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 ناخ :نلس
 ةفاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

  

  
 رتتع سماخلا ءزجل ١

رم ١٩٨٤ ۔- ١٤٤





 لوألا بابلا

 ةمصعمحلا ةالص ف

 © ةبطخلاو & تقولا ةعمجلا ضئارف نمو ۔ هللا همحر _ دمحم يبأ عماج نمو

 نيذلا اهيأ ايإ» : هلوقل هب ىلاعت هللا رمأ ام © اهتابلا موزل ىف ةجحلاف } ةالصلاب ءادنلاو

 © ةالصلا وه ركذلاو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل ىدون اذإ اونمآ

 ىف هنأ ةغللا ةفرعمب فصوي نم ضعب هاور ام ىلع ‘ دصقلا وه يعسلاو
 . كلذك ةغللا

 هنكسأو ةعمجلا موي مدآ هللا قلخ ليقو ۔ رفعج نبا عماج ۔ نم : ةلأسم

 وهو ث ةعمجلا موي ةعاسلا موقتو © ةعمجلا موي هيلع هللا باتو { ةعمجلا موي ةنجلا

 نع ملسأ نب ديز نعو © هريغ نمو . نيملسملا ديع موي وهو 0 مايألا نم هللا ةوفص

 اوبوت سانلا اهيأ اي) : لاقف ةعمجلا موي ةيتيهللا لوسر انبطخ : لاق هللا دبع نب رباج

 هللا ىلا اوبرقتو . اورجؤت ةحلاصلا لامعألاب هللا ىلا اوردابؤ اوتومت نأ لبق هللا ىلا

 مكيلع ضرف دق ىلاعت هللا نا اوملعا مث . اورصتنتو اوقزرت ةينالعو ارس ةقدصلاب

 ىف اذه ىرهش ىف هذه ىيتعج ىف اذه يموي ىف هذه يتعاس ىف اذه يماقم ىف ةعمجلا

 هيلعو اهب افافختتساو اهل ادوحج اهكرت نمف ةمايقلا موي ىلا ةبجاو ةضيرف . اذه يماع
. هل ةالص الو الأ هرمأ ىف هللا كراب الو هلمش هل هللا عمج الف رجاف وأ رب ريمأ



 بات بات نمف . هل داهج الو الأ . هل رب الو الا هل مايص الو الأ . هل جح الو الا

 .هيلع هللا
 3 ةعمجلا ديري اموي جرخ هنأ هللا همحر _ ديز نب رباج نع انغلبو : ةلأسم

 © دوعأ الأ ىلع كل مهللا : لاقو ذئموي كلذ هيلع قشف © نيفرصنم سانلا هاقلتف

 يقرزألا رمع نب ةرق انربخأو { جاجحلاو دايز نب هللا ديبعو دايز فلخ عمجي ناكو
 © ةدعقلا ىذ نم نيقب نايثل اجاجح ةكم ىلا جورخلل اوايهت مهأ اربخ ۔ هللا همحر _

 موي ةادغ كلذو ، مهعم جورخلا ديري وهو ۔ هللا همحر _ ملسم نب بجاحب اورمف

 هللا كمحر : هباحصأ هل لاق . ةجاح ةعمجلا نم ىسفن ىف نا : مهل لاقف ، ةعمجلا

 جرخ مث ، عمج ىتح فلختو . متنأ اوضما : م لاقف توفلا فاخن مايالا انتبهذ

 ةبغرو اهكرتل ةيهارك ةرصبلا نم نيتلحرم ىلع ليحرلا هل لاقي عضومب مهقحلف .

 . اهنايتإ ىف
 موي ركذ : ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو

 هاطعأ الإ ائيش هللا لأسي ىلصي مئاق وهو ناسنا اهقفاوي ال ةعاس هيف) : لاقف ةعمجلا

 اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا كلت تقو ىف اوفلتخاو.‘')اهللقي هديب يبنلا راشأو (هايإ

 ىلا رجفلا عولط دعب نم : لاق هنأ ةريره يبأ نع انيورف ، ةعمجلا موي نم ءاعدلا

 : ىرصبلا نسحلا لاقو & سمشلا بورغ ىلا رصعلا ةالص دعبو ك سمشلا عولط
 نذؤملا نذأ اذإ وهو : ثلاث لوق هيفو ، سمشلا لاوز ىدنع يه : ةيلاعلا وبأو

 وه : لاق هنأ ىرصبلا نسح نع انيورو ث ةشئاع نع كلذ ىور . ةعمجلا ةالصل

 اهيف هللا راتخا يتلا ةعاسلا يه ، روث وبأ لاقو ، غرفي ىتح ربنملا ىلع مامالا دعق اذإ

 عفترت ام نيب ام باجتسي ءاعدلا نوري اوناك : ىودعلا نايفس وبأ لاقو { ةالصلا

 هيفو ز رذ يبأ نع لوقلا اذه انيورو ث اعارذ ةالصلا لخدت نأ ىلا اريسي سمشلا

 هبو ةريره وبأ لاق كلذك ۔ سمشلا برغت نأ ىلا رصعلا نيب ام اهنا وهو : نماث لوق

 عيمج ىف ةعمج ناسنا مسق ول : لاق هنأ هنع يكحو 2 مالس نب هللا دبعو سوواط لاق
 & ريسي موي ىف ةجاح بلط نا : لاق هنأ رمع نبا نع انيور ث ةعاسلا كلت ىلع ىتا

 )١( ةريره يبأ ةياور نم عيمجلاو اهليلقت ىلا راشاو ظفلب عيبرلا يفو اهدهزي ملسم يف ايك .
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 ل ايعأ لبقتيو نينمؤملل بيجتسي امنا هنا { يعمو . ملعأ هللا : ديعس نب دمحم لاق

 : ل وقن الو «لالض ىن الا ني رفاكلا ءاعد امو نيدسفملا لمع حلصي الو { نيقتملا

 تقو الو ، ةباجالا هيف اجر الا صالخاو قدصب هيف هللا ىعدي تاقوألا نم اتقو نا

 ناو ، هيف هل بيجتسي ام هعفني هءاعد هئادعأ نم ودعل هيف هللا بيجتسي تاقوا نم

 تبث : ركب وبأ لاق ، هنمو . جاردتساو رورغ وه لب ، هل عفان ريغف ايندلا ىف لجع

 ةعمجللاف . (ملتحي ىتح يبصلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر) : لاق ةيهلا لوسر نأ

 ظفحي نم لك عمجأو © قافتالاو ةنسلاو باتكلا ةلالدب نايبصلاو يبصلا نع ةطقاس

 مامالا نرضح نا نهنأ ىلع اوعمجأو ث ءاسنلا ىلع ةعمج ال نأ 5 ملعلا لهأ نم هنع

 رارحألا ىلع ةبجاو ةعمجلا نأ ىلع اوعمجأو ، نهنع ءىزجي كلذ نا © هعم نيلصف

 . ديبعلا ىلع ةعمجلا بوجو ىف اوفلتخاو ، ممه رذع ال نيذلا نيميقملا نيغلابلا
 نسحلا لاق كلذكو ، ةضيرفلا ىدؤي ىذلا دبعلا ىلع ةبجاو ةعمجلا : ةفئاط تلاقف

 لاقو ، ةعمجلا ةيلعف هتبيرض ۔ اجراحم ناك اذا : يعازوألا لاقو 0 ةداتقو ىرصبلا

 اذا اهنع اوفلختي نأ مهل نأ ريغ ث رارحألا نع ىفك ديبعلا ةعمجلاب ماق اذا : لئاق

 كلام لاق كلذك { ةعمج ديبعلا ىلع سيل : ملعلا لهأ رثكأ لاقو { ةداسلا مهعنم

 انيور . روث وبأو قحساو دمحأو يعفاشلاو ةفوكلا لهأو ث ىروئثلاو ةنيدملا لهأو

 بتاكملا مكحو & ىرصبلا نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو يبعشلاو ءاطع نع كلذ
 . ديبعلا مكحك ربدملاو

 ، نايبصلا ىلع ةعمج ال هنأ انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي : ديعس وبأ لاق

 اذهو { ةي يبنلا نع ىوري ام يناعم كلذ ىف نأ بسحأو 0 ديبعلا الو ءاسنلا الو

 ديبعلا ىلع امناو ، ديبعلا يناعم قحلي ال هنأ ۔ تاصوصخملا مكح ىف هيلع لدتسي ام

 ©٠{ كلذ هبشأ امو ، ةعاطلاب هلل صالخالاو . موصلاو ةالصلا نم مومعلا ماكحأ

 نود اضعب صخيف لاجرلاو ءاسنلا ماكحأ نم لاح ىلا لاح نم لقتني ام امأو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهجلاو جحلا نم ، ديبعلا نع القتنم هاندجوف & ضعب

 يناعمب مزلت دقو ، صوصخلا ىنعم ىلع ناجرخي © ةعامجلاو ةعمجلا كلذك .ش ركنملا

 هيف ىذلا عماجلا دجسملا نم نيخسرفلا نود ناك نم ء ةعمجلا انباحصأ لوق
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 ىف رفاسي ثيح ناك ولو ، نيخسرفلا زواج نمع مهلوق يناعم ىف لوزيو 0 ةالصلا

 ىلع ةعمج ال ملعلا لهأ نم ريثك لاق : ركب وبأ لاق . رصملا لاصتال ةعمجلا عضوم

 لوق وهو 0 ءاطعو سوواطو زيزعلا دبع نب رمعو رمع نبا لاق كلذك ث رفاسملا

 سيل : لاق هنأ بلاط يبأ نب ىلع نع انيور دقو { قحساو دمحأو ىروثلاو كلام

 نب نمحرلا دبعو عمجي ال ناكف نيتنس وأ ةنسروباسينب سنأ ماقأو ةعمج رفاسملا ىلع

 دهشيلف ناذألا عمس اذا : ىرهزلا لاقو ، عمجي ال ناكف « نيتوتش وأ ةوتش ريشب

 ةفرعب رهظلا ةلت هللا لوسر ةالص ىف : ركب وبألاق . هنع هيف فلتخا دقو { ةعمجلا

 . رفاسملا ىلع ةعمج ال هنأ ىلع ليلد ةعمج موي لكو ، لبق نم

 ىلع ةعمج ال هنا : انباحصأ لوق يناعم ئ جرحي هنأ 3 يعم : ديعس وبأ لاق

 ىضم ام ىنعم موق ف ميقملا ىلع ليحتسي دقو . ميقملا ىلع يه امتاو . رفاسملا

 انعم ةالص نوكت ال كلذكو . ةفرعب ةاتع يبنلا ةالصب ل الدتساا هلوق امأو ٠ هركذ

 اهلعجي و مامالا اهيف ميقي نأ الا ى راصمألا نم تسيل اهنال © ةعمج ربغ ارهظ الا ةفرعب

 ضعب ىلع لدع ماما ناك اذا ةعمجلا اهيف نوكي هنأو ، دجسملا اهيف نوكيو . ةماقم

 موي رفسلا ديري ميقملا ىف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق { هنمو . ليق ام

 نسحلا لاق كلذك © تقولا رضحم مل ام هب ساب ال : ةفئاط تلاقف 0 ةعمملا

 ىورو رقس نع سبحت ال ةعمجلا نإ : رمع لاقو © كلامو نيريس نباو ىرصبلا

 ىور دقو ، ةالصلا رظتني ملو © ةعمجلا موي هرافسأ ضعب ف جرخ هنأ ةديبع يبأ نع

 ةيهارك ىلع لدت رابخأ © دهاجمو بيسملا نب ديعسو نينمؤملا مأ ةشئاعو رمع نع

 دعب ةعمجلا موي جرحي نأ بحتسي يعفاشلا ناكو 0 ةالصلا لبق ةعمجلا موي جورخلا

 دمحأ ل اقو . ةمحلا ىلصي ىتح ں دحأ رفاسي الف سمشلا تلاز اذا : لاقو ] رجفلا

 جرسأ دقو ةعمجلا ناذأ عمس رفاسم نع ىعازوألا لئسو كلذ انبجعي ال قحساو

 . تقولا رضحي مل ام رفاسي نأ : ركب وبأ لاق . ضميلف : لاق ؟ هتباد

 دحب نكي مل اذا هنأ انباحصأ ل وق يناعم ىف جرخي هنأ ، يعم : ديعس وبأ لاق

 نوكي نأ الا ، ةعمجلا هيلعف ، سمشلا ل وزت نأ لبق ، نيخسرفلا زوابيو رفاسملا
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 هيلع بجت ال ام عضوم ىف ريصي نأ الا ، تقولا اذه ىف رذع نم جورخلا كلذ

 ريغ ىلع جورخلا ناك اذا اذهو ث ةعمجلا لوخدو & سمشلا لاوز لبق ةعمجلا

 ىلع خرصتسا ال رمع نبا نأ تبث : ركب وبأ لاق { هنمو : ةنكملا ىلع ناكو { رذع

 بهذم اذهو ، ةعمجلا كرتو © قيقعلاب هاتأ اضيأ ىحضلا عافترا دعب ديز نب ديعس
 لاق كلذكو ث ريذعتلا اهيلع فيخ اذا ليق كلذك ث يعازوألاو ىرصبلا نسحلا

 بيعي الف نوعمجي ةنيدملاو ةكم نيب هايملا لهأ ىري ناك هنا رمع نيا ناك : ركب وبأ

 نأ ناث ل وق هيفو ، كلذب بتك هنأ ، زيزعلا دبع نب رمع نع ىورو & كلذ مهيلع

 لاق هوحنبو ، نمحرلا دبع نب رمع نع كلذ ىور 0 اهيف عمجي ريمأ اهيلع ةيرق لك

 ىف الا قيرشت الو ةعمج ال نأ وهو : ثلاث لوق هيفو { ديعس نب ثيللاو يعازوألا

 نباو نسحلاو يعخنلا لاق هبو ، بلاط يبا نب ىلع نع كلذ ىور .ث عماج رصم

 : عبار اوق هيفو & نسحلا نباو نامعنلا لاق هبو ، رصم ىف الا ةعمج ال نأ ، نيريس

 نوكيو ث نيغلاب ارارحأ الجر نوعبرأ اهيف ةيرق لهأ ىلع بجت امنا ةعمجلا نأ وهو
 لاقو ، يعفاشلا لوق اذه © ةجاح نعظالا ائيش اهنع نونعظي الو © ةعمتجم اهتوبث

 اميأ وهو : سماخ ل وق هيفو ، طورشلا هذه اطرتشي ملو ، ل وقلا اذهب قحساو دمحأ

 م لصيلو بطخيلف ۔ مهنيب ىضقي ماما مهيلع ادعاصف الجر نوعبرأ اهيف ةيرق

 هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ةعبارلا ةياورلا يهو : سداس لوق هيفو © نيتعكر

 وهو : عباس لوق هيفز ، ةعمجلا اولصيلف الجر نوسمخ اهيف عمتجا ةيرق اميأ آ بتك
 يبأ بهذم وهو يعازوألا ل وق اذه © ةعمجلا مهب ىلص ةثالث الا مامالا رضحي مل اذا

 لاقو ، نيتعكر ةعمجلا اولص ث ةعامجلا اهيف ةيرقلا تناك اذا : لوحكم لاقو 0 روث

 مل وأ لاو مهيلع . . مهيلع ةعمجلا نأ ىرأ ث اهرود لصتا ىتلا ةيرقلا ىف كلام

 لوق : ركب وبأ لاق . اوعمجأ ةعبس اوناك اذا : لاق ةمركع نع ىكحو 0 نكي

 ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل ىدون اذاإ» : هلوق رهاظل قفاوم يعازوألا

 رصم ىف الا ةعمج ال انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي : ديعس وبأ لاق . هلا ركذ

 { عماج رصم ةثالثب الا ةعمج ال) : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ءاج كلذ وحنو © عماج

 ماماو عماج رصم ةثالث اهل عمتجي ىتح ةعمج ال) هنا ثيدحلا ضعب ىف بسحاو مامإو
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 وه ربنملاو { مامالا وه مامالاو © رصملا وه رصملا نأ حصت ةياورلا ىنعمو 0 (ربنمو

 ماما ناك اذا هنأ : موق يناعم ضعب ىو { ةثالثلا هذهب الا ةعمجلا متت الو ، ةبطخلا

 ماقت هيف رصملا نأل ، رصم عضوم ناكو {} ةعمجلا هعم تناك دلب ىف ماقأو لدع

 رصم ال هنا : موق يناعم ىفو ، رصم ناك دودحلا تميقا ثيح نمو 0 دودحلا

 ىف . رصم مسا اهيف عقي ال برعلا راصمأ ريغ اهلك ضرألا نأو ، برعلا راصمأ الا
 يتلا برعلا راصمأ نم ةرصمملا راصمألا نا مهلوق يناعم ىف تبث دقو & ةعمجلا ىنعم

 نم بنجلا دجسمو ةنيدملاو { ةكم : راصمأ ةعبس باطخلا نب رمع اهرصم هنا ليق

 رصم اهنا مهلوق ضعب ىف نايعو نيرحبلاو 5 ةرصبلاو 5 ةفوكلاو ، ماشلاو ، نميلا
 ةعمجلا نا : مهلوق ىنعم يفف اعمتجا اذاف ، نارصم اهنا 3 مهوق ضعب ىفو 3 دحاو

 © رصملاب اهتوبث ىنعم ىلع 3 راحصب يه امنا نايع ىف ةعمجلا كلذكو { راحصب امهيف
 © لدعلاب مكحي الداع ايقم ناك امثيح لدعلا مامألاب ةعمجلا نا : لوقي نمل وق ىلعو

 مامالا عم مزلت راصمألا ىن اهتوبثل هنا لبق دقو © هماقم عضوم ىف ةعمجلا هيلعو هلف

 رصلملاب ناطلس ال ناك اذاو { اههجو ىلع اهب ماق اذا روجلا ةمئأ نم هريغ عمو { لدعلا

 نم اهب ماق نمو ، لاح لك ىلع ةعمجلا هيف نا : ليقو ؛ ةعمج هيف نكت مل 9 ةكمب

 ىف لدع ماماب الا موقت ال : ليقو & تمزلو هب تماق . رصملا ى اهتوبثل هيف ةيعرلا

 عم مزلت اهنا : مهلوق يناعم ىف ىدنع عامجالا عضوم اذهو & هرضحي ، رصم رصم

 . مهلوق يناعم ىف هيف فلتخي وهف كلذ ىوس امو ، رصمملا رصملا ىف لدعلا مامالا

 اهب ماق نم وأ ناطلسلا { ةعمجلا ميقي ىذلاب ةنسلا تضم : ركب وبأ لاق 5 هنمو

 باحصأو يعازوألا لاقف ؟ ريمأ مهعم سيلورضعت ةعمجلا ىن اوفلتخاو 0 هرمأب

 ركذو . ناطلس الب اعبرأ : ىرصبلا نسحلا لاقو 5 اعبرأ رهظلا نولصي : ىأرلا

 : ةفئاط تلاقو ث ةبطخو ريمأب الا ةعمج نوكت ال تباث يبأ نب بيبح لاقو { ةعمجلا

 . روث يبأو قحساو دمحأو يعفاشلاو كلامل وق اذهو 3 مهئزجيو مهضعب مب ىلصي

 ىلع هب لدتسي هنأ وجرأ ام اذه لثم ىف ىضم دق هنا { يعم : ديعس وبآ لاق

 ىذلا اذهب ، زاج رصمملا رصملا ىف كلذ ناك اذا ىدنع : مهلوق ضعب ىفو { هانعم
 . انباحصأ لوق يناعم ىف تبثي الف رصمب رصم ىف نكي مل اذاو ، فالتخالا نم هركذ
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 عضوملا ىلع © لدعلا لهأ روهظب ههبشي ام وأ لدع ماماب الا ةعمجلا ةالص زوبت الو

 عضوملا اذه ىف : ليق دقف { هيف رهاظ لدعلاو ث هيف ةيلاعلا ىلع مهدي نوكت ىذلا

 دحاو ةعمجلا مهب ىلصيو . ايلعلا قحلا لهأ دي تناك اذا { مامالا ةلزنمب نوكي هنا

 رصم ىف الا ، ارهاظ لدعلا ناك ولو ، ماماب الا نوكت ال : ليقو & مهدناسم نم

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) . رصم
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 ن اثلا بابل ١

 ؟ ةعمحلا ةالص بجت نيأ

 ةبجاولا ةعمجلا امأو ؟ ىرقلا نم اهريغ ىفو الهب ىف ةبجاوأ ةعمجلا نع تلأسو

 عبرأ يهف ىرقلا رئاس يف امأو & راحصبو مامالا عم نايعب يه امناف ، ةضورفملا

 : هريغ لاق . رذع نم الا 5 اهيفريصقتلا بحأ ال ، نيملسملل ةنس يهو { تاعكر

 ماماو . مهدجاسم ف ةمئالا يلصي نكلو ، دجاسملا لطعت ال ليق دقو . كلذك معن

 . هيلا عمتجا نم عم دجسملا

 عضوم يف وأ رصم يفلا ةعمجلا زوبت الو _ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 كلذ ىلع راصف . ةعمجلل راصمألا رصم رمع نأ لجالف ، رصملا اماف ى ماما ةماقا

 قافتالاف ، راصمألا هذه ريغ يف اوفلتخاو © هلعف يف دحأ هيلع فلاخي ملو ، قافتالا

 هنا هنع وري مل ةلي يبنلا نأ هب ةجحلاف ةماقالا امأو ، هب ةجح الف فالتخالاو ةجح

 نأ كلذ ىلع ليلدلا ةريثك ىرق ىلع هرورم ناك ناو { هرافسأ نم عيش ىف ةعمجلا ىلص
 نأش كلذك سيلو © مهتلادع تطقسو . اوبقوع ةعمجلا اوكرت ىتم © راصمألا لهأ

 دعب الا طقسي ملرهظلا ضرف نأل . هرمأب وأ ناطلس وذ الا اهميقي الو & ىرقلا لهأ

 ىور ام ىرت الأ 0 هرمأب ماما وأ قلطملا مامالا اهطرش يفو ، ةعمجلا طئارش طوقس

 لاجر ىلع قرحأ مث سانلاب يلصي الجر رمآ نأ تممه دقل) : لاق هنأ ةلت يبنلا نع

 . (مهتويب يف ةعمجلا نع نوفلختي
 ماقت ثيحو . ةمئألا عم قح ةعمجلا ةالصو رفعج نبا عماج ۔ نمو : ةلأسم

ءاملعلا ةروشم نع ةمامالا ذخأ لدع ماما نايعب ناك اذاو _ باتكلا - نمو ث دودحلا



 لطعملاو ، ةمزال هعم ةعمجلاف { ةمامالا هنع ليزي اثدح ثدحي ملو ، ةوعدلا مالعأو

 3 اهكرت نم ىلع سأب الف ، ةربابجلا ىديا ىف تناك اذا : ليقو ، ةضيرفلا لطعم اهل

 ناك ناطلسلا عم ةمزال ةعمجلا ناف راحصب الا : حبسملا نب دمحم لاق 0 هريغ نمو

 : ليقو ، باتكلا نمو رثأ هيفو 0 دلبلا نم لجر © ناطلس ربغ وأ 3 الداع وأ ارئاج

 لك : لوقي م ايض ناكو © ةعمج مجاعألا ضرأ نم ءيش ىف ىري ال ةديبع وبأ ناك

 هللا دبع وبأ لاقو 5 اهيف عمج دودحلا هيف تميقا برعلاو ةمذلا لهأ ضرأ نم ضرأ

 ۔ ةكم ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع اهرصم ىتلا راصمألا نأ انعمس ۔ هللا همحر _

 ةتباث ةعمجلاف & رصم نامعو نيرحبلاو نميلاو-ماشلاو۔ ةفوكلاو ةرصبلاو ةنيدملاو

 عم ةعمجلاف فوجلاب امأو . مامالا تام ولو ث امئاق نيملسملا رمأ ناك ام راحصب

 ۔ فارشالا باتك _ نمو . تاعكر عبرا هدعب سانلا ىلص رفاس وأ تام ناف { مامالا

 نسحلا لوق وهو © ةروصقملا ىف ىلصي هنأ كلام نب سنأ نع انيور : ركب وبأ لاق

 نبا نع انيور دقو © عفانو ملاسو . نيسحلا نب يلعو . دمحم نب مساقلاو ىرصبلا
 ىف ةالصلا هرك نممو & دجسملا ىلا جرخ ةالصلا ترضح اذا ناك هنأ ، رمع

 & قحساو دمحأو يبعشلاو نيريس نباو ربجم نباو سيق نب فنحألا { ةروصقملا

 . اهيف ةالصلا هئزجت : لاق قحسا نأ الا

 ةعمجلا ةالص نأ انباحصأ لوق يناعم ىف ىدنع جرخي : ديعس وبأ لاق

 زوجي ال هنأ ، يعمو . ةعمجلا هيف بجت ىذلا دلبلا نم عماجلا دجسملا ىف الا نوكت ال

 ىدنع رذع كلذ ناك & كلذ عنم ضراع ضرع نا هنأ الا { رايتخالا ىنعم ىف كلذ

 ارذع ناك نا هنا الا ، دجاسملا ىف ةعمجلا توبثب ةنسلا تءاج امنا هنأل { ةعمجلا نع

 ۔ هل ضرع امل عماجلا نود دجاسم ىف ةعمجلا ةالص مامالا راتخاو 5 انعماميف لوطي

 لطعت الئل ، ىنعملا اذه ىلع كلذ زاجأ نم لوق ىنبجعا 0 رذعلا ىنعمل هراد ىف وأ

 نم وأ دجسملا ىف تناك نا اهنا الا ، ةروصقملا ىنعمب دارأ ام ىردأ الو ©} ةعمجلا

 ةالصب ماكحأ نم اهماكحأ مكحي مل اذا اهيف ةالصلا مكح يعم ناك ، دجسملا

 اهيف ىلص نمف ث ةالصلل وخدلا اهماكحأ تعنم ناو { ةزئاج اهيف ةالصلاف 2 مامالا
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 . مامالا ةالصب اهيف ةالصلا زوجي ال هنأ & يعمف . مامالا ةالصب

 : ةفئاط تلاقف . دجسملاب ةلصتملا باحرلا ىف ةالصلا ىف اوفلتخاو © هنمو

 تلاقو 0 رايع نب سيقو ةريره وبأ لاق كلذك . دجسملا ىف لصي مل نمل ةعمج ال

 كلام نب سنأ بهذم اذه . ةزئاج مامالا ةالصب دجسملا جراخ ةالصلا : ةفئاط

 ‘ ىرصبلا نسحلاو ريبزلا نب ةورع ناكو . يعخنلا ميهارباو . ةريغملا نب ةورعو

 3 يعازوألاو كلام بهذم وهو 0 مامالا ةالصب دجسملا جراخ ةالصلا نوري

 لوق وهو . ةيوهار نب قحساو دمحأ دجسملا باحر ىف ةالصلا ىف صخرو

 هنيبو ىلص لجر ىف : ىأرلا باحصأ لاقو . دجسملاب الصتم ناك اذا ، يعفاشلا

 نأ الا 5 هزجي مل ث هيف سانلا رمي قيرط امهنيب ناك ناو . هئزبي طئاح مامالا نيبو

 نيتنيفسلا لهأ دحأ م ؤي & نيتنيفسلا ىف يعازوألا صخرو { ةلصتم فوفصلا نوكت
 ماما ايهدحا ناك اذا ، ةجرف امهنيب تناك ناو ث ةزئاج ةالصلا نا ىرخالا ماماب

 . مامالا ةالصب دجسملا رهظ قوف ةالصلا ى اوفلتخاو ، روث وبأ لاق هبو ، ىرخآلا

 باحصأو يعفاشلا لاق هبو ، كلذ نالعفي . هللا دبع نب ملاسو . ةريره وبأ ناكف

 ارهظ ةعمجلا ةالص ناك اذا ديعي : كلام لاقو ث مامالا ماما نكي مل اذا ، ىأرلا

 . لوقأ . ةريره يبأ لوقب : ركب وبأ لاق . اعبرأ

 نمع ىكح ام وحن ىلع جرخت انباحصأ ل وق يناعم نا ، يعم : ديعسوبأ لاق

 نم دجسملا ىف نكي مل ولو & دجسملاب الصتم ناك اذا مامالا ةالصب ةالصلا زاجأ

 نيبو هنيب لاح اذا هنا . موق نم ىدنع جرخي هنا الا ، اهريغو دجسملا باحر

 © كلانه هتالص زوجت ال هنا ، مهنع هرتسي دجسملا ىف طئاح مامالاب فوفصلا لاصتا

 ىف فوفصلا لصتت نآ الا ، مهرظني مل ولو & قيرط مهنيبو هنيب تلاح نا كلذكو

 فلخ ىلصي هنا مهلوق ىنعم ىف جرخي هنأ ىدنعف ، ىلصي نم اهيف نوكي وأ ، قيرطلا
 مهنا ىدنعف & تيبلا رهظ ىلع امأو ء قيرطلاب فوفصلا تلصتا اذا © قيرطلا

 ىذلا نوكي ال ىأ & ىلعي ال مامالا نا : مهفوق ضعب يفف { كلذ يناعم ىف نوفلتخي

 نأ بسحأو { هتالصب ىلصي نمم ىلعأ نوكيو 0 هولعي الو © هنم ىلعأ هتالصب ىلصي
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 لاق نم لاقو ادعاصف رابشأ ةثالث ةرتسلا ىنعم ى هنع مهولعو { مهنع هولع ىنعم ىف

 3 ولعي الو ىلعي : مهنم لاق نم لاقو ، ىنعملا اذه بسحب ىلعي الو ولعي : مهنم

 هعم ناك ناو © زجي مل هدحو هفلخ نم العا ذإ : مهلوق يناعم ضعب ىف نأ بسحأو

 ىلا نورظني مهفلخ نيذلا ناك اذا ، مهلك مهتالص تزاج هتالصب ىلصي نمم هريغ

 . هفلخ نم نورظني وأ 3 مامالا

 . ةنيدملا } ةكم . ةعمجلا اهيف مزلت يتلا راصمألا : ةيواعم وبأ لاقو : ةلأسم

 عباسلاو © اهيف فلتخي ال راصمأ ةتس هذه . رصمو دنجلاو { ةرصبلاو 53 ةفوكلا

 هنأل ، ةعبس راصمألا نا ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نع كلذ دجويو 0 هيف فلتخي

 نيرحبلاو رصم نايع نا ليق دق هنا ، يعمو: هريغ لاق ارصم نيرحبلاو نايع لعج
 نوكت امنا ى لاح لك ىلع راحصب ةعمجلا ةالص ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع وبأ لاق . رصم

 © هريغ نمو . ناطلسلا نم دحأ اهيف نكي ملوأ ©، لاو وأ ماما اهب ناك { نيتعكر

 هدنع ةعمجلا تناك { ةالصلا اهب متأو 5 ايقم راحص ريغب لدع ماما مامالا ناك اذاو

 لاح ىلع ةعمج ال ليق دق هنأ ، يعمو : هريغ لاق . دودحلا ماقت ثيح 0 نيتعكر اضيأ

 فلخت ال اهنأل 0 اهيف تبث يتلا ةرصمملا راصمألا ى الا { مهريغو لدعلا لهأ عم

 ، راصمألا ىف ةعمج ال ليق هنأ © يعمو : لاق .مالسالا لهأ نيب يتلا ماكحالا

 . لدعلا مايا ىف ترصم امنا راصمألا نال : لداع ماماب الا

 اهرصم يتلا راصمألا نأ انعمس . رثألا ضعب ىف ابوتكم تيأر : ةلأسم

 ةعمجلاو { نميلاو ةرصبلاو ةفوكلاو ةنيدملاو ةكم هيلع هللا ةمحر _ باطخلا نب رمع

 نم راحصب ةعمجلاو } رصم نيرحبلاو نايعو قشمد ىف ةعمجلاو 5 ماشلاو ءاعنص ى
 © لداع ماما نيرحبلاب نوكي نأ الا تدجو دقو بسحأ ايف : فنصملا لاق . نايع

 ةلبجلاب وأ ك رجهلاب ةعمجلا نوكت نياف هل ليق . اضيأ ةعمجلا اهيف نوكي هناف

 . مامالا ناك ثيح : لاق ؟ ءاسحالاب وأ
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 ثلاثلا بابلا
 لهأ هد ذخأي امو . عاجال اب ةعمجلا ةالص مزأت نيأ ق

 ىو زذ لهأ نع ةعمجلا ةالص طوقس ركذو .هب نولمعيو نايع

 يبأ نب نايثع دمحم وبأ خيشلا هفلأ امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 ةديبع وبأو ديز نب رباج لاق :لاق۔ ةيافكلا باتك ۔ نم هللا هظفح _ مصألا هنلا دبع

 ذخأف © ةعمجلا هيفف © لدع ماما عم دودحلا هيف تميقا رصم لك ۔ هللا ايهمحر۔

 ليق دق : لاق ديعس يبأ نع فنصملاو . عرشلا نايب باتك ۔ ىفو . اهلوقب سانلا

 راثا نمو . هيف فلتخي هاوس امو ، رصم رصم ىف لدع ماماب الا ةعمجلا موقت ال

 اذهلاقو ، لدعلا مامالا ىف رصملا ىف ةعمجلا ةالص موزل نا عامجالاو : لاق نيملسملا

 راثا نمو ى عامجالا اهبجوأ ثيح الا ةعمجلا ةالص بجوت الف ، ل وقلا اذه باحصأ

 ماماب الا } راصمألا ىف ةعمج ال ليق هنأ ك يعمو ديعس يبأ نع بسحأ ث نيملسللا

 نسحلا يبأ خيشلا عماج ۔ نمو . لدعلا مايأ ىف ترصم امنا راصمألا نأل ، لدع

 كلذ اولعف دقو © لدعلا ةمئأ دنعو دودحلا ماقت ثيح ةعمجلا : لاق ۔ ىنايسبلا

 3 لداع ماما اهب نوكي نأ الا ك ىوزنب ةعمج الو {© راحصب ةعمجلاو رصمو & نامعب

 ثدحي ملو ث ةوعدلا مالعأو ءايلعلا ةروشم نع ةمامالا ذخأ ماما نايعب ناك ناو

 . ةضيرفلا لطعم امل لطعملاو { ةمزال هعم ةعمجلاف 3 ةمامالا هنع ليزي اثدح

 نب دمحم لاق . اهكرت نم ىلع سأب الف { ةربابجلا ىديا ىف تناك اذا : ليقو

 ريغ وأ © الداع وأ ارئاج ناك © ناطلسلا عم ةمزال ةعمجلا ناف راحصب الا : حبسملا

 . رثأ هيفو دلبلا نم لحر نا ناطلس
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 {، اهيف فالخ ال يقتلاو ربلا فلخ ةعمجلا ةالص نا : ءايضلا باتك نمو

 نأ ىلع متقفتا دق : نيملسملا ضعب لاقو . فالتخا اهيف رجافلاو رابلا فلخو
 متعمتجا ايف ، رجافلا فلخ اهيف متفلتخاو 0 يقتلاو ربلا فلخ ةعمجلا اولصت

 © لطابلاو لالضلا هذخأ يفن . هيف متفلتخا امو 3 هوذخف قحلا وهف © هيلع

 مكنيب ايف مكدفو هناف مكرايخ مكمؤي دق) : هنأ ةلي يبنلا نع ةياورلاو © هوعدف

 لاقيف ۔ هللا هظفح ۔ مصاألا هللا دبع يبأ نب نايثع دمحم وبأ خيشلا لاق (مكبر نيبو

 ناو ، نايع رصم ىف ةعمجلا ةالص كرت انعسي ال اولاق ثيح نامزلا اذه نيملعتملا نأل

 ىف مدقتملا عامجالاو © ةمدقتملا نيملسملا نع يتلا راثآلا هذهف لدعماما اندنع نكي مل

 انذخا نا نوكلاه نحن مأ © نيملسملا نع مدقتملا كلذ عيمجب ذخألا انعسي كلذ

 لب اولاق ناف 3 مهراثآ ىف مهنع روكذملا عامجالاو ، نيملسملا نع يتلا ليواقألا هذهب

 © ايظع ارمأ اوبكر دقف . كلذ انعسي ال اولاق ناو ، اومصخ عسيو 0 كلذ زوجي

 متنا مكعسو فيكف : مهل لاقي مث ، نيملسملا لوقب ذخالا انعسي ال اولاق ثيح

 © عامجالا هيلع امي ذخألا نحن انعسي الو { فالتخا هيف ليواقألا نم لوقب ذخألا

 مكل ام ، نولقعت الفأ ، هيلع عمتجملا نم عبتي نأ ىلوأو قحأ مكدنع هيف فلتخملاو

 ةعمجلا ةالصب ةيعرلا نمماق نم نا : لاق نم لوقب متنا متذخا امناو ؟نومكحت فيك

 ةعمجلا ةالص نا ليق امل فالتخا هيف ل وقلا اذهف تمزلو ، كلذ زاج رصمملا رصملا ىل

 . هيف فلتخي هاوس امو ، عامجالا عضوم اذهف ، رصم رصم ىف لدع ماماب الا موقت ال

 حصانلا نم يتلا ، يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع يبأل ةريس نمو : ةلأسم

 . ةرصمملا راصمألا ىف ةعمجلا بجت ثيح ةبجاو ةضيرف ةعمجلاو : لاق حوصنملا ىلا

 ، ىوزنب ارصق ةعمجلا ةالص ىلصي نكي مل۔هللا همحر بعك نب ثراو نأ انغلب دقو

 & ل وقلا اذهب ذخان نحنو & راصمألا نم تسيل قيتاسرلا نم اهيحاونو نايع لابجو

 اضعب لعلو 0 رئاج ماما وأ لدع ماما اهيف ناك ةبجاو راحصب ةعمجلا نأ ىوريو

 ىف حيحصلاو ، نايع نم راحصب تسيلو { نيرحبلا نم رجهب ةعمجلا نا لوقي

 دجسم ىف ةعمجلا نولصيو © دحاو ربنم ايلو ، دحاو رصم نيرحبلاو نايع نارثالا
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 نم راحصب نامعو نيرحبلا ربنم نأ هي لوقنو نحن هارن ىذلاو © هريغ ىف ال ، دحاو

 نيملسملا ءيطخي هنأ ملعن نأ الا ، رجهب ايهربنم نا : لاق نم ءعيطخن الو 0 نايع

 بجحت ةعمجلا ةالص نا : انموق نم لاق نم امأو & راحصب ايهربنم نا : اولاق نيذلا

 ٥ هب لمعن الو " هب رمأن الو كلذ ىرن ال اناف ، الجر نوعبرا ناك ثيح نم

 اهب بجي ةفلاخم نيملسملا فلاخي نأ الا كلذب لاق نم 5 مالسالا نع علخن الو

 & هومهفاو اذه اوملعاف ، نيدلا ىف ةفلاخملا لثم ىأرلا ىف ةفلاخملا سيلو © هليلضت

 اهب نوكي ال ثيح نم مجاعألا ضرأو قيتاسرلا ىف ارصق ةعمجلا ىأر نمل وق سيلو
 مكحن ال انأ ريغ { انيأر ىف كلذ ىضرن الو { اندنع باوصب هللا دودح ميقي هب ماما

 هيأر ري مل نم ءىطخي نأ الا ، كلذ لجأ نم & مالسالا نع هعلخن الو قسفلاب هيلع

 ةالص ىف كلذ هيأر ري مل اذا لجأ نم هيأر ري مل نمأطخ ناف ، هللضيو نيملسملا نم

 نسحتسا امب للض اذا نيدلا ىف انل ودع عولحم اندنع وهف & فارطالا ىف ارصق ةعمجلا

 . نيملسملا ةمئأ هيأر نم

 ىدملا ةمئأ راثاو © ةنسلاب لهجلا لهأ نم لئاق لاق ناف : ةريسلا نمو

 ىتلا ةعبسلا راصمألا لهأو ةنيدملا لهأو ةكم لهأ نم نونمؤملا ناك لدعلا ۔ ةخسن

 ضرأ لهأو 0 مالسالا لهأ نم قيتاسرلا لهأ نينمؤم سيلو 5 ةعمجلا اهيف بجت
 ضرأ ىفو قيتاسرلاو نينمؤملا نم ناك نم نمؤم لك لب : مه انلق . مجاعألا

 سيلو ،} ةعمجلا بجت ثيح سيل ةعمجلا نأ & تءاج ةنسلا نكلو © مجاعألا

 نينمؤملا نم سيلأ © لهاجلا اذهل حوصنملا اهيأ : لاقو . ةعمجلا بجت نم الا ةعمجلا

 ديبعلا ىلع سيل نا ةلت يبنلا نع ءاج دقو رفس ىلع ناك نمو ي ديبعلاو ءاسنلا
 لهجي الو . انتلبق لهأ ءايلع كلذ ملعي © ةعمج نيرفاسملا ىلع الو ءاسنلا ىلع الو

 نيذلا اهيأ اي9» : ىلاعت هلوقب - باتكلا قطن دقو ، لاض لهاج الا هدري الو كلذ

 مكلريخ مكلن عيبلا او رذو هللا ركذ ىلإ اوعسلف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدوناذإ اونمآ

 اونمآ نيذلا نم نونوكي دق ، نورفاسملاو ديبعلاو ءاسنلاو . «ن وملعت متنك نإ

 نمو © رفك دقف 5 اهكرت ىف مهرفكو ةعمجلا مهيلع بجوأ نمو { ةعمج مهيلع سيلو
 لاق دق سيلأ حوصنلا اهيأ ليقو . رثألا ءاج اذكهو & كلهو رفك دقف ةنسلا فلاخ
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 نم ةعمجلا مويو “ةعمجلا موي نم ةالصلل ىدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هنلا

 هلعل © ةعمجلا ىف ةالص ةعمجلا ةالص لب لهاجلا لاق ناف { رصعلا ىلا رجفلا عولط

 بجت ايك امهيف ةبجاو ةبطخلاو دحاو رصم نم دحاو دجسم ىف بجت } رصعلاو رجفلا

 عيمج دنع لوقعملا فلاخو { ةمألا عيمج كلذ ىف تفلاخ دقف ، رهظلا ةالص ىف

 ةالص نود اصوصخ رهظلا ةالص ىف ةعمجلا ةالص بجت امنا : لاق ناو ، نيملسملا

 راصمألا ىف اصوصخ ببحت كلذك © تقدص : هل انلق . ةعمجلا موي رصعلاو رجفلا

 ناو & برعلا ضرأ نم قيتاسرلاو مجاعألا ضرأ نود برعلا ةريزج نم . ةعبسلا

 رهاظب انيلع تججتحا اذا اونمآ نيذلا نم وه نم قيتاسرلاو مجاعألا ضرأ ىف ناك

 ىلع باتكلا نم رهاظلا نم رهاظلا ناك ولو ز ةنسلا هتحرش ام فالخ ىلع باتكلا

 رصعلاو رجفلا ةالص اولصي نأ سانلا ىلع بجي ناكل اقح ةنسلا هتحرش ام فالخ

 عئارش لاطبا ةنسلا ةفلاخم دنعو . ةنسلا اوفلاخي نأ سانلل زاجلو { ةعمجلا موي

 نود . ل وقعلا هراتخت امو ىوهلاب اهب نادي امنا مالسالا ضئارف تناك ولو ، مالسالا

 نأ ، قحلا لهجي نم لوقع ىف ىلوأ نيعبرأ كلمي نم ناكل 0 ةنسلا هب تءاج ام

 ىف سيل نأ © ةنسلا تءاج دقو . اسرف نيعب رأ كلمي نمم ىلوأ اهيف ةاكزلا هيلع اوبجوي

 لمهأ دنع اهيف فالخ ال يتلا ةنسلا تءاج دقو ث ةاكز ريمحلاو لاغبلاو ليخلا

 يناعم نمو . نأضلاو زعملا يه منغلاو 3 منغلا ىف يه امنا ةاكزلا نا 0 ةلبقلا

 © مهموق فلخ ةعمجلا ةالص اولصي نأ اورطضا نا نيملسملل زوجي هنا : هبهذم

 نمم مهرايخ مهسفنأل اوراتخي نأ اوردقي مل مجنأ لجأل مهتلبق لهأ نم قاسفلاو

 ناك ولف (مكرايخ مكتالص ةمامال اوراتخا) : لاق ةي يبنلا نال © مهب ىلصي

 & رارشألا ةعمجلا ةضيرف مهب مأ امل راصمألا كلت ىف ةربابجلا ىلع رايتخا نيملسملل

 نم هتلا اهبجوأ ةضي رف اوكرتي نأ مهل لحي الو { ةعامج الا ىلصت ال تءاج ةعمجلا نال

 ةنسو هتلا باتك ىف ةمزال ةضيرف ةعمجلاو 5، ةالصلا ىف رايتخالا مهنكمي مل ذا لجأ

 . ةرصمملا راصمألا ىف ةعمجلا ببت ثيح ةلي هللا لوسر
 نيملسملا رما ناك ام راحصب ةتباث ةعمجلا نا رفعج نبا عماج۔نم : ةلأسم

 رفاس وأ مامالا تام ناف { مامالا عم ةعمجلاف فوجلاب امأو ز مامالا تام ولو 3 امئاق
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 . تاعكر عبرأ هدعب سانلا ىلص

 ةعمجلا ةالص نا ليق : هللا دبع وبأ لاق ۔ ةيافكلا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 { مامالا نوكي ثيح الا ، ىوزنب الو ، ةعمج نايع نم اهريغب سيلو ث راحصب
 ء نيخسرفلا زواج وأ اهنم مامالا باغ اذاو © نيتعكر ةعمجلا اهب ناف . دودحلا ماقتو

 ملو ىوزنب لزن مامالا نا ولو 0 ارفاسم هيف نوكي عضوم الو ةعمج اهيف سيلف
 © نيتعكر اهيف ةعمج تناك ةالصلا اهم متأ نايع ىرق نم اهريغ ذختاو ، اراد اهذختي

 نب رمع ىلصو ةعمجلا ىلا جرخي ملف ، اضيرم ىوزنب ديمح نب كلملا دبع ناكو
 ىلصي نأ كلملا دبع مامالا هرمأي نأ ريغ نم & نيتعكر ىوزنب سانلاب ةعمجلا سنخالا

 زاجأو ضقنلا مهيلع ىسوم ري ملف ، ارضاح ذئموي ىلع نب ىسوم ناكو ث سانلاب

 هعم ىلص نم ىلعو ، سنخألا نب رمع ىلع ىراف : هللا دبع وبأ لاق © مهتالص
 . ضقنلا

 نوكت امتاو ، لاح لك ىلع راحصب ةعمجلا ةالصو : هللا دبعوبأ لاق : ةلأسم

 ماما اهيف ناك اذاف ، ىوزنب امأو ، ناطلسلا نم دحأ نكي مل وأ ماما اهب ناك نيتعكر

 © رئاج ماما اهب ناك وأ اهنع مامالا باغ اذاو { ناتعكر اهيف ةعمجلا ةالصف لداع

 موي ىوزنب مامالا تام ناف تلق . تاعكر عبرأ الا ةعمجلا موي ةالصلا نوكت الف

 ةالص ترضح ىتح اماما مهل هتوم دعب لجر ىلع نيملسملا رمأ عمتجي ملو ةعمجلا
 ماقم اذه ىف مكاحلا موقي الو : تلق . تاعكر عبرأ : لاق ؟ نولصي فيك ةعمجلا

 . ال : لاق ؟ مامالا

 دودحلا ماقت ثيح ةعمجلاو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ خيشلا عماج۔نم : ةلأسم

 ةعمج الو { راحص نامعب ةعمجلا رصمو ناهعب كلذ اولعف دقو © لدعلا ةمئألا دنع

 باتك ىلا عجر) . لدعلا ماقأو دالبلا ىمح اذا لوق ىلع لدعلا ةمئأ عم الا ىوزنب

 . (عرشلا نايب
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 عبارلا بابلا
 ةصعمملا موي لاستغالا

 5 ةضيرفب وه سيلو { ةعمجلا موي لسغلا بحتسيو رفعج نبا عماج ۔ نمو

 ناك ليقو .ء ةجرد هلسغ نم ةرطق لكب هيف لساغلل ليقو ث ةليضفلا هيف نأ الا

 كرات نم زجعأ تنأل هل لاق هلهأ ضعب بتاع اذا هللا همحر _ باطخلا نب رمع

 ديز نب رباج نع جرعألا نايح نب ىلع ، هريغ نمو 0 ةعمجلا موي لسغلا
 ةي لاقو . ةعمجلا موي لسغلا عداف ادراب ةعمجلا موي نوكي امبر : لاق ۔ هللا همحر _

 : لاق ؟ تلستغا اذا يباوث امو : لاق (ةعمجلا موي لاستغالاب كيلع) : ةريره يبأل

 . (ةجرد كل عفريو ةئيس كنع رفكيو . ةنسح ءاملا اهيلع رم ةرعش لكب كل بتكي)

 . كلذ ىف رظنيف تدجو اذكه ى اهرخا ىلا روهط وهف ةعمجلا موي لستغا نمو

 . ال : لاق ؟ سانلا ىلع بجاو ةعمجلا موي لاستغالاو : هل تلق : ةلأسم

 : لاق ةي هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع بويأ نع . بحتسي هنأ الا

 . (لضفأو لضفأ كلذف ةعمجلا موي لستغا نمو تمعنو اهبف ةعمجلا موي أضوت نم)

 موي مكنم ءاج نم) : لاق ةي هللا لوسر نا : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نمو

 لاق . ةعمجلل ةعمجلا موي لسغلا بوجو ىف اوفلتخاو . (لستغيلف ةعمجلا

 انأ : لاقف رساي نب رامع لاقو © ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغ : ةريره وبأ
 ىف ةعمجلا موي لستغا نم : كلام لاقو . ةعمجلا موي لستغي ال يذلا نم رشأ اذا
 ىتح هنع ءىزجي ال لسغلا كلذ ناف { ةعمجلا لسغ هب ديري ال وهو . هراهن لوأ

 ىروثلاو يعازوألا اضرف هري مل نممو & لسغلا : ةفئاط تلاقو . هحاورل لسغي
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 . لوقن اذهب : ركب وبأ لاق . هباحصأو ناعنلاو دمحأو

 موي لسغلا نأ انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق
 نمو © لضفلا زاح دقف لسغ نم ناو اهضئارف نم ال ، ننسلا لئاضف نم ةعمجلا

 عضوم ريغ ىف وأ اذه هيف ةعمجلا مزلت عضوم ىف ، لسغ ريغب هأزجأ ةعمجللاضوت
 نمم ةعمجلا مزلت ثيح هلضفأو كلذ دكأو ، دحاو هيف ىنعملاف { ةعمجلا هيف همزل

 لهأ نم هنع ظفحن نم رثكأ : ركب وبأ لاق { هنمو . ةعمجلاب قحل ةعمجلا همزلت
 . رمع نبا نع لوقلا اذه انيور 0 ةعمجلاو ةبانجلل ادحاو السغ : نولوقي ملعلا

 لاقو ، روث يبأو يعفاشلاو يعازوألاو ىروثلاو . سنأ نب كلامو . لوحكمو
 ضفني ةعمجلا موي هيلع لخد ةداتق يبأ دلو ضعب نأ انيور دقو هئزجي نأ وجرأ : دمحأ

 دعأف : لاق . ةبانجلل نكلو . ال : لاق ؟ تلستغا ةعمجلل لاق . الستغم هسأر

 لستغا اذا هنا 5 انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعم كلذ ىف ىدنع جرخي الو { مهلوق يناعم ىف هئزجيو ربكألا لسغلا هنا { ةبانجلل

 نا ترهطو ابنج تناك اذا ضئاحلا نا : لوقي نم لوق ىلع هنأ الا ك فالتخالا

 نا لوقلا اذه ىنعم ىف جرخي دقو ، دحاو تقو ىف ةبانجلاو ضيحلل نيلسغ اهيلع

 نكي مل نا ض دارفنالا ىلع هب ارومأم ناك اذا ، ةضيرفلا ى ةليضفلا لسغ لخدي ال

 ءىزجي نأ دكأ اذهف ، دحاو لسغ اهئزجي مهنم لوقي نم لوق ىلعو ، ةضيرفلا لسغ

 دعب لستغملا ىيف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق { هريغ نمو. ةليضفلا نع ضرفلا لسغ هيف
 دمحأو يعفاشلاو ىروثلاو يعخنلاو ىرصبلا نسحلاو دهاجم لاقف . ةعمجلل رجفلا
 لبق لسغي نأ هئزبي : يعازوألا لاقو ، ةعمجلا لسغ نع هئزجي : روث وبأو قحساو

 السغ ثدحي نأ بحتسي ناك هنا { نيريس نبا نع انيورو ث ةعمجلاو ةبانجلل رجفلا

 . بحتسي ةعمجلل لسغلا باب ىف كلام لوق انركذ دقو ، ةعمجلا هيف ىلصي
 نم هنا ، لسغلا يناعمب لوقلا ىضم دق هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 لضفلا ىف هانعم توبث ىلع هنا الا 5 هب مزاوللا نم هانعم جرخي سيلو © لئاضفلا

 اتباث هل نوكي ال ليللا ىف لستغملا نا : لوقلا ضعب ىف جرخي هنا ، يعمف . ةعمجلل
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 مل ام { راهنلا لوأ ىف كلذكو ث الستغم نوكي : ليق دقو . هلضف ىف ةعمجلا لسغ

 & ةعمجلل ءوضولا ةلزنمب ةعمجلا ىنعم ىلا وأ ، ةعمجلا ىلا لستغملا نم هجورخ نكي

 ىن اوفلتخاو : ركب وبأ لاق . هنمو . ةعمجلل لسغلا تاقوأ نم جرخي ام لضفأ اذهو

 سوواط لاق كلذك ث لاستغالا ديعي نأ قيرف بحتساف . ثدحي ةعمجلل لستغملا

 هئزجي : نورخآ لاقو ، ديعي : نسحلا لاقو ، ريثك يبأ نبا ىيحيو هداتقو ىرهزلاو

 . لوقن هبو : يعازوألاو كلامو دهاجمو نسحلا لاق كلذكو ث ءوضولا

 رهطتلا ىنعمب ةعمجلل لسغلا لضف ىنعم تبث ايف هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق
 © لضفلا توبث ىنعمل 5 ةراهطلا ضقني امم ثدحلا ىف فالتخالا يناعم قحل {، اهل

 ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق 5 هنمو . اذه ىف لوقلا ىضم دقو 5 مزاللا توبث ال
 نبا ناكو ء لستغي نأ هيلع سيل : لوقي ءاطع ناكف . ةعمجلا موي رفاسملا لاستغا

 لستغي ناك هنا ، هللا دبع نب ةحلط نع ىور دقو ، كلذ نالعفي ال ، ةمقلعو رمع

 بحن ال : روث وبأ لاق . سوواطو دهاجم نع كلذ ىورو { ةعمجلا موي رفسلا ىف

 . كلذ هيلع سيل : ركب وبأ لاق . كلذ

 جرخي امنا هنا : انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا © يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعم هيلعو هل تبث . ميقم وأ رفاسم نم ةعمجلا دارأ نمو { ةليضف ةعمجلا لسغ
 . هلضفو كلذ ىف تبثي ام

 ءاسنلا نم ةعمجلا رضح نم : لوقي كلام ناك : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 لاقو . ةعمجلا اودهش اذا نيملتحملا ريغ ىفو يعفاشلا لاق كلذكو لستغيلف ديبعلاو
 يناعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق . ةعمجلا موي لسغ ءاسنلا ىلع سيل دمحأ

 ديبعلاو ءاسنلاو لاجرلا هب رم ؤي لضف ةعمجلا موي لاستغالا نأ انباحصأ لوق

 موي ىلا روهط ةعمجلا موي لستغلملا نأ ةلي يبنلا نع ةياورلا ضعب ىفو رارحألاو

 هلهأ ضعب ىلع بضغ اذا ناك هنا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نا ليقو . ةعمجلا

 موي لسغلا كرت نم نا ىنعملا نأك ةعمجلا موي لسغلا كرات نم زجعأ تنأ : لاق

 . هنم زجعأ تنأ لقي مل كلذ الولو هكرات نم زجعأ وهف ةعمجلا
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 ةعمجلا روضح هيلع نميف

 لهس وأ مهيلع كلذ قش هعم ةالصلاو مامالا ىلا جورخلا ةعمجلا تابجاو نم

 رارحألا نيفلابلا ةعمجلا مزلت هنأ : انباحصأ لوق يفف لاق . مهيلع بجي هنأل

 نمو ةعمجلا ىلا نيخسرفلا نود مهنم ناك نم نيرفاسملا ريغ نيرضاحلا نم ناركذلا

 كلذ نع مهنم زجع نمف هل تلق . مهلوق ىف هيلع ةعمج الف نيخسرفلا قوف ناك

 زجاعتلا ىيف زجع نا امأو . زجع نم زجع اذا روذعم وهف مهنم زجع نم : لاق

 ناك اذا زجاعتلا : لاق ؟ زجعلا امو ؟ زجاعتلا ايف هل تلق . زجاعتلا ىف هل رذع الف

 ببس وأ ةهاع هل اضراعم نوكي نأ زجعلاو . هريغب الغاشت هكرتف كلذ ىلع ارداق

 ابوث ريعتسي نأ هيلعأ بوث هدنع نكي مل ناف تلق . هقوعي وه وأ كلذ نع هلغشي

 . كلذ ىلع ردق اذا كلذ هيلع نا ، يعمف : لاق ؟ال مأ ةالصلا ىلا يضميو

 نيرفاسملاو ديبعلا وأ ءاسنلا ىلع سيلو ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 يبنلا نع ىورو . ةمألا عامجاب هضرف نع هتزجأ اهالصو مهنم اهرضح نمف ، ةعمج

 اهتالصو . اهراد نحص ىف اهتالص نم لضفأ اهعدخ ىف ةأرملا ةالص) : لاق هنأ ةلي

 اهيلع بجت مل كلذلف . (ةعامج دجسم ىف اهتالص نم اهل لضفأ 3 اهراد يف
 & اهلهأ نم ديبعلا سيلف راصمألا لهأ ىلع الا بجت مل اذا ةعمجلا نألو ، ةعمجلا

 ةالصلل يدون اذإ» : ىلاعت هلوق ىلا ىرت الأ & رارحألا ىلع اهنألو مهيلاول رصملا نأل

 نذا ام الا عيبلا نم ديبعلل سيلو «عيبلا او رذو هللا ركذ ىلإ اوعسلف ةعمجلا موي نم

 بجي { ةعمجلاو باتكلا ۔ نمو . كلذ هل نميف ةيآلاو { هالوم نذا دعب ، هيف مهل
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 ضئارف نمو 0 ماقملاو غولبلاو ةيرحلاو لقعلا فاصوأ هنم حصت نم ىلع اهضرف
 هب ىلاعت هللا رمأ ام اهغايتا موزل ىف ةجحلاو { ةالصلل ءادنلاو ةبطخلاو تقولا ©، ةعمجلا

 ىلإ اومسلف ةعمجلا موي نم ةالصلل ىدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : هلوقل

 فصوي ام ضعب هاور ام ىلع دصقلا وه يعسلاو 3 ةالصلا وه ركذلاو . يهنا ركذ
 اذهب بطاخ هؤانث لج هللا نأ اعيمج اوعمجأو © كلذك ةغللا نم هنأ ةغللا ةفرعمب

 { ءاسنلا نود لاجرلا نم © ةيرحلاو ةماقالا لهأ لوقعلا ءاحصألا نيغلابلا باطخلا

 ناف { اهضرف مهمزل نمم نيبطاخملاب ةدوجوم تناك ام & تافصلاب باطخلا نرقو

 © ملعا هللاو ، تملع ايف عامجا وهو { مهضرف نع مهأزجأ دبعلاو رفاسملا ىلص

 ٠ ةبطخلل تاصنالاو روكبلاو ، بيطلا سمو لسغلا . لاصخ عبرأ ةعمجلا ةنسو

 اذاو ، كلذ ىلع عامجالاو © ةعمج ةأرملاو دبعلاو رفاسملا ىلع سيل : انباحصأ لاقو

 2 ءىش كلذ نم ىسفن ىفو ، مهنع ضرفلا طقسو مامالا عم اهولص اهورضح

 اورمأ ىذلا ضرفلا اوكرتو 5 هب اورم ؤي مل ءيشب اوتأ ةخسن ۔ هب اورم ؤي مل امب اوتأ
 . صنلاو قافتالا عم رظنلل ظحالو . ملعأ هللاو { مهيلع ايقاب ضرفلا ىراف هب

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر)

 كولمملا ىلعو 0 ادئاق دجو اذا ريرضلا ىلع ةعمجلاو ةيشاحلا نم ۔ : ةلأسم

 هيلعف عمج اذا { اهئادأ نع هلغشت ال ةبيرض هيلع تناك ناو { هديس هل نذا اذا

 هيلعف هالوم هل نذاف © هلهأ مدخي ناك ناو © هيلع ةعمج الف هتلغش ناو { ةعمجلا

 © رحلاو دربلا ةدش دنعو ى ريطملا مويلا ىف ةعمجلا نع سانلا رذع دقو 3 ةعمجلا

 ةعمجلا ةالص نع رذعلاو : دمحم وبأ خيشلا © هريغ وأ فوخ نم كلذ نم ضرعي امو

 ىلصي ةزانج وأ ةرضملا هنم فاخي { رطم وأ درب وأ رح وأ ودعلا نم فوخلاو ضرملا

. هبلطو توقلاب لاغتشالاو اهيلع ةالصلا



 ةعمجلا ىلا روضحلا هب انكاس ناك نم ىلع بجي يذلا دحلا ىف

 نكسي نمم ، ةعمجلا روضح هيلع بجي نميف اوفلتخاو فارشالا باتك نم
 :ىورو ث هلهأ ىلا ليللا هاو نم ىلع ةعمجلا : ةفئاط تلاقف . رصملا جراخو رصملا

 ةمركع لاق كلذكو ، رمع نبا ىلوم عفانو نسحلاو ةريره يبأو { رمع نبا نع كلذ
 ةتس ىف بجت ةعمجلا نأ وهو : ناث لوق هيفو روث وبأو يعازوألاو ءاطعو مكحلاو

 ةكم قيرط ىف لايمالا ةتسلا اندجو دقو : هريغ لاق ىرهزلا نع كلذ ىور لايمأ

 كلام لوق اذه ح لايمأ ةثالث ىلع بجت ةعمجلا نأ وهو : ثلاث لوق هيفو ، نيخسرف

 { ءادنلا عمس نم ىلع الا ببحت ال اهنا وهو : عبار لوق هيفو . ديعس نب ثيللاو

 3 قحساو دمحأ لاق هبو ، بيسملا نب ديعسو رمع نب هللا دبع نع لوقلا اذه ىور

 . ءادنلا عمس نم الا © ةعمجلا كرتيو جرخي نأ ءيش ال : لوقي يعفاشلا ناكو

 نا وهو : سداس لوق هيفو ةعمجلا كرت مظع ناو رصملا لهأ جرخي نأ سيلو
 ناك ناو ، رصملا ىف ناك اذا ءادنلا عمسي ملو : ءادنلا عحس نم ىلع بجت ةعمجلا

 هيفو ، يأرلا باحصأ لوق اذه ث ءادنلا عمسي نأ هيلع بجي مل ، رصملا نم اجراخ

 لوق اذه ض لايمأ ةعبرأ ىلع ناك نم ىلع بجت امنا ةعمجلا نأ وهو ، عباس لوق

 ىلع ةعمجلا بجت : لاق هنأ ةعيبر نع انيورو ث ةعيبرو ىرهزلاو ، ردنكملا نب دمحم

 . ةعمجلا كردأ ايشام هتيب نم جرخ ةعمجلل ىدون اذا نم

 ليواقألا هذه ىف انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ىلع ، اهدحو اهالص اذا هلهأ ىلا ىوأي نم ىلع ، ةعمجلا مزلت نم لوق اهاكح ىتلا
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 : مهلوق ىنعم ىفو ث لايمأ ةتس وهو ، نيخسرفلا نم جرخي مل نم ةعمجلا مزلت هنا

