعط لكأت ةباد فرصي وأ ث رفسلا يف رفنت هل ةباد وأ ك ررضلا هنم فاخي يذلا

 نإف ©} ءايشألا نم اذه هبشي امو ض هيف كلهي ءيش ف عقي نأ هيلع فاخي يبصل وأ

 . دعب نم ةالصلا فنأتسي مث © كلذل هتالص عطقي يلصملا

 عقو يبصل . يلع نب ىسوم فلخ ةالصلا ف نحنو ،© حئاص حاصو : ةلأسم

 ‘ رئبلا ىلع فقو ىتح هعم نمو وه لبقأو .ه ةالصلا عطقف 6 دجسملا دنع رئب ف

 . مالغلا جرخأو

 . تقولا توف فخ مل اذإ كلذو ةالصلا لبقتسيو . معن : لاق ى هربغ نمو

 رئب ف يبص عقوو © ةالصلا تقو رضح لجر نعو 0 هربغ نمو : ةلأسم

 تقو تاف ولو . يبصلا يجنيو ةالصلا عدي نأ هل له {، هيف كلهم ءيش ف طقس وأ

 { تفصو ام ىلعف ؟ يبصلا ىلع فاخ ولو { ةالصلا عدي نأ هيلع سيل وأ ؟ ةالصلا

 © ةالصلا تقو تاف ولو ةالصلا عديو ، كالهلا هيف هيلع فاخي امم هيجني نأ هل معنف

 . كلذ ىلع ردق نإ هنكمأ فيك يلصيو

 تعقو ولو ، فرصني ال هنا يلصملا نع ، ناليغ نب مشاه ينثدحو : ةلأسم

 . كلذ عمس هنأ مشاه معزو ٠ ثرحلا ف منغلا

 © رذع نم الإ هتالص عطقي نأ يلصملل سيلو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . «ايحر مكب ناك ها نا ؤ { مكلامعأ اولطبت الو » : ىلاعت هللا لاق

_ ٢٩



 هدلاو هرمأيو © ةالصلا يف لخدي لجرلا يف لوقت ام رثألا _ نم : ةلأسم

 له . ايندلا ضارعأ نم ءيش وأ اهطبر وأ ةباد قوس لثم . ايندلا لايعأ نم ءيشب
 هتالص يضقي © كلذ هيلع سيل © ال : لاق ؟ هدلاو رمأل يضميو هتالص عطقي نأ هل

 دق يهو . رمأب اهجوز اهرمأ اذإ ةجوزلا كلذك : تلق 0 هدلاو رمأل يضمي مث
 . معن : لاق ؟ ةالصلل تمرحأ

 يف لخد دقو . رمأب هديس هرمأ اذإ دبعلا يف لوقت ايف هل تلق ؛ هنم : ةلأسم

 نأ هيلعأ ث ةالصلا كرداو هتجاح هديسل ىضق هتالص عطقنا تقو يف وهو ةالصلا

 . مرحي نأ دعب نم هتالص عطقي نأ هيلع ىري ملف ؟ مرحي نأ دعب نم هتالص عطقي

 فخ مل ام ، هديس عطيلف ةالصلا نم تقو ىلع ناك اذإف مرحي مل ام امأو : لاق

 . تقولا يف توفلا

 ، ركنم نع يهن وأ ، فورعمب رمأ يلصملل ضرع اذإ : لاق ؛ هنم : ةلأسم

 عطقي مل نإ توفي امم فورعملاب رمألا كلذ ناك نإف ؟ ةالصلل مرحأ دقو { توفي امم

 ىلإ عجرو فورعمب رمأو ركنملا كلذ ركنا © هتالص عطق تقو ناكو . هتالص

 فورعملاب رمألا ىلع ردقي نمم ناك اذإ هتالص عطقي هنإف { اتوف فخي ملو ، هتالص

 3 هتالص متي هنإف ، يلصي نأ لبق ، تقولا توف فاخي ناك نإو 5 ركنملا نع يهنلاو

 رمألا كلذ ناك نإو & كلذ دعب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع عجري مث

 ناك ولو ، كلذ ىلإ عجري مث هتالص متي هنإف ، هتالص متأ نإ © توفي سيل امم

. تقولا لوأ ف



 سد اسل ١ ب ابل ١

 هببسب ةالصلا عطق ز وبي ايف

 عطقي نأ هل له 0 مامال ا لخدو ث هدحو ةالصلا ي مرحأ اذإ لجرلا نع

 دعب نم ةالصلا يف لخد ناك نإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ال مأ مامالا عم يلصيو هتالص

 مامالا مرحي ملف ، كلذب ةعامجلل اعيضم نوكي ال ام 5 اهنم سيأ وأ ، ةعامجلا راظتنا
 ناك نإ ، اهعطقي نأ هل بحاو ز هتالص عطق هيلع يل نيبي الف { هتالص متي نأ لبق

 ليبس ىلع ناك نإف 0 نيتعكر نع ملسي الفن اهنم ىضم ام لعبيو & اعساو تقولا
 يف يلصي نأ هيلع نأ يعم ناك {© اهب فافختسالا ىلع اهكرت وأ ةعامجلا عييضت

 © نيتعكر ىلع هنع ملسي نوكي نأ تببحأ ىلص امو ، هبر رفغتسيو ؤ ةعايجلا
 . مارحالاب اهيف لخد نأ دعب هتالص رمأ لمهي الو 0 ةلفان ايهلعبيو

 نم اهعطقي نأ هيلعأ ، ةعايجلا رظتني ملو © ةثلاثلا يف لخد نإف : هل ليق
 . لفنلا ىلع ةالصلا نم يقب ام متيو © الفن اهلعبي نأ ينبجعي : لاق ؟ ال مأ هنيح

 ، يلصي لجر يف۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق © ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ؛ ةلأسم

 كرت ءاش نإو ث هتالص عطق ءاش نإ { كلذ يف ريخ هنا ، الجر لتقي الجر ىأرف

 تضقنا ۔ ناكمالا نم كلذ ريغو ، قحب هلتقي نوكي نأ نكمي هنأل ، كلذ

 . ۔ ةفاضملا ةدايزلا

_ ٢٣١





 عباسلا بابلا

 ؟ ال مأ اهريغ وأ ةالصلل ظقوي نأ ز وبي له . سعانلا يف

 نم كلذ ريغو ةالصللو © ماعطلل ظقوي نأ زوبي له © سعانلا نع هتلأس

 هنأ دلاح نب دمحم نع ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ نع يورو ث كلذ زاجأف ؟ يناعملا

 ىرن ال : لاق ©، امئاق مق مئان اي : مئانلل لوقيف ، دجسملا نم مئانلا ظقوي هعمس

 نع لدعلاب رقأ امئان هبني الو { نيملسملا لوق ريسفت ايف : تلق . اسأب كلذب

 & نمآ هنأل ، ايئان ىمسي امنإف ، لدعلاب رقملا نمآلا انه اه مئانلا امنإ : لاق . هدقرم

 كلذ قحتسا اذإ أ فوخلا نم قحتسي امب الإ فاخي ال لدعلاب رقملا نم نمآلاو

 . لدعلا هكرتب

_ ٣٢٣





 نم اثلا ب ايل ١

 تاساجنلاو تارمملا نم ةالصلا عطقي ام

 كلذ ريغو رشبلاو باودلا نم

 اهعفر ةرتس يلصملا يدي نيب نكي مل اذإ ث ةالصلا عطقي هنإف & بلكلا امأو

 نا : اولاق دقو ئ اعارذ رشع ةسمخ يلصملا نيبو هرم نب نوكي وأ 6 رابشأ ةثالث

 بالكلا نم هريغك بلكملا بلكلا : رثؤملا وبأ لاق { ةالصلا عطقي ال ملعملا بلكلا

 . ةالصلا عطقي

 : لاق ؟ همزلي ام ، هيف ىلصي ال بوث هتلبق ينفو & يلصي نمع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ بنج بوث همادقو ‘ يلصي لجر نع بوبحم نب دمحم تلأس دقو .0 هب ساب ال

 . ةمات هتالص : لاقف

 ٠ يلصيو اطخ طخ : لاق ؟ ضقن هيلع له ] مئان فلخ يلي نمع ؛ ةلأسم

 . هتالص تضقتنا { بنج هنأ ملع نإف & بنج هنأ ملعي نأ الإ ، هيلع ضقن الف

 نيب ىضم مث © هندب عيمج تمعف { ةساجن هيلع تعقو لجر نعو : ةلأسم

 نإ اهلك ةساجنلاب دسفت ال : لاق ؟ ةرتس نكي مل اذإ هتالص دسفت له ء لصم يدي

 ىذلاو © اذهب دسفت . ةرتس نكت ملو . يلصملا نع اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ تناك

 . هسمت مل ام ، اذهرممل دسفت ال : لاق هنا يعم 0 تارمملاو تاساجنلا نيب قرفي

 ضقتنت له 0 هندب وأ هبايث سمف بلك رمف ، يلصي لجر نع لئسو : ةلأسم
 اذإ ء هتالص ف ةساجنلا سم دق هنأل ؛ ضقتنت هنا ى يدنع اذكه : لاق ؟ هتالص

 ؟ عطقي له ث ديصلا بالك نم ناك نإف : هل ليق { ةسجنلا بالكلا نم ناك

_ ٢٣٢٥ _



 سجني الو ء رهاط ديصلا بلك نا : لوقي اضعب نا ؛ يعم : لاق

 بلك هسم نإف : هل ليق { ماكحألا يف بالكلا رئاس ةلزنمب هنا : لوقي ضعبو

 ؟ اسباي ناك اذإ هؤوضو ضقتني له © ءعىضوتم وهو . بالكلا رئاس نم وأ ©٨ ديص

 . سوسمملا نم وأ بلكلا نم ةبوطرب هسم مل اذإ &= ضقتني ال هنا ؛ يعم : لاق

 ؟ هيلع ناعطقي له ث يلصملا ىلع نارمي ، ضئاحلاو بنجلا نعو ؛ ةلأسم

 همادق ةرتس الو يلصملا مامأ ارم اذإ { ضئاحلاو بنجلا نا ليق دق هنا ؛ يعم : لاق

 . هتالص هيلع اعطق اعارذ رشع ةسمخلا نود امهنيبو هنيب لوحت

 : لاق نم ل اقو .ى ضئاح ا عطقتو ‘ عطقي ال بنج ا نا : لاق نم ل اقو

 . ناعطقي ال اهالك

 نإف ى كلذ يغبني الف { يلصملا مامأ يذلا ةساجنلا هيف يذلا بوثلاو : ةلأسم

 . هيلع ضقني الف ، سجنلا بوثلا هسمي ملو ىلص

 ؛ يعمف . ىلص ىتح ملعي ملو ©. ةرذع همادقو ،ك ىلص يذلا امأو : ةلأسم

 . هتالص عضوم يف نوكت وأ هسمت ىتح « لوقلا ضعب ف هيلع دسفت ال ليق هنا

 ؟ ةبانج هب بوث همادقو ىلص نإف : تلق { ميهاربإ يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 فلخ يلصي لجر يف اضيأ هنعو & ضقن هيلع سيلو © هنع ههجوب حفصي : لاق

 ؟ عرذأ ةثالث نم لقأ يهو 6 كلذ ريغ وأ 6 مد وأ ةرذع لثم ةساجن همادقو 6 مامالا

 ةرتس مامالا نأل ؛ هدوجس نيبو هنيب ةساجنلا نوكت نأ الإ & ضقن هيلع سيل : لاق

 . هفلخ نمل

 ناك اريرغص كرشملا 2 ةالصلا ضقنيو ، رفعج نبا باتك نم : ةلأسم

 ةالصلا ضقني ليق هنإف } رذع هل ناك ولو ملسأ ولو . غلابلا فلقألاو ئ اريبك وأ

 بوبحم نب دمحم نع ليقو ، بنجلاو ضئاحلاو ، رذع هل ناك ولو © نتتخي مل ام
 نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو 0 ةالصلا عطقي ال بنجلا نا : لاق هنا ۔ هللا همحر _

 تلسغ ول ليقو . (عجر) عطقي بنجلا ناو © هللادبع يبأ نع طلغ اذه : حبسملا

 يلصملا يدي نيب اذه نم ءيش ىضم مث 6 لسغت مل ةحراج الإ ٠ بنجلاو ضئاحلا
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 ةسمخ نم لقأ يف يلصملا ىدي نيب اذه نم ءيش ىضم اذإ كلذكو © هتالص تضقتنا

 ايف يلصملا ىلع عطقي الف { ةرتس تناك اذإف © ةرتس كلانه نوكت وأ © اعارذ رشع

 : لوقلا ضعب ينفو 5 رابشأ ةثالث هعفر دوع نوكي ام لقأ ةرتسلاو { اهفلخ نم ىضم
 يزجي ضرألا ين طخلا نا : اضيأ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو ، لوقلا رثكأ رابشأ ةثالثو

 طخلا ري مل نم لوقب ذخانف نحن امأو ، رجاهم يبأ ىلإ كلذ عفرو © ةرتسلا نع
 مدع دنع طخلا يزجي ليق هنا ؛ يعمو ث هريغ نمو ى ةرتسلا ماقم موقي الو ، يزجي

 طخلا نم ريخ ترغص ولو رجحلا : ليقو { اهدوجو دنع يزجي الو . ةرتسلا
 هب غلبي الف ، بنج بوث هيدي نيبو ، ىلص نم امأو (عجر) . اهلثم اههابشأو
 . هنع ههجو فرصيو 0 هتالص داسف ىلإ كاذ

 نعو ث جالع الب عاطتسا ام هسفن نع ىلصملا أردي : ليقو ؛ هنمو : ةلأسم

 ٥ يلصملا يدي نيب رمت ضئاح ةأرمإ تءاج اذإف : تلق ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ

 نإو 5 هديري هنا كلذ ملعت ىتح اليلق مدقتيلف امئاق ناك نا ليق دق : لاق ؟ يسوجم وأ
 : لاق ؟ هحلاعي ملو © هديب هيلإ راشأ نإف : تلق ث هسأرب هيلإ اموأ اسلاج ناك

 هيلع نوكي ال نأ وجرأو ، هسمي نأ هل اضيأ هرك دقو & كلذ هركأ انأو ث ةمات هتالص

 يكل ، هسم وأ ، هديب هيلإ راشأف { اهريغ وأ ةباد وأ & ناسنإ هيدي نيب رم نإ ضقن
 نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . هتالص نع لغشي امب هجلاعي مل ام © هنع فرصني

 اضيأ هللادبع ابأ تلأسو . (عجر) ادعاق وأ امئاق هسفن نع ردي هدي دمي : حبسملا

 هيمري ناك هب وثو هيديب هيلإ راشأف { يلصملا يدي نيب بلكلا رم اذإ : لاقف ، كلذ نع
 ءاقلتو يلصي نمعو . هتالص تضقتنا ءيشب هامر نإف ، هيلع ضقن الف ش ءيشب

 . ملعأ هللاو اسأب ري ملف { رابشأ ةثالث نم عفرأ يهو { رادج يف ةساجن ههجو

 نع ث هللادبع يبأ نع بسحأ امو { رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 يف عفترم دتولاو ، بنج بوث هيلع دتو هتلبق يفو 0 هلزنم يف ىلصم يف يلصي لجر
 ءاش نإ ةمات هتالصف هسأر نع اعفترم بوثلا ناك نإف 6 رثكأ وأ لقأ عرذأ ةثالث را دحلا

 عطقي ال بنجلا بوثلا نا ، انباحصأ نع ءاج ام رثكأ : فيضملا لاقو 2 هللا

 باتك لا عجر ( . ملع ا هللاو وه نمع ملعيل كلذ تعذفر نكل ه ةالصلا

 . (عرشلا نايب
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 فلخ ةالصلا يف اوفلتخا : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك نم ۔ : ةلأسم

 نب دمحأ لاق هبو ، كلذ اهرك ريبج نب ديعسو دوعسم نبا نع انيورف ث نيثدحتملا
 راحلا رورم ف اوفلتخاو ث ناعنلاو يرمزلا كلذ ف صخرو ث روث وبأو لبنح

 يرصبلا نسحلاو كلام نب سنأ لاقف ، يلصملا يدي نيب ، بلكلاو ةأرملاو
 عطقي ال ةشئاع تلاقو 0 راهحلاو ةأرملاو بلكلا . ةالصلا عطقي ، صوحألا وبأو

 رامحلاو ةأرملا نم يبلق يف لاقو { لبنح نب دمحأ لاق هبو ث دوسألا بلكلا الإ ةالصلا

 ضئاحلا ةأرملا ةالصلا عطقي : نولوقي حابر يبأ نباو سابع نبا ناكو & ءيش
 . دوسألا بلكلاو

 ريبزلا نب ةورعو يبعشلا لوق اذه { ءيش ةالصلا عطقي ال : ةفئاط تلاقو

 رثكأ لوقي هبو يأرلا باحصأو { روث يبأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو سنأو كلامو

 لاق هبو ، ورمع نبا نع كلذ يورو ث هفلخ نمل ةرتس مامإلا نوري { ملعلا لهأ

 هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . لبنح نب دمحأو يعازوألاو كلامو يعخنلا ميهاربإ
 نكي ملو ض هيدي نيب رم اذإ يلصملا ةالص عطقي هنا ى انباحصأ لوق يناعم يف جرخي

 فلتخيف راحلا امأو ، ضئاحلا ةأرملاو بلكلا رمم اعارذ رشع ةسمخ نود ةرتس هيدي نيب

 عطقت ةأرملا نأ مملوق ين ملعأ الو ، رمملا ين ةالصلا عطق ىري نم © يدنع هيف

 لجرلا نم بنجلا رمم يف مهعم فلتخيو 7 ابنج الو اضئاح نكت مل اذإ ةالصلا
 نوعطقي ال : لاق نم لاقو { ةالصلا نوعطقي ءالؤه نإ : لاق نم لاقف ى ةأرملاو

 عطقي امم بلكلا لثم ى درقلاو ريزنخلا نا : مهلوق يف جرخي هنا ؛ يعمو . ةالصلا

 اهعطقي ال ةالصلا نإ : لووق يف جرخيو ض عابسلا رئاس يف نوفلتخي دقو . ةالصلا

 ٥ هدجسم نيبو يلصملا يدي نيب كلذ نم ناك ام الإ . تاساجنلاو تارمملا نم ءيش

 كلذ نإف © هدوجسو هعوكر يف يلصملا لاح يف ناك اذإ . هبايث نم ائيش وأ هتسم وأ
 39 . . مهعم ةالصلا عطقي

 : لاق ؟ ةالصلا منصلا عطق ةلع ىأ نم ليق ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 . هللا نود نم دبعي هن ال

 . يلصمل ١ يدي نيب رمي نأ الإ { ماعنأل ا نم ءيش ةالصلا عطقي الو ؛ ةلأسم

 نأ الإ ، ةالصلا دسفي ال : لاق نم مهنم 0 افالتخا كلذ يف نإف { هدوجس نيبو
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 تعطق يلصملا يدي نيب ترم مث ‘ اهرهظ ىلع ©} ةساجنلا نم ءيش اهيف نوكي

 . ةساجنلا هيلع

 اهيلعو & يلصملا يدي نيب اترم اذإ بنجلاو ضئاحلا نعو ؛ هنمو : ةلأسم
 { ةالصلا ناعطقي ء بنجلاو ضئاحلا نا ليق دق : لاق ؟ ال مأ هيلع نادسفي اهبايث

 ةرتسل ١ ةلزنم اتناك . دي الو هجو نم ءيش اهن ادب أ .نم رهظي ملو تفصو اك ارم ناف

 اهمايث مكح امو : تلق .0 هيلع اعطق ءيش رهظ نإو ، اعطقي ملو ةساجنلا نم

 ةبانج وأ ضيحلا مد نم ةساجن اهيف ملعي ىتح ةرهاط : لاق ؟ ةسجن مأ ةرهاط

 . اهيف ةفقاو

 : لاق ؟ ةالصلا عطقي عبسلا ناك مل : تلق _ خايشألا باتك نم : ةلأسم

 عطقي مهدنع ناكف . هرؤسو همحل مرحم سجن عبسلا نأل ؛ انباحصأ دنع كلذك

 . ملعأ هللاو ةساجنلاك ةالصلا

 ضعب ظفح دقف ؟هب رم اذإ ىلص نم ةالص بئذلا عطقي له تلأس : ةلأسم

 3 ينارصنلاو يدوهيلاو بئذلا ، ةالصلا عطقي هنأ © نيملسملا ءاهقف نم هب قثن نم

 مهريغ و أ © ككلو ١ نم دحأ هيدي نيب رحي ن أ يقتي نأ يلصملل يغبنيو

 ٠ ملعأ هللاو

 عطقي هنأ لوقي له . هلكأ زئاج عابسلا محل ىلإ بهذ نمف : تلق : ةلأسم
 سجن هسمو رهاط عابسلا محل نا : لاق نمف © هيف فلتخي اذه : لاق ؟ ةالصلا

 لكأو ؟ اهرؤسو ةره اط عابسل ا ن ا لإ بهذ نم امأو 6 ةالصل ١ عطقي هنإف 6 هرؤسو

 . ةالصلا عطقي الف } اهموحل

 عطقي مل يلصملا يدي نيب رمو ، لوبلا قار اذإ يبصلاو : لاق : ةلأسم

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . ملعأ هللاو { غلابلا كلذكو ث هيلع

 بحاف { اهيلإ يلصملا ىلص نإف © ةدقوم تناك اذإ رانلا نأ تفرعو : ةلأسم

 . سأب الف اجارس وأ ارمج ناك نإو © ةالصلا ديعي نأ

 يف فطخف . رابشأ ةثالث هعفر ناكد ىلع يلصي ناك نميف لوقت امو : ةلأسم

 نعو .0 ةمات هتالصف هسمي مل اذإف ؟ هيلع عطقي له . ةالصلا عطقي نم هتلبق
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 هريغ وأ طاقس لثم ، حور يذ ىلع دجس نميف لوقت امو ، يلخنلا لضفلا نب ةدجن

 هتهبج ناك اذإ ، ةالصلا ضقني ال اذه لثم نأ تفرع يذلا ؟ هتالص متت له

 هدوجس نيبو هنيب رم نميف لوقت ام © هنعو . ملعأ هللاو & ضرألا لانت اهرثكأ وأ

 حاورألا تاوذ نم ءيش رم اذإ هنا تفرع : لاق ؟ هتالص متت له ، هلثم وأ ، رونس

 ىلع ردقي ال امو ضوعبلاو بابذلا لثم امأو { ةضقتنم هتالصف هدوجس نيبو هنيب
 ملعأ هللاو ، ةسفنخلا يف اوفلتخاو ، هتالص كلذ ضقني الف ، هنم عانتمالا

 اهيف ۔ هللا هظفح يلاعسلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ باوج اذهو . باوصلاب

 © هيف فلتخي ، رونسلا الإ كلذ نم رم ام هيلع عطقي الو 5 هللا ءاش نإ ةمات هتالصف

 هريغ نمو . ملعأ هللاو © هتالص ةداعإ همزلي نأ دعبي الف ى عابسلا ةلزنمب هاري يذلاف

 نم همامأ موقتو ث هب كتحت ةالصلا يف وهو لجرلا ىلإ ءيجت ةاشلا كلذكو : تلق
 ٨ هتالص يف يضميو . هدوجس عضوم نع لجرلا اهلزعي ةاشلا كلذكو ، دجسي ثيح

 هسم اذإ كلذ نإف بلكلا لثم & عابسلا نم عطقي ام الإ & باودلا نم اهريغ كلذكو

 يلصملا نإ ؛ ليق دقو { هتالص تدسف هدوجس عضوم يف فقو وأ { ةالصلا ين وهو
 . جالع ريغ نم ردق امب هسفن نع عفدي

 3 حور يذ نم هدوجسو يلصملا نيب زاج ايف ركذو { دمحأ نب نسحلا : ةلأسم
 يلصملا ىلع عطقي نم مهنم © فالتخا كلذ هابشأو رونسلاو ءاسفنخلاو عدفضلا لثم

  عطقي يذلا وه ةسجن ةتيم ناك ام لك لاق نم مهنمو ؤ هلك كلذ رورمب هتالص

 . ءيش هلك اذه نم عطقي ال : لاق نم مهنمو { عطقي ال كلذ ىوس امو

 ضقنت هنا ظفحي ال هنا ث هيلإ ةلبقم ةباد هتلبق يف ناك اذإ يلصملا نعو : ةلأسم

 ضقنت اهنا ، هنع ىسيع نب راتخملا ةزمح وبأ عفرو { مدا ينب نم كلذ امنإو © ةالصلا

 باتك ىلإ عجر) . ملعأ هللاو } ةبادلا هتلبق يف تناك اذإ & يلصملا ىلع

 . (عرشلا نايب

 رم نم ىلع تمكح مل لاق نمو هللا هيضر ديعس يبأ نع بسحا : ةلأسم
 انعم هباوجف ؟ هتالص عطقي يلصي وهو 0 فلقاألاو كرشملاو بنجلاو ضئاحلا هيدي نيب

 : لاق هنا بسحأو «ضئاحلاو بنجلا ىضم اذإ» : هنأ ةلت يبنلا نع ىوري امم كلذ نا

 انباحصأ ءاهقف ةماع عمجأ كلذ ىلعو «هتالص تدسف يلصملا يدي نيب اضيأ بلكلا »

 © مهفالخ ناب دق كثلوأ نأل ؛ نيعدتبملا نم انفلاخ نم فالخ ىلإ تفتلي الو
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 مهفلاخم سيلو { مهنمو انم عامجإلاو { نيبم نارق هيف تأي مل اهف انوفلاخي نأ ىرحاف
 ءايلع عمتجا اذإف ، نيملسملا ىلع يأر الو ، مهل لوق ال هنأل ؛ نيملسملل ةفلاخمب

 : لاق هنأ هنع تبث دق ةي يبنلا نأل ؛ مهفلاخ نم عيمج ىلع ةجح كلذ ناك نيملسللا

 امنإو !مهنم عامجالا عقو اذإ ةجح مهيلع مهاوسل مهاوس نم ىلع دي نوملسلملا»

 مهريغ نم ىلع ، نيملسملا ءايلع نم فالتخالا هيف زوجي ايف فالتخالا

 . نيعدتبملا نم

 لبقتسي نأ يلصملل اضيأ هركيو هللا همحر ۔۔رفعج نبا عماج نم ۔ : ةلأسم

 لكف ، نوثدحتي موق وأ ، مئان وأ رشب وأ ةباد نم ، تيملاو روبقلاو ث ةدوقوملا رانلا
 داسف ىلإ كلذ هب غلبي الو ، ةرتس يلصملا نيبو هنيب نكي مل اذإ ، هوركم اذه

 يدي نيب ةتيم تناك اذإ ليق هناف ةتيملا الإ © ءاهقفلا نع رثألا يف كلذكو ث هتالص
 . هلاش وأ ههجو ءاقلت ةريبك وأ ةريغص يلصملا

 بلكلا رمم هيلع يلصملا ةالص عطقي ايف رفعج نبا باتك نم ۔ : ةلأسم

 مل هيدي نيب كلذ نم ءيش محل ناك نإف ، دورقلاو عابسلا عيمجو & بنجلاو ضئاحلاو
 دورقلا الإ } اهلك باودلا عطقت ال ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو ، هيلع ضقني

 . ءيش اهلك عابسلا عطقي ال ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو . ريزنخلاو بلكلاو

 لأس يلعومسلا تولاط نا نامعنلا نب رباج ظفحو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 البح سيل ةالصلا : مشاه لاق ؟ هتالص عطقي ام ، لجرلا نع ناليغ نب مشاه

 دايز وبأ لاقو { هروجف اهعطقيو بلقلا رب اهلصيف ءايسلا ىلإ جرعت امنإو 0 ادودمم
 © هريغ لعف نم ءيش يلصملا ةالص عطقي ال : لاق هنأ & بيبح نب عيبرلا نع ينغلب

 .اهنم هروجنف هيلع اهعطقي امنإو

 هنا الإ © هل زاج ربق قوف ىلص الجر نأ ولو ، شيرق نب ديعس نع : ةلأسم
 دمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع لوقلا اذه انغلب كلذكو : لاق ؛ هريغ نمو ث هركي

 هللاو ، هلثم فينكلاف © لوقلا اذه تبث اذإ هنأ تدجوو ث ليحرلا نب بوبحم نب

 . كلذ يف رظنيف ، ملعا

 : ملعلا لهأ ضعب لاقو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 { اهب تزاجف ةتيم ةلماح باودلا نم ، هريغ وأ رونسلا لثم & يلصملا يدي نيب رم اذإ

_ ٤١



 ىأر اضعب نأ وجرأو : لاق 5 هتالص هيلع كلذ ضقنت الف 5 هيدي نيب اهب فقت ملو

 نم هب رمف ، احوبذم ناكو سوحدم ريغ ناك اذإ بلكلاف : هل تلق & ضقنلا هيلع

 نأ الإ ، هتالص دسفت مل زواجت اذإ : لاق ؟ هتالص دسفت له ، يلصملا مامأ هلمحي

 رابشأ ةثالث لومحملا عافترا ناك اذإ ليق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق © هيدي نيب فقي

 اسوحدم ناك نإف : تلق © ةرتس كلذو دسفي امم ناك ولو © دسفت الف ؤ هنم ىلعأ

 امنإ : لاقو ، اسوحدم ناك اذإ يلصملا ةالص دسفي هرن ملف ، هدلج هنع اجورخ

 ةسوحدم تناك ث ةالصلا دسفتف ةتيملا امأو ، هوركم همحل امنإو هدلج هنم سجني

 . ةالصلا دسفت اهنإف ءاضعأ تناك ولو ، ةسوحدم ريغ وأ

 مامأ هب فقوو { سوحدم ريغ يذلا بلكلا وأ ةتيملا لماح ناك نإف : هل تلق

 ضرألا نع ةتيملا نوكت رابشأ ةثالث نوكت 0 ةتيملا هيلع يذلا كلذو ، يلصملا

 كلذل لماحلا فقو ولو © ةالصلا دسفي ال هنأ كلذ ىأرف { رابشأ ةثالث بلكلا وأ

 . رابشأ ةثالث ضرألا نع ةتيملا عافترا ناك اذإ ، يلصملا مامأ

 ىلع عطقي الف رونسلا امأو ؛ يلاعسلا دمحأ نب دمحم باوج نمو ؛ ةلأسم

 . ملعأ هللاو ، هنيبو هتلبق نيب وأ © هتلبق ي رم اذإ ، هتالص يلصللا

 5 باودلا نم تركذ امم ءيش هيدي نيب رم اذإ يلصملا ىلع ضقني الو : ةلأسم

 ةالصلا عطقت اهنا : ليق دقف ةيحلا الإ © نالسنعلا الو طاقس الو توبكنع وأ ةاحما

 ترم عطقت الف & كل اهتفصو يتلا باودلا امأو © اعارذ رشع ةسمخ نود ترم اذإ

 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . ملعأ هللاو { هدوجس نيبو هنيب وأ همامأ

 دعقيو ٠ اهرجح ف دعقيو يكبيو اهس قلعتيف اه دلو ءيج ةأرمل أ نعو : ةلأسم

 عضوم نم اه دلو لزعتو يلصت هذه نإف ؟ عنصت فيك { دجست ثيح نم اهمامأ

 . ةمات اهتالصو اهتالص يف يضمتو ، اهدوجس

 فصلا نم لجر يدي نيب ناك اذإو ث رفعج نب دمحم عماج نمو : ةلأسم

 ةمات هتالصف . عرذأ ةئالث ن نم لقأ اهنيبو هنيب { ةسباي وأ ةبطر © ةرذع مدقملا

 نيب ةبطر يهو ةرذعلا تناك اذإ نكلو . هبوث سمت وأ ى هدوجس نيبو هنيب نكت مل ام

 . هتالص تدسف هدحو يلصي وهو 5 عرذأ ةئالث نم لقأ اهنيبو هنيبو يلصملا يدي
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 ينو { اهنع ههجوب ضرعيو ث هتالص هيلع دسفت مل عرذأ ةثالث اهنيبو هنيب ناك نإف
 . حبسملا نبا لوق ههجوب اهلبقتسي نأ الإ & ةخسن

 سيلو ، يلصملا يدي نيب رمو 5 اغلاب ةأرمإ عىطو اذإ يبصلا ين هللادبع وبأ لاق

 © لجرلا اهئطو اذإ ةيبصلا نكلو ث هيلع هتالص ضقني ال هنا : لاق © ةرتس امهنيب
 نأ لبق يلصملا يدي نيب ترم اذإف & فذقي مل وأ ، اهجرف يف ةفطنلا فذق دقو
 . هتالص هيلع تعطق لستغت

_ ٤٣





 عامتسالاو ثبعلا وأ ةالصلا يف لمعلا

 نا 0 هريغ نع انل هاورو : لاق ةريغملا نب لطخألا نع مشاه هيبأ نع دمحم

 طقسي وأ 6 هدشيف © هر از ١ لحني ن ا الإ 6 ءيشب هتالص ف كرحتي ال لجرل ١

 . هعفرف هؤادر

 . كلذ لثم لوقي رفيج نب باهولادبع تعمسو : مشاه لاق : ةلأسم

 © اهريغ وأ هحئاص فرعي ملف ، اتوص عمس اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 كلذ فرع ىتح 7 هتالص يف افقوتم يقب توصلا كلذ عمس املف © دعر هنأ نظو

 ىنعم هل ناك اذإ ، ةمات : لاق اضعب نا يدنعف : لاق ؟ ةمات هتالص ىرت له .{ هنيبو

 نم عمس ام ىلع نقيتسيل هعمس ىغصأ نإ : ليق دقو ، اجر وأ فوخ نم هعاتسا

 هتالص نع افقوتم يقب ولو : هل تلق 0 ةداعالا هيلع ليق دق هنا ؛ يعمف ةالصلا ريغ

 يف عمسأ مل : لاق ؟ ءاوس هيف فالتخالاو لوقلا نوكيأ & تاحيبست رشع ردقب

 كبجعي مكف : هل تلق .© دعابتو يدنع رثكيف تاحيبست رشع امأو ، ادح كلذ

 رثكأ تاحيبست ثالث كلذ ردق نوكي نأ ينبجعيف : لاق ؟ كلذ دح نوكي نأ

 © ةالصلا رمأ ريغ نم ةالصلا يف وهو ائيش رصبأ اذإ كلذكو : هل تلق ث نوكي ام

 ؟ عمسلا لثم رظنلا نوكيأ { هتفرعم بحي وأ ، هوجري وأ هفاخي هفرعيل رظنلا هيلإ دحو

 . هلثم هنا كلذ ليق دق هنا يدنع : لاق

 ءيشل هرظن دم اذإ يلصملا ين ليق هنا ؛ يعم : لاقو ديعس يبأ نع : ةلأسم

 5 اهقشني ىتح ةحئار نقيتسا وأ هيلع نقيتي ىتح ءيشل هعمس ىقلا وأ هفرعي ىتح

 هيف جرخي هتالص نع هب لغتشي مل اذإ {، ههبشي امو هلك اذه نا ،© يه ام فرعو
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 { هتالص نع كلذ هلغشي ىتح هيلع ضقن ال هنا لوقلا ضعب يفف © فالتخالا

 ىلع كلذ لعف اذإ ، ةالصلل ضقنلا ىنعم هقحلي هنا : لوقلا ضعب يف نا يدنعو

 © لمعلا هبشي اذه لثم نا يدنعو : لاق { ةالصلا نع كلذ هلغشي مل ولو 3 دمعلا

 . ةيصعم كلذ ين نوكي نأ الإ ، يدنع هبرقأ ثبعلا ىلإو ، ثبعلا هبشيو

 ملو ء باسحلا فرع ىتح ث كلذ عباتف باسح هلابب رطخ نإف : تلق

 ىلإ دصقي مل اذإ هنا يدنع : لاق © لوألا لثم نوكي له . ةالصلا نع لغتشي

 بسحو © كلذل دمعت اذإ امأو كلذ هبلغ اذإ } يدنع ءايشألا هذه تهباشت ، كلذ

 باسحلاو ، لدبلا هيلع نإ : ليق هنا يدنعف ث ةالصلا نع هلغشي ملو { هسفن يف
 المع لمع وأ ، فس هنأ ول كلذكو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو & لمع مهدنع

 هيلعو ، ةالصلا يف لمع دقن 0 ةالصلا نع كلذ هلغشي ملو . هيديب
 .٠ كلذب ةداعال

 فيك © ةرخآلا ف وأ _ اهرمأ هل ىتأتي فيك . هايند رمأ ف ركف نإف : هل تلق

 ؟ اثبع اذه نوكي له ى ةالصلا نع لغتشي ملو © اذه وحنو هتاعبت نم صلختي

 © هيلا غرفي مل ام © ايندلا نم 0 ةالصلا رمأ ريغ . ءيش ىلإ دصق نا لوقأ : لاق

 هتالص رمأ نع كلذل هسفن غرف اذإف { هرظنب هدصقك يدنع هبشي كلذ دصقف

 بجوي ام ىنعم يدنع اذهف © هسفن غرفي مل ولو ٨ هتالص ظفح نع كلذب لغتشاو

 . يدنع فالتخالا ىنعم بجوي كلذ ىوس امو ةالصلا ضقن ف قافتالا

 . مالك عاتسا ىلإ هعمس ىقلا نم : ليقو رفعج نبا باتك نم ۔ : ةلأسم

 لخدي نأ الإ { هتالص تضقتنا ، هفرعي ىتح 0 اذه وحن وأ ، ثيغ وأ دعر وأ

 لغتشي ىتح ضقن كلذب هيلع نوكي ال نأ بحأ انأو ، كلذل دمعت نود هعمس

 تحاصو ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم فلخ تيلص انأ تنك دقو ى ةالصلا نع كلذب

 وهو ث هللا ردق ام كسمأف ، رجفلا ةالص اهبسحاو ث هتالص ين أرقي وهو © ةحئاص

 . هتالص ي ىضم مث ؤ كلذ مهف دق هنا انمهوت ىتح . ةءارقلا نع تكاس

 ليللا ىف هتيب يف يلصي ناك لجر يف لوقت ام : هل تلق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 كرتيو ث هيلإ هعمسب يغصي نأ دارأف © اسجه سجمه وأ اتوص عمسف . راهنلاو
 اضعب نا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ هل له هريغ وأ © هلزنم ظفح نم دارأ ىنعمل ، ةءارقلا
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 هيلع لوقي اضعبو ، ىنعمل ناك اذإ هتالص نع لغتشي مل ام ، كلذ هل لوقي

 . برقأ يدنع ةلفانلاو ةضيرفلا ف اذهو . ةداعالا

 سأب الف ، حيرلا هنم جرختل هاف حتفف ةالصلا ين ىشخي نم . هنمو : ةلأسم

 ةالصلا يف هسأر نع عانقلا فشك وأ هسأر عنق نم : هللادبع وبأ لاقو ى خفني مل ام

 . سأب الف ث درب وأ رح نم

 هدي عفر نم : لاق يمارلا نع ناليغ نب مشاه نع دايز وبأ انربخا : ةلأسم

 نب دمحم يمارلا : رثؤملا وبأ لاقو ، هتالص تضقتنا ةالصلا يف وهو & هسأر قوف

 { ةالصلا حلاصم ريغل ناك اذإ { معن : هريغ لاق { يكزا لهأ نم يمارلا نمحرلادبع

 . اثبع كلذ لعف امنإو

 هيلع ضقن ال هنا ، ايسان ةالصلا يف ماعطلا نم ائيش غاسأ نميفو : ةلأسم

 . هتالص يف

 ترضحو ةباد ىلع ةعاضب الماح ءاج نمعو ، يراوحلا يبأ نع ؛ ةلأسم

 نأ هل زوجي له ، ىلصف اهنع طح اذإ { اهيلع مكحي ردقي ال نأ فاخف .0 ةالصلا

 ىلع هدي عضي نأ هل له © لمحلا عقي نأ فاخ نإ كلذكو ؟ يلصيو ةبادلا كسمي

 ردقي مل نإف ، متفصو ام فاخ اذإ هل زاج كلذ ناك اذإف ؟ دجسيو يلصيو ث لمحلا
 وهو { اموأو ىلص { فوقولا ىلع ردقي مل نإو ث ءاميإ اموأ ضرألا ىلع دجسي نأ
 . ةاشملا لاجرلاف انابكر وأ الاجرف متفخ نإف » : ىلاعت هللا لاق دقو ، يشمي

 © ءوضولا داعأ © ةالصلا يف لجرلا هقهق اذإ : لاق ميهاربإ نع دامح : ةلأسم

 لوق وهو ث اهديعي الف ، هتالص ىلع ىضم 3 رشك وأ مستبا اذإو ث ةالصلا داعأو

 . ةالصلا ديعي هنإ : ليق دقو : هريغ لاق {. دسأ لوقو ث ةفينح يبا

 يف نيتوطخ وأ ةوطخ ردق يلصملا مدقت نإو رفعج نبا باتك نم ۔ : ةلأسم
 ىلصم يف ىلص لجر نعو ؛ هريغ نمو . هيلع ضقن الف ، رخات وأ ، ةالصلا
 سأب ال : لاق ؟ ىلصملا ىلإ م اقو عجر مث 5 هبنج ىلع عقو ىتح هنع عرصف ث عفترم

 . هتالص نم ىضم ام دسفي الو . اهدسفي الو ، هتالص ىلع ينبيو & هيلع

 نم 0 مدقت وأ رخأت مث .ه هتالصل مامالا مرحأ اذإ : لاق ؟ هريغ نمو : ةلأسم
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 . معن : لاق ؟ ةوطخ ولو : تلق . هتالص تدسف رذع ريغ

 نأ هل زوبي له : تلق تايحتلا أرقي وأ 3 عكار وأ دجاس لجر نعو : ةلأسم

 دقف © هلايش نع وأ { هنيمت نع وأ ، تاوطخ سمخ ىلإ ، هتالص يف رخاتي وأ مدقتي

 . نيتوطخ وأ ةوطخ ردق ىلإ : ليقو . انفرع ام رثكأ وهو & كلذ ليق

 نأ هلأ ، هالس هتغط اذإ يلصملا يفو { دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 هل ناك ، هتالص نع هلغشي ناك نإف ؟ فناتسي مأ ؟ 5 هتالص ىلع ينبيو اهجرخي
 جرخ اذإ 5 ةداعإلا هيلع ناك هلغشت نكت مل نإو 5 هتالص ىلع ينبيو ، اهجارخإ
 . ملعأ هللاو & ةالصلا ف لمعلا جرح كلذ

 اهكسميل هيلجر تحت هتباد ماطخ عضوو © ىلص رفاسم لجر نعو : ةلأسم
 افوخ هديب اهكسمي نأ سأب الو ى معن : رثؤملا وبأ لاق { هيلع سأب ال : لاق ، كلذب

 . بهذت نأ

 يف ثبعلا يف فلتخا دق هنا ؛ يعم ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق ؛ ةلأسم

 نايسنلاو دمعلا ىلع لاح ىلع هب ةالصلا دسفي اضعب نا ؛ يعمف { ةالصلا
 © نايسنلاو لهجلاو دمعلا ىلع لاح ىلع ةالصلا دسفت ال : لاق نم لاقو ، لهجلاو
 . نايسنلا ىلع دسفت الو دمعلا ىلع دسفت : لاق نم لاقو

 ، ةالصلا يف وهو ، هبوث يف ةلمقلا ىأر اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 اهاقلأ نإف : تلق ث هتالص ىلع يضميو اهكرتي هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهكرتي مأ اهجرخأ
 دسفت نأ فاخاف ث ةيالفلا ىلإ دصق نإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له هديب

 ؛ يعمف © هتالص حلاصم نم كلذ نأ نظو { ةيالقلا ىلإ دصقي مل نإو © هتالص

 تلق ث اهدسفي ال اضعبو هتالص دسفي اضعب لعلف ، فالتخا كلذ يف جرخي هنا

 يدنع ثبعلا هبش نم تسيلف ةيالفلا امأ : لاق & ثبعلا نم كدنع اذهف : هل

 . اهيلإ دصق اذإ

 حسمف هفلخ يلصي ناك الجر نا ةلي يبنلا نع ديعس وبأ ىورو : ةلأسم
 يف صخرو ، هتالص ةداعإب ةلت يبنلا هرمأف ، ةدحاو نم رثكأ هدوجس عضول

 . «قدحلا دوس ةقان ةئام نم يلإ بحأ ةدحاولا كرتل» : ةي لاقو © ةدحاو
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 ماهباب همتاخ كرح نم نا © هللادبع يبأ نعو رفعج نبا باتك نم ۔ : ةلأسم

 عبصاب وأ { ىرخالا هديب متاخلا لوح ناك نإو & سأب الف 5 متاخلا اهيف يتلا هدي
 © هتالص نع لغتشي مل اذإ ى داسف ىلإ كلذ هب غلبي نأ بحا امو ضقن { اهنم :

 همشي نأ الإ { هتالص هيلع ضقن 0 ادمعتم اهقشنتساف ةحئار مش نم لكو ؛ هنمو

 كلذ هلغشي نأ الإ ، هيلع ضقن ال ليق دقو : لاق إ؛ هريغ نمو ، دمعتي نأ الب

 . هتالص نع

 { هتالص ضقني هنا : لاقف ؟ هتمايع لح وأ © ةالصلا ى ممعت ناو : ةلأسم

 هنا تفرع ينا وجرا : لاق ؛ هريغ نمو 0 اهلاح ىلع اهدشيف & هتمايع يخرتست نأ الإ

 هسار ىلع نم هبوث جرخا نإو . (عجر) كلذ يف رظنيف © ةدحاو ديب اهدشي
 8 كسمتسم وهو . هبايث ىوس وأ فحتلا وأ { ةالصلا يف ىدرت وأ 5 هيلع هعفر وأ

 ؛ هنمو . انظفح كلذكو ، سابللا ةهج نم ناك اذإ & كلذ يف هيلع ضقن الف

 ىلع نكي ملو & هسأر ىلع هعفرف © عقوف هسأر ىلع هبوثو ، يلصي نمع هتلأسو

 يف مئاق وهو ، هطبإ تحت هبوث فرط لعجو . هتبقر ىلع هديب هبوث عفر وأ © هسأر

 وهف © ةالصلا يف ناك ثبع لكو : تلق © كلذ نم ائيش لعفي ال : لاق ؟ ةالصلا

 . ةداع اهذخأت ال نكلو معن : لاق ، لمع

 نآو 5 ائيش اهنم جرخي ىتح هفنأ رقني نأ يلصملل اضيأ هركيو ؛ هنمو : ةلأسم

 كلذ يف : لاق نم لاقو .0 هينذأ وأ هيرخنم ىف وأ ث هيف يف هدي لخدي وأ جرخي ال

 لاق ، هريغ نمو ،} اضقن كلذ يف ىري ال نم نحنو ث كلذ ريغ ليقو & ضقنلا
 جرخا ضقنلا هيلع : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو ، هرعش جرخي نأ الإ : هللادبع وبأ

 جرخي مل نإو ، جرخا اذإ ضقنلا هيلع : لاق نم لاقو . جرخي مل مأ رعشلا ريغ ائيش
 اذهو . جرخي مل مأ ائيش جرخأ هيلع ضقن ال : لاق نم لاقو ، هيلع ضقن الف ائيش

 ةظفللاو ةرذلا جرخي نأ يلصملا ىلع سأب الو ؛ هنمو ، رذع ريغ نم ناك اذإ ث هلك

 نع هلغشت وأ هيذؤت نأ فاخ اذإ ، هدي نم كلذ ريغ وأ هنيع وأ ك هعمسم يف لخدت

 © هتالص ف هندب نم باودلا نم هربغو ىبلا جرخي كلذكو . هتالص

 . هلتقي الو

 لاق ؛ هريغ نمو ‘ ةالصلا ي هلتق اذإ ، ضقنلا هيلع : لاق نم لاقو
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 هيلعف ، هحرط مث هديب ذخأ نإو { هيلع ضقن الف هديب هحسم نإ : هللادبع وبأ

 ين هلتقف هسفن نع هفرص نإف « ضوعبلاو يخانلا امأو (عجر) لمع هنأل ؛ ضقنلا

 اذإ & برقعلاو ةيحلا يلصملا لتقي اضيأو 7 رثألا هيف ءاج هنأل سأب الف { ةالصلا

 فنأتسي نأ هيلعو ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاقو © هسفن ىلع امهفاخو هب اتفحج

 : ةينق يبنلا نع ءاج امل ، هيلع ضقن ال : هللادبع وبأ لاقو ث اهلتق اذإ هتالص

 لتقي هنا ، اندنع كلذكو . (عجر) «ةالصلا يف متنك نإو برقعلاو ةيحلا اولتقا»

 ةيحلا لتقي هنا : لاق نم لاقو ش ةالصلا فنأتسيو . اهفاخي هنم ترفن ةباد لك

 . هتالص متيو ؤ برقعلاو

 هاف لخدت نأ فاخف .ى ةالصلا ف عومد يلصملا نم لاس نإو : ةلأسم

 هيلعن ليزي نأ يلصملل كلذكو ث هبوثب وأ هديب اهحسم نأ هلف ، هنيع وأ هيرخنم وأ
 عضي : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو 0 هاتزرحا اذإ هيتبكر وأ © هدوجس عضوم نع
 يف هتحت يذلا نع اهيحني اضيأ كلذكو . (عجر) هتالص متي هيلجر نيب هيلعن

 هلف . هيلع ناسنالا كلذ بوث عقو وأ ، ناسنا ىلع هبوث عقو نإو . ةالصلا
 ةالصلا يف ، هيف ين اماعط غاسا نمو ؛ هنمو ، هدوجس عضوم نع كلذكو هجرخي نأ

 هيلع : ليقف ث اهظفل نم ةردقم ىلع راصف . هناسل ىلع ترهظ نأ دعب ةعاخنلا وأ

 امأو ء ضقني هتغاسا دجي امم ةيحلا لثم : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو ، ضقنلا

 نيب نم جرخ نإف : تلق ؛ هريغ نمو 5 انظفح اذكه ساب الف قاصبلا يف يرجي ام
 ؛ هريغ نمو ث ةمات هتالصو ، كلذ هرضي ال : لاق { هعلتباف ماعطلا نم ءيش هنانسأ

 ؛ هنمو ، هتالص يف هيلع ضقن ال هنا 5 ايسان ماعطلا نم ائيش غاسا نميف لاقو

 ةالصلا يف هيف يف عقي نأ فاخي اماعط نوكي نأ الإ © هناسلب هسرض رقن نا كلذكو

 © هيلع ضقن الف ، هتفش ىلع ريصي ىتح ث هلغشي نأ الب هكرحيف ، هغيسي وأ

 هتفش ىلع ريصت نأ ىلإ اهليحي ليقف ، يلصملا مف يف تناك اذإ ةظفللا كلذكو

 ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو ، اضقن هيلع تيأر ام هديب اهجرخأ ولو { هيلع ضقن الو
 5 اهجرخي الو هتفش ىلع اهليحي : لاق نم لاقو ك ضقني مل اهجرخأ نإ { اضيأ كلذ

 نإف ، ضقني مل هيف ىلع نم اهحسم نم. : هللادبع وبأ لاق ، ضقن اهجرخأ نإف
 اهلاحأ نإو ، ضقن اهحرط مث ث هديب اهلاحأ نإو ، ضقن اهحرط مث هديب اهجرخأ

 نب دمحم نعو . (عجرر) هتالص يف وهو هيلع ساب الف { هيف يف اهزرحي ال ثيح
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 نإو ، هتالص ضقن ةالصلا يف بؤاثتلا يف ديازت نم : لاق ۔ هللا همحر _ بوبحم

 فوفصلا نم هفلخ نم هعمس ىتح بؤاثتلا يف ديازتي مل نإو ث هفلخ نم هعمسي مل

 ديازتي ىتح بولغم هنأل ؛ عمس ولو { هيلع ضقن ال هنا اندنعو { اضيأ هتالص ضقن

 هعباصأ عضي نأ هلو ، ضقن ديازت اذإ : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو ، بؤاثتلا يف

 { هنذا وأ هفنأ ف هدي لخدأ اذإف : تلق ؛ هريغ نمو . مظكيو بمءاثت اذإ ، هيف ىلع

 نع كلذ هلغشي نأ فاخي ناك اذإ : لاق ؟ هعبصا لخداف ختني مل وأ هب اتختنا دقو

 ةلغشي ال ناك نإو 0 هنذأو هفنا يف هدي لخديو 0 هفنأو هنذا كحي نأ هلف © هتالص

 ، ضقن الف لعف نإف : هل تلق ، كلذ نم ائيش هل بحأ الف ، ةالصلا نع كلذ
 اذإ : لاق ؟ هديب هبرضيأ ةالصلا يف وهو ، بابذ هيلع عقو نمع هتلأسو ؛ هريغ نمو
 فخي ملو هينيع ضمغف 0 هينيع ىلع عقو نإف : تلق © هدرط هتالص نع هلغشي ناك

