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 ناخ :طلس
 ةفاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

    

 يدنكلا متماربإنبدمتجثراعلا

 رشع عبارلا ءزجلا

رم ١٩٨٤ ۔- ھ١ ٤٤٤





 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 لوألا ب ابلا

 فارمشال ١ باتك نم رتولا ةالص ف

 . سمخ تاولصلا ضئارف نأ ىلع 0 ةي هللا لوسر رابخأ تلد : ركب وبأ لاق

 دقو «رتولا بحي رتو هللا نإ» : لاق ةلي هللا لوسر نأ تبث دقو ؤ عوطت نهاوس امو
 نإف ليللا لوأ نم رتويلف ليللا رخآ ظقيتسي ال نا فاخ نم» : لاق هنا ةي هنع انيور

 نإف ليللا رخآ نم رتويلف ليللا رخآ يف ظقيتسي نأ عمط نمو . طق ليللا رخآ ةءارق

 كلذ نا هلوق لدي ، لضفأ كلذف © ةروظحم : ةخسن ىف «ةظوفحم ليللا رخا ةءارق

 . لضفأ ليللا رخا رتو نا ىلع & لضفأ

 لوأ رتوي قيدصلا ركب وبأ ناكف . بابلا اذه ىف نيلوألا لاعفأ تفلتخا دقو

 3 نسآأ امل ريمع نب رماع كلذ لعفو پماني نأ لبق نافع نب نايثع رتوأو ، ليللا

 رخآ رتويو عفش ىلع ماني باطخلا نب رمع ناكو { جيرج نب عفان نع كلذ يورو
 بحتساو 5 ليللا رخآ نارتوي & دوعسم نب هللادبعو بلاط يبأ نب يلع ناكو 0 ليللا

 لوسر نأ تبث دقو ، يروثلا نايفسو يأرلا باحصأو ، سنا نب كلام كلذ

 فلتخا دقو . «ةدحاوف حبصلا تيشخ اذإف ىنثم ىنثم ليللا ةالص» : لاق ةلي هللا

 انيور نمبو . ةعكر رتولا : لوقي رمع نبا ناكف . رتولا تاعكر ددع يف ملعلا لهأ

تباث نب ديزو كلام نب ديعسو نافع نب نايثع ث ناتعكر رتولا : لاق هنا هنع



 ةشئاعو ريبزلا نباو يرعشألا ىسوم وبأو نايفس يبأ نب ةيواعمو سابع نباو
 ركني ال ةي هللا لوسر باحصأ نم لاجر هعمو . يراقلا ذاعم كلذ لعفو نينمؤملا مأ

 سنا نب كلامو حابر يبأ نب ءاطعو بيسملا نب ديعس لاق هبو ، دحأ مهنم كلذ

 © نيتعكر يلصي : روثوبأ لاقو ، هيوهار نب قاحساو دمحأو يعفاشلاو يعازواألاو

 ؤ كلذ هنع يور نمو & ثالثب رتوي : ةفئاط تلاقو ث ةعكرب رتوي مث ملسي مث

 دوعسم نباو كلام نب سنأو بعك نب ئبأو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع
 نايفس لاقو ، يأرلا باحصأ لاق هبو { زيزعلادبع نب رمعو ةمامأ وبأو سابع نباو

 عستو عبسو سمخو ، ثالثب رتولا بحا انأو ، ثالث ىلإ بجعا : يروثلا

 رتوي نأ ءاش نمو ، عبسب رتوي نأ ءاش نم : يراصنألا بويأ لاق 3 ةرشع ىدحاو

 : سابع نبا لاقو . ةعكرب رتوي نأ ءاش نمو ، ثالثب رتوي نأ ءاش نمو ، سمخب
 . ءاش امب رتوي كلذ نم رثكأ وأ عبس وأ سمخ وأ ةدحاو يه امنإ

 ةشئاع نع انيورو ، سمخ نم يلإ بحأ ثالث : صاقو يبأ نب دعس لاقو

 يرعشألا ىسوم يبأ نع يورو ى رتب ثالثلاو سمخب وأ عبس رتولا : تلاق اهنا
 نم يلإ بحأ عبسو ، ثالث نم يلإ بحا سمخو ةدحاو نم يلإ بحأ ثالث : لاق

 . اهيف فرصني ال تاعكر سمخب رتوي ناك هنا تباث نب ديز نع انيورو ، سمخ

 عستو عبس وأ سمخ وأ ثالث رتولا : لوقي يروثلا نايفس ناك

 ثالثب تئش نإو © ةعكرب ترتوا تئش نإ : لوقي قاحسا ناكو 0 ةرشع ىدحإو

 نإو ، تغرف اذإ نهرخآ يف الإ ملست ال 0 عستبف تئش نإو ، سمخبف تئش نإو
 لهأ فلتخا دقو ث ةعكرب رتولا درفا مث نيتعكر لك يف ملس ةرشع ىدحاب ترتوأ

 نممف ى ةعكرب رتوي ةرخآلا ءاشعلا اهنأك ءيش اهيف سيل ةعكرب رتوي لجرلا يف ملعلا
 © نايفس يبأ نب ةيواعمو كلام نب دعسو نافع نب نايثع كلذ لعف هنا هنع يور

 يرعشألا ىسوم يبأ نع كلذ يورو ث ةيواعم ينعي {، باصأ : سابع نبا لاقو

 ةمشح وبأو لبنح نب دمحأو بيسملا نب ديعس لاق هبو ث ريبزلا نباو رمع نباو
 . كلذ هركي كلام ناكو { يعفاشلا بهذم اذه ىلعو ، بويأ وبأو
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 رتوي مث © نيتعكرب ليللا نم هل ىضق ءاش امب عرملا يلصي نأ بحا : ركب وبأ لاق

 . زئاج وهف ©، ءيش اهيف سيل ةدحاوب رتوأ نإو ث ةدحاوب

 رتولا ةالص توبث لوقلا اذه دهاوش يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ةدحاو نم رتولا نأو ، عفشلل فالخ رتولا نأو 3 رتولا اهنا ىلع 3 قافتالاب
 نا ؛ يعمو . رتولا ماكحأ يناعم توبث يضتقي اذه ىلع ارتو عقو ام وأ . ادعاصف

 سمخب و ثالثبو ةعكرب رتوي ناك هنا { ةي يبنلا نع ىوري ام ىلع يه رابخألا هذه
 ايف ةعكر ةرشع ىدحا نم رثكأب لاق ادحأ نا ملعأ الو ، ىوري ايف ةرشع ىدحا ىلإ

 امأو © رتولا ماكحأ توبث يناعم يف غاسم هلك اذهو { هريغ نع ليق الو © هنع نووري

 ١ ثالث وأ ةدحاو مهعم رتولا نا ث انباحصأ نم لوقلا يناعم هيلع انكردأ ام رادم

 ثالثب رتوأ نمو © ةدرفم يهو لصو الو اهيف لصف الف ةدحاوب رتوأ نمف هولاق امرثكأ
 يلصي : ليق هنا يدنع ايف لصولا ىنعمو & لصو ءاش نمو لصف ءاش نم : ليق دقف

 هنا ؛ لصفلا ىنعمو { هيجوت الو ميلست ريغب ةثلاث ةعكرب اهيلإ يلصي مث { نيتعكر
 نم مهنمو & ديدج هيجوتب لوقي نم مهنم { ةعكرب يتاي مث ملسي مث ، نيتعكرب يلصي
 لالحإ ميلستلا نا ، لوقلا ىنعم توبثل حصأ يدنع لصولاو 0 هيجوت ريغب : لوقي

 ىنعم امهيف تبثيف } دحاو ىنعمب ةلوصوم ىمست ةالص نوكت الف .0 ةالصلا

 رتو انعم يدنع لصفلاب لوقي يذلاو { ةالصلل عطاق ميلستلا نأل 0 ميلستلا

 . ةدحاو ةعكرب

 رمع نبا ناكف { رتولاو عفشلا نيب لصفلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو
 ذاعم بهذم اذهو { هتجاح ضعبب رمأي ىتح 7 رتولا نم نيتعكرلاو ةعكرلا نم ملسي
 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنا نب كلامو ةعيبر يبأ نباو سابع نب هللادبعو يراقلا

 ةعكرلا نيب لصفي ال : لاق هنا يفوكلا نع يكحو 0 روث يبأو هيوهار نباو

 لصفي مل نإو سمخب لصفي : يعازوالا لاقو & ميلستب لاقو ، ميلستب نيتعكرلاو

 يذلا مامالا يف سنا نب كلام لاقو { لوقأ رمع نبا لوقب : ركب وبأ لاق . نسحف

 : كلام لاقو ، هفلاخي الو هفلخ يلصي نأ ملسي ال ، ثالثب ناضمر يف سانلاب رتوي
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 : ةلي يبنلا لوقل ، مهعم رتوأ ملو & تفرصنا رتولا ناك اذإف 3 مهعم يلصأ تنك

 . «هتليل ةيقب هل بتك { فرصني ىتح مامالا عم ماق اذإ لجرلا نا»

 © رتولاو عفشلا نيب لصفلاو 0 رتولا ركذ ىضم دق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 اعفش ةرخآلا ءاشعلا دعب مهتالص نا ث قافتالا هبشي امم انباحصأ لوق يناعم هبشيو

 ةدحاوب وأ ، ثالثب مهعم رتولا ناك رتولا دارأ اذإف ، ميلستلاب كلذ نيب نولصفي

 رتوأ نمو ، كلذف ةدحاوب رتوأ نمف ث رثك وأ لق عافشالا نم ىلص ايع كلذ لوصفم

 لصفي نم مهنمو { هجويو ةدحاولاو نيتنثالا نيب ميلستلاب لصفي نم مهنمف ثالثب

 هب مهنم لمعلاو { مهلوق رثكأ وهو © ثالثلا نيب لصفي ال نم مهنمو { هجوي الو
 علط اذإ» : لاق هناةةيتت يبنلا نع رمع نبا ثيدح يف ركب وبأ لاق ؛ هنمو . يدنع

 نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو هرجفلا لبق اورتوأف رتولاو ليللا ةالص لك بهذ دقف رجفلا

 . رتولا تقو رجفلا عولط ىلإ ةرخآلا ءاشعلا ةالص نيب ام

 دقف رجفلا علط اذإ : ةفئاط تلاقف رجفلا علط ىتح رتوي مل نميف اوفلتخاو

 ، ريبج نب ديعسو يعخنلا ميهاربإو حابر يبأ نب ءاطع لاق كلذك . رتولا تاف

 ةالص نيب ام رتولا : يأرلا باحصأو 3 هيوهار نب قاحساو يروثلا نايفس لاقو

 © نيتالص نيب ام رتولا : لاق هنا دوعسم نبا نع انيورو ث رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا
 نم رمع نبا نع كلذ يورو ث رجفلا عولط دعب رتوأ هنأ سابع نبا نع يورو
 نايلا نب ةفيذحو ءادردلا وبأو تماصلا نب ةدابع ، رجفلا دعب رتوأ هنا يور

 : لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنا نب كلام لاقو 0 نينمؤملا مأ ةشئاعو دوعسم نباو

 { رجفلا عولط دعب يعازوالاو يروثلا نايفس صخرو ث حبصلا لصي مل ام رتوي

 لاقو ، رتوي الف ةادغلا ىلص اذإ يبعشلاو يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربإ لاقو

 : ثلاث لوق هيفو © رجفلا عولط دعب انرتو رثكأ نأ ليوطلا ديمحو يناتسجسلا بويأ
 : لوقي نامعنلا ناكو ے سوواط لوق اذه حبصلا ىلص نإو ث رتولا يلصي نأ وهو

 يلصي نا وهو : عبار لوق هيفو © رتوأ نكي مل اذإ رتولا ىلص نإو 0 رتولا ءاضق هيلع

 دهاجمو سوواطو حابر يبأ نب ءاطع نع لوقلا اذه ، سمشلا تعلط نإو رتولا
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 ، روث وبأو يعازوالا لاق هبو © نايلس يبأ نب دامحو يبعشلاو يرصبلا نسحلاو

 اوفلتخاو ۔ سماخ لوق اذهو { ةلباقلا ىف رتوي : رتولا هتاف نميف ريبج نب ديعس لاقو

 كلذكو & حبصلا يلصي مثرتوي : نسحلا لاقف حبصلا ةالص يف وهو رتولا ركذ نم يف

 فلخ ناك اذإ & كلت دنع لعفي كلذكو ث ةليل رتو يسن ناك اذإ : كلام لاق

 & رتولا هيلعو ، رجفلا ىلص نميف : لاق هنا ، يعفاشلا نع روث وبأ ىكحو 0 مامالا

 اوفلتخاو ، ءاش نإ رتويو دمحمو بوقعي كلذكو : يروثلا لاق هبو 5 ةمات هتالص

 ديعي ال : نامعنلاو يروثلا نايفس لاقف . ءاشعلا ىلص مث ث رتواف ءاشعلا يسن نميف

 ابابحتسا ديعي : ركب وبأ لاق { ديعي : دمحمو بوقعيو كلام لاقو 0 رتولا
 . ليللا يف ماد ام

 نا © قافتالا ىنعم هبشي ام اباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 علط اذإ { هتقو توفي هناو رجفلا عولط ىلا ةرخآلا ءاشعلا ةالص نيب رتولا تقو

 3 نايسن نم وأ رذع نم الإ مون الو ، نايسن ريغ ىلع دعبل هكرت عسي ال هناو ، رجفلا
 تاولصلا رئاسك © رجفلا علطي ىتح رذعل هتالص كرت يف رذعلا نم كلذ هبشي ام وأ

 لثم يف فالتخالا ىنعم ىضم دقو كلذ يف فلتخا دقو & تارضاحلا عم تاتئافلا

 نإف ، رجفلا ةالص توف فخي مل ام رتولا ىلصي هنا : ليق ام طسوا لعلو 0 اذه

 ىنعمل وأ ، ادمعتم كلذل هكرت ولو ا ينبجعي كلذكو ، ةرضاحلا ىلص توفلا فاخ

 & ةرافكلا موزل نم ضئارفلا كرت نه ىلع ام هيلع انباحصأ لوق ضعب يفف 0 ةلاهج
 هبشي امب مهلوق يف مثالا هيلع بجوي قافتالا يناعمو ةرافكلا هيلع ىري ال نم مهنمو
 عم هتداعإو هتالص نم دب الف ، رذع ريغل وأ رذعل هلصي مل اذإو ث ريبكلا ىنعم

 عولط دعي وأ { اهدعب وأ رجفلا ةالص لبق كلذ ناك ث رذع ريغب هكرت نم ةبوتلا

 هيف فالتخالاو هكرت يف صيخرت انباحصأ لوق يف جرخي الو & كلذ دعب وأ سمشلا

 حصأو . نايسن وأ مون نع كلذ لعلف ث هاور يذلا وهف حص نإو ث رجفلا دعب ىلإ

 ىتح يسن اذإ امأف ، رجفلا عولط ىلإ ةرخآلا ءاشعلا ةالص ذنم هنا ، هاكح ام لوقلا

 انباحصأ لوق يف جرخي ملعأ الف 5 اهتقو ءاضقنا لبق اهتقو يف ةرخآلا ءاشعلا لبق رتوأ
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 نإ امأو . تقول اريغ و أ تقول ١ ف مهلوق ىنعمل هتداعإ هيلعو 0 لاح ىلع عقي هرتو نا

 . ليللا فصن باهذ وهو .0 اهتقو تاوف دعب هلعل . ةرخال ا ءاشعلا ةالص لبق لص

 يف ىلص دق هنأل ؛ زئاج هنا : مهلوق ضعب يف جرخيف كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعمف

 للع عقي ال هنا : موق ضعب يفو { هيلع الدب تراصف . يه اهتقو تاف دقو 0 هتقو

 اذإ الدب يه تناكو { هتقو ف عقو اذإ . لوألا لوقلا ينبجعيو 4 لاح

 . اهتقو ىضقنا

 . ةالصلل موقي مث { ماني مث رتوي لجرلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 يلصي مث & ىرخأ ةعكرب ماني نأ لبق اهب رتوأ يتلا ةعكرلا يلصي : ةفئاط تلاقف

 هنع انيور نممو © هيوهار نب قاحسا لوق اذه 3 هتالص رخا يف رتوي مث 0 هل ادب ام

 ورمع نباو صاقو يبأ نب دعسو ، بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نايثع هرتو عفش
 سابع نبا بهذم وهو 0 نيريس نباو نوميم نب ورمعو سابع نباو دوعسم نباو
 لاقو . ةالص رخآ ىف قرف وأ هرتو ضقن اذأ : قاحسا لاقو ، دوعسم نباو

 ركب يبأ نع انيور دقو ث دحأ نع هيورأ ال يأرب هلعف ءيش وه امنإ : رمع نبا

 © حابصلا ىتح اعفش تيلص تظقيتسا نإف 0 رتو نع ماناف انأ امأ : لاق هنا قيدصلا

 ديعس نع يورو 0 ةشئاعو رمع نب رماعو رساي نب رايع نع بهذملا اذه انيورو

 يعخنلا ميهاربإ لاق هبو ، رتولا ضقن ىري ال ةمقلع ناكو ، لوقلا اذه سابع نباو
 . روث وبأو لبنح نب دمحأو يعازوالاو سنا نب كلامو دلخ وبأو

 وحن ىلع ، قافتالا ىنعمب انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 دعب رتوأ اذإ هناو ، هلوق لثم لاق نمو ث هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يكح ام
 كردأ ام لصيو ، لفنلا ةالصل ليللا رخآ ماق ولو هرتو مت ، ليللا لوأ ةرخآلا ءاشعلا

 عفش هنا © لفنلا ةالص يف ليق ام رثكأ اعفش مونلا دعب وأ مونلا لبق رتولا دعب ءاش امو

 مث ث ةرخآلا ءاشعلا ىلص هنا { ديز نب رباج نع يور دقو . راهنلا وأ ليللا يف
 ايحاف هتيب لخد مث «ناتماهدم ) اهيف أرقف © ةدحاو ةعكرب رتوأف هماقم نع ىحنت

 لبق ةلفانلا ةالص رتولا عطقي ال هانعم ى حبصلا ىلإ اهيف مني ملو ث ةلفانلا ةالصب هتليل
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 ناكف . رتولا دعب ةالصلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . مونلا دعب الو مونلا

 نب دمحأ لاقو © ايهعكر ءاش نإ : يعازوالا لاق رتولا دعب نيتعكرلا فرعي ال كلام

 لاق . هيلع قيضي ال نأ وجرأو ، نسح ناسنإ هلعف نإو & هلعفأ ال : لبنح

 . رتولا دعب سلاج وهو 3 نيتعكر ةلي يبنلا نع تباثلاب لوصألاب نأ الإ : ركب وبأ

 ركب وبأ هاور امو ث اذه لثم ىف لوقلا ىضم دق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعمف © لفنلل ةالصلا ىنعمل ىنعم الو & قافتالا ىنعمب تباثلا وهف { ةلي يبنلا نع

 مون ال هنا ، ةرخآلا ءاشعلا ةالص ىنعم ىف ةلي يبنلا نع لوقلا ءاج دقو © رتولا ةالص

 . ةالصلا ىنعم تبثي امم ، كاذل وأ رفاسم وأ لصم الإ & اهدعب رمس الو اهلبق

 ناطلس هسفن نع رسكي نأ ناسنالل بحتسي دقو ث مونلا دعبو مونلا لبق اهقالطاو

 نا » : ىلاعتو كرابت هللا لوق هبشي ام كلذ نمو 0 مونلا دعب ةالصلل موقيو 2 مونلا

 دعب ةالص لك ةئشانلا نا : ليواتلا يف ليقف «اليق موقأو ائطو دشأ يه ليللا ةئشان

 . ةرخآلا ءاشعلا دعب مونلا

 ثالثب رتوي ناك هنا ةت يبنلا نع ثيدحلا ءاج : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 لق » : ةيناثلاو ىلعألا كبر مسا حبس » : ةعكر لوأ ىن أرقي هلعل & تاعكر

 نب دمحأو يروثلا نايفس لاق اذهب 4دحأ هللا وه لق » : ةثلاثلاو هن ورفاكلا اهيأ اي

 ٥ يسفن ةصاخ ىف هتذخا يذلا سنا نبا لاقو { يأرلا باحصأو قاحساو لبنح

 هيف ينغلبي ملف عفشلا امأف 5 رتولا ة كر يف نيتذوعملاو دحأ هنا وه لق » : هب أرقأو

 ىلعألا كبر مسا حبسب : رتولا لبق نيتعكرلا يف أرقي : يعفاشلا لاقو { مولعم ءيش

 لقبو دحأ هللا وه لقب : ةثلاثلا يفو نورفاكلا اهيأ اي لقب : ةيناثلا يفو ، ىلوألا يف

 . سانلا برب ذوعأ لقبو قلفلا برب ذوعأ

 رتولا نا © قافتالا ىنعمب انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 & نآرقلا نم رسيت امو ، تاعكرلا عيمج يف باتكلا ةحتاف هيف أرقيف & ثالث وأ ةعكر

 نع اذه ىوري دق هنأ الإ } ةءارقلا نم لسرملا اهيف ءاجو ، ضئارفلا نم دشأب سيلو

 ةعكرلا يف أرقيف انباحصأ ضعب هيوريو & كلذ لعفي دقو & نسح وهو 7 ةلي يبنلا

-۔١١-۔



 اهيأ اي لق » : ةيناثلاو .4ىلعألا كب مسا حبس » ب و:باتكلا ةتافب رتولا نم ىلوألا
 يف سيل نا لوقلا تباثو :يدحأ هتا وه لق لو يسركلا ةيآب:ةثلاثلا يفو «ن و رفاكلا

 لاق ؛ هنمو . هريغ ىلإ ةءارقلا نم ائيش عونمم الو { ةءارقلا نم ءيش يف ديكأت كلذ

 ثيدحل اذه رهاظب لاقو © ةلحارلا ىلع رتوي ناك هنا ةلي هللا لوسر نع تبث : ركب وبأ

 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنا نب كلامو حابر يبا نب ءاطعو رمع نبا نع

 ميهاربإ لاقو ، سابع نباو بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يورو © روث يبأو

 سأب ال : يروثلا نايفس لاقو ، ضرألاب رتولاو ةضيرفلا نولصي اوناك : يعخنلا

 : لاق هنا ، نامعنلا نع يكحو . يلإ بحأ ضرألاب رتولاف { هتلحار ىلع رتوي نأ
 . ةبادلا ىلع رتوي ال

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

 اهيف مزليو ، ةضيرفلا ةالص زوجت ام ىنعمب الإ 0 اهتالص زوجت الو { اهكرت زوجي ال
 مهنيب ملع أ الو . ةضيرف اها : مهنم لاق نم لاق دقو . ةضيرفل ١ ف مزلي ام

 هل بجوي رذع هل نكي ملو 6 لوزنلا لع ردق نمل ابكار ةالصلا زوجت ال هزا > افالتخا

 { يعم رتولا يف زوجي ال كلذكو 0 يناعملا نم ىنعم وأ فوخ نم & بوكرلا ىتعم

 ةالصلا يلصملا نكمأ اذإ 0 دوعقلاو مايقلا نيب هيف رييختلا زوجي الو { هيف رييخت الو

 ننسلا ف الو . ضئارفلا نم ءيش ف ال لزان هنكمأ اذإ ابكار الو 0 امئاق

 . ةمزاللا ةتباثلا

 نب ءالعلل تلق : ةسواي نب دمحم لاق ۔ باتكلا ريغ نمو ۔ : ةلأسم

 . تاعكر ثالثب اهرثا ىلع رتوأ نأ بحا ةضيرفلا تيلص اذإ ينا : ةفيذح يبأ

 نيتعكرلا نيتاه نا وجرأ : هريغ لاق . نيتعكر عكرت ىتح ةداع كلذ ذختت ال : لاق

 . نيتناحيرلا نايمست

 لوق ربسقتو رتولا ةالص ف رايخلاب لذدمحح نب ديعس مساقلا وبأ لاق : ةلأسم

 ىلص ١ ذإ لصف ءاش نم كلذ ىنعم نا لصنف ءاش نمو لصو ءاش نم هنا نيملسملا

۔ ٢١۔



 ةريبكتب ةثلاثلا لاإ ماقو ٠ ملس ثالثلا نم نيتعكرب لص اذإف & تاعكر ثالث رتولا

 ايف لصفي نأ ريغب تاعكر ثالث رتولا يلصي } لصو ءاش نمو . اهمتأو هيجوت ريغب

 . هيف رظنيو هلوق نم اذه وحنو نهمتي ىتح ميلستب نهنيب

۔ ١٣ -





 نيبو نيتلوألا نيتعكرلا نيب لصفي ناك ۔ هللا همحر ديز نب رباج نا انغلب دقو

 نا & ثيدحلا عفرو بوبحم نب دمحم انثدحو 0 ميلستب رتولا نم ةثلاثلا ةعكرلا

 لخد مث «ناتماهدم » اهيف أرقو ةعكرب رتوأ مث ث ةمتعلا ةالص ىلص ديز نب رباج
 نب ناهلس ىلإ ثيدحلا عفرو ث ةبقع نب حاضولا انثدحو { ةالصلاب هتليل ايحاف تيبلا

 © رتوي مث { ةمتعلا دعب نيتعكر لصيلف ةعكرب رتوي نأ دارأ نم : لاق هنا { نايثع

 نأ ، ثيدحلا ي انيلإ عفرو ، تاعكر ثالثب رتويلف { ةمتعلا دعب ائيش لصي مل نمو

 سمخب رتوي مهضعبو & تاعكر ثالثب رتوي مهضعب ناك . ةلي هللا لوسر باحصأ
 ثالث نولصي مث ؤ ةمتعلا دعب نيتعكر نولصي مهنا مهنع بسحن ىذلاف ، تاعكر

 نمف . ثيداحألا هذه تءاج دقو . ملعأ هللاو { رتولا يهو ث نيتعكرلا دعب تاعكر

 . لضفأ وهف ثالثب رتوأ نمو ث زئاج وهف ةعكرب رتوأ

 © حبصأ ىتح ظقيتسي ملو { ليللا رخآ ماق اذإ رتوي نأ دارأ نمعو : ةلأسم

 . افورعم عنصي نأ همزلي الو 0 ماق اذإ رتوي نأ هيلع امنإ اذهف

 اممر ةلي يبنلا نا رمع نبا نع ةياورلا يفو - دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم
 . ةلحارلا ىلع رتوأ

 املف رتولا لصوي هنأ ىلع مرحأ اذإ يلصملاف : هل تلق هريغ نمو۔ : ةلأسم

۔ ٥١_۔



 ؟ كلذ هل له ث ةعكر رتولا يلصيو { ملسيو لصفي نأ هل ادب ىلوألا تايحتلا ىضق

 يتلا هتين ىلع يضميو ، كلذ هل سيل : ليقو ، كلذ هل : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق

 تايحتلا ىضق الف ، لصفي هنا ىلع مرحأ نإف : هل تلق . هل زوجي امم اهيلع مرحأ

 ينبجعيو {، فالتخالا يف ءاوس هنا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ هل له © لصوي نأ هل ادب

 ةينلاو © يلإ بحأ لضفالاب يتأي هب لاق نإف ، لضفأ ناك اذإ { اذه هل نوكي نأ

 ىضق الف ، رتولا ريغل ةلفان يلصي هنا ىلع مرحأ نإف : هل تلق . رتولل ةدحاو

 & نيتعكرلا لعجيو © ميلست الب يتاي موقيو ث رتولا ىلإ هلوحي نأ هل ادب تايحتلا

 . كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ كلذ هل له . رتولل ةعكرلاو

 نب ىسوم لاقف ث رتولا يف انباحصأ فلتخاو دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلاسم

 رئاسك ةضيرف يه : بوبحم نب دمحم لاقو & ةبجاوب سيلو 5 ةنس اهنا : يلع
 3 ءاش نإ عضوملا ريغ يف اهركذت { ةجح مهنم دحاو لكلو & تاضرتفملا تاولصلا

 نوكي دق بجاولاو { ديكأتلا نم اهيف ال ضرفب سيلو . اهبوجو بجوي رظنلاو
 3 ريدقتلاو عطقلا ؛ ةغللا يف هانعم ضرفلا نأل & ضرف ريغ نوكي دقو ، اضرف

 نمل ةقفنلا ردق هنا كلذب داري ، لثملا رهمو ث ةقفنلا مكاحلا ضرف : مهلوق ىلإ ىرت الأ

 . ملع أ هللاو & كلذب مكحل ١ عطق ىأ ٥ لثملا رهم ضرفو 0 هل اهب مكح

 اذإف : ىلاعت هللا لوق اذه ىلع لدي &، لعفلل موزللا وهف بوجولا امأو
 ، ابجاو راص نكلو ، ضرفب كلذ سيلو «اومعطاو اهنم اولكف اهبونج تبجو
 هنأ ديعس يبأ قيرط نم ةي يبنلا نع يور ام ث هلعف بجاو رتولا نأ ىلع لديو
 تماق دق ةلدأ الولو & ظقيتسا وأ ، ركذ اذإ رتويلف هيسن وأ رتولا نع مان نم» : لاق

 ، هلعفب رمأ دقو ، بوجولا ىلع هرماوأ نأل ؛ كلذب انلقل ، ضرف ريغ هنا انل
 { ةرخآلا ءاشعلا دعب الإ هلعف بجي الو & ضئارفلا رئاسك امولعم اتقو هل لعجي ملو

 فلتخا دقو . ماعأ هللاو ةعامج ىلصي الو & تاولصلا عباوت نم هنا ىلع كلذ لدف

 © ةدحاو ةميلستو دحاو مارحإب اثالث ىلصي : مهضعب لاقف رتولا ةالص ىف انباحصأ

 لوقلا اذه بحاص ريخو ، نيتميلستو دحاو مارحإب اثالث ىلصي : نورخا لاقو

۔ ٦١۔-



 3 نيتعكر دعب ةدحاو رتولا : نورخا لاقو ، لصف ءاش نإو لصو ءاش نإ : لاقف

 ةدحاولا لعف نيب ريح يلصملاو & ثالثلاو ةدحاولا ةزاجإ يدنع بجوي رظنلاو

 لصف هنع لقن دق ةلي يبنلا نأل ؛ ةنسلا قفاو دقف كلذ نم لعف امو ، ثالثلاو

 اهيأ اي لق » و «ىلعألا كبر مسا حبس » ب رتوأ هناو & ثالثلاو ةدحاولا

 يورو 0 تاعكر ثالثب رتوا هنا ىلع لدي اذهف «دحأ هنا وه لق » و «ن و رفاكلا

 ةدحاوب رتواف حبصلا تفخ اذإف ىنثم ىنثم ليللا ةالص» : لاق هنا ةي يبنلا نع

 مل ام هب رمأ ام لعف دقف ث ةغللا قيرط يف هعقوأ نمف ث ةغللا يف درفلا يه 7 رتولاو

 نأل ؛ رفسلاو رضحلا يف & ثالثلا لعف راتخي هنا الإ ؛ عامجالا نع كلذب جرخي

 ىلإ برقأ ثالثلا لعفو { ةعكرلا ةقشم لقث ىلع هتقشم لقثل رفوأ هيلع عقي باوثلا
 اذإ» : لاق ةي يبنلا نع ةياورلا يفو ، سانلا نيب فالتخالا نم يلصملا هب جرخي ام

 امأو ، هريغو دوعسم نبا ةياور يف راجحا ةثالثب رمجتسا دقو «رتوأف ترمجتسا
 دق هنا معزف © فرحأ ةثالث هل ناك اذإ ، دحاو رجحب رايجتسالا زوجف يعفاشلا

 رتو هللا نأ ربخلا يفو ، رتولا وه يذلا مسالاب ىتاو { ددعلا نم ىنعملا لمعتسا

 . «اوديزت الو ارتو اولحتكا» : هباحصال هنذإ يف 5 ةلت يبنلا نع يور امو & ميرك

 تاعكر ثالثب : مهضعب لاقف رتولا ددع يف انباحصأ فلتخا ؛ باتكلا نمو

 لضفلا ةدايزل انيلإ بحأ ثالثو ةزئاج ةدحاو : مهضعب لاقو } رضحلاو رفسلا يف

 ثالث : مهضعب لاقف . نيلوق ىلع ثالثلاب لاق نم فلتخاو ، لمعلا ةدايزب

 رظنلاو { ميلستب نهنيب لصفي تاعكر ثالث نورخآ لاقو ، نهنيب لصفي ال تاعكر

 يور امل ، رفسلاو رضحلا يف نهنيب لصف ريغ نم & ثالثلاب لاق نم لوق يدنع ديؤي
 ةيناثلا ةعكرلا يفو «ىلعألا كبر مسا حبس » رتولا يف أرقي ناك هنا ةلي يبنلا نع

 هيلع هنع دري ملو «دحأ هللا وه لق » ب ةثلاثلا ةعكرلا يفو «ن و رفاكلا اهيأ اي لق ج ب

 هنا رمع نبا قيرط نم ةللَيهنع يور دقو & تملع ايف نهنيب لصف هنا 0 مالسلا

 يذلا ربخلا اذهو «ةعكرب رتواف حبصلا تسسحا اذإف ىنثم ىنثم ليللا ةالص» : لاق

 ؛ ةدرفم نوكت نأ لمتحي { مهريغو انباحصأ نم ةدحاولا ةعكرلاب لاق نم هب قلعت

۔ ١٧



 يتأت يهو © ةءاجفلا نم اجفي نأ يلصملا فاخ اذإ ، اطرش هيف نال 3 حبصلا لجال

 مساف ، طرشلا دوجو عم هل ةجح الف 5 ةدحاولا زاوجب جتحا نمو ، حبصلا ةتغب

 نم جراخ ريغف ةدحاوب ىتأ نمو ، ثالثلاو ةدحاولا ىلع عقي 0 رتولا طرشلا

 . قيفوتلا هللابو ، اطايتحا رثكأ انلق يذلاف ، فالتخالا

 روهظ ىلع ىلصت ال ، ضئارفلا تاولص ىلع سانلا عمجا ۔ باتكلا نمو

 يف باودلا روهظ ىلع ىلصت لفاونلاو © ةرورضلا لاح ىف الإ 0 ةرئاس يهو باودلا
 لعف دقو ، زجعلاو ةردقلا لاح يف زئاج كلذ لك ، ضرألا ىلعو { اهريسم لاح

 لقن ايك . ةلفان ةالصل هتباد نع لزن هنا انملع ايف دحأ هنع لقنتي ملو كلذ ةلي يبنلا

 كلذب جتحاف © رتولا ةالصل لزن هنا يورو ، ةضيرفلا ةالصل كرتي ناك هنا ، هنع

 نب دمحم ناكو . ضئارفلا مكح يف اهمكح لخد اذإ ي رتولا ضرف بجوأ نم

 نم ائيش كرت نم مزلي ام & ديعولا نم هكرات مزليو ث رتولا ضرفب لوقي نمم ، بوبحم
 تسيلو { اهلعف ىلع دكؤي . ةنس هدنع ناكف ، ىلع نب ىسوم امأو ، ةالصلا ضئارف

 اهالصو . ةلحارلا ىلع رتولا ىلص ةلي يبنلا نا ، هل ةجحلاو © هدنع اهلعف ضورف
 هلعف نم اذه لدف ، ةلحارلا ىلع ةضيرف ىلص هنا هنع لقني ملو ، اضيا ضرألا ىلع

 نم لوق ىلإ بهذ نمم جتحم جتحا نإف ، ضئارفلا مكح يف اهجرخأ دق هنا ىلع
 ركذو «مكتاولص ىلإ ةالص مكداز هللا نا» : ةليلي يبنلا لاق امل : لاقف } اهضرف بجوأ

 ضرف اهنأ تملع ، ةمكح اهمكح ىف ةدايزلا تناكو ث رتولا ةصق هيف يذلا ثيدحلا

 عوكر نم تاولصو .‘ نيديعلا ةالص هللا انداز دق : هل ليق & .بجاو اهلعف ناو

 نم همالك ولخي ال ةلي يبنلا لاق نإف ، اضرف نكت ملو رجفلا يتعكرو ، ىحضلا
 تركنا ايف { ةدئافلا اهنا انملع ث ةطقللا هذهل رتولا صخ املف 0 هنع هبني ىنعمو ةدئاف

 دقل » : هركذ لج هللا لوق ىنعم نوكي نا ركنت امو ، اهضرف انفرعت اهتدئاف نوكت نأ
 © مكيلع داز ىنعمب مكداز هلوقف { مكيلع يأ ةنسح ةوسأ ها لوسر يف مكل ناك

 قيرط نم هظفل زاجم ىلع لدي ليلد انل ماق اذإ سيلو © ليواتلا باب يف طلغ اذه ليق

 فالخب انل وه امتإ ةغللا ةقيقحو 0 اهتقيقحو ةغللا بجوم نع لودعلا بجو ةغللا

۔- ٨١_۔



 نم هنا ىلع لد ةرخآلا ءاشعلا دعب الإ هانعم زجي مل امل رتولا نإف اضيأو 0 انيلع وه ام

 . ملعأ هللاو & تقوب روظحم ضرفب سيلو © ةالصلا عباوت

 يلع يه ثالث» : لاق ةي يبنلا نع ليقو رباج يبأ باتك نم ۔ : ةلأسم

 قحل دقف ؛ رتولا اماف «كاوسلاو رتولاو ليللا مايق عوطت مكل نهو ةضيرف
 ةسداس ةالصب مكل هللا متخ» : لاق رخآ ثيدح يف ةلت يبنلا نع ليقو ، ضكئارفلاب

 . كاوس ريغب ةريثك تاولص نم لضفأ © كاوسب ةالص : ليقو «رتولا يهو

 : سابع نبا لاقف ةعكرب رتوي ناك ةيواعم نا انغلبو _ رفعج نبا باتك نمو

 ديزي الف اذه فرع اذإ امأ ، (هل ما ال)۔ ةخسن ۔ يفو ؟ اذه فرع نيأ نم هحيو

 رتوي نأ يغبنيف هيلع ضقتنا وأ هيف كش مث اثالث رتولا ىلص نمو ؛ هنمو . ةعكر ىلع

 نع ظفحي هنا : لاق نم لاقو 0 هأزجأ تقولا يف ةدحاوب رتوأ نإف ك ثالثب

 ةعكرب رتوي نأ هتين لوح مث ، تاعكر ثالثب رتويل ماق نميف ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ

 نأ ىلع رتولا يف لخد اذإ بحاو {& كلذ نم يسفن ىفو 0 هل زئاج كلذ نا ، ةدحاو

 ىف الإ { ةعامج رتولا نولصي انفالسأ رأ ملو ، كلذ ىلع متيف ةدحاو وأ اثالث هيلصي

 هعم رتولا ىلص نمي يلصي ناك 0 عفان نب هللادبع نع انغلب دقو ، ناضمر رهش
 . ناضمر رهش ريغ يف ةكم قيرط ىيف © ةعامج

 رتولا ةالصو ةمتعلا ةالص نعو ۔ هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو ۔ : ةلأسم

 لهو : تلق ؟ ةمتعلا ةالصو رتولا نيب ايف نايلصت نيتعكرب امهنيب رتوي له : تلق

 ةالص لبق نيتعكرلاو برغملاو ، رهظلا دعب نيتعكرلاب رمؤي ايك هب رومأملا ليبس اهليبس
 نأ © راثآلا ضعب يف اندجو ام ىلع انعم ايه ، معنف ؟ كلذك كلذ سيل وأ © رجفلا

 { رهظلا ةالص دعب ناتعكرو ث رجفلا ةالص لبق ناتعكر ةدودعملا ةنسلا ةالصلا

 نلف هظح نع بغر نمو ، ةرخالا ءاشعلا دعب ناتعكرو برغملا ةالص دعب ناتعكرو
 نمو 0 ديزي الو هكلم نم صقني ال ‘ ديبعلا ةعاط نع ينغ هللاو { هسفن الإ رضي

 سانلا ىرأ الو ، ةنس اهنا لاقف ث ةمتعلا ةالص دعب نيتعكرلا يف تركذو هباوج

 ىلعف { مايقلا نولصي امنإو ، ةنسلا كرت يغبني الو ، ناضمر رهش يف اهنولصي
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 نيتعكر وا مايقلا تيلص اذإف ، ناضمر رهش يف مايقلاو ةنس ايه ، معنف تفصو ام

 . ةنسلا عيضي ملو كلذل أزجأو ةنسلاب ىتا دقف . مايقلا نم

 نم : لاق ۔ هللا همحر هللادبع يبأ نعو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 رتولا ىلصو بات نإف { ايهب ندي مل اذإ باتتسي هنإف ؛ ناتخلاو رتولا ةالص كرت

 رتولا كرت نم : لاقو © هيلع ىلصي الو { رفاك وهف ايهب ندي مل نإ لتق الإو ؛ نتتخاو

 - هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو ث ةالصلا ةرافك لثم هيلع هترافكف . حبصأ ىتح

 لاق ؛ هريغ نمو & ناورم يبأ نع تظفح كلذكو { ةرافك رتولا يف همزلت مل : لاق

 هيلعو ، ناتخلاو رتولا كرت يف لتق هيلع سيلو رفكم هكرت : حبسملا نب دمحم
 ؛ هنمو . ةبوقعلاو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف تانايدلا لهأ نم كرت نمو & تابوقعلا

 ةحتافب نهلك نهيف أرقي تاعكر ثالث وهو © حبصلا ىلإ ةمتعلا دعب رتولا ةالصو

 ةياو يدحأ هنا وه لق » ةرخآلا ةعكرلا ىفو .نارقلا نم هللا ردق امو ، باتكلا

 8 لصو ءاش نمف . نسح زئاج كلذ لك دحأ هللا وه لق » مث اهريغ وأ .يسركلا
 ىلصو ملسو نيتعكر ىلص ءاش نمو ، تاعكر ثالث ىلص ءاش نمو & لصف ءاش نمو
 ةدحاو ةعكر رتولا ث ةمتعلا دعب ىلصو نيتعكر لصي مل نمو © ةدحاو ةعكر رتولا

 . رذع هيف رمأ وأ لغش وأ رفس وأ ضرم نم الإ ؛ كلذ هل يغبني الو ، هيلع ضقن ال

 . مهل زئاج كلذ نأ هباحصا يريل © ةعكرب رتوأ هللا همحر ديز نب رباج نا انغلبو
 نمو ةدحاو عمج نمرتو نا : ليق دقو & حبصا ىتح ىلص مث ؤ زجاعلا رتو اذه لاقو

 رهش يف ةعامج رتولا امنإ : لاق اريشب نا حبسملا نب دمحم لاق . ساب الف اثالث ىلص

 { ةعكرب رتوي نأ لجرلا دارأ اذإ : لاقو : ةيواعم وبأ لاق ؛ هريغ نمو ، ناضمر

 دعب هل سيلو تاعكر ثالث لصيلف ةين هل نكت مل نإف 0 مارحإالا لبق هتين مقيلف

 : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو . ةدحاو ةعكر ىلإ هتين لوحي نأ ةالصلا يف لوخدلا

 نم لاقو ث ةعكر ىلصي نأ هلف تاعكر ثالث ةين ىلع ةالصلا يف لخد نكي مل ام

 لخد نإ : لاق نم لاقو . ةعكر يلصي نأ هل نإف ، ثالثلا ةين ىلع لخد ولو : لاق

 مل ةعكر ةين ىلع لخد نإو & تاعكر ثالث الإ يلصي نأ هل سيلف ، ثالثلا ةين ىلع
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 لوحتلا هل نا : لاق نم لاقو ث هيلع لخد ام الإ هل سيلو 0 اثالث ىلصي نأ هل نكي

 لاقو ، رخآلا ىلإ لوحتي نأ هلف ، نيهجولا دحأ ىلع لخد ولو ، اعيمج نيهجولا ي
 ىلع لخد نإو 0 ثالثلا ىلإ لوحتي نأ هل ناك 0 ةعكرلا ةين ىلع لخد نإ : لاق نم

 اذه ىلع عمجلاو رصقلا كلذكو ش ةعكرلا ىلإ لوحتي نأ هل نكي مل د ثالثلا ةين

 لكب ةالصلا هيف زوجي يذلا هجولا ىلع ديعلا ةالص كلذكو 0 هيف ليق دق هجولا

 ةينلا ىلع ةالصلا : لاق نم لاقف . هيلع ةينلا دقع يف فلتخا دقف { ازئاج ناك ام

 ةالصلا يف هغارف لبق نم دارأ ام ىلإ لوحتلا هل زئاج لصألا : لاق نم لاقو 0 ةينبم

 . كلذ نم زوجي ام ىلع

 مأ الإ ؛ ةرخآلا ةعكرلا يف أرقي ملو ث رتولا ىلص لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع نوكي ال نأ وجرأ : لاق ؟ رتولا ةداعإ هيلع ىرت له . انامز كلذ لعف باتكلا

 . هللا ءاش نإ ةداعإ

 بويأ وبأ ينربخأ ۔ هللا همحر _ ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ لاق : ةلأسم

 : تلاق اهنأ هللا همحر ۔ ةديبع يبأ ةأرما رفعج مأ نع ۔ هللا همحر ۔ بويأ نب لئاو

 لاق © نايفس وبأ لاق ، ةعكرب الإ رتوي هرأ ملف ، ةرم ريغ رفسلا يف ةديبع ابأ تبحص

 رتولا امأو ؛ هريغ نمو . ةعكرب رتوف برغملاو ءاشعلا عمج نم ۔ هللا ايهمحر عيبرلا

 . هيلع ةرافك الو افورعم لعفيلف هكرت نمف

 ةالص تقو ىضم ىتح ادمعتم رتولا ةالص كرت نم : هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 : تلق . انيكسم نيتس ماعطإ وأ { نيعباتتم نيرهش مايص ةرافك نم هئربت ايف ، رتولا

 ءىزتجي لهو : تلق . رجفلا عولط ىلإ : لاق ؟ ىتم ىلإ رتولا ةالص ءاضقناو
 : لاق ؟ ةلفان ايهنيب نكي مل اذإ هيجوت ريغب ةرخآلاءاشعلا دعب رتولا ىلص اذإ لجرلا

 ايسان لعف نإف : تلق . هيجوت هلو ةبجاو ةضيرف رتولا نأل ؛ هيجوتلا نم دب ال
 . ضقنلا هيلع ىراف ادمعتم امأو . اسأب هيلع ىرأ الف ايسان امأ : لاق ؟ ادمعتم وأ
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 ثلاثلا بابلا

 رجفل يتعكر ينف

 اهتقو : لاق ؟ال مأ هيزبي له ، رجفلا عولط لبق رجفلا يتعكر ىلص نمو

 دعب نيتعكرلا ىلص اذإ : بوبحم نب دمحم لاق : رثؤملا وبأ لاق . رجفلا عولط دعب
 عكري ملو ، رجفلا ةالص يلصي نأ دارأ اذإ هاتزجأ رتوي ملو مني مل مث ، ليللا فصن

 رهش ىف نوموقي اوناك ، يلع نب ىسوم نأ حاضولا نب دايز ينثدحو ث ايهريغ ائيش
 رجفنا اذإ مهمايق نوعطقي . ملعأ هللاف ، رجفلا ةالص تقو رضحي ىتح ناضمر

 ريغ ائيش نوعكري الو 0 ةادغلا ةالص نولصي مث ، حبصلا عولط لبق مأ ، حبصلا

 لبق ليللا يف نيتعكر عكر اذإ هنا لوقي يذلاو 5 ةعامج اهنولصي اوناك يتلا ةالصلا

 عولط دعب نيتعكر عكر نإو ، ىزتجا كلذ هعوكرب ةادغلا ةالص ىلص مث ، حبصلا
 ناك اذإف { انيلإ بحأ وهف ضرتفملا ءوضلا لبق عطاسلا ضيبألا وهو ، لوألا حبصلا

 © عوكرلا نم انيلإ بحأ تقولا لوأ يف ةالصلا لجعيف 0 حبصلا علط مث عكر دق

 . ةالصلا لبق نيتعكر حبصلا علط اذإ عكريلف ليللا يف عكري مل نم ناو

 دجسملا لخد رمع نب هللادبع نأ ثيدحلا يف يلإ عفر : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 سمشلا تقرشأ املف © ةالصلا يف لخدف عكر نكي ملو ث رجفلا ةالص تقو لبق

 . رجفلا ةالص لبق نيتللا نيتعكرلا عكر

 رجفلا ةالصب اورقسا ام ريخب يتما لازت ال» : لاق ةلي يبنلا نعو : ةلأسم
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 رخآ ىلإ رصعلا رخؤي يلع نب نسحلا ناك : ليقو «موجنلا كابتشا لبق برغملا اولصو
 عولط لبق كبر دمحب حبسو » : هلوقو { اهلاوز سمشلا كولدو ، تقولا
 ناكو ، كبر رمأب لص ينعي & سمشلا عولط لبق ، رجفلا ةالص ينعي هسمللا

 لعقإلو : باتكلا ةحتافب ىلوألا ةعكرلا يف ارقي ، رجفلا عولط لبق نيتعكرلا يلصي
 معن» : ةليل وقيو دحأ هللا وه لقو : باتكلا ةحتافب ةيناثلاو هن و رفاكلا اهيأ اي

 © اذه ليق دق : هريغ لاق «نارقلا عبرك ىرخألاو نآرقلا ثلثك ايهادحا ناتروسلا

 . رجفلا عولط لبق اهتقو نا : لاق نم لاقو

 يفو «موجنلا رابداو » : ىلاعتو كرابت هلوق رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم

 لبق اهتقو ث رجفلا ةالص لبق نيتعكرلا ينعي : ليق (دوجسلا رابداو) ةخسن

 . رجفلا عولط

 رجفلا اتعكر» : لاق ةلي يبنلا نأ ، ديعس نب دمحم ديعس وبأ ىورو : ةلأسم

 . «اهيف امو ايندلا نم ريخ

 : لاق ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم ۔ : ةلأسم

 رهاظب : ةفئاط تلاقف . هيف اوفلتخاو «ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ»

 دعب ةالصلا ىلع رمي ناك هنا رمع نبا نع انيورو ث ةريره يبأ لوق اذه ثيدحلا

 نب ديعس كلذ هركو .ث اعبرأ حبصلا ىلص يأ كلذ لعف : رمع نبا لاقو © ةماقالا

 نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق هبو 5 ريبزلا نب ةورعو نيريس نباو ريبج

 يور . يلصي مامالاو { اهيلصي نأ ةحابإ وهو : ناث لوق هيفو ، روث وبأو هيوهار

 لخد 0 كلذ لعف هنا ، رمع نبا نع يور دقو 0 كلذ لعف هنا دوعسم نبا نع

 ىلإ جرخ مث ، نيتعكر ىلصف ةصفح تيب لخدف 0 ةالصلا يف سانلاو دجسملا
 نب دامحو دهاجمو ىرصبلا نسحلاو لوحكمو قورسم بهذم اذهو © ىلصف دجسملا

 نأ لبق اجراخ عكريلف © ةعكرلاب مامالا هتوفي نأ فخي مل نإ : كلام لاقو ، نايلس

 نب ديعسو يعازوألا لاقو ث مامالا عم لخديلف ةعكرلا تاوف فاخ نإ {، لخدي

 { ةريخألا ةعكرلل كردم كنا تعمط ام دجسملا ةيحان ىف ايهعكرت نا : زيزعلادبع
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 هيزجي : نامعنلا لاقو ، سانلا عم لخداف ، ةريخألا نم تيشخ نإو

 . يعازوألا لوق

 هنا ةياورلاو ، اذه نم وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 ىف رجفلا يتعكر الإ : ليقو { ةبوتكملا الإ } دجسملا يف ةالصلا تميقأ اذإ ةالص ال

 ريغ يفو ، عنملا ىنعمب دجسملا يف انباحصأ دنع اذه ليوأت جرخيو ، ثيدحلا ضعب

 مامالاو يلصملا ىتأ اذإ هنا : موق نم جرخيو ث ةعامجلا كردل دصقلا ىنعمب دجسملا

 ءيش هتوفي الو ، لضفأ ةعايجلا ةالص يف لوخدلا نا لوقي اضعي نا ث ةالصلا يف

 يتعكر لدبيو © اهبوجوو اهضرف عضومل ةعامجلا ةالص يف لخديو . هيلإ بحأ اهنم
 كرديو ث ةالصلا هل زوبت ثيح ايهعكري نأ اجر اذإ هنا : مهلوق ضعب يفو © رجفلا

 يف لخدي مث { ايهعكريف بجاولا ىنعم هتوفي الو ، اعيمج نيتعكرلا مامالا عم
 ملعأ الو اهعكريلف { ةعكرب كردي نأ اجرو هتتاف ولو : لاق نم لاقو 0 ةعامجلا
 نأ ، اعيمج نيتعكرلاب ةعامجلا توف فاخ اذإ هنا ، هب نورمأي ام ىنعم ىف افالتخا

 ىنعم هبشي امب : مهلوق ىنعم يف جرخيو ، نيتعكرلا رخؤيو ةعامجلا ةالص ىيف لخدي
 ةالصب ةالصلا زوبحت ال ثيح نم دجسملا ىف نيتعكرلا يلصي نأ زوجي هنا © قافتالا

 ىف امأو 0 هبناج ىف وأ ، دجسملا مدقم يف فوفصلا تلصتا اذإ وه ثيح . مامالا

 نم لاقف ، فوفصلا تلصتا اذإ مامالا ةالصب ةالصلا زوبت ثيحو { دجسملا رخؤم
 لثم ىف زوجي الو 0 اهرخؤم ىف ةريبكلا دجاسملا لثم ىف الإ ؛ كلذ زوجي ال : لاق

 © ةعايجلاو مامالا نع يلصملا حاسفنا ىنعم يدنع جرخي اذهو ث ةريغصلا دجاسلملا

 دجسملا يف هيلع هعنم لخدي ايك ، ريبكلا دجسملا يف يلصملا ىلع كلذ عنم لخديف

 يلصملا حاسفنال ريبكلا دجسملا يف ىنعملا جرخي امنإ هنأ { عنملا ىنعم تبث اذإ 2 ريغصلا

 اذه ريغ ىنعم هل تبثي الو ، لوقلا رهاظ ىنعم ىف اذهو 0 ةعايجلاو مامالا نع

 ريبكلا دجسملا ذخاي ىتح فوفصلا لصتت نأ زوجي دقف . اذكه ناك اذإو & يدنع

 . ريغصلا دجسملا رخؤم نم فوفصلا تبرق ايك ، هرخؤم نم برقي وأ 3 هلك

 ىلع انعمس . ةرافك الب ايهب رمؤيف رجفلا اتعكر امأو رفعج نبا باتك نمو
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 مالك ايهدعب نوكي ال نأ ، حبصلا رجفنا اذإ ايهعكر نل بحتسيو . ايهكرات

 : هريغ لاق . سأب الف ملكت نإف ، رجفلا ةالص ىلصت ىتح ةالص الو { هللا ركذب الإ

 . سأب الف ، سعني نأ الب يقلتسي نأو ، رجفلا يتعكر دعب ملكتي نأ ساب ال

 ةالص لبق نيتعكر ىلص رجفلا علط اذإ ناك ةلي يبنلا نأ ليقو (عجر)

 ةعكرلا يفو «نو رفاكلا اهيأ اي لق و : باتكلا ةحتافب ىلوألا ةعكرلا ىف أرقي رجفلا

 : لاق هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو .يدحأ هلا وه لق » و : باتكلا ةحتافب ةرخآلا

 { رجفلا علط اذإ اهتاولص تقو : لاق نم لاقو { باتكلا ةحتاف دعب لعف اذإ كلذكو

 نمف ث رجفلا ةالص ىلإ ليللا نم ريخألا فصنلا لخدي ذنم اهتقو : لاق نم لاقو

 ىفتكا دقف 0 رجفلا ةالص ترضح ىتح ةالص ىف ناك اذإ فصنلا كلذ يف اهالص

 هنا ؛ يعمف حبصلا لبق كلذ زيجي يذلا : هريغ لاق . ذخان يأرلا اذهبو { كلذب

 دعب ناك اذإ ، كلذ وني مل ولو { هأزجأ فصنلا دعب نيتعكر ىلص اذإ : هيف ليق

 . رجفلا يتعكرل كلذ يوني ىتح ليق هنا ؛ يعمو 7 رتولا
 3 هريغ نمو . اهتداعإ هيلعف { ايهعكر نأ دعب سعنف مان نإو (عجر)

 رجفلا عولط دعب ايهعكر اذإ امأو ، رجفلا عولط لبق ايهعكر اذإ كلذو : لاق

 . رجفلا ةالص لبق ايهدعب سعن ولو ث هيلع ةداعإ الف

 © سعنف اعجطضم اهديعي مان اذإ اهديعي : ليق دق هنا ؛ يعم : لاقو

 هيلع يمغأ ولو 0 ايل ةداعإ ايهيف ملعأ ال ثادحألا نم ايهريغ امأو ، عماج وأ

 . اعجطضم سعان ريغ وهو . ةبانجلا هتباصأ وأ

 نيتعكرلا ديعيأ { ةلفان كلذ دعب عكر داع مث ؛ رجفلا يتعكر عكر لجر نعو

 ليللا فصن يف تناك اذإ نيتعكرلا نع يزجت ةلفانلا كلتف تفصو ام ىلعف ؟ال مأ

 . كلذ دعب رتوي وأ مني مل ام ، رخؤملا

 كلذ وني ملو ث ةلفان هطسوأ وأ هرخآ ىف ليللا يف ىلص نمع هتلأسو : ةلأسم

 لوأ امأف : لاق ؟ وني مل مأ ىون ، رجفلا يتعكرل كلذ هيزبي لهف ، رجفلا يتعكرل

 { هأزجأ هدارأ نإ : ليق دقف ليللا رخآ يف امأو ، لاح يف ازئاج هملعأ الف ليللا

۔ ٦٢۔



 سعن نإ هيزجي هنا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق . حبصلا دعب الإ هيزبجي ال : ليقو

 حبصلا لعب امأف : لاق ؟ هساعن هرضي الو كلذ هيرح له © هدعب وأ حبصلا لبق

 نإو ث ديعي ليق دقف سفنف مان نإف حبصلا ةالص لبق امأو © هساعن يدنع هرضي الف

 . ليللا رخآ يف حبصلا يتعكر كلذب دارأ دق ناك اذإ هيزبجي نا وجراف مئانريغ سعن

 ليللا نم ىقابو . ليللا رخآ رجفلا يتعكر عكري لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هرضت مل لعف نإف ، لعفي ال : لاق ؟رجفلا علطي نأ ىلإ لفتني نأ هل له ٠ ريثك

 علطي نأ الإ ؛ ايهعكري ال نأ بحأ : لاق ؟ كيلإ بحأ ايف : تلق . ائيش هتالص
 نأ هل نكي مل ث ايهنم غرف اذإ ام تقو يف رجفلا لبق ليللا يف وأ رجفلا

 . كلذ دعب لفتني

 نم هنأ ، هنع هتلأس امم هللا هظفح ىلاعسلا دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ لاق

 عكر نإف ، حبصلا لبق امأو ] رظتني مث رجفلا عكري نأ هب ىلوأف رجفلا ةالص ىلإ ىتأ

 اذه دعب رجفلا يتعكر لعجي : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو . كلذ هلف رظتنا نإو هأزجأ

 . ةضيرفلا ةالص يلي امم هلك

 ف رجفلا ةالص توف فاخ نمو ۔رقعج نب دمحم باتك نمو ۔ : ةلأسم

 سمشلا تعلط اذإف & سمشلا علطت ىتح ايهعوكر رخأو ةعامجلا يف ىلص ةعايجلا

 ةالص ف ةعكر كردي نأ اجر نإ : لاق نم لاقو . دارأ ثيح وأ . هناكم ف اهالص

 . يلإ بحأ يأرلا اذهو ، كردأ ام لصيلف ةعامجلا يف لخدي مث { اهلصيلف ةعايجلا

 نم ىلوألا ةعكرلا مامالا عم كردي نأ اجر اذإ : حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم

 نإو ح ىلا بحأ وهو © ةعاجملا ف لخدي مث { رجفلا يتعكر عكريلف {. ةادغلا ةالص

 نمو ؛ هنمو . ةعامج ةضيرفلا : لخديو { نيتعكرلا عديف ىلوألا ةعكرلا توف فاخ

 . عكري ىتح هورظتنا نإف { ايهعكري نأ لبق ةالصلا تميقاو مامالا وه ناك

 { سمشلا علطت نأ ىلإ نيتعكرلا رخأو مهب ىلص نإو . يلإ بحأ وهف & ساب الف
 اهتالص زوجت ال . رجفلا اتعكر كلذكو ؛ هنمو . اضيأ اداسف كلذ ف رصبأ الف

 دقف . عساو ريبك دجسم نم فرط ف نوكي نأ الإ ؟ يلصي ٹيح مامالا فلخ

۔ ٢٧ _۔



 مث © دجسملا لوأ ف يلصي مامالاو . يلصملا كلانه |اےهعكري نأ اوزاجأ

 . هتالص يف لخدي

 مامال زوجي لهو : تلق نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم ؛ هربغ نمو

 ؟رجفلا يتعكر ةنسلا عكري ملو ، ةضيرفلا مهب يلصي رفسا دقو ءاج اذإ ك دجسملا
 ةالص لبق عكر اذإ ملكتي نأ هل زوجي لهو & توفلا فاخ اذإ زئاج كلذ نا ليق دقف

 . ميرحت الب هرك نم ضعب كلذ هرك دقو 5 زئاج كلذ { معنف ؟ ةضيرفلا

 يف ةالصلا تميقا اذإ هللا همحر ديعس وبأ لاق ؛ هريغ نمو (عجر)

 يتعكر ةالص الإ ، ثيدحلا ضعب يف دجويو 0 مامالا عم الإ ةالص الف ، دجسملا

 اذإ» : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق رخآ عضوم يفو ، رجفلا

 هنا : لاق نم لاقف ملعلا لهأ فلتخا مث رجفلا يتعكر الإ ةالص الف ةالصلا تميقا

 نأ هل لضفا : لاق نم لاقو . مامالا عم لخدو ىلوألا ةعكرلا كردي نأ اجر اذإ

 لاق هنا بسحأو . ىلوألا توف فاخ ولو . ةرخآلا ةعكرلا كردي نأ اجر اذإ اهيلصي

 ناك نم : ليق دقو . ةياورلا رهاظ ىلع امهلصيلف ةالصلا توف فاخ ولو : لاق نم

 . دارأ نإ رصعلا ةالص دعب ايهلدبيلف ، رجفلا يتعكر ةالص لدب هيلع

۔ ٢٨ ۔



 عبارلا بابلا

 عوط ةلا ةلص عاج

 ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر» : لاق هنا ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 تلاقف ؟ هتتاف نم رجفلا يتعكر هيف يضقي يذلا تقولا ىف اوفلتخاو «اهيف امو

 سوواطو حابر يبأ نب ءاطع لوق اذه ، رجفلا عولط دعب ايهعكري : ةفئاط

 كلذ لعف ، سمشلا عولط دعب ايهيضقي نأ وهو ، ناث لوق هيفو ، جيرج يبأ نباو
 احبص اهاضق ءاش نإ : سنا نب كلام لاقو ، دمحم نب مساقلا لاق هبو ، رمع نبا

 دعب ايهيضقي لاق نممو . لاوزلا دعب ايهيضقي الو ايهكرت ءاش نإو ث راهنلا فصن ىلإ
 3 هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألا : سمشلا عولط

 . سمشلا تعفترا اذإ ايهاضق دارأ نا { يأرلا باحصأو روث وبأ كلذ نسحتساف

 عولط دعب اياضق نإو } طوحأ حبصلا ىلص اذإ ايهيضقي : ركب وبأ لاق
 . هيزحي سمشلا

 © رجفلا يتعكر كرت نم هنا انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 علطت ىتح اهيلصي ال هنا { رجفلا ىلص ىتح بابسألا نم ببس وأ رذع ىنعمب
 لاوز ىلإ مويلا كلذ يف ايهتقوو ء سمشلا عولط دعب اهيلصي مث ، رسمشلا

 : مهلوق يف جرخيو . ساب الف كلذ دعب ايهرخأ نإو & بحتسي ايف اذهو ، سمشلا
 افالتخا ملعأ ملو ث لباق نم رجفلا ةالص دعبو ، رصعلا ةالص دعب ايلدبي نأ هل نا

 يف مهل ملعأ الو { مويلا كلذ رجفلا ةالص دعب اهيلصي ال اولاقو { اذه يف مهلوق نم

۔ _٢٩



 يف زاج اذإ { مويلا كلذ رجفلا ةالص دعب ايهتالص نع كلذ عنم يل نيبي ىنعم اذه

 . ملعأ هللاو ،} رصعلا دعب وأ { مويلا كلذ ريغ

 تملط ىتح حبصلا ةالص يسن نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو
 يعفاشلا ناكو { ةبوتكملاب أدبي : كلام لاقف ؟ رجفلا يتعكر ءاضق دارأو ، سمشلا

 ٠ حبصلا ةالص ىلص نإ : نامعنلا لاقو . سمشلا تعلط نإو ايهعكري نا ىري

 © رتولا ةلزنمب كلذ سيلو { هيلع ءاضق الف { ايهركذ مث © رجفلا يتعكر لصي ملو
 © ةلي يبنلا نع تباثلل حبصلا يلصي مث © ايهأدبي : ركب وبأ لاق . بوقعي لاق هبو

 . حبصلا ةالص نع اومان موي كلذ لعف هنا

 { الدب هلك راص دقف . رجفلا ةالص تقو تاف اذإ هنا ؛ انعم : ديعس وبأ لاق

 ىف هب أدبي ناك امب أدبي نأ © ىنعملاو مكحلا رهاظ يف رمألا ىلوأف © رذع نع ناك اذإف

 © نيتعكرلا عكر مث ، ةضيرفلا ىلص نإو ث ةضيرفلا لبق ناتعكرلا ايهو { تقولا

 ىنعم يف اهتقو ىف اهلك ةضيرفلا ىلص ول هنألو ؛ هلك لدب هنأل ؛ ازئاج كلذ ناك

 رمؤي الو ىلص دق هنا ، قافتالا ىنعم يف جرخي ، نيتعكرلا لصي ملو { رايتخإلا

 يلصي مث ، رجفلا يتعكر عكري نأ انعم رمؤيو ، تقولا دعب الو تقولا يف كلذب

 جرخي هناف ، ةضيرفلا توف فاخي نأ الإ { ةالصلا تقو يفو ، توفلا دنع ةضيرفلا

 نيتعكرلاب ايهنع لغتشي الو { اهتقو يف ةضيرفلا يلصي هنأ ، قافتالا ىنعمب يدنع
 . كلذب اهتوف فاخ اذإ اهلبق

 هحبسف » : ىلاعت هللا لوقب موق قلعتو ۔ دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 ربدت ال موجنلا نا : اولاقف ، لضفأ حبصلا ةالص ريخات نأ ىلع «موجنلا رابداو

 ، رجفلا يتعكر ىلع ثحلا اهب ديرأ ةيآلا هذه : مهضعب لاقو ث ليللا رخآ الإ

 ةالص دعب رجفلا يتعكر ركذ نمو ث ملعأ هللاو ضرفلا يتعكر لبق ايهلعفب رومأملاو

 { انيفلاخخ ضعب دنع ناك اذإو © لفاونلا ةالص زاوج تقو ىلإ ايهعاضق رخأ ، رصعلا

 ىف لعفلا نم زاوجلا ىف دعبأ رجفلا اتعكرف { هلعف زوجي ال تقولا كلذ ىف رتولا نا

 زاوج هجو فرعأ ملو © ايل تقولا كلذ انباحصأ ضعب زوج دقو ، تقولا كلذ

۔ ٣٠



 . قيفوتلا هللابو ، مهلوق

 اتعكر اه : لاق :«موجنلا رابداو هحبسف ل : لجو زع هللا لاق : ةلأسم

 . برغملا ةالص اتعكر ايه : لاقو دوجسلا رابداو هحبسف » : لاقو . رجفلا

 ىف ةضيرف يلصي نأ لجرلا دارأ اذإ : ۔ هللا همحر _ ديعس وبأ لاقو : ةلاسم

 لوق ىف هنا & ناضمر رهش مايق وأ ةلفان يلصي مامالاو ، فصلا فلخ دجسللا

 ضرفلاو ، ضرفلا دسفي ال لفنلا : لاقو © ةمات هتالص نا مهراثآ ىفو ." انباحصأ

 . لفنلا دسفي

 رهش يف مايقلا ةالص ىف لخد نم كلذكو : هل تلق ديعس يبأ نع : ةلأسم

 عفشلا يف ةريبكتب ماقو ، ملسو مامإلا ىحتو ىلوألا هتتافو { ةيناثلا ةعكرلا يف ناضمر

 © ةعكرلا كلت نم هتاف ام يضقي نا لجرلا اذهل له ث ةالصلا يف لخذو ث رخؤملا

 اهرخؤي نأ هل لهف : هل تلق . يدنع اذكه : لاق ؟ كلذ هرضي الو 5 مامالا قحليو

 لمعي نأ كلذ هل سيل ؛ لاق ؟ هيف مامالا عموه لخديو ى عفشلا مامالا يضقي ىتح

 . اهيف لخد دق يتلا ةالصلا يف همامتإ هيلع بجو دق ام ريغ ي

 رظني تفتليو { ليللا رخآ ناضمر رهش يف مايقلا يلصي لجر نعو : ةلأسم

 ىلعف ث ةلبقلا ىلإ لبقي دوعيو ، قرشملا ىلإ ههجو لوحيو ث ملس اذإ حبصلا
 نإو ث هيجوتلا ادتبا ، قرشملا ىلإ ههجو عيمج ناكو . ةلبقلاب ربدأ اذإف تفصو ام

 ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . هيجوت هيلع نكي مل { ةلبقلاب ربدي ملو فرحي وه امأ ناك

 . (ةالصلا يف عرشلا نايب نم سداسلا ءزجلا نم

۔ -_ ٣١





 سم اخا ب ايل ١

 ةوالتل ا ة دذدحس ىف

 ةيأ عمست ، ضئاحلا يف سانلا فلتخا ، دمحم يبأ خيشلا عماج نمو

 {. تدجس ترهط اذإ : نورخآ لاقو & دجست نأ اهيلع : مهضعب لاقف ؟ ةدجسلا

 بللا لديو ، رظنلا هبجوي يذلا وه اذهو ، كلذ ىن اهيلع دوجس ال : انباحصأ لاقو

 ؛ ةالصلا نم ةعونمم اهنأو ، اهيلع ةالص ال ضئاحلا نا ك تعمجا ةمألا نأل .0 هيلع

 نأ ىلوأ ةدجسلاف & ضيحلا ةلعل اهنع ةالصلا ضرف لطب اذإف . اهضيح لجأل

 امأف ، رهاطلا ىلع هباجا يف فلتحم نارقلا دوجس سفن نإف اضيأو © اهيلع بجت ال

 5 روهط ريغب زوجت ال ةالصلاو © ةالص دوجسلا ذإ © اهدوجسل ىنعم الف ضئاحلا

 ضئاحلا ثدحو ء ثدحلا لاوزب بجي امنإ رهطلا ذإ ، رهطلا ىلإ ضئاحلل ليبس الو

 بجوملاو { دوجوم اهضيحو 0 ةرهطتم ءاملاب ضئاحلا نوكت نأ لاحمو ث هلاحب مئاق

 . ليلد ىلإ جاتحم ، اضيأ ضيحلا نم رهطتلا دعب اهلاح يف دوجسلا اهيلع

 تسيلو © اهب لومعم ةنس ةدجسلاو ۔ رفعج نيبا عماج نمو ۔ & باتكلا نمو
 ةالص ىف اهعاتسال تصناف 0 هيلع تأرق وأ اهأرق نمل مزال اهدوجسو © ةضيرفب