 لوقلا اذهو ةعمج هيلع نكي مل نيخسرفلا نم اجراخ ناكو { رصملا ىف ناك ولو هنا

 مهنا بسحأو ، نيخسرفلا يف الخاد ناك نم ىلع ةعمجلا نا : مهلوق رثكأ وه يدنع

 نم مهعم رفاسملاو ، قافتالا ىنعم ىف رفاسملا نع اهطوقس ىنعم ىلا كلذ ىن اوبهذ

 رفسلا دعب عضوم رفاسملا ىلع ةعمج ال هنأ تبث اذاف ، هنطو نم نيخسرفلا زواج

 يف ناخسرف ةعمجلا ةالص عضوم نيبو هنيب ناكو ، رصملا ىف ناك ول هلثمف { هيلع

 . ةعمجلا مزلت مث ، ةعمجلا عضوم نم دعبلا

 عضوم نم نيخسرف ىلع ناك نم ىلع ةعمج الو۔رفعج نبا عماج ۔ نمو :ةلاسم

 ليحرلا نب بوبحم ةريس نمو 0 هريغ نمو . ةعمجلا هيلعف اهنود ناك نمف 0 ةعمجلا
 نايع لهأ نأ انغلب دقو : اهيف لاقف نور اهرمأ ىف تومرضح لمهأ ىلا ۔ هللا همحر

 & ءادنلا عمسي نم ةعمجلا يتأي له . هنولأسي هللا همحر ديز نب رباج ىلا اوبتك
 سأر نم ىتؤت اهلهأ هللا لقأل ث ءادنلا عمسي نم الا تأي مل ول رباج مهيلا بتكف

 . ةعمجلا هيلعف 0 هلزنم ىلا ىواأي نأ ردق نمو . ةثالثو { نيخسرف

 ةلزنم ىصقأ نأ الا ، نيخسرفلا ىف لخاد هتيب لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 امناو : لاق . معن :لاق ؟ةعمجلا يتأي نأ هيلعأ ، نيخسرفلا سأر ىف لخاد نيدحلا

 خسارف ةثالث هتعس ناك ادلب نأ ول اولاقو ، نيخسرف عماجلا دجسملا نم ةعمجلا بجت

 نم هتيب جرخ نمف ث ناخسرف عماجلا دجسملا نم سايقلا امناف 3 ةعبرأ وأ

 . ةعمجلا يتأي نأ هيلع مزلي مل ، نيخسرفلا

 افئاخ وأ اضيرم وأ ةأرما الا ، راصمألا لهأ ىلع ةبجاو ةعمجلاو : ةلأسم

 نبا عماج نمو . ديمح ينغ هللاو ، هنع هللا ىنغتسا وهلب ىنغتسا نمف 3 اكولمم وأ

 اهولصيف اهورضحي نأ الا { ةأرما الو دبع الو يبص الو رفاسم ىلع ةعمج الو۔ رفعج

 . مامالا ةالصب
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 عباسلا باب اسلا باللا
 ةعمجلا ىلا هيف جرخي يذلا تقولا ىف

 ناكف { ةعمجلا ىلا حاورلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔نم
 ركنأو لبنح نب دمحأو يعازوألا بهذم لضفأ ناك ريكبتلا مدق ايلك : لوقي يعفاشلا

 : كلام لاق . لاوزلا دعب الا حاورلا نوكي ال : كلام لاقو & كلام لوق دمحأ

 . ىلوأ لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق . راهنلا فاصتنا اضيأ هنع تحو رت

 للا ركبللا نا : انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا . يعم : ديعس وبأ لاق

 بسحأو (ةندب ىدهملاك اهيلا ركبملا) ةنيت يبنلا نع كلذ ىف ىوريو & لضفأ ةعمجلا

 نم اذه وحن وأ (ةضيب ىدهملاك اهل كردملاو) اذه وحن وأ ةاش ىدهملاك رهظملا

 يناعم ىف جرخي اذكهو ، لضفأ اهيلا قباسلا نا تبث اذا كلذ انعم تبثف ، ثيدحلا

 ٠ لئاضفلاو لوصألا

 ثحلا وهف ةعمجلا ىلا هب ذوخأملا يعسلا امأو _ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 & ىعس دقف . ابكار وأ ايشام اهلعفو اهيلا لصو نمف . اهيلا لوصولاو 0 اهيلع

 كلذ ىلع ليلدلا طلغف . ةصاخ نيمدقلا ىلع الا نوكي ال يعسلا نا : لاق نم لوقو

 : ةفرط لوق

 تب اث بلقل او تومل ١ ضوح ف رطو ىينشونت حامرل او اهيل ١ تيعس

 ىعسن كيلا اوعد اذا موق امأو > بكار وهو اهيلا ىعس هنأب هسقن ربخي

 دقح لاقي . عارسالاو ةوطخلا ةكرادم ةغللا 1 دقحلا لصأو . ةردابملا وهو © دقفحنو
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 © ةدمح ءامالاو ديبعلل ليق كلذكو ، ةوطخ كرادت عرسأ اذا لبالا ءارو ىداحلا

 مك جلوزأ نم مكل لعجو : لجو زع هللا لاق . ةمدخلل اوشم اذا نوعرسي مهنال

 هللا لاق ۔ باتكلا ۔ نمو ةدفح مهو نونب مهنا ، ملعأ هللاو ديري . «ةدفحو نينب

 هلا ركذ ىلإاوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت

 نذؤيو ث ربنملا مامالا دعص ةعمجلا موي نم سمشلا تلاز اذاف . «عيبلا او رذو

 ‘ ملعأ هللاو ، هيلا يعسلاب ىلاعت هللا رمأ ىذلا ركذلا وهو بطخو { هيدي نيب نذؤملا

 يعسلا بوجوو ةبطخلا الا هيلا يعسلا بجي ركذ { ةعمجلا موي ناذألا دعب سيل هنال
 اذا) : لاق هنأ لي يبنلا نع ىور ام كلذ دكأو 0 هديكأتو هدوجو ىلع ليلد 0 هيلا

 تبثو - فارشالا باتك ۔ نمو . (اغل دقف بطخي مامالاو تصنأ هبحاصل لجرلا لاق

 نب يلعو باطخلا نب رمع ناكو ، سمشلا لاوز دعب ةعمجلا ىلص ةلي هللا لوسر نأ

 ريشي نب نامعنلاو برح نب رمعو دعس نب سيقو رساي نب رايعو بلاط يبأ

 دعب ةعمجلا نولصي © يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو
 دمحأو روث وبأو يعفاشلاو ىروشلاو كلامو يعازوألا لاق هبو سمشلا لاوز

 اذه فالخ . ةيواعمو دوعسم نباو رمعو ركب يبأ نع دانساب انيور دقو { قحساو

 لعف نا ، ةعمجلا ىف دمحأ لاقو { رجفلاو ىحضلا هثلث دنع لك ءاطع لاقو . لوقلا

 لوقلابو & قحسا لاق هبو ، كش هيف سيلف دعب امأو { هبيعأ الف سمشلا لاوز لبق
 . لوقأ لوألا

 ةالص نأ ىدنع جرخي انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم : ديعس وبأ لاق

 تقو وهو ، سمشلا لاوز دعب الا اهتقو حصي ال هنأو ، رهظلا ةالص يه امنا ةعمجلا

 لاوزلا لبق جرخي هلعلو { ةالصلا يناعم ىف مهدنع جرخي اذه ملعأ الو { رهظلا

 نوكي ال ثلاثلا ناذألاو ، لاوزلا لبق نيلوألا نيناذألاب ءادنلا ىف صيخرتلا يناعم

 مهنيب اذه يناعم يف ملعأ الو © لاوزلا دعب ةالصلاو { مهعم لاوزلا دعب الا

 ، لاوزلا لبق بطخ ايلع نأ ىورو دمحم يبأ ۔ خيشلا عماج ۔ نمو . افالتخا

ىلع لمعلا عامجال لاوزلا دعب الا ، ةعمجلل ةبطخلا زوجت ال هنا هيلا بهذن يذلاو



 ءيجم ربخلا دري مل ةالصلا بوجو لبق ةبطخلا ميدقت ىف ىلع لعف نم يور امو. كلذ
 هنأل { عبتي نأ ىلوأ ةباحصلا نم هريغ لعفف حص ناو 0 رذعلا اهب عطقني يتلا رابخألا

 ائاق بطخ ايلع نأ يور دقو { مئاق نم الا ةبطخلا زوجت الو هدي ؤت ةجحلا

 . سلجي ملف

 باوبأ ىلع ةعمجلا موي ةكئالم هللا ثعبي ۔ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . اذكو اذك ةعاس ءاج ءىرما لكل نوبتكي دجاسملا
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 نماثلا بابلا

 ةعمجلا اولصي نأ مهل ز وبي نيذلا ةعايجلا ىن

 دقعنت ةعايجلا نأل { امهقوف ايف نينثاب دقعنت ةعمجلاو _ دمحم يبأ عماج نمو

 ىأر امل : مالسلا هيلع هلوقو (ةعامج امهقوف ايف نانثالا) : ةت يبنلا لوقل نينثاب

 ىف ةعامج لك نأ ىلع ليلد ربخلا اذه يفف (ةعامج ناذه) : لاقف ةعامج نايلصي نيلجر

 رثكأ لاق دقو . عمج نينثالا نأ ىلع لدي رخآ ليلد هيفو 5 نينثاب دقعنت اهريغ وأ ةعمج
 لقأو ، كلذ نم رثكأ نوكي ىتح 0 نينثاب دقعنت ال ةعمجلا ةالص نا : انباحصأ

 ةعمجلا هب حصت ام لقأو & باتكلا نمو © نامومأمو ماما ةثالث مهفالتخا عم اولاق ام

 ةالصلل يدون اذإ : هركذ لج هللا لوقل لاجرلا نم ددع مسا هيلع عقي ام ددعلا نم

 وعدي نذؤم ، سفنأ ةعبراب دقعنت ام لقأو . يهللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم
 توجر نالجر ةعمجلا رضح ناو . ملعأ هللاو ، عمجلا لقأ ، نالجرو ماماو 0 اهيلا

 قبي مل اذاو ، ةريبكلا تاعايجلا ماقم مامالا فلخ ناموقي نينثالا نأل . ءيزج نأ

 نأل { اهب نيبطاخملاب الا . دقعنت ال ةعمجلا نأل { ةعمج نكت مل ءاسنلا الا مامالا عم

 نمنف . مامالا مكح مهمكحنف مامالاك ، ةعمجلا ةالص زيوبت يف طرش هل دبعتملا

 . اهزيوجت ىف اطرش نوكي نأ زجي مل اهيف اماما نوكي نأ حلصي ال
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 عساتلا بابلا
 ةعمجلا ةالص ةفص ىف

 ةحتاف ةءارقب اهيف مامالا رهجي ناتعكر ةعمجلا ةالصو رفعج نبا عماج نمو

 ةلصتم ةبطخلا نأ ةعمجلا ىف ةنسلا نمو ث هريغ نمو . نآرقلا نم رسيت امو باتكلا

 ناك دقو ، نهنيب قرف ال ةماقالاب ةلصتم ةالصلاو ةبطخلاب ةلصتم ةماقالاو { ناذألاب

 نب دمحم نا مث ، كلذ ىلع سانلا هعبتاو { ناذألا دعب نيتعكر ىلص نيعدتبملا ضعب

 مث ، ناذألاب أدبي هنا ةعمجلا ةالص يف ليق دقو ث هريغ نمو . ةعدبلا كلت ريغ بوبحم

 ىلا عجر) . هنيب قرفي ال ضعبب هضعب كلذ لصتم ةالصلا مث ةماقالا مث ةبطخلا

 نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق فارشالا باتك ۔ نمو . (عرشلا نايب باتك

 : لاق هنا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ثيدحلا ءاجو 0 ناتعكر ةعمجلا ةالص

 دقو ، ىرتفا نم باخ دقو { ةلي مكيبن ناسل ىلع رصق ريغ مامت ناتعكر ةعمجلا ةالص

 يبأ ثيدح يف : نالوقي روث وبأو يعفاشلا ناكف ةعمجلا ةالص ىف هب أرقي ايف اوفلتخا

 نع كلذ ىورو . «نوقنانملا كءاج اذا » و { ةعمجلا ةروس أرقي ناك هنأ ةريره

 « ةيشاغلا ثيدح كاتأ له » : ثيدحلا هب ءاج ىذلا امأ : كلام لاقو . ةي يبنلا

 . «ىلعألا كبر مسا حبس » سانلا هيلع تكردأ يذلاو . ةعمجلا ةروس عم

 ىلص ةبطخلا كردي مل نم ةفئاط تلاقف © مامالا عم ةعمجلا نم كردأ نميف فلتخاو

 : ةفئاط تلاقو . لوحكمو دهاجمو سوواطو ءاطع نع لوقلا اذه ىور . اعبرأ

 ىلص اسولج مهكردا ناو ، ىرخا اهيلا فاضأ . ةعكر ةعمجلا ةالص نم كردأ اذا

 يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعسو كلام نب سنأو دوعسم نبا لوق اذه . اعبرا
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 نايفسو سنأ نب كلامو يرهزلاو يعخنلاو ريبزلا نب ةورعو دوسالاو ةمقلعو

 دهشتلا كردأ اذا يعازوألا لاقو ، روث يبأو قحساو دمحأو يعفاشلاو . ىرولا

 . نيتعكر ىلص . مامالا عم دهشتلا كردأ نم نأوهو ، ثلاث لوق هيفو { اعبرأ لص

 تبث : ركب وبأ لاق . ن اعنلاو دامحو مكحلا لاق هبو . يعخنلا نع لوقلا اذه يور

 لوقن اذهبف ، ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم : لاق ةي هللا لوسر نا

 . نيعباتلاو ةي هللا لوسر باحصأ نم ةعامج لوق اذهو

 نم كردأ نم هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 : ةلل يبنلا لوقل . ةعمج وأ مامت وأ رصق نم 7 مامالا ةالص كردأ دقف ائيش ةالصلا

 ةالصلا متت ال امم ، ةالصلا نم هكردأ ءيش لكف (هتاف ام لدبيلو كردأ ام لصيلن)

 { ةنسلا يف همكح هيلع تبث ةالصلا ين الخاد هب نوكيو .7 هب الا موقت الو 0 هب الا

 . (هتاف ام لدبيلو كردأ ام لصيلف) : هلوقل { اهربغ نم ةعكرلل ىنعم الو

 كردأ دقف دهشتلا يف وهو ى مامالا كردأ نمو۔دمحم يبأ عماج۔نمو : ةلأسم

 نمو (هتاف ام لدبيلو { كردأ ام لصيف) : ةي يبنلا لوقل نيتعكر يضقيو { ةعمجلا
 © هتالص تمتو ىرخا اهيلا فاضأ ةعكر ةعمجلا ةالص نم كردأ نمو ۔ باتكلا ۔

 ؤ بلاط يبأ نب ىلع بهذم اذهو 3 ةعمجلا تنتافو 3 اعبرأ ىلص دهشتلا كردأ نمو

 هذه ىف ايلع فلاخي نم ةباحصلا نم ناك دقو } فالتخا اذه ين انباحصأ نيبو

 هللاو نيتعكرب يتأيو ، ةعمجلا كردأ دقف ، دهشتلا كردأ نم نأ ىري ناكو { ةلأسملا

 ملع ريغب فلسلا بهاذمل فسعت نم لقو . نيلوقلا نم لدعاألاب ملعأ

. قيفوتلا مرح الا



 رماعلا بابلا

 ةمعمجلاو ديعلا ةبطخ ى

 اناق بطخي نأ ؟ هل لضفأ ام & نيديعلا ىف يلصي ىذلا نع ديعس وبأ لئسو

 لاقو } لضفأ امئاق بطخي هنا ، يعم لاق ؟ ةيرقلا ىف وأ نابجلا ىف ناك ؟ ادعاق وأ

 مث ايئاق ةالصلاو © ةالصلا نم هنأل { دعاق وهو ، بطخي نأ هل زوجي ال هنا : ضعب

 امئاق الا اهيف ةبطخلا زوجت الف ةعمجلا امأو ؤ هيلع ردق اذا موقي هنأ © لوقلا رثكأ وهو
 نأ هل له ، يحتسي ناكو { ديعلا يف بطخي يذلاف : هل ليق ، كلذ ريغ ملعأ الو

 . نيديعلا ىف مالكلا هركيو 0 هل زوبي كلذب لوقي نم لوق ىلع : لاق ؟ دعقي
 . هسفن ىف كلذ نوكي : لاق . دهشت وأ اعد ناف : هل تلق 3 ةبطخلا دنع ةعمجلاو

 . ةركذتلا عضاومو . زئانجلاو ةفرعب ةبطخلاف : هل ليق . ملكتي ال نا بجي هتيأرو

 نأ ، يعم : لاق . اريم نوكي اذه مأ { مايقلا موزل ىف ةعمجلاو نيديعلاب قحلت له

 . مزالب سيل كلذ نأل ريغ اذه

 ةمئأل اعد نمف . ةيالولا لهأل الا اهيف ىعدي ال ةبطخلا نأ ملعاو : ةلأسم

 بيتتسا ةيالو هل تناك ناف ، كلذ هل زجي مل كلذ ىلع هركم ريغ ، هتبطخ ىف روجلا

 . هنم ةءاربلاب ملعا هللاو { هتيالو تكرت بتي مل ناف ، كلذ نم

 رطفلا موي ةبطخو : لاق ، زجوأو رصقأ رحنلا موي ةبطخلا لاقيو : ةلأسم
 : لاق . مهنم أربي الو سانلا متشي الو ، رحنلا موي ةبطخ ىلع اهاطأ نا سأب ال

 كانيطعأ انإ» : ىلاعت هللا لوقل ةضيرف اهنا لاق نم لاقو © ةنس ديعلا ةبطخو

 رثوكلا ليقو ث ندبلا رحناو ديعلا ةالص لبق « رحذاو كبرل لصف يدهلا يرثوكلا
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 . هنذأ ىف هعبصأ لعجيلف هريرخ عمسي نأ دارأ نم ليق { ةنجلا ىف ةت يبنلل رهن

 انيلا بحأ لاق ؟ هب قثوي ال نم ديعلا ةبطخ بطخي له 0 لئسو : ةلاسم

 مهئزجي كلذق ةقثلا ريغ مهب بطخ ناف { ةقثلا الا نيملسملا رومأ يلي الأ

 . هللا ءاش نا

 هلا الو هثل دمحلا : لوقي نأ ديعلا ةالص ىف بيطخلا ءىزجي لاقو : ةلأسم

 تانمؤملاو نينم ؤمللو هبنذل رفغتسيو { ملسو هلاو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو هنلا الا

 . هتالص لوطو هتبطخ رصق بيطخلا ةمالع نا ليقو 5 ديعلا ةبطخ ىف كلذ ءىزجيو

 . هريغو دوجسلاو عوكرلا ليوطت لاق ؟ كلذ ىف ىنعملا فيك هتالص لوطف تلق
 ىلصو هللا الا هلا الو هلل دمحلا لوق نأ ظفحن ىذلا : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هنا © تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو ، ملسو هلآ ىلعو يبنلا دمحم ىلع هنلا
 3 هتبطخ رصق لجرلا هقف ةمالع نم ليق دقو : لاق { ديعلا ةبطخ نع كلذ ءىزجي

 هنا جرخي هنا & يعم : لاق ؟ هتالص لوطو هلوق ىنعم امف : هل ليق ، هتالص لوطو

 مايقلا وأ دوجسلا وأ عوكرلا ليوطت لضفأ امف : هل ليق . هدوجسو هعوكر ىف لوطي

 © ةالصلا لضفأ : لاق نم لاقف . كلذ ىن اوفلتخا دق : لاق ؟ ةلفانلا ةالص ىن

 © هتلاطا يف لضفأ دوجسلاو عوكرلا : لاق نم لاقو . اتونق اهلوطأ ةلعل اهلضفأ

 . ثداوحلا فوخ زجويو ، اطسو ةالص ىلصي هنا : لاق نم لاقو . مايقلا فيفختو

 نأ زوجي له نيتعكر . ةعمجلا ةالصو . ديعلا ةالص نع هتلأسو : ةلأسم

 : لاق ؟ مهب ىلصي ىذلا مامالل ضرعي رذع ريغ نم مهب ىلصي ىذلا ريغ مهبطخي

 وهف مهدنع ةالصلا رضحي مل بيطخلا ناك ولو : هل تلق { كلذ مه زوجي هنا ، يعم

 اذا وهف ، مهدنع ةالصلا رضحي مل ولو { زئاجف ةعمجلا ةالص امأ : لاق . زئاج

 ىف امأو { ةالصلا مهدنع رضحي مل ولو { كلذ ريغ وأ ءوضو ضقن نم ىنعم ضرع

 مامت نوكي الو ، ةالصلا مامت هنأل { ةالصلا رضح نمل الا ينبجعي الف { نيديعلا

 : لاق ؟ ةداعالا مهيلع ىرتا ث اوفرصناو كلذ اولعف ناف : هل تلق ث لوأب الا

 كلذكو : هل تلق . ةداعالا بحأو 3 ديعلا ةالص . مهتالص متت ال هنا & يعمف
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 ىرتا 5 هريغ مهب ىلصو & هل ضرع رذع ريغب فرصنا اذا ، ةعمجلا موي بيطخلا

 ، رذع ريغب جرخ اذا هدحو هتالص دسفتو © كلذ ىل نيبي الف : لاق ؟ ةداعالا مهيلع

 . ةعمجلا ةالص نم هتاف ام لدبيو ، كردأ ام يلصيف مامالا عم ةالصلا أدبي نأ الا

 عبر ىلا سمشلا قورش دعب امهيف ركب ام نيديعلا ةالص لضفأو : ةلاسم

 نأ بحن الو ، رخا دقف 0 راهنلا فصتني نأ ىلا يناثلا عبرلا يف رخأت ناف 2 راهنلا

 لاوزلا ىلا ةبطخلا لاطأو 0 راهنلا عبر يف ةالصلا تناك ناو ث راهنلا فصن ىدعتي

 . بيطخلا كلذ لعفي نأ يغبني الو ، اضقن مهيلع رن مل

 رصقأ رحنلا موي ةبطخو ، هتبطخ ىف زجوي نأ بيطخلل يغبنيو : ةلأسم
 & مئسي نا ريغ نم ث رحنلا ةبطخ ىلع اهلاطأ نا سأب ال رطفلا موي ةبطخو ، زجوأو
 ةمآسلا سانلا ىلع لمحي نا ركذلا سلاجم نم سلجم لك ىف ركذملل يغبني الو

 نع ىورو ©، كلذب سأب الف ، هيف مههقفيو مهنيد مهملعي نوكي نأ الا ةلاطالاو
 ءاعدلاف ليللا ثيدح امأف ، ثيدح راهنللو ثيدح ليلل : لاق هنا ديز نب رباج
 تعقو ام ركذو 6 نيدلا ف هقفلاف راهنلا ثيدح امأو ئ فيوختلاو ةظعوملاو ةبغرلاو

 . قحلا نايبو مالسالا حرشو ] ةنتفلاو لالضلاو فالتخالا نم ةمألا هيف

 . :تلم هللا لوسر ةنس كلذك ةالصلا دعب نم © نيديعلا ةبطخو : ةلأسم

 هللا لوسر ةنس افلاخم ناكل © ةبطخلا دعب ىلصو مامالا بطخ ولو : ةلأسم

 . نايثع ةعدب يه امتاف © اذه لعفي نأ بحن الو . مهيلع اضقن ىرن الو . ةي

 نم دبالف ث ةبطخلا نع ةءارقلاب ءعىزتبحي نأ دارأو سانلاب ىلص نمو : ةلأسم

 وه بطخ ناو . ةبطخلاب هربغ رمأيو ىلصي نأ زوجحمو . ةءارقلا ةئزبحت الو ةبطخلا

 . نسحأ ناك

 مامالا الا اهربدتسي الو . ةلبقلا لبقتسا ديعلا ةبطخ دهش نم لكو : ةلأسم

 ةلبقلاب ربدي بيطخلا كلذكو © سانلا لبقتسي نأ هل دبال هناف } ةبطخلا ىلي ىذلا

 . سانلا لبقتسيو
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 يف نوتصني ايك ، بيطخلا ماق اذا نيديعلا ىن اوتصني نأ سانلا ىلعو : ةلأسم

 . اهوعمسي مل وأ اهوعمس ث ةعمجلا

 ناك ناو ، ساب الف { نيديعلا ةبطخ هديس نذاب دبعلا بطخ ناو : ةلأسم

 . ةالصلا ةداعا مهيلعف كلذ ىلع اوفرصناف هديس يأر ريغب

 كلذف ةقثلا ريغ مهب بطخ ناف { ةقثلا الا سانلا رومأ ىلي الأ بحأو : ةلأسم

 . ىلاعت هللا ءاش نا مهئزجي

 . ةضيرف اهما ليقو © ةنس ديعلا ةبطخو : ةلأسم

 دجس أرقو لعف ناف . ةدجسلا أرقي الف ةبطخ لكو ديعلا ةبطخو : ةلأسم

 ٠ هفلخ نم دجسو

 بطخي الو . دحاو الا بطخي الو 0 امئاق الا نيديعلل بطخي الو : ةلأسم

 . مهيلع ضقن الف { ةثالث وأ نانثا بطخ ناف { ةثالث الو نانلا

 . هتبطخ متيلف نيديعلا ةبطخ ىف وهو بيطخلا ثدحأ ناو : ةلأسم

 اهب ريشي الو ، الاسرا هيدي لسريلف ةعمجلا وأ نيديعلا يف بطخ نمو :ةلاسم
 ناف هيفك عفري الو 0 نيديعلا يف هيفكب ريشي نأ الا ، ةعمجلا ةبطخ ى هئاعد ىف

 . كلذب سأب الف { لعف

 ناو © ةبتعلا ىلع اهعضين نيميلا هلجر مدقي ربنملا علطي ىذلاو : ةلأسم

 . زئاجف ةبطخ ريغ وأ ةبطخ يف ربنملا نم دوعلاب كسمأ
 كسمي الا بحأو ، ةبشخ وأ فيس ىلع بيطخلا أكتا نا سأب الو : ةلأسم

 . سأب الف 0 كسمأو فعض ناف } كلذ هنكمأ اذا ءيئثب

 موي ةبطخل ١ ف هو ركم مالكلا نا ملعأ ال : بوبح نب دمح لاقو : ةلأسم

 نوتصني امل & بيطخلا ماق اذا نيديعلا ف اوتصني نأ سانلا ىلعو © هريغ نمو . ديعلا

 . اهوعمسي مل وأ اهوعمس ةعمجلا ىف
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 بطخي مامالاو ةءارقلاو مالكلا هركيو ۔ رفعج نيا عماج نمو : ةلأسم

 . ديعلا موي

 ةالصل تصني ايك تصني نأ ديعلا ةبطخ رضح نم : ىلع لاق دجوي : ةلأسم

 لاق . جحلا بطخ ددع . ركذ ۔ فارشالا باتك ۔ نم ، هريغ لاق . ةعمجلا

 نم دغلاو ةفرع مويو { مويب ةيورتلا موي لبق مامالا بطخي لوقي كلام ناك : ركب وبأ
 رحنلا موي بطخي لاقو ةفرع مويو ، عباس موي ةبطخ ىف يعفاشلا هقفاوو ، رحنلا موي

 موي بطخي : ركب وبأ لاقو . رهظلا ىلصي امدعب لوألا رفنلا مويو ، رهظلا ىلص اذا

 . رحنلا مويو ةفرع مويو عباس

 جحلا مايأ ىيف ةبطخ مامالا ىلع انباحصأ لوق ىف ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 بطخي نآ نكمأ ناك اذا & نطوم لك ىف سانلا عاتجا موي نسحأ هنا الا { ةدك ؤم

 نمو . مهتقو ىف سانلا هب ىنعملا & مهجح نم رهاوظ مهملعيو مهظعيو سانلا
 اناك اهنا & كلام نب سنأو رمع نبا نع انيور : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔

 كلام لاق هبو ، ءاطعو حيرش لوق اذهو ث ةعمجلا موي بطخ اذا مامالا نالبقتسي

 ميرم يبأ نبا ريدب نباو . نمحرلا دبع نبا ديعسو يعازواألاو . ىروثلا نايفسو

 . عامجالا ىف اذهو © ىأرلا باحصأو قحساو يهفاشلاو

 مهلعف ىف انباحصأ لوق يناعم ىف ىدنع جرخي اذكه : ديعس وبأ لاق

 مهتتيهك هنولبقتسي سانلاو © ةعمجلل ةبطخلاب سانلا لبقتسي بيطخلا نا : مهلوقو
 دق هنأل ، كلذ عنمي اعنام دجأ الف كلذ نكمي مل ناو ، كلذ نكمأ نا ، ةالصلا ىف

 ةبطخلا رضحي مل ول هنا مهريغ نم هلعلو 0 انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم ىف جرخ

 { ادحوأ ةعكر هباحصأ عم اهنم كردأ ول كلذكو . ةمات هتالص نا 5 ةالصلا كردأو

 . نآرقلاو باتكلا ةحتاف ةءارقب نيتعكرلا ماهب ةعمجلا ةالص لدبأ

 ( ل صف )

 دمحلا) اهرثكأ لئاوأ تدجوف 0 ةلي هللا لوسر بطخ تعبتت ابوتكم تدجو
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 نم هللاب ذوعنو هيلا بوتنو هرفغتسنو { هيلع لكوتنو هب نمؤنو 5 هنيعتسنو هدمحن هنل
 ىداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا دهي نم . انلايعأ تائيس نمو انسفنأ رورش

 دابع مكيصوأ) اهضعب تدجوو (هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشأو { هل

 اهيأ) هيلع ءانثلاو دمحلا دعب هل ةبطخ ف تدجوو (هتعاط ىلع مكثحأو هللا ىوقتب هللا

 نا . مكتياهن ىلا اوهتناف ةياهن مكل ناو . مكملاعم ىلا اوهتناف ملاعم مكل نا سانلا

 ىردي ال يقب دق لجأ نيبو هيف عناص هللا ام ىردي ال ىضم دق لجأ نيب نينمؤملا

 لبق ةبيبشلا نمو . هترخال هايند نمو هسفنل هسفن نم دبعلا ذخأيلف . هيف ضاق هللا ام

 بتعتسم توملا دعب ام هديب دمحم سفن ىذلاو . توملا لبق ةايحلا نمو . ربكلا

 © دمحلا اهحاتفم ةبطخ لك تدجوو . (رانلا وأ ةنجلا الا راد ايندلا دعب الو

 عبرأ ربنملا نم لزني نا لبق مامالا ريبكتو ‘ ريبكتلا اهحاتفم نانف ديعلا ةبطخ الا

 . ةريبكت ةرشع

 (لصن)
 مامالا عم اولص اذا ةبطخلا عايس نع اوفلختي نأ نيميقملل زوجيو : هل تلق

 ةعمجلا ةالص لمكت ال مأ © ةعمجلا ةالص نع كلذ مهنزجيو ةبطخ الب ةعمجلا ةالص

 دقف مامالا عم ةالصلا كردأ نم ليق دق هنا ى يعم : لاق ؟ ةبطخلا عاهساب الا

 . اعماج نوكيو . ةبطخلا عمتسي مل ولو ٠ كردأ

 سوق ىلع أكوتي نأ بيطخلل بحتسملاو - دمحم يبأ عماج ۔ نمو : : ةلأسم

 سانلا عطق ةبطخلا ىف مامالا ذخا اذاو 5، ةلي هللا لوسرب ايسات ، فيس وأ هاصع وأ
 ف صخر ادحأ نأ ملعأ الو ئ ةلبقلا ىلا مههوجو تناك ام اولبقتساو ‘ مالكلا

 اهب دقعنتو ث ةعمجلا اهس حصت ىتلا ةبطخلا لقأو ۔ باتكلا ۔ نمو . هنع فارحنالا

 ۔ هللا همحر _- كلام يبأ خيشلا نع انظفح ام . حاكنلا اهم متيو . نيديعلا ةالص

 هللا ىلصو نيملاظلا ىلع الا ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا : يهو

 : ةفينح وبأ لاق . نيملسملا عيمجلو انل رفغا مهللا 3 ملسو هلاو يبنلا دمحم ىلع
 . ةبطخ مسا اهيلع عقي ال ةدحاو ةحيبست نأ ىدنعو « هلل اركذ اهنأل ةحيبست ءىزجت

 مهب , لب : هل ليق ؟ ةبطخ ريغب اعب را وأ نيتعكر ىلصتنا لاق ناف باتكلا ۔ نمو

 رفغتسيو ، ةلي يبنلا ىلع يلصيو ث هيلع ىنثيو { اهيف هللا دحوي ةبطخ دعب نيتعكر
 ةعمجلا موي بطخي وهو مامالا أرق ناو باتكلا ۔ نمو . تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل

 © اهدجس ةالصلا ف اهأرق ول هنأل & اهدجسيو لوقي نأ ساب الف { ةدجس اهيف ةيا
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 ىذلاو © لاوزلا لبق بطخ ايلع نأ يورو باتكلا ۔ نمو { كلذب ىلوأ ةبطخلاو
 © كلذ ىلع ةمألا لمع عامجال لاوزلا لبق ةعمجلل ةبطخلا زوجت ال هنا هيلا بهذن
 هيجمربخلا دري ملف © ةالصلا بوجو لبق ةبطخلا ميدقت نم ىلع لعف نم يور امو
 نال ، عبتي نأ ىلوأ ةباحصلا نم هريغ لعفب حص ناو ث رذعلا اهب عطقني يتلا رابخألا

 ايئاق بطخ ايلع نأ يو ر دقو . مئاق نمالا ةعمجلل ةبطخلا زوبت الو { هدي ؤت ةجحلا
 نم . بطخي ناك دق هنال سلب ملف ائاق بطخ ايلع نا : لئاق لاق ناف سلجي ملف

 بطخي ناك ايلع نأ ىور . كلذلف غرفي ىتح اهلك هتبطخ يف سليي نم سانلا

 سانلا نأل ، هيلا تبهذ بيدأت ءوسو ربخلا ىنعم ىف كنم طلغ اذه : هل ليق . امئاق

 لعف امناو ‘ اهيف سولج ال موق لاقو © ةفيفخ ةسلج موق لاقف . ةبطخلا ف اوفلتخا

 نأ حيحصلاو © ةيواعم هثدحأ كلذ امنا موق لاقو . ربكلل همايأ رخآ ف نايثع كلذ

 © هلعفل راكنالا ليبس ىلع ىور كلذكو ] ىلع لعب سولجلا ثدحأ ىذلا وه ةيواعم

 ةي ىبنلا نا ىور ايك © ةفيفخ ةسلج ةبطخلل ناك ولو 0 امئاق بطخي ناك ايلع نا

 مل املف انوفلاح اهاعدا يتلا ةسلجلا رادقم الا امئاق بطخ ايلع نا يورل ، كلذ لعف
 هيف ىعدا نمل ليلد ال ذا هرهاظ ىلع ه ؤارجا ربخلا ةدئاف ناو { انلق ام حص كلذ دري

 هيبنل ابطاخم ىلاعت هللا لوق هيلا انبهذ ىذلا ليوأتلا اذه ىلع دي ؤيو . اصيصخت

 3 ةبطخلا لاح ىف . «ايئاقكوكرتو اهيلإ اوضفنا اوه وأ ةرابت اوأر اذإو» : كلذب
 تاياو رلا تءاج دقو ث قيفوتلا هللابو & كلذ ىف ةلبقلا لهأ نم دحأ نيب فالخ ال

 زرم ل وأو . ةبطخلا ف نادعقي ال اناك رمعو ركب ابأ نأ انيفلاخ ضعب عم ةحيحصلا

 هنطب محش رثك نيح اسلاج ةيواعم بطخ لاق هنأ يعفاشلا نع ىورو 6 ةيواعم دعق

 مث ةيواعم هلعف نم لوأو . ةعدب ةعمللا موي سولجلا لاق سوواط نعو { همحلو

 تطخ مامالا ف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو . هدعب نم هوور

 ىلصي ال : نولوقي ىأرلا باحصأو روث وبأو ] ىروثلا نايقس ناكف . هريغ ىلصيو

 دمحأ لاقو ئ ةبطخلا رضحم مل نم ةعمللا ىلصي يعازوألا لاقو ئ ةبطخلا دهش نم الا

 كلذ ينبجعي الو . رذع ناك اذا ةبطخلا دهشي مل وأ ةبطخلا دهش نم مدق ءاش نا

 مهب ىلصي نأ هل ناف هثدحي نا لبق مومأملا لخدا اذا : يعفاشلا لاقو ، رذع نم الا
 . ةعمح هل نوكتو نيتعكر

 زئاج هنا انباحصا لوق زرم قافتالا يناعم ف ج رحي هنا 3 يعم : ديعس وبأ لاق

 ريغ مامالاو بيطخلا نوكي نأ زئاجو ، ىلصي ىذلا مامالا ريغ بيطخلا نوكي نأ

 ةالصلا ىف مامالاو بيطخلا نوكي نأ زئاجو ، ىلصي ىذلا ةمامالا هل بوصنملا مامالا
 ىف جرخي هنا ، يعمو . مامالا نم رمأب كلذ ناك اذا ، ةمامالا هل بوصنملا مامالا ريغ
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 وجرأو ، يلصي ىذلا مامالا رضحي ىتح بيطخلا بطخي ال هنا رمألا يف . مهلوق يناعم
 ىتح ةالصلا ىناو اذا اهنم ءيش وأ ةبطخلا عاتسا هتاف نا هنا : مهلوق ىف جرخي هنأ

 ىنعمب الا ، عطق ةالصلا نيبو ةبطخلا نيب نوكي ال هنا ، هتبطخ نم بيطخلا غرفي

 نذؤملا ذخأي { بيطخلا تكسي ام نيح نم هنا ليق دقو { ةالصلل اعطق نوكي ال ام

 ىنعم نم ىدنع جرخ ىنعملا اذه ىفاو اذاف © ةالصلا ف مامالا موفيو { ةمانالا ف

 . ةعمجلا رضح دحاوك هنأل ةالصلا كردأ دق هنا : مهلوق
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 رم ى ىد الا ب ايل ١

 بطخي مامالاو دحسمللا ئ لخادلا ٤

 { دجسملا ىف ةعمجلا موي لخدي ءرملا يف اوفلتخاو _ فارشالا باتك ۔ نم

 ٠٠ ةبقع نب لوحكم لاق هبو © نيتعكر ىلصي ، ىرصبلا نسحلا لاقف بطخي مامالاو

 . ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو © روث وبأو قحساو دمحأو ىريمحلاو يعفاشلاو هريغملاو

 حابر يبأ نب ءاطعو نيريس نب دمحم لوق اذه ىلصي الو سلجي : ةفئاط تلاقو

 نب ديعسو . دعس نب ثيللاو ةداتقو . كلامو يعخنلاو . ىدنكلا حيرشو

 لاقو . تسلج تئش ناو ك تعكر تئش نا دلخ وبأ لاقو . ناعنلاو زيزعلا دبع

 مل ناو عكري ملو } دعق بطخي مامالاو دجسملا لخد مث هتيب يف ايهعكر نم يعازوألا

 هنأ ةلثني يبنلا نع تباثلل . ايهعكري : ركب وبأ لاق . دجسملا لخد اذا عكر عكر نكي

 دقو . (نيتعكر عكريلف بطخي مامالاو مكدحأ ءاج اذا) دجسملا لخد لجرل لاق

 سابع نبا نعو 0 ةعكر ةرشع ىتنثا ةعمجلا لبق ىلصي ناك هنا & رمع نبا نع انيور

 رمأيو تاعكر عبرأ ىلصي ناك هنا دوعسم نبا نعو . تاعكر ينايث ىلصي ناك هنا

 نأ بطخي وهو لخادلا هلق يبنلا رمأ دقو ث هتنا ءاش ام ىلصي كلذ دعب

 . نيتعكر ىلصي

 ةالصلا ةحابا : انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 ادح كلذ ىف ملعأ الو { ةالصلا هيف زوجت ىذلا تقولا ىف ةعمجلا لبق اهب رمألاو

 ضعب ىفو ، ةعمجلا موي بطخي بيطخلاو ساب ال هنا : مهلوق ضعب ىفو { اتوقوم
 نكي مل ناو ى لصألا ىف نكي مل هنا هيف ىنعملا لعل { ةعدبو ثدح كلذ نا مهلوق

 )١( ةنييع نبا ةخن ف .
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 زيجتسا ام ىل وأ وهف كلذ تبثو ةالصلاب لجرلا رمأ ةي يبنلا ناك ناو { ةرفكم ةعدب

 ءيش لكل : لاق هنا هنع تبث دق هنأل ك دجسملا ةيحتل ىدنع كلذ جرخيو 5 هب لمعو

 .ةياورلا ضعب يف ايهيلصي ىتح دعقي مل .لخادلا هلخد اذا ناتعكر دجسملا ةيحتو ةيحت

 مرحي مل ام هنأ يدنعو ، لئاضفلا نم ىدنع جرخيو ، اضرف كلذ موزل ملعأ الو

 يناعم يف جرخي ةالصلا كرت نأ الا « دجسملا يف . ةروجحم ريغ ةالصلاف مامالا

 كلذك ،“ تمص ال ركذ ةالصلا نأل & بطخي بيطخلا ماق اذا حصأ هنا لوصألا

 موقي ذنم & تمصلا ةعمجلا قحو 0 اهريغ تمصلاو 5 هبجوي قافتالا ىناعم

 دجسملا يف دعاقلاك لخادلاف اذه ىنعم تبث اذاو © ةالصلا مامت ىلا بطخي بيطخلا

 . كلذ لبق

 نع رابجلا مامالا ىهن ناف : لاق ناف ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 ةالص نع رابجلا يهني نأ مامالل سيل : هل ليق ؟ هفلخ ةالصلا زوبت له { ةالصلا

 : لاق ناف © ةالصلا ةماقا كرتو ضرفلا ةعاضا كلذ ىف نأل 5 اهل رضاح وه سيل

 اونوكي نأ زوجي الو ، اهيف هللا نوصعي مهو . نيتعكر ماقم موقت ةبطخلا سيلأ

 نم الدب تناك ول اهنأل ، نيتعكر ماقم موقت ةبطخلا سيل : هل ليق ؟ كلذب نيرومأم

 ماقم موقت تناك ولف اضيأو 5 اعبرأ اهديعي نأ ةبطخلا كردي مل نمل ناكل 2 نيتعكرلا

 ةلبقلا ربدتسي اهضعبو . ةلبقلا اهب لبقتسي ةالصلا ضعب لاقي نأ زاجل . نيتعكر
 عكري ملو & تصنأو سلج بطخي مامالاو دجسملا لخد نمو باتكلا ۔ نمو . اهب

 ىنعم . (اغل دقف بطخي مامالاو تصنأ هبحاصل لجرلا لاق اذا) : ةلي يبنلا لوقل

 ناك اذا & بطخي مامالاو عوطتلا ةالص زيوجت ىف يعفاشلا طلغ ىلع ليلد ربخلا اذه

 هللاو { اعنم دشأ عوطتلا ةالص نم ناك { هبوجو عم فورعملاب رمألا نم اعونمم

 ينافضغلا كيلس نأ ، ملسو هيلع هئلا ىلص يبنلا نع هاور ربخب قلعت ناف . ملعأ

 اذه حص نا : هل لاقي . (اذه لثمل دعت الو نيتعكر عكراف مق) : ةلي يبنلا هل لاق

 دجسملا لخد هنا ©، رباج قيرط نم ىور دقو 0 هلثم ىلا دوعلا ىلا هعنم دقف ربخلا

 ناك نوكي نأ بجوي اذهف ، بطخي وهو هل لاق هنا ركذي ملو 2 ربنملا ىلع ةبي يبنلاو

 مامالاو ةعمجلا موي دجسملا لخدي نأ زوجي الو _ باتكلا ۔ نمو . ةبطخلا ريغ ىف
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 . سانلا باقر ىطختي الو عكري نأ أ بطخي

 يف بطخي مامالاو لجرلا ىلصي نا هركيو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 زمو . سأب الف ، ىلص ناو لصيلف ءاش نا دجسملا نم جرخي نكلو ، دجسملا

 . عوكرلل هجورخ نم لضفأ عمتسي : حبسملا نب دمحم لاق 2 هريغ
 © نهنيب قرف ال { ةماقالاب ةلصتم ةبطخلا نأ ، ةعمجلا ىف ةنسلا نمو : ةلأسم

 كلذ امتاو & كلذ ىلع سانلا هعبتاو ناذألا دعب نيتعكر ىلص نيعدتبملا ضعب ناك دقو

 ريغ هتلا همحر _ بوبحم نب دمحم نا مث . كلذ ىلع اسان انكردأو {. ةصاخ نامعب ناك

 نأ ول : ءاهقفلا ضعب لاق دقو هتلا همحر لوألا رمألا ىلا سانلا درو © ةعدبلا كلت

 مهيلع ناك مهانع رمأب ةالصلا نع اولغتشا مث ، ةبطخ ةعمجلا موي بطخ بيطخلا

 . ةزجوم ةبطخ ولو ، ةبطخلا اوديعي نأ
 مامالا نوكيو ، لجرلا بطخي نأ زوجيو ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . ةالصلاب ىلوأ مدقتملا ناك اذا 5 هريغ

 ربنملا ىلع دوعقلا ثدحأ نم لوأ نا ليقو رفعج نبأ عماج نمو : ةلأسم

 ىتح © ملكتي الو حو رتيو دعقي لعج ربك امل ى ةبطخلا يف كلذو & نايثع ةعمجلا موي

 ىلص ، ةبطخ نكت ملو { مامالا بطخي مل اذا : ليقو ۔ باتكلا ۔ نمو . ضهني

 هللا دمحي نأ © كلذ لقأو © ةعمجلا مزلت ثيح © ةعمجلا موي ةبطخلا نم دبالو اعبرأ

 ماقم كلذ موقي مث ، تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو 0 ةي يبنلا ىلع يلصيو
 موي بيطخلاو _ باتكلا ۔ نمو . ةبطخ ىدنع سيلف كلذ نود ناك امو . ةبطخلا

 مهعمسن ملو 7 هتلا ةمحرو مكيلع مالسلا : سانلل لوقي نا ماق اذا هل ةعمجلا

 مهعمسن انك ام رثكأو ى مالكلا عطقنا اذا نوملسي الو . كلذب مهتاوصأ نوعفري

 . ةيالا مامت ىلا )ىب رقلا ىذ ءاتيإو ناسحالاو لدعلاب رمأي هئلا نإ) مهمالك هب نومتخي

 وحنت الا ، هتبطخ ىيف سانلل ضرعي الو ، ىهني الو رمأي نأ بيطخلل بحتسي الو
 ىتح اندنع . هيلع ضقن الف لعف ناف ، ةظعوملاب نآرقلا ىف ةبطاخملا نم نوكي ام

 كرتو ، كلذ كرتو ، هريغو رعشلا تيبب همالك ىف مهظعي نأ هل اوزاجأ دقو ث وغلي

 بطخ بيطخلا نا ولو : ءاهقفلا ضعب لاق دقو ث هريغ نمو . ىلا بحأ تاياورلا

- ٤٩



 ولو ،} ةبطخلا اوديعي نأ مهيلع ناك { مهانع رمأب ةالصلا نع اولغتشا مث ةعمجلا موي
 ىلا ىضم اذا ملكتي ال مامالا : لاق بويأ يبأ نعو ۔ باتكلا ۔ نمو . ةزجوم ةبطخ

 . ةعمجلا موي ربنملا

 ةبطخ امأ : لاق ۔ هللا همحر ۔ ىراوحلا يبأ نعو 3 هريغ نمو : ةلأسم

 نأ ظفحي هنأ ، كلام نب تلصلا مامالا نع © نايثع نب ناهبن انثدح هناف { ةعمجلا

 5 يعمو : هريغ لاق . ةعمجلا ةبطخ ماقم موقت . يدمصلا هنا . دحأ هللا وه ل

 . ءعيزجت نأ ىرحأ نيديعلا ةالص يفف ، ةعمجلا ةالص ىف كلذ أزجأ اذا هنأ

 ركب وبأ انبطخ : لاق ميكح نب هللا دبع نع ۔ هللا همحر ركب يبال ةبطخ

 هيلع اونثت نأو ، هدحو هللا ىوقتب مكيصوأ يناف . دعب امأ : لاقف هيلع هللا ةمحر _

 هيبن ىلع ىنثأ هللا ناف © ةلأسملاب اولخبت الو 0١ { ةبهرلاب ةبغرلا اوطلخت ، هلهأ وه امب
 مث ابهر و ابغر اننوعدي و تاريخلا ىف ن وعراسي اوناك » : لاقف هتيب لهأو { ايركز

 مكنم ىرتشاو ، مكقيثاوم كلذ ىلع ذخأو 3 مكسفنا هقلخب نهترا هللا نأ اوملعا

 افطي الو 5 هبئاجع ىنفت ال ، مكيف هللا باتك اذهو ث يقابلا ريثكلاب ينافلا ليلقلا

 نودغت مكنأ اوملعإ مث ث ةملظلا مويل هب اوئيضتساو هوحصتناو هوقدصف 0 هرون
 لمع ىف متنأو الا يضقني الأ متعطتسا ناف ، مكنع بيغ دق لجأ ىف نوحو رتو

 اولعج اموق ناف لهم ىف اوقباسف . هللاب الا كلذ اوعيطتست نلو 0 اولعفاف { هللا

 ءاجنلاو ءاحولا ءاحولاو { مهلاثمأ اونوكت نأ مكاياف مهسفنأ اوسنو مهريغل مهلاجأ

 دق مكناوخا نم نوفرعت نم نيأ ، اعيرس اثيثحو ابلاط مكئارو نم ناف . ءاجنلا
 نيأ ةداعسلاو ءاقشلاب هيلع اولحو اومدق ام ىلع اودرو & لامآلا مهنع تهتنا

 . اوراص دق طئاوخحلاب اهونصحو نئادملا اونب نيذلا نورابجلا ۔ ةخسن نو رئاجلا

 )١( فاحلالاو ةخسن ىف .



 رح ى ىناثل ١ ب ايل ١

 رئاجوأ لدع ناطلسل ةبطخلا ىن

 نيتبطخلا نيب سولجلا ىف و

 هرصنا لاق وأ { احلصمو احلاص هلعجا مهللا : لاقف ناطلسلل اعد نم نعو

 سو ؤر ىلع هل بيطخ وهو .ث هريغ تينك لاق وأ ؟ اذه نم أربي له . هتيلوام ىلع
 يف روجلا ةمئأل اعد نمف 7 ةيالولا لهأل الا اهيف ىعدي ال ةبطخلا نا ملعاف ؟ سانلا

 ةيالو هل تناك ناف 5 هنم لبقي ملو ، كلذ هل زجي مل . كلذ ىلع هركم ريغ هتبطخ

 . هنم ةءاربلاب ملعأ هللاو © هتيالو تكرت بتي مل ناف ث كلذ نع بيتتسا

 نيب ةسلجلاو ، ةعمجلا موي ةبطخلا ددع ركذ فارشالا باتك نمو : ةلأسم

 3 مئاق وهو نيتبطخلا بطخي ناك { ةليهلا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق . نيتبطخلا

 : لوقي حابر يبأ نب ءاطع ناكو { هيف اوفلتخا دقو ، سولجب اهنيب لصفي
 سلج نم لواف 5 امئاق الا بطخي ناك ام & تام ىتح ربنم ىلع ةت يبنلا سلج ام

 ةبعش مب ةريغملا ناكو { موقي مث ةئهيَه ناكو { ربك نيح هنامز رخآ ىيف نافع نب نامثع

 سلجي مل مث ، بطخف ةريغملا ماق غرف اذاف ، حايتلا نبا هل نذ ؤيو ث ربنملا ىلع سلب

 . مويلا ةمئألا هلعفت امب سانلا لمع هيلع يذلاو : ركب وبأ لاق ، لزني ىتح
 يف دوعقلا نا : انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 رمعالو ركب وبأ الو هاي يبنلا دعقي مل هنا : مهلوق نم جرخي ايف ثدح ةبطخلا

٥ كلذب حوري دعقي ناك : ليق اهف هنس تربك ام هنأ الا . همايأ لوأ ىف نامثع الو



 © هنس ربك لبق نايثعو ناتفيلخلاو ةني يبنلا هيلع ىضم ام ىلع عبتي نأ بجاولاف

 ناك امنا هنا : ليق ايف تباث اذه نأل رذع هل ناك اذا رذعلا عضوم ىف هب ىدتقي الو

 اثدحم ناك ناو ، رذع هل ناك نمب ىدتقي الف رذع هل ناك نإ © هنس تربك نيح كلذ

 لاق ، هنمو . ةفلاخملا ىف هب ىدتقي الأ ىرحاف 0 نيتفيلخلاو ةلي يبنلا لعف نع

 لق ام ةعمجلا موي بطخي : لاق هنا ةلت يبنلا نع يبعشلا نع انيور : ركب وبأ

 فسوي يبأو قحساو يعازوألاو كلام نع ءعىزجيو { ءاطع لوق انركذ دقو . رثك وأ

 : يعفاشلا لوق . ايهدجأ ، نارخآ نالوق ةلأسملا هذه ىفو 5} ةبطخ روث يبأو دمحمو

 ةبطخلا مسا هيلع عقي ام لقأو ، سولجب امهنيب لصفي نيتبطخ الا ءيزبجي ال نا وهو

 نم ائيش أرقيو ث هللا ىوقتب يصويو . ةي يبنلا ىلع يلصيو هللا دمحي نا ايهنم

 ىف وعديو 0 هللا ىوقتب ىصويو ةي يبنلا ىلع ىلصيو هللا دمجي ىلوألا ىفو 5 نارقلا

 ةحيبستب بطخي نأ ءيزبي بطخي نأ وهو 5 نامعنلا لوق : رخآلا لوقلاو ث ةرخآلا
 . ةبطخ هئزبت نأ وجرأو . هل ىنعم ال نامعنلا لوق : ركب وبأ لاق { ةدحاو

 ةبطخلا نم هئزجي ايف انباحصا لوق يناعم ىف ج رخ هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق
 ةدحاو ةرم هدمحي ولو هلا دمحي نأ ، كلذ لقأ هنا ؤ ةبطخلا هب تبثت امو { ةعمجلا ى

 ةرم ولو تانمؤملاو نينم ؤمللو هبنذل رفغتسيو 3 ةدحاو ةرم ولو ةلي يبنلا ىلع يلصيو

 اذهب يتأي ىتح : مهلوق ضعب ىفو . لوقلا اذه ىف ةبطخلا تتبث دقو ث ةدحاو

 ىلع يلصيو هدحوي و هللا دمحي ىتح . مهلوق ضعب ىفو { اذه عم هللا دحويو دهشتيو

 اذهب هل قفتا اذا هنا : مهلوق ىف ملعأ الو 3 نآرقلا نم ناك ام وه أرقيو . ةثي يبنلا

 نينمؤمللو هبنذل رفغتساو ث ةلي يبنلا ىلع ىلصو ث هدحو هللا دمحف هتبطخ ىلا
 ماقم تماقو هتبطخ تلمك دقو الا . ةيالا ماقم موقي ام وأ ةيا أرقو ، تانمؤملاو

 كلذ لعفو ، ملس ربنملا ىقر اذا ريبزلا نيا ناك : ركب وبأ لاق ، هنمو . هتبطخ

 { كلام كلذ ركنأو ث دمحأو يعفاشلاو يعازوألا لاق هبو ، زيزعلا دبع نب رمع

 . . هاري ال ناكو

 ماق اذا هنأ انباحصأ لوق يناعم ف ج رحي هنا . يعم ىذلا : ديعس وبأ لاق

_ ٥٢ _



 نم كلذ ةيهارك ملعأ الو } سانلا ىلع ملسي نأ © ةبطخلا عضومب ربنملا ىلع بيطخلا

 ةبطخ ىف لاح ناصقن ىلا ىدنع هب غلبي الف كلذ لعفي مل نا هنأ الا { دحأ

 انيورف { اهأرقي ةدجسل مامالا لوزن ى اوفلتخاو : ركب وبأ لاق © هنمو . اهريغ الو

 مهنأ ، رماع نبا ةبقعو رساي نب رايعو يرعشألا ىسوم يبأو نافع نب نايثع نع
 ىلع لمعلا سيل & سنأ نب كلام لاقو ، ىأرلا باحصأ لاق هبو { اودجسف اولزن

 : دجسي الو لزني ال يعفاشلا لاقو . دجسيف ربنملا ىلع ةدجسلا أرق اذا الا لزني نأ

 هل توجر دجسف لزن نا : ركب وبأ لاق . سأب هب نوكي ال نأ هل توجر لعف ناف

 ىلع هلو نيب اذهو ، لزني نأ كرتو رمع لزن ، هيلع ءيش الف لزني مل ناو ، باوثلا
 . ضرفب سيل كلذ نأ ىلع لوزنلا كرتب لدي ثيدح كلذ ةحابا

 ءيش اذه لثم ىف انباحصأ لوق نم ينرضحي هنأ ملعأ الو : ديعس وبأ لاق

 مامالا دجسي نأ ينبجعيو { فالتخالا نم هولاق ام ىنعم ىنبجعي هنا الا ك فورعم

 اعنام دجأ الف كرت ناو ، ةدجسلا كرتي الو ، لزني الو ربنملا ىلع ةدجسلا أرقي ىذلا

 ربنملا ىلع ءاميالا الا هنكمي ناو ىلا بحأ ربنملا ىلع هدوجسو ، كلذ ىف ليق ام يناعم ىف

 اهأرق اذا ةضيرفلا ىف ةدجسلا ىنعم توبثل دجسيو لزني نأ هل نوكي نأ ينبجعأ

 © كلذ ةيهارك يف فالتخالا نم ىدنع رعتي مل ةبطخلا يف دوجسلا كرت ناو { مامالا

 يف مامالا اهكرت ول ليق دق هنأل ، ملعأ هللاو ، كلذ يل نيبي الف 3 هتالص داسف امأو

 هيلع : ليقو © هيلع ةداعا الو ، لوقلا ضعب ىف ءاسأ دق ناك ادماع ةضي رفلا ةالص

 . هيلع ةداعا الف ايسان اهكرت ناو {. ادماع اهكرت اذا ةداعالا

 ةبطخلا زم هئزجي ايف انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق
 © ةدحاو ةرم هدمحي ولو { هتنا دمحي نأ كلذ لقأ هنأ ةبطخلا هب تبنت امو ، ةعمجلا ىف

 دمحي و دهشتي و اذهب ىتأي ىتح . موق ضعب ىفو . لوقلا اذه ىف ةبطخلا تبنت دقو

 أرقيو ةلتييبنلا ىلع ىلصيو { هدحويو هللا دمحي ىتح مهلوق ضعب ىفو ث اذه عم هنلا

 هللا دمحف ، ةبطخ ىلا اذه هل قفتا اذا هنا : مهلوق يف ملعأ الو © نآرقلا نم ناك ام

 ةيا أرقو © تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتساو ث هكف يبنلا ىلع ىلصو هدحو

_ ٥٢٣



 . هتبطخ ماقم تماقو هتبطخ تلمك دقو الا 5 ةيآلا ماقم موقي ام وأ

 انثدح هناف © ةعمجلا ةبطخ امأ : لاق ۔ هللا همحر_ىراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 موقتهدحأ هللا وه لق فنأ ظفحي هنأ ، كلام نب تلصلا مامالا نع نايثع نب ناهبن

 نع اذه ظفحي كلام نب تلصلا نأ بسحأو : يراوحلا وبأ لاق . ةعمجلا ةبطخ ماقم

 ىرحأ نيديعلا ةالصف ةعمجلا ىف كلذ أزجأ اذاو : هريغ لاق . رشبملا نب ديعس

 . كلذ ىف لوقلا مدقت دق { ءعيزجت

 ملكتي نأ دبالف 5، ةعامج ديعلا اولص اذاو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 اذا : حبسملا نب دمحم لاق 0 هريغ نمو . مالكلا نم هللا حتف امب مهنم لجر مهب

 نم ةروس مهدحأ أرق ، ةبطخلا اونسحي ملو © مهدحأ مهب ىلصف اولصف اوعمتجا

 . هريغو لصفملا

 ةالص ةعامج اولص ةعامج عمتجا اذاو _ نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . نارقلا اوأرق ةبطخلا اونسحي مل ناو { ةبطخلاب نورم ؤيو 0 ديعلا

 نم دبالف ةبطخلا نع ةءارقلاب ءىزتجي نأ داراف سانلاب ىلص نمو : ةلأسم

 . ةءارقلا هئزجت الو ةبطخلا

_ 0٥0٤



 رشع ثلاثلا بابلا

 نيتعكر ماقم موةت ال اها ةبطخلا ئ

 مهئزجت : لوقي ىرصبلا نسحلا ناك : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو

 3 اعبرأ ىلص مامالا بطخي مل اذا : هريغ لاق بطخي مل وأ مامالا بطخ مهتعمج

 دمحأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو ةداتقو يعخنلاو حابر يبأ نب ءاطع لاق كلذك

 اعبرأ ةعمجلا : لاق هنأ ديعس نع انيور دقو ، دمحمو بوقعيو روث وبأو قحساو

 . نيتعكرلا ناكم ةعمجلا ىف ةبطخلا تلعجف

 كرت زوجي ال هنأ ، انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنأ © يعم : ديعس وبأ لاق

 نيتعكر اولص نا مهناو 3 اعبرأ ىلص مامالا بطخي مل اذا هناو ، ةعمجلا ىف ةبطخلا

 ىفو © هل ةعمج الو 7 ةداعالا هيلع نا { ركذلا يناعم نم اههبشي ام وأ ةبطخ ريغب

 ةبطخلا تماقف ، تاعكر عبرأ ةعمجلا موي رهظلا ىف ضرفلا نا : مهلوق يناعم ضعب
 ةعمجلا نكلو : اذكه سيل : مهضعب لاقو { نيتعكر ةعمجلا تتبثو © نيتعكر ماقم
 ماقم موقت ةبطخلا نا لوقن ال . ةنسلا تءاج اذكهو . ةبطخلاب الا نوكت ال

 عقو ايك { اهلك ةالصلل اكردم ةبطخلا كردي مل نم نكي مل كلذ تبث ولو ، نيتعكر

 ناكو { امل اكردم نكي مل ، رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا كردي مل نم هنا عامجالا يف

 . هماكحأ نم هللا ءاش ام ىلع تتبث ةنسلاو ضرفلا نكلو ى ةداعالا هيلع

 ماقم موقت ةبطخلا سيلا : لئاق لاق ناف ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 © نيتعكرلا نم الدب تناك ول اهنال نيتعكر ماقم موقت ةبطخلا تسيل هل ليق ؟ نيتعكر

_ 0٥00٥ _



 © نيتعكر ماقم موقت تناك ولف اضيأو { اعب را اهديعي نأ ةبطخلا كردي مل نمل ناكل

 نمو . اهب ةلبقلا ربدتسي اهضعب و ةلبقلا اهب لبقتسي ةالصلا ضعب نا لاقي نأ زاج

 ضعب لاق ايك © اهنم اضعب تسيلو { اهضرف طورش نم ةعمجلل ةبطخلاو _ باتكلا ۔
 موقت ةعمجلا ةبطخ نا حبسملا نب دمحم نعو نيتعكر نم لدب اهنا : انيفلاحم

. نيتعكر ماقم



 رح .7 عب ١ رل ١ ب ايل ١

 ةعمجلا ةالص ترضحو رفاس اذا مامالا ىف

 هنأ ، زيزعلا دبع نب رمع نع انيور : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نم

 { روث وبأو يعازوألا هبهذم اذه نممو & زاجحلا ىلع هتراما ىق وهو ث ديوسلاب عمج

 سيل دهاجمو ءاطع لاقو ، رمع نبا لوق اذه © رفسلا ىف عمجي ال : ةفئاط تلاقو

 { ةعمج موي ناك ولو ث ةفرعب مامالا عمجي ال : كلامو ىرهزلا لاقو ث ةعمج ىنمب

 دمحأو يعفاشلا لاقو . ىأرلا باحصأو ،ك قحساو دمحأو يعفاشلا لاق كلذكو

 8 عمج ةكم لهأ نم مامالا ناك اذا : نامعنلا لاقو ، ىنمب ةعمج ال : دمحمو بوقعيو

 لاق . ىنمب هيلع ةعمج الف ، كلذ ريغ ناك ناو 0 ارفاسم ناك اذا ةفيلخلا كلذكو

 ةق يبنلا ةالصب الالدتسا ةفيلخلا ناك ناو ، رفسلا ىف مامالا عمجي ال : ركب وبأ

 . ةعمجلا موي ناكو { ةفرعب رهظلا

 نعظ اذا مامالا نا { انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعم يفف . هيف ارفاسم نوكي ام عضوم ىف { هيلع الو هل ةعمج الف ث هماقم نم