 هفنأ ىلع عقو نإف : تلق . ال : لاق ؟ اضقن هيلع ىرتأ ، هتالص نع هلغشي نا

 . يلإ بحأ ضقنلاو خفن وه : لاق ؟ هدرطيل هفنأ خفنف

 ىلع هدي لعجي نأ هل له ث ةالصلا يف بءاثتي لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم
 هل هرك ضعب و ز همف ىلع ىرسيلا هدي افق لعبجي نأ رمأي اضعب نا ؛ يعم : لاق ؟ همف

 . هنع هاهني ضعبو & كلذ

 © ةالصلا ي اباسح ركذ اذإف ۔ هللا همحر هللادبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 لعجو 0 كلذل دمعتي ال ناك نإو ، هتالصل ةداعالا هيلعف & هسفن يف هبسحي لعجف

 ناطيشلل ايغرو ، اسأب هيلع ىرأ الف { هراك وهو & كلذ ىف هل ضرعي ناطيشلا
 هنا لمعلل انعم فالتخإ الو ، لمع باسحلا : هريغ لاق . ۔ هللا هنعل
 . ةالصلا دسفي

 هسأر يطغي نا هل زوبجيأ ، هسأر فشاك وهو يلصي نمع هتلأسو : ةلأسم

 ىف زوجي ال : لاق ؟ كلذ هل زوجأ . يلصي وهو فحتلي وأ { هسأر فشكي وأ

 . . ةالصلا دسفيو لمع وهو ، ثبعلا نم ءيش ةالصلا

 & رحلاو دربلا ةدش نم كلذ هل زاج رطضا نإ ۔ هللا همحر _ يراوحلا وبأ لاق

 وهو 0 ةالصلا ف لخدي يذلا كلذو . معن : لاق ؛ هريغ نمو . انظقح كلذكو

 فحتليف { ايدرتم نوكي وأ هفشكي مث 5 هل ايطغم نوكي وأ هيطغي مث { هسأر فشاك
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 كلذف رحلاو دربلا نم هلعف نإف ، ةرورض نم الإ زوجي ال اذهف يدتريف افحتلم وأ

 هسأر اعنقم ناك اذإ امأو { ةلأسملا لوأ يام ىلع زوجي ال : لاق نم لاقو ث زئاج

 ٠ كلذ هل بحتسي سنيلو ٤ هيلع سأب الف 7 هدرف هعانق فشكناف

 . ةرورض نمالا

 هلف . ةالصلا يف وهو . هسأر ىلع هتمايع دشي نأ لجرلل زوجي لهو : ةلأسم

 يلصي يذلا نعو © دوجسلا ي هتهبج ىلع طقست نأ فاخ اذإ ةدحاو ديب اهدشي نأ

 هيلع : لاق نم مهنمو { ءاهقفلا نيب فالتخا هيف : لاقف ؟ هسأر قوف هدي عفرو
 قوف هدي عفر نم : كلام وبأ لاقو ك ضقن هيلع سيل : لاق نم مهنمو ، ضقنلا

 ريغب ةالصلا ف هسأر قوف اهعفر نإو .ء هتالص ضقنت مل ©رذعل هسأر

 . تضقتنا رذع

 هوركمو ث هتالص تدسف { رذع ريغ نم هسأر مأ ىلع هدي تلع نمو : ةلأسم

 . ينغلب كلذ

 كلذ لعف نإف { هديب ريبكتلا وأ ، تايآلا هتالص ين دقعي ناك نمو : ةلأسم

 ضقن ولو 0 هل هركي هنإف نيديعلا ةالصو لفاونلا امأف ۔ ضئارفلا ف هتالص ضقن

 3 دجس نأ دعب ضرألا نع يلصملا مدق عفترا : تلقو ، هسفن ين دقع نإ ساب الو

 ايهعافترا ناك اذإف ؟ هتالص كلذب ضقتنت له ، ضرألا ىلع هنيبج عضي نأ لبقو

 نا ؛ يعمف هدوجس رخآ يف كلذ ناكو ث رذع ريغل ناك اذإو ، ساب الف رذع نم

 ؛ هريغ نمو . ءاسأ دقو اهمامت ىلإ بهذ اضعبو 0 هتالص ضقتنت : لاق اضعب

 نإ : لاق ؟ال مأ هتالص دسفت دجاس وهو ، ضرألا نم هيمدق عفر نمع هتلأسو

 نايسن وأ & هدوجس ىنعمل ناك نإو ، هتالص تدسف ىنعم ريغل كلذل دمعت

 . هيلع داسف الف

 . ايسان وأ . ادمعتم حيرلا خفنف ىشجف يلصي لجر نعو : ةلأسم

 . لاح ىلع متت ال : ليق دقف ؟ هتالص متت له { الهاج وأ

 قشنتسا وأ ىنعم ريغل هيمدق نيب حوار نإف & كلذكو : هل تلق : ةلأسم

 وه 3 معن : لاق ؟ ثبعلا نم اذه نوكي له ث هلغشي مل ولو ، بيط وأ نتن ةحئار

 & نايسنلاو لهجلاو دمعتلا ىلع ةالصلا يف ثبعلا نع هتلأسو ، ثبع يدنع
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 ىلع دسفي ليقو ، لاح ىلع ةالصلا دسفي هنا ليق دق : لاق ؟ ةالصلا دسفي له

 © نايسنلا ىلع الو 0 دمعتلا ىلع دسفي ال ليقو { نايسنلا ىلع دسفي الو © دمعتلا

 © ةالصلل ركذلا عم ثبعلاب دمعتلا ىلع دسفت نأ يلإ بحاو © لمعلا ماقم مقي مل ام

 . ةداعالا تببحأ أطخ ريغ ىلع هتالصل ركاذ وهو & ثبعلل ادماع ثبع اذإف

 كلذكو . ةالصلا ف يهو اهدلو عضرت نأ ةأرملل : ليق دقو :. ةلأسم

 . حايصلاب اهتالص نع اهلغشي ناك اذإ ةالصلا ف يهو . هلمحت

 وهو هعفريأ ةالصلا ف وهو { هترس نع هرازا طحنا لجر نع لئسو : ةلأسم

 . يلل بحأ هعفرو سأب هيلع سيلف هكرت نإ : لاق ؟ يلصي

 نمم هدي ىلع نمل له . مامالا فلخ . ةالصلا ف سعن لجر نعو : ةلأسم

 . ءاهقفلا ضعب اذه زاجأ دق معن : لاق ؟ ةالصلا ف اهو ش هكرحي نأ هعم يلصي

 دسفت له .ه ال وأ . معن © ديري هملكي لجرل ةالصلا ف وهو هسأرب أموأ ولو : تلق

 . ال : لاق ؟ هتالص هيلع

 . هيلجر يف ءيش هلكأ اذإ لجرلا نع۔ هللا همحر ديعس يبأ ظفح يف : ةلأسم
 هلجرب اهكح نإف ، كلذ ةلازإ ىلع اهب ردقي ةكرح ىندأب كلذ كحي نا رمؤي هنا
 . هيلع لدب الف ىرخألا

 يف هيلع ساب الو ، ةضيرفلا يف هيمدق نيب حواري نأ يلصملل هركيو : ةلأسم
 ريغل ةالصلا يف هيمدق نيب حواري يذلا امأو { رثألا يف دجويو ؛ هريغ نمو 7 ةلفانلا

 ناك نإ ثبعلا قيرط نم الإ 5 اداسف هيف ملعأ الو ، كلذ نع ىهني هنأ وجراف ، رذع

 ناك اذإ نيتبكرلاو نيديلا يف كلذكو © اذه ىلع هتالص يف يدنع فلتخيف 7 اثباع

 8 دشأ اذه نا ؛ يعمف ىرخألا عفريو ، كلذ ىلع هداعا نوكي نا امأو ، ةحوارم

 امأو { هيف وه يذلا دحلا كلذ متأ اذإ هتالص يف فالتخالا ىنعم يدنع جرخيو

 ملعأ الو { هركي امم كلذف ىرخألا لعجي ملو هيتبكر ىلع هيدي ىدحإ لعج اذإ هعوكر
 . (عجرر) فالتخالا يدنع كلذ يف هبشي الو & لاح ىلع دسفي امم كلذ

 ضقن ةالصلا ف هعباصأ كبش نم ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 مئاق وهو ، هريغ وأ ضوعب هيلجر لكأ نمو 3 هوركم هنا : ضعب لاقو 0 هتالص
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 غلبي الف { ةلفانلا يف امأو ، ىرخألا ىلع لجرب حسمي الف ةضيرفلا امأ : لاق ؟ ىلصي

 . داسف ىلإ كلذ هب

 . نيترم وأ ةرم هكحف هتالص ين هندب نم ءيش هب ىختنا نإف : تلق : ةلأسم

 ىتح هكح هتالص نع هلغشي نأ فاخ اذإ : لاق ؟ ال مأ كلذ هل زوجيأ ، رثكأ وأ

 هفنأ وأ هنذا ؟ هعبصا لخدأ نإف : تلق . ادح هيف ملعأ الو } هديب هحسميو لوزي

 نإو © هتالص تضقتنا ، ىنعم ريغل وأ اثباع ناك نإ : لاق ؟ ال مأ ضقتنت ةالصلا يف

 سأب ال : حبسملا نب دمحم لاق هريغ نمو . ضقتنت مل هتالص نع هلغشأ ببسل ناك

 وهف 0 كلذ نع فك نإو ،‘ ضوعبلا نم ىرخألا ىلع هلجر حسمي نأ
 مدقلا يف رظنلا بحاو ، سأب الف هديب كلذ كح نإ امأو . (عجرر) نسحأ

 هنا هلجر يف ءيش هلكأ اذإ يلصملا ين۔ هللا همحر ۔ ديعس يبأ نعو ؛ هريغ نمو ز اضيأ

 © ىرخألا هلجرب اهكح نإف ، كلذ ةلازا ىلع اهب ردقي ةكرح ىنداب كلذ كحي نأ رمؤي
 . هيلع لدب الف

 ءام مسر هفنا يف ةلب دجو لجر نع هتلأسو رفعج نبا باتك نم ۔ : ةلأسم

 لخدي نأ فاخي ناك نإف ؟ ال مأ هتالص كلذ ضقنيا ةالصلا ف وهو هبوثب هحسمف

 نإف © لعفي الف فخي مل نإو ث هتالص يف سأب هيلع سيلف ث هيف يف هخسن هاف ءاملا

 انأو ، ةضقتنم هتالص نإ : ضعب لاق دقو ، ةالصلا ضقن ىلإ كلذ غلبي مل لعف

 . هتالص نع كلذ هلغشي نكي مل اذإ ، ةمات هتالص نوكت نأ بحأ

 3 قرع وأ بارت نم ةالصلا يف هبوثب ههجو حسم نم كلذكو : ةلأسم
 . هب رمؤي ال نأ ، ةلأسملا هذه لبق لئاسم مدقت { بارتلا نم هيفك ضفن وأ

 تضقتنا هيفك ضفن اذإ : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو . هل بحتسي الو

 بلق وأ ، ةالصلا يف ضرألا خفن نم ىلع ضقنلا كلذكو . (عجر) هتالص
 . هاف ىطغ وأ بؤاثتلا يف ديازت وأ © هعباصأ عقن وأ ىطمت وأ ىصحلا

 يصعقيوأ هرعش صقعي وأ هاف يطغي نأ يلصملل هركي : لاق نم لاقو

 © ةالصلا ف ىصحلا بلقي وأ © هدوجس عضوم نع هفرطب زواجي وأ ى عبرتي وأ

 3 هرعش فكي وأ ى مثلتي وأ هتالص يف هدسج وأ . هبايث نم ءيشب ثبعي وأ

 يوسي وأ بارتلا نم هتهبج حسمي وأ ، هترصاخ ىلع هدي عضي وأ ، هبوث وأ
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 امأو هيلع ضقن ال : مهضعب لاقو . أطخأ اذه لعف نمو . هدوجسل ىصحلا

 . ةالصلا ضقن ىلإ هب غلبي ال نأ وجراف ، رذع ريغ نم كلذ لعف نإف يطمتلا

 ضمغي نمع لئسو ؛ هريغ نمو © هينيع ضمغي نأ يلصملل هركيو ؛ هنمو
 نم لاقو 5 هريثك وأ كلذ ليلقب هتالص دسفت : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةالصلا يف

 . اهلك ةالصلا يف ضمغي ىتح : لاق نم لاقو . كلذ ىلع ادح زواجي ىتح : لاق

 ىنعم ىلع اذه جرخيو ، هتالص دسفت الف اهلك اهيف ضمغ ولو : لاق نم لاقو
 . اطخلا يف سيلو دمعلا ىلع : لاق نم لاقو . ثبعلا

 © ههجو مامأ اهنم رظني نأ ىلإ ، ءايسلا ىلإ رظني وأ هعباصأ كبشي وأ : ةلأسم
 قوف نم ءامسلا رظن ىتح هسأر عفر نا امأو ى ضقن كلذ يف هيلع نوكي ال نأ وجرأو
 ىري ال ضعبو . كلذ ليق دقو هريغ نمو ، ضقنلا كلذ يف هيلع فاخف 0 هسأر

6 

 . يلاإ بحأ لوألا لوقلاو ئ دمعت ولو ©٠ اضقن هيلع

 ىلع كلذ ضقني : لاق نم لاقو ى فالتخالا هيف اذه لك : لاق ؛ هريغ نمو

 نأل ؛ نايسنلا ىلع ضقني الو } دمعلا ىلع ضقني : لاق نم لاقو ى أطخلاو دمعلا

 . هيف ليق اذكه ثبعلاو ى ثبعلا نم هلك اذه

 اذإ سأب الف & يلصت يهو ، اهدلو تعضرأ اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 . رذق هب نكي مل

 ايهجراخ نم هيتفش ىلع هنانسأب ضع نم ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 . هتالص ضقتنت مل {©+ةالصلا ف وهو ادمعتم

 3 دودحلا نم ءيش ين مامالا رظتني افقاو ناكف يلصي ناك لجر نعو : ةلأسم

 : لاق ؟ هتالص متت له © ةالصلا رمأ ريغ نم ءيش لإ تصنأف 0 ائيش أرقي الو

 . ةالصلا رمأ ريغ نم ث ءيشلا عاتسا لإ ءاغصالاو عاتسالا سمن نا ليق هنا ؛ يعم

 ف عاتسالا ف يعم قرف الو ؤ يعم ايف هتالص نع لغتشي ىتح ليقو © هتالص دسفي

 نم ءيش كردل هعاتسا ف نوكي ال نأ ينبجعي هنكلو ، ةالصلا ف مأ ناك . لاحلا يأ

 نأ © هب مايقلا مزلي ايف وأ ‘ همزلي نمع وأ & هنع راضملا نم ءيش عفد الو ئ باوثلا

 ىلإ هعاتسا ناك اذإو © هتالص دسفي نأ بحأ ز اذه لثم يف عاتسالا سفنب نوكي
 نع لغتشي نأ الإ ، هتالص دسفت ال نأ ينبجعي ، لضف كرد هنم وجري ءيش
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 ؟ ءاوس هلك هدحو وأ مامالا فلخ ناك اذهف : هل تلق ، اهظفح نعو ش هتالس

 . يدنعا ذكه : لاق

 { ديقولا رابغ هيف تيب يف يلصي نمع هتلأسو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ ؛ ةلأسم

 . هوركم وهو يلصي ال : لاق ؟ ال مأ كلذ هل زوبي ، هميشايخ يف لخدي وهو

 : لاق ؟ ةالصلا يف وهو بؤاثتلا هينعي نم نع هتلأسو (نئاهرلا) : ةلأسم

 وهو ةءارقلاب هناسل كرحت نإف : هل تلق ، بؤاثتلا نع أدهي ىتح 0 ةءارقلا نع كسمي

 3 هيلع ضقن الف ةءارقلا نيب اذإ : لاق ؟ ةءارقلا ديعي مأ كلذ يضمي ، بؤاثتلا يف

 . لعفي ديعي الو

 هيتفش لبي نم يف بوبحم نب دمحم نع ظفحو ۔ عومجملا نم : ةلأسم
 . هتالصل احالص كلذ ناك اذإ { اسأب كلذب ري ملف تفج اذإ 5 هناسلب

 الجر تيأر دقو : لاق ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم نع ظفحو ؛ هنمو : ةلأسم

 : لاق ، كلذب جرفتي هديب هرهظ برض امبر ناكو ث ةلع هرهظ يف ناك ، يكزاب انعم

 - هللا همحر يلع نب ىسوم تربخاف 5 ةالصلا يف وهو هديب هرهظ برضي هتيأرف
 . سأب الف ، ةلع نم كلذ ناك نإ : لاق 5 هلعفي

 يلصي يلع نب رهزأ ىأر هنأ رذنملا ركذو رثألا نم ؛ هريغ نمو ؛ ةلأسم

 نايلس كلذ نع تلأسف ، ائيش هنم جرخي هنأك ، هرخنم يف هدي لخديو . ةلفان

 . سأب ال : لاقف

 ركذي ةالصلا يف وه انيب مدآ نبال نالجع نب طمس لاقو ث انموق نع : ةلأسم
 . ةرخآلا رادلاو هللا يسنف { ةلم وأ ثوغرب هكح اذإ © ةرخآلا رادلاو ث هللا مسا

 اذه امأ» : لاقف ةالصلا يف هتيحلب ثبعي الجر ىأر ةلت هللا لوسر نأ يورو

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) «هحراوج تعشخل هبلق عشخ ول

 يف ، هيترصاخ ىلع هيدي يلصملا عضي الو - دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 يف راصتخالا نع ىهن هنا : مالسل او ةالصلا هيلع يبنلا نع يور امل ، ةالصلا لاح

 © اذه وه . مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىه يذلا راصتخالاو { ةالصلا

 ٠ ملع أ هلل او
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 اذإ.. اهلتق برقع وأ ةيح هتالص يف يلصملا تضرتعا اذإو ؛ باتكلا نمو

 ةللاو ، فوخلا عم ةالصلا يف اهلتق ةزاجإ ربخلا يف سيلو 0 انباحصأ لوق يف هفاخ

 اولتقا» : ةلي يبنلا نع يور املو ، فوخلا مهطارشإ نم هيلإ اوبهذ ام هجوب ملعأ
 اهلتق اذإ ، هتالص ي انباحصأ فلتخاو «برقعلاو ةيحلا ، ةالصلا ف نيدوسألا

 نأل { رظنأ لوألاو { ءىدتبي : نورخآ لاقو ©} هتالص ىلع ينبي : مهضعب لاقف

 اعقو نالعفلاو & ىلص ام ةداعإب هرمأ هنا ربخلا ردي ملو ، اهلتقب يلصملا رمأ ةلي يبنلا

 هنا ؛ يدنع كلذكو © ليلد ىلإ جاتحم ةالصلا ءادتبا هيلع بجوملاف { ىلاعت هللا رمأب

 نا يور دقو ، هتالص دسفت مل امهلتقيل ، ةالصلا يف سيل ناسنا ىلإ راشأ ول

 مث ث ةالصلا نم ائيش سانلا عم ىلصو . ةع اجلا ةالص ىيف لخد نايثع نب نايلس

 رثألا يفو ؤ مامالا ةالص ىلع ىنبف ، مدقتيل الجر نايلس عفدف ث مامالا ةالص تدسف

 عبتيل هسخنف ءاهقفلا ضعب هئاذحبو 5 مامالا عم هعوكر يف سعن الجر نا : اضيأ

 نا يور دقو ث ملعأ هللاو ، ةراشالا نم رثكأ يدنع ايه عفدلاو سخنلاو ث مامإلا

 هللادبع نب رباج ايهعم لخدو © ىلصي لجر هنيمي نعو يلصي ناك ةلي يبنلا
 قفتا دقو © ةالصلا يف وهو ث هفلخ ايهراداف ةلت يبنلا لايش ىلع ماقف { يراصنألا

 ريغل لق نإو © ةالصلا يف لمعلا هركاف { ةالصلا يف ليلقلا لمعلا زاوج ىلع عيمجلا

 : هركذ لج هللا لاق ث اهريغب ىلصملا لغتشي الف 0 اهب دبعت هلل ةدابع اهنأل ث ةالصلا

 دقو ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمف
 هتنبا ةنبا يهو © ةعيبر نب صاعلا يبأ تنب ةمامأ لمحي ناك ةلي يبنلا نا يور
 . ةياورلا يفو ؛ هدعب وأ ةالصلا يف مالكلا خسن لبق كلذ ناك ملعأ هللاو ، بنيز
 نإ : انباحصأ لاق دقو ، دوجسلاو عوكرلا دارأ اذإ اهعضيو ث ماق اذإ اهلمحي ناك هنا
 نأ تفاخو ىكب اذإ هعضرتو فصولا اذه ىلع ةالصلا يف اهدلو لمحت نأ ةأرملل

 ين ةأرملل زاج اذإف ، ربخلا اذه ىلإ كلذ يف اوبهذ مهلعلو { اهتالص يف اهبلق لغتشي
 أرق ةي يبنلا نا يورو ى دلو دلولا دلو نأل 0 ةلي يبنلاف ، ةالصلا يف هلمح اهدلو

 © دحأ هللا وه لق ةيناثلا ةعكرلا يف أرقو ؤ حبصلا ةالص نم ةعكر يف ميرم ةروس

 همأ نا تننظو حيصي ايبص تعمس » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف كلذ نع لئسف

. «هتمحرن يفلخ





 رش اعلا ب ابل ١

 ةالصلا ينف لمعلا

 © كلذ ةفئاط تهركف ث ةالصلا يف خفنلا يف فلتخاو _ فارشألا باتك نم

 دوعسم نبا ، كلذ هرك هنا انيور نمعو . ةداعإ خفن نم ىلع بجوي ملو
 ٥ قاحساو دمحأو ريثك يبأ نب ىيحيو نيريس نباو يعخنلا كلذ هركو { سابع نباو
 تبثي الو { ةريره يبأو سابع نبا نع انيور دقو ث ةداعالا خفن نم ىلع اوبجوي ملو
 . مالكلا ةلزنمب ةالصلا ف خفنلا : اولاق 2 ؛ ريبج نب ديعس نعو ث امهيلع كلذ

 عطقي وهو 0 مالكلا ةلزنمب وهف ، عمس ناك نا ، خفنلا نا وهو : ثلاث لوق هيفو

 هب ديري نأ الإ عطقي ال : بوقعي لاقو } دمحمو نامعنلا لوق اذه { ةالصلا
 يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . ةمات هتالص : لاقف عجر مث { فيفاتلا

 دمعلا ىلع هنا ؛ مهلوق ضعب يف نأ وجرأو © ةالصلا دسفي خفنلا نا : انباحصأ لوق

 هنا © هانعم تبث اذإو © مالكلا ماقم موقي هنا : مهلوق ضعب يف بسحاو © نايسنلاو

 داسفب قافتالا يناعم هيف تبثو ث ركذلا نم سيل هنأ جرخ ث مالكلا ماقم موقي
 هوأت لثم ، ىنعمل كلذ هب داري نأ الإ ؛ مالكلا ةلزنمب نوكي ال نأ ينبجعيو 0 ةالصلا
 هنا هب لدتسي ىنعمل ناك اذإ ينبجعيو ، كلذ ىنعم ىلإ هب دصقي امم ، كلذ هبشأ ام وأ

 . ثبعلا جرح جرخو © مالكلا ىنعم ريغ

 عمجاو 5 برشلاو لكألا نم عونمم يلصملا نا ىلع ؛ ملعلا لهأ عمجأ ؛ هنمو

 هيلع ادماع ضرفلا هتالص يف لكأ نم نا ؛ ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك
 متت : لوقي ءاظع ناكو ايسان ةالصلا يف برشو لكأ نميف فلتخاو . ةداعالا

 لكألا يف : يأرلا باحصأو يعازوألا لاقو ، وهسلا يتدجس دجسيو . هتالص
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 ءاطع لاق ايك يعفاشلا بهذم هبشيو © فنأتسي ث ايهاس ةالصلا يف برشلاو

 © ريبج نب ديعسو ريبزلا نع يورف ، عوطتلا يف برشلا يفافلتخاو : لوقي كلذكو
 : قاحسا لاقو ، هب سأب ال : لاق هنا سوواط نع انيورو ى عوطتلا ين ابرش ايهأ

 ةالص يف برشلا زوجي ال : ركب وبأ لاق 5 هيلع ةداعإ الف ، عوطتلا يف هلعف نا

 نب دمحم لاق { ايهاس كلذ لعف امنإ هنع كلذ يكح نم امأو ، ضرفلا الو عوطتلا

 يناعم ريغ نم هنا 0 اهيف فلتخي ال نالمع برشلاو لكألا نا ؛ يعم : ديعس

 ىنعم ىلع ، ةالصلا نادسفي ايهأ قافتالا يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمو . ةالصلا

 نأ الإ & قافتالا يناعم هبشيو ث نايسنلاو دمعلا يف يدنع كلذ رثكأو { دمعتلا

 ٥ كلذ نم دب يلصملل نوكي ال ، لاح ىلإ ليحتسي نأ الإ & برقأ ، يدنع نايسنلا

 هسفن ايحأ نم نأ © فالتخالا يناعم يف يدنع جرخيف © كلذب هسفن ءايحإ نم

 ءيش لك يف ةداعإلا هيلع : ليق دقو { هتالص ىلع ءانبلا هل تبث 0 لامعألا نم لمعب

 اذه يف ينبجعي هنا الإ ، اهنع عفديو ، هسفن هب يجي ناك ولو { لامعألا نم

 نم هل نوكي ام لك يف هتالص ىنب ث اهتقو يف ةالصلا كردي مل داعأ نإ هنا ، لصفلا

 اهايحأو هسفن نع عفدلا ناك . اهأدتبا نا اهكردي ناك نإو © هسفن نع عفدلا

 . ةالصلا أدبيو

 نب رباج لوق اذه ©. ةالصلا عطقي مسبتلا نوري ال ملعلا لهأ رثكأ ٠ ةلأسم

 يعازوألاو ةداتقو يرصبلا نسحلاو دهاجمو يعخنلاو حابر يبأ نب ءاطعو هللادبع

 { اكحض الإ مسبتلا ملعأ ال : نيريس نبا لاقو { يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق ، ةالصلا عطقي كحضلا نأ اوعمجأو

 ىلاعتو كرابت هللا لاقو ك كحض مسبتل ا ناو ، ةالصلا دسفي كحضلا نا انب احصأ

 يف اكحاض مسبت اذإ : مهلوق ىنعم ينو اهلوق نم اكحاض مسبتف » : هباتك ي

 .© هتالص تضقنتناو هؤوضو دسف . اكحاض هقهق اذإو } هتالص تدسف .0 ةالصلا

 نا ؛ هنع ىوريو ث هيلإ فاضي اهف ةليبنلا نع اذه يناعم هبشي ام ءاج دقو
 . ةالصلا ىنعم نم جراخ كحضلا

 ٠ يلصي رمع نبي ا ناك . ةالصل ١ ف ىصحل ١ سم ف ملعل ١ له ا فلتخا ؛ هنمو

 ١ ذإ ةدحاو ةرم هب يوسي ناك . دونعسم يبأ نع يورو 0 هلجرب ىصح ١ حسميف

 ىري ال كلام ناكو > ةدحاو ةحسم ٢ ناصخري رذ وبأو ةريره وبأ ناكو ٨85 دجس
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 : ىأرلا باحصأ لاقو ‘ ىأرلا باحصأو يعازوألا كلذ هركو . اسأب هنم ءيشلاب

 عضوم ىصحلا حسمي ؤ نافع نب نايثع ناكو . يلا بحأ هكرتو . ةرم هب سأب ال

 جرخي الو 5 يلإ بحأ اذه : ركب وبأ لاق ، ةالصلا يف لخدي نأ لبق ، هدوجس
 . لضف أ هكرتو & بقعتم ثيدحب ةحسم هحسمي ن أ

 ىصحلا ةيوست نا : انباحصأ لوق ضعب يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ةحسم ءاوس جرخيو { حسملا ىنعمل يدنع ةيوستلاو ث ةالصلا دسفي يذلا لمعلا نم

 ١ ىصحلا ىلع ةدحاو ةبرض يف صيخرتلا مهلوق يناعم يف جرخي امنإو ث رثكأ وأ

 ١ قدحلا دوس ةقان ةئام نم يلإ بحأ اهكرتب لاقو . ةلي يبنلا نع اهانعم ىوريو

 ف هتهبجبو © دوجسلا ةيمست ىنعم ف هديب برضي دق هنا © ةحسملا يه ةبرضلاو

 حسملا عقو نإو { ةيوستلاو حسملا ىنعم يف اجراخ اهانعم برضلا ناكو 5 هدوجس

 نم جرخي امم ءيشلا هبشأ ايف ، هل اهسمو برضلا ىنعم نم دعبي مل ، ىنعم ريغ ىلع
 . هحابا الو رجح ىف هانعم

 ةيحلا ؛ ةالصلا ف نيدوسألا لتقب رما هنا ةلي يبنلا نع انيور ؛ هنمو

 لتق يف صخرف ث هلعنب اهبرضف ةيح اهبسحف ةشير رمع نبا ىأرو ، برقعلاو

 يف برقعلاو ةيحلا لتق يف صخر : ليقو ، يرصبلا نسحلا ، ةالصلا يف برقعلا
 برقعلا لتق يعخنلا هركو ، هباحصأو نامعنلاو قاح.ساو دمحأو يعفاشلا ةالصلا
 . ةنسلا فلاخ هنأل ؛ هلوقل ىنعم الو ، ةالصلا يف ةيحلاو

 لوق يناعم يف ةزاجالا ىنعم نم يكح ام جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 . ةالصلا يف ةرورض هسفن ىلع امهفاخ اذإ ىنعملا نا . يدنع هب اتفحج اذإ انباحصأ
 ضعب يفو { هتالص يف فالتخإ ، كلذ لعف نإ : مهلوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمو
 هنا : لوقلا رثكأ لعلو { اهيلع ينبي هنا لوقلا ضعب يفو ث هتالص أدتبي هنا لوقلا

 . برقعلاو ةيحلا لثم يف اهيلع ينبي
 نمحرلادبع وبأو ةيكلم يبأ نبا © ةالصلا يف يآلا ددع يف صخرو ؛ هنمو

 دمحأو يعفاشلاو ميكح نب ةريغملاو يعخنلاو يبعشلاو نيريس نباو سوواطو

 : لاقو ركنم كلذ ركناو 0 ةالصلا يف ىآلا ددع هركي نامعنلا ناكو ء قاحساو

. هب رومأملا عوشخلا نع لغتشي



 ظفحي سأب ال هنأ : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذ زوجي الو © اهنم ءيش وأ ث هتالص ظفح نع هلغشي كلذ نكي مل ام } ةءارقلا

 . داقتعإ الب ظفحلا ف زوجحم امنإ و ى مهلوق ىنعم ف دقعلاب يدنع

 مهتالص يف مه نيذلا نونمؤملا حلفأ دق » : ىلاعت هللا لاق : لاق ؛ هنمو

 نيلت نأو ، بلقلا يف عوشخلا : لاق هنا بلاط يبأ نب يلع نع انيورف 4نوعشاخ
 نوعشاخ : لاق هنا سابع نبا نعو © كتالص يف تفكت الو & ملسلل ءرملل كبلق
 باحصأو روث وبأو قاحساو يعفاشلاو دايس نب ملسم لاقو © نزحلا وهو بلقلا

 هنإف & كلام ريغ © ملعلا لهأ نم ريثك لوق اذه ، هدوجس عضوم ىلإ رظني ، يأرلا
 مهو ، هدوجس عضوم ىلإ رظنلا نم سانلا ضعب عنصي ام هركا : لاق

 . مهتالص يئ مايق
 يف جرخي هنا ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق ، لوقأ لوألا لوقلاب ركب وبأ لاق

 تاكرحلا كرتو 5 اهيلإ لابقالا ، ةالصلا يف عوشخلا نا { انباحصأ لوق يناعم
 نع ى ناسللاو نينذألاو رظنلاو نيديلا نم ، حراوجلا عيمج نم اهجلاصمب الإ { اهيف

 هنمو © مزال دجاو وه ام كلذ نمف . اهنم غرفي ىتح اهيناعم نم جراخ وه ام عيمج
 ين ثبعي بسحا وهو {، لصم ىلع ىضم هنا ةلي يبنلا نع يور دقو . ةليضف وه ام
 ليقو . «هحراوج تعشخل اذه بلق عشخ ول» : لاقف تاكرحلا نم ءيشب هتالص

 ىنعملا ، نالفلا ىلع قلعملا بوثلا هنأك { ةالصلا يف ناك هنا : دوعسم نب هللادبع نع

 ؛ اهيف عوشخلا حصأو ، اهدوجسو اهعوكرو . اهيناعم ين الإ اهيف كرحتي ال هنأ

 نا هبونذ مؤش نم اهيف هلل فوخلاو { اهيف دبعتلاو { هلل اهتيداتل دصقلاب بلقلا عوشخ

 اهزواجتيو ث اهلبقتي نا هلضفب هلل هيف ءاجرلاو هحراوجب اهيف عشخ ولو هنم اهلبقي ال
 . هلدع يف هبونذب هقحتسي ال امب هنع

 نب ملسمو يعخنل او نمحرل ١ دبع وب و ءاطع هركف ئ حورتل ١ ف اوفلتخ او ؛ هنمو

 هركو . دعس نباو ةشئاعو نسحلاو دهاجمو نيريس نبا هيف صخرو كلامو رايس
 . قاحسا لاق هبو { ديدشلا مغلا يتأي نأ الإ ، دمحأ كلذ

 نم حوارملاب حورتلا ناك نإف 6 حورتلا ىنعم فرعأ الو : ذيعس وبأ لاق

 © ةرورض نم الإ . ةالصلا يناعم ف هتداجا حرخت ال لمع ىدنع كلذف 2 رحلا
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 . ررضلا ىنعم نم هسفن نع اهب عفدي

 هبو © هيمدق نيب لجرلا حواري نأ اسأب نوري ال قاحساو كلام ناك ؛ هنمو

 يف هدوجس رثأ لجرلا حسم افجلا نم : لاق هنا دوعسم نبا نع انيورو . لوقن
 لعف نإو ، يلإ بحأ هكرت : يعفاشلا لاقو . كلذ دمحأو يعازوألا هركو ، ةالصلا

 لتقي ناك هنا سنا نع انيورو ث هيف يأرلا باحأو كلام صخرو 0 هيلع ءيش الف

 دمحأ لاقو { ةالصلا ين لمقلا لتقي نسحلا ناكو { ةالصلا يف ثيغاربلاو لمقلا

 ةأرمللو . ىلإ بحأ هكرت : يعازوألا لاقو { ثبعلا هركيو ث هب سأب ال : قاحساو

 . روث يبأو يعفاشلا لوق وهو ث ةبوتكملا ةالصلا يف يبصلا لمحت نأ
 روث وبأ ىكحو . ةءارقلا رسا { حبصأ ىتح ءاشعلا هتتاف اذإ : يعازوألا لاقو

 . يلإ بحأ اذه : ركب وبأ لاقو ث رهجي روث وبأ لاقو & يعفاشلا نع كلذ

 يف هوركم هنا ؛ يعمف ةالصلا يف نيمدقلا نيب ةحوارملا امأ : ديعس وبأ لاق

 ريغ نم ةلع ريغ نم كلذ لعف نإ هنا يدنعو " ةلع نم الإ ى انباحصأ لوق يناعم

 . لدبلا يناعم يف هيلع سأب ال هنا { اهجيري يتلا هيمدق عفد

 يذلا لمعلا نم جرخي هنا ؛ يعمف ةالصلا يف ثيغاربلاو لمقلا لتق امأو

 دمعتي ملو © هسفن نع هحسمنف هاذأ نإ هنا ؛ يعمو .} رضي امم سيل هنأل زوجي ال

 زوجي هنأ انباحصأ لوق نم ملعأ الو ، تايذؤملا رئاس كلذكو ، كلذ هل زاج { هلتقل
 نم برقعلاو ةيحلا الإ ، هفاخ ولو ، تايذؤملا نم ءيش ىذأ ىلإ دصقي نا هل
 اذإ اذه لتق ىلإ دصق نإ : ليق دقف ث رئاطلا نم ضوعبلاو يخاونلاو ، باودلا

 نإ تايذؤملا نم ، كلذب ساب الف & يخانلاو ضوعبلا هاذأو ك برقعلاو ةيحلا فاخ

 تايف هسفن نع هفرص ىلإ دصق نإو ث ةداعالا هيلع : ليقف } دصقلا ىلع هلتق

 © كلذب ساب الف { اهيناعم نم الو ، اهنم تاساجنلا نم ءيش هسمي ملو ث كلذب

 . ليق هنا يدنع ايف

 رمي ادحأ عدي الف يلصي مكدحأ ناك اذإ» : لاق ةلي هلا لوسر نأ تبث ؛ هنمو

 . !ناطيش وه امنإف ، هلتاقيلف ىتأ نإف ك هسفن نع أرديلو هيدي نيب

 رمع نبا ، يلصملا يدي نيب نيراملا عنم ىري ناك نميف : ركب وبأ لاق
 يدي نيب رمي نأ دحأل سيل : ركب وبأ لاق ، يأرلا باحصأو روث وبأو يعفاشلاو
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 رمي ال نا هلتاق ى عفدني مل نإف { هعفد هل ناك هيدي نيب رم نإف ، هترتس ىلإ ىلصملا

 . هيدي نيب رمي ادحأ عفدي نأ ن ةرتسريغ ىلإ ىلص اذإ هل سيلو & هعفد دعب هيدي نيب

 دوعسم نبا نع يورف . ءاج ثيح نم هيدي نيب رم نم يلصملا در ى اوفلتخاو
 يروثلاو نايفسو يبعشلا لاقو 5 هللادبع نب ملاس كلذ لعفو { هيف صخر هنا

 ارورم ءاج ثيح نم هدر نإ كلذو لوقن 0 هب زواج نأ دعب هدري ال هيوهار نباو

 . ةهجو هل سيلو 0 ايناث

 هسفن نع أردي يلصملا نا ، انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 لمعلا زوجي الو ، لمعلا لاح ىلإ جرخ ض جالعلا لاح ىلإ جرخ نإو ث جالع ريغب
 هيدي نيب راملا ناك اذإف & سفنلا ىلع فوخلاو ةرورضلا ىنعملالإ ، ةالصلا ين

 © هتالص يف هنا ملعيل هديب ريشي نأ هل نا : ليق دقف { هتالص هيلع دسفي ام

 © لمع دق نوكيف 0 ادر اهدري الو اعفر هدي عفري : ليق ايف ةراشالاو { هنع فرصنيف

 جالع ةدش ريغب هسفن نع هعفد نإف ، هتالص ضقني امم هيدي نيب راملا ناك اذإ امأو
 5 سمخلا ىلإ نيتوطخلاو ةوطخلا اطخ ولو : ليق دقف . دسفت ال نأل هتالص ماهل

 دقف ء اهحلاصم نم سيلوأ © هتالص هيلع دسفت الئل ،. هيديب نييالملل ةراشالل

 5 مهلوق ىنعم يف جرخي كلذ ملعأ الف ، لمعي وأ جلاعي نأ امأو . كلذ ين هل صخر

 ىضم ايف لصفلا اذه لبق ايهركذ مدقت دقو ، برقعلاو ةيحلا يف ليق هنا الإ

 . باتكلا نم

 دقو ث ايسان يلع نب ىسوم نع ريشب نب نازع ظفح رفعج نبا باتك نمو
 هعدوف © ةالصلا ركذ هيلع هديب برض املف ، عرصي نأ فاخ وأ عكري نأ ديري هار

 . ضقنلاب هرمأ

 هيمدق ىدحإ ىلع ءىكتي نأ زوجي له هل تلق يلصملا يف ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . زئاج : لاق ؟ ةلفانلاو ةضيرفلا يف

 ارعش فكي الو & عبس ىلع دجسي نأ ةت ينلا رمأ ۔ فارشالا باتك نمو

 وهو لجرلا يلصي نأ اوهرك مهنا ، ةفيذحو دوعسم نباو يلع نع انيور ش ابوث الو
 ناكو . كلذ يعفاشلا هركو & ضرألا نع رعشلا فكي ال : ءاطع لاقو & صقاع
 ٠ كلذ لعف نم ىلع بجي اهف اوفلتخاو & ضرألا ىلع هرعش عقي دجس اذإ سابع نبا
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 © ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهف : ركب وبأ لاقو ، هيلع ةداعإ ال : يعفاشلاو ءاطع لاق

 . ةالصلا كلت ةداعإ هيلع : لاق هنإف أ يرصبلا نسحلا ريغ

 توبث نم اذه وحن انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق.

 ف جرحي اممو ، ةالصلا ىنعم ريغل ةالصلا ف بوثل او . رعشل ا فك نع يهنل ١

 فك نم رثكأ بوثلا فك يف صيخرت مهلوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمف اهحلاصم
 هيلعو { ةالصلا ىنعم ريغل ةالصلا ف هبوث فك نم ىلع ةداعإ ال هناو ى رعشلا

 فك ف يدنع هبشا 0 رعشلا فك ف ةداعالا ىنعم تبث اذإو ، هرعش فك ف ةداعالا

 © بوثلا نعرعشلا يف يدنع قرف الف & بوثلا يف صيخرتلا ىنعم تبث اذإف ، بوثلا
 فالتخالاب ةالصلا ةداعإ يدنع كلذ يف هبشيو © ةالصلا يناعم ريغل ىنعم هل ناك اذإ
 . هلعاف ىلع

 دجسا نا ترمأ» : لاق ةلي يبنلا نع ليقو ۔ رفعج نبا باتك نم ۔_ : ةلأسم

 نيتبكرلاو نيفكلاو ةهبجلا ةعبسلاب ينعي «ابوث الو ارعش فكأ الو ث ةعبس ىلع
 وهو © بارتلا ف عقي الئل } هرعش فكي نا وهف ض رعشلا فك امأف © نيمدقلاو

 : لاق نم لاقو ٠ ضقنلا هيلع : لاق نم لاقو ٠ بوثلا تفك نم دشأ مهدنع

 اذإ همضيو هفلخ نم هبوث عفري نأ ، بوثلا فكو ، بوثلا يف الو ، هيلع ضقن ال

 . ضقنل ا ىلإ غلبي الو ۔ هوركم كلذو . دجسيو عكري ءاج

 . كلذ هل زوجي ال : لاق هبوث فك نإ : تلق ؛ هريغ نمو

 هنبا ىأر هللا همحر _ باطخلا نب رمع نا انعمس دقو ؛ هريغ نمو ؛ ةلأسم

 رمأو © هبرضف ب ارتل اب هرعش كلدف رمع ءاجف {. هرعش فكيو .۔ يلصي وهو

 . هصقف ماجحلا

 نم يسفن يو ‘ ضقنل ١ هيلعف هرعش صق اع وهو ىلص نم : ليقو : ةلأسم

 . هيف ضقن الو هوركم : لاق نم لاقو . رثألا ةفلاخح بحأ الو رظنيف © كلذ

 ةخفنو { ماعطلا يف ةخفن ك تاهوركم تاخفن عبرأ : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . ملع أ هلل او _ ةالصلا ف ةخفنو . ةيقرل ١ ف ةخفنو ء ب ارشل ف

 : ةالصلا ىف تافتلالا يف لاق ةلي هللا لوسر نأ تبث ۔ فارشألا باتك نمو
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 ىلع بجي اهف اوفلتخاو «دبعلا ةالص نم هللا هنعل ناطيشلا هسلتخا سالتخالا وه»

 نعاذه يورو ث هيلع ةداعإ الو هتالص ضقني : ةفئاط تلاقف . ةالصلا يف تفتلملا

 لاقو ث ريبج نب ديعس لاق هبو ، ضقن ةالصلا يف تافتلالا : تلاق اهنا ةشئاع

 ٥ يعازوألاو يأرلا باحصأو كلام لاق هبو { ةالصلا تافتلالا عطقي ال : ءاطع

 ٠ فرعي ىتح 0 ةالصلا يف هلايش نع وأ . ةالصلا ين هنيمي نع لمات نم مكحلا لاقو

 هتالصل ادسفم ناك . هلك هندب تفتلا اذإ : روث وبأ لاقو . ةالص هل سيلف

 نإو ث لبقتسا ةلبقلا لجرلا ربدتسا اذإ هنا ٨ يرصبلا نسحلا نعانيورو ، لبقتساو

 . نسح نسحلا هلاق يذلا : ركب وبأ لاق { هتالص يف ىضم هلايشو هنيمي نع تفتلا

 يناعم نم اذه وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 لابقالاب رمؤيو { ةالصلا يف تافتلالا هوركم هنا ، مهلوق رثكأ لعلو ، فالتخالا

 ايع رظنلا راصقإو 0 هلايح نم هنود ايف دوجسلا عضوم ىلإ اهيف رظنلا عضوو 0 اهيلع

 : مهلوق رثكا يف هنا ؛ يعمف تافتلالا امأو . لايشو نيمي نع هلياز ايف كلذ . قوف

 ىنعم ىلع كلذ هنم جرخي وأ { ةلبقلاب ربدي مل ام هتالص ضقن ىلإ يلصملاب غلبي ال هنا
 هماقم ماقو { هيلإ هسفن افراص لمعلا ىنعم يف تبث اذإف ، ثبعلا ىنعم ال ، لمعلا

 © ثبعلا ىنعم ىلع ناك اذإ امأو ك دسفي كلذ نا مهلوق يناعم ين جرخي هنا ؛ يعمف

 { ةلبقلاب ربدأ اذإ امأو ، ةالصلا ةداعإ ين مهلوق نم فالتخالا يناعم هيف جرخيف

 لابقتساو . ةداعالا هيلع نا : موق نم © قافتالا يناعم ين جرخي هنا ؛ يعمف

 كلذكو . ةداعالا هيلعو ث ءاوسف ادمع وأ اطخ كلذ لعف نإ هنا يدنعو 3 هتالص

 . ةداعالا هيلع نا يدنع كلذ هبشيف ، دمع وأ اطخ لمعلا ىنعم ىلع جرخ اذإ

 رصبن الو ، ةالصلا يف تافتلالا هل هركيو رفعج نبا عماج نم ۔ : ةلأسم

 نع وأ هنيمي نع رصبأ نإ امأو { هرهظ فلخ ام هتافتلا ين رظني ىتح ث هيلع اضقن

 لغتشي مل ام هيلع ضقن الف 0 هتحت ناك ام نيبتسيو رصبي ىتح .0 همامأ وأ هلاش

 . هتالص نع كلذب

 نأ الب هيف امم ائيش هنم نابتساف ، باتك هيدي نيب ناك نإ وجرأ كلذكو ؛ هنمو

 هللادبع يبأ نع دجويو ، هتالص نع هب لغتشي مل ام ةخسن يفو ، هتالص نع هلغشي
 . ملعأ هللاو { ضقنلا هيلع نأ © هتالص ين هنابتساف اباتك رظن نميف
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 ديعي له { ادمعتم رظنيف شقن هيفو ، دجسم يف يلصي ىذلا نعو ث هريغ نمو
 9 هسفن ين ةالصلا يف هبسحي لعجف ث ةالصلا ي اباسح اركاذ ناك نإو 0 ةالصلا

 ۔ هللا هنعل ناطيشلا لعجف © كلذل دمعتي ال ناك نإو ث هتالصل ةداعالا هيلعف
 امنإو ، ناطيشلل امغرو اسأب هيلع ىرأ الف ، كلذل هراك وهو & كلذ يف هل ضرعي
 كلذ نإف © هفرعيو 0 هأرقي ىتح باتك ىلإ هتالص يف رظني يذلا ةالص دسفت : ليق

 . هتالص دسفي

 لاصخ عبرا نا : ليق دق هنا ؛ يعمو : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 © يطمتلاو ، لسكلاو © ساعنلاو ، بؤاثتلا : ةالصلا يف- هللا هنعل ناطيشلا نم
 . هللا ءاش ام الإ ةعاطلا نطاوم يف نكي نأ ندكو
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 رشع ىد الا ب ابل ١

 ةالص هل لبقت ال نميف

 © نوهراك هل مهو اموق مؤي لجر ؛ مهناذآ مهتالص زواجت ال ةثالث : ليقو

 بجو قح يف اهيلع ابتاع اهجوز تاب ةأرمإو ث هيلاوم ىلإ عجري ىتح'قبا دبعو
 ءالؤه يل ليق اذكه ، معن : هريغ لاق ۔ عرشلا نايب باتك ريغ ۔ نمو { اهيلع
 بكترملا مهنم © اضيأ ةثالثلا ءالؤه ريغ ز ةالص هل لبقت ال يذلا نأ الإ ؛ ةثالثلا
 © اضيأ ةالص ايل لبقت ال ناذهف ث ةريغصلا ىلع رصملاو & يصاعملا نم ةريبكلا
 رصملاو ، ةريبكلا بكترملا باكترا لاح يفو . حلاص لمع نم لمع الو

 .. ةريغصلا ىلع
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 رشع ىن اثلا ب ايل ١

 كحض وأ ملس وأ ملكت نميف

 { ادماع هتالص يف ملكت نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ _ فارشألا باتك نمو

 يف ملكت نميف اوفلتخاو ةدساف هتالص نا ث اهرمأ نم ءيش حالصإ ديري ال وه وأ

 لوق اذه . ةداعالا هيلع : ةفئاط تلاقف . هتالص حالصإ ديري وه وأ دماع هتالص

 نم : مهنم ةفئاط تلاقو { يأرلا باحصأو روث يبأو قاحساو دمحأو يعفاشلا

 رهاج وهو مامالل لاق الجر نأ ولو ، ءيش هيلع سيلف رذع رمأ نم هتالص يف ملكت

 ديري مالغ ىلإ رظن ولو ، ءيش هيلع نكي مل ، رصعلا اهنا : رصعلا ةالص يف ةءارقلاب

 اذه & سأب كلذب نكي مل { هرهتنا وأ ، هيلإ فرصنا وأ هب حاصف 2 رئب يف طقسي نأ

 . يعازوألا لوق

 ريغب هلك مالكلا نا : انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق
 ريغل وأ { ةالصلا ىنعمل لاح لك ىلع ةالصلل دسفم ، اهدودح يف ةالصلا يف لاقي ام

 اهس اذإ هنا ، يدنع مهلوق يناعم يف جرخي امنإو ، كلذل دمعت اذإ . ةالصلا ىنعم

 { ناك لاح يأ يف هل حبسي هفلخ نم نأ . ةالصلا رمأ هيف فلاخي امم ءيشب مامالا

 © كلذ هل زيجي ال اضعب نا ؛ يعمو { مامالل عضوملا اذه يف حيبستلا مهضعب زاجأو

 نم كلذ ريغ وأ ةءارق وأ ةريبكت يف هوهس ىلع هلديل ةالصلا يف لاقي امم هيف امب هل رهجيو

 ىلاعت هللا ركذ نم ءيشب ملكت اذإ هنا : مهضعب نع ليق دق هنا ؛ يعمو ؤ ةالصلا

 ىلع كلذب سأب ال هنا (ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هللا ناحبسو هلل دمحلا) : هلوق لثم

 { مامالا هب ركذي ام ىنعمل الإ كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو ث ركذلا ىنعمل دمعتلا
 . ههبشأ امو
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 ميلستلا لبق ايهاس ملسي وأ ايهاس ملكتي يلصملا ين ملعلا لهآ فلتخا . هنمو

 ف ملسي نميف ، هيلع ةداعإ الو ، هتالص ىلع ينبي : ةفئاط تلاقف ةالصلا نم

 لاقو ث ريبزلا نباو ةورع وهسلا يتدجس دجسو امهيلع ىنبو 0 ايهاس نيتعكرلا

 ءاطعو ريبزلا نب ةورع لاق هبو ، دوعسم نبا نع يورو : باصأ سابع نبا
 قاحساو دمحأو يعفاشلاو يروثلا نايفس لاق هبو . ةداتقو ىرصبلا نسحلاو

 © هتالص لبقتسي ايهاس ملكت اذآ : ةفئاط تلاقو ، يأرلا باحصأو © روث وباو

 : ركب وبأ لاق { هباحصأو نامعنلاو ناپلس يبأ نب دامحو ةداتقو يعخنلا لاق كلذكو

 . وهسلا يتدجس دجسيو ث ملكت ةلت يبنلا نأل ؛ لوقأ لوألا لوقلاب

 يناعم ريغل مالكلا نا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 دمعلا ىلع ةالصلل دسفم ث هللركذلا يناعم هبشي ام الو ، ةالصلا بابسأ
 ةالصلا ىنعم يف ديزي نأ اطخلا ىلع ناك ولو . اهنم لاح لك ىلعو { نايسنلاو

 لصفلا اذه يف مهلوق يناعم يف ملعا الو { اهنم جراخلا مالكلا نم هريغل ءىطخيف
 دح يف هتالص نم ءيش يف لاقف 0 اهس اذإ هنا : مهلوق يف جرخي هنا ؛ يعمو { افالتخا