 اهأرق اذأ ، ةالصلا ىف وهو دجسيف اهل ءىراقلا امأو { ةالص ريغ وأ ةلفان وأ ةضيرف

 ، دجس اذإ ةالصلا دوجس حيبست لثمي اهيف حبسيو 0 ةريبكتب هسأر عفريو ث ةريبكتب

 & دجس اذإ مامالاو { مامإ ريغ وأ ناك امامإ & سأب الف هدمحب و هللا ناحبس لاق نإف

 ةءارق دنع يسن اذإ يلصملا نأ 3 راثآلا ضعب يفو ث هعم ةالصلا يف هفلخ نيذلا دجس

۔ ٣٣ ۔



 دجسي نا ةالصلا يف وهو 5 دعب نم ركذ ىتح هتالص يف ىضمو 3 دجسي نأ ةدجسلا
 . كلذ ىف رظنتف . ملس اذإ مهولا يتدجس دجسيو 0 ركذ ثيح

 لاق ، متي ىتح دجسي مل ركذ مث 3 ايسان اهزواج اذإ { ليق دقو : هريغ لاق

 رثألا ءاجو ؛ هريغ نمو . دوجسلا هيلع . هيلإ عمتسا نم ىلعو : حبسملا نب دمحم

 : لاق نم لاقف { اهدجسي نأ يسنف يلصملا اهأرق اذإ { ةدجسلا يف ملعلا لهأ نع

 يف دح ةلزنمب يهو 0 هتالص تدسف ادمعتم وأ . ًايسان ةضيرفلا ةالص ىف اهكرت اذإ

 دسفت مل ايسان اهكرت نإو ، هتالص تدسف ادماع اهكرت نإ : لاق نم لاقو { ةالصلا

 دسفت ال : لاق نم لاقو ، مهولل دجسي مث ، ملس اذإ اهدجسيو . هتالص

 3 هيلع مهو ال : لاق نم لاقو ، مهولل دجسيو 0 ايسان وأ ادماع اهكرت { هتالص

 . ءاوس كلذ يف ءاسنلاو لاجرلاو ، دوجسلا كرت يف ، ءاوس كلذ يف متؤملاو مامالاو

 ه هفلخ يلصي نم ضعب اهعمسف ةالصلا يف مامالا اهأرق اذاف : تلق ؛ هريغ نمو

 يف سيل مأ ٠ كلذ ىف هوعبتيو هدوجسل اودجسي نأ مهيلع له { عمسي مل مهضعبو

 اعبت اهودجسي نأ نيمتؤملا عيمج ىلع نا ؛ يدنع : لاق ؟ اهوعمس نيذلا ىلع الإ كلذ

 مهتاولص دسفي ضعبف { فالتخإ مهتاولص يف يدنع ناك اولعفي مل نإف { مامالل

 . مهيلع ضقن الو اؤاسأ دق : لوقي ضعبو

۔ ٣٤ ۔



 سد اسل ١ بابل ١

 ةالصلا ىف ةدجسلا ةيا ةءارق يف

 دجس املف ، هتءارق رخا ةدجسلا تناكف 3 ةالصلا ةروس أرق لجر نعو

 مث 5 ائيش أرقي نأ بحاف ؟ ائيش ةدجسلا دعب أرقي نأ ريغ نم اعكار رخي له { لأس

 ضعب لاق : يراوحلا وبأ لاق . تاياو ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي مث © عكري

 . ذخان هبو أزجأ عكرو ائيش أرقي مل نإ : ءاهقفلا

 مامالا أرقف مامالا هقبس دقو ، ةالصلا يف لخد نم نعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 هجوي موقي مث ، دجسي : لاق ؟ ال مأ دجسيأ ، لخادلا مرحي نأ لبق © ةدجسلا

 اهريدتسم وأ ةلبقلا لبقتسم ههجو ناك ثيح ةدجسلا دجسي نأ زوجي : لاق . مرحيف

 اضعب نأل { ةلبقلا ىلإ اهدوجسب رمؤي هنا الإ ؛ زئاج هنا كلذكو ، اليهس وأ اسعن وأ

 اذا ، ةرخآلا ةلأسملا هذه يف يدنع اذهو ث ةالصلا يف زوبت يه ذإ ، ةالصلاب اههبشي

 . ةالصلا يف اونوكي مل

 ىف وهو . هريغ نم اهعمس نم امأو - رقعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 ، اهعمس ىتح اهل تصنا ناك نإ نكلو . ةالصلا يف دجسي نأ ىرأ الف ث ةالصلا

 ىضق اذإ ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو . هتالص ىضق اذإ دجسي نأ يلإ بحأ ايف
 هتالص نع كلذب لغتشاو اهعاهسال غرفي ناك نإو (عجر) دجسو.اهأرقو هتالص

 تئرق نمو ؛ هنمو . هتالص نع هتلغش نإ ، هتالص ضقن هيلع نما الف تصناو

_۔٣٥ -



 . دجسيلف هعضو اذإف 5 هعنم وأ هنكمي ملو { اهل تصناف { المح لماح وهو هيلع

 ناك اذإ ليق دقو . هسأرب ناك ثيح اموأ الماح ناك نإ ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . ارهاط الإ دجسي الو } دجس رهطت اذإف ، رهاط ريغ

 تصناف ةدجسلا أرقف { أرقي لجرو ، رم الجر نأ ول : لئاو لاقو : ةلأسم

 ههجو ناك ثيح ءىمويلف يشمي رام وهو تصنا اذإ : لاقف 0 اهأرقف { أرقي وهو اهيلإ
 عجري مث { دجسيلف يشمي وهو { اهعمس اذإ ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو 0 ايشام

 . ةلبقلل دجسيو 0 موقيو

 زب دمحم لاق ، هريغ نمو . رهاط ريغ ناك ولو & دجسي ليق دقو (عجر)

 ةءارق رضح نمو (عجر) دجسيلف أضوت اذإف ، رهاط ريغ وهو اهعمس نم : حبسملا
 { اهيلإ تصنأ زم ىلع دوجسلا امنإو { هيلع دوجس الف اهعمسي نأ لفغو {. ةدجسلا

 3 اهلبق هسأر عفرو . اهلبق دجس ةأرمإ نم ةدجسلا ةءارق لجرلا عمس اذإ لاقو

 دجسي : ليق دقو :: لاق ، هريغ نمو . لعف فيك اسأب هيلع ىرأ الو { اهب متي الو
 . دجسيو وه اهأرقي : لاق نم لاقو ث ةأرملا نم ةدجسلا ةءارقل

 اضيأ ةدجسلا يف

 اهنادجسي ث ءوضو ريغ ىلع ايهو { ةأرملاو لجرلا اهعمسي ةدجسلا نع لئسو
 ىف : تلق . اهادجس ةالصلا ءوضو اضوت اذإ : لاق ؟ ءوضو ىلع انوكي ىتح مأ

 مهيلع سيلو & دوجسلا مهل زوب ثيح رهاط عضوم يف : لاق ؟ ءاش ثيحو دجسملا
 © ةدجسلا أرقف يشمي وهو نآرقلا أرق الجر نأ ول : اولاقو ، دجسملا ىلإ اوبهذي نأ

 دوجسلل اموأ ةدجسلا عمس اذإ { هسأر ىلع لمحي يذلا لايحلا كلذكو . أموأ

 هسبحمي الو & تفتلي نأ هنكمي نأ الإ ؛ معن : لاق ؟ ههجو ناك ثيح : تلق . هسأرب

 هسأر عفريو . ةريبكتب مرحيف : تلق . ةلبقلا ىلإ ههجو فرصيلف هتجاح نع كلذ

 نأ هنكمأ نإ هنا الإ ؛ ال : لاق ؟ ميلستلا هيلع له : تلق . معن : لاق ؟ ةريبكتب

۔ - ٣٦



 مهللا كناحبس : لاق ، ادجاس ناك نإ دوجسلا نم هسأر عفرو 3 أموأ اذإ لوقي

 اعوط تدجس كل 3 مهللا كناحبس ، كدمحبو مهللا كناحبس تنأ الإ هلا ال

 يل رفغاف { ةفق دمحم كيبن ةنسو كتنسل اعابتاو كباتكب اقيدصتو كب اناميإ اهرك ال

 . هيلع سأب الف ائيش لقي مل نإو { انيلإ بحأ وهف ، يدوجس لبقاو

 نأ هيلع له 0 يشمي وهو ث ةدجسلا أرق اذإ ءىراقلا لجرلا نعو : ةلأسم

 نم لاقو } دجسي نأ هيلع : لاق نم لاق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ههجو ناك ثيح دجسي

 : هل تلق . دجسي نأ هلمح عضو اذإ لامحلا مزلي ليق هنا ؛ يعمو . ءىموي : لاق

 : لاق ؟ مئاق وهو رادجلا ىلع هتهبج عضي نأ هيزبي له ث رادج همامأ ناك اذإف

 ءاقلت همامأ رادجلا ىف هدوجس امأو 5 رادجلا ضرع ىلع دجسي نأ هيزبحي هنا ؛ يعم

 ؟ ةنس مأ ةضيرف ةدجسلل دوجسلاف : تلق . يدنع هيزبجي الف مئاق وهو & ههجو

 . ةنس اهنا ؛ يعم : لاق

 عمسي لجرلا نا ؛ لئاو نع ىسيع يبأ نع ةبقع نب حاضولا ظفح : ةلأسم
 ههجو ناك ثيح هسأرب ءعىموي : لاق . لمح هسأر ىلعو ةدجسلا

 رفكيا ، ادمعتم اهدجسي ملف { ةدجسلا أرق نمع ةيواعم ابأ تلأسو : ةلأسم

 نم يه سيل نكلو ؛ ىلب : لاق ؟ ةنس يه سيلفأ : تلق . ال : لاق ؟ كلذب

 امل ادرو ث اهب ةنايد نم اهكرت نوكي نأ الإ ؛ رفك نهكرت نم يتلا & تابجاولا ننسلا

 . كرش ريغ رفك لب : لاق ؟ كرش رفك رفكي : تلق . ةلي يبنلا نع ءاج

 نم دجسي نأ هيلع له { اهدجسي ملف 3 ةدجسلا أرق لجر نعو : ةلأسم
 ةدجسلا أرقي نأ دحأ عسي له : تلقو . ةنسلا نم اهنأل ٤ كلذ هل بحأ ينإف ؟ دعب

 مل هكرت نإف ، دوجسلا كرتي نأ كلذ هل بحأ ال ينإف ؟ اهدجسي ال مث ، اهعمسي وأ

 . ملعأ هللاو { ارفاك همسأ

 ىف ناك لجر ىف ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نعو ۔ باتكلا نمو ۔ : ةلأسم

 دجسو . ايسان عكرف اهدجسي نأ داراف . ةدجسلا اهيف ةروس أرقف 5 ةالصلا

۔_٣٧۔



 : لاق . هتالص لمكأ ىتح ىلصو 3 ةروسلا نم غلب ثيح نم عجرف ماق مث نيتدجس

 ةءارقلا ةعكرلا نم يقب دقف © ةمات ةعكر هتالص يف دزي مل هنأل ؛ ضقن ىلإ هب غلبأ ام

 ىزتجا نإ : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . ةدجسلا ةءارقل يتلا ةدجسلا وأ

 ةعكر دازو كلذ لمهأ نإو ث ةالصلا يف ةعكر هتزجأ 3 دوجسلاو عوكرلا كلذب
 . هتالص تضقنتنا 0 ةثلاث

 اذإ ى اهدسفي ةالصلا ي اهتدايز نإ اولاق يتلا ةدايزلاو : تلق (عجر)

 دوجس الف ، اهضعب ةدجسلا نم أرق نمو © معن : لاق ؟ اهتءارقب ةمات ةعكر تناك

 . كلذ ناك دق دارأ هلعل © لعفي دق : لاق ءاهقفلا ضعب نعو ، اهمتي ىتح هيلع

 هركيو ث هيلع ضقن الف © دوجسلا لاحل ةالصلا ىف اهتءارق كرتل دمعت نمو ؛ هنمو

 كلذ ضقني الف ، ادمع دجسي ملو 0 ةالصلا يف ةدجسلا ارق نمو ، اهمحقي نأ

 . اضيأ هتالص

 ةدجسلا ةءارق دنع دوجس بنجلاو ضئاحلا ىلع سيلو ؛ هنمو : ةلأسم

 ؛ هريغ نمو . اهدجستلف تلسغ اذإف ، مدلا نم ترهط دق ضئاحلا نوكت نأ الإ

 ضئاحلا ىلع : لاق نم لاق كلذكو . ةدجسلا هيلعف بنجلا لسغ اذإ ليق دقو : لاق

 . ترهط اذإ ةدجسلا

 اهيلع سيل : لاق . ةدجسلا عمست ضئاحلا ف 6 ميهاربإ نع دامح : ةلأسم

 نم اهيلع بجوأ يهو “ ةضورفملا ةالصلا يضقت ال اهنأل ؛ ترهط اذإ اهيضقت ن أ

 . دسأ لوق وهو ٠ ةفينح يبأ لوق وهو © ةدجسلا

 ةعقرلا نم هترصتخا ام اذه : فيضملا لاق ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم۔ : ةلأسم

 . رقصلا نب نازع اهنع لئس يتلا عاقرلا نم ةرشع ةسماخلا

 روضح موق هعمو ةدجسلا أرق نمع رقصلا نب نازع ةيواعم ابأ تلأس : ةلأسم

 مهنم دحاو لك دجسي وأ عفريو ث موقلاب دجسيأ ، دجسم ريغ و أ ۔ دجسم يف
 : لاق ؟ اهأرق ىذلا لبق هسأر ءاش نم مهنم عفريو . مهنم ءاش نم ليطيو ، ىدارف

۔ ٨٣۔



 اوعفري الو هدوجس يف موقلا دجسيو . ةريبكتب رهجيو ث اه أرق يذلا دجسي

 : لاق ؟ اهأرقي نم دنع نم اهعمتسا نمف : تلق . هسأر وه عفري ىتح & مهسوؤر
 سان ريغ وهو اهأرق نمف : تلق . ةرحلاو يبصلا ةلزنمبف ةمألا امأو : لاق . دجسي

 ةيناث ةءارق ريغ نم دجس نإو . معن : لاق ؟ دجسيو اهأرقي دوعي نأ هيلعأ ش اهل

 © اهيلإ عمتسي ال يهو { ةءارقلا عمسي رخآو لجر اهأرق نإف : تلق . هازجأ

 يشمي وهو 0 كلذب ديري الوهو {& اهمهف دق هنأ الإ ؛ اهتءارقل تصني الو

 ىلع دوجسلا امنإو ، دوجس هيلع سيل : لاق ؟ ةضيرف وأ ةلفان يلصي وأ & سلاج وأ

 . هيلع دوجس ال وهو & كلذل تصني ال وهو اهعمس نم اماف . اهيلإ عمتسي نم

 نأ بحا : لاق ؟ كلذ هلأ ، اهدوعي نأ ديريو ، ةدجسلا ىلع رميو أرقي نمف : تلق

 نوكي نأ الإ ؛ هللا ءاش نإ هيلع ساب الف { اهأرقي ملو اهادعت نإو ، دجسيو اهأرقي

 اذإ اهعطقي الو ، دجسيو اهمتيلف ، ةدجسلا ةيا ىف لخد وأ دوجسلا نم ائيش ركذ

 ؟ اهارق ايلك ، دجسيأ ةدجسلا اهيفو ، ةروسلا ملعتي نمف ؛ تلق . اهيف لخد

 نأ كلذ دعب هيلع سيل مث ، ةدحاو ةرم اهأرقي ام لوأ دجسي نأ هيلع امنإ : لاق

 . اهأرقي ام لوأ ىف الإ ، هيلع دوجس الو اهأرقيو & دجسي

 نأ هيلعأ . اهأرقي اضيأ يشعلاب دارأ مث 5 ارارم ةادغلاب اهأرق نإف : تلق

 اهأرق نإف : تلق . اهأرقي ام لوأ يشعلاب دجسي : لاق ؟ يشعلاب اضيأ دجسي

 نأ هيلعأ ، رخا عضوم ىلإ لوحت مث 9 ةرم لوأ يف دجسيو ، عضوم يف ارارم ةادغلاب

 دوجس الف عضوم ىلإ عضوم نم لوحتي امنإو 0 اهتءارق يف ماد ام ؟ اهأرق اذإ دجسي

 تفصو اك دجسي نأ هيلعف { ةعيض ىف بهذو ث كلذ كرت نإف ، ةرم لوأ الإ هيلع

 مث ، لجر هملك وأ الجر ثدح مث ةرم لوأ دجسيو .ى ارارم اهأرق نإف : تلق . كل

 يف ذخايو كلذ كرتي مل ام " ال : لاق ؟دجسي نأ هيلعأ ، هتءارق ىلإ عجر

 . دجسيف دوعيف ميلعتلا نم هيف ناك ام كرتو موقلا ثدح نإف ، ثيدحلا

 امنإ وأ { ةرم لك دجسي نأ هيلعأ 5 ةرم دعب ةرم اهأرقي هعمس نمف : هل تلق

 نإف : تلق . ءىراقلا ىلع اك ةرم لوأ دجسي نأ هيلع امتإ : لاق ؟ ةرم لوأ دجسي

۔ ٣٩ -



 . معن : لاق ؟ دجسي نأ هيلعأ ،ك ىرخأ ةروس نم هسلجم يف أرق مث ةدجسلا أرق

 نم ناك نإ : لاق ؟ شارف ىلع وهو .0 اهأرق نإف : تلق . هعمس نم كلذكو : لاق

 . دجسيو هفشكيف ، رعش وأ فوص نم ناك نإو . هيلع دجسيلف ، ضرألا تابن

 قيرطلا ىف رام وأ ك فوص شارف ىلع ناكو اهأرق اذإ عىموي نأ هلأ © هلعل : هل تلق

 اهأرق اذإ عىموي كلذف ةباد ىلع ابكار نوكي نأ الإ ؛ ال : لاق ؟ اهيلإ عمتسا اذإ

 ٥ ال : لاق ؟ دجسيأ 0 اهأرقو ةساجن بوث هيلع ناك نإف : تلق . اهيلإ عمتساو

 هريغ سبل اذإف { وه الإ نكي مل نإو ث هريغ هيلع ناك اذإ { دجسيو هحرطي نكلو

 : لاق ؟ ءىموي مأ دجسيأ ك سجن عضوم يف وهو اهأرق نإف : تلق . دجسو اهأرق

 . سجنلا بارتلا ىلع دجسي الو { ءىموي
 . معن : لاق ؟ريرسلا حول ىلع دجسيا ، ريرس ىلع وهو اهأرق نإف : تلق

 . معن : لاق ؟ ءىمويأ © نيطلا وأ ءاملا يف وهو اهأرق نإف : تلق

 © ةدجسلا نم ارق هنا نطفي ملو ث هيلع ترمو يلصملا اهأرق نإف : تلق

 اتدجس هيلعو ث هيلع ضقنال : لاق ؟ هفلخ ىلص نم ةالصو 0 هتالص ىف لوقت ام

 دجسيأ . اهأرق نإ ةيناث ةعكر يف راص نأ دعب اهركذ هلعل اهأرق نإف : تلق . مهولا

 يف اهركذ اذإ اهعضوم يف الإ ؛ اهدجسي ال : لاق ؟ ةالصلا يضقي ىتح ما

 . ملسي ىتح اهدجسي الف ةالصلا يف وهو ركذ مث ؤ كلذزواج اذإ امأو ك اهعضوم

 : لاق ؟ دعب مأ مهولا يتدجس لبق اهدجسي هتالص ىضق اذإف : تلق

 دق هنم اهوعمس اذإ هفلخ نيذلاف : تلق . دعب مهولا يتدجس دجسي مث { اهدجسي

 نإ مهنأل ؛ يلإ بحأ هنوعبتي : لاق ؟ هنوعبتي مأ نودجسيأ ، سان وهو . اهأرق

 . ةضقتنم مهتالص تي أر اودجس

 : تلق . معن : لاق ؟ لوبقم هلوقف اهدوجس كرت امنإ ، وه لاق اذإف : تلق

 : لاق ؟ ةقثريغ ناك نإف : تلق . لوبقم اذه ىن هلوق : لاق ؟ الهاج اهكرت ناك نإف

 هغارف نوكيف 3 اهتءارق يف وهو دجسيأ ، ةدجسلا أرق نإف : تلق . ةقثريغ ناك نإو
 { دجس ، مئاق وهو . اهتءارق متتسا اذإ : لاق ؟ اهتءارق متتسا اذإ طحنا دقو { اهنم

۔ ٤٠ ۔



 . هدعب نودجسي مث { وه اهدجسي ىتح ث هفلخ نم دجسي الو

 مامالا أرق وأ ، مامالا لبق دجس وأ ، هسأر موقلا نم لجر عفر نإف : تلق

 هتالصف ايسان ناك نإو {. هتالص تضقنتنا ادمعتم كلذ لعف نإ : لاق ؟ ةدجسلا

 قطني ملو { اهبتك وأ ، ةدجسلا ىجهت نم ىلع له : تلق . هللا ءاش نإ 5 ةمات

 امنإ ؛ ال : لاق ؟ دوجس هيلع له . اهب ملكتي ملو { هسفن يف اهأرق اذإ هناسلب

 ىف وهو { ةدجسلا ءىراق اهأرق نإف : تلق . اهيلإ عمتسا وأ اهأرق نم ىلع دوجسلا

 يف مهو نودجسيأ © هفلخ وه نم مهنمو ث همادق وه نم مهنم 2 موقلا نم طسو
 مهو نودجسي : لاق ؟ نودجسي مث { هفلخ اونوكي ىتح نولوحتيو ، مهعضاوم

 يف مه نودجسي : لاق نودجسي مث هفلخ اونوكي ىتح نولوحتيو مهعضاوم يف

 نإف : تلق . ساب مهيلع نكي مل 3 اودجس مث 5 هفلخ اولوحت نإو ، مهعضاوم
 ملعي الو ، ةدجس اهنأ ملعي وأ { ةدجس اهنا ملعي الوهو { عمتساو 0 ءىراق اهأرق

 دوجسلا كرتف 3 اهأرق اذإ دجسي نأ هيلع نأ ملعي مل وأ ، اهدوجس هيلع نا

 لهاج وهو اهأرق يذلاو ، ةدجس اهنا فرعي ال وهو اهأرق ىذلا امأ ؛ لاق ؟ ادمعتم

 © اهتءارق اوداعأ © اوملع ىتمف 0 اهأرق هنا نطفي ال وهو اهأرق ىذلاو { اهدوجس

 كلذف 3 ادمعتم اهف كراتلا امأو 0 ؛ اوزتجا اهتءارق اوديعي نأ ريغ نم اودجس نإو

 مداقت دقو ، اولعفي مل ولو ، بابحتسالا ىلع انم لوقلا اذهو { اهدجسي نأ هيلع

 . ملعأ هللاو هلعل ، اسأب هيلع رن مل & كلذ

 نوكي نا الإ ، هدوجس هيلع عطقي ام وأ ، كرشم وأ بلك رم اذإف : تلق

 تناك ةالصلا ءىدتبيو 0 هدوجس هيلع عطقي هنإف {. هتالص ىف وهو ، ةدجسلا دجس

 . ةضيرف وأ ةلفان

 3 دجسيو اهأرقيلف اهب رمو دجسم وأ & ركذ سلجم يف تناك اذإو : ةلأسم

 . اسأب هيلع ىرأ مل اهكرت نإو

 ةءارقب دوجسلاو © مهولا يتدجس رثا ىلع لوقي نأ بحتسي : رثؤملا وبأ لاق
 كناحبس ، تنأ الإ هلا ال مهللا كناحبس كدمحبو مهللا كناحبس 3 ةدجسلا

۔ ٤١



 ةنسو كتنسل اعابتاو & كباتكب اقيدصتو كب اناميإ اهرك ال اعوط تدجس كل مهلل ١

 ن ا اذه بحتسيو 0 يدوجس لبق او ل رفغ ١ مهلل ا : ل وقت مث ‘ نلك لدمحح كيبن

 . هيلع ساب الف هلقي مل نإو © الهمتم ناكو 0 هلاق

 رخآ نوكت ةدجسلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو ۔

 لاق هبو ،۔ تدجس تئش نإو ، تعكر تثش نإ : لوقي دوعسم وبأ لاق ؟ ةروسلا

 لاقو ، يأرلا باحصأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو مثيخ نب عيبرلا

 نيدوسالاو ةمقلع لاق كلذكو { اهب عكري نأ هيزبي : يعخنلا ميهاربإو يعفاشلا

 لاقف ؟ ةدجسلا أرقت . ةأرملا يف اوفلتخاو ، ليبخ نب رمعو قورشمو ديز

 لاقو ©، يعفاشلا بهذم ىلع وهو .7 اهب نومتأي ال : قاحساو سنا نب كلاموةداتق

 . كماما يه : يعخنلا ميهاربا

 ةءارق رخآ ناك اذإ هنا © انباحصأ لوق ىف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 لبق عوكرلاب نورمأي مهنأ ملعأ الو { ةالصلا يف دجسي هنا { ةالصلا يف ةدجسلا

 : مهلوق يف يدنع جرخي نكلو ، دوجسلا نع يزبي عوكرلا نا جرخي الو ، دوجسلا
 أرقي نأ هيلع سيلو عكري : لاق نم لاقف . عوكرلا ىلإ دوجسلا نم موقيو دجسي هنا
 ولو أرقيف لعف اذه نأل ؛ ةءارقلا نم دب ال : لاق نم لاقو ، دوجسلا نم مايقلا دعب

 . ةالصلا ىلع يغميو ث ةالصلا عوكر عكري مث ؤ ةيا

 ةضيرفلا ةالص يف رق لجر يف ميهاربإ يبأ نعو باتكلا ريغ نمو د
 . ةريبكتب موقيو ةريبكتب دجسي ن أ هيلع : لاق ؟ ةدجسلا

 © ةالصلا يف وهو ، هريغ ةءارق نم ةدجسلا عمسي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ىتح دوجسلا رخؤيو © كلذ هل سيل : لاق ؟ هتالص يف وهو دجسي نأ هل له
 نيح دجسو لهج نإ تيأرأ : هل تلق . ىدنع ليق ايف ةدجسلل دجسيو 3 ملسي

 . يدنع ايف لدبلا هيلع نا ليق دق : لاق ؟ لدب هيلع له ، اهعمس

۔ ٤٢ ۔



 اضيأ ةدجسلا يف

 ؟ ةدجسلا عمست ضئاحلا ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم

 يرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعسو يرهزلاو ةبالق وبأو حابر يبأ نب ءاطع لاقف

 نايفسو سنا نب كلام لاق هبو ، دجست نأ اهيلع سيل : ةداتقو يعخنلا ميهاربإو

 ءىموت : لاق هنا ، نافع نب نايثع نع انيور دقو ، يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 كناحبس : لوقت : لاق . بيسملا نب ديعس لاق هبو 3اهسأرب

 . تدجس كلو مهللا

 تعمس اذإ ضئاحلا نا 5 انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يف اهل نوذأم ريغو { ةبوتكملا يف اهيلع ةالص ال هنأل ؛ اهيلع دوجس ال هنا { ةدجسلا
 اذهو & تدجس تلستغاو ترهط اذإ : لاق نم لاقو . عوطتلا ىنعم يف ةالصلا

 نإف ك ضئاح يهو دجست اهنا مهلوق نم ملعأ الو ، ابابحتسا الإ يدنع جرخي ال
 دقو اهتعمس اذإ امأو & نسح يدنع دوجس ريغب هتحبسو هلل ةعاط اهسأرب تأموأ

 يف ليق كلذكو ، دجست نأ تلستغا اذإ اهيلع نا ؛ يعمف ، ضيحلا نم ترهط

 ىن اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . دجس لستغا اذإف ، اهعمس اذإ هنا { بنجلا
 8 دجسيو أضوتي : ةفئاط تلاقف . ءوضو ريغ ىلع وهو ةدجسلا عمسي ؛ لجرلا

 3 يارلا باحصأو هيوهار نب قاح ساو يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإ لاق اذكه
 يبعشلا نع انيور دقو & دجسيو مميتي نا وهو ؛ ايناث الوق يعخنلا نع انيور دقو

 . ههجو ناك ثيح دجسي نأ وهو . ايناث الوق

 أضوتي هنأ ، يكح ام وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 دجسيو مميتي ليقو ءوضو ىلع الإ دجسي الو ؤ}ك دجسيو

 ةلزنمب تسيل اهنأل ؛ هلاح ىلع دجسي : لاق نم لاقو . ضئاح الو بنج ريغ ناك نأ

 امل دجسي ال اهل دجاسلا نا ؛ اهدوجس ىف ليق كلذك 0 ركذ يه امنإو ، ةالصلا

 اهدجسي : لاق نم لاقو . ههجو ناك ثيح ةلبقلا ىلإ فرحنيو ث ةلبقلا ىلإ الإ

۔ ٤٣ ۔



 لاق ؛ هنمو . ركذلا ىنعمي يه امنإو { ةالصلا ةلزنمب تسيل اهنأل ؛ ههجو ناك ثيح

 يعخنلا ميهاربإ ناكف ةالصلا ىف وهو . ةدجسلا عمسي ءرملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ

 5 دجسي : دامحو ةبتع نب مكحلا لاقو { ادجاس نوكي نأ الإ دجسي ال : لوقي

 ؤ نيريس نبا نع انيور دقو & دجسي ال : رباجو ةبالق نباو يرصبلا نسحلا لاقو

 . فرصنا اذإ دجسي : لاق هنا
 اذإ هنا ، انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يف قافتالا يف جرخي يدنع كلذو © دجسي ال هنأ 0 ةالصلا يف وهو ةدجسلا عمس

 ؛ يعمو . ةداعالا هيلع نأ دجس اذإ هنا ؛ يدنع جرخيو ث ةمزاللا ننسلاو ةضيرفلا

 يف هيزبي كلذ نا ، ةضيرفلل دجسف ةدجسلل عاتسالا ةالصلا دوجس قفاو نإ هنا

 لخدي نأ هل زوجي نأ وجرأو . ةدجسلا عاتسا دنع دجس دق هنأل ؛ لوقلا ضعب

 يف امأو ، هعسي هنا توجر لعف نإف © كلذ هل بحا الو { انعم ةدجسلا داقتعا

 فالتخالا ىنعم يدنع هقحليو ث دوجسلا هل زوب نأ ينبجعيف 5 ةالصلا نم ةلفانلا

 يف جرخي هنا ؛ يعمو . الضف يدنع كلذ ناكو ث نارقلا ةدجس ةلفانلا يف دجسي نأ

 : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . دجس ملس اذإ هنا © ةالصلا ىنعمل دجسي مل اذإ هنا مهلوق

 نأ ةفئاط تهركف © حبصلا ةالص دعبو ، رصعلا ةالص دعب دوجسلا يف اوفلتخاو

 أرقت ال لبنح نب دمحأ لاقو سنا نب كلام كلذ هرك . نيتقولا نيذه ىف ةدجسلا أرقت

 . سمشلا تبرغ اذإ اهديعي : هيوهار نب قحسا لاقو . اهديعي الو { ةدجسلا

 ، رمع نبا نع كلذ ةيهارك انيورو © نيتقولا نيذه يف دجسي ال : روث وبأ لاقو
 اذإ : يبعشلا لاق . كلذ ىف ةفئاط تصخرو ، كلذ نع يهني ، بيسملا نبا ناكو

 نسحلا دجسو . تناك ةعاس يأ دجساف © ةدجسلا ىلع تيتأف { نآرقلا تأرق

 دوجسلا يف ةمركعو مساقلاو هللادبع نب ملاسو ءاطع صخرو رصعلا دعب يرصبلا

 تقو يف ناك اذإ : ناهلس يبأ نب دامحو يعخنلا ميهاربإ لاقو 0 نيتقولا نيذه ىف

 اذإ : يأرلا باحصأ لاقو . نيتقولا نيذه يف : يعفاشلا لاقو { سأب الف ةالص

 علطت نا لبق رجفلا يلصي امدعبو ، سمشلا برغت نأ لبق رصعلا دعب ناك
 . اهدجس سمشلا

۔ ٤٤ ۔



 دوجس يف فالتخالا ىنعم انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يف ةنسلا توبثل كلذ زاوج ينبجعيو ث رصعلاو رجفلا ةالص دعب ةدجسلا

 وه امنإو ، ةالصلا ىنعم نم كلذ جرخي و ، لاح لك ىلع ةءارقلا قالطاو ، اهدوجس

 تبثي امنإو { ةمات ةعكر نم لقأ عقت ةالصلا ملعن الو © ةعاطلاو ركذلا ىنعم ىلع

 اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . رجفلاو رصعلا ةالص دعب ةالصلا نع يهنلا ىنعم

 دوجس نادعي اناك ايهنا ، سابع نباو رمع نبا نع انيورف { نآرقلا دوجس ددع يف
 اهلوأ ،} جحلاو ميرمو ليئارسإ ينبو لحنلاو دعرلاو ف ارعألا) : لاقف . نآرقلا

 انيور دقو ، ةدجس ةرشع ىدحإ (ةدجسلا ميماحو صو ليزنت ملاو سطو ناقرفلاو

 ١ (ص) يف دوجسلا طقسيو 0 ارشع اهدع هنا ، ىرخأ ةياور سابع نبا نع
 نارقلا دوجس : ةفئاط تلاقف } جحلا نم ةيناثلا ةدجسلا يف رمع نبا نع اوفلتخاو

 اهنم (ص) سيلو & ثالث لصفملا يفو ، ناتدجس جحلا يف { ةدجس ةرشع عبرأ
 تبلأ هنأ ريغ ز هددع يف يعفاشلا روث وبأ قفاوو ، يعفاشلا لاق اذكه 0 ءيش

 دوجس يف : قاحسا لاقو . مجنلا ةروس يف دوجسلا طقساو 0 (ص) ف دوجسلا

 جحلاو ميرمو ليئارسإ ينبو لحنلاو دعرلاو فارعألا) : ةدجس ةرشع سمخ نآرقلا

 ميماحو (ص) يفو 0 ةدجسلا ليزنت ملاو لمنلاو ناقرفلا يفو ، ناتدجس

 قفاوو (قلخ يذلا كبر مساب أرقإو & تقشنا ءايسلا اذإ يفو مجنلا يفو { ةدجسلا
 اهيف : اولاق مهناف ؛ جحلا يف دوجسلا الإ ؛ لاق ام لك يف قاحسا يأرلا باحصأ
 . ةدحاو ةدجس

 يف تباثلا هيلع انكردأ امم قافتالا ىنعم جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ىوري ام توبث ةءارق الو ۔ فحاصملا نم فحصم يف فالتخا ىنعم الب { انفحصم

 © ةدجس ةرشع ىدحإ نآرقلا دوجس نا ث رمع نباو سابع نبا نع لصفلا لوأ يف

 ةيا نيرشعلا وحن ىلع ةدجس دعرلا ةروس ىفو اهرخآ يف ةدجس فارعألا يث) : يهو

 دنع يهو { ةدجس ليئارسإ ينب يفو 0 اهنم نيعبرألا وحن ىلع ةدجس لحنلا يفو
 اهنم يهو { ةدجس جحلا يفو ، ةيآ نيعب رألا دعب اهنم يهو ةدجس ميرم يفو 0 اهمامت

 ةيا نيسمخلا قوف يهو { ةدجس ناقرفلا ةروس يفو { ةيآ نيرشعو نينثا نم وحن ىلع

۔ ٤٥



 ملا ةروس ىفو 0 ةيآ نيرشعلا نود ايف اهنم يهو { ةدجس لمنلا ةروس ىفو 0 اهنم

 { ةيآ نيرشعلا نود ايف اهنم يهو { ةدجس ص ىفو { تايآ رشعلا قوف ةدجسلا

 ال ، انباحصأ لوق نم قافتالا هيلع يذلا وهف (ةيآ نيثالثوحن ىلع ةدجسلا مح يو
 ٥ اهانركذ يتلا ةدجس ةرشع ىدحلالا هذه يف دوجسلا توبث ىنعم ىف فالتخا

 انيد كلذ ذختي مل ام & كلذ نسحف ى هنم ءيش يف دجس نمف كلذ ىوس امو

 اهيف دجسي يتلا ةيآلا ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . اهكرت نم ءىطخي وأ

 «ن ودبعت هايا متنك نإ » اهنم ىلوألا يف دجسي : ةفئاط تلاقف ؟ ةدجسلا (مح) نم

 باحصاو نيريس نباو يرصبلا نسحلا لاق هبو ، رمع نبا نع لوقلا اذه ىوريو
 ريبزلاو ةحلطو حلاص اباو ميهاربإ تكردا شمعألا لاقو 0 هللاديبعو يأرلا

 : ةفئاط تلاقو . دعس نب ثيللاو سنا نب كلام لاق هبو ، ىلوألا نودجسي

 بيسملا نب ديعس نع كلذ يورو «نومأسي ال مهو » : هلوق دنع اهيف ةدجسلا

 ناكو ، هيوهار نب قاحساو يروثلا نايفس لاق هبو ، لئاو يبأو نيريس نباو

 : قاحسا لاقو ، ةالصلا دوجس ىف لوقي ام نآرقلا دوجس يف لوقي لبنح نب دمحأ

 بر ىلإ هرصبو هعمس قشو هقلخ يذلل يهجو دجس » : ةلي يبنلا نع ءاج ام لقيل

 . «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف ىل رفغاف يسفن تملظ

 ىلع اهنم دوجسلا نأ (مح) ةدجس ىنعم يف جرخي هنا ؛ يعمو : ديعس وبا لاق

 لوق يف جرخي هنا ؛ يعمف ، دوجسلا يف لاقي ام امأو نومأسي ال مهو » ةيآلا مامت
 . ةالصلا دوجس يف لاقي ام ةدجسلا ۔ هلعل دوجس يف لاقي ام هنا ، انباحصأ

 لاق ؛ هنمو . هللا ءاش نإ كلذ هأزجأ حيبستلا نم كلذ ريغب حبس نإ هنا ؛ يعمو

 انيورف (رص) دوجس ي اوفلتخاو (رص) يف دجس ةلي هلا لوسر نأ تبث : ركب وبا
 نم ةعامج لاق هبو ، اهيف اودجس مهنا ، نافع نب نايثععو باطخلا نب رمع نع

 3 روث يبأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يروثلا نايفس لوق وهو { نيعباتلا

 دجسي ال ناك نمبو (رص) ىف دوجس ال نأ وهو 0 ناث لوق هيفو { يأرلا باحصأو

 ؛ حصأ لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق . يعفاشلا لاق هبو { ةمقلعو دوعسم نبا اهيف

١ . ةلي هللا لوسر ربخل



 نا { ةءارقلا ىن قافتالا ىنعم انفحصم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ناك اهباوثب افافختسا وأ ايناد اهكرت نم نأو 0 ةلت يبنلا ننس نم ةنس ةدجسلا

 . ةءارب ىلإ كلذ هب غلبي الو ، لاحلا سيسخ وهف ، كلذ ريغ ىلع اهكرت نمو { اكلاه
 دجسف (مجنلا) أرق ةيتَي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . ةيالو كرت ىلإ الو

 نافع نب نايثعو باطخلا نب رمع ناكو (مجنلا) دوجس يف اوفلتخاو 0 اهف

 يروثلا نايفس لاق هبو (مجنلا) يف نودجسي ث رمع نب هللادبعو دوعسم نباو
 نب كلام لاقو . يأرلا باحصأو . هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو

 . نسحف اهيف دجسي نا { روث وبأو يعازوألا لاقو ، دوجس لصفملا يف سيل : سنا

 . يلإ بحأ اهيف دوجسلا : ركب وبأ لاق

 نإو (مجنلا) ةروس يفدوجس توبث انباحصأ لوق يف ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 يل نبي مل ، هلل ةعاطلا ىنعمب دجاس دجس نإف ، دوجسلا ىنعمب هبشأ اهيف ةءارقلا ناك

 لاق امم هملعأ الف ، كلذ كرت نإو ، باوثلا هل وجراف ، قحلل فلاح هنا كلذ يف
 دجس ةلي هللا لوسر نأ تبل : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . دوجسلا عضوم هنا ۔ انباحصأ

 دوعسم نباو باطخلا نب رمع اهيف دجسي ناك نمبو تقشنا ءايسلا اذإ » يف

 دحاو ريغو { زيزعلادبع نب رمع لاق هبو { ةريره وبأو رمع نباو رساي نب رايعو

 باحصأو روث وبأو هيوهار نب قاحساو يعفاشلاو يروثلا نايفسو ث نيعباتلا نم
 دعب مفلوق ركاذ اناو ، دوجس لصفملا يف سيل : ةفئاط تلاقو . يأرلا

 . هللا ءاش نإ اذه

 هملعأ الو (مجنلا) ةروس يف لوقلاك اذه يف لوقلا نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نا © ملعلا لهأ نم هنعظفحي نم لك عمجأ : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . انباحصأ لوق يف

 نب رمع & هنع كلذ تبث نممو 0 ةتباث (جحلا) نم ىلوألا ةدجسلا يف دوجسلا
 ىسوم يبأ نع كلذ يورو © سابع نياو رمع نباو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا

 © ةيلاعلا يبأو نسح نب دروو نمحرلادبع وبأو دردلا يبأو رمع نب هللادبعو يرعشألا

 تلاقو ، يارلا باحصأو 3 روث وبأو قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق هبو

۔ - ٤٧



 © يرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعس لاق كلذك { ةدحاو ةدجس (جحلا) ىف : ةفئاط

 سابع نبا نع اهيف فلتخا دقو { يأرلا باحصأو ديز نب رباجو يعخنلا ميهاربإو

 . لوقأ لوالا لوقلاب : ركب وبأ لاق

 نا { انتءارق نم هيلع نحن يذلا انفحصم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 تاومسلا يف نم هل دجسي هنا نأ رت ملا » : هلوق وهو (جحلا) لوأ يف ةتباث ةدجسلا

 ىنعم ىن اهتءارقل دوجسلا تباثو { ةدجس انعم اذهف . ةيآلا مامت ىلإ ضرألا ىف نمو

 ي اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . افالتخا كلذ يف ملعن الو { انركذ يذلا ةنسلا

 دوعسم نباو بلاط يبأ نب ىلع ناكف «قلخ يذلا كبر مساب أرقإ » يف دوجسلا

 «قلخ يذلا كبر مساب أرقإ » : اهنم ركذف & عبرأ دوجسلا مئازع : نالوقي
 © اهأرقي نأ هيلع ىرأ الف اهيف دجسي مل نم : لاق هنأ ؛ رماع نب ةبقع نع انيورو

 ، يأرلا باحصأو { روث وبأو هيوهار نب قاحساو يروثلا نايفسو يعفاشلا ناكو

 هنا هنع انيور نممو ، دوجس لصفملا يف سيل : ةفئاط تلاقو 0 اهيف دوجسلا نوري

 بيسملا نب ديعسو يرصبلا نسحلاو سابع نب هللادبعو بعك نب يبأ ، كلذ لاق

 تباثلل ، اهيف دجسي : ركب وبأ لاقو & سوواطو دهاجمو ةمركعو ريبج نب ديعسو

 . اهيف دجس هنأ ةلين هللا لوسر نع

 ءايسلا اذإ » و «مجنلا » ةروس يف ىضم ام لثم اذه : ديعسوبأ لاق

 هتلحار ىلع يلصي ناك . ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . 4تةشتا

 ىلع وهو ، دجسي نأ نآرقلا نم ةدجس أرق نم ساب الف 5 ءامإ ءىموي ارفاسم اعوطت

 نب ديعسو بلاط يبأ نب يلع & كلذ لعف هنأ هنع انيور نممو ،ءاميإ ءىموي هتلحار

 يعفاشلاو سنا نب كلامو حابر يبأ نب ءاطعو يعخنلاو رمع نباو ريبزلا نباو دايز

 . يأرلا باحصأو ث روث وبأو

 أرق نم هنا : انباحصأ لوق يف جرخي كلذك هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ين افالتخا كلذ يف ملعأ الو . هدوجسل ءامإ ءعىمويو دجسيلف { بكار وهو ةدجسلا

 لاقف ؟ ةدجسلا أرقي يشاملا دوجس يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . هتزاجا

۔ ٨٤۔



 بهذم وهو ، نمحرلادبع وبأو ةمقلع كلذ لعفو ث عىموي : ديز نب دوسألا

 رمع نب ةمثرخو روث وبأو ةيلاعلا وبأ لاقو { دهاجمو حابر يبأ نيب ءاطع

 عضوم دوجسلا هنكمي مل نإو ، ءىموي الو & دجسي يأرلا باحصأو ، بيرج نباو
 هنكمأ اذإ هنأ لوقلا ضعب يفو ، ةلاح يأ ىلع ءىموي هنا لوقلا ضعب © يفف رذع

 تبث دق لمع ىنعم هيلع ىقبي الئل ؛ ىدنع حصأ رذعلا عم ءاممالاو . دجس دوجسلا

 . نارقلا دوجسل ريبكتلا ي اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . هتقو يف رذعلا ببس هيف

 رايس نب ملسمو يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربإو ةبالق وبأو نيريس نبا لاقف
 لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق هبو ، دجس اذإ ربكي ، يملسلا نمحرلادبع وبأو

 . ربكيو دوجسلا نم هسأر عفري : نولوقي يأرلا باحصأو . هيوهار نب قاحساو

 ناك اذإ كلذ فعضيو . ةالصلا يف ءىراقلا ناك اذإ ، مهلوقك سنا نب كلام لاقو

 © ةالص ريغ يف ناك اذإ دوجسلا ريبكتلا يف كلام نع فلتخا دقو 0 ةالصلا ريغ يف

 . دجسي نأ دارأ اذإ هيدي عفري : نالوقي لبنح نب دمحأو يعفاشلا ناكو

 نا } قافتالا ىنعمب انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ريغ يف ناك ولو . ةريبكتب هسأر عفريو ؤ ةريبكتب دجسي نآرقلا ةدجسل دجاسلا

 هنأل ؛ ةضيرفلا يف ناك اذإ هكرت عسي كلذ نأ ملعأ الف ، ةالصلا يف امأو . ةالصلا

 ىف ةمزال اهنا الولو ، دجسي نأ ، ةضيرفلا ىف ةدجسلا أرق اذإ هنا : مهلوق يف تبث دق

 ينعأ ؛ دح هنا © ملعلا لهأ نم ريثك لاق دقو ، ةالصلا يف اهلاخدإ زاج امل ، ةالصلا

 يف ديزي نأ دحأل زوجي ال هنا { قافتالا ىنعم جرخيو ، نيتدجسلا نم ةدجسلا

 يف اهتزاجإ قافتالا ىنعمب تبث نأ املف 5، هيف وه سيلو ث دودحلا نم ادح ةالصلا
 { ةالصلا ي ةدايزب تسيل اهناو { اهل ةءارقلا ريغ ةالصلا نم اهنا تبث ةضيرفلا ةالص

 اتباث ناك اذإف 5 ريبكتلاب الإ © هنع مايقلا الو ، ةالصلا يف دوجسلا زوب ال هنا تبثو

 لاق ؛ هنمو . ةليضفلاو ةنسلا يف ةالصلا ريغ يف هلثمف ، ةضيرفلا ةالصلا يف
 تلاقف { اهل سلجي ملو { ءرملا اهعمسي ةدجسلا يف ملعلا لهأ فلتخاو : ركب وبأ

 لاقو {} نافع نب نايثع لاق كلذك ، عمتسا نم ىلع ةدجسلا امنإ : ةفئاط

۔ ٤٩ ۔



 . نيصحلا نب نارمع نع كلذ يورو 7 اهل سلج نم ىلع ةدجسلا : سابع نبا
 {©][ دجسي نأ مامإب هل سيل 0 اهأرق ناسنإ نم ةدجس عمس نم ىلع سيل : كلام لاقو

 باحصأ لاقو ، نسحف دجس نإ : يعفاشلا لاقو . روث وباو يعفاشلا لاق هبو
 نإو ، هعم نودجسي مهنا : اهوعمس دق موق هعمو © ةدجسلا أرق لجر يف يأرلا

 نم ىلع ةدجسلا امتإ : ةفئاط تلاقو © اودجسي نأ مهيلعف { اهريغ ةدجس اوعمس

 نم : عفانو ريبج نب ديعسو يعخنلا ميهاربإ لاقو © رمع نبا لاق كلذك ، اهعمس

 لاقو ، روث وبأو هيوهار نباو قاحسا لاق هبو . دجسي نأ هيلعف {، ةدجسلا عمس

 هتءارق عمسي هيلإ اسلاج ناك نإف { ةدجس ةالصلا ين أرقي الجر عمس نم : يعفاشلا

 . دجسيلف دجسي نأ عمتسملا بحاف { دجسي مل نإف © هعم دجسيلف { دجسيف

 نمل الإ ؛ ةدجسلا بجت ال هنأ { انباحصأ لوق يف ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نمو © دوجسلل عاتسالا ىنعم ىلع ديري هنأك { اهل عاتسالاو اهيلا ءاغصالا دصق

 : مهلوق ضعب يفو ، دوجس هيلع نكي مل ، ىنعملا اذه ريغ ىلع اذه ريغل اهعمتسا
 © دوجسلا هيلعف 0 اهيلا تاصنالاو { ءاغصالاب دصقي مل ولو ٨ اهعمس نم لك نا

 ةدجسلا هيف تئثرقف ةءارقو { ركذ هيف سلجم يف ناك نم هنا : مهنم لاق نم لاق ىتح

 ضعب يف جرخيو ؛ مهل ةكراشملا ىنعمب ، مهدوجسل دجسي نأ هيلعف { سانلا دجسيف

 نآرقي يبصلاو ةأرملا لثم وهو { هل امامإ نوكي ال نمل دجسي نأ هيلع سيل نا : مهلوق

 { وه ةدجسلا أرقي نكلو .ث اهتءارقل دجسي نا 0 هيلع الو هل سيلف 3 ةدجسلا

 هل نكي مل نمم اهعمسي نم ىلع سيل هنا ، كلام نع يكح ام عضوم وهف ، دجسيو
 ةأرما وأ لجر نم اهعمس نم عيمج دوجسلا هيلع : لاق نم لاقو { اهدوجس مامإب

 لاقف . نآرقلا دوجس يف ميلستلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . يبص وأ

 هسأر عفر اذإ ملسي : صوحألا وبأو يملسلا نمحرلادبع وبأو ةبالق وبأو نيريس نبا

 مالسلا ، هنيمي نع ملسي : لاقف 3 هيوهار نب قاحسإ لاق هبو { دوجسلا نم

 باثو نب ىحي و ريبج نب ديعسو يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربإ لاقو ، مكيلع

 ميلستلا اما : لبنح نب دمحأ لاق { ميلست اهدوجس يف سيل : يعفاشلاو

. وه ام ىردأ ال



 نع ميلستلا يف فالتخالا انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 © ةالصلا ىنعم هبشي هنأل ؛ ميلستلا هيلع نا : ليق دق هنا ؛ يعمو . نارقلا دوجس

 راصتخا ركذ ؛ هنمو . اذه ينبجعيو 0 ةالصلاك درجم سيل هنأل ؛ ميلست هيلع سيلو

 نب دمحأو يرصبلا نسحلاو نيريس نباو يبعشلا كلذ هركو : ركب وبأ لاق { دوجسلا

 وهف كلذ لبق نيتيا وأ ةيا أرقي نأ وه امنإ : لاق دمحأ كلذ رسفو ، قاحساو لبنح

 ءاش نإ لاقو ، روث وبأ هيف صخرو . هلوق نم اوحن نسحلا نبا لاقو 5 يلإ بحأ
 . دجسي مل ءاش نإو ء دجس

 ىنعمب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ىنعم ريغل ةءارقلاو ، ةنس دوجسلا نأل ؛ دوجسلل لضفلا هب دصق اذإ ، كلذ ةزاجإ

 قالطال ىنعم نم ربكأ دوجسلاو { ةليضف الإ جرخي الو رومألا نمو ، ءيش توبث

 © نارقلا نم دوجسلا ىخوتي ناك هنا ، ملعلا لهأ ضعب نع يور كلذكو 7 ةءارقلا

 كلذكو ، لضفلا ىنعمب تادجسلا دجسيو 0 ليللا ةالص نم ةدحاو ةعكر لك يف

 . الضفو ازئاج يدنع ناك ، لضفلا كلذب ديري ةءارقلا يف يدنع ىخوت ول

 هيلع رصبأ الف ، ةدجسلا ىجهت نمو رفعج نب دمحم باتك نمو ۔ : ةلأسم
 اهبتك وأ © ةدجسلا ىجهت نم هنا ۔ هللا همحر هللادبع يبأ نع كلذكو 3 ادوجس

 ليقف ، ةدجسلاب رميف نآرقلا ملعتي نمو . اهب رهجي نأ الإ ؛ دوجس هيلع سيلف
 نأ ةأرملا ىلعو ، ناكملا كلذ يف ناك ام دجسي الو { اهديعي مث {. ةدحاو ةرم دجسي

 © ةسيسخ هتلزنمف اهدوجس كرت نمو ، لجرلا ىلع ام لثم ةدجسلا ةءارقل دجست

 . اهدجس يف للضي نأ الإ & كلذ نم هنم أربي هنا ملعأ الو

 { ءىراق نم ةدجسلا عمسي ةالصلا يف لجر نع ؛ ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 عمس ام نيح يف ، ةروسلا يف يتلا ةدجسلاب وه رمف { ةدجس اهيف ةروس يف وهو

 نأ هيلع له © ءىراقلا دوجس نيح يف ، دجسف هريغ ةءارق نم ىرخألا ةدجسلا

 © كلذ هيلع نا ؛ يعم : لاق ؟اهعمس يتلا ةدجسلا ةءارقل ملس اذإ دجسي

 هذه يف ناك ول تيأرأ : انا هل تلق . هسفن ةءارقل وهو 0 هدوجس هنع يزجي الو

۔ _٥١



 رخآلا أرقف ك دحاو تقو يف ةدجسلاب اعيمج ارمف ٦ اهيف ءىراقلا ناك يتلا ةروسلا

 : لاق ؟ هريغ ةءارق نم ةدجسلا كلت هعاهسال دجسي نأ ملس اذإ هيلع له { يلصملاو

 ةءارقلل دجس دق هنأل ؛ كلذ هيزبجي نأ & دحاو تقو يف ناك اذإ نوكي نأ ينبجعي

 . ةالصلا يف ءىراقلا نم اهعمس يتلا كلت يلصملا ارق نإف : هل تلق . عاتسالاو
 هعاجسال دجسي نأ ملس اذإ هيلع له 5هدعب وأ ءىراقلا اهأرقي نأ لبق دجسو

 . هيزجي نأ وجراف ؟ ةينلاب ةدجس هلك كلذل دجسيو . ةالصلا يف هتءارقلو

 هل زوجي نأ ينبجعيف { ةلفان يف نوكي نأالإ 3 كلذ هل ينبجعي الو
 . ةعاط اهنأل . كلذ

۔ ٥٢ ۔



 عباسلا بابلا

 رصقل او رقفلل ١ ةالص ينف

 ءاش نإ © دارفالاو رصقلاو عمجلا نيب رايخلاب وهو ث رفاسم لك ىلع بجاو

 نأ دارأ نمف ، ارصق نيتالصلا نيب عمج ءاش نإو 0 اهتقو يف ةالص لك ىلصو رصق
 ايهنم ةدحاو لك تقو يف اعيمج رصعلاو رهظلا ىلص ارصق نيتالصلا نيب عمجي

 امهنيب عكري الو ، رصعلا مثرهظلاب أدبي . ملس ايهنم ةدحاو نم غرف ايلك & نيتعكر
 اعيج ايهالص عمجلاب اهيلصي نأ دارأ نإ { ةمتعلاو ءاشعلا كلذكو ث رهظلا يتعكر

 © ملس امهنم ةدحاو ىلص ايلك { نيتنثا ةمتعلاو اثالث برغملا يلصي ، دحاو تقو يف

 اذإو © ائيش ىلوألا ءاشعلا يتعكر امهنيب عكري الو ، ةمتعلا مث ىلوألا ءاشعلاب ادبي

 نم ءيش عم عمجت الف { ةادغلا ةالص امأو © ةدحاو رتولا ىلص ةمتعلا نم ملس

 اهتقو يف ةالص لك ىلص نيتالصلا عمجي الو . ارصق يلصي نأ دارأ نمو ، تاولصلا

 اذإف ، رهظلا يتعكر اهدعب عكرو ملس مث ضرفلا ةالص يهو { نيتعكر رهظلا ةالص

 اهالص ىلوألا ءاشعلا تقو ءاج اذإو © نيتعكر اهدحو اهالص رصعلا تقو ءاج

 دعب رتولا يلصيو ملسي مث { نيتعكر اهدحو اهالص ةمتعلا تقو ءاج اذإو 3 امامت

 رتولا يلصي نأ هلو ، نوملسملا كلذ زاجأ دقف ةدحاوب رتوأ ءاش نإو .0 اثالث ةمتعلا
 . رجفلا علطي مل ام ليللا نم ءاش تقو يأ

 ، اهتقو بهذ ىتح ىناوتف ةالصلا درفي نأ هتين ناك اذإ رفاسملاو : ةلأسم

 . كلذ هل زئاجف عمجي نأ دارأ مث { ةرخآلا تقو يف لخدو

۔ ٥٢٣ ۔



 نم ابيرق اوناك ىتح اوعجر مث ، رفسلا ةالص اولصف موق رفاس اذإو : ةلاسم

 ‘ مهناكم اوماقاف 0 همودق اوهركف .0 هريغو ءابو نم ثيدحب اوثدحف . مهرصم

 . مهرصم يف اولخدي ىتح 7 ةالصلا نومتي ال مهناف

 ين امإو ، بجاو يف امإ ، نيئيش دحأ يف ةالصلا رصقي نأ رفاسمللو : ةلاسم

 قبأي دبعلاك ، رصقي نأ هل زوجي الف 0 هنع هللا ىهن امم اروصحم ناك اذإ امأو د حابم

 ءادأل قيطي وهو ث هميرغ نع برهي لجرلاو ، اهجوز نم زشنت ةأرملاو { هديس نم
 نأ هيفرفاس نمل زوجي ال هلك اذهف © نيملسملا قيرطل اعطاق جرخي صللاو ، هقح
 رفاسملا ناك رفس يأ يف ةالصلا رصقو : ۔ عماجلا يف۔لاقو ، داعأ رصق نمف } رصقي

 ناك اعيطم هلاوحأ عيمج يف هيلع ةالصلا تناك اذإ ايصاع وأ اعئاط هرفس ىف

 . ليلد ىلإ جاتحم ايصاع جرخ اذإ هرفس لاح يف ماهلا هيلع بجوملاو ز ايصاع وأ

 . ءاوس رضحلا ةالص ين ةءارقلا يه رفسلا ةالص يف ةءارقلاو : ةلأسم

 ةعمجلا موي يف ىلوألل نونذؤي الف ، راصمألا نورفاسملا مدق اذإو : ةلأسم

 ءاش نإ رفاسملل زئاجو © ىدارف اولصيلو ، ةعمجلا ناذأ ىوس راصمألا ىف ىلوألاب

. دلبلا ين ناك اذإ اعمج امويو ارصق اموي ىلص ءاش نإو 0 عمج



 نم اثلا ب ايل ١

 رفاسملا ةالص يف

 أرقت الو ةمتعلا يلصت تناكو { ةرفاسم ةأرمإ يف ، ميهاربإ .يبأ نع بسحأ

 . ةالصلا لدب الإ اهيلع سيل : لاق ؟ باتكلا ةحتاف ريغ نارقلا نم ائيش اهيف

 نم ىلع ةرافكلا امنإ : لاق هنا نايثع نب نايلس نع دجوي : لاقو .3 اهيلع ةرافك الو

 . ةنايدب ادمعتم اهكرت اذإ هنا هنع عضوم يفو © ادمعتم ةالصلا كرت

 هيلعف { ادماع اهكرتف رصعلاو رهظلا عمجلا ةالص رفاسملا رضح اذإف : ةلأسم

 لكل ، تارافك همزلي : ليق دقو ،& يزجي ةبوتلاو لدبلا عم ةدحاو ةرافك

 . ةرافك ةالص

 ٨ كلذ نم لقأ ناك ايف آ تاعكر عبرأ نوكت ةالص لك يف رصقلاو : ةلأسم

 . هيف رصق الف

 نم هعم سيلو 0 ةالصلا تقو هل ناحو \ ةباد هعمو رفاسم لجر نعو : ةلأسم

 : لاق ؟ ىلصي فيك ث اهريغ وأ ةرجش نم هب اهطبري ام دجي ملو © هتباد هل كسمي

 هترج نإف : تلق © معن : لاق ؟ يلصيو ةبادلا لبح كسمي : تلق 0 هنكمأ ام

 . يلصيو لبحلا اهيف هديو { هديب لبحلا كسمي نكلو . ال : لاق ؟ اهرجف ةبادلا
 . ملعأ هللا : لاق ؟ اهبذجي نأ الإ هنكمي ملو هترج نإف : تلق

 اهبذج نإف ، هتالص يف لمع دقف اهرج اذإ هنا انعم يذلا : لاق ؛ هريغ نمو

۔ ٥0٥



 توف فاخي و اهبذج ولو هنكما ايك يلصي هنإف تقولا توف فاخي نا الا { هتالص داعأ

 . هنكمأ اك هتالص متيو اهبذجي هنإف قيرطلا فوخ وأ هباحصأ

 يف متبرمض اذإو ط : ىلاعتو كرابت هللا لاق ۔ دمح يبأ عماج نمو۔ : ةلأسم

 نيذلا مكنتقي نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورسصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا
 ةحابإ رصقلا لعجف ، فوخلا طرشب ةيآلا يف روكذملا رصقلا حاباف «او رفك

 رفسلا ةالص ىمس ةلت يبنلا نأل ؛ رصقت ىدنع سيلف رفسلا ةالص امأو & فوخلل

 لوسر اي اهرصقأ ، رفسلا ةالص نع هللادبع نب رباج ةياور يف ، رصق ريغ امامت

 دنع ةدحاو رصقلا امنإو رصقب اتسيل رفسلا يف نيتعكرلا نا ال» : لاقف ؟ ةني هللا

 لقأ وهو 0 رامعلا عاطقنا عم ناخسرف يدنع رفسلا دحو ۔ باتكلا نمو . «لاتقلا

 وأ ، اجاح ةفيلحلا يذب راصف رفاس اذإ ناك ةليبنلا نأل { رفسلا مسا هيلع عقي ام

 اذإ ، ايصاع وأ اعئاط { هرفس يف رفاسملا ناك رفس يأ ي ةالصلا رصقو ؛ رصق ايزاغ

 يف ماهلا هيلع بجوملاو ©، ايصاع وأ ناك اعيطم 0 هلاوحا عيمج يف هيلع ةالصلا تناك

 ؛ انعم ملعلا ىلإ نوبوسنملا عمجأ دقو . ليلد ىلا جاتحم ايصاع جرخ اذإ { هرفس لاح

 ةنتف نم نمألا عم ةالصلا رصقي نأ رفاسملل نا 5 افالخ هفالخ دعي ال نممالإ

 : تلقف :باطخلا نب رمع تلأس : لاق ةباحصلا دحأ نع يور امل ، نيرفاكلا

 نإ ةالصلا نم او رصقت نأ حانج مكيلع سيل» : لجو زع هللا لاق ، نينمؤملا ربمأ اي

 تبجع : رمع لاقف . نمألا عم رصقن مويلا نحنو «اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ

 هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص : لاقف ةلي يبنلا تلاسف ، تبجع امم

 ؛ ةقدصلا مساب ةصخرلا ةلي يبنلا ىمسف ، لضفت ةقدصلا نال ؛ ةصخرلا ينعي

 نأ اورفك نيذلا نم فوخلا لجأل ناك ةالصلا ريصقت يف ةصخرلا لوأو & لضفت اهنأل

 هذه هللا لعج مث ، اهب مهلغاشتو { مهتاولص يف مهيلع اولمحي نأو { مهونتفي

 . انيفلاخم ضعب هاعدا يذلا رضحلا ين عمجلا امأو 9 سانلا نمأ ناو { ةتباث ةصخرلا

 ناك نإ ، هعمج ناك فيك ، ملعأ هللاف ، رضحلا يف عمج ةيّييبنلا نع يور امم

 ، رضحلا يف ةضاحتسملل عمجلا انباحصأ ضعب زاجأ دقو ، احيحص هوور ام

۔ ٥٦ ۔



 عمجلا انباحصأ زاجأ دقو © كلذ ةزاجاب ى ةلي يبنلا نع مهدنع تبثي تاياورل

 مهدنع ربخل وأ ، ةرورضلاو ةقشملل ريطملا مويلا يف حيحصلاو ، رضحلا يف نوطبملل

 كلذ يف مهيلع ناك نإو ، اذه نم مظعأب ءالؤه يلتبي نأ هل هللا نأ يدنعو ، كلذ ين

 هنا صابع نبا نع يور دقو . نوميقم مهو { اهتقو يف ةالص لك اولص اذإ © ةقشم

 نم اباب ىتأ دقف ، رذع ريغ نم رضحلا يف نيتالصلا نيب عمج نم : لاق
 . رئابكلا باوبأ

 يتين مهللا خيشلا باتك ريغ نم۔ بتكلا ضعب يف تدجو : ةلأسم

 يتالصل تقو وه . اهبورغ تقو ىلإ سمشلا لوزت ذم نا اذه يرفس يف يداقتعاو
 برغملا يتالصل تقو وهف ث ليللا ثلث ىلإ سمشلا برغت ذمو ، رصعلاو رهظلا
 . اذكه نارمعلا نم كجورخ دنع اهلوقت ةيفاك ةين يهو { ةرخآلا ءاشعلاو

 بجي يذلا رادقملا يف لهأ فلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو-

 ةماقإ ىلع عمجا اذإ : ةفئاط تلاقف ؟ ةالصلا مامتإ رادقملا كلذ ماق اذإ رفاسملا ىلع

 نايفس لاق هبو رمع نبا نع لوقلا اذه انيور ث ةالصلا متأ ث ةرشع سمخ

 متا 5 ة ٨ ةليل ةرشع يتنثا ةماقإ عمج اذإ : ةفئاط تلاقو . يأرلا باحصأو . يروثلا

 تلاقو © لوقلا اذه ىلإ يعازوألا لامو . هليواقأ رخآ رمع نبا لوق اذه ض ةالصلا

 متأ © لايل رشع ماقم ىلع مزع اذإ : ةفئاط تلاقو 0 لوقلا اذه ىلإ : ةفئاط

 رثكأ ماقأ اذإ : ةفئاط تلاقو ، يلع نب دمحم لاق هبو ، نسحلا لوق اذهو . ةالصلا

 .نأ وهو سماخ لوق هيفو ديعس نب ثيللا لوق اذه ع ةالصلا متأ ةليل ةرشع سمخ نم

 ىلص اعبرأ ماقأ نم نأ وهو ، روث يبأو سنا نب كلام لوق اذه اعبرأ ماقأ نم

 ةبوتكم ةالص نيرشعل عمجأ اذإ : لاق لبنح نب دمحأ هلاق سداس لوق هيفو 0 اعبرأ

 هذه يف بيسملا نب ديعس نع انيور دقو ، متأ كلذ نمرثكأ ميقي نأ مزع اذإو ، رصق
 : لاق ثلاثلاو & كلام لوقك يناثلاو يروثلا لوقك اهدحأ ، تاياور عبرأ ةلأسملا

 اثالث رفاسملا ماقأ اذإ : عبارلا لوقلاو & متاف كلذ نم رثكأ ضراب كسفن تنطو اذإ

 هيفو ، راصمألا نم ارصم مدقي نأ ىلإ نيتعكر يلصي ، يرصبلا نسحلا لاقو ث متأ

۔ ٧٥۔



 لاقو ، فوخلا يف فوخلا ريغب ماقملاو فوخلا نيب قرف نم لوق وهو . رشاع لوق
 هماقم زواج اذإف ، رصق فوخ الو برح ماقم ريغ ناك ام لكو { ناك دقو : يعفاشلا

 هيف ناك يذلا مويلا بسحي سيلو ث داعأ متي مل نإف 3 متي نأ تببحأ 0 اعبرأ

 فوخ وأ برحل هماقم ناك اذإف ، راس مث ميقم هيف يذلا مويلا الو مدق مث { ارئاس

 يور ةرشع ىدحإ لوق هيفو 3 متأ اهزواج نإف { ةليل ةرشع ينايث نيبو هنيب امرصقف

 ةالص ىلص ةليلو اموي ةماقإ عمجأ نم : لاق نمحرلادبع يبأ نب ةعيبر نع كلذ
 . موصلا هيلعو } رصقلا

 ىلإ هنطو نع رفاسملا نأ انباحصأ لوق يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ىلإ مهلوق نم كلذل ةياغ ال رفسلا ىلصو ، رفسلا مكح ىلع رصقلا هيلع بجي ثيح

 ماتلا ىلإ عجري كلانه مث ، انطوو اراد عضوملا ذختي وأ هل ةياغ ال اماقم عمجي نأ

 جرخي مهلوق نم ملعأ الو { ماهلا اهب بجي يذلا ةماقالا ىنعمبو ، نطولا ذاختا ىنعم

 © هيف ايقمو { انطو هذختي دلبب ءرملل ناك اذإ ليواقألا هذه نم يكحو 0 ليق ام دحأ

 . رصقلا هيف بجي ارفس هنع رفاسف

 مهل ةراجت يف ارفس نوجرخي نيذلا ىف رباج لاقو۔ ءايضلا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 . ارصق اولصي نأ مهيلعو ، رفس يف مهنأ ، رشعلاو نينسلا سمخلا نوميقيف

 رصقف ، عادولا ةجح يف ةكم ىلإ ةي هللا لوسر جرخ ۔ فارشالا باتك نمو
 ناك اذإ ، ةالصلا رصقي نأ ةفاسملا هذه لثم رفاس نم نأ ىلع اوعمجأو . ةالصلا

 سنا نب كلام لاقف . ةفاسملا هذه يف رفاس نميف اوفلتخاو { هانعم مدقت ايف هجورخ

 نأ هلف ث درب ةعبرأ ريسم رفاس نم : نولوقي قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو
 تلاقو & بابلا اذه يف سابع نباو رمع نع تيور رابخأب اوجتحاو { ةالصلا رصقي

 نسحلا لوق اذه ث لايمألا ركذي ملو ، نيموي ةرفس يف ةالصلا رصقي : ةفئاط

 تبث ث مات موي ةريسم يف ةالصلا رصقي نأ وهو ، ثلاث لوق هيفو ، يرهزلاو يرصبلا
 نوئالث يهو ، ناجيبرذا ىلإ ريسي ضرأ ىلإ جرخ اذإ ةالصلا رصقي ناك رمع نبا نأ

 نم : عبار لوق هيفو . كلذ نود ايف رصقي : لاق هنا سابع نبا نع يورو ث اليم

۔٥٨۔



 نامعنلاو يروثلا لاق هبو ، دوعسم نبا نع لوقلا اذه يور ث رصق اثالث رفاس

 ناكو 5 مادقألا يشمو ، لبالا ريسب اهيلايلو مايأ ةثالث : نامعنلا لاقو ، نيسحلا نباو

 ةرشع سمخ كلذف ، خسارف ةسمخ نيبو هنيب ايف ةالصلا رصق : لوقي يعازوألا

 ةالصلا نورصقي زيرحم نب هللادبعو موثلك نب يناهو بيوذ نب ةصيبق ناكو . اليم

 موي ةريسم نولوقي ءايلعلا ةماعو © يعازوألا لاقو ، سدقملا تيبو ةلمرلا نيب ايف

 . ذخان اذهبو 2 مات

 نا { انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نم كلذ ءاجو { ناخسرف وهو ، لايمأ ةتس وه بجو ، رصقلا هيف مزلي يذلا رفسلا
 8 فالتخا كلذ يف مهنيب الو } اعيمج رمع نباو سابع نبا نع عفري موق