 اذا © ىنمب هيلع الو هل ةعمج الف { ةكمب ايقمو ةكم لهأ نم ناك اذا مامالا نا : مملوق

 راز دق ناك ناف ث اهب رفاسم هنأل ك تافرع نم هتعجر نم ۔ ةخسن ۔ هروف ىف اهب ناك

 دعب مه 3 ةكم لهأ كلذكو ث ميقم اهب وهف ىنم ىلا عجر مث ، ةكم ىلا عجرو

 نورصقي تافرع نم مهتعجر ىفو 0 ماتلا مهيلعو & نوميقم ةكم نم مهعوجر

 لوقي نم لوق ىنعم ىلع ايقم هيف نوكي ام عضوم نم عمجي مامالاو ض هنمو . هيف

ناك اذا مامالا نا : لوقي نم لوق ىلعو © لدع ماما ناك اذا { راصمألا ريغ ىف كلذب



 ةمئألا عم هلثم جرخ ام وحنك اذه كلذك ث ةكمب الا هيلع ةعمج الف { راصمألا ريغ ف

 وهف ، نيخسرفلا نود مهماقم عضوم نكي مل ولو ، نيميقم هيف نونوكي امم هيف اوعمج
 لخد اذاو ، نيخسرفلا ةزواجم نوديري نيرفاسم اونوكي مل ام مهماقم عضومك

 هنال ، قافتالا يناعمب ةعمجلا همزل هيف ايقم نكي مل ولو {، رصمملا رصملا لدعلا مامالا

 نم هريغ نم ةمامالاب ىلوأ وهو ث ةعمجلا هيلعو مامالاو ، رصملا ىنعم تبث دق

 هرقس عضوم ىف هل الو ةعمجلا هيلع ال امناو © هرفس عضومل ةعمجلا لطبت الو 0 هتيعر

 لوق يناعم ىف جرخي اذه ىلع ، كلذ ىنعم مهفاف { ةرصمملا راصمألا ريغ ىف

 . انباحصأ

 رهظلا ةفرعب ىلص ةلي هللا لوسر نأ تبث ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلاسم

 © رفاس اذا مامالا نا ىلع لدي اذهف & ةعمج موي ناكو ث رفاسملا ةالص ث رصعلاو

 ىف همكح مامالا نا : لاق نم لوقو . نيرفاسملا مكح همكح ناك 5 ةعمجلا قفاوف

 ةعمجلا ىلص ةعمجلا ترضح ثيح هناو ، ءاوس ةعمجلا ةالصو 3 رضحلاو رقسلا

 يف مامالا لعفي ايك ث ةفرعب رهظلا ةالص يف ةءارقلاب رهجي مل هنال } لطاب ميقملا ةالص

 هيلع ناك . ةءارقلاب رهج هنأ ىعدا نمف © ةحيحص كلذب ةياو رلاو ، ةعمجلا ةالص

 مل ام ، ةعمجلا موي هريغو مامالا رفاسي نأ سأب الو باتكلا ۔ نمو . ليلدلا ةماقا

 يعسلا همزلي مل ايف ، ناذألاب عيمجلا ىلا هجوتي يعسلا نال ى ناذألا ىف نذ ؤملا لخدي

 ، رفس ىف ةعمج مامالا ىلع سيلو باتكلا ۔ نمو . ملعأ هللاو ، رفسلا نم عنمي مل

 ةكم لهأب ىلص باطخلا نب رمع نأ ىورو . رفاسم ةالص الا رفسلا ىف يلصي الو

 © نيتعكر ةعمجلا موي سانلاب ىلص ايلع ناو ، رفس موق اناف اومتأ : لاق مث © نيتعكر

 يف هريغو مامالا ىلع رصقلا نأ ىري ناكو . مكتالص اومتأ : لاقف مهيلا تفتلا مث

. عماج رصم ىف الا ، ةعمجلا ىري ال ناكو { رفسلا



 رشع سم اخا ب ايل ١

 ةعمل اةا لص ف ل وحخلدل ١ ئ

 ىوني نأ هيلع ام . مامالا دنع ةعمجلا ةالص ديري بهذ لجر اذاف : هل تلق

 ىون ةعمجلا همزلت نمم ناك اذا : لاق ؟ نيتعكر ةعمجلا ةالص مأ رهظلا ةالص ىلص هنا

 : هل تلق . ىدنع اذكه . مامالا ةالص نم ارصق ةعمجلا ةالص نم همزلي ام ءادأ

 ملو { نيتعكر ةعمجلا ةالص ىف ، ةالصلا نم تايحتلا مامالا عم هدنع كردأ ناف

 : لاق ؟ نيتعكر متي ىتح هتالص ىلع ينبيو ؤ كردأ دق نوكيأ ث ةبطخلا كردي

 . تايحتلا وه متي نأ لبق مامالا ملس ناف : هل تلق . كلذ ليق دق هنا ، يعم

 اذا كردي هنا : ليق ام لقأ هنا ، يعم : لاق ؟ هتالص ىلع ىنبيو كردأ دق نوكيأ
 نوكي هنا هملعأ الو 5 مامالا ملس اذا ، هلوسرو هدبع دمحم ىلا { تايحتلا نم غرف

 نأ نسحي ملف ، ةعمجلا ةالص ىف وهو مامالا كردأ ناف : هل تلق . اذه نم اكردم

 3 يعم : لاق ؟ نيتعكر وأ اعبرأ ىلصي ث مامالا ملس ىتح ةالصلا ىف هدنع لخدي

 . اعبرأ ىلص ى مامالا ملس ىتح ةالصلا نم ءيش ى مامالا عم لخدي مل اذا هنا

 ةالص ىف مامالا عم لخدي لجرلا ىف اوفلتخاو فارشالا باتك نمو : ةلاسم

 ىلصيف فرصني ، بوقعيو نامعنلا لوق يفف © رجفلا هيلع نأ ركذي مث ، ةعمجلا

 لوق ىفو ، اعبرأ اهالص الاو { اهكردأ نا ةعمجلا ةالص ىف ركذي مث { هادغلا

 . هيلعةداعا الو رجفلا ىلصي مث ، ةعمجلا متي يعفاشلا
 نم يكح ام وحن : انباحصأ لوق يناعم ىف ج رخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 لخد دق يتلا ةالصلا وأ ، ةعمجلا متي نأ مهلوق يناعم رثكأ ىف لعلو ، فالتخالا

 هيلع ةداعا الو ، رجفلا ىلص اهمتأ اذاف & ىدارف وأ ةعامج { ارهظ تناك ولو 0 اهيف

_ ٥٩



 تقو لخدف ةعمجلا ىف ناك اذا : لوقي يعفاشلا ناك : ركب وبأ لاق . ىلص ايف

 . اعبرأ ارهظ ىلص رصعلا
 لاق { هنمو . اعبرأ ارهظ اهالص دارا نا هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 عبرأ رهظلا اولبقتسي نأ مهيلعف { ةيناثلا تقو ءاجو ةيناثلا يف دعق اذا : ن اعنلا

 لخدي نأ لبق ، دهشتلا ردق دعق ةمات مهتالص . دمحمو بوقعي لاقو { تاعكر

 سانلاب لصي مل نا كلام بحاص مساقلا نبا لاق : ناث لوق هيفو ، رصعلا تقو

 لاقو ك سمشلا بغت مل ام ةعمجلا : لاقو . مه ىلصي رصعلا تقو لخد ىتح

 . هتالص هئزجت رصعلا تقو لخدو ملسي نأ لبق دهشت اذا : لبنح نب دمحأ

 متي مل ام هنا 3 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 نوكت ال هنأل { اعبرأ ىلصي هنا } رصعلا تقو لخد ىتح دهشتي نأ وهو 0 ةالصلا

 مل هنا لوقلا يناعم ىف جرخي هنا & يعمو . رهظلا نآلا لدبي امناو 5 اهتقو ىف الا ةعمج

 يفو ، اعبرأ رهظلا متيو © ىلص ام ىلع ينبي هنا } رصعلا تقو لخد ىتح اهمتي

 ىلع ينبي نأ ينبجعيو . اعبرأ رهظلا ءيدتبي هنا : لوقلا نم ىدنع جرخي ام ضعب

. رهظلا ةالص نم ريسيتلا ىنعم ىف اهنم ىلص ام وأ & تتبث دق اهنأل ، هتالص



 رشع سداسلا بابلا

 ةعمجلا موي سانلا يلصي نميف

 { مامالا تام ولو 0 امئاق نيملسملا رمأ ناك ام ث ةتباث راحصب ةعمجلاو

 © تاعكر عبرا هدعب سانلا ىلص رفاس وأ تام ناف { مامالا عم ةعمجلاف فوجلاب امأو

 كلذ لعف دقو . زئاجف ى مامالا ىأرب نيتعكر رفاسم ةعمجلا موي سانلاب ىلص ناو

 دبعلا ةماما ىن اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو ۔ هللا همحر _ ىلع وبأ

 © هفلخ ةعمجلا هئزبت يأرلا باحصأو { روث يبأو يعفاشلا لوق يفف © ةعمجلا ىف
 . نسح يعفاشلا لوق : ركب وبأ لاق © ةعمجلا ىف دبعلا م ؤي ال : كلام لاقو

 ةماما ىف فالتخالا انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 سانلل اماما نوكي ال هنا ، مهلوق نم قافتالا يناعم جرخي امناو ، ةالصلا ىف دبعلا

 ماقم موقي نمم ةالصلا تبثت نمم وأ { مامالا رمأب ىلص اذاف ، ايكاح ىأ { ابوصنم

 ىنعم الو { ةالصلا ىف فالتخالا يناعم تبث اهيف رمالل مامالا هفلخ نمو ث مامالا

 3 هيلع ةضيرف اهنأل ةالصلا لهأ نم ناك اذا © دبعلا ةالصب هتالص داسف ىلع لدي

 هنأ تبث دقو 0 ةمات مهتالص نا مامالا رمأب اماما ةعمجلا رفاسملا ىلص ول هنا ليق دقو

 © دبعلا كلذك ، ةالصلا تمت مامالا رمأب ىلص اذاف ، موزللا ىف رفاسملا ىلع ةعمج ال

 ماما نم هرمأ تبثي نم رمأب ىلص اذاف ، ةعايجلا الو { ةعمجلا همزلت نكت مل ناو

 نم جورخلل هريغ دجو اذا ، لبقتسي ايف هب مؤي الو ، اماما ناك ، ةعامج وأ

 ةعمج ال : لوقي ناك هنأ رمع نبا نع انيور : ركب وبأ لاق { هنمو . فالتخالا

يف ىلص ى مامالا نع كلام لئسو . مامالا هيف يلصي ىذلا ربكألا دجسملا ىف الا



 : كلام لاقف . ةبصقلا ىف ىلصف هنيع هل ةفيلخ 7 هناكم ىلصو . ةنيدملا ىصقأ

 نم لاوزلا دعب الوأ عمج نم نا : ناث لوق هيفو } ةبصقلا لهأل الا ةعمجلا ىرأ ال

 الوأ عمج نم عمجي نأ طايتحالا ةيوهار نب قحسا لاقو يعفاشلا لوق اذه ةعمجلا

 هنأ ، بوقعي نع يكحو ، رصم ىف نيناكم ىف عمجي ال : لاق هنا نايعنلا نع ىكحو

 ليق هنا . ءاطع نع انيور دقو ، ندملا رئاس ىف كلذ زيجي نأ ىبأو ، دادغبب كلذ زاجأ

 هيف نوعمتجي دجسم موق لكل : لاق . ربكألا دجسملا مهعسي ال ةرصبلا لهأ : هل

 . ربكألا دجسملا يف عيمجتلا نم مهنع كلذ ءيزج و

 ىف الا ةعمج ال هنا : انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 دجسملا نوكي نأ الا { ربكألا دجسملا ىف ةدحاو ةعمج الا هيف سيلو { رصم رصم

 ىيف لدعلا مامالا ماقمو ، لدعلا مامالا نع ج راخ عضوم ىف ، رصمملا رصملا يف ربكالا

 ةعمجلا نوكت هنا : مهلوق ضعب ىف هناف } رصمملا رصملا يف ربكألا دجسملا ةرضح ريغ

 يف جرخي ملعأ الو ، رصمملا رصملا ىف ربكألا دجسملا يف وأ ، هماقم ثيح { مامالا عم

 حيحص نم هنآل ، عضوملا اذه ىف الا ، ناتعمج هيف زوجي رصملا نا : مهلوق

 ىف الا ، رصم ىف ةعمجلا نوكت الو ، دحاو رصم ىف ناماما نوكي ال هنأ 3 مهبهذم

 يناعم جرخي وحنلا اذه ىلعف ، هعضوم مامالا عمو © ريصمتلا ىنعمب دحاو عضوم

 . هركذو هاكح ىذلا اذه ى انباحصأ لوق

_- ٦٢ _



٨ 
 رمع عباسلا بابلا

 ةعمجلا ةالص ىف مامالا هقبس نميف

 اهركذي مل ةدجس ىسنف { ةعكر مامالا عم مومأملا ىلص اذاو دمحم يبأ عماج نمو

 ف يسفن ىفو © دسفت هتالص نا 0 هلثم ف وه الو ، مامالا هيف سيل ادح زواج ىتح

 لعف ىدنع بجوي رظنلاو ، اذه ىف انباحصأ لوق هجو فرعأ مل ينأل ىنعم اذه

 كردأ ام لصيلف) : هكي يبنلا لوقل . هتعمج لطبت الو { ةالصلا رخآ ىف يسن ام
 مل وأ ةالصلا ىف هعم الخاد ناك ءاوس هتاف دقف ، هقبس وأ هيسن ىذلاو (هتاف ام لدبيلو

 دجسيو مكلبق عكري مامالا) : :ي هلوقلو . ملعأ هللاو ، ربخلا مومعل ، لخدي

 مث ، ةعكر ةعمجلا ةالص نم كردأ نميف اوفلتخاو _ فارشالا باتك نمو . (مكلبق

 ثالثب يتأيو ةدجس دجسي : لوقي يعفاشلا ناكف ةدجس اهنم هيلع نأ ركذ
 لمع ىف ذخأ نكي مل ناف 3 ةدجس دجسي : لبنح نب دمحأ لوق ىفو & تاعكر

 . ىرخا ةعكر اهيلا فيضي مث { ةيناثلا

 لوق يناعم ىدنع هبشي لبنح نب دمحأ ىلا فاضملا لوقلا : ديعس وبأ لاق

 هنأ آ يعمف ةدجس مامالا نم اهكردأ يتلا ةعكرلا نم يسن دق ناك اذا ى انباحصأ

 & اهيسن يتلا ةدجسلا دجسي نأ هلف ، ىلوألا ةعكرلا نم هتاف ام لدب يف لخدي مل ام

 ضعب ىفو ةيناثلا ةعكرلاب يتأي مث ، مهلوق ىف جرخي ام ىنعم ضعب ىف دهشتي مث
 نمو . دوجسلا يسن ناك اذا ، هتالص تدسف دهشتلا متأ اذا هنا { مهلوق يف جرخي ام

 نأ نيميقملا نم ةعمجلا هتتاف نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق _ باتكلا -

 نولصي موق لاقف . ةعمجلا مهتتاف اذا ةعامج مهتالص يف اوفلتخاو ى اعبرأ ىلصي

_ ٦٢٣



 لاقو . هللا ديبع نب نسحلا هلعفو ، دوعسم نب هللا دبع نع كلذ ىور 0 ةعامج
 نب دمحأو © ةيواعم نب سايا : لوق وهو ©شمعألاو انأ هتلعف : ىروثلا نايفس

 نع هتبغر نكي مل اذا ، كلذ هركي ال يعفاشلا ناكو { ةيوهار نب قحساو لبنح

 نأ ىضرملاو نيرفاسملاو نجسلا لهأل كلام صخرو ةمئألا فلخو . ةالصلا

 : لاق هنع مساقلا نبا ىكحف .{ ةعمجلا مهتوفت موقلا ىف هلوق فلتخاو 0 اوعمجي

 اوءاش ناو 5 اوعمجا اوءاش نا مهيلا كلذ لاق هنأ هنع رخا ىكحو 0 ىدارف نولصي

 اولصي نأ ث نايعنلاو ىروشلاو ةبالق وبأو ىرصبلا نسحلا هركو ، ىدارف اولص

 . ىلوأ دوعسم نبا لوق : ركب وبأ لاق . ةعامج
 فلخ نات اذا هنا انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ١ مهتالص تقفاو اذا هنا : مهلوق ىف ةعامج اولصف ث رذعل ةعمجلا نع نيفلختللا

 مهتالصف مامالا ةالص دعب تناك ناو . ةداعالا مهيلعف مامالا ةالص لبق تناك

 ىلع ةعامج نولصي ال هنا : مهلوق ضعب نمو & ليق هنا ىدنع ام ضعب ىف اذه . ةمات

 . رذع ريغ نم وأ رذع نم ناك ، ةعمجلا مزلت ثيح مهتالص زوبت الو ، لاح

 رذع نم مهفلختو { نيعماجلا ةالص ىف فالتخالا ىنعم تبث اذا هنا 3 يعمو
 . ةعامج مهتالص توبث ىف فالتخالا ىنعم هيف تبث نا كلذ عنم بجوي ىنعم الف

 نم ىلع مامالا يف كلذ ىف قرفلا امناو 0 ىدنع ةالصلا ىنعم ىف كلذ ىف قرف ال هنال

 نأ ، قافتالا يناعم ىف جرخي هنا ايك ، رذع ريغب كرت نم ىلع مثا الو ، رذع ريغب كرت

 هيلع ةداعا الو ، تتبث دق هتالص نا ىدارف اعبرأ ىلص اذا ، رذع ريغل وأ رذعب كراتلا

 ج رخي ، ةعامجلا ىنعم ىف ىدنع كلذكو © ةالصلا ىنعم نيعماجلا قحلي اذه ناك ايك

 . مثالا ىف اوفلتخا ناو { ةالصلا توبث ىف دحاو امهانعم

 ، اعبرأ اهالص اهتقو تاف اذا ةعمجلاو ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . فالتخا كلذ ىف سانلا نيب ملعأ الو

 ةعمجلا مزلت ثيح ةعامج اولص موق لك ليقو۔رفعج نبأ عماج۔نمو : ةلأسم
 هتالصو ، ءاسأ دقف هدحو ىلص ناو . ةضقتنم مهتالصف 3 هدعب وأ مامالا لبق

 © داسفلا ىلا كلذ مهب غلبي الو ، هوركم كلذف ةعمجلا مزلت ال ثيح امأو 3 ةمات

_ ٦٤ _



 . ةدحاو ةعمجلا موي مهتعامج نوكت نأ يغبنيو

 باتك ۔ نمو . ةعمجلا موي ةدح او مهتع امج نوكت ن أ يغبنيو : ليق هريغ نمو

 يعازوألا لاقف . دهشتلا ةعمجلا ةالص نم كردي رفاسملا يف اوفلتخاو - فارشالا

 لاقو ‘ يعفاشلا بهذم ىلع اذهو . اعبرأ يلصي . لبنح نب دمحأو يروثلا نايفسو

 . نيتعكر يلصي ةيوهار نب قحسا

. انباحصأ لوق ىنعم ف جرحي انه اه يدنع قحسا لوق : ديعس وبأ لاق





 رشع نماثل ا بابلا

 ةصمملا ةالص كرت نميف

 3 رذع الب عمج ثالث ةعمجلا ةالص كرت نم ليقو رفعج نبا عماج - نمو

 اذا هنا تفرع : هريغ لاق . بوتي نأ الا ، ةعمجلا مزلت ثيح كلذو ، كلاه وهف

 لاقو ، ركذو طرش ام ىلع كلاه وهف رذع ريغ نم © تايلاوتم عمج ثالث ةعمجلا كرت

 مالسالا ذبن دقف رذع ريغ نم تايلاوتم عمج عبرأ كرت نم : لوقي سابع نبا تعمس

 . هرهظ ءارو

 مل هللا نا لوقي ، ةعامج ىف ةعمجلا ىلصأ ال : لوقي لجر نعو : ةلأسم

 دقف ، هلعفو هب نادو . لوقلا اذهب لاقو & لدع ماما ةرضحب ناك اذاف ، ىلع اهضرفي

 هللا لوسر ىلع در نمو { ةلت هللا لوسر ىلع در اذهو . هل ةيالو الو لضفلا كرت

 نايع ىف سيل : لوقي ىذلا امأو . لوقلا اذهب كلاه اذهف {. هللا ىلع در دقف . ةي

 هنيد يف ثدحي ملو . ءايلعلا ةروشم نع ةمامالا ذخأ لدع ماما اهب ناك اذاف { ةعمج

 تناك اذا امأو © ل وألا نم 0 الوأ كل تركذ ام ىلع وهف ث ةمامالا نم هجرخي اثدح

 وهو 0 الوأ تركذ ىتلا هتيالو ل وزت ال ، هب نادو كلذ لاقف ةربابجلا ىديأ ف ناع

 لاح لك ىلع ةتباث اهنا : ليق دقف & نايع نم راحص ىف امأ : هريغ لاق : هتيالو ىلع

 ةفلاخمب ناد دقف ، راحصب زوجت ال اهنا نادا اذاف ى روجلا لهأو ، لدعلا لهأ عم

. كلذب كلهو قحلا





 ةعمجلا ةالص روضح نم رذعلا هب بجي ايف
 تاوف فاخ اذا دلاولاو دلولا ىف : يعفاشلا لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو

 ف : دمحأ لاقو ، ةعمجلا نع فلختلا ف ارذع رطملا لعجي ال كلام ناكو { هسفن

 لاق . قحسا لاق هبو { ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح ىلع ، رطملا يف ةعمجلا
 لصيلف ىدنو » رطم ناك اذا) : لاق ةلي يبنلا نأ ، نمحرلا دبع ثيدحو : ركب وبأ

 . (هلحر ىف مكدحأ

 يف رذعلا بجوي امم هنأ : انباحصأ لوق ىف جرخي هنأ ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ىذلا ديدشلا رحلاو ، ىذألا هنم ىشخي ىذلا فوخملا رطملا { ةعمجلا نع فلختلا

 3 هدعب عييضت نم { ةرضم عوقو نم سفنلاو لاملا ىلع فوخلاو & ررضلا هنم فاخي

 اذا رييغتلا هيلع فيخو رضح اذا تيملا ىف كلذكو { اذه نم ءىش ىف هقوعت ةقئاعل وأ

 © مايقلا مزليو { عايضلا هيلع فاخي ىذلا ضيرملا فوخ كلذكو 0 هب مقي مل

 . ةعمجلا نع فلختلا ىف رذعلا بجي امم ههابشأو اذهف 5 هب موقي نم هدعب هفلخي الو

 لاعنلا تلتبا اذا) : لاق هنا ةلي يبنلا نع ةياور تعمس كلذكو : خسانلا لاق

 رطملا نم ررضلا لجأل رذعلا ىنعم ىلع جرخي هلك اذهف (لاحرلا ىف اولصف

 .(عجر) .. هريغو

 ريطملا مويلا ىيف ةعمجلا نع سانلا رذع دقو- رفعج نبا عماج۔ نمو : ةلأسم
 6 هريغ وأ فوخ نم © كلذ وحن عناوملا نم ضرعي امو ث دربلاو رحلا ةدش دنعو

 . تقولا كلذ ىف هرضحي نأ جاتحي ضيرم هدنع نم وأ 0 ةزانجلا باحصأ كلذكو
_ 

 )١( ةرمس نب نمحرلا دبع نع دئاوفلا عبنمو دياوزلا عمجم يف هجرخا ةياورلا هذهبو الباو لباو ةخسن .

- ٦٩ 





 ةرب ابحل افلخ ةصعمحلا ةالص

 قربأ ضرفلاب هللا باتك نأل متيسنف ةعمج ال مكلوقو
 قرعتي وايكم موقلا ارو ةعيرش اهاري ءاثعشلا وبأ ناكو

 عيبرلا وبأ وهو { ابيبح نا ثيدحلا ىف ءاج ، قارعلا ىفو ةكمب ءارمألا ءارو

 لاقف ، ةعمجلا ىلا حاورلا : ديز نب رباج لاقف { ةعمجلا موي ديز نب رباج عم ناك
 . ةعبتم ةنسو 0 ةعماج ةالص اهنا . معن : رباج لاق ؟ جاجحلا فلخأ : بيبح هل

 ةالصلا امأ ليقو : رفعج نب دمحم لاق ۔ رفعج نبا عماج ۔ نمو : ةلاسم

 ءاملع ناك كلذكو . اهتقو ىن ةالصلاب اوتا اذا زئاجف اهريغ وأ ةعمجلا ةربابجلا فلخ

 نب جاجحلا فلخ ىلصي ديز نب رباج ناك : ليقو . مهفلخ نولصي نيملسملا
 اذا ، ةرصمملا راصمألا ىف ةزئاج مهفلخ ةعمجلا ةالص : رثؤملا وبأ لاقو { فسوي

 نيتعكر ةعمجلا اولص اذا امأو { تاولصلا رئاس كلذكو 3 اهدودحب اهتقو ىف اهولص

 © اعبرأ اهداعا مهفلخ ىلص نمو ، مهفلخ ىلصي الف ، ةرصمملا راصمالا ريغ يف

 لاقف . ةربابجلا فلخ ةعمجلا ةالص ىف انباحصأ فلتخا ۔ دمحم يبأ عماج نمو

 ىيف تبجو ةعمجلا نأ كلذ ىف مهتجحو ، لقألا مهو ث مهفلخ زوجت ال مهضعي

 ىلع قافتالل لداعلا مامالا عم ةبجاو يهف 0 ةمالا قافتاب لداعلا مامالا عم لصألا
اهبجوأ ثيح الا اهبجون ال اولاقف . لداعلا ريغ عم اهموزل يف اوفلتخاو . كلذ



 عم بجت ةعمجلا نا : نوقابلا لاقو ، لداعلا ريغ عم اهب وجو ىلع ليلد الو . عامجالا

 ةالصلل ىدون اذإإ» : هلوقب ىلاعت هللا رمأب بجو اهضرف نأل { لداعلا ريغو لداعلا

 . عامجاب الا اهضرف لازي الف ، ماع رمأ اذهف . هللا ركذ ىلا اوعساف ةعمجلا موي نم

 ىلا اهب رقأو © نيلوقلا هبشأ ىدنع ريخألا اذهو ،} لداع ريغو لداع رمالا نكي ملو

 3 هقسف عم رابجلا فلخ ةالصلا نوزوجت مل انفلاخ نمم لئاق انل لاق ناف { ةجحلا

 ىلع ضرف اهغا اك ضرف هيلع ةعمجلا نأل ي معن : هل ليق ؟ ةعمج ريغ وأ تناك ةعمج

 ، هقسف عم ةيضام هتالصو ، ضرفلا كلذل دؤم وهف اهالص اذاف ، نيملسملا رئاس

 اك & هقسف كرت اذا هتالص ديعي ال قسافلا نا كلذو . ةالصلا دسفي ال قسفلا نأل

 هفلخ نم ةالصف هتالص دسفي ال هقسف ناك اذاف ؛ رهطتم ريغ ناك اذا هتالص ديعي

 ليق ؟ هفلخ ةالصلا زوجت ال هللاب رفاكلا سيل وأ : لاق ناف { اهدسفي ال نأ ىرحا

 بجت اما هللاب رفاكلا نا : هل ليق ؟ قسافلا نيبو هنيب قرفلا ايف : هل ليق . معن : هل

 نأ دعب ةالصلاب رمأ امثأ ثدحملا نا ايك ى مالسالا ىلا هجورخ دعب ةالصلا هيلع

 © رهطتلاو مالسالا دعب ةالصلاب ارمأ امهغأل © اهفلخ ةالصلا زوبحت الو { رهطت

 : لاق ناف . هيصاعمو هقسف عم ةالصلاب رومأم هلعف ىف قسافلا هبرل ىصاعلاو

 ؟ مكتمئأ ضعب ل وق ىلع هبصتغا ىذلا عضوملا ىف هتالص زوجت ال بصاغلا سيلفأ

 هعنمو . لداعلا مامالا ماقم بصغ دق رابجلا سيل وأ : لاق ناف . معن : هل ليق

 سيل ةالصلل مامالا عضوم نا : هل ليق ؟هنم عضوملا كلذب ىلوأ وه مامالاو {. هنم

 هب ىلوأ وه عضوم نم مامالا عنم دق نكلو { ابوصغم نوكي نأ زوجي الو & كلمب
 اذا رابجلا نأ ايك © هيف ىلصي مامالا عدي الأ مزع هنأل ، كلذ عم ةزئاج هتالصف 0 هنم

 عم هنأل { ةزئاج هتالص ناف ، ةعمجلا هيف ىذلا دلبلا لوخد نع نيملسملا ماما عنم

 . ةالصلاب رومأم كلذ

 هل مهو موقب ىلص نم) : لاق هنأ لي يبنلا نع يور دق سيل وأ : لاق ناف

 راجل ةالص ال) : مالسلا هيلع هلوق لثم اذه : هل ليق . (هتالص زوجت الف نوهراك

: لاق ناف . ملعأ هللاو ، اهرجأ ناصقن الا كلذب دري مل . (دجسملا يف الا دجسملا



 مامالل سيل : هل ليق ؟ هفلخ ةالصلا زوبت له © ةالصلا نع رابجلا مامالا ىجن ناف

 كرتو ، ضرفلا ةعاضا كلذ ىف نأل { امل رضاح وه سيل ةالص نع رابجلا ىهني نأ

 . اهيف هللا نوصعي مهو { نيتعكر ماقم موقت ةبطخلا سيلأ : لاق ناف . ةالصلا ةماقا

 . نيتعكر ماقم موقت ةبطخلا تسيل : هل ليق ؟ كلذب نيرومأم اونوكي نأ زوبي الو

 اضيأو 5 اعبرأ اهديعي نأ ةبطخلا كردي مل نمل ناكل نيتعكرلا نم الدب تناك ول اهنأل

 © ةلبقلا اهب لبقتسي ةالصلا ضعب لاقي نأ زاجل © نيتعكر ماقم موقت تناك ولف
 ؟ ركنملا هيف عمسي اناكم نمؤملا رضحي نأزوجمأ : لاق ناف 0 اهب ةلبقلا ربدتسي اهضعبو

 نم ىلع راكنالا قطي مل اذاف لاق ناف 5 هراكنا هيلعف كلذ راكنا هنكمأ نا : هل ليق

 كلذ نوكي ثيح ىلا دصقي الو } هعم ميقي الا هيلع سيلأ ، ركنملا هنم عمسي

 ىلا هدصق نوكي الو ، ةيصعم هيف نأل } دجسملا عدي نأ هيلع سيل : هل ليق ؟ركنملا

 كلذ ىلع ليلدلا . ةعاطلا لعفو ةالصلا ىلا الا هدصق نوكي ال لب © ةيصعملا عاهسا

 } دجسم راوجب تاركنملا ضعب وأ رامزم توص ةيرقب ناك ول نأ ىلع ءايلعلا عامجا

 { هيف مهو ركنملا نم نوعمسي ام لجأل 0 هوبرخي و هولطعي نأ دجسملا لهأل بجي مل

 . كلذ عفد نوقيطي الو

 نم نيملسملا ىلع بجي امو { اهب مايقلا ليطعتو 0 ةزانجلا كرت زوبي ال كلذكو
 نكمي ال ، ركانم تاوصأو حون كانه ناك اذا { مهيلع ةالصلاو ، مهاتوم نفد ضرف

 لاقف حون اهفلخو ةزذنج بحص ، نسحلا يبأ نب نسحلا نأ يور دقو . ر

 لجرلا مهو . ركنملا اذه ىلا عمست امأ ، ديعس ابأ اي هباحصأ نم لجر : هل

 هلجأل تكرت اركنم تعمس الك تنك نا اذه اي : نسحلا هل لاقو & فارصنالاب

 ملع اذا ةعمج اولصي نا نيملسملل لهف : لاق ناف & كنيد يف كلذ عرسأ افورعم

 مهو نيملسملا دي ، ديلا تناك اذا . معن : هل ليق ؟ رئاج وأ لدع ماما نم اهب مئاق

 نيملسملا نم الجر اورمأي نأ زاج ى "ادلاو لحلا مهيلاو ث ةمئألا ةماقاب ماوقلا

 دعب اعبرأ وأ نيتعكر يلصيفأ : لاق ناف { ةعمجلا مهب يلصيف { مهتالصل هنوضري

 . هيلع ينثيو اهيف هللا دحوي ، ةبطخلا دعب نيتعكر مهب يلصي لب : هل ليق ؟ ةبطخلا

ملو : لئاق لاق ناف © تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو { ةلي هيبن ىلع يلصيو



 هللا لوقب ، نيملسملل ماع اهب رمألا نا : هل ليق ؟ ماما ريغ عم ةعمجلا متزجأ

 لهأ ناك دقو هلا ركذ ىلا اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ » : ىلاعت

 ىسوم ابأ اومدقو { صاعلا نب ديعس وهو نايثع ةيالو يف ، مهلماع اوجرخا ةفوكلا
 نب نسحلا اومدق ةرصبلا لهأ كلذكو ث ةبطخ دعب نيتعكر مهب ىلصف ، يرعشألا

 لمع اذهف . ريمأ نم تلخ دق تناكو { ةبطخ دعب نيتعكر مهب ىلصف { نسحلا يبا
 ىلع اهضرفو © مامالا ريغو مامالا عم ةبجاو ةعمجلا ةالص نأ ىلع لديو ث رصملا لهأ

 لعفلا كلذ ةفوكلا لهأ ىلع ركنا نايثع نا لقن ادحا نا ملعن ملو ، ماع نيملسملا

 لعف ركنيو . مهنيد نم مهيلع بهذ ام هتيعر فرعي مامالا نأل 9 مهنم ناك ينلا

 نع ةمايقلا موي لوئسملاو © مهل نيدؤملا دحأ هنأل مهيلا كلذب لسريو © مهنم اطخلا

 ةعمج ال ۔ جاتلا باتك يف : هريغ لاق . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو ، مهيلع هتيعر

 ةعمج ال ليقو ، ةرصمملا راصمألا يف الا ، مهريغو لوقلا اذه لهأ عم لاح لك ىلع

 . ملعأ هللاو ، لدعلا مايأ يف ترصم امنا راصمألا نأل © لدع ماماب الا راصمألا يف

 هللا نأل © مامالا نادقف دنع ماما الب ةعمجلا ةالص زوجتو۔ باتكلا ۔ نمو (عجر)

 هيف سيل اهب رمألا نأل { ةعمجلا ضرف طقست ال مامالا ةبيغف { اماع ارمأ اهب رمأ ىلاعت

 ضرف نأل { هرمأب وأ ، ناطلس وذ الا ةعمجلا ميقي الو باتكلا ۔ نمو 3 ماما طرش

 ماما وأ قلطملا مامالا اهطورش يفو ث ةعمجلا طئارش طوقس دعب الا طقسي ال رهظلا

 يلصي الجر رمآ نأ تممه دقل) : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور ام ىرت الا 0 هرمأب

 . (مهتويب ةعمجلا نع نوفلختي لاجر ىلع قرحأ مث سانلاب

 حتتفي مامالا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 نيلجر الا اوبهذ اذا : ىروثلا نايفس لاقف . هنع نوقرتفي مث ، ةعمجلا ةعايجلاب

 اذا ةي:نوهار نب قحسا لاقو ث اعبرا ىلص دحاو لجر هعم ىقب ناو { نيتعكر ىلص

 } ةعمجلا ىلص هنع اوقرفت اذا : روث وبأ لاقو { نيتعكر ىلص الجر رشع انثا هعم يقب

 . ةعمج ملو هل يهو ث ةالصلا ىيف لخد دق هنأل ، دحاو لجر الا هعم قبي مل ناو

 اهيفف ، هلوح نم اوضفنا مث ، مهب ربكو نيعبراب بطخ اذا : يعفاشلا لاقو

_ ٧٤



 هنا يناثلا لوقلاو { هتأزجأ ةعمجلا ىلصف نانثا هعم يقب نا ، ايهدحأ . نالوق

 ىكحو . ةالصلا لمكت نيحو لخدي نيح الجر نوعب رأ هعم نوكي ىتح هئزبحي ال

 مل ، دحاوو وه ناك ناو & ثلاثلا وه ناك اذا ةعمجلا ىلصي هنأ ، هنع روث وبأ

 © ى رخا ىلص هنع اوضفنا مث ةعكر ىلص نا ، ىدنع كلذ هبشا ينا : لاقو 5 هزبي

 ناو 9 رهظلا لبقتسيو دجسيو عكري نا لبق هنع سانلا قرفت اذا : نامعنلا لاقو

 دمحمو بوقعي لاقو ، ةعمجلا ىلع ينب ، ةدجس دجسو عكر ام دعب هنع سانلا قرفت

 ؟ هلاح ىلع ةعمجلا ىلصيأ 5 اوبهذو سانلا قرفت مث هعم مهو { ةعمجلا حتتفا اذا

 مامالا ناك اذا هنا : انباحصأ ل وق يناعم ىف ج رخي هنا © يعم : ديعس وبأ لاق

 © ناهقم نالجر الا هرضحي ملو ز هنع سانلا قرفتف ، ةعمجلا مزلت ثيح عضوم يف

 رارحأ مهيف سيلو © ديبع وأ ءاسن وأ نو رفاسم رضح ناف ، نيتعكر ةعمجلا ىلص

 هنا : مهفوق ضعب ىف نأ بسحاو ، ةعمجلا لصي ملو ، تاعكر عبرأ ىلص نوميقم

 ملام هنا ، يعمو ةعمجلا ىلص رح دحاو لجر الا ، هرضحي مل وأ هعم قبي مل ولو

 بهذ اذا ةعمجلا ةالص متي هنأ ىل نبي مل ، اهمتي ىتح ةعمجلا هب موقت نم هعم نكي

 . هب الا ةالصلا موقت ال نم

 مث ةعمجلا ةالص ىف لخدو مامالا مرحأ اذاو _ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 هلوخدل هضرف همزل ام مامتا هيلع ناك ، دحأ هعم قبي ملو ث اوقرفتو هنع سانلا رفن

 هتالص ضقني عجري : انباحصأ لاق . ليلد ىلا جاتحم كلذ ريغ هيلع بجوملاو { هيف

 دعب سانلا هنع رفن مث ةعمجلا مامالا حتتفا اذاو - باتكلا - نمو .. اعبرأ ىلصيو

 بجوي رظنلاو ، ارهظ ىلص هنع اوقرفت اذا : انباحصأ لاقو . ةعمج اهمتأ اهيف لخد ام

 ى رت الأ © اهلك اهؤانب هيلعو { اهناكرا نم بسحي ايف اوكرتشا مهأل 5 هانلق ام ىدنع
 اهنم هتافو ةبطخلا دهشي مل نم اهيلع فلختسا مث حتتفا ام دعب ثدحأ اذا مامالا نأ

 . ملعأ هللاو كلذ هموزلل اهنم يقب ام ىلع ينب ، ءيش

 نأ لبق مامالا نع سانلا بهذ نا ليقو رباج يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 يف لخدو مرحا ام دعب هنع اوبهذ ناو { تاعكر عبرأ ىلص هدحو ىقبو ث مرحي
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 لاقو ث رثكأ ام ىلا دحاو هعم ىلص نا كلذكو ، ةعمجلا ةالص نيتعكر ىلص ةالصلا

 دحأ نكي ملو نورفاسم وأ نايبص وأ ديبع وأ ءاسن الا هعم نكي مل نا : لاق نم

 . كلذ يف رظنلا بحأو 3 مهيلع ةعمج ال ءالؤه نال & تاعكر عبرأ ىلص مهريغ

 ةعمجلا ىف انموق فلخ ةالصلاب سأب الو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ةالص ى ري ال نميف ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم هللا دبع يبا باوج ىفو 3 اهريغو

 هنا 5 ءاهقفلا نم انفالسا هيلع ىضمو .© هيلع نحن ىذلاف { انموق فلخ ةعمجلا

 ديز نب رباج ناك دقو 0 اهتقول ةالصلا اوماقا اذا 5 انموق ةمئأ فلخ ةالصلاب سأب ال

 فلخ ةعمجلا ىري ال هنا : لئاق لاق ناف & جاجحلا فلخ ةعمجلا ىلصي ۔ هنلا همحر _

 كلذف ، نيملسملا ىأر ىلا عجر ناف ، نيملسملا ىأرب ربخأو هل حصن 3 انموق ةمئأ

 ىتح هتيالو طقست الو ، ج رح هنم رودصلا ىف ناك هلوق ىلع تبث ناو ث هيلع بجاولا

 مهناو ، باوص ىلع اوسيل اسأب مهفلخ ةالصلاب ري مل نمم هريغ وأ ارباج نا معزي
 كلذ نم نوملسملا هباتتسا 5 ةلزنملا هذه ىلا راص اذاف © قحلا ريغ ىلع كلذ ىن اوناك

 ىلع اقح ناك ث ربدأو رصأ ناو { هتيالو طقست مل { هيار نم راتخا ام كرتو بات ناف

 ةعمجلا ىلصي ۔ هللا همحز ديز نب رباج ناك ث هريغ نمو . هنم ةءاربلا نيملسملا
 ةعمجلا ةالص زوجت : ىراوحلا وبأ لاق . جاجحلاو دايز نب هللا ديبعو دايز فلخ

 ةالص زومت الو ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع اهرصم ىتلا راصمألا ىف ةربابجلا فلخ

 . كلذ رغ ىب ةربابجلا فلخ ةعمجلا
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 نو رشعلاو ىداحلا بابل ١

 بطخي مامال او ةعمللا موي ةع ارقل او مالكل ١ ف

 © مالكلا سانلا عطق ةبطخلا يف مامالا ذخأ اذاو - دمحم يبأ عماج نمو

 فارحنالا يف صخر ادحأ نأ ملعأ الو { ةلبقلا ىلا مههوجو تناك ام ولبقتساو

 : مهضعب لاقف . بطخي مامالاو ةعمجلا رضحي نم مالك يف انباحصأ فلتخاو 0 هنع

 نال ، رخآ باب نم لخدي مث ، دجسملا نم جورخلاب هنورمايو ، هتالص دسفت
 : اولاق (هل ةعمج الف اغل نم) : ةلي يبنلا لوقل . هيلع ةعمجلا دسفي مهدنع مالكلا

 يهو " ةبطخلا دنع هنع ىجن دق امب ملكتو بجاولا كرتف ابجاو هيلع تمصلا ناك املف

 نم جورخلاب هورماف ةعمج هل حصت مل اهب الا حصت الو . ةعمجلا نوكتال ام

 لخد نم مكح همكح نوكيل ث نيلخادلا ةلمج ىف هيلا لوخدلاب هورمأو { دجسملا

 هدسفي مل ول يذلا قبسلاب باوثلا نم هقحتسي ناك ام هتافو تقولا كلذ يف هعم

 يف ةياورلا تءاج امك { ودفلاب اهيلا نيقباسلا باوث هعم لخد نم تاف ايك { مالكلاب

 هيلا برقي امو 5 هللا ركذب ملكت اذا © مهضعب لاقو ، ةضيبلا ىلا تلزن مث { ةندبلا

 هوركملا مالكلا وغللا نأل { ايغال نكي ملو © هتعمج دبفت مل حيبستلاو ءاعدلا نم
 هللاو } ىوقأ اهنا يدنع لوألا ةجحو . وغللا هنأل هب دسفت ةعمجلا نال { مهدنع
 ىنعمو (اغل دقف هص هراج لاق نمو هل ةعمج الف اغل نم) : لاق ةلي يبنلا نأل © ملعأ
 يهنلاو فورعملاب رمالا اهدسفي ال ناكل اهدسفي ال مالكلا ناك ولف ، تكسا . هص

 ايدؤم اغل ناو يلصملا نوكي لب اهضرف لطبي ال وغللا نا : ضعب لاقو . ركنملا نع

نأل هضرف ةيذاتل رضح نمل ، باوثلا لمكيل يهنلا درو امناو .هنع اطقاس اهضرف



 هيف وه يذلا تقولاو ةبطخلا نال { ةالصلا يف مالكب سيل ، بطخي مامالاو مالكلا

 وحنك لوقلا اذه باحصأ دنع يهنلا اذهو ] متت وأ هيف دسمقت يتلا ةالصلا تقو ريغ

 نأ اوعمجا دقو (دجسملا يف الا دجسملا راجل ةالص ال) : هلوقل ةلت يبنلا نع درو ام

 راخجل ةالص ال) : هلوق ىنعمف .، ةالصلا ضرف هنع طقسل هتيب ف ىلص ول دجسملا راج

 اذه باحصأ دنع كلذك ، باوثلا يف هتالصل فيعضت ال هنا (دجسملا يف الا دجسملا

 اغل نم) : هلوقب بطخي مامالاو ملكتي نأ ةعمجلا رضح نم ةلي عنم هنا ، لوقلا

 : لاق ةلي يبنلا نأ رمع نع ةياورلاو ى ملعأ هللاو } ىنعملا اذه ىلع (هل ةعمج الف

 تاصناب اهرضحي لجرو . اهنم هظح وغلب اهرضحي لجرف رفن ةثالث اهرضحي ةعمجلا)
 (اهيلت يتلا ةعمجلا موي ىلا هل ةرافك يهف ادحأ ذؤي ملو ملسم ةبقر طختي ملو نوكسو

 نا) : لاق هنا ةلي يبنلا نا ربنملا ىلع : لوقي ناك ك بوبحم نب دمحم نأ انل يور دقو

 ۔ باتكلا ۔ نمو رئابكلا دبعلا بنتجا ام ةعمجلا ىلا اهدعب ام ةرافك ةعمجلا ةالص

 مامالاو تصنا هبحاصل لجرلا لاق اذا) : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ىور ام كلذ دكأو

 . (اغل دقف بطخي
 نا بطخ :مامالاو دجسملا لخادلا سيلو - دمحم يبا عماج ۔ نمو : : ةلأسم

 و رمآ مهن . نيسطاعل ا تمشي الو ] هيلع اودري نا م سيلو ‘ . سانلا لع ملسي

 .تقولا كلذ ىف فورعملاب رمألا

 © ةعمحل ١ موي بطخ بيطخل او ملكت نمو - رقعج نب ١ عماج ۔ نمو .. : ةلأسم

 عجري مث ى مامالا لنح ةالصلا نوكت ال ثيح دجسملا باب نم جرحي نأ رمؤي هناف

 كل ذكو ٠ ةضقتنم هتالص نا ليق دقف & م الكل ١ لعب ىلصو جرحي مل ناف . لخ لي

 6 هاهش وأ هرمأ وأ ، هللا قتا لجرل لجر لاق ول : ل اقو ۔ هللا همحر هللا دبع يبأ نع

 يبأ نع تظفحو . لخدي مث ، دجسملا باب نم جرخي هنا الا . ضقنلا هيلع ناك

 بيطخل او ملكت نم ةالص ضقني نا زيجحم ناك _ هللا همحر _ ىلع ابأ نا : ل اق هنا ناورم

 لاقف . ةماقالا دنع ةالصلا رمأ نم نم ءىشب ملكت نم نا ليقو . ةعمحل ١ موي بطخ

 نأ هركيو . سلب الف & كلذ وحن وأ فصلا ميدقتب رمأ وأ . رخأتي وأ مدقتي ناسنال

 ىذلا وه 6 مالكلا نم وغللا نا : لاق نم لاقو ٠ ةالصلا تقو لبق كلذب ملكتي

 ىأرلا اذهو ، لخدي عجري مث دجسملا نم ملكتملا جرخي مل اذا ، ةالصلا هنم ضقتنت
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 فيك : حبسلل نب دمحمل تلق . هريغ نمو .. اسأب هب ذخا نم ىلع ىرأ الو . عسوأ

 عجري مث دجسملا نم جرخي نا ةعمجلا موي بطخي بيطخلاو © ملكت نم رمؤي
 جرخيف { هتالص تضقتنا بطخي بيطخلاو دجسملا ىف ملكت اذا هنا : لاق ؟لخدي

 ىفمامالا ةالصب ىلصي نأ هيف ناك نمل زوب ال عضوم ىلا ريصي ىتح دجسملا باب نم
 تمقو © نيتعكر ناكم ةبطخلا نأل ، ةبطخلا نم عمس ام عمتسيف لخدي مث © دجسملا

 هتالص تناك ىلصو دجسملا باب نم جرخي مل اذاو ، ةبطخلا نم كردأ امم هتالص

 . ةعمجلا موي ةدحاو مهتعامج نوكت نأ يغبنيو : ليقو . اهلوأ نم اهداسفب ةضقتنم

 امم } هبوث وأ هسفن ىف ءىش ةعمجلا دهش نمم لجر ىنع ناف تلق : ةلأسم

 . ايتفتسم كلذ نع ةعمجلا رضحي نمم الجر لأسف ث هتالص هيلع كلذ دسفي نأ فاخي
 ةلأسم نع هاتفتسا ناو ، ةالصلا رمأ نم اذه ث امهيلع سأب ال لاق ؟ ايف كلذ زوجيأ

 نم اجرخي نأ اهيلعف مالكلاب هباجا ناف ث ءاميالاب الا رخآلا هبيجي الف كلذ ريغ
 كلذ دسفيأ ، بطخي بيطخلاو نآرقلا أرق نا تيأرأ : تلق . هيلا اعجري مث دجسملا
 اباتك أرق نا تيأرأ : لاق . هيلع دسفي الف هللا ركذ نم ءىش لك ال : لاق ٦ هيلع

 كلذ دسفي مل هسفن ىف أرق نا : لاق ؟ هللا ركذ ريغ مالك هيفو ، بطخي بيطخلاو
 . هيلع كلذ دسفأ ةءارقلاب حصفا ناو . هيلع
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 بطخي بيطخلاو ةعمللا موي ةءارةلاو مالكلا ف

 تلق اذا) : لاق ةت هنلا ل وسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نم

 مامالاو مالكلا نع رمع نباو نايثع ىهنو . (توغل دقف هص بطخي مامالاو كبحاصل

 هركو © اصعلاب هسأر عرقأ بطخي مامالاو ملكتي هتيأر اذا ؛ دوعسم نبا لاق . بطخي

 ريبج نب ديعسو يعخنلا ناكو ، ملعلا لهأ ماوعو يعفاشلاو سابع نبا كلذ

 مهضعب لاقو . بطخي جاجحلاو نوملكتي ، يبعشلاو روث وبأو رجاهم نب ميهارباو

 . ىلوأ ةنسلا عابتا : ركب وبأ لاق . اذه تصنن نأ رمؤن مل انا

 نع يهنلا تويثب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 رضاح) : لاق هنأ كلذ ي ةقييبنلا نع ىوريو & ةعمجلا موي بطخي مامالاو مالكلا

 اعد هللاف هللا ركذو ءاعدب اهرضح رضاحو اهقح وهف تمصب ) ةعمجلا ينعي (اهرضح
 . اهنم هظح وهف وغلب اهرضح رضاحو . هعنم ءاش ناو هاطعأ ءاش ناو هباجأ ءاش ناف

 نأو ، تمصلا ةعمجلا قحف ةلي يبنلا نع ةياورلا يف اذكه (اغل دقف هص لاق نمو

 هسفن يفالا 0 ةلت يبنلا ىلع ةالصب الو {} ديحوتب الو ركذب ناسنالا قطني ال

 ىذلا : تصنملل : لوقي نافع نب نايثع ناك : ركب وبأ لاق 0 هنمو . هداقتعاو

 نباو رمع نبا نع انيورو ، تصنملا عماسلل ام لثم ائيش ةبطخلا نم عمسي ال

 ناكو ، ةعمجلا موي مامالا جورخ دعب مالكلاو ةالصلا ناهركي اناك ايهنأ ، سابع

 اسأب ىري الريبزلا نب ةورع ناكو { بطخي مامالاو مالكلا ناهركي روث وبأو يعفاشلا

 . ةعمجلا موي ةبطخلا عمسي مل اذا { مالكلاب
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 بيطخلا رضح اذا هنا انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي اذكه : ديعس وبأ لاق

 نم هل ناك تصنأو تمصنف .0 ىنعمل وأ دعبل ةبطخلا عاهسا عنام هعنمف ، ةبطخلا

 & يعمو . عمسي ثيحب ناك نا عمتسي نأ هل بحتسي نكلو ، عمتسا نمل ام لضفلا

 لاق 5 هنمو . هتالص ىنعم ىف هيلع ءيش الو ، ارصقم ناك تمصو عمسي مل ام هنا

 © ريبج نب ديعسو يعخنلا مامالا ةبطخ عمسي مل اذا ةءارقلا يف صخر : ركب وبأ

 3 اسأب كلذب نوري ال & قحساو دمحأو يعفاشلا ناكو { ركذلا ىف ءاطع صخرو

 رمؤي ل وقي ىرهزلا ناكو ك هسفن ف هلا دمحي سطاعلاو : يعازوألا لاقو

 عمسي نأ انيلا بحأ ىأرلا باحصأ لاقو 3 هلثم يعازوألا لاقو { تمصلاب

 . ةبطخلا عمسي مل اذا كلذ ينبجعيو ث ةءارقلاب سأب ال : ركب وبأ لاق ك تصنيو

 عمسي مل وأ ءاوس هنا انباحصأ ل وق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 & هناسل هب كرحي نأ ريغ نم هسفن ىف هركذ امأو ، ةعمجلا قح كلذو {. تمصلا هيلعف

 بيطخلا ىضم الك هنا كلذب رمؤيو ، لضفو زئاج هنا افالتخا كلذ ىف ملعأ الف

 يف كلذ ركذي نأ { هللا ركذ نم ءىش وأ ةلي يبنلا ىلع ةالصلاو ديحوتلا نم ءيش ىلع

 اماو ، كلذل ةفرعملا يناعم ىف ، بلقلا ركذ ىنعم ىف داقتعالا ىف كلذ همزليو هسفن

 ءاش ناو هاطعأ هئلا ءاش نا هنا { ةياورلا ىف هيفل وقلا ىضم دقف هناسلب كلذ نوكي نأ

 مامالاو ، مالسلا درو { سطاعلا تيمشت ىيف صخر : ركب وبأ لاق 3 هنمو . هعنم

 8 قحساو دمحأو ى روثلاو ةداتقو مكحلاو يبعشلاو يعخنلاو ىرصبلا نسحلا بطخي

 قارعلا ىف ناكف ، اذه ىف يعفاشلا ل وق فلتخاو { هتمسيو مالسلا درب : ةداتق لاقو

 مالسلا در نأل ؤ مهضعب مهيلع دري نأ تيأر : رصمب لاقو { ءاميالاب الا هنع يهني

 : بيسملا نب ديعس لاقو . هعسي هنأ وجرأ سطاعلا تيمست ىف لاقو & ضرف

 كلام ناكو ، مالسلا در ىف هلوق فالتخا اذهو . ةداتق لاق هبو & هتمسي ال

 باحصأو ، بطخي مامالاو مالسلا در الو سطاعلا تيمست نايري ال يعازوالاو

 هيلع ددراف ةبطخلا عمست تنك اذا : ءاطع لاقو . كلام لاق امب اوبجعتسا ىأرلا

 لاقو ، هعمساو مالسلا هيلع ددراف { ةبطخلا عمست ال تنك اذاو . كسفن يفمالسلا

 . درو تمسنف ةبطخلا عمست مل اذا : دمحأ
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 تمسيو مالسلا دري نا هل نا انباحصأ ل وق يناعم ىف ىدنع : ديعس وبأ لاق

 افالتخا كلذ ىف مهلوق يناعم ىف ملعأ الو ، ةعمجلا موي بطخي بيطخلاو & سطاعلا

 درو تيمشتلا كرت نم ليواقألا هذه نم ىكح ام ينبجعيو . ةيهارك الو ىهنب

 مالسلا دري نا هيلع الو هل سيل هنا مهعاهجال ةالصلا ىنعم ىف هنا تبث اذا ز مالسلا

 يناعمب تبث امل هنا الا } ةالصلا بابسأ نم هنا موق ىنعم ىفو ث ةالصلا ىف

 ىنعمب هسفن ى هللا ركذي هناو ، حو رت لثم © هديب لمعيو ءيمويو ريشي هنا ، قافتالا
 ىدنع جرخي الو ك سطاعلا تمسيو مالسلا دري هنا ليق ام دعبي مل { قافتالا

 هنأ ةي يبنلا نع تبث امل لضفأ كلذ نع ىدنع تمصلاو 3 ركذ عضومالا

 غارف دعب مالكلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو . اهقح

 نبا دامحو ى رهزلاو ءاطعو سوواط هركف ث ةالصلا ىف هلوخد لبق ةبطخلا نم مامالا
 ، دمحمو بوقعيو روث وبأو يعفاشلاو كلامو يعخنلاو هللا دبع نب ركبو نايلس يبا

 لاق ، كلذ هركي ةنييع نب مكحلا ناكو ، رمع نبا نع انيورو & هيف نوصخري

 © هنمو . حابم ةالصلا ىف هلوخد ىلا ربنملا نع هلوزن نيب ايف مالكلا : ركب وبأ

 يعازوألاو كلام كلذ هركف © نيتبطخلا نم مامالا توكس دنع مالكلا ىف اوفلتخاو

 ساب ال : لوقي ىرصبلا نسحلا ناكو { نيريس نبا نع كلذ ، قحساو يعفاشلاو

 نولصي هتكئالمو هلا نا و مامالا أرق اذا ةبطخلل عمتسملا هلوقي ايف اوفلتخاو ث هب

 اذه { مهتاوصأ نوعفري الو ، مهسفنأ ىف هيلع نولصي ةفئاط تلاقف «يبنلا ىلع

 ىأرلا باحصأو ىروشلا نايفس ناكو { قحساو دمحأو سنأ نبا كلام لوق

 . ىلا بحأ اذه : ركب وبأ لاق . توكسلا نوبحي

 مالكلا نا : انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 يناعم ىف يعم كلذ ىف قرف الو : ءاوس ةبطخلا نم هغارف دعبو : بطخي بيطخلاو

 تبث دقف ، بطخي بيطخلا موقي ذنم هنأل ، كلذ ىلع هب لدتسي ءيش الو { مهلوق

 زوجي اتوكس مامالا تكس ءاوس ث اولصي نا ىلا ، تمصلا يناعم ىف اولخد دق مما

 موقت امبو ةالصلا رمأ نم زوجي ام الا 5 هتبطخ نم غرف وأ هتبطخ ىف ملكت وأ هل
 . ةالصلا هب

_ ٨٢٣ _





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ةعمجلا موي عيبلا ىف
 بطخي م امال او سلنلل ىطختل او ةوبحل او

 موي نم ةالصلل ىدون اذا 3 عيبلاو ءارشلا هركيو ۔ رقعج نبا عماج ۔ نمو

 ضعبو .مامالا ىلصي ىتح داني مل ولو ، سمشلا تلاز اذا كلذ هركيو . ةعمجلا

 . ةيهاركلا الا هللا همحر ىلع يبأ نع ءيجي ملو ، تقولا كلذ ىف عيبلا در ىأر

 ىدون اذا ، عيبيو ىرتشي نا هيلع سأب ال ةعمجلا موي رفاسملاو - باتكلا نمو
 . ةعمج هيلع سيل نم كلذكو . ةالصلل

 لبق نمو ث ةعمجلا موي سمشلا لاوز دعب عابو ىرتشا نمو : ةلأسم
 هللا نم بيدأت اذه امناو & ضقتني الو ث عيبلا كلذ مرحي مل 3 ةالصلا

 «ها لضف نم اوغتباو ضرألا ىن او رشتناف ةالصلا تيضق اذافإ» : هلوقل ميلعتو
 نم بدأ كلذ امنا 4ميابت اذا اودهشأو» : هلوقو . هيلع ساب الف رشتني مل نمف

 . ضقتني مل عيبلا ىلع اودهشي مل ولو & مهل هللا

 ىف مامالاو ، ةعمجلا موي نيميقملا نم { عيبلاو ءارشلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . هنع ىن دق هنا ، يعم : لاق ؟ كلذ مهل زوبي له . ةالصلا ماقت نأ لبق ةبطخلا

 ءارشلاو عيبلا ةيهارك ىف نورفاسملاف : هل تلق . رذع نم الا كلذ زاوج ىل نيبي الو

هزنتلا قيرط نم الا & كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟نيميقملا لثم ، ةعمجلا موي هدرو



 نيرفاسملا نم عيبلا داسف ىف فالتخالا لخدي الو : هل تلق . لضفلا ىلا ةردابملاو

 اهنا } ىدنع ةبطاخملا نأل ، كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟نيميقملا لثم اضعب مهضعبل

 : هل تلق . ةعمجلا همزلا دق ادحأ ملعا مل رفاسملاو ةعمجلاب بطوخ نم ىلع تعقو .