 يناعم يف ةمات هتالص نا ، وهسلا ىلع ةالصلا رمأ نم هيف لاقي ام ريغ اهدودح نم

 ةفلاخمب ناك اذإ ، ةدساف هتالصف ث دمعتلا ىلع كلذ لاق نإو ، مهلوق نم قافتإلا

 ءيشب ملكتيف اهس اذإ هنا : مهلوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمو . ةالصلا ين دودحلا
 رمأ يف وهسلا ىنعم ريغل هنا الإ ، ةالصلا ين لاقي ام ريغل ةءارقلا نم وأ { هللا ركذ نم

 ءيشب هيلع داسف ال هنا : موق ضعب يفف © هتالص نم كلذ يف فلتخي هنا { ةالصلا

 ىلع اهيف لاقي ام يناعم نم جرخ اذإ 3 ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو ض هللا ركذ نم

 رثكأ لعلو & فالتخا محلوق يناعم يف ملسف { اهس اذإ كلذكو { ةالصلا ي دصقلا

 . مهولل دجسيو هتالص ىلع ينبي هنا : مهلوق

 ناك نإ : لاق ث هللا دمح وأ ، هتالص يف هللا حبس اذإ : نامعنلا لاق ؛ هنمو

 ىلع ءعىطو نإو 0 مالك وهف اباوج ناك نإو © مالكب سيلف 2 ءادتبا هنم كلذ
 لاقو 3 مالك وهف ، برقعلا كلذب دارأ هللا مسب : لاقف ، برقع هتعسل وأ ، ةاصح
 : لاق ةلي هئلا لوسر نا تبث دقو ، ركب وبأ لاقو ث مالك نيرمألا يف بوقعي
 يعفاشلاو يعازوألا ثيدحلا اذه رهاظب لاقو «ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا»

ةالصلا يف ءيش هباصأ وأ ائيش ىكتشا اذإ يروثلا لاقو { روث وبأو قاحساو دمحأو



 . ايسان ايهاس هتالص يف ملس نميف اوفلتخاو 5 اسأب هيلع ىرأ ام { هللا مسب لاقف

 يتدجس دجسيو 0 ركذ اذإ هتالص ىلع ينبي : ةفئاط تلاقف © هتالص نم ةيقب هيلعو

 ىحي لاق اذكه ث هريسم لاط نإ ملسي نأ لبق ةالصلا نم هغارف دنع وهسلا

 { هتالص ىلع ينبي : ديعس نب ثيللا لاقو & يعازوألا بهذم وهو ، يراصنالا
 نإ : كلام لاقو ، ةالصلا كلت هب ىلص يذلا هؤوضو ضقتني مل ام & كلذ لاط نإو

 وهسلل دجسيو 0 هتالص نم يقب ام ىلص هؤوضو ضقتني ملو & كلذ ةرضحب ركذ
 يعفاشلا ناكو ، ةالصلا فنأتسا ، لوطي ىتح ، كلذ نكي مل نإو 0 ميلستلا دعب
 دجسو ىنبف عجر نييدثلا يذ موي ةلي يبنلا مالك نم بيرق كلذ ركذ اذإ : لوقي

 . ةالصلا داعأ لواطت نإو ، وهسلا يتدجس

 نم ىضم دق انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ىلع انباحصأ لوق يف ميلستلا ىنعمو © اذه يناعم ضعب ىلع هب لدتسي ام 5 لوقلا

 © مالكب ملكتي وأ ، ةلبقلا ربدي مل ام هنا هدعب ةالصلا ىلع ءانبلا زيجي نم لوق

 ينبي نا هلف ، وهسلا ىلع اهيف ليق ول نا ، ةالصلا دسفي امم وأ © ةالصلا يف لاقي ال امم

 ٨ ملكتي مل ولو ديعي الو 5 الراطت كلذ لواطت نإ هنا ؛ يعمو . اهمتيو هتالص ىلع
 ىلع لدي امم كلذ نأل { ةداعالا يدنع نسح ، كلذ يف شحفي ىتح ةلبقلاب ربديو

 نم ائيش أرق نإ : مهلوق ضعب يف جرخي دقو { اهريغ ىلإ ةالصلا نم جورخلا ىنعم
 موقي هنأل ؛ باوجلا ةلزنمب هنا & باوجلا هب ديري ، ركذلا نم ءيشب هللا ركذو ، نآرقلا
 ام ءيشب هتضراعم امأو { هيف لوقلا ىضم دقف © ركذلا ىنعم دارأ نإو ث مالكلا ماقم

 كلذ ىلع بولغم وه امنإ ، هل دصق ال ناك نإف { هللا ركذ نم ءيشب ملكتيف 0 هلؤي

 هب دصق نإو 0 وهسلا ىلع ركذلا نم كلذ ف هيف لوقلا ىنعم ىضم لقف ح ايهاس وأ

 .يدنع جرخ }٠ كلذل عجوتلاو ءاكشالا دصق نإو © هينف لوقلا ىضم دقف { هلل ركذلا

 . مالكلل باوجلا ىنعمب

 عطقي ال } دمعلا ريغ ىلع ميلستلاو ۔ هللا همحر _ دمحح يبأ عماج نمو -

 دمحم نب نايلس ناورم ابأ تلأسو . باتكلا ريغ نمو 0 ةمألا عامجإب ةالصلا

 ؟ هتالص زوجت له . ةالصلل ىنعم ريغل وأ ىنعمل ةالصلا يف خفن نم نع بيبح نب

 ريغل وأ ث ةالصلا ىنعمل خفن وه امتإو ك تدسف مل ٠ تلق . ةدساف هتالص : لاق

_ ٧٢٣ _



 فا ايف لقت الو ج : ىلاعتو كرابت هللا لوقل مالك خفنلا : لاق ؟اهل ىنعم

 . مالك وهو : لاق امهرهنت الو

 دمحم ىلإ غلب الف ، ةضيرف يلصي ناك نمو ۔ ءايضلا باتك نم ۔ : ةلأسم

 : ضعب لاق ث ىلوألا ةسلجلا ين ايندلا رمأ نم ءيشب ىعدف يسنف 0 هلوسرو هدبع

 ين مالكلاو © ايسان هؤاعد هرضي الو { ةالصلا متي : يراوحلا وبأ لاق 3 ةالصلا ءدتبي

 نميف اوفلتخاو ث ةمألا عامجإب © هتالص تلطب ادماع ملكت نم . زوجي ال ةالصلا
 موق لاقو ث ةداعإلا هيلع ؛ ةفئاط تلاقف . هتالص حالصإ هب ديري ادماع ملكت

 ىلع ينبي : موق لاق ؟ ايهاس ملس وأ ايهاس ملكت اذإ ، هيف اوفلتخاو ، هيلع ةداعإ ال
 . هتالص لبقتسي : موق لاقو © هيلع ةداعإ الو ، هتالص

 نإ : لاق ؟ هتالص ىن اهنم راجتساف رانلا ىلصملا ركذ نإف : تلق : ةلأسم

 توجر هناسل كرحتي مل هسفن يف ناك نإف 5 هتالص تدسف هناسل كلذب كرح
 . هللادبع يبأ نع هبسحأو { هيلع ضقن ال نأ

 © ةالصلا يف كحضلاب كرحت اذإ بلقلا نع ديعس ابأ تلأسو ؛ ةلأسم

 بلقلا كرحت اذإ : لوقي اضعب نا ؛ يعم : لاق { هقهقي ملو يلصملا مستبي ملو

 ٠ ءوضولاو ث ةالصلا دسفي اذه هلوق ىلعف : تلق {،ك كحضلا نم وه كحضلاب

 كرح هنأل ؛ةهقهقلا نم هنا ؛ لوقي نم لوق ىلع ؛ يعم : لاق ، اهدحو ةالصلا امأ

 سيل بلقلا ةكرح نا : لوقي اضعب نا ىري هتيأرو 0 هيلإ بهذي ام بسح يف
 اضعب ؛ يعم اذكه : لاقف هيلع هتضرعو . مستبي وأ هقهقي ىتح . ءيشب

 . اذه ىلإ بهذي

 يف رشتني لجرلا نع اريشب لاس هنا &، لضفملا نب رمع معزو : ةلأسم

 كلذ نع تلأسو : لاق ى يلصي مث 2 رتفي ىتح فقي : لاق نم لاقف ؟ ةالصلا

 . هتالص يف يضمي : لاقف نايثع ابأ

 ضقتنت هناف ، ةالصلا يف رشكي نميف ، زرحم نب ديعس نعو : ةلأسم

 الع اذإ : لاق ؟ ةهقهقلاامو : تلق 0 هتالصو هؤوضو ضقتنا هقهق نمو 0 هتالص

 . ندبلا زتهاو { توصلا
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 رشع ثلاثلا ب ايل ١

 ةرخآلاو ايندلا رمأ نم ءيشب هتالص ىن ركفتي نميف

 هتالص هيلع كلذ دسفي مل ايندلا رمأ نم ءيش يف هتالص ىف ركفي نميف لاقو

 5 هنع ينغلبف { ناسارخ لهأ نم نيملسملا ءاهقف ضعب امأو : لاقو ث هللا ءاش نإ

 ادمعتم رخآ عضوم يفو { ايندلا رمأ نم ءيش يف هتالص يف ركفت اذإ : لاق هنا

 وجرأ : لاق ؟ كلذب ذخاتفأ : تلق . هللا ءاش نإ هتالص هيلع تدسف ، كلذل

 يف ، ريسفتلا حيحص يف ءاج هنأل ؛ هللا ءاش نإ ، هتالص داسف ىلإ كلذ هب غلبي ال نأ

 رفغيف هنلا هب مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو » : ىلاعتو كرابت هللا لوق
 اهعسو الإ اسفن ها فلكي ال ج : ةيآلا هذه اهتخسنف ءاشي نم بذعي و ءاشي نمل

 يف وهو { ايندلا رمأ نم ءيش يف ركفت نمف : تلق «تبستكا ام اهيلعو تبسك اماه
 ؟ ةالصلا يف وهو . مالك عاتسا ىلإ هعمس ىقلا نم كدنع نوهأ . ةالصلا

. معن : لاق





 هوأتلاو نينألاو راحطلاو ةالصلا ىف حنحتتلا

 يف وهو ، اهريغ وأ 5 ةعاخن لثم ائيش هقلح يف دجوف & يلصي ناك لجر نعو

 هل له 0 ةالصلا نع هلغشي مل كلذ كرت ولو ، دمعلا ىلع حنحنتف ، رسلا عضوم

 سيل كلذ نأل ؛ رهجلا ين هل ايك ، ةالصلا يف هتءارق ىنعمل كلذ هل نا ؛ يعمف ؟ كلذ
 . ىنعم ريغل الو & ثبعب

 نيبي ناك دقو ، ةءارقلاب اهيفرهجي ةالصلا يف وهو هقلح كبشت لجرو ؛ ةلأسم
 هل له ، هقلح يف كلذ نكي مل ايك ، حصفي ال هنا ريغ ، رهجلا ىلع ردقيو { ةءارقلا

 ناك اذإ { يعم : لاق ؟ال مأ امامإ ناك اذإ هتالص دسفت الو دمعلا ىلع حنحنتي نا

 ديعس وبأ لئسو & توصب اضقن هتءارقل حنحنت ايف سأب الف ةءارقلا حالص ىنعمل

 دسفت له © هنم دمع ريغل رحطو ربكو دوجسلل رخ اذإ يلصملا نع ۔ هللا همركأ _

 لصي مل © اذه لعفي ناك نم ةمامإ كرت ءاهقفلا ضعب نا ؛ ىعم : لاق ؟ هتالص

 يلصملا نم ثبعلا ىنعم ىلع يدنع جرخي اذه نا الإ كلذ ، ضقان هنا وجراو © هفلخ

 © دمعلاو نايسنلاو أطخلا ىلع ثبعلا يف فلتخي هنا ؛ يعمو { لمعلا ىنعم ىلع ال

 هنا : لاق نم لاقف ، ثبعلا يف فلتخا دق © معن : هريغ لاق © المع لصحي مل ام

 دمعلا ىلع دسفي ال هنا : لاق نم لاقو © نايسنلاو اطخلاو دمعلا ىلع ةالصلا دسفي

 أطخلا ىلع دسفي الو ، دمعلا ىلع دسفي هنا : لاق نم لاقو ث نايسنلاو اطخلا الو

 . اذه يف رظنا ، نايسنلاو

 ٥ ىنعم ريغل حنحتت وأ ، جشنت ناف : هل تلق ؛ هريغ نمو ۔ : ةلأسم

 نأ فاخأو © دشأ حيشنتلاو ثبعلا نم وه © معن : لاق ؟ ثبعلا نم اذه نوكيأ
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 © هقلح يف ريغت نع وأ © ةلع ريغ نم هتالص يف حنحنتي يذلا نعو { المع نوكي
 حنحتت اذإف ؟ ال مأ هتالص ضقن هيلعأ تلق اذكه 5 حنحنتي امنإو { ريغت ريغل وأ

 كلذب هريغ ىلع لدي ىنعمل ناك نإو ، سأب الف هتالص حلاصمل هقلح يف ءيشل

 ء ةالصلا يف ثبع الو ، ىنعم ريغل حنحنت نإو { هتالص دسفي كلذف حنحتتلا

 . هيلع ضقن الو ©} هوركم كلذف هيلع لدي ءيشل وأ

 ءيش الف © هقلح يف هل ضرع ءيشل يلصملا حنحنت نإ امأو ؛ ۔ هريغ نمو

 3 هتالص تدسف ، ادحا عمتسي وأ امالك كلذب ديري حنحنت نإو ، كلذ ين هيلع

 حنحنت نإ : ليقو ؛ هريغ نمو ث اعيمج نيهجولا ى ايسان وأ ادمعتم ناك كلذ ءاوسو

 .. سأب الف هقلح يف عقو ءيشل نوكي نأ الإ هتالص تضقتنا كلذ ريغل حنحتت اذإ

 . هيلع داسف الف هقلح يف ةعاخنل حنحنت نمو ۔ ءايضلا باتك نمو

 ديري حنحنت نم : لاق ؟ ةجاح ديري محمحتلا نعو ؛ ۔هريغ نمو ۔ ؛ ةلأسم

 نم ائيش كلذب دري مل نإو ، هتالص تضقتنا ةجاح وأ امالك كلذب

 . سأب الف كلذ

 ٨ هدوعق وأ هدوجس ف مامالا لوطو . مامالا فلخ ىلصي نمعو ؛ ةلأسم

 . هل حبس امو ، هركذيل وأ ههبني نأ دارأو ك هاس وأ سعان هنا هفلخ يذلا نظف

 لثم يف فلتخي نا ؛ يعمف ؟ ىنعملا اذهل حنحنت يذلا . هتالص ضقتنت له : تلق

 . كلذ عسي نا { اهحلاصمو ةالصلا ي ناك اذإ ينبجعيو { اذه

 ريغل خأ وأ حأ لاق وأ { ةالصلا يف رحط اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 يدنع وهف خأ وأ حأ لوق امأو ثبعلا نم يدنع وهف ث راحطلا اماف : لاق ؟ ىنعم

 نم دشا يدنع ةمهنلا : لاق ؟ ةالصلا ف مج نإف : تلق . مالكلا عقوم عقي

 © ىنعم ريغل هيمدق نيب حوار نإ & كلذكو ث ةالصلا ين مالكلا ماقم موقتو { ثبعلا

 . اهيف لوقلا مدقت دق بيط وأ نتن ةحئار قشنت وأ

 اماف ؟ همزلي ام 3 ةالصلا يف وهو بءاثت وأ بحق وأ سطع نمو : ةلأسم
 ءيش الف ث ةرخالا رمأ يف جشنتلا امأو ، كلذ ين هيلع ءيش الف باحقلاو ساطعلا

 ءيش يف جشنت نإ امأو ، هتالص تدسف ايندلا رمأ نم ءيش ىلع جشنت نم امأو © هيلع

 . هيلع ءيش الف . كلذل دمعتي ملو ىنعم ريغ
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 ريغل حنحنت وأ 3 ىباجت اذإ حنحنت اذإ ليقو رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 : هريغ لاق ، سأب الف } هقلح يف عقو ءيشل نوكي نأ الإ ، هتالص تضقتنا ، كلذ

 نم ضقتنم ىنعمل حنحنتي ىتح 7 هيلع داسف الف ىنعم ريغل حنحنت نم نإ : ليق دقو
 حنحتنتف ةءارقلا يف هيلع رجش نا : حبسملا نب دمحم هللادبع وبأ لاق { ةالصلا يناعم
 . هيلع سأب الف

 ءيش هفوج نم هقلح ىلإ علط اذإ { يلصملا نع هتلأسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 اذإ اجر اذإ ؟ ةالصلا يف هقيرطرسيو حنحتنتي نأ هل زوجي له ى هيف ىلإ زربي نأ فاخي
 ، رصي مل ام هتالص يف هيلع سيل : ليق دق هنا .؛ يعم : لاق رهظي ال هنا حنحنت

 هنا : ليق دق هنا ؛ يعمو . هريغ وأ حنحنت نم ةحلاعم ريغب هظفل ىلع ردقي ثيح

 . حنحنتلاب هجارخا ىلع ردقي ثيح راص اذإ هيلع دسفي

 : لاق ؟ هنم اثبع نوكي له . ةالصلا يف حنحنت نمف : هل تلق ؛ ةلأسم

 هنا جرخيو © هتالص هيلع دسفي هنا © رذع ريغ نم ناك اذإ : ليق دق هنا ؛ يعم

 ةالصلا ين ةرينألا يف ملعلا لهأ فلتخا فارشألا باتك نم هنا بسحأ { ثبع
 يبعشلا نع لوقلا اذه يورو .3 ديعي هتالص يف ناك نإ ؛ ءايلعلا نم ةفئاط تلاقف

 © هدعي مل املاع ناك نإ : كرابملا نبا لاقو { يروثلا لاق هبو 5 ةريغمو يعخنلاو
 ؛ يدنع هواتلا امأ : ديعس وبأ لاق { امومغم انئاك ناك نإ هب ساب ال : يروثلا لاقو
 لوق يناعم يفف ، جشنتلا كلذكو { ههبشي ام وأ 5 ءاكبلا جرخ يدنع جرخيف

 رمأ ىلع ناك نإو ، هتالص تضقنتنا اهيلعو . ايندلا رمأ نم كلذ ناك نإ 5 انباحصأ

 ىلع بلغ نإ هنا : مهلوق ضعب يف يدنع جرخي كلذكو . ةمات هتالصف ةرخآلا
 هيلع نكي مل ، مالكلا جرحم جرخ ولو ، هيلع سأب الف { هنم كلذ نكي ملو . كلذ

 ، ةرخآلا رمأ ىلع عجوتلا ىنعم نم ناك نإ نينألا كلذكو ، لاح ىلع رذع كلذ يف
 كلذ كسمي مل ث ملالاو ايندلا رمأ ىلع ناك نإف ، جشنتلاو ءاكبلا يدنع هبشأ هتيأرف
 يف ءاكبلا ىنعمب جراخ اذه ىلع يدنع هانعم ناك ث هيلع ابولغم نوكي الو 5 هرمأ نم
 . نيينعملل ةالصلا رمأ
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 رشع سم اخللا ب ايل ١

 عنصي فيك هيدانيو لجر هيلع نذأتسي نميف

 { اهجوز اهيلع نذأتسي ةأرمإ نعو ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ ىلع ضرع اممو

 اهذخف ىلع اهيديب تبرض نإو 0 اهيديب قفصت ؟ لعفت فيك 0 ةالصلا ين يهو
 . هللا ءاش نإ .ى سأب الف

 نأ رمأ هل ضرع وأ ، نذاتسم هيلع نذأتسا اذإ ةالصلا يف لجرللو : ةلأسم

 نكي مل ارارم حبس ولو : اول اقو © ةالصلا نم هيف وه امب هتوص هل عفري و أ هل حبسي

 . اهذخف ىلع وأ اهدي ىلع قفصت وأ { اضيأ حبست ةأرملاو . ساب هيلع

 . هللا ناحبس الإ ، هل ضرعي امدنع ث ةالصلا يف لوقي نأ زوجي الو : ةلأسم

 نهلاق نم . ةالصلا ضقنت ال عبرألا تايلكلا ءالؤه نإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 هللا الإ هلإ الو ، هلل دمحلاو هللا ناحبس : ادمعتم وأ ايسان نهقرف وأ ، اعيمج
 . ربكأ هللاو

 حبس 4، ةالصلا ىنعم لجرلا ىنع اذإ و ۔ دمح يبأ عماج نمو _ : ةلأسم

 . كلذ ةزاجاب هكي يبنلا نع ةياورلا تءاج . قفصت ةأرملا كلذل
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 رشع سد اسل ١ -. ايل ١

 ةالصل ١ ىنف ء اكبل ١ ىف

 عطتسي ملو 6 ةرخألا رمأ ريغل ةالصلا ف ءاكبلا هبلغ لجر نع هتلأسو

 هتالص نا ءاكبلا هبلغ اذإ : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له © هكاسمإ

 © ضقنلا هيلع نأ كعمو : هل تلق . ةرخآلا ريغ يف ناك ولو ةمات

 . كلذ ملعأ الف

 هللا فوخ نم ةالصلا يف ىكب وأ جشنت نم : ليقو رفعج نبا عماج نمو -
 . ضقنلا هيلع ليقف تيم ىلع ىكب وأ كلذ ريغل جشنت نإ امأو . سأب الف ، ىلاعت

 . ضقن هفلخ زم هعمسي ام جشنت اذإ : هللادبع وبأ لاق : هريغ نمو
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 رشع عب اسلا ب ايل ١

 قاصب وأ طاخ هينعي نميف

 ةعاخنلا كلذكو هب لعفي فيك

 هيلع له .7 ىصحل ١ ف هل رفحف 4 ةالصلا ف طاخم هانع لجر نعو

 اذإ ىتح ةرفحلا ف اهكرتو رفح نإو ٠ ةالصلا داعأ اهنفد اذإ ؛ معن : لاق ؟ ةداعإ

 لاق . دجسملا يف كلذ لعفي ن أ هل بحن الو } هيلع ضقن الف 3 اهنفد هتالص ىلص

 هديب رفح نإو . سأب الف طختماو اهتحت لاشلا :همدقب رفح اذإ : رثؤملا وبأ

 . ةالصلا داعأ

 هزوجي وأ هتالص نع هلغشي نأ يشخو مغلبلا هيف يف عمتجا لجرو : ةلأسم

 ؛ يعم : لاق ؟ اساب هيلع ىرت له 5 هراسي ىلع لمي ملو هتئيه ىلع قصبف هتءارق نع
 . بدالل كلذ هل بحتسي امنإو اداسف هيلع ملعأ ال

 & قاصب وأ طاخ وأ ةعاخن هتءاج نإو ۔ رفعج نبا باتك نمو ۔ ؛ ةلأسم

 صبب و هعفري ن ا هنكمأو ريصح ىلع ن اك و أ ضرأل ١ ف و ا هلعن ف طخمتو سبكف

 . سأب الف هتحت

 نإو . ضقن هدوجس عضوم مدقت نا : حبسملا زب دمحم لاق ؛ - هريغ نرمو

 . ۔ هلللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاق اذكه © ضقن هيمدق عضوم دجس ىتح رخأت

 8،= تاوطخ سمخ ردقب رخأت وأ هتالص يف مدقت نا : ليقو ؛ هريغ نمو

 رمأ نزم جرخي اذه نأل كلذ نم رثكأ نوكي الو . هيلع ضقن الف
 هنفدي نأ ضرألا يف كلذل رفح.نا © اضيأ هرك نم هرك دقو . (عجر) . ةالصلا
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 يف قصب اذإ ىرخألا ىلع هيلعن ىدحأ لعجي نأ اضيأ هرك نم هركو . يلصي ىتح
 اهادحا عفريف . ةالصلا يف لخدي نأ لبق ىرخألا قوف ةدحاو نوكي نا الإ هتالص

 . اتناك ايك ايهدريو اهيف قصبيو

 رفح نإو ضقن قرف نإف © ايهقرفي الو اهعضي : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو

 قصب نإو . سأب الف نفدو سلاج وهو ىرسيلا هديب وأ مئاق وهو ىرسيلا هلجرب

 . سأب الف هبوث يف وأ ىرسيلا همدق تحت

 هنأل ، ةبعكلا يف نوكي نأ الإ هبوث يف قصبي ال هللادبع وبأ لاق ؛ هربغ نمو

 لاق نم لاقو . (عجرر) . ةبعكلا يف الإ هبوث يف قصبي ال : سابع نبا نع يور
 نكي مل ام علقل دمعتي الو هرخنم نم جرخ ام هنم يلصملا ثمي امنإ هنا : طاخملا ين
 . كلذ نم جرخي

 قصبي لهو . هنم جسن ناك ام طاخملا فذقي : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو

 نإو . معن : لاق ؟ ههجوب ضرعي : تلق . هراسي ىلع : لاق ؟ ةالصلا يف لجرلا

 نأ هلف . هنيع هب تختنا وأ هاف لخدت نأ فاخف 5 ةالصلا ين عومد يلصملا نم لاس

 . هبوتب وأ هديب اهثمي

 نا . اهطرس مث هناسل ىلع ةعاخنلا تراص نميف ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم

 . ضقنلا هيلع

 سأرلاو قلحلا نم تناك نإو © ردصلا نم ناك اذإ كلذو : لاق ؛ هريغ نمو

 . هيلع ضقن الف . اهطرس مث

 اهقرغ مث هناسل ىلع تراص ىتح اهعشخف ةعاخنلا هتءاج لجرو : ةلأسم

 هسأر نم كلذ ناك اذإ : لاق ؟ هتالص متت له : تلق . الهاج وأ ايسان وأ ادمعتم

 ىلع هتالص دسفت هنا : ليقف هردص نم ناك نإو . مني ؛ ليق دقف { هقلح نم وأ
 . دسفت ينبجعي الف أطخلا ىلع امأو © دمعتلا

 ؟ عنصي فيك ث ةالصلا يف وهو ةعاخن هتءاج نمع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 هنيمي ىلع اهقصب نإف : تلق . ليق ام ىلع 5 هراسي ىلع اهقصبي نأ بحأ : لاق
 ىلع كلذ هل هركيو ةمات هتالص نا ؛ يعم ؛ لاق ؟اسأب هيلع ىرت له . همادق وأ
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 هب وثب اهذخأف هيف ىلع ترهظ ىتح هناسلب اهلاحا نا تيأرأ : هل تلق . هلوق ىنعم

 يهأ { هديب اهذخأ نإ كلذكو : هل تلق . ثبعلا هبشي هنا ؛ يعم : لاق . هنم اثبع

 . ءاوس ةلك نا ؛ يعم : لاق ؟ بوثلاب هذخأ لثم

 زيأ ةالصلا يف ةقاصبلا هتءاج اذإ يلصملا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 : لاق ؟ نيميلا ىلع قصب نإل : هل ليق . لايشلا ىلع هنا ؛ يعم : لاق ؟ قصبي

 ۔ هللا هنعل - سيلباو { نيميلا ىلع ءيجت ةكئالملا نأل : اولاق . كلذ هركي هنا ؛ يعم

. لاشلا ىلع ايهعضيو نيميلا لع نيلعنلا عضي ال كلذكو ، ل اشلا ىلع ءيجي





 رشع نماثلا بابلا

 ةالصلا يف سافنلا

 دقو هبتني مث مونلا هبلغيف تايحتلا ف نوكيف ى مامالا فلخ نوكي لجر نعو

 كلذ ف انعمس : لاقف ي مامالا عكرو ماق مث دهشتلاو تايحتلا لاقف . مامالا ماق

 © دوجسلاب هقبس نإو هعبتي مث ، عوكرلاب هقبس نإو مامالا عبتي هنا ايهدحأ ث نيلوق
 . مامالا عم كردأ ام فنأتسيو ىضم ام عطقي ؛ يناثلا لوقلاو { نايلس لوق وهو

 . يلاإ لوقلا بحأ اذهو : لاق

 هيشغ نييلوألا نيتعكرلا يف ناك املف ، موق عم يلصي لجر يف لاقو ؛ هريغ نمو

 نع انغلب دقو . ةالصلا دعيل : لاقف { مامالا ملس نأ دعب هبتنا مث {، ساعنلا

 . ةالصلا نم يقب ام متي : لاق هنا ةديبع يبأ

 ساعنلا هاشغيف ث ةالصلا يف نوكي لجرلا نع هتلأسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 3 ايهحتف ين لاتحي نأ هيلعأ { ناتسباي امهنأك ايهدجيو ث هينيع حتفي نأ ردقي ال ىتح
 ؟ اهحتفل ةجلاعم نم ةكرح فخأ ناك اذإ اضمغم ناك ولو . املاح ىلع اهكرتي مأ

 ىضق ىتح كلذك لزي مل وأ كلذ هنع بهذ ىتح امهحتفيل ايهجلاع نإف : تلق

 هتالص نا وجراف ، هتالص نع هلغشي مل اذإ يدنع : لاق ؟ هتالص متت له .© هتالص

 مث © اسعان هبنجل عقوف ةالصلا يف ساعن هباصأ نإف : هل تلق . هللا ءاش نإ ةمات

 دسفت ال لوقي نم لوق ىلع هنا ؛ يعم : لاق ؟ ءىدتبي مأ هتالص ىلع ينبيا © هبتنا

 ساعنلاب دسفي ىذلاو . كلذ ف قرف الو ةمات هتالص نا ىري ؤ ساعنلاب هتالص

 متت له © هينيع دس ىلع ساعنلا هبلغ نإف : تلق . هلوق ىنعم ىلع هتالص دسفي

 نإف : هل تلق . هلوق ىنعم ىلع ساعنلا هانعم كلذ نا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص
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 هنأك هتيأرو 0 افالتخا كلذ يف نا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ لعفو كلذ ىلع ردقي مل

 . هلوق ىنعم ىلع هتالص داسف ىلإ بهذي

 ريغب ملكتي وهو هبتنيف سعنيف ىلصي لجر نعو۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 3 مهولا اتدجس هيلعف ةالصلا يف هل زوجي امم هيف وه ام ريغب ملكت نإ : لاق . نآرقلا

 ملكت هنا نقيتسا اذإ يدنع كلذكو : هريغ لاق . ةالصلا داعأ كلذ ريغب ملكت نإو

 { هل ايؤرلا هجو ىلع هآر الح كلذ ناك اذإ امأو © هتظقي ىف وأ همون يف كلذ ناك

 . كلذ لاق هنا نقيتسي ىتح كلذ دسفي ال : ليق دق هنا ؛ يعمف

 مالكب هناسل لزف هتالص يف ساعنلا هذخأ اذإ { يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ىرت له ، هتالص ىلع ىنبو ةالصلا ركذ ىلإ كلذ نع عجر مث © ةالصلا مالك ريغ

 تدسف اميلح نكي ملو ةالصلا مالك ريغب ملكت اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات هتالص

 يف وأ ةالصلا تقو ءاضقنا دعب نم كلذب ملكت هنا ملع نإف : ليقو . هتالص

 عجر نإف : هل تلق . اهداعأ 3 هتالص دسفي ام ملع ىتم هنا ؛ يعم : لاق . اهتقو

 ملكت هنا هدنع حصو اسعان ناك اذإ : لاق . مالك وأ ملح وه فرعي ملف هتالص ىلإ

 ملحلاف ملح وأ ملكت هنا ىأر هنا فرعي مل نإو ث ةدساف هتالصف هتظقي وأ هساعن يف

 ىتح ىلوأ ةظقيلاف اظقيتم وأ اسعان ناك هنا ملعي مل نإ و ملكت هنا ملعي ىتح هب ىلوأ

. (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . سعن هنا ملعي



 هجولا ةيطغت ينف

 وهو لجرلا يلصي نأ هرك هنا ؛ رمع نبا نع انيور - فارشألا باتك نم

 دمحأو كلامو يعخنلاو بيسملا نباو ءاطع نع ةالصلا ف مفلا ةيهارك يور . مثلتم

 & انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . قاحساو

 هنا ؛ يعمو . همف ةيطغتب مثلتم وهو يلصي نأ يلصملل ةيهاركلا نم يكح ام بسح

 احيرصت مهلوق ين ملعأ الو } ةداعالا هيلع نا : مهلوق يناعم يف جرخيف كلذ لعف نإ

 هيلع نا : ليق هنا نسحلا يبأ نع رثألا يف تدجو : فيضملا لاق . ةداعالا كرتب

 . (عجر) هيلع ةداعإ ال ليقو ى ةداعالا

 3 هيرخنم ىلعو هيف ىلع بوثلاو ، يلصي لجرلا نعو © باتكلا ريغ نمو
 . مومسلا وزغلا يف الإ & كلذ هل هركأ : لاق

 همف وأ 5 هتيحل وأ ، هنم ائيش وأ ههجو ىطغ دقو ىلصي يذلا يفو : ةلأسم

 ىطغ ىذلا امأف ؟ هتالص لاح ام ث ليلق وأ ، هتالص نم ريثك يف ايسان وأ ادمعتم

 ةداعالا هيلعف دمعلا امأف . ايسان وأ ادماع هتالص نم دح يف هنم رثكألا وأ هلك ههجو

 { ةداعإ هيلع ملعأ الو ءاسأ دقف هتيحل ةيطغت امأ © هيلع فاخأ نايسنلا يفو ، يدنع

 ضقنلاو ، هيلع ضقن ال : ليقو ، ضقنلا هيلع : ليق دقف ادمع همف ةيطغت امأو

 . دمعلا هبشي اذه ىف نايسنلاو ى ىلإ بحأ
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 نو رشعل ب ابل ١

 رظنلاب ةالصلا ضقني اميف

 اضعب نا ادمعتم هدوجس عضوم ريغ ىلإ رظن اذإ يلصملا يف ، ديعس وبأ لاق

 كلذ قوف رظن نإو 5 ةمات هتالصف ؤ اعارذرشع ةسمخ قوف هرظن زواجي مل ام : لوقي
 : لاق نم لاقو © ءايسلا نم ههجو مامأ رظني ىتح : لاق نم لاقو ك ضقنلا هيلعف

 . هسأر قوف رظني ىتح

 كيدي عفرت ال : لاق ، كلملادبع ملعي يمارلا ناكو : مشاه لاق : ةلأسم
 ١ كلذ وحن وأ ك كبوث عفرت نأ الإ { ةالصلل ضقن هنإف ؛ كسأر زواجت ىتح

 لاقو : مشاه لاق ، ةالصلل ضقن كلذ نإف ؛ ءايسلا ىلإ رظنتق كسأر عفرت الو

 ىتح هدي عفر امأ : ديعس وبأ لاق ك ضقني هنا ملعن ملو كرظن طسبت الو : ىسوم

 تببحأ 5 ادماع كلذ لعف نإف { ثبعلا نم يدنع وهف ، ىنعم ريغل هسأر اهب زواجي

 { هيلع ةداعإ ال نأ تببحأ . هتالصل انايسن وأ اطخ ناك نإو © هتالص ديعي نأ

 نأ دمعلا ىلع بحأو ، يعم ايف كلذ يف فلتخا دقف 5 ءايسلا ىلإ رظن نإ كلذكو

 ىلإ رظني مل ام هرظن طسبي امأو 5 هيلع ةداعإ ال نأ نايسنلاو أطخلا ىلعو ، ديعي
 { ةداعالا هيلع : ليقف ، اعارذ رشع ةسمخ هرظن زواج اذإ : ليق دقف © ءامسلا

 نوكت نأ بحأ الو ، ردق ام كلذ نع فعي نأ ينبجعيو . هيلع ةداعإ ال : ليقو

 ظفح نع كلذب لغتشي وأ ، ءايسلا ىلإ رظني وأ ث ةلبقلاب ربدي مل ام © ةداعإلا هيلع
 . اهب ماتهالاو ةالصلا عديو & كلذ ىلإ هتمه فرصي وأ . هتالص

 هنا ، هسأر قوف نم ءايسلا ىلإ رظن اذإ يلصملا يف دجويو ؛ هريغ نمو ؛ ةلأسم

_ ٩٣



 يف وأ ، دجسم طسو يف يلصي ناك نإف © ادمعتم ناك اذإ © لدبلا هيلع : ليق

 رظنلاك تيبلا فقس ىلإ رظنلا اولعجي ملو ، هيلع لدب ال هنا هسار قوف رظنف ، تيب

 © ادمعتم ةالصلا يف وهو ءايسلا ىلإ هسأر عفر نمو : لاقو ؛ هريغ نمو © ءايسلا ىلإ
 نب مشاه نع دايز وبأ ظفح كلذكو .ضقنلا هيلعف ايسانوأ

 . ۔ هللا اهمحر ۔ ناليغ

_ ٩٤ _



 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 اهدحو ةأرملا ةالص ينف

 {©+ ةالصلل دوجسلا ف اهيتبكر لبق اهيدي عضت نأ ةأرملا رمؤت : هللادبع وبأ لاق

 لبق هيتبكر عضيف ؛ أدييف لجرل ا امأو . ةالصلا ف ضعب ف اهضعب لخ ادتو مضتو

 . دوجسلل هيدي

 اقيفص عردلا ناك اذإ ، رايخلاو عردلا يف يلصت نأ ةأرملل زوبيو : ةلأسم

 نيبعكلا ىلإ لصي ال عرد ف تلص نإف 0 هب رمؤت يذلا اذهف { نيبعكلا ىلا اغباسو

 ٨ ضقن اهيلع نكي مل ٥ قاسلا ىلإ اهفلخ امو اهيتبكر ترتس تدجس اذإ تناكو

 . رصبلا لهأ لاؤس نم ددزاو تبتك ام ربدت

 لاقو © اهيلع ضقن الف { ةالصلا ي اهبقع ةأرملا جرف سم اذإو : ةلأسم

 اهريغ فرعت الو . تاكرابملا تايحتلا فرعت تناك اذإ 0 بوبحم نب ا هنظاو ؛ هريغ

 ملعل | له أ نيب فالخ الو ، اهليذ ليطت نأ ةأرمللو © ةمات اهتالصف

 . كلذ يف

 ضايب ادب دقو { رامخلا اذه لثم يف يلصت ةأرما تأر ةشئاع نا انغلبو : ةلأسم

 > رايخلا اذه لثم ف يلصت نا كل لحي ام : ةشئاع تلاقن . ر |لا ءارو نم نيطرقلا

 . ةي هلوسرب الو هباتكب الو هللاب نينمؤت ال ينوكت نأ الإ

 نأرمؤت اهنأل ؛ اهتالص تدسف { اهندب ةسام اهديو ةأرملا تلص اذإو : ةلأسم

 . بوثلا فعض ف اهدي عضت

 بحاو ، سأب الف أ تلصف اهافق فلخ اهرعش ةأرملا تدقع اذإو ؛ ةلأسم

_ ٩٥ _



 ةأرملل زوب الو ، اهرعش قرفب الإ 3 ةالصلا ةأرملل زوجي الو ، اهرعش رفضت نأ انيلا

 . اهرعش قرفتلو © اغلاب تناك اذإ 5 ابيث وأ تناك اركب ١ ةصق لعجت نأ

 { ةساجن اهنا يردت الو 5 اهبوث يف ةساجنب يلصت تناك اذإ يتلاو ؛ ةلأسم

 . يلإ بحأ 5 هيلع تردق ام لدبتو { نيرهش موصت اهنإف

 تفاخو ث ةئضوتم يهو ةباد ةبكار رفس يف موق عم ةأرمإ تناك اذإو : ةلأسم

 اهتالصف { ةبادلا رهظ ىلع ءاميالاي تلصف موقلا اهتوفي نأ © ةبادلا نع تلزن نإ

 5 اهولزني نأ مهيلإ بلطت ملو ث اهنع مهيضمو مهتوف فاخت تناك اذإو 5 ةمات

 . ةرافك الو لدبلا اهيلعف . ءاميالاب تلصو

 مامأ فشكنت نأ تحتساف 4 جنيود يف يلصت ةأرملا تناك اذإو : ةلأسم

 . هللا ءاش نإ اهيلع ةرافك الف ، ءوضو الب تلصف 0 سانلا

 5 كلذ هركي : لاق ؟ اهاف جرخت الو يلصتو قرتخت ةأرمإ نع هتلأسو ؛ ةلأسم

 ٥ اهيلع ضقن الف : لاق ؟ تلعف نإف : تلق 3 اهبابلج ىلع دجست نا هركيو

 . هتالص ضقن همف ىطغو ىلص اذإ لجرلاف : تلق

 رفضت ةأرمإ نعو © ميهاربإ يبأ باوج نمو - ةفاضملا ةدايزلا نم ؛ ةلأسم

 اهتالصف تلصو قرف الب اهرعش تلسرأ نإو ث ةمات اهتالص { قرف الب اهرعش

 باتك ىلإ عجر) سأب الف تلصو قرف الب اهرعش تلسرأ نإو 3 ةمات

 . (عرشلا نايب
 نأ ال زوجي له ةأرملا نعو : حور نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نا ملعاف ؟ اروفضم وأ احرسم وأ السرم ناك كلذ ءاوسو 3 اهرعش قرفت الو يلصت

 تءاجو ، لجرلا كلذكو ، اهرعش قرفت ىتح ةأرملا يلصت ال هنا ز رثألا هب ءاج يذلا

 . كلذ ريغو ، براشلا ذخأو { رافظالا ملقب ةنسلا تءاج ايك رعشلا قرفب ةنسلا

 نمو © ادمعتم هكرت اذإ & هتالص تضقتنا هكرت ىلع ناسنالا ىلص اذإ ام ةنسلا نمو

 ةنسلا يف مزلي امم هنم ثدحي ام روهظ الإ } تقؤم تقو ىلإ هيف دح ال ام ةنسلا

 يغبنيو ، كلذ هابشأو رافظالا لوطو ةناعلا قلحو براشلا ذخأ لثم 5 هريسفت

 . ةنسلا هب ترج ام ىلع تاراهطلاب هسفن دهاعتي نأ ىثنأو ركذ نم ملسملل
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 لبق دوجسلل اهيدي عضت ةأرملا : ليقو رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 ين اهيلجر مضتو ، تعاطتسا ام ضرالاب قصلتو لخادتو © مماضتو اهيتبكر
 ةأرملا تدجس اذإو { اهرجح يف اهيفك عضتو : هللادبع وبأ لاق ةخسن يفو 5 دوعقلا

 اهنطب قصلت {، لجرلا ىناجتي ايك ىناجتت الو ، لجرلا دجسي ايك دجست الف
 لدست نكلو ، لجرلا سلجي ايك ةالصلا يف سلبحت الو اهتزيجع عفرت الو ، اهذخف

 . دوعقلا يف هيلجر نيب حتفي لجرلاو { دحاو بناج نم اهيلجر

 ايلعلا اهلجر عفترتف { نانرب اهيفو { ةالصلا يف تكروت اذإ ةأرملا نعو : ةلأسم

 ؟ كلذ ىلع اهتالص متت له ‘ نيندبلا لجأ نم ضرألا نع عفترتو ، ىلفسلا ىلع

 © دماعتلا ىلع كلذ لعفت عجرت الو ، هللا ءاش نإ كلذ ىلع | متت اهتالص نا وجراف

 ريخال هناف . ةالصلا ماكحا نع ايهب لغتشت تناك نإ نينذدبلا جرختو

 . كلذ دنع اهيف

 : لاق هنا كي هللا لوسر نع انغلبو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 ةالص هللا لبقي الو ، ةالصلا يف اهرحنو اهينذا يراوت ىتح ةأرمإ ةالص لبقت ال»

 . «رمتخت ىتح تضاح ةيراج

 ىلإ لصي عردلاو ث عردلا يف يلصت ةأرملا نع ث العملا نبا تلأسو : ةلأسم

 لاق . كلذب اهيلع سأب الو ؛ يلصت : لاق ؟ نيتبكرلا نم ىلعأ وأ نيتبكرلا
 تلص فشنت الو فصت الو 5 ةقيفص ةأرملا عرد ناك اذإ : لاق عيبرلا نا : العملا نبا

 ىتح : لاق نم لاقو 0 اهريغ ءيش الو رازا الو بابلج الو رامخ الب اهدحو هيف
 اهاري الو عضاوم يف تناك اذإ عردلا يف يلصت اهنا : لاق نم لاقو ث اهسأر يطغت

 اهفرطب تدر اهعردب تلص اذإ ةأرملا نا هربخأ ناورم نا : دايز وبأ لاقو ، دحأ
 . اهمدق يف

 رامخو عرد ، باوثأ ةثالث ةأرملا هيف يلصت ام لقأ : لاق نم لاقو ؛ ةلأسم

 © بابلجو عرد : لاق نم لاقو & بابلجو صيمقو رازا : لاق نم لاقو & بابلجو
 : لاق نم لاقو ، بابلجلا ةلزنمب اهسأر ىلع هدرت عساو رازا : لاق نم لاقو

 .. رامخو رازا

 بوثب نيفكلاو نيمدقلاو هجولا الإ ، اهدسج رتست نا ةأرملل دب الو : ةلأسم
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 { اهنم مرحم يذ ريغ اهاري ال ثيح يلصت ةأرملا تناك اذإف : رثؤملا وبأ لاق { بايث وأ

 . اهنم مرحم يذ ريغ دحأ اهاري ثيح تناك نإو { اهقاس ةعضب ىلإ رتست نأ اهيلعف
 تضقنا) . بابلجلاو رايخلاو صيمقلاو رازالا رتستو 0 اهيمدق رتست نا اهيلعف
 . (ةفاضملا ةدايزلا

 زوبمو ، بابلجو صيمق يف يلصت نأ اهل زوجي ةأرملاو رباج يبأ باتك نمو

 نكي مل نإو ث هب يلصت ام لقا وهو & هدحو صيمق ين اهتيب يف يلصت نا { اضيأ اهل

 تلص اذإ : ليق دقو ، اضقن اهيلع ىرأ الف ، هب تلصو هيف تلخدف 0 اهرازإ الإ

 يف اهيلع رأ مل تسم نإو { اهيديب اهيذخف سمت الو 0 اهندب هيف لخدت اهرازا يف
 اهتيب يف يلصت نأ سأب الو 5 زراب اهقاسو ةأرملا يلصت ال : ليقو ، اضقن كلذ

 . فوشكم اهسأرو

 ىلع اهدي قفصت ةالصلا يف ىنعم تدارا اذإ ةأرملا نا : ليقو ؛ هنمو : ةلأسم

 ىنميلا اهدي عباصا برضت نا زوجيو ، ىنعمل ناك اذإ ، تارم رشع ولو 3 اهذخف

 سأب الف ةالصلا يف يهو تحبس نإو لجرلل كلذ زوجي الو © رسيألا اهفك نطاب ىلع
 اهصيمق الإ ، هيف يلصت بوث اهعم سيلو ةالصلا اهترضح يتلا ةأرملا امأو ث اهيلع
 رظني ثيح نم رتتسم ريغ عضوم يف يلصت هذه تناك نإف 3 ةدعاق تلصو تلهجنف

 تتامأ دقف ، اهمدق ىلإ اهرتست ال اهصيمق تناكو 0 اهيلإ رظنلا هل زوجي ال نم اهيلإ
 ثيح ث رتتسم عضوم يف تناك نإو ، فشت وأ فصت تناك نا كلذكو 0 قلخلا

 لدب اهيلع ناك الهج ةدعاق تلصف . اهيلإ رظنلا هل زوجي ال ايف دحأ اهيلإ رظني ال

 . ملع أ هللاو ةالصلا كلت
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 نورشعلاو يناثلا بابلا

 فوشكم اهسأرو ةأرملا ةالص ينف

 له ، جراخ اهسأر رعشو © رتتسم ريغ فشكنم عضوم يف تلص ةأرمإ نعو
 . لوقلا ضعب يف ةالصلا لدب اهيلع نا { يعم اذكه : لاق ؟ ةالصلا ةداعإ اهيلع

 ؛ يعم : لاق ؟ لاح ىلع لدبلا اهيلعف راهنلاو ليللا يف كلذ ناك ءاوسو : هل تلق

 . نوهأ ناك ، ليللا يف تناك اذإ اهنا : لوقي ضعبو { ءاوس هنا لوقلا ضعب يف هنا

 دق : لاق ؟لدب اهمزلي له ث ءيش هنم رتتسمو ءيش هنم جراخ ناك نإف : تلق
 ناك اذإ هنأ © ذخفلاو ةيلالا يف ليق دق هنأ يدنعو : لاق 5 هلك ةروع هنا : اولاق

 لشم هنم جرخ اذإ هنا : لاق نم لاقف . فالتخاب ةدعاصف رفظلا لثم هنم اجراخ
 : لاق نم لاقو ، عبرلا ردق نوكي ىتح : لاق نم لاقو ث اهتالص تدسف رفظلا
 يدنع سأرلاو © هلك جرخي ىتح : لاق نم لاقو ى ىدابلا وه رثكألا نوكي ىتح

 . ذخفلاو ةيلالا نم نوهأ

 تبث اذإ : لاق ؟ لدب اهمزلي له اهتالص تضق ىتح دحأ اهري مل نإف : تلق
 مل اذإ © اهل ةزاجالا ىنعم ىدنع هبشأ © رتتسم عضوم ين دحاو عردب يلصت اهنا اهل

 . هلوق ىنعم ىلع } فشكنم اهسأرو رهاط عضوم يف تلص دقو ، دحأ اهري

 اهتالص ىرت له ، رتس ريغ يف فوشكم اهسأرو تلص اذإ ةأرملاف : هل تلق
 جوزتت نأ اهل زوجي ال نم اهرصبي مل اذإ 5 ةمات اهنا ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات

 نم اهرصبأ نإف : هل تلق ، لاح ىلع ةدساف اهتالص نا : ليق دق هنا ؛ يعمو . هب

 ؛ لاق ؟ فالتخا كلذ ىف كدنع سيلو . ةدساف اهتالصف ث هب جوزتت نأ اهل زوجي ال

 . . فالتخا كلذ يف يل نيبي الف

_ ٩٩



 اهتالص ىرت له © فوشكم اهسأرو { اهتيب ريغ رتس ف تلص نإف : هل تلق

 افوشكم ناك اذإ ةضقتنم : ليقو © ةمات ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات

 . رذع نم ال إ

 ؟اهتالص متتو . فالتخالا اهقحلي مل رذع ريغ نم ناك نإف : هل تلق

 . كلذك هنا ؛ يعمف : لاق

 ةأرملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق فارشألا باتك نمو ؛ ةلأسم

 اهيلع نا { فوشكم اهسأر عيمجو تلص اذإ اهنا ىلعو & تلص اذإ اهسأر رمخت غلابلا

 : ةفئاط تلاقف . فوشكم اهسأر ضعبو يلصت ةأرملا يف اوفلتخاو © ةالصلا ةداعإ

 يففاشلا لوق اذه { ةداعالا اهيلعف & فوشكم اهرعش نم ءيشو تلص اذإ

 هنلث وأ فوشكم اهسأر عبرو يلصت ةأرملا : لوقي نامعنلا ناكو ، روث يبأو

 : لاق . فوشكم اهثلث وأ ، اهنطب عبر وأ اهثلث وأ اهذخف عبر وأ ، فوشكم
 اذإ : بوقعي لاقو & دمحم لوق اذه . كلذ نم لقأ فشكنا نإو . ةالصلا ضقنتنت

 ةرحلا ةأرملل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو . ةالصلا ضقتنت مل فصنلا نم لقأ فشكنا

 . مارحالا لاح يف كلذك نوكت نا مهعيمج دنع اهيلعو ث هجولا ةفوشكم ىلصت نا

 يطغت نأ ةأرملا ىلع : ةفئاط تلاقف . ةالصلا يف يطغت نا اهيلع ايف اوفلتخاو

 مهنا ةعامج نع انيور دقو © يعفاشلاو يعازوألا لوق اذه ، اههجوو اهيفك ىوس ام

 كلذ نا اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيديي الو » : ۔ لجو زع ۔ هلوق ىنعم ين اولاق
 3 اهنم ءيش لك يطغت ةأرملا تلص اذإ : لبنح نب دمحأ لاقو © هجولاو نافكلا

 لك : ماشه نب ثرحلا نب نمحرلادبع نب ركب وبأ لاق { اهرفظ الو ءيش اهنم ىري ال
 ناكو. ىضم ايف نامعنلا لوق انركذ دقو ث اهرفظ ىتح 7 ةروع ةأرملا نم ءيش

 اهرعش وأ ©، اهامدق فشكنا دقو ، تلص ةأرمإ ىف كلذ ريغ : لوقي سنأ نب كلام
 . تقولا يف تماد ام ديعت 5 اهيمدق ردص وأ

 جورخ دعبو تقولا يف ةالصلا ديعت يعفاشلا بهذم ىلع : ركب وبأ لاق

 يهو . ةفوشكم اهتروعو اهسأرو ةأرملا تلص نإ : يأرلا باحصأ لاقو ، تقولا
 © كلذب ةملاع تناك اذإ ديعت : قاحسا لاقو { ةدساف اهتالصف 5 ملعت ال وأ ملعت
. ةداعالا بجوأ مل ث ةالصلا دعب تملع نإف



 نا ةأرملا ىلع نا : انباحصأ لوق ضعب يف جرخي هنا ؛ يعم ؛ ديعس وبأ لاق
 اهفك نطب ادع ام ناو { اهفك نطابو اههجو الخ ام . هلك اهدسج ةالصلا يف رتست