 أطخي انيد ذختي نأ 0 اذه ىلع مهلوق قفتا دق ناك نإو ؤ لاح لك ىلع ينبجعي الو

 ةصوصنم ةنس وأ باتك نم & دودحم دح كلذ يف تاي مل امل هنكلو { هاوس ايع

 يف داهتجالا ىنعم هيف تبث لب ، لمعلا مزلي امم ناكف ، فالتخاب هيف عامجإ وأ
 . نيقرتفم امهتوبثل رصقلاو ماهلا يف ضئارفلا ءادال ز رظنلا

 هيف ىدعتي ال ، رخآ دلب ىلإ هدلب نم جرخ لجر نع تلأسو : ةلاسم

 نوكت ام ، نيخسرفلا ىدعت مث هثلث وأ دلبلا كلذ فصن ىدعت ىتح نيخسرفلا

 نارمع نم جرخي ىتح . امامت يناثلا دلبلا اذه يف نيخسرفلا ىدعت اذإ ، اذه ةالص

 رصق هدلب نارمع نم نيخسرفلا ىدعت اذإ : ليقو & نيخسرفلا ىدعت دقو ث دلبلا
 اذإ ارصق يلصي هنأ : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق 5 اهريغ وأ ةرايع نم ناك امثيح

 رصقلا ىلع نوكيأ { دلبلا كلذ يف نيخسرفلا يف لخدف عجر داع اذإ نيخسرفلا ىدعت

 يلصي لوقلا اذه ىلع هنا ؛ يعم : لاق ، نيخسرفلا يف لخد هنأ ، ماتلا ىلإ عجري مأ

 : تلق . لوقلا ضعب ين هدلب نارمع ىلإ عجري نأ ىلإ ، نيخسرفلا ىدعت اذإ ارصق

 جراخ جرخ اذإف ، اضعب اهضعبب نارمعلا لاصتا يف خسارف ةرشع هلوط دلب ناك ولف

 ؟ ارصق وأ مامت يلصي ام نيخسرف نم رثكا كلذ يف ىدعتو ةجاح يف هاصقأ ىلإ هلوأ نم

 بسح ىلع هدلب نأل ؛ امامت يلصي وهف دحاولا دلبلا ىف ماد ام هنا ؛ يعم : لاق

۔ ٩٥_۔



 ةيرقلا لبق لخدف © هرفس نم رفاسملا ءاج اذإف : تلق . لصتاو لاط ولو 5 لاق ام

 3 مفيس ةليجاو ، الهب ةليجا لثم دلبلا نع عطقنم وهو { ةرايع هيف اعضوم ةرومعملا
 عضوملا اذه هلوخدب ماهلا هيلع بجي مأ ، فورعملا دلبلا لخدي ىتح رصقلا ىلع وهأ
 مل اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ ال مأ فورعملا دلبلا ىلإ افاضم ناك اذإ ، كل تفصو يذلا

 رغص نا © نادلبلا نم هريغك وهف هتيمستو هترامع هنع اعطقنم ناكو 0 دلبلا نم نكي

. هنم برق ولو ربك وأ



 عسلتلا بابلا

 نيخسرفلا ىدعتي نأ هتين نوكت نميف

 ناخسرفلا هيلع لكشأ وأ ةين هل سيل وأ

 3 هيفوه يذلا عضوملا ردي ملف ، ةالصلا روضح تقو رفاسملا ىلع لكش اذإو

 دق هنا ملعي ىتح « امامت يلصي هنإف . رثكأ وأ لقأ وأ ناخسرف هدلب نم نوكي

 . نيخسرفلا ىدعت

 . رصقل ا دح فرعي الو 0 هله ال بطح ا ديري هدلب نم جرخ نمو : ةلأسم

 متيلف كلذ نم هيلع هبتشا امو ، رصقيلف نيخسرفلا ىلع ىتأ اذإف { هيلع هبتشا وأ
 دح نم جرخ دق ناسنالا ناك اذإ : دمحم وبأ لاقو & نيخسرفلا ىهتنم نيبتسي ىتح

 ريغ وأ { تاقث مهنم دحاو { ةعامج هربخاف رصقلا عضوم راص هنا ملعي الو هدلب

 . ةجح هلوقف رصقلا بجح ام دح ف راص دق هنا { تاقث

 نإف {© هب ىلوأ ماتلاف ‘ رصقلا وأ ماهلا ف عضوملا هيلع لكشأ نمو : ةلأسم

 . ارصق ةالصلا داعأ نيخسرفلا زواج دق هنأ ، ةقث هربخأ وأ {، كلذ دعب ملع

 نوكي نا هيلع هبتشا عضوم ىلإ رفاس لجر نعو ث ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم

 . نيخسرفلا زواج هنا نقيتسي ىتح امامت يلصي : لاق ؟ رثكأ وأ لقأ وأ نيخسرف

 ىدعت ىتح ةيرقلا لوح راس نميف لوقت ام : ديعس يبأل تلق : ةلأسم

۔_٦١-۔



 اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ ارصق وأ امامت يلصي ام { امهيدعت ديري ال وهو ، نيخسرف

 ىون نإ تيأرأ : هل تلق . ليق هنا يدنع ايف رصقلا هيلعف 0 ارئاس نيخسرفلا ىدعت

 نيح نم رصقي نا هل له ث ةيرقلا لوح بارخلا يف كلذ هيشم ىف نيخسرفلا ىدعت هنأ

 نا هل ناك نيخسرفلا ىدعت ىون اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ ارئاس نارمعلا نم جرخي ام

 . كلذك اذه لعجي هتيأرو نارمعلا نم جرخي امنيحرصقي

۔ ٦٢ ۔



 رشاعلا بابلا

 نيخسرفلا ىدعتي نأ هتين ن وكت ىذلا ف

 نيخسرفلا ىلإ لوصولا ة هين هل نوكت وأ

 & نيخسرفلا ىدعتي الو رفسلا وني ملو © هل ةجاح يف جرخ يذلا نع لئسو

 نم لقأ يف وهو ةالصلا تقو هيلع لخدف ، عجر مث نيخسرفلا زواج ىتح ىضمف
 . رصقلا هيلع : لاق . نيخسرف

 نم دعبأ دارأ كلذ نم رثكأ وأ { نيخسرف ريسي نأ ديري لجرلا نعو : ةلأسم

 ديري امنإ ناك نإو ، نيتعكر هتيرق دودح نم جرخي نيح ىلص ث نيخسيفلا

 . نيخسرفلا سأر لصي ىتح نيتعكر لصي مل ، نيخسرف

 نم جرخ اذإ رصقيأ ، نيخسرفلا هيف ىدعتي ارفس دارأ نمع هتلأسو : ةلأسم

 . نارمعلا نم جرخ اذإ : ليق دق : لاق ؟ نيخسرفلا ىدعتي ىتح مأ 0 نارمعلا
 نع ناكو ، ههجو ءاقلت نم نارمعلا نم جرخ اذإ هنأ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ىتح مأ © كلانه رصقلا هل زوجيأ ، نارمعلاب ةلصتم لزانمو لخن هلايشو هنيمي

 ؛ يعمف : لاق ؟ كلذ يف ىرت امو © نارمعلا نم هلايش نع الو 5 هنيمي نع نوكي ال

 ىلإ يضفملا دلبلا نارمع نم ءيش نم جرخ اذإ ينبجعي اذهو 5 اذه ليق دق هنا

 © دلبلا نارمع نم ءيش ىلإ هدري هقيرط نكي ملو ث نارمع ريغ وأ ، بارخلا
 الخاد كلذ لوقي نم بهذم ىلع كلانه رصقي نا دلبلا نارمع نم ائيش اهجوتم الو

۔ ٦٣ ۔



 بناج نم هلخن ىلإ نارمعلا نم اندف © هدلب ىلإ هرفس نم مدق اذإف : تلق . اجراخو
 ملو © هعاتم نم ءيش اهعذج بركب قلع وأ اصوخ وأ ءالس اهنم جرخاف ‘ نارمعلا

 تناك اذإف : لاق ؟ اهيذاحي ىتح رصقي مأ ز ماتلا هيلع بجأ { اهاذاح الو اهطخي

 تناك نإو . يعم ن ارمعلا لخد دق هن ال ؛ متي نأ ينبجعيف ، ن ارمعلاب ةلصتم

 سيل نارمعلا نم ةعطقتم لخن تناك اذإ : ليق هنأل ؛ رصقيف نارمعلا نم ةعطقتم

 رصقي هنإف 0 عضولا كلذب هنارمع لصتملا دلبلا نم يه سيلو © نارمعلاب ةلصتم

 لوقو ، لوق اذه نا : لاقف ى اهيف هتعجارو لخنلا كلت ف كلانه رصقي الو كلانه

 رصقي هنإف ث اهفلخي ملو اهسم وأ 0 نارمعلاب ةلصتملا لخنلا ىذاح اذإ هنا ، رخآ

 ٠ لوقلا اذه هبجعي هرأ ملو 6 كلانه

 رفاسملا ةلزنم الإ هارأ الف ، ودعلا ناطوأ ىلإ ىهتنا اذإ ريسألاو : ةلأسم

 . ادبع وأ ناك ارح

 . ارصق ىلص نيخسرفلا زوابي ىتح هسفن بصغ نمو : ةلأسم

 ىتح متي وهف . نيخسرفل ا ىدعتي ن أ ديري الو } داطصي ناك نمو : ةلأسم

 : لاق © هلزنم نم نيخسرفلا ىخوتي نأ هيلعو { رصقي مث { نيخسرفلا ىدعتي
 . ةوطخ وأ عارذ فلا رشع انثا خسرفلاو

 ىدعتي ديري الو . رفسل ا وني ملو {© هل ةجاح ف جرخ نمو : ةلأسم

 © ةالصلا تقو هيلع لخدف عجر مث © نيخسرفلا زواج ىتح ىضمف 4 نيخسرفلا

 . رصقلا هيلعف نيخسرفلا نم لقأ يف وهو

 نم ءيش يقبو . هب ربداف عضوم نم 0 ةيرقلا دودح نم جرخ نمو : ةلاسم

 . اعجارو ابهاذ كانه رصقيلف { ههجو يف وه سيلو 0 هلايشو هنيمي نع اهنارمع

 ةيرقلاو ، ؤ عطاق داو اهطسو يف ةيرق يف تناك اذإو : لضفلا لاقو : ةلأسم

 يداولا عطقف ث ارفس ديري ، نيزجاحلا ىدحإ نم لجر جرخف ث نيزجاحلا ىلع
 . ةدحاو ةيرق اهنأل ؛ ةالصلا رصقي الف 0 رخآلا زجاحلا ف لخدو

۔٦٤۔



 هنا ؛ دمس لخدف ث ارفس ديري ىوزن نم جرخ نم : اولاقو : ةلأسم

 . اهنيب عطاق يداولا دمس لهأ كلذكو ، دمس لهأ رصقي ثيح نم الإ رصقي ال

 ءيش لخدف ، المعو ىوزن نيب ام ساق حاضولا نب دايز ناك دقو : ةلأسم

 ىلإ جورخلا دارأ املربحم عم انجرخف : لاق . المع لخن يف نيخسرفلا ي لخنلا نم

 نم انجرخ يلصن نأ اندرأ اذإ انكو ، بوبحم نب دمحو زرحم نب ديعس مث ناكو 5 ةكم
 . انرصق مث ةيرقلا يبرغ يداو ىلإ لخنلا

 © نيخسرف نم لقأ 5 هدلب نم بيرق عضوم يف ةعرزم هل تناك نيمو : ةلأسم
 ةعرزملا ىلإ عجر مث ، نيخسرفلا فلخ ىتح ، ادمع جرخف ارفاسم نوكيل لاتحاف

 اذإ ، ناضمر مايص يف كلذكو . ةرافكلا هيلع فاخاف لعف نإف 0 رصقلا هل زوجي الف

 كرتل ةليحلا دارأ امنإو { هيف رطفاف ةعرزملا ىلإ عجرمث { نيخسرفلا زواج ىتح جرخ
 تلمعن . ةأرملا تلاتحا اذإ كلذكو ث ةرافكلا هيلعو ء كلذ زوجي الف ، ةالصلا

 اذه تبرش اذإف { اهضيح مايأ ضيحلا اهنع بهذ ىتح اهجح يف ىتح ءاود اهسفنل

 زجي مل ،اهجح مايأ يف اهتقول اهئجي ملف ، اهضيح باهذل ةليح ءاودلا

 . دسفيو كلذ اهل

 نم جرخ اذإ ، ارصق نيخسرفلا ىدعتي ارفس لجرلا جرخ اذإو : ةلأسم

 ىتح ةالصلا متي هنإف ، ايهادعتي ال ، نيخسرفلا ديري جرخ نإو د ةيرقلا دودح

 . رصق امهيلإ لصو اذإف { امهيلإ لصي

 نأ الإ } نيخسيرفلا ةزواجم يوني ال هل مالغ بلط يف جرخ نمو : ةلاسم

 نوكي ىتح هدلب نارمع زواج ولو { ةالصلا متي هنإف هبلطيو ث هعبتيف همالغ دجي ال
 . هدلب ىلإ هتعجرو هيضم يف ةالصلا رصقي مث ايهزوابي وأ ، نيخسرفلا سأر ىلع

 ملف } اهدجي نيأ يردي ال . ةباد وأ قبآ دبع بلط يف جرخ نمو : ةلاسم

 يف اعمج :نيخسرفلا زواج نأ دعب ىلصو 0 نيتالصلا عمجي نأ ىون نارمعلا ىدعت
 تقو ىف اعمج اهالص نإ كلذكو ث ةرافكلاو لدبلا هيلعف ، ىلوألا تتاف دقو ةرخالا

۔ ٦٥ _۔



 . نيخسرفلا زواجي نأ لبق ايهنم ىلواألا

 نيخسرفلا لبق اهباصأ نإ هتينو هتجاحل جرخ لجر نع هتلاسو : ةلأسم

 © ةالصلا هيلع تناحف 0 اهل ىضم نيخسرفلا ىدعت نا الإ اهدجي مل نإو { عجر
 . امامت يلصي هنا ؛ يعم : لاق ؟ ارصق وأ امامت يلصي ام { هدلب نارمع نم جرخ دقو

 ؛ يعم : لاق ؟ امامت ةداعالا هيلع له { كلانه ارصق ىلصف لهج نإف : هل تلق

 . ةداعالا هيلع نا

 ايه نيأ يردي الو امهبلط يف جرخيف { مالغوأ ةباد هل تلض نمو : ةلأسم

 زوابج ىتح امامت يلصي هنإف 0 اديعب وأ ابيرق ايهدجي نأ وجري ثيح اهبلطي نأ هتينو

 نارمع نم جرخ اذإف { نيخسرفلا ىدعتي نأ ىون اذإ امأو ، رصقي مث نيخسرفلا

 © نيخسرفلا زواجي ال هنا ، نارمعلا زواج نأ دعب ىون عجر نإو ، رصقلا همزل هدلب
 ةالصلا نورفاسملا داراف ، نورفاسم موق ىتأ نإف : هل تلق . ماهلا ىلإ عجري هنإف

 رفسلا ةالص متيلص اذإ : لجر مهل لاقف ؟ مهتالص فيك اولأسف { مامالا ةالصب

 له مهرمأ ايك اولعفف هميلستب نوملستو هتالص مامالا متي ىتح مكلاح ىلع اودعقاف

 مهتالص نا ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةمات مهتالص نوكت

 اذه مزلي ايف : تلق . انباحصأ لوق نم افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، كلذ ىلع متت ال

 يف رمألا نم هيف فلتخي ال امب ىتأ اذإ ةبوتلا همزلت : ليق هنا ؛ يعم : لاق ؟ مهل رمألا

 3 مهنيد وأ مهيأر كلذ هنم نوكي نأ الإ { مهملعي نأ هيلع ايف يدنع هبشيو { نيدلا

 : ليق هنا ؛ يعم : لاق ؟رمألا اذه مزلي ام ، تام دق مهنم ادحأ نإف : هل تلق

 : لاق ؟ مهمالعا يف هسفنب جرخي نأ هيلعف : هل تلق . ربخملا مدع اذإ ةبوتلا هي زبحت

 ناكو مهيأر الو مهبهذم هنا ملعي ملو © هيف فلتخي ال ام ناك اذإ : ليق دق هنا ؛ يعم

 اذإ اذه لثم يف جورخلا هيلع نا : ليق ام ىنعم ايفف نيدلا يف مهعسي ال هنم مهلوبق
 { ةلحارلاو دازلا دوجو نم ، تامزألا يف جورخلا همزلي ام ىنعم ىلع & كلذ ىلع ردق

 . ندبلا ةحصو قيرطلا نامأو

 ةالصلا هذه اولص نيذلا موقلا نم ادحاو لجرلا اذه دجو نإف : هل تلق

۔ ٦٦۔



 ؟ كلذب هل نمض اذإ نيرخآلا ملعي نأ هملعيو { همالعإ هيزبجي له ض هملعاف هلوقب

 مهملعي نأ الإ ؛ كلذ نم هيربن الف مهمالعإ هيلع تبث اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 نمل ، نانئمطالا ي وأ لدع يدهاشب مكحلا يف كلذب هنع موقل ةجح ةحص وأ

 . ادعاصف دحاولا ةقثلا نم هقيدصت زوجي ال

۔_٦٧١٧۔





 رشع يد ال ١ ب ايل ١

 ال مأ نيخسرفلا زواج هنأ يردي ال نميف

 راص هنا ملعي الو ، هدلب دح نم جرخ دق ناسنالا ناك اذإ : دمح وبأ لاقو

 دق هنا { تاقث ريغوأ © تاقث مهنم دحاو وأ رفن © ةعامج هربخأف . رصقلا عضوم

 . ةجح هلوقف {. رصقلا بجي ام دح يف راص

 ملع نإف { هب ىلوأ ماهلاف ، رصقلاو ماهلا يف عضوملا هيلع لكشأ نمو : ةلأسم

 . ارصق ةالصلا داعأ نيخسرفلا زواج دق هنا ، ةقث هربخأ وأ كلذ دعب

۔ _ ٦٩





 رشع يناثل ١ ب ايل ١

 نم رصقلا هل زوجع ىتم رفاسملا ف

 ) فارشألا باتك (

 © ملعلا لهأ هنع ظفحي نم لك عمجأ : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم

 اهنم يتلا ةيرقلا تويب عيمج نم جرخ اذإ ةالصلا رصقي وأ ، رفسلا ديري يذلا نأ ىلع

 سنا نب كلام ناكف & تويبلا نع جورخلا لبق ةالصلا ريصقت يف اوفلتخاو { جرخي

 نب ثراحلا نع انيور دقو © روث وبأو قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازواألاو

 ريغو ديز نب دوسالا مهيفو 5 هلزنم يف نيتعكر مهب ىلصف ارفس دارأ هنا ، ةعيبر يبأ

 حابر يبأ نب ءاطع نع اذه ىنعم انيور دقو ، دوعسم نب هللادبع باحصأ نم دحاو

 © هيلع هقفاو ادحأ نأ ملعن ال اثلاث الوق دهاجم نع انيور دقو ، ىسوم نب ميلسو

 : ركب وبأ لاق . ليللا ىلإ ىتح اموي ةالصلا رصقت الف ارفاسم تجرخ اذإ : لاق

 . لوقأ لوألا لوقلاب

 رفاسم جرخ اذإ هنا { انباحصأ لوق ةماع يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبآ لاق

 نارمع نم جرخ اذإ ةالصلا رصقي هنا & رصقلا هيف هيلع بجي ارفاسم هيف نوكي ارفس

 ىنعمب مهدنع دلبلا نارمعو { نارمعلا هيف يوني وأ { انطو هذختي يذلا هدلب

 هل ناك هدلب نارمع نم جرخ اذإف { ايهدحأ وأ ليخنلا وأ تويبلا لاصتا © قافتالا

 يذلا رفسلا زواج نإ { هدلب نارمع ىلإ عجري نأ ىلإ ، لوقلا اذه يف رصقلا هيلعو

 هيلع بجي الو 0 هل زوجي ال هنا ؛ مهلوق نم ملعأ الو ، رفسلا نم رصقلا هب ببي

 . لاح ىلع هدلب نارمع ةزواجم لبق . هدلب الو هتيب يف رصقلا

۔_٧١۔



 جرخو ث يداولا زجاح ىلع هتيب ناك نمو ۔ ءايضلا باتك نم ۔ : ةلأسم

 عمجلاو رصقلا هيلع بجو ، نيخسيرفلا قوف ارفاسم يداولا ىطختن ارفاسم

 كلذكو ، نارمعلا نيب عطق دق يداولا نإف هتيب يف نم مالك عمسي ناك نإف { ءاش نإ

 ءاجو ، نارمعلا هل ادب ولو ، يداولا يف عقي نأ لبق ى عمجو رصق هرفس نم ءاج اذإ

 عطقي ال يذلا وه نارمعلاو ، ناسارخ ىلإ هب دم ولو 0 امامت يلصي ناكل هرفس نم

 نارمعلا نيب ناكو 5 داو نارمعلا نيب نكي مل نإف ، ضعبب اهضعب ةلصتم داو امهنيب

 « رايعلاب لصتم فتلم ، كلذ ريغو نيرعلاو ينايفلا لثم تارايعلا نم يه سيل نم
 . ةيدوألا عطقت ايك ، نارمعلا نيب عطقي اذه نإف

 ةالص ىلص يدلب نارمع نم جرخ اذإف { ارفاسم هدلب نم جرخ نمو : ةلأسم
 ارفاسم هلزنم نم جرخ نم نا : ضعب لاقو . فالتخا هيف انباحصأ نيبو { رفسلا

 نم جرخ اذإ رفاسملا نا انيأرو ، بارخ وأ رايع يف ناك ولو { هتيب نم جرخي ذنم رصق
 ءاقلت ةلبقلا تناك رفسلا ةالص ىلص . ماقملا عضوم هيف ىدعتي ارفس ديري هدلب نارمع

 3 اذه ةيهارك يف ةجحلا ام ملعأ الو & كلذ ضعب هرك دقو .0 هافق ي وأ © ههجو

 . ليلدب الإ كلذ حصي الو

 هيف ىدعتي © ارفس متي ثيح نم رفاس نمو۔رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم
 لاق . رصقلا همزل © هيف متي يذلا عضوملا نارمع نم كلذل جرخ اذإف ى نيخسرفلا

 . ايهتزواجم دارأ ولو نيخسرفلا ىدعتي ىتح ليق دقو : هريغ

 نع ؛ هريغ نمو . عارذ فلأ رشع انثا خسرفلاو باتكلا نمو ۔ : ةلأسم

 فلأ رشع انثا خسرف لك : لاق ؟ خسرفلا سايق نوكي مك : تلق ةيواعم يبأ

 انأو ، ىرمعلا ضعب لاق دق : لاق ؟ سانلا عارذب وأ ى ىرمعلابفأ : تلق . عارذ

 انثا خسرفلا سايق : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو . لداع عارذ مويلا سانلا عارذب لوقأ

 . ةوطخ وأ عارذ فلأ رشع

 لاقو ، ةخسن يفو © نيخسرفلا سايق نوكي : لاق نم لاقو باتكلا نمو
 لاقو ، ةيواعم يبأ نعو ؛ هريغ نمو . ربكألا دجسملا نم سايقلا نوكي ؛ لاق نم

۔ ٧٢ ۔-



 ىلإ نارمعلا : لاق نم لاقو ،} عماجلا دجسملا نم سايقلا نوكي : لاق نم

 نأ هيلعف © ناخسرفلا هيلع هبتشا اذإ : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو . نارمعلا

 . هلزنم نم ايهاخوتي

 اذإ هنإف ؛ ريثكب وأ ليلقب نيخسرفلا نم دعبأ ارفس ديري جرخ نمو : ةلأسم

 لصي ىتح عمجيو رصقي عجر اذإ كلذكو © ةالصلا رصق همزل هدلب نارمع نم جرخ
 مامت يف ىرقلا نيب رامعلا امنإ : لاق هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو . هدلب نارمع ىلإ

 امأو ، لزانملا لاصتاو دام دحاو دضاع ولو & لخنلاب لخنلا لاصتا 0 ةالصلا

 اهنأل ؛ يراوحلا نب لضفلا هلعلو ؛ هريغ نمو . هيلإ تفتلي الف { ةعارزلا لاصتا

 . ةعارزلاو تويبلاو لخنلا : لاق ؟ نارمعلا ايف : تلق ؛ هنع ةلأسم رثا ىلع

 . معن : لاق ؟ نارمعلا نم يه له . ةيرقلاب ةلصتم هلوطأ ناك نإف : تلق

 نإ : لاق ؟اضعب هضعب ىري قاتسر يف لوقت ايف : هل ليق - باتكلا نمو۔

 لخنلا تناك نإف 5 هتيرق لخدي ىتح متي الف ، ضعب نم اهضعب نئاب ىرق تناك

 نارمعلا نم جرخي ىتح جرخ نم رصقي ال ، ةدحاو ةيرق يهف ةطلتخم ةلصتم
 نأ الإ ؛ لاصتالا عطقي امم يدنع يه سيل ، ىرقلا هذه يف عطقت يتلا ؤ ةيدوألاو

 نارمعلاو ، تويبلاو لخنلا باهذ دعب نم لخنلا نم ليلق ءيش ىلع عطقي داو نوكي

 : ليقف ، لخنلا نم ليلق ءيش ىلع عطقي هنإف & راحص قيرط يف يذلا يداولا وحنك
 . لخنلا نم يقب يذلا يف رظني الو هدنع رصقي

 هيف بج يذلا عضوملا يف انباحصأ فلتخا ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 © ةالصلا رصق ارفس ديري هلزنم نم جرخ اذإ : موق لاقف . رفاسملل ةالصلا رصق
 . نارمعلا نم جرخي ىتح رصقي مل ، هدلب نارمعب نارمعلا أدتبا اذإ : مهضعب لاقو

 رفسلا نأل ؛ ةغللا قيرط نم ارفاسم ءرملا هب ىمسي ال رايعلا لاصتا نا بجوي رظنلاو

 اذإ ةأرملا نأ ىرت الأ ، رفسأ دق : لاقي ال نارمعلا يف ناك نمو ث رافسألا نم ذوخأم
 تلاز اذإ { راهنلا رفسأ لاقيو ، ترفسأ دق : لاقي ، ءاطغلا اههجو نع تفشك

 . ةباحصلا نم هريغو بلاط يبأ نب يلع لوق وهف انربخأ يذلاو ث ليللا ةملظ
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 ءاوس نيخسرفلا سأر ىلإ راص اذإ ، ارفاسم جرخي يذلا نع هتلاسو : ةلأسم

 نيخسرفلا يف يلصي : لاق هناو لضفملا نع © رثؤملا يبأ نع بسحأ يورف ؟ يلصي ام

 ديري ال ، جرخي اذه لعلو { ارصق ىلص ، نيخسرفلا سأر ىلع راص اذإو { امامت

 . نيخسرفلا ىدعتي

 ةادعم ديري ايهدحأ نم جرخ س نانطو هل لجر يف لوقت ام : هل تلق : ةلأسم

 © هيف يلصي ام ث هيف ةالصلا ترضحو . ارئاس يناثلا نطولاب لزنف { نيخسرفلا

 نيخسرفلا ىدعتي ال ناك اذإ { ارصق مأ ، يناثلا نارمع نم جرخي ىتح امامت لصي

 يف يلصي هنا ؛ يعم : لاق ؟ لوألا نم ايهديعيو ث هلعل . امل دعيو { يناثلا نم

 جرخ نإف : هل تلق ، نيخسرفلا دعتي مل وأ هنم نيخسرفلا ىدعت ناك 7 امامت هنطو

 ىدعتي هنا ىلوألا ةينلا الإ ؛ هنم نيخسرفلا ىدعتي نأ ديري ال وهو ز يناثلا نم
 هل سيل مأ ، يناثلا نارمع نم جرخ اذإ رصقي نأ هل له © لوألا نم نيخسرفلا

 © كلذ يدنع هل سيلف : لاق ؟ يناثلا نم نيخسرفلا ىدعتي نأ يوني ىتح ، كلذ

 هدلب نارمع نم جرخيو { ايهتزواجم ديري وأ ك نيخسرفلا زواجي ىتح

 ( . ايهتزواجم ديري

 قرف يف دعقيل ىوزن لهأ نم جرخ لجر يف : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق

 يف قرفب امامت يلصي هنأ ؛ يعمف . ىوزن نم ن سرفلا ةزواجم ىلا جرخي مث " نيموي
 يذلا نيخسرفلا يدعت مكح ناك ، قرف نم جرخ اذإف 5 امهيف دعق نيذللا نيمويلا

 © ىوزن نم هنطو نم بوسحم موصلاو ةالصلا رمأ ين ارفاسم ايهماكحاب نوكي
 نم لاقف ؟ نيخسرفلا ةزواجم ىلا قرف نم جرخ اذإ رصقي ىتم ، يدنع هيف اوفلتخاو
 : لاق نم لاقو ، قرف نارمع نم جرخي نا لبق ، رفسلا يف ذخاي ام نيح رصقي : لاق

 6 نيخسرفلا ةزواجم ديري ىوزن نم جرخ ناو ، قرف نارمع نم جرخي ىتح متي هنا
 نارمع نم جرخاذإ هنأل ؛ ارصق اهيف يلصي هناف { امايا قرف يف دعقف كلذ ريغ وني مل

 عماج تادايز نم ةرركم ۔ ؛ هريغ نمو ، رصقلا هيلعف ىوزن وهو 0 هدلب
 يف خسارف ةرشع هلوط دلب ناك نإف : هل تلق . ديعس يبأ نع اهلعل رفعج نبا
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 كلذ يف ىدعتو هاصقأ ىلا هلوأ نم جراخ جرخ اذإف ، ضعبب اهضعب نارمعلا لاصتا

 دلبلا يف ماد ام هنا ؛ يعم : لاق ؟ ارصق مأ امامت يلصي ام ، نيخسرف نم رثكا

 . لصتاو لاط ولو 0 ليق ام بسح ىلع هدلب هنأل ؛ امامت يلصي هنإ ، دحاولا

 . (باتكلا ىلا عجر)

 © جرخ مث ز امايأ قرف يفدعقف 5 ارفاسم جرخ ىوزن لهأ نم لجر : ةلأسم

 اهيف يلصي هنإف © هرفس ىلإ اهنم جرخي مث © قرف يف دعقيف جرخي هنا هتين تناك نإف

 جرخي انيح نم رصقي : لاق نم لاقف ش اهنم جورخلا دارأ اذإف { اهيف دعق ام 0 امامت

 جرخي ىتح متي هنا : لاق نم لاقو ؤ قرف نارمع نم جرخي نأ لبق نمرفسلا يف ذخاي
 يف دوعقلا هل تدج مث ز هرفس يف جراخ هنأ ةين هل ناك نإ امأو ؤ قرف نارمع نم

 . هرفس نع ينثني ىتح اهيف دعق ام ، ارصق اهيف يلصي هنإف ، قرف
 ىدعتي ديري رفاس لجر يف۔ هنع هللا يضر ديعس يبأ باوج نمو

 ةالصلا رصقي هنا ، كلانه دعق مث ؤ هدلب نم خسرف ردق راسف . نيخسرفلا

 . هلوق نم ىنعملا اذهو 5 هدلب ىلإ عوجرلا وني مل ام ، كلانه

 دمسو ىوزن نإ : ليق هنا ؛ يعم ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 لصو اذإو . ةدحاو ةيرق امهنا ، ماهلاو رصقلا يف رفاسملل ةالصلا ىنعم يف ، لاعسو

 دعي ملو { هلايش نع وأ هنيمي نع ..ايعلاو 5 هيف رايع ال بارخ عضوم ىلإ رفاسملا
 نم لاقف . كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعمف بارخ عضوم يف وهو { ههجو ءاقلتو هفلخ
 . امامت يلصي نأ هلو ، ادصق يلصي نأ هلو { بارخ وه : لاق

 ين انرص اذإ ىتح ، تولس ىلإ ديعس وبأ جرخ : دلخم نب ىسوم لاق : ةلأسم
 انب ىلصف { رصعلا ةالص تقو يف كلذ ناكو & بحش نيع باقث دنع يتلا ةجرشلا

 نيتعكر نحن انممنأو ، تولس ىلإ جورخلا هعم ديري هعم ناك نمو ، وه رصقو رصعلا
 . معن : لاق ؟ رصقلا نوكي انه اه نا : هل تلقف . ةالصلا ةيقب

 لاق : ۔ هللا همحر ۔نايلس نب بلهملا لاق هللا همحر هللادبع وبأ لاق : ةلأسم
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 يف راصف ث نيخسرفلا زواجي ارفس ديري هدلب نم لجرلا جرخ اذإ : ءاهقفلا ضعب

 ثيح ربصي ىتح رصقي الف 0 ةيرقل ا ف نم تاوص أ عمسي عضوم

 . تارصاألا عمسي ال

 .ث رفاسملل هيف ةالصلا رصق بجي يذلا عضوملا يف انباحصأ فلتخا : ةلاسم

 أدتبا اذإ : مهضعب لاقو . ةالصلا رصق ارفس ديري هلزنم نم جرخ اذإ: مهضعب لاق

 . نارمعلا نم جرحي ىتح رصقي مل ‘ هدلب نارمعب نارمعلا

 ةجنيود بكر اذإف ، نيخسرفلا هيف ىدعتي ارفس ديري ناك نمو : ةلأسم

 . رصقلا هيلع بجو رامعلا نم جرخ دقف { ةنيفس وأ

 جرخ اذأ : ضعب لاقف ؟ ارفس دارأ اذإ لجرلا رصقي ىتم اوفلتخاو : ةلأسم

 نم جرخي انيح : ضعب لاقو & توصلا عمسي ال عضوم يف ناكو 0 نارمعلا نم
 . رصق نارمعلا

 اذإ رصقي امإف © قرف قيرط نم ارفس ديري ىوزن نم جرخ نمو : ةلأسم
 فلخ اذإ رصق ىرخألا قيرطلا نم ناك ناو ، يداولا عطقو ث هزاجملا فلخ

 . ءايلتلا فلخ اذإ رصقي امنإف ، ةضورلا ىلإ جرخ نمو ةانجلا ىلع دعصو دجسملا

 . ن ارمعل ١ عاطقن ادودح اذه . نيتمجلل ا فلخا ذإ ؤ رصق الهم ديري جرخ نمو

 ىلص ، نيخسرفلا قوف ارفس ديري هدلب نارمع نم جرخ اذإو : ةلاسم

 نم اندنع ةعارزلا سيلو . لخنلا يف لزانملا لاصتا اندنع نارمعلا دجو 0 ارصق

 امهنيب يتلا تابارخلاو © نايدولا ضعب نم اهضعب نادلبلا عطقتو { نارمعلا
 . قيفوتلا هللابو

 نمو ث ادوسلا لخد اذإ ، الهب ىلإ جرخ اذإ ىوزن نم رصقلا عضومو : ةلأسم

 ] نيخسرفلا زواج ام « اهريغ وا قاتسرلا وا . مدك دارا اذإ ى ةزاجلملا لدمس

 نمو { لخنلا فلخ اذإ ، اطمق يداو نم ابرغم دارأ اذإ { ىوزن نم رصقلا عضومو

 . قرف ىلإ دعصي هنم يذلا ضيبألا يداولا ، ايهريغ وأ حنم وأ يكزا دارأ اذإ ىوزن
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 ىداولا ىلإ تناك ىوزن نم لخنلا نا اومعز : لاقف ؟ دعبأ دحلا اذه لاب ايف ليق

 تولس دارأ نمو ث نايثع نب نايلس نع ةبقع نب حاضولا ظفح كلذكو ، ضيبألا

 ةانجلا يهو { رصق اطمق يداو نم هانجلا فلخ اذإف © ىوزن نم
 . ةدس ةانجب ةفورعملا

 فلخ اذإف { ارفس دارأو ث ةنطابلا هدلب ناك نم : هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 عماجلا يحلا لزانم فلخ اذإف © لخن نكت مل اذإف © ارصق ىلص ث لخنلاو لزانمل

 ين رظني الو 0 اهب سانلا يدتقي الف { اياكرلا يف ةذاشلا تويبلا امأف ، ارصق ىلص مهل

 . لزانملا كلذ يف دحلا امتإو 5 ةعارزلا ةرايع

 يتلا ةيقاسلا بناج يفو ، حسمتي جلفلا لخد اذإ رفاسملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ثيح نم ةيقاسلا نم زرب اذإ رصقي نأ هل له © لايشو نيمي نع لخن هنم حسمتي
 © كلذ ليق دق : لاق ؟ هرهظ فلخ اهلعجي ملو لخنلا ىذاح دق ناك اذإ ، ؛ لخد

 . اهاذاح اذإ ماهلا هيلع نإ : ليقو
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 رشع ثلاثلا ب ايل ١

 نيخسرفلا ةز واجم لبق عجرف هل ادب مث ارفاسم جرخ نميف

 مث ، تاولصلا ضعب رصقف جرخ رفاسم يف اوفلتخاو _ فارشالا باتك نم

 هيف رصقي ارفس غلبي مل هنأل ، ةالصلا متي : يروثلا نايفس لاقف ، عجرف ةجاح ركذ

 © هتيب باب نم الصاف جرخي ىتح عجر اذإ 5 ةالصلا متي : كلام لاقو ث ةالصلا

 هلهأ يف ماق هعوجر يف نوكي نأ الإ رصقي : يعفاشلا لاقو { ةيرقلا تويب زوابيو
 هل ناك اذإ الإ ؛ رفاسم وه : لبنح ني دمحأ لاقو 0 يلإ بحأ ناك متأ ولو ث اعبرأ

 نإ : ركب وبأ لاق (متاف ةيشام وأ كلهأ ىلإ تمدق اذإ) { سابع نبا ثيدحل ، لهأ
 © عوجرلا ين هل ودبي نأ لبق تاولصلا ضعب ىلص دقو 5 هرفسل اكرات عجري نأ هل ادب

 ناك اذإ ، هعجرم يف ةالصلا متيو ؤ ىلص يتلا هتالص تمت : لاق يروثلا نايفس نإف

 لاق ، روث وبأ لاق هبو ،} يعفاشلا بهذم هبشي اذهو { ةالصلا هيلإ رصقي ال ايف

 تقو يف ناك نإ : لاق هنا يرصبلا نسحلا نع انيور دقو . لوقن كلذك : ركب وبأ

 رفاس نإ : يعازوألا لاقو . هتالص تمت دقف الإو ، ةالصلا كلت داعأ اهالص ةالص

 كش متي © هلهأ ىلإ عجري نأ هل ادب مث ، نيتعكر رصعلاو رهظلا ىلصف لايمأ ةرشع

 . نيتعكر نيتعكر نيتالصلا

 هب بجي ارفس ديري جرخ اذإ هنا انباحصأ لوق يف جرخي : ديعس وبأ لاق

 ةعجرلا عمجأ مث © جورخلا ىنعمب تاولصلا نم ائيش رصقف هدلب نارمع نم ، رصقلا
 لبق كلذ ىلع ىلص امو { ةالصلا متي هنا } رصقلا هب بجي يذلا رفسلا يلصي نأ لبق
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 ةداعالا هيلع : ليق دقو ، مهلوق ةماع يف مات وهف ، رصقلا ةالص نم ةعجرلا عمجي نا

 ةعجرلا ىلع مزعي ىتح ةالصلا متي وهف رفاسي نأ دارأ اذإو { رفاسي نأ لبق عجر اذإ

 ىنعمب ، رصقلا هيلع ناك راسو ث ارفاس عجر اذإف ، رصقلا هب بجي ارفس ، رفسلا ىلإ

 ىلإ هتين لوح ولو دارأ ۔ هلعل هتيب لخد ولو ، رسي مل ناك امو ، لوالا قافتالا

 . ارفاسم ريسي ىتح ماهلا ىلع وهف ، هنطو نم اجراخ ناك ولو { هب رصقي يذلا رفسلا

 ديري يذلا يف اوفلتخا دق مهنا ؛ يعم : لاقو - فارشالا باتك ريغ نمو ۔

 . ةعجرلا هل ودبت مث ، رصقلا ىلع يلصيو ث نارمعلا نم جرخيف نيخسرفلا ةزواجم

 { ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو ، رصقلاب ىلص ام ىلع هتالص تمت دق : لاق نم لاقف

 9 ةينلا كلت تمدهنا دقف ، لصي ملو نارمعلا نم جرخ دق وهو . اهتقو تاف نإف

 . يدنع ايف امامت اهيلصي نأ هيلعو

 قيرطلا ضعب ىلا لصوف رفاسم هنا ىلع جرخ اذإ لجرلاف : هل تلق : ةلأسم

 نوكت ، نيخسرفلا زوابي نأ لبق هدلب ىلإ عجر مث ايهعمجو { ارصق نيتالصلا ىلصف

 ضعب يف ةمات هتالص نإ : ليق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص يلصي مأ ةمات هذه هتالص

 . نيخسرفلا نود نم عجر اذإ © لوقلا
 زواجيل هدلب نارمع نم جرخي يذلا يف : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 هتالص نإ : لاق نم لاقف . رفسلا نع هتين لوحو ث رصقلاب كانه ىلصف نيخسرفلا

 . ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو { ةنسلا ىلع اهالص دق هنأل ؛ ةمات كلت

 نم زرب املف ، نيخسرفلا ةزواجم ديري ارفاسم جرخ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 هتالص ىرتأ هدلب ىلإ عجرف © هرفس نع عجري نأ هل ادب مث { ةالصلا رصق نارمعلا

 { ىرخأ ةالص تقو هيلع ناح نإف : هل تلق . ةمات اهنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات كلت

 هدلب ىلإ عجري ىتح ارصق يلصي نأ هل له " نارمعلا نم اجراخ عضوملا كلذ يف وهو

 نكي مل اذإ ء كلذ هل سيل : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ رفسلا نع هتين لوح نأ دعب

 لوح نأ دعب الهاج وأ { ادمعتم كلانه ارصق ىلص نإف : تلق . نيخسرفلا زواج

 نم ةبوتلا هيلعو ةمات هتالص ىرت له & نيخسرفلا زوابي ملو { رفسلا نع ةينلا
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 ؛ يعم : لاق ؟ لدبلا عم ةرافكلا همزلتف : هل تلق . كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ كلذ

 . ملعلا ىلع دمعتلا يف ةصاخو 5 هبشي ايف كلذ ليق دق هنا

 ىلوألا ىلصف ث رصقلا هيف همزلي ارفس ديري هدلب نم جرخ نمو : ةلأسم
 ناك نإ رصقي هنإف ، نيخسرفلا نود هتجاح يقلو { رصقلا دح ىلإ جرخ امل ، ارصق

 داع نإف . كلانه ماقأ ام ماهلا همزل ةعجرلا ىون نإو ، كلانه ناك ام رفسلا ةين ىلع

 . رصقي مث جرخي ىتح { ةينلا كلت لاحل امامت يلصي لاح ىلع وهف { رفسلا ىلع مزع

 نم نيخسرفلا ىدعتي ىتح : حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو

 . رصقي مث 0 هدلب

 رصعلاو رهظلا عمج مث ، رهظلا تقو لوخد لبق ةيرقلا نم جرخ نإو : ةلأسم
 رصعلا تقو وأ ةيرقلا ىلإ عجريف ، ميقيو هرفس نم عجري نآ هل ادب مث ث اعيمج
 هيلع : لاق نم لاقف ، رهظلا تقو لخد نإو . ةمات هتالص نا { هيف فالتخا الف
 . ىلإ بحأ وهو { هيلع ةداعإ ال : نورخآ لاقو ، رصعلا ةداعإ

 رادقم ىلع راصف 0 هلزنم نم ارفس ديري جرخ نم : نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 { سلجف مايأ ةثالث هدنع سولجلا هلأسف هباحصأ ضعب هب ىقتلاو { خسرف فصن

 ةين تناك ام ارصق ىلص ، نيخسرفلا قوف ارفس ديري هدلب نارمع نم جرخ اذإ هنإف

 © هدلب نارمع لخدي نأ لبق © هبحاص دنع دعقو هرفس نم عجر اذإ كلذكو ث رفسلا

 . قيفوتلا هللابو ، هدلب نارمع لخدي ىتح ارصق ىلصف

 ةعارزلا سيلو ، لخنلاو لزانملا لاصتا اندنع نارمعلا دحو

 . نارمعلا نم اندنع

 ىلا ىلوألا رخاف نيخسرفلا ىدعتي نأ هتينو ارفاسم جرخ نمو : ةلأسم
 يذلاف © نيخسرفلا ىدعت نكي ملو ، ةعجرلا هل ادب ةرخآلا تقو ناك املف ، ةرخآلا
 { نيتعكر رهظلا يلصي هنإف ك تقولا تاف نأ دعب نم ةعجرلا ىون اذإ هنا تدجو

 . ملع ا هلل او
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 املف ، اديعب ارفس ديري هدلب نم جرخ نمو۔رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 عجري هنإف © همامت ناكم ىلإ ةعجرلا ةين ثدحأ رصقلاب ىلصو 3 نارمعلا نم جرخ

 نم مزع اضيأ داع نإف ، نيخسرفلا ىدع نكي مل اذإ 3 ناكملا كلذ يف امامت يلصي
 3 ارئاس هناكم نم جرخي ىتح هيلع ناك ام ىلع متي هنإف ، رفسلا ىلع كلانه

 . رصقيو عجري مث
 © عجري نأ هل ادب نيخسرفلا نود راص املف 3 ارفاسم جرخ نمعو : ةلأسم

 مث اليلق رظتني مث ؤ اعبرأ ىلوألا يلصي : لاق ؟ عمجي نأ هتين هنأل ؛ ىلوألا هتتاف دقو

 ىون اذإ امأو . تقولا توفي نأ لبق ةعجرلا ىون اذإ كلذو ، اعبرأ رصعلا يلصي

 . نيتعكر رهظلا علصي هنإف { تقولا تاف نأ دعب نم ةعجرلا

 نإو © نيتعكر اهالص اهتقو تاف نأ دعب ةعجرلا ىون نإ { معن : هريغ لاق

 . اعبرأ اهالص 7 اهتقو يف ناك

 نيميقملاب رفاسملا ةمامإ نا ، قافتالا ىنعمب جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 رفاسملا ةالصب ميقملا ةالص ناو ث ةزئاج رصقلا ةالص ناتعكرلا ايهو ، هسفن ةالص

 ناو ث ميقملا يزبجي ال كلذ نا ، رصقلا ةالص ناتعكرلا اهبو اهدحو ث هسفن ةالص

 ملعأ الو . ةزئاج ميقملا ةالص { امامترفاسملاب ميقملا ةالص ناو { ةزئاج رفاسملا ةالص

 © ميقملا ةالص ض ميقملاب رفاسملا مامتإ امأو 5 انباحصأ لوق ين افالتخا لوصفلا هذه يف

 ةالصو ، ةدساف ميقملا ةالص نا 2 انباحصأ لوق نم لوقلا رثكأ يف جرخي هنا يعمف

 ضعبو ث ةدايزلا هرضت مل ، رفسلا ةالصب هتالص متا اذإ هنأل ؛ اهيف فلتخي رفاسملا

 دب ال هنأل { اعبرأ رفاسملا ةالصب ميقملا ةالص مامت يل نيبي الو ، لدبلا هيلع ىري

 موقي ال ضرفلاف الفن تناك نإف { الطاب نوكي نأ اماو { هلعف نم الفن نوكي نأ اما

 . لطابلاب موقي ال قحلاف { الطاب ةدايزلا ناو { لفنلاب

۔_٨٢۔



 رشع عبارلا بابلا

 نيرفاسملاب نيميقملاو نيميقملاب نيرفاسملا ةمامإ يف
 كلذ ريغو اضعب مهضعب عم مهتالصو

 نأ الإ ؛ نيميقملل امامإ رفاسملا نوكي الو رفعج نب دمحم باتك نم ۔-

 يف ةمامالاب ىلوألا وه نوكي وأ ، هيف ةالصلل يلوتملا وه عضوم يف رفاسملا نوكي

 يف نكي مل ولو { ميدقتلاب ىلوأ وهف نيميقملا نم رضح نمم ، هملعو هلمعو ث هلضف
 ليق دق ؛ هريغ نمو . مامإ ريغب ىدارف مهتالص اومتأ ، نوميقملا ملس اذإف ، هعضوم

 هتالص ميقملا متيو 3 ميقملاب رفاسملاو رفاسملاب ميقملا ةالص عامجإلا نم هنا

 نإف } رضح اذإ ميدقتلاو ةمامالاب ىلوأ وهف دسفت ربكألا مامالا امأو (عجر)ر ماهلاب
 ىدارف مهتالص نيميقملا نم هفلخ يذلا متأ رفسلا ةالص ىضق اذإف ارفاسم ناك

 © مامالا ءوضو ضقتناف ؤ نيميقم عم ىلص رفاسم ةخسن نمو ۔ ؛ هنمو . مامإ الب

 ميقملا كردأ اذإ : ليقو ى مهعم مرحأ هنأل ؛ امامت يلصيف ، مرحأ ناكو رفاسملا مدقف

 ةيناث ةعكرب ىتأف ميقملاب ماق مامالا ملس اذإف 0 اهيف أرقي يتلا رفاسملا ةالص نم ةعكر

 نيتعكرلا يلصيف موقي مث ، ثكام ريغ & ضرألا هسلجم لاني ام ردق دعق مث 5 اهتءارقب
 متأف ميقملا اذه ماق { مامالا ملس اذإ لب : لاق نم لاقو . هتالص رخآ ايه نيتللا

 أرقيف دعقي مث { ةءارقلا نم امهيف امب نيتعكر ىلص نا وهو { ميقم عم هنأك هتالص
 يذلا نوكيو ث مامالا كردأ ثيح غلب ثيح رثكأ وأ ةعكر يلصيف موقي مث { تايحتلا

 لاق . باصأ دقف يلصملا ذخأ ام نيلوقلا يابو © هتالص رخآ وه مامالا عم كردأ
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 تاولصلا رئاس امأو ث ةرخآلا ءاشعلا ةالص يفاذه ىف فالتخالا امنإ ليق دقو : هريغ

 لوالاف لوألا اهب يتأيف

 نوميقم هفلخ نيذلاو ٠ رفاسملا مامالا ةالص تضتتنا اذإ امأو . (عجر)

 مث ، نيرفاسملا ةالص يضقنت ىتح ىلص رفاسم دعب نم مدقت نإف { نورفاسمو

 نم لاق نم لاق دقف ميقم مامإ مدقت نإو ©، ىدارف مهتاولص نوميقملا متأو . ملسي

 ملس مهنم ادحاو رج نيرفاسملا ةالص تضقنا اذإ ىلص ميقملا اذه مدقت اذإ : ءاهقفلا

 ملسو هرجي مل نإو ، ىدارف نيميقملا نم يقب نمو { هتالص متاق ميقملا ماق مث { مهب

 ولو زئاج هلك : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . يلا بحأ وهف ٠ مهنم دحاو م:

 . (عجرر) ازئاج ناك م ملس مث . هتالص متاف وه ماق رفاسملا ةالص متأ امل هنا

 : لاق نم لاق دقو } اعيمج م ملس ةالصلا ميقملا اذه متي ىتح مهلاح ىلع اوقب نإو

 مدقتو 6 نورفاسمو نوميقم هفلخو ئ رفاسم وهو 6 لوألا مامالا ةالص تضقتنا اذإ

 مناف مامالا ماق ٠ مهنم دحاو م ملسو نيرفاسملا ةالص ىضق اذإ هنأ . ميقم مامإ

 اذه ف مامإ مه نوكي الو . اضيأ ىدارف نيميقملا هفلخ نم ىلصو 0 هدحو هتالص

 © هتالص مامت يناثلا اذه مهمامإ مه ىلص نإ اضقن مهيلع ىرأ الف انأ امأو { ناكملا

 ؛ هريغ نمو . اعيمج نوميقم هفلخ نيذلا نأ الإ ؛ كلذب رمؤي نأ الب نيميقملا ةالصو
 لوقلا : حبسملا نب دمحم لاق . مهب متي نأ كلذ ةزاجإب نسحلا يبأ نع كلذكو

 . يلا بحأ لوالا

 هنا ن ايثع يبأ نع ۔ هلعل ۔ ءالعلا نع دايز وبأ انربخأ ؛ هربغ نمو : ةلأسم

 . ايلاو وأ امامإ نوكي نأ الإ ؛ ميقملاب رفاسملا مؤي ال : لاق

 مهب متأ ىتح يسنف © نيميقمي ىلص رفاسم نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 اذكه : لاق ؟ مهيلعو مامالا ىلع لدبلا مهيلع له . هل اوحبسي ملو 3 اعبرأ

 : لوقي نم لوق ىلع الإ ؛ كلذ ملعأ ال : لاق ؟ فالتخإ هيف لهف : تلق . يدنع

 . لدبلاو ةبوتلا هيلع : لاق دق اضعب لعلف 0 امامت ىلص ىتح رصقلا لهج اذإ هنا

 5 ةعكر داز ىتح يسن ول كلذكو : هل تلق . يدنع ايف هيلع لدب ال : لاق نم لاقو
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 ةدايز نوكتف : هل تلق . يدنع اذكه : لاق ؟ نيتعكر وأ © ةعكر داز ءاوس وهأ

 تايحتلا دعب ماهلا ةالص يف ةعكر داز نم ةلزنمب ، نايسنلا ىلع رصقلا ةالص يف ةعكر

 اولصو 0 هب اومتأي ملو ، هل اوحبسي مل نإف : هل تلق . يدنع اذكه : لاق ؟ ةرخآلا

 ؟ اهداسف مأ هتالص مامت كبجعي ام ، ملسف ةعكر ردق وه ركذ مث ، ىدارف مهتاولص

 له 0 نيميقلاب رفاسملا مأ اذإف ؛ هل تلق . يعم فالتخالا هقحلي هنا ؛ يعم : لاق

 دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةالصلا مهب متي امامإ مهنم اومدقي نأ رفاسملا ملس اذإ زوجي

 كلذ زاج نيأ نمف : تلق . ىدارف ةالصلا ةيقب نولصي امنإو & كلذ زوجي ال : ليق

 . يعم اذكه : لاق ؟ ةنسلا نم

 دهشتي نأ هل له ، ىلوألا ةالص نيميقملاب ىلص اذإ رفاسملاف : هل تلق : ةلانسم
 . ءاش نإ دهشتي نأ هل نا ؛ يعم : لاق ؟ مج ملس اهاضق اذإ مأ تايحتلا ةءارق دعب

 مث } ةعكر نيميقمو نيرفاسمي ىلص رفاسم لجر يف : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 ىضق اذإ ميقملا اذه نا : لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق هنا { ايقم مدقف ثدحأ

 ملسيف نيرفاسملا نم الجر ربيو ث مامالا عضوم نع ىحنت ، ىلوألا تايحتلا

 ١ عضوملا نع ىحنتي : لاق نم لاقو . ىدارف نوميقملا متيو ملكتي الو ، نيرفاسملاب

 ىلع نورفاسملا نوكي : لاق نم لاقو . نيرفاسملاب ملسي رفاسم مدقتيف ادحأ ربجي الو

 3 ىدارف هتالص ميقملا ىضق اذإف ، ىدارف مهتالص مامالاو نوميقملا متيو { مهتلاح

 مث { ايقم لوألا مامالا ناك اذإ امأو ، طسوألا لوقلا ينبجعيو ى عيمجلاب ملسيل

 ميقملا فلخ مرحأ اذإ رفاسملا نأل ؛ ميقملا ةالص مهب ىلص ارفاسم مدقف هتالص تدسف

 . مامالا ةالصب ماتلا همزل
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 رشع سماخلا ب ابلا

 رفسلا ةالصل ةينلا يف

 ةعمجلا ةالص يف يوني رفاسملاو : لاق ميهاربإ نب دمحم باتك ريغ نم
 هنأ الإ & يوني نأ هيلع سيلو 3 مامالا ةالصب يلصي هنا ؤ تاولصلا نم اهريغو

 . مامالا ةالصب يلصي

 ىف ةرخآلا ىلإ ىلوألا ةالص ريخأت رفاسملا دارأ اذإو : ةلأسم _ باتكلا نمو

 © ةرخآلا رصعلا ةالص ىلإ ةرضاحلا رهظلا ةالص ترخأ دق : لوقي هنإف ث رفسلا

 يف لوقي كلذكو © قحلل الوبقو كتصخرل اعابتاو كتنسل ءايحاو & كلوسرب ءادتقا

 هذه لمهأ اذإ رفاسملا نأ انأ تظفحو : خسانلا لاق . ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص

 ةرخآلا ىلإ ىلوألا عمج اذإو ، لامهالا يف ةرافكلا هيلع نآ ، تقولا توفي نأ ىلإ ةينلا

 . ملعأ هللاو ، لوقلا ضعب يف هنا بسحأو 5 ةمدقتم ةين ريغب

 رهظلا يلصي نأ دارأو ، رفسلا لاح يف وهو { ىلوألا ترضح اذإو (عجر)

 رهظلا ةالص اذه يماقم ىف يلصأ : لوقي هنإف } رصعلا ةالص اهيلإ رجو اهتقو يف

 © نيتعكر ةرخالا رصعلا ةالص ةضيرف اهيلإ رجأو فيضأو { نيتعكر ةرضاحلا

 . هلوسرو هلل ةعاط ةبعكلا ىلإ رفس يتالص اعمج اعيمج امهيلصأ

 اذه يماقم يف يلصأ ؛ لوقي ةرخآلا تقو ىف ىلصو اهريخات ىون اذإو : ةلأسم

 امهيلصأ ةرضاحلا رصعلا ةالص ىلإ ايهفيضاو ث نيتعكر ةتئافلا رهظلا ةالص ةضيرف
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 كلذو ىلوألا مدقيو ث هلوسرو هلل ةعاط ةضيرفلا ةبعكلا ىلإ رفس يتالص اعمج اعيمج
 هللاو { ةفصلا هذه ىلع ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص ىف كلذكو ۔ هلعل

 ةالصو رفسلا ةالص نيب عمجلا ةالص ةينظفل امأو : خسانلا لاق . (ىضقنا) . ملعأ

 . هللا ءاش نإ اهبلاط انأو ةرطسم اهدجأ مل 9 ميقملا مامالا عم ىرخأ
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 رع ةع سس د اسل ١ ب ايل ١

 ةالصلا تقو هدلب لخد مث ىلص اذإ رفاسملا ةالص يف

 عمجي نأ 6 هدلب لخدي نأ دارأ اذإ رفاسمللو ۔رقعج نبا عماج نمو 7

 يفتكا دقو ى ىلوألا تقو ف لخديف اهنم لوألا تقو ف كلذ لبق نيتالصلا

 . ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم كلذ لعف دقو .. كلذب

 تقو يف هتيرق لخد مث } مميتلاب رفسلا يف يلصي نمع هتلأسو : ةلأسم
 مث ، مميتلاب نيتالصلا عمج ناف : تلق . ال : لاق ؟ ةداعالا هيلع له ث ةالصلا

 © ةرخآلا ةداعإ هيلع نا : لاق نم لاق ؟ لدب هيلع له ©. ىلوألا تقو يف هتيرق لخد

 ةداعإ هيلع نوكت نا بحا اناو : لاق . ةرخآلاو ىلوألا ةداعإ هيلع : لاق نم لاقو

 ىرأ الو اتضم دقف ، ءوضولاب اهالص اذإ امأو . مميتلاب اهالص اذإ ةرخآلا

 . اهتداعإ هيلع

 عم انمدق : لاق ىسوم نب دمحم نب رمع انثدح : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 دودح لخدي نأ لبق ، يكزإ نم ابيرق انلزنف هل رفس نم ۔ هللا همحر يلع نب ىسوم
 املف ، يكزإ انلخد مث } رهظلا تقو لوأ يف رصعلاو رهظلا ةالص انعمجف . نارمعلا

 لاق . انيلص دق يلع نب ىسوم لاق & يلصأ نأ تدرأ © رصعلا ةالصل نذؤملا نذأ
 وهو ث دلاخ نب دمحم جرخ نأ ىلا . ةالصلا رصقأ تنكو ث الهب يف تنك : رئؤملا وبأ
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 . رصقلا عضوم يف راص ىتح هعيشأ هتعبتف ىوزن ىلا جرخف 3 الهب لهأ نم ناك
 .هعمانا تيلصو . نيتالصل ١ عمج هنا بسحاف « رهظل ا تقو رضحو

. ةعامج انيلص



 رشع عباسل ١ ب ايل ١

 هدلب لخد ىتح لصي ملف رفسلا ةالص هيلع بجو نميف

 لخد ىتح لصي ملف ىلوألا رخأو { هدلب ديري وهو ، عمجلا رفاسملادارأ اذإو

 ىلوألا يلصيو { هيلع ءيش الو { ءاسأ دقف رفسلا يف ىلوألا تقو تافف . هدلب

 . هدلب يف وهو ، ىلوألا ةالص ترضح اذإو ۔ ءايضلا باتك نمو۔ . امامت ةيناثلاو

 ىتح ىلوألا لصي ملو ث رصقلا هيف ببي يذلا عضوملا يف راصف ارفاسم ىضمف
 . ىلوألا يف ةرافكلا هيلعف . ةيناثلا تلخد

 لخد ىتح اهلصي ملف " رفسلا يف ىلوألا ةالصلا ترضح نإو : ةلأسم

 امأو } هيلع ءيش الو { امامت هدلب يف اهيلصي هنإف ، رفسلا يف اهتقو تاف دقو { هدلب
 ملو رصقلا هيف زوجي يذلا عضوملا يف راصو { ارفاسم جرخ مث هدلب يف ترضح نإ
 . ىلوألا يف ةرافكلا هيلعف . ةيناثلا تلخد ىتح اهلصي

 هدلب يف وهو ، ةالصلا تقو هيلع لخد نمو۔رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 ملو 9 ةالصلا كلت تقو تاف ىتح ث هدلب نارمع نم جرخي ملو © ارفاسم جرخ مث

 نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . امامت اهلدبيو ءاسأ دقو ةرافكلا هيلع فاخاف . اهلصب

 اذهو : لاق ؛ هريغ نمو . افورعم لعفيو ، هبر رفغتسيو ةرافك هيلع سيل : حبسلل

 رصقلا عضوم ىلإ جرخ مث ، رضحلا يف هيلع تناح يتلا ىلوألا ةالصلا كرت اذإ ىنعم

 رضحلا يف اهتقو تاف نإ امأو ، اهتقو تاف ىتح لصي مل مث { اهتقو يف

 . ةرافكلا هيلعف

_٩١۔



 } رفسلا يف ةالصلا تقو هيلع لخد نمو ۔رفعج نبا عماج نم۔ : ةلاسم

 تاف ىتح اهكرت ناك نإو { امامت اهيلصي نأ هيلعف 3 اهتقو ين هدلب لخد ىتح اهرخاف
 . همامت عضوم ىلإ لخد ىتح عمجي ملف ةيناثلا ىلإ اهعمجي نأ ديريو ، رفسلا ين اهتقو
 © همزلت ةرافك ىلع مدقتا الف 5، ةلاهج وأ رذع ببسل تناك نإو { كلذ يف اطخا دقف

 لاق ؛ هريغ نمو . امامت ةيناثلا يلصيو ث هنكمأ ايك ارصق ىلوألا يلصي نأ هيلعو

 تقو يف هدلب لخد مث ث رفسلا يف وهو { ىلوألا تقو تاف اذإ : حبسملا نب دمحم

 دقو © نطولا ىلإ رفاسملا لخد اذإ هنا تظفح كلذكو { امامت ايهعمج ةرخآلا

 . سايقلا كرتو امامت نطولا يف ايهالص . رفسلا يف ىلوالا تتاف

۔٩٢۔



 رشع نم اثلا ب ايل ١

 رفسلا ىف راص ىتح اهرخاف ةالصلا تقو هيلع رضح نميف
 رضحلا يف راص ىتح اهرخأف رفسلا ىف ترضح وأ

 رفاسملا نا : هل ليق لجر نع دارأ ث رفاسملا نع ميهاربإ وبا خيشلا لاقو

 ةرافكلا هيلع : لاق ؟ همزلي ام 0 هدلب ىلإ عجري ىتح ةالصلا كرتف !4 ةالصلا عمجي

 3 هيلع ةرافك ال : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو . تاولصلا لدبو ، نيرهش مايص

 © نازع نب رقصلا نعانل يورو ؛ هريغ نمو . هل زئاج كلذ نأ نظ اذإ لدبلا هيلعو

 مث ، هدلب لخد ىتح لصي مل مث ، رفسلا دح يف ةالصلا تناح رفاسم لجر يف

 . ةرافك هيلع سيلو { اهيلصي نأ هيلع نا { اهتقو تاف ىتح اهلصي ملف { ىناوت

۔_٩٣۔





 ةالصلا روضح لعب رفاس نميف

 ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم _

 هنع انظفح نممو { ةالصلا رصقي نأ 0 ارفاسم سمشلا لاوز دعب جرخ نمل نأ ىلع

 . يأرلا باحصأو ث روث وبأو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلاو سنا نب كلام

 تقو رضح اذإ هنا { انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ىتح ث لصي ملف 3 ارئاس وأ هتيب يف ناك 5 هدلب نارمع نم جرخي نأ لبق ةالصلا

 ةالصلا توبث يف فلتخي هنا ، رصقلا هيف بجي يذلا عضوملا ىلإ هدلب نارمع نم لصي

 . اهب ابطاخم ناك اذإو ث ماهلا عضوم يف هيلع اهتوبثل مالاب : لاق نم لاقف 5 هيلع
 عضوم ىلإ راص نأ ىلإ ؤ قافتالا ىنعمب اهريخات ىف هل ةعسلل رصقلا : لاق نم لاقو

 3 ةعس ىف اهكرت نم ناك اذإ { ةعسلاب رصقلا ةالص هيلع بجوف ، تقولا يف رصقلا

 . امامت ءاش نإو ، ارصق اذه يف ىلص ءاش نإ ريخم وه : لاق نم لاقو

 3 هدلب ىف وهو ، ىلوألا ةالصلا ترضح اذإو ۔ ءايضلا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 ىتح ىلوألا لصي ملو ، رصقلا هيف زوب يذلا عضوملا يف راصف ارفاسم ىضمف
 . ىلوألا يف ةرافكلا هيلعف . ةيناثلا تلخد

 ىتح لصي ملف ، هلزنم يف وهو ةمتعلا ترضح دقو { ارفس دارأ نمو : ةلأسم

 لوقي نم مهنمو { اعبرأ اهيلصي لوقي نم مهنم ، فالتخا هيف ، رفسلا دح يف راص

۔ ٩٥



 . قيفوتلا هللابو ، ارصق اهيلصي يدنع رظنألاو. رفسلا ةالص نيتنثا يلصي

 تقو هيلع لخد دقو ارفس دارأ نمو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 تاف ىتح هدلب نارمع نم جرخي ملف { ارفاسم جرخ مث 5 هدلب يف وهو ث ةالصلا
 اهلدبيو © ءاسأ دقو ث ةرافكلا هيلع فاخاف ٦ اهلصي ملو 5 ةالصلا كلت تقو

 لعفيو هبر رفغتسيو ةرافك هيلع سيل : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . امامت

 يف هيلع تناح يتلا ىلوألا ةالصلا كرت اذإ انعم اذهو : لاق ؛ هريغ نمو . افورعم

 نإ امأو © اهتقو تاف ىتح لصي ملو { اهتقو يف رصقلا عضوم ىلإ جرخ مث ، رضحلا

 . ةرافكلا هيلعف ، رضحلا ين اهتقو تاف

 تقو لخد دقو . هدلب نم جرخ نمو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم
 هذه يلصي : لاق نم لاقف ‘ اضيأ اهتقو يف رصقلا دح يف راصو ث ىلوألا ةالصلا

 يلصي لب : لاق نم لاقو . ايهعمجيو ارصق ةيناثلا يلصيو { اهدحو امامت ةالصلا

 يف عمجي الو { اهدحو امامت يلصي : لاق نم لاقو ، عمجيو ، رصقلاب ةيناثلاو ىلوالا

 اهيلإ عمجيو .{ امامت ىلوألا يلصيو عمجي نأ يلإ بحأ لوالا يارلاو { ناكملا اذه

 يف امامت ىلوألا يلصي ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو . عمجلا دارأ نإ ، ارصق ةيناثلا

 . ارصق اهيلصيف ةرخآلا رخؤيو 53 اهتقو

 ملف ث هدلب يف برغملا وأ رصعلاو رهظلا ةالص هترضح يذلا امأو : ةلأسم

 ةرخآلا عم ىلصو اهتقو ىضقنا ىتح اهلصي مل مث ، رفسلا دح يف راص ىتح لصي
 عمجلل كلذ رخأ اذإ & كلذب سأب الف اهرصقي هنا : لوقي نم لوق ىلع هنإف { اعمج

 © مهلوق ين يدنع كلذ هل سيلو 0 مالاب : لوقي نم لوق ىلعو & كلذب هرمان الو

 . ةراقكلا يف فالتخالا ىنعم هقحلي هلعلو © لدبلا هيلعو

۔٩٦۔



 نورشعلا ب ابلا

 ارصق مالا وأ امامت رصقلا عضوم يف ىلص نميف

 هيلعف ، امامت رصقلا عضوم يف ىلصف رصقلا لهج نميف : لاق نم لاقو

 : لاق نم لاقو . ةرافكلاو لدبلا هيلع : لاق نم لاقو . هيلع ةرافك الو © لدبلا

 ةرافك الو { لدبلا هيلع نوكي نأ طسوألا لوقلا بحنو . ةرافك الو هيلع لدب ال

 نأ افالتخا هيف ملعن ال اذهف ، ارصق ماتلا عضوم يف ىلصف ماتلا لهج نم امأو ۔ هيلع

 . باوصلاب ملعأ هلللاو { ةرافكلاو لدبلا هيلع

 هيلعف ، ادمع امامت رفسلا يف ىلص نمو رفعج نبا عماج نمو۔ : ةلأسم

 نإ : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . ةرافكلا هيلعف تقولا تاف نإو 0 لدبلا

 هللادبع يبأ نع دجويو ى ةرافك هيلع سيل لوقأ انأو © لدبلا هيلع نإف امامت ىلص

 هنا ، هلاصتا هنع دجوي كلذكو { حبسملا نب دمحم لوق كلذك ؛ هريغ نمو . كلذك

 ىلص:اذإو ث ةرافك هيلع سيلو © لدبلا هيلع نإف ؛ رصقلا عضوم يف ماهلا ىلص نإ

 © رصقلا عضوم يف امامت ىلص نإو 0 ةرافكلا هيلع نا © ادمع ماهلا عضوم يف ارصق

 . كلذ يف رظنتف كلذ تفرع ينا وجرأو . هيلع ةرافك ال نا

 تاف نإف . لدبلا هيلع نإف © ادمع امامت رفسلا يف ىلص نمو ۔ باتكلا نمو ۔

 . ةرافك الو هيلع لدب الف بات مث ىأرو هنايدب ىلص نإو . ةرافكلا هيلعف تقولا

 انربخأ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

_٩٧۔



 هرفس يف ىلصف © كلذ دنع جح مث 5 مالسالا يف لخد الجر نأ 5، ظفحي هنا يورهلا
 . الدب هيلع اوري ملف ، رصقلا هيلع نأ ملع نكي ملو ؤ اعبرأ

 ىف همزلي ام لضفأ هنا ش هنم اداهتجا امامت هرفس ىف ىلص لجر نعو : ةلأسم

 لبق هيلع دمتعيو ث هيلإ بهذي يأرب وأ نيدب كلذ ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق . كلذ