 متت له . ةعمج مزلت ثيح ث ةعمجلا موي ىف ةعامج ىف ةعمجلا نورفاسملا ىلص اذاف

 . ةمات مهتالص نا { يعم : لاق ؟ مهتالص

 هنا ةني يبنلا نع ثيدحلا ءاج : ركب وبأ لاق۔ فارشالا باتك۔نمو : ةلأسم

 كلذ هركف . هيف اوفلتخاو (تيذأ دقف سلجا) سانلا باقر ىطخت لجرل : لاق

 ناكو © لبنح نب دمحأو حابر يبأ نبا ءاطعو بيسملا نب ديعسو ناپلسو ةريره وبأ

 هركو ، ةعسلا ىلا مهاطختي يعازوألا لاقو . هسلجم ىلا مهاطخت : ل وقي ةداتق

 نأ وجرا ىناف © نينثا وأ دحاول ةجرفلا ىلا هوطخي نوكي نأ الا { كلذ يعفاشلا

 هعسيو ، ىطختي نا الل ىلصم ىلا ليبسلا دجي ال نأب الا ، هتهرك رثك ناو © هعسي

 يبأ نع كلذ انيورو ث مهنذاب ىطختي نا وهو : سماخ ل وق هيفو هللا ءاش نا ةوطخب

 . هو ركم ريثكلاو ىذألا نم ليلقلا نأل . ءىش كلذ نم زوجي ال : ركب وبأ لاق ةرضن

 نا } يعمو هركذ ىضم ام وحن سانلا يطخت هركي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ادحأ ملؤي روجح ىذلب مهاطختي ناك اذا رجحلا ىنعم ىلع جرخي امنا يهنلا اذه

 هب مدقتي ىنعم وأ ، بيري ىنعم كلذب بلطي وأ ، شرأ هيف مهل همزلي امم وأ 0 هيف

 ضرفلا ءادأ بلط هيطخت ناكو © روجحملا ىذالا هجو ىلع ناك اذا امأو ك سانلا ىلع

 نم رثكأب ىذالاو ةالصلا توف اهنم فاخي ىتلا ةمحزلا لبق هعضوم ذخاي وأ 3 هتوفي ال

 . هيف ىدنع لضفلا هل ىجري امم وطخي كلذف { روجح ريغ هل حصي ىنعمل وأ ، كلذ

. هيف سأب ال ةعمجلا موي ءابتحالاو _ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم



 نورشعلاو عبارلا بابلا
 سلنلا ىطختو ةوبحلاو لمعلا ق

 بطخي مامالاو ةعمجلا موي مالكل او

 وهو 7 ءابصحلا بصحي رمع نبا ناك : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو

 ىأر نممو " هيلا راشا امبرو ، بطخي مامالاو هملكي نم لمرلا نود ريغصلا ىصحلا

 نب ديزو . ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ، بطخي مامالاو ملكتي نم ىلا ريشي نأ

 يمرلا هركو 5 ةراشالا سوواط هركو ، يعازوألاو ىروشلاو كلامو . ناحوص
 هللا ل وسر ةرضحب ناك نم ث ةراشاب الالدتسا ريشي نكلو ، ىذأ هيف نأل ك ىصحلاب

 ؟ ةعاسلا مايق ىتم : ةي هللا لوسرل لاق ىذلا لجرلا ىلا . ةلي

 بصخحي نا امأو ى مالكلا يناعمب لوقلا ىضم دق هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 © محلوق يناعم ىف كلذ ملعأ الف ث هيلا ريشي وأ ؤ ملكتي هعمس نم وأ هملك نم

 تناك اذاو ، مالكب تسيل ةراشالا نأل { امالك جرخي الف ز مالك ريغب ةراشالا امأو
 لصحي مل ام ، كلذ ةيهارك ىنعم ىدنع جرخي الف لضفلا ىلع ةلالد ىنعمب ةراشالا

 هيف صخرف ؤ بطخي مامالاو برشلا ىف اوفلتخاو 5 هنمو . هنع يهنملا مالكلا ىنعم
 : يعازوألا لاقو ، دمحأو ىعازوألاو كلام هنع ىهنو ، ىعفاشلاو سوواطو دهاجم

 . هيف تعنم ةجح ملعن الذا { هب سأب ال : ركب وبأ لاق 3 هتبطخ تدسف برش نا

 الوق اذه لثم ىيف ينرضحي ايف انباحصأ لوق نم ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 دعبي الف لعف ناف ، ىلا بحأ هكرتو & فالتخالا ىناعم ىدنع هبشي هنا الا { ادكؤم

 تمسي هنا تبث اذا هنا ينبجعيو . اهمامتو هتعمج داسفب فالتخالا عوقو هيف ىدنع

هيف عقو دق ناك ناو © لامعألا هذه لثم اذه نوكيل لمعيو . مالسلا دريو سطاعلا



 نوكي نأ ىدنع هادعتي الف { هيلا ةرورضلا ناكم ال ، اذه نم رثكأ ةجاحلا ىنعم

 ناك نا هنا ، راثآلا ضعب ىف تدجو ىينا ىدنع : هريغ لاق . ةجاحلا ىلع صخرا

 ىلصي لجرلا نع ةلي يبنلا يهنل بطخي بيطخلاو برشلا ةزاجا هب ارضم شطعلا
 ىف لوبلا سبح لغلا نأ اضيأ تدجوو ،© شطعلا وه انه لغلاو ، ل ولغم وهو

 ىبتجحي ناك هنا ، رمع نبا نع انيور : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو . ةناغملا

 نسحلاو بيسملا نب ديعس اسأب هب ري ملو كلذ لعف نممو ، ةعمجلا موي بطخي مامالاو

 . حيرشو دلاخ نب ةمركعو ريبزلا نباو نيريس نباو . حابر يبأ نب ءاطعو ىرصبلا
 يعفاشلاو يعازوألاو ىروثلا نايفسو سنأ نب كلامو . عفانو هللا دبع نب ملاسو

 هركو ، قحسا لاق هبو ، سأب هب نوكي الأ وجرأ : دمحأ لاقو { ىأرلا باحصأو
 . هدانسا ف ةايم يبنلا نع ىور ثيدحب ثيدحلا لهأ ضعب كلذ

 ةوبحلا يف صيخرتلا انباحصأ ل وق ىناعم ىف جرخي هنا : يعم : ديعس وبأ لاق

 هبشي هيف مه ام نأل & لضفأ كلذ كرت نا هنا ؤ يعمو . ةعمجلا موي بطخي بيطخلاو

 عوشخلا ةالصلا رمأو ، رذع نم الا ، ةالصلا لهأ نم سيل ةوبحلاو . ةالصلا يناعم

 . راقولاوةنيكسلاو

 اهريغو ةعمجلا ةالص ىف لجرلل زوجيو ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم
 نم كلذ ىف ىور امل . ادحأ ىذؤي الو 0 ةالصلا ىف وهو ث ةجرفلا دسل لوحتلا

 ىيف ةجرفو ةالصلا ىف ةجرف اهب دسي ةوطخ ضرألا ىف ةوطخ لضفأ نا) . لضفلا

 ةعمجلا موي ةوبحلا ىف) : هتلا لوسر ىهنو ۔ باتكلا ۔ نمو . (هللا ليبس يف فصلا
 & ديلاب ال بوثلاب نوكي امنا كلذ نا ، ىدنعو ةياورلا تءاج اذك (بطخي بيطخلاو

 ىف هزاوج ىلع لدي ربخ اذهو . هيديب ىبتحا دعق اذا ناك ةلي يبنلا نأ ةياورلا نأل

 ۔ باتكلا - نمو . ليلد ىلا اجاتحم ناك هصخ نمو . هريغو ةالصلل راظتنالا لاح

 ىطختي الو ، عكري نا بطخي مامالاو ةعمجلا موي دجسملا لخدي نأ هل زوجي الو
 { دجسملا ألتما دقو ةعمجلا موي ربنملا ىلع بطخي ناك ايلع نأ ىور امل ۔ سانلا باقر

 مث . هنم اند ىتح سانلا باقر ىطختي لعجف ثعشألا ىتأو مهسلاجم سانلا ذخأو

 ىطختي ءاج مهسلاجم سانلا ذخا اذا ىتح ةرطايضلا هذه لاب ام ةلمجلا هذه لع لاق

 نم ناك ام ملعأ هللاو ، ريمحلا هرطايضلا ىنعمو 0 مالكلا نم اذه وحنو © مهباقر

 لوقلا اذهب دارأ ناك اذاف . هنم مالكلا اذه ناك لاح ىأ ىفو ، ىلع مالك ىنعم
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 تسيل الاح اهنيب نا لاقي ناك ام ىلع لدي وهف ض ل وقلا اذهب هدصق هدحو ثعشألا

 ربخلا ناك ناف ، ةبطخلا تقو ملكتي نأ هرضح نمل الو مامالل سيلو { ةحلاصلاب
 جرخ نوكي نأ لمتحيو { ةبطخلا يف لخد نكي مل يلع نوكي نأ لمتحيف احيحص
 ءزج ةبطخلا نأ ىدنع يذلاو © ملعأ هللاو ، سانلل ةظعوملا هجو ىلعل وقلا كلذ هنم
 اهيف هتحابتسا زوجي ال مالكلا ناك ناو ث هب الا ةالصلا موقت ال امم وأ © ةالصلا نم

 مامالاو كبحاصل تلق اذا) : ةلث يبنلا نع ةريره وبأ ىور امل ، اباوج الو ءادتبا

 اغل نم) ةريره يبأ قيرط نم . ةلت هنع ىور املو (توغل دقف تصنا بطخي
 هنا هنع ةياورلا ىفو ، تكسا هص ىنعمب . (هل ةعمج الف هص لاق نمو هل ةعمج الف

 تلزن ىتم : لاقف 5 هبنج ىلا لجر ىلع رذ وبأ لبقأف ، ةروس مهيلع أرقف بطخي ناك
 نم كلام : لجرلا هل لاق هتالص نم فرصنا املف { هنع ضرعأف ؟ ةروسلا هذه

 نبا نع يورو (قدص) : لاقف . كلذ نع ةي يبنلا لاسف . توغل ام الا كتالص

 بطخي مامالاو ةعمجلا موي ملكتي ىذلا) : ةلي هللا لوسر لاق : لاق هنا سابع

 . (ارافسأ لمحي راحلاك

 له ث ةعمجلا موي بطخي بيطخلاو مالكلا نع & ىلع نب ىسوم نعو : ةلأسم

 . ضقن انعم حصي مل : لاق ؟ ضقن هيف

 يبنلا نع ثيداحألا تءاج : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم
 هنا هنع تبثو { اهدعب لصيلف . ةعمجلا موي ايلصم مكنم ناك نم : لاق هنا : ةي

 ناو ، نيتعكر اهدعب ىلص ءاش نا ، رايخلاب ىلصملاف { نيتعكر ةعمجلا دعب ىلصي ناك
 دوعسم نبا ناكف 3 هيف فلتخا دقو . ميلستب نيتعكر لك نيب لصفي ث اعبرا ءاش
 هيفو ، اعبرأ اهدعب ىلصي نا نوري & ىأرلا باحصأو { قحساو يعخنلا ميهارباو
 يبأ نب ىلع نع كلذ ىور . اعبرا مث © نيتعكر اهدعب ىلصي نا وهو : ناث لوق

 هبو ، نمحرلا دبع نب ديمحو ءاطعو دهاجمو ىرعشالا ىسوم يبأو رمع نباو بلاط

 لوق هيفو { اعبرا ءاش ناو 0 نيتعكر ءاش نا : لبنح نب دمحأ لاقو ، ىروثلا لاق
 نع ىورو رمع نبا كلذ لعف ث نيتعكر اهدعب ىلصي نا وهو ، ثلاث

 . يعخنلا ميهاربا

 اهدعب رمؤي هنا 5 انباحصأ لوق ىناعم ىف جرخي هنا ىدنع : ديعس وبأ لاق
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 © اهب رومأم ليقو . ةنس امنا ليق ام ضعب ىف ليق دقو 0 ايهيف دكؤيو { نيتعكرب

 { رهظ الو ةعمج دعب ايهكرت بحتسي الف ، لعفلا نم امهيف عامجا هبش ىلع سانلاو
 لضفأ وه امع هب لغتشي مل ام 0 لضفأ وهف لضفلا نم كلذ دعب ناك امو

. ل و و هنم



 ةصمملا ةالص هيملع ت۔.ضقتنا نميف

 هسفن ةالص لدبيلف { نيتعكر نوكت ثيح ةعمجلا ةالص هيلع تدسف نم امأو
 © ةالصلا كلت تقو ىف كلذ ناك ءاوسو ث ماهلا همزلي نمم ناك اذا .ء تاعكر عبرا
 سيل ، هتالص لدبي امنا هنال } ةصاخ ةعمجلا ىف اذه { اهتقو ءاضقنا دعب نم وأ

 لجرلا ىن اوفلتخاو فارشالا باتك ۔ نمو ، كلذ ريغ نورخآ لاقو ، مامالا ةالص

 اهنا ىلع نيتعكر ىلصف رهظلا مأ ةعمجلا ةالص ردي ملو ث مامالا ةالص ىف لخدي

 اذا ، مومأملا نع كلذ ءىزجي : هباحصأو نامعنلا ل وق يفف . رهظلا يه اذاو ةعمجلا

 . اهب وني ىتح يعفاشلا لوق ىف كلذ ءىزجي الو 0 مامالا ةالص ىون

 نع يكح ام ىنعم انباحصأ لوق ىناعم ىف جرخي هنا : ىعم : ديعس وبأ لاق

 . ةالصلا نم تبني امم مامالا ىلص امف مامالا ةالصب ةالصلا دقع اذا هنا ، نامعنلا
 ضعب ىفو ٦ مامالا ةالصب ةمات هتالصف ، هيف هعابتا هل زوجيو } هل عبت وه نوكيو

 ىلصف ةعمج اهاون ناو { هزبت مل ةعمجلا مامالا ةالصب ارهظ اهاون نا هنا : مهلوق

 نأ كلذ ىف رصقم وهو . هأزجأ مامالا ةالص قفاوف ىون ناو ، هزبت مل ارهظ مامالا

 ىلع ردقي ال نميف اوفلتخاو 3 هنمو . هنم قفاوي ام ىردي ال امب مامالا عم دقتعي

 رهظ ىلع دجسي : لوقي باطخلا نب رمع ناكف . ماخزلا نم ضرألا ىلع دوجسلا
 باحصأ لاقو 9 روث وبأو قحساو دمحأو ىعفاشلاو ىروثلا نايفس لاق هبو ث هيخأ

 اذاف ى دوجسلا نع كسمي : ىرهزلاو ءاطع لاقو ةمات هتالصف كلذ لعف نا : ىأرلا

 © رمع نبا ىلوم عفان لاقو . ةالصلا ديعي كلذ لعف نا : كلام لاقو . دجس اوعفر

. لوقن رمع نبا لوقب : ركب وبأ لاق . ءاميا ءيموي



 ئ فالتخالا ىنعم انباحصأ لوق يناعم ف جرحم هنأ 6 يعم : ديعس وبأ لاق

 نم لاقو ، لجر رهظ ىلع ولو دجسي نا هيلع لاق نم : لاق دق هنا ركذ ام وحنك
 دجسي مث 6 سانلا موقي ىتح دوجسلا نع كسم نا هلو {©“ لجسي ال هنا : لاق

 . دوجسلا هنكمأ اذا ءيموي هنا موق ىف ملعأ الو {} ةالصلا ىف مامالا قحليو

_ ٩٢ _



 : ورشعلاو سداسلا بابلا

 مامالا عم اهتالص كردي مث ةعمللا موي رهظلا يلصي نميف

 ةالص لبق رهظلا ىلصي . هل رذع ال نميف اوفلتخاو _ فارشالا باتك ۔ نمو

 لاقو 0 ارهظ اهديعي : نالوقي يعفاشلاو ىروثلا نايفس ناكف . ةعمجلا موي مامالا

 لاقو ©} ةعمجلا رخؤي ماما ناك اذا ، هتيب ىف ىلصي يذلا ضرفلا ديعي : لبنح نب دمحأ

 رهظلا ىلص اذا : نامعنلا لاقو { ءاشي ام هللا عنصي مهعم ىلصي : ةنييع نب مكحلا

 نأ الا & ضقتنت ال بوقعيو دمحم لاقو { رهظلا تضقتنا ؤ ةعمجلا ديري جرخ مث

 . ةلفان هل يهو 5 مامالا عم ىلص ةعمجلا كردأ اذا روث وبأ لاقو { ةعمجلا ىف لخدي

 رهظلا ىلص اذا هنا ز انباحصأ ل وق ىناعم ىف جرخي هنا ، ىعم : ديعس وبا لاق

 هتالص نا {} مهعم اهالصف ةعمحلا ةالص رضح مث ةعمجلا مزلت ثيح اعبرأ

 همزلت ال نمم هريغو 5 اذه ريغ ىنعم جرخي ملعأ الو { ةليضف هل ةعمجلا ناو ، ىلوألا
 . ىلوألا هتالص نوكت نأ ىلوأو ى رحا ةعمجلا

 موي رهظلا ىلص نميف انباحصأ فلتخاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ضرف همزليو ضقتنت ىلوألا هتالص نا : ةعمجلا رضح مث 3 هتيب ىف ةعمجلا

 رهظلا : مهضعب لاقو ، رهظلا ضرف عم عمتجي ال يعسلاب رمألا نأ ىف { ةعمجلا
 . الفن هل ةعمجلا نوكتو ضقتنت الو © اهالص ىتلا هتالص يه

 ىف اهالص نم . اهريغك تسيل ةعمجلا ةالص نا : لاق نم لاقو : ةلأسم

 © ىلوألا يه ةلفانلاف مامالا عم ةعمجلا كردأ مث ، ىلص دق مامالا نا نظو ى هتيب

 يه ةضيرفلا لب : لاق نم لاقو © هتالص يه مامالا عم اهالص يتلا ةعمجلا ةالصو

 . هريغو ناكملا اذه ىف ةلفان ةيناثلاو ، ىلوألا

- ٩٢٣





 ضعبلاو لكلا نم اهكرات مكحو اهب وجو و نيديعلا ةالص يف

 مسلا ركذو ىكزت نم حلفأ ةط : هركذ لج هللا لاق دمحم يبأ عماج نمو

 ةياورلاو . ملعأ هللاو ديعلا ةالصو رطفلا ةقدص ىف تلزن اهنا : ليق «ىلصف هبر

 ءاسنلا جورخب رمأ ىتح { اهب رمأو اهيلع ضرحو © ديعلا ىلص ةلي يبنلا نأ ةرتاوتم
 8 اهضرف بجوي ديكأتلا اذه ناكل & ضرفب تسيل اهنا عامجالا الولو 0 اهيلا

 3 نيديعلا ىف جرخن نا ةلي هللا لوسر انرمأ : تلاق نيح ةيطع مأ ةياور نا ى رت الا

 ف ةأرملا ةالصو © نيملسملا ىلصم نلزتعي نأ ضيحلا رمأو ك رودخلا تاوذو يناوغلا

 . ةعامجلا نم اهل لضفأ نيديعلا ريغ ىف اهتيب

 ءاهقف عمجأ . ملعأ هللاو ، ىدنع ايف ۔ ناطحق يبأ باتك ۔ نمو : ةلأسم

 كرتت نأ ىغبني ال ©} ةعامجلاو ىرقلاو راصمألا ىف ةنس نيديعلا ةالص نا نيملسملا

 . هيف نوملأي ابجاو ارمأ اوكرت دق اوناكل 5، اهكرت ىلع راصمألا لهأ نم موق عمجأ ولو

 نم وهو ث نيمونأم اونوكي الأ انوجر ، مهريغ هب موقي نا دعب ةعامج وأ دحاو هكرت ولو

 . ضعب نع ضعب هيف يفكي ىذلا بجاولا

 نيدي ال ةنايد ةأرما وأ لجر نم نينس رشع نيديعلا ةالص كرت نمو : ةلأسم

 اهكرت ناو 5 هتيالو نع فكي هب عنصي ام لقأو © نيملسملا ةيالو يف هلظح الف . اهب

 © نابجلا عضوم هيلع دعبي وأ هلزنم ظفحي لجر وأ يبحتست ركب لثم ىنعمل
عدي الأ هنسحتسن ىذلاف نيديعلا ةالص كرتب نيدي الو ، هسابل ريصقتل يحتسي وأ



 م دقي مل هنا بوبحم نبا دمحم نع ىور دقف . لعفي مل ناف 0 ردق ام نيديعلا ةالص

 . هتيالو كرت ىلع

 تاعكر عبرا وأ نيتعكر ىلص ناو { ديعلا ةالص ىلا بهذي مل نمو : ةلأسم

 . هيلع سأب الف . لعفي مل ناو . نسحف

 . مهولا اتدجس هيلعف . نيديعلا ةالص ف م امالا فلخ اهس نمو : ةلأسم

 © ةكم لهأ نم جحي مل نم امأو 5 ديعلا ةالص ىلصي الف جح نمو : ةلأسم

 . دجسملا يف ىحضألا موي ديعلا ةالص نولصي مجغاف

 . ةضيرفلا ةالص عطقي ام ديعلا ةالص عطقيو : ةلأسم

 © ةنسلا كلذكو ث ديعلا ةالصل عمتجم ىلا رمي نأ ناسنالا هب رومأملاو : ةلأسم

 كردي هنا ملعي ال عضوم ىف نوكي نأ الا { مامالا ىلصي نأ دعبف هدحو ىلص ناف

 ، بوبحم نب دمحم لوق ىلع ‘ ريبكت الب نيتعكر ىلصي هناف { ةعامجلا ىف ديعلا ةالص

 . زئاجف ربك ناو
 © رذع نم الا اهنع فلختلا زوجي ال ، ةبجاو ةنس ديعلا ةالصو : ةلأسم

 . ةالصلا دعب ةبطخلا نم دبالو

 يه ضرفأ نيديعلا ةالص نع لئسو ۔ نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم
 لاق دقو . ناتعكر ايهو © ننسلا لئاضف نم ةنس نيديعلا ةالص : هل ليق ؟ ةنس مأ

 ةالص انا :اولاق دقف ىلصف هبر مسا ركذو ىكزت نم حلفأ دق .: ىلاعت هللا

 ليق «رتبألا وه كئاش نا رحذاو كبرل لصف : هلوقو . رطفلا ةقدصو . ديعلا

 رطفلا ةالصو (رطفلا ةقدص ىف تلزن اهنا) : ةي يبنلا نعو . رحنلا ةالص ىف اهنا

 رمأ ىتح اهب رمأو اهيلع ضرحو ديعلا ةالص ىلص . ةلت يبنلا نع ىور دقو . ديعلا
 ىلا جرخن نأ ةي هئلا لوسر انرمأ : تلاق ةيطع مأ نع . اهيلا جورخلاب ءاسنلا

 . نيملسملا ىلصم ل زتعت نأ ضئاحلا رمأو { رودخلا نم ىيناوغلاو نيديعلا

 موي نولصي اوناك © رمعو ركب ابأو ةلي هنلا لوسر نا لوقي هتعمسو : ةلأسم
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 لبق بطخ . نافع نب نايثع ىلو الف { ةبطخلا لبق ث ، رحنلا مويو رطفلا
 ركب وبأو ةثييبنلا هيلع ناك ام ىلا رمألا در ، بلاط يبأ نب ىلع ىلو املف ث ةالصلا

 مهرخآ ناك ىتح . ناهثع ةلعف ىلع اهوريص ةيمأ ينب ةلود يف ناك ايلف 3 رمعو

 . كلذ لعفي
 : لاق نم لاقو © ايهدعبو نيديعلا ةالص لبق ةالصلاب سأب ال ليقو : ةلأسم

 يبنلا نا موق ىورو ۔ نسحلا يبأ عماج ىفو © هدعب ىلصي الو { ديعلا لبق ىلصي
 ىلصي الو ، رطفلا ةالص دعب ىلصي : لاق نم لاقو . اهدعب الو اهلبق لصي مل ةلي

 اذاف ، لاوزلا ىلا الا اوهرك مهارأ ام : لاق نم لاقو ، هكسن ىضقي ىتح رحنلا دعب

 . ءاش ام لصيلف سمشلا تلاز

 © رطفلا موي ناك نا نيتعكر ىلصي نا انيلا بحا : ناطحق وبأ لاق : ةلأسم

 دعب ةالصلا نورخآ هركو 3 اهدعبو اهلبق ةالصلاب سأب ال ليقف رحنلا موي ناك ناو

 لصيلف & سمشلا تلاز اذاف ، لاوزلا ىلا الا اوهرك مهارأ امو ، رحنلا ةالص

 . ءاش ام

 . ايهدعبو نيديعلا ةالص لبق ةالصلاب سأب ال ليقو : ةلأسم

 دلب لك ىف نايلصي نيديعلا ةالصف : تلق _ نسحلا وبأ ةيشاحلا _ نم : ةلأسم

 نم هب رومأملا سانلا لمع هيلع ىذلا : لاق ؟ ةعمجلاك مأ تربك وأ ترغص نايع نم

 مهدلب ىف اولص ناف : تلق ، ىنمب رحنلا موي الا ، دلب لك ىف ىلصت اهنا { ءاهقفلا

 رومأملا ريغ زئاجلاو ، زئاج كلذ . معن : لاق ؟ المأ كلذ مهل زوب هنم نيعضوم ىف

 ريغ ىف ةعامج دعب ةعامجو { دحاو دلب ىف مهتعامج مامالا عم ةدحاو ةعامج نوكت نأ هب

 . ةزئاج عضوملا
 اهدعبو رطفلا ةالص لبق لص لاقيو ۔ رباج يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 . اساب رأ مل لصم ىلص ولو ، فرصناف تيلص اذاف ، رحنلا ةالص امأو ، تئش ام

 . ككسن ىضقت ىتح : حبسملا نبا دمحم لاق ۔ هربغ نمو

 ةالص لبق ةالصلا ف فالتخال 6 يعمو . نسحلا يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 ىلص هنأ ىورو 3 اهدعب الو اهلبق لصي مل ةي يبنلا نا موق ىورف © اهدعبو ديعلا

_ ٩٧



 زاجأ نم زاجأو ، هدعب نولصي الو 5 اوءاش ام ديعلا لبق نولصي انباحصأو 3 اهدعب

 . كلذب ملعأ هللاو ، رحنلا دعب لصي ملو © رطفلا دعب مهنم

 : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو . هدعبو ديعلا لبق ةالصلا كرت ىف : ةلأسم

 لصي مل نيتعكر ىلصف ،} ىحضأ موي وأ رطف موي جرخ : ةلي هللا لوسر نأ تبث

 نباو بلاط يبأ نب ىلع نع ىورف . كلذ يف سانلا فلتخاو { ايهدعب الو امهلبق
 نوري ال اوناك مهنأ © ىفوأ يبأ نباو هللا دبع نب رباجو نايلا نب ةفيذحو دوعسم
 محازم ني كاحضلاو ىبعشلاو قورسمو رمع نبا لوق اذهو .0 اهلبق ةالصلا

 هيفو ، لبنح نب دمحأو جيرج نباو رمعمو ى رهزلاو هللا دبع نب مالسو مساقلاو
 نب ديعسو كلام نب سنأ لوق اذه . اهدعبو اهلبق ةالصلا نأ وهو : ناث لوق

 . يعفاشلاو ريبزلا نب ةورعو ديز نب رباجو . نسحلا يبآ

 ةالصلا ىنعم ةزاجا ىلع ىدنع جرخي { انباحصأ ل وق يناعم : ديعس وبأ لاق

 نأ مهنم بحتسا نم بحتسا دق هنا الا ، ايهدعبو رحنلاو رطفلا ةالص لبق

 ةلقل لعاف كلذ لعف ناو { ةالصلا اوففخي و مهباحصأ ىلا رحنلا موي سانلا فرصني

 . ىدنع كلذ عنمي عنام الف ؤ هل هريغ مايقل لغش

 اذا نيديعلا ىف : ركب وبأ لاق . نيديعلا عاهجا يف۔ فارشالا باتك نمو : ةلأسم

 نأ ركذو © رخالا نع ايهدحأ ءىزبججي : لوقي حابر يبأ نب ءاطع ناكف . اعمتجا

 نع ىورو ء بلاط يبأ نب ىلع نع كلذ وحن ىورو ث كلذ لعف ريبزلا نبا

 ةصخرلا وهو : ناث لوق هيفو { ايهدحأ دنع ءىزجي : الاق اهنأ & يعخنلاو يبعشلا

 ىلا نودوعي الو { مهيلاهأ ىلا عوجرلا ىيف رصملا نم اجراخ ناك نمل ناذألا يف
 لصيلف ايهعمجيلف { رطفلا مويو ، ةعمجلا موي عمتجا نا : ءاطع لاق . ةعمجلا

 لاق هنأ نافع نب نايثع نع ىورو ث رصعلا ىتح يه مث ، رطفلا لصي ىتح نيتعكر

 نأ بحأ نمو . اهرظتنيلف ةعمجلا رظتني نأ ةيلاعلا لهأ نم اعمتجا اذا : نيديعلا ىف

 لاقو . يعفاشلا لاق هبو © زيزعلا دبع نب رمع نع هوحن ىورو ٠0 عجريلف عجري

 رخآلاو ، ةنس لوألا اعيمج ايهدهشي © دحاو موي ىف ناعمتجي نيديعلا ىف نايعنلا

_ ٩٨



 . اهنم دحاو كرتي الو ، ةضيرف

 مزلت ثيح ةعمجلا موي ىفديعلا ةالص عمتجا اذا هنا ، يعم : ديعسو وبأ لاق

 توبث ىنعمب امل روضحلا هيلع ببحت نم ىلع بجت اهلاح ىلع ديعلا ةالص تناك ةعمجلا

 انعم طحني الو ، ةضي رفلل اهروضح هيلع بجت نم ىلع ةتباث ةعمجلا ةالصو . ةنسلا
 © اعيمج امهنع وأ ايهدحأروضح نع رذع مث ءيجي نأ الا ؤ رخالاب ايهنم دحاو

 ةعمجلا تناك ةعمجلا كرتب الا ديعلا روضح قفتي مل ناو 5 هللا هرذع نم روذعللف

 ىف ةضيرف اهنأل ا بت ثيح ءيبث اهبابسأ نم وأ اهنم عيضي ناك اذا ، ىلوأ ىدنع
 مقي مل اذا ديعلا ةالص ةنس نم ىلوا ةعمجلا ةضيرفو . ةنس هذهو اهموزل عضوم
 . رخألا كرتب الا اهدحأ

 يبأ خيشلا طخب هتدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ۔ ريغ نمو : ةلأسم

 اهيفأ ، ديعلا ةالص نعو ۔ هللا هظفح نايلس ني ميهاربا ني دمحم هللا دبع

 ضعبلا اهيف ءى زجي و ةعايجلاك فالتخا اهيفو ، ضعبلا وأ لكلا ز رب ولو ، فالتخا

 نأ ملعأ الف اهتوبث امأف فالتخالاو { عامجالاب ةمزال هل ضعب ل وق ىلع ؟لكلا نع

 نا ليق دقو } راصمألا لهأ ىلع يه امنا ل وقي اضعب نأ ربغ ؤ اهتنس توبث عفزي ادحأ

 هيف ناك نا : تلقو . عامجالا ىف كلذ ملعأ الو . اهيف ضعبلا نع ءىزجحي اضعب

 ناك ناو كلذ توبث نأ يعمف ؟ قرف امهنيب مأ ةعايجلاب اهموزل يفف ؟ال مأ فالتخا

 . ىدارفلا لاح ىف ةضيرف ةالص اهلصأ ةعامجلا نال © ةعايجلا موزلك سيلف . اتباث
 © كلذب ةعامجلا تماق اذاف 5 ةعايجلا ىف مزلت امناو & ىدارفلا لاح ىف مزلت ال هذهو

 كرتت ليقو 3 لاح ىلع مهتي الو كرتت مل مهلك اهوكرت ول ليق دقو ث ةعامجلا ىلع ناك

 كرات ىف ليق دقو . يعم ايف كلذب ةءاربلا بجوي ادحأ نأ ملعأ الو { مهتي الو
 هل رذع ال ام كرت اذا ةءاربلاب ليق دقو © هيف لعفي ام لقأ ىلع . هتيالو كرتت ةعامجلا

 نايب باتك ىلا عجر) ناعم ىف فلتخم ناعم ىف قفتم كلذف 0 همزلي امم هكرت يئ

 . (عرشلا

. باتكلا ريغ ۔ نمو : ةلأسم





 نورمثعلاو نهاثلا بابلا

 نيديعلا ةالص ىلا جو رخلا دنعري,كتلاو نيديعلا ةالص ف

 : هؤانث لج هللا لاق : ركب وبأ لاقو . رطفلا ةليل ريبكتلا ركذ۔ فارشالا باتك ۔نمو

 ةليل ريبكتلا ىف ملعلا لهأ فلتخاو «مكاده ام ىلع هللا او ربكتلو ةدعلا اولمكتلو»

 ناكو ، ىلصملا ىلا اودغ اذا نوربكي : ملعلا لهأ رثكأ لاقف ، رطفلا مويو 3 رطفلا

 يباو ىلهابلا ةماما نباو بلاط يبأ نب ىلع نع كلذ ىورو ث كلذ لعفي رمع نبا
 نب ديعسو يعخنلا ميهاربا كلذ لعفو { ةي هللا لوسر باحصأ نم سانو 2 رذ

 نب ناباو زيزعلا دبع نب رمع ل وق وهو . دانزلا وباو ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو ريبج
 . لبنح نب دمحأو . سنأ نب كلامو . دامحو مكحلاو دمحم نب ركب يبأو نايثع

 ناكو ، سانلا نع كلذ يعازوألا ىكحو ث روث يبأو . ةيوهار نب قحساو
 © ىدارفو ةعامج سانلا ربكي نأ تببحأ ، لاوش لاله ىأر اذا ل وقي يعفاشلا

 مامالا جرخي ىتح ، ىلصملا ىلا اودغي ىتح ريبكتلا نورهظيو نوربكي نولازي الو

 هنأ سابع نبا نع انيورو } جحي مل نمل ىحضالا ديع يف بحأ كلذكو { ةالصلل
 لاق ؟ سانلا نيناجمأ لاق . ال : ليق ؟مامالا ربكي : لاقف . نوربكي سانلا عمس

 لوسر باحصأ نم ةعامج نع انيور دق كلذ نأل ، لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ

 ةليل ربكم ربك ناف { ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو { نيعباتلا نم ةعامجو ةي هللا
 . هللا ركذ هنأل & سأب الف { رطفلا

 نوربكي مهنأ 3 انباحصأ ل وق نم جرخي ام رثكأف رطفلا ىنامأ : ديعس وبأ لاق
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 ربكملا ذختي مل ام لضفلاو . زئاج تقو لك ىف هلك ريبكتلاو & ىلصملا ىلا اودغ اذا

 ءايرل هللا ريغل هديري نأ وهو © هتيب ىف ةعاطلا لاح نم هب جرخي ام ببسل كلذ

 ىلع الا } هللا ركذل نيناجم سانلا اومسي نأ اندنع ءاهقفلا ىلع زوجي الو © ةعمس وأ

 ربد نوربكي ممجنأ انباحصأ عمف رحنلا ىف ريبكتلا ىلع امأو { كلذ صخي ىنعم

 اذا ، جحلا ريغ ىفو ، قيرشتلا مايا مامت ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالصل & تاولصلا

 : ركب وبأ لاق . ريبكتلا ةفص ۔ باتكلا ۔ نمو ث رطفلا لثم رحنلا ةالصل اوجرخ

 نبا ناكو (دمحلا هللو ربكأ هللا اناده ام ىلع ربكأ هللا ربكأ هللا) ريبكتلا ل وقي ةداتق ناك

 هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا ال ربكأ هللا ربكأ هللا) : رطفلا موي جرخ اذا : لوقي كرابملا

 نب دمحأ لاقو . ادح هيف دحي ال سنأ نب كلام ناكو (اناده ام ىلع ربكأ هللا دمحلا

 . عساو اذه : لبنح

 هللا ربكي امب هنا ، انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاقو

 بجاوب سيلو ، انعم عساو اذهو ، ربك دقف 3 دماحملا نم هدمحو ريبكتلا نم

 نمو ث ادح سانلا ىلع دحي الو & لئاضفلا نم ائيش عدي الأ نسحو ث هربغ بوجوك

 . باتكلا ريغ ۔

 كرابت هللا ل وقل . رطفلا ةليل ريبكت بحتسيو ۔دمحم يبأ عماج۔نمو : ةلأسم

 . «مكاده ام ىلع هللا او ربكتلو ةدعلا اولمكتلو : ىلاعتو

 نأل { ريبكتلاب ارهاج ىلصملا ىلا ودغيو . نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . ناتعكر ديعلا ةالصو ، ىلصملا غلب اذا هعطقي مث & كلذك ةلي يبنلا نع ةياورلا

 نيديعلا ىف ىلصملا ىلا هباهذ ىيف ربك نمو ۔ ءايضلا باتك ب نمو : ةلأسم

 هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا ال : لاق ناو ، هيلع ساب الف { ربكي مل نمو ، نسحف

 دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هلا ناحبسو هلل دمحلا لاق ناو & نسحف دمحلا

 ربكأ هللا : نولوقيف ةكم لهأ نم انباحصأ امأ . ديعلا موي ريبكتلاب رمؤيو & نسحف

: نولوقيف نايع لهأ امأو ، دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الا هلا ال ربكأ هللا



 ‘ زئاج هلكو { اناده ام ىلع ربكأ هللاو هللا الا هلا ال اريبك ربكأ هللاو هللا الا هلا ال

 . رحنلا موي ريغ ثلاثلا مويلا نم رصعلا ةالص رثأ ىلع ربكي نأ ىلا رحنلا موي ريبكتلاو

 . ديعلا موي ريبكتلاب رمؤيو : ةلأسم
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 ن و رشعلاو عساتلا بابلا

 موي لستغي ناك ، رمع نبا نأ تبث : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو

 ىري ال ناك نممو ، بلاط يبأ نب ىلع نع كلذ ىورو ى ودغي نأ لبق رطفلا

 ميهارباو ريبزلا نبا ةورعو ةمقلعو حابر يبأ نب ءاطع . رطفلا موي لاستغالا

 يمفاشلاو سنأ نب كلامو دانزلا وبأو ةداتقو يبعشلاو يعخنلا ميهارباو يميمتلا

 . بجاوب سيلو ، كلذ بحتسن نحنو : ركب وبأ لاق . ةيوهار نب قحساو

 لسغلل بابحتسالا انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 هللاف © رثكأ هب رمؤي رطفلا موي لعلو . ىلصملل لوحتلاو رطفلا موي جورخلا لبق
 . كلذ ىف ىنعملا ام ملعأ

 موي بجاوب سيلو & لسغلا بحتسيو ۔ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . رحنلا مويو رطفلا

 رمأ : ةلي هللا لوسر نا ىور دقو ۔ نسحلا يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 لضفأ ديعلا يف سبلي كلذكو 0 ديعلا موي لسغلا بحاف 5 ةعمجلا موي لاستغالاب

 نع ةياورلا نمأل { ريبكتلاب ارهاج ىلصملا ىلا اودغيو . هللا ءاش نا ، هدنع بايثلا

 : ةرفص وبأ لاق ۔ ءايضلا باتك ۔ نمو ، ىلصملا غلب اذا هعطقي مث & كلذك ةلي يبنلا

 مهتيأر يناف رحنلا ةحيبص امأو { ةفرع ةيشع لستغي نيملسملا نم ا دحأ رأ مل
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 . نايبصلا نولسغي اوناكو © هلعفن نحنو ، نولستغي

 كاوسلاو نيديعلا لسغ لفنلا ننس نمو ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ٠ نسحلا سبللاو بيطلاو
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 ن وثالثل ١ ب ايل ١

 ىلصملا ىلا جورخلا ىف

 جرخي ناك . ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو

 ىف ىلصملا ىلا سانلا جرخي نا ةنسلاف } ىلصملا ىلا ىحضالا مويو © رطفلا موي

 . دجسملا يف مهب ىلصي نم مامالا رمأ ىلصملا ىلا جورخلا نع فعض ناف { نيديعلا

 © يعازوألا كلذ نسحتساو كلذب رمأ هنأ ك بلاط يبأ نب ىلع نع انيور

 . كلذ نايري ، بويأ وبأو يعفاشلا ناكو { ىأرلا باحصأو

 دنع ديعلا ةالص نا انباحصأ ل وق يناعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 نابجلا ىف نوكت امنا { ةيذؤملا حايرلاو راطمألا ىذاو { قئاوعلا نم نامألاو ةنكملا

 © العف ةلي يبنلا نع ةنسلا تتبث كلذب نأل نورمؤي كلذبو { دجاسملا نم اهلضفأ
 " هوجولا نم هجوب رذع وأ قئاع مث ناك ناف ، ربخلا هب ءاج ام ىلع مهرمأ كلذبو

 نم ةرومعملا دجاسملا نم عماجلا دجسملا ىف كلذك ليق هلعلو . بحتسا نابجلا دعبف

 يلا بحأ رومعم دجسمف كلذ نكي مل ناف 3 مهعماجو مهعمتجم عضوم هنأل { دلبلا

 تيب ىف دجسم ريغ ىف اولص ناف نورمؤي كلذب © دجاسملا ريغ نم تويبلا نم
 . ةيرقلا ىف زاربلا نم ىلا تيبلاو { ازئاج ىدنع ناك ةالصلا زوبت ثيح ى هريغ وأ

 . ىلصم الو دجسم الو .3 هتيب ريغ ىفو

 نوكي نأ الا ، نابجلا ىلا مهزورب نوكيو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . هريغ وأ دجسم ىف مهل نكمأ ايثيح اولص ث زو ربلا نيبو مهنيب لوجي ائيش وأ رطم
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 يف مهعمتجم عضوم ىلا مهزورب نوكيو ۔ نسحلا يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم
 ، لاحرلا ىف ةالصلاف قفتي مل ناو ، دجسملا ىف اولص ارطم ناك ناو © مهجرح

 . مالكلا هركيو

 ىلصت ىذلا دجسملا ريغ نيديعلا ىلصم نوكي نأ نوبحتسي اوناك دقو : ةلأسم

. سانلا ىلع اعساو نوكي ةعامجلا هيف



 نوثالثلاو ىداحل ١ بابلا

 رذعلا هل نمو نيديعلا ىلا جو رخلا موزل ىف

 ديعلا ةالص نوكتال ثيح هدحو ةالصلاو هنع فلختلا ىن

 هللا دبع يبأ خيشلا طخب هتدجو امم ۔ هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ ۔ نم

 ةعامج ىلا الو ، ةعامجلا ىلا لصي نأ ردقي ال لجرو ث نايلس نب ميهاربا نب دمحم

 وه : تلق .لام نم هريغب ناعتسا ول الا ، هسفنب ةزانج ىلا الو ، نيديعلا ةالصل

 كلذ هبر ردق اذا هكلم اماف ؟ ال مأ هريغ ىلع ردقي ناك ولو ؤ هسفنب مقي مل اذا روذعم

 © فالتخا كلذ ىف ىل نيبي الو ، هيف هل رذع الو ، كلذ هيلع نا ، يعمف هلام نم

 هيف جرخي امم كلذ نا © يعمف كلم ريغ نم كلذ ىف نيعم ىلع ردقي ناك اذا اماو

 روضح نم ىمعألا رذعي مل هنا ةلي يبنلا نع تبث دقو { هيف زوبي وأ فالتخالا
 نوكي نا نكميو { اكلم هل دئاقلا نوكي نا يعم نكميو .3 ادئاق دجو اذا ةعامجلا

 ضرفلا ءادأ ىن هلذب الا هل ميقتسي الف لاملا امأف . لام نم ةرجأب وأ . ةليسو انيعم

 هيلع هل كلم ال نم هريغ لوئسم امأو { ىأرلا نم عامجالا ءاج كلذب ث مزاوللاو

 ىذلا هل موزللا دح ىف ناك اذا هلثم ىدنع اذهو ، افالتخا كلذ ىف نا ، يعمف

 لبق وأ ، تقولا ىف بلطيف © بلط هيلع ناك نا : تلقو { هنع فلختلا هعسي ال
 عيمجل الثم 3 هب بطاخي ام تقو ىف & كلذ همزلي نا ىل نيبي الف 0 تقولا

 وجري وأ ملعي نمم لكلا نم بلطيف { هلبق وأ تقولا ىيف ناك نا : تلقو . تامزاللا

 هنلا لصي وأ ، ملعي نم دنع نم وه امناف ، كلذ تبث اذا هنا { ينمف هيطعي نأ
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 . كلذ ىل نيبي الف ى لهجلا وأ كلذ نم سايالا ف دح وه نم امأو ، وجري وأ

 عضوم هنم دعبأو { ديعلا ةالص هيف ىلصت ال دجسم هبرقب لجرو : ةلأسم
 ةالص وأ ةالصلا رئاسك هدحو دجسملا اذه ىف ىلصي نا هيلعو هلا : تلق . هيف ىلصي

 ردق اذا نونوكي ثيح سانلا عم جرخي نأ هيلع مأ ز ارس نسحي ناك نا { نيديعلا

 تناكو { هلبق نم لاو وأ دلبلا يف لدع ماما ناك اذا ليق دق هنا & يعمف ؟ كلذ ىلع

 مهماقم موقي نم وأ لدعلا لهأل { اهيف ةالصلا وأ ، لدعلا لهأ ىديأ ىيف ضرألا

 نم ناك اذا ، مامالا نوكي ثيح ةالصلا تناك ، لدعلا لهأ نم اهيف ةالصلاب

 ةالصلا ىلع عمجي ال نمم كلذ ريغ نم وأ 7 ةربابجلا نم ناك اذا امأو ، نيملسملا

 © هتالص يف صقني وأ دزي مل ام . مامالا عم اولص اوءاش نا رايخلا سانللف © هفلخ

 نابجلا نا : ليق دقو . مهدجسم ىف وأ . مهعضوم ىف يح لك ىلص اوءاش ناو

 رمأو نابجلا نم جرخ هنأل ى ةلي يبنلا نع هيف ةنسلا نأل { ديعلا ةالصل لضفأ

 ناك ، نابجلا نكما ناف © ةكمب الا راصمألا لهأ عمجأ كلذ ىلع نا : ليقو . كلذب

 رح وأ درب وأ ، رطم وأ ةيقت نم رذع مهل ناك ناو { ةكم ريغ ىيفدجسملا نم ىلا بحأ
 . ديعلا ةالصل نابجلا دعب نم ىلا بحا دجاسملاف { بابسألا نم ببس وأ

 نم الا ، نيديعلا ةالص ةكمب بجت ال اولاق { ةكمب ديعلا ةالص امأو : ةلأسم

 رامجلا يمر نم مهيلع امي مويلا كلذ نولغتشم سانلا نأل ، نيتعكر ىلصي نأ دارأ

 . ملعأ هللاو ، ىنم ىلا عوجرلاو ةرايزلاو قلحلاو حيذلاو
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 لاوش رهش موقلا ىلع ىمغ اذا ديعلا تقو ف

 دجسم ىف حبصلا ىلصي رمع نبا ناك : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو

 ىف نوسلجي هونبو جيرج نب عفار ناكو ، ىلصملا ىلا وه ايك ودغي مث . ةيتَيهللا لوسر

 رطفلا يف ىلصملا ىلا نوبهذي مث ، نيتعكر اولص سمشلا تعلط اذاف ، دجسملا
 ةنسلا تضم : سنأ نب كلام لاقو . راهنلا ل وأ ديع ناك دهاجم لاقو & ىحضألاو

 لاقو . ةالصلا تلح دقو . ةالصمب غلبي ام ردق هلزنم نم مامالا جرخي نا

 كلذ نع رطفلا ىلا ودغلا رخؤيو ، ىحضالا يف سمشلا زربت نيح ىفاوي ، يعفاشلا
 ىلصملا ىلا سانلا ودغي نأ ةنسلا : ركب وبأ لاق كلام لوقك : ركب وبأ لاقو 0 اليلق
 . ىحضألاو رطفلا ىف

 ىلا ةعراسملا نا { انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ش يعم : ديعس وبأ لاق

 هريغ وأ ماما نم اوركب و سانلا ادغ ايلكو ، هيلعظفاحو قبس نم لك لضفأ لضفلا
 نم لضفأ ، ءيش عييضت كلذ ىف عقي مل ام ، لضفأ كلذ ناك & تاينلا قدصب
 ىتح ءيش عقي الو { زوجت الاهنا قافتالا ىنعم جرخيف { نيديعلا ةالص امأو . كلذ

 اهتقو لوأ وهف { اهقراش سمشلا عولط ىوتسا ناف ، سمشلا عولط ىوتسي
 © هيلع سانلا عاتجا ىجري ىنعمب راظتنالا يأرلا بجوي مل ام & لضفأ اهليجعتو

 تلاز اذاف ، فيص وأ ءاتش ىف سمشلا لاوز نيديعلا ةالص تقو ءاضقلا تقو رخاو

 . ةعامجلا نيديعلا ةالص تقو ىضقنا دقف & سمشلا
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 عولط دعب ل وألا راهنلا عبر ف ديعلا ةالص ىلصت نأ بحتسيو : ةلأسم

 عبرلا يف اهلضفأ ناف { راهنلا عبر دعب اهرخؤي الو ، اهعولط ىوتسيو ، سمشلا
 . سأب الف } راهنلا فصتني مل ام اهرخا ناو © هللا ءاش نا راهنلا نم ل وألا

 تلاز ىتح ديعلا ةالص نع لغش وأ رذع ضرع اذا ليق دقو : ةلأسم

 . رهظلا تقو ءاضقنا دعب ةعمج ال ايك ؤ سمشلا ل اوز دعب ةالص ال هنا . سمشلا

 موي ربخ حص اذا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو۔رفعج نبا عماج۔ نمو : ةلأسم
 لبق ربخلا ءاج ناو ، مهدغ نم ىحضلا ىلا زوربلا رخا سمشلا لاوز دعب ديعلا
 لوألا ل وقلاو © ىشعلاب ولو { ربخلا ءاج ىتم نوزربي : لاق نم لاقو { اوزرب كلذ

 : لاق نم لاق دقو ۔ باتكلا ريغ ۔ نمو ۔ ةخسن ۔۔ باتكلا ۔ نمو . ىلا بحأ

 لاق ىذلا : حبسملا نب دمحم لاق ، هريغ نمو ، سمشلا بغت ملام ، نوزربي

 هللا مرح ىذلا رطفلا موي هنأل © رصعلا اولصي مل ام 0 ىلا بحأ وهف 0 ليجعتلاب

 ۔ باتكلا ۔ نمو . ناضمر رهش هب ةخسن ۔ هيف متخو ، هرطف لحأو 3 همايص

 زوربلا نيبو مهنيب لوحي ءيش وأ رطم نوكي نأ الا 5 نابجلا ىلا مهزورب نوكيو

 . هريغ وأ دجسم نم مهل نكمأ ثيح اولص

 رطفلا موي ديعلا ةالص ريخأت بحتسيو ۔ نسحلا ىبأ عماج ۔ نمو : ةلاسم

 يحاضألا نم هيف ال ، ىحضألا موي اهليجعت بحتسيو ث رطفلا ةقدصل اراظتنا

 ريخات اذه ىلع بجواف . اهنم لك ؤيل 5 اهب قدصتلاو بيغرتلاو لكالاو 3 اهدعب
 نأ بحأ الو ، جورخلا لبق لكأي ناو ث ةرطفلا جارخاب سانلا لاغتشال رطفلا راظتنا

 « رحتناو كبرل لصف : لاقف كلذ نيب عمج دق هللا نأل ، رحنيو ىلصي ىتح لكأي

 معطلاو لكألا بحاف «اومعطأو اهنم اولكف اهبونجتبوو اذاف : لاق مث
 . كلذ دعب

 نوزربي : موق لاقف . لاوزلا دعب الإ ، ديعلا ربخ حصي مل ناف : ةلأسم
 ىف ليق دقو ۔ باتكلا ۔ نمو . دغلا ىلا كلذ نورخؤي : نورخا لاقو . نولصيو

رمأ هنا . ةثتَت يبنلا نع ىور دقو . دغلا نم نوجرخي مهنا . مهيلع ىمغي ىذلا



 لشم يه ديعلا ةالص نأ قفاوي اذهو ؤ دغلا نم اوجرخي نأ راصنألا نم اسانا

 . ملع نيح تقولا يف هتاف ام لدبب ل وقي نم امأف كلذ اهتقو . ىحضلا

 ىرقلاو راصمألا ىف ةنس نيديعلا ةالص نأ نيملسملا ءاهقف عمجأو : ةلأسم

 تقولا يف سمشلا عولط دعب مامالا جرخي نأ ةنسلاو . كرتت نأ ىغبني ال ، ةعاجلاو

 مم ناك نا مهالصم وأ ، مهدجسم ىف سانلاب لصيف ث ةالصلا هيف زوجت ىذلا

 ةالص : رثؤملا وبأ لاق . نيملسملا لوق هلك اذه : رثؤملا وبأ لاق . دجسملا ىوس

 © لضفالا وه كلذف ، قرشملا نم سمشلا عفترت ىتح ىحضألاو رطفلا نيديعلا

 عبر ىلا سمشلا قورش دعب اهيف ركب ام نيديعلا ةالص لضفاف : لاق 5 هريغ نمو

 نأ بحن الو { رخأ دقف 7 راهنلا فصتني نا ىلا ىناثلا عبرلا يف رخأت نمو .راهنلا

 ىلا ةبطخلا لاطأو .ث راهنلا عبر ىف ةالصلا تناك ناو : لاق . راهنلا فصن ىدعتي

 . بيطخلا كلذ لعفي نأ يغبني ال نكلو اضقن مهيلع رأ مل 5 لاوزلا

 ماقف راهنلاب ربخلا هعم حص اذاف ©} رطفلا ةليل لالهلا هيلع ىمغ نمو : ةلأسم

 ةالص اولصو اورطفأ 5 ل وألا راهنلا فصن ىف كلذ ناك ناف { ةلداعلا ةنيبلا كلذب

 نورخؤيو نورطفي مهنا : لاق نم لاقف يناثلا راهنلا فصن يف اوناك ناو ث ديعلا

 لوالا لوقلاو ، رصعلا ىلا اهنولصي مهنا : لاق نم لاقو ث دغلا ىلا ديعلا ةالص

 . ملعأ هللاو انيلا بحأ

 . ملعأ هللاو ، لاوزلا دعب الا ، رطفلا مويب نوملعي ال موقلا ركذ : ةلأسم

 موي دهشت ةنيبلا ىن اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نمو : ةلأسم

 : ةفئاط تلاقف . سمألاب ى ؤر لالهلا نا ، لاوزلا دعب ناضمر رهش نم نيثالث

 يمناشلا لوق اذه 3 دغلا نم الو ، مهموي اولصي نا مهيلع سيل ۔ هلعل - تسيل

 . دغلا نم ديعلا ىلا نوجرخي نورخآ لاقو } سنأ نبا كلام لاق هبو ث روث يبأو

 لوقن هبو . ةيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأو ىروثلاو يعازوألا لوق اذه
 اودغي نأ اوحبصأ اذاف ، اورطفي نأ مهرمأ هنا . ةلي يبنلا نع هانيور ثيدحي

 . مهالصم ىلا

- ١١٣



 مهغلب ام ىتم هنا انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 لاوز دعب ناك ولو اوجرخ ى ةالصلا هيف زوجت ام تقو ىف مهعم حصو كلذ

 دعب ولو نوجرخي ليق هنا يعمو { دغلا ىلا اورظتنا رصعلا دعب مهغلب ناو . سمشلا

 { سمشلا لاوز دعب نوجرخي ال ليقو ، ليللا ىف ولو نوجرخي مهنا ليقو ، رصعلا
 مل ولو ، ةالص ال هنا انباحصأ ل وق يف صوصنم هنا ملعأ الو 3 دغلا ىلا نورظتنيو

 هنا ، ةنسلا توبثل ل وقلا نم كلذ ينبجعي هنكلو { لاوزلا دعب نم الا { ربخلا مهتأي

 مويلا كلذ ةالصلا كرت نم هناو { ديعلا موي نم سمشلا لاوز لبق ديعلا ةالص تقو

 كلذ دعب ةالص الف . سمشلا لوزت ىتح رذع ريغ وأ ث رذعل ملعلا دعب نم
 . ديعلا ةالص نم ةعاجلل

 ليجعت بحتسيو ۔ دمحم يبأ عماج نمو ۔ باتكلا ۔ { ريغ نمو : ةلأسم

 رطفلا ةالص ريخات بحتسيو ث مهاياحض ىلا هيف سانلا عجري ال ىحضالا ةالص

 اهليجعتب رومأملا سفنألا ةاكزو . هيف ةقدصلا نم مهلغشي امل سانلا راظتناو

 . ةالصلا لبف

 ؟لاوزلا دعب الا ديعلا ربخ حصي مل ناو ۔ نسحلا يبا عماج ۔ نمو : ةلأسم

 ۔ باتكلا ۔ نمو . دغلا ىلا نورخؤي : نورخآ لاقو نولصيو ، نوزربي موق لاقف

 يبنلا نع ىور دقو ث دغلا نم نوجرخي مهنا { مهيلع ىمغي نيذلا يف ليق دقو

 يه ديعلا ةالص نأ قفاوي اذهو ، دغلا نم اوجرخي نأ راصنألا نم اسانا رمأ هنأ : يي

 . ملع نيح تقولا ىف هتاف ام لدبب لوقي نم امأف كلذ اهتقو ، ىحضلا لثم

 نوجرخي ال : لاق نم لاقف لاوزلا دعب الا ، ديعلا ربخ حصي مل ناو : ةلأسم

 اولصي مل ام نوجرخي : لاق نم لاقو . نوجرخيو دغلا ىلا نورظتنيو لاوزلا دعب
 نم لاقو . سمشلا بغت مل ام نوجرخي : لاق نم لاقو : لاق نم لاقو © رصعلا
 تلاز ىتح ، لغش وأ رذع ضرع اذا : لاق نم لاقو . ليللا ىف ولو نوجرخي : لاق

 . رهظلا ءاضقنا دعب ةعمج ال اك ، سمشلا لاوز دعب ةالص ال هنا آ سمشلا

 يبأ خيشلا طخب هتدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ۔ ريغ نمو : ةلأسم

۔ ١١٤ _



 لاوزلا لبق رطفلا لالهلا اوأر موق نعو ث نايلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع

 ؟ كلذ محل له : تلق دغلا ىلا ةالصلا اورخاف & كلذ حص وأ 0 هدعب وأ

 ىف هوري ىتح كلذ ىدنع بجوي الف { راهنلا ىف لالهلل مهتي ؤر اماف ؟ مهيلع وأ
 نم لاوزلا تقو لبق حص نا امأو & كلذ نم ةنسلا هبجوت ام ىلع لالهلا ةي ؤر تقو

 { دغلا ىلا كلذ ريخاتب لاق ادحأ نأ ملعأ ملو ث ةليللا كلت لاله ناك دق هنا 3 دغلا

 كلذ اوكرتي نأ الا } مهنيد ىف كلذ ىف مهيلع سلب ال نأ اوجراف ، كلذ اورخا ناف

 نولصي : ليقف . كلذ ىف فلتخا دقف ، لاوزلا دعب حص نا امأو 5 ةنسلل افالخ

 : ليقو . لاوزلا دعب ناك اذا . كلذ نورخ ؤي ليقو ، رصعلا دعب كلذ نكي مل ام

 يف كلذك ناك ناف & رحنلا كلذك ناك ول : تلقو © رصعلا دعب ولو نولصي

 لبق كلذ مهموي ىف اولص ول : تلقو . كل تفصو ام لثم ىدنع وهف 0 رحنلا
 ناف ؟ مهتالص متت له { لالهلا اوأر وأ حص مث { ريثكب وأ ، ليلقب هدعب وأ لاوزلا

 مهنم افالخ كلذ اولعف ناف } كلذ زاج حص مث ؟ طايتحالا ىلع ةحصلا لبق اولص

 نا : تلقو . مهيلع لدب يل نيبي الو © مثالا مهيلع فاخأو . اورصق دقف ةنسلل

 دعب اهوكرت ناف © لاوزلا لبق اهتقو نال ، كلذ زاج اهتقو ىف اهولص اذاف ؟ مهتالص

 دق هنا يعم ىذلاف 5 اهتقو يضقني ىتح ةالصلا هيف وه ىذلا مويلا ىف كلذب ملعلا

 بجوي نم بهذم ىف كلذ مهل نا قحلي هلعلو { ةعامج كلذ دعب مه ةالص ال : ليق

 . كلذ لدب

_ ١١٥ _





 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ديعلل ةماقالاو ناذألا كرت ىف

 نيديعلا ىلص ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك ۔ نمو

 موي الو رطفلا موي نذؤي نكي مل : سابع نباو رباج لاقو . ةماقا الو ناذأ ريغب

 سنأ نب كلامو يراصنالا ديعس نب ىيحيو ةبعش نب ةريغملا لوق وهو ، ىحضالا
 يمناشلا ناكو ، ىأرلا باحصأو روث يبأو يعفاشلاو رباج نباو يعازواألاو

 ٨ ماقأو نذأ : لاق هنأ ريبزلا نبا نع انيور دقو ، ةعماج ةالصلا دايعألا ىف : لوقي

 ناذأ الب ىلصي : ركب وبأ لاقو .ث دايز دايعألا ىف نذأ نم ل وأ : نيصح لاقو

 . . ةماقا الو

 ىنعمب انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا { يعم ۔ هللا همحر ۔ : ديعس وبأ لاق

 نأ ، ربخلا ءاج كلذبو ث ةماقا الو ناذأ نيديعلا ةالص ىف بجي ال هنا © قافتالا

 ريغ نم ناذالاب رمأ وأ مامالا نذأ ناو { ةماقا الو ناذأ ريغب ىلصو .3 هلعف ةي يبنلا

 ركذي نأ دارأ هنا الا ، هوجولا نم هجول وأ ، اهركذي ىنعمل ةعدب تابثا الو ةفلاخم

 لاق دقو . هللا ركذو ، ةنسلا ىلع ثح هنأل } انسح ىدنع كلذ ناك ث سانلا

 © ضرف عضوم انه اه سيلو 5 رمقلاو سمشلا فوسكل ةالصلل ناذألا : انباحصأ
 ةالص نم عمجاب فوسكلا ةالص سيلو ، مهريكذتو سانلا عاجا عضوم وه اماو

 ةالصل نذؤي الو ءايضلا باتك ۔ نمو 3 هريغ نمو . بجوأ الو 0 نيديعلا
 { ةعماج ةالصلا اهل ىداني ماقي الو اهل نذؤي ال ةالص لكو . ايهه ماقي الو ث نيديعلا

- ١١٧ _



 . ةلي هللا ل وسر دهع ىلع ىداني ناك اذكه اهريغ وأ . ءاقستسا وأ ناك افوسك

 . ةماقا الو ناذأ رحنلاو رطفلا ةالصل سيلو۔رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . ةيواعم رحنلاو رطفلا موي ناذألا ثدحأ نم ل وأ : ليقو

_ ١١٨



 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ودفلا لبق رطفلا موي لكال ١

 ناك هنا : ةليي يبنلا نع انيور : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو

 لق : كلام نب سنأ لاقو . عجري ىتح رحنلا مويو ، معطي ىتح رطفلا موي جرخي ال
 لقأ وأ اعبس وأ اسمخ وأ اثالث ، تارمت لكأي ىتح رطفلا موي ةي للا لوسر جرخ ام

 دوعسم نبا نع انيورو ث ودغي ىتح رطفلا موي لكأي ال رمع نبا ناكو . ارتو رثكأ وأ
 هيلع ىذلاو : ركب وبأ لاق . متئش نا رطفلا موي اوجرخت نأ لبق اولكأت ال : لاق هنا
 يبأ نب ىلع نع انيورو . ودغلا لبق © رطفلا موي لكألا بابحتسا ملعلا لهأ رثكأ
 3 هيلع ثحي سابع نبا ناكو . جرخت نأ لبق لكأت نأ ةنسلا نم : لاق هنأ بلاط

 . دهاجمو سوواطو حابر يبأ نب ءاطعو نيريس نباو بيسملا نب ديعس ل وق وهو

 يعفاشلاو سنأ نب كلامو لقعم نب هللا دبعو ريبزلا نب ةورعو يبعشلاو دانزلا وبأو
 . لكأي مل ءاش نإو ، لكأ ءاش نإ : ميهاربا لاقو } قحساو . لبنح نب دمحأو

 موي لكالل بابحتسالا انباحصأ لوق ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ملعأ الف ، رحنلا موي امأو © ابجاو كلذ ملعأ الو ء ىلصملا ىلا جورخلا لبق ى رطفلا

 موي ةنسلاو ، ىدنع كلذ ىف قرفلا ىنعمو . رطفلا مويك هيف كلذ نوبحتسي مجغأ
 ، قفرلا اهيلع لخدي نأ ىرحأو ىلوأ سفنلاف { ءارققلا ىلع ةقدصلا لذب رطفلا

 7 هبلط هلغشي امم كلذ نكي ملو 5 ةنسلا عابتا ةينلا ىنعم ىلع ناك اذإ ىدنع كلذو
 تناك ديعلا ةالص نع هقوع وأ كلذ هلغشأ ولو ، هنم لضفأ وه ايع هب ماتهالاو

. ١١٩١



 . ىلوأ ىدنع ةالصلا

 . رطفلا ةليل ريبكتلا بحتسيو هللا همحر۔۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 اوحبصأ اذإف «مكاده ام ىلع هللا او ربكتلو ةدعلا اولمكتلو : ىلاعت هللا لوقل

 ةادغ معطي نأ رمأ { ةلي يبنلا نأ ىور كلذكو . ىلصملا ىلإ جورخلا لبق اومعطأ

 نم عجري نأ ىلإ ، ىحضألا ةادغ لكألا رخؤيو } ىلصملا ىلإ اودغي نأ لبق رطفلا
 كرابت هللا ل وقل ٥٨ رحني نأ لإ اضيأ لكألا ريخأت نوكي نأ ينبجعيو . ةالصلا

 قرفي نأ بحأ الف . رحنلاو ةالصلا نيب عمجي « رحناو كبرل لصن : لاعتو

 . اذه وحن نم نوكي ال اممو ، لكأب امهنيب

 ىلصي ىتح ، رحنلا موي لكأي نأ بحأ الو نسحلا يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 اذإف» : لاق مث يرحناو كبرل لصف : لاقف كلذ نيب عمج دق هللا نأل رحنيو

 . كلذ دعب معطلاو لكألا بحاف «اومعطأو اهنم اولكف اهبونجتبجي

 ىلإ جرخي نأ لبق ائيش لكأي نأ بحتسيو ۔ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 . رطفلا موي ىلصملا

 ىلإ ودغلا لبق لكالا رطفلا موي ف بحتسيو۔ دمحم يبأ عماج ۔نمو : ةلأسم

 . ةا هللا لوسرب ءادتقا ةالصلا لعب رحنلا موي لكالا ريخأتو © ةالصلا

 ناضمر رهش نم رطفلا موي ملسملل بحتسيو اضيأ هعماج نمو : ةلأسم

 ىور امل ةنێلتت هللا لوسرب ءادتقا ى ىلصلملا ىلا ودغي نأ لبق ئ ماعطلا نم ائيش لكأي نأ

 ىلصملا ىلإ ودغي نأ لبق لكأي ةي هئلا ل وسر ناك : لاق هنأ كلام نب سنأ قيرط نم
 . تاوسح ءاملا نم وسحت نكي مل ن إف ] تارمتف نكمي مل ن إف . تابطر