 عمجي امهنإف ، نيجرفلا الإ { هيتبكرو لجرلا ةرس نيب ام اهنم وهف 0 اههجو رهاظ وأ
 نم امل صخر دق هنا ؛ يعمو . ءاسنلاو لاجرلا نم ةروعلا رئاس نم دشأ ايهنا ىلع
 لاخلخلا عضومو ، ديلا نم راوسلا عضوم ىلإ اهنم ادب نا رتس يف تناك اذإ ، صخر
 نم قاسلا ةعضب نود ام { اهنم ءادبإ ي اهل صخر اضعب نا بسحاف ، لجرلا نم
 عردلا يف ةالصلا يفاف صخر دق هنا بسحأو 5 ديلا نم جولمدلا عضومو ، لجرلا

 وه : لاق نم لاقف { غباسلا يف اوفلتخاو { بابلج الو رامخ ريغب غباسلا قيضلا

 يف تناك اذإ ، غباس وهف نابعكلا ادب ولو : لاق نم لاقو © نيبعكلا رتسي ىذلا

 ٨ تدجس وأ تعكر اذإ اهيتبكر صمخأ دبي مل ام : لاق نم لاقو ، رتتسم عضوم

 عضوم يف ، لجرلل نوكي ام ىنعم يف نيتبكرلا ىلإ امهل صخري هنأك { اهيلع داسف الف
 ىنعم يف كلذو 7 اهيلإ رظنلا هل زوجي ال نم عضوم يف اهل زوجي ملعأ الو 2 رتسلا
 © ةالصلا اهل زوجت نأ ىرعتي الف { رتسلاو ةالصلا يناعم ىناه اذه تبث اذإف 5 اهبنذ

 نوكت دق اهنأل { اهيلإ هرظنب ةمثآ تناك ولو { اهيلإ رظنلا هعسي ال نم اهرصبأ ولو
 .اهتالص اهب دسفت ال ءايشأب ةمثا

 نممف ض بايثلا نم ةأرملا هب ىلصت ام ددع يئ اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 يورو .0 :ةي يبنلا جاوزأ ةملس مأو ةشئاعو ةنوميم © رامخو عرد يف يلصت نأ ىأر

 نايفسو يعازوألاو ديعس نب ثيللاو سنأ نب كلام لوق وهو ، سابع نبا نع كلذ
 © نابوث هلقأ : هيوهار نباو لبنج نب دمحأ لاقو { روث يبأو يعفاشلاو يروثلا

 ةديبعو ةشئاعو رمع نباو باطخلا نب رمع نع انيور دقو ، ةعنقمو صيمق
 ةأرملا ىلع : ركب وبأ لاق ، باوثأ ةثالث يف يلصت اهنا ، حابر يبأ نب ءاطعو يناملسلا

 © رثكأ يف مأ تلص . اهيفكو اههجو ىوس . اهندب عيمج ةالصلا يف رمخت نا
 © بابحتسا الإ باوثأ ةعبرأ وأ ةثالثب رمأ نم الإ ؛ لئاوألا نع يور ام بسحأ الو

 . ملعأ هللاو

 ةدع نم يكح ام وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 رازا وهو ، باوثأ ةثالث نم لقأ يف يلصت ال : لاق نم لاقف . ةأرملا ةالص يف بايثلا

 نم لاقو . بابلجو رامخو غباس صيمق : لاق نم لاقو & بابلجو رامخو صيمقو
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 نأ اهل زوجي : لاق نم لاقو 0 رامخو غبلس صيمق نابوث ةأرملا هب يلصت ام لقأ : لاق

 لاق ام وحنب : لاق نم لاقو ى هريسفت نم ىضم ام ىلع غباس صيمقب يلصت

 كلذ يأب هترتس ناو ، اههجوو اهبعك الإ هلك اهندب رتست نا اهيلع نا : ركب وبأ
 هفرط درتو ، هب فحتلت دحاولا بوثلا يف يلصت نا اهل : ليق دقو . نكمأ اذإ ، زاج

 ىجلي ىتح هيف اهندب مضتو بابلجلا ةلزنمب ، اهسأر قش ىلع نميألا اهبناج يلي يذلا
 . هدحو عردلا نم نسحا يدنع اذهو ، هب ىطغتتو اهيدي ىلإ

 هلعل ، ةأرملا ةالص : بوبحم نب دمحم لاق ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ليق ث اهتيبب ةرتتسم اهنا : لاقف جتحم جتحا نإف ، سأرلا ةفوشكم اهتيب يف ةزئاج ريغ
 فشي بوث وأ هتروع افشاك يلصي نأ ، لاجرلا نم هتيب يف رتتسملل كلذ زاج ول : هل
 نم ادحا نأ ملعأ الو انلق ام حص . ءالؤه ةالص داسف ىلع اوعمجأ املف ، ليللا ين وأ

 . قيفوتلا يلو هللاو ، كلذ زوج نيفلاخملا ءاهقف وأ نيقفاوملا

 : تلاق اهنا ث :لي يبنلا جوز ةملس مأ نع يورو ث نيمدقلا يف اوفلتخاو

 . اهيمدق رهظ ةأرملا يطغت

 دلولا مأ كلذكو 3 قافتاب سأرلا ةفوشكم يلصت نأ ةماللو ۔ باتكلا نمو

 اهتيرح ىلع ليلد ال ذإ & اهيلع قرلا توبثل سأرلا ةفوشكم نايلصي ةربدملاو

 . ادلو اهنم فلخي مل اذإ ، ديسلا تومب الو { ةدالولاب

 © تغلب اذإ ةملسملا ةرحلا نا ىلع اعيمج ةالصلا لهأ قفتا ۔ باتكلا نمو

 3 فوشكم اهسأر عيجو تلص نإ اهناو ، تلص اذإ 5 اهسأر رتست نأ اهيلع بجو
 زاجأ هنا ، بوبحم نب دمحم ىلإ بسني رثألا نم الوق تدجوو 0 اهتالص تدسف
 هجو يأ ىلعف الوق اذه ناك نا ث ملعأ هللاو { اهسأر ةفشاك اهتيب يف يلصت نأ ةرحلل

 فشكنا اذإ : ةفينح وبأ لاقف ، افوشكم اهسأر ضعب ناك اذإ اوفلتخاو . كلذ زاج

 هثلث وأ اهقاس عبر فشكنا نإو ث اهتالص دسفت مل هثلث وأ اهرعش عبر اهسأر نم

 عيمجلا نم فصنلا نوكي ىتح : هبحاصو فسوي وبأ لاقو ث اهتالص تدسف

 رتس اهيلع : انباحصأ لاق & كلذ نودب اهتالص دسفت ذئنيح مث © قاسلاو سأرلا

 هجولا وهو © عامجالاب اهل حيبأ ام الإ ، ةالصلا ين اهدسج رئاسو اهقاسو اهسأر عيمج

 عم ، كلذ لك رتست نا بجي ةنيز اهلك ةأرملا نأل { باوصلا وه اذهو 0 نافكلاو
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 لفغا دقو ، اهتالص تدسف . لق ولو {، عيش كلذ نم رهظ نإف { ناكمالا

 لصأ ىلإ الو { اؤدلق ريخ ال ذإ 5 اولحتنا ايف باوصلا ليبس هقفاو نمو ةفينح وبأ

 يف حيحصلا ليلدلا دوجو دنع زوجي ال ديلقتلاو ث ديلقتلا زوجي اوبجوا امل بجوم
 اهيف مدعي لاح يف ديلقتلا بجي امنإو ، لقعلا ةجح وأ ، عامجالاو ةنسلاو باتكلا
 © مئاق اهنم هجوأ نم ليلدلاو { اهانركذ يتلا تاهجلا نم لالدتسالا ةحص دلقملا

 نأ ىلع لصألا ي اوعمجا ةالصلا لهأ نا مهلافغا ىلع ليلدلاو © ديلقتلل ىنعم الف

 اهتالص زاوج ين اوفلتخا مث ، ةالصلا يف تلخد اذإ ى اهسأر عيمج ةيطغت ةأرملا ىلع

 مهفالتخاو { اهسأر يطغت نا اهيلع نا ىلع اوعمجا اذإ اهيلع ضرفلاف مهعامجا دعب

 داسف ين اوفلتخا امل : لئاق لاق ناف ، اهسأر ضعب فشك يفال ةجحب سيل

 كلافغا ىلع لدي لوقلا اذه هل ليق { اهلاطبا ىلع عمتجي ىتح اهتوبث بجو { اهتالص
 ةيدؤم نوكت الف ، فصوب ةأرملا ىلع بجوي عامجالا نا كلذو © عامجالا عضوم

 نأ امإ . نيرمأ دحأ نم اهسأر ةيطغت نم ةأرملا ولخت ال : هل لاقيو ث هب الإ اهضرفل
 امم ليلقلا مكحو هنم ىطغملا ريغ ضعبلا فشكف 5 هعيمج ةيطغت اهيلع بجاولا نوكي

 سيل : تلق نإف { اهسأر ةيطغت اهيلع بجي الو 5 ريثكلا مكحك ةيطغتلا نم بجي
 ضعبو تلص اذإ ةأرملا نع انربخا هل لاقي 3 عامجالا كلذ دكأ اهسأر ةيطغت اهيلع

 ٨ باوجلا اذه نم دب الو 0 ال لاق نإف ؟ كدنع اهتالص زوبحتا ، فوشكم اهجرف

 فاشكنالا ريشكب دسفي ايك ث اهجرف نم ليلقلا فاشكناب اهتالص دسفت هل لاقي

 اذإ هعيمج رتس اهيلع نأل : لاق نإف ؟ كلذ تلق مل : هل لاقي ، معن : لاق نإف . هنم

 دسفي سأرلاو قاسلا ضعب كلذكو : هل ليق ، ةالصلا دسفي هضعب روهظو نكمأ
 نم مهريغو قافولا لهأ نم لكلا عمجأو © هعيمج رتس اهيلع نأل ؛ نكمأ اذإ ةالصلا
 يف اهسأر ةيطغت ناو { اهسأر عيمج فاشكنا عم ةزئاج ةمألا ةالص نا ش مهيفلاخ

 . اهيلع بجاوب سيل ةالصلا

 فوشكم اهسأرو ، رتس ىف تلص اذإ ةأرملا نع : ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 اهتالص ىرت له ى رتسلا ين اهيلإ رظنلا هل زوب ال نم اهرصبأو { اهريغ وأ اهتيب يف
 يهو ةرورض نم نا ينبجعيو { ةضقتنم اهتالص نا ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات

 نا كلذكو : تلق . اهتالص متت نا اهريغ لبق نم رمألا اهاتاف } رتس عضوم يف

 . اهيلإ رظنلا هل زوجي ال نم اهرصبأو ؤ رذع نم رتس ريغ يف فوشكم اهسأرو تلص
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 نكمي ال امم رذعلا عقو اذإف ث ةروذعم اهنأل كلذ ينبجعي : لاق ؟ اهتالص متت له
 . ضقنلا هب بجي ام ماكحا لوزي نا وجراف۔ اذه لثم ي هريغ

 3 رتس يف تلص اذإ متت اهتالص نا ملعلا لهأ نم دحأ لاق ملعت له : تلق

 ؟ هب جوزتت نا اهيلا رظنلا هل زوجي ال نم اهرظن اذإ ، رذع ريغ نم فوشكم اهسأر
 ، رذع ريغ نم كلذ ناك اذإ { اضيأ هفرعأ الو كلذ ظفحأ يندجأ الف : لاق

 ءاج ام كلذكو 0 كلذ اهل زجويو © قيفص عردب يلصت اهنا ؤ المحم ءاج ام كلذكو

 يف يل نيبي الو ، رتسلا يف ليوأت جرخي هنا ؛ يعمو & عرد ين ةأرملا يلصت ام لقأ هنا

 نوكيأ ، هدحو عردلا الإ دبت ملف ، رتسلا ريغ يف ناك اذإف : هل تلق . رتسلا ربغ

 5 لاح لك ىلع ةالصلاب ةدبعتم اهنأل رذع ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ ارذع اهل كدنع اذه

 اهنكمأ ايك ىلصتف 3 رتس نم هيلع ردقت ام لكب اهتروع رتست اهنا الإ ةيراع تناك ولو
 . اهنكما ام ثيح

 يف تردق مث ، رذع نم فوشكم اهسأرو رتس ريغ يف تلص اذإف : هل تلق"
 اهيلع نا ؛ يعمف : لاق ؟ ةداعإ اهيلع لهف { هرتست نا تلص نا دعب ةالصلا تقو ٠

 . اهل زوجي ام ىلع تلص دق اهنأل ؛ اهيلع ةداعإ ال : ليق هنا ؛ يعمو 0 ةداعالا

 ٠ ةالصلا تقو ىف ابوث دجو 7 رذعل انايرع ىلص اذإ © نايرعلا كلذكو : تلق

 . فالتخالا هيف يرجي ام هنا ؛ يعمف : لاق ؟ ةداعإ هيلع له

 نمو © ةالصلا يف بجاو ةروعلا رتسو ۔ دمح يبأ عماج نمو ۔ ؛ ةلاسم

 © ةمألا عامجاب ةلطاب هتالص تناك 0 كلذ ىلع ردقي وهو ث ةالصلا ين هتروع رتسي مل

 نهتنيز نيدبي الو ج : ىلاعتو كرابت هئلا لاق ، نيفكلاو هجولا الإ 5 ةنيز اهلك ةأرملاو
 قحلا عفادو دهاشلا نأل ؛ ةمألا عامجإب ، نافكلاو هجولا وهو اهنم رهظ ام الإ

 رهظأ نمو ، هجولا فشكب الإ 5 اهل ةدهاشملا دنع اهتفرعم ىلإ نولصي ال { اهيلإ
 اهنأل ؛ ةلطاب تناك . اهتالص يف كلذ نع اهل ت يبنلا يهن عم نهتنيز نم ائيش نهنم

 ةفوشكم اهتيب يف ةزئاج ةأرملا ةالص : بوبحم نب دمحم لاق { اهنع يهنم ةالص .

 كلذ زاج ول : هل ليق ، اهتيب يف ةرتتسم اهنا : لاقف ، جتحم جتحا نإف ، سأرلا

 ، ليللا يف وأ فشي بوثب وأ هتروع افشاك ىلصي نا ث لاجرلا نم هتيب ىف رتتسملل
 نيقفاوملا نم ادحا نا ملعأ الو { انلق ام حص . ءالؤه ةالص داسف ىلع اوعمجأ املف
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 . قيفوتلا ىلو هللاو ، كلذ اوزوج نيفلاخملا ءاهقف وأ

 يطغت» : لاق هنا هكي يبنلا جوز ةملس مأ نع يورف © نيمدقلا ي اوفلتخاو

 . «اهيمدق رهظ ةأرملا

 ىلع ىلص نمو .ث ءايصلا لمتشي نا { يلصملل زوجي الو _ باتكلا نمو
 ةالصو © ةالصلا يف ءايصلا سابل نع هێييبنلا يهنل ، ةدساف هتالص تناك © كلذ
 عم ةلصاولا ةالص تزجأ مل : لئاق لاق نإف { ةزئاج اهريغ رعشب اهرعش ةلصاولا
 : هل ليق ؟ اعيمج ايهب عقاو يهنلاو © ءايصلا سباللا ةالص زحت ملو ، هي يبنلا يبن
 لصو نع يهنلاو ةرتسلا يهو 0 هب الإ ةالصلا موقت ال ام دحأ وه ، ءاصلا سابل

 هجوت امنإو © هب الإ ةالصلا موقت ال اممو ، ةالصلا طرش نم وه سيل رعشلاب رعشلا
 نكي مل يهنلاف ، هب الإ ةالصلا موقت ال ، ةالصلا نم وه سيل يذلا لعفلا ىلإ يهنلا

 هكي هللا لوسر نعل دقو 5 ةالصلا يف امداق يهنلا نكي مل كلذف ث ةالصلا لجأل

 ةصمنتملاو ةصمانلاو ةرشوتسملاو ةرشاولاو ةمشوتملاو ةمشاولاو ةلصوتملاو ةلصاولا)
 . ةالصلا يف كلذ عيمج حدقي الف (نسحلل تاجلفتملاو

 لبقت ال» : هكييبنلا لوقل ؛ ةالصلا يف بجاو ةروعلا رتسو ۔ باتكلا نمو

 ، فوشكم اهقاس ضعب وأ اهذخف ضعبو ، تلص ناو «رايخب الإ ضئاح ةالص

 اهب ملعت مل ةساجن اهبوثبو & تلص ول اهنا ايك ملعت مل نإو ث اهتالص تدسف
 . اهتالص تداعأ اهغارف دعب الإ

 اهنم زربت ال ىتح اههجو ىلع ةرمختلملا ةأرملا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم
 اههجو نم زربت الو ، كلذ ىلع ةضيرفل وأ ديعل يلصت نأ اهل زوبي له . اهنيع الإ
 اهتالص زوجت ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ اهل زوجي ال مأ ؤ ائيش اهدوجس نم الو
 © سانلاب اههجو زربت الئل تفرحنا امنإ تناك اذإف : تلق ، رذع نم الإ ، كلذب

 © اهسفن ىلع فاخت نوكت نأ الإ } ارذع اهل نأ ىل نيبي ال : لاق ؟ ارذع اه ىرت له

 اذهف ث ةيغبلا اهيف اهمسي اممائيش وأ ، تابوقعلا نم ائيش ترهظأ اذإ
 . رذع ىدنع

 له . اهورظن اذإ لاجرلا زتفت نأ تفاخو 0 ةليمج ةأرمإ تناك نإف : هل تلق

 تلصو . رذع اهل نكي مل نإو : تلق .ء كلذ ل نيبي ال : لاق ؟ارذع اهل ى رت
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 كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ كلذ نم ةبوتلا اهمزلتو 5 ةمات اهتالص ىرت له . اهمرحب
 تلصو ث اهدوجس عضومو 0 اهمف الإ اههجو تجرخأ نإف : هل تلق ، رذع نم الإ

 ىلع ىذل ا سابللا ناك اذإف : لاق ؟ ةمات اهتالص ىرت له " رذع ريغ نم كلذ ىلع

 تلص اذإ ، كلذ يف اه صخري اضعب نا ؛ يعمف ضرألا تتبنا امماهدوجس عضوم

 تبنت ال امم ناك اذإ امأو ، ضرألا تتبنا امم ناك اذإ اذه . اهاف ةيطغم يهو

 لوق يف اهتالص ةزاجإ ىل نيبي الف ، رذع ريغ نم هيلع تدجسف ، ضرألا
 ١ ضرألا تتبنا ام ىلع دوجسلاو مفلا ةيطغت : هل تلق . رذع نم الإ 5 انباحصأ

 دمعلا ىلع هيف فلتخي امم هنا { كدنع دوجسلا عضوم ىلع 5 ةموزحملا بايثلا نم

 دوجسلا امأو ى مفلا ةيطغت يف يل نيبي الف دمعلا ىلع امأ : لاق ؟ نايسنلاو لهجلاو

 نم هريغ وأ ث مازحلا وأ سابللا نم ناك اذأ زئاج هنا ؛ يعمف ضرألا تتبنأ ام ىلع

 : هل تلق . هقحليو فالتخالا هيف يرجي امم هلعلو & تاشورفملا وأ { تاعوضوملا

 © ملعأ هللا : لاق ؟ لمعلا ماقم موقي مأ ، ثبعلا عقوم عقي مفلا ةيطغت نأ كعمف

 نم اهنا لوقأ الو & لاح لك ىلع ى ةالصلا تدسفل لمعلا ماقم تماق ول هنا الإ

 تلق 0 كتفص ىلع ةالصلا لخد امنإو ، ةالصلا ين كلذ لمعي مل هنأل ؛ ثبعلا

 © ةدساف اهتالص نا { اهنيع الإ اهدجسم . هلك اههجو تطغ اذإ اهنا ةلعلا امف : هل

 ةجحلا امو ، اهتالص يف لوقت ام فرعتو { ةالصلا ين اهدوجس عضوم ىلإ رظنت دقو

 يلصملا نأ الإ ، اذه يف ةجحلا ام ملعأ هللا : لاق ؟ كلذ ىلع اهتالص داسف ى

 نزم كلذو ، هتروع رتسب طاخ وه اك 0 هتالص ف ههجو راهظاب يدنع رطاخم

 . ملعأ هللاو { يدنع رظنلا ةهج نم هنأ سيل ث هتالص لايك

 هظفح ۔ ديعس يبأ نع : ةلأسم ۔ هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 فلتخاف ؟ كلذ يف اهمزلي ام ، سأرلا ةفوشكم تلصف تغلب ةأرمإ نع ۔ هللا

 { راهنلا ين تلص ام لدب اهيلع : موق لاقف ، ليواقأ ةتس ىلع كلذ يف انباحصأ

 ، رتتسم ريغ عضوم يف تناك نإ : موق لاقو © ليللا يف تلص ام اهيلع لدب الو

 : موق لاقو ث اهيلع لدب الف © رتتسم عضوم يف تناك نإو ، تلص ام لدب اهيلعف

 3 اهيلإ رظنلا هل زوجي ال زمم دحأ اهرصبي ملو ث رتتسم ريغ عضوم يف تناك نإ
 نع لسو . ملعأ هتناو ، هيف اهيلع لدب ال هلك اذه : موق لاقو 5 اهيلع لدب الف

خيشلا رع هب ذخان يذلاو { باوصلاو ةتحلا قفاو ام الإ هنم ذخات الو { كلذ



 امأ : خيشلا لاق . فالتخا ةرافكلا يفو ، لدبلا اهيلع نا ۔ هللا هيضر ۔ نسحلا يبأ

 ىلإ عجر) .ملعأ هللاو } هنع لسو ، ذخان اذهبو ث ةرافكلا نع فقاو انأ
 . ( عرشل ا نايب باتك

 يهو تلصف اهسأر يطغت نأ سانلا نم تحتساف تغلب ةأرمإ نع : ةلأسم
 © كلذب رذعت الو ، لدبلا اهيلع : لاق ؟ كلذ ف اهيلع بجي ام . سأرل ا ةفوشكم

 . كلذ هبشأ امو
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو نيكرشملا نايبصلا بايث ىف ةالصلا ىف

 ةفئاط تلاقف . نيكرشملا بايث يف ةالصلا ىف اوفلتخاو _ فارشألا باتك نم

 اذه { هتساجن ملعت مل ام ، ةزئاج اهلك ث نايبصلا بايث ينو اهيف ةالصلا : مهنم

 ىقوتي : لاق يعفاشلا نا ريغ & دمحمو بوقعيو نامعنلاو يعفاشلاو يروثلا لوق

 هركي {، هابحاصو نامعنلا امأو 3 نيكرشملا بايث نم ينعي 0 تاليوارسلاو رارزالا

 ملعي مل نإ ، كلذ يف يلصي نأ هيزبجي : بوقعي لاقو & تاليوارسلاو رارزالا
 { ءادرلاو ناسليطلا يف صخرو 7 رفاكلا دلج يلي ىذلا بوثلا دمحأ هركو ، هتساجن

 لك ىلع هسبلي رفاكلا بوث يف : كلام لاقو { مهبايث عيمج رهطي : قاحسا لاقو
 لاق ، هيف ىضم امعديعي نأ هيلع سيلو ، بوثلا ين ماد ام ديعي هيف ىلص اذإو ى لاح

 بهذم ىلع اذهف 5 ةمذلا لهأ هسجني يذلا بوثلا يف ةالصلاب سأب الو : ركب وبأ

 ىلص ث بايثلا رئاسك نايبصلا بايثو . يأرلا باحصأو دمحأو يعفاشلاو كلام

 نم نايبصلا بايث امأ : ديعس وبأ لاق {ك صاعلا يبأ ةنبا ةمامأ لماح وهو ةلت يبنلا

 نم ةساجن ملعي مل ام ، هب سأب ال هنا 3 انباحصأ لوق ف يدنع جرخيف ةلبقلا لهأ

 ةمذلا لهأ بايث امأو ، افالتخا كلذ يف مهنيب جرخي هنا ملعأ الو { مكحلا قيرط

 اهماكحا ناو اهب يلصيال هنا ©، يدنع انباحصأ لوق ةماع يفف 0 اهنوسبلي يتلا

 امأو ، طايتحالا قيرط نم يدنع جرخيو ى ةساجنلا يدنع مهماكحأو . مهماكحا

 هيف ملعأ ال ام اذه { ةسجن اهنا ملعت ىتح ث ةرهاط لصألا يف بايثلا نإف ؛ مكحلا

 { هزنتلا ةمذلا لهأ بايث يف ، يدنع اهف انباحصا دنع بلغ امنإو & هريغ بجوت ةلع

 ةالصلاب سأب ال : لاق مهنم الئاق نأ ىوري ىتح © قافتالا هبش مهلوق نم راص ىتح
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 بايثلا امأو ، هنم كلذ لبقي مل هنا : ليقف © اهتساجن ملعي ىتح { مكحلا ىلع اهب

 مهلوق رثكأ لعلو © كلذ يف فالتخالا ىنعم انباحصأ لوق يفن { اهنولمعي يتلا
 .اہ ةالصلا ةزاجإ

 هنا زرحم نب ديعس ىورو : رظنلا نب دمحم لاق دقو ۔ باتكلا ريغ نمو

 نم ةعامجو ىور نم ركسعلا ىف ركذف . دوهيلا بايثب يلصي نأ سأب ال : لاق

 © اضيأ ةبقع نب حاضولا هنا بسحأو ، بوبحم نب دمحم مهيف نا ظفحاو { نيملسمل

. دوهيلا بايث يف يلصي ال نأ مهيأر ناكو 3 يأرلا اذه نولبقي مهرأ ملو



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 بوثلا بيرتت ىفو بايثلا نم هب ىلصي اهف

 ١ بوثب هيلع سفكتي نا هل زوجي له ، فشي رازا هيلع نمع هتلأسو
 . هنم فشي ام رتسي هيلع هب فحتلي يذلا بوثلا ناك اذإ { معن : لاق ؟ يلصيو

 ؟ سأب هيلعأ ىرسيلا هدي لخدي نمع هتلأسو 3 معن : لاق ؟ سانلا مؤيف : تلق
 نب رباج نع دجويو 0 اسأب هب ىري هرأ ملف اذه نع بوبحم نب دمحم لئس : لاقف

 هسار عنقي نأ هيلع سأب الو ، هدي لخدي الو هسأر عنقي ال لمتشملا : لاق هنا ، ديز

 . سمشلاو دربلا نم

 ؟ هسأر يطغي نا هل له © ىلصو لمتشا اذإ ؤ لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع لهف . لعف نإف : هل تلق ، كلذ هل بحأ ايف الإو ، درب نم ناك نإ : لاق
 يلصيو ًايل عضي الو ، متعي نأ هل له ، لجرلا نع هتلأسو ث ال : لاق ؟ ضقن
 نإف : تلق ث اهريغ يفالو هتالص يف كلذ لعفي نا هل بحأ ام : لاق ؟ كلذك
 . ال : لاق ؟ ضقنلا همزلي له 3 لعف

 ؟ همزلي ام ، ايهريغ هنكمي ملو ، ناسجن نابوث هعم لجر نعو : ةلأسم
 لمتشيو ، هدحو هب يلصيو ٨ هممييف ةساجن نيبوثلا لق أ رظني ليق هنا ؛ يعم : لاق

 اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهدحو ةساجنلا ناكم وأ { هلك بوثلا ممييف : هل ليق 0 هب

 : هل تلق ز هلك بوثلا مميي نأ هيلع سيلو ، اهعضوم برت ةساجنلا عضوم فرع
 ناك اذإ : لاق ؟ هلك بوثلا مميي نأ همزلي له اهنيعب ةساجنلا عضوم فرعي مل نإف
 هيلع يتات ذنئيحو ، هلك همميي نأ هيف هبشأ © هلك هلسغي نأ همزلي لسغلا دنع

. ةراهطلا ماكحأ



 رزوتف 2 ءاملا هنكمي ملو ، سجن هنا هندب يف كش لجر نع لئسو ؛ ةلأسم

 متت ال ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له © ىلصو رهاط بوثب هيلع رزوتو سجن بوثب
 سبل اذإ نوكي نأ الإ ك كشلا ىلع رهاطلا بوثلا هعمو ، سجنلا بوثلاب هتالص

 { اهلثم وأ هسبل دق يذلا سجنلا بوثلا اذه نم رثكا ةساجن هسجن ث رهاطلا بوثلا

 © ةالصلل ةوسك هلعجو رهاطلا بوثلا كلذل ةياقو سجنلا بوثلا اذه سبلف

 . هتالص متت نا ا ذه ىلع ينبجعيف

 كلذ نا ث هتيحل ىلع سفكتي يلصملا يف ؛ ديعس يبأ نع تظفحو ؛ ةلأسم

 . هلوق ىنعم ىلع ةمات هتالصو هوركم

 هل نكي ملو {. ةالصلا ترضح اذإ لجرلا ف © نسحلا يبأ نعو : ةلأسم

 نم هبر رفغتسيو هتالص ديعي نآ ، هنم الهج هبرتي ملو هب ىلصف ، سجن بوث الإ
 تاف دق وأ . ةالصلا كلت تقو توفي نأ لبق نم هريغ ابوث دجو نإو © هلهج

 ملعي ال وهو © ةساجنلاب هتالص ىلع ادمعتم ىلص نإف { هتالص لدبأ { هتالص لوأ

 هللاو & ادمعتم ةالصلا كرت هنأل { لدبلا يدنع هيلع اذهف © اهب ىلصي ال ةساجنلا نا

 . 'كلذ باوصب ملعأ

 © برتي مل وأ برت هيلع لدب ال : لاق نم لاقو 0 اذه ليق دق : هريغ لاق

 يف بوث ۔ ةيشاحلا نمو ث لدبلا هيلعف برتي مل نإو برت نإ دب ال : لاق نم لاقو
 : لاق . نيعبصا ضرع نم لقأ هملع فرط لكو . مسيربإ ملع فرط لك ى هيفرط

 اعمتحم ناك . ةالصلا هب زجت مل © نيعبص الا صضرع نم رثكا بولثل ١ يف ناك اذإ

 ؟ هب يلصي له . يمفخو © هريغ الو { مسيربإ هنا ملعي مل نإف : تلق . اقرفتم وأ

 زوجت ال هنا ملعي ىتح مكحل ا ىلع ينب نيدلا نأل }. هيف ةالصلا بجوي مكحل ا : لاق

 . ةالصلا هب

 الف لعفي مل نإف © هر زي ن أ رمؤيف دحاو صيمقب هدحو ىلص نمو : ةلأسم

 اذإ بطرلا بوثلاب ةالصلاب سأب الو رفعج نبا باتك نم۔ : ةلأسم
 . ارهاط ناك
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 © المتشم يلصي نأ هل هركيف } ةرضاح بايث هعم ناك نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 نمو ؛ هنمو ، كلذ لعف دق نيملسملا ضعب نا : ليق دقو { هيلع ضقن الف لعف نإف

 ردقي مل اذإ 5 هيف ىلصو كلذ برت { ةساجن وأ مد وأ ةبانج هيف بوث الإ هعم نكي مل
 ةسباي تناك نإو © اهبرت ةبطر ةبانجلا تناك اذإ : لاق نم لاق دقو . ءاملا ىلع

 اذإ : حبسملا نب دمحم لاق . هللا ءاش نإ نسحف ث ةسباي وأ ةبطر اهبرت نإو © اهسك

 . بوثلا ضقن وأ ، اهكرف ةسباي تناك نإو ث اهبرت ةبطر ةبانجلا تناك

 زوجت ال فشي يذلاو ، ةهوركم فصي يذلا يف ةالصلا : ليقو : ةلأسم

 هنا ؛ يعم : هريغ لاق . رزوتم وهو ءادرب فحتلي نأ الإ { اراه الو اليل هيف ةالصلا
 ليقو ، هلك كلذ يف ضقن الو ، ةهوركم فشي وأ فصي ىذلا يف ةالصلا يف ليق دق

 : فيضملا لاق ، فصي ىذلا يف ضقن الو & فشي ىذلا يف ليقو ؤ هلك ضقنلا هيف

 © دسجلا سفن هنم رصبي يذلا قيقرلا بوثلا وه ، فشي يذلا نا رثألا يف تدجو

 . دسجلا سفن هنم رصبي الو ، دسجلا ةروص هنم رصبي ىذلا نيللا {| فصي يذلاو

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر)

 © مد وأ ةبانج هيف بوث هدنعو ، فصي وأ فشي بوث هدنع ناك نمو ؛ هنمو

 ىلص ، ريرح بوثو مد هيف بوث هدنع ناك نإو { فشيو فصي يذلا بوثلاب لصيلف

 . ريرحلا بوثب

 ريرحلا بوث يف يلصي الو ، ةساجن هيف يذلا بوثلاب يلصي ليق دقو : هريغ لاق
 . لاجرلل كلذو

 بنج وأ ضئاح وأ فلقأ وأ كرشم رعش نم ءيش هيف بوثب ىلص نمو 0 هنمو

 . هتالص تضقنتنا

 . يدنع هلثم ضئاحلاو بنجلا رعشب سأب ال ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 فحتلي بوثب لمتشي نأ هل له © لجرلا نع هتلأسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ةيواعم يبأ نع كلذكو { ةزئاج هتالصف ءاليخ هب دري مل ام : لاق ؟ رخآ بوثب هيلع
 قيرط نم كلذ هركي : ليق هنا يعمو ؛ هريغ نمو ۔ هللا همحر _ رقصلا نب نازع

 ىلع هبوث لعجي نأ هل له © لمتشملا نعو & سأب الف كلذ نم ءىرب اذإف ث ءاليخلا
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 {، كلذ هل ليق لق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ال مأ ٠ رحلا وأ دربلا نع ةالصلا يف وهو هسأر

 3 هتجوز ةملس مأ تيب يف المتشم ىلص ةيلوسرلا نا ليقو ز دربلاو رحلا فاخ اذإ

 بهذي نوكي نأ الإ ، بطرلا عضوملاو بطرلا بوثلا ي ةالصلاب سأب الو

 . مدقلا هين

 ردقي وهو هردص ىلع هعضوف { فصي وأ فشي ابوث ناك ول : تلق : ةلأسم
 . هيرح كلذ ليق دقف ؟ هتالص متت له 6 كلذ ريغ وأ بلطب هربغ ىلع

 ولو ، هيف ىلصي يجوسلا بوثلا : لاقو ، يراوحلا يبأ نع بسحأ ؛ ةلأسم
 يلصي : لاق هنا هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع انغلب دقو { هسفناظفحي ال نم هلمع

 . يسوجسم هلمع ولو ، يجوسلا بوثلا
 متت له { اهب ىلصو هسأر ىلع هتمايع دقع اذإ يلصملا نع لئسو : ةلأسم

 ىتح ض هسأر ىلع اهيسن نإف : هل تلق . ةمات اهنا ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص

 : لاقف ؟ اهحرطي مأ { هتالص ىلع يضميو اهكرتي ؟ هب رمؤي ام ، ةالصلا يف لخد

 له 0 ضرألا يف اهحرطف هديب اهذخأف لهج نإف : تلق { اهلاحب اهكرتي هنا ؛ يعم

 ىلع اهتيولم تناك نإ كلذكو : هل تلق . ثبعلا ةلزنمب هلعجي هتيأرف ؟ اثبع هارت
 ؛ يعم : لاق ؟ اهلثم يه أ ، ناكرتلاو حرطل ا نم ةدوقعملاب لعف اك اهب لعفو & هس أر

 ايهدقعو . ءاوس ىدنع اتسيلف ، سابللاو يدرتلا يف امأ ؤ عضولا اذه ين اهلثم هنا

 تحت اهب كنحتلاو ةمامعلا دقعلاب دارا هلعل ليق ايف نيحلاصلا قالخاب هبشأ ىدنع

 5 اسجن هبوث ناك اذإ رفاسملا يف ۔ هللا همحر ۔ ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق © ةيحللا

 3 كلذ لهجو ث همميي ملو ث هبوثب ىلصف ةالصلا ترضحو ث هلسغيل ءاملا دبي ملو

 مميت لاح ىلع ةالصلا كلتل لدبلا هيلع : لاق نم لاقف . كلذ يف اوفلتخا دق مهنا

 نا : لاق نم لاقو ى مميتي مل وأ مميت هيلع ةداعإ ال : لاق نم لاقو ى مميتي مل وأ

 ىلع ليق ام ىلع اذهو . ةداعالا هيلعف مميتي مل نإو 3 هيلع ةداعإ الف © مميت

 دعب فالتخالا هقحلي له . ادمعتم ناك نإ تيأرأ : هل تلق { راثالا يف دجوي ام

 انأ امأو ء لصألا يف فالتخالا هقحلي هنا ؛ يعم : لاق ؟ مميي نأ هيلع نا ملعلا

 . كلذ ينبجعي الف

 ةالصلا تقو يف ءاملا دجو نإ ةداعالا هيلع نا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
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 : لاق ؟ اهالص يتلا ةالصلا تقو يف هدجو اذإ مأ ؟ ةداعالا هيلعف ةالصلا دعب وأ

 ةالصلا تقو يف ءاملا دجو نإ : ليقو 3 لاح ىلع ةداعالا هيلع : ليق دق هنا ؛ يعم

 ىلع هيلع ةداعإ ال هنا : لاق نم لوق ف كدنع ةلعلا اف : هل تلق ض هيلع ةداعإ الف

 هنأ بهذي هنا ؛ يعم : لاق ؟ همميي ملو ، بوثلاب ىلص اذإ ؛ ىنعملا . ةالصلا لاح

 نم لوق ين ةلعلا امو : تلق ، ندبلا يف كلذ امنإو 5 هيلع اعمجم تباث ءيش تأي مل

 بوثلا يف ةساجنلا لعجي هنا ؛ يعم : لاق ؟ برتي مل اذإ ى ةداعالا هيلع ىري : لاق

 { ةالصلا ىنعمل ةالصلل دبعتلا رمأ يف ةساجنلا لثم ث ةالصلل دبعتلا رمأ يف

 . ءاوس هلكو

 كلدب ديري بارتلا هبايث ىلع رذ نإف : هل تلق ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ؛ ةلأسم

 ىزجم يدنع يزجي كلذف هبوث كلذ مع اذأ : لاق ؟ ابحس اهبحسي ملو . اهمميي نأ

 3 دحاو بناج نم هبوث بحس نإف : هل تلق . هلك بوثلا مع اذإ مميتلا

 ؟ كلذ زوجي ال مأ ؟ هب يلصيو مميتلا هيزبي له ث رخآلا بناجلا نم هبحسي ملو
 نإو { مميتلا كلذ هأزجأ هدحو بوثلا نم هجولا كلذ نم ةساجنلا تناك اذإ ؛ لاق

 رشتني نوكي نأ الإ ، بوثلا مميت يف يدنع كلذب زتبي مل ث اعيمج نيبناجلا نم ناك
 ايف هيزبجي كلذ نأ وجراف ، بارتلا همعي ام رخآلا بناجلا كلذ ىلع رابغلا نم هيلع
 . ملعأ هللاو ، ليق

 يذلا بوثلا ةفص يف : ةلأسم ۔ هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 يذلا بوثلا ةفص ام ، ينايسبلا نسحلا يبأ خيشلا نع ، فشي يذلاو ، فصي

 ندبلاب قصلي يذلا وه & فصي يذلا بوثلا : لاق ؟ فشي يذلا بوثلاو فصي

 ندبلا هنم فشي يذلا وه & فشي ىذلاو ،اسباي وأ ناك ابطر ندبلا ةفص هنم نيبتف

 هعم ناك نإف : تلق . ندبلل ةرتس نوكي الو © هنم ندبلا نيبتيو هنم هنول فرعيو

 : لاق ؟ لمعي ام ، ةالصلا ترضحو © فشي رخآلاو فصي ايهدحا .0 نابوث

 : لاق ؟ كرحتي ناك اذإ { ريرسلا ىلع ةالصلا زوجتأ : تلق . ايهب يلصيو ايهفعضي

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . معن

 نأ هيلع نأ : يدنعف 0 ةالصلل هرتسي بوث هنكمي ال يذلا يف لاقو : ةلأسم

 له . هرتسي ال سابلب يلصي وهو لجر هآر نإف : ليق ث ةرتس هب يلصي ابوث بلطي
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 ىلع لهف : تلق © كلذ هيلع سيلف رذع هل لمتحا اذإ : لاق ؟ هيلع ركني نأ هيلع

 اذإ ؛ يعم : لاق ؟ هنكمأ اذإ هب يلصي ابوث هيطعي نأ لاحلا كلذب هرصبأ نم

 اذه بوثب ىضري ال هلعل هنأل ؛ كلذ يدنع همزلي الف كلذ يلصملا هيلا بلطي مل

 © هبوث لجرلا اذه ىلإ يلصملا بلط نإف : هل تلق . هلوق ىنعم ىلع هيف يلصي
 { كلذ ىلع هنمأي ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ همزلي له 7 اهلاحب ةلأسملاو

 خرب امإ & كلذ ىلع هنيعيو 0 هتالص هب ميقي ام هيطعي نا يدنع همزل هيلا رطضاو

 . هلوق ىنعم ىلع ءارك هلثمل ناك نإ 5 هلثم ءاركب وأ

 يف ناك اذإ ، ءاسفنلاو ضئاحلا رعش يف ليقو رفعج نبا باتك نم ۔ : ةلأسم

 ١ ..... بنجلا رعشك هيلع هضقني مل يلصملا بوث

 هلسغي نأ هبحاص ىلع سيلو © هب ىلصيو برتي مد هيف ناك اذإ فيسلاو ؛ هنمو
 همدقب هطحس ابطر مدلا ناكو { ءام دجي مل اذإ : حبسملا نب دمحم لاق { ءاملاب
 ادومغم هب لصي مل همدب هدمغ نإو ، هلسغ ءاملا دجو اذإف . ىلص مث © بارتلاب

 ايهيلع سيلو ث ايهب ىلض ةيدملاو فيسلا دمغ اذإ : ليق دقو ث هتناطب جرخت ىتح
 فيسلا يف كلذ : لاق نم لاقو 0 هل ةرتس دمغلا نا كلذو ، سأب الو ، لسغ
 ءام دجي مل نإو ، لسغلا اهيلع : لاق نم لاقو ، لسغلا ةيدملا ىلعو ، ةصاخ

 . اذه ىيف برقأ فيسلاو ى السع ءاملا دجو ىتمف .0 ابر

 ءادر وهو ض ابهذ هتيلح تناك نإو فيسلاب يلصي نا زوجي ليقو ؛ هنمو
 . صيمقلا ىلع

 ابوث ناك اذإ ايزجم ءادرلا نوكي ام لقأ : ليقو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم لاقو © نتنتملاو & نيبكنملاو ردصلا : لاق نم لاقو ث نيفتكلاو ردصلا رتسي

 © زوجي الف الإو © هيبكنم زواجي هرخؤمو © هندب ةمدقم زواجي نا نوكي ام لقأ : لاق
 نوكت نأ زوجي ال : لاق نم لاقو © نيفتكلا ةمامعلا ترتس اذإ : لاق نم لاقو

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . عيبرلا نع العملا نبا كلذ عفرو 2 ءادر ةمامعلا

 بوثلا يف ةالصلاب سأب ال : ليقو رفعج نبا باتك نمو۔؛ ةلأسم
 لاق ؛ هريغ نمو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نع كلذكو ، يسوجم هلمع ولو ، يجوسلا

 اضيأ هنعو ث هيف ىلص ةبوطرب هسم وأ { هيف قصب هنا ملعي مل اذإ : حبسملا نب دمحم
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 ؛ هيف يلصي الف : لاق . زرحتي ال يبص نم ، هسفن يقتي ال نم هلمع اذإ بوثلا يف
 . نتل اسملا نيتاه ف رظنيو

 . سجن هنأ ملعي ىتح هيف ىلصي : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 © بوثب هيلع سفكتي نأ زوبي له ، فشي رازإ هيلع نمع هتلأسو ؛ ةلأسم
 © هنم فشي ام رتسي 5 هيلع هب فحتلي يذلا بوثلا ناك اذإ ؛ معن : لاق ؟ يلصيو

 . معن : ل اق ؟ سانل أ مؤيف : تلق

 ؟ سأب هيلع له لمتشا اذإ { ىرسيلا هدي لخدي نمع هتلأسو : ةلأسم

 رباج نع دجويو 0 اسأب هب ري ملف 3 هذه نع ، بوبحم نب دمحم لئس : لاقف

 نإف : رثؤملا يبأل ليق . هيدي لخدي الو { هسأر عنقي ال لمتشملا : لاق هنا ، ديز نب

 . اسأب ىرأ ال : لاقف ؟ هسأر عنقف دربلا دبي ناك

 ليق هنا ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم ۔ ؛ ةلأسم
 ىأر نممو ؟ «نابوث مكل واد : لاق ؟ دحاولا بوشلا يف لجرلا يلصي له : هل
 هللادبع نب رباجو بعك نب يبأو باطخلا نب رمع ، ازئاج دحاولا بوثلا يف ةالصلاب

 وه مث ث نيعباتلا نم ةعامج لاق هبو 0 ديلولا نب دلاخو كلام نب سناو سابع نباو
 يروذلا نايفسو ماشلا لهأو ، يعازوألاو ةنيدملا لهأو ، سنا نب كلام لوق

 دقو 0 ةفوكلا لهأ نم يأرلا باحصأو { ثيدحلا باحصأو ث روث يبأو يعخنلاو

 بوث يف ىلص نم ىلع بجوأ ادحأ نأ ملعأ الو ، نيبوث يف ةالصلا مهضعب بحتسا
 بوثلا يف لاق ةي هللا لوسر نأ تبث دقو ث ةروعلا رتاس ناك اذإ © ةداعالا دحاو

 ىلع هددشاف اقيض ناك اذإو 0 هيفرط نيب فلاخف { اعساو ناك اذإ» : دحاولا

 نكي مل نمل ةالص ال : لاق هنا ، رفعج نبا نع انيور دقو : لوقن اذهبو «كيوفخ
 هنم هقتاع ىلع سيل هب رزتم ، دحاو بوث يف ىلص نم ةالص زوجت الو & نيقتاعلا رمح
 نيلصي ال» ؛ لاق هنا ةلي يبنلا نع . تباثلل ، كلذ ريغ ىلع ردقي ال نأ الإ ، ءيش

 ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق . «ءيش هنم هقتاع ىلع نسيل دحاولا بوثلا يف مكدحأ

 { لاق ام يدنع نسحو 7 لاق ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم
 . ةالصلا يف لدسلا نع ىجن هنا ةلت يبنلا نع ن ‘

 © كلذ هرك هنا { دوعسم نبا نع انيورف { ةالصلا ف لدسلا يف ملعلا لهأ فلتخاو
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 انيور دقو ، يروثلا نايفسو حابر يبأ نب ءاطعو يعخنلا ميهارباو دهاجم لاق هبو

 نالعفي يرهزلاو لوحكم ناكو 0 هيف اصخر امهنا ، رمع نباو هللادبع نب رباج نع
 تيأر : كلام لاقو 0 ايهصيمق ىلع نالدسي نيريس نباو نسحلا ناكو © كلذ

 ىلع لدسلا يف صخر هنا يعخنلا ميهاربإ نع انيورو ، لدسي نسحلا نب هللادبع
 ائيش لدسلا ىلع صنلا يف ملعن ال : ركب وبأ لاقو . رازالا ىلع هركو & صيمقلا

 . ةجح ريخب يهنلا زئ زئاج ريغف كلذ ناك اذإو { تبثي

 جرحي دقو ض هنع ايهنم هب اوءاج دق لدسلا ف ربخلا نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 لدسلاف ، نيينعم ىلع مهلوق يف لدسلاو ، مهلوق نم قافتالا ىنعم هبشي امب هليوأت

 3 هرتس ول نا ، هردص رتسي يذلا هبوث ذخأي نأ وه ، ةرورض نم الإ زوجي ال يذلا
 يذلا لدسلا وه اذهف ، هردص هنم ايداب هلدسي مث هيبكنم ىلعو { هسأر ىلع هحرطيف
 ، لدسلا مهعم ىمسي دقو ، رذع ريغ نم ناك اذإ { انباحصأ لوق ين ةالصلا دسفي

 هفاحل نوكيف ث رسيألا هقتاع ىلع هبوث ةرط عفري ملو & هب المتشم ءادرب فحتلا اذإ

 9 دسفملا يهنلا ىنعم هقحلي الو & بدألا ىنعم ين هركي لدسلا وه اذهف { الدسنم

 ةانعم جرخي الف & سابللا نم ردصلا رتسي امو ةبجلاو صيمقلا ىلع لدسلا امأو

 يلصملا لجرلا رتسي نا مهلوق ىنعم نأل ؛ هوركملا نم نكلو 2 انباحصأ لوق ين ادسفم

 © هردص رتسيو رازالا نمو ث ةبكرلا نم لفسأ ىلإ ةرسلا نم هتروع ةالصلا يف
 دعب هندب نم ادب امم سأب الف لجرلا اذه لعف اذإف ، سابللاب هرهظ نم ازراب ناك افو

 رتسي ام كلذو ث اعونمم الدس انعم جرخي ال صيمقلا ىلع لدسلاف ز ةالصلا ين كلذ
 ةملس نع انيور : ركب وبأ لاق 2 هيلع لدسلا رضي الف ، سابللا نم رهظلاو ردصلا
 يدنع سيلو ، ديصلا يف نوكا ينا ى ةلي هللا لوسر اي : لاق هنا عوكألا نبا

 ىأر هنا ؤ مهنع انيور نممو «ةكوش الإ دبت مل ولو هرزاف» : لاق ، دحاو صيمق الإ

 ةماما وبأو سابع نباو رمع نباو هللادبع نب رباج ، دحاو صيمف يف يلصي نأ
 نب دمحأو يعفاشلاو يروثلا لوق وهو 0 نيعباتلا نم ةعامجو نايفس وبأو ةيواعمو

 ىتح ؛ ءيشب هلخي وأ هرزي يعفاشلا لاقو ، اقيض ناك اذإ { قاحساو لبنح

 لاقو ث ةالصلا داعأ لعفي مل نإف ، ةروعلا بيجلا نم ىرتف نميمقلا ىناجتت ال
 ناك اذإ : يئاطلا دواد لاقو ، هتروع ىري ال بيجلا قيض ناك اذإ ، لبنح نب دمحأ

 اسأب ىرن ال : يعازوألا لاقو : دمحأ لاق ث هناعنميو سأب الف 5 ةيحللا ىطغ
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 صيمقلا يف ةالصلا يف كلام صخرو 0 رازإ هيلع فيثكلا صيمقلا يف ةالصلاب

 هنا 0 هللادبع نب ملاس نع انيور دقو 0 رازإ الو ليوارس هيلع سيل رازالا لولحم

 . يأرلا باحصأو روث وبأ هيف صخرو رازالا لولحم ىلص

 يف ةالصلا ةزاجإ 5 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق
 للخلا هيف نوكي يذلاف { هفافشا اماف ، فصي الو فشي ال ىذلا قيضلا صيمقلا

 نم ءيش ىلإ يضفي © ةروعلا نم ائيش هنم ىري ىتح هيف فش وأ ، هلمع ةقر نم
 قصلي هتقر نم نوكي يذلاف ، فصي يذلا امأو ۔ فشي ىذلا اذهف 5 اهنايع

 هنا ؛ يعمو . فصولا وه اذهف { اهداوسو امل رغصو اهل ربك نم اهفصي ىتح ةروعلاب

 يتلا ةلعلا هذه © صيمقلا بيج رزب رمؤي هنا : مهلوق نم قافتالا يناعم يف جرخي

 ودبت ام ردقب ، ندبلا نم ىناجتي الو يخرتسي ال اقيض بيجلا نوكي نأ الإ 5 اهركد
 سيل ناك اذإ ، ديدشت كلذ يفف © بيجلا رزي مل نا هنا بسحأو ث ةروعلا هنم

 داسف ىري ال اضعبو ث هتالص داسف ىلا بهذي اضعب نا بسحاو ، بيجلا قيضب

 ةكت نم ءيشب هرازا عضوم نم صيمقلا ىلع دشي مل اذإ اذهو ، كلذب هتالص
 دق ةروعلا نأل ؛ اضقن هيلع ملعأ الف ، اهيلع دش اذإف & لبح وأ ةماعوأ

 بهذلا» : لاق هنا هق يبنلا نع ثيدحلا ءاج : ركب وبأ لاق ؛ هنمو ، ترتتسا

 لاقف ريرح بوث يف ىلص نميف اوفلتخاو «اهروكذ ىلع مرحمو يتما ثانال لح ريرحلاو
 ماد ام هعدي : كلام بحاص مساقلا وبأ لاق . ههركنو ى هيزجي : روث وبأو يعفاشلا

 ملعي وهو ، ريرح بوث يف ىلص نإ : نورخآ لاقو 3 هريغ ابوث دجو اذإ تقولا يف
 . داعأ ، زوجي ال كلذ

 ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبآ لاق

 ىلإ جاتحا نإ برحلا يفالإ ، ريرح بايث يف لجرلا ةالص زوجت ال هنا ز قافتالا
 ريغ ىلع ريرح بوث يف ىلص اذإ هنا ؛ يعمو . هريغ مدعل ةرورض نم وأ ، كلذ

 ملع ةداعالا هيلع نا . مهلوق نم جرخ ، برح يف ةجاح الو ةرورض الو ؤ دمع

 مل نميف : مهلوق نم فلتخي هنا ؛ يعمو . تقولا دعب وأ تقولا يف هلهج وأ كلذ

 رسجنلا بوثلاب يلصي : لاق نم لاقف ؟ لاجرلا نم اسجن ابوثو ريرح بوث الإ دب
 بوثو ريرحلا بوثلا ين يلصي : لاق نم لاقو & ريرحلا بوثلا يف يلصي الو ث هممييو
 ىف فلتخملا بوثلاو ، هتساجن ىلع عمتجملا سجنلا بوثلا نم يلإ بحأ ريرحلا
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 سبل نم لجرلا عنم يف قافتالا هبشي امب ريرحلا بوث يف ةالصلا نم يلإ بحأ هتساجن
 . ريرحلا بايث

 فيس هيلعو ، ببلتم وهو يذلا امأو ۔ خايشألا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 © ارهاط ناكو اهنم نكمتو ، هتالص نع هزرحي مل اذإ هنا ؛ يعمف . سرتو

 . سأبالف

 هنا ؛ يعمف ، لمتشم ريغ هب افحلتم دحاو بوث يف يلصي ىذلا امأو ؛ ةلأسم

 ضعب يف هلعلو © هب لاتشالا هنكما نا هتالص زومت ال هنا { انباحصأ لوق رثكأ يف

 ربخ لاهشالا يفو . كلذ ةيهارك ىلع يعم لوقلا عيمجو ، كلذ يف صيخرتلا 2 لوقلا
 فلاخي و ، هقتاع ىلع هيفرط دريلف دحاو بوثب ىلص نم 4 هيف ةنسلا ىلع لدي
 ةنسلا ةفلاخم زبت مل كلذ تبث اذإف { لاهشالا توبث ىلع ليلد كلذف { امهنيب ام

 . اهريغ ىلاإ
 يذلا بوثلا وه فشي ىذلا ۔ نازتالا - يف تدجو : فيضملا لاق ؛ ةلأسم

 © دسجلا ةروص هنم رصبي يذلا نيللا هلعل فصي يذلاو ، دسجلا سفن هنم رصبي

 . (هلوق ىضقنا) . دسجلا سفن هنم رصبي الو
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 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ةارملا ةالص ينف

 ةالصلا ضرف نأل «نيتناق هلل اوموقو ط : هلللا لوقل ث امئاق يلصي نايرعلاو

 بجي ام الإ ، طقسي مل هجو ىلع بجو اذإ ضرفلاف { عامجإب مايقلا ىلع ردق نم ىلع
 نولصي ةارعلا : انباحصأ لاق ، هنع زجعلاب الإ طقسي ال مايقلا ضرفك ، هطوقس

 ىلص ث هتروع هب رتسي بوث ىلع نايرعلا ردقي مل اذإو - باتكلا نمو . ادوعق
 لجرلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو 6 لاعفألا نم دكا رتسلا صرف نأل ؟ ءاميإ ءىمويو ادعاق

 © هيلع ةردقلا عم رتس ريغب يلصي نأ هل سيلو 0 ءاميإ ةلحارلا ىلع عوطتلا ءعىدتبي

 ادبل : دجسو عكر ول هنا لبق نم ءامإ ىلصو { هل رتس وه ام لعف همزل اذكه ناك اذإو

 هنع طقسي مايقلا ضرف نا : انلق امتإو 0 ءاميإ اموأ اذإ ودبي نكي ملام ۔ هتروع نم

 يتأيل © ةالصلا ين دوعقلاب هانرماف 5 ءاميالا ةالص لوصألا يف سيل هنا لبق نم اضيأ
 نأ رظنلا ةهج نم ، اضيأ يدنع لمتحيو . ملعأ هللاو ى لوصألا ف ام وحن ىلع اهم

 تزجأ مل : لئاق لاق نإف ، ةرتس ريغب دجسيو عكريو ث امئاق يلصي نأ هل زوجي
 رتسلا :ناك نإو © اضيأ ضرف دوجسلاو عوكرلا نا : هل ليق ؟ ةرتس ريغل امئاق هتالص

 صورف نم ضعب هنكمأو رتسل ١ لعف هنكمي مل ملف .ه ةالصلا ضورف نم اضرف

 اذإو . ملعأ هللاو © هنع زجع ام كرتب رذعو © هنكمأ ام لعف هيلع ناك ، ةالصلا

 { ارهاط ابوث دجي مل اذإو ث امئاق هب يلصي هنا انباحصأ دنعف ، اسجن بوثلا ناك

 بوثلا يقليو 6 هيلإ اوبهذ ام ىلع © ادعاق هب يلصي نا هل نا يدنع بجوي رظنلاو

 عم ةرهاطلا ةرتسلا { ناضرف اهنأل ؛ ادعاق انايرع يلصيو 3، هسفن نع سجنلا

 اهيأ كرتي نأ هل ناك ، ايهدحا كرت ىلإ اعوفدم ناك اذإف © ةردقلا عم مايقلاو دوجولا

 . ملعأ هللاو > |املاوحأ ءاوتسال ءاش
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 يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ بسحأ ايف ۔ فارشالا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 لوقلا اذه يورو . ادوعق نولصي : ةفئاط تلاقف 0 ةارع رحبلا يف نوجرخي موقلا

 باحصأو يعازواألاو ةداتقو ةمركعو حابر يبأ نب ءاطع لاق هبو { رمع نبا نع

 اولص نإف ، عوكرلا نم ضفخأ دوجسلل ءامإ نوئموي يأرلا باحصأ لاقو © يأرلا
 لاق كلذك . امايق نولصي : ةفئاط تلاقو 5 ادوعق اولصي نأ لضفأو 0 مهيزجي امايق

 اوءاش نإ نورخا لاقو ، حيرج نبا هاكح ثلاث لوق هيفو { يعفاشلاو دهاجمو كلام

 يف جرخي هنا ۔ هللا همحر _ ديعس نب دمحم لاق . ادوعق اولص اوءاش نإو 7 امايق اولص

 كلذ يف ملعأ الو © ادوعق نولصي ةارعلا نا ؛ قافتالا ىنعم هبشي ام انباحصأ لوق

 نكت مل اذإ هناو ، بايثلاب الإ نوكت ال ةالصلا نا & ضرفلا توبثل مهنيب افالتخا

 ملو مهيلع تبث كلانه نمف ث دشا مايقلا يف ضرفلاو 5 ةروعلا ودبتف ةرتاس بايث

 رتسيو & مايقلا رتسي مل ام ، مهجورفو مهتاروع نم مهنم رتتسيل ؛ ادوعق ةالصلا
 هسفن ىلع رفحي نأ ىلع الإ ردقي مل ولو ، رجش وأ بارت نم ردق امب هسفن ىلع يراعلا

 نولصي مهنا : انباحصأ لوق يفو ، هيلع كلذ ناك ، اهلك هتروع رتسي ام ردقب ةرفح
 مهطسو ن وكي ليق هنا بسحأو ث ةعامجلا ةنس توبثل 3 مهنم دحاو مهمؤيو ادوعق

 ٠ مهمدقت ةروع هنم نوري ال ام ردقب هتروع رتس ىلع ردق نإف { ةروع هنم اورظني الئل

 . دوجسلاو عوكرلا يف نوئموي لاح ىلعو ، مامإلا ةلزنمب مهب ىلصو

 سابع نبا نع انيورف ى ةعامج ةارع اوناك اذإ { مهتالص ين اوفلتخاو ؛ هنمو

 اولصي نا وه ؛ ناث لوق هيفو ، يعفاشلاو ةداتق لاق هبو { ةعامج نولصي : لاق هنا

 نولصي : سنأ نب كلام لاقو ، يأرلا باحصأو { يعازوألا لاق كلذك ىدارف

 مهضعب نيبي ال ، ايلظم اليل كلذ ناك نإو ، ضعب نع مهضعب نودعابتي ىدارف
 موقي : يعفاشلاو ةداتق لاقو . فصلا يف مهمامإ مهمدقتو { ةعامج اولص ضعب نم

 عوكر يف اوفلتخاو . مهمامإ مهمدقتي : نورخآ لاقو ، فصلا ين مهعم مهمامإ
 نودجسيو نوعكري : لبنح نب دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف ؛ مهدوجسو ةارعلا

 نع كلذ يورو ث نوئموي يأرلا باحصأو قاحساو ةداتق لاقو ، نوئموي الو

 هيزبجي ال ، دجسيو عكريو امئاق نايرعلا يلصي : ركب وبأ لاق ، سابع نباو رمع نبا
 ردقي نم ىلص نإف «اسلاجف عطتست مل نإف امئاق لص» : ةي يبنلا لوقل ؛ كلذ ريغ

 ٨ اهنع يور ام سابع نباو رمع نبا نع تبثي الو . داعأ ادعاق مايقلا ىلع
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 . قلخلا ىلع ةجحلا ةي يبنلا ناكل تبث ولو

 ىلع هب لدتسي ام ةارعلا ةالص ركذ نم ىضم دق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يل نيبي الو 0 اراهن الو اليل ةارعلا ةالص يف ىدنع قرف الو & كلذ ىنعم ضعب

 ةالصو . جرفلاو ةروعلا ةرتس توبثل ؛ ادوعق نولصي 2 : لوقي نم لوق الإ

 دقو ، اهمدع الإ ةعايجلا عنمي ائيش ملعأ الو ، اهتنس توبثل بجواو لضفا ةعامجلا
 نولصي : لاق نم لاقو ، ةعامج نولصي ال نابكرلا نا : انباحصأ نم لاق نم لاق

 نم لاح يفالو 3 هوجولا نم هجو يف اعنام ةعايجلل ملعأ الف يلإ بحأ وهو ث ةعامج
 مهمدقتي نأ اليل ناك اذإ ينبجعيو ث اهيلع ردقي ال نا الإ زوبت ال اهنأ ، لاحلا

 امأو © هب متأي نمل مامالا ميدقت ي ةنسلا توبثلو ، نيرظانلا نع ليللا رتسل ؛ مهماما
 نوكي نأ : مهنم لوقي نم لوق ينبجعيف ، هتروع رتس ىلع ردقي مل اذإ { راهنلا يف
 . مهطسو يف

 ادوعق نولصي ةارعلاو ؛ رفعج نبا باتك نم هنأ بسحأو _ باتكلا ريغ نمو -

 ىلع اوردق نإو { ءاميإ نوئمويو فصلا طسو يف مهمامإ نوكيو © مهدحأ مهمؤي وأ
 . ةالصلا ينف اورتتسي ىتح مهسفنأ ىلع هنم اودر لمر وأ رجش

 نإ : ليق دقف ، هب لمتشي نا هل نكمي ال ، ريصق بوث هعم ناك نمو ؛ ةلأسم

 . ليوارس ناك نإ كلذكو 3 لعفيلف لبحب هلصو ولو 5 هتبقر ىلع هدقعي نا هل نكمأ
 © ىلصو هتبقر يف اهدقعو هب اهلصو لبح ىلع ردقو لني مل نإف ث هتبقر يف ةكتلا دقع

 دجي مل نإو ©، ىلصو هيبكنم ىلع هعضو ارجش دجو نا : ليق دقف البح دبي مل نإو
 بوث ال نوكي نأ الإ ادعاق اذه يلصي الو ؛ هب ىلوأ امئاق ةالصلاو & روذعم وهف

 . نايرع وهو “ هدنع

 ىلإ ةرسلا نم رتسي بوثلا نكي مل اذإ : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق
 © راع ريغ وهف نيجرفلا رتس اذإ : ليقو ، ادعاق يلصيو نايرعلا ةلزنمب وهف ؛ ةبكرلا
 . ربدلاو لبقلا ناجرفلاو
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 زحمل و ] . ر ذعل لعفي ملف . فصو ىلع ةالصل اب رمأ نميف

 كلذ هابشأو هزحع لعب كلذ ىلع ردق وأ

 3 هتالص ضعب ىلص دقو ث ابوث يراعلا دجو اذإو ۔ دمحم يبأ عماج نمو
 ىلص ام ضقن © ةالصلا لاح يف وهو .{ ءاملا دجو اذإ مميتملا كلذكو ث داعأو هسبل

 دق مث ، زجعل وأ رذعل لعفي ملف ، فصو ىلع ةالصلاب رمأ نم لك كلذكو 3 داعأو

 عم هلعفب رمأ ام ىضق نكي مل ام 5 هلعفب ارومأم ناك ام ىلإ داعأو © رذعلا هنع عفترا

 .ملع أ هللاو © رذعلا

 هريغب رمأ نكي ملو ، فصو ام ىلع ءادتبالا يف ةالصلاب ارومأم ناك نم امأو

 همزلي مل ، ضرفلا ةدايز همزلف ةيناث لاح ىلإ لقتنا مث ، رذعلا بجوو زجعف

 يف يهو قتعت ؛ ةمألا وحن لوألل فلاخم اذهو 03 همتي ىتح هب رمأ امم جورخلا

 ةالصلا ءادتبا يف نكت مل اهنأل ؛ تلصو ام ىلع ءانبلاو اهسأر رتس اهيلعف ث ةالصلا

 كلذكو ، سأرلا رتس وهو ، ضرف ةدايز اهمزل تقتع املف ، اهسأر رتسب ةرومأم
 كلذ لبق احيحص نوكي نأ الإ { امئاق هتالص ىلع ىنب ةحصلا هل دجو اذإ © دعقملا

 هيلع ناك ام ىلإ ةردقملا دجو مث دوعقلاب رمأو ، ثداحلا رذعف هيف زجعلا هل ثدحف

 { ءىدتبيو ث هتالص ضقتنت اذهف ، كلذ لبق ةالصلا ي هب رومأملا مايقلا لاح نم

 نآرقلا نم ائيش ملعي الو ، هملعي نكي مل ةالصلا يف نآرقلا نم ائيش ملع نم امأو
 لهأ نأ ىرت الأ ، ةالصلا يف ضرف ةدايز اذهو 0 هتالص ىلع ينبي هناف ؛ كلذ لبق

 ىلع اونبو اهيلإ اولوحت ةالصلا يف مهو ى ةلبقلا ليوحتب ربخلا مهءاج امل ءابق

 ٥ ضرف ةدايز مهيلا لصاولا ربخلاب ةالصلا يف لوحتلا ناكف . مهتالص

. ملع أ هللاو



 دحاو بوث ف ىلص لصم ف دمحم يبأ نعو ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 ليذ هركي اك ةالصلا ف ليوارسلا ليذ هركيو ئ زئاج : لاق ؟ هضعبب لمتشاو رزتاو

 ساب الو . زوجحم ال لمتشلملا ليذ نا ۔ ءايضلا باتك - يفو : فيضملا لاق 0 رازالا

 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . ملعأ هللاو {أ| بسحأ ايف سافكلا ليذب
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 روصلا ينف

 هيف نوكي يذلا عاتملا نع هتلأسو 0 هللادبع يبأ ىلع ضورعم هنا دجوي اممو

 © طسبلا نم اهنم أطوي ام لامعتساب ءاهقفلا ري مل : لاق ؟ هريغو ريطلا روص
 . هنم قلعت ام اوهركو ، اسأب كلذ هابشأو دئاسولا وأ

 : لاق ؟ ريواصت هل لمعي جاسنلا رمأي نأ هلأ ، طاسب هل جسن لجر : ةلأسم
 لك نم رسكي هبوث ىلع ناك نإو ث ريواصتلا نم ائيش هل لمعي ادحأ رمأي نأ هركي
 . نيديلاو سأرلا منص

 هفنأ عطق ةباحصلا نم الجر نا ةياورلا يفو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 نم افنأ ذختي نأ 5 هنت يبنلا هرمأف 5 هيلع نتناف قرو نم افنأ غاصف عئاقولا ضعب يف

 .ربخلا ةحصب ملعأ هللاو ك بهذ

 © حور تاذ ةروص هيف بوث يف ىلص لجر نع يراوحلا ابأ تلأس : ةلأسم

 ۔ هللا هظفح ۔ ىسيع نب دمحم هللادبع وبأ لاقو ، لدبي : لاق ؟ لدب هيلعأ كلذ لمحو

 دقف ، هيمدق تحت تناك نإف ، حاورألا تاوذ نم ةروص هيف ريصح ىلع ىلص نميف

 © حاورألا تاوذ ريغ نم ةروص تناك نإ امأو & هتالص يف سأب ال رثألا يف تدجو

 نا تدجو دقف { ههجو مامأ تناك نإ امأو © ملعأ هللاو © هيلع ةالصلاب سأب الف

 هريغ وأ ةعطق نإف ك سأرلا وهو © حورلا هيف ام ريغي نأ الإ { ةضقتنم هتالص

 هركت هنا دارا هنا ؛ يعم : هريغ لاق ةلأسم نم رصتخم هريغ نمو 3 هتالص يف ساب الف

 يف ينعي همدقم يف ريواصتلا تناك اذإ { ريواصت هيف تيب وأ دجسم يف اضيا ةالصلا

 ريواصت هيفو 5 هيف ىلص نإ ةداعالا هيلع هناو ، كلذ ليق دق هنا ؛ يعمو . هتلبق
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 ٠ رابشأ ةلنالاث عفترا اذإ : ليق هنا ؛ يعمو . هتلبق ف حاورألا تاوذ

 . سأبالف

 باودلا ةروص ى ريواصتلا نع هتلأسو ۔ ناطحق يبأ باتك نمو ۔ : ةلأسم

 يلصي نأ هل زوجيف : هل تلق 0 ال : لاق ؟ اهلمعي نأ ملسمل زوجأ ، رشبلاو يبظلاو

 . معن : لاق ؟ ةالصلا ديعي هيف ىلص نإف : تلق . ال : لاق ؟ هيف يه بوث يف

 © هيلع يه يتلا بايثلاب عفشيف : تلق . ال : لاق ؟ دجاسملا يف لعجيف : تلق

 : ديز نب رباج لاقو & سأب ال : لاق ؟ دجسملاو شارفلا يف نوكيو بوثلا سبلي

 كلذكو : تلق © هب ىلص سأرلا وهو ، حورلا هيف نوكي ام اهنم عطق اذإ : لاق هنا

 اهب يلصي نأ سأب الف اهل سأر ال ةروص تناك نإف : تلق . معن : لاق ؟ تنأ لوقت

 هنا الإ & وضع وأ لجر وأ دي ةروص تناك نإف : تلق . معن : لاق ؟ بوثلا يف

 : لاق ؟ دجسملا يف سأب هب نكي ملو © ةالصلا هب تزاج ، ريغتم وهو سأرلا بهاذ
 ، اضيأ هيلع دجسي الف طاسب يف كلذ ناك ام امأو ۔ ورمع باتك نمو ث معن

 . سأب ال ؛ لاق ؟ هيلع موقيفأ : تلق

 امأف ، حاورألا يوذ ريواصت هيف بوث يف يلصي نأ لجرلل هركيو : ةلأسم

 نمو ، نساحملا نم لجرللو ث ريرحلا نم كلذ ةأرملل هركو ، سأب الف راجشألا
 يف ىلص اذإ كلذكو ث ريواصت هيف بوثب ىلص اذإ ، ضقنلا هيلع : ليق دقو ؛ هريغ
 اذإ : ليقو 5 ةداعالا هيلع : ليق دقف ، همدقم يف حاورألا يوذ ريواصت هيف دجسم
 . سأب الف رابشأ ةثالث عفترا

 © ادمعتم حاورألا تاوذ روص هيف بوثب ىلص نم نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ينبجعيف ةرورض ىنعمل وأ ، لهجلا وأ نايسنلا ىلع كلذ ناك نإو © ةدساف هتالص نا

 ؟ هيف ةالصلل دمعتلا ىلع هتالص داسف ىلع ليلدلا ام : هل ليق . هتالص دسفت ال نأ

 ىلإ يلصي الو 0 حاورألا تاوذ روص هيف يذلا بوثلا يف يلصي ال نأ ءاج رثألا : لاق

 اهنا ليق امو & اهلاح نع ةروصلا ريغي نأ الإ ، حاورألا تاوذ روص اهيف يتلا ةلبقلا

 ةالص داسفب قافتالا ىلع جرخي كعم رثألا اذهف : هل تلق { اهسأر عطقي نأ هب ريغت

 هيف ملعأ الف ، هنع يهنلا يف ةيهاركلا يف رثألا امأ : لاق ؟ ال مأ هيف ةالصلل دمعتملا

 © اذه ملعأ الف قافتالا يناعم ىلع رظنلا يف ةالصلا داسف امأو } افالتخا الو اصيخرت
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 تلق ث هيف فالتخالا بجوي هيف ةالصلا زوجت ىنعم يف جرخي ىنعم دجآ ال ينا الإ

 اسبال ناك اذإ 5 هيف ةالصلا زوبحت ال : لاق ؟ بوث يف اروصم ناك اذإ بيلصلاف : هل

 تاوذ ةروص نم دشأ هنا : لاقو ى اعارذ رشع ةسمخ نود ىلصملا ىدي نيب ناك اذإ هل

 . ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف » : ىلاعت هللا لاق ايك سجر وهو ث حاورألا
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 نورشعلاو نماثلا بابلا

 ةالصلل ن وهأ اهيأو ةسجنلا بايثلا زييمت ىف

 { رهاطلا ريرحلا بوثلاب لجرلا ىلصي : رثؤملا وبأ لاق ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم

 ريغ امد نوكي نأ الإ ، تاساجنلا نم ءيش هيف بوثب يلصي نأ نم يلا بحأ

 نم يلإ بحأ وهو } ماعطلا لكأي مل يبضلا لوب وأ ، مهرد نم لقأ ، حوفسم

 . ريرحلا بوث

 لقأ حوفسم ريغ مدلا هيف يذلا بوثلا بايثلا نم هب يلصي ام لوأو : ةلأسم

 : هريغ لاق {. سجنلا امهيف ملعي مل اذإ { ينارصنلاو يدوهيلا بوث مث 3 مهرد نم

 ولو } سجن مد هيف يذلا نم يلإ بحأ ةساجن هب ملعي مل ام ينارصنلاو يدوهيلا بوث

 بايثلا يأ © اذه دعب مث ، بارتسم رخآلاو مكحلا يف سجنأ اذه نأل ؛ حوفسم ريغ

 ءاملا هيف يذلا بوثلاف { تاساجنلا ريداقم توتسا نإو 0 هيف ىلص ةساجن لقأ ناك

 كلت رثأ بوثلا يف ىقبيف 0 ءاملا نول ريغتي مل ام & تاساجنلا عيمج نم سجن

 هيف يذلا ءاملا هيف يذلا : هريغ لاق . اهلثم وهف 0 اهنول هيف يقب اذإف {© تاساجنلا
 هيف غلو يذلا ءاملاو ، يمذلا بوث نم يلإ بحأ هرصبي مل ام & تاساجنلا نم ءيش
 ريغ مهرد نم رثكأ ، ريثكلا مدلا هيف يذلا مث © عابسلا رئاس نم دشأ بلكلا

 ؛ رثؤملا وبأ لاق ، ماعطلا لكأي ال يذلا يبصلا ل مث ، حوفسملا مدلا مث { حوفسم
 يبصلا لوب نأل ؛ لق ولو ، حوفسملا مدلا ريغ ماعطلا لكأي ال يذلا يبصلا لوب

 مث ءاوس ايه ، يذملاو يدولا مث ، كرعلاب الإ فظني ال مدلاو © كرع الب فظني
 . ءاوس اهلكف منغلاو 3 رقبلاو لبالا لوب مث ث ةبانجلا

 باودلا رئاس لوب مث ، ليإالا لوب نم نوهأ منغلا لوب : رثؤملا وبأ لاق
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 © ماعطلا لكأي ال يذلا يبصلا مث سانلا مث { ماعطلا لكأي نمم ءيقلا مث ، عابسلاو
 مث © ءام ناك ولو فوجلا نم جرخ اذإ © ءاوس هلك هريغو يبصلا نم ءيقلاو سلقلاو

 مث : رثؤملا وبأ لاق ث ماعنلاو جاجدلا ثبخ مث ، ءاوس اهلك عابسلا ثبخ نم ناك ام

 ثبخ نم نوهأ عابسلا ثبخو ، عابسلا ثبخ نم نوهأ ، سنؤملا ماعنلا قزخ
 . اسأب هنبخب ىرأ الف يشحولا ماعنلا امأو { جاجدلا

 ثبخ نم يلإ بحأ هيف يلصي جاجدلا ثبخ يف لاق نم لاقو : هريغ لاقو
 3 عابسلا ثبخ نم نوهأ ملعلا لهأ ضعب دنع وهو ، كلذ الإ دجي ملاذإ ، عابسلا

 ىعرم نع سبح اذإ جاجدلا ثبخ يف : لاق نم لاق دقف ث الالج نكي ملام

 يف هب ةزئاج ةالصلاو رهاط وهو 0 هب سأب ال هثبخ نا ث ةراهطلاب يذغو 0 راذقألا

 كدوو ةتيملا كدو مث سانلا لوب مث عابسلا ف مث © ةرورضلا ريغو 0 ةرورضلا

 . ءاوس هلك ث ريزنخلا

 © غوبدملا ةتيملا دلج لثم يدنع غبد اذإ ريزنخلا دلج : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 : رثؤملا وبأ لاق . غوبدملا ةتيملا دلج نم يلإ بحأ غوبدملا ىكذملا عابسلا دلج امأو

 غوبدم ريغ ناك نإو عابسلا دلجو { ىكذملا بلكلا دلج نم ريخ غوبدملا ةتيملا دلج

 بحأ ةتيملا دلج نم غوبدملاو ، ةسجنلا بايثلا نم انركذ ام عيمج نم يلإ بحأ وهف
 . غوبدملا ريغ ىكذملا عابسلا دلج نم لا

 ءاملا نم ةلمقلا نم جرخي امو ى ةتيملا ةلمقلاو ةتيملا عدفضلا امأو : ةلأسم

 غزولا لوبو ى رافلا لوبو { ءاملا نم ةديعبلا عدفضلا لوبو { بوصلاو ث ةيحلا

 نم نوهأو © لق ولو حوفسملا مدلا نم نوهأ هلك اذه 0 ةيحلا رؤسو عدفضلا رعبو

 مث عدفضلا مث ى رافلا رعب ءايشألا هذه نوهأو { ماعطلا لكأي ال يذلا يبصلا لوب

 رعب مث ، ةساجنلا نم وه سيلف © ماعطلا يف رافلا رعبب اسأب ري مل نمو ، غزولا رعب
 ةلمقلا نم جرخي ام مث & تيملا بوصلا مث { ءاملا نع ديعبلا عدفضلا لوب ، عزولا

 رعبو رأفلا رعب نا رثؤملا يبأ لوقو { هلك اذه نم دشأ وه ةيحلا رؤس مث ث ةتيملا

 يف لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو ى غزولا رعب نع فقوو . ةساجنلا نم سيل عدافضلا

 يلهألا مايلا قزخو ليق وأ ، دجوي ام وحن ىلع رافلا لثم رهاط هنا : غزولا رعب

 يف ةساجنلا تناك ءاوسو . هلك اذه نم نوهأ وهو { فالتخا هيف مرحلا مايخلا قزخو
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 نوكت اعساو ابوث ناك نإو ٠ ءاوس هلكو هبده ف وأ هبناوج ف وأ ئ بوثلا طسو

 دلج الإ كلذ عيمج نم يلإ بحأ وهف ،} هدسج بيصت الو & ضرألا يف هنم ةساجنلا
 . غوبدملا ةتيملا

 هيلع نمم دحأ مؤي الو { غوبدملا ةتيملا دلج نم ىلا بحأ وه : رثؤملا وبأ لاق

 نم اريخ هسابل ناك نم مؤي الو ، ةراهطلا ف هنود وه ام الإ & بايثلا هذه نم سجن

 . هلثم وه نم مؤي نأ ساب الو 3 هسابل

 مث © ةرذعلا نم سجنا ليق دقو ى ةبانجلا نم سجنأ لوبلا : رثؤملا وبأ لاق

 6 بنج بوث ال هعم سيلو ةالصل ١ هترضح لجر نعو 3 هريغ نمو 6 م دل ١ مث ةب نحل ١

 هب يلصيو & بنجلا بوثلا برتي : لاق ؟ يلصي ايهيأب هتلأسو ، يسوجم بوثو
 . ةبانجلا هيف يذلا بوثلا كرتيو يسوجملا بوث يف يلصي : لاق نم لاقو .. سأب الو
 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا)

 هيف بولو . مد هيذ بوث هدنع ناك نمو رفعج نبا باتك نم ۔ : ةلأسم

 مث © مدلا هيف يذلا بوثلاب لصيلف ، لوب هيف بوثو ث ةبانج هيف بوثو ث ةرذع
 . عيش رخآ لوبلا هيف يذلا مث 5 ةبانجلا هيف يذلا مث © ةرذعلا هيف يذلا

 بوث باوثأ ةعبرأ هعم ناك نمو رصتخملا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مدلا بوثب لصيلف © ةرذع هيف بوثو ، لوب هيف بوثو 5 مد هيف بوثو ث ةبانج هيف
 . ةبانجلا هيف يذلا بوثلاب يلصي هنإف احوفسم مدلا ناك نإو احوفسم امد نكي مل اذإ
 هعم سيلو ، تاساجنلا هذه هيف بوث ناك نإو { مدلا مث ، ةرذعلا مث { لوبلا مث
 . هريغ دجي مل اذإ هب ىلص © هدحو وه الإ
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 ن و رشعل او عساتل ١ ب ابل ١

 ة لصلا ينف هنر وع ودبت نميف

 كلذ ريمغ وأ هبوث قارخنا عم

 ىلع نم هبوث فشكنا ، دوجسلل هيتبكر حرط اذإ ى يلصملا نع هتلأسو

 له ادجاس ىوتسا دقو { اهتحت بوث الب ضرألا ىلع تعقوو { ايهدحا وأ ، هيتبكر

 هل نا ؛ يعم : لاق ؟.هيلع ضقن الو اهتحت بوثلا لخديو 3 هديب اهيوسي نأ هل
 ليق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ، ىلصو اهكرتو لعفي مل نإف : تلق { كلذ

 : هل تلق ، رهظي مل ام ةلاهجلا ىلع متت اهنا : ليق دق هنا وجراو ، دسفت هتالص نا

 يذلا نا ؛ يعم : لاق ؟ كدنع فالتخا الب ضقنلا همزلي © دمعتلا ىلع ناك نإف

 نا : لوقي ةروعب تسيل اهنا لوقي يذلاو & كلذ ىلإ بهذي ةروع ةبكرلا نا لوقي
 دقو ، هذخف ىلع نم هبوث فشكنا نإف : هل تلق 5 هلوق ىنعم ىلع يدنع ةمات هتالص
 ةمات هتالص نوكت له & هوسي ملو ضرألا يلي امم هذخف رهظو . تايحتلل دعق

 اذإ ، كلذك هنا وجراف : لاق ؟ دمعلاو ةلاهجلا ىلع فالتخالا يف ةبكرلا لثم نوكيو

 © نيوكلا نم ناجرفلا كلذكو : هل تلق . ضرألا ىلي امم ذخفلا نم رهظ امنإ ناك
 اضعب نا وجراف : لاق ؟ دمعلاو ةلاهجلا يف اذه يف ذخفلا ةلزنمب وه ، كلذ ريغو
 ، رظني يذلا يوهلا ىلإ هروهظك سيل & ضرألا ىلا كلذ روهظ نا ىلا بهذي
 ىلإ كلذ روهظ ىن همنؤي امب كلذ يف دبعتمريغ وهو ، كلذ ةرتاس بايثلا نأل رظني ال وأ

 اضعبو ،هيلع ضقن الف اذه ىلعف بهذي اذه بسح ىلع هنم رظني ال هنأل & ضرألا
 نع فشكنم هنأل ؛ ةالصلا رمأ يف يوهلا ىلإ هروهظك ضرألا ىلإ هروهظ نا بهذي
 ىلع قيضن ال نأ انببحأ ءيشلا عقو اذإو 0 يلإ بحأ اذه يف ةقثلاب ذخألاو سابللا
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 . مهيلع قاض ام مهل عسون الو ، مهعسو ام سانلا

 3 ضرألا ىلإ رهظ اذإ كلذ يف هيلع ضقن ال هنا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ضرألا تلباقو ةالصلا ىف اعكار وأ امئاق ناك اذإ هنإ : لوقي عكار وأ دعاق وهو

 هتالص نا رظني الو © رظني يذلا يوهلا نم سابللا رتاس وهو ، نيوكلا دحأ وأ هيجرف

 نأل ؛ برقأ ىدنع مئاقلا اذه : لاق & كلذ يف دعاقلا ةلزنم نوكيو { اذه ىلع ةمات

 . سابللاو تاليوارسلا باحصأ الإ هنم عنتمي داكي ال اذه

 بوث يف نوكي يذلا قرخلا ضقني الو ۔ رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلاسم
 سفن ىلع قرخلا ناك يذلا امأف { اهلك هتيلإ قرخلا نم رهظي نا الإ ، يلصملا

 كلذ قوف نوكي نا الإ & هتالص تضقتنا ، ركذلا سأر هنم جرخ وأ 0 ركذلا وك

 بوثب ىلصي ناك هنأل {© هتالص تضقتنا امامإ ناك نإ و { هتالص متتف هب افحلتم ءادر

 . هللا همحر ۔ هتلادبع يبأ نع كلذكو © دحاو

 . مهتالصو هتالص تزاج ث هيلع فحتلا اذإ : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 رزتم بوث يلصملا ىلع ناك اذإ : هل تلقف هتلأسو ، ديعس يبأ نع : ةلأسم

 نا هل زوجي له . ةيلالا وأ ةبكرلاوأ ذخفلا لثم 3 ةمات ةحراج هنم جرخت قرخ هيف

 اضعبو . كلذ زيجي اضعب نا ؛ يعم : لاق ؟ لمتشي نأ ريغب يلصيو . هيلع سفكتي

 . هقوف نم بوثب هيلع لمتشي ن أ الإ ؛ كلذ زيجي ال

 عيمجو ، هيذخفو هتيلإ هنم ضرألا تلباق اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ادمعت كلذ ناك . ةمات هتالص ىرت له ث نيبقنلا الإ { نييثنألاو ركذلا نم ، هتروع

 نأ دعب ىدنع هتالص متت الف ادح كلذ ىلع ىدعت اذإ هنا ؛ يعمف ؟ انايسن وأ هنم

 نا ، نيملسملا لوق نم رخا الوق اهيف نا ملعت لهف : هل تلق & كلذب املاع نوكي

 هنا ، اذه ليق دقو : هريغ لاق & كلذ ملعأ ال : لاق ؟ كلذ هرضي الو 5 ةمات هتالص

 : لاق نم لاقو ، ملع اذإ ةداعإلا هيلعو ءايسلل اهزربأ نمك ضرألاب هتروع رهظا نم
 ىلإ اضيأ نابقثلا رهظ ولو : لاق نم لاقو { نيبقنلا زربي مل ام ، ةمات هتالص نإ
 بايثلا نأل ؛ همثؤي ال امم ضرألا ىلإ هنم كلذ روهظ نأل ؛ هيلع ضقن الف ، ضرألا

 & اهيلع هرتسب دبعتي مل { ضرألا ىلإ هنم كلذ روهظو 0 هرتسب هتلا هدبعت ام ةرتاس

 ، يوهلا ىلإ هنم رظني املثم ، كلذ هنم رظني نا ةلزنمب ضرألا نوكت ام لاح ىفالإ
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 . هلك اذه يف لدعلاب الإ ذخؤي الو { كلذب ملعأ هللاو ، جرخي اذه ىلعف

 هيف بوث يف يلصي لجر نعو ۔ هتلا همحر _ يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 ؟ هتروع ودبت ىتح وأ ؟ ضقن هيلع له . هذخفوأ هتبكر قورخلا نم ودبتف { قورخ

 . اهلك ةحراجلا قورخلا نم ودبي نا الإ & ضقن ىلإ هب غلبي الف ذخفلاو ةبكرلا اماف

 . رخآ بوثب افحلتم نوكي نا الإ & ضقنلا هيلعف قورخلا نم تدب اذإف ةروعلا امأو
 © مهردلا ردق ةيلإلا وأ ةبكرلا وأ ذخفلا نم ادب اذإ : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 نم لاقو © ةيلالاو ذخفلا وأ ةبكرلا عبر ودبي ىتح : لاق نم لاقو © هتالص تدسف

 تدسف ى ةيلالا وأ ذخفلا وأ ةبكرلا رثكأ جرخ اذإ : لاق نم لاقو {“] فصنلا : لاق

 اذإ امأو © باتكلا يف لاق ايك 5 اهلك ةحراجلا جرخت ىتح : لاق نم لاقو © هتالص

 . جورفلا نم ناك ام وأ ى يوكلا كلذ نم ضقن نيجرفلا دحأ جرخ

 3 هذخف ىلع قرخ هبوث يفو ى يلصي لجر نعو & يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 رادقم مك : تلقو . معن : لاق ؟ كلذ هل زوجي له ، رخآ بوثب هيلع سكفتم وهو

 ةيلإلا جرخت ىتح : لاق نم لاق دقو 3 قرخلا كلذ رادقمب ملعأ هتلاف ؟ قرخلا اذه
 ضعب ىلع ناك قرخ نع رقصلا نب نازغ لأسي الئاس تعمس دقو © كلذ نم اهلك
 انا امأو ، كلذب سأب الف اريغص ناك نإ : لاقف © هذخف ىلع هلعلو © هحراوج

 نا الب فصلا زم هيلإ رظن اذإ ، هريغل نيبتسي ال قرخلا ناك اذإ كلذ زرم حا ىذلاب

 ناك اذإ امأو 3 ملعأ هنلاف { اهلك ةيلالا جرخت ىتح : لاق نم لاق دقو © هيف سرفتي

 ثيح نرم ا هيلع س أب الف { رخا بوثب هيلع رسكفتم وهو ک اريبك و أ اريغص

 . قرخلا ناك

 زربأ زم وأ ، هتالص يف ههجو ىلع ىطغ نم كدنع دشأ ايف : تلق : ةلأسم

 دشأ هلك هجولا رتس نا ةالصلا رمأ ىف ىدنعف : لاق ؟ ةالصلا يف هترس وأ هيتبكر
 © ضعب لاق اهف ةرسلا نم دشأ يدنع يهف ث ةبكرلا امأو ، ةرسلا ءادبإ نم يدنع

 مأ © نايسنلاو دمعلاو لهجلاو ةالصلا يف ايهجارخإ دسفي ةبكرلاو ةرسلاف : هل تلق

 : لاق ؟ ايهيف تنأ كبجعي ايف : هل تلق . ملعأ هتنا : لاق ؟ دمعلا ىلع كلذ امنإ

 ةداعإلا ينبجعا كلذ لعف نإف ، لوأ ةالصلاو ، اهربغو ةالصلا يف ايهرتس ينبجعي

 ةداعإ ال نا وجراف 5 ةرسلا امأو 3 اهلك ترهظو ث رذع ريغ نرم ناك اذإ ث ةبكرلا يف
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 نايسنلا ىلعو ث ةداعإالا اهيلع ىري ةروع اهنا : لوقي يذلاو { لوقلا ضعب يف هيلع
 ١ لهجلا اهيف زوجي ءايشألا لك سيلو { دشأ دمعلا { يناعملا ضعب يف رذعا لهجلاو

 ريغ قفاو اذإ ء لهجلا ىلع دسفت ءايشألا لك سيلو ث هيف فلتخي ال ام عقو اذإ

 اذإ ةالصلا يف ينبجعيو . افالخ دري مل ام ، اذه لثم يف ، تاروجحملا نم عامجالا

 نايسنلاو دمعلا يف ، لاح لك ىلع ةداعالا هيلع نوكي نأ { هرجح ىلع اعمتجم قفاو

 قفاوف ، نايسنب وأ لهجب وأ ىأرب كلذب لمعف 7 هيف افلتخم قفاو اذإو © لهجلاو
 يف ةنسلا ةفلاخم ديري داتعاب كلذ يف لخد نإو ث املاس نوكي نا 0 هيف فلتخي ام

 نال ؛ لصألا يف روجح ريغ قفاو ولو © ةالصلا يف ةداعالا هيلع نوكت نا { كلذ

 . تحلل افالخ اهب داري ال يتلا ةحلاصلا ةينلاب الإ دقعنت ال يدنع ةالصلا

 زرب ىتح ، هبوث حيرلا تفشكو ، بوثب المتشم ناك اذإ يلصملا نعو : ةلأسم

 ؟ ةمات هتالص ىرت له © هتالص ىلع ىضمو هنيح نم هبوث در مث { ءاوهلاب هيجرف دحأ
 ىتح . ةالصلا يف المع لمعي ملو 8 كلذ ىلع ابولغم ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 أرق وأ ةريبكت ربك وأ ةحيبست حبس نإف : هل تلق 5 ةمات اهنا وجراف ، رتتساو بوثلا در
 ؟ ةمات هتالص ىرت له ث هتالص ىضقو ، كلذ دعب هدر مث ز هبوث دري نأ لبق ةيا

 هزضي مل دوجسلا وأ عوكرلا هب زوجي ام هبوث دري نا دعب حبس اذإ هنا ؛ يعم : لاق
 © هلثم يدنع وهف ث رتتسا نا دعب هيزجي ام نارقلا نم أرق اذإ كلذكو { كلذ هلمع

 دعب هدر مث ، هدري نأ لبق نم عوكرلا يف لخدو © ةريبكتب عكر ناك نإف : هل تلق

 اذه ف هنم لمعلا نا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات هتالص ىرت له 5 هتالص ىضقو . كلذ

 ىلع ةريبكتلا كرات يف ليق هنا ؛ يعمو { عفني الو عقي ال هنأل ؛ كرتلاك عضوملا

 ىلع كلذ ينبجعيو ، هتالص دسفت الو ءاسا دقو ز هتالص دسفت اهنا { دمعلا

 دح لإ دح :رم هجورخف : هل تلق 0 هتالص داسف فاخاف ملعلا امأو . ةلاهجلا

 لبق يناثلا يف لخدو © هبوث فشكنا مث هنم جرخ يذلا دحلا متأ اذأ : لاق ؟ هرضي ال

 . يدنع ةمات هتالصف .3 هبوث دري نا دعب هيزجي ام يناثلا ف لمعو ى هدرو هدري نا

 كلذ ىلع متي ملو ، رذع ريغ زم اريثك وأ اليلق هدري نأ :رع ىناوت نإ تيأرأ : هل تلق

 : لاق ؟ ةمات هتالص ىرت له ‘ هيزجي ام هيف لمعو دحلا متأ كلذ دعب هدرو ، ادح

 يف هنأل ، هتالص دسفت نأ رذع ريغ نم هرتسي ملف 3 هرتس ىلع ردق اذإ هيلع فاخأف

 لاق _ فارشالا باتك :رم ث هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ :رمو ۔ { ةالصلا
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 لبقلا ، ةالصلا يف لجرلا ىلع هرتس بجي امم نا ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ

 لجرلا ةروع : نالوقي روث وبأو يعفاشلا ناكو { كلذ ىوس اهف اوفلتخاو ث ربدلاو

 زم ةبكرلا : ءاطع لاقو 3 هتروع نم هتبكر الو هترس سيل ث هتبكر ىلإ هترس نم

 . ربدلاو لبقلا الإ ، هرتس بجي يذلا لجرلا ةروع تسيل : ةقرف تلاقو © ةروعلا
 . لوألا لوقلا ىلع ملعلا لهأ رثكأو ركب وبأ لاق

 لوق نزم قافتالا يناعمب جرخي هنا ؛ يعم : ۔ هتنا همحر ۔ ديعس وبأ لاق

 رذع نم الإ ، هتبكر ىلإ هترس نم ةالصلا يف رتسي نا لجرلا ىلع نا : انباحصأ
 : لاق هنا :يتب يبنلا نع ةياورلا ىنعم مهلوق زم حصي هنا ؛ يعمو ، كلذ قيطي ال

 عم ةبكرلاو ةرسلا يف مهلوق زم فلتخي هنا ؛ يعمو { «ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم ةروعلا»
 : لاق زم لاقو ث اعيمج ةروعلا نزم ايه : لاق نم لاقف © ةروع امهنيب امنإ ، مهقامتا

 نم لاقو ث ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم ليق ايك 0 امهنيب ام ةروعلا امنإو ث ةروعلا نم اتسيل
 © ةبكرلا ىلإ ةرسلا زم : هلوقلا، ةروعلا نم ةرسلا تسيلو ث ةروعلا نم ةبكرلا : لاق
 اولسغاف » : ىلاعت هنلا لاق ايك ، ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم لوقلا يناعم يف جرخيف
 لاقف نيبعكلا ىلإ مكلجراو مكسوؤرب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو
 . اهيلع لسغ ال : لاق نم لاقو © لسغلا هيلع امم نابعكلاو ناقفرملا : لاق زم

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر)
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 ن ونالنل ١ ب ايل ١

 ةالصلا دارأو اسجن ناكاذإ ناسنالا سابل ىف

 بوثب رزوتنف ءاملا هنكمي ملو سجن هنأ { هندب يف كش لجر نع لئسو
 نا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ، ىلصو ، رهاط بوثب هيلع رزوتو ، سجن

 نا الإ أ كشلا ىلع رهاطلا بوثلا هعمو ، سجنلا بوثلاب هتالصل ث هتالص متت ال

 دق ىذلا سجنلا بوثلا اذه نم رثكأ ةساجن سجنت رهاطلا بوثلا سبل اذإ نوكي

 هلعجو { رهاطلا بوثلا كلذل ةياقو سجنلا بوثلا اذه سبلف 3 اهلثم وأ هسبل
 . هتالص متت نأ اذه ىلع ينبجعيف { ةالصلل هتوسك
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 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 هريغ دجي مل اذإ سجنلا بونلا يف ةالصلا

 لإ لامو ث هيف يلصي : كلام لاقف اسجن ابوث الإ دبي ال لجرلا يف اوفلتخاو
 هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { انايرع ىلصي روث وبأو يعفاشلا لاقو 3 ينزملا اذه

 يف اسجن ناك ولو بوثلاب يلصي نا © قافتالا هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي

 هيلع ردق امب ، تاساجنلا نم هيلع ردق ام ليزي نأ دعب همميي هنا ىدنع . مهلوق رثكأ

 . باتكلاب ةالصلل سابللا توبثل

 3 هيف يلصي & مد هفصن يف نوكي بوثلا يف : ىأرلا باحصأ لاقو ؛ هنمو

 لوق اذه ؟ هيزجي بوثلا يف ىلص نإو ؟ هيزجيأ { انايرع يلصي امد اءولمم ناك نإو
 بوثلا ناك نإو ث انايرع يلصي نأ 0 هيزبججي ال : دهاجم لاقو { بوقعيو نامعنلا
 هبشأ دمحم يبأ ىلإ فاضي يذلا لوقلا يف : ديعس وبأ لاق . هيف يلصي ال 5 امد اءولم
 اهدحأ ، نابوث هعم نوكي لجرلا يف اوفلتخاو ؛ هنمو { انباحصأ لوقب يعم
 يبأو روث يبأ لوق يفو ، كلذك ةالصلا هئزجتو ىرحتي يعفاشلا لاقف ، سجن

 ديعي مث ، اهدحأ يف يلصي نأ وهو : ثلاث لوق يفو ، ايهنم دحاو يف يلصي ال

 . نوشجاملا كلملادبع لاق اذكه : لاق { رخآلا يف ةالصلا

 اسجن اهدحا ناك اذإ انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعمو : ديعس وبأ لاق

 ىنعم يف هب يلصيف © رهاطلا سجني هنا مهلوق ضعب يف جرخيف 3 ارهاط رخالاو
 { رهاطلاب هتالص دقتعيو اذهب مث { اذهب يلصي هنا مهلوق ضعب ينو ؤ يدنع مكحلا

 ةرخآلا ةالصلا هذهف الإو ، ارهاط لوألا ناك نإ هنأ ىلع اذهب مث اذهب ىلص نإو

 ىف ةالصلا يف اوفلتخاو ؛ هنمو { انايرع يلصي نأ مهلوق يدنع غاسني الو 3 هتالص
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 هنم ىلصملا ىلع يذلاو ، ضرألا ىلع هنم سجنلاو { ةساجن هضعب يف دحاو بوث
 . هيزجي : ركب وب أ لاقو © هي زجم ال : يعفاشلا لاق { رهاط

 © هريغل ةنكمملا دنع هيزججي ال هنا 5 انباحصأ لوق يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 لعلو ، يلصملا نع انئاب سجنلا ناك اذإ ، هيزجي هنا مهلوق يف جرخي هنا يعم هبشي دقو

 يف يدنع حص دقو ، سجن وهو ، هضعب هيلع ىلص يذلا هبشلا ىلع جرخي كلذ

 ىلصف ةساجن هضعب يف طاسبلا يف لاقو ؛ هنمو © لوألا نيلوقلا ىنعم حصاو هبشلا

 انايرع يلصيف اب وث دبي ال رفاسملا لجرلا يف اوفلتخاو 2 زئاج هنا هنم رهاطلا ىلع لجر

 هتالص : نامعنلا لاقف ابوث دجو مث دهشتو { دهشتلا ردق امهيف دعقف نيتعكر

 يعفاشلا ل وق يفو . ةمات هتالص : دمحمو بوقعي لاقو © ةالصلا لبقتسيو 3 ةدساف

 هنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . هتالص متيو رتتسي

 غاسني الو { هب الإ زوجت ال ام { اهنم هيلع يقب ام متأ نكي مل اذإ هتالص ديعي

 أدتبا نا ، لاح ىلع تقولا توف فاخي نوكي نأ الإ 5 اذه ريغ مهلوق يف يدنع

 يدنع عاسني هناف { تقولا يف اهنم هيلع يقب ام ىضق سابللاب ةئيه ىلع اهمتاو هتالص
 تقولا يف ناك اذإ ىضم ام هل متيو ؤ سابللاب هتالص نم يقب ام متي نا ، اذه ىلع

 توف نم دب الو ، تقولا يف يقب ام لاح ىلع متت ال ناك نإو 3 ةالصلا مامتا

 . سابللاب ةالصلا لدب هيلع تبثي نا يدنع جرخ & تقولا

 هتروع رتسي ، رهاط بوث هدنع لجر نع هتلأسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ؛ يعم : لاق ؟ يلصي ايهيأب هيفنكو هردصو هتروع رتسي سجن بوث هدنعو { اهدحو
 { هدحو رهاطلاب يلصي يدنع فالتخالا عقي امنإو { رهاطلا بوثلاب ىلصي هنا

 3 بوثلل مميتلا دعب سجنلاب كلذ رتسي وأ {| سجنلاب هيفتكو هردص رتسي الو
 هدنع رخآلاو © اهدحو هتروع رتسي رهاط بوث اهدحا دنع نيلجر اناك نإف : تلق

 اهنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمامالاب ىلوأ اهيأ ، هرهظو هردصو هتروع رتسي سجن بوث
 سجنلاب ةعامج نايلصي الو ، دحاو دعب ادحاو يدارف رهاطلا بوثلاب اعيمج نايلصي
 سجنلا بوثلا بحاص رماف ةعامج ايلص نإ تيأرأ : هل تلق . كلذ نكمأ نإ

 اهتالص ىرت له ث رهاطلاب يدارف ايلصي نأ ايل نكمأ دقو { رهاطلا بوثلا بحاص
 © دمعلا وأ نايسنلاو ةلاهجلا ىلع كلذ ناك : هل تلق ، كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ ةمات
 : تلق . اهمامتو مهتالص توبث يف قرف يل نيبي ال : لاقف ؟ كدنع ءاوس هلكف
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 نم دحاو دعب ادحاو ىدارف رهاطلاب ايلصي نأ ايل نكمي ملو ، رفس ياناك نإ تيأرأ
 كلذ ين ملعأ ال ؛ يعم : لاق ؟ ةمامالاب ىلوأ اهيأ © ةعامج ايلصي نا اداراف ، رذع

 3 ىدارف ايلصي نأ كبجعيو : هل تلق . كلذ يف ةمامالاب ملعأ هللاو ث هنيعب ائيش

 ةفرعم امدع اذإ © كلذ العف نا : لاق ؟ ةعامج نايلصي الو 0 هبوثب دحاو لك

 زوجت الو : هل تلق ث ةعايجلا ةالص نم امهمزلي وأ ، كلذ يف ايهعسيو اهمزلي ام
 رخآلا ىلع اهدحأل ةمامالا توبث يل نيبي ال : لاق ؟ عضوملا اذه يف ةعاحجلا كدنع