 يأر هيأرو همزلي امب لهاج وه امنإ ناك نإو { لدب ال : ليقف نيملسملا يأرب ملعي نأ

 {. هرظن داهتجاب زئاج كلذ نا نظي هنأ ىلع امامت ىلص نيملسملا نم رصقلا ىري نم

 هيلع نأ لوقلا ضعب يفو { ةرافكلاو لدبلا هيلع نا لوقلا ضعب يف هنا بسحاف
 3 ىلوألا ةعكرلا نم رثكأ ةيناثلا ةعكرلا يف أرق نإف : هل تلق . هيلع ةرافك الو لدبلا

 ةعكرلا نوكت نأ هل بحتسي هنا ؛ يعم : لاق ؟ال مأ اداسف كلذ يف هيلع نوكيأ

 لعف نإف . امهنيب يواسي وأ ةيناثلا ةعكرلا نم لوطأ مايقلا نم ىلوألا
 . هيلع ءيش الف

۔٩٨۔



 نورشعلاو يداحل ١ ابلا

 ةالصلا متأ نمو رقسللا ةالص ف

 كلذ زوجحم ثيح اهرصق وأ

 ارفس رفاس نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم

 رهظلا رصقي نا } داهج وأ ةرمع وأ جح يف هرفس ناكو . ةالصلا هلثم يف رصقي

 نأ ىلع اوعمجأو { نيتعكر نيتعكر ايهنم ةدحاو لك يلصيف 0 ءاشعلاو رصعلاو

 زئاج حابم يف جرخ نميف اوفلتخاو . حبصلا ةالصو ، برغملا ةالص يف رصقي ال
 حيبأ ام ىلإ جرخ اذإ ةالصلا رصقي نأ هل : راصمألا ءايلع رثكأ لاقف ث لام ةبلاطمك

 لهأ بهذم وهو 7 روث يباو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألا لوق اذه { هل

 سابع نباو بلاط يبأ نب يلع نع بهذملا اذه انيورو 0 ةفوكلا لهأو { ةنيدملا
 انيورو . داهج وأ جح يف الإ ؛ ةالصلا رصقي ال : دوعسم نبا لاقو ، رمع نباو

 ةرضحب وأ اصخاش ناك نإ { ةالصلا رصقي امإ : لاق هنا نيصحلا نب نارمع نع

 وهو : ناث لوق ءاطعلو { ربخلا لبس نم ليبس ىف الإ رصقي ال : ءاطع لاقو © ودع

 يعفاشلا لوق يفف { ةيصعم ين رفاس نميف اوفلتخاو ، لاح لك يف رصقي نأ هل نأ

 ايغاب جرخي نأ لشم كلذو : يمفاشلا لاق { متي نا هيلع نأ { لبنح نب دمحأو

 ضعب ىلإ ثعب يف جرخ نميف يعازوألا لاقو . هانعم يف ام وأ اقيرط عطقي وأ

 © ةيصعم وأ ةعاط كلذ قفاوو } ناضمر ىف رطفيو ةالصلا رصقي نيملسملا

 ( ١ . نامعنلا كلذ ىكح

۔_٩٩۔



 هيلعو رفاسملل نا © قافتالا ىنعمب انباحصأ لوق يف جرخي : ديعس وبأ لاق
 ريغ وأ ةرمع وأ جح نم 7 هرافسا عيمج يف هيفرصقي يذلا رفسلا رفاس اذإ ةالصلا رصق
 ىنعمب راطفالا هل ناضمر رهش يفو ث رييخت كلذ ىف هل سيل ، تاحابملا نم كلذ

 يتلا رافسالا يئ امأو © رافسألا هذه عيمج ف ماص ءاش نإو رطفأ ءاش نإ قافتالا

 ملظ وأ قيرطلا عطق وأ نيملسملل برح نم ايدعتم وأ ايغاب هلل ايصاع اهيف جرخ
 نم اذهف { دصقو جرخ اهيلاو © ايصاع اهيف نوكي يتلا رافسألا عيمج وأ { دابعلا

 رفاسم هنا : مهلوق ضعب يفف © فالتخا كلذ يناعم يف يدنع جرخي هلك رفسلا

 رصقلا نم ةعيرشلا مكح نم هيف لخد ام مكح هلو {، لمتحا ام رزو هيلعو
 رهش يف مايصلاو مالا ةالص هيلعو ، كلذ هل سيل : لاق نم لاقو ، راطنالاو

 مكح محلو مهيلع لخاد يصاعملا لهأ نأل ؛ حصأ يدنع لوألا لوقلاو ، ناضمر

 : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . اهصخر مهل كلذك . اهتابجاو مهمزلت ايك ، ةعيرشلا

 رفاسملا ءاش نإ : نالوقي روث وبأو يعفاشلا ناكف ث رفسلا يف ةالصلا مامت ين اوفلتخاو

 يف متت تناك اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع يور دقو ، رطفي مل ءاش نإو 3 رطفأ

 نب دامح لوق اذه ض ةداعالا رفسلا يف متأ نم ىلع وهو : ناث لوق هيفو 3 رفسلا

 حلصي ال ، نايح ناتعكر رفسلا يف ةالصلا : زيزعلادبع نب رمع لاقو 5 نايلس يبأ
 مهب متأ ايقم مأ رفاسملا يف ةرم لاقف ، سنا نب كلام نع هيف فلتخاو ؛ ايهريغ

 © اعيمج ةالصلا اوديعي نأ ىرأ : لاق ؟ ميقملاو رفاسملا متي وأ الهاج . ةالصلا

 3 هيلع ةداعإ الف هتقو ىضم امو ، تقولا ين ناك ام ديعي : لاق هنا هنع ىكحيو

 لاقو { ةلأسملا هذه نم ةيفاعلا بحأ انا : لوقي ةرم لبنح نب دمحأ نع هيف فلتخاو

 © ناتعكر ةنسلا اعبرأ ىلصي نأ ينبجعي ال : ةرم لاقو . هيلع ءيش الف متأ نإ : ةرم

 هتالصف © نيتعكر يف دعق ناك نإف { اعبرأ رفاسملا ىلص نا : يأرلا باحصأ لاقو

 جتحا دقو ث ديعي نأ هيلعف { دهشتلا ردق نيتعكرلا نيب دعق نكي مل نإو . ةمات
 - هللا همحر _ باطخلا نب رمع نأب { ةالصلا متأ اذإ © ةداعإلا هيلع بجوأ نم ضعب

 : هريغ لاق . ةي هللا لوسر ناسل نع رصق ال ث مامت ناتعكر رفسلا ةالص : لاق
 ىلع رصق الب امامت ناتعكر رفاسملا ةالص : لاق هنا باطخلا نب رمع نع انغلب يذلا

۔ _ ١٠٠



 ةالصو : لاق هنا بسحأو ، ةعمجلا ةالص ىف لاق كلذكو . ةي هللا لوسر ناسل

 رضحلا يف ىلص نمك اعبرأ رفسلا يف لص نم : رمع نب رباج لاقو { نيديعلا
 ين ةالصلا هللا متأ مث } نيتعكر تضرف ام لوأ ةالصلا نإ : ةشئاع تلاقو © نيتعكر

 . رفسلا ين اهتتيه ىلع ترقاف } رضحلا

 يناعم هبشي امب { انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق

 © قافتالاب اهيف ةنسلا نإف & برغملا ةالص الإ ، ناتعكر رفسلا ةالص نأ 0 قافتالا

 رضحلا يف ناتعكر اهنإف & فوخلا ةالص ىف الإ ، رفسلاو رضحلا يف تاعكر ثالث اهنا

 رفاسملا ىلص نإ امأو ، رفسلاو رضحلا يف ةعقاوملل فوخلا ةالص كلذكو . رفسلاو

 : لاق نم لاق ، كلذ يف فالتخا مهلوق يف يدنع جرخيف ث همزلي امل هنم الهج امامت

 نم لاقو . هيلع ةرافك الو ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو . ةرافكلاو ةداعالا هيلع

 دقف دهشتلا متأو © نيتلوألا نيتعكرلا ىلص انيح هنأل ؛ ةرافك الو هيلع ةداعإ ال : لاق

 يف ملع يدنع كلذ ءاوسو ، لوقلا اذه ينبجعيو . ةدايزلا رضت الو & هتالص تمت

 ةعمجلا ةالص : لاق هنا باطخلا نب رمع نع يور دقو ، تقولا دعب وأ تقولا

 . ةي هللا لوسر ناسل ىلع رصق الب امامت ناتعكر ديعلا ةالصو رفنلا ةالصو

 يه تجرخ ةأرما يف لوقت امو ك دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 تمأ نإو ، رصقلا اهيلع مأ ، ماهلا اهمزليأ هيأر ريغب ماقملا تونف 5 دلب ىلإ اهجوزو

 اهيلعو & نكس طرش اهل نكي مل اذإ اهجوز عم ةأرملل ةين الف ؟ اهمزلي ام اهنم الهج

 عضوم يف ىلص نم ىلع لدب ال : ليقو ث ةرافكلاب : ليقو ث لوقلا رثكأ يف لدبلا

 . ذخان هبو رثكأ لدبلاب لوقلاو { امامت رصقلا

_١٠١۔





 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 زوجي ال ثيح اهرصق وأ اهعمج وأ ةالصلا منأ نميف

 رهظلا ةالص ترضح املف ، روجلا لهأ ضعب نجس يف انوجسم ناك لجر يف
 افوخ 0 اهتقو نيحي نأ لبق رصعلا ةالص اهعبتاو ، رهظلا ةالص ىلصو اضوتف ءامب يتوأ

 دح يف وه سيلو هدلب يف ناك نإف & تفصو ام ىلعف & لهجب كلذ دعب ءام دجي ال نأ

 يف كلذ دعب اهلصي مل مث { اهتقو ريغ يف رصعلا ىلصف نيتالصلا عمج هيلع بج نمم

 ادمعتم رصعلا ةالص عّيض نمو ، رصعلا ةالص عّيض دقف 0 اهتقو تاف ىتح . اهتقو

 . باوصلاب ملعأ هللاو { انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيرهش مايص ةرافكلاو ةبوتلا هتمزل
 . هيلع ةرافك الو ، لدبلا هيلعف كلذل الهاج ناك اذإ : ليق دقو : هريغ لاق

 اوناك : لاق ؟ ايسان تاعكر عبرأ ميقملا ةالص ىلص رفاسم يفو : ةلأسم

 اهتالص نا 5 ناتعكر رفاسملا ةالص نا ملعي ال يذلا { لهاجلاو يسانلا نولوقي

 , ةداعالا امهيلع ليق دق © يدنع ايف ديعس وبأ وهو : هريغ لاق . ةزئاج

٣ ١٠_





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ركذ مث ايسان اعبرأ يلصيل ماقف ارفاسم ناك نميف

 ركذ مث ايسان رفسلا ةالص يلصيل ماقف رضحلا يف ناك وأ
 كلذ هبشأ امو

 وهو ركذ مث { اعبرأ يلصيل ماقف رفاسم وهو يسن نمو۔رفعج نبا عماج نمو
 . هتالص تمت دقو ، ملس تايحتلا ىضق اذإ هنإف ، رفاسم هنا ىلوألا تايحتلا ي

 نمو . لدبي عجري مث ملسي : حبسملا نب دمحم لاق ۔ باتكلا ريغ نمو ۔
 . نسحلا يبأو يراوحلا يبأ نع كلذكو ٤ هريغ

 : ليق دقو : هريغ لاق . اهلدبأ ماتلا ىلع ةالصلا متأ نمو - باتكلا نمو -

 .ةمات هتالص

 ف ناك املف رصقي هنأ ىلع ©، نيتعكر ىلصف ميقملا يسن نإ باتكلا نمو ۔

 يئو - . ماتلا ةالص متيو ؤ ةالصلا كلت ىلع ينبي نأ هلف . متي هنا ركذ تايحتلا

 نع كلذكو ، رصقلاب ةالصلا لدبي نأ هيلعف { ماهلا ىلع مرحأ اذإ : ليقو ةخسن

 © داعأ رصقلا ةين ىلع ميقملا مرحأ اذإ جرخي هنا ؛ يعم : هريغ لاق . يراوحلا يبأ

 ىلع اتي مل ام : لوقلا ضعب يفو ، داعأ ماهلا ةين ىلع رفاسملا مرحأ اذإ كلذكو

 © امهيلع ةداعإ الف امتأولو : ليقو ، امهيلع ةداعإ الف ، نايسنلا نم هيلع الخد ام

 ميقملا مرحأ اذإ : ليقو 6 نسحلا يبا نع كلذكو ٠ ملعلا لهأ نع انظفح كلذكو

۔ _٥ ١٠



 ضعب يف ايهتالص ةداعإ اهيلعف { ماتلا ةين ىلع رفاسملا مرحأ وأ } رصقلا ةين ىلع

 3 اهيلع ةداعإ الف © نايسنلا نم هيلع الخد ام ىلع اتي ملام : ليقو ، لوقلا

 . اهيلع ةداعإ الف امتأ ولو : ليقو

۔ ١٠٦ ۔



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نهنيب ةفاسملا ين و ناطوألا ذاختا ف

 ٨ امهنيب ام توافتم نيتيرقب لام هل نوكي لجرلا يف : لاق هنأ ديعس نب دمح

 متيلف { اعيجج امهيف ماقملا يوني ناك نإ : لاق ؟ انيح هذه يفو انيح هذه يف نوكي
 متأ لقأ ناك اذإو © ناخسرف امهنيب ناك اذإ : ديعس وبأ لاق . امهنيب امرصقيو امهيف

 . امهنيب ايفو هينطو يف

 رفاسم وهف 7 هيف ماقملا يوني الو { هدلب ريغ دلب يف ناك ام رفاسملاو : ةلأسم
 مزع دعب نم داع نإف 5 ماهلا همزل ؛ ماقملا ىون نإو ، دارأ نإ عمجيو © ةالصلا رصقي
 دجويو : هريغ لاق . جرخي ىتح هتين لاحل امامت يلصي همامت ىلع وهف ، جورخلا ىلع

 © عجر مث ، نيخسرفلا ىدعتف ةجاحل جرخ نإف رفعج نبا عماج ۔ يف اذه اضيأ

 . امامت يلصيف اهب ماقملا يوني عجري نأ الإ ؛ ارصق يلصي هنإف

 عجر مث { هيف ماقملا ىون مث ، ةالصلا رصقي ارفاسم هدلب يف ناك نمو : ةلأسم

 ماهلا همزلي هنإف ؛ يلصي نأ لبق نم 5 ىلوألا هتين ىلإو ث هنم جورخلا ىلإ هتين لوح
 ريغ وأ { ةالص تقو يف هتين لوح عجر ءاوسو . دلبلا كلذ نم جرخي ىتح ماقملا ةينب
 همزليو ءاوس كلذ ناكو ، يلصي نأ دعب وأ يلصي نأ لبق ةالص تقو

 . لاح لك ىلع ماتلا

 يف جوزت مث اضيأ هدلاوو اهب هلامو { ةيرق يف ادولوم لجر ناك اذإو : ةلأسم

۔ _١٠٧



 اهيف ماقملا ىون نإف 5 ماقملا يوني نأ الإ ، ارصق يلصي هنإف { اهيف نكسف ىرخا ةيرق

 3 هدلب ىلإ عجر تتام نإف . ةيح هتأرما تماد ام اهيف ميقي نأ ىون نإو 5 امامت ىلص

 امامت يلصي هنإف ؛ هيدلاوو هلام ىلإ لجرلا جرخ نإف { ارصق يلصيو ميقمب اذه سيلف

 . هتيرق يف اضيأ نكسي نأ يونيو { هتجوز اهيف يتلا ةيرقلا يف ماقملا يوني ناك اذإ

 . ارصق اهيف يلصي هنإف & جرخي مث ةجاحل اهلخدي امنإو

 نإو © امهنيب رصقيو اهيف متي هنإف { نيتيرق يف نكس هل ناك نمو : ةلأسم

 . ةالصلا مامت هيلعف اهدحأ يف راتخاف هل ةجاح يف ناك

 8 ىتش ىرق وأ نيتيرق يف ةقرفتم لاومأ وأ ، نالام هل ناك نمو : ةلأسم

 عبرأ هل : لاق نم مهنمو ناتجوزو نادلب هل نوكي معن : لاق ؟كلذ يف فلتخيف

 هل نكي مل 5 دحاو ماقمو ةدحاو ةين هل امنإ اولاق نيذلاو 3 ناطوأ ةعبرأو تاجوز

 يردي الو ، ارفاسم اهقم الو ابئاغ ارضاح نوكي ال هنأل ؛ دحاو نطو الإ مهدنع

 . جرخي الوأ جرخي وأ تومي ىتم

 © نهلك نهيف ماقملا يوني نأ هل يغبنيف ، ةدع ىرق يف نكس نمو : ةلأسم

 ةماقالو ةجاحل اهلخدي امنإو ث اهيف ماقملا ديري ال ةيرق نوكت نأ الإ { ةالصلا متيو

 . اهيف ةالصلا رصقيف ، رفاسم اهيف وهو اهنم جرخيو ، ةعيض

 لمأ اهيف هل ةيرقب رفس يف رمي رفاسملا يف اوفلتخاو فارشالا باتك نمو

 متاف ، ةيشامو كل لهأ ىلإ تمدق اذإ : لاق هنأ سابع نبا نع انيورف © لامو

 رم اذإ : كلام لاقو { هتالص متأرفس يف هل ةعرزمب رم اذإ : يرهزلا لاقو . ةالصلا

 لاقو ث هتليلو هموي اهيف ميقي نأ دارأ اذإ ، ةالصلا متأ هلامو هلهأ اهيف هل ةيرقب

 © هل ةيشام ىلع مدق نإ : يروشلا نايفس لاقو ، سابع نبا لوقب لبنج نب دمحا
 مل ام ، نيتعكر : يعفاشلا لاقو 3 نيتعكر لصيلف ةرارق كلذ هل نكي ملو هل ةيرق وأ

 دق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . لوقن كلذكو : ركب وبأ لاق . عبرأ ماقم عمجي

 © هنع رفاسف نطو ءرملل ناك اذإ هبو 5 هيلع لدتسي ام ىنعم ىن اذه ىف لوقلا ىضم
 ىلع هنا اهدحأ ؛ نالوق هيف جرخيف { ارئاس ناكو هذختي نطو هل نكي مل اذإ امأو

۔ ٨٠١۔



 هشاعم بلطل لح امثيح هنا رخآلاو 5 هيف متي انطو هذختي ىتح . ادبأ رصقلا ىنعم

 هنإف © اهل هجورخ نوكي ةياغب لح وأ رفاس ايثيحو © ةالصلا متأ { اهدقتعي ةياغ ريغل
 . رقسلا ىنعمب ةالصلا رصقي

 : لاق ؟ ةالصلا مامت دارأ اذإ ناطوألا نم هل زوجي مك ث رفاسملا نعو : ةلأسم

 ةخسن يفو ةالصلا يفو { نينطو ذختي نأ انباحصأ لوق راثآ يف دجوي هنا ؛ يعم

 ضعب يفو ، نينطو ذختي نأ هل زوجي هنا 5 انباحصأ راثا يف دجوي هنا ؛ يعم : لاق

 : لاق نم لاقو . ناطوأ ةثالث ذختي هنا : لاق نم لاقو & دحاو الإ زوجي ال : لوقلا

 دحالو { انطو ناطوألا نم ءاش ام ذختي نأ هل زوجي نأ وجرأو ، ناطوأ ةعبرأ

 : لاق . نينطو ذختي نأ هل زوجي ام رثكا هنا ؛ دئاسلا انباحصأ لوق رثكأو & كلذل

 . «ماقملا ىلع مزعي ىتح { ةالصلا رصقي رفاسملا»ه : لاق هنا ةلي يبنلا نع ىوريو

 © انطو مدكو تولسو ىوزن ذختم تناف : هل تلق ، دجوي ايف ادح دي ملو : لاق

 . كلذ ىلع ينا يعم اذكه : لاق ؟ ةالصلا نهيف متتو

 ةسمخو ةعبرأو ةثالثو نيدلب ذختي نأ لجرلل زوب لهف . رثألا نم : ةلأسم
 ماقم راد نهلك نهذتتا اذإ : لاق ؟ هلزن نهنإ ةالصلا نهيف متي انكسم ةرشعو

 . ماتلا هيلعف

 يوني وهو ث نيتنس وأ ةنس هيف ماقأ ولو 5 دلب يف رفاسملا رقأ اذإو : ةلأسم

 { ةماقالا وني مل اذإ رفسلا ةالص يلصي هنأ انباحصأ دنعف { ردق اذإ هدلب ىلإ عوجرلا

 . عمجلا هل صخر ضعبو 3 اهتقو يف ةالص لك يلصي هنأ مهلوق رثكأو

 ةنس اهب ميقي نأ داراف } راحص ىلإ راجه لهأ نم لجر جرخ اذإو : ةلأسم

 ىلإ راحص نم جرخ نأ ىلإ هدلب ىلإ ةعجرلا هتينو ، اماقم اهيف يوني الو ، رثكأ وأ
 تقو رضحف نيموي وأ اموي 5، هرامح هيف سرع وأ افطاخ راجهب رمف © ةجاح يف ىوزن

 مل ازاتجم ناك ولو هدلب يف ةالصلا مامت همزلي هنا ؛ هريغو هللادبع يبأ نعف ث ةالصلا

 © راحصب ماقملا ىون هنأ ولو { اراد اهذختي نأ اهنم هتين عطقي مل ام { اهب هلجر طحي
 اهب رم وأ ةجاح يف راجه ىلإ عجر اذإف { راجه نم هتينب عطقي ملو { اراد اهذختاو

- ١٠٩_



 . ةالصلا مامت هيلعف 0 ةجاح ف اهريغ ىلإ ازاتجع

 لجر توم ىلإ اهيف متي نأ ىونف ، ىرخأ دلب ىلإ هدلب نم جرخ نمو : ةلأسم
 3 ادح دح دقو © ميقم سيل هنأل ؛ رصقلا هيلعف © هفرع دق لاو لزع ىلإ وأ هايس دق

 . ماقم اراد دلبلا ذختا نم ميقملا امنإو

 يلصي هنإف { هيف ماقملا يوني الو هيلإ عجرو . هدلب نم جرخ نمو : ةلأسم
 . ارصق ىلص عضوم يف ارقتسم ذختي ال ضرألا يف راس اذإ كلذكو 5 ارصق

 © رفسلا يف رصقي هنإف 5 موي ةريسم امهنيب 5 ناتأرما هل ناك نمو : ةلأسم

 . ميقملا ةالص اهنم ةدحاو لك دنع يلصيو

 ماقملا ىون دلبلا ىلإ لصو املف { ارفاسم دلب ىلإ جرخ لجر نعو : ةلأسم
 ترضح مث ، ةالصلا تقو رضحي نأ لبق اذه لكو ث رفسلا ىلإ هتين لوح مث { اهيف

 ؛ يعم : لاق ؟ رصقلاب وأ مالاب هتالص نوكت ام : تلق . دلبلا يف وهو ، ةالصلا

 رصقلا مكح همزليو هنم جرخي ىتح البلا يف ماد ام { امامت يلصي : ليق دق هنا

 غلب ولو ، ماقملا يوني عجري نأ الإ { ارفاسم ناك كلذ دعب هيلإ عجر نإ مث { رفسلاب
 مث ، نيخسرفلا ةزواجم كلذ هجورخ يف دارأ ناك ولو ، نيخسرف نم لقأ هجورخ يف

 . ماتلا مكح ىلع هنا : ليق دقف ث هيلإ عجر

۔ ١١٠ ۔-



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 حالملاو يراكملاو حئاسلاو قيحلاو يدابلا ةالص ف

 : تلق نيضسرفلا ةزواجم ديري جرخ مث ، نطو هل ناك اذإ يدابلا نعو
 . ةالصلا رصق نيخسرفلا ةزواجم ديري هنطو دودح نم جرخ اذإف ؟ يلصي ام

 مث . هلخن رمث كارد نيح يف هرضحي دلب يف لام هل يودب لجر نعو : ةلأسم
 ايف { اماقم اهيف يوني ال وهو { دلبلا لوخد نع عطقني داكي الو 0 دلبلا ىلإ عبرتي

 دق فورعم نطو هل يودبلا اذه ناك نإف & تفصو ام ىلعف ؟ هيلع ةالصلا يف ىرت

 هنطو ريغ يف ثبل ولو { هنطو ريغ يف ةالصلا متي نأ هل سيلف { انطو هبلقب هدمتعا

 مامت هيلعف ، انطو هبلقب ذختي الو ، رطملا ةتبن عضوم عبتي نمم ناك نإف ث نينس

 ةدقع نع لحيو { لزني ثيحف ةين هل نكي مل نإو { هتبق دومع برض ثيح ةالصلا
 لقأوارهش نم لقأ عضوملا كلذ يف سلج ولو ث رفسلا هلمأ يف .ريسمل
 . رهش فصن نم

 متي : لاق نم ءاهقفلا نمف ، ظيقلا ىف هرضحي لام هل ناك اذإ يدابلاو : ةلأسم

 متأ ، ثيغلل هدومع برض اذإو ، رفسلا ةالص ىلص جرخو عبرت اذإف ، ةالصلا هيف
 ةالص لصي هنإف } رفاسم وهو 3 ليقم وأ تيبل هبرض نوكي نأ الا ؛ ةالصلا

 ، رضحلا ةالص ىلص هدومع برض ثيح لاح لك يف يدابلا : نورخآ لاقو ث رفسلا

 يوني الو ، ظيقلا يف ةيرق رضح اذإ : لاق نم مهنمو . رفسلا ةالص ىلص راس اذإف

 لمهأ رضح اذإ : هللادبع وبأ لاقو . رفسلا ةالص هيلعو . رفاسم وهف . اهيف ماقملا

۔ ١١١ ۔-



 هنإف ، نيخسرف نم رثكأ هلزنم نع ىعري ناك اذإ يعارلاو : لاق . اورصق ظيقلا ودبلا

 . ةالصلا رصقي

 . اعبرأ ىلصي همنغ هنطو يعارلا : عيبرلا لاقو : ةلأسم

 نم جورخلا داراف ، خسارف نوكي نطو هل ةيدابلا نم لجر ناك اذإو : ةلأسم

 © ةالصلا متأ هبرض اذإو ، رصق هدومع علق اذإف ، ابصخ مجتنا ؤ هتجاح ىلإ هنطو

 معزو ، رصق تاوصألا عمسي ال عضوم ىلإ راص اذإف { ةجاح ىلإ جرخ اذإو

 ايثيحف ، عجتني نأ الإ © اودغي الو { هيف لقتني فورعم نطو هل يدابلا نا : ىسوم

 . ايقم وأ ارئاس ناك امثيح هيف متي هنإف ، نيموي وأ موي ريسم نإف ، نطولا نم لوحت
 اريشب كلذب تربخاف : مشاه لاق . هنطو ىلإ عجري ىتح رصق هنطو نم عجتنا نإو

 © هنطو يف وهف متا هدومع بصن امثيح رخآلاو اهدحأ اذه نالوق هيف : لاقف

 . رصق رفاس اذإو

 3 هدومع بصن ثيح . امامت يلصي يدابلاو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 © رصقي هنإف ، كلذ وحن وأ { ةليل تيبمب هدومع بصن نوكي نأ الإ ز ماقملا اتبثاو
 ةلأسملا هذه نع لئس هنأ ۔ ةخسن ۔ ىفو ۔ هللا همحر رباج يبأ نب ىسوم نع ليقو

 ىلإ هضعب نمو ، عضوم نم هيف لوجتي نطو هل يودب يف لاق هنأ ، نيملسملا ضعب

 نيخسرف ريس فورعملا هنطو نم جرخ اذإف هتيب برض وأ راس هيف متي هنأ ، ضعب

 ضعب كلذ لاق دق : لاق هنا هللا همحر ريشب نع ليقو { هتيب برض ولو رصقيلف

 رصقلا هيلعف راس اذإو ث ماهلا هيلعف { هتيب برض اذإ يدابلا نا : لاقو { نيملسملا

 . لوقلا رثكأ وه اذهو . هنطو ريغو ، هنطو يف

 . ةيرق ف رض اح وهو { ظيقل ١ ف هدومع يدابل ١ برض ١ ذإ و ۔ ب اتكلا نمو -

 هل ادالب يه نوكت نأ الإ اهيف ماقملا ديري ال هنأل ؛ رصقي هنإف { ماقملا اهيف وني ملو

 . ةالصلا متيو اهيف ماقملا يوني نأ هل يغبنيف ةنس لك تقولا كلذ يف اهنكسي

 متأ ٨١ هدومع هيف برص ىذلا عضوملا نم يدابلا لخد اذإو - باتكلا نمو -

-۔١١٢۔



 وه جرخو مهعضوم ين هلهأ ناك نإو {. ةالصلا رصق راس اذإف © هدومع علقو ةالصلا

 كلذ هعضوم ىدعت اذإ رصقي هنإف ، عجريو © نيخسرفلا ىدعتف رفس يف هتجاح يف

 هنطو وه فورعم عضوم يدابلل ناك نا اضيأ بسحأو & تاوصألا عمسي الام ردقب

 ىتح ماقملا يوني الو { هيلإ عجريو جرخي ناك نإف { هيف ةالصلا متي هنأ { هنكسو
 يف ماقملا ىلع دمتعي ال وه ناك نإو { ةالصلا متيف هماقم هيف يذلا هناكم ىلإ عجري

 برض ثيح يذلا وه اذهف & بشعلاو ألكلا ناك ثيح الإ عضوم

 . متأ ثكمو هدومع

 نيبو هنيب ناكو { ماهلا همزلو { هدومع يدابلا برض اذإو ۔ باتكلا نمو ۔

 . ةعمجلا هيلعف ، نيخسرف نم لقأ مزلي ثيح ةعمجلا

 متأ هدومع برض امثيح يدابلا نا لوقلا ضعب يفف ، فالتخا يدابلا ةالص

 ىلإ رفاس اذإو 0 هيف متأ نطو هل ناك اذإ : لوقي ضعبو ، رصق رفاس اذإو ث ةالصلا

 . ملعأ هللاو 6 رصق هريغ

 متي هنا ماقملا ىونو 0، هدومع برض اذإ يدابلا 1 تفرع ىذلا ؛ هنمو

 ناك هنأ تفرعو .« رصق راس ثيحو متأ ١ هدومع برض اثيح هنا دجويو . ةالصلا

 . رصق رفاس اذإو 0 ةالصلا متأ هيف ميقي ناك نإ ۔ انطو اعضوم اذختم

 ةادبلا ةالصك حئاسلا ةالصو ، قيحلا ةالص نإ : ليقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . ةالصلا اومتأ كلذ اوونو ةشيعملا بلطل اولزن اذإو ، اورصق اوراس اذإ

 ؟ مهدمع نوبرضيو © ظيقلا ةرمثل ىرقلا نورضحم بارعالا نعو : ةلأسم

 ، رفس وهف ىرقلا ىل امأف } مهتيداب ف مهدمع اوبرض اذإ مالا مهمزلي امتإ : لاق

 3 رفاس اذهف ، رئاس وهو ث ليقم وأ تيبل هدومع برضب بصن ثيح يدابلاو
 ماقملا وني ملو . ظيقلل ةيرق ف رضح اذإ كلذكو . دارأ نإ عمجيو ةالصلا رصقيو

 اذإف ، رفاسم هيف متي عضوم يف جرخ اذإو © ةالصلا رصقيو ث رفاسم وهف ظيقلل الإ

۔ ١١٣ ۔



 فالخ رحبلا نإف ، رحبلا ةالص امأو } ةالصلا رصق تاوصالا هنع بيغت ثيح راص

 ناك ولو ء ةالصلا رصقي هنإف { رفسلا ديري رحبلا ف بكرملا لخدي انيح نمو 0 ربلا

 . راعلاو رودلا برق

۔ ١١٤



 نورشعلاو سداسلا تابلا

 قيحلاو حئاسلا لثم هسفن نع ناطوألا عطاق ةالص يف

 وهو ز انطو ذختي مل ام رصقلا ىلص هسفن نع ناطوألا عطق نم : ليق دقو

 بلطل ث دلب بلط يف دعق اذإ : ليقو ، رفس وأ دوعق نم هيف هجوت ام لك يف رصقي
 يف يلصيف ، هشاعمل حلصو هل باط امل الإ { ةدودحم ةياغ الو فورعم دح ريغل ةشيعم

 ناطوألا عطق دقو ، هشاعم بلطل هدومع برض اذإ 5 يدابلا ةلزنمب امامت عضوملا اذه

 ريفل وأ تيبم وأ ليقمل هدومع برضو دعق اذإو ، رصق رفاس اذإو ث متأ هسفن نع
 عطاق يف ليق هنا ؛ يعم كلذك اهيف رصق ث ةياغل وه امنإو ؤ هشاعم بلطل دوعق

 بلطل ناطوالا عطق دق نمم مههبشي نمم مهريغو قيحلا لثم ث ةادبلا ريغ نم ناطوألا

 حئاسلا نإ : ليق هنا بسحأو هسفن نع ناطوألا عطق دق . ةدابعل وأ شاعملا

 ليقف 5 ناطوالا عطق عم شاعملل ضرألا ف براضلا ريغ ةدابعلل ناطوألل عطاقلاو

 بلاطو ي متيو اماقم يوني وأ انطو ذختي ىتح راسو لزن امثيح ادبأ رصقي حئاسلا نا

 . بارعالا لثم رخآلا لوقلا نم كل تفصو ام ةلزنمب شاعملا

 © شاعملا سالا يف هسفن نع ناطوألا عطق نم امأ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هنإف ، تاشاعملا نم ناك امم ، شاعملا بلطل ضرألا يف برضلا الإ انطو ذختي ملو

 3 هيف متي انطو ذختي ىتح ادبأ رصقي نأ ايهدحأ © نيهجو ىلع هتالص يدنع جرخي

 ةياغ ريغل هشاعم بلط ىف لزن ايثيح نوكي هنا ، رخآلاو . كلذ ىوس ايف رصقيو

 { ليبسلا اذه ىلع متي هنإف ، هشاعم بلط نم هل حلص ام الإ ةياهن الو 0 ةفورعم

۔ ١١٥ ۔



 ٥ هيف رصقي هنإف { هشاعم بلط ف ادودحم هدوعق ناك ام وأ ادودحم ادوعق نكي مل ام

 امأو 5 ايندلا رومأ نم شاعملا بلط يف ضرألا يف براضلا ةالص ىف اذه ينبجعيو

 جرخيف ، اهبابسأل الو ايندلا رمأل ال { هتعاطو هللا ةدابع ىف ضرألا ىف براضلا

 . هيف متي انطو ذختي ىتح هجوت امثيح متي هنا 5 اهدحأ : نيهجو ىلع هتالص ىدنع

 3 هيف متي انطو ذختي ىتح هجوت امثيح رصقي نأ رخآلاو ، كلذ ىوس ايف رصقيو

 ىلع اذف ينبجعيو ث ةالصلا يف دبعتلا يف ماتلاو رصقلا توبثل 5 هاوس ايف رصقيو

 هيف متي نأ انطوم احي رتسم نيمويلاو مويلا هيف دعقف ادلب لخد اذإ هنأ © رايتخالا

 ارفاسم ماد ام هرفس يف رصق ث رحبلا يف وأ ىنايفلا يف وأ ىرقلا يف امأو } ةالصلا

 نيذهل ةالصلا يف ينبجعي اذهف . متا نكميو ، دعق امثيح نم ضرألا ىف ابراض

 لظطب اذإو ، يعم ايف هلك كلذ ىف ليق دقو 0 نيينعملا نيذهل ضرألا يف نيبراضلا
 © المج ناسنالا ىلع ماتلا توبثل 3 اعيمج نيينعملا مكح رعتي مل هنم نطولا مكح

 جرخ ث رفس يف الو رضح يف هلك كلذ لاز املف المجم هيلع رصقلا مكح توبثو

 رفسلاو رضحلا رقسلاو رضحلا ىنعم ىلعو 7 هلك رفسلا وأ هلك رضحلا يف هلك همكح

 كلذ دنع ىرعتي ال نأل ، ضرألا يف نيبراضلا نم نيينعملا نم كل ترسف ام 0 هيف
 عامجالا ىلع رصقلا مكح الو 5 هرمأ نم عامجالا ىلع هيف ماهلا مكح لاح ين دبعلا نع
 ىلع همزلي يذلا هيأر يف ناسنالاك { اهيناعم يف ايهب دبعتم لصألا ى هنأل هرمأ نم

 . نيملسملا لوقو & كلذ يف لدعلابو 3 دبعتلا هجو

 © شاعملاو ةدابعلل حئاسلا يف ليق هنا & يدنع اذكه : هريغ لاق
 . ملع أ هللاو

 نهعيمج يف يوني لاومأ ةيرق لك يف هلو ىرق عبرأ يف ءاسن هل لجر : ةلأسم
 ةدم ةدحاو لك نهعيمج يف ميقي نكلو { رهدلا ةدحاو يف ميقي نأ ىلع ال { ةماقالا

 نهعيمج يف ةالصلا متيأ ىرخألا ين متأ ، ىرخألا يف كلذك مث ؤ دارأ ام

 . كل تفصو ام ىلع

 رقسلا ىون مث رحبلا ف جرخ 6 ةفوكلا وأ زاوهألاو دادغب نزم لجر : ةلأسم

۔- ٦١١۔



 © ادبأ ارفاسم نوكيأ ، رحبلا ريغ يف رفس الو { دلبب اماقم يونيأ وجري رمأل رحبلا يف

 نم دلبب ماقملا وني مل ام { رفاسم وه بارعالا ةلزنمك هلزنم نوكي مأ رصقلا هيلعو
 يذلا حئاسلا كلذكو { رفاسم هنإف { هدلب ىلإ عوجرلا هتين تناك ام امأف © نادلبلا

 ةالص هتالص ىرأ هدلبب اماقم يوني ال يذلا حئاسلا امأو ش هدلبب اماقم يوني ال

 . ملعأ هللاو ميقملا

 يدنع وهو { اهدعب بوتكم ةلأسملا هذه لبق ىذلا ديعس يبأ لوق : هريغ لاق

 . ملعأ ةللاو 5 اهل نيبتو اهيف در هنأ

 بحاصو حالملاو يراكملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك نمو-

 اذه 7 اورفاس اذإ ةالصلا نورصقي : ةفئاط تلاقف ؟ ةالصلا مهرضحت { ةنيفسلا

 تناك اذإ حالملا يف لبنح نب دمحأ لاقو { روث يبأو نيسحلا نباو يعفاشلا لوق

 نميف اوفلتخاو } رصقي رفسلا يف هرهد يذلا يراكملا لاقو ث ةالصلا متي ةنيفسلا

 رصقي ال : كلام لاقف . نيموي وأ اموي اهب ماقأ مث © نيليملاو ليملا ةيرقلا نم جرخ

 { يعفاشلا لوق يف رصقيو } ةعمجلا هيف بجي ام دح ىلإ جرخي ىتح
 . تويبلا نع زرب اذإ

 ناطوألا نع رفسلا نا { انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبآ لاق

 نم اعضوم ذختا اذإ كلذ لثم جرخت ناطوألا نأو ، رحب وأ رب يف ءاوس ناكسالاو

 جرخي الو 3 ةالصلا هيف متيو ، رحب وأ رب يف هنكس وهف ث انكس وأ انطو عضاولا

 امنإو ، عضوم نود عضوم يف ةرقتسم تسيل اهنأل ؛ انطو ةنيفسلا نوكت نأ يدنع

 & رفاسملل بجي ايف لوقلا ىضم دقو 5 ءاوس رفسلاو رضحلا يف ءاعوو هل فرظ يه

 لوصفلا هذهف . ماتلا وأ رصقلا توبث ىنعم نم اهعطق وأ ناطوألا ذختا نمل هيلعو

 . هللا ءاش نإ ىضم ام ركذ ىف ةلخاد

 هللاف { فورعم نطو هل سيل حايسلا نم ناك نمو : نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 ناك نإف 5 هللا ليبس يف وزغلا ةمألا هذه يف ، ةحايس ةمألا هذه يف سيل 0 هب ملعأ

 رفاسم الو © نطو الو هل رقتسم الو دلو الو هل لام ال ، ضرألا يف ارئاس لجرلا اذه

۔- _١١٧



 ذ عمج راس اذإف . قيحلاو ةادبلاك ارفاسم ناو 0 اعيمج نيتالصلا لص . ميقم الو

 . ملعأ هللاو ، رفسلا ةالص ىلص راس اذإو ى ميقملا ةالص ىلص ثبل اذإو

 يف حيسي وهو 7 هدلب ىلإ ةعجرلا يوني نكي مل اذإ حئاسلاو ؛ هريغ : ةلأسم

 . عجري ىتح رصقيلف هدلب ىلإ ةعجرلا ىون نإف . ةالصلا متيلف ضرألا

 هلام فلت مث © ميقم هدلب يف ناك لجر نع يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 هل سيلو © دالبلاو ىرقلا يف ددرتب وهف ، شاعملا ساتلال دالبلا نم جرخف ك بهذو

 يلصي اذهف & تفصو ام ىلعف ؟ يلصي فيك . هيف متيو انكس هذختيف هفرعي نكس

 ٠ اماقم دلب يف ذختي ىتح 6 لاحلا هذه ىلع ماد ام ارصق

۔ ٨١١۔



 نورشعلاو عباسلا بابلا

 يراشلاو مكاحلاو يلاولاو مامالا ةالص يف

 هعضوم نم جرخ اذإ مامالا نع هللا همحر _ بوبحم نب دمحم هللادبع ابأ تلأس

 ؟ نامع دودح يف ماد ام ز متي وأ ةالصلا رصقي 5 ارفس ديري هريغ وأ ، طابر ىلإ

 نإف : تلق . عجري ىتح ، هعضوم نم نيخسرفلا ىدعت اذإ رصقلا هيلع لب : لاق

 ىلعو { ماهلا مهيلع بجأ باحصأ هعمو & مهنيب مكحيل رصم ىلإ ايكاح جرخأ
 ىلعو ث ماهلا مكاحلا ىلع : لاق ؟ اماقم وني مل اذإ 3 ماهلا هيلع سيل مأ ؤ هباحصأ
 دارأ نإف : تلق . هيف :مكحي يذلا رصملا يف مهمكح عضوم يف اوماد ام هباحصأ

 هيلع يرجي نم ضعب ىلإ هيف وه يذلا عضوملا يف هينعي ام ضعب يف جرخي نأ مكاحلا
 هدالب دودح يف ناك ام ؛ ماهلا هيلع مأ رصقيأ ، نيخسرفلا ىدعتيف ، همكح مهمكح

 . هباحصأ نم هعبتا نم ىلعو ، رصقلا هيلعف { اهيف مكحي يتلا

 لك ىلوف ةالو هعمو { قاتسرلا ىلع مامالا هالو اذإ يلاولا كلذكو : هل تلق
 هعمو 7 ةيرق ىلع ريبكلا يلاولاو { اباحصأ هعم لعجو . ةيرق ىلع مهنم دحاو
 مهنم جراخلا جرخي نأ الإ ؛ ماهلا مهيلع معن : لاق ؟ ماهلا اعيمج مهمزليأ باحصأ

 نإ تيأرأ : تلق . رصقلا هيلعف ، نيخسرفلا ىدعتيف نيملسملا يناعم ضعب يف

 ةماقالا ةيرقب ديري © هتالو ضعب ىلإ نيملسملا يناعم ضعب يف ريبكلا يلاولا جرخ
 رصقيأ 5، هيفوه يذلا هعضوم نم نيخسرفلا ىدعتف سانلا نيب مكحي وأ ،.ثالث ىلإ

 3 اهيف وه يتلا هتيرق نم جرخ اذإ : لاق ؟ هتيالو دودح يف ناك ام ماهلا هيلع مأ

_١١٩-۔



 نإ تيأرأ : تلق . هعم نيذلا هباحصأ ىلعو } رصقلا هيلعف ، نيخسرفلا ىدعتف

 مهعم متيأ افقاو وأ امايأ هعم دعقن هيلإ جرخ . مهالو نيذلا هتالو ىلإ جرخ

 تلق . ريبكلا يلاولا دنع متي لب : لاق ؟ نيخسرفلا ىدعت اذإ رصقي مأ { ةالصلا

 نم دعبأ لاو ىلإ مهباحصأ ضعب وأ مهالو نيذلا ةالولا ضعب جرخ نإف : هل

 كلذكو 7 هتيالو ىلإ عجري ىتح رصقي لب : لاق ؟ متي مأ هعم رصقيأ ، نيخسرفلا

 . هباحصأ عيمج

 هل نذأي مل نإ ، هسفن يف ىون يلاولا بحاص يف هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 باحصأ نم ناك نإ : لاق ؟ هل هنم نذإ الب هنم جرحي هنا ، تايالولا ضعب ين مامالا

 هل نذأ جرخي مث © هتقو تقو ىلإ جرخي نأ ىونو 7 هتعاط همزلت نمم وأ 0 يلاولا

 . رصق لصيلف © هل نذأي مل مأ 9 يلاولا

 ةالصلا متيأ © هلك فوجلا وأ هلك قرشلا لثم { مامالا هيلوي يلاولا يف : ةلأسم

 رئاس يف رصقيو 0 اهيف ميقي يتلا ةيرقلا يف ةالصلا متي : لاق ؟ اهلك ىرقلا كلت يف

 © هنذاب الإ نوجرخي ال نيذلا ىرقلا كلت ىف هارشلاف : تلق . هتيالو نم ىرقلا

 رصقي وهو : معن : لاق ؟ هيلإ اوجرخ اذإ ، هدنع ىرقلا كلت يف نومتيأ
 . مهيلإ جرخ اذإ

 له © ةقدصلا ضبقب نمأو مامالا هالو لاو نع 0 ةيواعم ابأ تلأسو : ةلأسم

 ىدعت اذإ ةالصلا رصقي : لاق ؟ هتيالو نم نيخسرفلا ىدعت اذإ ةالصلا متي نأ هل

 اذإ ء ةالولا باحصأ. كلذكو ث هتيالو كلت تناك نإو . هتيالو نم نيخسرفلا

 مهيلاو ىلإ ، ارفس اودارأ اذإ ، مهتيالو يف نومتي مهنإف ، مظعألا يلاولا مهالو

 ، ةالصلا ةعم اومتاو { مهرفس يف اورصق نيخسرف نم رثكأ مهنيبو هنيبو ك مظعألا

 نع نايلا نب ضيفلا انل ىورو ؛ هريغ نمو . مهتيالو يف ةالصلا نومتي كلذكو
 ىلصف نافضغ ديري وهو ، ناسغ مامالا عم انجرخ : لاق ؛ ردتقملادبعو نامثع يبأ

 اوديعي نأ ىلع ، نيملسملا نم رضح نم يأر عمتجاو { تاعكر عبرأ قمعب سانلاب

 اوداحنأف قمع لهأ اورمأو نيتعكر اولصف ث اهرصقيف نيتعكر اولصيو 0 ةالصلا

۔ ١٢١٠ ۔



 مامالا ةالصو تضقنا اذإ { ةالص كلت مهتالص اوري ملو . ةالصلا

 . ةنسلا فالخب

 رصقف ث ةليل ةرشع ينايث ةكمب ماقأ ,لقت يبنلا نا ؛ سابع نبا نعو : ةلأسم

 باطخلا نب رمع كلذ لعفو & مكتالص اومتأ : ةكم لهأل لوقيو ث ةبوتكملا ةالصلا

 نحن انإف © متنا مكتالص اومتأ : ةكم لهأل لاقو 0 ةت يبنلا دعب ۔ هنع هللا يضر

 . نورفاسم موق

 عضوم يف ةمامالا هل تدقع اذإ مامالا امأو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 نكي مل اذإ بحأو . هدلب كلذ نكي ملو { ةالصلا متي وهف 2 ماقملا ىونو ث ةمئألا

 ىلإ عجري ىتح ث رفسلا يف رصقلا هيلعف رفاس نإو 0 هيف ماقملا يوني نأ 5 هدلب كلذ
 © مهيلع قفني نيذلا ةعفادملا وأ هارشلا نم ديلا لصو نم ىلع : ليقو ، همامت عضوم

 نم لاقو 0 هيأرب الإ نوجرخي ال اوناك اذإ © ةالصلا هدنع اومتي نأ هتعاط مهمزلتو

 مامالا ههجو نمو { رثكأ هلعل لوألا يأرلاو & اورصق ماقملا ىلع اومزعي مل اذإ : لاق

 رصقلا كئلوأ ىلعف ؤ اهريغ وأ 5} ةيالو نم دودحم تقو وأ ك فورعم ىنعم وأ طابر ف

 . ةيرق ىلع مامالا هيلوي يذلا يلاولا الإ { هيف ارافس اوناك اذإ ، عضوملا كلذ يف

 دحلا : لاق ؟ دحلا امو : هل تلق ةخسن يفو { ةالصلا متي هنإف 3 ادح هل دجي الو

 لكو 3 رصقي كلذف هل دح امو ، ةنس اذكو اذك ةيرق كتيلو دق يلاولل لوقي نأ ، لثم

 . اضيأ ةالصلا متي وهف هباحصأ نم يلاولا كلذ هذخأ نم

 ,صق هماقم عضوم نم نيخسرفلا ىدعتو © هتيالو ىف ىلاولا رفسأ ذإو : ةلأسم

 3© ىرقلا ىلع مهالو نيذلا هباحصأ نم هيلإ لصو نمو ث هيلإ عجري ىتح ةالصلا

 & ةيرق يف ةالصلا متأ نمو ، مهعضوم ىلإ اوعجري ىتح ث هدنع نومتي مهنا : ليقف
 ؛ هريغ نمو . اهنم جرخي ىتح همامت ىلع وهف © كلذ ريغ وأ © هتيالو نع لزتعا مث

 مث نيخسرف اهنع رفسيو ، نيخسيرفلا ةزواجم ديري اهنم جرخي ىتح معن : لاق

 نأ لبق اهيلإ عجر نإف © ةالصلا رصق نيخسرفلا ةزواجم ديري اهنم جرخ نإف ، عجري
 دارأ وأ ، نيخسرفلا ىدعتي نأ ىلإ اذه ىلع وهف ث همامت ىلإ عجر نيخسرفلا ىدعتي

۔ ١٢١_۔



 . نيخسرفلا زوابي ىتح ، رصق نيخسرفلا زواجي ارفس

 هلهأ لمحف . ةالولا ضعب عبت مث © ءارشلا هسفن مزلا لجر نعو : ةلأسم

 ةأرملا متت : لاق ؟ عجرت ىتح ةرفاسم يهو ث اهتالص هتأرمإ متتأ ، يلاولا عم متي وهو

 ؟ رصقي مأ اهيف متيأ © هل ةجاح يف هتيرق ىلإ لجرلا عجر نإف : تلق . اهجوز ماهب
 . متي لب : لاق

 نكي ملو ، هسفن ىلع ءارشلا دقع اذإ يراشلا نع نسحلا ابأ تلأس : ةلأسم

 يف يتلا هتعيض ىلإ جورخلاب مامالا هل نذأ دقو { هتعيض ىف ناكو ى مامالا جئاوح يف

 © ىوزنب مامالا ىلإ لخد مث ، هتعيضو هدلب يف ناكو ، ايراش وأ { ناك اعفادم هدلب

 هدنع نم جرخي ال نم ىلع مامالا عم ماتلا نوكي امنإ . ال : لاق ؟ ماملا هيلع نوكيا

 اولخد اذإ مهو ث مامالا جئاوحو مامالا ركسعب نوموقي نيذلا نم هنذإب الإ 3 مامال

 . هنذاب الإ اوجرخي مل © مامالا ىلإ

 يف برضي وأ ، هتثارح وأ 3 هتراجت ىلإ عجري نأ راشا مامالا نذأ نإف : هل تلق

 سيلف ، جورخلا دارأ مث ، رهسي مامالا ىلإ لخد مث 93 هبابسأ نم ببس يف ضرألا
 نم ىلع كلذ امنإو ، كلذ هيلع سيل . ال : لاق ؟مامالا رواشي نأ كلذ ي هيلع

 ،هرومأ نم رمأ ,لعهالووأ لمعب هدنع مامالا هلمعتسا دق نم وأ مامالا دنع فلحت
 : نسحلا يبأل تلق . مامالا دنع ةالصلا متي كلذف هنذاب الإ ، هدنع نم جرخي ال

 8 يراشلا كلذب ديري الو { ةلاسرب مامالا ىلإ ايراش مامالا لاو لسرأ ول كلذكو

 يراشلا اذه ىلع له . هعفري لامب وأ باتكب ثعب امنإو { مامالا عم ةماقال ثعب الو

 اذإ ؟ ةياغ هل اذه لثم ببس يف مامالا ىلإ عجري مث & يناعملا نم ىنعمب ، جورخلاب

 . مامت هيلع الو { مامالا ةروشم هجورخ يف هيلع نكي مل مامالا دنع نم جرخ هاضق
 © جرخي ال نم مامالا يلاو عمو ث مامالا عم ةارشلا نم متي امنإو ، ارصق يلصيو

 نيفرصتملا ةالولاو ةارشلا نا ليقو : هريغ لاق . مامالا يلاو يأرب وأ ، مامالا يأرب الإ

 ةالصلا نومتي مهنإف نوعجريو { ةجاح يف هيلإ اولصو اذإ 0 مامالل لامعألا يف

 يلاولا يلصي : اولاق مبنأب كلذ نمو ، هدنع نم اوجرخي ىتح ، هدنع

۔ ٢٢١۔



 . مامالا ةالصب ةارشلا نم هلسري نمو

 ةقفن مهيلع يرجت نيذلا نيعفادملاو ةارشلا يف فلتخا : ليقو : ةلأسم

 ئ مامالا عم ةالصلل ماهلا مهمزلي ال : لاق نم لاقف . هتعاط مهمزلتو ئ مامالا

 هعم مامالا هلمعتسا نم لك : لاق نم لاقو ، ماقملا ونيو انطو هدلب اوذختي نأ الإ

 ل امعأ نم ءيش يف نكي ملو ءيشب مامالا هلمعتسي مل نمو & رصق ل امعألا نم ءيشب

 يوني ىتح هعم رصقي وهف 0 عايضلا نم ءيش يف هفرص اذإف © هتالص متأ مامإلا

 © هعم مكح نم هيف مامالا هلمعتسا ام لكو ‘ ءيشب مامالا هلمعتسي وأ . ماقملا

 . هنذاب الإ جرخي الو هعم ةالصلا متي هنإف { ءايشألا نم ءيش وأ ، سرح وأ ةيابج وأ

 . هنذاب الإ جرحي الو

 لاق ؟ مامالا هيلع قفني هباحصأ نم راحص لهأ نم لجر ناك اذإو : ةلأسم

 . مامإلا ةعاط هسفن مزلي ناك اذإ { مامالا رضح اذإ ةالصلا متي هنا : ةيواعم وبأ

 نإ هونب امأو ، ترصق رصق نإو تمتأ متأ نإف 5 هل عبت هتجوزو ث هنذاب الإ جرخي الو

 ماقأ نإ ناك ثيح مهيبأ عم مهتين اوون نوكي نأ الإ ، نورصقي مهف ث نيغلاب اوناك

 نم همزلي ام مهمزلي و © هيلع ام مهيلعف هل عبت مهنإف { اوجرخ جرخ نإو .ى اوماقأ

 . ملعأ هللاو 6 رصقلاو ماتلا

 ؟ يلصي ام . ادح هل دح مث طبارل مامالا هثعب نميف ٤ هريغ نمو : ةلأسم

 . سانلا نيب مكحي هرمأ وأ مامالا هثعب نم ىلع ماهلا نوكي امإ و _ رصقي : لاق

۔ ١٢٣ ۔





 نورشعلاو نماثلا بابلا

 يبصل ١ ةالص ينف

 © هغولب لبق وه ملسأو { اكرشم هوبأ ناك اذأ يبصلا كلذكو : هل تلق
 يلصي نأ ينبجعي ؛ لاق ؟ هدلاو نكس دلبلا ناك اذإ ، ارصق وأ امامت هلاح يف يلصي ام
 متبرمضاذإو » : ىلاعت هللا لوقل } رصقلا ىنعم فرعي ىتح مامت ةالصلا نأل ؛ امامت

 يف برضلا دنع رصقلا امنإف ةالصلا نم اورمصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضيألا يف
 . ماهلا لصأ ىلع يدنع ةالصلا بابسأف ، كلذ تبثي مل امو ، رفسلا ىنعمب ضرألا

 يف يلصي ام ، كرشم هدلاوو وه ملساف 3 هيف ارفاسم هدلاو دلب يف غلب نإف : هل تلق
 جرخي ىتح ماقملا يونيو 0 امامت يلصي نأ ينبجعي : لاق ؟ ارصق وأ امامت دلبلا كلذ

 نم رفس توبثب الإ ،} رصق ىنعم هل رصبأ الف ماقملا وني مل نإو ث هيف ةهبش ال ام ىلا
 دعبي مل انطو ذختي ال نا دقتعاو ، هسفن نع ناطوألا عطق نإ هنا الإ ؤ هغولب دعب

 ماقم مكح هيلع الو 5 غولبلا دعب هل تبثي نكي مل اذإ ، رصقلا هل زوجي نأ ، يدنع

 امو ث ارصق رصقلا عضوم ىفو . امامت ماقملا عضوم يف ةالصلا تناك اذإو ث هرفس

 © ارصق وأ امامت ةالصلا توبثل © رفسلا توبث مكح دعبي الف ماقملا مكح تبثي ال

 ضعب يف غلب رودي وهو 7 هل بأ ال يذلا يبصلا كلذكو : هل تلق . كلذ ريغ ال

 يلصيو ماقملا يوني نأ ينبجعيو { يدنع اذكه : لاق ؟ لوألا لثم نوكيأ ، ىرقلا

 هنظل ارصق ىلصي ناكو ، كلذ لهج نإف : هل تلق . بيرلا نم جرخي ىتح 7 ماهلاب
 نظو ى داقتعا ىلع ارصق ىلص اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص يف همزلي ام 0 رفاسم هنا

۔ ١٢٥ ۔



 دعب هيلع تبث نكي ملو ث هغولب دعب نم كلذ دقتعاو هريغ وأ { لوألا هدلب دلبلا ريغ

 © عضوملا اذه يف رفاسم اذهو ، يدنع باوصلا دقف دلبلا اذه يف ماهلا بابسأ هغولب

 ريغ ىلع ناك اذإو © ةينلا هذه ىلع ناك اذإ ، يبصلاو ىلوألا ةلأسملا ين دبعلا كلذكو

 © انطو هل نا داقتعاب هغولب دعب كلذ هيلع تبثي الو وه الو { هريغ نظو داقتعا

 نكي مل نإ ،} رصقلا عضوم هبشت ةالص ىلص دق هنأل ؛ لدبلا همزلي نأ ينبجعي الف

 . ناطوألا عطاقك ماقملا وأ ، نطولا داقتعاب ماتلا عضوم

 ذختي مل ام © رصقلاب ىلص هسفن نع ناطوألا عطق نم : ليق دقو : ةلأسم

 . اهب زاجو هتعبتاو هترشاع اذإ { اهجوز ةالصب يلصت اهنا ةيبصلا يف ليقو 0 انطو

 هنا ؛ يعمو . اهب زئاجلا ةلزنمب تناكو { ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغا وأ
 © اهجوزل اعبت نوكتف جيوزتلاب ىضرتف غلبت ىتح ث اهدلاو ةالص اهتالص : ليق

 . اهسفن ةالص اهتالص نوكتف ، كلذ ريغت وأ

 . هل اعبت نكي مل غلب اذإف ، ةالصلا ين هدلاول عبت يبصلاو : ةلأسم

 : ةيواعم وبأ لاق ؟ مامالا هيلع قفني راحص لهأ نم لجر ناك اذإو : ةلأسم

 . هنذاب الإ جرخي الو ، مامالا ةعاط هسفن مزلي ناك اذإ مامالا رضح اذإ ةالصلا متي هنا

 مهف نيغلاب اوناك نإ هونب امأو & ترصق رصق نإو تمتأ متأ نإو ث هل عبت هتجوزو

 نإو © اوماقأ ماقأ نإ & ناك ثيح ث مهيبا عم مهنا مهتين نوكت نأ الإ & نورصقي

 © رصقلاو م اهلا نم همزلي ام مهمزلي و } هيلع ام مهيلعف هل عبت مهن او ، اوجرخ جرخ

 . ملع أ هللاو

 ةيرق يف غلب اذإ يبصلا يفو ، ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع : ةلأسم

 ةيرق يف غلب اذإ يبصلا نا تفرع دقف ، رفس الو ، نطو ةين هل نكت ملو © هتيرق ريغ

 . ماتلاب ةالصلا هيلع ناك

 ناك يبص ىف ۔ هللا همحر نانحلا دمحم نب ديعس مساقلا وبأ لاق : ةلأسم

 رفس يف ناك ءاوسو ث غلب ثيح نم ارصق يلصي هنأ © رفسلا يف غلب مث ث ارفاسم
 . ةالصلا مكح ي هريغك وهو & دحاو هيف مكحلاف ، رضح وأ

۔ ٦٢١۔



 غلب مث ، ةالصلا يف يبصلا لخد اذإو دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 اكردم ناك اذإ ، اهيتأيو ةالصلل رهطتي نأ هيلعو ث هيف وه امم جورخلا هيلع بجو

 اذإو © ارهطتم ناك اذإ تقولل كردم وهف ، مئاق تقولاو ةعكر كردأ نمو .0 اهتقول

 تقولل كردم ريغ وهف مئاق تقولاو ةعكرب يتأي ام تقولا يف قبي ملو ةراهطلا ىلع ردق

 : لئاق لاق نإف . «ةالصلا كردأ دقف ةعكر رصعلا نم كردأ نم» : ةت يبنلا لوقل

 ىتأ يتلا ةراهطلا لعفو 0 اهب ارومأم ناك دقو & هيف لخد امم جورخلا هيلع بجوأ مل

 ةالصو { اهدصقي ةراهطب الإ هيتأي ال نأ بجوف ضرفلا همزل غلب امل : هل ليق ؟اهب

 اورمأ امو » : ىلاعت هللا لوق وهو { ةيآلاب نيبطاخملا ةلمج ىف راص هنأل { اهيوني

 : لاق نإف ، باطخلا هنعالئاز كلذ لبق ناك دقو نيدلا هل نيصلخم هنا اودبعيلالإ

 اهدحأ ؛ هوجو نم عقي غولبلا : هل ليق ؟ ةالصلا يف وهو 5 هغولب ملعي فيكو

 يف سانلا فلتخا نإو ، غولبلل دح يه يتلا نينسلا لايكتسأ اهنمو ، ينملا ثودح

 بجي الو ، ناضمر نم مويلا كلذ موص همزلي مل راهنلا يف غلب اذإو ؤ تقولا كلذ

 غلب يذلا مويلا نأل ؛ انباحصأ نم ريثك ءاضقلا بوجوب لاق ناك نإو ، ءاضقلا هيلع
 هيلع بجي الو © مويلا كلذ موص همزلي الف { راهنلا ضعب يف بطاح ريغ هيف

 بطاح ريغ هيف غلب يذلا مويلا نأل ؛ رهشلا نم ىضم ام ءاضق الو 3 هؤاضق

 نإف . ليللا نم ةينب الإ موصلا حصي الو © زوجي ال مويلا ضعب موص نأل ؛ هموصب
 نأل ؛ تاقوألا يف ايهيلاح فالتخإ : هل ليق ؟ ةالصلاو موصلا نيب قرفلا ام : لاق

 . هتقو ضعب يف موصلا عاقيإ زوجي الو { هرخآ ىلإ هلوأ نم هب لغتشي اتقو موصلا يف
 يف اهيتأي ول نأ زئاجو . هرخا ىلإ هلوأ نم هب لاغتشالا بجوي ال تاقوأ اهل ةالصلاو

 نمف © تقولل كردم مئاق تقولاو ةراهطلا توبث عم ةعكرلل كردملاف { اهتقو ضعب

 نأ اضيأ انركذ ايك ، اهب يتأي نأ هنكمي ال موصلا تقو ضعب ءاضقنا دعب باطخلا همزل

 رذع وأ هتأي ملف مزل دق باطخلا اذإ بجي امنإ تآ ءاضقلاو . ةالصلا تقو فلاح هتقو

 . ملعأ هللاو ، بجاو ريغ هيلع ءاضقلاف ءيشلاب بطاخي مل نم اماف 5 هكرتب

۔ ٧٢١_۔





 نو رشعلاو عساتلا بابلا

 رصقلا ةين ىلع ىلص نمو دبعلا ةالص ي
 ماتلا ىلإ هتين لوح مث

 هدبع ادمحم) لبق ،ماهلا ىلإ هتين لوح مث ، رصقلا ةين ىلع مرحأ نم : هل تلق

 هديسل عبت دبعلا نا : لاقو ، يدنع اذكه : لاق ؟ امامت يلصي نأ همزليأ (هلوسرو

 دبعلا نأ الإ 2 ماتلا ليبس ىلع لخد اذإ رحلاك وه سيلو كلم اذإ ث مامت وأ رصق يئ
 . اهمتي نأ لبق نيتعكر ىلص دقو { ماتلا ةالص يف لخد اذإ { هيف فلتخي هنا يدنع
 ةالصلا هذه ين هلوخدل امامت ةالصلا متي : لاق اضعب نأ بسحاف رصقي نم هارتشاف

 ةالص يف ماتلاب رصقي يذلا لوخد ىدنع كلذ هبشيو { ىلوأ مالا نال ؛ امامت
 مامالا ةالص تضقنا ولو { ماهلا مامالا همزل دقف مامالا فلخ مرحأ اذإ هنا ؤ مامالا
 ي امامإ نوكي نأ هل زاج مامالا همدق ولو { هل ماهلا موزل ىنعمب ماتلا وه هيلع ناك
 دق هنأل ؛ رصقلا ةالص نع ناتلواألا ناتعكرلا هيزبجي هنأ جرخي هنا بسحأو ث ماهلا
 ةالص نم هجورخب ماتلا ةالص نم مزلي ايف لخدي نأ لبق ث مالا مكح هنع لحنا

 رفاسملا ةالصب يلصي ميقملا نا ، قافتالا ىنعم يدنع كلذ هبشيو ث مالا ىلإ رصقلا
 يف رصقلا لخد دقف مال نيتعكر يلصي نأ همزليو © ماهلا ةالص نع هل ناتبثيف نيتعكر

 © ايهنم دحاو لك مزلي ام بسح ىلع رصقلا يف ماهلاو { ماكحالا ىنعم يف ماهلا
 عيبلا عقي مل ناك نا ينبجعيو { اعيمج نيهجولا نم يدنع كلذ ىنعم دعبي الو
 ىف لخد دق هنأل ؛ ماتلا ىلع هتالص متي نأ . ةثلاثلا ةعكرلا يف لخد ىتح ىضرلاو

۔_١٢٩۔



 ةالص نع هيزجي ام ىلص دق ناك اذإ لاح ىلع دعبي الو 4 ماتلا ىلع ماتلا ىنعم

 نوكي نأ مالا ةالص نم غرفي نأ لبق هيزجي هنأ 3 رصقلا ماكحا هل تبث مث . رصقلا

 ىلص اذإو ماهلا ةالص متي نأ لبق ، رصقلا هل تبث دق هنأل ؛ هنع ىزجأ دق رصقلا

 { ةالصلا تقو ىف رصقي نم هارتشا مث ، هيلع ماتلا توبث ليبس ىلع ماتلا ةالص متأف

 ةالصلا هيلع يعم ناك ةالصلا تقو ىف هوجولا نم هجوب ةدساف هتالص نا ملع مث

 يدنع بطاح وه امنإف & تقولا ىف وهو اهمكح لطي دق ةالصلا كلت نأل ؛ رصقلاب

 ىضقنا ىتح هتالص داسف ملعي مل ناو ، تقولا يف رصقلا ةالص نم همزلي امب

 ناك دقو ، تقولا ىضقنا ىتح ملعي مل مث 9 ماهلا لاح يف وهو اهالص دقو 3 تقولا

 ملع مث ، رصقلا ةالص هيلع ناك ملع ول ام تقو ين هيلعو ، رصقلا ةالص هل بجو
 لدب ىنعم همزلي نا فالتخالا ىنعم يدنع اذه يف نسح ، تقولا ءاضقنا دعب

 تناك يتلا لاحلا يف هيلعو { هل هتوبثل رصقلا ىنعم هيزجي نأو { هيف هلوخدل 0 ماتلا

 يف لخد دقو هقتعا مث ةالصلا رصقي مل ناك نإ كلذكو : هل تلق . ةماتريغ هتالص

 ةالصلا متي نأ هيلع له 0 ماهلا ىلإ هتين لوحف ةالصلا يف قتعلاب ملع املف { ةالصلا
 ةالص متي ىتح رصقلا نم ىضم ام ىلع ينبيو © مالا هيلع نا ؛ يعم : لاق ؟ مالاب

 مث } رصقلا ىلع هتالص متأ اذإف ، رصقلا ىلع هتالص متأ نكي مل ام ىضم امل « ماتلا

 : هل تلق . ةالصلا كلت ةنسلا ىلع ىلص دق هنأل ؛ مامت هيلع يل نبي مل كلذ دعب قتع

 يلصي ام ث دالبلا ىف ةالصلا رصقي هديس ناكو ث دلب يف قتعا اذإ دبعلا يف لوقت ايف

 ىتح هتين هل نوكت نأ ينبجعيو . ادكؤم ائيش هيف فرعأ ال : لاق ؟ ارصق وأ امامت

 ةين ىلع ناكو & ىلص ماقملا وني مل نإو ث مالاب ىلص ماقملا ىون نإف { ماقملا يوني
 { ماقملا يوني ىتح ، رصقلا هل نوكي نأ توجر 0 دلبلا هذه ي ماقملا كرتي رفسلا

 دعب نم هسفن مكحب رفسلا هل تبثي مل ام نوكي نأ يدنع هبشيو انطو ذختي وأ
 ؛ هسفن مكحب رفسلا مكح هل تبثي ثيح ىتح . مالا موزل هيلع نوكي نأ 3 هقتع
 كش الف ماقملا ىون نإف ، ةهبشلا تمقو اذإ ىلوأ مالاو هريغ مكح كلمي ال هنال