 ىلإ ودلا لبق لكألا رطفلا موي بحتسيو ۔ اضيأ هعماج _ نمو : ةلأسم

 . :الت هللا لوسرب ءادتقا ةالصلا دعب لإ رحنلا موي لكألا ريخأتو . ىلصلملا

ا ٠ ٢ ١ «



 نوثالثلاو سماخ ١ بابل ١

 ديعلا هنم ىتؤي ىذلا ناكملا ركذ ى

 هنم ىتؤي ىذلا ناكملا ى اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو

 لاقو ديعلاو ةعمجلا هيلعف {} هلهأ ىلإ ليللا هاوأ نم : يعازوألا لاقف . ديعلا

 3 ةعمجلا ةلزنم ايهب لوزنلا ىف ايهو 0 دانزلا وبأ لاقو . خسرفلا نوري اوناك : ةعيبر

 . دعس نب ثيللاو كلام نب سنأ لاق هبو

 نم ىتؤي نأ كلذ بوجو ىف ادح انباحصأ ل وق ىف ملعأ الو : ديعس وبأ لاق

 ىلصملا ةالص ىلإ دلبلا لهأ ىلع نإ : مهلوق ىنعم ىف جرخي هنأ الإ ديعب الو ، بيرق
 لهأ ىلع بجي هنإ { مهلوق نم ملعأ الو 9 ديعلا ةالصل ةنسلا ةماقإو { مهعضوم يف

 نم اومدع اذإ 5 ديعلا ةالص بلطل رخآ دلب ىلإ اوجرخي نأ ةالصلا اومدع اذإ دلبلا

 ىف صخر دق هنأ الإ 5 مهعضاوم ىفاهولص اهيلع اوردق اذإو ، رذع لاحل مهعضوم

 لوح يتلا ىفاسملاو رفسلاو ىداوبلا لثم ىف اهيلع ردق ولو ز ديعلا ةالص كرت

 ىرقلا لهأ اهب ماق اذإ ، مهيلع ةالصلا نأل ؛ ديعلا ةالصب نوموقي نيذلا { راصمألا

 لهأ ىلع بجت اهنإ ، ديعلا ةالص ىف مهلوق رثكأو ، اضيأ ديعس يبأ نعو ث راصمألاو
 برق نوكت يتلا ىفاسملا لثم ىف الإ راصمألا نم نكي ملو ، نيرضاحملا نادلبلا
 هنا ، كلذ ىف مهف صخر نم صخر دق هنا ؛ يعمف { راصمألاو ةعماجلا ىرقلا

 ۔ فارشالا باتك نمو . ةعماجلا راصمألاو ىرقلا لهأ كلذب ماق اذإ مهيلع ديع ال

 لاقو { عماج رصم ىفالإ قيرشت الو ةعمج ال : لاق هنأ بلاط يبأ نب ىلع نع انيور

- ١٢١١



 بجت امتإ : ىأرلا باحصأ لاقو ، رطفلاو ىحضألا ةالص رفاسملا ىلع : ىرهزلا

. نئادملاو راصمألا لمهأ ىلع



 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 دايعألا ىلإ ءاسنلا جورخ يف

 نأ ةلي هللا لوسر انرمأ : ةيطع مأ تلاق : ركب وبأ لاق فارشالا باتك نم

 ضيحلا اماف ‘ ضيحلاو رودخلا تاوذو يناوغلا ، رحنلا مويو رطفلا موي نجرخن

 نب يلعو ركب يبأ نع انيور دقو ، نيملسملا ةوعد ندهشيو ىلصملا نلزتعيف

 نبا ناكو 5 ديعلا ىلا نجرخي نأ قاطن تاذ لك ىلع اوذخ : الاق ايهنأ { بلاط يبأ

 ىمحيو يعخنلا ميهاربا كلذ هركو ، نيديعلا ىف هلهأ نم عاطتسا نم جرخي رمع

 باحصأ لاقو { اندنع نيديعلا يف ةباشلا ةأرملا جورخ فرعن ال : الاق يراصنألا

 . ةريبكلا زوجعلل صخري : ىأرلا

 قافتالا ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق ىف جرخي ۔ هللا هيضر ديعس وبأ لاق

 ىف كلذ نإو ، بيث وأ ركب نم © نيديعلا ةالصل نجرخي نأ 0 ءاسنلا نم رمالل

 & بابحتسا كلذ نإ : لوقلا ضعب ىفو & لاجرلل كلذ موزلك مزال ل وقلا ضعب

 يف ىنعملا ناك نإو © ىدنع ةعامجلاو ةعمجلا لاوز عضومل كلذ لعلو 0 مزالي سيلو
 نيب امل ، ةلي يبنلا نإ : ليق دقف ، ضئارفلا ةالص ىف ىنعملا ريغ نيديعلا ةالص

 ٠ نايبصلاو ديبعلاو ءاسنلا اوجرخي و © نابجلا ىلإ اوجرخي نأ مهرمأ نيديعلا ةالص
 كلذ هرك انباحصأ نم ادحأ ملعأ الف { ابيث وأ تناك اركب ءاسنلا جورخ ةيهارك امأو

 اذإ ليق دق هنا ؛ يعمف ءاسفنلاو ضئاحلا امأو { اهريغل الو ةالصلل نجرخأو نهل

فلخ نانوكيو ز نيديعلا ةالصل جورخلا ايف بحتسا { ايهنع اكسمتسم مدلا ناك



 لهأ نم ادحأ نامدقتي الو { ركذلاو ءاعدلا ناعمسيو ربخلا نادهشي ثيح سانلا
 نم هتدجو ام اذه ، باوصلل قفوملا هللاو { هتالص هيلع نادسفي ثيح ةالصلا

 . قيفوتلا هللابو ، نيديعلا ةالص ىف لوقلا

 هللادبع ىبأ خيشلا طخب هتدجو امم ۔ هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 . ديعلا ىلإ ءاسنلا جورخ ىف نايلس نب ميهاربإ نب دمحم

 ةالص زوربل ةيهاركلا اهجوز نم تملع وأ تفاخ اذإ ةأرملا نعو : ةلأسم

 كلذ نأ ؛ يعمف ؟ ارذع كلذ نوكي له : تلق . رمت نأ اهيلع مرح وأ { نيديعلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهل رذع

 ةالص ىلإ جورخ اهيلعو اهل له : تلق ءاسفنلاو ضئاحلا نعو : ةلأسم

 عضومل هللا ناديري كلذ اتلعف نإو ، يعم ايف اهيلع كلذ سيلف اهيلع اماف ؟ ديعلا
 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . كلذ لاق دق اضعب نأ بسحف 0 ركذلا

_ ١٢٤



 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 نيديعلا ةالصريبكت ةفص يف

 عم « نيديعلا ةالص ريبكت ىف سانلا فلتخاو ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو

 ١ عستو عبس ءىزجي امهيف ريبكتلا نا ؛ سابع نبا لوقو . ناتعكر اهنا مهقافتا

 . ةنس لكو ، ةرشع ثالثو ث ةريبكت ةرشع ىدحإو

 ةالص مالسالا ننس نمو رفعج نب دمحم رباج يبأ عماج نمو : ةلأسم

 8 عستو تاريبكت عبس ةزئاج اهلك ةعبرأ هوجو يهو ث ناتعكر رحنلاو رطفلا

 © اسمخ مارحالا ةريبكت دعب ربك ةرشع ثالث ربك نمف 3 ةرشع ثالثو ةرشع ىدحإو

 ١ دجسو عكر مث ، تاريبكت سمخ ةءارقلا دعب ربك مث ةروسو باتكلا ةحتاف ارق مث

 مث تاريبكت سمخ ةءارقلا دعب ربك مث. ةروبسو باتكلا ةحتاف ةيناثلا ةعكرلا ىف أرق مث
 ىضقو © ةريبكتب ادجاس رخ مث ث اثالث ربك عوكرلا نم هسأر عفر اذ ف ، ةريبكتب عكر

 . اتس مارحالا ةريبكت دعب ربك ءاش نإو : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . هتالص

 . ائيش عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ربكي ملو 3 اعبس هتءارق دعب ةيناثلا ةعكرلا ىف ربكو

 ةعكرلا ىف وأ © نامث ةءارقلا دعب ىلوألا ةعكرلا ىف ربك نإو : هريغ لاق . ةنسلا هذهو

 © ةرشع ىدحإ ربكي نأ ىلع ىلص نإف ۔ باتكلا _ نمو . كلذ زاج ث اسمخ ةريخالا
 ربك { ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا نم غرف اذإف 5 اتس مارحالا ةريبكت دعب ربكي هن إف

 اذإف ، ىلصو أرق مث { اعبرأ مارحالا ةريبكت دعب ربك اعست ربكي نأ دارأ نإو ث اسمخ

نإ ۔ باتكلا _ نمو . هتالص متأو اسمخ ربك { ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا نم غرف



 نأ دعب ةيناثلا ةعكرلا يفو { اتس مارحالا ةريبكت دعب ىلوألا ةعكرلا ىف ربكف تئش
 نمو ؛ هريغ نمو . هيلع عمتجملا لوقلا وه اذهو ، تاريبكت ثالث :ءارقلا ىضقت

 نم غرف اذ ف ، ىلصو أرق مث 0 اعبرأ مارحالا ةريبكت دعب ربك اعبس ربكي نأ دارأ

 دعب ةريبكت ةالصلا هذه ىف سيلو . هتالص متأو { اثالث ربك ةعكر رخآ يف ةءارقلا

 ريبكت ديعلا ةالصل ريبكتلا عيمج ىفو { ةريبكت ةرشع ثالث ربك نم الإ ، عوكرلا

 هجوب نيديعلا ةالص ريبكت ىف كلام يبأ نع ليقو : هربغ لاق . رتو ةريخألا ةعكرلا

 عبسو ، ىلوألا ةعكرلا يفمارحالا ةريبكت دعب عبس . ةريبكت ةرشع عبس وهو ، سماخ

 عبس كلذف { ةيناثلا ةعكرلا نم عوكرلا دعب ثالثو ث ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا دعب

 . ملعأ هللاو { ةريبكت ةرشع

 ىف أرقي ناك ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو
 . «ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو .« ىلعألا كبر مسا حبس » ةعمجلا مويو نيديعلا

 ى ري يعفاشلا ناكو 0 روث وبأو ۔ هنع هللا ىضر ۔ باطخلا نب رمع ثيدحلا اذهب لاقو

 مسلا حبس :أرقي نيريس نبا ناكو (تبرتقا) و . (ق) ب ىحضألاو رطفلا ىن أرقي نأ
 نم ةروسو ، نارقلا ماب أرقي ناك هنأ دوعسم نبا نع انيورو «ىلعألا كبر
 . ىلوأ لوألاو ةيا أرق ام هئزجي : ركب وبأ لاق . لصفملا

 ةحتاف أرق اذإ هنا © انباحصأ لوق يف يعم جرخي : ۔ هللا هيضر ديعس وبأ لاق

 مسا حبس » : لوألا ىف نوأرقي ام رثكأو { هنع أزجأ لصفملا نم رسيت امو & باتكلا

 سمشلاو » اندجو ام ىلع كلذ رثكأو { اهنم ةروسب ةرخآلا يفو 4ىلعألا كبر
 . زئاج كلذ لكو 4ىحضلاو اهاحضو

 : لاق نم لاق ةريبكت ةرشع ثالث ربكي نأ دارأ نم : ديعلا ةالص ىف ةلأسم

 نإو © ةينايث : لاق نم لاقو 3 اتس : لاق نم لاقو . اسمخ مارحالا ةريبكت دعب ربكي

 © اذه ريغ اهيف ليق هنأ ملعأ الو { اتس مارحالا ةريبكت دعب ربك ةرشع ىدحإ دارأ

 رثكأ وهو ، اتس ليقو { اعبرأ مارحالا ةريبكت دعب ربك اعست ربكي نأ دارأ اذإو

ملعأ الو ، اعبرأ مارحالا ةريبكت دعب ربك اعبس ربكي نأ دارأ ناو . لوقلا



 . اذه ريغ اهيف

 ةمألا تلقن اذكه . ناتعكر ديعلا ةالصو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ريبكتلاب ةالصلا حتفت . ةبطخلا لبق ةماقإ الو ناذأ ريغب © العفو الوق ةي يبنلا نع

 كدمحبو مهللا كناحبس : لوقي مث ةلبقلا لابقتساو . ةينلا داقتعا دعب هجوي

 كبر دمحب حبسن : ىلاعت هللا لاق . كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابتو

 يذلل يه جو تهجو : لوقي ميهاربا هيجوت هيجوتلا اذه ىلا مضيو «موةت نيح
 دقو . مارحالا ةريبكت ربكي مث نيكرمثملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاومسلا رطف
 { ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحا وأ اعست وأ اعبس مارحالا لعب ديعلا ةريبكت نإ : ليق

 ذاعتسا مث © اسمخ 1 ارحالا ةريبكت دعب ربك ةرشع ثالث ربك اذإف . ةنس كلذ لكو

 مث أرقي مث ، ريبكتلاب رهجي ، ةروسو باتكلا ةحتاف أرقي مث. ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 . كلذك أرق هنا ؛ ةلي يبنلا نع كلذ ىور دقو { أرقيف موقي مث دجسيو ث عكري
 . ةيناثلا ف ىلصملا أرقيو © ربك مث ] ةءارقلا حتمتس ةتسا ةيناثلا ف أرقف ماق هنأ ىور دقو

 هللا عمس : لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذإف عكر مث © اسمخ ربك ةءارقلا نم غرف اذ إف

 لاق نمل اذهو © هتالص متأو ‘ ةريبكتب لجسي مث ائالث ربك © دمحلا كل انبر هدمح نمل

 دعب ربك 0 ةريبكت ةرشع ىدحإ دارأ اذإو {، انباحصأ ل وق ىف ةريبكت ةرشع ثالثب

 ىضقو © اسمخ ربك ةءارقلا نم غرف اذإف . أرقف م اقو . دجسو أرقو م ارحالا ةريبكت

 © دجسو أرقو ٠ اعب رأ م ارحالا ةريبكت لعب ربك © اعست ربكي نأ دارأ ن إو . هتالص

 دعب ربك 0 اعبس ربكي نأ دارأ نإو . هتالص متأو © اسمخ ربك ى ةءارقلا نم غرف اذإف

 متأ مث . اٹالٹ ربك مث ماق © دجسو ةءارقلا نم غ رف اذ ف ى اعبرأ م ارحالا ةريبكت

 سانلا فلتخا دقو { نيديعلا ةالص ف زئاج ريبكتلا ف اهلك هوجولا هذهو . هتالص

 . ةنس هلك نإ : ليق دقو . كلذ ىف

 دعب ةالصلا ى هب حتفتسي ايف : ركب وبأ لاق فارشالا باتك نمو : ةلأسم

 ىعازوألا لوق يفف © كلذ هبشأ امو ، كدمحبو مهللا كناحبس : هلوق لثم ريبكتلا

مث . ةالصلا ف هلل ربكي : يعفاشلا لاق تاريبكتلا عبسلا نم غرف اذإ : لوقي



 . اعبس ربكي مث ، يهجو تهجو : لوقيف حتفتسي
 لوق نم قافتالا ينعم ىف جرخي هنا ؛ يعم : ۔ هللا هيضر ۔ ديعس وبأ لاق

 عيج ىف كلذكو . مارحالا ةريبكت لبق ديعلا ةالصل هيجوتلا نإ : انباحصأ

 ةالص ىف : لاق نم لاقف . مهلوق نم اهيف فلتخيف ةذاعتسالا امأو { تاولصلا

 : لاق نم لاقو . أرقي مش ةالصلل ربكيو { مارحالا ةريبكت دعب ذيعتسي هنا ٤ ديعلا

 عماج نمو ؛ هريغ نمو . أرقي مث © ةالصلا ريبكتو { مارحإلا ةريبكت دعب ذيعتسي

 . ل وألا ريبكتلا دعب ذيعتسيو ۔ رفعج نبا

 هنأ بلاط يبأ نب ىلع نع انيور : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك نمو

 نب ءاطع ناكو ، كتوص عفرت الو ، كيلي نم عمساف نيديعلا يف تأرق اذإ : لاق
 هبو © ةءارقلاب رهجلا نوري ملعلا لمأ رثكأو ، يعفاشلاو سنأ نب كلامو حابر يبأ

 رهجي ناك هنا 3 ةلي هللا لوسر ةءارق اهراتخا نم . ةءارقلا هذه ىف نال لوقن

 . ةءارقلا هذهب

 قافتالا ىنعم انباحصأ لوق ىف جرخي هنأ ؛ يعم ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق

 هنا ؛ يعمو . تاولصلا ىف رهجلا رئاسك { نيديعلا ةالص ىف ةءارقلا ىف رهجلا توبثب

 ةالص ىف ةءارقلاب رهجو ، كلذ لعف هنأ : ةلي يبنلا نع ىو رملا رثألا ءاج كلذك

 ام تبثي مل نإو ث افالتخا نيديعلا ةالص ى ةءارقلاب رهجلا يف ملعأ الو } نيديعلا

. كلذ نم لقأب سيلف ، سانلا ةعسل تاولصلا ىف تبثي امم رثكأب رهجلا نم اهيف



 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 كلذ نم بحتسي امو سابللاو ديعلا ىلا سانلا جورخ ىف

 مسا ركذو ىكزت نم حلفأ د ة : هركذ لج هللا لاق ۔ دمحم يبأ عماج نمو

 ‘ ملعأ هللاو ، ديعلا ةالصو ث رطفلا ةقدص ىف تلزن اهنا : ليق . «ىلصف هبر

 رمأ ىتح اه رمأو . اهيلع ضرحو ديعلا ىلص : ةلي يبنل ا نأ ةرتاوتم ةياو رل او

 بجوي ديكأتلا اذه ناكل . ضرفب تسيل اهنا عامجالا الولو . اهيلا ءاسنلا جورخب

 ف جرخت نأ ةنم هللا لوسر انرمأ : تلاق نيح ةيطع مأ ةياور نأ ىرت الأ ؤ اهضرف

 © نيملسملا ىلصم نلزتعي نأ ضيحلا رمأو { رودخلا تاوذو يناوغلا © نيديعلا

 لسغ لفنلا ننس نمو 0 ةعايجلا نم اهل لضفأ نيديعلا ريغ ىف اهتيب ىف ةأرملا ةالصو
 . نسحلا سبللاو بيطتلاو كاوسلاو ندبلا

 ديبعلاو ءاسنلارضحت نأ ديعلا موي بحتسيو ۔ ءايضلا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 لاق . هريغ نمو . مهتعامج رثكتو هل نوملسملا دشحي نأو ، ل اجرل او نايبصلاو

 . ابكار عجري نأ ساب الف هتالص نم غرف اذاو باتكلا ۔ نمو . معن : رثؤملا وبأ

 ينلا نأ ىورو 0 ىلاعت هللا ءاش نا جرح كلذ ف هيلع نكي مل كابكار ديعلا ىتأ ناو

 سانلل بحنف 5 اهريغ قيرط نم عجريو 3 قيرط نم ايشام ديعلا ىلا جرخي ناك ةي
 . كلذ لعف

 ، نهل لضفأ هنأ الا ، نهيلع بجاوب نيديعلا ءاسنلا روضح سيلو : ةلأسم

& لضفأ اذهو ، رضي نأ ديبعلا نم هل نذا نم الا نورفاسملاو ديبعلا كلذكو



 . معن : رثؤملا وبأ لاق . نورفاسملا كلذكو

 . ل اجرلاو نايبصلاو ديبعلاو ءاسنلا رضحم نأ ديعلا موي بحتسيو : ةلأسم

 . معن : رثؤملا وبأ لاق . مهتعامج رثكيو هل نوملسملا دشحي نأو

 هل نذأي مل ناف ، نيديعلا ىلا بهذي نأ دارأ نا هالوم نذاتسي دبعلاو : ةلأسم

 . امثإ هيلع ىرأ الف بهذو

 مل ناف ، نيديعلا ىلا باهذلا يف ميتيلا ىصو نذاتسي ميتيلا دبعو : ةلاسم

 ميتيلل ناك ناو . هل نذأي نأ ىصولا ىلع سأب الف 3 اهب لغتشي ، ةعيض ميتيلل نكي

 . هل نذأي نا ىصولل بحأ اميف ، ةعيض

 . ةنيكسلا مهيلعو اوجرخ ٠ نيديعلا ةالص لا سانلا جرخ اذاو : ةلأسم

 © سأب ال لاق ؟ هلزنم هلظفحي ديعلا موي همداخ لجرلا فلخأ تلق : ةلأسم

 . اسأب هيلع رأ مل فلختنف ، هلزنم ىلع فاخ املسم نأ ولو

 باطخلا نب رمع نع انيور : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلاسم

 . ينمي نطق بوث ىف جورخ موي وأ رطف موي ىيف جرخ هنا

 وهو . ايشام ديعلا يتأت نأ ةنسلا نم ، بلاط يبأ نب ىلع لاقو : ةلاسم

 نايفس ىشملا بحتساو ، بوكرلا يعخنلا هركو ز زيزعلا دبع نب رمع بهذم
 كلذ دعب نمو ابيرق اناكم ىشمي نسحلا لاقو { لينح نب دمحأو { يعفاشلاو ىروثلا

 عضاوملا ىلا بوصأو نسحا ىشلل : ركب وبأ لاق ، بكري نأ هيلع سأب الف . هيلع
 . انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق . حابم بوكرلاو

 هسقن ىلع هل ىوقا ابكار جورحلا ناك نا ينبجعي هنا الا : ركب وبأ لاق

 بحأو اذهل نسحأ انه اه بوكرلا نوكي نأ ايشام كلذ ىلع ردقي ناك ولو ، طشنأو

 نسحأ كلذ ناك . ةيحلاو بوكرلا ق زعلا ناك اذا ناطلسلا جورخ كلذكو ئ ىلا

 نأ بحتسيو : ركب وبأ ل اقو - باتكلا ۔ نمو . ةعيضرلا هيف فاخ موي ف ناك اذا
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 هيلعو رجفلا ىلصي رمع نبا ناكو ، ةعمجلا موي سبلي ايك ، هبايث نم حلص ام سبلي
 ىف بيطلاو ةنيزلا نوبحتسي ملعلا لهأ تعمس : سنأ نب كلام لاقو ث ديعلا بايث

 . كلذ يعفاشلا بحتساو 0 ديع لك

 ذخأي نأ كلذ بابحتسا انباحصأ لوق ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 نسامل : ةي يبنلا نع ىوري كلذكو . ةعمسل الو ءايرل ال ، هللا قحل ايظعت سانلا

 ىف ايب هللا مكل ربأ دقف © ناديع ةيلهاجلا يف مكل ناك هنا لاقو ، نيديعلا ةالص مهف

 سبل ىلع جورخلا دنع كلذ عم مهثحو ث رحنلاو رطفلا ايهو ، نيديع مسالا
 . لوقلا ىنعمب اذه وحن ىلع بايثلا لضفأ نم مهنكمأ ام

 ةالص ىلص : ةي يبنلا نأ ةرتاوتم ةياورلاو ۔دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 اهنا عامجالا الولو { اهيلا ءاسنلا جورخب رمأ ىتح اهب رمأو اهيلع ضرحو ديعلا
 نيح ةيطع مأ ةياور نأ ىرت الا ، اهضرف بجوي ديكأتلا اذه ناكل ضرفب تسيل

 رمأو رودخلا تاوذ يناوغلا ، نيديعلا ىف جرخن نأ ةلي هللا لوسر انرمأ : تلاق

 ال لضفأ نيديعلا ريغ ىف اهتيب ىن ةأرملا ةالصو ث نيملسملا ىلصم نلزتعي نأ ضيحلا

 . ةعامجلا نم

 © نهل لضفأ هنأ الا ، نهيلع بجاوب نيديعلا ءاسنلا روضح سيلو : ةلأسم
 } لضفأ اذهو ، اورضحي نأ ديبعلا نم هل نذا نم الا ء نورفاسملاو ديبعلا كلذكو

 . معن : رثؤملا وبأ لاق . نورفاسملا كلذكو

 نيدت ال يهو 7 اهنم ءايحتسا نيديعلا ىلا ةأرملا جرخت مل اذاو : ةلأسم

 . اهتيالو كرتت مل تومت ىتح ٥ كلذب

 .بحأ امو { نيديعلا ىلا بهذت نأ تدارأ اذا اهجوز نذأتست ةأرملاو : ةلأسم

 اهاخا نذأتست ال ركبلاو { نيديعلا ىف نذأتست ركبلا كلذكو . اهكسمي نأ هل

 جوزلل الو ، اهمأ اضيأ نذأتست الو بأ اهل نكي مل نا نيديعلل اهيلو الو
 ناف ، بالاو جوزلا ةفلاخم اه بحأ الو 5 ديعلا ىلا جورخلا نع اهسبح بألل الو
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 مل امميأرب اتبهذف اهل نذأي ملف 5 امهتنذاتسا ناو ،ايهيلع ءيش الفات دعقو افلاخي مل

 . نيملا انوكي

 يف ةعامجلا نم اهل لضفأ اهتيب ىف ةأرملا ةالصو . دمحم وبأ لاق : ةلأسم

 . ديعلا ريغ

 نلعف ناف ، كلذ نمف بحأ الو ى ةفرع ىلا نبهذي نأ ءاسنلل سيلو : ةلأسم

 . نهيلع سأب الف نبهذو

 سأب الو © ديعلا ةالصل نجرخي ءاسنلاو ۔ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 . مهتالص لاحل سانلا فلخ نوكتو ، ضئاحلا جورخب

 ؟ ديعلا موي جورخل ا نع نفلختي نأ نه لهو ‘ رودخل ا تاوذ نعو : ةلأسم

 ناف : تلق . ىلصت الو عمستف ةيحان دعقت جرخت ضئاحل او ؟ جو رخل ١ مهيلع لاقف

 . نبرضي نلعفي مل ناف نرمؤي لاق نهرك

 ديعلا ةالص ىلص : ةينق ىبنلا نع ىور دقو ۔ نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 انرمأ : تلاق © ةيطع مأ نع اهيلا جورخلاب ءاسنلا رمأ ىتح اهب رمأو اهيلع ضرحو

 نأ ضئاحلا رمأو 6 رودخلا نم يناوغلا 6 نيديعلا ىلا جرخن نأ : نتم هللا لوسر

 . نيديعلا لا نجرحم نأ نم ءاسنلل دبال اذه ىلعف نيملسملا ىلصم لزتعت

 حبذت الو ، زورب اهيلع سيل ضئاحلا نا : ليق دقو { هريغ نمو : ةلأسم

 . ةبطخلا ىضقنت ىتح

 نهمؤت له . رظطفل ١ مويو رحنل ا موي نعمتج ا ءاسن نعو : ةلأسم

 . اهسفنل ةدحاو لك ىلصت نكلو { نهمؤت ال : هريغو ىح وبأ لاق ؟ نهنم ةدحاو

 ةمألا تلقن اذكه . ناتعكر ديعلا ةالصو نسحلا يبأ عماج۔ نمو : ةلأسم

 . ريبكتلاب ةالصلا حتتفت ةبطخلا لبق ةماقا الو ناذأ ريغب ، العفو الوق ةلي يبنلا نع

 © كدمحبو مهللا كناحبس : لوقي مث : ةلبقلا لابقتساو ةينلا داقتعا دعب هجويو

نح كبر دمحب حبسو < : هللا لاق . كربغ هلا الو كدج لاعتو “©١ كمسا كرابتو



 ىنلل يه جو ته جو : لوقي .مالسلا هيلع ميهاربا هيجوت اذه ىلا مضيو «موقت
 دقو مارحالا ةريبكت ربكي مث 4نيكرمثلا نم ان امو افينح ضرألاو تاومسلا رطف

 لكو . ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحا وأ اعست وأ اعبس مارحالا دعب ديعلا ريبكت : ليق

 نم هللاب ذاعتسا مث اسمخ مارحالا ةريبكت دعب ربك ةرشع ثالث ربك ناف : لاق . ةنس

 مث ث ةءارقلا دعب ريبكتلاب رهجي ةروسو { باتكلا ةحتاف أرقي مث ث ميجرلا ناطيشلا

 دقو ، كلذك أرق هنا ةت يبنلا نع كلذ ىور دقو 0 أرقيف موقي مث ، دجسيو عكري

 نم هسأر عفر اذاف ، عكر مث اسمخ ربك ةءارقلا نم غرف اذاف 5 ةيناثلا ىف ماق هنأ ىور

 متأو © ةريبكتب دجسي مث االث ربك 3 دمحلا كل انبر هدمح نمل هللا عمس : لاق عوكرلا

 ةرشع ىدحا دارأ ناو { انباحصأ ل وق ىف ةريبكت ةرشع ثالثب لاق نمل اذهف 5 هتالص

 ربك ةءارقلا نم غرف اذاف ، أرقف ماقو دجسو أرقو © اتس مارحالا ةريبكت ربك ةريبكت
 أرقو © اعبرأ مارحالا ةريبكت دعب ربك اعست ربكي نأ دارأ ناو ، هتالص ىضقو ، اسمخ

 ربك اعبس ربكي نأ دارا ناو © هتالص متأو ث اسمخ ربك ةءارقلا نم غرف اذاف { دجسو

 اهلك هوجولا هذهف © هتالص متأ مث اثالث ربك مث أرق ماقو { اعبرأ مارحالا ةريبكت دعب

 نا ليق دقو ، كلذ ىف سانلا فلتخا دقو 5 نيديعلا ةالص ىف زئاج ريبكتلا ىف

 . ةنس هلك

 دعب ةالصلا هب حتفتسي اهف : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 ، كلذ هبشأ امو ، كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس : كلوق لثم ريبكتلا

 يف للا ربكي : يعفاشلا لاق تاريبكتلا عبسلا نم غرف اذا : لوقي يعازوألا ل وق يفف

 افينح ضرالاو تاومسلا رطف ىذلل يهجو تهجو : ل وقيف حتتفي مث 0 ةالصلا

 . اعبس ربكي مث . نيكرشملا نم انأ امو

 نا . انباحصأ لوق نم © قافتالا ىنعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 {© تاولصلا عيمج ىف كلذكو . مارحالا ةريبكت لبق ديعلا ةالصل هيجوتلا

 ةالص ىف : لاق نم لاقف . مهلوق نم اهيف فلتخيف مارحالا ةريبكت لبق ةذاعتسالا امأو

 : لاق نم لاقو { أرقي مث ، ةالصلا ريبكتو ، مارحالا ةريبكت دعب ذيعتسي هنا ديعلا
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 . أرقي مث ريبكتلا ربكي مث ‘ مارحالا ةريبكت ربكي مث ذيعتسي

 باتك ۔ نمو لوألا ريبكتلا لعب ذيعتسي ةسي ۔ رفعج نبا عماج - ىفو : ةلأسم

 يف تأرق اذا : لاق هنأ بلاط يبأ نب ىلع نع انيور : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا
 نب كلامو ، حابر يبأ نب ءاطع ناكو كتوص عفرت الو ، كيلي نم عمساف نيديعلا

 رايتخا ىف نأل ، لوقن هبو .{ ةءارقلاب رهجلا نوري ملعلا لهأ رثكأو ، يعفاشلاو سنأ

 . ةءارقلا هذهب أرقي ناك هنا : ةلي يبنلا ةءارق اهراتخا نم

 رهجلا توبثب قافتالا ىنعمب انباحصأ لوق ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق
 رثألا ءاج كلذك هنا ي ىعمو . ةالصلا ف رهجلا رئاسك نيديعلا ةالص ف ةءارقلاب

 ف ملعأ الو . نيديعلا ةالص ف ةءارقلاب رهجو 0 كلذ لعف ةلي يبنلا نع ىرزللا

 امم رثكأب رهجلا امهيف تبثي نكي مل ناف 7 افالتخا نيديعلا ةالص ى ةءارقلاب رهجلا

 . كلذ نم لقاب سيلف { سانلا ةعسل تاولصلا ف تبثي
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 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 نيديعلا ىن ربكتلا ىن

 نمو ، نسحف نيديعلا يف ىلصملا ىلا هيضم ىف ربك نمو ۔ ءايضلا باتك ۔ نمو

 رطفلا ةليل ريبكتلا بحتسيو ۔ دمحم يبأ عماج نمو . هيلع سأب الف { ربكي مل
 يبأ عماج ىفو «مكاده ام ىلع هنلا او ربكتلو ةدملا اولمكتلوإ» : هللا لوقل

 مث ، كلذك ةلي يبنلا نع ةياورلا نأل ، ريبكتلاب ارهاج ىلصملا ىلا ودغيو ۔ نسحلا
 ةليل ريبكتلا ىف ملعلا لهأ فلتخا - فارشالا باتك نمو . ىلصملا غلب اذا هعطقي

 رمع نبا ناك ، ىلصملا ىلا اودغ اذا نوربكي مهرثكأ : لاقف . رحنلا مويو رطفلا

 : ل وقي يعفاشلا ناكو { هريغو بلاط يبأ نب ىلع نع كلذ ىوريو ، كلذ لعفي

 نولازي الو ، ىدارفو ةعامج سانلا ربكي نأ تببحأ لاوش لاله ىأر اذا بحأ

 3 ةالصلل مامالا جرخي ىتح ، ىلصملا ىلا نودغي نيح ريبكتلا نورهظيو نوربكي

 سانلا عمس هنا سابع نبا نع انيورو ، جحي مل نل ىحضألا ديع ىف بحأ كلذكو
 . سانلا نيناجمأ . ال ليقف مامالا مهب ربكي لاقف . نوربكي

 اذا نوربكي مهنا انباحصأ ل وق نم جرخي ام رثكأف رطفلا ىفام : ديعس وبأ لاق

 كلذ ربكملا ذختي مل ام لضفلاو { زئاج تقو لك ىف هلك ريبكتلاو ، ىلصملا ىلا اودغ

 ، ةعمسل وأ ءايرل هللا ريغل هديري نأ وهو هتين ىف ةعاطلا لاح نم هب جرخي ببسل

 صخي ىنعم ىلع الا ، هللا ركذل نيناجم سانلا اومسي نأ اندنع ءاهقفلا ىلع زوجي الو

 . ديعلا موي ريبكتلاب رمؤيو { كلذ
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 نوعبرألا بابلا
 ربكتلا ةفص ف

 ربكأ هللا ، ربكأ هللا . ريبكتلا ل وقي ةداتق ناك : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نمو

 موي جرخ اذا : ل وقي كرابملا نبا ناكو . دمحلا هللو ربكأ هللا © ربكأ هللا اناده ام ىلع
 ربكأ هللا ، ربكأ هللا . دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا ال ربكأ هثلا { ربكأ هللا رطفلا

 . ادح هيف دجي ال سنأ نب كلام ناكو . اناده ام ىلع

 . ريبكتلا نم هللا ربك امي هنا انباحصأ لوق ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبآ لاق

 ٨ هريغ بوجوك بجاوب سيلو ث انعم عساو اذهو ث ربك دقف دماحملا نم هدمحو
 باتك ۔ نمو . ادح سانلا ىلع هيف دحن الو ، لضفلا نم ائيش عدي الا نسحو

 هلل دمحلا : لاق ناو . نسحف ، دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا ال لاق ناو۔ ءايضلا

 نم انباحصأ امأو . نسحف دمحلا هللو ربكأ هللاو © هللا الا هلا الو . هللا ناحبسو

 . دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هثلا : نولوقيف ةكم لهأ

 ىلع ربكأ هللاو هللا الا هلا ال اريبك ربكأ هللاو ، هللا الا هلا ال نولوقيف ن ايع لهأ امأو
. زئاج هلكو .ى اناده ام





 نوعبرال او ىداحلا بابلا

 ديعلا موي لاستغالا ف

 سيلو ، رحنلاو رطفلا موي لسغلا بحتسيو ۔ رفعج نبا عماج ۔ نمو
 كاوسلاو نيديعلل لسغلا لفنلا ننس نمو ۔ دمحم يبأ عماج نمو . بجاوب

 نم ادحأ رأ مل : ةرفص وبأ لاق ءايضلا باتك نمو نسحلا سبللاو ، بيطلاو
 نحنو {، نولسغي مهتيأر يناف رحنلا ةحيبص امأو ث ةفرع ةيشع لسغي نيملسملا
 نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك _ نمو © نايبصلا نولسغي اوناكو ث هلعفن

 نب ىلع نع كلذ ىورو ث ىلصملا ىلا اودغي نأ لبق رطفلا موي لسغي ناك رمع نبا

 . ةمقلعو حاير يبأ زب ءاطع رطفلا موي لاستغالا ىري ال ناك نممو ، بلاط يبا
 . بجاوب سيلو & كلذ بحتسن نحنو : ركب وبأ لاق مهريغو

 لبق لسغلل بابحتسالا انباحصأ لوق ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق
 ىف ىنعملا ام © ملعأ هللاف ، رثكأ هب رمؤي رطفلا موي لعلو ، رطفلا موي جورخلا
 موي لاستغالاب رمأ ةلي هللا لوسر نأ ىور دقو ۔ نسحلا يبأ عماج نمو . كلذ

. ديعلا موي لسغلا بحف ةعمجلا





 ىلا ودفلا لبق ائيش لكأي نأ رطفلا موي بحتسيو ۔ رفعج نبا عماج ۔ نمو
 ىلا ودفلا لبق لكالا رطفلا موي يف بحتسيو ۔ دمحم نبا عماج ۔ نمو . ىلصملا
 ىور امل 0 ةي هللا لوسرب ءادتقا ةالصلا دعب ىلا رحنلا موي لكألا ريخأتو ، ىلصملا

 ىلا ودغي نأ لبق لكأي) : ةلي هللا لوسر ناك : لاق هنا كلام نب سنأ قيرط نم
 نمو . (تاوسح ءاملا نمىسحي نكي مل ناف تارمتف نكي مل ناف . تابطر ىلصملا

 دق هللا نال ، رحنيو ىلصي ىتح رحنلا موي لكأي نأ بحأ الو ، نسحلا يبأ عماج

 اولكف اهبونجتبوو اذاف : لاقو «رحناو كبرل لصف : لاقف كلذ نيب عمج
 ىورو ۔ دمحم يبأ عماج نمو ، كلذ دعب معطلاو لكألا بحاف «اومعطأو اهنم

 ةادغ لكألا رخؤيو ، ىلصملا ىلا ودغي نأ لبق رطفلا ةادغ معطي ناك : ةلي يبنلا نأ

 نأ ىلا اضيأ لكالا ربخات نوكي نأ ينبجعيو . ةالصلا نم عجري نأ ىلا ىحضألا

 بحأ الف { رحنلاو ةالصلا نيب عمجف «رحناو كبرل لصف : هللا لوقل . رحني

 لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو . اذه وحن نم نوكي امب الو ، لكأب امهنيب قرفي نأ

 مويو } معطي ىتح رطفلا موي جرخي ال ناك هنا : ةلي يبنلا نع انيور : ركب وبأ
 . رطفلا موي ةلي هللا لوسر جرخ ام لق : كلام نب سنأ لاق . عجري ىتح رحنلا

 ثحي سابع نبا ناكو { رثكأ وأ لقأ وأ اعبس وأ اسمخ وأ اثالث تارمت لكأي ىتح
 . لكاي مل ءاش ناو لكأ ءاش نا ميهاربا لاقو ةعامج ل وق وهو . هيلع

_- ١٤١



 موي لكالل بابحتسالا انباحصأ لوق ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 مجنا ملعأ الف رحنلا موي امأو { ابجاو كلذ ملعأ الو ، ىلصملا ىلا جورخلا لبق رطفلا

 رطفلا موي ةنسلاو & ىدنع كلذ ىف قرفلا ىنعمو رطفلا مويك { هيف كلذ نوبحتسي

 ىدنع كلذو ، قفرلا اهيلع لخدي نا ىرحاو ىلوأ سفنلاف ءارقفلا ىلع ةقدصلا لذب
 ايع هب ماههالاو هبلط هلغشي امم كلذ نكي ملو © ةنسلا عابتا ةينلا ىنعم ىلع ناك اذا

 ديعلا ةالص تناك ديعلا ةالص نع هقوعو كلذ هلغش ول } هنم لضفأ وه
 . ىلوأ ىدنع

_ ١٤٢



 نوعبرأل او ثلاثلا بابلا

 ! ديعلا ىلا جرخي نأ هيف ناك نم ىلع بجي ىذلا عضوملا ىف

 هلهأ ىلا ليللا هاوأ نم ، يعازوألا لاق : ركب وبأ لاق فارشالا باتك نمو

 لاق هبو ، ةعمجلا ةلزنمب ايه ، لوزنلا ىف ايه : دانزلا وبأ لاق . ديعلاو ةعمجلا هيلعف

 . خسرفلا نوري اوناك : ةعيبر لاقو ، سنأ نب كلام
 نم يتؤي نأ كلذ بوجو ىف ادح انباحصأ لوق ىف ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 ىلا جورخلا دلبلا لهأ ىلع نا ، مهلوق ىنعم ىف جرخي هنأ الا ، ديعب الو بيرق

 ىلع بجي هنا مهلوق نم ملعأ الو 9 ديعلا ةالصل ةنسلا ماقأو . مهعضوم ىف ةالصلا
 اومدع اذا ديعلا ةالص بلطل 9 رخآ دلب ىلا اوجرخي نأ ةالصلا اومدع اذا دلبلا لهأ
 صخر دق هنا الا ، مهعضاوم ىف اهولص اهيلع اوردق اذاو ، رذع لاحل مهعضوم ف

 يتلا ىناسملاو رفسلاو ىداوبلا لثم ىف اهيلع ردق ولو ، ديعلا ةالص كرت ىف صخر نم

 لمهأ امب ماق اذا مهيلع ةالص ال نا{ديمعلا ةالصب نوموقي نيذلا راصمألا لوح

 . راصمألاو ىرقلا

 لهأ ىلع بجحت اهنا ديعلا ةالص نا مهلوق رثكأو اضيأ : ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 برق نوكت يتلا يفاسملا لثم الا ، راصمألا نم نكت مل ولو نيرضاحملا نادلبلا
 هنا ، كلذ ىف مم صخر نم صخر دق هنأ & يعمف . راصمألاو ةعماجلا ىرقلا

 باتك ۔ نمو . ةعماجلا راصماألاو ىرقلا لهأ كلذب ماق اذا ، مهيلع ديع ال

رصم ىفالا قيرشت الو ةعمج ال : لاق هنا بلاط يبأ نب ىلع نع انيور ۔ فارشالا



 : ىأرلا باحصأ ل اقو . رطفلاو ىحضألا ةالص رفاسملا ىلع ىرهزلا ل اقو ؤ عماج

 . نئادملاو راصمألا لهأ ىلع بجت اما

۔ ١٤٤ _



 نوعبرال او عبارلا بابلا

 ديعلا ةالصل جو رخلاب رمألا ىف

 نم دبالو ، رذع نم الا اهنع فلختلا زوجي الو { ةبجاو ةنس ديعلا ةالصو

 . ةن يبنلا نأ © ةرتاوتم ةياورلاو دمحم يبأ عماج نمو . ةالصلا دعب ةبطخلا
 عامجالا الولو { اهيلا ءاسنلا جورخب رمأ ىتح { اهب رمأو اهيلع ضرحو ديعلا ىلص
 نيح ةيطع مأ ةياور نأ ىرت الأ . اهضرف بوجوب ديكاتلا ناكل ، ضرفب تسيل اهنا
 رمأو } رودخلا تاوذو يناوغلا نيديعلا ىف جرخن نأ ةلي هللا لوسر انرمأ : تلاق

 ءاهقف عمجأ ىدنع ايف۔ ناطحق ىيبأ باتك ۔ نمو . نيملسملا ىلصم نلزتعي نأ ضيحلا

 © كرتت نأ يغبني الو ، ةعامجلاو ىرقلاو راصمألا ىف ةنس نيديعلا ةالص نأ نيملسملا

 © هب نومثأي ابجاو ارمأ اوكرت دق اوناكل اهكرت ىلع راصمألا لهأ نم موق عمتجا ولو

 نم وهو 0 نيمولأم اونوكي الا انوجر . مهريغ هب موقي نأ دعب ةعامج وأ دحاو هكرت ولو

 . ضعب نع ضعب هيف يفكي ىذلا بجاولا

 { اهب نيدي ال ةنايد ةأرما وأ الجر نينس رشع نيديعلا ةالص كرت نمو : ةلأسم

 اهكرت ناو . هتيالو نع فكي نأ هب عنصي ام لقأو { نيملسملا ةيالو ىف هلظح الف

 يحتسي وأ نابجلا عضوم هيلع دعبي وأ هلزنمظفحي لجر وأ ، يحتستف ركب لثم ىنعمل
 ةالص عدي ال نأ هنسحتسن ىذلاف ، نيديعلا ةالص كرتب نيدي الو ، هسابل ريصقتل

 ىلع مدقي ال هنأ بوبحم نب دمحم نع يور دقف لعفي مل ناف { ردق ام ي نيديعلا
 . هتيالو كرت

_ ١٤0٥ .



 يف جورخلا له : تلق ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم ةيشاحلا نم : ةلأسم

 يغبني امو © ةلي هللا لوسر ةنس نم كلذ . معنف ؟ ةنسلا نم لضفلا يف نيديعلا

 موق عمتجا نا تيآرأ : تلقو . اليبس هيلا دب وهو © كلذ نع فلختي نأ ملسمل
 ةوعدلا لهأل نكي مل اذاف ى مهماما عم انموق جرخو {} دجسم ىف ةوعدلا لهأ نم

 نوكي نأ نم مم لضفأ وهف اولعفيلف 9 ةبطخلاو ةعامج ىف ديعلا ةالصو عاتجالا

 مهدنع اوناك ناو ، نيملسملا نيدل ةفلاخملا لهأو ةربابجلا مهب بيطخلاو . مهماما

 . مهيلع سلب الو 3 مل كلذ زاج

 تاعكر عب رأ وأ نيتعكر ىلص ناف نيديعلا ةالص ىلا بهذي مل نمو : ةلأسم

 . هيلع ساب الف ، لعفي مل ناو { نسحف

 دعبف هدحو ىلص ناف { نيديعلا ةالصل جرخي نأ ناسنالا هب رومأملاو : ةلأسم

 © ةعامجلا ىف ديعلا ةالص كردي هنأ ملعي ال عضوم ىف نوكي نأ الا { مامالا ىلص نأ

 اهس نمو 0 زئاجف ربك ناو & بوبحم نب دمحم لوق ىلع ريبكت الب نيتعكر ىلصي هناف
 ةالص ىلصي الف جح نمو { مهولا اتدجس هيلعف { نيديعلا ةالص ىف مامالا فلخ

 يف ىحضألا موي ديعلا ةالص نولصي مهناف ، ةكم لهأ نم جحي مل نم امأو 2 ديعلا

 جرخن نأ ةلي هللا لوسر انرمأ : ةيطع مأ تلاق _ فارشالا باتك نمو . دجسللا

 نع ندعبيف ضيحلا امأف . ضيحلاو رودخلا تاوذو قتاوعلا { رحنلا مويو رطفلا موي
 ىيحيو يعخنلا ميهاربا لاقو . نيملسملا ةوعدو 3 ريخلا ندهشيو ىلصملا

 باحصأ لاقو . اندنع نيديعلا ىف ةباشلا ةأرملا جورخ فرعن ال : ىراصنألا

 . ةريبكلا زوجعلل صخري : ىأرلا

 رمألل قافتالا ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق ىف ، يعم جرخي : ديعس وبأ لاق

 لوقلا ضعب يف كلذ ناو & بيث وأ ركب نم 0 نيديعلا ةالصل نجرخي نأ ءاسنلا نم
 © مزالب سيلو ، بابحتسا كلذ نا لوقلا ضعب ىفو ، لاجرلل كلذ موزلك مزال
 نيديعلا ةالص ىف ىنعملا ناك ناو ، ىدنع ةعامجلاو ةعمجلا لاوز عضومك كلذ لعلو

 { نيديعلا ةالص مهل نيب امل : ةلي يبنلا نا ليق دقف ك ضئارفلا ةالص ىف ىنعملا ريغ

_ ١٤٦



 جورخ ةيهارك امأو ، نايبصلاو ديبعلاو ءاسنلا جرخيو © نابجلا ىلا اوجرخي نأ مهرمأ
 نهجرخأو ، نهف كلذ هرك انباحصأ نم ادحأ ملعأ الف } ابيث وأ تناك اركب ءاسنلا

 مدلا ناك اذا ليق هنأ ، يعمف ءاسفنلاو ضئاحلا امأو ، اهريغل ال 0 ةالصلل

 سانلا فلخ نانوكيو { نيديعلا ةالصل جورخلا ايف بحتسا 0 ايهنع اكسمتسم
 © ةالصلا لهأ نم ادحأ نامدقتي الو ، ركذلاو ءاعدلا ناعمستو ربخلا نادهشت ثيح

 . هتالص هيلع نادسفي ثيح

 لضفأ نيديعلا ريغ ىف اهتيب ىف ةأرملا ةالصو ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . ةعامجلا نم اهل

 نيديعلا ةالص ىف انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق
 ريغ وأ دلب ىف ، ميقملاك رفاسملاو مهيلع بجي : لاق نم لاقف ، فالتخاب رفاسملا ىلع

 ايك نيديعلا ةالص رفاسملا ىلع سيل : لاق نم لاقو } ضرألا نم ةيداب ىفو 0 دلب

 مزلت ثيح ، مهيلع كلذ ىف فلتخي هنا ، يعمف ةأرملاو دبعلا امأو ، هيلع ةعمج ال

 لاقو ، هديس هل نذا اذا دبعلا ىلعو ةأرملا ىلع كلذ بجوي ضعبف { نيديعلا ةالص

 © بجوأ دبعلا ىلعو { ايل كلذ بحتسيو . مزالب ةأرملا ىلع كلذ سيل : لاق نم

 لاو ، هديس هل نذأ وأ ، اغراف ناك اذا ، هيف الا اصيخرت ملعأ الف ، هديس نذاتسيو

 ركبلا كلذكو ث ديعلا ىلا جورخلا ىف اهجوز نذأتست ةأرملاو © هريغ نمو . ملعأ
 امل نكي مل نا " ديعلل اهيلو الو اهمأ الو { اهاخأ نذأتست ال ركبلاو اهابأ نذأتست

 اتبهذف اهل نذأي ملف ايهتنذاتسا ناو { اهعنم بألل الو جوزلل بحأ الو & بأ
 كلذب نيدت الو ، اهنم ءايحتسا جورخلا ةأرملا تكرت ناو 5 نيمث انوكي مل ايهيأرب

 عمستف ةيحان دعقت جرخت ضئاحلاو 3 هريغ نمو . اهتيالو كرتت مل تتام ىتح
 ىلا نبهذي نأ ءاسنلل سيلو { هريغ نمو . جورخ اهيلع سيل : ليق دقو & ىلصت الو

 اولصي نأ مهيلع نورفاسملاو ، هريغ نمو . نهيلع سأب الف نجرخ ناو 0 ةفرع
 ةثالث انعمس ام لقأو ، لاجر ةرشع ليقو © الجر نيرشع اوناك اذا ، نيديعلا ةالص

 . هريغ نمو . ءيش مهمزلي الف ةبطخلاو ، ةالصلا نسحي نم مهيف ناك اذا ، لاجر

. ١٤٧ _



 تلاقف : رفاسملل ديعلا ةالص ىف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق انموق نعو

 : كلام لاقو . يعفاشلاو ىرصبلا نسحلا لوق وهو . رفاسملا اهيلصي : ةفئاط

 . كلذ هيلع سيلو © رطفلاو ىحضألا رضحيو رفسلا ف نوكي مامالاو

۔ ١٤٨ _



 نوعبرالاو سماخلا بابلا

 نيديعلا هيف لصي يذلا عضوملا يف

 ديعلا ةالص نا : انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 نابجلا ىف نوكت اهنا { ةيذؤملا حايرلاو راطمألا ىذأو قئاوعلا نم نامألاو ةنكملا دنع

 . ةلي يبنلا نع ةنسلا تتبث كلذب نأل ، نورمؤي كلذبو ، دجاسملا نم اهلضفأ

 نابجلا دعبف { هوجولا نم هجوب رذع وأ ، قئاع مث ناك ناف مهرمأ كلذبو .3 العف

 دجسمف كلذ نكي مل ناف ، عماجلا دجسملا ىف كلذك ليق دق هلعلو ، بحتسا

 ريغ ىف اولص ناف ، نورمؤي كلذبو © دجاسملا ريغ نم ناينبلا نم ىلا بحأ رومعم
 بحا تيبلاو { ازئاج ىدنع كلذ ناك ، ةالصلا زوبت ثيح هريغ وأ تيب ىف دجسم

 نبا عماج ۔ نمو . ىلصم الو دجسم الو { تيب ريغ ىف ةيرقلا ىف زاربلا نم يلا

 نيبو مهنيب لوحي ءيش وأ رطم نوكي نأ الا { نابجلا ىلا مهزورب نوكيو رفعج

 ناو نسحلا يبأ عماج نمو . ريغ وأ دجسم ىف مهل نكمأ ثيح اولصو .ث زوربلا
 . لاحرلا ىف ةالصلاف قفتي مل ناو ، دجسملا ىف اولص رطم ناك

- ١٤٩ .





 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 نيديعلا ريبكت ىف داز نميف
 ريبكتلا ف نيديلا عفر يفو صقنا وا

 صقن وأ { ةريبكت ديعلا يف داز نميف اوفلتخا دقو _ نسحلا يبأ عماج نمو

 نال 5 اضقن هيلع ري ملو ، نورخآ بجوي ملو ، ضقنلاب موق لاقف . ريبكتلا يف كلذ

 نم يسن نمو ضئارفلا يف هيلع ضقن الف 0 ائيش ةنسلا نم يسن نمف ث ةنس كلذ

 . هيلع ضقن الف { ةنسلا ىف ننسلا

 هاسني ديعلا ريبكت ىف اوفلتخاو : ركب وبا لاق - فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 ربكو داعأ عكري نأ لبق كلذ ركذ نا : كلام لوق يفف ةءارقلا يف ءيدتبي ىتح يلصملا

 دجسو . ةيناثلا ةعكرلا نم . تاف ام ربكو ىضم عكر ناو ، وهسلا يتدجس دجسو

 3 ةالصلا حتتنا اذا : يمناشلا لوق يفو ۔ مهولا ةخسن ۔ وهسلا يتدجس

 لوقك كلذ لبق لوقي ناك دقو . هيلوق رخآ هيلع ءاضق الو اهعطقي الف

 :۔ سنأ نب كلام

 ديعلا ةالص تبنت ال هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعم ى ، نايسن الو لهج الو دمع ىلع كلذ كرت زوجي ال هناو 0 اعيمج ريبكتلاب الا

 لوقلا ىنعم يف جرخيف " ةءارقلا لبق ىلوألا ةعكرلا يف تباث ريبكتلا ناو 0 ةنسلا ةيدأت

 كرت دق هنأل 3 ةالصلا ديعي نأ ، عكرو أرق ىتح لوألا ريبكتلا ىسن اذا هنا © اذه ىلع

 ىنعم ضعب يف جرخي هنأ وجراو { ثلاث دح ىلا ىدعت مث © ةءارقلا ىلا دعقو ريبكتلا

عضوم اذه نا ث ريبكتلا دعب أرقيو 5 ةءارقلا دعب ربكي ىتح يسن ول هنا 3 مهلوق



 كلذكو © ةعكرلا يف اعم ةءارقلاو ريبكتلاب ىتأ دق هنأل ز هيف هيلع داسف ال بيرق

 ىنعم يف ادحاو يدنع هيف لوقلا ناك . ةيناثلا ىن ةءارقلا لبق ربك ىتح ىسن ول

 يف ريبكتلا كرت ولو 0 اهمامتو ةالصلا ةداعا يف فالتخالا ىنعم هقحلو } فالتخالا

 كرت دق هنأل © ةداعالا ىنعم هيلع ناك & دجسو عكر ىتح ةرخآلاو ىلوألا ةعكرلا

 6 ثلاث دح ىلا ادح زواج ىتح ى نيتعكرلا يف لاح ىلع زوجي ال ام كرت هناو { دحلا

 نمو . اهريخاأتو اهميدقت يف نيديعلا ةالص ننس ىنعم جرخي 3 وحنلا اذه ىلعو

 اوفلتخاو : ركب وبأ لاق . نيديعلا تاريبكت يف نيديلا عفر ركذ ۔ فارشالا باتك ۔

 نب دمحأو يعفاشلاو يعازواألاو حابر يبأ نب ءاطع ناكو 3 ديعلا ةالص تاريبكت ين

 لوأ يف هيدي عفري : يروثلا نايفس ناكو { ةريبكت لك ىف هيدي عفري : نولوقي لبنح

 ١ يلا بحأ اهدحو ىلوألا يفو { اهلك اهيف هيدي عفر ءاش نا : كلام لاقو 5 ةريبكت

 ربكي مث © هيدي عفريف اثالثربكي مث ، ىلوألا ةريبكتلا يف هيدي عفري : نسحلا وبأ لاقو
 ربكي مث ، هيدي عفريو تاريبكت ثالث ربك { أرقف ةيناثلا يف ماق اذاف ، عفري الو اسمخ

 . لوقأ ءاطع لاق ايك : ركب وبأ لاق . هيدي عفري الو ةعبارلا

 دنع هيدي عفر كرتي انباحصأ ل وق ىنعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 نوهنيو ، كلذ كرتب نورمؤيو ةالصلا ريبكت ىفو © نيديعلا ريبكتو مارحالا ةريبكت

 نم هريغب رومأملاو ، هل ىنعم الو } ةالصلا ىف ثبعلا عقوم عقاو كلذ ناو { هلعف نع

 اوفلتخاو ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو . ةالصلا ىف عوشخلاو توكسلا

 لوق ىفو .0 هيلع ءىش ال يعفاشلا لوق يفف . ديعلا تاريبكت نم ةريبكت كرت نميف

 نابحتسي يعفاشلاو كلام ناكو ، وهسلا يتدجس دجسي روث يباو سنأ نب كلام

 نع هانيور ىذلا ثيدحلل لوقن هبو ث هريغ نم عجريو قيرط ىيف جرخي نأ

 . ةلي يبلا

 نم ةريبكت كرت نميف انباحصأ ل وق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبآ لاق

 ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو 5 ةداعالا هيلع نا ، ادمعتم وأ ايسان ديعلا ةالص ريبكت

 دمع ىف هيلع ةداعا ال : لاق نم لاقو ث نايسنلا ىف هيلع ةداعا الو دمعلا ىف

هملعا الو & كلذ كرتل لاح لك ىلع وهسلا يتدجس دجسي ينبجعيو 0 نايسن الو



 © جرخ ثيح نم عجري نأ ادح انباحصأ لوق ىف ملعأ الو & قافتالا ىنعم هبشي ام

 ىنعم كلذ ىف نوكي نأ الا ، قرف كلذ ىف ىل نيبي الو ، ديعلا ةالص ىف هريغ نم الو

 امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ۔ ريغ نمو " . كلذ ىف رظنيف هركذ رضحي ال

 . ناهلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا { باتكلا فلؤم طخب هتدجو

 يناهث وأ ، اتس ربك هنأ الا هعضوم ىف ريبكتلا لهجو ىلص ولو تلقو : ةلأسم

 دازف ىلوألا ةعكرلا ىف ربك وأ عبس نم صقن وأ ، ةرشع ثالث ىلع داز وأ ، ارشع وأ

 ةالصلاب ىتأ اذا ليق دق هنأ } يعمف . انايسن وأ الهج وأ ادمعت 3 اسمخ وأ © اثالث

 دسفت ليق دقف ريبكتلا نم عضوم ىف اهداز وأ ةريبكت صقن هنا الا ، هجولا ىلع

 دسفتو ةدايزلاب دسفت ال ليقو . نايسنلاو لهجلاو دمعتلا ىلع هتالص ةدايزلاب

 هتالص دسفت ال ليقو © دمعتلاو نايسنلاو لهجلا نم كلذ لثم ىلع & ناصقنلاب

 نأ ينبجعيو . ديعلا ريبكت نم ديعلا ةالص ىف ناصقنلا ىلعو . ةدايزلا ىلع ةريبكتب

 لوق دحأ قفاوي مل اذا . ناصقنلاو ةدايزلا ىف ةنسلا فالخل دمعتلا ىلع هتالص دسفت

 ثالث صقني ىتح هتالص دسفت الا بحاف نايسنلاو لهجلا ىلع امأو © نيملسملا

 كلذ ىدنع بحاف ث ةالصلا ريبكت عضاوم وم دحاو عضوم ىف اهديزي وأ تاريبكت

 ةالصلا دودح نم ادح داز هنا كلذو ، لاح لك ىلع ديعي نأ اهصقنا وأ اثالث داز اذا

 © تاريبكت ثالث © عوكرلا دعب ةرشع ثالث هجو ىف وهو ث ةالصلا هوجو دحأ ىف
 ىلص وأ اموقمأ ول : هل تلقو . ىدنع دشأ وهو { ناصقنلا ىف كلذكو © كلذ مهفاف
 ي اهتفرعم ىلع رداق هنأ الا } المأ ديعلا ةالص ملعي وهو ةلفانلا رئاسك ىلصف هدحو

 هدحو ىلص نا امأف ؟ مهتالص متت له : تلق . لهج وأ دمعب هلبق وأ كلذ نيح

 ةالص ىلصي نأ رمؤي الو م ؤي كلذب هنا ليقو 5 هئزجي ليق دق هنا ىدنعف كلذك رذعل

 ةالص ةنسل فلاخم كلذكو كلذ مهئزبجحي ال هنا . يعمف ةعامح امأو { هدحو ديعلا

 . كلذ ىلع عمتجم هنا يعم ايف هدحو ديعلا

 )١( ةريبكت داز نم : لاق نم لاقو رفعج نبا عماج ۔ نمو : ةلأسم . ةخسن ىن ةدايز ٢

 ىلع ضقن الو ، صقن نم ىلع ضقنلا : لاق نم لاقو & ضقنلا هيلعف اهصقن وأ ض ديعلا ةالص
 هللاا دبع يبأو ىلع ىأر وهو ، صقن نم ىلع الو داز نم ىلع ضقن ال : لاق نم لاقو ث داز نم

 . يلا بحأ ىأرلا اذهو هللا اهمحر

 





 نوعبرال او عباسلا بابلا

 نيديعلا ةالص ف ريخأتلاو ميدقتلا ف

 هللا دبع يبأ خيشلا طخب هتدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ۔ ريغ نم

 لبق ةعكر لوأ ف ديعلا ةالص ف ةءارقلا مدق لجرو 6 نايلس نب ميهاربا نب دمحم

 © هتالص متت نأ وجراف { نايسنلاو لهجلا ىلع اماف ؟ نايسن وأ لهج وأ دمعب ريبكتلا
 لعف ناف ، كلذ ىف ىأرلا ىلع امأو ، ديعي نأ بحاف رثألا ةفلاخمب دمعلا ىلع امأو
 م ارحالا ةريبكت لبق كلذ لعف ول : تلقو . هتالص متت نأ بحت الف هآر ىأرب كلذ

 . لاح ىلع متت الا فاخف ؟ هتالص متت له . كلذك

 ‘ ديعلا ةالص ه دحو ىلص وأ اموق م أ لجرو اضيأ هطخب هتدجو اممو : ةلأسم

 © اهدعب وأ ةءارقلا لبق اهلبق وأ . مارحالا ةريبكت دعب ةعكر لوأ ف هلك ريبكتلا ربكف

 ف 6 اهدعب وأ هلمح نمل هللا عمس لوق لبق وأ > اهدعب وأ ةءارقلا لبق ةيناثلا ىفو

 ؟ هتالص متت له : تلق 4 انايسن وأ الهج وأ ادمعت 03 اهدعب وأ ةءارقلا لبق ةيناثلا

 . ةالصلا ىف ةنسلل فالخ ىدنع كلذ نأل ، لاح ىلع متت الأ فاخاف ةعايجلا اماف

 ] ىدنع اهدسفي ال لفنلا ةالص ف ريبكتلا نأل ، كلذ هثربح نأ وجراف هدحو امأو

 ديعلا ةالص امناو ، ديعلا ةالص ال لفنلا ةالص عقوم عقت ىدنع هدحو هتالص امأو

 . ةنسلا تءاج كلذك

 ةالص ف ةريبكت داز نم : لاق نم لاقو ۔ رفعج نبا عماج ۔ نمو : ةلأسم

 ضقن الو ۔ صقن نم ىلع ضقنلا : لاق نم لاقو . ضقنلا هيلعف ، اهصقن وأ ديعلا

_ ١٥٥ _



 ىأر وهو . صقن نم ىلع الو ، داز نم ىلع ضقن ال : لاق نم لاقو . داز نم ىلع

. ىلا بحأ ىأرلا اذهو ۔ هللا اهمحر ۔ هللا ليع يبأو ىلع يبأ



 نوعبرال او نماثلا بابلا

 نيديعلا ةالص ةينلا

 © ديعلا ةالص ةنسلل ءادأ ى ماما ريغ ناك اذا ديعلا ةالص ىف ىلصملا ىونيو

 . ربكي مث . هجوي مث ] هلوسرلو هلل ةعاط مامالا ةالصب

 ديعلا ةالص ةنسلا ىلصأ : لوقيو ىوني هناف { اماما ناك اذاو : ةلأسم
. يتأي نملو ىتالصب ىلصي نمل اماما هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا نيتعكر