 ةالصلا هل زئاج ارهاط هبوث ناك نإو ث رهاطلا بوثلا بحاص نأل ؛ هقحلت ةلعب الإ

 اعيمج ايهو ، يدترملا لمتشملا مؤي ال : اولاق دقو { هسفن ةصاخ يف ةرورضلا نم هيف

 سابل نم لضفا اذه سابل ناك اذإ { ايهسابل يف ةرورض ريغ نم اهتلاح يف نيعسوم
 بحاص سابلف ، رتساو لضفا سجنلا رتاسلا بوثلا بحاص سابل ناك نإو 0 اذه

 مل اعيمج ةالصلا ىلإ ليبس امل ناك ول هنألو رهطأ هنأل ؛ لضفأو ىلوأ رهاطلا بوثلا

 ةصاخ ين ايهنم دحاو لكل امهل ناك نا املف ، رتسا وه يذلا بوثلا بحاص ةالص زبت
 ميدقت ىل نبي مل ٨ ةلعلا يف نييواستم ريغ اناكو ، هبحاص ن ود هب درفتم رذع هسفن

 دق ايف ، هسفن ةصاخ ىف هبحاص امهنم دحاو لك لضف دق امل ، رخآلا ىلع اهدحأ

 توبثل ةالصلا ضقن يل نبي مل هبحاصب ايهدحأ ىلص نإف ، ةرورضلا لاح يف هعسو
 ريغ كلذ هسابلب يزتجمو روذعم ايهنم دحاو لك نيذه نألو ث ةلمجلا يف ةعاجلا
 . كلذ هتقو ىف هريغب بطاخ

 مؤي رهاطلا بوثلا بحاص نوكي نا ةعامج توبث ناك نا لاح ىلع ينبجعيو

 يف مميتملاو ، رهطتملا مميتملا مؤي الو ، مميتملا مؤي ءاملاب رهطتملا نا ءاج ايك ث رخآلا
 لوق ىلع امأو ، هللا نيد مكح يف رهطتلا لثم رهطتم مكحلا لاح يف روذعم لصألا

 هناو 0 ءاملا مدع دنع بايثلا يف مميتلا تبثو © رهطتملا مؤي مميتملا نا : لوقي نم

 هنأل ؛ رتاسلا بوثلا بحاصل ةمامالا نوكت نا هلوق ىلع يدنع تبثيف اهل ةراهط

 ىلع ةعامجلا كرت بحأ الو ى مدعلا دنع ةراهطلا يف نييواستم اهنالو ث اسابل لضفأ

 رظناو ، ةعامج نولصي مهنا ةارعلا يف ىتح تتبث دق اهنأل ، ليبس اهيلإ دجو ام لاح
 قفاو امب الإ يلوق نم ذخأت الو } مهلوقو نيملسملا راثآ ىلع اهضرعاو ةلأسملا هذه ى

 . رومألا عيمج يف كلذكو . باوصلاو قحلا

 اهناو { ءاملا مدع دنع ةسجنلا بايثلا يف ةراهطلا تبثي نم لوق ىلعف : هل تلق
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 ةسجنلا بايثلا بحاص مؤي نأ زوجي له & تمي اذإف { ةرهاطلا بايثلا ةلزنمب نوكت
 ناك اذإ ، اذه ىلع ءادرو رازإ مهنم دحاو لك ناك ولو ؟ ةرهاطلا بايثلا باحصأ

 دق لاق ؟ ةرهاطلا بايثلا باحصا نم ميدقتلاب ىلوا ةسجنلا بايثلا بحاص

 . كلذ يف ينرضح ام كل ترسف

 بوثلاب ةالصلا بابحا ىلع انباحصا قفتا دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 © ارهطتم ارهاط هسفن يف يلصملا ناك نإو ث هريغ ابوث يلصملا دجي مل اذإ ، سجنلا

 دق ناك نإو ، هب هنع لئاز ريغ اسجن ناك نإو بوثلاب راتتسالا ضرفو : لاق

 5 نايرع وهو يلصي ؛ اولاقف ، زاجحلا لها نم هباحصأو يعفاشلا كلذ ىن مهفلاخ

 لقأ ةساجنلا تناك اذإ ةالصلا هل اوزاجا ، قارعلا لهأ نم هباحصأو ةفينح وبأ امأو

 يلصي وأ هيف يلصي نا نيب يلصملا ريخ { هل ةغرفتسم ةساجنلا تناك اذإو 5 هالم نم

 كسمي ال نم نا ىلع & عيمجلا عامجاب مهتلاقم ةحص ىلع انباحصال ليلدلا { انايرع

 يقرت ال تاحارج هب تناك نم كلذكو 0 ةالصلا هيلع نا ، هطئاغ الو هلوب

 ملو ، ةساجنلاو مدلاب تألتما ولو & ءالؤه ىلع ةرتسلا ضرف نا مدلا اهنم عطقنت الو

 يفف © اليبس اهريغ ىلا نودجي ال مهنأل ؛ ةسجن اهنا لجا نم ةرتسلا ضرف هللا طقسي
 ريغب بجاو ث رهاطب سيل يذلا بوثلا يف ةرتسلا ضرف نا ىلع ةلالد { ءايشألا هذه

 بجاو 3 ةالصلا يف رهاط بوث ىلا اليبس دبي ال نم ث ةالصلا يف رهاطلا بوثلا
 اهنكمي الو رطقي اهمد ناك نإو ، يلصت ةضاحتسملا ناب تءاج ةنسلا نإف ث اضيا
 ىلع ةرتسلا ضرفلا نا ىلع لدي اذهو © اهريصح ىلع رطقو اهبوث ألتما نإو ، هسبح
 نب رمع نا يورو . ارهاط ابوث دجت مل اذإو 5 ةرهاط ريغ تناك نإو ، يلصملا
 هذه ىلع انقفاو دقو © ةنعطلا نم ثعبني همد ناو { يلصي ناك ۔ هللا همحر _ باطخلا

 ناف اضياو 5 ةفينح يبا بحاص ، نسحلا نب دمحمو نسحلا نب نسحلا ، ةلاقملا
 مدع اذإ © ىلوا ةالصلا يف ناك سجنلاو ث رهاطلا بوثلاب بجاو راتتسالا ضرف

 © ةبصتغملا ضرألاو بصتغملا بوثلا ين انباحصا فلتخا ۔ باتكلا نمو 0 رهاطلا

 عقو لعفلا ناو صاع نم ةعاط تعقو امنإ اوأرو ، مهرثكا اهزاجاف 5 نيلوق ىلع

 ضرألا زم جورخلاو هبحاص ىلع بوثلا در يلصملا ىلع ضرفلا نا نم 0 هعقوم
 نب هللادبع مدمح وبأ { هل جتحاو هديأو لوقلا اذهب لوقي نم ناكو © هنم ةبصتغملا

 رصبي نمم ناكو ث امهنع هللا يضر كلام وبأ هنع انل هظفح ايف { بوبحم نب دمحم
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 وهو { بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ ، هتحص ىلع لدتسيو هيوقيو رخآلا
 & اهب رمأ هلل ةعاط ةالصلا تيأر : لاق نا هب جتحي ام رخآ ناكو 5 هلوق نم روهشم
 نم ناكو ، هسبلي نا لاح لك يف هل بصتغملا هللا ىهن دقو {، بصتغملا بوثلا تيأرو

 يذلا رارقلاو ، رهاطلا بوثلاب راتتسالا هب موقت ال امو ، اهطرشو ةالصلا ضرف
 درب رماو © اهنع ىجن دقو ث ةالصلل هيف فقي يذلا بوثلا ناك املف & هيلع نوكي
 هتالص نوكت نأ زجي مل ، هلاوحأ لك يف ضرألا نم جورخلاو ، هبحاص ىلع بوثلا

 ضرف ايهو { ناتيفانتم ةيصعملاو ةعاطلاو اهب ارومأم ةالصلا تناك ولو ث هنم ةعقاو

 رما ايك { سجنو بصغ ريغ نم 5 ةرهاطلا ضرألا يف ةالصلاب رومأم يلصملا نا 3 هل

 ةسجنلا ضرألا ي يلصملا ناك ايلف ب سجنو بصغ ريغ نم ، رهاط بوث يف ةالصلاب
 ضرألا يف ىلص اذإ نوكي نا بجو { عامجالاب ةدساف هتالص تناك 7 هب رما امل افلاخم

 بصتغملا بوثلا يف لوقلا كلذكو ث اهيف رمألا ةفلاخمل هتالص دسفت ةبصتغملا

 ةالصلا نع يهنلاك ، بصتغملا بوثلاو ةبصتغملا ضرألا نع يهنلا نأل ؛ سجنلاو
 . اليلد حصأو سفنلا ىلا برقأ لوقلا اذهو ، سجنلا بوثلاو ةسجنلا ضرألا يف

 اذإ 5 ايئاق هب ىلصي هنا انباحصا دنعف اسجن بوثلا ناك اذإو _ باتكلا نمو

 اوبهذ ام ىلع ادعاق يلصي نا هل نا ؛ ىدنع بجوي رظنلاو . ارهاط ابوث دبي مل

 ةرتسلا ناضرف ايجنأل ؛ ادعاق انايرع يلصيو { هسفن نع سجنلا بوثلا يقليو © هيلا
 هل ناك {} اهدحا كرت ىلإ اعوفدم ناك اذإ . ةردقلا عم مايقلاو 3 دوجولا عم ةرهاطلا

 . ملعأ هللاو ، ايهلاوحا ءاوتسال ث ءاش امهيا كرتي نا

 مدقت بوثو { مد هيف بوث هدنع ناك نمو رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 . اهيف لوقلا

 بوث نع ءاهقفلا ضعب لئس ۔رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 ملسملا بوثب سأب ال : لاق نم لاقو 5 هالوتي نم بوثب الإ يلصي ال : لاق ؟ لجرلا

 . اهب ةالصلا زئاج ةلبقلا لهأ بايثب ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو . هالوتي ال يذلا
 ىذلا هبوثب يلصي ال نا هجولاو ، اهكهتنيو ةساجنلا يقتي ال هنا مهنم فرع نم الإ

 نم الإ لسغ مهتا اذإ بوثلاو © ةمهتلا هتقحلف © ةساجنلا يقتي ال هنأل ؛ هسبلي

 باتك ىلإ عجر) . ةساجن هب ملعي مل ام ، هيلع ةداعإ الو ، هيف يلصي هناف ، ةرورض

 . (عرشلا نايب

۔ ١٤٧ .



 بوث هدنعو ، هرتسي سجن بوث هدنع ناك لجر يف سلجملا يف تعقو : ةلأسم

 & رهاطلا ريغصلاب يلصي : ليقف © ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم الإ 5 هرتسي ال رهاط ريغص
 3 هب ىلصو لهجف ث هترس ىنإ هتبكر نم رهاطلا بوثلا ناك نإف ، سجنلاب يلصي الو
 دعب { سجنلا بوثلاب يلصي نأ هب ىلوأ ناكو { ةداعالا هيلعف { سجنلا برتي ملو

 . هب رتي نا

 3 هتروع رتسي رهاط بوث هعم ناك اذإ هنا جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يلصي هنا ، سجن بوث هعمو 0 هيفتك نم ائيش رتست الو 0 اهرتس دوجو ىلع عمتجملا

 ءايشألا نم ءيشو ةكتوأ هريغو لبح نم هنكمأ امب هلصويو ث رهاطلا بوثلا اذهب

 رتسي رهاطلا بوثلاب ىلص كلذ هنكمي مل نإف © هقنع ىلع هيولي نأ الإ 5 ةرهاطلا
 همزلي هنا : لوقلا ىنعم ضعب ىلع جرخي هنا ؛ يعمو & سجنلاب يلصي الو ، هتروع

 هيفتك رتسي ام دجو دقو © دوجولا يف يراوي ام ةالصلا ين هيفتكو هتروع رتس لصألا ين
 ينعا { لاح ىلع اهرتسب ذوخأملا هتروع رتسيال ناك نا امأو ز هيفتك رتسيو هب رزتيف

 ىلع يردا الو { ءاملا ماقم ديعصلا هل ماق ءاملا دجي مل نم نأل ؛ رهاطلا بوثلا

 ينعا ، لاح ىلع اهرتسب ذوخأملا هتروع رتسي ال ناك نا امأو { نيلوقلا نم لوعأ ام

 رتسيو ، سجنلا بوثلا اذه مميي نا ، لاح ىلع يدنع جرخي اذهف ز رهاطلا بوثلا
 يدنع همي نإف ، رهاطلا عديو ةالصلاب درفني الو { هيفتكو هترومب نم يقب ام هب

 ةالصلا درفأ ناو ث ةالصلل ةداعالا هل تببحأ نوكي ام لقاو . هتروع رئاس هب رتسيو

 { ارهاط ابوث هنكمي ناك دق هنأل ي ةداعالا هل تببحا ث رهاطلا لازو ، سجنلاب

 وجراف 0 هتروع رثكا رتسي الو & سابللا ف هل ىنعم ال بوثلا نوكي نا الإ . هكرتف

 . سجنلاب ةالصلا درفأ نا هيلع ةداعإ ال نا

 ىلصي ؛ لاق ض هريغ دجي مل اذإ ۔ سجنلا بوثلاب ةالصلا يف ةرصتح : ةلأسم

 لدبي نأ هيلعأ هلسغ نإف : تلق . انايرع يلصي الو . ةرورضلا لنع سجنلا بوثلاب

 .اللاق ؟ال مأ سجن بوثب ىلص يتلا هتالص

۔ ١٤٨ _



 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ب انلاب ةالصلا

 : لاق 0 نهفاجلو هئاسن راعش ف يلصي ناك هنا ؛ ذ هللا لوسر نع يور

 فحاللا يفو © ناسنالا هب ىطغتي ام فاحللاو ث ندبلا يلت يتلا بايثلا ؛ راعشلا

 : رعاشلا لوق ليلد
 رزالا بادهأ ضرألا نوفحلي مهب كسملا قبع اوحار مث

 سأب ال له 7 هنم مرحم هل ةأرمإ وأ هتجوز رازاب يلصي لجر نعو : ةلأسم
 ضقني له © هنم مرحم يذ ريغ ةأرمإ بوثب ىلص نإف : تلق . ال : لاق ؟ هيلع

 : هل تلق . هنم مرحم يذ ريغ ةأرمإ رازإ يف يلصي نأ هركي هنا الإ . ال : لاق ؟ هتالص

 اهبايث تناك نإ امأو { اهسبلت يتلا معن : لاق ؟ رازالا لثم اهتوسك رئاس كلذكو

 . هسبلي الو هيف يلصي ال هناف { ريرحلا الإ ، اهسبلت مل ام . هيلع ساب الف اضايب

 جرفملا صيمقلا يف يلصي نا هيزجي لجرلا نا ؛ العملا نبا معزو : ةلأسم

 رازإ ريغب صيمق يف مؤيو ، جرفم ريغ ناك اذإ ءابقلا يفو { فشي الو فصي ال يذلا
 . ءاش نإ

 اهفوص وأ ث ةتيملا رعش نم تناك اذإ ، ةرتسلاب ةالصلا زئاجو ؛ ةلأسم

 اناثأ اهراعشأو اهرابوأو اهناوصأ نمو ط : ۔ لجو رع . هللا لوقل > اهرب و وأ

 . !اهلكأ مرح امتإ» : ةنوميم هتالوم ةاش ف الت يبنلا لوقو ه}هنيح لإ اعاتمو

 بوثلا يف ةالصلا نع ىجن { :ي يبنلا نا يور ۔ دمحم يبأ عماج نمو

- ١٤٩



 بوث يف ةالصلا نع ىهن هنا ، رخآ ربخ يف مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورو © دحاولا

 تيور دقف ، هب احشوتم ناك اذإ اماف . ءيش هنم ىلصملا قتاع ىلع سيل 0 دحاو

 ىلع لدي انهف ث لوألا ربخلا قيرط ملس نإف ، مالسلاو ةالصلا هيلع هنع كلذ ةحابإ

 نم هردصو هرهظ رتسي ملو ، هب حشوتي ملو بوثب ىلص اذإ يلصملا نا ؛ انباحصأ لوق
 ناك اذإ ، دحاولا بوثلا يف ةالصلا نع ةلي يبنلا ىهنف { ةلطاب هتالص نا ، رذع ريغ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو { حيحص وهف انؤايلع تفصو ام ىلع

 ريغ هب فحتلم دحاو بوثب يلصي يذلا نعو ۔ ةيشاحلا نمو ؛ ةلأسم

 . ملعأ هللاو لمتشي نا الإ تفصو ام ىلع هتالص متت ال : لاق ، لمتشم

-» ٠ ٥ ١ -»



 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ليذلاو سابللا ىنف

 لهأ بتك نم باتك يف دجو هنا ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاق
 ةيرقلا ين امأو . هتيب رهظ يف وأ هلزنم ىن الإ لجرلا لمتشي ال : لاقو . تومرضح
 . ةالصلا يف كلذكو . هل كلذ بحن الف

 كلذ لعف نم ىلع له { ليوارسلاو صيمقلا لييذت نع لئسو : ةلأسم
 ف دجوي هنأل رازالا لثم ليوارسلاو صيمقلا سيل ليق هنا ؛ يعم : لاق . مثأم

 ريمشت يف ليق هنا ؛ يعمو . رازالا لييذت نع ىجن امنإ هنا ةلت يبنلا نع ةياورلا

 يف ليوارسلاو صيمقلا بحاص ديري نا الإ انل يكح اذكه . بيع : صيمقلا
 . كلذ ينف هتدارا الو هتينزوبت ال كلذ نا ؛ يعمف ، ءاليخلاو رخفلا ايهلييذت

 يف دجوي : لاق © ديعس يبأ نع بسحأ ديعس يبأ ماكحأ نمو ۔ : ةلأسم
 هل لاقف ث هلايذأ رجي نيفصلا نيب رطخي وهو ةلي يبنلا هآر ةناجد ابا نا ةياورلا
 . ةبيهلا كلذب دارا هلعلو ك برحلا ينعي © اذه ىف الإ ةهوركم ةيشم اهنا : ةلي يبنلا
 ءاليخلاو { ءاليخلا نم لاق هنا ، رازالا لاسرا يف عضوملا اذه ريغ يف هنع يورو
 نيبعكلا ادع امو ، رانلا يف وهف لفس امم لاجرلا نم نيبعكلا ادع ام : لاقو ث ةمرح

 : اولاق 0 رازالا يف هنا : ليقف © رازالا ينعي . رانلا يف وهف © ءاسنلا نم الع امم

 . اذه وحن وأ ايهنم لعافلا ىلع وه امنإ ، رازالا ىلع داز امو

 دربلا فوخ هيمدق ىلع هرازإ يخريو يلصي لجرلا نع لئسو ؛ ةلأسم
 ٩ هنم ءاليخ ريغ نم قح رذع ىنعمل ناك اذإ هنا : لاق ؟ كلذ هل له {. ضوعبلاو
 . برحلا يف كلذ لعف هل زاج ام وحنك زئاج هنا ؛ يعمف

_ ١٥١ _



 بوثلا تحت هدي لعبيو يلصي لجرلا نعو رباج يبأ باتك نمو ۔ ؛ ةلأسم
 اذإ ے كلذ يف ءاسا دقف المتشم ناك نإف ؟ هتالص كلذ ضقني له : تلق هذخف ىلع

 ناك نإو ، ساب الف بوثلا قوف نم ناك نإو ، بوثلا تحت نم هذخف ىلع هدي لعج
 عضت نا زوجي ال ، رثآلا نمو ، لوقلا ضعب يف { هتالص زوجت الف بوثب افحتلم
 دق معن : هريغ لاق . يلصتو ىرخألا هفرط فطعتو { كردص يف كرازا ةرط ىدحإ

 ةلتق ل وسرلا نع اربخ كلذ يف نا بسحاو . ملعلا لهأ ضعب نع اذه وحن انفرع

 ىهني يذلاو 5 اهيوليو بوثلا نم ةرط بكنم لك ىلع عضي نا { اندنع هب رمؤي يذلا
 بكنملا ىلع اهيولي مث ث نيبكنملا ىدحا ىلع نيترطلا ىدحا حرطي نا اندنع هنع

 اذكه ،} هنطب ىلع وأ هيطبأ تحت وأ ، هردص ىلع ىرخألا ةرطلا عضيو ث رخآلا

 . ملعأ هللاو ، اندنع جرخي

 © ادح زواج ىتح هدري ملف ، بوثلا نم لجرلا ردص فشكنا اذإو : ةلأسم

 زواجي نا لبق هدر نإو ث هتالص تدسف 0 هيلع سابل ال ، ردصلا فشكنم وهو
 5 سبال وهو ةحيبست حبس اذإ { سبال وهو دحلا متأ اذإ ٠ ةمات هتالصف 3 دحلا

 . دحلا مت دقف

 © ضوعبلا هيذؤي نأ فاخ اذإ يلصملل لهو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لعفيلف . هاذا نم يلصي نأ ردقي ال ناك نإ : لاق ؟ هيمدق ىلع هرازا يخري نأ
 تضقنا) . ضوعبلا ىذأ نم ىرخألاب هلجر كحي نأ هلو : لاق & كلذ

 . (ةفاضملا ةدايزلا

_ ١٥٢ _



 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 . لمتشملا ةالصب يدترملا ةالص ىف

 . سابللا نم هب مؤي نأ مامإلل ز وجي امو
 ريرحلا بايثب ةالصلا ف و

 موقب ىلص لمتشم مامإ نع ، بوبحم نب دمحم تلأس : رثؤملا وبأ لاق
 فرط يف رخآلاو { نمألا فصلا فرط يف ايهدحا نيلمتشم نيلجر الإ ، نيدترم
 . ةمات نيلمتشملا ةالصو . ةضقتنم نيدترملا ةالص : لاقف . رسيألا فصلا

 وأ ، رازإ الب سانلا هب مؤيو ك هدحو صيمقلاب يلصي نمعو ؛ ةلأسم
 ناك نإو © وه هيلع ةداعإ الو { ةالصلا هفلخ ىلص نم دعيلف 0 ءادر الب ليوارسلاب

 . هيلع ساب الف أ صيمقلاب هدحو ىلص نإو ، سأب الف ، ليوارس هتحت

 دقو 0 ءابقلاب سانلا مؤي نأ سأب ال : ليقو رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 نإو © هعم ىلص نم ةالص تدسف هب ايدترم ءادرو ليوارسب مامالا ىلص اذإ : ليق
 . سأب الف ءادرلاب فحتلا

 نوكي نأ لجرلل زوجي ال هنأ هللا همحر هللادبع يبأ نعو ؛ هنمو : ةلأسم

 ناك ولو & صيمقلا تحت ليوارسو رازإ الب ءادرو صيمقب ث ةالصلا ىف هريغل امامإ

 ءادرو صيمقب امامإ نوكي نأ زوجي : لاقف ءاهقفلا نم هريغ امأو ى رثكأ وأ نيصيمق

 امامإ نوكي كلذكو © يأرلا اذه بحأ انأو آ صيمقلا تحت بوث نوكي نأ الب

 ىلع صيمقلا عفري نأ هل بحتسي : ليقو © ءادر الب ليوارسو رازاو صيمقب

 . سأب الف لعفي مل نإو ، ىرسيلا هدي جرخت ىتح ث هيبكنم

_ ١٥٣



 ؛ هريغ نمو ، صيمق يف مؤي هنا ؛ العملا نب حاضولا ينربخأو ؛ هريغ نمو
 نوكي كلذكو ث اقيض ناك اذإ & صيمقلاو ليوارسلا يف مؤي نا & زاجأ نم زاجأ دقو
 اهب يلصي نأ زوجي ةبجلا امأو . (عجرر) ءادر الب ليوارسو رازإو صيمقب امامإ
 ىلص هنا ث زالنييبنلا نع كلذب ءاج دق رثألا نأل ؛ رازإ الو ءادر الب اهدحو مامالا

 ىلع ليلد ، اهدحو ةبجلا يف ةمامالا توبث : هريغ لاق ڵ فوص نم ةبج هيلعو سانلاب

 . (عجر) . هدحو صيمقلا يف كلذ ةزاجإ

 هيلع سيل موقب لجر ىلص نا : لاق ۔ هللا همحر _ هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 بايثلا نم هيلع سيل نم سانلا نم هفلخ ىلصو لمتشم وهو ، دحاو صيمق الإ

 3، ءادرو ليوارسو ءادرو ، صيمقو ءادرو رازإ هيلع نم مهنمو & هلثمك الإ
 ةالصو . ةمات هلثم سابللا نم مهيلع ناك يذلا ةالص : لاق ؟ ليوارسو صيمق وأ

 هلعل : هريغ لاق 6 ليوارس وأ 6 ءادرو صيمق وأ 6 ءادرو رازإ مهيلع ناك ىذلا

 ىلص اذإ : ملعلا لهأ نم هريغ لاق . ةضقتنم ليوارس وأ ڵ صيمقو ليوارس وأ

 . دسمت ىدترمل ا ةالص نا ؛ هريغ نمو 0 مهيلع ضقن الف نيلمتشم ريغب المتشم

 زوجت الو & صلاخلا زخلا يف ةالصلا زوجتو رفعج نبا باتك نمو ۔ ؛ ةلأسم

 . ةرورضلاو برحلا يف الإ ء مسيربالاو ريرحلاو زقلا يف لاجرلل

 برحلا ريغ يف ىلصي الو ، برحلا يف ريرحلا بوث يف ةالصلا زوحتو : ةلأسم
 . سأب الف كلذ نم لقأ ناك نإف ، نيعبصإ ضرع نم رثكأ ريرح ملع هيف بوثب

 ىتح هيلع ضقن الف ، ىلصو ريرح ةقرخ هحرج ىلع طبر نم : ليقو : ةلأسم
 . ضقني مث نيعبصا ضرع نم رثكأ حرجلا نع ةقرخلا نم لضفي

 ىرت له © ادمعتم ةرورض ريغ نمريرحلا نم ءيشب ىلص نإف : تلق : ةلأسم

 تلق ، مهلوق نم هب ۔اومعملا انباحصأ لوق يف كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ ةمات هتالص
 يور ايف دجوي هنا الإ & كلذ ملعأ ال : لاق ؟ كدنع ايف مهلوق ضعب يف زوجيف : هل

 مارح لصألا يف وه سيلو ث ربكلل ريرحلا سبل نع يهن امنإ : لاق هنا سابع نبا نع
 هكرتي طايتحالاو ث هب لومعم لوقلا اذه ملعأ الو ، هسبلي مل اذإ { هلوق ىنعم ىلع

 : اولاق مما ٤ يعم 3 لاق ؟ هريغ نم وأ 6 ريرحلا نم كدنع زقلاف : هل تلق . يدنع

 ؟ كدنع ايف ريرحلا نم وهأ ئ ىوسعملاو لوزغملا مزحلاف : تلق . ريرحلا نم هنا
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 . لوزغملاو ىوسيعلا نم ليق ايف ريرحلا نم مزحلا نا ؛ يعم : لاق

 ؟ لاجرلا هب يلصي له ، بوثلا يف ريرحلا ملع نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 امنإو : لاق . هب ةالصلا تزاج نيعبصا ضرع نم لقأ ناك اذإ هنا اولاق دق : لاق

 ةرطلا نم بوثلا لوطك لوطلا ناك ولو ، ملعلا لوط يف رظني الو ضرعلا يف رظني

 ؟ وه ام زخلاف : هل ليق . زقلاب زوجت الو ، زخلاب ةالصلا زوبتو : لاق . ةرطلا ىلا
 ريرحلا نم زقلاو ، نطقلا لثم ليق هنا { يدنع زخلا : لاق ؟وه ام زقلاو
 . بسحا ايف

 لوسر اناهن : لاق هنا هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع نع ىوريو : ةلأسم

 . نيعبصا عضوم الإ ، ريرحلا سابل نع ةلي هللا
 ناك اذإ محلملاب لجرلا يلصي الو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هيف بوث ناك اذإو ، زخ وأ © نطق وأ ناتك نم هتادس ناك ولو ث ريرحلا نم هماحل
 اهرصم ناك نإو ، ريرحلا نم ةماهعلاب الو ةوسنلقلاب ىلصي الو ث هب سأب الف زخ
 © ريرحلاب ةنطبملا ةبجلاب يلصي ال كلذكو ث ايهب يلصي الف { اريرح اهتادس وأ
 نم اهبايث ناك ولو { ريرحلاب ناوشحملا ةوسنلقلاب الو ابقلاب الو { ريرحلاب ابقلاب الو
 محلملا بايث يف لاجرلل ةالصلاب سأب ال : ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق . كلذ ريغ

 هبشا يدنع ةوشحلاو . مات بوثب كلذ امنإو 5 هاوس وأ ارصم ناك ض ريرحلا نم
 نم كلذ فالخ هتادسو ض ارهاظ اريرح بوثلا رصم ناك اذإ ث ريرحلا نم محلملاب

 . انطاب نوك نطق وأ نناتك
 نارفعزلاب ةغوبصملا بايثلاب يلصي نأ يدنع سأب الو ؛ هنم : ةلأسم

 . رهاظ غبص لكو & رفصعلابو

 : لاق ؟ ريرح ةقرخب هردص مزاح لجر نع 0 هللادبع وبأ لئس : ةلأسم

 ريغ يف كلذب ديري ناك نإ : فيضملا لاق ، سابللا يف هركي كلذ امإو ى ساب ال

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) .ملعأ هللاو ، ةالصلا

 اذه ىف ليوأتلا حصو & بهذلاو ريرحلا سبل نع ىهن هنا ةلت يبنلا نع ليقو

 لاح ريغ يف بهذلاو ريرحلا سبل نمو ث ةرورضلا لاح ريغ يف لاجرلا ىلع يهنلا
 ءاسنلل ريرحلاو بهذلا سبل ةزاجإب رثألا ءاجو ، بوتي نأ الإ . رفك ةرورضلا
. ةالصلا يف



 ليوارس هتحت سيلو & صيمق هيلع ناك اذإ : ليقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 عضوم ىلا قوف نم لاتشالا عضوم ناو { ءادرلاب صيمقلا ىلع لمتشاف © رازإالو
 هتالصو . رازالا ةلزنمب وهف لفسأ امو 0 ءادرلا ةلزنمب وهف ى رازالا دقع

 . ةمات مهتالصو

 رهظلا ترتس اذإ ةمايعلاب لجرلا مؤي نأ زوجي : ليقو ؛ هنمو : ةلأسم

 . لبحلاك نكت ملو ، كلذ نم رثكألا ترتسو اهب ىدترا اذإ ، ردصلاو
 لهف : هل تلق ۔ هللا همحر ۔ رقصلا نب نازع ةيواعم ابأ تلأسو : ةلأسم

 . كلذك مؤي ال : لاق ؟ بوثب هيلع فحتلي مث ٥ لمتشم وهو 0 موقب مؤي نأ لجرلل

 . مهيلع ضقن ال : لاق ؟ ضقن مهيلعأ كلذك مهب مأ نإف : تلق

 يف مهمأ هللادبع نب رباج نا 5 دايس نب ءاطع نع رثألا يف دجوي اممو : ةلأسم

 سأب ال هنا } انيريل الإ لعف هارأ الو : لاق . هريغ هيلع سيل ، قيفص دحاو صيمق
 اذه نا انعم : هريغ لاق . دسأ لوقو ةفينح يبأ لوق وهو ، دحاو بوث يف ةالصلاب

 يف ىلص كي هللا لوسر نأ تبث دقو 5 انباحصأ لوق نم فالتخالا ىنعم هيف يرجي ام
 ضعب نع فالتخالا دجوي دقو ث ةرورض ريغ ىلع نا هيف ىنعملاو أ دحاو بوث
 بسحأو ؛ مهنم لاق نم لاقف . هريغ دجو اذإ دحاولا بوثلا يف ةالصلا يف ةباحصلا

 زاجا وه بعك نب يبأ ناسحو دوعسم نب هللادبعو بعك نب يبأ نيفلتخملا نأ
 : لاق دوعسم نبا نأ بسحاو ث ةرورض ريغ ىلع ناك ولو { دحاو بوث ين ةالصلا

 هنا : لاق نم لوق عم۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع لوق ناك هنا بسحاو 5 زوجي ال

 لوسر نا تبث دقو ، مهريغو انباحصأ نم سانلا لوق يناعم رثكأ كلذ ىلعو ، زوجي

 اذإو & صيمقلا ةلزنمب دحاو بوث الإ اهانعم ةبجلا امو ، فوص ةبج ين مأ هنأ ةلي هللا

 ؛ قيفصلا دحاولا صيمقلا يف اهعفدت ةجح الف { ةلي يبنلا نم ةمامالا ةبجلا يف تبث

 ةلزنم ناك دحاولا رتس اذإو ث رتسلا الإ اهانعم بجوي بايثلا فيعضت سيل هنأل

 . ىنعملاو لثملا ين ةبجلا لثم صيمقلاو ث ةثالثلاو نينثالا

 بوثلا يف لجرلا يلصيأ ةت يبنلا لئس : لاق ةريره يبأ نع : ةلأسم

 ةكم حتف موي 0 ةلت يبنلا نا يناه مأ نع «نيبوث دجي مكلكوا» : لاقف ؟ دحاولا

 مث لستغاف ، نيجع رثأ اهيف ةنفج يف ءامب يتواف ءام بلطو حالسلا ينعي هتمأل عضو
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 هباحصا مأ هتلادبع نب رباج نا ميهاربا ، دحاو بوثب احشوتم نيتعكر وأ اعبرأ ىلص
 ءاش ول بجشلا ىلع ةعوضوم هبايثو { هيفرط نيب فلاخ دقو { دحاو بوث يف هتيب يف
 ين ةالصلاب سأب ال نأ © هباحصأ يريل الإ لعف هارأ الو { لعف ابوث اهنم لوانتي نأ

 . ءادرلا ةلزنم سرتلاو فيسلا : لاق ميهاربإ نب دامح نعو ، دحاو بوث

 هنم ودبت ملو هب لمتشي ملو ، رتاس بوثب سفكت الجر نأ ول تفرعو : ةلأسم

 ةرشابم اهيديأ تناك ولو . ةأرملا كلذكو © هيلع ضقن الو ، أطخأ دقف 0 ةروع
 ، دشأ كلذ يف ةأرملاو ضقنلا هيلع نأ لجرلا يف ليق دقو ؛ هريغ نمو . اهداسجأ

 مل نإف : هريغ لاق . اهيذخف ىلع نم اهيدي زربتو بابلجلاب يدترت ايك هب يدتري نأ الإ
 سأب الف ، نيجرفلا ىوس ام ايهبيدسج وأ ايهيذخف امهيديأ رشابو العفي
 . اهتالص ىلع

 {، لمتشم بوث ف ىلصي لجر ف ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نعو ؛ ةلأسم

 رح نم ةرورض كلذ ىلإ هنعت مل نإو ، هسار ىلع هترط دري نأ ساب هب سيل هنا
 كلذ لعف نإف 0 درب وأ رح نم الإ 5 كلذ لعفي ال : ليق دقو :.هريغ لاق . درب الو

 . ةمات يهو .ى هتالص يف هيلع داسف الف 0 درب وأ رح ريغ نم

 © هتالص ف لجرل ا لدسي نا ىجن هنا ى : يبنل ا نع ليق : لاقو : ةلأسم

 . كلذ هل هركي : لاق ؟ صيمق هيلعو هلدس ولو : تلق

 رفس يف نوكي وأ درب نع وأ ، ةعيض لمعيل بوثب ىرستي لجر نعو : ةلأسم
 بوثب فحتلي وأ ، كلذ لحي وأ ، رستم وهو يلصي نأ هل زوجيأ . ةالصلا رضحتف

 اذإ ، هللا ءاش نإ كلذ هل زاج ، وه ايك ىلص ناك نإف & تفصو ام ىلعف ؟ يلصيو

 هيلع فحتلاو هلحي مل نإف ، رستم وه ايك 5 ةالصلا هل زاج هيبكنمو هردص ىطغ
 ناك ىذلا ىلع هب فحتلا ىذلا بوثلا ىخرتسا نإف ، كلذ هل زاج ك ىلصو بوثب

 لثم اذهو { ءيش هندب نم رهظي مل ولو ز هيلع ناك ام ىلإ هعفري نأ هل زاج ث هيلع

 © هيلع ناك ام ىلإ هدري نا هلف © هبوث عقو مث ، هيلع افحتلم ناك اذإ { صيمقلا
 يلصيو ى دربلا نع رخا بوثب هقوف نم فحتلي مث { بوثب فحتلي لجرلا كلذكو
 © هعفر نإف ؟ يلصيو هعفري وأ ، طقسي ىتح هعديأ { امهنم ىلعألا يوثلا يخرتسيو
 . هللا ءاش نإ هل زاج هعفر نإو 0 هل زاج هعدو نإ : لاق ؟ هتالص كلذ ضقني له
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 طقسف ءادرو صيمق هيلعو ىلص نمو ۔ رفعج نب دمحم باتك نم ۔. : ةلأسم

 هب بهذي نأ هيلع فاخي نأ الإ ، هتالص ىلع يضميو هكرتيف ، قيرطلا ىلع هؤادر
 هذخأيف ، هيلع فاخيو هنع دعتبي دق نوكي نأ الإ ، هءادر ذخايف 5 اهريغ وأ حيرلا

 نم هذخأيف هؤادر طقسو . ءادرو رازإ الإ هيلع نكي مل نإو { ةالصلا فنأتسيو

 ملو ، هرازاب لمتشا نإو © هتالص ىلع يضميو هيلع هدريف { انفصو ام ىلع ضرألا

 . كلذب سأب الف هذخأي

 . جورسلا ىسكيو سبلي نأ 7 رمنلاو دسألا دلج هركي : ليقو : ةلأسم

_ ١٥٨



 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 مد هندبو هبوث يفو ىلص نميف

 نإ : ةهقفتملا نم انيفلاخم ضعب لاق ۔ هللا همحر _ _ دمحم يبأ عماج نمو ۔

 صاع وهو . ةزئاج هتالص نا كلذب ملاع وهو ث رثك مد هيف بوثب ىلص اذإ يلصملا

 بوثلا لسغو 5 ةالصلل مدلا نم بوثلا لسغب رمأ ةلي يبنلا نأل ؛ ۔ لجو زع هبرل
 هكرتل صاع ةالصلل عيطم هدنع يلصملا ناو ، هدنع سجنب سيل مدلاو ادبعت كلذك

 مهنم ةقرف تلاقو { همدقت ام مظعأ اطخلا يف اذهو ، بوثلا لسغ يف ةلي يبنلا رمأ

 ىلصي نأ لبق اهب ملع نإو ، هتالص تزاج ىلص ىتح ةساجنلاب ملعي مل اذإ : ىرخا
 هتالص ضعب هيلعنب ىلص 0 ةي يبنلا نا ةماعن يبأ ربخب اوجتحاو ، هتالص تدسف

 ةجحلاو ، رظن هيف لوق اذهو ث هتالص ىلع ىنبو ايهعلخف ملع مث ، رذق امهيف
 نأ ، هكي يبنلا رمأ دقو آ ثيدحلا باحصأ دنع هاو اضيأ ربخلا نأل ؛ هلاطبإ بجوت

 سيلو ، رهاط وهو { ةالصلاب رومأملا يلصي نا رمأ ايك ، رهاطلا بوثلا يف ىلصي
 ةساجنلاب هلهج ناك ولو { هيلع يذلا ضرفلا ءادال هرذع بجوت هبوث ةساجنب هلهج
 ملعي ملو هندب يف تناك اذإ { ةساجنلا يف رذع هل ناكل . اهلهج اذإ هرذع بجوي

 ناك اهتداعإ هيلع نا ، هتالص يضقي ىتح هثدحب لهاجلا نا عيمجلا قفتا املف ث اهب
 ةراهطو ث ةالصلل . رهطتلاب ارومأم ىلصملا ناك اذإ ، كلذك هبوث يف ثدحلاب لهاجلا

 . ملعأ هللاو 3 امهنيب قرف ال ، اهل بوثلا

 ربخ ىلع دمتعا نم لوق قفاوي الوق انباحصأ ضعبل رثألا يف تدجو دقو
 لبق اهب ملع اذإ ، هتالص دسفي يلصملل ةرذعلا لابقتسا : لاق هنا كلذو © ةماعن يبأ
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 5 ىلص ام ىلع ىنبو اهنع ههجوب حفص . هتالص ضعب ىلص دقو ملع نإف ، ةالصلا

 . هريغ قحل ام رظنلا يدنع هقحلي لوقلا اذهو

 © باتكلا نمو
 رادقم نود امد هبوث ف ىأر لجر يف ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 هتالص نا ادمعتم اهلمكأ ىتح هتالص ىلع ىضمف 7 ةالصلا يف وهو ث رفظلا

 نم هركذ مث 5 هل سان وهو هبوث ف مدلا كلذ ىأر هنا ولو { اهتداعإ هيلعو { ةدساف

 ناك اذإ : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق 0 ةمات هتالص نا 0 هتالص ىضق نأ دعب

 . ملعأ هللاو ، فالتخا نايسنلا ىلع هتالص يو © رفظلاك ناكو ث ادسفم

 ىلع رمف يلصي وهو ض رفظلا رادقم نم لقأ امد هبوث يف ىأر لجر ين : ةلأسم

 سان وهو هبوث ي مدلا كلذ ىأر هنأ ولو ن ةداعالا هيلع نا . ادمعتم اهمتأو هتالص

 دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق . ةمات هتالص نإ © هتالص ىضق نا دعب نم هركذ مث 7 هل

 . فالتخا نايسنلا ىلع هتالص ينفو { رفظلاك ناكو { اذإ ادسفم ناك : ليق

 © ةماجحلا لسغي نا يسنو © مجتحا لجر يف ةداتقو نسحلا نعو : ةلأسم

 نا انباحصأ لوق ىفو : هريغ لاق { ةداعإ هيلع سيل هنا ، ىلصو أضوتف
 . . ةداعالا هيلع

 ؟ وه ام تلق { رفظلاك ن وكي ىتح ةالصلا ضقني ال يذلا مدلا نعو : ةلأسم

 مدو & ةميدقلا حورقلا مد لثم ، ةسجنلا ءامدلا نم حوفسم ريغ يذلا مدلا كلذف

 ناك اذإ ، كلذ نوكي امنإو ، حوفسم همد يرط حرج لكو & كلذ هابشأو قوقشلا

 ملع نكي ملو ، كلذ دعب ملع مث { ملعي ال وهو هب ىلصو & حوفسم ريغ بوثلا يف
 ملع ولو : ليق دقو .ء كلذ لبق هيف ناك هنا ملع اذإ هيلع ضقني امنإو ، كلذ لبق

 . ةالصلا دسفي هنا : ليق دقف دمعلا ىلع امأو ، ءاوس وهف { ىلصف يسن مث كلذ لبق

 محللاو كمسلا مد لثم كلذف ؟ وه ام كلذك ناك ولو ، دسفي ال يذلاف : تلق

 . اذه هابشأو ضوعبلاو

 اهب ىلص ىتح ث اهجرخي الو اهيلخي مث 5 هبوث يف ةتيم ةلمق دبي نمعو : ةلأسم
 © ةالصلا تتاف نإو ؟ ةالصلا ةداعإ هيلع له : تلق 0 هبوث ىف اهار نا دعب نم

 بسح ىلع ، هندب يف وأ هبوث يف تناك ةداعإ هيلع سيل تفصو ام ىلعف ؟ همزلي ام
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 همحر _ يراوجلا يبأ نع اندجو ام ىلع امأو ۔ هللا همحر خيشلا لوق نم انظفح ام

 . باوصلاب ملعأ هللاو ، لوألا انلوقو ى ةداعالا هيلع نإف ۔ هللا

 ريغ امد هندب وأ هبوث يف نا ملع مث ىلص نم : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 بوثلا يف وأ ندبلا يف مدلا ناك لاح ىلع هتالص دسفت ال : لاق نم لاقف © حوفسم

 يف وأ ندبلا يف لاح ىلع هتالص دسفت ال : لاق نم لاقو :. رفظ نم لقا ناك ناف

 هيلع نا انباحصأ لوصأ هبشاو ، ندبلا نود بوثلا يف لاق نم لاقو ، بوثلا

 اونب امو { انباحصأ راثآ حيحصتو . ةداعالا هيلع نوكي نأ ينبجعيو ث لدبلا

 . ملوص أ هيلع
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 ١ ب ابل ١ ونالثل او سد اسل :

 ةساجن هيف بوثب ىلص اذإ تاولصلا لدب ين
 لدبلا ريخأت ىفو .اسجن هندب ناك وأ

 ديعي : لاق ؟ هباصأ ىتم يردي الو 5 ارذق هبوث ىلع ىري نمع ايشاه تلأس
 كلذ يف اهالص ةالص رخآ ديعي هنا : ليق دقو : رثؤملا وبأ لاق . ةليلو موي ةالص

 هبوث يف ىأر لجر يف حاضولا نب دايز يل لاق : رثؤملا وبأ لاق . ذخان هبو { بوثلا
 نم ءاهقفلا ضعب لاق : لاقف ؛ هيف ىلص ىتح هلسغي نأ يسن مث ، رفظ نم لقأ امد

 يلع ةداعإ ال : مشاه نع زرحم نب ديعس لاقو 5 ةداعإلا هيلع نا ، ناسارخ لهأ

 هبايث يف ىأر ىلص املف { امد هيف نا ملعي الوهو ىلص لجر نعو 0 هلسغي نأ يسن اذإ

 تايحتلا دعب نوكي نأ نكي ام رادقم ةبوطر ناك نا : لاق ؟ اسباي وأ ابطر امد

 مدلا فرعي مل نإو ، ضقنلا هيلعف ائدتبم ناك نإف اسباي ناك نإو ث هيلع ءيش الف
 رفظ رادقم نكي مل نإو ، ضقنلا هيلعف ، رفظ رادقم عمتجا اذإ ناك نإف 2 وه ام
 © بوثلا لثم دسجلا لعجي ملو هنع فقو يلع نب ىسوم نا انعمس دقف ث ماهبإلا

 . بوثلا ةلزنم هنأ لوقأ ىذلاو

 ةالص ىلص ىتح . هبوث يف وأ هندب يف ناك امد يسن لجر نعو : ةلأسم

 يف تاولصلا كلت لدبي ملو ىناوتف تقولا تاف ام دعب كلذ ركذ مث . تاولص وأ

 © لدبلا الإ همزلي ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ ءيش همزلي له 3 وه دارأ ىتح ث تقولا

 نأ زوجيف : هل تلق . مهيلإ بحأ كلذ ليجعتو ، كلذ ريغ هيلع يل نيبي الو
© كلذ ليجعتب رمؤي هنا ؛ يعم : لاق ؟ تقولا يف نهلدبي الو & نهركذ اذإ نهرخؤي



 تقو يف ةالصلا ىلع ردقي وهو ، كلذ رخأ اذإ همثؤي ضعبف لدبلا رخأو لعفي مل نإف

 يعم ايف همثؤي الو رصقم هنا : لوقي ضعبو 0 رذع هل نكي ملو ٠ ةالصلا هيف زوجت

 . ىنعملا اذه يف ليق هنا

 سجن ءامب رهطتي لجرلا ىف اوفلتخاو - فارشالا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 بهذ اذإ ديعي نأ هيلعو ، تقولا يف ماد ام ديعي : لوقي كلام ناكف { هب ملعي ال

 : نامعنلا لوق يفو & تقولا جورخ دعبو ةالصلا ديعي : يعفاشلا لاقو ، تقولا

 ىتم ملعي الو ، خسفتت وأ خفتنتف 5 ةراف وأ ةجاجدلا هيف تعقوف ءامب ىلصو أضوت اذإ

 دمحمو بوقعي لاقو ث ةليلو اموي ةالصلا ديعيو ث ءوضولا ديعي هناف 3، اهيف تعقو

 كلذب زبخ يذلا نيجعلاب سأب الو © ةالصلا ةداعإ هيلع سيلو 0 هنع زئاج هؤوضو
 يف ةتيملا ةرافلا عوقو دعب هلك كلذ نا ملعي ىتح هبوث لسغي الو { هلكأي نا ءاملا
 ىلإ رظني : ركب وبأ لاق ث اهنم هب أضوت نأ دعب نم رئبلا يف عقو نوكي نأ ىسع © رئبلا

 ءاملاف احي ر الو انول الون ايعط هل ةساجنلا ريغت مل ناك نإف { ىلصو هب أضوت يذلا ءاملا

 تريغ ةساجنلا تناك نإو . ءاملا كلذب رهطت دقو { اهالص ةالص دسفي ال رهاط
 لسغو تقولا جورخ دعبو ، تقولاب ةالصلا ةداعإ ىلع هانركذ ام دحاب ذخأ ءاملا
 تريغ ردي ملف ، كش ناك نإو ، ندبو بوث نم 7 ءاملا كلذ نم هباصأ ام لك
 . هتلاح ىلع رهاط ءاملاف { هريغت مل وأ ءاملا

 توبثو { ةالصلل لدبلا يناعم يف جرخي ركب يبأ لوق : ديعس وبأ لاق
 وهو © هب ءوضولاو ءاملا ةساجن تبث اذإو { يدنع انباحصأ لوق يناعم ىلع ةساجنلا
 دعب وأ تقولا ين كلذب ملع اذإ ةداعالا هيلع نا انباحصأ لوق ين جرخيف ، سجن
 يلصملا نا ةنسلا يناعم هتوبث يناعمب نيدتلا عقوم عقي نأ كلذ يف يل نيبي الو ، تقولا

 © اهيلع ةلعلا لوخد حص هجو ياب اهلدب يف فالتخالا نكما 4 اهئادأ يف بيصم

 . اهتقو يف كلذب هملع دنع اهتداعاب ابطاخم يلصملا نوكي نأ كلذ برقاو

 ةالصلا دعب ملعي مث ءرملا هيف يلصي بوثلا يف اوفلتخاو ۔ باتكلا نمو

 هللادبع نب مالسو بيسملا نباو ءاطعو سوواطو رمع نا : لاقف ؟ هيف ةساجنب

 قاحساو يعازوألاو يراصنألا ىمحيو يمعخنلاو يرهزلاو يبعشلاو دهاجمو

 ةبالق يبأ لوق اذه ث ةداعالا هيلع نا 5 يناث لؤق هيفو ؤ هيلع ةداعإ ال ، روث وباو
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 أ ثلاث لوق هيفو 5 ديعي نا ةينيع نب مكحلا بحتساو © لبنح نب دمحأو يعفاشلاو
 ةعيبر لوق وهو ض ديعي نأ تقولا جرخ اذإ هيلع سيلو 0 تقولا ف ديعي نا وهو

 نا ، يردخلا ديعس يبأ ثيدحب الالدتسا هيلع ةداعإ ال : ركي وبأ لاق & كلامو
 جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . هتالص نم ىضم ام دعي ملو هيلعن علخ ةي يبنلا
 هيلع نا { اهتساجن تسبي دق ةساجن هيف بوث يف ىلص اذإ هنا انباحصأ لوق يناعم ين
 ضيب ف جرحي دقو }© تقولا دعب وا تقولا ف . ركذ ام ىتم ىلص 0 هتالصل ةداعالا

 © دعي مل تقولا تاف ىتح ملعي مل نإو ، داعأ تقولا يف ملع نا هنا مهلوق يناعم

 © ةنسلا ىلع ىلص دق هنأل } يدنع هيلع ةدعإ ال هنا { ثلاثلا لوقلا يناعم دعبي الو

 لوقل ٥ هداسف ىلع يدنع عامجالا يناعم توبث زوجي الف . نايسنلا ىلع تبثي ام هنمو

 ايسان لكأ نمف : ليق هنع لوقلا توبثلو «نايسنلاو اطخلا يتمأل ىفع» : ةلت يبنلا
 8١ نوهأ يدنع اذهو 5 همعطا هللا نا : لاق هناو { هيلع ةداعإ ال هنا مئاص وهو

 . هيف اوفلتخا نإو

 نع انيورف ، تقولا لوخد لبق ةالصلا ين اوفلتخاو _ فارشالا باتك نمو

 لبق اهايلص اناك امهنأل ، رجفلا اداعأ ايهنا آ يرعشألا ىسوم يبأو رمع نبا

 ٠ ىأرلا باحصأو ، دمحأو يعفاشلاو يعازواألاو كلامو يرهزلا لاق هبو ، تقولا

 لوزت نأ لبق رفس يف رهظلا ىلص لجر يف لاق هنا سابع نبا نع انيور دقو
 © يعفاشلا لاق كلذ وحنبو هتالص تضم دق نسحلا لاقو { هئزبت : لاق ؟ سمشلا

 ديعي ايهاس وأ الهاج قفشلا ةبوبيغ لبق رفسلا يف ءاشعلا ىلص نميف كلام نعو
 . هيلع ةداعإ الف ركذي وأ ملعي نا لبق تقولا بهذ اذإف & تقولا يف ناك ام

 لبق يلصملا ىلص اذإ هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 يف نيتالصلا عمج ىنعمل الإ تبثت الو هتالص عقت ال هنا ى تاولصلا نم ائيش تقولا

 رفس وأ ميغ يف ناك ولو © رذع ريغب تقولا لبق ىلص دق هناف ، رذعل رضح وأ رفس
 ةالصلا هيلع ناو } كلذ هعم حص اذإ لاح ىلع عقت ال هتالص نا ، لهج وأ نايسنوا
 وحن ىلع ةالصلا داعأ ، تقولا دعب ركذ وأ ملع نإو ء تقولا يف ركذ اذإ اهتقو يف