 ؛ اعيمج نيهجولا نيذه نم يدنع رعتي مل ماقملا وني مل اذإو 5 مالاب يلصي نا يدنع

 مث ، اهديس اهجوز اذإ ةمألا ين ليق دقو { رفس مكحو هنم ارفس كلانه ناك دق هنأل

۔ ١٣٠ ۔



 تناك دقو . اهلو اهب اهديس لعف ىلع ماقملاو ٠ كلذ مامت ف رايخلا اهل نا تقنتعا

 © اهتاذ نم اهيلع تبث نكي مل هنأل ؛ هنم جورخلاو كلذ خسف نيبو اهسفن كلمت ال

 اهجوز نا كلذكو : هل تلق . هتراتخا اذإ اهقتع دعب اهديس لعف اهل قلعت دقف

 نكس يف طرش عاطقنا ريغ ىلع هيلإ اهملس مث 5 ةالصلا هيف رصقي دلب يف اهديس

 ةالصب مأ ديسلا ةالصب دلبلا اذه يف اهتالص نوكت ام & فورعم دح وأ جوزلا

 ةلزنمب راهنلاو ليللا هعم اهعطقو اهجوز نكس اهاون اذإ ؛ يعم : لاق ؟ جوزلا

 ملو اهجوز تيب اهلوتي مل نإو . ةرحلا ةلزنمب اهجوز ةالص اهتالص تناك ى ةرحلا

 ليبس الو { اهديس ةالص اهتالص نوكت نأ ينبجعأ ةرحلاك 5} اهيلع ليبسلا هل لعجي

 . ملعأ هللاو © هجولا اذه يف اهيلع يدنع جوزلل

 : لاق ؟اهتالص نوكت ام ك فورعم دح ىلإ هدنع اهكرت اذإو : هل تلق

 . يل عقي ايف اهديس ةالصب اهتالص نا يدنع

 ؟ امامت وأ ارصق يلصي 3 ابراه جرخو هديس نم قبأ دبع ىف لوقت ام : ةلأسم

 رفسلا زواج اذإف 5 امامت نيخسرفلا نود ايف هتالصف ث هيلع هديس نم دبع قبأ اذإف

 . رفسلا ةالص هتالصف هيلع هديس روج هجرخأ نإو ث رفسلا ةالص هيلعف

 هكلم لوحت مث ، ماهلا ىلع ةالصلا يف مرحأ اذإ هنا ، دبعلا يف لاقو : ةلأسم

 : لاق نم لاق ؟ ماتلا ىلع مأ « رصقلا ىلع هتالص متي ام ىلع ارصق يلصي نم لا

 ىلع ةالصلا متي : لاق نم لاقو { كلملا لاقتنا مكحب رصقلاب رفسلا ةالص يلصي

 لكأ ةثلاثلا يف لخد نإف : هل تلق اذه يف جرخي يدنع اذكه . مارحالاب لخد ام

 .ارصق يلصي لوقي نم لوق ىلع فرصنيو فالتخالا ىف ءاوس كلذ

 نم لاقو ث لاح ىلع زوجي ال : لاق نم لاق دبعلا ةمامإ ىف لاقو : ةلأسم

 زوجي ال : لاق نم لاقو ، اهب بطاخ ةالصلا هيلع نأل ؛ لاح ىلع زوجي : لاق

 نع كلذ ركذو ، ةمامالاب هل نذأي مل ولو & كلذ ىلإ روضحلاب هديس نذإب الإ
 يف يدنع جرخي اذكه . ةمامالاب هل نذأي نأ الإ زوجي ال : لاق نم لاقو . رثؤملا يبأ

 . ليق ام يناعم ىلع هذه لك

۔ _ ١٣١



 . هديس نذإ ريغب ةعايجلا ةالص رضحي نأ دبعلل زوجيو : هل تلق : ةلأسم

 يذلا : هل تلق . كلذ هل زب مل اضعبو ، كلذ هل زاجأ اضعب نا ؛ يعم : لاق

 يف ةلعلا امو & كلذ هل زيجي ال ةنس اهنا لوقي يذلاو { كلذ هل زيجي ةضيرف اهنا لوقي
 هزاجأ نم ىنعم الو ء كلذ زجي مل نم ىنعم ام ؤ ملعأ هللا : لاق ؟ اعيمج نيلوقلا

 © ةضيرف نكت مل نإ اهنأ ، موزللا يف ةدحاو ءاوس ايهف ، يدنع ةضيرفلاو ةنسلاو
 © ءاجنتسالاو ناتخلا لثم ث مزاوللا نم ماوعلاو ننسلا همزلت دبعلاو ةبجاو ةنس يهف

 : لاق ؟ ةعاجلا ةالص روضح نع هعنمي نأ ديسلل زوجي لهف : تلق . كلذ هابشأو

 © هديس نذإب الإ ، كلذ همزلي الو © هل هزيجي ال نم لوق ىلع كلذ هل نا ؛ يعم
 ةالصو 0 نيديعلا ةالص ديبعلا ىلع لهف : هل تلق . هعنمي نأ كلذ هل بحأ الو

 بسحاف ، ديعلا يف هديس دبعلل نذأي نأ الإ ، مهيلع كلذ ملعأ الف : لاق ؟ ةعمجلا

 : لاق ؟ دبعلا لثم نوكيأ ث ةعمجلا ةالصب هل نذأ نإف : هل تلق 0 هيلع ليق هنأ

 دق ام همازلا سيلف ، رذعلا كلذ يف هصخ دق هنأ ىعم نال ؛ كلذ يل نيبي الف

 . هل مزالب رذع

 . هالومل عبت وهف { يرتشملا هارتشا نيحف دبعلا امأو : ةلأسم

 اكولمم رجاتسا نم نا { بتكلا ضعب يف تدجو : نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 ىلا ىتا الجر نا ولو ةلأسم رجاتسا نمل اعبت ةالصلا ىف نوكي هنا ةمولعم ةدم ريغ ىل

 كلت يف رصقي نمم وهو ةيرقلا كلت لهأ نم ىرتشملا سيلو ادبع اهنم ىرتشاف ةيرق

 هارتشا ن وكي نأ الا . رصقلا رفاسملا لجرلا كلم يف عجري ةعاس دبعلا ىلع ناك ةيرقلا

 . اهلهأ نم ىذلا كلم يف وهو ترضح دق ةالص روضح دعب نم

 . نيتعكر هالوم ةالصب ىلصي نا هيلعف ايقم ادبع ىرتشا اذا رفاسملاو : ةلأسم

 هللاف لجا ريغ وأ مولعم لجأ ىلا هدلب ىوس دلب يف همالغ جرخا نمو : ةلأسم
 . رفاسملا ةالص رصقي نا الا هارا ام هتالصب ملعأ

 متي دبعلا ناف ةالصلا امهيف متي نا راد ىلوملل ناكو دبع هل ناك نمو : ةلأسم

۔ ١٣٢ ۔-



 . رصقي ثيح نم رصقيو ىلوملا متي ثيح نم

 رخآلا ىون هب ايهدحأ ماقاف دلب ىلا اجرخف نيلجر نيب دبع ناك اذاو : ةلأسم

 اذا اولاق مهنال هب ىل وا امامت دبعلا ةالصف ارفاسم رخآلاو ايقم اهدحأ راصف ميقي ال نا

 . رصقلا نم ىلوا ماتلاف ةهبشلا تعقو

 هجرخأف هل دح الو اهل ةياغ ال ةرجا هدبع رجأ ذا لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نوكت ام دلبلا كلذ يف رصقلاب هرماو هيف متيو هيف نكسي يذلا هدلب ريغ دلب ىلا
 يف متي ناك نا هديس ةالص هتالص لاق . هذختي الو انطو ذختي نا هل دبي ملو هتالص

 ناك ناف : هل تلق . دبعلا رصق دلبلا كلذ يف رصقي مل ناو دبعلا متأ دلبلا كلذ

 نوكت ام انطو ذختي نا هرماو دلبلا كلذ ىلا هجرخاو ةراجتلا يف هل نذا دق هديس
 يل ةالصلا متي هديس ناك اذإ { هديس ةالص هتالص : لاق ؟ انطو هذختا اذإ هتالص
 . ةالصلا دبعلا رصق دلبلا كلذ ىف ةالصلا رصقي ناك نإو ث دبعلا متأ © دلبلا كلذ

 . هيف متأ هذختاو انطو ذختي نأ { هديس هل نذأ اذإ : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق
 . هريغو كلذ كلمي هنأل ؛ هنطو ناك انطو هديس هل هذختا نإ كلذكو

 امأو ؛ هنمو © ةالصلا ىف هالومل عبت دبعلاو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 . هالومل عبت وهف ، يرتشملا هارتشا نيح وهف دبعلا

 نم امداخ هل يرتشي نأ ، الجر رمأ ىوزن لهأ نم لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هارتشا يذلا ةالص يلصي : لاق ؟ دبعلا كلذ ىلصي ام © ادبع هل ىرتشاف . راحص

 ؟اهمتي وأ ، ةالصلا رصقي دبعلل يرتشملا ناك نإف : تلق . لجرلا ةالص
 . معن : لاق

 يف نات نإ» ؟ رصقي مأ امامت يلصيأ © هيلاوم نم قبأ اذإ دبعلا نعو : ةلأسم

 . امامت ىلص ماهلا عضوم يف ناك نإو © ارصق ىلص رصقلا عضوم

 لاق باطخلا رب رمع نأ تبث : ركب وبأ لاق_ فارشالا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 نأ اهيلع سيل كلذ ىأر نممو ، رئارحلاب يهبشتت ال كسأر نع يفشكا : اهآر ةمأل

۔ ١٣٣ ۔



 يروثلا نايفسو سنا نب كلامو يبعشلاو يعخنلا ميهاربإو يدنكلا حيرش { رمتخت

 باحصأو روث وبأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازواألاو

 ناكو ث ةمألا مكحك اهفصي قتعملاو ريدملاو ةبتاكملا مكحو : ركب وبأ لاق . يأرلا

 نيب يرصبلا نسحلا ناكو ، تلص اذإ ةمألا عنقت نأ بحتسي & حابر يبأ نب ءاطع

 . هسفنل لجرلا اهذختا اذإو { تجوزت اذإ ز رايخلا اهيلع بجوي ملعلا لهأ
 ةمألا ىلع سيل هنا © انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : لاق : ديعس وبأ لاق

 اهذختا مزاللا يناعم يف اقرف كلذ ىف ملع أ الو } اهريغ ى الو ، ةالص ىف اهسأر رتس

 ؛ نامزلا اذه يف حيبقب سيلف اهسأر ترتس نإو ، جوز اهل ناك وأ { ةيرس اهديس
 دق رئارحلاب هبشت ال & كلذ نع ىهنتو © اهسأر رمخت ال اهرمأ نم ىنعملا ناك امنإ اهنأل

 اذه نم نيذؤي الو & نهسوؤر رتس ىلع نعمجأ دق ام ةداعلاو يزلا نم نهل رهظ
 ءاماللو اندنع كلذ لاز دقو .0 ةنيدملاب ءامالاب هبشتلاب نيذؤم نك اذإ ، هجولا

 هبشتتنا ةمألا ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع عنم ببس وه اذه نأ بسحأو 0 رئارحلاو

 بوث © ديبعلاو ءامالا نم ديسلا ىلع دبعلا ةوسك ةضيرف يف هنا كلذ نمو . رئارحلاب
 نع مكحلا يف نوملسملا رصقي ناك ال بجي ام الإ ، سوؤر رتس ناك ولف بوث

 نأ اوملع دقو ث قافتالا ىنعمل : موق يف يدنع جرخي اذهو { كلذ ىلإ اهغالبا

 كلذ يف مهنيب ملعأ الو { ةمألا ةلزنمب انباحصأ لوف يفف ةربدملا امأو { اهيلع ةالصلا

 3 اهلك اهنيح نم ةرح يهف اهضعب قتعي يذلاو ةبتاكملا امأو { قتعي مل ام افالتخا

 لثم مهعم بتاكملاو { افالتخا كلذ يف مهنيب ملعأ الو ، ضعبلا يف قرلا لخدي الو

 فلتخاو : ركب وبأ لاق . مهعم ايف ةيرحلا بوجو ىف امهنيب قرف الو هفصن قتعملا

 يه روث وبأو يعفاشلاو يعخنلا ميهاربإ لاقف { رامخ ريغب يلصت دلولا مأ يف ملعلا لهأ
 اذإ رمتخت : لبنح نب دمحأو سنا نب كلامو نيريس نباو نسحلا لاقو { ءاوس ةمالاو

 © تقولا ىف ديعت نأ 2 رامخ ريغب تلص اذإ يلإ بحا : لاق اكلام نا ريغ ، تلص

 اهتاولص ضعب تلص اذإو ، لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق ز ابجاو هارأ الو
 روث وبأو يعفاشلاو يبعشلا اذه نسو 3 اهعانق تذخأ تقتعا مث ز عانق ريغب

 . ىأرلا باحصأو

۔ ١٣٤ ۔



 ةمألا ةلزنمب دلولا مأ نا ؤ انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 اهنيب قرف الو { ائيش اهنم ثرو وأ 0 اهثرو اذإ اهدلوب قتعت مل ام اهماكحأ عيمج ين

 6 اهتالص نم ائيش تلص دقو © تقنتعا اذإ امأو ٠ ماكحالا نم ءيش ف ةمألا نيبو

 تناك اذإ اهتالص لع ينبت الو {} لاح ىلع ةالصلا ءىدتبت اهنا : ليق دق هنا ؛ يعمف

 اهنا : لوقي نم لوق ىلع كلذو { أزجتت ال ةالصلا نأل ؛ ةمأ يهو سأرلا ةفوشكم

 اهسأر رمخت : لاق نم لاقو } سأرلا ةفوشكم يهو ث ةالصلا اهل زوبت ال ةرح يه

 وهف ، سأرلا ةفوشكم دودحلا نم ادح زواجت مل ام اهنا ؛ يعمو اهتاولص ىلع ينبتو

 نم قافتالا ىنعمب 5 اهتالص ىف ةروذعم تناك اهنأل ك نسحأ يدنع لوقلا اذه يف

 . اهيلع بجي امب تتأ دقف ةرمختم ال ادح دعتت مل اذإف ى انباحصأ لوق

 متي اهديس ناك اذإ ةمألا نع هتلأسو - فارشالا باتك ريغ نمو ۔ : ةلأسم

 ؟ ديسلا ةالصب مأ جوزلا ةالصب يلصت امم دحاو دلب ف رصقي جوزلاو . ةالصلا

 . ةالصلا ىنعم يف هبشأ كلملا ةعاط نا : لاق

 نم نيخسرفلا هيف ىدعت . رفس ىف هديس نم قبأ اذإ دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ةالصلا رصقو موصلا ف رطفلا نم رفاسملل ام هل له ٠ اهيف متي يتلا هديس ةيرق

 فالتخالا نم يدنع جرخي ايف كلذ هل سيل : ليقو ‘ كلذ ليق دق هنا ؛ يعم : لاق

 ؟ اذه يف دبعلا لثم يه ةأرملا كلذكو : هل تلق . هللا ةيصعم يف جراخلا ين

 . ىدنع اذكه : لاق

۔ _ ١٣٥





 ن ونالنل ١ ب ايل ١

 اغلاب وأ ةيبص تناك ةجوزتملا ةأرملا ةالص يف

 ماقملا تونف دلب ىلإ اهجوزو يه تجرخ ةأرمإ ىفو ، دمحأ نب نسحلا يبأ نع

 ةين الف ؟ اهمزلي ام اهنم الهج تمتأ نإو ؟ رصقلا اهيلع مأ ماهلا اهمزليأ 2 هيأر الب

 : ليقو 5 لوقلا رثكأ يف لدبلا اهيلعو نكس طرش اهل نكي مل اذإ ، اهجوز عم ةأرملل
 لدبلاب لوقلاو ، رصقلا عضوم يف امامت ىلص نم ىلع لدب ال : ليقو . ةرافكلاب

 . ذخان هبو رثكأ

 كمحر۔لوقت امو ، دمحأ نب نسحلا يلع يبأو ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ريغب وأ هديس يأرب ، رخآ دلب ىلإ ه. يس دلب نم اهب جرخ مث دبع اهذخأ ةرح يف ۔ هللا
 عبت اهنا ينبجعي يذلاف ، تفصو » ىلعف ؟ ارصق وأ امامت هتجوز يلصت ام هديس يأر

 ريغب وأ ، هديس يأرب هرفس ناك هسفنب بطاح هنأ دجوي هنأل ؛ ةالصلا يف اهجوزل
 . ملعأ هللاو } لوقلا ضعب يف هديس يأر

 ضرع اهدلب برق اراص اذإ ىتحرفس نم لبقأ هتأرمإو لجر ىف لاقو : ةلأسم

 اهجوز لخدو 5 ةالصلا رصقت امهيدلب برق عضوملا كلذ يف ةأرملا تدعق { رمأ ايهه
 ؟ اهرفس نم دلبلا لصت ملو & يه يلصت ام { ةالصلا متي اهيلإ عجر مث 2 دلبلا
 نم برق اذإ ىتح هرفس نم لجرلا لبقأ اذإ امأو © اهجوزل اعبت ةالصلا متت : لاق

 ثيح ، هعضوم ىلإ هتأرمإ هيلإ تبهذف { هدلب لوخد نع هعدر رمأ هل ضرع هدلب

۔ _ ١٧٣٧



 اعبت نوكت الو ، ةالصلا اهجوز رصقيو ةالصلا متت اهنإف { ةالصلا رصقي

 . اهنطو ين اهنال

 اعبت نوكتو امامت يلصت ىتم .0 ميقملا اهجوزت اذإ ةرفاسملا نعو : ةلأسم

 . اهسفن ةبيطل اهئطو وأ اهلجاع ىدأ اذإ : لاق ؟اهجوزل

 . هدلب ريغ نم ةميتي جوزت لجر نع هتلأسو رثألا نم ةدايزلا نم : ةلأسم
 ةالص اهتالص : لاقف ؟اهتالص نوكت ام . ةلقاع يهو . هدلب ىلإ اهب جرخو

 نإف : هل تلق . اجوز هب ىضرتو غلبت ىتح . تمتأ اهدلاو متي ناك ثيح { اهدلاو

 هيف متي يذلا هدلب يف كلذو ث اجوز هتيضرو هجيوزت تيضرو هدلب يف ةميتيلا تغلب

 نإف : هل تلق . هدلب يف اهغولب دعب اجوز هب تيضر اذإ ةالصلا منت : لاق ؟ ةالصلا

 اهتالص نوكي ام دلبلا كلذ يف تغلبف { هيف متي اهدلاو ناك يذلا دلبلا ىلإ اهب عجر

 هعم جرخت ىتح ث ةالصلا متت : لاق ؟ دلبلا كلذ يف رصقي وه ناك اذإ دلبلا كلذ يف

 يف ةالصلا متت تناكو . هل اعبت تناك هدلب ىلإ هعم تجرخ اذإف 3 هدلب ىلإ هل ةعبتم
 . ةالصلا هيف متي اهدلاو ناك يذلا اهدلب يف رصقتو 2 هدلب

 هدلب ىلإ هعم جرخت مث } اهنكس اهجوز ىلعطرتشت يتلا ةأرملاف : تلق : ةلأسم

 يف,ةالصلا رصقت : لاق ؟ كلذ ريغ انكس اهنكس يه تطرش دقو . هيف متي يذلا

 ذختت نأ امل لهف : تلق . اهتكس هيف تطرش يذلا دلبلا يف ةالصلا متتو ث هدلب

 هيف متتو انطو هدلب ذختت : تلق . معن : لاق ؟ انطو يه اهدلبو ث انطو هدلب

 وه ناك ولو ؛ لاق ؟ هيأر ريغب انطو هنطو ريغ ذختت الو { هيأر ريغب وأ هيأرب ةالصلا

 سيلو ، ةالصلا هيف متتو انطو هذختت نأ اهل نذاف { ةالصلا هيف وه رصقي دلب يف يهو

 رصقتو ز متي ثيح متت ، هتالص اهتالص تناكو ، كلذ اهل نكي مل ام انكس اهل وه

 3 نكس طرش نكي مل اذإ ، رصقي ثيح
 ي ةماقالا يف اهل نذأي ملو ةالصلا ماهب اهرمأ اذإ : مساقلا وبأ لاق ؛ هريغ نمو

 اهانكس لعجي و { ةماقالا يف اهل نذأي نأ الإ متت نأ اه نكي مل اهيفرصقي يتلا ةالصلا

 ؟ هيف ةاليصلا مامتإبدلهرمأ يذلا دلبلا يف ةالصلا رصقي وه ناك ولو : تلق . اهيف اهل

۔- ٨٣١۔



 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . معن : لاق

 متت اهنا © ىرخأ دلب نم وهو ث دلب نم ةأرما جوزت لجر يف لاقو : ةلأسم

 يذلا هدلب ىلإ تلصو اذإو & ترصق هعم تجرخ اذإف 3 اهدالب نم اهب جرخي ىتح

 © ماتلاب اهل وه يوني نأ الإ أ ترصق اهدالب ىلإ ةرئاز اهب عجر نإف { تمتأ هيف متي
 نإف ، ليبس اهيلع هل سيل هنأل ، ةالصلا تمأ اهدلب يف ماملا تون نإف ، اهعلاخ نإف

 اهقلط نإو { اهدلب نم اهلمجي ىتح { ةالصلا مامت ىلع تتبث اهيأرب اهتعجر ىلع دهشأ
 رمألا مث ، اهتدع يضقت ىتح ةالصلا رصقت اهنإف © ةعجرلا اهيف كلمي نيتنثا وأ ةدحاو

 ةرفاسم يهف انطو هذختت مل نإو { ةالصلا تمتأ انطو اهدلب تذختا نإ © اهيلإ عجار

 . ةالصلا رصقتو

 رصقي دلب ىف اهدلاو اهجوز اذإ ةيبصلاف : تلق رخآ باتك نمو ۔ : ةلأسم

 نإ : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهتالص نوكت ام ، هيف متي جوزلاو ، ةالصلا هيف

 اهيلع ىخرأ وأ 5 اباب اهيلع قلغأو اهب زاجو هتعبتاو هترشاع اذإ اهجوز ةالص اهتالص

 اهجرف لالحتسا كلذب اهاضرو اهعابتا دنع اهنأل ؛ اهب زئاجلا ةلزنمب تناكو ث ارتس

 نود اهجوز عبتت ةجوزلا نا لصألا يفو 0 اهنم ةيجوزلا ماكحا هبشي ام يناعمو

 ةالص اهتالص نا : ليق دق هنا ؛ يعمو . لوقلا اذه جرخي اذه ىنعم يف 3 اهدلاو

 كلذريغت وأ 3 اهيدلاو نود اهجوزل اعبت نوكتف { جيوزتلاب ىضرتف غلبت ىتح اهدلاو
 . اهسفن ةالص اهتالص نوكتف

 : لاق ؟ يلصت ام } ةرفاسم ةأرملاو 6 ةأرمإ جوزت لجر نع لئسو : ةلأسم

 ىدأ وأ } اهب لخد اذإف © اهلجاع اهيلإ يدؤي وأ ، اهم لخدي مل ام . ارصق يلصت

 . ةالصلا متي اهجوز ناك اذإ 3 ةالصلا تمتأ اهلجاع اهيلإ

 لجرلا جوزت اذإ : لاق هنا ..ناورم يبأ نع ينغلب : صفح وبأ لاق : ةلأسم
 ىلإ هعم يه تجرخ نإف { ماهلا هيلع نإف © اهدلب يف نكسلا هيلع اهل اوطرشو { ةأرملا
 . ةالصلا امتأ اهدلب ىلإ اعجر اذإف ، ةالصلا تمعأ هدلب

۔ ١٣٩ ۔



 نأ الإ } ةالصلا يف اهجوزل عبت ةأرملاو - رقعج نبا عماج نمو۔ : ةلأسم

 3 اهطرش ناك ثيح متت يهف © حاكنلا ةدقع دنع عضوم يف نكس طرش اهل نوكي

 ماقملا يونتو اهطرش عدت نأ الإ ، وه متأ ولو ، رصقت يهف اهجوز عم تجرخ ثيحو
 © هنع اهنكس طرش ضقنت ملو امامت تلص نإف 0 هعم ماقملا يونت وأ ۔ ةخسن ۔

 . اهدلب نم اضيأ اهجوزت نإو & تاولصلا كلت دب اهيلع نإف 3 اراد هدلب تذغتاو

 ةين هل نكت مل نإ اهجوز رصقيو . اهدلب يف متت اهنإف ؛ نكس طرش اهل نكي مل نإو
 عبت يهف هيلإ تعجر مث ث هنم ترفاس اذإو ، عضوملا كلذ نم جرخي ىتح ماقم
 اذإ معن : هريغ لاق . نكس طرش هيف اهل نكي مل اذإ { اهدلب ناك ولو 0 اهجوزل

 . نيخسرفلا تزواج

 عضوم اهنكس نوكي نأ اهجوز ىلع اهطرش ناك ةأرمإ يف اولاقو : ةلأسم
 ضقتنم وهو & فورعم ريغ طرش اذه نا { فورعم نطو مهل سيل ةادب مهو { اهلهأ
 نإ كلذكو © عبت اهجوزل يهف تجرخ اذإو 3 متت يهف © ةرم لوأ مهعم تماد ام

 . هالومل عبت وهف © يرتشملا هارتشا نيح نمف 3 دبعلا امأو 3 مهيلإ تعجر

 ناك نإو ، ضقتنا نكسلا يف فورعم ريغ ةأرملا طرش ناك اذإو : ةلأسم

 . رفسلا ةالص تلص اهجوز عم تجرخ ثيحو اهدلب يف متتو { اهلف افورعم

 ماقأو دلب ىلإ جرخ هناو ، راغص دالوأو ديبعو :جوز هل تناك نمو : ةلأسم
 نإو ث هعم هتالصب اولص هيأرب هيلإ اوجرخ نإف © هديبع اماف 3 هيلإ اوجرخف 7 هيف
 اومتأ ماقملاب مهرمأ نإو © مهعضاوم ىلإ اوعجري ىتح رفسلا مهتالصف هيأر الب ناك
 راغصلا هدالوأو { هعم مايقلاب اهرمأي ىتح ، رفسلا ةالص يلصت ةجوزلاو . ةالصلا

 . اوعجري ىتح ارصق اولص مهدلب يف ماقملاب ةجوزلا رمأو مهرمأ نإو ث هل عبت

 رخا دلب يف جوزتف هدلب يف راغص دالوأو ديبعو ةجوز هل ناك نمو : ةلأسم
 هديبع امأو .ه ةالصلا اورصق ارقس ناك نإف قيرطلا ف امأف . هيلإ اوجرخو © هيف متاف

 اوجرخ اوناك نإو { هتالصب امامت اولص هيأرب اوجرخ اوناك نإف . دلبلا كلذ ف

۔ ١٤٠ ۔



 هعم ماقملاب مهرمأ نإو { مهنطو ىلإ اوعجري ىتح ، رصقلا مهتاولصف هيأر الب
 . ةالصلا اومتأ

 ةرفاسم تناك نإو { اهلقني ىتح متت يهف © ةأرملا لجرلا جوزت اذإو : ةلأسم

 اهيلإ ىدأ اذإ : لضفلا لاقو { ماقملا اهملعي ىتح رصقت يهف . هدلب يف اهجوزتف

 ين ةأرما لجر جوزت اذإ : لاق نم لاقو ، اهجوز ليبس اهليبسو متت يهف © اهلجاع

 مث ، هدلب ىلإ اهلوح نإو ، هعم جرخت ىتح اهسفن ةالص يلصت اهنإف { هدلب ريغ دلب
 بحأ لاقو ، ةدعلا يضقنت ىتح تناك ام ىلع هدلب يف تماد ام يلصت اهنإف 0 اهقلط
 اذإ : لاق نم مهنمو ، جرخت ىتح هدنع يلصت تناك ام ىلع يلصت . لاق نم لوق

 © رفسلا ةالص تلص تءاش نإو . ماقملا تون تءاش نا . ةدعلا تضقنا

 . ل إ بحأ لوألاو

 هتأرما ىلعو © نيتعكر هنإف ، اهدنع ميقي وني ملو جوزت اذإ رفاسملاو : ةلأسم

 . نيميقملا ةالص يلصت نأ

 © دلبلا يف ةجوز هلو © امامت ىلصو { ماقملا ىونو القتعم ناك نمو : ةلأسم

 . جرخت ىتح هيف وه ام ىلع هل عبت يهف

 ملعت ملو 3 هدلب يف لجرلا ماقملا ىون مث ؤ هتأرماو لجر رفاس اذإو : ةلأسم

 وأ 0 ماقملا ونت ملام ث اهيلع ةداعإ الف ، رفسلا ةالص يلصت تناكو ةأرملا

 . اهنطو ىلإ عجرت

 ملو { ةماقالا ىلع وه مزعو ةجوز رفاسملا دنع ناك اذإو ث رثأ نمو : ةلأسم

 اهمزلي مل نإف . هتالصب يلصتو هيصعت نأ اهل سيلف هتعاط اهمزلأ اذإف { يه مزعت

 © ترفاس وأ تماقأ نإ اهسفن ىلإ ةينلا ىف اهرمأ ناك ، اهل نذأو اهريخ اذإف { هتعاط

 ايف سأب اهيلع سيلف © هتأرما ملعت ملو ، هريغ دلب يف ماقملا لجرلا ىون مثرفاس اذإو

 . ماقملا اهملعي ملو لجرلا ىون ايك ، ماقملا يه ونت مل ام & نيتعكر تلص

 مل غلب اذإف ، غلبي ىتح ث ةالصلا يف هدلاول عبت يبصلاو : ةلأسم

۔١٤١۔



 . هل اعبت نكي

 اهيف متي ةيرق نم ةأرما لجر جوزت اذإو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 عمجت يهف { اهلجاع اهيفوي وأ اهسفن ىلع هزبي مل ايف } عمجت اهيف ةأرملاو { ةالصلا
 نإف © ماتلا ىلإ تعجر © اهلجاع اهافوأ وأ اهنم ىضر نع اهب لخد اذإف 5 ةالصلا

 3 اهتدع يضقنت ىتح ةالصلا متت يهف . ةيرقلا هذه يف نيتقيلطت وأ ةقيلطت اهقلط

 ةيرقلا هذه يف اهعلاخ وأ اثالث اهقلط نإو ، عمجلا ىلإ تعجر اهتدع تضقنا اذإف

 ماقملا يونت نأ الإ ، عمجلا ىلإ تعجر 7 اهجوزتي نأ لبق اهيف عمجت تناك يتلا
 . ةالصلا تمأ ماقملا تون اذإف { اهيف

 : لاق نم لاق دقف ، اجوز هب تيضرو ةأرما لجرلا جوزت اذإو : ةلأسم

 . اجوز هب تيضر ام نيح نم ماتلا اهمزلي هتأرمإ

 ىلع اهطرش يف ناك ةأرما يف : لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو۔ : ةلأسم

 ريغ طرش اذه : لاق & فورعم نطو مهل سيل ةادب مهو { اهلهأ عم اهنكس اهجوز

 عبت يهف تجرخ اذإف { متت يهف ةرم لوأ مهدنع تماد ايف ضقنتنم وهو © فورعم

 ناك اذإ : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . مهيلإ تعجر نإ كلذكو 5 اهجوزل

 ؛ هريغ نمو . ضقتنم طرشلاف ارضاح ناك نإو ، تباث طرشلاف . ايداب اهجوز

 © ارضح وأ ةادب اوناك تباث وهو { اهلك ةلوهجم جيوزتلا طورش نإ : ليق دقو : لاق

 . يراوحلا يبأ نع دجوي اذه وحنو

 يف راغص دالوأو 0 ديبعو ةجوز هل لجر نعو ۔ باتكلا نمو ۔ : ةلأسم

 ناك نإف © قيرطلا يف اماف 0 هيلإ اوجرخو هيف متأو رخآ دلب يف جوزت نإو 7 هدلب

 يفو " امامت اولص هيأرب اوجرخ نإف ث دلبلا كلذ ىن هديبع امأو ، ةالصلا اورصق ارفس

 ىلإ اوعجري ىتح رصقلا مهتالصف هيأر الب اوجرخ اوناك نإو 5 هتالصب ةخسن

 نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . ةالصلا اومتأ هدنع ماقملاب مهرمأ ناك نإو { مهعضوم

 كلذكو . هيأر ريغب وأ هيأرب اوجرخ ث هتالصب امامت اولص هدنع اوراص اذإ : حبسملا

 امأو . كلذك ديبعلا ىف هلوق امأ : لاق ؛ هريغ نمو . هتالصب نولصي ؛ لوقي نم

۔ ٢٤١۔



 ؛ مهئابآل اعبت اونوكي الو { ةالصلا يف مهسفنال عبت مهف ؤ نيغلاب اوناك اذإف 5 هونب
 . ليق ام بسح ىلع اضيأ ليقو 5 انطو هنطو اوذختي نأ الإ

 متت الهبب هعم تناك الهب نم لجر اهجوزت ىوزن نم ةأرمإ يف ليقو : ةلأسم
 لاقف ؟ ءارشلا نم هنأل ، ىوزنب متي وهو ىوزن نم اهلهأ اهرادزا نأ ىلإ ، ةالصلا
 اهيلعف 3 هماقم اهيف ميقتل ىوزن ىلإ اهلمح امنإ ناك نإ : ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم
 اهيلعف { هماقمب اماقم اهل وني ملو { الهب ىلإ اهدريو اهلهأ اهرادزا امنإ ناك نإ و 0 ماهلا
 . ماتلا وه هيلعو ث ةالصلا رصق

 جوزت اذإ : لاق هنا ، ناورم يبأ نع ينغلب : صفح وبأ لاقو : ةلأسم

 ىلإ هعم تجرخ نإف { مالا هيلع نا © اهدلب يف نكسلا هيلع اوطرشو ةأرمإ لجرلا
 . اضيأ امتأ اهدلب ىلإ اعجر اذإف { ةالصلا تمتأ هدلب

 دنع هيلع اهل طرشو . هدلب ريغ دلب نم ةأرمإ جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هتعباتف { هدلب ىلإ جورخلا اهجوز اهيلإ بلط مث ، اهدلب يف اهنكس نا حاكنلا هدقع
 دلب يف ارصق مأ امامت يلصتأ . نكسلا طرش هنع مدهت ملو 3 هعم تجرخو هتباجاو

 © ارصق هدلب يف اهجوز عم يلصت امنإف أ نكسلا طرش هنع مدهت مل ام : لاق ؟ اهجوز

 اهجوز دلبو { اراد اهدلب ذختت نأ تون نإو 5 امامت تلص . اهدلب ىلإ تعجر اذإو

 . هدلب يف امامت تلص دق تناك نإف : هل ليق . ايهعيمج يف ةالصلا تمتأ { اراد

 كلت لدبت نأ اهيلع : لاق ؟ اراد هدلب تذختا الو {} هنع اهنكس طرش ضقنت ملو

 . ارصق تاولصلا

 . يف يلصت ام { هتالصب يلصت يهو دترا اذإ { دترملا ةأرمإ نع هتلأسو : ةلأسم

 يف ، اهسفن ةالص اهتالص نا ؛ يعم : لاق ؟ اهسفن ةالصب مأ هتالصب { دتري نيح

 يتلاو 0 اثالث ةقلطملاو ةتيمملا كلذكو : تلق . كلم الو اهيلع هل ناطلس ال هنيح

 ؟ هتالصب وأ ، اهسفن ةالصب ةدعلا ىف يلصت ام 5 نآرب وأ رايخب اهتعجر كلمي ال

 نم جرخت نأ اه { اثالث ةقلطملاو : هل تلق . اهسفن ةالصب ليق دق هنا ؛ يعم : لاق

 هنأل ؛ كلذ اهل نا ؛ يعم : لاق ؟ هنذا وأ هيأر ريغب ةدعلا ءاضقنا لبق قلطملا تيب

۔ ٣٤١۔



 : لاق ؟ هيأرب الإ & كلذ اهل سيل هنا ليق هنأ كدنع لهف : تلق . اهيلع هل كلم ال

 ٨١ هتالصب اهتالص نوكت لوقلا اذه ىلعف : هل تلق . كلذ ليق دق هنأ بسحأ

 اهل سيل هنا ليق امنإو : هل تلق . اهسفن ةالصب هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهسفن ةالصب مأ

 هنأ بسحأ : لاق . ةقفنلاو ىنكسلا اهل نا : لوقي نم لوق ىلع 7 هنذاب الإ جورخلا

 . اذه ىلع جرخي

 رصقي ناك نميف لوقت ام : هل تلق رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم
 انطو هذختي نأ الإ ، هتين لوح هنأ مث ث دلبلا كلذ يف هتأرمإ هعمو هدلب يف ةالصلا
 ملعت ملو ء تاولص ارصق تلصو 4 ملعت ملو { ةالصلا هيف متأو ٨ انطو هذختاف

 امامت تلدبأ ، كلذ ىف هتقدص نا : لاق ؟ اهمزلي امو ؟ كلذ ىف وه همزلي ام 3 هماهب
 ١ . ةالصلاوه منأ ام

 رصقي ث دلب يف اثبلف نارفاسم هتأرمإو لجر ۔ خايشالا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 اعبت نوكتو { اهجوز عمج اذإ عمجت نأ اهل لهف 2 ةأرملا عمجتو ، لجرلا ةالصلا
 عمج نإو رصقتو { اهجوز رصق ناو عمجت نأ اهلف ؟ ةماقالاو رفسلا ةالص يف اهجوزل
 يف اهعمجت نأ عمجلا امنإ ، عبت اذه يف قرف ال { رفاسملا ةالص اذه لك نأل ؛ اهجوز

 عمج اذإ سيلو ، رفس ةالص ى اهتقو يف ةالص لك يلصت . اهقرفت وأ رفس ةالص تقو

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . هتفلاخ & ترصقو

 يف اهتالص نوكت ام . مالسالا نع اهجوز دتري يتلا نع هتلأسو : ةلأسم
 يتلاف : تلق . هتالص ىن هل اعبت نوكت الو ، اهسفن ةالص اهتالص : لاق ؟ اهتدع

 ٨ هنطو يف تناك اهتدع يف اهتالص نوكت ام { هيف اهتعجر كلمي اقالط اهجوز اهقلطي
 يف يهف ،.ماتلا اهيف اهمزلي 5 هنم ةدع لك يف اهتالص : لاق ؟ هنطو نم تجرخ وأ
 © هتجوز ةعجر اهيف جوزلا كلمي ال ةدع لكو 0 هل عبت اهتعجر اهيف كلمي ةدع لك
 نيبت يتلاو 5 اثالث قلطت يتلاو ث ةعلتخملا لثم كلذو © اهسفن ةالص هتجوز ةالصف

 ةدعلا كلت يف اهتالصف ث اهتعجر اهيف جوزلا كلمي ال ةدع لكو ث ةمرخلاب
 . اهسفن ةالص

۔ ١٤٤



 ؟ اهتالص يف لوقلا ام : تلق ث ةرفاسم ةأرما جوزت ميقم:لجر يفو : ةلأسم

 نم مالا اهمزلي هنا : لاق نم لاق دقف { اجوز هب تيضرو اهكلم اذإ هنأ انفرع يذلاف

 زع اهب زوجي ىتح . ماتلا اهمزلي ال : لاق نم لاقو 3 اجوز هب تيضر ام نيح

 رثكألا وه لوقلا اذهو . اهيلع ليبسلا هل نوكيو ث اهلجاع اهيلإ يدؤيو . اهيأر
 زم وأ اهب لخد نأ دعب اهقراف اذإف ؟ اهب لخد نأ دعب اهقراف نإ : تلقو . هللا ءاش نإ

 ةزواجم هنم جرخي ىتح © مالا هيف اهمزلي يذلا دلبلا يف متت يهف ث ماهلا اهمزلي ام دعب

 هيف كلمي اقالط لوخدلا دعب نم اهقلط يذلا قالطا ناك نإف © نيخسرفلا

 يضقنت ىتح ، رصقي ثيح رصقتو متي ثيح متت ث هتالص اهتالصف ء اهتعجر
 هيف كلمي ال قالطلا ناك نإو ، اهسفن ةالص اهتالصف اهتدع تضقنا اذإف 0 اهتدع

 كلذ مهناف © كلذ يف هل اهيلع عبت الو ، اهسفن ةالص اهتالصف . اهعلاخ وأ ، ةعجر

 هيف متت يهف © هوجولا نم هجوب دلبلا اذه يف ماهلا اهمزل اذإ هنأ ملعاو © هللا ءاش نإ

 اذإف ، هيف ماهلا اهنع لحني كلانه مث ، نيخسرفلا ةزواجم هنم جرخت ىتح 2 ادبا
 . كلذ مهناف ٥ كلذ دح يف تراص

 متي ثيح متت تناكف ، ةيرق نم الجر تجوزت ةأرمإو : هل تلق : ةلأسم
 . امامت يلصت اهنا ؛ يعم : لاق ؟ يلصت ام ، اهتدع تضقناو اهقلط هنأ مث ، وه

 نم جرخت ىتح © هيلع يهف هيف متت اهيلع ناك لاح لكو ث دلبلا كلذ نم جرخت ىتح

 . هلوق ىنعم ىلع نيخسرفلا ةزواجم دلبلا كلذ
 نإف ، ضيحلا ىن هتأرما ءعىطو نمو۔ ضيحلا ىف ءىطو نم ةالص ىف ۔ : ةلأسم

 اناك نإف { اهيلع داسف ال هنأل ، اهجوز ةالص اهتالصف ، ضيحلاب املعي مل ناك

 تدسن دق اهنأل ؛ اهسفن ةالص اهتالصف هيف ءطولا ىلع ادمعتو & ضيحلاب نيملاع

 يهو ، اهئطو نم هتنكمف { وه ملعي ملو ك ضيحلاب يه تملع تناك نإو 0 هيلع
 لوبق وه هيلع سيلو . يدتفت نأ اهيلع نأل ؛ اهجوز ةالص اهتالصف . ةركاذ

 مل اذإ ، اهؤطو وه هعسوو هعم ماقملا اهعسو ؛ اهتيدف لبقي مل اذإف 53 اهتيدف

 { تدجو ام وحن ىلع يدنع اذكه . اهنم هعسي ام هنم يه اهعسوو 2 اهقدصي
 . ملع أ هلل او

۔ ١٤٥ ۔



 . انطو هذختا دق هدلب ريغ دلب يف ةالصلا متي ناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 مث هدلب ىلإ عجرو ث دلبلا اذه يف نطولا ةين نع عجر مث 0 هماهب متت هتجوز تناكو

 مل اذإ ، اضيأ رصقلا ىلإ هتجوز لوحتت له 7 ةالصلا هيفرصقف © دلبلا ىلإ عجرداع
 متت اهنأ ، لوقلا ضعب يف نا ؛ يعم لاق ؟ ةالصلا هيف تمتأ نأ دعب هنم تجرخ نكت

 نيخسرفلا زواجت مل امو ، نيخسرفلا ةزواجم ماهلا اهمزل دق ثيح نم جرخي ىتح
 لوحتت اهنا ؛ يدنع لوقلا ضعب يفو 6 ماتلا لاح ىلع يهف © كلذ نود تعجرو

 هببسب مالا اهمزل امنإ ناك اذإ { دلبلا كلذ يف رصقلا ىلإ اهجوز لوحت اذإ رصقلا ىلإ
 اذإ ، دبعلا لثم لوقلا بحاص دنع يهو ث اهسفن لبق نم كلذ نكي ملو 0 هتينو

 نإف : هل تلق . كلذ نيح نم ديسلل عبت وهف & رصقي وأ } متي نم هارتشا

 : لاق ؟ اهتالص نوكت ام ، هيف رصقي وه ناكو اهدلب يف ةالصلا متت يهو 3 اهجوزت

 اهنأل ؛ هيلع تناك ام ىلع ةالصلا متت اهنا : ليق هنا ؛ يعمو { ىلوألا يدنع هذه

 اذإف ، نيخسيرفلا ةزواج دلبلا كلذ نم جرخت ىتح ، اهسفن لبق نم ماتلا اهمزل
 يف اهجوز تام اذإف : هل تلق . ةالصلا رصق يف اهجوزك ذئنيح تناك هيلإ تعجر

 مث ؟ كلذ نم اهمزلي ايف 0 هتالصب يلصت تناكو { ةالصلا هيف رصقي يذلا دلبلا

 تون اذإ اهنأ ؛ ىدنع : لاق ؟ ةدعلا ىل ماتلا ىلإ عجرت له . ةافولا ةدع ين ماقملا تون

 لكو : هل تلق . اهيلع هل ليبس الو اهسفن تكلم دق اهنأل ؛ ماتلا اهيلع ناك ث ماقمل
 لكو ث اهسفن ةالص اهتالص تناك جوزلا قارف دعب اهسفنب كلمأ ةأرملا تناك لاح

 . ليق هنا ىدنع اذكه : لاق ؟ هل عبت يهف { اهتعجر جوزلا كلمي لاح

 © ايهدلب برق اراص ىتح رفس نم البقأ © هتأرماو لجر يف لاقو : ةلاسم

 اهجوز لخدو . ةالصلا رصقت اهدلب برق عضوملا كلذ ين ةأرملا تدعق رمأ اهف ضرع

 ؟ اهرفس نم دلبلا ىلإ لصت ملو © يه يلصت ام } ةالصلا متي اهيلإ عجر مث دلبلا
 نم برق اذإ ىتح ث هرفس نم لجرلا لبقأ اذإ امأو ، اهجوزل اعبت ةالصلا متت : لاق

 ثيح ى هعضوم ىلإ هتأرمإ هيلإ تبهذف ، هدلب لوخد نع هعدر رمأ هل ضرع هدلب
 ؛ هل اعبت نوكت الو . اهجوز رصقيو ." ةالصلا متت اهناف ، ةالصلا رصقي

 . اهنطو ين اهنأل

۔١٤٦۔



 © هابص لاح ىف اهب لخد اذإ { ةغلابلا يبصلا ةجوز نع هتلأسو : ةلأسم

 تمزلاو هتعبتا اذإ اهنا ؛ يعم : لاق ؟ اهسفن ةالصب وأ هتالصب 5 اهتالص نوكت ام

 ، هبشلا ةلعل ةهبشلا يف يدنع جرخي الف 5 اهب لخدو © ةيجوزلا عابتا ، هعابتا اهسفن
 ةيبصلا ةالص يف عقي هنا ، يدنع ام ضعب بسح ىلع ةالص اهتالص نوكت نأ نم

 بسحأو { اهدلاو نود ةالصلا يف هل عبت اهنا : ليق هنأ بسحأو ى غلابلا اهجوز دنع

 . هل اهعابتا يف رظني الف ، هب ىضرتف غلبت مل ام 5 اهدلاو ةالص اهتالص : ليق هنأ

 اهسفنل اهمازلا يف ةغلابلا نكت مل نإ ، اذه بسحب يبصلا عم ةغلابلا نا وجراو

 نوكت ام 0 ةمألا كلذكو : هل تلق . غلابلل ةيبصلا نم هبشأ يبصلل ةيجوزلا مكح

 ؟ ارح وأ ادبع ناك ، اهجوز ةالصب مأ © اهديس ةالصب .ى ةغلاب تناك اذإ اهتالص

 نا وجراف ، اهجوز ةلزنم اهأوبو { اهجوز عابتال اهديس اهالخ اذإ هنأ ؛ يعم : لاق

 . اهتمدخل اهب كسمتمو ، كلذل اهلسري ال اهديس ناك اذإو { اهجوز ةالص اهتالص

 هنال ؛ اذه ين ةرحلا عضوم يدنع عقت ال ةمألا نأل ؛ اهديس ةالص اهتالص نأ يدنعف
 نأ الإ ، ناكسالاو لزانملاو ، ناطوألا ىن ةرحلا ىلع هليبسك اهيلع جوزلل ليبس ال

 يلصت هدنع نوكت لهف : هل تلق . اهيلع اهجوزل لعب و ، اهديس كلذ اهل لعي
 : لاق ؟ اهديس ةالص اهتالص تناك اهلغش اذإو ؟ اهديس اهالخا اذإ اهسفن ةالص

 ليبس ىلع اهنيبو هنيب لحي ملو ؛ هل اهالخف اهيلع هل ليبسلا لعج اذإ { يدنع اذكه
 . كلذ نيح يف ةالصلا يف هل اعبت نوكت نأ ينبجعيو ث امهنيب ةيلختلا

 اهلغشاو ليللاب هل اهالخف { ارفاسم اهديسو ابقم اهجوز ناك اذإ : هل تلق

 & ماهلاب جوزلا دنع ليللابو ، رصقلاب ديسلا دنع راهنلاب اهتالص نوكت له . راهنلاب

 اذكه : لاق ؟ اهديس يأرب راهنلاو ليللاب جوزلا اهعطقي ىتح كلذ اهل سيل مأ
 كلذ اهل لعج اذإ { ديسلا دنع راهنلاب رصقتو ، ليللاب جوزلا دنع متت اهنا ينبجعي

 3 ينبجعي اذكه : لاق ؟ ليللاب جوزلل اهل هتيلخت اهل هلعجف : تلق . ديسلا

 ىلإ تلوحتف . دترا اذإ دترملا ةجوزف : هل تلق . ائيش هيف تعمس ينأ ملعأ الو

 يلصت عجرت له ث ةدعلا يف يهو ، جوزت نأ لبق مالسالا ىلإ عجر مث اهسفن ةالص

۔ ٧٤١۔



 ناك اذإ هتجوز اهنأل ، هتالصب يلصت نأ ينبجعي : لاق ؟ اهاطي ىتح وأ . هتالصب

 دقو ، مالسالا ىلإ عجر نإف : هل تلق . دتري نأ لبق اهلجاع اهافوأو { اهب لخد دق

 دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتجوز نوكتو اهكردي له ، جوزت نأ لبقو 5، ةدعلا تلخ

 اذإ هنا { انموق لوق يف هلعلو ، ةدعلا تضقناولو ، جوزت مل ام 3 هتجوز اهنا : ليق

 لوق هنأ نظا يذلا ث انباحصأ لوق ينبجعيو ث اهكردي مل ةدعلا تضقنا

 . ةدعلا تضقنا ولو ، جوزت مل ام 5 هتجوز نوكتو اهكردي هنا ز انباحصأ

۔ ٨٤١۔



 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 رفسلا يف رتولاو عمجلا ةالص ين

 هلبق يلصيو © ليللا رخآ ىلإ رتولا رخؤي نا هل تلق . ةالصلا عمبي نمو

 هنا ؛ يعمف ؟ هرخؤي الو ، ةمتعلا دعب يلصي مأ © ميقملا لعفي املثم ، لفاونلا

 ملعأ الف كلذ لعف نإو { هرخؤي الو ، هعمج دعب اعرسم رتولا يلصي نأ هل بحتسي
 . هللا ءاش نإ ، اسأب هيلع

 ىلص اذإ ، رفاسملل حلصا ام تركذو ۔ نسحلا يبأ باوج نمو ۔ : ةلأسم
 ىلعف ؟ ةدحاو ةعكر وأ &ك تاعكر ثالث رتولا ىلصي نأ 3 ةعامج يف وأ { هدحو
 ٨ ةدحاو ءاش نإو ث انالث ءاش نإ رفاسملل اذه ىف انفرع يذلاف . تفصو ام

 نأ رفسلا يف بحتسي : ليق دقو ؛ هريغ نمو . حلاصلا وهف كلذ نم حص ام لكو

 . ملعأ هللاو ، تاعكر ثالثب رضحلا يفو © ةعكرب رتوي

 ملام 9 ليللا نم ءاش تقو يأ رتولا يلصي نأ رفاسمللو : ةلأسم

 . رجفلا علطي

 نإف © ةعكر ايهدعب رتولا يلصي هنإف © ةمتعلاو برغملا نيب عمج نمو : ةلأسم

 ؛ هريغ لاق . هللا ءاش نإ نسحف ةدحاو رتولا ىلص مث ملس مث 3 نيتعكر ىلص
 . اثالث ىلص نإف 5 لإ بحأ ةدحاولاو ث اثالث ءاش نإو ةدحاو رتولا ىلص ءاش نإ

 . لصف ءاش نإو ، لصو ءاش نإف

۔ ١٤٩



 ةريبكتب موقي هناف ةلفانلا امأو ‘ رتولل هجوي هناف . رفاسملا عمج اذإ و : ةلأسم

 نأ دارأ اذإ ميقملا كلذكو ، اقرشم تفتلي وأ 5 هماقم نع لوحتي وأ ملكتي مل ام

 رثا ىلع ناك . رضح وأ رقس ف ناك رتولل هجوي : هريغ لاق . رتولل هجوي هنإف 5 رتوي

 . ملعأ هللاو ئ اهدعب وأ ةمتعلا ةالص

 {} دصقيو لزتعيو 3 ناكم ف ةالص رفاسلا يلصي نأ سأب الو : ةلأسم

 لوأ ف دارأ نإو ة هالص دارأ ثيح رتولاو © كلذ نم بيرق ناكم ف ةيناثلا لصيف

 . هرخا ف دارأ نإو 6 ليللا

 بويأ وبأ ينربخأ ۔ هللا همحر _ ليحرلا نب بوبح نايفس وبأ لاق : ةلأسم

 ةديبع ابأ تبحص : تلاق اهنأ هتلا همحر ةديبع يبأ ةأرمإ رفعج مأ نع ۔ هللا همحر

 . ةعكر الإ رتوي هرأ ملف { ةرمربغرفسلا ي
 هلبق يلصيو © ليللا رخآ ىلإ رتولا رخؤي نأ هل ، ةالصلا عمجي نمع : ةلأسم

 هنا ؛ يعم : لاق ؟ هرخؤي الو { ةمتعلا دعب يلصي مأ . ميقملا لعفي املثم ؤ لفاونلا

 © كلذ ريغ لعف نإو ث هرخؤي الو ، هعمج دعب اعرسم رتولا يلصي نأ هل بحتسي
 . هللا ءاش نإ 0 اسأب هيلع ملعأ الف

 ئ رتولا ةالص لعب و 6 رتولا ةالص لبق 6 ءاش ام لقتني نأ يلصمللو : ةلأسم

 . اهرصق وأ ةالصلا عمج " رفسلاو رضحلا ي

- ١٥٠ _



 نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 عسمجل ١ ةالص ينف

 عمج هنا ةي هللا لوسر نع رابخالا تتبث : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم

 تقو يف ةفلدزملا يف © ءاشعلاو برغملا نيب عمجو ، رهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا نيب
 لدو ث ءاشعلاو برغملا نيب عمج ، ريسلاب لجع اذإ ناك هنا ةللَيهنع تبثو 3 ءاشعلا

 نيب عمجلاف ، رئاس ريغ لزان وهو © رفسلا يف نيتالصلا نيب هعمج ىلع ذاعم ربخ
 لهأ عمجأ دقو { ةلي يبنلا كلذ لعف { ارفاسم وأ الزان { زئاج رفسلا يف نيتالصلا

 © هيلع اوعمتجا ايف © اهضعبب لوقلا ىن اوفلتخاف 3 رابخألا ضعبب لوقلا ىلع ملعلا

 اذه ىلإ ةني هللا لوسر ناب ردص هيلع سانلا مهتعبتو ؤ نرق نع نرق ةمألا هتنراوتو

 ةليل يف عمجي ءاشعلاو برغملا نيبو ث ةفرعب رصعلاو رهظلا نيب عمجي ؤ تقولا

 عمجلا نأ ةفئاط تأرف { تاقوألا رئاس يف نيتالصلا نيب عمجلا ىف اوفلتخاو ى رحنلا

 نب دعس كلذ ىأر نممو ، ءاشعلاو برغملا نيبو { رصعلاو رهظلا نيب رفاسملل

 يرمشألا ىسوم وبأو سابع نباو ديز نب ةماساو ديز نب ديعسو صاقو يبأ

 قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو كلامو ةمركعو دهاجمو سوواطو رمع نباو

 لوق اذه ، عمج ةليلو { ةفرع ةيشع الإ { اهنيب عمجلا ةفئاط تهركو . روث وبآو

 : ركب وبأ لاق { يأرلا باحصأ لاق هبو } نيريس نب دمحمو يرصبلا نسحلا
 . لوقأ لوألا لوقلابو

 ىلع يدنع جرحي © قافتالا ءىطاوي امب انباحصأ لوق يناعم : ديعس وبأ لاق

۔ ١٥١ ۔



 عمجلا زوجي ال هناو الزان وأ ارئاس ناك رفاسملل رصقلاب نيتالصلا عمج ةزاجإ

 رفاسم ريغ وه نمم جاحلا نم عمجو ى ةفرعب ناك ولو { رذعب الإ { ميقملل نيتالصلل

 3 رصقلاب الو { مالاب نيتالصلا عمج هل نا ، مهلوق ىنعم يف يدنع تبثي ملو كلذ ين

 ةنس يدنع عمجو ، تافرع يف ةني يبنلا نم عمجلاو 5 اهتقو يف ماتلا ةالص هيلع ناكو

 يدنع ةمألا تفرع امنإو { اهاوس ايف مهفالتخاو ث اهب مهلك مهرارقاب ةمألا مزلت
 . قافآلا ىلإ هلقن ةحصو 3 كلذ ةرهشب عمجو { ةفرع ين ةت يبنلا نم عمجلا

 ىلع لدي ىنعم ال هنأل ، ةنسلا توبثب مهملع ةلقل كلذ ىوس ايف اوفلتخاو

 لزن نمل ، ايهاوس اهف زئاج وهو الإ عمج يفو 5 هفرع يف زئاج عمجلا نا { مهعامجإ

 رييختلا ىنعم ىلع جرخي 5 ةنس انباحصأ لوق يف يدنع عمجلاو { نيرفاسملل امهتلزنمب
 لكل رصقلاو عمجلا نيب ريخم مهدنع رفاسملاو { موزللا ىنعم ىلع ال 3 نيرفاسملل
 . رصقلا ةالصب اهتقو يف ةالص

 ناكف © نيتالصلا نيب عمجلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق باتكلا نمو -

 تقو يف ءاش نإ عمجي نأ هلف رصقي نأ هل ناك نم : نالوقي & قاحساو يعفاشلا

 نأ هرضي ال : حابر يبأ نب ءاطع لاقف . ةرخآلا تقو يف ءاش نإو © ايهنم ىلوألا

 نيتالصلا نيب عمجلا رفاسملا دارأ اذإ : ةفئاط تلاقو { ايهادحإ تقو يف امهنيب عمجي

 يورو .© اهنيب عمجو { ءاشعلا لجعو برغلل رخأو © رصعلا لجعو 0 رهظلا رخأ

 نأ عمجلا هجو : دمحأ لاقو { ةمركعو رمع نباو صاقو يبأ نب دعس نع لوقلا اذه

 برغملا رخؤيو { امهنيب عمجيف لزني مث ، رصعلا تقو لخدي نأ ىلإ رهظلا رخؤي
 امأو ، ءاجر الب كلذك : قاحسا لاق . سأب هب نوكي الأ وجراف مدق نإو ، كلذك

 يف رصعلاو ، اهتقو رخآ يف رهظلا يلصت نأ نوري مهنإف ؛ يارلا باحصأ
 لاق { ةفلدزمو ةفرعب الإ ، الف ىرخألا تقو يف ةدحاو يلصي نأ امأو © اهتقو لوأ

 . لوقأ يعفاشلا لوقب : ركب وبأ

 ناك اذإ هنا : انباحصأ لوق بابحتسا نم ىدنع جرخي يذلا : ديعس وبأ لاق

 3 اهتقو رخآ ىف ىلوألا يلصي نأ ىخوت عمجلا دارأو 3 هرمأ نم ةنكم ىف رفاسملا

۔ ١٧٥١٢ ۔



 كلذ لعف امو } قافتالا يناعم نم جرخي مل كلذ لعف اذإو 0 اهتقو لوأ ىف ةرخآلاو

 نأ هل بحتسا رفسلا دارأو الزان ناك اذإو { زئاج هنأ مهلوق ىنعم نم يدنع جرخ

 وجري ارئاس ناك اذإو ، رفسلا لغش نم هيلع لخدي امل ، ىلوألا يف نيتالصلا عمجي
 نم هب املو { ةالصلل ةنكملل ةرخآلا تقو يف عمجلا رخؤي نأ هل بحتسا لوزنلا

 . رفسلا لغش

 رهظلا تقو ىن اعيمج رصعلاو رهظلا ىلص اذإو ءايضلا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 . كلذ هل زاج رفس ى

 . ةيناثلا تقو لوخد دعب اهمدقي ةينب الإ نيتالصلل عمجلا زوبي الو : ةلأسم

 يفن © تقولا تاف نأ ىلإ عمجلا يف ةالصلا ريخات يف ةينلا لمهأ نمو : ةلأسم

 . اهطقسأ ضعبو اهبجوأ ضعب . فالتخإ ةرافكلا

 ىتح رصعلا ىلإ اهرخؤي ملو { ةرجاهلا تقو ةينلا رفاسملا يسن اذإو : ةلأسم

 . ةرافكلا بجوأ ضعبو ث هيلع ةرافك ال لوقلا رثكأو } يلصي هنإف رصعلا ترضح
 لاف . دحاو باوجلاف ادمعت وأ الهج اهتقو رخا ىلإ اهرخأاف رصقلا لبق اهركذ نإف

 نم وحن ىلع يسن هللادبع نب ديعس مامالا نأ_ خايشالا باتك _ يف تدجو : فيضلا

 . (عجر) . ملعأ هللاو { اورفكف اذه

 كرتف هرفس يف جرخف 5 ةالصلا عمجي رفاسملا نا عمس لجرف : تلق : ةلأسم

 هيلع له 0 هتيب ي اهلك هتالص عمجو { هتيب ىلإ عجر ىتح ائيش لصي ملو ى ةالصلا

 كلذ يف رذعي الو : ليق هنا 3 يعم ايف { ةرافكلا هيلع نا ؛ يعم : لاق ؟ ةرافك

 ىلع ال ، ببس ىنعم ىلع كلذ يف لمع اذإ هيلع ةرافك ال هنأ جرخي هلعلو ث هلهجب

 . دمعتلا ىنعم

 لضفأ ام۔هنع هللا يضر ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 نإ : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ عمجلا مأ { اهتقو يف ةالص لكل رصقلا ث رفاسملل

 ليقو ، لوقلا ضعب يف لضفا رصقلا نإ : ليقو ، لوقلا ضعب يف لضفأ عمجلا

۔ ١٥٣ _۔



 هل دجو لحرو رفاس اذإ ناك هنا 3 ةلي يبنلا نع ربخلا ءاجو { قيرفتريغب المحم كلذ

 تقو رضحو رفسلا يف ناك اذإ ناك هنا : ليقو ، رصق نأمطا اذإو . عمج ريسلا

 وهو ىلوألا ترضح اذإ و { اعيمج اهعمجيو ، لزني ىتح ةرخآلا ىلإ ىلوألا رخأ ىلوألا

 وحن ىلع كلذ لعف رمع نأ انغلبو & لحرو اعيمج اهعمجو ىلوألا ىلإ ةرخآلا رج لزان
 © اذه لعفي ناك وأ { اذه لعف ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ يذلا نأ دهشأ لاقو ، كلذ

 ىنعم ىلع تارورضلا تالاح يف عمجلا لعف هنا ث ةلي هللا لوسر وه اذإف انرظنف

 ةمألا نم هيلع عمتجم ءيش رصقلا نا انعمو 3 عمجلا ين هلاوحأ بلقت نم هنم رهظ ام

 مهنأ انعمو ، هبوجوو هتزاجاو 3 هيناعم يف مهفالتخا الإ { ةلبقلا لهأ نم اهلك

 . هللا باتك يف لصأ هل عمجلا ملعن الو 5 هللا باتك يف اضرف هنوتبثي

 عمج يف ، يعم ايف اعيمج هيلع اوعمتجاف ، عمجلا ين ةلبقلا لهأ فلتخاو
 العف كلذ اوتبثاو ، عمج ةليلف عمج يف امأو 5 ةفرع ةيشعف تافرع ين اماف . تافرعو

 ملو } رضح وأ رفس يف ، عمجلا يف كلذ ىوس ايف اوفلتخاو ؛ يعم ايف ةلي يبنلا نع
 ىنعم ناك ، ةنسو ضرف تبث اذإ و هيناعم يف مهفالتخا الإ رفسلا يف رصقلا ين اوفلتخي
 لعف وأ لوقب ىلوألاب هيلع لدي ىنعم هيف تبثي ام ىنعمل الإ ، لمعلاب ىلوأ ضرفلا
 ىلع الإ ، رصقلا ىلع عمجلا ميدقتب اتباث كلذ ملعن ملو ، عامجإ وأ {. ةلي يبنلا نع
 نوكي نأ انبجعي كلذكو . ةلي يبنلا نع تبثي اممرفسلا تارورض يف ةصخرلا لوبق

 دلوتي نا افوخ ةت هلوسرو ىلاعت هللا نع ةصخرلا لوبقل ، رفسلا تالاح يف عمجلا

 نا لوقن الف ، هيف لدعلاب ماقو ىضقو كلذ لعف نإو 5 هنم دشا وه ام هكرات ىلع هنم

 ةمألا عامجإو ، هلوسر ةنسو هللا باتك يف رصقلا توبث لاح ىلع { لضفأ عمجلا

 نم لاق نم لوق ريسفت ايف : هل تلق . هيف للعلا توبثو © ةلبقلا لهأ نم اهرسأب
 تيمملا نا ؛ يعم : لاق ؟ ةتامالا هذه ام ، سانلا اهتامأ ةنس عمجلا ، نيملسملا
 همزل هل قفاوملا وه ، ءيشلل يبحملاو . هب لمعي مل وأ ، هب لمع فلاخملا وه ءيشلل
 يناعم نم هيف اوفلتخا يذلا امو : هل تلق . ادبا هب لمعي مل وأ ، لمعف هب لمعلا
 يف سيل رصقلا يف مهفالتخا نا ؛ يعم يذلاو : لاق ملعأ هللا : لاق ؟ رصقلا

۔ ١٥٤ ۔



 ، رفسلا مسا هيلع عقي ىذلا رفسلا نم رصقلا هب بجي ايف وه امنإو © هسفن رصقلا

 يف : لوقي اضعب نأ بسحأو { جحلل رفسلا يف كلذ امإ : لاق اضعب نأ بسحاو

 . ديعبلا رفسلا ىف كلذ امنإ : لاق اضعب نأ بسحأو ث هللا ليبس يف داهجلاو جحلا

 © بسحأ ايف اهيلايلب مايأ ةثالث : لاق نم لاقو { مايأ ةثالث رفاس اذإ : لاق نم لاقف

 نم لاقو ، اخسرف رشع ةسمخ : لاق اضعب نأ بسحأو 0 ةليلو موي : لاق نم لاقو

 ؛ يعمو { خسارف ةعبرأ : لاق اضعب نأ بسحأو . خسارف ةرشع بسحأ ايف : لاق

 اوفلتخا امم } هلاثمأو اذهف نيخسرف رفاس اذإ هنأ { افالتخا مهنيب ملعأ ال انباحصا نا

 يف اوفلتخا ايك رفسلاو هتوبث يف قرف ال هتزاجاو ، رصقلا بوجو يناعم نم هيف

 ارئاس ناك رفسلا يف عمجلا ةزاجإ يف افالتخا انباحصأ نيب ملعأ الو { عمجلا
 . الزان انئمطم وأ

 اهتزاجاو 3 اهتوبث ىلع مهعاتجا عم عمجلاو رصقلا نم لضفألا يف اوفلتخاو

 اذإ اذه نوكي نأ نمآ الو { ةنسلا ءايحإ يعم وه اذهو © ايهيدحاب وأ 2 ايهب لعف نمل
 ناك اذإف : هل تلق . ةنسلل اتيم نوكي نأ هل جرخي قدص ىنعم ريغ ىلع اذه ىلإ دصق

 نوعمجي نيرفاسملا قفاوف { ةعامج ىلع هيف ردقي ال هيف اثبال عضوم يف رفاسملا
 مهعم ىلوألا يلصي نأ هل لضفأ ام ، ىلوألا تقو يف ةعامج نولصيو ث نيتالصلا

 ىلوألا تقو يف مهدنع اهيلصي مأ ، يدارف اهيلصيو اهتقو ىلإ رصعلا رخؤيو ةعامج

 عمجلا لضف امأف ، يدنع لضف هلكو ، كلذ ىف ريخ هنا ؛ يعم : لاق ؟ اعمج ةعامج

 ىوتسا دقف يدنع رصقلا لضفلف ريخاتلا لضف امأو ، ةعامجلا عضومل مهدنع

 اهيلصيو 3 اهرخؤي نأ يدنع كلذ لضفاف ةعامج اهدجي ناك نإو { يدنع نالضفلا

 نإو مهيأر انيأرو ، مهنيد انييدو نيملسملا لوق رومألا عيمج ىف انلوقو 5 اهتقو يف ةعامج

 نعو © نوعجار كلذ ىلإ نحنف انلاقم دمعلا ىلع كلذ ىف فلاخو ى انلايعأ ترصق

 . نورفغتسمو نوبئات هتفلاخم

۔_١٥٥ -





 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ؟ رفسلا ىف رصقلا وأ عمجلا ةالص لضفأ ام

 { كتفص ىلعف ؟ لضفأ عمجي وأ { رصقلاب اهتقو ىف ةالصلا لضفو : تلق

 رفاسملا دارأ اذإ : لاق نم مهنمف { انءاهقف لوق نم ليواقأ كلذ يف اندجو دقف

 ننس نم ةنس عمجلا نأل ؛ لضفلا هيف كلذف ث ةنسلا ءايحال نيتالصلا يف عمجلا

 : لاق نم لاقو ، باوثلا لضفأ مالسالا ننس ءايحإ يفف © سانلا اهتامأ مالسالا

 نا انطو هذختي مل دلبب هتماقإ تماد نمل هراتخن كلذو ، لفاونلا ءايحال لضفأ رصقلا

 هب زجعل زجعي امنإ ناك نإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو ث اهتقو يف ةالصلا رصقي
 هلل هتين قدصي الوق هنم دمتعا نمف { ةفرعملا لهأ لوق نم اذه لكو & لضفأ رصقلاف

 عرولاو رصبلا لهأ لاؤس نم ددزاو ز نيملاعلا بر هلل دمحلاو ، هللا نمب هلضف لان
 . عمج راس اذإو ، نكمأ اذإ رصقلاب درفي هنا انظفح يذلا ؛ هريغ لاق

 ةرزع نب ىلعو وه فلتخا . هنا هثدح هابأ نا رفعج نب ديعس ركذ : ةلأسم

 دارفالا ؛ رهزالاو يلع لاقو ، لضفأ عمجلا : رفعج لاقف ، يلع نب رهزاألاو

 لق هتلا لوسر ملع ول : لاقف ؛ هولأسف ىسومب اوقحلف امد قيرط يف كلذو ، لضفأ
 . رافسألا يف عمجي ةلي هللا لوسر نكلو ث درفأل لضفأ دارفالا نا

 © قرفو ، رفسلا يف عمج 5 هلتق هللا لوسر نأ انغلب : ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم

 ىف وهو رضح اذإف { تقولا لوأ ىف نيتالصلا عمج ةلزنملا يف ناك اذإ هنا © هنع انغلبو

۔ _ ١٥٧



 . سابع نبا لوق وهو 0 هلعفي رمع نبا ناكو . ةرخألا تقو لإ ىلوألا رخأ ريسلا

 رصعلاو رهظلا ٠ تافرع ف عمج ةق يبنلا نأ انغلب : رثؤملا وبأ لاقو : ةلأسم

 . نيتماقإو دحاو ناذاب

 ننس ءايحإ يفو ، ةنس عمجلا : ليقو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم
 زوجي الو ، عمجلا لهج زوجي : ليقو ث ةلي يبنلا عمج دقو ، باوثلا مظعأ مالسالا
 يف اثبال ناك نمو { عمج راس نمف ۔ باتكلا نمو ۔ . ةضيرف هنأل ؛ رصقلا لهج

 ءايحال عمجلا ديري نأ الإ ، اهتقو يف ةالص لك يلصيو ، لضفأ رصقلاف 9 هدلب
 نمو۔ ث سأب الف اضيأ ثكام وهو كلذ ريغل عمج نإو ، لضفأ كلذ نإف { ةنسلا

 © ليللا ثلث ولخي نأ ىلإ سمشلا برغت ذنم ةرخآلا ءاشعلاو برغملا عمجو باتكلا

 مث ، يناثلا فصنلا لخدي ىتح . هيلع ةرافك الف ليللا فصن ولخي نأ ىلإ رخات نمف
 رخا ىلإ سمشلا لوزن ذنم رصعلاو ىلوألا ةالصو . ةالصلا كلت ةرافك هيلع نوكت

 . اهريغ ىلإ عمجت الف رجفلا امأو © رصعلا تقو

 ه ريسيو ، سمشلا تلاز اذإ عمجي نأ ءاش نإ رفاسمللو باتكلا نمو

 لاق : هريغ نمو . ةرخآلا ءاشعلاو برغملا عمج يف كلذكو & تقولا رخآ يف ءاش نإو
 لإ بحاف ريسي نأ دارأ اذإف © ىلوألا تقو رضحو الزان ناك اذإ : حبسملا نب دمحم
 لزنو ةرخآلا تقو ىلإ اهرخأ ىلوألا تقو رضحو ارئاس ناك نإو 5 ريسي مث عمجي نأ
 زئاج هلكف كلذ طسوت نإو ، زئاج كلذ نم لعف امو 0 ءاش نإ عمجيف
 . هللا ءاش نإ