 نوعبرال او عساتلا بابلا

 نيديعلا ةالص ىف ةمامالا ف

 كلذ ماكحأو دحاو عضوم ف مامال ١ لدعب 2 او

 ىن اماما ىلصي نأ زوجي لهو { ينايسبلا نسحلا يبأ نع۔ ةفاضملا ةدايزلا نم
 نيديعلا ةالص ث رحنلا وأ رطفلا موي ىفماما دعب ماما . نامزلا اذه لثم ىف دحاو دلب
 ايك ء دحاو عضوم ىف البلا لهأ عامجا نوكي نأ هب رومأملا : لاق ؟ كلذ زوجي ال مأ

 ىف ةيحان موق ىلصف © نامزلا اذه ىف ءيش مهعدري نأ الا { ةي هللا لوسر نع تءاج
 دعب ماما عضوملا ىف امأف © زوجي هنأ وجرأف ز لوألا مامالا هيف ىلص ىذلا عضوملا ريغ

 © ديعلا ةالص ىف مامالل فورعم عضوم كلذ نأل ، كلذ رأ ملف ، ديعلا ةالص ماما
 . مالسلاو عضوملا كلذ ىف ىرخا ةعامج اهدعب زوجي الف ، مويلا كلذ

 لثم نابجلا سيلو 0 ديعلا ةالص ىف ةعامج دعب ةعامج ىلصت نأ زئاجو : ةلأسم

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) . دجسملا

_ ١٥٩





 هفلخ زوجت نمو نيديعلا ةالص ىف

 لص ناف ، سأب الف 5 موقلا هب ىضرو © ديعلا ةالصب هديس هرمأ اذا دبعلاو

 . باوجلا ىضم دقف 0 هيأر ريغب

 سانلاب متي نم مدق { ديعلا ةالص ىف وهو مامالا ثدحأ اذاف : ةلأسم

 . مهب بطخيو مهتالص
 . دجسيلف نيديعلا ةالص يف ةدجسلا مامالا أرق اذإو : ةلأسم

 اضقن ىرأ الف اولصو اوسنو { نيديعلا ةالص ىف اوماقأف اولهج ناو : ةلأسم

 . ةمات مهتالصف انايسن وأ الهج اوماقاو اونذا ول كلذكو . ةمات مهت الصو

 . ءاسنو لاجر كلذ دعب هرضح مث { نيديعلا ةالص موقب ىلص نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو ، ةيناث مهب ىلصي نأ زجي مل

 © ةنيكسلا مهيلعو اوجرخ ث نيديعلا ةالص ىلا سانلا جرخ اذاو : ةلأسم

 ٨ هبر باتكل مهأرقأو هيبن ةنسب مهملعأو هنيد ف مهلضفأ اومدق ةالصلا اودارأ اذاف

 رطفلا مويو ، هللا ىلا ةبغرلاو ةبطخلا تناك ةالصلا ىضق اذاف ، مهتالصل ىكزأ كلذ

 ىونو ةالصلا دارأو ، ةلبقلا لبقتساو ماق ةالصلل مامالا ماق اذاف { ةزئاجلا موي ىمسي

 هفلخ ىلصي نمل اماما نوكيو { هلوسرلو هلل ةعاط ديعلا ةالص ةنسل ءادأ كلذ

 . مرحأو هجو مث كلذ بحتسي ث هتالصب

 ةالص مهب ىلصي نأ بحاف 0 ديبع وأ ءاسن الا مامالا رضحي مل ناو : ةلأسم

. بطخيو ديعلا



 . اهربكي ملف مامالا ةريبكت عمسي مل نميف ۔ هللا همحر_ىلع يبأ نعو : ةلأسم

 ؟ اهربكي الف ، ىسن وأ عمسي مل ام مامالا عم ربكي ملو { عمس ام مامالا عم ربكو

 هيلعف اهصقن وأ ديعلا ةالص ىف ةريبكت داز نم : لاق نم لاقو { هيلع ضقن ال : لاف

 يبأ ىأر وهو ، صقن نم ىلع الو داز نم ىلع ضقن ال : لاق نم لاقو } ضقنلا

 ىأرلا اذهو ، هللا دبع يبأ نع اندجو كلذكو . امهيلع هللا ةمحر ۔ هللا دبع يباو ىلع

 لاقو . داز نم ىلع ضقن الو أ صقن نم ىلع ضقنلا : لاق نم لاقو . يلا بحأ
 ةالص نم ةريبكت صقن نم ىلع ضقنلا : لاق نم لوق ىلع ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع وبأ

 . ريبكتلا نم ةريبكت صقن ناك مامالا نأ حص مث اوفرصناو { اولص مهنأ ولف { ديعلا
 ي ، ةعامج اولصي اوعجريلف 5 مويلا كلذ نم سمشلا لاوز لبق نم كلذ اوركذ ناف

 اوركذي مل ناو & كلذل سانلا نذؤيو { اوءاش ثيح وأ دجسملا ىن وأ ديعلا عضوم

 نولصيو ، ةالصلا كلت ةعامج اولصي الف 3 مويلا كلذ نم سمشلا لوزت ىتح

 : حبسملا نب دمحم لاق . ديعلا ةالص ريبكت دعب نيتعكر مهنم دحاو لك ىدارف

 . ةمات مهتالصو . ةريبكت ناصقن الو ريبكتلا ةدايز يف مهيلع ضقن الو

 ؟ نيتريبكت وأ ةريبكت نيديعلا ةالص ىفمامالا داز اذا لوقت ام : تلق : ةلأسم

 هيلع ضقن الف ، اضيأ صقن نا كلذكو ، هفلخ نم ىلع الو { هيلع ضقن ال : لاق

 ربكف © نيتريبكت وأ ةريبكت ريبكتلا سانلا عمسي ىذلا داز ناف : تلق . مهيلع الو

 . هللا ءاش نا هريبكتب ربكي نم ىلع الو ، هيلع ضقن ال : لاق ؟ ةريبكتب لجر

 ديعلا ةالص اولص ةثالث عمتجا اذاو _ نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم
 مهب ىلص ديبع وأ ءاسن الا رضحي مل ناو ، ةسمخ اولاقو لقأب ليق دقو 5 ةعامج
 . ديعلا ةالص

_ ١٦٢



 نوسمخلاو ىداحلا بابلا

 م ىلصف نو رخآ ءاجمث ىلص اذا مامال ١ ف

 نب دمحم هللا دبع يبا خيشلا طخب هتدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 . نايلس نب ميهاربا

 مث اوفرصناو 5 ديعلا ةالص مهب ىلصف © سان هعم رضح ماما نعو : ةلأسم
 مهب ىلصف عجرف ث مهب ىلصي دعي نا : هل اولاقف & فرصنا دق وهو نورخا موق ءاج

 له : تلق . لهج وأ دمعب { هريغ وأ نيلوألاب هيف ىلص ىذلا عضوملا ىف ديعلا ةالص

 ديعلا ةالص نوكت الو ، نيرخآلا ةالص متت ال هنأ & يعمف ؟ اعيمج مهتالص متت

 تماق اذا © ليق ايف نيرخآلا نع ءيزجت ةعامجلا مه اوناك اذا نيلوألا ةالص الا

 . ديع ةالص ىدنع نكت مل ، ماماب متت مل ةالص ىف ءالؤه لخد اذاو ث مهب ةعامجلا

 هنا } يعمف . ةيناثلاو ىلوألا مهب ىلص 3 ةضقتنم هتالص مهدحأ ناك اذا : تلقو

 نونوكي لهو ؟ اولدبيل مهربخي نأ مامالا ىلع لهف ىلوألا تناك نا : تلقو . ةيناثلا

 ملو { مهب ىلص نا هنا } يعمف ؟اهضقن مامالا مهملعي وأ ؟ اوملعي مل ام نيملاس
 مجه ىلص مث © كلذب مهملعا ناو . ةمات مهتالصو © مهريغب ىلص هنأ مهملعي

 ىدنع تدسن امناو 5 ةمات ىلوألا ةالصلاو 3 اذه ىلع مهتالص حصت ال هنأ & يعمف

 نا : تلق . عضوملا ىف مهب ىلص اذا لجأ نم ، لوألا مهب ىلص اذا ةرخآلا ةالصلا

 ضقن مهيلع ل نيبي الف 0 املاس نوكي له ئ ضقنلاب مهرمأي وأ مهملعي مل

. نيلوألاب ةعامجلا تماق دق ذا . ةبجاو ةالصب ىدنع كلت تسيل هنأل . لدب الو



 {©“ تاعامج ثالثب تارم ثالث لصف © ةمات اعيمج مهتالص تناك نا : تلقو

 . تاولصلا نم ىلوألا الا متت ال هنأ ، يعمف ؟اعيمج مهتالص منت له 7 رثكأ وأ
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 ديعلا ةالص دنع هؤوضو ضقتني نميف
 ديعلا ةالص مهب بجت نم ددع ف و

 زوجي الف مامالا امأف { ءىش هيلع سيلف ، ديعلا رضح مث ، لجر ثدحأ ولو

 . اماما نوكي الو . مهعم يلصيو مميتي نأ الا ، كلذ هل

 ىلصيو © مميتي نأ هل نأ ، ديعلا ةالص توف فاخ نم نأ تفرعو : ةلأسم

 © لوقلا ضعب ىف كلذو . ءاملا مدعي ملو { اهتوف فاخ اذا ، ةعامجلا ىف ةنسلا

 . افالتخا اهيف ملعأ ملو صخرا ةزانجلاو ث ةزانجلا ةالص كلذكو

 ىشخي لجرلا ىن اوفلتخاو : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم
 : نولوقي روث وبأو يعفاشلاو سنأ نب كلام ناكف ؟ااضوتي بهذ نا ديعلا تاوف

 لوقلابو ، مميتي : ىأرلا باحصأو ىروثلا نايفس لاقو . هتتاف ناو أضوتي
 . ل وقأ ل وألا

 { انباحصأ لوق نم فالتخالا نم اذه وحن جرخي هنأ ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ليقو ©} نيتعكر لصيو أضوتيو 0 ديعلا ىف ةعامجلا ةالص توف ىشخ ولو مميتي ال هنأ
 هل زاج اك . ةعامج اهيف ةنسلا نأل ، ىلصو مميت اهيف ةعايجلا ةالص توف ىشخ اذا

 ديعلا ةالص زوجت ال ناك نا ينبجعيو 0 قافتالا ىنعم هبشي ام ةزانحجلا ةالصل مميتلا

لدع ماما ةالص ناك نا كلذكو ث ةنسلل ىلصيو مميتي نأ ©، عضوملا اذه ريغ ىف



 مميتي نأ ينبجعأ 3 اهدعب ةالص نوكت ال يتلا نيملسملا ةعامج نم ةعامج ةالص وأ
 ينبجعأ ةيعرلا نم تاولصلا نم اهريغ وأ رئاجلا ناطلسلا ةالص ناك نا امأو ىلصيو

 . ةالصلا هذه لمل مميتي الو ©} نيتعكر ىلصيو { ديعلا ةالص بلطيو ‘ أضوتي نأ
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 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 ديعلا ةالص مل بجت نم ددع

 ةئنالن ديعلا موي عمتجا اذا : ليق - رفعج نبا دمحم رباج يبأ عماج ۔ نمو

 لاقو . ةسمخ اونوكي ىتح : لاق نم لاقو . ةعامج اولص 7 مامالاو { نانثا وأ

 اولص اذاو ، ةرشع اونوكي ىتح : نورخآ لاقو . ةعبس اونوكي ىتح : نورخآ

 . مالكلا نم هللا حتف امي مهنم لجر مهب ملكتي نأ دبالف ةعامج

 اونوكي ىتح دجويو ، كلذ ىف ايهبعأ مل ديعلا ايلص نيلجر نأ ولو : ةلأسم

 . ةأرماو لجر ىلصي نأ اسأب ى رأ الو ۔ نالجرو م امالا لاجر ةئالث

 ديعلا ةالص اولص { ةثالث عمتجا اذاو & نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ةبطخل ١ اونسحي مل ناو . ةطخل اب نو رمؤيو 0 رثكأب اولاقو . لقأب ليق دقو & ةعامج

 . بطخي و ديعلا ةالص دبعلا مهب ىلص ديبعو ءاسن الا اورضحي مل ناو ، نآرقلا اوأرق

- ١٦٧١





 نيديعلاو ةعمجلا ءاسنلاو ديبعلاو ني رفاسملا ةالص ف

 ملعأ الف : لاق ؟ ةعمجلا ةالصو نيديعلا ةالص ديبعلا ىلع لهف : هل تلق

 ناف : تلق . هيلع ليق هنأ بحاف { ديعلا ىف هديس دبعلل نذاي نأ الا ، مهيلع كلذ

 هصخ دق هنأ يعم نال كلذ ىل نيبي الف ؟ ديعلا لثم نوكيأ { ةعمجلا ةالصب هل نذأ

 نورفاسملاو ءاسنلاف : هل تلق . هل مزالب رذع دق ام همازلا سيلف ث رذعل كلذ يف

 امأو ، مهيلع سيل ليق دقف ةعمجلا امأ : لاق ؟ ةعمجلاو نيديعلا ةالص مهيلع

 © ءاسنلا كلذكو ، ررض الو ةقشم الب رفاسملا نكمأ اذا كلذ مهيلع ليق دقف ديبعلا

 ةعمجلا ةالص ديبعلاو نورفاسملاو ءاسنلا رضح ناف هل تلق . دشأ ىدنع ءاسنلاو

 مهيلع بجي الف : لاق ؟مزلت ثيح نيتعكر مامالا دنع اهولصي نأ مهيلع بجا
 ديري بهذ اذا لجرلاف : هل تلق . ليق ايف كلذ مهف زاج اولعف ناف 4 كلذ ىدنع

 ةعمجلا ةالص مأ رهظلا ةالص ىلصي هنا ىوني نأ هيلع ام { مامالا دنع ةعمجلا ةالص

 ارصق ةعمجلا ةالص نم همزلي ام ءادأ ىون ةعمجلا همزلت نمم ناك اذاف : لاق ؟ نيتعكر

 . ىدنع اذكه . م امالا ةالصب

 ءاسنلا عم سيلو ديعلا ترضح نا : تلقو ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 كلذ نهيلع ملعأ الف ؟ كلذ نهمزلي لهو ؟ ديعلا ةالص نيلصي له ث لجر
 ةالص نيلصي ال ليق دق هنأل ، زئاجلا نم ىدنع جرخي مل نلعف ناو & ادكؤم

 دكا ىدنع ةزانجلا ةالصو { ةنس هذهو . ةنس ىدنع يهو اهنيلصي ليقو . زئانجلا

_ ١٦٩



 ٨ ناضمر رهش مايق لثم © نيلصي كلذ نلعف نا بحأو 5 ديعلا ةالص نم بجوأو

 نبطخي نأ ، ةعامج ديعلا ةالص نيلصي نأ بحأو {. فصلا طسو ىف نهماما نوكيو

 . موقت ال ليقو ، ةبطخلا ماقم موقت ةءارقلا نا : ليق دقو . كلذب ءادأ نوكي الو

 مهترضح اذا ديبعلا كلذكو : تلق . ركذ ةبطخلاو ركذ هنأل ، دكأ ىدنع ةءارقلاو

 اوردق اذا اهوعدي الو { ةعامج اولصي نأ بحاف ، رح مهعم سيلو 0 ديعلا ةالص

 . مهيلاوم ىأرب اونسحاو & كلذ ىلع

_ ١٧٠ _



 نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ةعمجلا هيلع بجت ال نملو ني رفاسملل ديعلا ةالص ىن

 ناك اذا . معن : لاق ؟ ىحضألاو رطفلا ةالص مهيلع له 3 رفس ىف رفن ةثالث نعو

 . ملكتيو مهب ىلصي نسحي نم مهيف
 مهيلعو ، ةعمجلا روضح نم دكوأ رفاسملا ىلع نيديعلا روضح لاقو : ةلأسم

 . لاجر ةثالث انعمس ام لقأو ، الجر نيرشع اوناك اذا { نيديعلا ةالص اولصي نأ
 . ةالصلاو ةبطخلا نسحي نم مهيف ناك نا

 اوناك اذا © نيديعلا ةالص اولصي نأ مهيلع نورفاسملا : لاقو : ةلأسم

 اذا ، لاجر ةثالث انعمس ام لقأو ، لاجر ةرشع اوناك اذا : ليقو { الجر نيرشع

 . ءيش مهمزلي الف { ةبطخلاو ةالصلا نسحي نم مهيف ناك

 بجت ال نملو ، رفاسملل ديعلا ةالص ركذ _ فارشالا باتك _ نمو : ةلأسم
 نمو رفاسملل ديعلا ةالص ىف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق . ةعمجلا هيلع
 ىرصبلا نسحلا لوق اذه ث رفاسملا اهيلصي : ةفئاط تلاقف . هيلع بجت ال

 نع انيور دقو ، دبعلاو اهتيب ىن ةأرملا اهيلصتو 5 ةيدابلا ىف ىلصي لاقو 0 يعفاشلاو
 : ىرهزلا لاقو . عماج رصم ىفالا قيرشت الو ةعمج ال لاق هنأ بلاط يبأ نب ىلع
 رضحيف رفسلا ىف نوكيمامالا ىف : كلام لاقو ، رطفلاو ىحضألا ةالص رفاسملا ىلع
 نب ىلع نع ىور امب : ةيوهار نب قحسا لاقو . كلذ هيلع سيل ، رطفلاو ىحضألا

. نئادملاو راصمألا لهأ ىلع بجت امنا : ىأرلا باحصأ لاقو . بلاط يبأ



 نيديعلا ةالص ىف انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق
 ريغ وأ دلب ىف ميقملاك رفاسملاو & مهيلع بجت : لاق نم لاقف . فالتخاب رفاسملا لع
 ايك ث ديعلا ةالص رفاسملا ىلع سيل : لاق نم لاقو ، ضرألا نم ةيداب ىنو دلب

 نادلبلا لهأ ىلع بجحت اهنا { ديعلا ةالص ىف مهلوق رثكأو { هيلع ةعمج ال
 ىرقلا برق نوكت يتلا ىفاسملا لثم الا ، راصمألا نم نكت ملولو 0 نيرضاحلا

 ديع ال هنأل ©، كلذ ىف مهف صخر نم صخر دق هنا ، يعمف { راصمألاو { ةعماجلا
 هناف . ةأرملاو دبعلا امأو © ةعماجلا راصمألاو ىرقلا لهأ كلذب ماق اذا { مهيلع

 . ةأرملا ىلع كلذ بجوي ضعبف 7 ديعلا ةالص مزلت ثيح مهيلع كلذ ىف فلتخي
 بحتسيو ث مزالب ةأرملا ىلع كلذ سيل : لاق نم لاقو . هديس هل نذأ اذا دبعلا ىلعو

 اذا ، هيف الا اصيخرت ملعأ الو { هديس نذاتسيو ، بجوأ دبعلا ىلعو ، كلذ اهل

 . فارشالا باتك ريغ نمو . ملعأ هللاو ، هديس هل نذأو اغراف ناك

 ديعلا ةالص ىف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق انموق نعو : ةلأسم

 © يعفاشلاو ىرصبلا نسحلا لوق وهو { رفاسملا اهيلصي : ةفئاط تلاقف 2 رفاسملل

. كلذ هيلع سيل ، رطفلاو ىحضألا رضحيف رفسلا ىف نوكي مامالا يف كلام لاقو



 ن وسمخلاو سداسل ١ بابل ١

 ديعلا ةالص ىف مامالا هقبس نميف

 مامالا ملس اذاف ، ةعكر ديعلا ةالص نم كردأ نمو _ فارشالا باتك ۔ نمو

 عكريو ةروسو ،باتكلا ةحتاف أرقي مث ، هسفن ىف مامالا هربك ىذلا ريبكتلا ربكيف

 ةعكر ىلصف ماقف ريبكتلا نسحي مل ناو ، مامالا ىلص ايك هتالص ىضقيو ، دجسيو

 . هئزج و ، هيلع سأب الف ، عفشي ىتح اهكردأ يتلا ةعكرلا ىلا

 ةالص ىلصي هناف نابجلا ىلا زرب دقو ديعلا موي مامالا ةالص هتتاف نمو : ةلأسم

 مل ناو 5 هنكما نا اهعمسيف ةبطخلا ىلا اوندي مث ث نابجلا نم ابناج اهريبكتب ديعلا

 نابجلا ىلا زرب نا هنا ل وقو ، ةبطخلل نيسبتحملا سانلا عم نكيلف سانلا ةرثكل هنكمي

 اعوطت ىلصي نأ ءاشي نأ الا 5 هيلع ءيش الف ةبطخلا نم مامالا فرصنا دقو

 . تاولصلا رئاسك

 غرف دق مامالا ناك ناف ، ةعامج نولصيلف بطخي مامالاو موق ىتأ ناو : ةلأسم

 عضوملا ىف ىلصو . مهب بطخ ناو . مهب بطخيو مهدحأ مهب لصيلف ةبطخلا نم

 اموق اولصي نأ سأب الو } ىلصم هنال } كلذب ساب الف موقلا هيف ىلص يذلا
 . موق دعب

 . مامالا ربك ام ىلع هلدبأ ديعلا ةالص نم ءيشب مامالا هقبس نمو : ةلأسم

وهو . ديعلا ةالص نم ةعكرب مامالا هقبس نم هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم



 . ةالصلا ريبكت نسحم مل اذا ةعكر ىلصيلف ٠ ريبكتلا نسحم ال

 نم هتاف نم : ناليغ نب مشاه نع ةبقع نب حاضولا دايز وبأ لاقو : ةلاسم
 ةالص امأو ] هريغو ريبكتلا نم هتاف ام لدبف ماق مامالا ملس اذاف { ءىش ديعلا ةالص

 هنا : سابعلا هيبأ نع سابعلا نب حاضولا لاقو . هتاف ام لدبي نأ هيلع سيلف ةزانجلا

 . ةزانجلا الو ديعلا ةالص نم هتاف ايف هيلع لدب ال

 ديري مك نوردي الو ريبكتلا نوعمسي الو 0 م امالا فلخ ىلص نمو : ةلأسم

 موي مامالا ريبكت هيلا يهتني ىذلا ريبكتلا نم نوكي ام لوطأ اوربكيلف { ربكي نأ
 . ىحضألاو رطفلا

 © عمس نم ربكيلف ريبكتلا سانلا عمسي ملف رحنلا موي سانلا مأ نمو : ةلأسم

 © ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحا وأ اعست وأ اعبس هلايح ىلع ربكيلف عمسي مل نمو

 ريبكتك ربكيلف عمس نمو ؤ عمسي مل ام سلب ريبكتل ١ ف م امالا فلاخ نم ىلع سيلف

 . عسوم عضوم اذهو 0 مامالا

 اودجس اذاف . مهعم عكريف مرحي مث. 6 اوعكر دق سانلا ىري ىتح فقي مث © هجوي

 أرق مامالا نأ ى ري ام ردقب فقي مث . باتكلا ةحتاف أرقيلف . ةيناثلا ةعكرلا ىف اوماقو
 اذاف . مهعم عكريلف 6 اوعكر لق سانلا ىأر اذاف تاريبكت سمخ ربكي مث 6 ةروس

 . اوماق دق سانلا ىأرو 2 مامالا ملس اذاف تاريبكت ثالث ربكيلف عوكرلا نم ىوتسا
 © ةروسو باتكلا ةحتاف أرقي مث > ريبكتلاب أدبيو . ةالصلا نم هتاف ام لدبي مقيلف

 . ةزئاج هتالصف . ربكي ملو . م امالا عم رطفلا موي ىلص نمو : ةلأسم

 © ىلوألا ةعكرلا ىف هنم اطلغ ريبكتلا ىلع ةءارقلا مدق نمو : ةلأسم
 . ةدساف هتالصف

 ةياغ ربكي : لاق . ديعلا موي . ريبكتلا عمسي ال ىذلا مصألا نعو : ةلأسم

_ ١٧٤ _



 لكو ئ ريبكتل ١ هوجو نم ءاش ام ربكي هنأ دجويو . ةريبكت ةرشع ثالث ريبكتل ١

 . زئاج كلذ

 ملف 5 مامالا فلخ ةريبكت عمسي مل نميف هللا همحر ىلع يبأ نعو : ةلأسم

 ضقن ال : لاق ؟ اهربكي ملف ىسن وأ عمسي مل ام ربكي ملو ، عمس ام ربكو اهربكي

 : ليقو . ضقنلا هيلعف اهصقن وأ ةريبكت داز نم : لاق نم لاقو ٠ هيلع

 . هيلع ضقن ال

 هنا ليق دق هنا ، مامالا دنع ديعلا ةالص هتتاف نميف : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ةعامجب الا ديعلا ةالص عقت ال هنال { هيلع الو ؤ ريبكتلاب مامالا ةالصب ىلصي نأ هل ال

 ةالص يه دارأ هنأ يه يعم سيلو { ليق دق امب . ةبطخلا ماقم موقي ام وأ ةبطخو

 : لاق ؟ نيتعكر ىلصي نأ هيلعف : هل ليق . كلذك ةنسلا اهب تءاج الو ث ىدارف

 . كلذب رمؤي هنكلو ، بجاو هيلع سيل

 ربكف ديعلا ريبكت مامالا عم عمسي مل نمو ، نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ىورملا نيملسملا ضعب لوق ىلع ضقن ال هنا ، عمسي مل ام ربكي ملو ، عمس ام

 . كلذ هنع

 امدعب ربكي هناف ريبكتلا عمسي ال ىذلا مصألا امأو 3 هنمو : ةلأسم

 . مامالا عكري

 فوفصلاو ث اهريغ وأ ديعلا ةالص ىف ناك نميف ىراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 وه ربك مث ، هجوي دعب وهو ربكو مامالا هقبسو { مكفوفص اووس لاقف . ةفلتحم
 كلذكف ديعلا ةالص اماف ، همتي مل ريبكت ىف دعب مامالاو { مامالا ريبكت نم هتاف ام

 نم هتاف ام ربكو لجرلا اذه مرحأو { مرحاف مامالا هقبس اذا ةمات هتالصو ث لعفي

 نوكت امناف أ ضئارفلا ةالص امأو 5 ةلاحلا كلت ىفمامالا عم لخد مث { مامالا ريبكت

 مرحأ مث ةخسن لجرلا اذهب هجوو { مرحاف مامالا هقبس اذا هيف وه ايف مامالا عم

. هيف وه ىذلا دحلا ىف مامالا عبتا مث



 هتوفت لجرلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 لاق هبو ث اعبرأ ىلصي : لاق هنأ دوعسم نبا نع انيورف . مامالا عم ديعلا ةالص

 © لص ءاش نا ىأرلا باحصأو { ىروثلا نايفس كلذ بحتساو 3 لبنح نب دمحأ

 لوق هيفو . نيتعكر ءاش ناو 5 تاعكر عبرا ىلص ءاش ناف ، لصي مل ءاش ناو

 لوق هيفو © روث وبأو يعفاشلاو كلام لاق هبو { مامالا ةالصك اهيلصي نأ وهو : ناث

 اذهو . مامالا ةريبكت ربكي الو 0 ةءارقب رهجي الو { نيتعكر ىلصي نأ وهو : ثلاث

 ناو 5 مامالا ةالصك ىلص نابجلا ىف ىلص نا وهو : عبار ل وق هيفو ى يعازوألا لوق

 نس : ركب وبأ لاق . ةيوهار نبا قحسا ل وق اذه { اعبرا ىلص نابجلا ىيف لصي مل

 © ةلي هللا لوسر نس ايك اهالص اهالص نم لكو . نيتعكر ديعلا ةلي هللا لوسر
 . دوعسم نبأ ثيدح حصي الو

 ةالص هتتاف نم هنا { انباحصأ ل وق يناعم ىف جرخي هنأ ، يعم : ديعسوبأ لاق

 © ريبكت الو رهج ريغب عوكرلا رئاسك نيتعكر ىلصي هنا ، رذع ىنعمل اهكرتو ديعلا

 : مهلوق ضعب ىف جرخي هنأ الا ، نيتعكر لك نيب لصف اذا { ةالصلا نم ءاش ام وأ

 ةالص ىلصي هنا هعم ةالصلا هتتافو } ىلص دق مامالا دجوف 3 نابجلا ىلا جرخ اذا هنا

 مهلوق نم ملعأ الف نابجلا ريغ ىف امأو { رهجي ال هنأ الا ، ريبكتلاو ةءارقلاب ديعلا
 { ةءارقلاو ريبكتلا ف ةالصلا نع اعن ام دجأ الو ، نيتعكر ىلصي هنأ الا }\ اصوصنم

 ةنس ىف رهج ال دحاولا ةالص نأ الا & لضفلا نم كلذ نأل 5 نابجلا ىف نكي مل ولو

 . راهنلا ةالص نم ةضيرف الو

 هنا ، انباحصأ ل وق يناعم ىف جرخي : هريغ لاق ۔ باتكلا ۔ريغ نمو : ةلأسم
 لاقو . مامالا ةالص لص نابجلا ىلا زرب اذا هنا ، ةالصلاب هقبسف ديعلا موي جرخ نم

 ثيح ضميلف نابجلا ىلا ز رب دقو هقبس نا : لاق نم لاقو { نيتعكر ىلصي : لاق نم
 ىلا ةيرقلا نم زرب نكي ملو لقتنا ناو { ديعلا ةالص نيتعكر لصيلف 5 مامالا ىلص

 © ةالصلاب مامالا مهقبسف ةعامج اوناك ناو . هتيب ىف نيتعكر لصيلف 0 نابجلا

ةبطخلا ناك اذا عضوم ىفو { نيتعكر دحاو لك وأ ©} ةعامج اولصي نأ سأب الف



 نابجلا ىف بطخو . مهدحأ مهب ىلص ةبطخلا نم غرف دق ناك ناو © ةعامج اولصيلف

 . موق دعب موقلا هيف ىلصي نأ سأب ال هنا ، موقلا هيف ىلص ىذلا

 ناكو & ىحضألاو رطفلا موي ةالصلاب مامالا هقبس لجر اضيأ لاقيو : ةلأسم

 امهيف ربكيو { نيتعكر لصيلف مامالا ىلص ثيح ضميلف ، نابجلا ىلا زرب دق لجرلا
 لصيلف نابجلا ىلا ةيرقلا نم زرب وه نكي ملو لتفنا ناو ، رطفلاو ىحضألا ريبكتب
 . هتيب ىف نيتعكر

 ىلص رذعل جرخي ملوأ ، هدحو وهو مامالا عم ةالصلا هتتاف نمو : ةلأسم

 . ديعلا ةالص ريبكت لثم ريبكت الب نيتعكر

 اذا : لاق ؟ ةالصلاب مامالا هقبسيف ىلصملا ىلا ديعلا موي جرخي لجرلا : ةلأسم

 . نيتعكر ىلصي : لاق ءاهقفلا ضعبو ى مامالا ةالص ىلص ديعصلا ىلا زرب

 اودجوف 6 ديعلا موي ةعامح اولصي نأ نوديري ةعامح اوجرخ موق نعو : ةلأسم

 ى رأ الف اولعفي مل ناو { اولصي نأ اسأب رأ مل 3 اعيمج اوناك ناف ، اولص دق سانلا

 . نيتعكر مهنم دحاو لك ىلصي نأ اسأب

 ىلص ‘ مامالا عم ديعلا ةالص هتتاف نمو نسحلا يبآ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 ريغ نم ةلأسم هذهو 0 ءاهقفلا ضعب ل وق ىلع . ديعلا ريبكت الب نيتعكر هدحو
 . فارشالا باتك ۔ نمو . ملعأ هللاو - فارشالا باتك ۔

 ىتح فقي ليقف ؟ م امالا فلخ ديعلا ةالصل ريبكتلا عمسي مل نمو : ةلأسم

 ف باتكلا ةحتاف أرق اذاف .ةالصلا ف مهعبتيو عكريو مرحي من © اوعكر دق ساانلا ىري

 ‘ تاريبكت سخ ربكي مث ةروس أرق ذق مامالا نا ىرب ام ردقب فقو > ةيناثلا ةعكرلا

 سانلا ىأرو ملس اذاف اثالث ربك عوكرلا نم ىوتسا اذاف . مهعم عكريلف اوعكر اذاف

 مث ةروسو باتكلا ةحتاف أرقي مث ريبكتلاب أدبي ةالصلا نم هتاف ام لدبي مقيلف اوماق لق

 ريبكت هيلا يهتني ىذلا ريبكتلا نم نوكي ام رثكأ ربكي : لاق نم لاقو . دعقيل

 اعست وأ اعبس ءاش نا ةالصلا هوجو نم ءاش ام ربكي : لاق نم لاقو . مامالا
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 ربكو هضعب عمسي ملو ريبكتلا ضعب عمس نا امأو ، ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحا وأ

 نملاقو . نيملسملا ضعب ل وق ىف هيلع ضقن الف 3 عمسي مل ام ربكي ملو عمس ام

 . ةزئاج هتالصف ، ربكي ملو مامالا عم رطفلا موي ىلص نم : لاق

 . ةزئاج هتالصف ربكي ملو 0 مامالا عم رطفلا موي ىلص نمو : ةلاسم

 . مهولا اتدجس هيلعف ث ديعلا ةالص ىن مامالا فلخ اهس نمو : ةلأسم

 هناف ، هتالص تضقتنا مث { نيديعلا ةالص مامالا عم ىلص نمو : ةلاسم

 © نيديعلا ةالص نسحي نأ الا { مايأ دعب ولو ركذ ام ىتم 0 مامالا ةالصك اهديعي

 اهنم هتافو ائيش ديعلا ةالص نم مامالا عم كردأ ىذلل ءاهقفلا ضعب صخر دقف

 نيتعكرلا ديعي نأ هيلع تيأر كلانه نمف . ريبكت الب هتاف ام ديعي نأ { ءيش

 . ريبكتلاب ايهدعيلف ض ريبكتلا نسحأ ناو ث ريبكتلا نسحي مل اذا ريبكت الب

 نأ وأ ، روهط ريغ ىلع هنا ركذ فرصنا املف ، رحنلا موي ىلص نمو : ةلاسم

 . نيتعكر لدبلا ىلصي نأ رمؤي هناف ، رهاطب سيل هبوث

 داعأ اهطسو نم نيديعلا ةالص ريبكت نم ءىش هيلع بهذ نمو : ةلأسم

 لعجف ةيرق ىلا لجرماقف © مامالا ىلص اك اهفرعي مل ناف ، م امالا ىلص اك ةالصلا

 . هيلع اسأب ىرأ الف 5 هعبتي وهو هل ربكي

 هيلعف © مامالا عم اهالص ناك دقو 5 ديعلا ةالص هيلع تضقتنا نمو : ةلأسم

 . تقولا دعب وأ تقولا ىف كلذ ناك 3 اهالص امك اهدعي نأ

 املف . ريبكتلا ضعبب هقبس دقو 5 ديعلا ةالص ىف لخد لجر نعو : ةلأسم
 تضقتنا . هتاف ام ضقي مقي مل اذا : لاق ؤ هقبس ام يضقي مقي مل مامالا ملس

 . هتاف ايف هيلع لدب ال : لاق نم لاقو ‘ هريغ نمو . هتالص

 مايأ ريبكت ف انموق نع ۔ فارشالا باتك ۔ نم رصتحم ركب يبأ نعو : ةلأسم

امتا : لاق نم لاقو ، ةعامج ىف ىلص نم ىلع ريبكتلا امنا : لاق نم لاقف . قيوشتلا



 نبا ناكو ، هدحو ىلص ناو ربكي : لاق نم لاقو . ةعامج ىف ةبوتكملا ةالصلا ىف يه

 : لاق نم لاقف ث لفاونلا ربد ىف ريبكتلا ىن اوفلتخاو { هدحو ىلص اذا ربكي ال رمع

 ىلع ضئارفلاو لفاونلا فلخ ربكي : لاق نم لاقو ، عوطتلا ةالص ىف ربكي ال

 مث ضقن : لاق نم لاقف . ةالصلا ضعبب مامالا هقبس نميف اوفلتخاو . لاح

 مامالا ربكي مل اذا : لاق نم لاقو . ربكي مث ضقن مث ربكي : لاق نم لاقو © ربكي

 نم لاقو . وه امك ءاش ام ربك هسلجم نم ماق اذا : لاق نم لاقو © هءارو نم ربك

 نم موقي نأ لبق مامالا ركذ ناف { ربكي نأ هيلع سيلف & دجسملا نم جرخ اذا : لاق

 لاقف . وهسلا دوجس هيلع نميف اوفلتخاو 3 هعم نم ربكو { ربك ملكتي ملو هسلجن

 مث 5 ريبكتلاب أدبي ةفرع موي مرحملا ىف : لاق نم لاقو ، ربكي مث ايهدجسي : لاق نم

 ريبكت ى اوفلتخاو { ةيبلتلا مث ريبكتلا مث ، دهشتلاب أدبي نايفس ناكو . ةيبلتلا
 سيل : لاق نم لاقو 0 ةعامج ىفالا ، ريبكت نهيلع سيل : لاق نم لاقف . ءاسنلا

 لاقف . رفاسملا ىن اوفلتخاو . ريبكت لجر نهعم سيلو ث نيلص اذا ءاسنلا ةعامج ىلع

 رضاحلل وه لب : ركب وبأ لاق . ريبكت هيلع سيل : لاق نم لاقو ، ربكي : لاق نم

 نيدرفنم لفاونلا وأ تابوتكملا تاولصلا ةعامج ىف ىلص نم . ةأرملاو لجرلاو رفاسملاو

 . «تادودعم مايأ ىن هللا او ركذاو : ىلاعت هللا لاق . ءاسن وأ الاجر نيعمتجم وأ

 . ارفاسم ناك نم الو 0 هدحو ىلص نم ىنثتسي الف

 اذه نم هاكح ام لكو ، نسحأ رخآلا اذه ركب يبأ لوق : ديعس وبأ لاق

 هناف ، مامالا ةالص نم لدب هيلع ىقب ىذلا الا ىدنع هانعم جرخيف ، فالتخالا

 © ةالصلا نم هيلع ام متي نأ لبق ربكي نأ ، انباحصأ لوق ىف ىدنع زوب ال

 مث ربكي مث © مهولل دجسي نأ امرحم ناكو وهسلا اتدجس هيلع ناك اذا ينبجعيو

 يناعم نم ىدنع جرخي ال ىضم ام رئاسو . نسحف ربك مث ىبل مث دجس ناو ث يبلي

 مايأ ىف ريبكتلا نأ ، نسحلا يبأ نعو ث هريغ نمو . لضفلا اذه ىف فالتخالا

 نا ليقو ، ربكي نكي مل هنا ، ءاهقفلا ضعب نع ليق دقو © مزالب سيل قيرشتلا

 نكي ملو { ىنم مايأ سانلا ربكي ايك ربكي ملو ىنمب هباحصأب ىلص ديز نب رباج
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 نمو . زئاج كلذ لك نا اندنعو . نوربكي ىكزاب ءاهقفلا نم هريغ الو ىلع نب ىسوم

 قيرشتلا مايا يف ربكي مل ناو ، بجاوب سيل ريبكتلا نا ى موق ضعب ىفو 0 هريغ

 . لضفلا هيفو نسح ريبكتلاو 5 اهريغ الو ىنم

 يبأ خيشلا طخب هتدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ۔ربغ نمو : ةلأسم

 ةالص نم رثكأ وأ ةريبكتب مامالا هقبس لجرو ث نايلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع

 متت له ث الهاج وأ ايسان وأ دمعتم لدبي ملو رمو 3 ربكي ملو هعبتاف { ديعلا

 © نايسنلاو اطخلاو دمعلا ىف لاح ىلع لدبلا هيلع : ليق دق هنا ، يعمف { هتالص

 كرتي ىتح 0 ناسنلاو لهجلا ىف هيلع سيلو © دمعلا ىف لدبلا هيلع : ليق دقو

 . تاريبكت ثالث

 رثكأ وأ ديعلا ةالص ىف مارحالا ةريبكت ربكف مامالا هقبس لجرو : ةلأسم

 اذاف ؟ هتالص متت له © هدنع راص ىتح قوبسملا ريبكتلاو هيجوتلا ردابف كلذ ةماع وأ

 نأ هل ليق هنا ، يعمو . كلذ هل زوجي هنأ ، يعمف هتردابم ىف هصقني ملو كلذ مت

 ةءارقلا ىلا راص دق مامالا ناك ولو ، هعدي الو هقحليو ث مامالا هقبس ام ربكي

 . ليق ام ضعب ىن ةالصلا ىف دح دق هنأل ، عوكرلاو

 ملف لدبي نأ دارأ ناف ، ديعلا ةالص نم ءيشب مامالا هقبس لجرو : ةلأسم

 ىلصو ى ةريبكت ةرشع ثالث مامالا ىلص 0 هل افلاخغ لدباف 3 مامالا ىلص فيك فرعي

 كلذ متأ وأ ، افراع ناك نا { هتالص متت له : تلق { رثكأ وأ لقأ وأ اعست وه

 ةالص ةنس نم فرعي ايك لدبي ليق دق هنأ ، يعمف ؟ هتالص منت له ث ةلفانلا رئاسك
 هتاف ام ىلص فرعي مل ناو 5 ديعلا ةالص هوجو دحاب ىلص فرعي مل ناف 2 هدلب لهأ

 3 اهترضح ىف رذع هل ناكو . اهلك ةالصلا هتتاف نا : تلقو . لفاونلا رئاس ةالصك

 هتالصب ملاعو ؟مامالا ىلص فيك فراع وهو . ةلفانلا رئاسك نيتعكر ىلصف

 هنا ، يعمف ؟ هتاص متت له " ديعلا ةالص فيك ملعي ال هنأ الا } هتالصب لهاج وأ

 . هتالص متتو ‘ كلذ هئزججي ليق دق

 ديعلا ةالص ىف مامالا عم لخد لجرو ث اضيأ هطخب هتدجو اممو : ةلأسم
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 هيف اهدحأ ال . دح امهنيب راص ىتح مامالا هقبس مث © ةالصلا ل وأ ف اهريغ وأ

 ف ذخأو 6 تايحتلل دعقو م امالا كردأو وه ىلصو 6 م امالا ىلص مث 6 رثكأ وأ

 هعم ملسو © تايحتلا أرقي وه ماقو . هلوسرو هدبع دمحم ىلا أرق دق وأ . ةءارقلا

 متت له : تلق . هعم ملسو تايحتلا اذه أرقو {}© دهشتي م اقو تايحتلا أرق دق وأ

 هذه عيمج تقلع دق : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق ؟مامالا ةالصب هتالص
 اذا مهيلع بجي امو . م امالل مومأملا عابتا باب ف ةبوجأل ا نم هنمضتت امو ةلأسملا

 ةالص ف . ةالصلا نم عبارلا زجلا ف . مب مامالا قبس ف هنع اوفلخت وأ {© هوقبس

 . هللا ءاش نا اهعضوم هنأ وجرأ امل } ةعامجلا
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 مامالا دنع نيديعلا ةالص رضح اذا مصألا ىن

 ؟ ربكي فيكو ؟ ربكي ىتم

 يبأ خيشلا طخب هتدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 . نايلس نب ميهاربا نب دمح هللا دبع

 ربكي زوجي فيك تلق { نيديعلا ةالص ىفمامالا دنع ناك اذا مصألاو : ةلأسم
 . مامالا مارحا ىلع لدتسي مل اذا ربكي ال ليق دق هنأ ، يعمف ؟ ربكي ىتمو 0 مامالا

 { ةالصلا هعم متأو { دجسو هعم عكرو مرحأف مامالا عكر اذاف ى مامالا عكري ىتح

 مل هنأل ، ةءارقلاو ، ىلوألا ةعكرلا ىف ل وألا ريبكتلا لدبأو ماق هتالص مامالا متأ اذاف

 نوكي ام ىلع لدبلا ىفو { مامالا فلخ هتالص نوكت هنا : ليقو . مامالا عم ربكي

 ىلع هتالصو هلدب ناكو ، طاتحاو فرعي مل ناف ، فراعتلا ىف هدلب لهأ ةالص هيلع

 ربك املك هملعي دحأل لاق نا : تلقو . ءىش رثكأ هنأل { ةريبكت ةرشع ثالث هجو

 {. ةمات هتالصف وه امأف ؟ال مأ كلذ ىلع ةمات اعيمج اهتالص نوكت وأ ى مامالا

 © كلذ ريغب ناك ناو { ةمات هتالصف ةالصلا ىف زوجي امب هملعأ ناف ث هل ملعملا امأو
 كلذ ىف ليق دق هنأ وجرأف ، ادمع ، هعدسي وأ هسخني هنأ لثم هتلالد ىلا دصق امتاو

 نود ىلا هل هديب راشأ ناو 5 ةمات هتالص ليقو 0 ةداعالا هيلع ليقف ى فالتخالا

 ىف ملعأ الو ، كلذ زوجي نأ وجراف ، كلذ هابشأ وأ كلذ ري ملو ، هينذأ ةمحش
 . افالتخا كلذ
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 ةماع ربكي لاق : ديعلا موي ريبكتلا عمسي ال ىذلا مصالا نعو : ةلأسم
 لكو © ةالصلا ريبكت هوجو نم ءاش ام ربكي هنأ دجويو ث ةريبكت ةرشع ثالث ريبكتلا

 مامالا فلخ ةريبكت عمسي مل نميف ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نعو 3 زئاج كلذ
 ملف يبن وأ © عمسي مل ام ربكي ملو 5 عمس اممامالا عم ربكو 9 اهربكي مل
 . هيلع ضقن ال : لاق . اهربكي

 هناف ، ريبكتلا عمسي ال ىذلا مصألا امأو _ نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . مامالا عكري امدعب ربكي
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 ماكحأل ا نم ةضي رفلا هيف عراضي امو ديعلا ةالص دودح ى

 هللا دبع يبأ خيشلا طخب هتدجو امم ۔ هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 . نايلس نب ميهاربا نب دمح

 ىلوألا ىف دح ةءارقلا وأ دح هلكأ ث ديعلا ةالص ىف مايقلا نعو : ةلأسم

 . مايقلا عم ، دح ريبكتلا نا ليقو ، دح هلك يعم ايف مايقلا نا : ليق دقف ؟ ةيناثلاو

 ؟ ةضيرفلا ةالصك يهأ : تلق ديعلا ةالص نعو . مايقلا نم دح يهف ةءارقلا امأو

 لثم اهنأ . يعمف ؟ قرف امهنيب مأ ١ كلذ ريغو 5 دودحلاو لدبلاو وهسلاو قبسلا ف

 ةالص ىف دئاز دح ريبكتلا نا : ليق دق هنأ الا ، دودحلاو اهيف لمعلا ىف ةضيرفلا

 . ديعلا ةالص ىف ليق ايف دح وهو ، ةضيرفلا ةالص ىف هلثم سيل ث ديعلا

_ ١٨٥ .





 نوسمخلاو عساتلا دابلا

 قيرشتلا ريبكت ىف

 نع ليق دقو ، مزالب سيل قيرشتلا مايأ ىف ريبكتلا نأ . نسحلا يبأ نعو
 . ربكي مل هنا . ءاهقفلا ضعب

 ربكي ملو {© ىنمب هباحصأب ىلص ديز نب رباج نا ليقو . هريغ نمو : ةلأسم

 ىكزاب ءاهقفلا نم هريغ الو ىلع نب ىسوم نكي ملو 3 ىنم مايأ سانلا ربكي ايك
 ريبكتلا نا . مهلوق ضعب ىفو 5 هريغ نمو . زئاج كلذ لك نأ اندنعو © نوربكي

 ، نسح ريبكتلاو ، اهريغ الو ىنمب قيرشتلا مايأ ىف اوربكي ملو بجاوب سيل

 . لضفلا هيفو

 مزال وه : تلق قيرشتلا مايأ ف ريبكتلا نعو . نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 نم لمع نم لمع دق هنا الا ى مزاللا نم وه سيلف تفصو ام ىلعف ؟وه فيكو

 موي رخآ لا رحنلا موي رهظلا ةالص لعب ربكن نحنو ئ رثألا هب ءاجو . نيملسملا

 ضعب نع ليقدقو © ثلاثلا مويلا نم رصعلا ةالص ربد ف © رحنلا دعب نم ثلاثلا

 ربكأ هللاو هللا الا هلا ال : لوقن نحن انعم ريبكتلاو ٠ ربكي نكي مل هنا : ءاهقفلا

 نمف اناده ام ىلع ربكأ هللاو هللا الا هلا ال . اريبكت ربكأ هللاو هللا الا هلا ال . اريبك

 . هيلع سأب الف كرت نمو © رثأ عابتاو لضفف ربك

 . اريبكت ربكأ هللا اريبك ربكأ هللا : لاقف ربك نا ليق دقو ، هريغ نمو : ةلأسم

 نع عفر هنأ ديعس يبأ ظفح نم باوجلا نمو . كلذ هأزجأ اناده ام ىلع ربكأ هللا
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 . ملعأ هللاو ، قيرشتلا مايا ىف ربكي نكي مل ديز نب رباج

 : هركذ لج هللا لاق : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 ةعامجو رمع نباو سابع نبا ناك : ركب وبأ لاق . تادودعم مايأ ىن هللا او ركذاوإل

 ةديبع وبأو سنأ نب كلام لاق هبو . قيرشتلا مايأ اهنا : نولوقي نيعباتلا نم

 لكأ مايأ اهنا) : لاق ةلي هللا لوسر نأ تبثو { ةيوهار نب قحساو ىنثملا نب رمعم

 . (هللا ركذو برشو

 ١ تادودعممايأ اهنا انباحصأ ل وق ىف ج رخي اذكه هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 . قيرشتلا مايأ يهو

 : ركب وبأ لاق . ىنم مايأ تاولصلا مايأ ىف ريبكتلا ىف مهفالتخا ركذ : ةلاسم

 نب رمع ناكو ، هعطق تقوو © ىنم مايأ ريبكتلا هيف دبي ىذلا تقولا ىن اوفلتخاو

 ةفرع موي نم حبصلا ةالص عم ربكي نولوقي سابع نباو بلاط يبأ نب ىلعو باطحلا
 نب دمحأو ى روثلا نايفس لاق هبو & عطقي مث ، رصعلا عم ربكي قيرشتلا مايأ رخآ ىلا

 : نايعنلاو يعخنلاو ةمقلعو دوعسم نبا لاقو ؤ دمحمو بوقعيو روث وبأو لبنح

 ناك هنأ دوعسم نبا نع انيور ، رحنلا موي نم رصعلا ةالص ىلا ةفرع ةادغ نم ربكي

 نب ىجي لاق . رحنلا موي رهظلا ىف عطقيو ث ةفرع موي نم رجفلا ةالص نم ربكي
 مايأ رخآ ىلا ، رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم ربكي نأ اندنع ةنسلا:ى راصنألا ديعس

 ىف مامالا ربكي نأ ةنسلا تضم : ىرهزلا لاقو . كسمي مث رهظلا ربكي قيرشتلا

 لوق هيفو . قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ىلا رحنلا موي نم رصعلا ةالص ربد راصمألا

 مايأ رخآ نم حبصلا ةالص ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم ريبكتلا نأ وهو : سداس

 نبارمعو رمع نبا نع كلذ ىورو ث يعفاشلاو كلام لوق اذه & قيرشتلا
 ىلا رهظلا دنع ةفرع موي راصمألا ىن ريبكتلا نأ وهو : عباس لوق هيفو { زيزعلا دبع

 ، ريبج نب ديعسو سابع نبا نع لوقلا اذه ىور قيرشتلا مايأ نم رصعلا ةالص دعب

 هنأ ىرصبلا نسحلا نع انيور دقو ز لوألا لوقلا فالخ ىرهزلا نع كلذ ىورو

 © ل وألا رفنلا موي نم رهظلا ةالص ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم ريبكتلا : لاق
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 ىنم لهأ : لاق دمحأ هنسحتساو ةبتع نع لبنح نب دمحأ هاكح : عسات ل وق هيفو
 © ةرمجلا يمر دنع ةيبلتلا نوعطقي مهنأل © رهظلا ةالص رحنلا موي ريبكتلاب نوأدبي
 اذه ىلا روث وبأ لامو . ةفرع ةادغ نوأدبي راصمألا لهأو 0 ريبكتلا ىف نوذخأي مث

 نب ىحي لوقك لاق هنأ هنع انيور لئاو يبأ نع هيف فلتخا : رشاع لوق هيفو © ل وقلا

 موي نم ينعي رهظلا ةالص ةفرع موي نم ربكي هنأ : رخالا لوقلاو { ى راصنألا ديعس
 . ىلا بحأ لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق . رحنلا

 رابدأ قيرشتلل ريبكتلا نأ انباحصأ لوق ىف جرخي هنأ { يعم : ديعس وبأ لاق

 رخا نم ثلاثلا مويلا نم ، رصعلا ةالص ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم تاولصلا

 مايأ نم موي لوأ نم رجفلا ةالص نم هلوأ نا : موق ضعب ىفو ، قيرشتلا موي

 وه لوألا لوقلا نأ © يعمو . قيرشتلا موي رخآ نم ، رصعلا ةالص ىلا قيرشتلا

 نا مهلوق ضعب ىفو © مهلوق نم اهملعأ ال ليواقألا هذه رئاسو ث مهلوق نم رثكألا

 نسح ريبكتلاو 5 اهريغ الو ىنمي قيرشتلا مايا يف نكي ملو ، بجاوب سيل ريبكتلا
 ىكحو . ركذ امم لضفلا تقو ىف كلذ لعف نمو ى هللا ركذ نم هنأل ، لضفلا هيفو

 دري مل ام & هللا ركذ نم هنأل ، لضفلا هيفو ، نسح وهف اهلك ليواقألا هذه نم

 ريبكتلا ةيفيك ركذ باتكلا نمو . مزاللا ىلع كلذ تابثا وأ { هريغل ةفلاخم كلذب

 انأ ، دوعسم نباو باطخلا نبا رمع نع انيور : ركب وبأ لاق . قيرشتلا مايأ ىف
 لاق هبو ، دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا ال . ربكأ هللا . ربكأ هللا : نالوقي اناك

 نب كلام لاقو ، دمحمو نامعنلاو ةيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأو ى روثلا نايقس
 هنا { سابع نبا نع انيورو ى ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا اثالث ربكي : ىعفاشلاو سنأ

 هللو ربكأ هللا لجأو ربكأ هللا اريبكت ربكأ هللا اريبك ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقي ناك
 هللا الا هلا ال . ربكأ هللا ربكأ هللاربكأ هللا لوقي نأ وهو : عبار لوق هيفو . دمحلا

 لوقلا اذه انيور دق { ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو

 . لوقأ هبو ك تقؤم ءىش هيف سيل : دامحو مكحلا \ .