 ةالص هيلع نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو { مهلوق رهاوظ يدنع جرخي اذه
 : قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنأ نب كلام لاقف ؟ اهنيعب اهفرعي ال ةدحاو

{ اعبرا يلصي مث برغملا مث رجفلا يلصي : يروثلا لاقو © ةليلو موي ةالص يلصي



 لاق . ةمات اعبرأ يلصي : يعازوألا لاقو ، ءاشعلا وأ رصعلا وأ رهظلا ناك نا يوني

 تاولصلا نم اهفرعي ال ةالص لدب هيلع ناك اذإ انباحصأ لوق يف جرخي : ديعس وبأ
 نكي مل الإو © اهملع ىلإ غلب نإف 0 هيلع يتلا يهو ةالص لدب هيلع امنإ ؛ يعمف
 . رابتعالا ين كلذ نوكي الو ث هيلع امم طايتحالا يف جرخي ىتح يرحتلا نم اهلدب

 نم جرخي طاتحا اذإف { ةليلو موي ةالص ، نهلك تاولصلا يلصي نوكي نأ الإ
 ناك ام اهب ىوني ةدحاو ةالصو & برغملاو رجفلا ةداعإ نم لاق امرصبأ الو ، بيرلا

 ءاشعلا ةالص الو ، مهلوق ضعب يف دصقلا ىلع الإ نوكي ال لدبلا نأل ؛ عبرألا نم

 رصعلاو رهظلا ةالصو ث مهلوق نم قافتالا ىنعم يف 9 نآرقلا ةءارق اهيف همزلي ةرخآلا

 فاضملا لوقلا امأو ك يدنع هجولا اذه نم اذه فلتخيف ث نآرقلا ةءارق ايهيف سيل

 عبرأ ىلصو رجفلا ىلص اذأ هنا كلذو ، كلذ يعم جرخي هلعلف } يعازوألا ىلا

 رصعلا وأ رهظلا ةالص تناك نا دقتعاو ث نآرقلا نم ائيش نهيف أرقي ملو ، تاعكر

 دق نوكي نأ يدنع نسحأ ث ةءارقلاب ةرخآلا ءاشعلا ةالصو ةثالث برغملا ةالصو

 ةماقاب ناك نإف { ةماقاب ةالص لك كلذ نوكي نا ينبجعيو { هجولا اذه ىلع طاتحا

 لاق ؛ هنمو ، ةدحاو ةماقاب ةدحاو ةالص ريغ ناك لصألا نأل ، كلذ دعبي مل ةدحاو

 يضقي : كلام لاقو 5 ةالصلا يضقي ال نونجملا يف يعفاشلاو كلام لاق : ركب وبا
 يف لبنح نب دمحأ لاق : يعفاشلا لوقيو © يضقي ال : يعفاشلا لاقو ث موصلا

 يفو ، ةالصلا ىلع بدؤيو ديعيو ةالصلاب فلكي © ةنس ةرشع عبرا نبا مالغلا
 © ملتحا نكي مل اذإ ، يعفاشلا لوق يف ةداعإ هيلع سيلو & موصلا قاط اذإ موصلا

 يضقي نا ؛ ناركسلا يف نولوقي دحاو ريغو يعفاشلاو يروثلا نايفس ناكو

 ٠ لوقن كلذك : ركب وبأ لاق . افالتخا كلذ ف مهريغ نع ظفحا ال } ةالصلا

 اذإ : لوقي يعازوألا ناكف { هتالص نم كرت ام ىضق نمم دترملا ىلع ايف اوفلتخاو
 ؟ ةالصلا يضقيف : هل ليق ، هلمع نم طبحأ امل هتجح داعأ } مالسالا ىلا عجر

 لك ءاضق هيلع : يعفاشلا لاقو 3 ىأرلا باحصأ بهذم وهو لمعلا فنأتسي ؛ لاق

 . هتدر يف اهكرت ةالص

 انباحصا لوق يناعمب يدنع لوقلا هيف جرخيف & نونجملا اما : ديعس وبأ لاق
 لبق نم كلذ يف رخآلاو هلثم هيلع ىمغملاو & لقعلا بهاذ هنأل ؛ هيلع ىمغملا ةلزنمب
 . لاعتو كرابت هللا
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 موصلا نم كرت ام لدب يف فالتخالا يناعم هيف جرخي هنا ؛ يدنع يبصلا امأو

 © لاح ىلع هيلع ةداعإ ال نا ينبجعيو © موصلا قاطاو ةالصلا لقع اذإ 0 ةالصلاو

 ناركسلا امأو ، مهيف كشي ال نيذلا نيغلابلا دحب ريصي وأ ملحلا غلبي مل اذإ
 مثآ هنألو ، هسفنب هلعف نم كلذ نأل ؛ ةداعالا هيلع نا & فالتخا هيف يل نيبي الف

 موص نم هركس يف ىضمامل ؛ لدبلا هيلع نا ، يدنع جرخيو ، هركس يف كلذ
 3 هركس لاح ىف تاولصلا نم كرت امل ةرافكلا هيلع نا : ليق هنا ؛ يعمو © ةالص وأ

 هيلعف اهكرتف ركسف ةالصلا تقو يف برش نا : ليقو © ةرافك الو لدبلا هيلع : ليقو

 ، هيلع ةرافك الو لدبلا هيلعف اهكرتف ركسف ةالصلا تقو ريغ يف برش ناو ث ةرافكلا
 عماج وأ لكأ نإ موصلا يف كلذ ىنعم يدنع هقحل ةالصلا ين ةرافكلا هيلع تبث نإو

 © اناركس همايا نم حبصأ امل لدبلا ىنعم همزليو ث اناركس ناك ولو { برش وأ

 دقعني مل نم لاحب نكي مل ولو ، موصلا هل دقعني مل هنأل ۔ برشي ملو لكأي مل ولو
 امأو ، لدبلا هيلع ناكو © هتالص هعفنت مل ىلص ول هنأل ، لمعلا الو موصلا هل

 © هيف مايصلا مايأ نم حبصا ايف فالتخالا ىنعم هقحلي هلعلف ى موصلا يف نونجملا

 & دترملا امأو { ةينلاب الإ نوكي ال لمعلا نأل { لدبلا هيلع نا ، يدنع لوقلا حصاو

 ؛ هيلع لدب ال نا مكحلا يف يدنع لوقلا حصاو ، فالتخالا ىنعم هيف يدنع هبشيف

 ماكحأ نم جراخ لصألا ىلا عوجرلاب كلذ نم رثكأب بلاطمو ث ةلمجلل ضقان هنأل

 جح دق ناك اذإ ، جحلا لدب هيلع نوكي نأ انباحصأ لوق يف غاسني الو ، مالسالا

 مزليو ث لامعالا طبحت رئابكلا نم يصاعملا نا تبث اذه تبث اذإو ث هدادترا لبق

 تناك نإو ، لامعألا نم ىضم ال لوصألا ىنعم يف جرخي كلذك سيلو © لدبلا

 لمعلا الو 3 اهلدب هيلع نا لاقي الف & نيدلا ىنعم يف تبثي مل نإو ةطبحم

 .ةيناثاہ

 © ةرخآلا ىلصف نيتالص لدب هيلع ناك نمو۔رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 . ةيناثلا مث ىلوألا يلصيو عجريو ، كلذب عفتني الف ىلوألا مث

 لدبأ نإف ، توملا هرضح ىتح لدبي ملو © ةالص لدب همزل نمو : ةلأسم
 هيلع سيلو ث هيلع سأب ال نا وجرنف ، لدبي ملو تام نإو ث زئاجف ريبكتلاب ولو
 ناك ولو اهلدبي ةيصولا يف فلتخي هنإ ، ةالصلل لدبلا امأ : هريغ لاق ، كلذ يف ةيصو
 هنأل ، لدبلاب ةيصولا نود كلذ نم ةبوتلا هيزبت هنا بسحاو ، دمعتلا ىلع كلذ هنم
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 . تامملاو ايحملا يف دحأ نع دحأ يلصي ال : ليق

 ىلصف ءيش هنم هبوث يف يقب مث { بنج وهو هرعش صقي نمع هتلأسو : ةلأسم
 : ءاهقفلا ضعب لاق : ىراوحلا وبأ لاق . ةالصلا ديعيو هلسغيو هز ؛ لاق ؟ هب

 هيلع سيل ليق دق ، معن : لاق هريغ نمو ، بوثلا لسغ هيلع سيلو 5 ةمات هتالص
 لسغ ولو & كلذب ىلص اذإ ث ةالصلا ديعي نأ هيلع : لاق نم لاقو ، هبوث لسغ

 همحر ۔ ةيواعم وبأ لاق . رعشلاو بوثلا ىلع لسغلا ىتا دقف رعشلا هيفو { بوثلا

 يلصيف © ةالص لدب هيلع نوكي لجرلا يف۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نع دجوي : ۔ هللا

 لأسي ءاج نا : ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاق . لدبلا هيلع ناب ملاع وهو © ةرضاحلا

 © لأسي ءاج امنإ ناك نإو ى ةرضاحلا مث ث ةتئافلا لص : هل تلق ؟ ةرضاحلا تقو ىف

 لدبت نأ كيلع سيلو { اهلدب كيلع يتلا دعأ : هل تلق ؟ ةرضاحلا تقو بهذ دقو

 رفعج وبأ لاقو { معن : هريغ لاق . ةرضاحلا مث ، ةتئافللركاذ تناو تيلص يذلا
 5 نهل ركاذ وهو ، تاولص لدب هيلع ناك الجر نا ث ءاهقفلا ضعب ىلإ كلذ عفرو
 يتلاو تالوألا يلصي نا هيلع نا : لاق ؟رخأ تاولص ىلص ىتح نهلدبي ملف

 تاولصلل ركاذ وهو ىلص ناك ام لوألاف . لوألا تاتئافلل ركاذ وهو & دعب نهالص

 © اهتداعإ هيلع سيلو & تمت دقف ةرضاحلا ىلص اذإ ليق دقو : هريغ لاق 5 هيلع يتلا

 ىلص ول نا هل يغبني ناك دقو & تئافلاب تقولا كلذ يف ةالصلاب ابطاحم نكي مل هنأل

 ىتأ دقو . ريصقتلا نم ةبوتلا الإ كلذ يف هيلع نكي مل هرخا ناف تقولا كلذ يف

 نم رثكأ وأ ارهش ةتئافلا رخأ ؤل نا ى ىلع يبأ نع رثألا ءاج دقو ث اهتقو ىف ةالصلاب
 . كلذب ساب الف ك كلذ

 يف ملسي ناك اذإ يلصملا يف۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 : لاق نم لاقف ماهلا عضوم يف كلذل الهاج رصقلاو ةرجاهلا نم لوألا عفشلا
 نع لوقلا اذه دجويو ث هلهج لجأل ؛ ةمات هتالص : لاق نم لاقو © ةدساف هتالص

 يناعم يف يسانلا هبشي لهاجلا نا : لوقي نم لوق يناذهو۔ هللا همحر يراوحلا يبأ

 هرذعي الو } ضقنلا همزلي كلذ ىري ال نم لوق ىلع امأو ض ةالصلا
 . (عجر) لهجلاب

 لاق . ةماقالا لدبي نأ بحأف © هناكم هتالص تضقتنا نمو : ةلأسم
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 اوداراف © موق ةالص تضقتنا نإو . ساب الف ، لعفي مل نإف : حبسملا نب دمحم

 : حبسملا نب دمحم لاق ، يدارف اولص اهتقو تاف نإو 5 ةعامج اولص اهتقو يف لدبلا

 نوكي نأ الإ { اعيمج اهولدبأ اهنيعب كلت مهتالص تضقتنا نيذلا مه نوكي نا الإ

 اذه يف مهمامإ نوكي امنإف { يدارف هتالص لدبأ دق مهمامإ نوكيو دحاو ضقن دق

 يأ ىلع ةعامج اهولدبي ليقو : هريغ لاق . ةضقتنملا ىلوألا يف ناك ايك ، هذه يف مهمؤي

 . كلذ اودارأ نإ لاح

 : لاق نم لاقف { هيف ىلصو 2 ابوث برتف ءاملا دجي مل نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 © ةنسلا ىلع ىلص دقو ث هيلع ةداعإ ال : لاق نم لاقو ، ةالصلا كلت ةداعإ هيلع

 . ةالصلا تقو ىن ارهاط ابوثو ءاملا دجو نإ ةداعالا هيلع نا : لاق نم لاقو

 تضقتنا ببسل ةمتعلا ةالص لدبأ نم امأو رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 امتإف ، تقولا كلذ ىضقنا نإو { ةمتعلا تقو يف ناك اذإ اضيا رتولا لدبي هنإف © هيلع

 لدب هيلع : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق ؛ هريغ نمو © اهدحو ةمتعلا لدب هيلع

 نأل ؛ لاح ىلع رتولا لدب هيلع ليقو ، حبصلا لبق رتولا تقو يف كلذ ناك ام رتولا

 . ةمتعلا دعب الإ عقي ال رتولا

 ٥ لبق نم هحسم وأ ينم وأ يدو وأ ىيذم هذخف باصأ لجر نعو : ةلأسم

 نيح ةالصلا كلت ضقتنت له ، ىلص ىتح هلسغي نا يسنف هناكم © قرع وأ لوب
 تقولا ىضقنا نإو { لدبلا هيلعف ةالصلا كلت تقو يف وهو ركذ اذإ : لاق ؟ ركذي

 . تقولا ىضقنا نإو © لدبلا هيلعو هلسغي : هريغ لاق . هيلع لدب الف

 لوب هباصأ ، بوث يف ىلص لجر نع لئس اريشب نأ دلخم معزو : ةلأسم
 . هتالص ديعي الف { اسباي ناك نإ : لاقف ؟ ةاش

 ريغ اضيب لماح وهو ىلص نميف ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو ؛ هنمو : ةلأسم

 ناك وأ خرف هيف نوكي نا الإ ؛ هتالص دسفي ال كلذ نا { سباي وهو © لوسغم

 لاق . اتيم نوكي نا الإ ، ةضيبلا يف ناك ولو ، خرفلاب سأب ال هنا يدنعو . ابطر
 خرفلا ناك ولو : ليق هنا ؛ يعمو هللا همحر ديعس يبأ خيشلا نع دجويو : هريغ

 هتالص ضقتنت : حبسملا نب دمحم لاق ، يلصملا بايث ىلإ رهاظ ريغ رتتسم هنأل ؛ اتيم

 . ههبشي ام وأ جاجدلا ضيب ناك اذإ
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 تننظو © بنج اناو أضوتأ ةكم قيرط يف تنك : لاق دايز يبأ نعو : ةلأسم

 لاقو ، ضقني ال لاق مث ةعاس ينع تكسف نايلس تلأسف ث مميتلا نع ينيزجي هنا

 ١ بنجلا يف اذه ىنعم جرخي : هريغ لاقو ، ءوضولا دعب مميتت نأ كيلع ناك : يل

 مل اذإ ضقنلا مزلي اضعب نا : لاق ام وحن ىلعف { ءوضولا دجوو . ءاملا دجي مل اذإ

 . اضوت دق ناك اذإ ، ةالصلل اضقن همزلي مل ضعبو 0 مميتي

 © رذع نم اهيلصي ردقي الف ، ةالصلا تقو هيلع يتأي يذلا ي لاقو : ةلأسم

 اهتقو هيلع يتأي يذلاو . اهيف هيلع لدب ال هنا { اهتقو توفي ىتح لقعي وهو

 لدب ال : لاق نم لاق دقو : لاق 0 اهلدب هيلع : لاق ؟ اهتقو توفي ىتح اهلقعي الف

 نم لاقو ، لقعي ال وهو { هيلع ىتأ اذإ ، ناضمر رهش مايص كلذكو لاقو { هيلع
 . هيلع لدب ال : لاق نم لاقو . هلدب هيلع : لاق

 لدب هيلعو ةالصلا هرضحت يذلا يف فالتخالا ءاج دقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 نم لاقف ، ىرخأ ةالص تقو رضح ىتح ى بابسألا نم ببس وأ نايسن نم ةالص

 ىتح رذع هل كلذ نوكيو . ةرضاحلا هتتاف ولو لاح لك ىلع ةتئافلا يلصي هنا : لاق
 داعأ مث { ةتئافلا ىلص ىتح ركذي مل نإف ، ةرضاحلا يلصي مث ى ةتئافلا نم غرفي

 ركذي مل نإو © ةرضاحلا هتتاف ولو ركذ اذإ ةتئافلا يلصي : لاق نم لاقف . ةرضاحلا

 ىلع اهالص دق هنأل { ةرضاحلا يف هيلع لدب الو { ةتئافلا ىلص ةرضاحلا ىلص ىتح

 © لوألا لوقلا اذه بحاص هيلع ىنب ام لصألا نأل ؛ ىرخألل سان وهو { ةنسلا
 ةالصلا مسقأ » : -لجو زع ۔ هللا لوقل ةرضاحلا هتتاف ولو . ةتئافلا يلصي هنا

 لاغتشالا ناكو 0 اهب مايقلا همزل دقف 5 ةالصلا هذهركذ تقو ناك : لاق ، 4يركذل

 ركذي مل نإف ، اذه هتقو ف كلذ ىدأ ضرف همزل هناك © ةرضاحلاب مايقلا نعارذع اهب

 . اهل هنايسنل ةتئافلاب ابطاخم نكي مل تقو { اهتقو يف اهالص دقف ةرضاحلا يلصي ىتح
 رجفلا ةالص لثم كلذو ث ةرضاحلا ةالصلا هذه يلت ةالص يف اذه امنإ : لاق نم لاقو

 ناك اذإف { اذه ىف اذه امإف © رهظلا تقو رضح ىتح رجفلا يسن ث رهظلا ةالصو

 لاقو . ةمتعلا مثرهظلا يلصي اذهف ، رهظلا تقو رضح ىتح اهيسن دق ةمتعلا ةالص

 ، ةالص تقو يف ركذ ولو : لاق نم لاقو ، دحاو اعيمج نيهجولا يف لوقلا : لاق نم

 دق اهتقو ناك اذإ © ةتئافلا ىلص ةرضاحلا ىلص ام ىتمو ث ةرضاحلا ىلصي نأ هل ناك

متأ ةرضاحلا يف لخدي نا دعب ركذ اذإف : لاق نم لاقو ؤ نيدلا ةلزنمب هنأل ىضقنا



 { ةتئافلا ىلص ةرضاحلا ةالصلا يف لخدي نأ لبق ركذ اذإو ث ةتئافلا ىلص مث ةرضاحلا
 ىلص مث ةرضاحلا متأ ، ةرضاحلا يف لخد نا دعب ركذ اذإف ى ةرضاحلا داعأ مث
 توف فخي ملام 0 ةتئافلا ىلص ةرضاحلا يف لخدي نا لبق ركذ اذإف 3 ةتئافلا
 © تناك تاولصلا يأ نم ةتئافلا يلصي هنا { طسوألا وه لوقلا اذهو © ةرضاحلا
 يلصي كلذكو ث ةرضاحلاب أدب ةرضاحلا توف فاخ اذإف { ةرضاحلا توف فخي مل ام

 يأ نم 7 ةتئافلا ىلص مثاهمتا ةرضاحلا يف لخد اذإف { ةرضاحلا يف لخدي مل ام ةتئافلا

 . تناك تاولصلا

 © تاولص رشع وأ تاولص سمخ سجن بوث يف ىلص لجر نعو : ةلأسم
 لوأ نمهدبي فيك : تلق & سجن هنا ملع مث ث رجفلا ةالص ىلص ام لوأ ناكو

 : ليق دق هنا ؛ يعمف ؟ هنع ىزجأ لدبي أدب ثيح مأ © نهيلع يتأي ىتح تاولصلا

 . ءيش لبق ائيش لدبي الو ، بيترتلا ىلع هيلي ام مث كلذ نم هيلع ام لوأ ادبي

 اهيلت يتلا مث { اهلدباف بوثلا كلذ يف اهالص ةالص رخآ نم لدبي أدب نإو : تلق

 دق هنا ؛ يعمف ؟ كلذ هيزبي له ، بوثلا كلذ يف اهالص يتلا ىلوألا ىلإ ىتأ ىتح

 تلق ، تركذ ام بسح ىلع لوألا لدبلا يف هل لصحي الو { كلذ هيزجي ال : ليق
 لثم نوكتو 0 ءاش ىتم اهلدب هعسي له 0 اهتقو تاف ىتح ةالص يسن نإ كلذكو : هل

 . تقولا تاف اذإ هيف فلتخي امم كلذ نا ؛ يعمف ؟ ةضقنتنملا ةالصلا

 نإ ، دعاق بنج بوثب ، ضيرم لجر ىلص ول كلذكو : هل تلق : ةلأسم
 5 ايشام وأ هتباد ىلع ىلص وأ ، ضرملا ةدش نم © تاريبكت سمخ ىلص امم دح دق ناك

 ىلص وأ ، برحلا لاح يف وهو برحلا ةفقاوم ةعكر ىلص وأ ، بولطم فئاخ وهو
 © هضرم نم هتحص دعب كلذ ركذ مث 5 اريبكت سمخ بارضلا تقو يف ةقباسملا ةالص

 نأ الإ ، امئاق امامت ةالصلا كلت لدبي : لاق ؟ برحلا ءاضقناو ، هفوخ نم هناماو

 يف ناك نإو . ارصق اهلدبي هنإف ، رصقلاب رفسلا يف اهالص ةالص نوكت

 . ماتلا عضوم
 لدب هيلعو ، ةالصلا هرضحت يذلا يف فالتخالا ءاج دقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 نم لاقف ؟ ىرخأ ةالص تقو رضح ىتح ، بابسألا نم ببس وأ نايسن نم ةالص

 . كلذ يف لوقلا مدقت ةرضاحلا تتاف ولو ، لاح لك ىلع ةتئافلا يلصي هنا : لاق
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 هدحو ىلص دق ث ةضقتنم ةالص هيلع ناك نم نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 يف مهعم لخدي نا دارأو { ةرضاحلا هتالص ىلص دقو 5 ةعامجلا قفاوف ةعامج ين وأ
 مهعم اهالص نا كلذ هيزبي له © ةضقتنملا ةالصلا كلت مهعم يلصي { اهلثم ةالص
 لخدف . اهالص دق ناك نم دنع نوكي نأ الإ { كلذ هل بحأ ال : لاق ؟ اهاونو
 : هل تلق . ةعامج اهولص امك لدبلل ةعامج نولصيو كلذ هلف { اعيمج ضقنلا مهيلع
 نإك نمم مامالا ريغ مهب مدقت لدبلا دارأ املف © مامإ ةالصلا مهب ىلص ناك نإ تيأرأ
 : لاق ؟ كلذ مهي زجي له ث ةضقتنملا ةالصلا مهب ىلصف 4 ىلوألا ةالصلا مهعم ىلص

 . ةدحاو ةالص تناك اذإ يدنع اذكه

 اكلاه تومي له ، تام ىتح اهلدبي ملو © ةضقتنم ةالص ىلص نمعو : ةلأسم

 ءيش هيف ناك وأ ملعي الوهو ث مدب ىلص ام لثم هيلع ةضقتنملا ةالصلا هذه تناك نإو

 © اذهف فيظن هنا ىري وهو ىلص امنإو © ملعي ال وهو اهب ىلصف { تاساجنلا نم
 ، بنج وهو { ةالص ىلص ام لثم ضقنلا همزل ناك نإ امأف ، كلاه ريغ هنا وجرا
 ىلص وأ & تقولا تاف ىتح كلذ لهجو . ةبانجلا نم لسغلا هيلع نا ملعي ملف
 © ةالصلل الهاج { ماتلا عضوم يف ةالصلا رصق وأ { ءاملا دبي حيحص وهو { مميتلاب
 لدبيو لعف امم ، رافغتسالاو ةبوتلا هيلع اذهف { هلهج هعسي ال امم اذه وحن وأ
 . باوصلاب ملعأ هللاو { اكلاه ناك ارصم تام نإف © ةالصلا

 1 اهالص ةالص لدب هيلع ناك نمو رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 ىلع وأ ايشام ىلص وأ ، ضرملا ةدش نم ادعاق ىلص ، اضيرم وأ ادعاق ث ةنيفس
 نم ركذ مث ث ةفياسملا ةالص تاريبكت سمخ وأ ، برحلا ةالص ةعكر ىلص وأ 5 هتباد
 يفاهالص ةالص نوكت نا ، امئاق امامت ةالصلا كلت لدب هيلع نإف { هنماو هتحص دعب
 يف وهو ركذ نإو ث ماهلا عضوم يف ناك نإو 2 ارصق اهلدبي هناف ، رصقلاب رفسلا
 يفو ث ةنيفسلا يف ناك اذإ اضيأ ساب الف 9 امئاق اهلدبيلف مايقلا ىلع ردق نإف © ةنيفس
 يف راص ىتح اهلصي ملف . ربلا ين اهالص ةالص لدب هيلع ناك نإق : هل تلق ةخسن
 . ادعاق يلصي : لاق ؟ ةنيفسلا

 ةالص سمأ يسن لجرو > دحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . مامالا وه ناك نإ تيأرأ ؟ هعم اهيلصي نا هل له . اهيلصي مامالا دجوف ض رهظلا
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 اهيلصي نا زئاجف ى مويلا نيمومأملاو . سمأ ةالص يلصي وه نوكيو . مدقتي نا لهنف

 .النف ةالصلا هذه ف هريغل مامالا وه نوكي نا اماو . مامالا ةالصب

 هلاح ىلع ىلص نإف ، ضيرم وهو هيلع تاولص ركذ لجر يفو : ةلأسم
.طاحتسا دقن حص اذإ ايئاق اهداعأ نإو . هيزبحم نأ توجر





 نوثالثلاو عب اسلا ب ابلا

 اضيأ ر احتسال ١ ينف

 هلاحب طئاغلاو ١ ىلصو مميتف ، هب يجنتسي ءام دبي ملو طوت رفاسم
 يف هيلع ىرت ام .7 ءاملا مدعو طوغت اذإ { ارايجتسا هيلع نا ملعي ملو . رمجتسي مل

 ٠ حالصالا فنأتسيو ‘ هبدأ ءاسأ دق هنا : لوقأ ؟ همزلي امو تاولصلا كلت

 . ملعأ هللاو آ فلس ايف هيلع ءاضق الو
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 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 لعفي فيك هركذ نم جرخي ائيش نأك هنالص ىف دبي يذلا يف

 يف ائيش دجوف ، يلصي لجر يف هللادبع يبأ نعو رباج يبأ باتك نم
 سيل : لاق ، جرخف هرصعف { ائيش ري ملف رظني بهذ هتالص ىضق املف ، ليلحالا
 ىلص املف ، هتالص يف ءيش هنم جرخ نوكي نأ فاخ لجر كلذكو ، سأب هيلع
 نمو ث هيلع ضقن ال : لاق ، دعب نم هيلإ رظني وهو ، جرخ مث ائيش ري ملف ى رظن
 ىلع هركذ سأر عضي وأ ةالصلا يف وهو رظني : ليق دقف ةالصلا يف كلذب سحأ

 . هتالص يف ىضم الإو ٤ ةبوطر دجو نإف ، هذخف هديب سميو 0 هذخف

 3 ءيشب سحاف عبتلا هينعي نمم وهو © موقب ىلص نمعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 اذإف ، رخاتسي مث 5 هينعي دوع دق ۔ هللا هنعل - سيلبا نم هنا نظف © ةالصلا يف وهو

 ىضق ام دعب نم هنم تجرخ ىتم يردي ال ، ةبوطرب وه اذإف { رظن ةالصلا ىضق
 ىلا رظن مث ، ةالصلا يف وهو ، سحلا دجو دق وه اذإف { لبق نم وأ ث ةالصلا
 هفلخ نمو وهو 0 ةالصلا ضقني نا هل بحاف . ةالصلا ىضق ام دعب نم ةبوطرلا

 . ناسحتسالاو طايتحالا ةهج ىلع

 فلخ ينعي ، هفلخ ىلص هنا نمحرلادبع ينثدحو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ةالصلا عطقف 5 هركذ نم جرخي ائيش ةالصلا يف وهو دجو مث 3 مشاه نب دمحم
 تدجو : لاق ؟ نمحرلادبع اي تعنص ام تيأر : لاق هللادبع وبأ لتفنا املف { اضوتو

 : هللادبع وبأ لاقف ، ءيش ال وه اذإف ترظن الف ، جرخ هنأك ائيش ۔ هللا كمحر

 © لاق ام ىلع اهددر تارم ثالث بابلا اذه كنع ددسا بابلا اذه كنع ددسأ

 كنع عظطقني هعدف . ۔ هللا هنعل - ناطيشلا رمأ نم كلذ نإف 0 هتيأر نإف : تلق
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 نم هعضومو كذخف بطر : هللادبع وبأ لاقف { هعدأو هارأ يسفن بيطت ال : لاقف

 تلأسف هتبيبش ف كلذ نم ءيش هانع هنا ينربخأ يبأ نان ‘ عطقني هناف هعدو .« بوثلا

 6 هتيأر ولو : لاق ؟ هتيأر ولو : لاقن ‘ عطقني هنإف هعد : لاقف . ن اثع نب نايلس

 © ينع عطقناف لاق امك انأ تلعفف : لاق 0 ۔ هللا هنعل ناطيشلا رمأ نم كلذ نإف

 رظنف كلذ دجو اذإ ناك ولو يأ هار ولو { هيلإ عجري مل ام هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 ىلع يضعيو هآر نإ هيلع سيلف ٠ سحلا كلذ دجوف داع اذإف © كلذ دح ف هءارو

 ىأرف رظن اذإ امأو ۔ هءارو رظنف دجو امل كلذ لبق ناك ولو { نقيتسي ىتح 0 هتالص

 تفرع : هريغ لاق . تقولا كلذ ٢ هعدي الو ‘ هءوضو دسفأ دقف ءوضولا دسفي ام

 هل ضرع مث { دجمي ال ةرمو ث دجم ةرم رظنيف © اذه لثم هل صرعي يلصملا ناك اذإ هنا

 نم بلغألا ىلع ناك نإ يلإ بحاو 5 هيلع ءيش الف رظني ملف ، ةالصلا ين كلذ لثم

 هيلع سيلف دجي ال نا بلغألا ناك نإف © رظنلا عدي ال نا اجراخ هدجي كلذ ين هرومأ

 اذإ هنا تفرعو ث هئوضو لاوحأ دقفتي نأ ءرملل بحتسي هنا تفرعو & نقيتسي ىتح

 ءيش جرخأ رظني هنا © راهنلا ف كلذ ناكو . يلصي وهو هنم جرحي هنا 0 ءيشب سح

 ف هحسمف بوثلا قوف نم ليلحالا ىلع كسمأ 0 ليللا ف ناك نإو . جرخي مل وأ

 ىنعم اذهو . هتالص للع ىنب الإ و © ائيش دجو نإف . هذخف سملي مث © ذخفلا

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأي الو ، كلذ يف رظنيف ، تفرع ام

 دق الوب دجيف ةالصلا يف نوكي لجرلا نع ۔ هللا همحر _ يراوحلا ابأ تلاسو

 : لاق ؟ هرازإ سم لوبلا كلذ نا ملعي مل ام { هرازإب يلصي نأ هلزوبأ ، هنم جرخ

 لعلو ، لوب هنم جرخ دق هنا سحاف ، ادعاق وأ ادجاس ناك نإف : هل تلق ى معن

 نم ى هرازإب يلصي نا هل زوجي اجراخ لوبلا دجو ماق نأ املف ، هتعوسب قصال هرازإ
 . هسم لوبلا كلذ نا ملعي مل ام & معن : لاق ؟ هلسغي نأ ريغ

 . ءاملا نم وه لقف ائيش تدجو نإف & كجرف حضناف تأضوت اذإف : ةلأسم

 ركذ رصعي ۔ هللا هنعل ۔ ناطيشلا نا انغلب هنإف { ءيش هنم جرخ دق هنا ملعت نأ الإ

 نم ءوضولا ةرثك نا لاقي ناكو : لاق ، عيش هنم جرخ دق هناب هيريل لجرلا

 . ۔ هللا هنعل - ناطيشلا

 ناسنالا ين يربي ناطيشلا نا : لاق دوعسم نب هللادبع نع ميهاربإ : ةلأسم

_ ١٧٨



 © ثدحا دق هنا هيريل هربد ين خفنيف هاتأ مكدحا دجس اذإف 2 قورعلا يف مدلا ىرجم

 مشي و أ 6 اتوص عمسي ىتح فرصني الف كلذ نم 0 ءيشب مكنم دحأ سحأ ١ ذإف

 يناعم هبشي ام كلذكو . ةي يبنلا نع ءاجا ذه بسح نا ؛ انعم : هريغ لاق ، احير

 . انباحصأ نم ملعلا لهأ لوق نم قافتالا

_ ١٧٩





 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ىلحل ١ ينف

 . ةضف اهيلع ةلي هللا لوسر فيس ةعيبق تناك : لاق كلام نب سنأ

 هسبلي نأ لجلجلا هركيو ، لجرلا اهب متختي نا ديدحلا متاخ هركيو : ةلأسم

 . هتوص عمسيل ءيش ىلع لعبي وأ { لبالا ىلع قلعي وأ { هريغ وأ يبص
 ىلع الإ ڵ© صاصرلاو هبشلاو © رفصلاو ديدحلا نم ائيش سبلي الو : ةلأسم

 . زئاج هللادبع وبأ اذه لاقو ، سأب الف 5 ةينآ وأ حالس وأ باب

 عطقب اهازغ ةوزغ يف رمأ © ةي هللا لوسر نا © ديز نب رباج نعو : ةلأسم

 . ليخلا باقر يف قلعي يذلا وهو سارجألا { راتوألا ليق دقو {. سارجألا

 ةقفر ةكئالملا بحصت ال» : لاق ةلم يبنلا نع ىور امل سرجلا هركيو : ةلأسم

 ىو «هللا هنعل ناطيشلا رامزم سرحجلا» : ةلي لاق هنا ةريره يبأ نعو «سرج اهيف

 اذه ىنعم : لاق ، رفص وأ ، ديدح نم متاخب ةأرملاو لجرلا متختي نا ث ةي يبنلا
 متاوخ نم ءاسنلاو لاجرلل هسبل هوركم وهو { ةيلهاجلا لعف نم هنأل ؛ حيحص
 ىو 0 هوزاجأ دقف ءاسنلل ةضف وأ بهذ نم هيلع ايولم ناك ام الإ } رفصلاو ديدحلا

 ناك نإ © ملعأ هللا : لاق © متاخلا يف هللا مساب شقنو ؤ متاخلا يف ناويحلا شقن نع

 امأف } هيف لوقأ ال كلذ ريغو ث ريوصتلا نع ىهن دقف © ةروص ناويحلا شقن هانعم

 ايهالكو (دحا هللا وه لق) ، مهميتاوخ يف مهيلإ عفر ايف ءاهقفلا ناك دقف هللا مسب
 اذإف ، هللا لوسر دمحم © هيلع بوتكم ةلي يبنلا متاخ نأ رابخالا ضعب يفو ث ءاوس
 . مرج الف اذه ىلع ناك
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 يلصي لجر . مئاهلا دقعو ٠ بهذلاب متختلا هركي ةني يبنلا ناكو : ةلأسم

 ةبوتلا كلذ نم هيلع نا : باوجلا ؟ال مأ هتالص زوجتأ بهذ متاخ سبال وهو

 . سابللا مرحم هيلع ام سبل دق هنأل ؛ ةالصلاو ءوضولا ةداعإو . حالصالاو

 . هركأ : لاق ديدحلا متاخ نعو : ةلأسم

 بهذلا فحصملا ىلع لعجي نا هركو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم
 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . ةضفلاو

_ ١٨٢



 ن ويب رأل ١ ب ابل ١

 يبلحلاب لاجرلا ةالص ينف

 ابهذ اهصف ناك اذإ متاخلا نع ۔ هللا هيضر ۔ ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس

 © كلذ ينبجعي ال : لاق ؟ اهب يلصيو © اهقلعي نأ لجرلل زوجي له & بهذ اهيف وأ

 كلت لثم يف موقتال ةيلحلا نوكت ام 5 متاخلا يف ةيلحلا لايك وه صفلا ناك اذإ

 اذإف : هل تلق . بهذلاب ىلحلا لجرلل زوجي ال : ليق دق هنأل صفلاب الإ ى متاخلا

 ي ةالصلا هب زوجت ىذلا ريرحلا ملع نم بوثلا يف ام لثمك ث اهرئاس يف بهذلا ناك

 نم ءيشلا كلذ ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهب يلصي نأ لجرلل زوب له & كلذ ردق

 ةلزنمب وه سيل ل . ةيلحلا حالصإ يف هسفنب مايقلا هب ديري امنإ ، متاخلا يف بهذلا

 نإو ث اذه ىلع بهذلاب لحتم هنأل ؛ هب ىلحتي لجرلا هسبلي ال نا ينبجعيف ث ءارفلا

 ين ةيلحلا يف مكح هل نوكي ال نا ينبجعا { . رظنلا يف ةضفلل عبت وه امنإ بهذلا ناك

 اذإ : لاق ؟ سأب هب نوكي الأ كبجعي ١ ءارغ ناك اذإو : هل تلق . ةيهاركلا بوجو

 نأ ينبجعيف { ةيلحلا يف ةدايزلا نم كلذ ريغ ال ةضفلا حالصإ هب ديري امنإ ناك

 . سأب هب نوكي ال

 ؟ ةالصلا اهب زوجت له ©، بهذلاب ةالحم تناك اذإ ةيدملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ىلع ةالصلا اهب زوجت الف { ةالصلا يف ةيلحلل 5 اهسبلو اهب ىلحت اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 يلصي نأ هل زوجي كلذ نا وجراف ، كلذ الإ هنكمي ملو ، اهظفحو اهسبل نإو ث اذه
 هركتو { يدنع اهف 9 معن : لاق ؟ ةيدملا لثم فيسلا كل نكلو : هل تلق . اهب
 ىلإ مهب غلبي الو ، ساحنلاو هبشلاو صاصرلاو رفصلاو ديدحلا يلح يف ةالصلا
 كلذ ةيهارك ملع دقو { كلذ يف ىلص اذإ : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو 3 داسف
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 هيلعف كلذب افافختسا وأ نيملسملا لوق فالخ كلذب ديري { ادمعتم

 . (عجرر) ضقنلا

 ؛ هريغ نمو . سأب الف ءاسنلل ةضف وأ بهذ هيلع يولم كلذ نم ناك امو

 . لاجرلل هب ةالصلاب سأب الف ، ةضف هيلع يولم ناك ام هنا ىدنعو

 هيلعف بهذلا يلح نم هريغ وأ { بهذ متاخب لاجرلا نم ىلص نمو : ةلأسم
 5 اسبال هل نكي ملو لمح كلذ الماح نوكي نأ الإ &{ كلذ نع لسو ث هتالص ضقن

 هب ىلص ث هيف هب سأب ال امم هبوث يف يلصملا هلمح هب سأب ال امم ءيش لك كلذكو

 . هتالص نع هزرحي الو هلغشي نكي مل اذإ { هب ساب الف

 يفو يلصي نأ لجرلل زوجيف : تلق ۔ دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم ۔ : ةلأسم

 . زئاج : لاق ؟ بهذ جولمد هدي ين ناك نإف : تلق . معن : لاق ؟ ابهذ اطرق هينذأ

 ناك ول كلذكو : تلق . معن : لاق ؟ بهذ لاخلخ هقاس يف ناك ول كلذكو : تلق

 بهذ يلح هبوث يف ناك ول كلذكو : تلق . معن : لاق ؟ بهذ يلح هقلح ين

 يلصي نأ زاج فيكو : تلق . ال : لاق ؟ هتالص هيلع دسفت مل يلصي وهو ث هلماح

 اذهو ث هتيلح متاخلا نأل : لاق ؟ بهذ متاخ هدي ينو يلصي نأ هل زب ملو 5 اذهب
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 نوعبرأل او ىداحل ١ بابلا

 يلحلا نم هريغ وأ ساحن وأ رفص وأ ديدحلا متاخ ف ةالصلا

 متاخ وأ رفص متاخ وأ {©ك ديدح متاخ وأ هبش متاخ هدي يفو يلصي نمع هتلأسو

 ضقن ىلإ هب غلبي الو 6 هوركم : لاق ؟ هتالص دسفت له { هيف يلصيف . ص اصر

 . سأب ال : لاق ؟ ىلصو هبوث ف هرص نإف : تلق . هتالص

 ضقتنت له ، هبش وأ رفص وأ ديدح يلح هيلعو ىلص لجر نعو : ةلأسم
 يف مهتفلاحم دارأو ، نيملسملا ةيهاركب فرع اذإ هنأ لوقي ضعب ىسع : لاق ؟ هتالص

 يلح كلذكو : تلق " كلذ هل هركي ضعب © ىسعو وه : لاق ، كلذ هعسي مل كلذ
 . يعم اذكه : لاق ؟ هبشلاو رفصلا لثم كدنع له & صاصرلا

 ايلحتم ديدحلا وأ ةضفلا وأ بهذلا نم ءيشب ىلص لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هب ىلحتي امم هتيلح تناك اذإ ؛ ةيلحلا امأ : لاق ؟ ةمات هتالص ىرت له & كلذب

 ناك اذإ ، يدنعف بهذلا امأو { افالتخا كلذ يف ملعأ الو { ةمات هتالصف ث لاجرلا

 ريغ نم هب ايلحتم ناك اذإ © هيلع دسفي هنا ؛ انباحصأ لوق يفف ةرورض ريغ نم
 : تلق 0 هيلع دسفي ال هنا ؛ يعمو . هوركم هنا ؛ يعمف ديدحلا امأو ء ةرورض

 : هل تلق ، كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ انباحصأ لوق يف فالتخا بهذلا قحلي لهف
 اذإ لجرلاف : هل تلق ، ىدنع اذكه : لاق ؟ ديدحلا لثم وها ۔ صاصرلاو رفصلاف

 ؟ ةمات هتالص ىرت له { ةرورض ريغ نم 0 ءاسنلا هب ىلحتت ام ةضفلا نم ءيشب ىلص
 مثآ وهف ، ىنعم الو ةرورض ريغ نم يلحلاب ءاسنلاب هبشت اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 وه : ليق هنا بسحأو " هيلع روجح كلذ نأل ؛ هتالص دسفت نا ينبجعيو & كلذب

 هتالص نا تبث اذإ ©} هتالص ضقتنت نا يلا بحأ لوألاو . هتالص دسفت الو مثآ
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 هيلع رجح ايك ، روجحم هيلع يدنع اذهو { كلذ دسف رجحلا لجألف بهذلا يلحب

 نم ادمعتم بهذ متاخب ىلص نإف : تلق { ةرورض نم نكي مل اذإ & بهذلا يلح

 ىلص اذإ ء ةضفلا يف لوقلا لثم © فالتخالاو هيف لوقلا نوكيأ 0 ةرورض ريغ

 سبل نوكي لهف : هل تلق ، يدنع اذكه { معن : لاق ؟ اهنم ءاسنلا هب ىلحتي امب

 : لاق ؟ فالتخالاو لوقلا نم ريرحلا سبل لثم ، لجرلا هب ىلحتي امم بهذلا يلح

 . ةضفلا يلح لثم هنا

 ىلص نمف : تلق ۔ دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ، دمحم وبأ خيشلا لاق & بلغألل مكحلا : لاق ؟ بهذ هيف طولخم ةضف متاخب
 زجي مل مهردلا لثم وأ رفظلا لثم عمتجا اذإ ام ، بهذلا نم ءيش هيف ناك اذإ هنا الإ

 . اهيف يلصي نا

 : لاق ؟ بهذ اهصفو ةضف متاخ هدي ينو يلصي لاجرلا نم يلصملا نع هتلأسو
 . هدي يف وهو ةالصلا هل زوجت ال

 نارقلا نم ةيآ متاخلا يف شقني نأ هركي : ليقو خايشألا باتك نم ۔ : ةلأسم
 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . ةبانجلاو الخلا ناكمل
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 نوعبرأل او يناثلا بابلا

 ةماتريغ ةالص ىلص وأ ةالص يسن نميف

 يف كلذب ملعو { هيلع هتالص تدسف لجر نع : هتلأسو ، هللادبع يبأ نعو

 هيلع ، روذعم ريغ هارأ : لاق ؟اهتقو تاف ىتح لدبي ملف 3 هتالص تقو
 . ظيلغتلا ةرافك

 نم هنا معزي يجنتسي الو ، ءوضولا يف ءاجنتسالا كرت لجر يفو : ةلأسم
 لاق ؟ال مأ هتالص زوجتأ ، كلذ يف هلاح امف يلابأ الف جنتسي مل نإو ث ةنسلا
. ءاجنتسا ريغب هل ةالص ال : نايلس نب رصن





 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ضقن وأ نايسنب تاولص لدب هيلع نميف

 لعفي فيك كلذ ريغ وأ

 هيف باصأ ناك بوث لدب نم ةالص هيلع تناك وأ © ةالص يسن نمع هتلأسو

 نأ هنكمأ نإ : لاق ؟ أدبي ايهيأب ، ةالصلا تقو رضحو 0 لدبي نأ داراف { ةساجن

 اذإف ، يلصيو ةالصلا يف لخديلف 5 ميقملا ماق نإو ث اهلدبيلف ث ةتئافلا ةالصلا يلصي

 : لاق ؟ ادبي ايف هدحو ناك نإف : تلق . ةتئافلا ةالصلا لصيلف 3 هتالص ىضق
 ةالصلا ىلص نإف : تلق . هتالص لصيلف توفلا فاخي نأ الإ { ةتئافلا ةالصلاب

 نأ الإ ، ال ؛ لاق ؟ ضقن هيلع { له ةتئافلا لدبي نأ هنكمي وهو ادمع ترضح يتلا
 ةالصلا لدبأ تقولا توفي نأ لبق ىنثأو ملع نإف ، هتالص يلت ةتئافلا ةالصلا نوكت

 . هيلع لدب الف تقولا تاف نإف © ىلوألا

 ةضيرفلا ةالص ىف لدبلا همزل نم : ليق دقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 رجفلا يتعكر لدب هيلع ؛ ليقو ، ةضيرفلا لدب الإ هيلع سيل : موق لاقف . ننسلاو

 . كلذ ىوس هيلع سيلو & برغملا يتعكرو

 لدييلف اهلدبي داراو ، هتالص توفت نمعو ۔ نئاهرلا باتك نم ۔ : ةلأسم

 ي هيلع لدب الو ، ةضيرفلا لدبي : لاق ؟ اهدحو ةضيرفلا مأ { ةنسلا عم ةضيرفلا

 اهيف ننسلاو ، لفاونلاو ضئارفلا لدبي ايك اهلدبأ ةبجاو ةنس ناك نإو ، لفاونلا ننس
 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر)۔ ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ۔ . لدبلا يف فالتخا

 ربكي نأ يسنو ، قرغلا يف ةخسن يو ءاملا يف حبسي ناك نم : ليقو : ةلأسم
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 راص دق ىذلا ضيرملا امأو © هيلع ةرافك الو 0 لدبلا هيلعف . لهج وأ ۔ ةخسن يلو -

 . لدبيو ةرافك همزلت ال نا وجرأف © ربكي نأ لهجو . ريبكتلا دح ف

 مل وأ ؛ ةالصلا تقو رضح دقو ى رئب ىلع رم لجر يف : ليقو ؛ هنمو : ةلأسم

 مميتو ، ىضمو ءوضولا كرتو ، ملعي مل وأ { همادق ءاملا نا ملع دقو ، رضحي

 . ال لاق ؟ لدبلا هيلعف : تلق ةخسن ينو هيلع ةرافك الف { ىلصو

 © بسحأ ايف هللا هظفح يلاعسلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 سانلا ىري هنا ريغ ، ةالصلا نم همزلي ام فرعي نكي ملو ، غلب يبص يف لوقت امو

 عبرأ ردق اهعيضو ث هل ةمزال ةالصلا نأ ىأر مث ، ةمزال ةالصلا نولوقيو ، نولصي

 لدبي ملو { رثكأ وأ لقأ وأ ةنس نيسمخ ردق ىلصو باتو مدن مث { رثكأ وأ لقأ وأ نيس
 انبجعيف ؟ اهلدب همزليو © ةضقتنم وأ ةمات ةالصلا هذه نوكتا { ةالصلا نم عيض ام

 رجفلا لبق نيتعكرو ، ضئارفلا نم عيض ام لدبو ىلص ام هل تبثأ نم لوق
 © نيملسملا ليواقأ ضعب يف ةصخر هل دجوت له : هل تلقو . برغملا دعب نيتعكرو

 يذلا اماف ؟ عييضتلا دعب اهالص يتلا ةالصلا هذه ين وأ ، عيض ايف هيلع لدب ال نا

 بحأ لوألا لوقلاو ، ةصخرلا هل دجوت دقو ، هلدب همزلا نم لوقب ذخأنف هعيض

 همزلو رفاس دق اذهو عنصي فيك لدبلا همزلو ، ةصخر هل دجوت مل كلذكو 2 انيلا
 © لدبلا دارأو ، رصقلا لاح ىف الو ؤ ماتلا لاح ين همزل ام ردق فرعي ملو ، رصقلا

 نوكيو ث ارصق رصقلا ردقبو 5 امامت ماهلا ردقب يلصي وأ ارصف مأ امامت لدبي
 ارصق همزلي ناك نإ دقتعيو امامت يلصي نا 0 هيزبي لهو ؟ عنصي فيك مأ { اريدقت

 لصاوت نإو ، فالتخالا هيف يرجي امم اذهف ؟ عنصي فيك مأ ةالصلا هذهف امامتو
 ناتعكر ةالصلا هذه نم همزلي ناك نا هداقتعا ىلع امامت ىلص نإف ، ىلوأ وهف ىرحتلا

 . هللا ءاش نإ هيزبجي نا وجراف . امهادا دقف

 ضعب ف ةلي يبنلا نع يورو - هلللا همحر ۔۔ دمحح يبا عماج نمو ۔- : ةلأسم

 اهتقو كلذف «اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» : لاق هنا © رابخألا

 يسانلا ريغ ىلع بجت ةرافكلا نا ىلع ليلد ربخلا اذه يفو & كلذ ريغ هيلع ةرافك الو

 . ملعأ هللاو مئانلاو

 { اهتقو تاف ىتح اهالص نكي مل هيلع ةالص ركذ نمو ث ۔ باتكلا نمو ۔
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 نع يور امل « اهنقو رخآ يف وه ةالص الإ 5 اهيلصي ىتح ، اهريغ يلصي نأ هل زجي مل
 عبرأ هتتاف هنا ، ةيّي يبنلا نع يورو «ةالص هيلع نمل ةالص ال» : لاق هنا ةلي يبنلا
 مقأ » : هلوق نع هل هل نايب كلذ هلعفو ، بيترتلا ىلع نهالصف قدنخلا موي تاولص

 . بوجولا ىلع وهف { نايبلا ةهج ىلع عقو اذإ ةلي يبنلا لعف ؟يركذل ةالصلا
 انايب ناك اذإ ، جحلا كسانمل هلعف كلذكو ، تاعكرلا ددع ال هلعف كلذ ىلع ليلدلا

 انايب هلاعفا نم عقي ام ليبس كلذكو تيبلا جح سانلا ىلع هلو » : هلوق ةلمج نع

 لاق نإف ، ليلد موقي نأ الإ ، بوجولا ىلع وهو ، باتكلا يف ةروكذم ةلمج نع
 اهتقو لعج ةي يبنلا : هل ليق 0 نايبلا هطقسا ام ابجاو بيترتلا ناك ول : لئاق

 38 امل تقو لصحي مل ركذلا مدع اذإف «اهركذ اذإ اهلصيلف» : يي هلوقل ث ركذلا

 نإف ، ركذلا دنع اهرابتعا بسح نايسنلا دنع بيترتلا بوجو رابتعا بجي مل كلذلف

 موي ىلع داز اذإ : هل ليق . ةليلو موي نم رثكأ ناك اذإ ، بيترتلا رابتعا بجيف : لاق

 : ةلي هلوقل ناث موي ىلا بيترتلا لقتني مث © هيف عقي بيترتلا نأل ، بيترتلا طقس ةليلو
 يتأي امو { ةليلو موي لك نيب هللا لصفف «ةليللاو مويلا ين هللا نهبتك تاولص سمخ»

 . ملعأ هللاو © اذهم هدعب

 { اهؤاضق هيلعف 0 اهتقو تاف ىتح ةالص كرتل دمعت نمو { ۔ باتكلا نمو ۔

 نمم لئاق لاق نإف «اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» : ةلي يبنلا لوقل

 ةالصلا عقوي نأ رمأ يذلا تقولا جورخل هيلع ةداعإ الو « صاع دمعتملا نأ انفلاخي

 ىلع ةغللا يف نايسنلا : هل ليق ث ايسان وأ امئان ناك اذإ ةالصلا ةداعإب رمأ امتإو : هيف