 يف عمج نإ اضيأ كلذف تقو ىلإ دلب يف ميقملا امأف _ باتكلا نمو ۔ : ةلأسم
 نم لاقو ، تقولا طسوتي نأ بحاو . اسأب هيلع ىرأ الف ز هرخآ وأ تقولا لوأ
 . اهتقو لوأ يف ةيناثلا ةالصلاو ث اهتقو رخآ يف نيتالصلا لوأ ىلصف عمج نإ : لاق
 ريخأت يف ةينلا لمهت ال دجوي هلعلو : لاق ؛ هريغ نمو . هل نكمأ نمل لضفأ اذهف

 . ةرخآلا تقو ىلإ ىلوألا رخؤي نا ةينلا دقعيو ث ةرخآلا تقو ىلإ ىلوألا

 . ملع أ هلل او

۔ ٨٥١۔



 ركذ مث ، نينالصلا ىدحإ عمجي يذلا ىلص اذإ : لاق نم لاقو : ةلأسم

 هذه توف فاخي نأ الإ 5 ةيناثلا هذه ىلصي عجري مث اهيلصي هنإف ، هيلع ةالص

 ۔ ةخسن ۔ يأرلا كلذكو { هيلع يتلا ةالصلا يلصي مث ، اهيلصيف ةرضاحلا

 . ييأر كلذكو

 ,نأ هتين ناك ارفاسم الجر نأ ول : لاق هللا همحر هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 نأ دارأ مث ؤ ةرخآلا تقو لخدو 0 اهتقو لاز ىتح ىناوتف ، ةالصلا درفي

 . كلذ هل نإف عمجي

 ادب مث عمجلا ىون دقو { اهتقو يف ىلوألا ىلص نمو باتكلا نمو ۔ : ةلأسم

 يفو يلصي نأ الإ بحأ الو © هيلع ضقن الف © اهرخاف اهتقو ىلإ ةرخآلا رخؤي نأ هل
 نظو يسن مث ىلص نإ كلذكو { ىلوألا يف لخدي نأ لبق ىون ام ىلع يضمي ةخسن

 ةرخآلا رخأ اهتقو يف ىلوألا ىلص ناك نإ هنإف دعب نم ركذ مث ، فرصناو عمج دق هنأ
 ىلصف دعابي ملو © هنم ابيرق وأ } هعضوم يف ناك نإو ، كلذ دارأ نإ اهتقو ىلإ

 دعب ىلوألا ىلص امنإ ناك نإو { هيلإ كلذف عمجلا نم دارأ ناك ام ىلع متو ث ةرخآلا
 . اهدري نأ بحأف © كلذ دعابت ىتح يسنو .{ اهتقو

 نيب عمجلا زاوج ىلع ليلدلا نمو دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 كلذ نا انيفلاخم لوق نمو 5 ةفرعب عمجلا بوجو ىلع لكلا هيلع عمجأ ام ، نيتالصلا

 كرتب قحلت يذلا ةقشملاو رذعلا كلذ ىف رابتعالاو ، ةكم لهأ نود نيرفاسملل

 زوجي الرهظلا نأ © اوعمجأ مهنأ ، ةفينح يبأ باحصأ ضعب معزو ث عمجلا

 نأ رفاسملل زئاجو اهل لصأ اذه نوكي فيكو : انلق ، رصعلا تقو ىلإ ةفرعب اهريخات
 تقو يف ايهيلصيف ىلوألا تقو ىلإ ةرخآلا مضيو ث هرفس لاح ىف نيتالص عمجي

 برغملا ةالص يف كلذكو . هيف اعيج امهيلصيف ةرخآلا تقو ىف ىلوألاو ث ىلوألا

 ةوزغ يف ةي هللا لوسر عم انوزغ : لاق لبج نب ذاعم ىور امل ؤ ةرخآلا ءاشعلاو

 لوزت نأ لبق لحترا اذإو ، عمج سمشلا تلاز دقو لحترا اذإ ةي يبنلا ناكف ، كوبت
 يف كلذكو ، رصعلا تقو يضمي نأ لبق رصعلا عم اهالصو رهظلا رخأ سمشلا

۔ _ ١٥٩



 ىلوألا ىلإ ةيناثلا ربجي نأ زوجي امنإ عمجلا نأ انيفلاخم ضعب ركذو 7 ءاشعلاو برغملا

 عمجلا نا ، اضيأ فالخلا لهأ نم لوقلا بحاص ريغ لاقو 5 ةفرعب عمجلا ىلع اسايق

 اذه بحاصو . اهتقو يف ةالص لك يلصيف نيتالصلا نيب برقي نأ الإ { زوجي ال
 3 هرافسأ يف هلاعفأ نم كنت يبنلا نع هريغو ذاعم هاور امل ، انيب اطلغ طلغ دق لوقلا

 © نيتالصلا نيب عمجلا زوجي الو { باوصلاو قحلل قفوملا هللاو ةفرعب عمجلا ينو
 . ةيناثلا لوخد لبق © ىلوألا لوخد دعب اهمدقي ةينب الإ

۔- ١٦٠ ۔



 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 تقولا يفخ اذإ رطملاو ميغلا يف ةالصلا يف

 ةالصلاو رخؤت ىلوألا ةالصلا نإف مامغلا ناك اذإ هنا انظفح يذلاو : لاق

 . لجعت ةرخآلا

 يذلا لجرلاو } ةضاحتسملل زئاج عمجلاو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 مويل ١ ف عمجل او © هنع عطقني الو هريغ وأ فاعر نم وأ . حرج نم مدل ا هنم ليسي

 نع كلذ انغلب دقو ، كلذب رثألا ءاج دقو © عبرأ ميقملا ةالص نأ ريغ } زئاج ريطملا

 مث عمج نمف ث رطملا دنع مارحلا دجسملا يف نيتالصلا عمج نم عمج دقو 0 ةلي يبنلا

 . هتالص تمت دقف ضيرملا قافأ وأ ثيغلا عفترا

 ظفحي نأ ردقي الو ، ءوضولل ضيرملا ىلع ةكرحلا تدتشا اذإو : ةلأسم

 . عمجلا هل زاج ، ةالص ىلإ ةالص نم هءوضو

 يلصتو © بوثب رفلتستو لستغت اهمد رقي مل اذإ ةضاحتسملاو : ةلأسم

 © اضيرم ناك نإ عمجلا هلف 3 رقي مل اذإ ، طئاغلاو لوبلا سلس هب نمو ، عمجلاب

 هنإف 0 مد هب نم لكو ، ةضاحتسملاو فاعرلا هب يذل او ء نيتالصلا عمجي نوطبملاو

 & هيرخنم وأ هيف نم ىرقي ال مدلا هب يذلاو ، ةالصلا كرتي الو { هنكما ايك يلصي

 . هل نكمأ اك ءامالاب يلصيو © المر وأ ادامر لعجي هنإف

 يفو ث مارحلا دجسملا يف رطملا دنع عمج ةلي يبنلا نا ثيدحلا يفو : ةلأسم

۔١٦١ -



 . لاحرلا يف ةالصلاف { لاعنلا تلتبا اذإ ثيدحلا ضعب

 عمج هنأ 5 ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق فارشالا باتك نمو۔

 رفس الو فوخ ريغ يف ء ةرخآلا ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب ةنيدملاب
 { ةريطملا ةليللا يف ةرخآلا ءاشعلاو برغملا نيب عمجي : كلام لاقف ؛ هيف اوفلتخاو

 اذإ ارطم نكي مل نإو ث امهنيب عمجيو ث رطملا لاح يف رصعلاو رهظلا نيب عمجي الو

 ىف ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا نايري & قاحساو دمحأ ناكو © ةملظ وأ اشط تناك

 نب ةورعو نايثعو رذ وبأ كلذ لعفو ، كلذ ىري رمع نبا ناكو ث ةريطملا ةليللا

 نمحرلادبع نب ةملس وبأو نمحرلادبع نب ركب وبأو بيسملا نب ديعسو ريبزلا

 برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجيو : يعفاشلا لاقو 3 زيزعلادبع نب ناورمو

 ناكو ، روث وبأ لاق هبو ، رطملا لاح ريغ يف عمجي الو { امئاق رطملا ناك اذإ 7 ءاشعلاو

 تلاقو . ةملظلاو حيرلا لاح يف نيتالصلا نيب عمجلا ىري { زيزعلادبع نب رمع
 ربخب اوجتحاو © ارطم نكي مل نإو ، رضحلا يف حابم نيتالصلا نيب عمجلا : ةفئاط

 برغملا نيبو ، رصعلاو رهظلا نيب عمج ةلي هللا لوسر نا ، سابع نبا نع ىوري
 نيح " ةي هللا لوسر نا : سابع نبال ليق { رطم الو ،. فوخ ريغ ين ءاشعلاو

 3 اسأب ىري ال ناك هنا نيريس نبا نع انيور دقو 0 هتما جرحي ال نأ دارأ كلذ لعف

 . ةداع هذختي امم ائيش وا ةجاح تناك اذإ نيتالصلا نيب عمجي نا

 ميقملل سيل هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق
 نم وأ ررضلا هنم فاخي رطم نم رذع نم الإ . ايهادحأ تقو ين نيتالصلا نيب عمجلا

 بجوي يناعملا نم ىنعم وأ ،اهتقو يف ةالص لك 0 نيتالصلاب مايقلا نع هلغشي ضرم

 هنا مهعمف اذه نم ءيش ناك اذإف ، ةرضاحلا تقو يف ةالصلاب مايقلل ررضلا ىنعم

 © ةرخآلا تقو يف وأ ايهنم ىلوألا تقو يف مالاب نيتالصلا نيب عمجلا ميقملل زئاج
 ين ةرخآلاو اهتقو رخآ ىف ىلوألا يلصي نأ ىرحتي نأ ، كلذ هنكمأ نإ هل بحتسيو

 يناعم هبشي مهلوق نم يدنع هل زاج كلذ ياف ، رذعلا بجو اذإو { اهتقو لوأ
 يناعم توبثل رفسلا ين عمجلا يف مهلوق نم يدنع كلذ هبشا ام وحنك 2 قافتالا

۔ ٢٦١۔-



 يف رصقلا ىنعم تبث اذإ هنألو { اهتقو يف ةالصلاب مايقلا يف ررضلا يناعمو & تاقشلملا

 متنك وأ رطم نم ىنأ مكب ناك نا» : ىلاعت هللا لاق دقو & صيخرتلا ىنعمب رفسلا

 رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو » : لاقو ، ضرملاو رطملا نيب ىواس دقف «ىضرم

 يف تبث ام وحنب ناضمر يف موصلا يف راطفالا ضرملا ىنعمب تبثف « رخأ مايأ نم ةدعف
 لع امأو ،يناعملا ىوتسم اهباشم امهيف عمجلا ناك يناعملا هذه تتبث املف ،رفسلا

 نإ هنأ الإ ، ميقملل عمجلا ةزاجإ مهلوق يناعم ىلع يدنع تبثي الف ، رذع ىنعم ريغ

 يف ةرخآلا ىلصو { اهتقو رخآ يف ىلوألا ىلص هنا © ةي يبنلا نع يور ايك ث لعف

 جرحغال { دارفالا جرح كلذ جرخ هانعمو & كلذ رصبأو اعم اعمج اهتقو لوأ

 . اهتقو يف ةالص لك ىلص دق هنأل ؛ عمجلا

 ضعب هاعدا يذلا رضحلا يف عمجلا امأو ۔ دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 نإ © هعمج ناك فيك ملعأ هللاو ، رضحلا يف عمج :لت يبنلا نع يور اهف انيفلاحم

 تتبث تاياو رل رضحلا يف ةضاحتسملل عمجلا انباحصأ زاجأ دقو { احيحص هوور ام

 يف نوطبملل عمجلا انباحصأ ضعب زاجأو ، كلذ ةزاجإب هلقي يبنلا نع مهدنع
 © كلذ يف مهدنع ربخل وأ ةرورضلاو { ةقشملل ريطملا مويلا يف حيحصللو ٠ رضحلا

 ناك نإو © اذه نم مظعأب مهنحتميو { ءال ؤه يلتبي نأ هل ىلاعتو كرابت هنأ يدنعو

 ىدر ناك دقو } نوميقم مهو اهتقو يف ةالص لك ث اولص اذإ ةقشم كلذ يف مهيلع

 اباب ىتأ دقف ، رذع ريغ زم رضحلا يف نيتالصلا نيب عمج نم : لاق هنا & سابع نبا

 . رئابكلا باوبأ نم

 ۔ هنع هللا يضر _ باطخلا نب رمع نع انيور فارشالا باتك نم ۔ : ةلأسم

 دوعسم نبا نعو { رهظلا اورخأو رصعلا اولجعف © ميغ موي يف ناك اذإ : لاق هنأ

 نسحلا زعو & برغملا اورخأو { رصعلاو رهظلا اولجع : لاق هنا هنع هللا يضر
 ميغلا ناك اذإ : يعفاشلا لاقو & برغملا اورخ ؤتو رصعلا اولجعت لاق نيريس نباو

 اهيخوتب طاتحي و ، تقولا دعب اهيلصي نأ ىخوتيو طاتحيو & سمشلا ىعارت اقبطم

 لاقو ، كلذ زم اوحن : قاحسا لاقو ، رصعلا لوخد فاخي نأ نيبو اهنيب امي

۔_١٦٣-۔



 ءاشعلا لجعتو برغملا رخ ؤتو ، رصعلا لجعتو رهظلا رخؤت : يأرلا باحصأ
 . رجفلاب بوثيو

 يف ةالصلا يف جرجي ام انباحصأ لوق يناعم نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 5 ةالصلا تاقوأ نوعاري مهنا © يأرلا باحصأ نع ىوري ام وحن 0 ميغلا

 © رصعلا ةالص نولجعيو ، تلاز دق اهنا اوكشي ال ىتح ، رهظلا ةالص نورخؤيو

 { مهعم رابتعالا يف اهتقو لخدي نأ دعبو { برغملا لبق نوكت نأ طايتحالا ىنعم ىلع

 ءاشعلا نولجعيو علط دق ليللا نأ اوكشي ال ىتح برغملا ةالص نورخ ؤي كلذكو

 ىتح رجفلا ةالص ن و رخ ؤي كلذكو . اهتقو يفاهولص مهنأ اوكشي ال ىتح ث ةرخالا

 اذه يف يدنع بهذملاو رجفلا عولط دعب اهنولصي مهنأ ، رجفلا ىنعم ين اوكشي ال
 اذإف ، رظنلا يف عقي مل اهالصو ، نحي مل ةالصلا نم تقولا ناك اذإ هنأ أ يرحتلا

 امأو { اهتقو يف امأ © لاح ىلع تعقو ث اهالصو ىضقناو 0 تقرلا ناح دق ناك

 رظنلا يف زاج دق هنأ { ىنعملا اذه ىلع يدنع جرخي يرحتلا ين رابتعالاو { اهنم الدب

 تقولا ريغ يف ناك نإو ، قفاو دقف تقولا يف ناك نإف ، ذئنيح ةالصلا متأ
 . لدبلا حص دقف

 عمجي نوطبملا نا : انباحصأ ضعب لاقو دمحم يبأ عماج نمز ۔ : ةلأسم
 كلذكو ث هقحلي يذلا بعتلاو { ةالص لك دنع ةراهطلا يف هيلع ةقشملل نيتالصلا

 . ةقشملل ريطملا مويلا يف عمجلا زوجي اولاق

 تقو لوأ يف ريطملا مويلا يف اوعمجي نا سانللو ءايضلا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 ين اوعمج ناو © ةرخآلا تقو يف اوعمجي نأ مهل سيلو © ةرخالا تقو رخآو ىلوألا

 مل نإو ، اهتقو يف ةرخآلا اولصيلف ىلوألا ةالص لوأ يف رطملا علقأ مث ، ىلوألا تقو

 يذلا رطملاو { هللا ءاش نإ ةمات عمجلاب مهتالصف ث ةرخآلا تقو يف الإ رطملا علقي

 رطملاف © مميتلا هيف زوجي يذلا امأو { هنم فاخي اديدش ارطم ناك اذإ عمجلا هيف زوب

 8 كلذت ناك اذإف & اهريغو ةراجحلا لثم ث اهنم فوخملا تافآلا هنم لزني يذلا

 هب نتكا وأ { هيف نك يذلا هعضوم نم حرخي نأ & ةكلهلا هسفن ىلع لجرلا فاخو

۔ ١٦٤ ۔



 هل كلذف هيف زك يذلا عضوملا ين ءاملا هنكمي مل اذإ ، هتلا ءاش نإ مميتلا هل زاج أضوتيل

 لاح كلتو ، هسفن باهذ فوخ لاح يف هنأل ممبتي نأ ، رضحلاو رفسلا يف

 © ةضاحتسملاو ضيرملا : بوبحم نب دمحم لاقو {. باوصلاب ملعأ هللاو ، ةرو رض

 يف اوعمج نإو { ةرخآلا تقو لوأو ىلوألا تقو لوأ يف اوعمجي نأ رطملا موي سانللو

 ىضرمللو اضيأ هنعو ، مهتالص دسفت مل ةرخآلا تقو رخآو ىلوألا تقو لوأ

 نأ نيغراف وأ نيلغتشم نيرفاسملا نم نينئمطملا رطملا موي سانلاو ، ةضاحتسلملاو

 تقو يف اوعمج نإف { ةرخآلا تقو لوأو ، ىلوألا تقو رخا يف نيتالصلا اوعمجي

 © نيرفاسملا نم نونئمطملا امأو { هللا ءاش نإ داسف ىلإ مهب غلبي الأ توجر ةرخآلا

 © هنلا ءاش نإ كلذ مهل زاج ، ةرخآلا تقو رخآ يف وأ ىلوألا تقو لوأ يف اوعمج نإف

 مويلا يف مئادلا ثيغلا مهباصأ اذإ مهتويب يف نيتالصلا اوعمبي نأ سانلل كلذكو

 اذإ ضيرملاو ةضاحتسملاو ناطحق وبأ لاقو . امامت اهنولصيو ث ربطملا ليللاو ربطملا

 ايلصي ىتح ائيش امهنيب ايلصي نأ ايل سيلف نايقم ايهو { ةمتعلاو برغملا نيب اعمج
 . اءاش ام ةلفانلا نم ايلص 0 نيتالصلا نرم اغرف اذإف 5 ةمتعلا

 .. امامت الإ رضحلا يف عمجلا نوكي ال : نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 يتأي نأ عيطتسي الو 3 هعنمت ةلاح هيف دجو نم لك : دمحم وبأ لاق : ةلأسم

 انوطبم وأ ، للعلا رئاس نم اضيرم ناك ؤ عمجلا نيب ريخم وهف © اهتقو يف ةالص لك

 © ةالصلا نع هعنمي ارطم ناك وأ { ةالصلا تقو فرعي ال ميغ موي وأ 3 ارفاسم وأ

 . عمجلا هل زوجي هنا اولاق دقف اهتقو يف ، ةالص لكب يتأي نأ هنكمي ال امجاذه وحن وأ

۔ _١٦٥





 نوثالثلاو سماخلا بابل

 هؤوضو ضقتنا وأ ةالصلا تضقنتنا اذإ عمجلا ةالص يف

 هتالص تضقتنا ىلوألا تقو يف نيتالصلل عمجلا دارأ © رفاسم نع هتلأسو

 يف ىلوألا هل تحص دقو . اهتقو ىلإ ةيناثلا رخؤيو ث هل متت ىلوألا نا ث ةيناثلا

 هل حصت ال : لاق ، اعيمج نيتالصلا لدباف © لدبلا أدتبا نإف : هل تلق .. اهتقو

 تضقتنا 5 ةرخآلا تقو يف نيتالصلا عمجي ناك نإف اهتقو ىلإ اهرخ ؤيو ث ةيناثلا
 . اعيمج ارلدبي نأ هيلع نا عمجلاو ةالصلا هيلع

 تدسف مث ، ىلوالا ىلإ ةرخآلا رج دقو { عمجلا لجرلا ىلص اذإو : ةلأسم

 وهو { ةالصلا نع جرخي مل ام هماقم يف ناك اذإ ، اهدحو ةيناثلا داعأ ةيناثلا هيلع

 . اهتقو ىلإ اهرخأ هماقم يف يهو { ةيناثلا هيلع تدسف نإ : ضعب لاقو . لغاشتم
 © عمجلا ةين ىلع ةالصلا يف لخد اذإ لوقلا اذهب لوقي نمو & ىلوألا هل تحص دقو

 هيلع تدسنو 0 ةرخآلا ىلإ ىلوألا رخأ اذإو © كلذ هل زئاجف دارفالا ىونف هل ادب مث

 هيلع تدبف نإف { ةيناثلاو ىلوألا ىلصي هنإف . اهعم ةرخآلا ىلص دقو ىلوألا

 داعأ كلذ هماقم نم جرخ نإو { اهدحو اهداعأ . كلذ هماقم يف وهو . ةرخالا

 . ةرخآلا مث ىلوألا

 ةالصلا هيلع تضقتناف } ىلوألا تقو ي نيتالصلا لجرلا عمج اذإو : ةلأسم

 لاقو 0 اهب لغاشتم وهو 0 هماقم ىف ناك اذإ اهدحو اهديعي : لاق نم لاق دقف ةرخآلا

 ةالصلا تضقنتناف { ةرخآلا تقو ىف ايهعمج نإ امأو 0 اهتقو ىلإ اهرخ ؤي : لاق نم

۔ _١٦١٧



 © ىلوألا داعأ هماقم زم جرخ نإو ، هماقم يف ناك نإ ، اهدحو اهديعي هنإف ةرخآلا

 . اعيمج اهداعأ ىلوألا تضقتنا .نإو { ةرخآلا مث

 : لاق زرم لاقف © ةرخآلا تضقتناف ، نيتالصلا لجرلا عمج اذإو : ةلأسم

 3 اهب لغاشتم وهو هماقم يف ناك اذإ ، ىلوألا تقو وأ اهتقو يف ناك اهدحو اهديعي

 ناك نإو ، ىلوألا هل تمتو { اهتقو ىلإ اهرخأ ىلوألا تقو ىف ناك نإ : لاق نم لاقو

 تضقتناف ، ةرخآلا تقو يف ناك نإ امأو 5 هماقم نم جرخي مل ام { اهداعأ اهتقو ىن

 . اعيمج اهديعي هنإف { ىلوألا

 . ةيناثلا يف لخد مث © ىلوألا ىلصف نيتالصلا رفاسملا عمج اذإو : ةلأسم

 3 اهمكحي ليق دقو { ةيناثلا رخؤيو ، تمت دقف ىلوألا تقو يف ناك نإف أ تضقتناف

 نم مهنم & فالتخا هيفف ةريخألا تدسفو { نيتالصلا نم ةريخألا تقو ي ناك نإو

 . ةيناثلا مكحب : لاق نم مهنمو © نيتالصلا ءىدتبي : لاق
 ةرجالا نيتالصلا عمجي ناك نمعو 3 يراوحلا يبأ نم باوج : ةلاسم

 عجري نأ بحاف ؟ اهمتي مل وأ هيلع تدسف اهنا كش مث ةرجالا ىلصو & رصعلاو

 رخؤي عجريو ث ةرجالا يلصي وأ ، كلذ هل نوكت ةالصلا هذه يف رصعلا يلصي

 اهيلإ لصي مث اهداعأ رهظلا يف كش اذإف ، رصقلاب ىلص اهتقو ين ناك اذإ ىتح رصعلا
 يف كش نإو ، رصعلا يلصي نأ لبق نم ، رهظلا يف كش دق ناك اذإ اذهو ، رصعلا
 رهظلا ةالص ديعي : لاق نم لاقف © اهعمجو ، رصعلا ىلص نأ دعب نم رهظلا
 { رصعلا يلصي مث ، رهظلا ديعي : لاق نم لاقو { رصعلا ةالص تمت دقو { اهدحو

 اهيف عمج يتلا ةالصلا كلت تقو يف ناك اذإ كلذو 2 انيلإ بحأ لوقلا اذهو
 ديعي نأ بحأ مث ، هسفن يف لخد مث سمشلا تبرغ دق نوكت نأ الإ ، نيتالصلا

 اهيف كش اهدحو رهظلا ةالص ديعي نأ هيلع امنإف ، رهظلا ةالص

 . اهلصي ملف اهيسن وأ

 رخآ يف يلصي لزانلا نا ، رفسلا يف رصقلا يف لوقي ناك اريشب نا : ةلأسم

 يف تلحترا نإو © قفشلا باغ دقو ، ةرخآلا ءاشعلا يلصي ام رادقم برغملا قفشلا

۔ ٨٦١۔



 ىلإ ولو تلزن اذإ اهيلصت نا : لاق { ارئاس تنك نإ بكرا مث عمجاف ، برغملا تقو

 . هثلث وأ ليللا عبر

 اهنم جرخيو ىلوألا يلصيف تاولصلا عمجي يذلا رفاسملا نع هتلأسو : ةلأسم

 © هيلع سبتلي وأ ، هيلع ضقتنتو { ةرخآلا يلصي مث مئان هلعل ۔ مامت نيقي ىلع

 رثكأف ، ىلوألا تقو يف اهالص نإ : لاق { لمعي امب يقب ام الو ىلص ام فرعي الو

 ىن اهلدبأ دارأ نإو ، ىلوألا هل تمت دقو 0 اهتقو ىلإ ةرخآلا رخأ دارأ اذإ هنا لوقلا

 تقو يف لص نإو 5 اعيمج ايهلدبي رخآ لوق اهيفو ، ىلوألا هل تمت دقف ، كلذ هماقم
 لوقو © ةرخآلا لدبي هنا : رخآ لوق اهيفو © اعيمج اهلدبي هنأ لوقلا رثكأف ةرخآلا

 ايدبأ نيماقم يف اهالص نإو ، ةرخآلا لدبأ دحاو ماقم يف اهالص نإ : رخا

 بجوي ال يذلاو { ةدحاو ةالص امهنأ ىري ىلوألا ضقن بجوي يذلاو ث اعيمج
 . ملعأ هللاو & ناتالص اغا ىري ضقنلا

 ىلص مث أضوتف بهذ هءوضو ضقتنا مث © ىلوألا رفاسملا ىلص اذإو : ةلأسم

 . اهتقو يف ىلوألا ىلص ناك نإف { هيلإ بهذي وأ 3 اديعب ءاملا نوكي نأ الإ { ةيناثلا

 © ةرخالا تقو يف ىلوألا ىلص ناك نإو { أضوت اذإ ، ةرخآلا يلصيو ، تت دقف

 هل ادب مث ، عمجلا يوني وهو { اهتقو ىف ىلوألا ىلص نإ كلذكو ث ايهدري نأ بحأف
 ىلع يضمي نأ الإ بحأ الو { هيلع ضقن الف اهرخاف اهتقو ىلإ ةرخآلا رخ ؤي نأ

 مث ، عمج دق هنا نظف يسن مث ، ىلص نإ كلذكو ، ىلوألا يف لخدي نأ لبق ىون ام

 . اهتقو ىلإ ةرخآلا رخأ اهتقو يف ىلوألا ىلص نإ هنإف ث دعب ركذ

 تقو يف رهظلا ىلص دقو ، رصعلا هيلع تدسفنف . عمجلا ىلص نمو : ةلأسم

 امثإو ، ةدحاو ةالص اتراصف رصعلا ىلإ ايهب رخأ هنأل ؛ اعيمج امهديعي هنإف { رصعلا

 نأل رهظلا تمت دقو { اهتقو ىلإ اهرخأ رهظلا تقو يف رصعلا تدسف نإف .3 اهب اهمتي

 . هل تبثي مل تقولا اذه يف رصعلا لدبأ نإف ، رخاتم رصعلا تقو

 . .ةيناثلا يف لخدو ىلوألا ىلص املف نيتالصلا عمج نم : ريشب لاق : ةلأسم

 ثدحأ نوكي نأ الإ ، ىلوألا ديعي نأ هيلع سيلف ، أضوتف بهذف { هءوضو ضقتنا

_١٦4٩-۔



 . ءعىدتبي هنإف ملكتي وأ أضوتي بهاذ وهو ز اثدح

 ضقتنا مث ، عمجلا يف ىلوألا ىلص نمو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم
 بهذي وأ 0 اديعب ءاملا نوكي نأ الإ ، ةيناثلا ىلص مث ؤ أضوتف بهذ . هءوضو

 يف أضوت اذإ ةرخآلا يلصيو 0 تمت دقف اهتقو يف ىلوألا ىلص امنإ ناك نإف 0 هيلإ

 ؛ هريغ نمو . امهب دري نأ بحاف ، ةرخآلا تقو يف ىلوألا ىلص امنإ ناك نإو { اهتقو

 . ةيناثلا يلصيو تزاج دقو { اهلدب هيلع سيل : حبسملا نب دمحم لاق

 نأ هل ادب مث ، عمجلا ىون دقو 0 اهتقو يف ىلوألا ىلص نمو باتكلا نمو۔

 يفو ، اهيلصي نأ هل بحأو ، هيلع ضقن الف 3 اهرخاف اهتقو ىلإ ةرخآلا رخؤي

 5 يسن مث { اهتقو يف ىلوألا ىلص نإ كلذكو ، يلصي نأ الإ هل بحأ الو ةخسن
 . اهتقو ىلإ ةرخآلا رخأ ءاش نإ رايخلا هلف دعب ركذ مث { فرصناو عمج دق هنا نظو

 ىلص ناك نإ امأو . دعابتي ملو ث هنم ابيرق وأ هعضوم يف ناك اذإ { اهالص ءاش نإو

 . اهدري نأ بحاف " كلذ دعابت ىتح يسنو . اهتقو يف ىلوالا

۔ ١٧٠ ۔-



 ن وثالثلاو سداسلا بابل ١

 ةعمج وأ رفس ىف ةالص هيلع تضقتنا نميف

 بوبحم نب دمحم لاقف ةعمجلا ةالص امأو : ةلأسم ۔ رفعج نبا عماج نمو۔

 تقولا ى اعبرأ . ايقم ناك اذإ اهلدبأ ةعمجلا ةالص هيلع تضقتنا نم ۔ هللا همحر ۔

 تقولا تاف نإو ، هسفن ةالص اهالص تقولا يف ناك اذإ : هريغ لاقو ؛ هريغو

 اهلدبي ضعب لاق : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . ةعمجلا ةالص نيتعكر اهالص

 © باتكلا مأب أرقي ، نيتعكر مامالا ةالص اهالص اهتقو تاف اذإف 5 اعبرأ اهتقو يف

 رصقي يذلا ىلص اذإ كلذكو (عجر) مامالا يلصي ايك 3 اعيمج نيتعكرلا يف ةروسو
 تاف نإو ، هسفن ةالص اهلدبأ تقولا يف ملع نإف . هتالص تضقتنا مث متي ىذلا عم

 . اما:۔ ةخسن ۔ يفو اهنيعب ةالصلا كلت لدبأ تقولا

 تضقتناف { ةعمجلا مزلت ثيح ، ةعمجلا يلصي رفاسم نع لئسو : ةلأسم

 © اهدحو باتكلا مأ ةءارقب ارصق اهتقو يف اهلدبي هنإف ؟ ارصق مأ امامت اهلدبي ام هتالص

 © باتكلا ةحتاف ةءارقب مامالا ىلص ايك ، ةعمجلا ةالص ىلص تقولا تاف دق ناك نإو

 هيلع تضقتناف { ربانملا عضوم ريغ يف ةعامج ايهالص نإف { اعيمج نيتعكرلا يف ةروسو

 نمو . رفاسم اهتقو ريغ يفو { اهتقو يف ارصق اهلدبي هنإف © ارصق مأ © امامت اهلدبي ام
 رفاسملا كلذكو ء ةالصب سيل كلت نأل ؛ ارصق ةالصلا لدبي ليق دقو : لاق ؛ هريغ

 . تمت ةالصب سيل كلت نأل ؛ تقولا ريغو & تقولا يف امامت اهيلصي ميقملاو

۔ ١٧١_۔



 فيك { ةعمجلا ةالص هيلع تضقتنا نمعو { يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 © اعبرأ اهالص ةالصلا كلت تقو يف ناك نإف { نيتعكر وأ تاعكر عبرأ يلصي

 لاقو © اعبرأ يلصي ليق دقف © تاف دق تقولا ناك نإو 0 افالتخا اذه ي ملعن الو

 . زئاج كلذ لكو { انيلإ بحأ تاعكر عبراو نيتعكر يلصي : لاق نم

۔ ٢٧١۔-



 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ‘ الوق لاق وأ 6 العف اهنيب لعفو . نيتالصل ١ عمج رميف

 رصق مث . عمج وأ عمج مل . رصقلا ىون نمو
 اذإ امأ : لاقف { رفسلا عمج يف ةمتعلاو ءاشعلا نيب لفتني يذلا نع هتلأسو

 لفتنيف ةمتعلا ىلص اذإو ث امهنيب لفتني نأ هل هركيف ث ةمتعلاو ءاشعلا نيب عمجي ناك
 . رفسلاو رضحلا يف رتولا لبق ءاش ام

 © ماعط ىلإ يعد وا اناسنا ملك وأ هتباد ترفنف نيتالصلا عمج نمو : ةلأسم

 رهظلا ىلص نأ دعب نم اماعط ذخأ وأ { هبحاص مالك ىلإ وأ هتباد ذخأ ىلإ تفتلاف

 عمجو { اهالص هنيح نم نيتالصلا نم ةيناثلا يلصي نأ ىلإ لجعت نإف ، برغلا وأ

 اذه لاقف ز اهتقو ىلإ نيتالصلا نم ةرخؤملا رخأ كلذ ىف لوط ناو هللا ءاش نإ
 ١ . هيأرب مشاه

 اهنيب سيلف { نيتعكر امهنيب ىلصو 0 اعيمج رصعلاو رهظلا ىلص نمو : ةلأسم

 . هتالص تضم الهاج وأ ايسان لعف نإف ، عوكر عمج اذإ

 ملكت اهف هيلع سأب ال هنإف ، ىسوم نعف نيتالصلا عمج نمو : ةلأسم
 . نيتالصلا نيب

 مث ، رهظلا ىلصف عمجي نأ داراف ارفاسم ناك نم : ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم
 نأ الإ } اضقن هيلع ىرأ الو ، كلذ هركأ : لاق ةجاحل عضوملا كلذ نم ىحتتنا

۔ ٣٧١۔



 © دجسملا رخآ ىلإ ىحتنا مث ، رهظلا ىلصف دجسم يف ناك نإف { اديعب اناكم بهذي

 رصقي ناك نإو . ةمات هتالصو . هماقم نم ىحتنا اذإ ءاسأ دقف . رصعلا لصنف

 © رهظلا نم مامالا ملس اذإ رصعلا يلصي نأ هلف { ةالصلا متي مامإ عم لصف ةالصلا

 رصعلا ىلصف ، دجسملا رخا ىلإ هماقم نم ىحتنا نإف ، رصعلا اهيلإ ربجي نأ ىون اذإ

 . ىلإ بحأ ناك كلذ هماقم ي اهالص ولو { ةزئاج هتالصف

 3 مالكب عمجلا نيب قرفي ال : لاق اضعي نأ . هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 . اهمتي ىتح ةالص الو ةوطخ الو

 ملسو (نوكرشملا هرك ولو) ىلإ ىلوألا يف أرقف عمجلا رفاسملا ىلص اذإو : ةلأسم
 امتإ 5 هيلع ةداعإ الف {، ايسان ارارم كلذ لعف نم : نسحلا وبأ لاقو { زئاجف
 . نورخآ مزلي ملو { لدبلا موق بجواف ، كلذل ادمعتم عمجي ناك اذإ { اوفلتخا

 { هنم الهج ةرجا ا ةنس اهنيب ىلصو اعيح رصعلاو ةرجاهل ا ىلص نمو : ةلأسم

 ضعب يفو : دمحم وبأ لاق . ةرافك الو لدبلا هيلعف تقولا تافو . هنم ادمع وأ

 . زئاج هنأ دجوي راثآلا

 ف ةيناثلا يلصيف لزتعيو ، ناكم ف ةالص رفاسملا يلصي نأ سأب الو : ةلأسم

 سأب الف © ةرخآلا يلصي نأ لبق ملكت مث ىلوألا ىلص اذإو كلذ نم بيرق ناكم
 . هالص دارأ ثيح رتولاو كلذب

 قزخ هنا ملعي ملو { اقزخ هتلبق يف ىأر مث ، رهظلا ىلصف عمج نمو : ةلأسم

 نأ الإ ، لوقلا ضعب ىلع هل ناهي الف رصعلا ىلصو ث هنع لوحتف هريغ الو ، بارغ
 عطقي ال همادق هآر يذلاو ، رصعلا لدبيو تزاج دقف 0 اهتقو يف رهظلا نوكت
 . دسفت مل رصعلا ىلصو ىنعمل لوحت اذإ لوقلا ضعب ىلعو 0 هيلع

 نأ هل زوجي ال دمحم يبأ لوق ىلعف { امهنيب ملكتف عمجلا ىلص نمو : ةلأسم
 نإو ث هيلع ضقن الف ىنعمل ناك نا راثآلا ين اندجو ايفو 3 داعأ ملكت نإف { ملكتي
 . هريغ وأ كوكش بحاص ىلع فالتخالا يف دحاو باوجلاف كوكش بحاص ناك

۔ ٤٧١۔



 لعف نإو . هل هركيف نيتعكر عمجلا يتالص نيب ىلص نمو : ةلأسم

 . كلذ هرضي مل

 نيب عطقي الأ عمجي يذلل بحن يذلاو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 . ةلاهجب رثكأ وأ نيتعكر امهنيب عكر ولف اهريغ الو ، ةالص نم ءيشب نيتالصلا

 { هتباد ترعي نأ هل كلذكو ، هيلع ضقن الف ةغاس ردق دعق وأ & برش وأ لكأ وأ

 يلصي مث هب رماي وأ كلذ زارحا يف بهذت نأ ةنادا نم هريغ وأ هماعط ىلع فاخ وأ

 . كلذب ساب الف عضوم يف ىلوألا ىلص نإو 3 ةيناثلا
 عمجي نات اذإ رفاسملا نعو ۔ عماجلا يف يتلا ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 © هل تضرع جئاوح نم ليلق وأ ريثك مالكب ملكت مث { ايهنم ىلوألا ىلصف نيتالصلا
 يف وأ { ةالصلا رمأ نم مالكلا ناك نإف ؟ ال مأ هتالص هل متت ةرخآلا ىلصف ماق مث
 | ركنم نع يهن وأ فورعمب رمأ نم وأ ، هلام نم هعايض وأ هتوف فاخي ءيش

 لاح ىلإ ، اهركذ وأ ةالصلا رمأ نع لغتشي ىتح كلذ لواطتي مل ام & ساب الف

 رصقلاو ، كلذ كرت ىون ام ةمات هتالصف هلك اذه دعب ىلص نإف ث اهل كرتلا

 بحن مل } كلذ لواطتل اهتقو ىلإ ةرخآلا كرتي نأ ىلعو رصقلا ىون اذإف 3 ةالصلل
 ىنعم ريغل مالكلا كلذ ناك نإو ، عمجلا ىلإ دوعي الو ، اذه ىلع عمجي نأ هل

 3 اذه ىلع اعمج يلصي الأ هل بحاف ثبع وه امإو 0 ةعفانمل الو ىنعم الو .3 همزلي

 ىلصو دجسملا يف ايهنم ىلوألا ىلص نإ تيأرأ : تلقو . اهتقو ىلإ ةالصلا كرتيو
 © ىنعمل ناك اذإ ، كلذب ساب الف ؟ ال مأ اذه ىلع هتالص متتا ، ةرجحلا يف ةرخآلا

 . هيلع ةداعإ الف لعف ناك نإف . كلذ هل بحن الف ىنعم ريغل دارأ ةلعل امأو
 دعب ، عمجلا نع هتين لوحف عمجي نأ هتينبو { هتالص يف مرحأ نمو : ةلأسم

 يف وهو } عمجلا نع هتين لوح نإو © عمجي نأ هل زوجي الف هتالص ضعب ىلص نأ
 زوجي الو © ةينلا هذه يف عفتني الف ةالصلا يف وهو عمجلا هتين لوح عجر مث 5 ةالصلا

 . عمجي نأ هل

 . ىلوألا تقو ىف ، ةرخآلا ىلإ ىلوألا رخ ؤي نأ عمجلا يف ىون نمو : ةلأسم

 . هل زئاج كلذف ، ىلوألا تقو يف ىلوألا ىلإ ةرخآلا رج دارأو { ةينلا لوح عجر مث

۔ ١٧٥ ۔





 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 (رفعج نبا) عماج نم ضيرملا ةالص ي

 مل اذإف ، اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو { هل نكمأ ايك يلصي نأ هل ضيرملاو

 ىلا لصي ناك نإف { ادعاق ىلص { هتلع هب دتشت امم كلذ ناكو ث امئاق يلصي نأ ردقي

 نوكيو . ءىموي هنإف الإو ، ادعاق ىلص اذإ دجسي نأ ليق دقف { هيلع يلصي ىلصملا

 ىلص ادعاق ةالصلا اضيأ هنكمي مل نإو ، عوكرلل هئاميإ نم ضفخأ دوجسلل هؤاما
 { اهنم ءوضولا هيلع دتشي ةلع وأ ، فعضلا دح لإ راص اذإو © عىمويو مئان وهو

 ىلع ردقي الو ، ةالصلا ظفحي الدح ىلإ راص نإو 0 امامت يلصيو نيتالصلا عمجي هنإف

 سمخ ةالص لكل اضيأ ربكي هنإف © اهعطقي ام ضعبب هيلع عطقنت نأ فاخي ىتح اهمامت

 ناك اذإو ، كلذ هنكمأ اذإ ىلص اذإ ةلبقلا لبقتسيو ريبكتلا عمجي نأ هلو ، تاريبكت

 © تاريبكت سمخ رتولل ربكيو © هعبتاف كلذب ملكت هعبتي دحاوب الإ ةالصلا هنكمي ال
 لاق . هنع ربكي نأ هيلع سيلف ريبكتلا ظفحي مل نإو { اضيأ ريبكتلا عمجي نأ هلو

 . ملعأ هللاو ريبكتلا لعفي مل اذإ كلذو ۔ هللا همحر دمحأ نب نسحلا يلع وبأ

 © لزني نأ هيلع لقليف لمحملا يف نوكي ضيرملا يف { مشاه نعو : ةلأسم

 هللا نيد نإف لمحملا ىلع ءىموي : لاقف؟ ةقشم يف ردق لوزنلا هسفن ىلع لمح نإف

 ثيح ردقي مل نإ : لاق ؟ ةلبقلا لبقتسي نأ هيلع قشي شارف ىلع هنإف : تلق . رسي
 ربكيو مميتي : لاق ؟كسمتسي ال نوطبم : هل ليق . هللا هجو مثف ههجو ناك
 نأ الإ } يلصيو مميتي : لاق ، كسمتسي ال نوطبم يف مشاه نع دجويو ث اسمخ

۔ ٧٧١۔



 . اسمخ ربكي هنإف © ةالصلا متت ىتح كسمتسي ال نوكي

 مميتي : لاق ؟ كسمتسي ال نوطبم : هل ليق مشاه نع دجويو : ةلأسم

 هيلع عطق ولو السرتسم ناك ولو ، هنكمأ نإ يلصيو مميتي ليق دقو : لاق } يلصيو
 يف يلصي الو ، اهيف بصني هبخ رفحيو ادعاق يلصيو { رذع كلذ نأل ؛ كلذ
 حورجلاو لوبلا هب لسرتسملاو } ةضاحتسملا ةلزنمب وهو ، ىلصم الو ؛ دجسم

 ناك نإو ، ملعأ هللاو انيلإ بحأ رخآلا لوقلا اذهو ز اذه ليق دقو { ةلسرتسلل

 يتلا ةراهطلاب ةالصلا ىد ؤي نإ لوقي هنأكف 5 ةراهطلا لاوزل ةجح هل لوالا لوقلا
 كلذو ث ةراهطلا ضرف لاوز هفوخب ضرفلا ضعب لاوزلو 0 ةالصلا اهيف هنكمي

 . عطقني الو هنم هل جرحم ال لسرتسم

 لوحتلا هب دتشاف ، وه رهاط ريغ شارف ىلع ضيرملا ناك نإ ليق دقو : ةلأسم
 . هيلع وه ايك ىلص هنع

 ناك ؛ هشارف ىلع ىلص هشارف نع لوحتي نأ ضيرملا ردقي مل اذإو : ةلأسم
 يلصي ال هنأ ليق دقف هشارف نع لوحتي نأ ردق اذإو { رهاط ريغ وأ ارهاط شارفلا
 . ارهاط نوكي ىتح هيلع

 © هنيعب ولو ، هتالص لقع ام ءىموي ضيرملا لازي ال : مشاه لاقو : ةلأسم

 ملو . ءاميالا لقعي مل اذإ يلصملا نأ تفرع دقو : هريغ لاق . ربك اهقلعي مل اذإف
 هنكمأ نإ © هسفن يف ةالصلا ردقي هنإف ، كلذ ريغ نم وأ © لاقتعا نم ريبكتلا هنكمي
 . كلذ يف رظنتف ملعأ هللاو ، كلذ

 نا : هل ليق & ضيرملا ةالص نع لأسو ۔ نسحلا يبأ عماج نمو۔ : ةلأسم
 { امئاق ىلص امئاق يلصي نأ ردق ث هل نكمأ ايك يلصي ثيدحلا ضعب يف ضي رملا ةالص

 مل نإو ء دجس دجسملاو ىلصملا ىلإ لصي نأ ردق نإو { ادعاق ىلص ردقي مل نإو
 نوكيو ، عوكرلاو دوجسلل اموأ دجسي ردقي مل نإو & هشارف ىلع ىلص ردقي
 { امئان هبنج ىلع ىلص ادعاق يلصي نأ ردقي مل نإو ، هعوكر نم ضفخا هدوجس

۔ ١٧٨ ۔-



 نوكتو . هافق ىلع ايقلتسم ىلص هبنج ىلع ردقي مل نإو ث ةلبقلا ههجوب لبقتساو

 مل نإف ، كلذك ىلص ءىمويو أرقي نأ ردق نإو ، ههجوب لبقيو ةلبقلا وحن هيلجر
 مل نإو © هعبتي وهو ربكم هل ربك ربكي ردقي مل نإو ى تاريبكت سمخ هل ربك ردقي

 . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف { ردقي ملو مهفي

 بوثب ىقوتي هنإف ، يرقي ال نطبلا لسرتسم ضيرملا ناك اذإو & باتكلا نمو
 مل نإو ‘ ادعاق ىلصي ائاق كلذ هنكمي مل نإف . يلصي مث . اهب اهيلصي يتلا { هبايثل

 . ادعاق اهيلع ىلصو 0 اهيلع يجاشيو ةرفح رفح الإو .© هنكمي

 ةبادلا ىلع وه ايك ىلص ةبادلا ىلع وهو لوزنلا ردقي مل اذإ ضيرمللو : ةلأسم
 . ههجو ناك ثيحف ةلبقلا لبقتسي نأ ضيرملا ىلع قش نإف 0 رذعلل

 ريغ ىلع وهو 0 هيلع ظفح وأ هنقلف ىفوتي يذلا ضيرملا رضح نمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو { اسأب هيف نإ لوقأ ايف ،ءوضو

 مل اذإف هتالص لقع ام . ءعىموي ضيرملا لازي ال : مشاه لاقو : ةلأسم

 . ربك لقعي

 9 ءىموي هنإف اهظفح ايف ، ربكي هتالص ضيرملا ظفحي مل اذإو : ةلأسم
 . هربغ عطتسي مل وأ © كلذ عاطتسا نإ هرظنب ءىموي ليقو © هبنج ىلع ولو

 مل وأ امئاق ردقي مل نإف { هنكما ايك لصيلف اعجو هسأر يف دجو نمو : ةلأسم
 . أموأو ادعاق ىلص دجسي ردقي

 ئنأ هيف ناك نإف { هيلا رطضا اذإ © طاطرفلا ىلع يلصي ضيرملاو : ةلأسم

 يذلا سلحلا يهو ، ةعدربلا طاطرفلاو رطضي نأ الإ ، هيلع يلصيالف

 . لجرلا تحت
 . ءاميإ هسأرب ءىمويلو ادعاق لصيلف ةلع هتباصأ زرمو : ةلأسم

 مل ن ا و ؤ هتقاط سح ىلع يلصي رصي رملاو ۔ دمح يب أ عماج نمو - : ةلأسم

۔ _١٧٩



 . هشارف ىلص ةالصلا ىلإ لوزنلا ىلع ضيرملا ردقي
 مث رهظلا يلصي نأ هيلع لقثي ضيرملا نعو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 3 معن : لاق ؟ عمجي نأ هل له ، هيلع لقثيف عجوم هنا ريغ ردق ىلص نإف { رصعلا

 هيف وه ام كلذ نع هلغشي رفاسملا نإ : لاق ؟ رخ ؤيو مدقي رفاسملا عمجي ايك : تلف

 نأالإ ، ايهعمجيف ةرخآلا لوأو ةالصلا تقو رخآ رظنيف ضيرملا امأو ، كلذ هلف

 . سأب الف رخاتف لغتشاو ، كلذ ةفاح مدقت نإف هنع اهيف لغشي تارات هينعي نوكي

 ىتح هكسمي لجر ناكو ث ةلع هبو ىلص لجر ۔ خايشالا باتك نم ۔ : ةلأسم

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . زئاج هنإف هتالص ىضق

 © دوعقلاو مايقلا ىلع ردقي يذلا يف ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 عوكرلل ءىموي اناق يلصي : ليق دق هنا ؛ يعم دوجسلاو عوكرلا ىلع ردقي الو

 اذإ هنا يدنع ايف : لاق نم لاقو . تايحتلل دعقيو ، ادعاق دوجسلل ءىمويو 0 امئاق

 . ءاممالاب ادعاق ىلص دوجسلاو عوكرلا ضرف هنع طحنا

 يف وأ ، ىلصم ف أموأ ول هنا {. ءاميالاب ىلصي ىذلا ىف تفرعو : ةلأسم

 يفو ، دجسي ىلصملاو دجسملا يف هنأ تفرع هتالص تمت ادعاق يلصي وهو { دجسم

 . ملعأ هللاو ، ءىموي اهريغ

 يذلا يف لاق هنا { يناسرخلا مشاه يبأ نع ةبوثم زب دايز انربخأ : ةلأسم

 . كرحتي ال دسجلاو ، دوجسلاو عوكرلل هسأرب ءىموي امنإ ، ىموي

 هنكمي مل اذإ يلصملا نع لئسو & بسحأ ايف ، ديعس يبأ نع : ةلأسم
 نوكت فيك ىنعمب و & دوجسلل ءىموي و © دوعقلاو مايقلاو عوكرلا هنكماو ؤ دوجسلا

 © عوكرلا دعب امئاق دوجسلل ءىمويو عكري هنا ليق دق هنا يدنع : لاق ؟ هتالص

 تلق 3 ادعاق دوجسلل ءىموي دعقيو عكري هنإ : ليقو د ادعاق تايحتلا أرقي دعقي و

 له © عوكرلاو ةءارقلل مايقلا ىلع ردقو ، دوجسلا ىلع ردقي مل اذإ هنا ليق لهف : هل
 يلصي هنا ليق لهف : تلق . كلذ ليق دق هنأ ؛ يعم : لاق { ادعاق يلصي نأ هل

۔ _ ١٨٠



 دوعق هيلع نوكي الو { كل تفصو ام ىلع ناك اذإ همايق يف تايحتلا أرقيو 0 امئاق
 هيلغ : لاق نم لاقو . كلذ هل نا ليق دق هنا ؛ يعم : لاق . تايحتلا
 . تايحتلل دوعقلا

 ىلع ردقي ملو { دوعقلاو مايقلا ىلع ردق اذإ يلصملا يف : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 يلصيو . ادعاق دوجسلل ءىموي دعقيو امئاق عوكرلل ءىموي هنأ ، دوجسلاو عوكرلا

 عوكرلاو مايقلا ىلع ردق نإف امئاق يلصي : لاق نم لاقو ؤ لوقلا ضعب يف كلذ ىلع
 نأ دعبي الو ، دوجسلل ءىموي دعقيو امئاق يلصي هنأ دوجسلا ىلع ردقي ملو دوعقلاو

 . هلوق ىنعم ىلع اذهو ادعاق يلصي هنا : لاق يذلا لوقلا هقحلي

 مايقلاب اهيلع ردق نمف {، لاح لك ىلع ةالصلاب مايقلا نم دب الو : ةلأسم

 مميتلا هيلعف { ءاملا زجعأو مالاب اهيلع ردق نمو & كلذ هيلعف { ءوضولاو
 ربك ةالصلا ظفح نع زجع نإو 5 ةالصلا هيلعف { هلك كلذ زجعأ نمو ث ةالصلاو

 3 اهنم ءيشب وأ اهدودحب مايقلاو { اهدوجسو اهعوكرب اهظفح زجعأ اذإ ةالصلل

 ردقي مل ولو ، كلذ ىلع ردق اذإ اهاونو ، هسفن ىف اهردق ولو { اهكرت يف هل رذع الو

 . كلذ مهفاف ى مالكلا ىلع

 © رصعلا تقو يف ، رصعلا لبق ناتعكرلا امأو ، يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 © كلذ لعف ءايلعلا نم ادحأ رأ ملو كلذ لعف نم لضفأ اندنع كلذ كرتف

 رصعلل دك ؤي نذ ؤي نم 0 ءايلعلا نم تيأر نم تيأر دقو & كلذ لعف نم اوئطخي ملو

 . اه عكري الو

 نع لوحتلا ىلع ردقي ال يذلا ضيرملا نع هللادبع ابأ تلأسو : ةلأسم
 نأ سأب ال هنأ ىرأ تنك دق : لاق ؟ رهاط ريغ وهو ، هشارف ىلع يلصي له ث هشارف

 8 بتكلا ضعب يف تيأر لاق وأ ، ينغلب ىتح ريشب نع ينغلب ءيشل هيلع يلصي

 سيل ناك اذإ هيلع يلصي ال : لاق هنا أ بوبحم يدلاو نع ةرفص وبأ لاق : لاق وا

 : لاق ؟ ريرس ىلع ناك نإو { هيلع يلصي ارهاط شارفلا ناك اذإف : تلق . رهاطب

 نم هيلع ىلص ، شارفلا نع لوحتي نأ ضيرملا ردقي مل اذإ : هريغ لاق 3 معن

_١٨١۔



 . كلذ همزلا ارهاط اب وث هيلع لعجي نأ ردق نإو ، ةرورضلا

 هشارف رع لوحتلا ضي رملا نكمي مل اذإف ۔ نسحلا يبأ عماج زمو ۔ : ةلأسم

 ىلصو ئ هلاحب كرت هيلع دتشا كرح اذإ و ‘ رهاط ريغ ناك نإو ‘ هيلع لص

 نإو © هب لص © هتلع زرم جرحي ردقي ملو 6 رهاط ريغ هبوث ناك نإو ‘ ءاميالاب

 . هلاح ىلع ىلص ارهاط ابوث هيلع حرط

 ريغ شارف ىلع ضيرملا ناك نإ : ليقو ۔ ءايضلا باتك نمو ۔ : ةلاسم

 ربحغ ناك اذإ هيلع يلصي ال : ليقو 6 هيلع ىلص هزع لوحتلا هب دتشاو 6 رهاط

 ىرن الف ارارطضا رهاط ريغ شارف ىلع ىلص نإ ث هنا يلع نب ىسوم نعو 0 رهاط

 . اضقن هيلع

 ىنأ اهيف ناك نإف ، اهيلإ رطضا اذإ ، ةعدربلا ىلع يلصي ضيرملاو : ةلأسم
 . رطضي نا الإ . اهيلع يلصي الف

 . هشارف ىلع ىلص ةالصلا ىلإ لوزنلا ىلع ضيرملا ردقي مل نإو : ةلاسم

 ناك نإ هب يلصي الف ، ريرح وأ زق بوث ضيرملا ىلع ناك اذإو : ةلاسم
 ؛ اضيأ زوبجي الف ، هب سفعتم وهو 7 هريغ اسبال ناك نإو ث هل اسبال هب افسكتم
 . هل سبال وهو ، يلصي زئاجف ةرورض لاح يف نوكي نأ الإ

 ىلص هنع هجرخي نأ ردقي ملو ، رهاط ريغ ضيرملا بوث ناك اذإو : ةلأسم
 . هلاح ىلع ىلص رهاط بوث هيلع حرط نإو 3 هب

 ريبكتلاو ةءارقلاب ةالصلا ىلع ردقي ناك اذإ ضيرملاف : هل ليق : ةلأسم
 : لوقي اضعب نا ؛ يعم : لاق ؟ ريبكتلا هل زوجي له .© هيلع قشي هنا الإ 5} ءاميالاب

 ه ردقي ال نأ الإ زوجي ال : ليقو ، رسي هللا نيد نأل { هيلع قش اذإ { ريبكتلا هيزبي
 املأ كلذ همل ؤي نأ اهيف ٠ يصعمنف 0 رذعلا اهيف هل يتلا ةقشملا نأ يدنع جرخيو

 ، ةرضملا هنم فاخي وأ هيف وه ام ىنعم نع هلمتحا ولو هلغشيو 3 هلمتحي ال

 لاح نم كلذ يف لقثي يذلا ضيرملا لاوحأ عيمج يفاذهف : تلق . كلذ لمتحا ولو

۔ ٢٨١۔-



 نم كلذ ريغ يفو ز عمجلا ىلإ اهتقو ىف ةالصلا لاح وأ ى مميتلا ىلإ ءاملاب ءوضولا

 ىلع ردقي ال ناك اذإ ضيرملاف : هل تلق ؤ كلذك هنا ؛ يعم : لاق . هلاوحأ عيمج

 ردقي مل اذإ دنسي نأ هيلع له 0 دنسي نأ الإ ، هسفنب ادنتسم الو 0 ادعاق ةالصلا

 : لاق ضعبف . كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعم : لاق . امئان يلصي نأ هل ناك هسفنب

 ىلع هناعأ نمل ةناعتسالا هيلع ىري ضعبو © هسفنب لمعلاو ث هتوق الإ هيلع ىرن ال

 مل اذإف : هل تلق . اذه لثم دارأ هلعل { لبق نم اهب صوصخملا نم مزاوللا نم ءيش

 دجو اذإ ادعاق يلصيو ث دنتسي نأ هيلع له . دنتسي نأ الإ ، ادعاق يلصي ردقي

 كلذ يف ملعأ الو & كلذ هيلع نا ؛ يعم : لاق . هسفنب دنتسي نأ ردقو دنسلا

 نا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ بلطي نأ الإ 5 ءاملا ىلع ردقي مل اذإف : هل ليق 5 افالتخا

 هنال افالتخا هيف ملعأ الو ، بلطلا ينعأ © ةضيرف هيلع وهو . ءاملا بلطي نأ هيلع

 . ءاملا لثم مميتلل بارتلا بلطي نأ هيلع كلذكو . ةضيرف

 فعضي نأ وه ادعاق ةالصلا هيف ضيرملل زوجي يذلا ضرملا دحو : ةلأسم

 كلذ نع زجع اذإف « دجسيو عكريو ؤ هسفنب موقي نأ ردقي الو 0 مايقلا نع

 . ادعاق ىلص

 © ضرملا يف عمجلا دح نم ركذ ام اذإ ام ، يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 © نيتالصلا عمج ، ءوضولا ظفح ىلع ردقي ملو ، ةكرحلا هيلع تلقثا اذإ : ليق دقف

 لمحي نأ هيلع سيلف { هسفنب ملعأ وهو ، دوجسلا ىلع ردقي مل اذإف 5، ءامإالا امأو
 . ردقي ال ام هسفن ىلع

 هبنج ىلع ىلص نم . ةالصلا يف انباحصأ لوق ى جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 مل ناف ، رسيألا هبنج ىلعف نميألا هبنج ىلع عطتسي مل ناف { ةلبقلل البقتسم نميالا
 ةلبقلا يلي امم هالجر نوكتو . هافق ىلع ايقلتسم ىلص ث رسيالا هبنج ىلع عطتسي
 ايف عطتسي مل نإو ؛ كلذ لعف ةلبقلا لبقتسي ىتح هسأر عفري نأ ردق ناو . البقتسم

 ىلعو ًايقلتسم هافق ىلع ىلص ءاش نا ري هنا : لوقلا ضعب يف نأ بسحأو { هنكمأ

 « مهب ونج ىلعو ًادوعقو امايق هلا نو ركذي نيذلا » : لجو زع هلوق يف حصأ هبنج

۔ ١٨٣ ۔



 ىلع هبنج ىلع ًايقلتسم مئانلا نإ : لوقلا ىنعم يف جرخي دقو © ةالصلا ىنعم ين اذهف

 مان ولو ، هبنج عضي ىتح ءوضولا عضوم يف ةلي يبنلا لوقل ؛ ليواتلا ىنعم ين لاح

 . هبنج عضو دق ناك ايقلتسم

 ، ضيرملا ةالص يف انباحصأ لوقي : ةقبنح وبا لاق باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 © هريغ نمو : ةلبقلل البقتسم هافق ىلع ًايقلتسم ىلص دوعقلاو مايقلا نع زجع اذا

 نم لاقف دعقيو موقي ردقيو ، دجسي الو عكري نأ ردقي الو يلصي نمع هتلأسو
 ءيمويو امئاق يلصي لب : لاق نم لاقو © ادعاق ىلصو دعق ضرف هنع لاز اذا : لاق

 ىتح 7 ًادعاق تايحتلا أرقيو دعاق وهو ، دوجسلل ءيمويف دعقيو 5 أايئاق عوكرلل

 . نسح لوق وهو : لاق هتالص متت

 ىلا ةاصح عفرإ : هل لاقف لجر هاتفاف ادعاق يلصي ناك نمو : ةلأسم

 ةقث يتفملا ناك ءاوسو ث ةرافك الو 5 الدب هيلع رن ملف لعفف اهيلع دجسأو & كتهبج

 . تفم وهو 0 ةقث ريغوأ

 دجسي نأ عاطتسا نم » : ةلي هللا لوسر لاق : لاق رمع نبأ نعو : ةلأسم

 . « ءىمويلو ائيش ههجو ىلا نعفري الف دجسي نأ عطتسي مل نمو ، دجسيلف

 . هسأرب دوجسلاو عوكرلل ءيموي ضيرملا نأ ليقو : ةلأسم

 . ءاش فيك سلج . ًادعاق لجرلا ىلص اذا لاق ميهاربا نع دامح : ةلاسم

 يف لعفي نأ رم ؤي ايك دوعقلا هنكمأ نإ : هريغ لاق : دسأ لوقو ةفينح يبأ لوق وهو

 . اندنع هلو { هيلع كلذ ناك مايقلا . . هتالص

 باتك نمو ههجو ىلا عفري ءيش ىلع . . ضيرملا ةالص دوجس ركذ : ةلأسم
 هيزججت ال & دوجسلاو عوكرلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا

 نأ ايهدحأ ث نالوق اهيفف دوجسلا نع زجع ناف ، دجسيو عكري نأ الإ ةالصلا

 نبا نع لوقلا اذه يور .© هيلع دجسي ههجو ىلا ائيش عفري الو { ءاميا ءيموي

 حابر يبأ نب ءاطع لاقو كلام نب سناو هللا دبع نب رباجو رمع نباو دوعسم

۔ ١٨٤



 هتهبج ىلا عفري ال : سنا نب كلام لاقو ؛ ءاميا هسأرب . . عيموي يروثلا نايفسو

 هيلع دجسيو ائيش هتهبج لا عفر ناو © يلا بحأ ءاميالا روث وبأ لاقو 7 ائيش

 اذه ؤ ائيش ههجو لا عفري الو 5 اهيلع دجسيو دجسي مهضعب . صخرو 2 ءازجأ
 . يعفاشلا لوق

 ةداسولا ىلع دوجسلا يف ةعجرلا ، ةملس مأو ك سابع نبا نع يورو

 كلام نب سنأ ناكو 3 روث يبأ لوق نم وحنب : لبنح نب دمحأ لاقو ، دجسملا وأ
 يلا بحأ وه لاقو 5 ةقفرملا ىلع دوجسلا دمحأ راتخاو ث هقفرم ىلع دجس ىكتشا اذا

 . ىأرلا باحصأ دنع دوجسلا ءىزبيو هيوهار نب قاحسا لاق كلذكو ث ءاميالا نم

 ءيموي هنأ رذعلا دعاق ىلصملا ين انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 هناف ، ىلصم وأ ، دجسم ىف يلصي نأ الا ، دوجسلا هنكمأ ولو ىلص ام ثيح ءاميا

 { دوجسلا هيلع هل زوجي ام ىلع ىلصم وأ دجسم ريغ يف دجسي : لاق نم لاقو دجسي

 دجسيو ، شارف وأ ةداسو نم هل عفري وأ ، هسفن ىلا هعفري مل اذا ضرألا تتبنا اممو

 ريغ ىلع هلعل تتبنأ ام ىلعف هنكمي مل نإف ضرألا تتبنا ام ىلع مئاقلا يلصملا دوجسك
 هنكمي ال وأ هليوحت نكمي ال نا رذعلا نمو ز رذعلا يف كلذ توبثل رذع هنأل ، ضرألا

 نا يدنعو ث ةالصلا يف هيلع دوجسلا توبثو © هيلع ةالصلا توبثل هنع لوحتلا

 مايقلا ضرف توبلك دوجسلا ضرف توبث ىنعمب ماكحألا ىنعم يف حصأ لوقلا اذه
 . رذعب الا ضئارفلا نم عيش لوزي ال ايك ، رذعل الا لوزي الو & دوعقلاو

 هنيعب وأ هسأرب ولو عوكرلل اموأ عكري نأ عطتسي مل اذاو _ باتكلا ۔ نمو

 نم هنكمأ ام ضرألا ىلع عضيلف ، دوجسلا عطتسي مل اذاف ، هنكمأ نإ دجسيو

 ةعبسلا هذه نم هنكمأ ام ىأو { ةهبجلاو نيمدقلاو نيتبكرلاو نيفكلا ةعبسلا هدجاسم

 . كلذ هيلع نكي مل هنكمي مل ناو } هعضو ضرألا ىلع عضي نا

 هنأ بسحف 5 ادعاق لجرلا ىلص اذا : بوبحم نب دمحم لاق رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 دنع هيتبكر ىلع اهعضيو { هيذخف ىلع عوكرلا دنع هعباصأو © هيفك عضي لاق

 هيدي عضي هنأ دجوي دقو : هريغ لاق . يلا بحأ بوبحم نب دمحم لوقو ث عوكرلا

۔ _ ١٨٥



 لاق . دوجسلا دنع هيقاس ىلعو دوجسلا دنع هيقاس ىلعو عوكرلا دنع هيتبكر ىلع
 . هيذخف ىلع عوكرلل عضي : لاق نم لاقف ءاميالاب امئاق ىلص اذا يعم اذه : هريغ

 ضعب نمو © هريغ نمو 0 هيقاس ىلع دوجسلل : لاق نم لاقو هيتبكر ىلع دوجسللو
 ضرألا ىلع وأ © هيلجر ىلع دوجسلا ىلا هيدي عضي هنأ ًادعاق ىلص اذا هنأ راثآلا

 دوع الو ، ةداسو ىلع ضيرملا دجسي الو : نسحلا يبا عماج نمو : هشارف ىلع وأ

 . شارف الو

۔- ١٨٦ ۔-



 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 انان وأ ادعاق هتالص متأف ةلع دجوف امئاق ىلصي ناك نميف

 ائاق هتالص متأف ةحص دجو مث امئان يلصي ناك وأ

 ةحص دجو مث ريبكتلاب ىلص نم كلذكو

 كلذ هبشأ امو ةوق ةخسن ىف و

 ةلع دجو مث 3 امئاق نيتعكر ىلص لجر نعو 3 ميهاربإ يبأ نع بسحأ
 : تلق . هل زئاج هنا ميهاربإ وبأ هنأ بسحأ : خيشلا لاق . هتالص متأف سلجف

 ؟ هتلع نم افخ دجو مث ، ةعكر ىلصف سلجف ةلع دجو مث 3 امئاق نيتعكر ىلص نإف

 ةلع تناك نإ كلذكو { مايقلاب ةالصلا ءىدتبي نأ هيلعو ، هتالص تضقتنا : لاق

 ةالصلا ءىدتبي : لاق © افخ دجو مث ، دعاق وهو ةالصلا أدتباف مايقلا ىلع ردقي ملف

 تضقتنا مث ادعاق وأ امئان ىلص نإ كلذكو © دعاق وهو ىلص ناك ام لمهي و ث مايقلاب

 زوجي نم دح يف ناك نإ كلذكو 0 مايقلاب اهلدبي هنإف { هتلع نم افخ دجوو . هتالص

 وأ ادساف هبوث ناك وأ ، ءوضو ريغ ىلع ناك هنا ملع ربك نأ دعب نمف ث ربكي نأ هل

 ردقي ام ىلع ةالصلا لدبيلف هتلع نم افخ ىأرو ث ةالصلا هب زوبت ال امم كلذ هابشا
 ةضقتنم كلت هتالص نا ملع مث 5 ةنيفس يف ىلص نإ كلذكو 3 امئان وأ ادعاق وأ ايئاق
 . ارصق وأ امامت ىلص ام ىلع مايقلاب اهلدبيلف { ربلا ىلا جرخ نأ دعب

 هتالص متا © افعض دجو مث امئاق ىلص نمو۔ رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

۔ _١٨٧



 هنإف مايقلا ىلع ةوق دجو مث © ادعاق وأ امئان ىلص نمو ، ساب الف 0 امئان وأ ادعاق

 دجو مث 5 ريبكتلاب وأ مئان وهو نيتالصلا ىدحإ ىلص نإ كلذكو { ةالصلا فناتسي

 . اه نكمأ ام ىلع ةيناثلا يلصيو ، ىلص ام ىلع اهالص يتلا هتالص تمت دقف افخ

 . ىلوألا دح يف ناك نإ اهتقو ىلإ اهرخ ؤي و

 متاف افعض دجو مث 0 امئاق ىلص نمو ۔ ناطحق يبأ باتك نم۔ : ةلأسم

 © مايقلا ىلع ةوق دجو مث ادعاق وأ امئان ىلص نمو 5 سأب الف 5} امئان وأ ادعاق هتالص

 ىتح امئاق اهأدتبا نإ ةالصلا هذه توف فاخ نإف ؛ هريغ نعو 5 ةالصلا فناتسي هنإف

 . امئاق اهلدبي لاق اهتقو توف لبق نم ىلص امئان هيلع يقب ناك ام متأ اذإو { اهلمكي

 . اهتقو تاف ىتح اهلمكي مل نإ هيلع ساب الو

 هنإف ةوق دجو نإف { ادعاق ىلص امئاق يلصي ردقي مل اذإ ضيرملاو : ةلأسم

 . هتالص ىلع ىنبيو ، دعق افعض دجو مث امئاق ىلص نإو 5 ةالصلا ءىدتبي

۔ ٨٨١۔



 نوعب ر ألا بابل

 عمجلاو ريبكتلاب ضيرملا ةالص يف

 فاخي ىتح اهمامت ىلع ردقي الو { ةالصلا ظفحي ال دح ىلإ ضيرملا راص اذإو
 هلو ، تاريبكت سمح ةالص لكل اضيأ ربكي هنإف { اهعطقي ام ضعبب هيلع عطقنت نأ