 سيل ذا © لوقلا اذه ليواقألا هذه نم ىدنع جرخي ام حصأ : ديعس وبأ لاق
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 نم انعمس ام رثكأو ث هركذ دقف ركذلاو ريبكتلا نم هللا ركذ امبو ، تقؤم ءيش كلانه

 ربكأ هللاو هللا الا هلا ال هلوق وهو . ريبكتلا اذه نوربكي مهاندجوو انباحصأ لوق

 دقو ، اناده ام ىلع ربكأ هللاو هللا الا هلا ال . اريبكت ربكأ هللاو هللا الا هلا ال ريبك

 عامجو ۔ باتكلا ۔ نمو . اذه وحنو ناصقنلاو ةدايزلا نم اذه ريغ مهنع دجوي

 هدحو ىلص اذا رمع نبا ناكف ، هدحو ىلص نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ريبكتلا

 . ةعامجلا ىف ىلص نم ىلع ريبكتلا امنا : دوعسم نبا لاقو ، قيرشتلا مايأ ىف ربكي ال

 هبو . ةعامجلا ىف ةبوتكملا ةالصلا ىف يه امنا ريبكتلا مايا ىف : يروثلا نايفس لاقو

 كلام ل وق اذهف هدحو ىلص ناو ربكي : ةفئاط تلاقو © ناهعنلاو لبنح نب دمحأ لاق

 © قيرشتلا مايأ ىف ءاسنلا ريبكت ىف اوفلتخاو { دمحمو بوقعيو يعفاشلاو يعازوألاو

 ىف الا ناكف قيرشتلا مايأ ىف © ريبكت ءاسنلا ىلع سيل : لوقي يروثلا نايفس ناكف

 ءاسنلا تاعامج ىلع سيل : لاق 5 نامعنلاو دمحأو ىروثلا لوق نسحتساو 9 ةعامج
 هبهذم نممف ث ربكي نأ رفاسملا ىف اوفلتخاو & ريبكت لجر نهعم سيلو { نيلص اذا

 لاقو ، دمحمو بوقعيو روث وبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو كلام رفاسملا ربكي نأ
 نايفس ناكف ث لفاونلا ربد ريبكتلا ىف اوفلتخاو 7 ريبكت رفاسملا ىلع سيل : نامعنلا

 © قحسا لاق هبو ، عوطتلا ةالص ربد ىف ريبكت ال نالوقي لبنح نب دمحأو يروثلا

 تقولا ىف اوفلتخاو ، لاح لك ىلع ضئارفلاو لفاونلا فلخ ربكي : يعفاشلا لاقو
 نبا لاق اذكه ربكي مث ىضقي : ةفئاط تلاقف . ةالصلا ضعبب مامالا هقبسي ىذلا

 يعفاشلاو يعازوألاو ىروشلاو ةمربش نباو سنأ نب كلامو يبعشلاو . نيريس

 نسحلا لاقو ، ىأرلا باحصأو روث وبأو ةياوهر نب قحساو لبنح نب دمحأو

 مث يضقي مث ربكي الاق ايهأ ، ل وحكمو دهاجم نع انيور . ىضقي مث ربكي ىرصبلا
 ربكي مل اذا : ل وقي ىروثلا نايفس ناك اهنسحأ لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق . ربكي

 باحصأ لاقو ، وه ايك ءاش ام ربك هسلجم نمماق اذا يعفاشلا لاقو & هءارو نم ربك

 نم موقي نأ لبق مامالا ركذ اذاف ، ربكي نأ هيلع سيلف دجسملا نم جرخ اذا يأرلا

 ىأرلا باحصأو 5 ةيوهار نب قحسا ناك © هعم نم ربكو ربك ملكتي ملو ، هسلجم

 بهذم ىلع اذهو ، ربكي مث ايهدجسي ، وهسلا دوجس هيلع نميف نولوقي
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 ىف مرحملا ينعي ةيبلتلا مث © ريبكتلا مث وهسلاب دبي ىروثلا نايفس ناكو © يعفاشلا
 لاق . ةيبلتلا موي ريبكتلاب أدبي ةفرع موي مرحملا ىف ىأرلا باحصأ لاقو 9 ةفرع موي
 نأ زوجي الف «تادودعم مايأ ىف هللا او ركذاو : ىلاعتو كرابت هللا لاق : ركب وبأ

 لجرلاو ميقملاو رفاسملاو رضاحل وه لب ارفاسم ناك نمو ث هدحو ىلص نم ىنثتسي
 نيعمتجمو نيدرفنم لفاونلاو & تابوتكملا تاولصلا ةعامج ف ىلص نم ةأرملاو

 . ءاسنو الاجر

 اذه نم هاكح ام لكو ، نسح ريخألا اذه ركب يبأ لوق : ديعس وبآ لاق
 هناف 5 مامالا ةالص نم الدب هيلع ىقب ىذلا الا ، ىدنع هانعم جرخيف ، فالتخالا

 نأل } ةالصلا نم هيلع ام متي نأ لبق ربكي نأ { انباحصأ لوق ىف ىدنع زوجي ال
 هيلع ناك اذا ىنبجعيو 0 اهمامت اهربدو ، تاولصلا ربد ريبكتلا اماو ، متت مل ةالصلا

 ىبل مث دجس ناو { يبلي مث ربكي مث 0 مهولل دجسي نأ امرحم ناكو { وهسلا اتدجس
 يف ، فالقخالا يناعم ىف ىدنع جرخي ال ىضم ام رئاسو . نسحف ربك مث
 . لصفلا اذه

 ةلا دبع وبأ لاق - رفعج نبا عماج نمو باتكلا ۔ ريغ نمو : ةلأسم

 . ريبكتلاب أدبي ةخسن ىفو { رحنلا ةالص رثأ ىلع رحنلا دعب ريبكتلاب أدبي هللا همحر -

 نم رصعلا ةالص رثأ ىلع ربكي نأ ىلا } رهظلا ةالص رثأ ىلع رحنلا دعب قيرشتلا ريبكت

 . كلذ اولاق دق : حبسملا نب دمحم لاق هريغ نمو . رحنلا موي ريغ ثلاثلا مويل
 ةليل لوأ يهو { رحنلا ةليل نم برغملا ةالص رثأ ىلع ريبكتلا نأ انفرع ىذلا امأو
 نيموي ىف لجعت نمف تادودعم مايأ ىن هللا او ركذاوإ» : لاعت هنلا لوقل قيرشتلا
 ريبكتلا رخآو ، برغملا ةالص رثأ ىلع رحنلا ةليل نهلوأ ثالثلا يهف هيلع مثا الف
 : هلوقل 4هلحم يدهلا غلبي ىتح : ىلاعت هلوقو . ثلاث موي نم رصعلا ةالص رثا ىلع

 ةميهب نم مهقز ر ام ىلع تامولعم مايأ ىن هللا مسا او ركذيو مهل عفانم اودهشيل
 هيلع نم ربكي فيكو قلحلاو رحنلا اهيفو { تامولعملا مايألا نم رحنلا مويف ماعنالا
 . «مكءابآ مكركذك هللا او ركذاف مككسانم متيضق اذافإ» : لوقي وهو ؤ كسانملا
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 هباحصأب ىلص ۔ هللا همحر _ ديز نب رباج نا ليق دقو- باتكلا نمو : ةلأسم

 ۔ هللا همحر ۔ ىلع نب ىسوم نكي ملو . ىنم مايأ سانلا ربكي ايك ربكي ملو {© ىنمب

 . زئاج كلذ لك نا اندنعو 4 نوربكي ىكزاب ءاهقفلا نم هريغ الو

 ، عمج اذا هئزبي ادحاو اريبكت نأ وجرأف نيتالصلا عمجي ناك نمو : ةلأسم

 لاقف رحنلا دعب قيرشتلا ريبكت ىف اوفلتخا دقو _ نسحلا يبأ عماج نمو 5 هريغ نمو

 ةالص رثأ ىلع رحنلا موي نم انباحصأ لاقو ، رصعلا ةالص دعب ةفرع موي نم : موق
 اذا اندنع وهو ث قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا موي رخآ ىلا ىنمب عمج ةالصلا نأل { رهظلا

 دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا ال ربكأ هللا ربكأ هللا لاق ناو ث هربك دقف هللا ربك

 . هللاءاش نا نسح كلذف

 دق هنا & يعم : لاق رحنلا دعب قيرشتلا ريبكت تقو دح نع هتلأسو : ةلاسم
 مايا نم ثلاثلا موي نم رصعلا ةالص ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم ليق

 موي رخآ نم رصعلا ةالص ىلا قيرشتلا مايأ نم برغملا ةالص نم هنا ليقو 3 قيرشتلا
 : لاق ؟اهب ثالث ما ، رحنلا موي ريغ ثالث قيرشتلا ماياف : هل تلق . قيرشتلا

 مايأ نم ىمسي رحنلا موي نأ ملعأ الو . رحنلا موي ريغ قيرشتلا مايا نا ، يعم

 . ملعأ هللاو ، قيرشتلا

 ىلع ريبكتلا امنا : لاق نم لاقف . قيرشتلا مايأ ريبكتلا ىف انموق نع : ةلأسم

 . ةعامج ىف ىلص نم

 هللا دبع وبأ لاق . قيرشتلا مايأ ريبكت ىف رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 رثأ ىلع ةخسن ىفو رجفلا ۔ ةخسن رحنلا ةالص رثأ ىلع ريبكتلاب ادبي هللا همحر

 مايأ لوأ نم رجفلا ةالص رثأ ىلع : لاق نم لاقو 0 هريغ نمو . رهظلا ةالص

 & رحنلا موب ريغ مايأ ةثالث يهو © قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالص ىلا قيرشتلا

 ىذلا امأو ، ل وألا رفنلا موي نم رهظلا ةالص ىلا هنا يرصبلا نسحلا نع ىور دقو

 مهنع انفرع انأ ملعأ الو ، قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ىلا انباحصأ نع هانفرع

ةالص عم ريبكتلاب أدبي هنا ۔ فارشالا باتك نم انموق نع © هريغ نمو . كلذ ريغ



 نب رمع نع كلذ ىوريو © قيرشتلا مايأ رخا نم رصعلا ىلا ، ةفرع موي نم حبصلا
 نم حبصلا ةالص مم : لاق نم لاقو ، سابع نباو . بلاط يبأ نب ىلعو ، باطخلا

 & رحنلا موي نم رهظلا ىلا : لاق نم لاقو { رحنلا موي نم رصعلا ةالص ىلا ةفرع موي
 . قيرشتلا مايأ رخآ نم رهظلا ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم أدبي : لاق نم لاقو

 . قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ىلا رحنلا موي نم رصعلا ةالص عم أدبي : لاق نم لاقو

 ماي رخآ نم حبصلا ةالص ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم أدبي : لاق نم لاقو

 مايأ نم رصعلا ةالص دعب ىلا ةفرع موي نم رهظلا دنع أدبي : لاق نم لاقو . قيرشتلا

 ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم أدبي هنأ ىرصبلا نسحلا نع انيور دقو . قيرشتلا
 . ةفرع ةادغ نوأدبي ىنم لهأ : لاق نم لاقو ث ل وألا رفنلا موي نم رهظلا ةالص

 موي نم رهظلا ةالص نم أدبي هنأ انباحصأ لوق ىف جرخي : ديعس وبأ لاق

 رخآ نم رصعلا ةالص ىلا قيرشتلا مايأ نممويلوأ نم رجفلا ةالص نم ليقو 0 رحنلا

 مهلوق ضعب ىفو 5 انباحصأ ل وق نم اهملعأ ال ليواقألا هذه رئاسو © قيرشتلا مايأ
 لعف نمو © هللا ركذ نم هنال لضفلا هيفو أ نسح ريبكتلاو ، بجاوب سيل ريبكتلا نا
 © لضفلا هيفو ، نسح وهف اهلك ليواقألا هذه نم ىكحو . ركذ امم تقو ىف كلذ

 . مزاللا ىلع كلذ تابثا وأ هريغل ةفلاخم كلذب دري مل ام 5 هللا ركذ نم هنأل

 رثكأو تقؤم ءىش قيرشتلا مايأ ىف ريبكتلا ىف سيل : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 اريبك ربكأ هللاو هللا الا هلا ال ، ريبكتلا اذه نوربكي مهاندجوو ث مهلوق نم انعمس ام

 © كلذ هأزجأ 0 اناده ام ىلع ربكأ هللاو هللا الا هلا ال اريبكت ربكأ هللاو هللا الا هلا ال

 . كلذ هأزجأ اناده ام ىلع ربكأ هلااريبكت ربكأ هللا . اريبك هللا لاقف ربك نا كلذ ليقو

 ربكأ هللا ربكأ هللا لاق ناو { هربك دقف هللا ربك اذا هنأ © ةعماج ىف نسحلا يبأ نعو

 . هللا ءاش نا نسح كلذف دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الا هلا ال

- ١٩٣





 نوتسلا بابلا

 ناضمر رهش ف مايقلا ةالص ف

 الف & ناضمر رهش ين موقب يلصي يذلا نعو 0 يلع نب ىسوم باوج نمو
 . هللا ءاش نا لوألا هيجوتلاب ءيزتجي هناف { هيجوت الب يلصي ماق ةضيرفلا يضق

 لك يف هجويأ . همزلي ام ، ناضمر رهش يف موقب يلصي يذلا نعو : ةلأسم

 ناك هنا هللا دبع وأ هب ذخأي ناك ىذلاو { فالتخاب كلذ ىف ليق دقف ؟ال وأ عفش

 ربك امئاق ىوتسا اذاف ماق . ملسو نيتعكر ىلص ايلك مث { ةلفانلا أدتبا اذا هجوي

 . ماما ريغ وأ اماما ناك ذاعتسا لوألا هيجوتلاب أزتجاو ث امرحم

 ىراف ؟ ةعكر لك يف أرقي مك ناضمر رهش يف مايقلا يلصي يذلا نعو : ةلأسم
 ٨ تايآ سمخ أرقي ام لقأو ، طسو وهف تايآلا ةليوط ةروس نم تايآ رشع أرق اذا هنا
 . ةيآ نيثالثب ناضمر رهش يف سانلاب أرقي ناك يدلاو نأ ينغلب : هللا دبع وبأ لاقو

 نيثالث ةعكر لك يف ةءارقلا ليطي نايفس ابأ ناو 5 رمع ابأ اي عيبرلل لاق نم لاقف
 . ةيآ نيسمخ ةعكر لك يف أرقي مايض ناك : عيبرلا لاقف . ةيآ

 نمحرلا هللا مسب أرقي امنا ناضمر رهش مايق ةالص يف هللا دبع ويأ لاق : ةلأسم
 ةءارق كرت باتكلا ةحتاف أرقو { هدوجس نم ماق ايلك اماف ةروسلا تمت اذاو © ميحرلا

 أرقي ناكف ، يلع نب ىسوم امأ : حاضولا نب دايز لاقو . ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 . مايقلا نم ةعكر لك ي ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 © ملسو دعق مث ، ةعكر ىلصف . ناضمر رهش مايق يف اهس ماما نعو : ةلأسم

_ ١٩٥



 كلذل هبتني مل اذا نوملسي مث { ةعكر نوديزي هفلخ نيذلا موقي : اولاقف

 . مهب موقيف
 وه سيلو ، اضيأ ةنسلا نم ةرخآلا ءاشعلا دعب ناضمر رهش مايقو : ةلأسم

 ين ارقف نآرقلا ظفح ال مامالا ناك ناو ةعامج نولصيو . هللا حتف ام الا ضورفم ءيش

 لكو & سأب الف ةيآلا ددرف نآرقلا نم ائيش ظفح ناو & سأب الف فحصم

 . زئاج كلذ

 لضفأ ليق هدحو هتالصف ماماب نكي ملو هضعب وأ نآرقلا ظفح ناو : ةلأسم

 عم هتالص نأرثألا يف دجوي دقو : هريغ لاق . مايقلا يف كلذو . مامالا عم هتالص نم

 ةالص كرتي نأ هل بحتسي الو © ةع الا لضفل © هدحو هتالص نم لضفأ مامالا

 نا مث ٠ اهعدي ال ةضورفملا نم٠هللا حتف ام مهعم يلصي نكلو . مايقلا يف ةعامجلا

 هدحو ىلص مث . مهمايق ةالص مهعم متأ ناو {. نسحف هدحو يلصي جرحي نأ بحأ

 . ماما وه نكي مل اذا كلذو & لضفأ ناك ةعامجلاب لوتي ملو

 مهب ىلص مث © ناضمر 1 ةعامج ةمتعلا ةالص موقب ىلص نم لاقو : ةلأسم

 كلذف 5 مايقلا نولصي هدعب نم موقلا ماقو فرصنا مث 9 ةمتعلا رثأ ىلع ةعامج رتولا

 . ناضمر ريغ ف زوجي الو } ناضمر ف زئاج

 ؟ كلذ زوجمأ © روس سمخب رتولا رخآ ف أرق لجرف تلق : ةلأسم

 . زئاج : لاق

 كلذ ريغ وأ ، رشعلا يلايل وأ ةعمجلا ةليل وأ ديعلا ةليل ىلص نمو : ةلأسم
 . ركسعلا ىف رطفلا ةليل سانلاب ىلص ةفيذح ابأ نا : ليقو . زئاجف ةعامج

 اوناك ، ناسارخ لهأ نم نيملسملا نم اموق نأ ، مشاه نع انغلبو : ةلأسم

 دجسم ف مامالا ثراوب تيلص : لاق ديلولا نب دلخم نا ليقو ؤ بجر رهش نوموقي

لكو . معن : لاق . كلذ نع نايثع نب نايلس لئسو . ةفرع لاق وأ ةيورت ةليل



 ليقث ناك ناف ، رسيلاب مهب ذخايلف ناضمر يف سالا مأ نم ليقو : ةلأسم
 ناك ناو { فصنو ةمتخف نيتءارقلا نيب هتءارق تناك ناو . ةمتخ مج متخيلف ةءارقلا

 . نيترمف ةءارقلا عيرس

 . ةليل هب أرقي ام لجرلا عم ناك اذا : لاق . بيسملا نب ديعس نعو : ةلأسم
 . هعم ام رركيو فحصلا ف أرقي الف

 ناضمر رهش يف مايقلا نعو ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 دح كلذ نم اندنع ايف ؟ مهدنع ةعكر نم كلذ ددع فيكو ؟ هيف لمعلا فيك

 ةالصلا رثكأ نمف { اهيف مهدجاسم ةمئأ عم مهل هللا حتف ام نولصي مهنا الا 3 دودحم

 يف ةعامج رتولا نولصيو ، ساب هيلع نكي مل مهنم لقأ نمو . كلذ لضف هل ناك
 لضفأ سانلا ةعامج عم يلصي نأ نآرقلا رهظتسا نل بحتسي ام متلقو ، ناضمر رهش

 ةعامجلا يف ةالصلاو ، عساو هللا ءاش نا كلذ لكف ؟ هتيب يف هدحو مايقلا مأ { هل
 نع ءاج دقو 5 هب لصيلف نآرقلا رهظتسا نم ليق دقو 5 مايقلا نم هل لضفأ اندنع

 اضيأ ليقو . ةكربلا اهب نوغتبت مكتالص نم ابيصن مكتويبل اولعجا : لاق ةي يبلا

 كلذ ياف 7 رون هتيب يف لجرلل ةالصلا نا : لاق ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نع

 لصيلف ةالصلا يف هل طشنأ ناك ثيحو انيلا بحأ ةعامجلا ىف الصلاو . هل زاج لعف

 . هتيب يف وأ . ةعامج يف

 رهش مايق يف ، عوكرلا ضعبب مامالا هقبس نمعو هباوج نمو : ةلأسم

 عم لخادلل لضفأ كلذ يأ . رتولا مامالا غلب نيح مامالا عم لخدف 3 ناضمر

 لوق فيك لزتعي مأ ؟ كلذ دعب مامالا هقبس ام لدبي مث رتولا هعم يلصيأ 3 مامالا
 نم هقبس ام متأو هعم لخادلا ماق مامالا ملس اذا اندنع يذلاف ؟ كلذ يف نيملسللا
 ناف ، رتولا ةالص يف مامالا عم لخديو ملسي مث لزتعي الو ، كلذ هماقم يف هتالص
 مامالا ملس اذا هب هقبس ام متأ ، ءيش هنم هقبس دقو رتولا ةالص يف هعم لخد امنا ناك

 . هللا ءاش نا

وهو ناضمر رهش يف رفس ىف ناك نمعو ۔ هللا همحر _ هباوج نمو : ةلأسم



 هل زوجيأ ، نيلاحلا عم هدحو ناكو . ديدش رح وأ ديدش درب ةليل ناك امبرف ى مئاص

 لصيلف ؟ هرقس لجأ نم نوملسملا عكري ناك امم صقني وأ هريعب ىلع مايقلا يلصي نأ

 هل زوجي هناف 5 هتباد ىلع وأ ضرألا ىلع كلذ نم هللا حتف امو { هل نكمأ ايك مايقلا

 يف كلذو ث رئاس وهو هتباد ىلع ابكار يلصي ناك . ةلي هللا لوسر نأ انغلب دقو . كلذ

 ناك اذا لجرلا نأ نيملسملا نم ءاهقفلا نعرثألا ىف ءاج دقو ، ضئارفلا سيلو ةلفانلا

 نأ هل زاج © هفوخ لاحل يلصيل لوزنلا هل نكمي ملو ، هتباد ىلع بكار وهو افئاخ

 مث { ةلبقلا لبقتسم وهو مرحي نأ دارأ اذاف ، بكار هتباد ىلع وهو ةضورفملا يلصي
 ءاش نا ةمات هتالصف ةلبقلاب ربدأ ولو © اهريسم ىن هتباد هجوو ههجو ناك ثيح لصيل

 لوزنلا هنكمي ال يتلا ةبعصلا ةبادلا هتحت نوكت رفاسملا لجرلا يف اضيأ ليقو ث هللا

 } اهتبوعص لاحل يلصيل هتباد نع لوزنلا هنكمي الف ةالصلا تقو رضحيف . اهنع

 ىلع } اهيلع بكار وهو يلصي نأ هل زاج ةالصلا توف فاخ اذاف 3 اهنم فاخي امو

 رفاسملا لصي مل ولو 0 ءاميالاب هتالص نوكت امناو & ىلوألا ةلأسملا ىف تفصو ام وحن

 وهو مايصلا كرت يف صخر دقو ث هللا ءاش نا اساب هيلع رن مل ، ناضمر رهش يف مايقلا

 مايقلا نس امناو ، ةضيرف ريغ هنأل 0 هكرت هل زوجي نوكي نأ ىرحأ مايقلاف { ةضيرف

 مايقلا كرت اذا هل بحتسي دقو { هب ذوخأم عبتم وهف هنع ءاج امو . باطخلا نب رمع

 هللا حتف ام ليللا يف يلصي نأ لدباف رضحلا ىلا عجر مث © ناضمر رهش يف مايصلاو

 . بجاوب سيلو 0 هل

 مهب يلصي ماق اهاضق املف & ةضيرفلا ناضمر رهش يف موقب ىلص نمو : ةلأسم
 موقي ام لوأ دحاو هيجوتلاو ث هللا ءاش نا لوألا هيجوتلاب أزتجي هناف ، هيجوت الب

 ملوأ قرشملا ىلا لبقي مل ام ، لفاونلا نم ىلص ام عيمجل هئزجي ةلفانلل يلصملا

 . عفش لك يف ذيعتسا انأو : لاق هللا دبع يبأ نعو 0 ةداعتسالا كلذكو 3 ملكتي

 يذلاو ؟ ال مأ عفش لكل هجويأ هيف فلتخيف ناضمر يف ىلص نمو : ةلأسم

 نيتعكر ىلص الك مث { ةلفانلا أدتبا اذا هجوي ناك هنا { هللا دبع وبأ هب ذخأي ناك

 لخد ناف 0 ماما ريغ وأ اماما ناك ذاعتساو ث هيجوتلاب أزتجاو { امرحم ربكو ماق ملسو

_ ١٩٨



 ةحتاف أرقي . هيف فلتخم © باتكلا ةحتاف مامالا أرق دقو ، مهتالص يف موق عم

 اذا : ءاهقفلا نم لاق نم لوق هللا دبع وبأ هب ذخأي ناك ىذلاو ؟ عمتسي مأ © باتكلا

 © ةروسلا ةءارق يف لخدو باتكلا ةحتاف نم مامالا غرف دقو ، مهتالص يف لخد

 ةيآ مامالا ةءارق نم همارحا دعب نم كردأ اذا عاتسالا هيزبمو عمتسيلو تصنيلف

 اذا هيلعف 5 ةيا نم لقأ مامالا ةءارق نم همارحا دعب نم كردأ ناو . اهب أزتجا ةدحاو

 . باتكلا ةحتاف أرقيف © هتالص نم هيلع ىقب ام متيف موقي نأ مامالا ملس

 تلق ، رهظ نم ثالث وأ نيتروسب ىلصو { فحصملا يف رظني نمو : ةلأسم

 هدحو ىلص نمو © ميلست نيتعكر لك نيبو ، كلذ نم لعف ام زئاجف نهرركي

 يئ مامالا حلصي الو ، ساب الف رهجي مل نأو هتالصب رهجي نأ انيلا بحاف . مايقلا
 . سولج سانلاو يلصي موقي نأ مايقلا

 هيجوت الو هيجوتلا هيلعف ءام نم ةعرجب هلاساف ىلصملا قلح فج اذاو : ةلأسم

 . هفلخ نم ىلع

 أرق اذاف ، موقي نيح هعم مقيلف مامالا فلخ مايقلا هيلع قش نمو : ةلأسم

 مقي ملف دعق هنا ولو ، هعم عكرف ماق عكري نأ دارأ اذا ىتح © سلجيلف باتكلا ةحتاف

 . هل زاج هعم عكرف ماق عكري نأ ديري ىتح

 هتوص اوعمس اذا ناضمر يف مامالا ةالصب سانلا يلصي نأ ساب الو : ةلأسم

 . توصلا نوعمسيو قيرط مهنيب نكي مل ام } طئاح وأ راد مهنيبو هنيبو

 يف مايقلا ةالص نم ةعكر لك ىف أرقي نا رمؤي مك ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 وهو . اههابشأو ةرقبلاو ءاسنلا تايآ نم تايآ رشع نوأرقي اوناك : لاق ؟ ناضمر

 يف مايقلا ي هب رومألاف : هل تلق . ملعأ هللاو ، يعم ايف كلذ مهدنع نوكي ام لقأ

 هنا ، يدنع اذكه : لاق ؟ ةذاعتساو هيجوت ةحيورت لكل نوكي نأ . ناضمر رهش

 نوممجتيو اهيف نوحيرتسي مهنأل { ةيحورت تيمس امناو } لصألا كلذ ىلع ناك
حورتيو ، برشلا ىلا جاتحا نم برشيو 0 اودارأ اذا نوعديو ث ةالصلل



 ليق ايف ةالصلا تناك اذه ىلع { ةحيورت يلصيو هجوي مث هباحصأ حيريو } حيرتسم
 : لاق ؟ ةذاعتساو دحاو هيجوت نم ةعايجلاو مامالل لضفأ وهو : هل تلق . مايقلا يف

 تلق . ةدحاو ةرم الا ةحيورتلا يف هجوي نأ بحأ الو { ةنسلا ءايحال يدنع اذكه

 يذلا لصألا يف امأ : لاق ؟ ليللا رخآو ةرخآلا ءاشعلا دعب مايقلا يف ةنسلاف : هل

 © ليللا لوأ يف ناك امنا اولاق مهنا بسحاف & باطخلا نب رمع مايأ يف مايقلا هيف قبس

 لوأ يف مايقلا مهتداع رثكأ هيلع ىرجت ام ىلع مهتنسف { نايع لهأ نم انباحصأ امأو

 . هرخاو ليللا

 ؟ ناضمر رهش يف ةعامج مايقلا نولصي هباحصأو ةلي ينلا ناك لهف : تلق

 ىلا اهب بوتكم اهب رومأم ةرهاظ ةنس اماو ، ةعامج نولصي اوناك ليق دق هنا { يعمف

 ظفحل اولاق & بسحأ اهف سانلا ىلع كلذ نس هنا ليق ايف رمع مايأ يفف { راصمألا

 ايك ةرخآلا ءاشعلا دعب مايقلا نولصي هباحصأو ةلي يبنلا ناكو : هل تلق . نآرقلا
 لبق © هرخآو هلوأ ىف ، ليللا نم ناك تقو يأ يف نولصي اوناك مأ ، رمع اهنس

 دق مهنا الا اصن كلذ صنأ يندجأ الف ؟ ليللا رخآ وأ ، اهدعب وأ ةرخآلا ءاشعلا

 رهش ين مايقلا ىنعم بسحأ ، ناضمر رهش ىن هباحصأو ةي يبنلا ناك : اولاق

 كرابت هللا نع ىوري ايف 0 ةلي هنع يور ام كلذ ىلع لديو { مالكلا زاجم يف ناضمر
 اممو { ةالتَئدمحم ةمأ لضفو ، ناضمر رهشو رطفلا موي لضفو . ركذلا يف ىلاعتو
 يتكئالم ، ةكئالملل لوقي لاق هنا ىلاعتو كرابت هللا نع لاق هناو { رطفلا موي نوطعي

 ءالؤه) : لاق نأ ىلا مالك كلذ نم ناكف ؟ هلمع نم هغارف دنع ريجالا ءازج ام

 نع ىوري اذهو (اوماف مايقلا مهل تننسو . اوماصف مايصلا مهيلع تضرف يدابع
 لهف : تلقو . ةلي يبنلا نع كلذ نكي مل { ةنس كلانه تناك اهنا الولف . ةيب يبنلا

 : لاق ؟ ةرخآلا ءاشعلا لبق برغملا دعب ، ناضمر رهش يف ةعامج مايقلا يلصي نأ زوجي

 فوخ ببس نم وأ {} مهتفلاخم بحأ الو ، نيملسملا لاعفأ نم كلذ ملعأ الف
 يف مهتوفي الئل & لضفلل كلذ اومدقف 0 ةالصلا دعب ةالصلا رمأ نع مهقوعي

 . زوجيوهللا ءاش نا كلذ عسي نأ وجراف ، هعضوم

_ ٢٠٠ .



 © ةرخآلا ءاشعلا دعب نم مهل طشنأ كلذ ناكو .رمأ مهقوعي مل ناف : هل تلق

 نوردقي اونوكي مل ناف : لاق ؟ اذه ىلع اولصي نأ ةرخآلا ءاشعلا لبق مهل زوبي له

 © عنام كلذ نع مهعنمي ال اوناك ناو 3 هنع مهعانتماو كلذ كرت بحأ مل كلذ ىلع

 . © نيدمعتم اولعف ناف : هل تلق . رذع نم الا مايقلا ماقم كلذ موقي نأ بحأ الف

 اوديري مل ام : لاق ؟ كلذل نيمثآ نونوكيا { ائيش ةرخآلا ءاشعلا دعب اولصي ملو

 اذاف ؟ كلذ ىلع باوثلا مهل ىجريف : هل تلق . نومثا مهنا لوقأ الف © ةنسلل افالخ

 ،© ةنسلا فالخ ريغ كلذ اودارأو © هب تءاج ام ىلع . ةالصلا دعب ةنسلاب اوماق

 دعب ةفورعملا ةنسلا اوعيض ناف . لضفو ةعاط هنال ، كلذ يف باوثلا مهل توجر

 . رذع نم الا اهماقم يدنع اهلبق كلذ مقي مل ث ةرخآلا ءاشعلا

 © ليللا رخآ اوماقأو ليللا لوأ ةرخآلا ءاشعلا دعب مايقلا اوكرت ناف : هل تلق

 © ليللا لوأ ةنسلا نأل ، رذع نم الا يدنع كلذ مهف سيلف ، كلذ مهل زوجي له

 . رذع نمالا ليللا لوأ ةنس نع كلذ زبجي مل كلذ اولعف ناو

 { ةعامج لاجرلا عم دجاسملا يف مايقلا نيلصي نأ { ءاسنلل لضفأ ايف : هل تلق

 نأ امل لضفألا نا { يعم : لاق ؟ نهتويب يف ندعقي مأ ، اهدحو ةضيرفلا نيلصي مأ

 اهنا { يعمو . اهتيب يف سلجتو .0 اه هللا حتف امم عوطتتو 0 اهتيب يف ةضيرفلا يلصت

 . مزالل الا ، هريغو ناضمر يف زوربلا نم اهل لضفأ يدنع ناك اهتيب يف لصت مل ولو

 : لاق ؟ كلذ ىلع اهل وجرن اهتيب يف دعقت ملو ، دجسملا يف مايقلا تلص ناف : تلق

 رظن نم لاجرلا رمأ نم زوربلا تافآ نم تملسو ، كلذ يف هلل اهتين يف تناك اذاف

 تلق . هللا ءاش نا اهرجأ هللا عيضي الأ وجراف 0 ةوهش ىنعمب ى عاتسا وأ ركذت وأ

 رمأل ركذتلل تزرب نا : لاق ؟ ةءارقلاو ثيدحلاو نآرقلا عاتسال تزرب ناو : هل

 { ءيراقلا توص نسح عاسال تزرب نا امأو ، ةالصلا لثم هنا { يعمف ةرخآلا

 . اذه يف مثالا اهيلع فاخف ، حيبقلاو كلذ نم نسحلا عمتستو & ثدحملا توصو

 هنا } يعم : لاق ؟ كلذ يف همزلي ام هلك ناضمر رهش يف مايقلا كرت نمف : هل تلق

 ملو ، هيلع لدب ال ليق دق هنأ ، يعمو ، كلذ لثم يلصي 0 لدبلا هيلع نأ ليق دق
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 سيسخ هنا ليق دق هنأ بسحأو 7 ةءارب الو ةيالو كرت ىلا مهعم غلبي هنأ ملعأ

 عم راصمألا ين اهلعف ىلع عمتجمو ةروهشم ةنس اهنأل 5 كلذ هيلع نمآ الو 0 لاحلا

 ةعيشلاو ةلبقلا لهأ نم ضفاورلا ىلا بهذي نمم هللا ءاش نم الا { رابلاو رجافلا

 نب رمع نينمؤملا ريما ىلع افالخ اهكرت ىلا نوبهذي ليق ايف مهنا بسحاف { مههابشأو
 هللا انلعج الو : نيملسملل ودع لك هللا ىزخا .0 ةوادعو ۔ هللا همحر _ باطخلا

 لدبي نأ هئزج ام لقأ مك ث لدبلا هيلع نا : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق { مهنم

 ءيشب الا همزلي نكي مل ، لدبلا هدنع همزل اذا هنأ عقيف : لاق ؟ ةحيورت نم

 لصألا يف لمعلا هيلع ناك يذلا نأ ربخلا هب ءاج يذلا لصألا يف تبث دقو { فورعم

 ءيش ىف الا تبثي الف ، لدبلا تبث اذا ينبجعيو . تاحيورت سمخ مايقلا نم

 تقو ىف لدبيف لدبلا همزل اذاف : هل تلق . لبق ايف فورعملا وه ناك اذهو { فورعم

 : لاق ؟ ليللا وأ راهنلا نم & تاقوألا نم دارأ تقو ىأ وأ & ناضمر يف مايقلا

 رتولا لبق : هل تلق . نامزلا رئاس ىف ناضمر يف مايقلا تقو نوكي نأ ينبجعي
 . ءاوس يدنع كلذ لك : لاق ؟ هدعب وأ

 : لاقف ؟ اثكام وأ ارئاس ناك ناضمر رهش مايق هيلع لهف . رفاسملاف : هل تلق

 يلصي نأ زوب له : هل تلق . نسح وهف كلذ لعف ناف ؟ هيلع كلذ ىل نيبي الف

 رفسلا يف الو رضحلا يف ةعامج يلصي ال هنأ ©} يعم : لاق ؟رضحلا يف ةعامج رتولا

 دنع ©، يدنع ناضمر رهش ىف رفسلاو رضحلا يف زوجي هناف . ناضمر رهش ين الا

 : لاق ؟ ةعامج رتولا اولصي نأ زوبي لهف .{ امايق اولصي مل ناف : هل تلق . مايقلا

 كلذ اولعف ناف : هل تلق . ةنسلا تءاج ايك { مايقلا عم الا ، كلذ ينبجعي الف

 اذا ةلعلا ايف : هل تلق . ليق ايف مهيلع لدب ال نأ وجراف : لاق ؟ لدبلا مهمزليأ
 : لاق ؟ كلذ ةجح امو ، هريغ يف زجت ملو ، ةعامج ناضمر رهش يف يلصي نأ زاج

 ، ةعامج يلصي نأ 0 نامزلا رئاس يف راصمألا يف هكرت ىلع مهعامج ال هنا ، يعمف

 مهعابتاو ، ةجح ءيشلا كرت ىلع مهعامجاو . ةصاخ ناضمر رهش ىف هيلع مهعامجاو

 زوجي ال هنأ . ةلي يبنلا نع ةنسلا يف كلذ تبث هنأ ملعت لهف : هل تلق . هيلعو هيف

 يدنعف وه امأو ©، هملعأ الف لوق امأ : لاق ؟ ناضمر رهش ىفالا ةعامج ىلصت نأ
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 ينلا نع . ملعأ هللاف ، ناضمر ين امأو { نامزلا رئاس يف ىدارف نولصي اوناك مهنأ
 . هملعأ ءيش كلذ يف ينغلبي ملو © هيلع لعفي ناك : ةل

 له { ناضمر رهش ريغ يف رضحلا يف رتولا ةعامج اولص اموق نأ ولف : تلق
 نم مهو { يأرب كلذ اولعف نا امأ : لاق ؟ ةمات مهتالص نوكت مأ © لدبلا مهمزلي

 كلذ اولعف نا امأو { مهيلع لدب ال نأ ينبجعيف ةلاهجب وأ يأرلا عابتاو ، كلذ لهأ

 نأ زوجي لهف : هل تلق . لدبلا مهيلع نوكي نأ ينبجعيف ، نيملسملا ةنسل افالخ

 ىلع امأ : لاق ؟ لهجلاو دمعتلا ىلع ناضمر رهش ريغ ىف ةعامج رفسلا يف رتولا ىلصي

 وجراف ، كلذ اولعف نا مهنأ } يعمف لهجلا ىلع امأو & كلذ ينبجعي الف 0 دمعتلا

 رهش يفالا ، يدارف ىلصت نأ ، رتولا يف ةنسلاو ، ليق ايف مهيلع لدب ال نأ

 دبعتب كلذ ةفلاخم بحن الو " اندنع اذكهو ، نيملسملا نع ءاج امك . ناضمر

 ىلصت نأ { رفسلا ىف كلذ زاجأ انباحصأ نم ادحأ نأ ملعت لهف : هل تلق . هريغ الو

 دق مهضعب نأ الا } كلذ يعم حصي يندجأ الف : لاق ؟ دمعتلا ىلع ةعامج رتولا

 فختساف ، رفس رذعب ناك ملعأ هللاو { ملعلا لهأ نم هنأ {. يعمو : كلذ لعف

 لهأ لوق ةماع ىف ةعكر رثأ ىلع رتولا امناو 3 عمجلا يف ةلفان كلانه سيل نأل { كلذ

 يعم نأ الا © ةعامج ةعكر رتولا نولصي ةعامج مهل كلذ فختسا دق هلعلف { ملعلا

 ظفحأ يندجأ الو { ةداعا هيلع اوري ملو ، رفسلا يف ةعامج هالص دق مهضعب نأ

 يتلا ةلعلا هذهل هنسحنساو { لئاق كلذ لاق نا هنأ الا © هل مهنم كلذ ناسحتسا

 هيف ءاج دق . رفسلا نأل ، مهل اقح اهيف ناكو { اهتفصو ايك تناك نا & كل اهتركذ

 لهأ اهلعفي يتلا ءايشألا نم & كلذ ريغو { ةالصلاو موصلا نم ضئارفلا يف صيخرت

 نواجلي رضحلا يف ةداعب تسيلو ث رفسلا يف اهكرت ىلا نوأجلي رضحلا يف { ملعلا
 هب رمأ الو كلذ دعب يندجأ الف } رضحلاو رفسلا يناعم فالتخال ، رفسلا ين اهيلا

 ملعلا لهأ نم دحأ نم فرعأ الو { هناسحتسا نيبي ال هنأل اذه يلاح ىلا

 اك 0 معيو صخي دق لعفلاو © العف مهضعب نع يور دق ام الا . هنسحتسي

 رتولا دحأ ىلص ناف : هل تلق . هريغ نود ، ةصاخ هنيعب ناسنالا يف كل تفصو

 ناك اذا } ناضمر رهش ريغ يف هتيالو ىلع نوكي له © لدبي ملو } رضحلا يف ةعامج

_ ٢٠٢٣ _



 . مهعامجاو & نيملسملل ةنسلا فالخ هب ديري كلذ لعف اذاف : لاق ؟ كلذل ادمعتم

 هتيالو كرتت نأ ينبجعي الف ، لدبلا امأو ، كلذ نع عجري مل نا هتيالو ينبجعي مل

 ملام : لاق ؟ هنم ربيف : تلق . نيملسملا ةفلاخم نم باتو عجر نا 3 هكرت ىلع

 دحأ هنم ءيرب ناف : هل تلق . هنم ةءاربلا ينبجعي الف ، كلذ يف نيملسملا ءيطخي

 لاق ؟هنم أربي مل نم ءيطخي مل ام كلذ ىلع ابيصم نوكي له { كلذ ىلع

 ىلع نوكيأ & كلذ يف بوصي مل اذاف : هل تلق . كلذ يف هبيوصت ينبجعي الف

 كبجعي مل اذاف : هل تلق . هتيالو نع فوقولا ينبجعيف : لاق ؟ هنم أربي مأ © هتيالو

 فقأ ينكلو & كلذ ىلع ءيربتملا ىلوتأ ال : لاق ؟ كلذ ىلع دحأ هنم ءىربف هتيالو

 فوقو ىأرلا فوقوو ، كلذ لدع نع نيملسملا لأسأ ىتح ىأرب مهلك ءالؤه نع

 يلايلو رطفلا ةليلو ، ةعمجلا ةليل يلصي نمل لهف : تلق . دحاو مهنم انأو ءافعضلا

 : لاق ؟رضحلا يف ةعامج رتولا يلصي نأ ، ةعامج مايقلا ۔ بجرو ‘ رشعلا

 نوكي نأ ينبجعي : لاق ؟ لدب مهيلعأ اولعف ناف : هل تلق . كلذ ينبجعي الف

 : هل تلق . نيملسملا ةنسب نوماع مهو ، دمعتلا ىلع كلذ اولعف اذا لدبلا مهيلع

 ىرت له . مايقلا دعب ةعامج يلصي نا ناضمر لثم هنا اونظو ، كلذ اولهج اذاف

 . اذه ىلع لدب مهيلع نوكي الأ ينبجعيف : لاق ؟ الدب مهيلع

 يف ، لاجرلا دنع ةعامج رتولا نيلصي نأ نهل زوجي ءاسنلا كاذكو : هل تلق

 تلق . مهتالصب مهعم نيلص اذا & كلذ نهل نأ { يعمف : لاق ؟ ناضمر رهش

 ؟ ةمات مهتالص ىرت له 3 هدحو رتولا نيلصو 0 مايقلا مهدنع نيلصي مل ناف : هل

 نأ ءاسنلل زوبي لهف : تلق . لاجرلا ةالصب ةالصلا تناك اذا يدنع اذكه : لاق

 ليق دق هنا } يعم : لاق ؟ نهادحا نهماتو ، ناضمر رهش يف ةعامج مايقلا نيلصي

 . لضفلا ين ةدايز هنأل { نسح ىدنع وهو . كلذ

 ينبجعي ال : لاق ؟ لاجرلا لثمك 0 مايقلا دعب ةعامج رتولا نيلصيو : هل تلق

 ةنس رتولاو ث مزاللاو ضئارفلا يف نهدحو ةعامج نهيلع الو نهل سيل هنأل ، كلذ
 ةداعا نهيلع ىرت له . ةلاهجب وأ & نهنم دمعتب كلذ نلعف ناف : هل تلق . ةمزال
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 مل ناف : هل تلق . لاح ىلع كلذ ةداعا نهيلع نوكي نأ ينبجعيف : لاق ؟رتولا

 اذا ، لدبلا كرت ىلع نهتيالو كرتت ال نأ ينبجعي : لاق ؟ نهتيالو ىلع نكيأ ، ندعي

 رتولا مهتالص يف لاجرلا نم دشأ نهو : لاق : لدبلا هيف مزل هب يذلا لعفلا نم نيتأ

 . يدنع ناضمر رهش ريغ ىف ةعامج

 نم مزاللاو ، ضئارفلل ةعامج ةالصل نهدحو نهيلع رجح نيأ نمف : تلق
 ةنسلا يف ةعمجلا يف نهنع كلذ طوقسل هنا ، يعم : لاق ؟ نيملسملا عامجا نم ةنسلا
 ةعمجلاو ةعامجلا نأل { ةعمجلاك ، نيملسملا نم ىدنع اهبش ةعامجلا ىن ةلت يبنلا نع

 ، كلذ نهيلع سيل تبث نأ املف { ةعامج الو نهيلع ةعمج ال اولاق . دحاو اهانعم

 مزال وه ذاو ، هب تادبعتم ريغ ذا ، مئاق هل نهلعف نكي ملو © نهنم كلذ نكي مل
 تادبعتم سيل ذا ،} ناضمر رهش مايق يف نهل زاجو ث ةعايجلا ريغ ىلع لصألا يف نهل

 لضفأ لصألا يف اهريغ مزال نكت مل اذا ةعامجلا اذاو ، لصألا يف نهل مزال الو { هب

 وه ذا ، ىدارف نهتالص نم لضفأ ةليضفلا ةعامجلا نهتالص ناك ، ةعامجلا ريغ نم

 3 همزل نمب ةعايجلا ىلع الا ، ةنسلا هيف دقعني مل اذاو ، ةليضف هلك لصألا يف

 . همزلي مل وأ

 دق هنا ، يعم : لاق ؟ نهمؤت يتلا نوكت نيأ ، ةعايجلا نيلص ناف : هل تلق

 امم كلذف : هل تلق . لاجرلاك نهمادق نوكت الو & نهطسو يف نوكت اهنا ليق

 كلذ ملعأ الف لاق ؟ نهمادق نوكت نأ نهيلع روجح كلذ مأ & نهل بحتسي

 { نهمادق تناكو ةعامج نيلص اذاف : هل تلق . رجح هنأ كلذ ىل نيبي الو ، ارجح

 لصالا يف هنأل 0 نهتالص متت نأ ينبجعيف : لاق ؟ ةمات نهتالص ىرتأ

 . نهيلع سيل

 اذا هنا يعمف { لاق ؟ نهمادق نوكيو & يبص نهمأي نأ زوبي لهف : هل تلق

 بحأ امف : هل تلق . اهيلع ظفاحو { ةالصلا لقع اذا زوب كلذ نا ، ةالصلا لقع

 : لاق ؟ ةأرما نهمؤت مأ اهيلع ظفاحو ث ةالصلا لقع اذا يبصلا نهمؤي نأ ؟ كيلا

 زاج اهيلع ظفاح اذا يتلا ةظفاحملا هذه امو : هل تلق . نهمؤي نأ .ىلا بحأ يبصلاف
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 موقت يتلا اهدودح فرعي نأ © ةظفاحملا نا ليق دق هنا ، يعمف : لاق ؟ نهمؤي نأ

 مأ © هلثم دح عوكرلاو © دح مايقلا نا 0 اهب ءايلعلا ةفرعمك كلذ فرعي : لاق . اهب

 ةيوتسم اهالص اذا هنا & يعمف : لاق ؟ اهيلع ظفاحو اهفرع دقف ةيوتسم اهالص اذا

 © ليق ايف ةفرعملا هذه اهدودح فرع دقف © كلذب هنم ةفرعمب اهب متت يتلا اهدودحب

 : لاق ؟ ةضيرفلا يف لاجرلا يبصلا مؤي نأ زوب لهف : هل تلق . ءايلعلا ةفرعم ال

 زوجي ال : ليقو { اقهارم ناكو اهيلع ظفاحو ةالصلا لقع اذا كلذ ليق دق هنا ، يعم

 يدنع هدحف : لاق ؟ هدح ام قهارملاو : هل تلق . لوقلا رثكأ هنا { يعمو . كلذ

 مل اذاف : هل تلق . هب هرارقا هيلعركني مل هب رقأ اذاف ، غولبلا نم هلاح برقي يذلا

 لاق ؟ فالتخالا هقحلي له . قهارملا لثمك { ةالصلا لقعي هنا الا { اقهارم نكي

 هقحلي نأ ضعب هيف بهذي قهارملا نأل & يدنع ايف قهارملا يف الا هملعأ الف

 . غلابلا ماكحأ

 مل اذا ، ةعاس رتولا مامالا دنع يلصي نأ هل زوجي لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم

. زوجي هنا 0 يعم : لاق ؟ زوجي ال مأ ناضمر ف مايقلا هدنع وه يلصي نكي



 نوتسلاو ىداحلا بابلا

 ناضمر رهش مايقل ةينلا ى

 رهش مايق ىلصأ : لوقيو 6 ناضمر رهش مايق ةالص ف مأ اذا ىلصملا ىونيو

 . هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا يتالصب ىلصي نمل { اماما ةنسلا ءادأ ناضمر

 ىلصأ ‘ مامالل اعابتا ناضمر رهش مايق ةنس ىدؤأ : لوقي مومأملاو : ةلأسم

 . هتالصب

 عجر مث ، ناضمر رهش ىنمايصلاومايقلا كرت اذا رفاسملل بحتسيو : ةلأسم

 . بجاوب سيلو © هللا حتف ام ليللا ف ىلصي نأ . مايصلا لدبأف رضحلا لا

 درفنملا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ىف حيوارتلا ةالصو دمحم وبأ لاق : ةلأسم

 ناو ، هبجوأ هيلع ءيش الو ءاسأ دقف } سانلا ىلصي ايك ىلصيف ناضمر مقي مل نمو

 . هل ريخ وهف اريخ لعف
 ىف رتولا ىلصي نأ 0 ةأرما الو لجرل زوجي ال : حاضولا وبأ لاق : ةلأسم

 سانلاو دجسملا يتأي نميف لضفلا نعو . ناضمر ف م ايقلا نولصي موق ءارو لحسم

 رتوي نأ هلو 0 ةمتعلا ىلصي نأ هل نا ناضمر رهش ةالص ٤ وأ ، رجفلا ةالص ف

 مهفلخ ىلصيو : لاق . مهتالص ربغ هتالص تناك اذا 0 هيلع سأب الو . مهفلخ

 . ليللا ل وأ يتلا نمريخ ليللا رخآ ةالصلاو 5 ءاش نا مايقلا نولصي مهو { ةلفان

 مث . ملس امدعب ملكت ناضمر مايق ىموق ماما ف © هللا دبع يبآ نع : ةلأسم
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 . ملكت اذا هيجوتلا مامالا ىلعف . مهمارحال هفلخ نيذلا ربكي ملو © همارحال ربك

 . اوملكتي نأ الا . هيجوت هفلخ نم ىلع سيلو

 هنا } رهجلاب اعوطت ةعامج رشعلا ىلايل ىلص نم : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 . ىدارف رتولا نوكتو © ناضمر ةلزنمب كلذ نم اوغرفي نا دعب نم رتولا نوكي

 ةالص نم لضفأ ةعامجلا يف حيوارتلا ةالصو دمحم يبأ عماج۔ نمو : ةلاسم

 عضبب درفنملا ةالص ىلع ديزت ةعامجلا ةالص لضف : لاق ةلي يبنلا نأل { درفنملا

 باطخلا نب رمع نأ يور دقو . ةعامج نم ةعامج صخي ملو ، ةجرد نيرشعو
 رهش يف حيوارتلا ةالص سانلاب يلصي نأ بعك نب يبأ رمأي ناك ۔ هللا همحر ۔

 . اهنم لضفأ ةالصب هرمأي نأ زوجي الو . هيلع هثعبيو { كلذ ىلع هثحيو ، ناضمر

 ؟ ملسو دعق مث ةعكر ىلصف ، ناضمر رهش مايق ىف اهس ماما نعو : ةلأسم

 كلذل هبتني مل اذا ، نوملسي مث ، ةعكر نوديزي هفلخ نيذلا موقي : لاق

 . مهب موقيف

 . ةيآ ةئامعبرأب ناضمر ىف ماق نآرقلا ظفح نم نأ مشاه نع يورو : ةلأسم

 اوناك . ناضمر ىف مايقلاب هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع رمأ امل وأ هنأ مشاه معزو

 . تايآ رشع ةعكر لك ىف ، عافشأ ةرشع 7 ةيآ يتئامب نولصي

 اذا . ناضمر رهش ىف مايقلا نع هتلأسو : حبسملا نب دمحم نعو : ةلأسم

 بحأ وهو © وعدي مش رتوي : لاق ؟ رتولا مث ءاعدلا وأ ، وعدأ مث ؤ رتوأ مايقلا انيضق

 ماما ى راصنألا بعك نب يبأ رمأ امل هللا همحر _ باطخلا نب رمع نا : لاقو . ىلا

 © رتولاب ةعكر الا ، ةعكر نيعبرأ ةضيرفلا دعب مهب ىلصف { ناضمر رهش ىف سانلا

 { رتولا دعب ءاعدلا بحتسا اذهلف ث رتولل تاعكر ثالث ىف تاحيورت عست كلذف

 ن وكي نأ ىلا بحأ هناف ى متخلا ةليل امأو { مايقلاب رتولا لصو بعك نب ىبأ نأل

 . متخلا دنع ءاعدلا ةباجا ىجرت هنأل 7 رتولا مث © ءاعدلا

 رهش ٤ م ايقل ا ةالص ف لخ د نم كلذكو : هل تلق ديعس يبأ نع : ةلأسم
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 عفشلا ٤ ةريبكتب ماقو ‘ ملسو مامالا ىحنتو ىلوألا هتتافو 6 ةيناثلا ةعكرلا ف ناضمر

 © ةعكرلا كلت نم هتاف ام ىضقي نأ لجرلا اذهل له { ةالصلا ف لخدو © رخ ؤللا

 اهرخ ؤي نأ هل لهف : هل تلق . ىدنع اذكه : لاق ؟ كلذ رضي الو ، مامالا قحليو

 . ىدنع كلذ هل سيل : لاق ؟ هيف مامالا عموه لخديو . عفشلا مامالا ىضقي ىتح

 . اهيف لخد دق يتلا ةالصلا نم همامتا هيلع بجو دق ام ريغ ىف لمعي نأ

 حبصلا رظني تفتليو 5 ليللا رخآ ناضمر رهش ىف مايقلا ىلصي لجر : ةلأسم
 . تفصو ام ىلعف ] ةلبقلا ىلا لبقي دوعيو . قرشلملا لا ههجو لوحمو ٠ ملس اذا

 وه امنا ناك ناو { هيجوتلا أدتبا ، قرشملا ىلا ههجو عيمج ناكو . ةلبقلاب ربدأ اذاف

 . هيجوتلا ةداعا هيلع نكي مل { ةلبقلاب ربدي ملو فرحب
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 نوتسلاو ىناثلا بابلا
 ىحفضلا ةالص ف

 قرشملا لبق نم سمشلا نوكت نيح ىحضلا ىلص نم) : لاق ةلي يبنلا نع

 هتنسحو هموي رجأ هل هللا بتك نيتعكر رصعلا ةالص تقو برغملا نم نوكت ام ردقب

 . (هتتيطخو همثا ىفكو

 © سأب الف { ءاتشلا ىف راهنلا فصن ىحضلا عوكرو ىلع وبأ لاق : ةلأسم

 نوكت نيح ىحضلا ىلص نم) : لاق هنأ ةي يبنلا نعو { هرك دقف رحلا ى امأو

 بتك نيتعكر رصعلا ةالص تقو برغملا نم نوكت ام ردقي قرشملا لبق نم سمشلا

 . (هتئيطخو همثا ىفكو هتنسحو هموي رجأ هل هللا

 نم مدقي نأ الا ىحضلا ىلصي نكي مل : ةي هللا يبن نا انغلبو : ةلاسم
 ناك © سابع نبا نأ ةمركع نع . هلهأ ىلا لخدي نأ لبق يحضلا ىلصيف ث رفس

 اهكرتيو اهيلصي ةديبع وبأ ناك : ليقو مايأ ةرشع اهيلصي الو ، اموي ىحضلا ىلصي
 ىلصأ ىتح رظتنا : لاقف نابجلا ىف وهو ةديبع ابأ يقل هنأ : عيبرلا ثدحو . انامز

 . نيح ذنم ايهب ىل دهع الف © نيتعكر

 ظفاحي ال ليقو ، لضفأ ناك رثك املكو أزجأ ىحضلا نم ىلص نمو : ةلأسم

 . نيباوألا ةالص ىهو ، ريخلا بلطي نم لك الا ىحضلا ةالص ىلع
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 ىحضلا ةالص ىن لصف
 : لاق هنأ ةي يبنلا نع ىورو ۔ هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 ةنجلل نا ذاعم اي) : لاق هنأ ةّيهنعو (ىحضلا ةالصب مالسلا هيلع ليربج يناصوأ)
 هنعو (ىحفضلل ايلصم ناك نم الا بابلا كلذ نم لخدي ال ىحضلا هل لاقي اباب

 ةق ىبنلا نع ةريره وبأ . (هبونذ هل هللا رفغ ىحضلا ةعفش ىلعظفاح نم) : ة

 ىتأ : ةفق ىبنلا نا سابع نبا ( ةثليدواد ةالص رثكأ ىحضلا ةالص تناك) : لاق

 ناك ةبغر ةالص هذهف) : لاق . ىحضلا ةالص نولصي موق اذاف { ءابق دجسم
 © سابع نبا نع ىور : نسحلا وبأ لاق . (لاصفلا ضمرت نيح اهنولصي نوباوألا
 لابجلا انرخسانإ > : ةيآلا هذه ىلع تيتأ ىتح ، ةليضف ىحضلا ةالصل نأ تننظ ام

 فصن ىلا ، حمر ردق سمشلا عفترت ذم اهتقوو 4قارمثالاو ىشعلاب نحبسي هعم
 تنطف ام) ةياور ىفو . هب اولاق ام ىلع & لاصفلا تضمر اذا كلذ لضفأو 0 راهنلا
 دنع ىلص نم : رثؤملا وبأ لاق . (ةيآلا هذه ىلع تيتأ ىتح اهلضفو ىحضلا ةالصل
 . مب ةءارقلاب رهجي و ، مهدحأ مهمؤيو ؤ كلذب ساب الف ، ةعامج رمقلا فوسك

 نايع لمهأ راثا ىفو & سمشلا فوسك ةالص ىف فلتخمو ، نسحف ىدارف اولص ناو

 ةلزلزلا ىف ىلص هنأ سابع زبا نع ىورو ث ىدارف سمشلاو 0 ةعامج رمقلا نا

 © ةالصلا ىلا اوعزفاف ءايسلا نم اداه متعمس اذا : دوعسم نبا لاق . ةرصبلاب
 قفوملا هئلاو ، سمشلا ةالصل اهنا : الوق ةفجرلا ةالص ىن انباحصال تدجوو
 .. .نايب باتك ىلا عجر) . . باوصلل

 . لضفأ كلذ رثكأو © نيتعكر هلقأ ةليضف 3 ةنس ىحضلا ةالصو : ةلأسم

 تضمر اذا كلذ لضفأ و ©، راهنلا :فصن ىلا حمز ردق سمشلا مف عفترت ذم اهتقوو

 دشأ هيف دبعلا نوكي ىذلا تقولا كلذ لضف لوقأو 0 هب اولاق ام 79 لاصفلا

 ةعفش ىلع ظفاح نم ةلي ىبنلا نعو ، تناك ةعاس ىأ ث ةالصلا ىلا الابقاو اطاشن
 ىحضلا ةالصل نأ تننظ ام لاق سابع نبا نع ىورو . هبونذ هل هللا رفغ ىحضلا

 «قارمشالاو ىشعلاب نحبسي هعم لابجلا انرخس انإ »: ةيالا هذه ىلع تينأ ىتح ةليضف
 ىحضلا ةالص نولصي موق اذاف 0 ءابق دجسم ىتأ : ةلي هللا لوسر نأ سابع نبا
 . (لاصفلا ضمرت نيح نولصي نوباوألا ناك ةبهرو ةبغر ةالص هذه) : لاقف

 ؟ ةءارق ريغب حيبستلاب ةلفانلل ةالصلا زوبت له 3 ديعس يبأل تلق : ةلأسم
 ؟ ةءارق الو حيبست الب ءاعدلاب زوجيف : هل تلق . كلذ ليق دق هنا { يعم : لاق

 ؟ الدب هيلع ىرت له ، دحأ كلذك ىلص ناف : هل تلق . كلذ ينبجعي ال لاق
 . هيلع لدب ال هنا . يعم : لاق
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 نوتسلاو ثلاثلا بابلا

 عوطتلا ةالص ين

 © رصعلا دعب ةالصلا نع ىجن ةي هللا لوسر نأ تبثو - فارشالا باتك نمو

 دعب اولصت ال هلوق لدف . سمشلا علطت ىتح حبصلا دعبو & سمشلا برغت ىتح
 عولط مكنالصب اورحت ال) : هلوقو { ةعفترم سمشلاو اولصت نأ الا ك رصعلا

 ثالث : رماع نب ةبقع لوق عمو (ناطيش ينرق نيب علطت اهناف اهبورغ الو & سمشلا
 ىتح } ةغزاب سمشلا علطت ىتح نهيف يلصن نا اناهني ةلي هللا لوسر ناك تاعاس

 برغت ىتح سمشلا فيضت نيحو ، سمشلا ليمت ىتح ةريهظلا موقت نيحو ث عفترت

 هيف ةالصلا نع يهنملا تقولا نأ ريغ ، باتكلا اذه ريغ يف ةروكذملا رابخألا رئاس عم

 . ثالثلا تاقوألا هذه

 انباحصأ ل وق نم قافتالا هبشي ام يناعم ىف جرخي هنا ى يعم : ديعس وبأ لاق

 { سمشلا علطت ىتح 0 رجفلا ةالص دعب اههبشي ام الو & عوطت ةالص ال هنا ىدنع

 مزاوللا لدب نيتقولا نيذه ىف اوزاجأو { سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص الو

 ىنعم ىلع جرخ امو ، كلذ هبشأ امو ن ةزانجلا ةالص لثم بجاولا ةالصو . اهلك
 ىتعكر تقولا اذه ف زوجي ال هنا موق نم نأ © يعمو 0 زوجي ال مهدنعف عوطتلا

 كلذ رجفلا ةالص دعب اهلصي مل 5 ةعامجلا ىف لخدو هاتاف اذاف ، مويلا كلذ ىف رجفلا
 دعبو رصعلا دعب موق ضعب ىف ايهيلصيو . مويلا كلذ سمشلا علطت ىتح مويلا

 ةالص دعب الدب تبث نا هنأل . رظن هيف لوقلا اذهو { مويلا كلذ ريغ ىف ، رجفلا
 ىف رجفلا ةالص دعب املدبل كلذل اعنام دبي مل رخا موي ىف رصعلا ةالص دعبو رجفلا

 مث نوكي نأ الا { مويلا كلذ ريغ ىف هلثمف ث مويلا كلذ ىف زب مل ناو & مويلا كلذ
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 اهعولط ىوتسي ىتح سمشلا نم نرق سمشلا نم علط اذا امأو © ملعأ هللاف ليلد
 اك ©، ةمئاق ءاسلا دبك ئ تراص اذاو 0 اهبورغ ىوتسي ىتح نرق اهنم برغ اذاو

 مهدنع تاقوألا هذه ىف ةالص الف { ديدشلا رحلا ىن مهدنع كلذو 0 ةياورلا تءاج

 اذه نأ ىدنعف . رحلا ربع ف امأو { ةزانج ىلع الو © ةضيرف الو الدب الو 6 اعوطت

 اهعولط نيح امأو . سمشلا لاوز لبق وهو . راهنلا نم تاقوألا رئاسك تقولا

 ىف اوفلتخاو ، هنمو . ءاتشلاو رحلا ىف مهلوق نم ءاوس ىدنع كلذف 0 اهبورغ وأ

 نممف © رصعلا دعب عوطتلا ىف ةفئاط تصخرف ، رصعلا ةالص دعب عوطتلا ةالص

 ريبزلا نع كلذ ىنعم انيورو © بلاط يبأ نب ىلع . كلذ ف ةصخرلا هنع ىور

 لمنو 3 نينمؤملا مأ ةشئاعو ى راصنألا بويأ يبأو ريشب نب نامعنلاو ى رادلا ميمتو
 يبأو ليزهلا نب هللا دبعو . . جورسو قورسمو نوميم نب رمعو ديز نب دوسألا كلذ

 دمحأ لاقو 8 سيق نب دمحأو ىناميلسلا نمحرلا دبعو دوسألا نب نمحرلا دبعو ةدرب

 نع يهنلا يعفاشلا ركذو ، بويأ وبأو ةمثيخ وبأ لاق هبو { بيعن الو هلعفن ال

 . مزلت ال ةالص لك كلذ لعجف . اهيف ةالصلا نع ىهن ىتلا تاعاسلا ف ةالصلا

 اضرف نكت ملو ©٠ تدكأ ةالص لكو  اهلفغاف . اهيلصي اهبحاص ناك ةالص لكو

 لاق . رصعلاو رجفلا دعب ةزانجلا ىلع ةالصلا ىف نيملسملا عامجاو ، رجفلا يتعكرك
 علطت نأ ىلا ةزانج ىلع وأ . ةتئاف ةالص الا . رجفلا لعب ىلصي ال : قحساو دمحأ

 برغت ىتح رصعلا دعب الو ، لوزت نأ ىلا & سمشلا تماق اذا الاو ك سمشلا

 ضعبل ةالص وأ . فاوط رثأ ىلع وأ { ةزانج ىلع وأ { ةتئاف ةالص الا . سمشلا

 لاقو . تاقوألا هذه ىف ىلصي نأ سأب الف ، تاولصلا نم مزلي ام لكل تايآلا
 سمشلا تعلط اذا . تاعاس عبرأ الخ ام . تقو لك ف ىلصي : ىأرلا باحصأ

 نأ لا سمشلا ترممحا اذاو ، ل وزت نا ىلا راهنلا فصتنا اذاو ى عفترت نا ىلا

 برغت ىتح رصعلا دعب الو ، سمشلا علطت ىتح رجفلا دعب ةالص الو ، برغت

 نع انيور . رجفلا يتعكر ىوس رجفلا عولط دعب عوطتلا ى اوفلتخاو & سمشلا
 نسحلا كلذ هركو 5 امهنع كلذ تباثب سيلو ، كلذ اهرك رمعو { رمع نب هللا دبع
 جالعو بيسلا نبأ كلذ هركو . كلذ نوهركي اوناك : يعخنلا لاقو . ىرصبلا

 نسحلا هيف صخر نممو ، ىأرلا باحصأو ، نمحرلا دبع نب ديمحو دايز نب ىلعو
 . ليللاب ةالص هتاف نم كلذ لعفي نأ ىرن : كلام لاقو ، ىرصبلا

 ىف ىضم نمم ريثك ىلع هب لدتسي ام ضعب ىضم دق هنا & ىعم : ديعس وبأ لاق
 دعب فاوطلل ةالصلا زوجت ال هنا انباحصأ ل وق ىناعم ىف ىدنع جرخيو ، لصفلا اذه
 نأل ، سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعبو ، سمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص
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 ‘ فاوطلا ىنعأ ‘ تاقوألا نم تقول ابجاو سيل ذا & عوطتلا عقوم عقي كلذ

 دق هنأل ، اعوطت كلذ هلعف نم عقي امناف { ةرايز وأ ةرمع نم بجاول هيف فاط ولو

 ىف هيلع بجاوب كلذ سيلو ، ةعس نيتقولا نيذه ريغ ىف راهنلاو ليللا رئاس ىف هل ناك
 لدعب ىلصيو هريغ وأ مزاللا فوطي نأ اوزاجأ دقو 0 القن هانعم ج رخف ] تقؤم تقو

 دعب ناك نا ي سمشلا بورغ لبقو ٠ حبصلا لعب كلذ ناك نا . سمشلا عولط

 فوسك ةالص ال تقولا اذه ف نا : موق ىنعم ف ل نيبي ال كلذكو . رصعلا

 دكؤم سيل ‘ عوطتلا جرحم جرحم هلك كلذ نأل . تايآلا نم ءىشل الو . سمش

 ىتح ديعلا رمأ ىناعملا نم ىنعمل حصت مل نا © ديعلا ةالص امأو ء تباث ءىش هيف

 عقي كلذ ناك اذا هنا : مهفوق ضعب ىف جرخي هنأ ، يعمف . نيتقولا نيذه نم حصي

 دق يتلا ةبجاولا ةنسلا لدبل نيتقولا نيذه نم جورخلاو ، ةالصلا تزاج لدبلا عقوم
 دارأ اذاو © اهتقو ف الا ةدكؤم ريغ يه ذا { عضوم كلذ زيجي ال نم مهنمو ۔ تماق

 ۔ فارشالا باتك ۔ نمو . كلذب لاق نم ل وق ىنعم ف نيتقولا نيذه ريغل جورخلا

 هنع ءاجو (ىنثم ىنثم ليللا ةالص) : لاق ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 نسحلا نع لوقلا اذه ىورو (ىنثٹم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص) : لاق هنا ثيدحلا

 لاقو ، لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سابع نبا لاق هبو ريبج نب ديعسو ىرصبلا
 ليللا ةالص نا وهو : ناث ل وق هيفو { ىنثم ىنثم راهنلا ةالص : نايلس يبأ نب دامح

 نأ لبق اعب رأ راهنلاب ىلصي ناك هنأ رمع نبا نع تبث . اعبرأ راهنلابو ، ىنثم ىنثم
 راهنلا ةالص : ناععنلا لاقو . ىنلم ىنثم ليللا ةالص : دمحمو بوقعي لاقو . 7

 راهنلا ةالص : لوقي ةيوهار نب قحسا ناكو 5 اعبرا تئش ناو ، نيتعكر تئش
 . حصأ لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق { نيتعكر ىلص ناو 0 اعبرا رايتخا ىلص :

 © هللا باتك نم هانعم تبثي مل ام لفنلا ةالص نا . ىعم : ديعس وبآ لاق

 هيلع ام رثكأو 5 مزاللا ىنعمب سيلو ،} لضفلا ىنعم ىف وهف { دكؤم عامجا ةنس وأ
 ليق ام تبنأ وهو ث ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ىف لفنلا ةالص نا : ل وقلاو لمعلا

 . ةزاجالا ىنعم نع اجراخ ىدنع كلذ نكي نكي مل اعبرأ لصم ىلص ناف . هنسحأو

 اذاو ض ةلفانلا ف زوجي نا دعبي الف © ةضيرفلا ف زاج امو ةضيرفلا ٢ كلذ توبثل

 ‘ انباحصأ ضعب نع ليق دقو 0 ةليضف هنأل ، هلثم تسلاف ةنسلا ىنعمب اعبرا تبث

 ميلستلا نأ تبثو 5 هماقم ىف ىلصي ام عيمجل دحاو هيجوت ةلفانلا ةالص ىف زوجي هنا

 اسمخ وأ اٹالث وأ ةعكر لصم ىلص ول كلذكو . مزالب سيلو © ةالصلا ف نذا وه امنا
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 & ليق ام عابتا ىدنع كلذ نسحأو & برغملاو رتولا ىف هتوبثل ىدنع كلذ دعبي مل

 3 ميلستب . نيتعكر لك نيب لصفي نأ وهو © سانلا نم لمعلا رثكأ هيلع ءاج امو

 . هماقم ىفمادام هجوي ال وأ ، ءاش نا كلذ دعب هجوي مث { ىنثم ىنثم هتالص نوكتو

 ائيش ةضيرفلا عم رفسلا ىف ىلصي نكي مل رمع نبا نأ تبث : ركب وبأ لاق 0 هنمو

 لبق رفسلا ىف عوطتي ال نسحلا نب ىلع ناكو 5 ليللا فوج نم الا ، اهدعب الو اهلبق

 ، ناث ل وق هيفو ، ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعس نع ىورو 0 اهدعب الو ةالصلا

 دوعسم نباو بلاط يبأ نب ىلعو رمع نع كل انيور { رفسلا ىف عوطتلا ةحابا وهو

 ناك : نسحلا لاقو ، رذ يبأو سابع نباو . كلام نب سنأو . هللا دبع نب رباجو

 ةعامج ل وق اذه ، اهدعبو ةبوتكملا لبق نوعوطتيف نورفاسي ةليهلا لوسر باحصا

 يبأو . ةيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو 3 مهددع رثكي . نيعباتلا نم

 : لاق هنأ ةليَيهئلا يبن نع تباثلل ل وقن هبو : ركب وبأ لاق . ىأرلا باحصأو 0 روث

 . (هجو نم رفسلا ىف عوطت)

 ةزاجاب قافتالا ىنعمب انباحصأ ل وق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 لدي ىنعم الو ، كلذ ىف رفسلاو رضحلا ىف قرف الو ، رفسلا ىف ةالصلا نم عوطتلا