 هللا اوسن : هركذ لج هللا لاق ، كرتلا رخآلاو { ظفحلا باهذ امهدحا ؛ نيهجو

 زع هلوق كلذكو . ملعأ هللاو © هباوثو هتمحر نم مهكرتف هللا رمأ اوكرت يأ «مهيسنن

 © كلذ ىلع لدي «امزع هل دجن ملو يسنف لبق نم مدا ىلإ اندهع دقلو » : لجو
 مل لاقي ال ركذي ملف ، ظفحلا هنع بهذ نمو ث كرتلل دمعتملا الإ مولي ال موللاو

 هنع طقسي مل ، ىلاعت هللا رمأب ةبجاو هيلع ةضرتفم ةالصلا تناك املف ، ظفحي

 كراتلا يسانلاو ، كلذ مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبنلا بابجال & نايسنلا
 . كراتلا مسا هقاقحتسا ىلع بجي ظفحلا باهذو ، دمعلل

 لاح يف ةالصلا نم عيض ناك ام ةداعإ هيلع بجي مل ، مالسالا نع دترا نمو

 .دحأ نم فالخ الب هدادترا
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 نإف © ةليلو موي ةالص ىلص . اهفرعي ال ةالص يسن نمو ؛٫ ۔ باتكلا نمو

 © ةدحاو ةالص هيلع امنإو ك تاولص سمخ متبجوأ مل : كلذ ينانفلاخي نمم لئاق لاق

 ةمذلا نا : هل ليق ؟ هيلع ةالص ىأ فرعي ىتح متركذ ام هيلع بجي ال نا متركنا امو

 ارمأ تاولص سمخب انرمأ يفو ث هئاداب الإ ضرفلا لزي مل ، لمع ضرف اهمزل اذإ

 : هل لوقن نأ انكمي مل كلذ ريغب انرمأ ىتمو ث هلعفب الإ صلخي ال امم هتمذ ءارباب هل انم

 نأ هانرمأ دق انك ، تعيض ام ملعت ىتح لصت ال هل انلق ولو { كتمذ تأرب دق

 يلصي وهو ركذ نإو { هيلع ضرفلا ىقبيو ، تومي ىتح اهركذ مدع زاوجل يلصي ال
 { اهيف يتلا هذه ىلص مث ز ىلوألا ىلصو ث ةالصلل دودمم تقولا ناك اذإ هتالص عطق

 ىكزا هيلع هللا ىلص لاق هنا ؛ رخآ ربخ يفو «اهركذ اذإ اهلصيلف» : ةل ربنلا لوقل

 نم ىلصم الو & تقو نم اتقو صخي ملو «اهتقو كلذف» : مالسلاو ةالصلا

 اذإف ، اهيسن يتلا يلصي مث اهتقو يف وه يتلا عطقي : انباحصأ ضعب لاقو
 © ةقرتفم ىدؤت ال ةدحاولا ةالصلا نأل ؛ اهعطق يتلا أدتبا ةيسنملا ةالص نم غرف

 جاتحم اهعطق نا دعب . لوألا يف ىلص ناك ام ىلع ينبي هناب انيفلاخم نم لوقي يذلاو
 . ليلد ىلا

 دقرف ، هتاوزغ ضعب يف هباحصأ هعمو راس ةلت يبنلا نا يورو باتكلا نمو

 هللا درف اتاومأ متنك مكنا» : ةلي يبنلا لاقف ب سمشلا تعلط ىتح مونلا مهب بهذو
 نا سانلا قفتاو «اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نمف مكحاورا مكيلا

 هيلع نا ، ةالصلا تقو جرخي ىتح ركس وأ مونب هلقع لاز اذإ ، غلابلا لقاعلا
 © ةمألا قافتاب ناركسلاو & ةنسلاب نايضقي يسانلاو مئانلاو ، ةداعالا

 . ملعأ هللاو

 هللا نأل ؛ اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نمو رفعج نب دمحم باتك نمو ۔

 : لاق ةلي يبنلا بحاص ةداتق يبأ نعو «يركذل ةالصلا مقأ ) : لوقي لجو زع

 تقرشأ ىتح انظقيتسا ايف ، ةت يبنلا ريسم ين انمنو هتلحار عارذ انم لك دسوت

 ملو اوكلهت ملف» : لاق ، ةالصلا انتتافو انكله : ةلي هللا لوسر اي تلقف ، سمشلا

 ىدانف هيدانم رمأ : ليقو «مئانلا توفت الو ناظقيلا توفت امنإو ةالصلا مكتفت

 . ةعامج اولص مهنا : ليقو { ةت ىلصو
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 كرتيلف ، رهظلا لصي مل هنا ركذ مث رصعلا ةالص يف ناك نمو ؛ هنمو : : ةلأسم

 . ةرضاحلا هذه توف فاخي نأ الإ ، رصعلا يلصي مث ؤ . رهظلا يلصيو رصعلا

 ركذ اذإ : لاق نم لاقو ، هذه در هيلع سيلو ث هيلع تناك يتلا يلصي مث اهلصيلف

 رثكأ لوالا يأرلاو ، ةرخآلا يلصي مث © اهمتيلف هذه هتالص يف لخد نا دعب ، ىلوألا
 فلا لوقل تاف اذإ ، يدنع حصأ رخآلا لوقلاو : هريغ لاقو ، حبسملا نبا لوق اندنع
 4 مكلامعأ اولطبت الو ج : ىلاعت

 نأ هعسي له ٨ اهتقو تاف ىتح ةالص يسن لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 بسحأو { كلذ هل عسوي ال اضعب نا ؛ يعم : لاق ؟ لبقتسي ام يلصيو اهيلصي ال
 . رذع نم الإ رمألا كلذ كرت ينبجعي الو ، كلذ هل ىري اضعب نا

 : لاق ؟ اذه لثم يف يسانلا لثم وهأ هيلع ىمغملاو سعانلا كلذكو : هل تلق

 : ليق دقف © هيلع ىمخغملا امأو : ليق هنا { يعم ايف يسانلاك يدنع سعانلا
 سانلاو ، دمعتم ريغ لقعلا بهاذ ناك هنأل ؛ هيلع ءيش الو : ليق ث سعانلاك

 . كلذ نيح يف نادبعتم يسانلاو

 ةريثك تاولص كرت نمو رفعج نبا باتك نم ۔اهنا بسحأ : ةلأسم

 لاقو ، ةدحاو ةرافك كلذ لكل هيزجي : ءاهقفلا نم لاق نم لاقف ؟ ادمعتم

 . هللا ءاش نإ كلذ هعسو ةصخرلاب ذخأ نمو 5 ةرافك ةالص لكل : نورخآ

 ، تاولص هتبهذ ىتح بارشلا نم ركس نمو ى ىدنع ايف ؛ هنمو : ةلأسم

 لاق ؛ هريغ نمو ؤ فالتخالا نم كل تفصو ام ىلع { ةرافكلا هيلعو هل رذع الف
 هيلعف ، ةالصلا هتبهذو ركس ىتح ةالصلا تقو يف برش نم : حبسملا نب دمحم
 رفغتسيو . هيلع ةرافك الف 5 ةالصلا هتبهذف ركسف اهتقو لبق برش نإو ث ةرافكلا

 . (عجر) . افورعم عنصيو & هبر

 { ةرافكلا هتمزل اهتقو توفي ىتح 0 ةالصلا نع ءيشب لغاشت نمو : ةلأسم

 ضقن وأ ءوضولا يف لغاشت نمو : ءاهقفلا ضعب لاقو © هيلع ةرافك الف يسانلا امأو

 ليقو : لاق ؛ هريغ نمو ٠ هيلع ةرافك الف ، اهتقو تاف ىتح ء ةالصلا

 . ةراقكلا هيلع

 ةالص يفطرف نمف ، رصعلا دح يف لخاد رهظلا دح نا : اضيأ لاقو : ةلأسم

_ ١٩٢٣



 ةالص ف طرف نم كلذكو ض هيلع ةرافك الف لص مث . رصعل ا تقو لخد ىتح رهظل ١

 : لاق نم لوقو © هيلع ةرافك الف . ةرخألا ءاشعلا ةالص تقو لخد ىتح برغملا

 .ذخأن هبو رثكأ ةرافكلاب هلعل

 هتبهذف هايغا ىتح همالغ برض نميف : لاق نم لاقو ؛ هنمو : ةلأسم

 دق : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو ث ةالصلا كلتل ةرافك هالوم مزلي هنا } ةالص

 يف : اضيأ لاقو ؛ هنمو ، ءيشب دبعلا يضريو هيلع ةرافك الو 0 هبر رفغتسيو ءاسأ

 تقو نم يقب دقو لسغلا ديرت تماق مث { رهظلا ةالص تقو يف اهجوز اهئطو ةأرما

 { ةلوغشم اهتدجوف (مهلزنم نم جلف) ةرهطم ديرت اهناريج ضعب ىلإ تلخدف 0 رهظلا
 نم رصعلا ةالصب نذأ مث ، هيف لسغت نا ديرت اهلزنم ىلا تعجرف ، ىرخا كلذك مث

 يف تناك اذإ ، اهيلع سأب ال ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاقف ؟ لستغت نا لبق

 . ءاملا بلط

 لدب الف بات مث ةالصلا كرتو . مالسالا نع دترا نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 ٠ ةرافك الو هيلع

 اضيا ۔ هللا همحر هللا دبع يب أ نعو 4 هؤوضو ضقني : ليق دقو : ةلأسم

 هيلع سيلف . هيلع تسيل اهن ا 3 الو اتم ادمعتم ةالصل ١ كرت نمو : ل اق

 . بات اذإ ةرافك

 ءاجر ف مدقتو اهكرتف رئب ىلع وهو . ةالصلا هترضح رفاسم ؛ هنمو : ةلأسم

 ‘ عيض دقو { عنص ام سئبف ؟ ىلصو مميتف {. ةالصلا نم دب نكي مل مث ئ اهريغ

 . ةرافك هيلع نوكي ال نا وجرأو ث ةالصلا كلت لدبي نأ بحأو
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 نوعبرأل او | عبارلا بابلا

 ةالصلا ىف باجعالاو ءايرلا هلخدي نميف

 ةدساف اهنا هدنعو ىلصي نميفو

 لخد املف ، ةضيرفلل ةالصلا ىلإ موقي لجرلا يف ، نسحلا يبأ نع دجوي اممو

 نم بوتي اذه : لاقف ؟ اهاضق ىتح هتالص يف باجعالاو ءايرلا هطلاخ ةالصلا يف

 هنا ىلع ، هتالص ىف لخد امتإ ناك نإو 5 هيلع ةداعإ الو ةمات هتالصو © هبجعو هئاير

 ىلع مرحأ الو ، ةضيرفلا ءادال هتينب اهدمعتي الو 5 ابجعو اقافنو ءاير اهيلصي امنإ
 دق ناك نإو © ةرافكلاو ةالصلا لدب 2 لدبلاو رافغتسالاو ةبوتلا هيلع اذهف & كلذ

 اهيلصي ماق امنإو ، ةضيرفلا ةالص ةين ريغ ىلع ماق امنإو ، اهلصي ملو اهتقو تاف

 . ضرفلل اهلصي ملو & سانلل

 اثدح ثدحأ مث ث ةالصلل أضوت لجر نع ث زرحم نب ديعس لئسو : ةلأسم

 ثدحلاو ، لوالا هءوضو ركذ ةالصلا ترضح املف © أضوتف عجر مث © هئوضو دعب

 © دساف هءوضو نا ىري وهو ادمعتم ىلصف 3 رخآلا هءوضو يسنو ء هضقن ىذلا

 : لاق ؟ اهلوأ ناك نإف : تلق . حلصي نأ وجراف © هتالص يف وهو ركذ نإ : لاق
 . اهلوأ حلصي اهرخا
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 نوعبرألاو سماخلا بابلا

 اهتقو توفي ىتح ةالصلا نع ىناوتي نميف
 كلذ هبشأ ام وأ ةسوسو وأ لغاشت وأ مونب

 {© سمشلا نم ةرمحلا تعلط ىتح مان مث © ليللا ين ةبانجلا هتباصا لجر نعو

 ىتح دعق مث لسغف { ابوث اضيأ دبي ملو { ابيرق ءاملا دب ملف { لسغلا ديري ماقف
 : لاق ؟ تقولا تاف نا دعب ةبانجلا هيفو © نيبوثلا دحأ يف ىلص مث ث هندب سبي

 ٨ تقولا تاف ىتح دعق مث لسغ هنال ١ فيظن بوث ف هتالص لدبي نا هل بحتسا

 . ابوث دجي مل اذإ هيف يلصيو © نيبوثلا دحأ لسغي نا تقولا تاف اذإ هل يغبني ناكو

 . ةرورضلا دح يف ناكو

 : تلاق يدلاو ىلإ ةأرمإ تءاج : لاق ۔ نايفس يبأ ثيدح نمو ۔ : ةلأسم

 تلز ايف ، رهظلاب يدون ىتح ةالصلا نع هب تلغتشاف 3 يل اطئاح نيطأ تنك يفا
 ملف ، رصعلا لبق يلسغ نم غرفا نأ ىرأ تنكو 3 رصعلاب يدون ىتح يلمع ىلع
 : تلق { ةبقر قتعت : لاق ، عيبرلا اهل لاسف : لاق ، رصعلاب يدون ىتح هنم غرفأ
 اهتلعف لثم تلعف دق اهنإف : هل تلق { نيعباتتم نيرهش موصتف : لاق ث دبت ال اهناف

 يسن نم اما ؛ نايفس وبأ لاق 3 نيرهشو نيرهش مصتلف : لاق . ىرخا ةرم هذه

 تقو لخدي ام دعب مان نمو : لاق . دوعي الو هللا رفغتسي نكلو © ةرافك هيلع سيلف

 يلع يبأ نعو . ةرافكلا هيلع : لاق ؟ اهتقو بهذي ىتح ظقيتسي ملف ث ةالصلا
 نا الإ ؛ مونلا هب بهذ اذإ هيلع ةرافك ال انفرع ام رثكا هللا همحر _ دمحأ نب نسحلا
 توفي ىتح مونل ا هب بهذيف ، يلصي موقي ال هناو 3 ةالصلل كرات هنا هتين نوكي

 لوخد لبق مان نمو ؛ هريغ نمو . ملعأ هللاو © ةرافكلا هيلغ نا 3 ةالصلا تقو
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 . ةرافك هيلع سيلف 0 اهتقو بهذي ىتح ظقيتسي ملو ةالصلا

 . رجفلا رضح دقو نحطت تناك ةأرمإ وأ © هلمع يف ناك لجر نعو : ةلأسم

 يف ناكو رصق دقو . ءاملا ىلإ بهذ مث ، رفسا ىتح اضوتي بهذي الو { علطو
 غرفي هنا وجري ناك اذإف ؟ اذه لعف نم مزلي ام : تلق ك سمشلا تقرشو ، ءوضولا

 كلذ يف ليق دقو ث طرفم اذهف اهتقو يف ةالصلا نع ىناوتو هيف وه يذلا كلذ نم
 © مايأ ةرشع مايص ث افورعم عنصي : ليقو { هيلع ةرافك ال : ليقو ث ةرافكلاب

 . هللا ءاش نإ نسحا اذهو ، نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ

 رايخ نم ناكو ث ةرايع نب رمتعملا تعمس : نايفس وبأ لاقو : ةلأسم

 نم مظعا بنذب مالسالاب رقي نم دحأ هللا يقل ام : لوقي نيملسملا نم هتكردا ام

 . ادمع ةالصلا كرات
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 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 اهنع مان وأ اهكرت وأ ةالص يسن نميف

 ي اهركذف ةالص يسن نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نم

 تاقوألا يف تئاوفلا ىضقت ال : ةفئاط تلاقف ؟ اهيف ةالصلا نع يهن يتلا تاقوألا
 دنع ظقيتسا ةليل تاذ يف هنا ، ركب يبأ نع كلذ يور . اهيف ةالصلا نع يهن يتلا

 هبسحا ،} بعك نعو } ىلصف سمشلا تباغ ىتح رظتناف ، سمشلا بورغ
 تلاقو { هسلجاف ، سمشلا نم نرق علط ىتحرجفلا نع مان هل انبا نا ، هرجع نبا
 نع كلذ يور . ركذ وأ ظقيتسا ام ىتم ىلص اهيسن وأ ةالصلا نع مان نم : ةفئاط
 لاق هبو {. ةباحصلا نم دحاو باطخلا نب رمع نع كلذ يورو ٠4 يلع

 دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلامو 5 دامحو مكحلاو يبعشلاو يعخنلاو { ةيلاعلا وبأ

 . روث وبأو قاحساو

 نيح وأ أ سمشلا تعلط نيح اهركذف ةالصلا يسن اذإ : نورخآ لاقو
 تاعاسلا هذه ىن اهيلصي ال : لاق ؟ سمشلا برغت نيح اهركذ وأ { راهنلا فصتنا
 لبق كلذ هموي نم رصعلا ركذ اذإ هناف } رصعلا الخ ام ، كلذك رتولاو ، ثالثلا
 اهلصي مل ثالثلا يف ، مونب تتاف نا ىلصف ارصع ناك نإو 0 اهالص سمشلا بورغ

 حصي الف 0 ةزانجلا ىلع ةالصلاو { رتولاو ةوالتلا ةدجس كلذكو { تاعاسلا كلت يئ

 لاق : لوقأ ىلع نع يوري امب : ركب وبأ لاق & ثالثلا تاعاسلا هذه نم ءيش ءاضق

 ؛ يعمو هركذ ىنعم ىلع هب لدتسي ام اذه وحن يف ىضم دق هنا هللا همحر ديعس وبآ
 اذإ لدب الو ، دسفت الو ، ةتئافلا ةالصلا زوجت ال هنا 0 انباحصأ لوق يف جرخي هنا

 ىتح نرق اهنم برغ اذإ كلذكو { اهعولط يوتسي ىتح ، نرق سمشلا نم علط
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 نم صخر هنا الإ ، لوزت ىتح رحلا يف ءايسلا دبك يف تراص اذإو 0 اهبورغ يوتسي
 هذه ين ةوالتلا ةدجس اماو { اقرف كلذ يف رصبا الو { ةعمجلا موي ين مهنم صخر

 ةلخاد اهنا تبث اذإف ، كلذ يف فالتخا مهلوق يناعم يف جرخت اهنا بسحاف ، تاقوألا

 رصعلا ةالص دعب امأو ، تاقوألا هذه يف اهقحلم قحلي نا ينبجعا . ةالصلا يف

 لوق يناعم يف جرخي امنإف ب سمشلا علطت ىتح عولط دعبو ، سمشلا برغت ىتح
 جرخ ةالصلا نم جرخ امو ز عوطتلا ةالصلا تقولا اذه يف زوجي ال هنا انباحصأ

 اههبشا امو ةزانجلا ىلع ةالصلاو © دساوفلاو تئاوفلا نم مزاوللا لدب امأو { لفنلا

 . كلذل ةيهارك مهنم ملعأ الف © ةدكؤملا ننسلا نم

 ترضح دقو ث اهركذيف ةالصلا يسن لجرلا يف اوفلتخاو _ باتكلا نمو
 نسحلاو بيسملا نب ديعس لوق اذه ث يسن يتلاب أدبي : ةفئاط تلاقف . ىرخا ةالص

 باحصأو ، قاحساو دمحأو ي يعفاشلاو يروثلا نايفسو يعازواألاو ٠ ىرصبلا

 . كلذك تناك هذه هتتاف نإو © اهلصيلف اهركذ يتلاب أدبي : ةفئاط تلاقو . ىأرلا

 نك نإف © هب هللا أدب امب أدبيل : لاقو : ديعس نب ثيللاو كلامو يرهزلاو ءاطع لاق

 رثكا ناك نإو ، دعب اهالص مث اهتقو نم تجرخ نإو { ءاش نهيأب ادب تاولص سمخ
 يناعم ين جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . دعب اهاضق مث اهتقول اهالص كلذ نم

 اذإ هنا : مهلوق نم ناك نا بسحاو © فالتخالا نم اذه بسحأ انباحصا لوق

 كلت تقو مهلوق نأل ؛ ةرضاحلاب ءاش نإو ى اهب أدب ءاش نإف ، ةتئافلا تقو ىضقنا

 امنإ ناك اذإ 0 ةتئافلاب أدبي هنا : مهلوق ضعب نمو ث الدب تراصف تاف دق ةالصلا

 ضعب نمو 0 ادي ايهيأب ك ىرخأ ةالص امهنيب ناك نإو ، ةرضاحلا هذه رثا ىلع يه
 فاخ نإف ، ةرضاحلا توف فخي مل ام ةتئافلاب ادبيو ، كلذ يف قرف ال هنا : محلوق

 رطاخي نا ريغ نم ينبجعي اذكهو ى ةتئافلا ىلص مث ؤ ةرضاحلاب أدب { ةرضاحلا توف

 نإف . ةرضاحلا يلصيو 0 بيترتلا ىلع ةتئافلاب أدبي نأ ينبجعيف ، ةرضاحلا هتالصب

 . لدب يه امنإ كلتو اهتقو كلذف ، لاح ىلع ةرضاحلا ىلص

 ركذيف ث ةالصلا يف نوكي لجرلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ باتكلا نمو

 يلصي نأو © اهيف وه يتلا هتالص هيلع دسفت : ةفئاط تلاقف ؟ اهلبق ةالص هيلع نا

 { يراصنالا ةعيبرو يرهزلاو يعخنلا لاق كلذك . اهلبق هيلع تناك يتلا ةالصلا

 ريغ هيلع سيلو ث ةتئافلا يضقي مث © اهيف لخد يتلا ةالصلا يلصي : ةفئاط تلاقو
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 اهركذ نإ : ةفئاط تلاقو { روث يبأو يعفاشلاو نسحلاو سوواط لوق اذه ، كلذ
 هذهب دتعا ، كلذ دعب اهركذ نإف ، كلت ىلإ داعو هذه كرت سلب و دهشتي نا لبق
 اذإف ، مامالا ءارو الإ اهركذي ملف ، ةالص يسن نم : رمع نبا لاقو & كلت ىلإ داعو
 لاق هبو } ىرخألا ةالصلا دعب يلصي مث ، يسن يتلا ةالصلا لصيلف مامإلا ملس
 طرف وأ { ادمعتم ةالص كرت لجر يف دمحأ لاقو ، دمحأو قاحساو ديعس نب ثيللا
 ناك نإو ، ركاذ اهل وهو © اهدعب ام اهيضقي : لاق ؟ يضقي نأ داراف . هنايسن ي اهيف
 ةالص ركذف { ركذي مل وأ ةالص يف لخد اذإ : يأرلا باحصأ لاقو { ةنس اذكو اذك
 © تئاوفلاب أدبي نأ هيلعف ، تاولص سمخ ىلإ ةدحاو ةالص هتتاف دمت ناك نإو ث ةتئاف

 زخآ ىف ركذي نأ الإ ، ةدساف هتالصف تئاوفلل ركاذ وهو اهتقو يف ةالص ىلص وه نإو
 مث ؤ اهتوف فاخي ناك يتلا هذهب أديي هناف هذه تقو هتاف ةتئافلاب أدب وه نإ ةالص تقو

 دقو . ةالصلا تقو يف ادعاصف اهالص ىتش تئاوف تناك نإو © تئاوفلا يلصي
 تئاوفلا ىضق مث ، تئاوفلا لبق اهتقو لخد يتلاب ادبي ، لخدي مل وأ اهتقو لخد
 . قرف هين اوقرف ام ءيش نيب سيل : ركب وبأ لاق { اهلك هتالص تزاج

 لوق نطاوي ام بسح ىلع هركذ ىرج اهف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاقو

 اذإ هنا ؛ مهلوق يناعم يف يدنع جرخي هنأل ؛ لصفلا اذه يف فالتخالا ين انباحصأ
 يتلا هتالص نم جرخي نا هيلع نكي مل ، ةرضاحلا يف لخدي نأ دعب نم ةتئافلا ركذ
 هنا : مهلوق ضعب نمو 0 ةتئافلا ىلص اهمتأ اذإف { هتالص ىلع ىضمو 0 اهيف لخد

 ادبو اهكرت ةتئافلا ركذ مث 5 هب الإ متت مل ام هيلع يقب ولو ، ةرضاحلا متي مل ام
 ؛ يعمو . توفلا فاخ ولو : مهلوق ضعب يف هلعلو ، ةرضاحلا لبقتسا مث ؤ ةتئافلاب

 © ةرضاحلا تقو ين ةتئافلا ركذو ، ةرضاحلا هتالص متا ولو هنا : ليق ام ضعب يف هنا
 جرخ ىتح ةتئافلا ركذي مل اذإ امأو ، ةرضاحلا يلصي مث { ةتئافلا يلصي نأ هيلع ناك
 اهالص يتلا هتالص كلذ دسفي نا { ىنعم يل عقي الف { اهالص دقو { ةرضاحلا تقو

 لبق ىلص ام عقي ال نا اذه لاقم باضتقا ين كلذ موقي الو ، فورعملا مهلوق ىنعم يف
 نا © ةرضاحلا تقو لخد ىتح ةتئافلا ركذي مل اذإ هنا ينبجعيو ث ةتئافلا يلصي نا

 . هلطبي الو هلمع يف لخد دق هنآل { هرخا وأ تقولا لوا ىف ناك هتالص ىلع يضعي

 يف ةالص يسن نم نا ىلع « ملعلا لهأ عمجا : ركب وب لاق باتكلا نمو -
 5 ىرصبلا نسحلا هيف فلتخا ام الإ رضحلا ةالص هيلع نا ، رفسلا يف اهركذف رضح
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 © يرصبلا نسحلا لاقف رضحلا يف اهركذف { رفسلا يف ةالص يسن نميف اوفلتخاو

 : يأرلا باحصأو ، يروثلا نايفسو سنأ نب كلامو ، نايلس يبأ نب دامحو
 لاق هبو © اهيلصي : يعازوألا لاقو { هيلع تضرف تناك ايك رفسلا ةالص اهيلصي

 نب دمحأ لاقو © يعازوألا لاق ايك : كلام لوقي ليق ناك دقو 5 هلوق رخآ يعفاشلا

 رضحلا يف ةالص يسن نم : لاق هنا ؛ ىرصبلا نسحلا نع انيورو { قاحساو لبنح

 يف اهركذف © رفسلا يف ةالص يسن اذإو { رفسلا ةالص اهلصيلف رفسلا ين اهركذف

 ؛ ةلأسملا هذه يف هلوق فلت : نسحلاو ركب وبأ لاق . رضحلا ةالص اهلصيلف رضحلا

 . يروثلاو كلام لوق هلوق قفاو امدنع سنوي ةياور نم اهانركذ دق انأل

 يف ةالص يسن اذإ هنا : انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق
 هنأ ك رضحلا يف اهتقو توف دعب رفسلا عضوم ين اهركذو 3 اهتقو تاف ىتح رضحلا

 هيلع يقب ناك دقو © رفسلا يف اهركذو رضحلا يف اهيسن نإو © رضحلا ةالص اهيلصي

 نم لاقو } رضحلا ةالص يلصي : لاق نم لاقف رفسلا دح لخدو ث ءيش اهتقو نم

 مث © رفسلا يف اهتقو ىضقناف رفسلا يف ةالص يسن اذإو ى رفسلا ةالص ىلصي : لاق

 اهيسن نإو ث افالتخا كلذ ين ملعأ الو ، رفسلا ةالص اهيلصي هنا } رضحلا يف اهركذ

 اهتقو توف دعب اهركذ مث { اهتاقوا نم تقو هيلعو ، رضحلا يف لخد ىتح « رفسلا ي
 . افالتخا كلذ يف فرعأ الو ، رفسلا ةالص يلصي هنأ ، رفسلا يف وأ ، رضحلا يف

 يف اهركذف ، رهظلا ةالص يسنو ، رصعلا ةالص ىلص نم : يراوحلا وبأ لاق

 دقو ليللا يف اهركذ نإو ث رصعلاو رهظلا يلصي هنا ۔ سمشلا بورغ لبق راهنلا
 © برغملا يسنو { ةمتعلا ةالص ىلص نم كلذكو . رهظلا ىلص ك سمشلا تبرغ

 ىلص حبصأ ام دعب اهركذ نإو ث ةمتعلا مث برغملا ىلص ث ليللا يف اهركذف

 . اهدحو برغملا

 هيلع نا ، هرفس يف اهيسن ةالص ركذ مث ث هدلب ىلإ رفاسملا مدق اذإو : ةلأسم
 يدنع بجوي رظنلاو ، ارصق رفسلا يف اهب بطوخ هنأل ؛ انباحصأ لوق يف ارصق اهلدب
 { اهركذ اذإ اهلعفب رماو اهب بطوخ امتإو © هنايسن لاح ف بطاح ريغ « يسانلا نا

 بحنف اهتقو كلذف «اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» : ةلي يبنلا لوقل
مسقأ » : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ث ماتلا هيلع بجوي رظنلاو ، كلذ يف رظني نا



 ف ةالصلاب بطوخ اولاق مجنأل ؟ مفوصاب هبشأ هانرتخا يذلاو «ىيركذل ةالصلا

 لاقو { امامت اهيلصي هنا مئاق تقولاو 3 همامت عضوم ىلإ اهرخاف رفسلا يف وهو .0 اهتقو

 دح ىلا يهتني ىتح © اهلصي ملف اهب بطوخ دق { ةالص تقو يف جرخ ول : مهرثكأ
 رضحلا يفاهالص ث رفسلا يف تدسف نا امأو { ارصق يلصي هنا مئاق تقولاو ث رفسلا

 قيرط وأ ، نايسنلا قيرط نم اهلعف هيلع بجي هنا قرفلا ام : لئاق لاق نإف © ارصق

 ةالصلا هيلع يبنلا لوقل ، تقولا يف ضرفلا هيلع بجي امنإ يسانلا : هل ليق ؟ داسفلا
 تقولا ين ضرفلا هيلع ناك 0 هتالص هيلع تدسف يذلاو 0 اهتقو كلذف ث مالسلاو

 ٠ لودبملاك الإ نوكي ال لدبلاو ث لدبلا هيلع نأ اهداسفب ملع الف ، هيف ىلص يذلا

 يف بجي ضرف اذهو ، لعفلاب هنع لاز دق ناك ضرفلا نا : ليق دقو . ملعأ هللاو

 . ملعأ هللاو ، دبعتلا قيرط نم تقولا

 قرف نهنيب له : نايسنلاو طلغلاو اطخلا : ديعس يبأل تلق : ةلأسم

 ، نآطخ اطخلاو ، اعيمج اهنم جراخ يدنع نايسنلا : لاق ؟ دحاو نهانعم مأ

 © هناهبشيف © أطخلا كلذكو © نايسنلا هجو نم طلغلا يمس دقو ، ناطلغ طلغلاو

 نا كلذكو { ائطخم نوكيف ، ءىطحش قحلا ةفلاخم هجو نم رمألا ىف اطخلا نوكي دقو

 لجر نع : هتلأسو ، رذع هيف سيلف ث اطلغ ىسنيف قحلا ةفلاخمب هسفن ىلع طلغي
 : لاق ، لبقتسي ام يلصيو .0 اهيلصي ال نا هعسي له 0 اهتقو تاف ىتح ةالص يسن

 ينبجعي الو & كلذ هل ىري اضعب نا بسحاو 0 كلذ هل عسوي ال اضعب نا ؛ يعم

 لشم وهأ هيلع ىمغملاو ، سعانلا كلذكو : هل تلق ، رذع نم الإ { كلذ كرت
 ىمغلملا اماو : ليق هنا يعم ايف يسانلاك يدنعف سعانلا امأ : لاق ؟ اذه يف يسانلا

 ريغ لقعلا بهاذ ناك اذإ ، هيلع ءيش ال هنا ليق دقو ، سعانلاك هنا : ليق دقف هيلع

 . كلذ نيح ىن نادبعتم يسانلاو سعانلاو 0 دبعتم

 دقو © اهركذ مث اهىيسن وأ ةالص نع مان لجر ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 © اهيف فلتح ةرافكلاو فالخ الب 5 هيلع اهتالص : لاق ؟ اهلصي ملف { اهتقو تاف
. ملع ا هلل او





 نوعبرأل او عباسلا بابلا

 ةالصلا ينف فو رعمل ١

 . حبص أ ىتح مونلا هب بهذف ث ةمتعلا ةالص ترضح دقو مان لجر نعو

 نا بحأ بتكف { بوبحم نب دمحم نع اباوج تبتك : رثؤملا وبأ لاق ؟ ةرافك هيلعأ
 مايص فورعمل او افورعم عنصي ‘ تبتكو بحأ ام ىلع ترصو { افورعم عنصي

 .ةئالثن وأ نينيكسم ماعطإ وأ مايأ ةنالث وأ ٠ نيموي

 ؟ افورعم عنصيو يلصيأ © تتاف ىتح اهركذي ملو ةالص يسن نمعو : ةلأسم

 . ةالصلا الإ همزلي الف ؟ هيلع فورعم ال مأ

 امنإ اذهف . حبصأ ىتحاظقيتسي ملف . ليللا رخأ رتوي نأ دارأ نمعو : ةلأسم

 . افورعم عنصي نأ همزلي الو . ماق اذإ رتوي نأ هيلع

 . هيلع ةرافك الو . افورعم عنصيلف هكرت نمف رتول ١ امأو : ةلأسم

 ©، دمع ريغ وأ ، ادمع تاولص هتبهذ لجر نعو ، يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 كلذ يف هيلع ةرافك الف ، أطخ وأ نايسن نم دمع ريغ ىلع هتبهذ يتلا تاولصلا اماف

 مايص افورعم عنصي نأ هيلع نإف ةمتعلا ةالص الإ اهركذ اذإ اهيلصي لدبلا هيلع امنإو

 . ةنالث وأ نينيكسم ماعطإ وأ اٹالث وأ نيموي

--- ٥ ٠ ٢ -_-





 نوعبرأل او نماثلا بابلا

 تت ار افكل ١ ف و ؤ بجت ال امو ةالصل ١ ةر افك هيف بجت ام

 كرتف ةالصلا عمجي رفاسملا ناب : هل ليق لجر نع 0 ميهاربإ ابأ خيشلا انلأسو

 لدبو نيرهش مايص ةرافك هيلع : لاق ؟ همزلي ام هدلب ىلإ عجري ىتح ةالصلا

 ائيش اهيف أرقت الو 0 ةمتعلا يلصت تناكو 0 ةرفاسم ةأرمإ ف اضيأ هنعو ء تاولصلا

 ،اهيلع ةرافك الو ةالصلا لدب الإ اهيلع سيل : لاق ؟ باتكلا ةحتاف ريغ نآرقلا نم

 ةالصلا كرت نم ىلع ةرافكلا امنإ : لاق هنا نايثع نب نايلس نع دجوي : لاقو

 . هنايدب ادمعتم اهكرت اذإ هنع عضوم يفو © ادمعتم

 ؟ دمع ريغ وأ { ادمع تاولص هتبهذ لجر نع ، يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نيرهش مايص 7 ةرافكلاو لدبلا اهيف هيلعف { ادمع اهكرت يتلا ةالصلا نا ملعاف

 ريغ ىلع هتبهذ يتلا تاولصلا امأو { انيكسم نيتس ماعطإ وأ ك تاولصلا كلت عيمجل

 اذإ اهيلصي © لدبلا هيلع امإو ، كلذ ين هيلع ةرافك الف أطخ وأ ، نايسن نم دمع

 انالث وأ نيموي موصي ش افورعم عنصي نا هيلع نإف { ةمتعلا ةالص الإ { اهركذ

 : تلق © تاولص وأ ، ادمعتم ةالص كرت لجر نعو . ةثالث وأ نينيكسم معطي وأ

 هيلع نأ : ليق دق هنا ى يعمف : لاق ؟ ةرافك وأ لدب نم بات اذإ كلذ يف همزلي ام

 ةرافك تاولصلا عيمجل : ليقو ض ةرافك ةالص لكل 0 ةرافكلاو ةالصلا لدب

 ؟ لدب الو ةرافك همزلي الو & كلذ عيمج نع ةبوتلا هيزبت لهو : تلقو . ظيلغتلاب

 يف لاح ىلع ةبوتلا هيزبت : ليق دق هنا ؛ يعمو مهلوق يف دشأ لدبلا نا بسحاف
 . ليق ام ضعب

 ملعو © هتالص هيلع تدسف لجر نع هتلأسو © هللادبع يبا نعو : ةلأسم

-_- ٧ ٠ ٢ -»



 هيلعو ، روذعم ريغ هارآ : لاق ؟ اهتقو تاف ىتح لدبي ملف هتالص تقو ف كلذب

 . ظيلغتلا ةرافك

 مدق وه نإ فاخ ارفسم ماق لجر يف لوقت ام ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 ىلع لفنلا مدقف ث كردأ لفنلا لبق ضرفلا ىلص نإو & سمشلا تقرش لفنلا
 نوكي نأ فاخأ : لاق ؟ ةالصلا متي نأ لبق سمشلا هيلع تقرشف ةرطاخملا

 © تقولا توفي نأ لبق ةالصلا كردي هنا وجري ناك نإ تيأرأ : هل تلق ث اعيضم

 ةرشع موص فورعملا لوقي يذلاف ؟ ةرافكلا يف فالتخالا هقحلي له © لفنلا مدقف

 . يدنع اذكه : لاق ائيش همزلي ال يذلاو . مايأ

 ىرت ام & تالصتم وأ تاقرفتم تاولص كرت نمعو . هللادبع وبأ : ةلأسم

 : نورخا لاقو 5 ةرافك ةالص لكل هيلع نإ : لاق نم لاق دق هنا ملعاف ؟ ةرافك هيلع

 ٠ ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيل : لاق نم لوقب ذخا انأو { ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيل

 . كلذ نم هيلإ بوتيو هللا رفغتسيو

 ةلصتم لوقي الو . ةالص اذكو اذك هيلع نا ىصوأ نمعو : ةلأسم

 يف كتملعا دق ام ىلع وهف ث هنع رفكي نأ ىصوأ نإف ؟ ةرافكلا نم هل ام 0 ةقرفتم الو

 يذلاب كتملعاو & كلذ يف ءاهقفلا فالتخاو & باوجلا نم اهلبق يتلا ةلأسملا هذه

 . ذخا هب انا

 همزلي يذلا ام ةالصلا يف يل لصا : هل تلق ۔ خايشألا باتك نم ۔ : ةلأسم

 بنذلاو بنذلا دعب الإ نوكت ال ةبوقعلاو ةبوقع يه ةرافكلا : لاق ؟ ةرافكلا هيف

 {. ةالصلا ي ةرافكلا مزلت الف اذه ىلع ناك اذإف ى دمعلاب دصاق دعب نم الإ ، عقي ال

 نم نيب فالتخا الب ةرافكلا هب بجت يذلا اذهف © دمعلا ىلع اهكرتب دصاق نم الإ

 . ةالصلا ين ةرافكلا مزلأ

- ٢٠٨ .



 نوعبرأل او عساتلا بابلا

 ةرافكلا ىف

 ، دلبلا رعس ىلع ةرافك هنع قرفي نأ هرمأو © مهارد لجر ىلا ملس نميفو

 كلذ ناك اذإف ، كلذب هرمأو ءارش هنم ىرتشاف 5 هنم هلاتكي نأ ريغ نم كلذ زوجي له

 ام الإ هنم ذخات الو ، كلذ يف يخأ رظناف ، ملعأ هللاو ، كلذ هل زاج © ايهنم قافتاب

 . باوصلاو قحلا قفاو

 ىلع ةالصلا كرت نم هناب هللا همحر _ ديعس يبأ خيشلا نع دجويو : ةلأسم

 لاق . ةرافك ةالص لكل هيلع نا : ايهدحأ ؛ نالوق لهاجتلا ىلع وأ { دمعلا

 نأ : ناث لوقو . (عجرر دايز يبأ نع عومجملا يف كلذ ىنعم تدجو : فيضلل

 نيرهش مايص انهاه ةرافكلاو ث ةدحاو ةرافك تاولصلا نم عيض ام عيمجل هيلع

 هنا : ثلاث لوقو ، كلذ يف ريخم ث انيكسم نيتس ماعطإ وأ ةبقر قتع وأ ، نيعباتتم
 تفصو ام ىلع ةدحاو ةرافك كلذ عيمجل هيلعف © تاعباتتم تاولصلا نم كرت ام

 5 تاولص وأ ةالص كرت مث ةالص وأ { تاولص ىلص مث تاولص كرت نإو ، كل

 يف تاولصلا نم كرت ام هنا : عبار لوقو . اذه ىلع ةيناث ةرافك كلذل اضيا هيلعف

 نع يغب لغاشتلا نم هيف هيلع لخد دق ببسب وأ ركس دقو ركسب & دحاو ىنعم
 كلذ نم عيض امم هيلعف ، كلذ نم قافأ اذإف ، يغبلا كلذ ىلع فوكعلاو 0 ةعاطلا

 دعب هلثم ببس وأ ، ببسلا كلذ ريغل ةالصلا نم عاضأ اذإف { ةدحاو ةرافك ببسلا

 هيلع سيل هنا : سماخ لوقو ث هليبس اذهف . ةيناث ةرافك اضيأ هيلعف { هنم هجورخ

 لغاشل الو لهجل الو & ضرعت ةهاع ريغل ادمعتم ةالصلا كرتي نأ الإ ، ةرافك

 ىوس امو . ةرافكلاو لدبلا هيلع اذه . ادمعتم ةالصلا كرت ىلإ دصقي امثإو ، ببسب

_ ٢٠٩



 وه امنإو ث ةالصلا كرتل دمعتي الف ، لغاشتل وأ لهجب وأ ركسب اهكرت نمف { كلذ
 كرتي نا الإ ز هيلع ةرافك ال هنا : سداس لوقو ث هيلع ةرافك الف عيضت وأ طرفب
 ىلع ةالصلا كرت يف هيلع ةرافك ال هنا : عباس لوقو © اهضرفب رقي وهو ث ةالصلا

 © لاح ىلع ةالصلا كرت ىف هيلع ةرافك ال هنا : نماث لوقو { اهضرفب رقي وهو لاح

 بات اذإ ، هيلع لدب ال هنا دجوي دقو : هريغ لاق . ملعأ هللاو ، لدبلا هيلع امنإو

 هقوقح نم عيض ام هل هللا رفغي نا ىجريو © لدب هيلع نكي مل ، هتاولص نم عيض امم
 . ملعأ هللاو 6 ةبوتلا دنع

 : لاق ؟ تاولص هتبهذ ىتح 7 هايغاف امالغ برض لجرف : هل ليق : ةلأسم
 لاقو 5 ةرافكلاو شرالا هيلع : لاق نم لاقف ، فالتخاب كلذ يف ليق هنا ؛ يدنع
 تقو ىف هبرض ناك نإ : لاق نم لاقو © هيلع ةرافك الو شرالا هيلع : لاق نم
 . . هيلع ةرافك الف تقولا دعب ناك نإو © هيلعف ةالصلا

 لهج نمع هتلأسو ، ۔ خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 : لاق نم لاق ؟ همزلي ام أرقي الو مرحي الو يلصي ناكو ى ةءارقلا وأ مارحالا ةريبكت

 ةرافك الو ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو . ةالصلا لهج اذإ ةرافكلاو لدبلا هيلع

 لوق نم كلذ لكو : هل تلق ى ةرافك الو هيلع لدب ال : لاق نم لاقو 0 هيلع

 ىلع وهف { اهلك ةالصلا لهج ولو { كلذ يف هانعم ناكو 0 معن : لاق ث انباحصأ

 : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق © اهلك ةالصلا لهج ولو ث لاق دق اك هلوق ىنعم

 لهجي ىتح : ليقو . ةالصلا لهج نمك وهف ث ةالصلا دودح نم ادح لهج اذإ

 . ةمات ةعكر

 سملي ناكو {. ءوضولا ضقني ام ةفرعمب الهاج ناك لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ةمات . هتالص نوكت ام . ءوضولا ةداعإ ريغ نم يلصي موقيو رهطتم وهو هجرف

 ملو نيبقثلا سم نإ : لاق ؟ ةرافك الو لدبلا مأ ةرافكلاو لدبلا هيلعو ؟ ةدساف وأ

 . ةرافكلاو لدبلا هيلعف ٠ رهطلا لعي

 . يلصي و مميتي نأ لهجو . ءام دجي ملف © ارفاسم جرخ لجر نعو : ةلأسم

 : فيضم ا لاق . ال : لاق ؟ ةر افك هيلع له ‘ لصو ءاملا دجو ىتح ةالصلا كرتف

_ ٢١٠١ _



 . رفسلا يف هيلع ةرافك الو ، رضحلا يف مميتلا لهج نإ ث ةرافكلا هيلع : ليق دقو
 . ملعأ هللاو

 باتك نم رشع يناثلا ءزجلا متي اهبو 0 (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا)
 . عرشلا نايب

۔ - ٢١١





 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 ققحملا ةملك

 باتك نم رشع يناثلا نيمثلا ءزجلا اذه قيقحت نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىهتنا دق

 ةمالعلا نيدتهملا ةودقو نيملسملا خيش فيلأت عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب

 اهيف كشلاك ةالصلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو ، يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ليلجلا

 مامأ رورملاو ةالصلا عطاوق ماكحأ يفو بنج وهو يلصملا يفو ناصقنلاو ةدايزلاو

 ينو اهيف ساعنلا يفو ىنعم ريغلو ىنعمل اهيف مالكلاو ةالصلا يف ثبعلا يفو يلصملا

 ةالصلا يفو سجن بوثب يلصي نميفو ةالصلا بايث يفو يراعلا ةالصو ةأرملا ةالص

 . كلذ يناعمو هتالص يف سوسوي نميفو مسيربال او يلحلاب

 ديعس نب نايلس نب سيمخ طخب 0 ىلوألا خسن ثالث ىلع هانضرع دقو

 نب زيزع نب دمحم نب حلاص طخب ةيناثلاو ، ه ١٦٢٣٣ ماع اهنم غرف يثراحلا

 كرابم نب انهم نب فيس طخب ةثلاثلاو آ ه ١٠٧٦ ماع اهنم غرف مالسلا دبع
 ىلع هللا ىلصو ارخاو الوأ نيملاعلا بر هلل دمحلاو ه ١٢٥٦ ماع اهنم غرف يدعسلا

 . ملسو هلاو دمح انديس

 يثراحلا ديح نب نابلس نب دمح نب ملاس

ھ ١٤٠٤ ةنس رفص يداح





 ب اوبأل ا بيترت

 : لوألا بابلا

 فارشالا باتك نم ةالصلا يف كشلا يف

 : يناثلا بابلا

 نايسنلاو كشلا ىلع ةالصلا يف ةدايزلا

 : ثلاثلا بابلا

 لعفي فيك ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةعكرلا ىف هنا كش ىذلا ىف

 : عبارلا بابلا

 بنج هنأ وأ ءوضو ريغ ىلع هنأ ىلع ةالصلا يف لخد اذإ يلصملا يف
 ءىضوتم هنأ حص مث اهيف لخد نأ دعب اهمتأ وأ

 : سماخلا بابلا

 هتالص هب عطقي نأ يلصملل زوجي يذلا رذعلا يف

 : سداسلا بابلا

 ببسب ةالصلا عطق زوجي ايف

 : عباسلا بايلا

 ال مأ اهريغ وأ ةالصلل ظقوي نا زوجي له سعانلا يف

_ ٢١٥ _ 

٢٦ 

٢٣ 

٢٧ 

٧٢٩ 

٣١ 

٣٣



 ١ نم اثلا ب ايل :

 رشبلاو باودلا نم تاساجنلاو تارمملا نم ةالصلا عطقي ام

 كلذ ريغو

 : عساتلا بابلا

 عاس الاو ثبعلاو ةالصلا ف لمعلا

 : رشاعلا بابلا

 فارشالا باتك نم ةالصلا ؟ لمعلا

 : رشع ىداحلا بابلا

 ةالص هل لبقت ال نميف

 فارشالا باتك نم كحض وأ ملس وأ ملكت نميف

 . رشع ثلاثلا بابلا

 ةرخآلاو ايندلا رمأ نم ءيشب هتالص ف ركفتي نميف

 : رشع عبارلا بابلا

 هوأتلاو نينألاو راحطلاو ةالصلا ف حنحتتلا

 : رشع سماخلا بابلا

 عنصي فيك هيداني وأ لجر هيلع نذاتسي نميف

 : رشع سداسلا بابلا

 ةالصلا ف ءاكبلا ٢

- ٢١٦ 

٣٥ 

٤٥ 

.٩ 

٦٩ 

٧١ 

٧٥ 

٧٧ 

٨١ 

٨٣



 : رشع عباسلا بابلا

 ةعاخنلا كلذكو لعفي فيكو قاصب وأ طاخم هينعي نميف

 : رشع نماثلا بابلا

 ةالصلا يف ساعنلا ي

 : رشع عساتلا بابلا

 ةالصلا يف هجولا ةيطغت يف

 : نورشعلا بابلا

 رظنلاب ةالصلا ضقني ام

 : نورشعلاو ىداحلا بابلا

 اهدحو ةأرملا ةالص ف

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 فوشكم اهسأرو ةأرملا ةالص ىف

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو نيكرشملاو نايبصلا بايثب ةالصلا يف

 : نورشعلاو عبارلا بابلا
 بوثلا بيرتت يفو بايثلا نم هب ىلصي ايف

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 ةارعلا ةالص يف

 : نورشعلاو سداسلا بابلا

 كلذ ىلع ردقو زجعل وأ رذعل لعفي ملف فصو ىلع ةالصلاب رمأ نميف
 كلذ هابشأو هزجع لدعب

_ ٢١٧١ _ 

٨٥ 

٨٩ 

٩١ 

٩٣ 

٩٥ 

٩٩ 

١٠٩ 

١١١ 

١٢١ 

١٢٥



 ٢٧ ١ : نورشعلاو عباسلا بابلا

 هللادبع يبأ ىلع ضورعم هنا دجوي امبو روصلا يف

 ١٣١ : نورشعلاو نماثلا بابلا

 ةالصلل نوهأ اهيأو ةسجنلا بايثلا زييمت ىف

 ١٣٥ : نورشعلاو عساتلا بابلا

 كلذ ريغ وأ هبوث قارخنا نم ةالصلا يف هتروع ودبت نميف

 ١٤١ : نوثالثلا بابلا
 ةالصلا دارأو اسجن ناك اذإ ناسنالا سابل ىف

 ١٤٣ : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 هربغ دجي مل اذإ سجنلا بوثلا ف ةالصلا

 ١٤٩ : نوثالثلاو ىناثلا بابلا
 بايثلاب ةالصلا

 ١٥١ : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ليذلاو سابللا يف

 ٣ ١ : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 سابللا نم هب مؤي نأ مامالل زوجي امو لمتشملا ةالصب يدترملا ةالص يف

 ريرحلا بايثب ةالصلا يفو

 ١٩ : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 مد هندبو هبوث يفو ىلص نميف

_ ٢١٨ _



 : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 يفو اسجن هندب ناك وأ ةساجن هيف بوثب ىلص اذإ تاولصلا لدب يف

 لدبلا ريخأت

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 اضيأ راججتسالا ف

 . نوثالثلاو نماثلا بابلا

 لعفي فيك هركذ نم جرخي ائيش نأك هتالص يف دجي يذلا يف

 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ىلحلا يف

 : نوعبرأل ١ بابلا

 يلحلاب لاجرلا ةالص يف

 : نوعبرأل او يداحلا بابلا

 يلحلا نم هريغ وأ ساحن وأ رفص وأ ديدح متاخ ف ةالصلا

 : نوعبرأل او يناثلا بابلا

 ةمات ربغ ةالص ىلص وأ ةالص يسن نميف

 : نوعبرأل او ثلاثلا بابلا

 لعفي فيك كلذ ريغ وأ آ ضقن وأ نايسنب تاولص لدب هيلع نميف

 : نوعبرألاو عبارلا بابلا
 هدنعو يلصي نميفو ةالصلا ف باجعال او ءايرل ا هلخدي نميف

 ةدساف اها

١٦٣ 

١٧٥ 

١٧٧ 

١٨١ 

١٨٣ 

١٨٥ 

١٨٧ 

١٩ 

١٥



 ١٩٧ : نوعبرألاو سماخلا بابلا
 ةسوسو وأ لغاشت وأ مونب اهتقو توفي ىتح ةالصلا نع ىناوتي نميف
 كلذ هبشأ ام وأ

 ١٩٩ : نوعبرألاو سداسلا بابلا
 اهنع مان وأ اهكرت وأ ةالص يسن نميف

 ٢٠٥ : نوعبرأل او عباسلا بابلا

 ةالصلا 1 فورعملا

 ٢٠٧ : نوعبرأل او نماثلا بابلا

 تارافكلا ينو بجت ال امو ةالصلاو ةرافك هيف بجت اهف

 : نوعبرألاو عساتلا بابلا
٢٠٩ . . 

 يف ١ ةرافكل

» 1 ٠ ٢ »







 اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب.ص مرقل ١

 نايع ةنطلس ۔ حرطم

ه ١٤٠٤ م ١٩٨٤