 هنكمت ال ناك نإف ، كلذ هنكمأ اذإ ، ىلص اذإ ةلبقلا لبقتسيلو ريبكتلاب عمجي نأ

 مل نإف ، تاريبكت سمخ رتولل ربكيو © هعبتاو كلذب ملكت هعبتي دحاوب الإ ةالصلا
 . كلذ هنكمأ نإ ىلص اذإ ةلبقلا لبقتسيو هل ربكي نأ هيلع سيلف ز اضيأ ريبكتلا ظفحي

 . افخ دجو مث { ريبكتلاب وأ مئان وهو © نيتالصلا ىدحإ ىلص نمو : ةلأسم

 هل نكمأ ام ىلع ةيناثلا يلصيو ، ىلص ام ىلع اهالص يتلا هتالص تمت دقف
 ۔ هلعل هنأل ؛ كلذ ليق دق : هربغ لاق . ىلوألا دح ىف ناك نإ اهتقو ىلإ اهرخ ؤي وأ

 . نيتالصلا عمج دق نوكي

 ةأرما نم ربكم هل ربكي نأ ريبكتلاب ملكتي ردقي ال نل بحتسيو : ةلأسم
 . هل ربكي الف اضيأ مهفي مل نإف 5 هبلقب عبتي وأ ردق نإ هناسلب عبتي وهو ، لجر وأ

 مميتي : لاق ؟ كسمتسي ال نوطبم هل ليق مشاه نع دجويو : ةلأسم

 نمو . اسمخ ربكي هنإف 0 ةالصلا متي ىتح كسمتسي ال نوكي نأ الإ ۔ يلصيو

 ١ كلذ هيلع عطق ولو ، السرتسم ناك ولو ، يلصيو مميتي ليق دقو : لاق ؛ هريغ
 دجسم يف يلصي الو { اهيف بصني ةبخ رفحيو { ادعاق يلصيو ن يدنع كلذ نال

- ١٨٩ _



 . ةلسرتسلملا حو رحلاو لوبلا هب لسرتسلملاو © ةضاحتسملا ةلزنمب وهو 0 ىلصم الو

 . هينيعب ولو ، هتالص لقع ام ءىموي ضيرملا لازي ال : مشاه لاقو : ةلاسم

 ف ةالصلا ردق . ريبكتلا الو ءاميالا هنكمي مل اذإف ؛ هريغ نمو . ربك اهلقعي مل اذإف

 . ملعأ هللاو {. كلذ هنكمأ نإ هسفن

 ةريبكت امأو ث هيجوت هيلع سيل ث ريبكتلاب يلصملا نا انفرع يذلاو : ةلأسم

 ةريبكتو اسمخ ةالصلا ربكي : لاق نم لاقف { افالتخا كلذ ين انفرع دقف مارحالا

 ربكي امتإو ، مارحإ هيلع سيل : لاق نم لاقو ، تاريبكت تس كلذف مارحإلا

 . هاندجو ام بسح ىلع نيملسملا ءاهقف لوق نم كلذ لكو 0 انفرع اذكه 0 اسمخ

 . هللا ءاش نإ لمعن هبو ، اسمخ ربكي هنأ انظفح كلذكو ، لوقلا رثكأ اندجوو

 ابنج ةالصلا ريبكت هنقليو ضيرملل ربكي نأ زوجي لهف : تلق : ةلأسم

 { ةالصلا ىلع ردقي ناك اذإ ضيرملاف : هل ليق . يدنع اذكه : لاق ؟اضئاح وأ

 ؛ يعم : لاق ؟ ريبكتلا هل زوب له ث هيلع قشي هنا الإ ؛ ءاميالاب ريبكتلاب ةءارقلاو
 زوجي ال : ليقو ث رسي هللا نيد نأل ، هيلع قش اذإ ريبكتلا هيزبي لوقي اضعب نا
 هملؤي نأ اهيف ؛ يعمف © رذعلا اهيف هل يتلا ةقشملا نا يدنع جرخيو { ردقي نأ الإ
 هنم فاخي وأ ، هيف وه ام ىنعم ىلع هلمتحا ولو ، هلغشيو . هلمتحي ال املأ كلذ

 . كلذ لمتحا ولو ث ةرضملا

 ةبقع هدلاو نقلي ناك حاضولا هدلاو نا ؛ حاضولا نب دايز انربخأ : ةلأسم
 © ةرخآلا ثءاشعلاو برغملا ةالصل هنقلي ناك : لاق . ذئموي ضيرم وهو . ريبكتلا

 © يلصوملا ركب ابأ نا ؛ دايز لاقو . عمجي ةدحاو ةعاس يف ةريبكت ةرشع سمخ رتولاو
 امأو : لاق . ميلست الو © هيجوت ريغب لاقو : لاق حاضولاو 5 هدلاو كلذب هرمأ ناك
 : ىلاعت هلوقل هدمحبو هللا ناحبس كلذل هجوي : لوقي ناكف { ناليغ نب مشاه

 يلصي ةالصلل ربكي نمع دايز وبأ لئس ؛ هريغ نمو موقت نيح كبر دمحب حبسو
 يف سيل : ليق دقو : لاق . كدمحبو مهللا كناحبس : لوقي نأ بحأ 7 ريبكتلاب

۔ ١٩٠ _۔



 ميلست : لاق نم لاقو . ميلست الو مارحإلا ةريبكت الو ، هيجوت ريبكتلاب ةالصلا
 : لاق ؛ هريغ نمو . غرف اذإ ملسيو © ةالصلل اسمخو { ةدحاو مارحإلل ربكيو

 سمخ رجفلا يتعكرلو تاريبكت سمخ رتوللو ، تاريبكت سمخ ةالص لكل ربكيو
 ءوضوب الإ ربكي الو ، رجفلا يتعكرل ربكي نأ هيلع سيل : رثؤملا وبأ لاق . تاريبكت

 ةالصلا ضقني ام هضقنيو هريبكت عطقيو ، رذع هل ناك نإ ، مميت وأ ةراهطو
 دوجس اهيف سيل اهنأل ، ءيش رمم هتالص عطقي ال : ليق دقو : هريغ لاق . اهعطقيو

 يذلا لعلو } ءيش رمم اهعطقي الف دوعق وأ ، دوجس اهيف سيل ةالص لكو . دوعق الو

 اهيف يتلا ةالصلا نع لدب وه امنإ ريبكتلا نا لوقي اهعطقي هنا : لوقي

 . دوعقلاو دوجسلا

 ربكيو مميتي نأ هنطب كسمتسي ال يذلا ضيرملل اوزاجأ دقو : ةلأسم

 . برحلا يف كلذكو { مارحالا ةريبكت ريغاسمخ ضيرملا ربكي : نايلس لاقو . اسمخ

 لهجف . ةالصلا يف ريبكتلا دح يف راص دقو اضيرم ناك نمو : ةلأسم

 ادماع هكرت نمف هريغ نمو © لدبلا هيلع امنإو ث هيلع ةرافك الف ، ريبكتلا

 . ةرافكلا هتمزل

 ىلع الإ ، ةالصلا نم ردقي ال لاح يف راص اذإ ضيرملل سيلو : ةلأسم
 ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو . دحاو عضوم يف نيتالص ريبكت عمجي نأ ريبكتلا

 . زئاج كلذ نإ
 © ربكأ هللا : لوقيو ؤ تاريبكت سمخ ةالص لكل ضيرملا ريبكتو : ةلأسم

 يلصيو { ارقي نأ ردق ملسي نأ ردق اذإ هنأل ؛ ةالصلا نع هزجعل هيلع ميلست الو

 . دوجسلاو ءاميالاب

 نم دحأ هل ربكي الو 9 هيلع ةالص الف ربكي ضيرملا ردقي مل اذإو : ةلأسم
 © هيلع ريبكت الف مهفي مل نإو { عبتي وهو هل ربك هل ربكي نم عبت نإ ليقو سانلا

 . ريبكتلا اذه يف ءاوس يلولاو يبنجألاو

 لكل : مهضعب لاقف ةالصلل ضيرملا ريبكت ىف انباحصأ فلتخا : ةلأسم

۔ ١٩١



 ةريبكت ىوس تاريبكت سمخ ةالص لكل : مهضعب لاقو ، تاريبكت سمخ ةالص

 . ملعأ هللاو { ةقياسملا ةالص ريبكت يف مهنيب فالتخالا اذه كلذكو 3 مارحالا

 نم لاقو ؛ هريغ نمو . نيتالصلا عمجي ال ريبكتلاب يلصي يذلاو : ةلأسم

 . نبتالصلا عمجي : لاق

 : لاقف ؟ اهنيب ملسي له ريبكتلاب نيتالصلا عمجي يذلا نع هتلأسو : ةل اسم

 ٥ كلذ هل زاجاف ةالص لك ريبكت نيب ملس نإف : تلق . امهنيب ملسي نأ هيلع سيل

 . اسأبب كلذ يل هيلع رن ملو

 ضيرملا ربكي نأ ينبجعي : ديعس وبأ لاقو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 دقو ، دوجسلاو عوكرلل ءاممالاو { ةءارقلاب اهظفح نع زجع اذإ { هلك ةالصلا ريبكت

 ايف ملعلا لهأ نع هظفح نم كلذظفحو . رثألا هب ءاج ايف لوقلا اذهب : لاق نم لاق

 برغملاو اهلثم ةمتعلاو ث اهلثم رصعلاو ةريبكت نورشعو ىدحإ ةرجالا ةالصل دجوي
 . ةريبكت ةرشع ىدحإ رجفلاو هلثم رتولاو رشع ةتس

 تصخرف نيتالصلا نيب ضي رملا عمج يف اوفلتخاو _ فارشالا باتك نمو

 نأ هل قفرأ ناك اذإ : ضيرملا يف كلام لاقو ، حابر يبأ نب ءاطع لوق كلذ ين ةفئاط

 ١ لاوزلا دعب اهنيب عمجيف بلغي نأ فاخي نأ الإ . رهظلا تقو طسو يئ امهنيب عمجي

 بحاصل كلذ امنإ : لاق ، سمشلا ةيوبيغ دنع نيتالصلا نيب عمجلا يف هلوق كلذكو

 ىلإ رطضم سيلو ، نيتالصلا ضيرملا عمج نا : كلام لاقو 3 ههبشأ امو نطبلا

 دمحأ لاقو . هيف هيلع ةداعإ الف & بهذ امو تقولا يف ناك ام ، ديعي كلذ

 لاق . اهتقو لوأ يف ىرخألاو { اهتقو رخآ يف هذه ىلع يلصي ضيرملا : قاحساو

 عمجلا ةزاجإ يف قرف ال هنا ، انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ
 ةالص لك نيتالصلاب مايقلا يف ضيرملا ىلع تاقشم لوخدو 0 ةرورضلا فوخ دنع

 نإ هنا : مهلوق يناعم ضعب يف جرخي هنا الإ ، ضرملا نم ناك ام عيمج زم اهتقو يف

 ناك ىذلا ىنعملا لاز نا مث ى ىلوألا تقو يف عمجلا هب زوب امم ءيش ىنعمب ميقملا عمج

 ١ ترضح اذإ ةرخآلا ةالص ةداعإ هيلع نإ ، ىلوألا تقو ي عمجلا يف رذعلا هب هل

۔ ٢٩١۔_



 ي اهالص دق اذإ مهلوق ىنعم يف لاح ىلع تمت دق ىلوألاو اذه ىلع عمجلا هيزبي الو

 ىلع رذعلا اهالص اذإ هيلع ةداعإ ال : موق يناعم ضعب يف هنا ؛ يعمو . اهتقو

 . ةنسلا توبث ىنعم

 ىلإ مايقلا يف بعتي يذلا ضيرملاو ، لسرتسملا نوطبملل عمجلاو : ةلأسم
 ؟ تقو يأ ف اوفلتخاو 0 امامت نولصي بعتلا نم مهقحلي امل ۔ ةقشملل زئاج حسملا

 : لاق نم لوق بحأو { تقولا رخآ : نورخآ لاقو ، تقولا نوطسوتي موق لاقف

 . ازئاج كلذ ناك هأزجأ ىلص ىتم

 دعب نم افخ عمجي يذلا ضيرملا دجو نإو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 يف ناك نإو ، ىلوألا تقو يف ىلص دق ناك نإ ، اهتقو ىلإ ةرخآلا رخأ ةدحاو ىلص نأ
 يذلا ضيرملل بحتسي : لاق نم لاقو ۔ باتكلا ۔ نمو . اهالص ةرخآلا تقو

 نمو . ىلوألا ىلإ ةرخآلا ربي هنا ؛ لوق يفو 5 ةرخآلا ىلإ ىلوألا رخ ؤي نأ عمجي

 . ثدحلا لاحل ىلوألا ىلإ ةرخآلا رب حبسملا نب دمحم لوقو ؛ هريغ

 نإ : اولاق ؟ ىلوألا تقو ىف عمجي نأ هل زوجي له & ضيرملا نعو : ةلأسم

 : اولاق ؟ ىلوألا تقو يف عمجي نأ هل زوجي له { هيلع لقثي ناك اذإ 5 هل زوجي كلذ

 . ةكرحلا ةرثك هيلع لقثي ناك اذإ هل زوجي كلذ نإ

 ؟ اهنيب ملسي له ض ريبكتلاب نيتالصلا عمجي يذلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ةالص لك ريبكت نيب ملس نإف : هل تلق . امهنيب ملسي نأ هيلع سيل . ال : لاقف
 . اسأب كلذ يف هيلع ري ملو 5 هل كلذ زاجف

 نأ هيلع : لاق نم لاق هنا ريبكتلاب يلصي يذلا يف : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 . ملسي نأ هيلع سيل : لاق نم لاقو ث ملسي

 ةلع وأ فعضلا دح ىلإ ضيرملا راص اذإو رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 نأ هلو ٫ امامت يلصي ، نيتالصلا عمجي هنإف { اهنم ءوضولا هيلع دتشي

 . ريبكتلاب عمجي

۔- ٣٩١۔



 رظتنا نإو عمجلا يف ىلوألا ىلإ ةرخآلا ةالصلا ربجي ضيرملا ليقو : ةلأسم

 . ساب الف ىلوألا ىلصف افخ دجو نإف ى ةرخآلا ىلإ اهرجي ىلوألاب

 ظفحي نأ ردقي الو ، ءوضولل ضيرملا ىلع ةكرحلا تدتشا اذإو : ةلأسم

 . عمجلا هل زاج ةالص ىلإ ةالص نم 0 هءوضو

 باتك ۔ نمو {، هتالص تمت دقف قافأ مث ٥ ضيرملا عمج نإو : ةلأسم

 مث ، ىلوألا لوأ يف تاريبكت سمخ ريبكتلاب نيتالصلا نيب عمج نمو ۔ ناطحق يبأ

 تقو يضقني نأ لبق يلصي نأ اهيف ردقي ةلزنم تءاجو . عجولا ةدش هنع بهذ

 نيتالصلا عمجي ضيرملل زاجأ هنأ 3 ءاهقفلا ضعب نع ينغلب دقف 0 لوألا

 يقب ناك ولو ، ىلوألا ةالصلا ةداعإ هيلع ىرأ ال يناف عمجلا هل زاج اذإف © ريبكتلاب

 ماهب اهتقو لخد اذإ اهديعي نأ هيلع ىرأ ينإف ئ ةرخآلا ةالص امأو . ءيش اهتقو زم

 ريغ يف ةرخآلا هذه ىلص هنأل ، ةالصلا ىلع ردقي لاح تءاج اذإ اهدوجسو اهعوكر

 هنع بهذ اذإ ث هيلع ةداعإ الو 53 هل مات هعمجف رفاسملا امأو © هدلب يف وهو 0 اهتقو

 . هرخآ يفو تقولا لوأ يف عمجلا هل زوجي رفاسملا نأل ، عجولا ةدش

 نأ هل زوجيو . امامت هدلب ف نيتالصلا عمجي نأ هل زوجحم نوطبملاو : ةلأسم

 مسربملل زوجيو ©، نيتالصلا عمجي نأ رودجملل زوجيو 0 ريبكتلاب نيتالصلا عمجي

 . امامت يلصيو . هدلب ف نيتالصلا عمجي نأ ى ليقثلا

 8 ضرملا يف عمجلا دح يف ركذ ام امأو ، يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 امأو ، نيتالصلا عمج ءوضولا ظفح ىلع ردقي ملو ، ةكرحلا هيلع تلقلا اذإ ليق دقف
 ىلع لمحي نأ هيلع سيلو ث هسفنب ملعأ وهو © دوجسلا ىلع ردقي مل اذإف { ءابالا
 . هيلع ردقي ال ام هسفن

 مل نإو ى عمج اهتقو يف ةالص لك يلصي نأ ضيرملا ردقي مل نإو : ةلأسم

 . ريبكتلاب عمجي نأ مهضعب زاجأ دقو ، نيتالصلا عمج هءوضو ظفحي نأ ردقي

 & ردق ىلص نإف رصعلا مث ، رهظلا يلصي نأ ضيرملا ىلع لقث اذإو : ةلأسم

۔ ٤٩١۔



 مدقيو رفاسملا عمجي امك ال نيتالصلا عمجي نأ ولف ، هيلع لقثي عجوم هنا ريغ

 رظتنيف ضي رملا امأو © كلذ هلف هيف وه ام ، ةالصلا نم هلغشي رفاسملا نأل ، رخؤيو
 اهيف لقنيف تارات هبيغي نأ الإ { اهعمجين ةرخآلا تقو لوأو . ىلوألا تقو رخا

 . ساب الف رخاف لغتشا وأ كلذ ةفاخم مدقت نإف ، ةالصلا نع

 تقولا لوأ ف نيتالصلا نب عمجلا رفاسملاو ضيرملل زوج دقو : ةلأسم

 . هلك كلذ زئاجو هرخاو

 نا : لاق امهف نا ليقو خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 © مهف ضرم نأ ىلإ { ريبكتلاب نيتالصلا عمجي نأ ضيرملل زبي مل دمحأ ابأ خيشلا

 . ۔ ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ۔ كلذ هل زاجاف

۔ _١٩٥





 نوعبرألاو ىداحلا دابلا

 اسلاج يلصي نأ هل زوجي نم دح يف

 لاق . مايقلا نع زجع اذإ اسلاج ضيرملا ةالص ركذ ۔ فارشالا باتك نمو-

 ىلصف نميألا هقش شحجف سرف نع طقس ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ
 © اسلاج يلصي نأ مايقلا قيطي ال نم ضرف نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو ث اسلاج

 موقي نأ عطتسي مل اذإ : نارهم نب نوميم لاقف { اسلاج يلصي هنأ هل نميف اوفلتخاو

 ناك اذإ دازو ، هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأ لاق هبو © ادعاق يلصيف 0 هايندل

 ىف تعمس ام نسحأ : كلام لاقو . اسلاج ىلص هيلع دتشيو . انهو هديزي همايق

 . اسلاج يلصي نأ { مايقلا هيلع دتشي ىتح هب غلبو هبعتأو 3 هيلع قش اذإ ضيرملا

 ايك الإ . اسلاج يلصي نأ هل نكي مل ةلمتحملا ةقشملا ضعبب قاطأ اذإ : يعفاشلا لاقو
 ىلع ردقي ال ناك وأ ، ةلمتحم ريغ ةقشملا تناك اذإ دوعقلاب هرمأ امنإو هيلع ضرف

 . لاحب مايقلا

 هلوق الإ يكح ام انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق
 لامعألاب نوكي ايندلا رومأل مايقلا نإف 3 هايند رمأل موقي نأ عطتسي مل اذإ & اقلطم
 ليق ام صخراو { لامعألا ىلع ردقي ال نم ةالصلا قيطي دقو { اهيلع ةردقلاو ث اه
 اهلمتحي ال ةقشملا نوكت نأ كلذ ليواتو ، ادعاق ىلص ةالصلل مايقلا هيلع قش اذإ هنأ

 يف اهيلع ردقيو اهظفحي دقو © هتالص ظفح نع هب لغتشي لغشل وا ، تقولا يئ
 . هلمتحي ال املا كلذ هلآ اذإف ز مايقلاب كلذ يف هيلع دلوتي ررض فوخل وأ ث دوعقلا
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 ةرضم فاخ وأ هلمتحا ولو . مل ألا كلذ ىنعمل هتالص ظفحي مل و أ ، هتالص ظفح ولو

 ىرس امو 6 مايقل ١ عضوم ١ ذه ن اك هن ال 6 هتالص ظفحو كلذ لمتح ولو 6 هيلع دلوت

 . فالتخالا هيف يرجي هلعلف كلذ

 ضيرملا نعو رفعج نبا عماج يف يتلا _- ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم
 يغبني ام اهيف تأي ملو 5 هتالص يف لجعتسا امئاق ىلص اذإ : لاق ؟ ادعاق يلصي ىتم
 . لإ بحأ الهمتم هلعل © ادعاق يلصي وهف

 ، اضيرم ناك نمو : ۔ هللا همحر_۔ يراوحلا يبأ باوج نمو ۔ : ةلاسم

 هنأ الإ ، ىلص امئاق يلصي نأ هسفن ىلع لمح اذإ هنأ الإ. امئاق يلصي نأ هيلع لقثيو

 هللا نإف أ تفصو ام ىلعف هسفن ىلع لمح اذإ ، هلمحي نأ ردقي ابعت كلذ هبعتي

 ادعاق ىلص 0 دوعقلاو مايقلاو ةكرحلا هيلع دتشت ناك اذإف ، اهعسو الإ اسفن فلكي ال

 الاجرف متفخ نإف : لوقي ىلاعت هللا نأل { هيلع لقثي ام هسفن ىلع لمجي ملو

 كلذكو ، باكرلا ىلع دوعق نابكرلاو ةاشملا لاجرلاو 5 ةالصلا ين اذهف انابكر وأ

 . هيلع ردقي ام ىلع يلصي ضيرملا ريغو ، ضيرملا يف ةنسلا تءاج

 املا كلذ همل ؤي نا اهيف يعمف رذعلا اهيف هل يتلا ةقشملا نأ جرخيو : ةلاسم

 ولو ، ةرضملا هنم فاخي وأ 7 هيف وه ام ىنعم ىلع هلمتحا ولو 5 هلغشي وأ هلمتحي ال

 لاح نم كلذ يف لقثي يذلا ضيرملا لاوحأ عيمج يف اذهف : تلق . كلذ لمتحا

 عيمج نم كلذ ريغ يفو عمجلا ىلإ اهتقو يف ةالصلا لاح وأ ، مميتلا ىلإ ءاملاب ءوضولا
 . كلذك هنا ؛ يعم : لاق 3 هلاوحأ

 هيلع لقثي حرجلا هب نوكي يذلا نعو۔ رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يلصي نأ زوب له ، هؤاود طقسي نأ فاخي عوكرلا دنعو ، كروت اذإ سولجلا دنع
 نا هنأ الإ ، طقسي ءاودلا نم افوخ الإ مايقلا نم هعنمي سيل ناك نإ : لاق ؟ اسلاج

 سلجف كروتلا هيلع قشو ماق اذإو ، سولجلا هل زوب كلذ دنعف ماق اذإ فعض

 . سولجلا دح يف كلذب هيلع سأب الف © هيلع نوهأ يه ةسلج

 نميألا هبنج ىلع ماني نأ امئان هتالص ريسفت ۔ عرشلا نايب باتك ىلإ عجر۔
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 دوجسلا لعجيو ، دوجسلاو عوكرلل ءىمويو ث ةالصلا يف لاقي ام عيمج لوقيو
 لعجو 7 هافق ىلع ىقلتسا عطتسي مل نإف { ةلبقلا لبقتسيو ، عوكرلا نم ضفخأ
 ةريبكت ربكيو هجويو ةالصلا ميقيو ، ههجوب ةلبقلا لبقتسيو ث ةلبقلا يلي امم هيلجر

 ءىموي مث هب عضخي } هضفخي عوكرلل هسأرب اموأ عوكرلا ءاج اذإف . أرقيو مارحإلا
 ءىموي نأ عطتسي ملو ث ةءارقلا ظفحي مل اذإف ، عوكرلا نم ضفخا هسأرب دوجسلل

 سمخ رتوللو ةالص لكل ،© تاريبكت سمخ ربكيلف هيلع طلتخاو { دوجسلاو عوكرلل

 نأ دعب نم ، هرضح نم هنقل ريبكتلا لقعي مل نإف © عاطتسا نإ ملسيو ، تاريبكت

 . هيلع ةالص الف { ريبكتلا عطتسي ملو ، هلقع باغ نإف ث ةالصلا ءوضو هئضوي

 . اهلصيلف ةالصلا كلت يضقنت نأ لبق قيفي نأ الإ ، لدب الو

 ءاميالا يف هدنع رذعل ادعاق ءاممالاب يلصي يذلا يف : ديعس وبا لاقو : : ةلأسم

 رففخأ دوجسلا نوكيو هندب كرحي الو هسأرب ءعىموي هنأ لوقلا ضعب يفف . افالتخا

 لوقلا ضعب يفو © هيتبكر ىلع دوجسلاو عوكرلل هيذخف ىلع هيدي نوكتو عوكرلا نم
 5 ءىمويو هيذخف ىلع هيدي عضيو . اليلق هرهظ ينحيو . ائكتم هعوكر نوكي هنأ

 ىلع هسأر عضوم الإ ، دوجسلا نم ىقبي ىتح هيديو هسأر ءىطاطي دوجسلل

 نإ : هل تلق . ضرالا ىلع ايهعضي الو { هيتبكر ىلع هيدي عضو نوكيو ث ضرالا

 عضي : ليق دق : لاق ؟ هتالص متت له ث الهاج وأ ادمعتم ضرألا ىلع اهعضو

 لعلو 5 ليق هنأ وجرأ ام بسح ىلع { كتلأسم ىف تفصو ام ىلع هيتبكر ىلع هيدي

 دوجسلا ىنعم نم كرتي ال هنإ لوقيو } اضيأ ضرألا ىلع هيدي عضي لوقي اضعب

 { للعلا ضعب وأ ءام وأ ، نيط نم رذعل ءاميالاب امئاق ىلص نإف : تلق . هعنم ام الإ

 هنأ لوقلا ضعب ؛ يفف ، فالتخالا ىنعم كلذ يف عقي هنا ؛ يعم : لاق ؟ يلصي فيك

 . هيتبكر ىلع دوجسلا يفو { هيذخف ىلع هيدي عضيو © عوكرلل امئاق هسأرب ءىموي
 ىلع عوكرلا يف هيدي عضو { ءاميالاب ادعاق ىلص نمو ، جرخي : لوقلا ضعب يفو
 . اضقن ىرأ ال : مشاه لاق ضرألا ىلع هيدي عضو نإف ث هيذخف

 قوف دوجسللو { هيذخف قوف عوكرلل هيدي عضو ادعاق ىلص نمو : ةلأسم
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 عوكرلل هيذخف ىلع هيدي عضيلف 5 هريغ وأ ةنيفس يف ادعاق ءامالاب ىلص نمو . هيتبكر
 . عوكرلا يف وه امم ضفخأ دوجسلا يف هسأر نوكيو ث زئاج وهف ، دوجسلاو

 يلصملا سولج ةفص يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نمو۔

 نب سنأ نع كلذ يورو ث اعبرتم همايق لاح يف نوكي : ةفئاط تلاقف . ادعاق

 يعخنلاو حابر يبأ نب ءاطع لوق وهو 3 دهاجمو نيريس نباو رمع نباو كلام

 ةالصلا هركو & قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو ريبج نب ديعسو

 نايفس لاقو . يعخنلاو ءاطع نع هيف فلتخاو 5 هنع ىوري ايف دوعسم نبا اعبرتم

 ىنث دجسي نأ دارأ اذإف ، عبرتم وهو عكريو { اعبرتم هسولج نوكي يروثلا
 نأ دارأ اذإ ، قاحساو لبنح نب دمحأ لاقو ى يروثلا نايفس لوق اذه 0 هيلجر

 . مئاقلا عكري ايك هيلجر ىنث عكري

 دعقي ادعاق يلصملا نا . انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 دوعقلا ىلواو ، دوعقلا نم هنكما ايك مايقلا هنكمي مل اذإ { اهل همايق عضوم يف هتالصل

 كلذ هنكمي مل نإف © مايقلا ةالص نم تاولصلا رئاس يف تايحتلل دعقي ايك 0 مهدنع

 هنكمي مل نإف ، هدوعق يف عبرتي الو 9 هيتبكر ىلع دكري نأ 3 مهلوق يف دوعقلا نسحاف
 نم نسحأ . هيتبكر عفريو . هيتيلإ ىلع دعقي هنأ بسحاف 7 هيتبكر ىلع وثجي نأ
 © ايهادحأ وأ { هيلجر دمي نأ نم نسحأ ذئنيح عبرت كلذ هنكمي مل اذإف ، عبرتلا

 . اذه دعب هنكمأ اك دعقيف الإو

 رفعج نبا عماج يف يتلا ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم باتكلا ريغ نمو

 مدقت ادنتسم الو ، ادعاق ةالصلا ىلع ردقي ال ضيرملا ناك اذإف : تلق

 . كلذ يف لوقلا

 عطتسي مل نإف 3 ادعاق ىلص عطتسي مل نإف { امئاق يلصي ضيرملاو : ةلأسم
 ىلإ هجولا نوكيو ث انيلإ بحأ نميألاو رسيألا وأ نميألا هبنج ىلع © امئان ىلص
 ىلع ايقلتسم رسيألا مث نميألا هبنج ىلع ىلصي هنإ ليق دق ، معن : هريغ لاق 0 ةلبقلا

 هلك هنألو ، هيلع ضقن الف { رسيألاو نميألا هبنج ىلع ةالصلا عيطتسي وهو .7 هافق
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 نم هريغ ىلع ضقني ام اهضقنيو ©} هءوضوو هتالص هيلع عطقيو مون

 . ىحضلا ةالص

 نأ هنكمي مل نإف 5 اكروتم دوعقلا ىلع اهيف عيطتسي ال ةلع هباصأ نإو : ةلأسم

 نإف { هيتبكر ىلع اثج كروتلا عطتسي مل اذإف ، نيميلا ىلع كروت لايشلا ىلع كروتي

 © هيتبكر بصنيو ، ضرالا ىلع هتيلإ ءطويلف عطتسي مل نإف 5 اعب رتمف عطتسي مل

 نإف © دعقيلف 5 اعبرتمف عطتسي مل نإو © هنكمأ ايك ، هيلجر دميلف عيطتسي مل نإف

 نم ائيش عطتسي مل اذإو ، ضرألا ىلع نكمي مل اذإ © هيمدق ىلع يعقيلف عطتسي مل
 هقش ىلع لام اعجطضم ضيرملا ىلص اذإو ث مايقلا ةالص اموأو 5 امئان ىلص اذه

 . ربقلا يف توملا دنع هب لعفي ايك 0 ةلبقلا هابت ههجو لعجو . نميألا

 دعقي ايك دعقو كروت كروتي نأ © ادعاق هتالص ىلع ردق اذإ ضيرملاو : ةلأسم

 . هل نكمأ ايكف { ادعاق ردقي مل نإو ى عبرت عبرتي دقو ، ردقي مل نإو © ةالصلل

 . ردقي ام ىلع هل زئاج هيف لاح لكو ث ةردقلا عم ةالصلا يف لمعي ايك لمعي امناو

 ردقي ال نأ الإ ، حيحص وهو يلصي دوعت ايك نيتطوسبم هادي تناك امئان ىلص نإو

 . هيدي عضو ردق فيكف
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 نوعبرالاو يناثلا بابلا

 سولجلا نع زحعي يذلا ةالص ف

 مل نا : لاق هنا رمع نبا نع انيور : ركبوبأ لاق - فارشألا باتك ۔ نمو

 هبو اعجطضم كلذك يعخنلا ىلصو ءاميا ءعىموي اعجطضمف ادعاق يلصي نا عطتسي
 لاق . هيلع ريسي ردق ىلع قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو . يروثلاو ةداتق لاق

 ايقلتسم يلصي : يلكعلا ثراحلا لاقو . ءىمويو اعجطضم يلصي : يأرلا باحصأ

 مل اذإ : كلام لاقو . روث وبا لاق هبو ءاميا هسأرب عىمويو ةلبقلا يلي ام هيلجر لعجيو

 يبنلا نع انيور ركب وبأ لاق . هرهظ ىلع وأ هبنج ىلع ىلص ادعاق يلصي نا عطتسي
 هبو « كبنج ىلعف عطتست مل ناف ادعاقف عطتست مل ناف امئاق لص » : لاق هنا ة

 ةلبقلا يف هالجر ايقلتسم ىلص هبنج ىلع لصي نأ ردقي مل ناف ركب وبأ لاق . لوقن
 . هتقاط ردق ىلع

 هبنج ىلع ىلص نم 0 ةالصلا ين انباحصأ لوق يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق
 مل ناف © رسيالا هبنج ىلعف نميألا هبنج ىلع عطتسي مل ناف ث ةلبقلل البقتسم نميألا

 ةلبقلا يلي امم هالجر نوكتو { هافق ىلع ًايقلتسم ىلص . رسيالا هبنج ىلع عطتسي
 ايف عطتسي مل نإو ؛ كلذ لعف ةلبقلا لبقتسي ىتح هسأر عفري نأ ردق ناو ، البقتسم

 لعو أيقلتسم هافق ىلع ىلص ءاش ناريخ هنا : لوقلا ضعب ىف نأ بسحأو ى هنكمأ

 « مهب ونج ىلعو ادوعقو امايق هللا ن وركذي نيذلا » : لجو زع هلوق يف حصأ هبنج
 ىلع هبنج ىلع ,قلتسم مئانلا نا : لوقلا ىنعم يف جرخي دقو © ةالصلا ىنعم يف اذهف

 مان ولو ، هبنج عضي ىتح ءوضولا عضوم يف ةلي يبنلا لوقل ؛ ليواتلا ىنعم يف لاح
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 . هبنج عضو دق ناك ًايقلتسم

 8 ضيرملا ةالص ىن انباحصأ لوقي : ةقبنح وبا لاق باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 . هريغ نمو : ةلبقلل البقتسم هافق ىلع أيقلتسم ىلص دوعقلاو مايقلا نع زجع اذا
 : لاق نم لاقف دعقيو موقي ردقيو & دجسي الو عكري نأ ردقي الو ىلصي نمع هتلأسو

 عوكرلل ءىمويو امئاق يلصي لب : لاق نم لاقو } ادعاق ىلصو دعق ضرف هنع لاز اذا

 هتالص متت ىتح © ادعاق تايحتلا أرقيو دعاق وهو { دوجسلل ءىمويف دعقيو 3 امئاق

 . نسح لوق وهو : لاق

 ىلا ةاصح عفرإ : هل لاقف لجر هاتفاف ادعاق يلصي ناك نمو : ةلأسم

 ةقث يتفملا ناك ءاوسو ض ةرافك الو © الدب هيلع رن ملف لعفن اهيلع دجسأو 9} كتهبج

 . تفم وهو . ةقث ريغ وأ

 دجسي نأ عاطتسا نم » : ةلي هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نعو : ةلأسم

 . « ءىمويلو ائيش ههجو ىلا نعفري الف دجسي نأ عطتسي مل نمو 3 دجسيلف

 . هسأرب دوجسلاو عوكرلل ءىموي ضيرملا نا ليقو : ةلأسم

 وهو ، ءاش فيك سلج ى ادعاق لجرلا ىلص اذا لاق ميهاربا نع دامح : ةلاسم
 يف لعفي نأ رمؤي ايك دوعقلا هنكمأ نإ : هربغ لاق : دسأ لوقو ةفينح يبأ لوق
 . اندنع هلو . هيلع كلذ ناك مايقل ا . . هتالص

 باتك ۔ نمو ههجو ىلا عفري ءيش ىلع . . ضيرملا ةالص دوجس ركذ : ةلأسم

 هيزبحت ال } دوجسلاو عوكرلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا

 نأ اهدحأ . نالوق اهيفف دوجسلا نع زجع ناف ، دجسيو عكري نأ الإ ةالصلا

 دوعسم نبا نع لوقلا اذه يور 0 هيلع دجسي ههجو ىلا ثيش عفري الو { ءاميا ءعىموي

 نايفسو حابر يبأ نب ءاطع لاقو كلام نب سناو هللا دبع نب رباجو رمع نباو
 . ائيش هتهبج ىلا عفري ال : سنا نب كلام لاقو ؛ ءاميا هسأرب . . ءىموي يروثلا

 . هأزجأ هيلع دجسيو ائيش هتهبج ىلا عفر ناو ، يلا بحأ ءاميالا روث وبأ لاقو
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 لوق اذه 3 ائيش ههجو ىلا عفري الو ، اهيلع دجسيو دجسي مهضعب صخرو
 . يعفاشلا

 ةداسولا ىلع دوجسلا ين ةمجرلا } ةملس مأو ، سابع نبا نع يورو
 كلام نب سنأ ناكو ، روث يبأ لوق نم وحنب : لبنح ني دمحأ لاقو ؤ دجسملا وأ

 يلا بحأ وه لاقو { ةقفرملا ىلع دوجسلا دمحأ راتخاو ، هقفرم ىلع دجس ىكتشا اذا

 . يأرلا باحصأ دنع دوجسلا ءىزجيو هيوهار نب قاحسا لاق كلذكو . ءاميالا نم

 ءىموي هنأ رذعب ادعاق يلصملا ين انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 هناف } لصم وأ ، دجسم ىف ىلصي نأ الا ، دوجسلا هنكمأ ولو ىلص امثيح ءاميا

 { دوجسلا هيلع هل زوجي ام ىلع ىلصم وأ دجسم ريغ ىف دجسي : لاق نم لاقو دجسي

 دجسيو { شارف وأ ةداسو نم هل عفري وأ ، هسفن ىلا هعفري مل اذا ضرألا تتبنا اممو
 ريغ ىلع هلعل تتبنأ ام ىلعف هنكمي مل نإف ضرألا تتبنا ام ىلع مئاقلا يلصملا دوجسك
 هنكمي ال وأ هليوحت نكمي ال نا رذعلا نمو 5 رذعلا يف كلذ توبثل رذع هنأل } ضرألا
 نا يدنعو 0 ةالصلا ىف هيلع دوجسلا توبثو © هيلع ةالصلا توبثل هنع لوحتلا

 مايقلا ضرف توبثك دوجسلا ضرف توبث ىنعمب ماكحألا ىنعم يف حصأ لوقلا اذه
 . رذعب الا ضئارفلا نم ءيش لوزي ال ايك 0 رذعل الا لوزي الو ، دوعقلاو

 هنيعب وأ هسأرب ولو عوكرلل اموأ عكري نأ عطتسي مل نمو - باتكلا نمو
 نم هنكمأ ام ضرألا ىلع عضيلف ، دوجسلا عطتسي مل اذاف } هنكمأ نإ دجسيو
 ةعبسلا هذه نم هنكمأ ام يأو { ةهبجلاو نيمدقلاو نيتبكرلاو نيفكلا ةعبسلا هدجاسم

 . كلذ هيلع نكي مل هنكمي مل ناو } هعضو ضرألا ىلع عضي نا

 هنأ بسحاف ، ادعاق لجرلا ىلص اذا : بوبحم نب دمحم لاق رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم

 دنع هيتبكر ىلع اهعضيو 9 هيذخف ىلع عوكرلا دنع هعباصأو ، هيفك عضي لاق

 هيدي عضي هنأ دجوي دقو : هريغ لاق . يلإ بحأ بوبحم نب دمحم لوقو 3 دوجسلا
 ىلص اذا يعم اذه : هريغ لاق . دوجسلا دنع هيقاس ىلعو عوكرلا دنع هيتبكر ىلع

 لاقو هيتبكر ىلع دوجسللو . هيذخف ىلع عوكرلل عضي : لاق نم لاقف ءاميالاب ًائاق

۔ _٢٠٥



 هنأ ادعاق ىلص اذا هنأ راثآلا ضعب نمو © هريغ نمو ث هيقاس ىلع دوجسلل : لاق نم

 يبا عماج نمو : هشارف ىلع وأ ضرألا لع وأ ‘ هيلجر ىلع دوجسلا ىلا هيدي عضي

 . رثشارف الو دوع الو © ةداسو ىلع ضيرملا دجسي الو : نسحلا

۔ ٢٠٦



 نوعب رألاو ثلاثلا بابلا

 ربطملا مويلا يف ةالصلا باب يف بابلا اذه نم ن وطبملا يف

 نإ ليقو اسمخ ربكيو مميتي لاق كسمتسي ال نوطبم يف مشاه نع دجويو

 ىشح اذا اذه ةعكر لك نع ةريبكت تاريبكت نسمخ ربك ردقي مل ناف ادعاق ىلص هنكمأ

 . فلكي الو } ردق ايك ىلصو ةلبقلا لبقتسا وأ اهيلع دعقو ةرفح رفح وأ هيسوا
 قري مل نم نأ يدنع بجوي رظنلاو هعماج ف : دمحم وبأ لاق : ةلأسم

 لوصأب هبشا اذهو } ةضاحتسملا ىلع اسايق هيزجي نيتالصلل عمجلا نا 3 همد
 افيفخت اهل هللا نم عمجلا ناكو { ةقشملل عمجلا اهل زاج ةضاحتسملا نأل ى انباحصأ

 ضعب لاق دقو رفسلا ةقشمل هللا نم ةصخر رفاسملل عمجلا كلذكو هصخرو اهيلع

 { ةالص لك دنع ةراهطلا يف هيلع ةقشملل نيتالصلا عمجي نوطبملا نا انباحصأ

 يذلاو { ةقشملل ربطملا مويلا يف عمجلا زوجي : اولاق كلذكو { هقحلي يذلا بعتلاو
 . زئاج هل عمجلا نأ همد عطقني ملف { هانعم يف ناك وأ فعر نميف هراتخا

۔ _٢٠٧





 نوعبرألاو عبارلا بابلا

 ايقلتسم يلصي لجرلا نعو هينيع حتف نم ةالص يف
 اهعسو الا اسفن هللا فلكي الو كلذ هعسو

 . ءادتبالا ىلع كلذ هل زجي مل اضعب نأ بسحأو 3 اذه ليق دق : ديعس وبأ

 نا ، ىجري ايف كلذ لثم اه ؤاود نا ةلعلا كلتب ةربخلا لهأ دنع فرع اذا ينبجعيو
 . هيلع كلذ قيضي ال

 هينيع جلاعي ءرملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : فارشالا باتك نم : ةلأسم
 ةشئاع ىلا لسراف © هينيع ةجلاعم سابع نبا دارأ 5 ًايئاق الا هيزجي ال : ةفئاط تلاقف

 عبسلا يف تم نا تيأرأ : لاق هنت هللا لوسر باحصأ نم مهريغو ةريره يبأو

 © ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع كلذ هركو ز هينيع ةجلاعم كرتف ةالصلاب عنصي فيك

 يلصي نأ هيزجي نا وهو 0 ناث لوق هيفو ، يعازوالاو سنا نب كلامو لئاو وبأو

 لاق . هيزجي ال ركب وبا لاق . يأرلا باحصأو ديز نب رباج لوق اذه 7 ايقلتسم

 ىنعم هبشي امب كلذل ةزاجالا ىنعم انباحصأ لوق يف جرخي هنأك { يعم ديعس وبأ
 ضئارفلا لوزت فوخلاب نأ تبث دقو ، رصبلا ىلع فوخ عضوم هنأل © قافتالا
 ًالاجرف متفخ ناف » : ىلاعتو كرابت هللا لاق ام كلذ نم ، اهعضوم نع لوحتتو

 ةلعبف 8 امزال بوكرلاو يشملا ريغ ىلع مايقلاب ةالصلا ضرف ناك دقو « انابكر وأ
 © ًابكارف قطي ملو فاخ اذاف ، قلطا امم يعسلاو يشملا ىلا مايقلا ضرف لاوز فوخلا

 يناعملا هذهب . لاز اذا مودعمب سيل كلذكو 3 دوعقلا بورض نم برض هبوكر و

۔ _٢٠4٩



 رمألا نكي مل اذا } ماهلا ىلا كلذب لوحتي نأ دوعقلا ضرف ىلا طحناو 3 مايقلا ضرف

 . دوعقلا يف رمألا ناك اذا {} دوعقلا ىلا مايقلا نع لوحت امك دوعقلاب

 تحتف اذا كناف هل ليقف { ءاملا هينيع يف لزن نمو ، باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 . كلذب هيلع ساب الف ًايقلتسم الا ، يلصت ال مايأ ةعبس تيقلتسا كينيع نع ءالا
 . كلذ ريغ ىلع ردقي مل اذا { زئاج كلذ لك 5 هبنج ىلعو هافق ىلع يلصي ليقو

 كافق ىلع من هل لاقو 0 ءاملا نم هينيع بيبطلا حتف لجر يف تركذو : ةلأسم

 ناك اذا هنم زوجي امو ؟ كلذ يف كدنع ام تلق ءاملاب كينيع لسغت الو امايأ كرحتت الو

 دنع ضرفلا لاوزب رثألا ءاج دقف تفصو ام ىلعف ؟ كلذب الا حلصي ال

 رصبلاو & تاهاعلا نم كلذ ريغو ىردجلا نم رصبلا باهذ نود ايف ، تارورضلا

 كلذ يفاجر اذا تارورضلا دنع كلذب ساب الو ، هريغ نم ًامدع ذشأو اندنع مظعأ
 هنا ۔ هللا همحر _ ةيواعم يبا نع : ليق دقو © للعلا ديازت هكرت نم فيخو .7 ةيفاع

 دقو 3 هلاحب مذلاو ىلصو { هسفن نع دقعلا لجي ملو يلصي ناكو { قرعلا حتف

 بسحأ امم هنيعب اذه ىف رثألا ءاج دقو رظنلا نود وه امم ، هريغو هانفرعو كلذ انظفح

 يندجأ الف 3 هنيعب هيف هدمتعا داتعا ةحص امأو & كلذ ةزاجاب . . رثألا انئطو انا

 ءوضولا امأو ، هنود وه ايف هانفرع ام ىلع اندنع كلذب سأب الو ، كلذ دمتعا

 لعف هل لسغي وأ . ءاملاب هلسغيو هدسج رئاس حسمي نأ ىلع ردق ناف 0 ةالصلاو

 ، هنم هسفن ىلع فاخ الاو { هلك ههجو ءاملا سمي ال ناك اذا ههجول مميتيو ، كلذ

 © ةلبقلا يليام هالجر نوكتو ةلبقلا لبقتسيو { ءاميالاب هافق ىلع يلصيو مميتي اذكهف

 ىلص هبنج ىلع يلصي نأ ردق ناو { هافق ىلع قلتسم وهو { ةلبقلا ىلا لبقم ههجوو
 ىلع هافق ىلع ًايقلتسمف قطي مل ناف { رسيألاف قطي مل ناف ، نميالا هبنج ىلع
 . باوصلاب ملعأ هللاو انفرع اذكه & كل تفصو ام

۔ ٠١٢_۔



 نوعب رألاو سماخلا دابلا

 ةفاضملا ةدايزلا نم نيطلاو ءاملا ىف ةالصلا يف

 ناك ناو 5 اهيلع يلصي ةلحار دجوو ، نيتبكرلا رمغي نيطلاو ءاملا ناك اذاو

 لصيلف هلسغ هنكمي مل ناف ، يلصيو 5 اهيلع هدشي مث ءاملاب هلسخيف 5 ًاسجن اهلحر

 يلصي نأ زم ىلا بحأ وهو { ةبعص تناك ولو ؤ اسجن اهلجر ناك ولو ث ةلحارلا ىلع
 هيتبكر ىراو اذاف ، ةالصلا يف هيتبكر رتس نم هل دبال هنأل 5 هبايث بطري ءام يف

 ىلا ءاملا رمغ ولو ، نيطلاو ءاملا يفأ امئاق يلصي : رثؤملا وبأ لاق : هاتبكرو هبايث تبطرت

 ١ سجن لحر ىلع يلصي نأ زم ىلا بحأ 5 همف ين ءاملا لخدي مل ام رثك اذا & هردص

 ائيش دجي ملو هيتبكر ءاملا رمغ اذاو { سجنلا لحرلا ىلع ىلص همف ءاملا لخد اذاف

 دوجسلا دنعو { هيذخف ىلع عوكرلا يف هيدي عضيلو { وه ايك لصيلف ث هنع عفتري

 يدنع هب غلبي مل نيطلا يف ايهسمغ ناف ، نيطلا يف ايهسمغي الو ، كلذ نم لفسأ
 راصو 7 هيلجر ىراو اذاو 5 هنلا ءاش نا نسح : هربغ لاق . ءاملا كلذك ضقن ىلا

 © عوكرلا زم ضفخأ دوجسلا لعجي و دوجسلاو عوكرلل هسأرب ءىموي هناف هيوقح ىلا
 . هسأرب اضيأ { اموأ هيدي نيطلا رمغ ناو ؤ اهعفري ءيش ىلع هيدي عضي الو
 عضي الو 3 هسأرب اضيأ أموأ هيدي نيطلا رمغ ناو { امهعفري عيش ىلع هيدي عضي الو
 ناف ، نيترهاط هالجر اتناك اذا يهعضي نا رمؤي امم عيش ىلع دوجسلاو عوكرلل هدي

 . انايرع نيطلا يف يلصي نأ هل زوجي الف ، بايث هعم ناك ناو ، سأب الف ايهعضو

 هليزت ةبعص ةلحار هعم تناك زمل ىرأ الو ، نيطلاو ءاملا يف بايثلا سابل زم دبالو

۔٢١١۔



 ىلص ناف هدحو يلصي نكلو { موقلا عم ةعامج يلصي نأ فوفصلا نع وأ ، ةلبقلا زع

 ىلع اولص اذا رثؤملا وبأ لاق } هتالص تضقتنا فوفصلا نع هترجف مهعم

 نسح : هريغ لاق © مامالا فلخ نونوكي نكلو فوفص مهيلع رأ مل } مهلحاور
 له ث هرمغي نيطلاو ءاملا ناكو ةبعص هتلحار تناك نمو 0 ةنيفسلا يدنع هبشيو

 ناف ، ردق ام اهفقوي و { عاطتسا ام اهنكسي نأ دعب ةلبقلا ىلا مرحيو هدحو يلصي

 اههجو زع اهفرصي ملو { تفتلي ملو وه ايك ىلص ث مارحالا دعب ةلبقلا نع هب تلاز
 ءاملا ناك اذا : رثؤملا وبأ لاق : هيلع سأب الو & هتالص متتو ، كلذ عنتمت تناك نا

 نع هليزت يتلا ةلحارلا ىلع يلصي الو { ًايئاق لصيلف 5 هيتبكر رمغي ال نيطلاو
 { هيتبكر رمغي نيطلاو ءاملا ناك اذاو { ةلبقلا نع لاز اذا ةالصلا زوجت الو 0 ةلبقلا

 نأ هنكمأ ناف © مرحأ اذاو ، ةعايجلا عم يلصي الو ث ةبعصلا ةلحارلا ىلع لصيلف

 نمل ىرأ الو { ةتباث هتالصو . هنكمأ اك ىلص اهدري نأ هنكمي مل ناو 3 اهدر اهدري

 هنا : لاق . مهتالص تمتاوعمج ناف { اوعمجي نا نيطلاو ءاملا يئ مهلحاور ىلع يلصي

 ارفاسم نوكي نا الا & كلذ هل سيلف ، دحاو تقو يف نيتالصلا عمج ديري ناك نا
 مهلحاور ىلع ىنعي ناك ناو ، رطضملا وأ ضيرملا ةلزنمب كلذ يف رذع هل نوكيو
 عجر ر اندنع تبثأ كلذ ةزاجاو ، لحاورلا ىلع ةعامج ةالصلا يف فلتخي هنأ ، يعمف
 . ( عرشلا نايب باتك ىلا

۔ ٢١٢۔



 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ءاملا يف يللا ٢

 اذا ناك ناو 0 هيتبكر ىواس اذاو ، هنم ءاوس وهف هردص ىلا ءاملا هرمغ اذاو

 ‘ هنكمأ ام هنم ضفخأ دوجسل او هسأرب عوكرلل ءىمويلف 6 ءاملا ههجو سم عكر

 . ءاملاب ههجو لبي الو

 ف دح اهيلع سيلو 6 اهسأرب نائموي اناف ٤ مئاقلاو ىشاملا امأو : ةلأسم

 . اهيديأ عضوم

 نيط وأ ءام ف ءارحص ف ناك نميف ليق لق هنأ « يعم ديعس وبا لاق : ةلأسم

 هنكمي مل نإ تايحتلا أرقيو ٦ عوكرلل ءىمويو 0 امئاق يلصي هناف . ثيفغل ١ ف ىصح وأ

 . ايعقم تايحتلا أرقو ٠ دوجسلل أموأو © ءاعقإ ايعقم ولو دوعقل ا هنكمأ ن او ؤ دوعقل ١

 ترضحو ٠ قرفلا هنم فاحم ىذلا ءاملا ف حبسي ناك لجر نعو : ةلأسم

 . ةراهطلا يونيو ءاملا يف سمخني : لاق ؟ رهطتي فيك ةالصلا

۔ ٣١٢۔





 نوعب رألاو عباسلا بابلا

 ةنيفسلا ةالص ينف

 ربلا يف اهلدبيف هتالص هيلع تضقتنا اذا يلصملا يف و

 يلصيو مميتي : لاق ؟ ةالصلاو ءوضولا عيطتسي ال ةنيفسلا يف لجر نعو

 رتوللو تاريبكت سمخ ةالص لكل ربكيلف 0 ةالصلا ظفحي مل ناو 3 عاطتسا فيك

 لوألا لوقلاو ، تاريبكت تس ةالص لكل لاق نم لاق دقو : لاق . تاريبكت سمخ

 . ىلا بحأ

 هنا } يعم لاق ؟ لعفي ام ةلبقلا ريغ ىلا ةنيفسلا يف يلصي لجر نعو : ةلأسم

 ةلبقلا ىلا لوحتي نأ هنكمأ ناف : هل ليق : ههجو ناك ثيح هتالص متت ليق
 : هلوق ىنعم ىلع ليق هنا ، يعم : اذكه لاق . ضقتنت هتالص يف وهف ، لوحتف

 ىلا تمجر ىتح ةلبقلا نع ةنيفسلا تلوحت امل هتئيه ىلع فقو ناف : هل ، تلق

 . هتالص مامت ةيقب يف لمعلا كرت اذا هنا } يعم : لاق ؟ هتالص ضقتنت له ث ةلبقلا

 . هتالص ديعي نا هل حابم وهو لمعلا همزل دقو

 : ال : لاق ؟ دجسي نأ هيلع له { ةنيفسلا يف يلصي نمع هتلأسو : ةلأسم

 . معن : لاق عضتي الو عفتري ال قثوم دوع ىلع دجس ناف : هل تلق

 ىلع تردق ام مق : ةنيفسلا ةالص يف۔ هللا همحر ديز نب رباج لاق : ةلأسم

 ىلع كسأر عضت الو ،} دجساو عكراو ادعاق لصف مايقلا عطتست مل ناف 5 مايقلا

۔ ٢١٥



 . شارف الو ، ةبشخ

 ةبشخ ىلع رحبلا يف راصف اجن نم مهنم اجنف ةنيفسلا لهأ قرغ اذاو : ةلأسم

 تناك ناف . ءاميالاب ةمات ةالصلا لص هنكمأ ناف { ةنيفسلا ةلآ نم ءيش وأ عارش وأ

 ليسلا هلمحي يذلا كلذكو . ةالص لكل ، تاريبكت سمخ ىلص برطضت جاومألا

 . تاريبكت سمخ يلصي

 يقلي نأ الا ، هيلع يلصي نأ زجي مل ، ريعش وأ رب ةنيفسلا يف ناك اذاو : ةلأسم
 وهو ث ةنيفسلا يف ناك نم : هريغ لاق : ةمس وأ ريصح نم كلذ هابشأ وأ أبوث هيلع
 . هيحالم يذ ؤي الو اسلاج اهيف يلصي هناف ، ضرألا نم بيرق

 هيلعف ، بكرملا بعت نم ءيقلا هبلغو رحبلا بكر نم دمحم وبأ لاق : ةلاسم

 هيلع لدب الف { ةالصلا لقعي ال نم اماف ، كلت هلاح ىلع ءوضولاو ةالصلا لقع اذا

 . اهلقعي مل اذا اهيف

 © دحاو تقو يف ماماب موق لك يلصي نأ . ةنيفسلا باحصأل زئاجو : ةلأسم

 يف اديعب وأ ابيرق اوناك ىلصم الو دجسم ي اونوكي مل اذإ ربلا يف كلذكو

 رشع ةسمخ رادقم ىرخالا نع ةقرف لك اوحسفني نأ نورمؤي ربلا يفو © ةنيفسلا

 تناك ةضيرف . مهلك ةمات مهتالصف نيبراقتم اولصو اوحسفني مل ناف ى ًأعارذ
 . هريغ وأ ناضمر يف : ةلقان وأ

 زوجي ال ليق سيلأ : تلقف ةعتمألاو ةلومحلا ىلع دوجسلا نع هتلأسو : ةلأسم

 © بكرملا باحصأ ريغل ةعتمألا هذه نا ، ملعلا نيأ نمو : لاق ؟ سانلا ةعتمأ ىلع
 زئاجف ةفاظنلا مكح اهمكحو ضرألا تتبنأ امم تناك اذاو { اهيلع اولزنأ نيذلا مهو

 . اهيلع دوجسلا

 © عاتملا ىلع دجسيلف ث مايقلا ىلع ةنيفسلا ةالص يف ردق نم ريشب لاق : ةلأسم

 لاقو . هيلع دجسيو ، بكرملا يف لعفي ايف بكرملا بحاص نذأتسي نكلو

 سأب ال نا وجراف { ةنيفسلا يف هعوكر نم ضفخأ هدوجس ناك نم : رفعج وبا

۔ ٢١٦ ۔



 رعش الو فوص ىلع ةنيفسلا يف يلصملا دجسي ال : ةيواعم وبأ لاق : كلذب

 نيبو هنيب ناك اذا هناف ، قثوم ناك ولو ةنيفسلا رارق نع ، عفترم دوع الو ةبشخ الو

 رارق ىلع الا ، دجسي ال ضعب لاق دقف { ةولخ ةنيفسلا عاتم وأ ةنيفسلا رارق

 ناك ام ىلع دوجسلاب سأب الو . فوص وأ رعش نم ناك ام ىلع دجسي الو 0 ةنيفسلا

 رعشلاو فوصلا قيلاوج ىلع حرط ناو ضرألا تتبنأ ام وأ ، ناتك وأ نطق نم

 دجسي الو 3 هيلع دجسيو بوثلا اهيلع حرطي نأ زئاجو 5 زئاجف هيلع ىلصو ريصح

 عاتم ناك ناف ، ضرألا تتبنا ام ناك اذا عافقلا ىلع دوجسلاب سأب الو ، دولجلا ىلع

 كلت الا دبي مل ناو { هيف ىلص اهريغ ، اعضوم دجو ناف { تاساجنلا نم ءيش هيف

 ةقصال ريغ تناك ناو { ةداعالا هيلعف { فرظلاب ةقصال ةساجنلا اهيف يتلا ةفعقلا

 اهيلع لعجي نأ الا } هساجن اهيف ةفعق ىلع يلصي نأ هل بحأ الو ؛ ةداعا هيلع رأ مل

 © نينثا ىلع ًافوعضم ةفعقلا فرظ نوكي وأ ، ضرألا تتبنا امم كلذ ريغ وأ ًاريصح

 اعضوم دجي مل نمل سانلا ةعتمأ ىلع ةالصلاب سأب الو { اهيلع ةالصلاب سأب الف
 . رعشلاو فوفصلا ىلع ادعاق يلصي نأ زوجيو 7 اهب رضي نأ ريغ نم ث هيف عاتم ال

 . هتالص داعأ اهيلع دجس نإف امهيلع دجسي الو

 نم ناك ناو ، عضويو عفري ام ىلع ةنيفسلا يف يلصملا دجسي الو : ةلأسم

 ةبشخب كسمأو فاخف جرملا دتشا ناو ، سأب الف هيلع دجسيو ضرألا تابن

 . ساب الو ، ءيش ىلا دنتساو 5 ةنيفسلا نم لبحب وأ

 دجي مل ناو 5 أدب كلذ نع دجو نا كرشم همادقو يلصملا يلصي الو : ةلأسم

 ىلص ث كرشملا لاز ناف © تقولا رخا ىلا رظتنا هتلبق نع كرشملا لوحتي نا اجرو

 كرشملاو ، ىلصو رظتني مل ناو ، كلذ ريغ ىلع ردقي مل اذا ىلص لزي مل ناو 3 وه
 3 ةالصلا كلت يف وهو ث هتلبق زنع كرشملا لوحتي نأ الا } هيلع ضقن الف 5 همادق

 © ههجو ءاقلت كرشملا ناك نإ اذه 5 هيلع ةداعإ الف اهتقو ىضم نأ دعب لوحت ناف
 ٨5 هدسج نم ءيش وأ ، ههجو ءاقلت هيبكنم دحأ نوكي نأ لثم ى ائيش هنم لاني وأ

 . هللا ءاش نإ هيلع ضقن الف { هتلبق نع الايشو انيمي لز نإ اماو

۔ ٧١٢۔



 هدوجس ناكو ٠ نيعارذ ردق 6 عفترم حول ىلع ةنيفسلا ف .7 نمو : ةلأسم

 . ساب الف هعوكر نم ضفخأ

 نم دعبأ ، ارفس ديري رحبلا بكر نمو۔رفعج نب دمحم عماج۔نمو : ةلاسم

 ةيرقلا يذاحي ناك ولو هريغ وأ جنيود يف ، رحبلا يف بكر ام نيح نم رصقيف نيخسرف
 . هل جرخ يذلا رفسلا ةين ىلع ناك اذا ماقأ ام ىلصملا يف ماقأ ولو 5 اهيف متي يتلا

 يف موقي نأ ردق نإ لاق ۔ هللا همحر هللا دبع يبأ ظفح ينفو © هنمو : ةلأسم

 دجي نأ الا ، اموأو { ادعاق ىلصالاو ، ضرألا تابن ىلع دجسو مئاق ىلص ةنيفسلا
 دجي مل ناو ، دعاق وهو اهيلع دجسي هناف { اهب يتلا ةنيفسلا بشخ نم ةمئاق ةبشخ

 . دعقي هناف هيلع امئاق دجس ضرألا تابن نم أثبش ماق اذا
 مقيلف ةنيفسلا يف وأ ، ةدشلا يف موقي نأ هنكمأ نمو 3 هنمو : ةلأسم

 ىلا ةقثوملا نوعدلاو ريماسملاب اهنم قثوم اهنم ناك ام ىلع دجسيو . دعقي الو

 ، ضرألا تابن نم ناك ناو عضويو ، عفري ناك ام ىلع دجسي الو { ةنيفسلا

 بحاو ، كلذ اولاق دق : حبسملا نب دمحم لاق 5 هريغ نمو . ساب الف هيلع دجسو

 . ( عجر ر ءاميالاو دوعقلا انيلا
 ، ةنيفسلا نم ةبشخ وأ لبحب كسمأف فاخف جوملا دتشا اذاو : ةلأسم

 مهب يلصيو { ةعامج اولصي نأ ةنيفسلا لهألو { هنمو سأب الف { ءيش ىلا دنتسا وأ

 نمف ث رحب الو 0 رب يف همدقتي نأ ، مامالا فلخ يلصملل زوجي الو { مهنم ماما

 يف هئاذحب اونوكيو مامالا ةالصب اولصي نأ محل نكلو 5 هتالص تضقتنا همدقت

 . فوفص ةنيفسلا لهأ ىلع سيلو ةنيفسلا

 نأ مهريغو ، يراوصلا نم هئاذحب وأ مامالا فلخ ناك نمو {. هنمو : ةلأسم

 يتلا فوفصلا نم ءيش وأ 0 هنوري اوناك اذا لفسأ ناك ولو 5 مامالا ةالصب اولصي

 8 هفلخ ىلص نم نكمي ملو ث دوجسلاو مايقلا مامالا نكمأ ناف 0 هنمو . هفلخ
 موقي نأ زوجي الو ، مهل نكمأ ايك ، هفلخ نيذلا يلصي نأ سأب الف 0 مهضعب وأ

 . ءىموي وهو اودجسي نأ الو ، دعاق وهو مامالا فلخ نيذلا

۔ ٨١٢۔



 دعب مامإ مهل نكمأ ايك مهل ماماب ةقرف لك يلصت نا سأب الو 5، هنمو : ةلأسم

 مهب يلصي ةقرف لك مامإ دعب مامإ مهب يلصي . معن : لاق © هريغ نمو . مامإ

 سيل زئاج كلذف 7 ماماب متأي مهنم لك دحاو تقو يف ةعامج اولص نإو ث مهمامإ

 ۔( عجر ) دجسملاك ةنيفسلا

 - عفرف هيلع دجسيو 5 ءيش ىلع يلصي ةنيفس يف يلصملا ناك ناو : ةلأسم
 نيب راصو هتالص لوأ يف ءيموي ناك نا كلذكو { هتالص ةيقب ءيموي نأ سأب الف

 ؛ هنمو . هتالص نم ىقب ايف دجسيف ۔ هيلع دوجسلا نكمي ث عيش هيدي

 تابن ريغ ىلع مامالا ناك نا : لاق هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 اولصي نأ 3 مهل زجي مل ، اودجسي نأ مهنكمي عيش ىلع هفلخ يذلا ناكو ، ضرألا

 . ةدح ىلع مهنم قيرف لك ىلصو . هتالصب
 ؟ نوعنصي فيك ث ةنيفسلا تلوحتو ةلبقلا ىلا اومزحا اذاف تلق : ةلأسم

 دق اوناك اذا ، مهعضاوم نع مه نولوحتي الو { هيلع مه ام ىلع نولصي : لاق

 نأ مهنم لجر دارأ ناف : تلق ،هريغ نمو . مهتالص ىلع مهو ى ةلبقلا ىلا اومرحا

 دقو ث ةلبقلاب نيربدم ةعاسلا اوراصو ةنيفسلا تلوحت دقو ، ةالصلا يف مهعم لخدي

 . مهعم لخدي ال : لاق ؟ عنصي فيك ةلبقلا ىلا اومرحأ دق اوناك

 نع هتلأسو «| بسحأ ناك ايف ، ةكرب نب دمحم نب هللا دبع نعو : ةلأسم
 نيرداقلا ىلع ؟ كلذ نوكي فيك . ءاملا ىلع اهريسمو اهفوقو لاح يف ةنيفسلا ةالص

 يف ةرصبلا لهأو ، نايع لهأ نم انباحصأ فلتخا : لاق . هنع زجاعلاو ث مايقلا ىلع
 هنم ركذا انأو ، كلذ يف رظنلاو داهتجالاو يأرلا قيرط نم اريثك افالتخا كلذ

 ريثك هيلا بهذي يذلا ناك كاياو { يقيفوت هللابو تقولا اذه يف هركذ نم رضحي ام

 © مايقلا ىلع نيرداقلا ىلع ادوعق اهريسم لاح يف ةنيفسلا يف يلصملا نأ ث مهنم

 : اولاق لمجلا رهظ ىلع لمحم يف ةالصلاك ةنيفسلا يف ةالصلا نإ اولاقو ، هنع زجاعلاو

 ةالص نوكت نأ ثيحو { عامجالاب مايق ال دوعق لمجلا ىلع دوعق ةالصلا تناك املو

 لاقف يأرلا اذه باحصأ فلتخا مث ؛ امهيلع ءاوتسال ءاوس ايهو .{ دوعق ةنيفسلا

۔_٢١٩۔



 ةالصو {. دوجس مايقلا ةالص نال اولاق عيش ىلع دجسي الو 3 ءاميا ءيموي : مهضعب

 ين ادعاق يلصملاو ، رحبلاو ربلا يف كلذب لوقي يلع نب ىسوم مهيفو . ءاميا دوعقلا

 ضرألا نم ًانكمتم دجسم يف ناك اذا دجسي : مهضعب لاقو ، دجسم ريغو دجسم

 نب دمحم ءالؤه يفو ةنيفسلا نطب الو لمجلا ىلع دجسي الو } يلصم عضوم يف
 موقيو ، تراس اذا { ادعاق يلصي ةنيفسلا يف يلصملا نا موق لاقو ۔ هللا همحر بوبحم

 ناطحق يبأ لوق لاق هنظأو ، هوحن وأ ىسوم تفقو دقو . مايقلا ىلع ردق اذا

 8 تناك ةلاح يأ ىلع دجسيو ادعاق يلصي : نورخآ لاقو . ناطحق نب دلاخ

 ىلا ناكم نم لوحت ال يتلا ث هب ةقثوملا بكرملاب ةرومسملا حاولألا ىلع دجسيو

 لاقو ؛ لزعتف لقتنت يتلا اهغا اولاق & بكرملا ةعتما نم اهريغ ىلع دجسي الو { ناكم

 ماقم موقي امو ، ةرومسملا هب اشخأ نم بكرملا يف قيثو ءيش ىلع دجسي . مهضعب

 ىلع دجسي : مهضعب لاقو .3 الف لقتنت امو ةلومحملا امأو ، قاثيتسا نم ةرومسللا

 © هب هيلع نكمتي اعضوم دجنو اذا هيلع يلصي هدب ريصح ىلع وأ . ةقثوملا حاولالا
 لاقو : لاق ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ نع يظفح اذهو

 حاولألا وحن بكرملا ىلع هدوجس ناكو مايقلا ىلع ردق اذا 3 امئاق يلصي مهضعب

 © ةلومحلاو ةعتمالا نم اهريغ ىلع نكمتي امو & يلصملا نكمتي اهيلع نأل { ةرومسللا

 لاقف : لاق : ىنم كشلاو رقصلا نب نازعو يراوحلا نب لضفلا نع اذه ركذو

 ىلع نا ، هباحصأ نم نويرصبلاو ۔ هللا همحر ۔ يرصبلا رمع نب بيبح نب عيب رلا
 لوزي ال مايقلا ضرف ناف ، ناك ناكم يأ يف مايقلا ىلع ردق اذا مئاق يلصي نأ يلصملا
 هلل اوموقو » : ىلاعت هللا لوق كلذ يف مهتجحو ، هنع زجعلاب الا يلصملا نع

 © باتكلا رهاظ هل بجوملا ضرفلا اذه لوزي الف باتكلاب مايقلا بجواف « نيتناق

 لك ىلع دوجسلا كلذ عم اوزاجأو ، عامجا نم وأ ةنس نم وأ ، باتكلا نم ةجحل الا
 لوقلا اذه ىلا بهذ نمو : لاق : ةعتمألاو حاولألا نم ضرألا هتتبنأ امم عيش

 ةلي يبنلا لوق ىلا انباحصأ نم موق بهذو : لاق : بوبحم نب دمحم نب ريشب
 اذاف عكرو ًايئاق ىلص مايقلا ىلع ردق اذا ءاملاو لحولا يف يلصملاك ةنيفسلا يف يلصملا ه
 انباحصأ نم قافتا اذهو : لاق نيطلا ىلع الو ءاملا ىلع دجسي الو « أموا دوجسلا غلب

۔ ٢٢٠ ۔



 ناك نيطلاو ءاملا ىلع نودجسي ال ءال ؤه ناك اذا ءاملاو ، نيطلا يف يلصملا ةالص يف

 بسني لوق اذهو : لاق . دوجسلا نع عنمي بكرملا يناجتملاو ةمكعالاو 5 عاتملا آضيا
 ىلع لدي الوق راثآلا ضعب يف اندجوو : لاق ۔ هللا همحر رباج يبا نب ىسوم ىلا

 هرأ تنكو : لاق : هنع عجر مث ، اذه لبق هلاق نوكي نأ الا & يأرلا اذهل هتفلاخم

 هتيأر امبرو امئاق ى يلصي هتيأر امبرف { ةفلتحم لاوحأ ىلع انرفس يف بكرملا يف يلصي

 ًاريصح ذختا دق ناكو } دوجسلا عدي الو ، ءىموي هتيأر ينأ ملعأ ملو © ادعاق يلصي

 نع هلأسأ تنك دقو 0 هعفريو ةالصلا متا اذا ، هيوطيو كلذب انرمأيو ، هيلع يلصي

 ةعتمأ ىلع دوجسلا زوجي ال ليق سيلا : تلقف ةعتمألاو ، ةلومحلا ىلع دوجسلا

 انولزنأ نيذلا مهو & بكرملا بحاص ريغل ةعتمألا هذه نأ ملعن سيل لاق . سانلا

 . اهيلع دوجسلا زئاجف ةفاظنلا مكح اهمكحو ضرألا تابن نم تناك اذاو 3 اهيلع

 3 اهومنغ اذا جراوبلا يف نوملسملا يلصي الو ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 اهيف اولص مهجراوب يف نيملسملا مه اوذخأ اذاو {} هيلع اولصيو ًاطاسب اوحرطي نأ الا

 . ( عرشلا نايب باتك ىلا عجر )

 عضوملا ىلا لوصولا ىلع ردقي الف { ةنيفسلا يف ضرمي لجرلاف تلق : ةلاسم
 ، هعضوم ىلا ءاملا هل لمحي نأ 0 ةنيفسلا بحاص هركو ةنيفسلا لهأ هيف أضوتي يذلا

 ًأسفن هللا فلكيال هناف ، كلذ هل اولعفي مل ناف : لاق . مهعاتم بطريو هيف اضوتيف

 اواضوتي نا اوردقي ملف ، ديدشلا بخلا مهباصأ اذاف : تلق . مميتيلف اهعسو الا

 اودجي مل ناف } شارف وأ ، عاتملا بارت نم اومميتيل : لاق ث هيلا اولصي الو ءاملاب

 نأ هل نكمأ اذاف . . يلصيو ، هسفن يف ءوضولا يوني نأ هل بحأ لاق ةنيفسلا يف كلذ

 كلت تقو ىضم دق ناك ناو : تلق `. ةالصلا كلت دعيلو . أضوتيلف ءاملاب أضوتي

 . هيلع ةداعإ ال ليقو لاق : هريغ لاق . معن لاق ةالصلا

 يف ىلص نميف {، زرحم نب ديعس نع ظوفحم نع ديلولا وبأ ظفح : ةلأسم
 دق ادعاق ةنيفسلا يف ىلص امم هتالص نأ ركذ ربلا يف ناك املف ث ًادعاق ةنيفسلا

 . هريغ نمو : ًامئاق ربلا يف اهيلصي : ديعس لاق . تضقتنا

۔٢٢١۔



 لاقف نيرفاسملا يف فلتخا دقف ، ني رفاسم ةنيفسلا باحصأ ناك ناف : ةلأسم

 مهمزلي ال : ضعب لاقو & كلذ مهنكما اذا { ةعايجلا ةالص مهيلع بجي : لاق نم

 يبنلا ين انلو ةي يبنلا كلذ لعف دقو & كلذ نكمأ اذا 0 انيلا بحأ كلذ موزلو كلذ

 ةنيفسلا بكارل نكي مل اذاو © ةودق نيضاملا ةمئألا يفو 3 ةوسأ ملسو هيلع هللا ىلص

 توبث يف فالتخالا لجأ نم الا ، ةعاهجلا ةالص هنع لوزت الف ، فورعم نيب رذع

 . رفاسملا ىلع كلذ

 . ءامالاب ادعاق يلصيأ لمحم يف ناك نإ كلذكو : هل تلق هريغ نمو : ةلأسم

 اذا يدنع اذكه : لاق . لوزنلا هيلع قش اذا هريغ وأ قرشملا ىلا ههجو ناك ثيح

 الاجرف متفخ ناف » : ىلاعتو كرابت هللا لوقل هيلع لمحت ال . ةقشملا تناك

 . ملعا هللاو « ًانابكر وأ

 رارق ىلع دجسي ال : لاق نم لاق ةنيفسلا يف ىلص نميف رثألا نم : ةلأسم

 © ديعس يبأل : تلق : ةنيفسلا رارقب دارأ ام فرعأ ال : ديعس وبا لاق . ةنيفسلا

 اذا ليق دق هنا & يعم : لاق ؟ ةنيفسلا يف يذلا عاتملا ىلع يلصملا دجسي نأ زوجي لهف

 نأ بسحأو ، هيلع دوجسلا زوجي امم ضرألا تتبنأ ام عيمج ىلع دجسي امئاق ىلص

 ائيش اهيلع لعجي نأ الا ، ةعتمألا ىلع دجسي نأ هل بحتسي ال : لوقي اضعب
 © هريغ وأ ريصح وأ فظنم نم هيلع يلصي طاسب اهيلع لعجي نأ الا دارأ هنأ ، يدنع

 . امئاق ةعتمألا ىلع عضوملا يف ةالصلا تزاج اذاو { قرف اذه يف يل نيبي الو.

 . يدنع ضرألا تتبنأ ام عيمج ىلع قلطم دوجسلاف

 ىلع ادعاق اهيف ةالصلا : لاق نم لاقف ةنيفسلا يف ةالصلا يف فلتخاو : ةلأسم

 رحبلا يف اهضعب عقوو الكملا يف تسرأ ذا : لاق نم لاقو : لمحملاب اههبشيو ، لاح

 لاح ىلع ردق اذا ًامايق اهيف ةالصلا : لاق نم لاقو . مايق اهيف ةالصلاف ، نيطلا يف

 . ادعاق اهالص ردقي مل ناو { تناك

 ساب الو ، رثؤملا يبأ ىلع ضورعم رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 نمدقتيالو مهفلخو مهمأ دقو .لاجرلا طسو يف ةنيفسلا يف ةالصلا يف ءاسنلا نوكت نأ

۔ ٢٢٢۔



 اوناك ولو { مامالا ةالصب نولصي عارشلا فلخ موق اونوكي نأ ساب الف & مامالا

 عفرا وهو ث ةنيفسلا يف مامالا ةالصب موقلا يلصي نأ ساب الو ث ةنيفسلا ريغ ي
 ول كلذكو ، اولصي نا سأب الف { زابنقلا يف مامالاو ةمجلا يف موق ناك ولو 0 مهنم

 دحأ فلخ نكي مل اذا كلذب سأب الف ، ةمجلا يف مامالاو زابنقلا يف مه اوناك

 لفسالا لصي الو ، لفسالا ةالصب مهنم ىلعألا يلصي : رثؤملا وبأ لاقو . مهنم

 لثم عضوملا يف يدنع ةنيفسلاو . رابشأ ةثالث عفر امهنيب ناك اذا . ىلعألا ةالصب

 سأب الف ، ءاسنلاو لاجرلا نم جيلالبلا يف اوناك اموق نأ ولو ؤ ربلا رمأ نم انفصو ام

 اومدقتي ملو } ةوك وأ باب ةنيفسلا لهأ نيبو مهنيب ناك اذا مامالا ةالصب اولصي نأ
 نا نكلو ث مامالا ةالصب اولصي نأ مهل زوجي الف ى ًاقبطم جيلبلا ناك ولو { مامالا

 هطسوأو هالعأ نم جيلبلا باب ناك ناو { ةعامج مهدحو نولصي جيلب لهأ لك ءاش

 رادقم ةوك ناك وأ بابلا ناك ولو 5 احوتفم بابلا ناك اذا دحأ هنم ري مل ولو سأب الف

 اذا : رثؤملا وبأ لاق . ملعأ هللاف كلذ نم رغصأ ناك ناو ، ناسنالا سأر هنم زربي ام

 نأ صاب الف 3 رابشأ ةثالث نم لقأ ةنيفسلا لهأ رارق نيبو مهنيب جيلبلا باب ناك

 عفرأ بابلا ناك ناو 0 مامالا نم لفسأ اونوكي مل اذا © مامالا ةالصب هلهأ يلصي

 قوف يلصي يذلا مامالا ةالصب نولصي الو ، مهدحو ةعامج اهلهأ يلصي نأ ساب الف
 يف مامالا ةالصب ةعامج مهلك اولصو نيلجر نيب تناك ةأرما نأ ولو ث ةنيفسلا

 ةارملا نيمي نع لجرلاو ةأرملا نيمي نع مامالا ناك ولو ، كلذب ساب الف © ةنيفسلا

 ولو © بايثلا قوف نم ةالصلا نم ءيش يف اهدسج اوسمي مل ام & كلذب ساب الف

 . اهيلع الو مهيلع ضقن الف مرحم وذ ناك ناو { اساب مهيلع تيأر ام بايثلا اوسم
 ناك اذا ، مهو يه ةالصلا اوضقني نأ ييأر ناف { اهنم مرع يذب سيل اوناك ناو

 ضقن الف ، بايثلا قوف نم ناك وأ اطخ ناك ناو ، ادمع بايثلا تحت نم اهل مهسم

 أطخ ةالصلا يف ةأرماو لجر سساهي نأ هركأ ينأ ملعأ هللا : رثؤملا وبا لاق . مهيلع

 ف بسحأ ايف 0 جرفلا نود ام اطخلا سمي سأب ال هنأ وجرا : هريغ لاق . ادمع الو

 . هب ةالصلا ي ةردقلا عضاوم يف يدنع ايف كلذكو . ءوضولا ضقن

۔ ٢٢٣ ۔



 ساب هيلع ناك ام 0 مامالا ةالصب ةنيفسلا لقد يف يلصي لجر ناك ولو : ةلأسم

 هنيمي نع وأ مامالا فلخ ناك اذا { امئاق وأ ادعاق كلانه ةالصلا عيطتسي ناك اذا

 يبأ خيشلا تاباوج نمو ۔ ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ۔ : رثؤملا وبأ لاق . هلايش نع وأ

 اهيلع عضو دقو 0 اهلثم اهريغو ةعفقلا ىلع ةنيفسلا يف دوجسلا يف تركذو ث ديعس

 ىلص اذاف ، ةالصلا يف عيمويو © دجسي ال مأ كلذ ىلع دجسي لعجي ملو اريصح

 هنكمي يذلاو : تلق . كلذ هل نكمأ اذا ضرألا تتبنأ ام عيمج ىلع دجسي ًامناق

 ادعاق ىلصف مقي ملف مايقلا هنكما ناو { ءامالاب ىلصو دجسي ملف ةنيفسلا يفدوجسلا

 نإ : ليقف ةنيفسلا يف ةالصلا يف فلتخا دقف ؟ دوجسلا هنكما اذا دجسي أمواو

 © ضرألا تتبنأ ام عيمج ىلع دجسيو امئاق يلصي ث ربلا يف ةالصلا لثم اهيف ةالصلا
 نأ الا © ادعاق ىلص ناف . ءعيمويو هنكمي ام ىلع ادعاق يلصي مث 3 هنكمي ايك

 © ادعاق ىلص ولو ث هيلع دجسي هناف { هيلع يلصي افظنم وأ ًاريصح وأ ىلصم ذختي

 ىلص ناف ى ةتباثلا حاولالاو ةتبثملا نوعدلا ىلع ادعاق ىلص ولو دجسي ليق كلذكو

 ىلص ناو ، هيلع ضقن الو ، كلذ زاج ضرألا تتبنأ ام عيمج ىلع دجس وأ ادعاق

 ىلص ناو ، كلذ هل زوجي الو ةداعالا هيلعف ، دوجسلا هنكمي وهو . ءاميا امواو امئاق

 يلصي يذلا نع تلأسو . هنمو . هللا ءاش نا هتالص تمت كلذ عيمج ىلع امواو ادعاق

 متت : تلق ؟ ةلبقلا ريغ ىلا ةنيفسلا ترادف ةلبقلا لبقتسم وهو . ةنيفسلا يف

 3 هتالص متا نأ دعب ةلبقلا ريغ ىلا ىلص هنأ ملع نإ كلذكو : تلقو : هتالص

 ىرحت اذاف ؟ كلذ يف همزلي ام & كلت هتلاح ىلع هتالص متاف ةالصلا يف وهو ملع وا

 دعب نم هل نيبت مث { ةلبقلاب ملعلا لهأ نم ةلبقلا ىلع هلدي نم هعم نكي ملو { ةلبقلا
 متي نأ لبق ملع ناو ض ةمات هتالص نا ليق دقف ث ةالصلا نم هغارف دعب ةلبقلا كلذ

 ىقب ولو ، هتالص تدسف لعفي مل ناف ، هتالص مامت يف ةلبقلا ىلا لوحتيف ةالصلا

 ملعف ةنيفسلا تراد مث ةلبقلا ىلا مرحأ ناو ، كلذ مامت هيلع ناك { دحاو دح اهنم

 . زئاج هل كلذو { لاحلا كلت ىلع هتالص متيف ملعي مل وأ 9 كلذب

۔ ٢٢٤ ۔



 نوعب رألاو نماثلا بابلا

 فئاخلاو بكارلاو يشاملا ةالص ىف

 عضو يف دح امهيلع سيلو ايهسأرب نائموي ايم:اف ، مئاقلاو يشاملا امأو

 نافرصي اجأ الا . ايههجو ناك ثيح نايلصيلف يشاملاو بكارلا امأو 3 اهديأ

 فرص كلذ هنكما نا ،© معن : لاق ، هريغ نمو . مارحالا دنع ةلبقلا ىلا اههجو

 يذلاو : لاق . ههجو ناك ثيح ىلص هنكمي مل ناف { ةلبقلا ىلا مارحالا دنع ههجو
 افقي نأ الا ، يلصملا ةالص عطقي امم ءيش رمم يشاملاو بكارلا ةالص عطقي ال هنآ انعم

 عطقي امع اعفترم ناك اذاف ، بكارلا امأو ، هتالص عطقي مئاقلا ناف . ايهتالص يف

 هيفف ًافينك نوكي نأ الا ، ماق ولو هتالص عطقي الف رابشأ ةثالث ردق { ةالصلا
 ايهيهجو نافرصي ايجنا ، ءيش رمم يشاملاو بكارلا ةالص عطقي ال انلق امناو ، فالتخا

 . دحاو عضوم يف ناتباث ايه الو ، دحاو هجو يه سيل اهتلبقو اناك ثيح

 ةفاخم لوزنلا بكارلا عطتسي مل اذاف رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ملو } بلطلا فاخ اذا ، ههجو ناك ثيح 7 رئاس وأ افقاو هتباد ىلع ىلصو { ودعلا

 ةالص ىلص أبولطم امزهنم ناك ناو © هتالص ىلص بلاطلا وه ناك اذاو 0 ًايغاب نكي

 © تاريبكت سمخ بارضلاو لاتقلا ةالص نأل . ةالص لكل تاريبكت سمخ ةفياسملا

 ربك ام ذنم ابولطم ناك نا : حبسملا نب دمحم لاق { هريغ نمو . ههجو ناك ثيح

 نيتالصلا عمجي هنأ عمسن ملو ، ههجو ناك ثيح ةفياسملا ةالص تاريبكت سمخ

 اذاف { ايغاب نكي مل اذا بولطملا همد ىلع فئاخلل ريبكتلا امناو بارضلا دنع ريبكتلاب

۔ ٢٢٥ ۔



 . ةمات ةالصلا هيلع نا : ليق دقف ةاغبلا نم ناك

 ريغ ىلا يلصي نأ ناسناللو ۔ دمحم يبأ عماج نمو 3 هريغ نمو : ةلأسم

 نم الجارو ابكار يلصي نا هل زوجي كلذكو { اهيلا هجوتلا نم ىشخ اذا { ةلبقلا

 . انابكر وأ الاجرف متفخ نإف : لجو زع هللا لاق . ءاميالا قيرط

 تمقاف مهيف تنك اذاو» : كرابتو ىلاعت هللا لوق نعو { هريغ نم : ةلأسم

 3 هدلب يف برحلا هتنع نمل يهأ ، تلأسف «كمعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا مهل
 هففاصملا دنع نوكي امناو ، ءاوس رفسلاو رضحلا يف اندنع يهف ؟ هدلب ريغ وأ

 نيذلاو ، ودعلا هجو يف نيذلا اعيمج نومرحي مهناف ؟ نولصي فيك تلاسو { لاتقلل

 ماقم نوموقيف نوفرصني مث { اهيف دجسي ةعكر مامالا عم نيذلا يلصي { مامالا عم

 ةعكرلا مامالا فلخ اولصيف ةفئاطلا كلت يتاتو © ودعلا هجو يف يتلا ةفئاطلا

 دقف ملس اذاف ، ةالصلا مامالا يضقي ىتح ودعلا هجو يف نيذلا ملكتي الو 2 ةرخآلا

 . اعيمج موقلا ةالص تمت

 ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجا ركب وبا لاق ۔ فارشالا باتك نمو

 يعازوألاو حابر يبأ نب ءاطع لاق كلذكو 0 هتباد ىلع يلصي بولطملا نأ ىلع

 لاح يف الا : يعفاشلا لاقو ، ضرألاب ىلصف لزن ابلاط ناك اذاف ، دمحأو يعفاشلاو

 نع نوبلاطلا عطقنيو ، نيبولطملا ىلع نوبلاطلا لضف نإ كلذكو ؤ ةدحاو

 اولصي نأ مهل ناك اذكه ناك اذاف 4 مهيلع نيبولطملا ةدوع نوفاخيف مهباحصأ

 . ءاميا نوئموي

 مزهنملا بلاطلا ةالص نا انباحصأ لوق يف جرخي هنأ 0 يعم : ديعس وبأ لاق

 ًاهقم ناك نإ هنا ، هسفن ةالص يف يدنع جرخيو ، هسفن ةالص نمآلا ةالص هودع هنع
 ةعجرلا نم انما هنع امزهنم هودع ناك اذا يدنع كلذو ، رصق ارفاسم ناك ناو { متأ

 جرخي اذهف © هيلع عجري ةرمو هنع مزهنم ةرمف ث هراكملا دح يف ناك اذا اماو © هيلع

 ىلع هنم نمأي يذلا مازهنالا هنع مزها اذاف { ةفقاوملا ةالصو فوخلا ةالص ىنعم يدنع

 ىلص ردغلا هبلط يف فاخ ناف ، دوجسلاو عوكرلاو مايقلاب { هسفن ةالص ىلص هسفن

۔ ٦٢٢_۔-



 أنابكر وأ ألاجرف متفخ ناف : ىلاعت هللا لاق ايك ، ًايشام وأ ابكار ، فوخلا ةالص
 عوكرلل ءىموي بكارلاو { ابكار ىلص فاخ اذاف © هسفن ىلع نمأ ام ، الجار يلصيو

 فلخ نيملسملل ةمذرش تلصفنا اذا هنا ىكح امم لصفلا اذهو ، دوجسلاو

 اوليحتسيف مهفقاوي وأ ، اوعجري نأ ريغ نم مهيلع مهودع ةعجر فاخو & مهودع
 اولصي ناو ، فوخلا ةالص عضوم يدنع نسح 2 اوفاخ مهنا الا { ةفقاوملا ىلا

 يعفاشلاو يعازوالاو كلام ناك : ركب وبأ لاق ، هنمو . مهرذح اوذخأي و 7 أنابكر

 نايفس ناكو ، تاعكر عبرأ فوخلا ةالص رضاحلا يلصي نأ ن وري © لبنح زب دمحأو

 ءاميا تأموأ كذخأي نا ودعلاو بئذلاو عبسلا فاخت ضرأب تنك اذا : لوقي يرونلا

 يمناشلاو يعازوالا بهذم ىلع اذهو ث ارئاس وأ تنك ًافقاو كهجو ناك ثيح

 . هتباد ىلع ةبوتكملا ىلص اعبس وأ اضرأ فاخ نميف : كلام لاقو 9 يبأو قاحساو

 نا نسحلا نب دمحم لاقو . . نوديعب ال : ركب وبا لاقو { تقولا يف داعأ نمأ اذاف

 لاق : ديعي ادعاق يلصي نأ هعسو ، ودعلا فوخ نم موقي نأ عيطتسي ال ناك

 مث ابكار فوخلا ةدش يف ةالصلا لخد نا : لوقي يعفاشلا ناكو © ديعي ال : ركب وبا

 لوزنلا نأل { دعي مل ةلبقلا نع ههجو بلقني مل ناف ، ديعي نأ ىلإ بحأف لزن

 : ركب وبأ لاق : هيلع ةداعا الو . اعيج نيتلاحلا يف ءاسأ : روث وبأ لاقو { فيفخ

 فئاخلا ةالص نا { انباحصأ لوق يف جرخي هنا } يعم : ديعس وبأ لاق ، روث لاق ايك

 © مايقلا كلذ لوأو ، هسفن ىلع اهيف نمأو هنكمأ ايك اهيلصي نأ زوجي ةفقاوم ريغ ىن

 نأ فاخ ناو 7 امئاق ىلص يعس الو يشم ريغ نم هسفن ىلع مايقلا يف نمأي ناك ناف

 ىلا هنكمأ ناف 3 مئاق وهو تايحتلا أرقو .دوجسلاو عوكرلل اموا دعق وأ دجس وأ عكر
 مل ناف ، هلام وأ هسفن ىلع فاخ اذا ههجو ناك ثيحف هنكمي مل ناو ، كلذف ةلبقلا

 يعس الو ، بوكر ريغ نم يشملا يف هسفن ىلع نمأو 5 مايقلا يف هسفن ىلع نماي
 ىلع نماي مل ناف ، دوجسلاو عوكرلل ءىمويو اهظقحو ث هنكما نإ هتالص متي وأ

 ىلوأ لجارلا نأل ، يلصي ىتح يشملا ي هسفن ىلع نمأ ام ىلع بكري الو ىعس هسفن
 ابكار ىلص هسفن ىلع نماي ملو ؤ يشام الو { امئاق هتالص ظفحي مل ناف . بكارلا نم

 ىعس وأ ىشم ناو { رتتسا دعق ناف ، هسفن ىلع نمأي ناك نإ ينبجعيو { هتباد ىلع

۔ ٢٢٧ _۔



 : هللا لوقل يشملا نم يلإ بحا يشمي الو 5 ادعاق يلصيو عقي نأ هسفن ىلع نمأ

 زاج دوعقلا نم رثكأ بوكرلا يف نمأ نمو «مكب ونج ىلعو ًادوعقو مايق هنلا او ركذاف
 : ءعىموب بكارلا نأل ، دوعقلا لثم انهاه يدنع بوكرلا ناكو ، يدنع بكري نأ هل

 اهل ةالصلا هعسي ناك لاحب هتالص ىضق اذا هنا 5 انباحصأ لوق يف جرخي هنأ ك يعمو

 ةالصلا يف لخد نإ و © هيلع ةداعإ الف & تقولا يف كلذ هنع لاز مث ز اهنم غرف ىتح

 يتلا يناعملا نم © هنم صخرأ ءيش ىلا لاحلا هرطضاف 3 نيلاحلا نم لضفألا ىنعمب

 عسوت يتلا ةصخرلا لاحب لضفألا لاحلا ىلع هتالص ىلع ينب { اهريغ وأ كل تفصو

 ءيدتبيف مزاللاو لضفألا ىلع ردقف كلذ هنع لازف صيخرتلا لاح يف لخد ناو { اهب

 . أزجتت ال ةالصلا نألو & كلذ ىلع هتالص متي مل هنأل } ايهنم ىلوألاب هتالص

 © اعيمج نيلاحلا يف هتالص ىلع ينبي هنا : انموق لوق نم لوقلا ضعب يف هنأ بسحاو

 يف هتالص متأ اهيلع ينب وه ناو { ةالصلا أدتبا نا تقولا توف فاخ اذا ينبجعيو

 يناعم جرخي اذه بسح ىلع هتالص ىلع ينبي نا : مهلوق نم اذه ينبجعيف 3 تقولا

 ، ىلص ام اهنم يلصيف مايقلا قيطي ال وهو ةالصلا لخدي يلصملا لثم اذهو © ركذ ام

 ردقيو ، هسفن ىلع نمأيف ، فوخ نم يشمي وهو اهيف هجوي كلذكو { مايقلا قيطي مث

 3 اذه لثم لوزنلا ىلع ردقو . نمأ اذا يدنع بكارلاو { اهمتي نأ لبق مايقلا ىلع

 . اذه يناعم هقحلتو

 ىشخ اذا ةلبقلا ريغ ىلا يلصي نأ ناسناللو _ دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 هللا لاق . ءامالا قيرط نم ًالجارو ابكار يلصي نا زوب كلذكو . اهيلا هجوتلا نم
 . «نابكر وأ الاجرف متفخ ناف»» : ىلاعت

۔ ٨٢٢۔



 نوعبرألاو عساتلا بابلا

 زجلا لمهأ ةالص يف

 مه لهو ؟ نولصي ام نجسلا لهأ نعو هللا همحر هللادبع يبأ باوج نمو

 مهنم ميقملا ىلع اندنع ءاوس وهف ، نويدلا باحصأو { ثادحألا باحصأ ءاوس

 ثادحالاو نويدلا باحصأ اما : هريغ لاق ؟ ناتعكر رفاسملا ىلعو { .تاعكر عبرأ

 باحصأ امأو { افالتخا كلذ يف ملعن الو نورصقيف ، نيرفاسملا نم ةفيفخلا
 8 رصقلاو ماتلا يف مهيف فلتخا دقف ليوطلا سبحلاو ةريبكلا ثادحألا

 . حصأ رصقلاو

 ١ لجرل لزنم يف الجر سبح اذإ ناطلسلا ىف ، ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ةرضم لقأ يف يلصيو © لجرلا لزنم يف يذلا ءاملا يف أضوتي هنأ { ةالصلا ترضحو

 © كلذ ىلع ىلص ةرضمب الإ هنكمي مل نإف { ةضيرفلا يد ؤي امم ، لزنملا عضاوم نم

 نكي ملو لزنملا يفطاسب ىلع ىلص نإف : هل تلق ث هلوق ىنعم ىلع نايضلا هيلع ناكو
 يف هل لامعتسا هيلع ةالصلا نأ يدنع : لاق ؟ نايض هيلع له 5 ةرضم كلذ يف
 وجراف { هلايعتساب هرضي ملو 5 هنمأم نم هلوحي مل اذإف ةنانئمطالا يف امآو { مكحلا

 هليوحتو ، هل لايعتسا 3 طاسبلا ىلع دوعقلاو ةالصلا نإ : لاقو ، هيلع نايض ال نأ

 ىنعم كلذ هبشي الف نمأم وهو ، هعضوم يف هدري مث هناكم يلصيو هعضوم نم
 . يدنع لامعتسالا

۔ _٢٢٩



 سبحلاو ءامدلا لهأو نورصقي نجسلا لهأو ءايضلا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 . اهيف رصقلا مهمزل ةيرق يف نيسوبحم اوناك اذإ © مهريغو

 8 عمجلا مهل زاج { نيرفاسم اوناك اذإ © نولقتعملا نئاهرلاو : ةلأسم

 ، نوردي ال اوناك نإو ث ماهلا مهيلعف نيميقم اوناك نإو 0 رفسلا ةالص مهيلعو

 . رفسلا ةالصو { ةماقالا اولصي نأ مهل طايتحالاف { نيرفاسم وأ نيميقم

_۔ ٢٣٠ -



 ن وسمخلا بابل ١

 ةراهطلاو ةالصلا نع عونمملا ةالص يف

 ةيرق يف ، هل نيرهاقلا نم هريغ وأ ناطلسلا عم اروهقم ناك يذلا امأو

 نإف ، ةالصلل مميتي ءوضولا عنم اذإ هنإف ، ةالصلل ءوضولا نم هوعنم وأ ءارحص وأ

 © بارتلاو ءاملا مدع نم ليبس ىلع هسفن يف مميتلا لماتف ، مميتلاو ءوضولا عنم

 هسفن يف كلذ ردق كلذ نم عنم نإو { هيديو ههجو هب حسمي و ءاوهلا يف هيديب برضي
 ىلص دوجسلاو عوكرلا عنم نإو { ادعاق ىلص امايق ةالصلا عنم نإو . هنكمأ ايك

 اي ةالصلا يلصيو 3 هبجاحب ولو ءىموي : ليقف كلذ يف ةكرحلا عنم نإو © ءامالاي
 نكمي مل نإو { ةكرح ريغ وأ ةكرحب هبنج ىلع وأ ادعاق وأ امئاق كلذ يف هنكمأ

 . كلذ لعف هسفن يف كلذ ريدقت الإ

 تلق . اهتقو تاف ىتح ةرضاح ةالص يلصي ال هكولمم عنم نمعو : ةلأسم

 ةرافك الو ، ةبوتلا هيلع : ليقو ث ةرافكلا هيلع كلذ يف ليق دقف ؟ هيلع بجي ام

 . لإ بحأ وهو ةالصلا لدب دبعلا ىلعو © هيلع

 لهأ ىلإ بوبحم نب دمحم باوج يفو رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 نيملسملا نع رثألا ءاج كلذكو © لعفلا ىف ال لوقلا ىف ةيقتلا زوبت امنإو ، برغملا

 © ةيقتلل هيلع هللا مرح ام بوكرب هتلا يصعي نأ ملسمل زوجي ال هنآ ى مهخايشأو

 © ةالصلا نم ضئارفلا نيبو هنيب لاحي نأ الإ 5 ةيقتلل هيلع هنلا بجوأ ام عيضي الو

 ليحأ اذإ تربيبكت سمخ ريبكتب ولو ، ةالصلا نم هل نكمأ امي اهيلصي هنإف

۔ _ ٢٣١



 . اهنيبو هنيب

 ىلع هربجأ وأ ، اهتقو بهذ ىتح ةالصلا الجر عنم لجر نعو : ةلأسم
 © ىلص كلذ هل نكمأ اذإ ث ةالصلا الإ ائيش هيلع ىرن الف ، عونمملا اماف ؟ راطفالا

 ناضمر رهش يف ناك نإف ؛ راطفالا امأو ©، رزولا الإ هيلع فرعن الف عناملا امأو

 . هربج نم ىلع رزولاو 0 اساب هيلع ىرن الف & لتقلا فاخو

۔ ٢٣٢ ۔-



 ن وسمخلاو ىداحلا بابل ١

 ناركسلاو دترملاو نونحملاو هيلع ىمغللا ةالص ف

 . مايألا كلت لكأ الو ىلص نكي ملو ، قافأ مث { امايأ هيلع يمغأ نمو

 يف لخد دقو هيلع يمغأ ىذلا مويلا كلذ نإف مايصلا امأو { ةالصلا يف هيلع لدب الف

 هنأل ؛ لدبلا هيلعف © مويلا كلذ نم رثكأ هيلع يمغأ نإف ز مات هل هموصف { هموص

 : دمحم وبأ لاق . كلذ لثم يف لدبلا هيلعف { امايص يوني الو } لقعي ال وهو لخد

 ناك قافأ ىتمو { اهتقو رضح دقو هيلع يمغأ يتلا ةالصلا لدبي نأ هيلع يمغملا ىلع

 هنأ ، تقولا تاف ىتح ةالصلا تقو لوخد لبق هيلع يمغأ نم : لاقو 5 اهلدب هيلع

 هيلعف اهتقو توفي ىتح { ةالصلا تقو لوخد لبق مئانلا امأو ، قافتاب هيلع لدب ال

 . قافتاب اهدب

 ةالصلا نم عيض ناك ام ةداعإ هيلع بجي مل ، مالسالا نع دترا نمو : ةلأسم

 . دحأ نيب فالخ الب هدادترا لاح يف

 لوق ىلإ ىرت الأ } ناميالا هنم لصح نم ىلع بجت ةالصلاو : ةلأسم
 لوسر ينأو هللا الإ هلا ال ةداهش ىلإ مهعدا» : نميلا ىلإ هثعب نيح ذاعمل . ةلت يبنلا

 !ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ مهيلع ضرف هللا نأ مهملعاف كوباجأ مه نإف هللا

 نإ لتقي ، كلذب ادترم ناك & لالحتسالا قيرط نع ةالصلا كرت نمو

 . قافتاب بتي مل

۔ ٢٣٣ ۔



 جورخ عم اقافا اذإ . امهيلع ءاضقلا هيلع ىمغملاو نونجملاو باتكلا نمو

 بابجإ ىلع ليلدلا مدعل { لقعلا لاوز لبق نم تقولا نكي مل اذإ © ةالصلا تقو

 ؛ هلقع ىلع بولغملا الو ناركسلا ةالص زوجت الو _ باتكلا نمو . امهيلع كلذ

 هنأل ؛ هلعف زب مل ضرفلا بوجوب لقي مل نمو . ةينب الإ زوجي ال ضرفلا نال
 بطوخ يتلا ةالصلا ضرف هنع طقسمب ركسلا سيلو . هب رمأ ام ةيدأت ىلإ دصقي مل

 © هركس نيح يف ةالصلا نع يهن ناركسلا نا مهلوق موق طلغ دقو 53 اهتقو يف اهب

 اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوب رقت ال : ىلاعت هتلا لوقب اوجتحاو

 نع طقسي ال ىلاعتو كرابت هنأل ؛ هيلإ اوبهذ ام ىلع ليوأتلا سيلو نولوقت ام

 هنأ كلذ يف ىنعملاو . هنع مهاهن ام لعفي الو { اهنع مهلغاشتل ضئارفلا نيفلكملا
 . ملعأ هللاو ، ةالصلا هعم نولقعي ال يذلا ركسلا زع مهاهن

 ىتح ةالصلا تقو وند لبق هيلع يمغأ نمو- رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 نمو. لدبلا هيلعف { اهتقو لخد نأ دعب يمغأ نإو ، هيلع سأب الف { اهتقو بهذ
 يمغأ نم نأ { ةبقع نب حاضو ينربخا : حبسملا نب دمحم هللادبيع وبأ لاق ؛ هريغ

 ليللا يف هيلع يمغأ نمو { راهنلا ةالص لدب هيلعف 0 ليللا ين هبتناف راهنلا يف هيلع

 هيلع ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو . اذكه ليللا ةالص هيلعف راهنلا لوخد لبق هبتناف

 5 هيلع يمغأ ايف هيلع لدب ال : لاق نم لاقو . اريثك وأ اليلق دعق هيلع يمغأ ام لدب

 ام ردقب اهتقو لوخد دعب . ةالصلا نع ىناوت :ذإ اهيف هيلع يمغأ يتلا ةالصلا الإ

 يف اضوتي موقي ام ردقب اهتقو يف هبتنا ةالص وأ ىلصو اضوت ةالصلا ىلإ ماق ول
 . يلصيو اهتقو

 ةالصلا نم هيلع ىمغملا يضقي نميف اوفلتخاو _ فارشالا باتك نم ۔ : ةلأسم

 نسحلاو سوواطو رمع نبا لاق كلذك 7 هيلع ءاضق ال : ةفئاط تلاقف ؟ قافأ اذإ
 يضقي : ةفئاط تلاقو . روث وبأو يعفاشلاو كلامو ةعيبرو يرهزلاو نيريس نباو

 لاق هبو & نيصحلا نب نارمعو رساي نب رايع نع لوقلا اذه يور 0 اهلك ةالصلا
 © هتليلو هموي ةالص يضقي : ةثلاث ةقرف تلاقو © لبنح نب دمحأو حابر يب أ نب ءاطع

۔ ٢٣٤ ۔



 لاقف ، يروثلا نع هيف فلتخاو 3 دامحو قاحساو ةداتقو يعخنلا ميهاربإ لوق اذه

 أ ضقي مل كلذ نم رثكأ هيلع يمغأ نإو ، ىضق ةليلو اموي هيلع يمغأ اذإ : ةرم
 نأ هيلع ىمغملا يف هبجعي ناك هنا : يروثلا نع لاقو 3 يأرلا باحصأ لاق هبو

 نإ : يراصنألا ىجيو ةداتقو يرهزلا لاقو ث ةليلو اموي يضقي نأ ، هيلع يضقي

 لاقو ، ءاشعلاو برغملا ىلص اليل قافأ نإو ، رصعلاو رهظلا ىلص اراهن قافأ

 برغملا لبق قافأ نإو } رصعلاو رهظلا ىلص ةعكرب برغملا لبق قافأ نإ : يعقاشلا

 يلصي ام ردق راهنلا نم هيلعو قافأ اذإ : كلام لاقو { ءاشعلاو برغملا ىلص © ةعكرب

 © اعيمج رصعلاو رهظلا ىلص ، سمشلا بورغ لبق رصعلا نم ةعكرو ث رهظلا هيف
 لبق هتماقإ يف هدنع زاوجلاو رصعلا ىلص 0 ايهدحأ هيف يلصي ام ردق الإ قبي مل ولو

 . كلذك ءاشعلاو برغملا ةالص يف رجفلا عولط

 نم اذه بسح انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذو ، ةصوصنم نكت مل نإو ، فالتخالا ىنعم يف ةلخاد ءايشأ الإ & فالتخالا

 يمغأ ةالص الإ © هيف هيلع يمغأ امم ءيش ىف هيلع ةداعإ ال هنا : مهلوق نم هبشي هنأ

 هيلع يمغأ اذإ لوألا يف كلذكو 0 اهيلصي ام ردقب اهيف قافأ ةالص وأ اهتقو يف هيلع

 : لاق نم لاقو ، ىلصو أضوت ماق ول ام ردقب اهتقو نم ىضم نأ دعب نم اهتقو يف

 ريغب هتقو ىف قافأ امو ، تاولصلا نم هتقو يف هيلع يمغأ ام ةداعالا هيلع نإ المج

 اهتداعإ هيلع ناك 0 اهتقو يف ناك اما ئاك ةالص تقو يف هيلع يمغأ اذإ هنأكو & ريسفت

 ايف هيلع ةداعإ الو 9 اهل ةالصلا 6يلعف { ةالص تقو يف قافأ اذإو ؤ قافأ اذإ

 نم رثكأ هيلع يمغأ ولو { ةليلو موي هتالص ةداعإ هيلع : لاق نم لاقو . كلذ ىوس
 يف هيلع يمغأ ام عيمج ةداعإ هيلع : لاق نم لاقو ، يقب اهف هيلع ةداعإ الو & كلذ

 ىنعمب اذه يف لخاد وهف { هلك كلذ مهلوق نم ناك ايف ، تاولصلا عيمج يف هتقو

 . ديدشتلاو صيخرتلا

۔ _ ٢٣٥





 نوسمخلاو ىناثلا بابلا

 برحلا ةالص ف

 برغملا ةالص مامالا ةالص ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نم

 اثالث نولصيو اتس مامالا يلصي : لوقي يرصبلا نسحلا ناكف ، فوخلا لاح يف

 ةفئاطلاب مامالا يلصي : ةفئاط تلاقو { اثالث ةفئاط لك يلصت : ركب وبأ لاق : اثالث

 مث ، مهسفنأل موقلا متأو امئاق تبث ماق اذاف ، موقيو مهب دهشتي مث ، نيتعكر لوألا

 لوق اذه { مهتالص نم مهيلع يقب ام اومتاف اوماق مامالا ملس اذاف ، مه نوملسي

 8 كلام بهذم نم بيرقو {© يعفاشلا بهذمو © يعازوالا بهذم وهو ء كلام

 © مهب ملسي مث { ةالصلا ةيناثلا ةفئاطلاب متي ىتح اسلاج مامالا تبثي : لاق هنا ريغ

 ؟ يلصي فيك افوخ ناك اذا : برغملا ةالص يف نايفس لاق لبنح نب دمحال ليقو

 : لاق ايك : قاحسا لاق . رصقي ال : لبنح نب دمحا لاق © ةعكرو نيتعكر : لاق

 © ةفئاط هعمو ةالصلا حتتفي برغملا ةالص ةالصلا تناك اذا : يأرلا باحصأ لاقو

 يتاتف ةفئاطلا موقت مث { نيتعكر هعم يتلا ةفئاطلا يلصتف © ودعلا ءازاب ةفئاطو

 ةفئاطلا يتأت وأ 7 اوملسي الو { اوملكتي نأ ريغ نم ودعلا ءازاب نوفقيف ، مهماقم
 ةعكر مهب يلصيف 0 ةالصلا يف مامالا عم اولخدي نأ لبق ودعلا ءازاب اوناك نيذلا

 نوتأيف اوملسي الو { اوملكتي نا ريغ نم هعم يتلا ةفئاطلا موقت مث ، ملسيو دهشتيو

 نييلوألا نيتعكرلا مامالا عم تلص يتلا ةفئاطلا ءيجتو ، ودعلا ءازاب نوفقيف مهماقم

 ماما ريغب انادحو نيتدجسو ةعكرب نورصقيف 0 هيف اولص نيذلا مهماقم نوتأيف

 ءيجتو { ودعلا ءازاب مهماقم نوتأيف نوموقي مث ، نوملسيو نودهشتيو ث ةءارق الو

۔ ٢٣٧ ۔



 هيف اولص نيذلا مهماقم نوتأيف { ةيناثلا ةعكرلا مامالا عم تلص يتلا ةفئاطلا

 عم نوفقيف مهماقم نوتأي مث ، نوملسيو نودهشتيو 0 انادحو نيتعكر نورصقيف

 . مهباحصا

 نا ‘ انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبا لاق

 نم ليلدلاىضم دقو . رتولا الا & تاولصلا عيمج ناتعكر ةقفاوملا يف برحلا ةالص

 ةالص ريغ برحلا ةالص نأ ىلع لالدتسالا عقو انهاه نمو { ىلاعتو كرابت هللا باتك

 يف اهيف رصق ال تاعكر ثالث برغملا ةالص ناو 0 قافتالا ىنعمب & رصقلاب رفسلا

 ةالص ىنعم نم ةجراخ فوخلا ةالص نأو ، رصقلا اهيف ميقتسي ال هنأل ، رفسلا

 ، رضحلاو رقسلا يف ناتعكر اهنا اهب صوصخغ امناو رصقلا ةالص ىنعم نمو . رفسلا

 هنأ { انباحصأ لوق ىنعم ىلع ةفقاوملا ةالصو .ى اهيف ةلخادو اهلثم برغملا ةالصو

 ةفئاط يلصتو 5 ةفئاط ودعلا ءاقلت مهنم نوموقيف اعيمج نوهجويو ةالصلا مامالا ميقي

 متاو ةعكر هعم يتلا ةفئاطلاب مامالا ىلص اذاف ، نومرح اعيمج مهلكو مامالا عم مهنم

 هعم نم يتلا ةفئاطلا تفرحناو ث ودعلا ءاقلت يتلا ةفئاطلا مامالا رظتنا ، دوجسلا

 وحن تناك يتلا ةفئاطلا تءاجو ودعلا وحن يتلا ةفئاطلا عضوم يف اوناكو ث هفلخ نم

 وحت يتلا ةفئاطلاو ث ةيناث ةعكر مهب مامالا ىلص مث © مهعضوم يف تناكو 2 ودعلا

 وحن يتلا ةفئاطلا نكما نا تايحتلا مهلك اوأرق مامالا دعق اذاف مهعضاوم يف ودعلا

 يف فالتخالاو ،اعيمج اوملس مامالا ملس اذإف مهتلاح ىلعف الاو 0 ادوعقو ودعلا

 وحن يتلا ةفئاطلا مرحت امنا : ليق دق هنا ، يعمو : اهريغ ال برغملا ةالص يف كلذ

 كلذ لبق نوهجوي ةيناثلا ةعكرلا يف مامالا فلخ تراص اذا ىلوأ تناكو .0 ودعلا

 لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق 0 هنمو . مامالا ةالص نع هيجوتلاب نولغتشي ال ام ردقب

 لاق . ءاميا ءعىموتو ةعكر يلصت : ةفئاط تلاقف . فوخلا ةدش دنع ةالصلا يف ملعلا

 يرصبلا نسحلاو سوواط لاقو ث لاتقلا دنع ةعكر رصقلا امنا : هللا دبع نب رباج

 نع كلذ يور . ءاميا ءعىموي ةعكر : نولوقي ةداتقو دامحو مكحلاو دهاجو

 : قاحسا لاقو {} ههجو ناك ثيح نيتريبكت ربك أرقي مل ناف : لاق { كاحضلا

۔ ٢٣٨ ۔



 ردقت مل ناف { ءاميا اهب ءىموي ةعكرو © فويسلا لس وهو . ةلأسملا دنع كيزجي

 © نيتعكر يلصي رمع نبا لاقو { هللا ركذ اهنال 2 ربك أرقي مل ناو { ةدحاو ةدجسف

 © نايعنلاو يرهزلا بهذم وهو © يعفاشلاو يروثلاو يعخنلا ميهاربا لاق هبو

 . نيرجاهملا نم راضمالا ءايلع نم ملعلا لهأ رثكأ بهذمو

 ةالص نا { انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم ىلع يدنع جرخي : ديعس وبا لاق

 رفس يف ضئارفلا نم ةالص لك يف ناتعكر اهناو ، ةفقاوملا ةالص يهو فوخلا

 : ىلاعتو كرابت هللا باتك نم كلذ ليلدو ، ناتعكر اهلثم فوخلا ةالصو ، رضح وأ

 تمنان مهيف تنك اذاو » & فوخلا ىنعم يف «اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نا »

 انه اه نا «اودجس اذإف مهتحلسأ اوذخأيلو كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا مهل

 تاتلو مكئارو نم اونوكيلف » ةمات ةعكر نع الا دوجسلا نوكي ال هنأل ، ةعكر

 © نيتعكر مامالل ناو { ناتعكر اهنا تبثف 4كعم اولصيلف اولصي مل ىرخا ةفئاط

 © ادحاو مهانعم ناكو { اوقرفتي مل ناف { ةدحاو ةعكر اوقرفت اذا ةفئاط لكلو

 ةعكر اهنا حصي الو { اعيمج نيملسملاو مامالل ناتعكر تناك ث اعيمج ةالصلا مهنكماو

 دح ىلا اوراصو اوردقي مل اذاف ، اولصي نا اوردق ام ةالص يهو ث لاح يف

 ناك : ركب وبأ لاق . هنمو { ريبكتلا دح ىلا اوراص برضلا فالتخاو .0 ةفياسملا

 ليلقلا يشملاو فرحتلاو ةرادتسالا ،ك فوخلا ةدش ىف ةالصلا يف صخر يعفاشلا

 هحالسب ةبرضلا مهدحأ برضيو { هتالص مهئزجتو هب موقي يذلا ماقملاو { ودعلا ىلا

 لمع وأ ، نوعطملا يفاهدرف ةنعط نعط وأ برضلا عباتت نا اماف ، ةنعطلا نعطي وأ

 لبنلاب نوملسملا مهامر نا : نسحلا نب دمحم لوق يفو ، هتالص هيزبجحت الف لوطي ام

 لاقو { اهدسفي ةالصلا يف لمع اذه نأل : لاق . مهتاولص عطق فويسلاو

 ةالصلاف { هريغ ىلع ردقي ال ام & فوخلا ةدش لاح يف يلصملا هلعف ام لك : ايهريغ

 نم هيف وه ام ةلعل ، دوجسلاو عوكرلاو مايقلا نم ، هنع عضو ام ىلع اسايق ث ةيزجم
 : رظنلا ةقفاوم عم ربخلا رهاظب هبشاو حصأ اذه : ركب وبأ لاق . ودعلا ةدراطم

 ةالص ركذ نم ىضم ام ، انباحص أ لوق ف جرحي هنا 0 يعم : ديعس وب ا لاق

۔ _٢٣٩



 ءاضملاو برضلا دح ىلا ريصي نا ىلا ةفقاوملا لاح ىلا لازي الو فوخلا يهو .ث ةفقاوملا

 يف برضلا فالتخا عم ةنعاطملاو ةبراضملا ةالصو { ةفقاوملا دح نع اوليحتسيو . هب

 تاريبكت سمخ : لاق نم لاقف ريبكتلاب هنا ، قافتالا ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق

 كلذ لمحو قاطاو لصم ىلص ناف © تاريبكت تس : لاق نم لاقو © ةالص لكل

 ناك ثيح نم حصأ وهف . ةبراضملا دح يف ةالصلا مامتو ةءارقلاب يلصي نأ هسفن

 دنع ةالصلا عطقي الو © اصيخرت ةالصلا مامت نع الدب ريبكتلا ناك امنا هنأل { ههجو

 ةيحلا لتق ةحاباب ةلي يبنلا نع رثألا ءاج دقو 0 ةنعاطملا الو ، ةبراضملا ةرورضلا

 لهأ نم لوقلا كلذ ىلع عمجاو { ايهفاخو هتالص يف هب اتفحج اذا يلصملل برقعلاو
 هيلع ةداعا ال : لاق ضعبو ٠ هتالص ديعيو 0 اهلتقي لاق اضعب نأ الا ، ملعلا

 هعنمي ال هنأل { هتالص ىلع يضعيو اهلتقي نا امناو 5 ةداعالا عم امهلتق يف ةدئاف الو

 ةضراعم يف كلذكو ث هلمع اهدنع طيحي الو ، هسفن نع عفدلا ز ءايشألا نم ءيش

 ةداعا ال نا يدنع كلذ حصأو & فالتخالا نم اذه لثمي سفنلا نع عفدلاو { ودعلا

 كلذ يف نوكي نا يل نبي مل اهلوأ نم ةالصلا داعا نا ، توفي تقولا ناك ناف 5 هيلع

 ريغ يف اهلدبيو 0 اهتقو يف ايهيف لمعلا تبث دقو 0 هتالص اهيف فالتخا عضوم
 {. اهتقو يف اهيلع ردق نا ، فالتخالا ىنعم يدنع كلذ هبشأ ناو { اهلك اهتقو

 . طايتحالا ىنعمل هللا ءاش نا نسح كلذف

 هعفنت مل ةعامج تناك اذا برحلا ةالصو ۔ دمحم يبا عماج ۔ نمو : ةلأسم

 مه تمقاف مهيف/تنك اذاو» : ىلاعت هللا لوقل & سفنا ةسمخ نم لقأب يدنع
 نم اونوكيلف اودجس اذاف مهتحلسأ اوذخاأيلو كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا

 عضوملا اذه يف ةفئاطلاو يكعم اولصيلف اولصي مل ىرخأ ةفئاط تاتلو مكئارو

 . كعم اولصيلف لاق هنأل . امهقوف امف نانثا

 ةعكرف ودعلا ةفقاوم دنع برحلا ةالص اماو رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 مهنم ةفئاط تهجوو . ةفئاط هعم تماقو مامالا ماق © ةالصلا تميقا اذاف . ةدحاو

 نيتدجسل ١ نم هس أر مامال ١ عفر اذاف . اعيمج اومرح او اوهجو ئ ودعل ١ وحن مههوجو

۔ ٢٤٠



 ةفئاطلا تءاجو ، لصت مل يتلا ةفئاطلا ماقم ىلا هعم تلص يتلا ةفئاطلا تفرصنا

 هجو وحن يف نيذلا كئلوأ ىلع سيلو . ةيناثلا ةعكرلا مامالا عم تلصف لصت مل يتلا

 اذا كلذكو © ملسو مامالا غرف اذا نوملسي مه نكلو ، دهشت الو تايحت ودعلا

 نكمأ ولو { ةعكر مهنم ةفئاط لكلو 5 ناتعكر مامالل نوكتو ث مامالا مادق اوناك

 © ةعكر مهنم ةفئاط لكل الا © مهل كلذ زجي مل { مامالا فلخ ناتعكر ةفئاط لكل
 3، اهريغو برغملا ةالص .. ةالص لك يف ناتعكر ةفقاوملاو برحلا يف ةالصلاو

 يف برحلا ةالصو . هدحاو مهنم دحاو لك رتوب نكلو ث ةعامج رتولا نولصي الو
 هتباد ىلع ىلصو ودعلا ةفاخم لوزنلا بكارلا عطتسي مل اذاو ، ءاوس رفسلاو رضحلا

 وه ناك اذاو { ايغاب نكي ملو ، بلطلا فاخ اذا ههجو ناك ثيح ارئاس وأ افقاو

 . هتالص ىلص بلاطلا

 يف متبرض اذاو : ىلاعتو كرابت هللا لاق - دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 نيذلا مكنتفي نأ متفخ نا ةالصلا نم او رصقت نا حانج مكيلع سيلف ضرألا

 هجاباو رصقلا لعجف © فوخلا طرشب ةيآلا يف روكذملا رصقلا حاباف «او رفك

 ةالص ىمس ةي يبنلا نأل ، رصقب يدنع سيلف ث رفسلا ةالص امأو & فوخلل

 اهرصقأ رفسلا ةالص نع لئس هللا دبع نب رباج ةياور يف رصق ريغ امامت رفسلا
 ةدحاو رصقلا امنا رصقب اتسيل رفسلا يف نيتعكرلا : ال » : لاقف ؟ ةلي هللا لوسر اي

 ريغ نم كئلوأ ملسو هفلخ نم ملسي مث ةعكر ةفئاط لكل ثيدحلا ركذ مث «لاتقلا دنع

 ضرف نا : لاق هنأ سابع نبا نع دهاجم ىور ام وحنلا اذه ىلعو { اهنم ءيش ءاضق
 وحن اهنع فارصنالا حابأ هنأو { ةليوات ةعكر فوخلا اذه ىف ةالصلا مكيبن ناسل ىلع

 نا لمتحيو ، فارصنالا نم برضلا تدسفأ ام اهالولو & فوخلا ةرورضل ودعلا

 ١ ودعلا ىلع ةلبقم فرصنتو هعابتا نع كسمتو مامالا عم ةعكر ةفئاط نآ دارملا يلصت

 © ةعكر ةعكر ةفئاط لك تضق مث { مامالا عم ةيناثلا ةعكرلا ةيناثلا ةفئاطلا يلصتو

 رصقلاب دارملا نوكي نأ زوجيو ث ةت يبنلا نع رمع نباو دوعسم نبا ىور امك
 متفخ ناف : ةيألا هذه تلزنو { ملعأ هللاو ، ةعرسلاب فيفخت ةيألا يف روكذملا

 . فوخلا ةدش نم اذهف اهلبقتسم ريغو ةلبقلا لبقتسي ءاميا ءيموي «انابكر وأ الاجرف

۔ ٢٤١





 ن وسمخلاو ثلاثلا بابلا

 مدلا رقي مل اذا ءيقلاو فاعرلاب ةالصلا يف

 نب ىلعو هدعسمو نايثع نب نايلس نأ © هللا ديبع نب ناورم وبأ انربخا

 فاخيو ، هدس ىلع ردقي ملو ث همد رقي ملف حرج هباصأ لجر نع اولأس ث هزرع
 . يلصي : اولاقف © ةالصلا توف

 هوشحي نأ ىلع ردقي ملو ، السرتسم همد ناك اذا هنا ليق دق : ديعس وبا لاق

 ناليسل مميتيو اهب رطاخي الو ، ةالصلا تقو رخآ يف هرما يربتسي نأ دعب أضوتي هناف

 ناو ، هنكما نا ىلا بحأ مميتلاو ى أضوتيو مميت هيلع سيل ليق دقو ، يليو مدلا

 ىلع لسي مل ادعاق ىلص ناو { امئاق ىلص نا هندب نم ءيش ىلع هنم ليسي مدلا ناك

 3 هيف ليسي ءانا مدلل لعجيو ز ادعاق يلصي هنا ليق دقف . هبايث وأ هندب نم ءيش

 هبايث مدلا سمي الا دوجسلا هنكمي مل نا ءاميالاب يلصيو { هبايثو هسفن نع هب يقتيو

 نيتالصلا عمجيو ، رقي ال مدلا ناليس يف ةضاحتسملا ةلزنمب هنا : ليق دقو 0 هندب وأ

 . ايههطسوتيو

 ىقبي ام لمكيلو ث أضوتيلف لقتنيلف ، هتالص يف لجرلا فعر اذاو : ةلأسم

 3 افالتخا كلذ يف نا { هنم باوج يف : ديعس وبا لاقو { ملكتي مل ام هتالص نم

 ثدحي ملو { ملكتي مل ولو ، ىلص امب دتعي الو 0 ةالصلا أدبي : لاق نم لاق
 . ملكتي وأ

 توف فاخيو هدس ىلع ردقي ملو © همد رقي ملف حرج هباص أ نمو : ةلأسم

۔ ٣٤٢۔



 . ىلصي هناف . ةالصلا

 هكسمي مل ناف ، هفنأ شحيلف ث مدلا هنع رصقي ملف فعر نمو : ةل اسم

 ءاحطب وأ ادامر وأ ، اتسط هيدي نيب لعجيو ىقبتو ، ءيمويو دعقيلف وشحلا
 . ابازن وأ

 . مرحأ املف يلصي ماقف ةالصلا ترضحو هبصعف حرج هباصأ نمو : ةلأسم

 اهتوف فاخ ناف ، ةالصلا توف فخي مل ام رظنيلف ، حرجلا نم مدلا عفد

 . يلصيو اضوت

 هبايث ىقوتيو ادعاق يلصي هنا ، عطقني ملو ، همد رقي ملو فعر نمو : ةلأسم

 رفحيف { مدلا ريثي ال ثيح دامر وأ لمر يف اسولج هتالص نكتلو { مدلا اهبيصي نا

 مل اذا ثدحلا عضوم الا { ءاملا ةراهطل هنكمأ ايك يلصيو © مدلا رطقيل ةبخ هيدي نيب

 : مهضعب : لاقو { انباحصأ لاق . اذكه هب هجورخ نم عنمي ال امو ، ةدش هنكمي

 رقي مل نمو & فوعرملا نا يدنع بجوي رظنلاو 0 هتراهط عضوم نم ىقب امل مميتي
 لوصاب هبشا اذهو ، ةضاحتسملا ىلع اسايق هئزجي نيتالصلل عمجلا نأ همد

 8 نوظطبملاو رفاسملا كلذكو ث ةقشملل عمجلا اهل زاج ةضاحتسملا نأل }. انباحصأ

 يفو { زئاج هل عمجلا نا همد عطقني ملف 5 هانعم يف ناك وأ فعر نميف هانرتخا يذلاو

 . ملعأ هللاو ، رظن . . ادعاق هتالص

 رئابج يف هنكمأ ايك ىلص هلسغ هنكمي ملو 0 مد هبو ىلص نمو : ةلأسم
 . هيلع ةداعا الو ، اهريغ وأ

 يف رطقي مدلا نوكيو . ءاميالاب ادعاق ىلص فاعرلا هباصأ نمو : ةلأسم

 رمشيو امئاق يلصي نأ مدلا هب كسمي ام هيرخنم يف لمتحي نأ ردق نا هل زوجيو ضرألا

 . مدلا اهيلع رطقي ال ىتح هبايث

 ؟ ةالصلا هترضحو هب مادف مدلا يمري قرع هقلح نم قلطنا نمو : ةلأسم

 . هبايث قوتيو ث هلايشو هنيمي نع قزبو امئاق ىلص

۔ ٤٤٢۔



 توف ىشخ اذا } ليسي مدلاو ىلص هحرج مد قري مل اذا حورجملاو : ةلأسم

 . زئاج كلذو 0 ةالصلا

 ضعبب هتالص تضقتنا نمو ۔ رفعج نب دمحم باتك ۔ نمو : ةلأسم

 يذلا رثالا ناف ك فاعرلاو ءيقلا يف الا ، ةالصلا فنأتسي هناف { ثادحالا

 © هتالص ىلع ينبو اضوتف لتفنا & فاعر وأ ءيق هتالص يف هانع نم نا هيف فلتخي ال

 يف ءاش ناو } هعضوم ىف ءاش نا هتالص ىلع ىنبيو . ءاملا ناك ثيح أضوتي نأ هلو

 ناو ©، هئوضول ءاملا ءاقتساو هبايثو هلعن لمح الو ، ءوضولا ىلا هيشم هرضي الو 0 هريغ

 © مهتالص مهب متيو أضوتي ىتح موقلا هرظتني نا زوب نا يأرلا ضعب يفف اماما ناك

 نب دمحم لاق { هريغ نمو . يلا بحأ يأرلا اذهو 5 هنورظتني ال مهنأ رخآ لوق يفو

 . (عجر) الجر مدقي نأ ءاج رثالا نأل : رظتني ال : حبسملا

 8 هتالص يلصملا ىلع ضقني امم ءيشب فاعرلاو ءيقلا بحاص ملكت ناو

 نا كلذكو © أضوت اذا فناتسي نأ هيلع ناكو { هتالص تضقتنا { هللا مسب لاق ولو

 ٥ هتالص تضقتنا ، ةالصلا ضقني امم هريغ وأ . مد هنم جرخ وأ © ةساجن هتسم

 . أضوت اذا ةالصلا فنأتسيو

 مث ةعكر مامالا عم ىلص نميف ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع وبا لاقو 5 هنمو : ةلأسم

 ةعكرلا مهعم كردأف 0 مامالا ىلص دقو عجر مث اضوتف فاعر وأ ءيقل فرصنا

 ذخانو ، سايقلا عدي نكلو ث اذه ريغ سايقلاو { ةالصلا فناتسي : لاق ؟ ةريخألا

 نم ىضم امب دعتسي هنا : لاق نم لاقو { اذه ليق دقو لاق ث هريغ لاق . طايتحالاب

 . مهقراف ذنم هتاف ام لدبيو ةالصلا نم ىقب ايف لخديو 0 هتالص

 دسفي نأ فاخا : لاق ؟ هللا مسب : لاق اضوتي نأ دارأ امل هناف هل تلق : ةلأسم

 . ةالصلا فناأتسيو هتالص نم ىضم ام هيلع

 همد رقي ملو ، حرج هدي يف يذلا اماو 0 دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع : ةلأسم

 . ملعأ هللاو ، هريغ مدقيو © سانلا مؤي نأ هل بحأ ايف . عبني وهو { هاشحو

۔ ٢٤٥



 نوكيو © ادعاق لص © ةقافا هنم ري ملو ةليلو اموي ءيقلا هباصأ نمو : ةلأسم

 . ءيقلا هيلع يمريو 4 دامر همادق

 3 ضرألا ىلع اهعضي نأ ردقي ال هيتبكر وأ { ةحرق هفك ناك نمو : ةلأسم

 . ءيمويلف كلذ ىلع ردقي مل ناو ء دجسيلف 0 هيذؤت الو } دجسي نا هنكما ناف

 دق هنا ، ةالصلا ف وهو هل هبش ناف . ةالصلا يف ريطقتلاب ىلتبا نمو : ةلأسم

 دعيلو أضوتيلف اللب ىأر ناف ۔ رظتنيلف غرف اذاف ح هتالص ف ضميلف ‘ ءيش هنم رطق

 شحيلف عطقني ال ءاملا هرطقي ناك ناو ث هيلع ةداعا الف ائيش ري مل ناو { ةالصلا

 اللب ىأر ناف رظن ى غرف اذاف & فيظن بارت ف سيك ف هركذ لعجيو . نطقلاب هركذ

 . ةالص لك دنع هريغ لعجو ث بارتلا كلذ ىقلأ

 للع هللا ىلصو نبلاعلا بر هلل دمحلاو ٠ باهولا كلملا نوعب باتكلا مت

 . ةالَتدمحم هلوسر

۔ ٦٤٢۔-



 ققحملا لاق

 مت : خسن ثالث ىلع اضو رعم 7 فسوي نب بوقعي طخب ىلوألا ةطوطخم حخ

 . امرات اهل دحن

 | نب نافلخ طخب ةيناثلاو ماع اهنم غرف يدعسلا سماش نب ناف 3 . ه ٢٣ م غ رف ط

 او خي رات الب لوهجم طخي ةثلاثلاو . هلل دمحلاو خي رات

 يئر ا ناهلس نب دمح نب ملاس ٠ ال ( ٠

 ھ ١٤٠١٤ ةنس مرحم ٢٥

 م ١/ ١١/ ١٩٨٣

۔_٢٤٧۔



 ققحملا ةملك

 باتك نم رشع عبارلا ءزجلا اذه حيحصتو قيقحت يدي ىلع متأ يذلا هت دمحلا

 رجفلا يتعكر و هتقو و رتولا ةالص ماكحأ يف نيمثلا ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا نايب
 ةين نم عنتمي امو اهيف ز وجي امو مالاو رصقلاو رفسلا ةالص ماكحأو عوطتلا ةالصو

 جلاعي نمو ن وطبملاو ضيرملا ةالص ىف و ناطوالا ذاختا يف و كلذ ريغو ةفاسم ديدحتو

 . كلذ يناعمو نونجلاو هيلع ىمغملاو نوجسملاو ةنيفسلا ىف ةالصلا ىفو هينيع
 . نيملاعلا بر هت دمحلاو

 يثراحل ١ نابلس نب لح نب ملاس

 ھ ١٤٠٤ ةنس رفص ةرغ

_ ٢٤٨



 باوبألا بيترت

 : لوألا بابلا

 فارشالا باتك نم رتولا ةالص يف

 ١ ين اثلا بابل :

 رتولا ةالص يف

 : ثلاثلا بابلا

 رجفلا يتعكر ف

 : عبارلا بابلا

 عوطتلا ةالص عامج يف

 : سماخلا بابلا

 ةوالتلا ةذحس ف

 : سداسلا بابلا

 ةالصلا يف ةدجسلا ةيآ ةءارق ىف

 : عباسلا بابلا

 رصقلاو رمقسلا ةالص ف

 ١ بابل ١ نماثل :

 رفاسملا ةالص يف

 ۔ ٢٤٩ ۔

١٥ 

٢٣ 

٢٩ 

٣٥ 

٥٣ 

٥٥



 عساتلا بابلا
 نيخسرفلا ىدعتي نأ هتين نوكت نميف
 ناخسرفلا هيلع لكشأ وأ ةين هل سيل وأ

 : رشاعلا بابلا

 نيخسرفلا ىدعتي نأ هتين نوكت يذلا يف

 نيخسرفلا ىلا لوصولا ةين هل نوكت وأ

 : رشع يداحلا بابلا

 ال مأ نيخسرفلا زواج هنأ يردي ال نميف

 : رشع يناثلا بابلا

 فارشألا باتك نم رصقلا هل زوجي ىتمرفاسملا يف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 نيخسرفلا ةزواجم لبق عجرف هل ادب مث ارفاسم جرخ نميف

 : رشع عبارلا بابلا

 مهتالصو نيرفاسملاب نيميقملاو نيميقملاب نيرفاسملا ةمامإ يف

 كلذ ريغو اضعب مهضعب عم

 : رشع سماخلا بابلا
 رفسلا ةالصل ةينلا ىف

 : رشع سداسلا بابلا

 ةالصلا تقو هدلب لخد مث ىلص اذا رفاسملا ةالص ف

 : رشع عباسلا بابلا

 هدلب لخد ىتح لصي ملف رفسلا ةالص هيلع بجو نميف

 ۔ ٢٥٠

٦١ 

٦٣ 

٦٩ 

٧١ 

٧٩ 

٨٢٣ 

٨٧ 

٨٩ 

٩١



 : رشع نماثلا بابلا

 رفسلا يف راص ىتح اهرخاف ةالصلا تقو هيلع رضح نميف
 رضحلا يف راص ىتح اهرخاف رفسلا يف ترضح وأ

 : رشع عساتلا بابلا

 (فارشاألا باتك) نم ةالصلا روضح دعب رفاس نميف

 : نورشعلا بابلا

 ارصق ماهلا وأ امامت رصقلا عضوم يف ىلص نميف

 : نورشعلاو يداحلا بابلا

 كلذ زوجي ثيح اهرصق وأ ةالصلا متأ نمو رفسلا ةالص يف

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 زوجي ال ثيح اهرصق وأ اهعمج وأ ةالصلا متأ نميف

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ناك وأ ركذ مث ايسان اعبرأ يلصيل ماقف ارفاسم ناك نميف

 كلذ هبشأ امو ركذ مث ايسان رفسلا ةالص يلصيل ماقف رضحلا يف

 : نورشعلاو عبارلا بابلا
 نهنيب ةفاسملا يفو ناطوالا ذاختا يف

 : ن و رشعلاو سماخلا بابلا
 حالملاو ي راكملاو حئاسلاو قيحل او يدابل ا ةالص ف

 : نورشعلاو سداسلا بابلا

 قيحلاو حئاسلا لثم هسفن نع ناطوالا عطاق ةالص ف

 ۔ ٢٥١ ۔

٩٣ 

٩٥ 

٩٧ 

٩٩ 

١٠٣ 

١٠٧ 

١١١ 

٥ ١١



 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 يراشلاو مكاحلاو ىلاولاو مامالا ةالص ف

 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 يبصلا ةالص ى

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 رصقلا ةين ىلع ىلص نمو دبعلا ةالص يف
 ماتلا ىلا هتين لوح مث

 : نوثالثلا بابلا

 اغلاب وأ ةيبص تناك ةجوزتملا ةأرملا ةالص ف

 : نونالثلاو يداحلا بابلا

 رفسلا يف رتولاو عمجلا ةالص يف

 : نوثالثلاو يناثلا بابلا
 عمجل ا ةالص ىف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ؟رفسلا يف رصقلا وأ عمجلا ةالص لضفأ ام

 : نولالئلاو عبارلا بابلا

 تقولا يفخ اذا رطملاو ميغلا يف ةالصلا ف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 هؤوضو ضقتنا وأ ةالصلا تضقتنا اذا عمجلا ةالص يف

 : ن ولالثلاو سداسلا بابلا

 ةعجح وأ رقس ف ةالص هيلع تضقتنا نميف

 ۔ ٢٥٢_۔

١١٩ 

١٢٥ 

١٢٩ 

١٣٧ 

١٤٩ 

١٥١ 

٥٧ ١ 

١٦١ 

١٦٧ 

١٧١



 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ىون نمو الوق لاق وأ العف امهنيب لعفو نيتالصلا عمج نميف

 رصق مث عمج وأ عمج مث رصقلا
 : ن ونالثلاو نماثلا بابلا

 (رفعج نبا) عماج نم ضيرملا ةالص يف

 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 امئان وأ ادعاق هتالص متاف ةلع دجوف امئاق يلصي ناك نميف
 نم كلذكو . امئاق هتالص متاف ةحص دجو مث امئان يلصي ناك وأ
 كلذ هبشأ امو ةوق ةخسن ىفو ةحص دجو مث ريبكتلاب ىلص

 ١ بابل ١ ن وعب رأل :

 عمجلاو ريبكتلاب ضيرملا ةالص ف

 : نوعبرألاو يداحلا بابلا

 اسلاج يلصي نا هل زوجي نم دح يف

 : نوعبرألاو يناثلا بابلا

 سولجلا نع زجعي يذلا ةالص يف

 : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ريطملا مويلا يف ةالصلا باب يف بابلا اذه نم نوطبملا يف

 : نوعبرألاو عبارلا بابلا

 يلصي لجرلا نعو هينيع حتف نم ةالص يف
 اهعسو الا اسقن هللا فلكي الو كلذ هعسو ايقلتسم

 : نوعبرألاو سماخلا بابلا
 ةفاضملا ةدايزلا نم نيطلاو ءاملا ف ةالصلا ف

 ۔ ٣٢٥٢۔

١٧٣ 

١٧٧ 

١٨٧ 

١٧٩ 

١٩٧ 

٢٠٣ 

٢١١



 : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ءاملا يف يلصملا ين

 : نوعبرألاو عباسلا بابلا
 يلصملا يفو ةنيفسلا ةالص ف

 ربلا ف اهدبيف هتالض هيلع تضقنتنا اذا

 : نوعبرألاو نماثلا بابلا

 فئاخ او بكارل او يشاملا ةالص ف

 : نوعبرألاو عساتلا بابلا

 نجسلا لهأ ةالص ف

 : نوسمخلا بابلا

 ةراهطلاو ةالصلا نع عونمملا ةالص ى

 : نوسمخلاو يماحلا بابلا

 ناركسلاو دترملاو نونجملاو هيلع ىمخغللا ةالص ف

 : نوسمخلاو يناثلا بابلا

 برحلا ةالص ف

 : نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 مدلا رقي مل اذا ءيقلاو فاعرلاب ةالصلا ف

 ۔ ٢٥٤

٢١٣ 

٢١٥ 

٢٢٥ 

٢٩ 

٢٣١ 

٢٣٣ 

٢٣٧ 

٢٤٢٣



 م .م .ش اهتبتكم

 ٧٢٥٢ : .و نايع ةمبطب عط

 ش ةطلس |
٥ ٠ م .