 رصعلاو ىلوألا رفسلا ىف نيتالصلا عمج اذا هنا { مهبهذم نم هنا الا & كلذ ىلع

 عم اهالص اذا رصعلا ةالص دعب عوطت الو 9 امهنيب عوطت ال نا { ءاشعلاو برغملا وأ

 امهنيب لصفي ال تاولصلا عمج ىنعملاو ، رهظلا تقو ىف تناك ولو 0 اعيمج رهظلا
 عماجلا ىلص دقو ، رصعلا دعب ةالصلا نع ىهنلا توبث ىنعمو 5 اهريغ الو ةالصب

 رفس ى اهتيهارك الو ، ةالصلا عنم ىلع لدي يعم ىنعم الف { اذه ىوس امو رصعلا
 رمأ نم ررضلا فاخ ولو ، هسفن ىلع ررضلا لاخدا هجو نم الا ، رضح الو

 هسفن ىلع لمحي نأ هل زب ملو { هسفن ىلع ررضلا لوخد دنع تلاز ث ضئارفلا

 ةلي هللا ل وسر نأ تبث : ركب وبأ لاق © هنمو . عوطتلا ىنعم ىف فيكف 0 ررضلا

 ناك هنا هنع انيور نمو { ءاميا ءعيمويو هب تهجوت ثيح 0 هتلحار ىلع ىلصي ناك

 هبو ، كلام نب سناو رمع نباو رذ وبأو ريبزلا نباو بلاط يبأ نب ىلع كلذ لعفي
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 يعازواألاو ىروثلا نايفسو سنأ نب كلامو حابر يبأ نب ءاطعو سوواط لاق
 نأ ةبادلا ىلع رفسلا ىن ىلصملل نابحتسي اناكو 5 روث وبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو
 ةالصلا ىن اوفلتخاو ، كلام نب سنأ نع انيرو . ثيدحل ، ريبكتلاب ةلبقلا لبقتسي

 : ل وقي سنأ نب كلام ناكف 5 ةالصلا هلثم ىف رصقي ال ىذلا رفسلا ىف باودلا ىلع

 ىلصي : يعفاشلا لاقو © هتباد ىلع ةالصلا هلثم ىف رصقي ، رفس ريغ ىف دحأ ىلصي ال
 . ىأرلا باحصأو يعازوألا لوق اذهو { هديعبو هبيرقو هليوطو رفسلا ريصق ىف

 ىلع عوطتلا ةالص ةزاجا انباحصأ لوق ىف جرخي هنأ : يعم : ديعس وبأ لاقو

 ناكو عوطتملا دارأ اذا رفسلا ريغو { هديعبو هبيرقو هليوطو رفسلا ريصق ىف ، ةلحارلا
 ردق ولو 5 ادعاق ةالصلا اوزاجأ دقو ، هسفنل ارايتخا كلذ زاج ولو ، ىنعم هيف هل

 دوعقلا ىلع ردق ولو امئانو ، ةقشم الو رذع الو ةلع ريغ نم امئاق ةالصلا ىلع

 ثيحف 0 هلل ركذلا عقاوم عقت امناو دودحم ءيش اهيف سيل عوطتلا ةالصو . مايقلاو

 هل حابم وهف © رهطتي كلذ هل زوجي نأ دعب هللا ركذ لاح ةيأ ىلعو ث دبعلا هللا ركذ ام

 ةئام هل هللا بتك اعوطت امئاق نارقلا نم فرحب ىلص نم ليق هنا الا { هيلع روجأم

 سمخ هل بتك ةالص ريغب أرق نمو © ةنسح نوسمخ هل بتك ادعاق ىلص نمو ث ةنسح

 تاجرد ريخلاف ، ةدحاو ةنسح هل بتك ةءارق الو ةالص ريغب هعمتسا نمو & تانسح

 نع ىن : ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق هنمو . ريخ هنم عقو نمل ريخ لكو
 هنع انيور نممف ، كلذ ىف فلتخا دقو ، سمشلا عفترت ىتح راهنلا فصن ةالصلا

 ىهتنن انك دوعسم نبا لاقو { باطخلا نب رمع راهنلا فصن ةالصلا نع ىهن هنأ

 . كلذ نع

 نب دمحأ ناكو ، كلذ نع نوهني مهو سانلا تكردأ : ىريغملا ديعس لاقو

 {© سوواطو ىرصبلا نسحلا كلذ ىف صخرو ، فيصلاو ءاتشلا ىف كلذ هركي لبنح
 زيزعلا دبع نب ديعسو يعازوألا هيف صخرو 3 هبحأ الو هنع ىهنا ال : كلام لاقو

 © ءاتشلا ىف ءاطع كلذ حابأو قحساو يعفاشلاو رباج نباو كلام يبأ نب ديزيو

 اذا ، فيصلاو ءاتشلا ىف ةالصلا هركا : كرابملا نبا لاقو {، فيصلا ىف هنم عنمو
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 اذاو ث ةي هللا ل وسر ىهنل كلذ زوجي ال : ركب وبأ لاق 0 راهنلا فاصتناب تملع

 . اعساو هارأ ، رظنا نأ عيطتسا الو ملعأ ال عضوم ىف تنك

 اذه لبق انباحصأ ل وق ىنعم ىف اذه ركذ ىضم دق هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 . ةني يبنلا ىهنل كلذ زوجي ال : ركب وبأ لاق . لصفلل

 يهو © عوطتلا ةالص ىف ۔ هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 .ةلفانلا

 ( ل صف )

 ۔ اهبيطيلو هتيده مكدحأ نسحيلف ث هبر ىلا نمؤملا ةيده ةلفانلا 3 ربخلا يف
 & رذحلا رذحلاف . (غارفلاو ةحصلا سانلا نمريثك اهيف نوبغم ناتمعن) : ةلّيهنعو

 ابيصن مكتويبل اولعجا) : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ءاجو . ىقبأو ريخ هللا دنع يه امناف

 : لاق هنآ ةلي هللا لوسر نأ هيبأ نع مشاه . (ةكربلا اهب نوغتبت مكتالص نم

 دعب . (مكتويب ىف مكتالص ةالصلا لضفأ ناف مكتويب ىف مكتالص نم اولعجا)
 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) . ةعاجملا ةالص
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 نوتسلاو عبارلا بابلا

 ةلنانلاو عوطتلا ةالص ىف

 © ليللا ىف عوطتلا ةالص لضفأ : لاق عماجلا ىف رفعج نب دمحم رباج وبأ لاق

 ةالص نا لاقيو ث رصعلاو ىلوألا ةالص نيب راهنلابو هرخآ ىلا ليللا فصن نم
 ىذلا : ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ لاق . لاصفلا تضمر اذا نيباوألا

 نا : ىلاعت هللا هلوقل لضفأ ليللا نم ل وألا فصنلا ىف عوطتلا ةالص نأ انعمس

 8 ىحضلا ةالص دمب ءاوس اهلك راهنلا ةالصو هيائطو دشأ يه ليللا ةئشان

 ةالص نا اندنع ىذلاف ، لاصفلا تضمر اذا نيباوألا ةالص نا : هلوق امأو

 كبر دمحب حبسو : هؤانث لج هللا لوقل 3 اهيلا هللا بدن يتلا يه . نيباوألا

 . ملعأ هللاو راكبالاو ىيشعلاب

 ةليل لك ىلص نم نأ راثآلا ىفو { نيتعكر ىلصت نأ ليللا ءايحا لاقي : ةلأسم

 . «امايقو ادجس مهب رل نوتيبي نيذلاو : ةيآلا ىنعم هقحل نيتعكر

 ىلع ليللا نوئزجي نيحلاصلا نا دجوي هنأ { يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 { هلل ركذلاو ةالصلا نم ضئارفلا ءادأ ىف نوكي لوألا ءزجلاف . ءازجأ ةثالث

 ركذلل نوموقي ثلاثلا ثلثلاو © نوماني طسوألا ثلثلاو © هيلا نوجاتحي امو

 . ملعأ هللاو ليق هنأ بسحأ ايف ث ةدابعلاو

 ادجس مهب رل نوتيبي نيذلاو : هللا لوق ىف : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 ىلص نم نا لاقيو © ليللا رخآ مايقلا { ةيآلا هذه ىنف لاقي ايف ليوأتلا لاق يامايقو
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 . كلذب ملعأ هللآو © ةيآلا هتقحل { نيتعكر

 فرعن ال : لاق ؟ سانلا ىلع تقو ليللا ةالص ىف له . ريشب لئس : ةلأسم

 نم ناك ةيا نيعبرأب ىلص نم هنا انظفح امي كربخن ز لئاسلل ل زانم لاقف 7 اتقو

 ناك ةيا يتئام ىلص نمو ث نيلفاغلا نم نكي مل ةيآ ةئامب ىلص نمو ث نيمئاقلا

 . نيدجهتملا نم

 دعب نم مث © موقي ام لوأ ىف دحاو هيجوت عوطتلا ىف ءىزبجيو ليق : ةلأسم

 ىوتسا املكف ةلبقلاب ربدي ملو 5 ءاعدلاو هللا ركذ ريغب ملكتي ملو هماقم ىف مادام كلذ

 © امئاق اهب أشتناو ةرم ريبكتلاب ماق نا : هريغ لاق . ءاش ام لصيو © مارحالل ربك امئاق

 مارحالاو ، كلذ هل زاج مارحالاو هيجوتلا هيلع بجي مل ام ةالصلا ل وصو دارأو

 نأ بحأ ىناف © ةرمل وأ ذاعتسا دق ناك اذاف 5 ةذاعتسالا امأو 53 امئاق الا نوكي الف

 ىضقي اهدعب اعدو . ةلي يبنلا ىلع ىلصو هللا ركذو دهشت ناو © نيتعكر لك ذيعتسي
 دعب اعدو هللا ركذ ولو رثؤملا وبأ لاقو ث ةذاعتسالا نم هل دبال هنأ ىرأ ىناف تايحتلا
 . سلب الف ، ىلوألا ةذاعتسالاب ازتجا تايحتلا

 هئزج له ث لفنتي نأ دارأو ، ةضيرملا ىلص اذا لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم

 ناف : تلق . ةلبقلاب ربدي وأ ملكتي مل ام 3 معن : لاق ؟ ههيجوت دعب ربكي نأ

 لاق هنا . ناليغ نب مشاه نع زرحم نب ديعس لاق : لاق ؟ كلذ هماقم نع ىحتنا

 . طخي مل ام نيعارذ وأ ، عارذ وحن كلذ هماقم نم ىحتنا اذا ساب ال

 © كلذ دعب ملع مث ، ملعي ملو ، سجن بوثب ةلفان ىلص نمو : ةلأسم

 نع قافتاب جحلل لدبلا هيلعف ، هيلع هجح دسف مث ةلفان جح نمو ث هيلع لدب الف

 ربخ ىفو (هرخآ كفكأ راهنلا لوأ ىف لص مدآ نبا) : زعو لج هبر نع ةلي يبنلا
 . (هرخآ كفكا تاعكر عبرأ راهنلا ل وأ لص)

 لب ثالث الو عبرأ الو 3 رتولا ىوس ةعكرب عوطتي نأ دحأل زوجي الو : ةلاسم

 ضعب زاجأ دقو (ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص) ةي يبنلا ل وقل ، نيتعكر نيتعكر
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 . ت اعكر عب رأ

 دعبو رصعلا لبقو ، رهظلا دعبو رجفلا لبق نيتعكرلا نأ اوعمجا : ةلأسم

 لاقو 3 هكرت ءاش نمو لعف ءاش نم . هلك عوطت ناضمر رهش مايقو ، برغملا

 لضفألا : ةفينح وبأ لاق . هنم رثكأ زوجي الو ، ىنثم ىنثم عوطتلا لضفأ : ىعفاشلا

 . نايث ىلع ليللابو ، عبرأ ىلع راهنلاب دازي نأ زوجي الو { اعبرأ اعبرأ
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 ن وتسل و سم اخا بابل ١

 ليللا مايقي

 © لبكمو مورحم كنأ ملعاف © ليللا مايقو راهنلا مايص ىلع ردقت مل اذا ليقو

 كيدي نيب ماق نم ءازج ام يهلا) مالسلا هيلع ىسوم لاقو . كتئيطخ كلتلبك دق

 هب تيهاب نمو . امئاقو ادجاسو اعكار يتكئالم هب يهابأ ىسوم اي : لاق ؟ يلصي

 يعار بسحيا) : لاق ىلاعت هللا نأ 3 ملعأ هللاو يورو . (رانلاب هبذعأ مل يتكئالم

 انأو امئاقو ادجاس تيبي نمك هلعجأ نأ لدجنا هيلع ليللا ىوآ اذا ىتح لبإ وأ منغ

 مل نابعش نم فصنلا ةليلو ديعلا ةليل ماق نم) : لاق ةت يبنلا نعو (لدعلا مكحلا

 دالوالا نم زعو لج هللا ريهطت موي وهو (ةيربلاو بولقلا تومت موي هبلق تمي
 نيتعكرب هتالص حتفيلف ليللا نم مكدحأ ماق اذا) : لاق ةأتَيهنأ ةريره وبأ . ءاكرشلاو

 : لاق هنأ ةي يبنلا نع هيلا ۔ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ۔ ريغ نمو 6“ . (نيتفيفخ

 لاق . (كاوسلاو رتولاو ليللا مايق . عوطت مكل يهو ةضيرف يلع ثالث)
 ابجاو راص دقف رتولا امأو { ةي يبنلا ريغل عوطتلا وهف ليللا مايق اماف . نسحلا وبأ

 يتمأ ىلع قشا نأ الول) : ةني هلوقل . ةنس راص دقف كاوسلاو {. عوطتب سيلو

 ىلع نهب هبر ميهاربا ىلتبا يتلا تايلكلا نم وهو . (ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل

 هب تهجوت ايثيح رئاس وهو 0 ةلحارلا ىلع عوطتلا هل زوب كلذ لكو . ةخسن ىف ةدايز )١(

 ىبنلا نا ، كلام نب سناو رمع نبا نع كلذ ىور دقو 0 ةلبقلا وحن هتالصب هجتا اذا هتلحار

 ثيح اهلسرا مث ربكو هتقانب لبقتسا هتلحار ىلع اعوطت ىلصي نأ داراو راس اذا ناك : ةت
 . ةلحارلا ىلع رتوا امم ر ناك : ةك يبنلا نأ نارمع نبا نع ةياو رلا ىفو {5©“ تهجوت
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 ةياب رم اذاف ليللا يف يلصي ناك هنأ ةلت يبنلا نع ثيدحلا يفو . ملعأ هللاو { ليق ام

 . (حبس لاق زعو لج هلل هيزنت اهيف

 وهو © ةلحارلا ىلع عوطتلا هل زوجي كلذكو دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 كلذ ىور دقو ى ةلبقلا وحن ىلع هتالصب أدتبا اذا ، هتلحار هب تهجوت ثيح رئاس

 ىلع اعوطت ىلصي نأ دارأ اذا ناك) ةلت يبنلا نأ : كلام نب سنأو رمع نبا نع

 نبا نع ةياورلا ىفو . (تهجوت ايثيح اهلسرأ مث ربكو هتقانب ةلبقلا لبقتسا هتلحار

 . (ةلحارلا ىلع رتوأ امبر ناك) : ةلت يبنلا نأ رمع

 زوجتو - فارشالا باتك ۔ ريغ نم ۔ هلعل _ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 نممدقت امل ، ةلبقلا ةهج هجوي ث البقتسم اهأدتبا اذا { ةلبقلا ريغ ىلا ةلفانلا ةالص

 اذا ، راهنلا نم تاعاس ثالث ىف ىلصي نأ زوجي الو 0 ةليبنلا لعف نم كلذل انركذ

 نع ىور امل } راهنلا فصنو & بو رغلل تفيضت اذاو ، عفترت ىتح سمشلا تعلط

 نم تاعاس ثالث نع ةلي هللا لوسر اناهن) : لاق هنأ ةلق يبنلا باحصأ ضعب

 ىن هنأ ةالََّيهنع ىرخا ةياور ىفو ، تاقوألا هذه ركذو . اناتوم اهيف ربقن نأو راهنلا

 بهذ ربخلا اذهلو ، منهج رجتست اهيف ةعاس اهنا لاقو 5 راهنلا فصن ةالصلا نع

 ىلع سانلا عمجأو © ديدشلا رحلا ىف الا { راهنلا فصن ةالصلا زاوج ىلا انباحصأ
 موي الا اهانركذ يتلا ةياورلا ىف نأل . راهنلا فصن ةعمجلا موي ةالصلا زاوج

 ابطاخم ناك اذا ةلفان ىلصي نأ ناسنالل زوبي الو { هيف رجست ال منهج ناف { ةعمجلا

 . (ةبوتكملا الا ةالص الف ةالصلا تميقا اذا) : لاق هنا ةلي يبنلا ل وقل ةعامجلل

 ليللاب عوطتلا ةالص لضفأ نا) ثيدحلا ىفو۔رباج يبأ باتك۔نمو : ةلأسم

 ةالص نا لاقيو . (رصعلاو ىلوألا ةالص نيب راهنلابو هرخآ ىلا ليللا فصن نم

 نوكي ىتلا ةعاسلا اندنع كلذ لضفأو & لاصفلا تضمر اذا ، ىحضلا ىف نيباوألا

 . تاعاسلا نم تناك ام 0 الابقاو ةبغرو اطاشن نسحأ اهيف دبعلا

 كلذ كرتف ٠ رصعل ١ تقو رصعل ١ لبق ن اتعكرل ١ امأو 6 هربغ نمو : ةلأسم

- ٢٢٤ .



 نم ءيطخن الو © كلذ لعفي ء العلا نم ادحأ رن ملو © كلذ لعف نم لضفأ

 . كلذ لعف

 ناك نا لاق ؟لضفأ اهيأ ، ةالصلا نعابوبحم تلأس { ةرفص وبأ لاق : ةلأسم
 ١ فخأ دوجسلاو عوكرلا ةرثك ناك ناو ، لضفأ وهف ، كيلع فخأ ةءارقلا ل وط

 . لضفأ وهف 0 فخأ دوعقلا ف عرضتلاو ءاعدلا ةرثك ناك ناو . لضفأ وهف

 ليق دقف ، كلذ زوجحم تلق ؟ مئان وهو ةلفان ىلص نمو © هريغ نمو : ةلأسم

 هسفن نم كلذ دبعلا داطصيو ز ةبحملاو طاشنلاب ةالصلا ىلا ءرملا موقي نأ رمؤدو زوجحم

 هريغ اياطم دنع هتيطم قوسي نأ دبعلا ىلع سيل © هتيطم هسفن نم قئاس وهو . هبلقو

 ئ هرومأ عيمج ف هسفنل رظ انوه امناو ، اهدايج اهس قباسي الو © اهفاعض ىلع اهجرعيف

 اذإف تومتو ايحت بولقلا ):لاق هنأ ةلتتدمحم يبنلا نع بسحأو © ةمكحلا ف ليق دقو

 . (لئاسولا اهنم اومنتغ اف تيح اذاو ضئارفلا ءادأب اهوبلاطف تتام

 © عب رتمو ءيبتحم وهو { ادعاق ةلفانلا لجرلا ىلصي نأ زوجي ليقو : ةلأسم

 ثيح ىلصي مث 0 ةلبقلا لبقتسم وهو مرحيو 5 ايشام لصيو دجسيو .3 امئان ىلصيو
 ىلا عجريف دجسي وأ عكري نأ ىشاملا دارأ اذا : لاق نم لاقو . هقيرطو ههجو ناك

 3 هتباد بكار وهو ةلفان ىلصي بكارلا كلذكو ، ىلا بحأ لوألا ل وقلاو . ةلبقلا

 انأو : ۔ هللا ايهمحر۔زرحم نب ديعسل مشاه نب دمحم لاق . ءاميالاب دجسيو عكريو

 . ءيش رهظ ىلع سيلو { ايبتحم ةلفانلا ىلصي ناك ، ناليغ مشاه ايهدلاو نا رضاحم

 . كلذ ةفرعم بحأ تنك : ديعس لاقف

 انكمأ اذا نابجلا ىف وأ لزنملا ىف & ةلفانلا ةالص لضفأ ايف تلق : ةلأسم

 ينبجعيف 7 راهنلا عفترا اذا ىحضلا ريغ لاوحألا رئاسو ليللا ى امأ : لاق ؟ اعيمج

 الوق ةلي يبنلا نع ىور ايف كلذ ىف تبث دق هنأل ، لضفأ تيبلا ىف ةالصلا نوكت نأ

 رثكأ ليق اهف ناكو ث هنم لعفف لعفلا امأو & كلذ ىلع ثحيف ل وقلا امأف 3 العفو

 © نابجلا ىلا جرخ اممر ناك دق هنا : ليق دقو ث هلزنم ىف لفنلا نم هتالص لاوحأ

لفنلا ةالص ىف لزنملا نوكي نأ ىنبجعي انأو ، ليق ايف ىحضلا تقو ىدنع كلذو



 ةالصلا تاقوأ ف امأو ، ةضورفملا ةالصلا تاقوأ ربغ نم عضاوملا عيمج نم ىلوأ

 رصعلاو رهظلا نيتالصلا نيب ايف امف طابرللو ةعامجلا ةالص روضحل ةضورفملا
 توف نم فاخيو ىجري ام ىلع رجفلا ةالصل ليللا رابدأو { ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو

 لقنلا نم اهيف ةالصلا لضفأ ىدنع تاقوألا هذهف & تقولا كلذ روضح ىن ةعامجلا
 وهو ث ةعامجلا ةالص هتوفت ال نألو & ضئارفلا نم ةعامجلا ةالص روضحل دجسملا ىل

 ناف ، قورشلا ةالص الا عضاوملا نم كلذ ريغ ىف وأ 0 هلزنم ىف لفنلاب لبقتسم

 دجسملا ىف ىدنع اهل ةالصلا مش ؤ سمشلا قورش ىلا رجفلا ةالص دعب اهل روضحلا

 ذخ عوضوم ريخ ةالصلا نا : ليق دقو . لزنملا ىن اه ةالصلاو & جورخلا نم لضفأ

 نا ليق دقو ، رخذو ذفني ال زنك هناف ، تئش ام ثيح نم انأ لوقأو ك تئش املك هنم

 ىف وأ دجسم ىف همنتغاف ، كلذ ناك امثيحو © سفنلا طاشن هيف عقي ام لفنلا لضفأ
 ىتم ىردت ال كناف ث ةعامج ىف وأ عضاوملا رئاس ىف وأ نابج ىف وأ لزنم 0 هربغ

 دوعت الا فوخ ،} رضحو حال اذا هرخؤت الو ، هدجوت الف كسفن نم كلذ بلطت

 © دعب اهيغبت الو { رثكتساف تضرع اذا تاريخلا عيج كلذكو 3 هدجت الو { هكردت

 ايف : هل تلق . اهنيبو كنيب لاح ناو اهكردت الا افوخ © كتعاس دعب ةعاسل الو

 ىلع اهلمع اذاو ، كلذ هسفن ىلع لمحو ، هسفن ةقش ىلع اهلمع ذا لفاونلا لضفأ

 تربج ام ةعاطلا لضفأ هنا ليقف اذهو 5 اذه ليق دق هنا ، يعم : لاق ؟طاشن

 هنأ ىوري ليق ام ضعب ىفو 3 امل كسفن تطشن ام اهلضفأ نا ليقو 5، اهيلع كسفن

 ةعاطلا ىلع كسفن ربجا لضف ليوأت هنا ، ىمعتف ةعاطلا ىلع كسفن لمحت ال: ليق

 ىلع كبلغتف كب ىداهت نأ افوخو ث ريخلا رتس ءايحا اهل كربج ىن اهنم ىقالت تنك اذا

 كتدعاسم نم ىدنع لضفأ الضف ةفصلا هذه ىلع اهل كربج يفف ث ريخلا عيمج كرت

 نع اهب ضقتنت ىتلا تاهاعلا تاضراعم دنع اهل كربجو {} تالاحلا هذه كرت ىلع اهل

 نأ كلذ دنع نمأت ال ، طاشنلاو ةولخلاو ةيفاعلا لاح ىف اهنم تدوع امل ةنكملا تالاح

 كيلع جوعتف .اهبيقعتو اهميمحت ىف اهنم وجرت ام تالاح نع رسكنت 3 ةقشم اهلمجي
 . ليق ايك ىمعتف 3 ةدعاسملا نم اهنم دهعت تنك ام ليبس نع { ةضايرلا ىف

 ىف ةلفانلا ةالص ىف ةءارقلاو ريبكتلاب رهجلا نع هتلأسو 2 هريغ نمو : ةلأسم

_ ٢٢٦



 نأ ملعأ مل : لاق ؟كلذ هرك ءاملعلا نم نيملسملا نم ادحأ نأ ملعت له ى ليللا

 نوكيف ةرهشلا نم ةنتفلا لوخد قيرط نم نوكي نأ الا ، كلذ هرك ءايلعلا نم ادحأ

 نم بهذملا ملس اذاف 3 الف رهجلل ةيهاركلا امأو . لضفأ كلذ ىف ةريرسلاو رسلا

 ۔ هلعل طسو هيف وه ام ىلع امدق ضميلف { نيملكتملا نم ةنتفلا ل وخد نم وأ ىلصملا

 اهراهشاو ةعاطلا هركي ال هناف 7 هناوعأ نم ههرك نمو . ناطيشلا كلذب ظيغيو

 ىلع فعاضت ةينالعلا ل امعا نا : ليق دقو . سنالاو نجلا نم هناوعأو ناطيشلا الا

 ءاير هب ديري ال لمعلا كلذل لماعلا ناك اذا كلذو ، افعض نيعبس ةريرسلا ل امعا
 تابثاو نيلماعلل ةنوعمو نيلفاغلل ةركذت هب ديري امناو { ايندلا بابسأ نم ائيش الو

 دقو ةعدبلل تيمملاك ةنسلل يحملا نا ليق دقو ، اهعضاوم ى اهئايحأو ، ةعاطلا ننس

 دحأ عم كلذ ىف نكي ملو ، ناضمر رهش مايق ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نس

 نمو همايا ىف هترهشك ليق ارهاش نكي ملو ، كلذ هيلع بعي ملو © ةليضف اهنا الا

 يب ةنمزألا نم تقو لك ى ةزئاج ليللا ىف ةالصلا نأ نيملسملا نع تبث دقو 5 هدعب

 ىف ىلصملا نا " ناضمر رهش ىف مايقلا ىأر نمف { عامجالا ىف تبث هريغو ، ناضمر

 لمعلا ىلع سانلا عامجاب ةءارقلاب ةالصلاب رهبي نابجلا يفو دجسملا ىفو هريغ ىفو هتيب
 ىذرشع يلايلو بجر رهش موقي ناك هنا نيملسملا ضعب نع تبث دق كلذكو ، كلذب

 ةليل ىفو بجر ىفو ناضمر رهش ىف مايقلا تبثو اذه تبث اذاف ، ةعمج لكو 3 ةجحلا

 . ركنملهراكنا زجي ملو 5 ةعاط هنأل { يلايللا نم هريغ ىف تبث . رشعلا ىفو 3 ةعمجلا

 تبث ةعامجلل مايقلا ةزاجا تبث اذاو نيقحملل اضورعم فورعملا ركنم ركنملا ناكو
 ايف ، ةجح الو } مالك قحم ىلع ملكتمل سيلف . ةعايجلل زوجي ام ةزاجالا نم دحاولل

 . لطابلا ديري هنأل { هيلع هضارتعال قحلا نم هب ىتأ

 ىلصي نأ لبق سمشلا تبرغ دقو © ىلصي ىذلا نع رباج لئسو : ةلأسم
 . تئش ام اهدعبو اهلبق لصف . سمشلا تبرغ اذا لاق ؟ برغملا

. ٢٢٧٢





 نوتسلاو سداسلا بابلا

 عوطتلا ةالص ف

 ىدؤي ىتح عوطتلاو ، ةضيرفلا يدؤت ىتح ةلفان لبقت ال . ثيدحلا ءاج

 ناك هنا : تي يبنلا نع يورو © ةضيرف عييضتب ةلفان هللا لبقي ال : ليقو . مزاللا

 (هللا الا هلا ال) : لوقيو تارم ثالث (اريبكت ربكأ هللا) : لاق ليللا ةالص ىلا ماق اذا

 . يلصيو ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي مث تارم ثالث

 . سأب الف © ادعاق ةعكرو امئاق ةعكر اعوطت ىلص نمو : ةلأسم

 يف مكتالص نم اولعجا) : لاق ةي هللا لوسر نأ 3 هيبأ نع مشاه : ةلاسم
 هنأ ةي هنع ءاجو (ةعايجلا ةالص دعب مكتويب يف مكتالص ةالصلا لضفأ ناف مكتويب

 - هللا همحر رمع نعو (ةكربلا اهب نوفتبت مكتالص نم ابيصن مكتويبل اولعجا) : لاق

 . رون هتيب يف لجرلل ةالصلا

 هتيده مكدحأ نسحيلف هبر ىلا نمؤملا ةيده ةلفانلا . ربخلا يفو : ةلأسم

 لضفأ) هنعو (ضكئارفلا ءادأ دعب ةفلاسلا بونذلا مدهت لفاونلا) ؛ يلاق . اهبيطيو

 رهظلا نيب ام راهنلا ةالص لضفأ ليقو (عطسو وأ ليللاب حبسي ةالص ةالصلا

 . رصعلا ىلا

 لثم نيتفيفخ نيتعكر ةماقالا لبق يلصي ناك ةي هللا لوسر نأ تظفح : ةلأسم
 . ىحضلا يتعكر

- ٢٢٩



 . ةماقا الو ناذأ عوطتلا ةالص يف سيلو : ةلأسم

 يلصيو عبرتمو ءيبتحم وهو . ةلفانلا يلصي نأ لجرلل زوجي : ليقو : ةلاسم

 ناك ثيح يلصي مث 0 ةلبقلا لبقتسم وهو مرحيو 0 ايشام يلصيو . دجسيو امئان

 3 ةلبقلا ىلا عكريف ، دجسي وأ عكري نأ يشاملا دارأ اذا : ليقو ، هقيرطو ههجو

 مرحيو 0 هتباد يف بكار وهو ةلفانلا يلصي بكارلا كلذكو ، ىلا بحأ لوألا لوقلاو

 عكريو ،} هتباد يف هقيرطو ههجو ناك ثيح اهلك هتالص متيو ةلبقلا ىلا

 . ءاميالاب دجسيو

 ىف امأو ، ليللا يف كلذ هلف . ةءارقلاب رهجي نأ دارأو ةلفان ىلص نمو : ةلأسم

 . ةلفان الو ةضيرف ىن ةءارقلاب رهجي الف . راهنلا

 : ليق . ميلستلاب هنيب عطقي ال ريثكلا عوطتلا يلصي نأ دحال سيلو : ةلأسم

 وهو ، تاعكر عب رأ وأ ميلستلاب نيتعكر لك نيب عطقي نأ بجي عطقي يذلا نا اولاق

 ملو 0 ملس ناو ۔ هللا همحر ۔ دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم ةلاسملا مامت اولاق ام رثكأ

 . ميلست لك دنع هيجوتلاب يتأي نأ هيلع نكي مل ، كلذ لواطتو . ءاعدلاب لغتشي
 . ةالصلا نع ءيشب لغتشي مل ام ©} ةريثكلا تاولصلل هينغي دحاولا هيجوتلاو

 مل هنا ركذ مث © ءاعدلاب ىتأ داع مث { ملسو يسن نمو ث ءاعدلا لاح يف لواطتي وأ

 سيل ءيشب ملكت دق سيلأ : لئاق لاق ناف ، ىقب ام يتأيو موقي هناف } ةالصلا متي

 هب ىتأ اذاف . ةالصلا ىف وهو هنم نوكي نأ زوجي دق اذهل : هل ليق ؟ ةالصلا نم وه

 . ةءارق لاح ىف ةالصلا لاح ىف ءاعدلا هنم ناك ناف : لاق ناف { هتالص تزاج ايسان

 وه سيل عضوم ف ىتأ اذا هنأ كلذو ، ةدساف هتالص ناف 03 ايسان دوجس وأ عوكر وأ

 ٠ ةالصلا رخآ يف الا لجرلا وعدي ۔ ةلعل ۔ عدي نا ةنسلا نم وه سيلو 0 هل عضوم

 {۔ يلصملا ىلع مرحم مالكلاو مالك هنأل . هتالص تدسف ،} هعضوم ريغ يف هب ىتأ اذاف

 . ةالصلا رخآ ىف ءاعدلا لثم ث هتحاباب ليلد ماق ام الا

 هموي يف رطفأ مث ، هي لفتني موي موص وأ عوطت ةالص يف لخد نمو : ةلأسم
 هركي هنا & كلام يب أ نمف . اهضعب ىلص نا دعب هتالص عطق و أ _ هيف لخد نا دعب

_ ٢٢٣٠ .



 : مهضعي لاق . كلذل ةداعالا همازلا ين انباحصأ فلتخاو : لاق . لعفلا كلذ هل

 . هيلع ةداعا ال : مهضعب لاقو ث ةداعالا هيلع

 © اعبرأ لصف تئش ناو {} نيتعكر لصف . تئش نا راهنلا ةالصو : ةلأسم

 . نيتعكر لك يف ملسن نحنو

 لبقو { نيتعكرلا لبق رجفلا عولط دعب ةلفانلا زوبت لهف هل تلق : ةلأسم

 ىف امأ { يعم : لاق ؟ ناذألا دعب برغملا ةالص لبقو ، ناذألا دعب رصعلا ةالص

 كلذ ةيهارك لوقلا ضعب ىف نأ بسحاف اهتقو رضح دقو { رصعلا ةالص لبق ةالصلا

 يفو ، لفنلا يف ننسلا نم هبجونو ، كلذب رمان لوقلا ضعب يفو ، رجح ريغ نم

 لوقلا ضعب ىفو & ىلا بحأ كلذ كرتو ههركي الو & كلذب رمأي ال هنا لوقلا ضعب

 دعب امأو 0 ءالعلا هكرتو . دابعلا هلعف وأ ، ءايلعلا هكرتيو ث دابعلا هلعفي كلذ نا

 هللا ركذ ناو { نيتعكر الا يلصي الأ بحتسي هنأ بسحاف ، رجفلا ةالص لبق رجفلا

 هتاف نأ هنأ لوقلا ضعب نأ بسحأو { ةالصلا نم مهيلا بحأ تقولا كلذ يف

 نم ائيش كردأ دق ناك ناو ، كلذ هل هركي ملو ، ةالصلا هل بحتسا ليللا يف دجهتلا

 ةالص لبق امأو ، رجفلا يتعكر الا ةالصلا كرتيو 0 هللا ركذب هرمأ ليللا رخآ ةالصلا

 ملعأ الو } ههرك اضعبو { كلذ زاجأ اضعب نأ بسحاف سمشلا بورغ دعب برغلا

 © تاقرألا رئاس يف زوجيف ، ضئارفلا لدب نم ناك ام امأو ، كلذب رمأ ادحأ نأ

 سمشلا عولط تقو كلذ نأ ، يعمو . ةالصلا اهيف زوجت ال يتلا تاقوألا ي الا

 دبك يف تراص ناو 3 اهبورغ يوتسي ىتح اهبورغ تقوو .3 اهعولط يوتسي ىتح

 . يف اهل نكي مل اذا ، رحلا مايا يف ءايسلا

 نم ىلص ام عيمجل هئزجي ةلفانلل يلصملا موقي ام لوأ دحاو هيجوتو : ةلأسم

 هللا دبع يبأ نعو { ةذاعتسالا كلذكو . ملكتي وأ قرشملا ىلا لبقي مل ام ض لفاونلا

 . عفش لك يف ذيعتسا انأ : لاق هنأ هللا هيضر ۔

 هل له . ةءارقلاب رهجي نأ دارأو { ةلفان ليللا يف يلصي لجر نعو : ةلأسم

 . ةلفان الو ةضيرف يف ةءارقلاب رهجي الف راهنلا يف امأو © ليللا يف معن : لاق ؟ كلذ
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 ةحتافب الا & اهدحو باتكلا ةحتافب اعوطت يلصي نأ زوب لاقو : ةلأسم

 هدحو حيبستلاب و اهدحو باتكلا ةحتافب كلذ زوجي دقو : هريغ لاق . ةروسو باتكلا

 دمحلا ةءارقب ةلفانلا ةالص رباج يبأ نبا ىسوم زاجأ : خسانلا لاق . ةءارق ريغب

 . هللا ايهمحر ناليغ نب مشاه نع ىوري ايف { اهدحو

 همحر ايشاه خيشلا ىأر هنأ ، ناليغ نب مشاه نب دمحم ينربخأ : ةلأسم

 دوجسلاو عوكرلا دارأ اذاف 0 ءادرو رازاب ءيبتحم وهو ، اعوطت يلصي ۔ هللا

 . ءابخلا لح

 . نايبتحم ايهو عوطتلا يف نايلصي اناك { ةديبع ابأو ارباج نأ انغلبو : ةلأسم

 دقو : هريغ لاق . ءيموي الو دجسيلف دجسي نأ دارأ اذاو . معن : هللا دبع وبأ لاق

 ناو ، دجسي هناف دوجسلا هنكمي وأ ىلصم ىف وأ دجسم يف نوكي نأ الا ءيموي ليق

 . ءاش افيك لصيو . ةلفانلا ىف يدنع ايف يدنع كلذ هل زاج لاح ىلع اموأ

 لاقف ؟ ال مأ لدبيأ ، هتالص هيلع تدسفن ةلفان ىلص لجر نعو : ةلاسم

 نأ بحن اناف . وه ايهعطقف نيتعكر يف لخد نوكي نأ الا { اهلدب هيلع ىرأ ال

 . هيلع ساب الف ، الدبي مل ناف { ايملدبي

 ةءارقلاب رهبي الف } ةضيرفلا يلصي نم هبنجبو عوطتلا ىلص نمو : ةلاسم
 . هبنجب يذل ا ىلع طلغيل
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 نوتسل او عباس بابل ١

 تايآل او فوسكلا ةالص ف

 دعقي وأ هلادب ام لصيل : لاق رمقلاو سمشلا فوسك ةالص نع تلأس

 هبقع نب حاضولا دايز يبأل لئاق لاقف رمقلا بيصأ هنأ انغلبو : هريغ لاق . وعديف

 مئان وهو لاق . هللا ءاش نا هللا هيفاعي : لاق رمقلا بيصأ دايز ابأ اي ۔ هللا همحر _

 . مقي مل
 فوسك دنع ةعامج ةالصلا ملعلا لهأ هنس اممو : ناطحق وبأ لاقو : ةلأسم

 فوسك امأو { هللا ىلا ةبغرلاو { مايقلا وهو تونقلا ليوطت بحتسيو . رمقلا

 . ةبغرلاو ءاعدلا نورثكيو يدارف نولصيف . سمشلا
 ليق ؟ ةنس يهأ ، فوسكلا ةالص نع لئسو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 يفو ، نوملسملا كلذ عبتاو انغلب ام ىلع { ةت هللا لوسر كلذب لمع دق . معن : هل

 لصف ةێَي هللا لوسر ماقف . هدلو ميهاربا توم موي سمشلا تفسكنا : لاق ةياورلا

 سمشلا نا) : لاق مث ، نيتعكر ىلص هنأ يور دقو . لاطاف عكر مث { اليوط امايق

 يبن نأ يور دقو . (اولصف كلذ نم ائيش متيأر اذاف هتايحل الو دحأ تومل فسكنت ال

 اذهف (اهومتيلص ةالص ثدحأك اولصف رمقلاو سمشلا تفسكنا اذا) : لاق ةي هللا

 هنأ ىور دقو . مالسلا هيلع هنم رمأ هنأ بابلا اذه ىف ىور ايلك ةخسن ۔ ناك نا

 ©} رضاح ۔ ةخسن ۔ صاخ تقو يف ةعايجل عوطت ةالص اهنأل { اهيف ةءارقلاب رهبي ناك

 تقو يف عوطت رمقلا فوسك يف ةالصلاو & نيديعلا تاولصك الاح اهتقو لعج
 ليللا رخآ ناك ناف ، عوطتلا رئاسك ةالصلا هذهف 3 رمقلا - ةخسن - عوطتلا لاوحأ
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 ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد اذا) : ةلت يبنلا لوق ىلا ىرت الا . اهنع رتولا

 يف يلصي الو { نيتعكرلا نع ازج دجسملا لخد اذا ةضيرفلا ىلص ولف (نيتعكر عكري
 هنأ & فالخلا لهأ ضعب يور دقو . اهيف ةالصلا نع ةي يبنلا ىهن يتلا تاقوألا

 . ميهاربا تام موي اهيف رهجو & تادجس عبرأ ىف تاعكر تس ىلص

 نم ليللا يف رمقلا ةالص ىف : رثؤملا وبأ لاق ۔ باتكلا ۔ ريغ نمو : ةلأسم

 ناو ، مهب ةءارقلاب رهبيو مهدحأ مهمؤي نأ كلذب سأب الف { ةعامج اعوطت اهالص

 هلادب ام لصيلف : لاق رمقلاو سمشلا فوسك يف عيبرلا نعو ، نسحف ىدارف اولص
 . سمشلا فوسك ىلجنا ىتح اعدو دعق 0 ديز نب رباج نأ انغلبو . وعديف دعقيو
 دنع ةءارقلا راهظاب ةعايجلا ىلص ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ينغلبي مل : هريغ لاقو

 لك ةالصلاو ءاعدلا &۔ سمشلا فوسك ىن ءاهقفلا نع ءاج ىذلاو & سمشلا فوسك

 . ملعلا لهأ هنس اممو : ناطحق وبأ لاقو 3 اهيف ةءارقلا رهظي الو ©، هدحو ءىرما

 ىلا ةبغرلاو مايقلا وهو & تونقلا ليوطت بحتسيو . رمقلا فوسك دنع ةالصلا

 نع (لصف) ةبغرلاو ءاعدلا نورثكيو ىدارف نولصيف . سمشلا فوسك امأو 3 هللا

 هذه نم متيأر اذا) : لاق ةلي هللا لوسر نأ ، يرصبلا نسحلا نع سابع يبأ نب نابا

 تفسكو رمقلا فسخ لاقي : دمحم وبأ لاق . (ةالصلا ىلا اوعزفاف عازفالا

 دنع ةعامج هباحصأب ىلص : ةي يبنلا نا ليقو ، رمقلا فسك لاقي الو ، سمشلا
 ىف أرق سابع نبا نأ ىورف . فوسكلا ةالص ةءارق ىف اوفلتخاو ك سمشلا فوسك

 أرق هنأ يلع نع ىورو ث نارمع لآب رخاوألاب أرقو 0 ةرقبلاب لوألا تاعكرلا
 فالتخا هيفو ، لئاس لأس أرق هنا نايثع نب نابا نعو & سيو مورلاو توبكنعلا

 . موق اهب لاقف . فوسكلل ةبطخلا يف فلتخاو . ريثك

 دلو ميهاربا توم موي تفسكنا سمشلا نأ يور نسحلا وبأ لاق : ةلاسم
 لصنف ماقف : ةت كلذ هغلبف { ميهاربا تول سمشلا تبيصا : سانلا لاقف ةيقت يبنلا

 & سانلا بطخ ةالصلا ىضق املف . ةءارقلاو مايقلا ايهيف لاطاأف . ةعامج نيتعكر

 تايآ نم تايآ رمقلاو سمشلا نا سانلا اهيأ اي) : لاق مث { هيلع ىنثأو هللا دمحف

 اولصف كلذ متيأر اذاف هدابع كلذب ركذي نكلو هقلخ نم دحأل ناقسكني ال هللا
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 فلتخاو . هنيعب دانسالا سيل ةياورلا ىنعم (فسك اجأ فسك يلجني نا هللا اوعداو

 ىدارف رمقلا : موق لاقو { ةعامج يلصي امهيلك نا : لاق نم مهنمف . كلذ ىف سانلا

 يف ةالصلاو { ىدارف سمشلاو ةعامج رمقلا . نايع لهأ راثا يفو { ةعامج سمشلاو
 ناك ناف © عوطتلا رئاسك ةالصلا هذهف . رمقلا لاوحأ تقو يف اعوطت رمقلا فوسك
 دجسملا مكدحأ لخد اذا) : ةت يبنلا لوق ىلا ىرت الا © اهنع رتولا رخأ © ليللارخا

 نع ازجا دجسملا لخد اذا ةضيرفلا ىلص ولف (نيتعكر عكري ىتح سلجي الف

 ينلا ىهن يتلا تاقوألا يف يلصت الو دارأ (ةلعل) تاقوألا يف الا يلصت الو 0 نيتعكرلا

 . هيف لصي ال تقو يف فوسكلا ةالص يف اوفلتخاو (لصف) اهيف ةالصلا نع ةل

 ملام ، رجفلا دعب نولصي : موق لاقو ، نوعديو هللا نوركذي : ةفئاط تلاقف

 يلصي : موق لاقو ، بورغلل فيضت مل ام رصعلا دعبو ، سمشلا نم بناج علطي

 (لصف) لاوزلا تقوو 0 اهعولط تقوو سمشلا بورغ تقو الا ، تقو لك ىف

 ايك اهدنع يلصي : ةفئاط تلاقف . تايآلا رئاسو ث ةلزلزلا دنع ةالصلا ىف اوفلتخاو

 نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نا لاق امل : ةلي يبنلا ناب الالدتسا . فوسكلا دنع يلصي
 نبا نع ىورو . هللا تايآ نم ، كلذ هبشأ امو داهلاو {. ةلزلزلا كلذكو { هللا تايآ

 ءايسلا نم اداه متعمس اذا : دوعسم نبا لاقو © ةرصبلاب ةلزلزلا يف ىلص هنا سابع

 باحصأ لاقو { يعفاشلا لاق هبو ، كلذ ىري ال كلام ناكو 5 ةالصلا ىلا اوعزفاف

 . ةملظلا يف ينعي ، ةنسح كلذ ىف ةالصلا : يأرلا
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 نوتسلاو نماثلا دابلا

 - ١ ۔ ءاق_ستسالا ف

 لا انيحوأو » : هؤانث لج هللا لاقو : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك ۔ نمو

 طحق : هللا لوسر اي لاقف ةي يبنلا ىلا ءاج الجر نأ تبثو «هموق هاقستسا ذا ىسوم

 جرخ : ةلي هللا لوسر نأ تبثو . انرطمف اعدف : لاق . انيقسي نأ هللا عداف رصملا

 سيلو : ركب وبأ لاقو ، هءادر لوحو { ةلبقلا لبقتساف يقستسي ىلصملا ىلا سانلاب

 ةالصل مامالا هيف جرخي يذلا تقولا ىف اوفلتخاو 0 ةماقا الو ناذأ ءاقستسالا ةالصل

 ىلا جورخلاك جرخي : نولوقي روث وبأو يعفاشلاو سنأ نب كلام ناكف . ءاقستسالا

 ىلا جرجي هنا {} مزح نباو رمع نب ركب يبأ نع انيور دقو . ديعلا ةالص

 ثيدح يف نأل ، حصأ لوقلا : ركب وبأ لاق . سمشلا لاوز يف كلذو { ءاقستسالا

 يف ةمذلا لهأ جارخا يف اوفلتخاو 9 ديعلا يف يلصي ايك ىلصو ، سابع نبا
 اذا : كرابملا نبا لاقو © اساب كلذب ري مل هنأ لوحكم نع انيورف . ءاقستسالا

 نب قحسا لاقو ، ىرهزلا نع كلذ ىكحو . مهالصم نع نولزعي اوجرخ

 مهرمأيو مهجارخا هركي : يعفاشلا لاقو . هنع نوهني الو نورمؤي ال : ةيوهار
 لاق . مهجارخا بحن ال يأرلا باحصأ لاقو . مهعنمي مل اوجرخ ناف © مهعنمي

 جرخي نأ بحأ : لوقي يعفاشلا ناكو ، نسح ةيوهار نب قحسا لوق : ركي وبأ

 كلذكو ۔ ةخسن ۔ سانلا رابكو . ءاقستسالا نوقطنيو نوقلطنيو . نايبصلا

 جارخاب رمآ الو 5 ةئيهلا تاوذ جورخ بحأ الو . نهنم هل ةئيه ال نمو . ءاسنلا

 دقو ‘ زئاجعلا جورخ يف صخرو . ءاسنلا جورخ دمحمو بوقعي هركو 0 مئاهبلا
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 نع انيورو 0 ةالصلا لبق بطخف جرخف ، ىقستسا هنا : ةي يبنلا نع انيور

 يورو . مقرأ نب ديزو بزاع نب ءاربلا سانلا يفو ىلص مث ، بطخ هنأ . سنأ

 يف مهب ىلص هنا . ديز نب هللا دبع نع انيورو . زيزعلا دبع نب رمع نع كلذ

 © ةبطخلا لبق ةالصلاب ادبي : نسحلا نباو يعفاشلاو سنأ نب كلام لاقو { ءاقستسا

 نأ تبثو ، لوقن هبو ، ةالصلا لبق بطخ هنا . باطخلا نب رمع نع انيور دقو

 دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو { ءاقستسالا ةالص ىف ةءارقلاب رهج ةلي هللا لوسر

 ناكف ث ءاقستسالا ةالص يف ريبكتلا ددع ىف اوفلتخاو &ك نسحلا نب دمحمو روث وبأو

 © ديعلا ريبكت امهيف ربكي ال : نولوقي روث وبأو ةيوهار نب قحساو سنأ نبا كلام
 8 بيسملا نب ديعس لوق اذه . ديعلا يف ربكي ايك ايهيفربكي : ةفئاط تلاقو

 نأ تبث . يعفاشلاو مزح نباو نارمع نب دمحمو ركب يبأو . زيزعلا دبع نب رمعو
 اذا : كلام لاقف ءادرلا ليوحت يف اوفلتخاو { هءادر لوحو ىقستسا : ةلي هللا لوسر

 & سانلا البقتسم هتبطخ ىف وعدي امئاق سانلا بطخ ءاقستسالا يف ةالصلا نم غرف

 ىلع هلايش ىلع امو . هلايش ىلع هنيمي ىلع ام لعج . هءادر لوح ةلبقلا لبقتسا اذاف
 اولوحو . ادوعق مامالا اولبقتسا ايك { ةلبقلا اعيمج سانلا لبقتساو امئاق اعدو © هنيمي

 ىلا ههجوب لوحت ءاعدلا نم ديري امم غرف اذاف 3 مامالا لوح ايك اعيمج مهتيدرأ

 ىلع لايشلاو لايشلا ىلع نيميلا لعجي نأ ىري ناك نممو ، فرصنا مث ، سانلا

 رصمب لاق مث ، قارعلاب لوقي يعفاشلا ناك هبو { روث وبأو لبنح نب دمحأ . نيميلا

 عم ديريو ، هلفسأ هالعأ لعجف ءءادر سكني نم نا الا ، رخآ لاق . هيلوق رخا

 ىلع ناك يذلاو ، رسيألا هبكنم ىلع نيميلا هبكنم ىلع ناك يذلا هقش لعجف ، هسكن

 : لاق نسحلا نب دمحم لاق : ثلاث لوق هيفو . نميألا هبكنم ىلع رسيألا هبكنم

 فلخ نم ىلع كلذ سيلو ، روث وبأو دمحم نب دمحأ لاق امك هءادر مامالا بلقيو

 3 نيتبطخ بطخي يعفاشلاو كلام لاق . ءاقستسالا ةبطخ يف اوفلتخاو . مامالا

 مهظعي { ةفيفخ ةبطخ بطخي : يدهم نب هللا دبع لاقو { ةسلجب امهنيب لصفي
 مزاح يبأ نب سيق ناكف . ةالص ريغب ءاقستسالا يف اوفلتخاو { ريخلا ىلع مهثحيو

 كلام ناكو ، كلذ هركي يروثلا ناكو ، يعفاشلا كلذ ىأرو { ةالص ريغب يقستسي
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 ىلا اوجاتحا اذا { انالث وأ نيترم وأ ةرم ماعلا يف مامالا يقستسي نا ساب ال : لوقي

 ةثالث ءاقستسالا عباتي نأ تببحأ ، كلذ مهموي اوقسي مل نا : يعفاشلا لاقو . كلذ

 ىلا نوجرخي ال : قحسا لاقو ، لوألا مويلا يف هعنص ام اهنم لك يف عنصي . مايأ
 © اوعديف ، ةالصلا نم اوغرف اذا مهدجاسم يف نوعمتجي نكلو { ةرم الا نابجلا

 . سانلا مؤيو ربنملا دنع ةعمجلا موي مامالا وعديو

 هبو بطخو . ءاقستسالا ةالص ىلص ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 © ءاعدلا هيف امنا ءاقستسالا يف ةالص ال لاق نامعنلا اخأ نا : ملعلا لهأ ماوع لاق

 لاق . ديعلا ةالص نم اوحن ءاقستسالا ىف يلصي : لاقف . نسحلا نبا هفلاخو

 . لوق لك نع اهب ينغتسم ةنسلاو : ركب وبأ

 مهنع ةفورعملا مهراثآ يف ءاج الو انباحصأ لوق نم فرعن مل : ديعس وبأ لاق

 هذه نأ & يعمو . ءاعدلا نم الو ، ةالصلا نم ائيش ادكؤم ءاقستسالا رمأ ىف

 هريغ ىلع فالخ اهنم ءيشب دري مل ام 3 اهنم ءيشب ساب ال ةنسح اهلك ليواقألا

 . ءاعدلا نم هل هللا حتف امب © ىلاعتو كرابت هللا لأسو . هلك اذه كرت نمو 3 ةنسل وأ

 هللا رومأ نم ائيش رقحتسي وأ رغصتسي نأ يغبني الو . هللا ءاش نا ايزجم كلذ ناك

 نم ءيش يف ءاعدلا نم ائيش هل هللا حتف نمف . هتيلوئسم نم الو & ىلاعتو كرابت

 هرس يف هتين هللا قدسيلف ةرخآلا رمأ نم ءيش نمو . ايندلا نم ءيش رمأب ةلاسملا

 اقداص نوكي الو :قدصب هلئاس بيخي ال هناف { ةعامج وأ ةدحو ىف ناك . هتينالعو

 هتعاط عيمجلو اقرافم هيصاعم عيمجل ناك نم الا ، رومألا نم ءيش يف اقفاوم

 . رومالا عيمج ىف هللاب الا قيفوتلا امو { اقفاوم

 نع لئسو . نسحلا يبأ عماج نمو ۔ باتكلا ۔ ريغ نمو : ةلأسم

 بجاو امأف . هللا ىلا بلطملا كلذ ىفو ث ةنس هنا ليق دقف ؟ ةنسأ 0 ءاقستسالا

 مكيلع ءايسلا لسري ارافغ ناك هنا مكبر اورفغتسا » : ىلاعت هللا لاق . الف

 لاقو . «اراهنأ مكل لعجي و تانج مكل لعجي و نينبو لاومأب مكددميو . اراردم
 ءايسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو » كلذ يف ادكؤم

_ ٢٣٩



 اذه يف يورو ث ىوقتلاو ةبوتلا طرش { معنلا ماودو رطملا عباتت دنعو «ضرألاو

 { ءاقستسالا هلأسو { ربنملا ىلع بطخي وهو لجر هءاج : ةي هللا لوسر نأ ، ىنعملا

 ليق لاثملا اذه ىلعو ، ةالص ريغ نم . (انقسا مهللا انقسا انبر) : ةت يبنلا لاقف

 تلأس دقل : لاقف . انل قستسا نينمؤملا ريمأ اي هل ليق ال . باطخلا نب رمع ىضم

 امئاق اعدف { مهب ىقستساو ىلصملا ىلا سانلاب جرخ : ةلي يبنلا نأ يور دقو " هللا

 : ليقف ، ىقستسا هنأ ركذق { نيتعكر ىلص مث { ٥ءادر لوحو ةلبقلا ىلا هجوت مث
 عنصف ، اعشختم ءاقستسالا يف جرخ : ةلي يبنلا نا سابع نبا ىور 0 اوقس مهنا

 . ةءارقلا ايهيف نيتعكر ىلص هنا ليقو ، ىحضالاو رطفلا يف عنص ايك

 تقو 0 نابجلا ىلا هعم نمب زربي هناف ، كلذ لعف دحأ دارأ اذاو : لاق : ةلأسم

 ةءارقلا يلصيو 0 اعب را وأ نيتعكر سانلاب يلصيو { هبلقي ال وأ هبوث بلقيو ىحضلا
 . ةلي يبنلا دمحم ىلع يلصيو هل حتف امب هللا دمحي مث { هعم رضح نمب ةعامج ارهج

 هلأسيو ، همعن ىلع هدمحي و ، هلضف نم هللا لأسي مث ، تانمؤملاو نينمؤملل رفغتسيو

 وعديو . دابعلا هب حلصيو دالبلا هب بصخت 7 اماع اثيغم اثيغ ثيغلا نم هيقسي نأ
 كلذ سيلو : لاق ث ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم هل هللا حتف امب ءاعدلا يف دهتجيو

 . ءاقستسالا ىلا جرخ ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نأ ، ثيدحلا يفو . بجاوب

 لاقف ، قستست مل كنا هل ليقف ، لزن ىتح رافغتسالا ىلع دزي ملف ربنملا دعصف

 تناك موجنلا نم مجن وهو ، حادجم ةدحاو حيداجملاو {} ءايسلا حيداجمم تيقستسا

 هنأ } ثيدحلا اذه نم هارن يذلاو ث ءاونألا يف مهلوقك 0 هب هل رطمت اهنا لوقت برعلا

 ناك هنا مكبر اورفغتسا » : ىلاعت هللا لوق لواتي . ءاقستسالاو رافغتسالا لعج

 ةملك يه امنا قيقحت ىلع الا اذه : رمع لوقو . «اراردم مكيلع ءايسلا لسري ارافغ

 بلق امنا ليقو { ءاونألا ال حيداجملا وه رافغتسالا لعجف { برعلا ةنسلأ ىلع ةيراج

 ىلع رسيألا لوحو &۔ بصخلا ىلا طحقلا بلقني يكل . ءاقستسالا يف هءادر ةيب يبنلا
 طوحق ةي هللا لوسر ىلا سانلا اكش : تلاق ةشئاع نعو . رسيألا ىلع نميألاو نميألا

 : ةشئاع تلاق . هيف نوجرخي سانلا دعوو ، ىلصملا يف هل عضوف ربنمب رماف { رطملا

 ربكف ربنملا ىلع دعقف & سمشلا باجح ۔ ةخسن بجاح ادب نيح ةي يبنلا جرخف
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 هنامز نابا نع رطملا راخثتساو مكرايد بدج متوكش مكنا) : لاق مث هللا دمحو

 دمحلا : لاق مث مكل بيجتسي نأ مكدعوو هوعدت نأ زعو لج هللا مكرمأ دقو مكنع

 ديري ام هللا لعفي هللا الا هلا ال نيدلا موي كلم . ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل

 لعجاو ثيفلا انيلع لزنأ ءارقفلا نحنو ينغلا تنا الا هلا ال يذلا هللا تنأ مهللا

 ضايب ادب ىتح عفرلا يف لزي ملف 3 هيدي عفر مث (نيح ىلا اغالبو ةوق انل تلزنأ ام
 مث 5 هيدي عفري وهو هءادر لوح وأ بلقو ، هرهظ سانلا ىلا لوح مث © ةا هطبأ

 ترطمأ مث © تقربأو تدعراف هناحبس هللا اشناف ، نيتعكر ىلصف سانلا ىلع لبقأ

 ىلا مهتعرس ىأر املف © لويسلا تلاس ىتح هدجسم تاي ملف & لجو زع هللا نذاب
 يناو ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ دهشأ) : لاقف هذجاون تدب ىتح كحض نكلا

 نمحرلا هللا مسب ۔ هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا - ريغ نمو (ةيتي هلوسرو هللا دبع

 ۔ ءايضلا باتك نم ۔ هللا همحر رمع نبا يلع نسحلا وبأ هبختنا ام اذه . ميحرلا

 نب ملسم نب ةملس ۔ ةلعل ۔ ملسم نب ميهاربا نب ةملس رذنملا يبأ نع هنا : ليق

 نمالا } نيملسملا ىلع ضرعي ىتح هيف امب ذخؤي ال يراحصلا يبتوعلا ميهاربا

 . هلدع رصبأ

_ ٢٤١





 ن وتسل و عس اتلا ب ابل ١

 ۔ ٢۔ ءاقستسالا ف

 هيلع ىسيع ىلع اوتأف { اديدش اطحق اوطحق ليئارسا ينب نأ دابع انثدح

 سانلا جرخو جرخف . انن تيقستساف اندنع تجرخ ول هللا يبن اي : هل اولاقف مالسلا

 هيلع ىسيع لاقف .لابجلا تدوسا ىتح . مهعم جرخ الا دحأ قبي ملو { هعم

 لاق مث © سانلا نم سان عجرف © عجريلف ابنذ مكنم بنذأ دق ناك نم : مالسلا

 عجرف ، عجريلف ابنذ مكنم باصأ نم لوقي لازايف سان عجرف & كلذ لثم سانلل

 كلام : مالسلا هيلع ىسيع هل لاقف ، روعأ دحاو لجر الا ىقب ام ىتح مهلك سانلا

 اموي تنك يننا الا { الف هملعأ ائيش هللاو امأ : يتفلا لاقف 5 ابنذ بصت ملأ ىتف اي

 تلخدا ىتح ةأرملا تزواج ايف ، هذه ىنيعب اهيلا ترظنف ةأرما يب ترمف ىلصأ

 يبحاص تنان) : مالسلا هيلع ىسيع لاقف . ةأرملا اهتعبتاف اهتعزتناف ينيع ىف يعبصأ

 تللختف © هئاعد ىلع ىسيع نمأو ، لجرلا اعدف (كئاعد ىلع نمؤأ ىتح عداف مق

 . ادوج امئاد اثيغو امات ارطم هللا مهاقسف { اهيلازغ تبص مث اباحس ءامسلا

 امنا كلذو اهيف ام غرفتسي ىتح ةياورلا نم ءاملا بصم وهو الزغلا عمج ىلازغلا

 رطمي تداج اذا اهيلازغ ءايسلا تلسرا لاقي اهب اهيبشت باحسلا ىلازغ تيمس

 ربنمب رمأف ، رطملا طحق هللا لوسر ىلا سانلا اكش : تلاق ةشئاع نعو . (رمهنم

 نيح ةَيجرخف : ةشئاع تلاق . هيف نوجرخي سانلا دعوو ، ىلصملا ىف هل عضوف

 مكنا) : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحو ربكف ربنملا ىلع دعقف سمشلا بجاح ادب

_ ٢٤٣



 نأ ءاعدلاب هللا مكرمأ دقو مكنع هنامز نابا نع رطملا راخثئتساو مكرايد بدج متوكش

 ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل دمحلا : لاق مث مكل بيجتسي نأ مكدعوو اوعدت

 تنأ . هللا الا هلا ال ىذلا هللا تنأ مهللا ديري ام لعفي هللا الا هلا ال نيدلا موي كلم

 مث (نيح ىلا اعاتمو اتوق انل تلزنأ ام لعجاو ثيغلا انيلع ل زنأ ءارقفلا نحنو ىنغلا

 3 هرهظ سانلا ىلا لوح مث ، ةالَيهطبا ضايب ادب ىتح { عفرلا ىف ل زي ملف هدي عفر

 3 نيتعكر ىلصف ل زنو سانلا ىلع لبقأ مث { هيدي عفري وهو 0 هءادر ل وح وأ بلقو
 تأي ملف ، لجو زع هللا نذاب ترطمأ مث © تقربأو تدعرف ةباحس 3 اشناف

 تدب ىتح كحض نكلا ىلا مهتعرس ىأر املف & لويسلا تلاس ىتح هدجسم

 . ( ةلي هلوسرو هللا دبع يناو ريدق عيش لك ىلع هللا نأ دهشأ) : لاقف . هذجاون

 كانيتأ دقل ةلل هللا لوسر اي لاقف ةي يبنلا ىلا يبارعأ ءاج : لاق كلام نب سنأ

 : دشنأو طخي يبص الو طئي ريعب انلامو

 لفطلا نع يبصلا مأ تلغش دقو اهنابل يمدت ءارذعلاو كانيتأ

 ىلحي الو ريام انوه عوجلا نم هئاكتشال ىتفلا هيفكب ىقلأو

 لصفلا رقنعلاو يماعلا لظنحلا ىوس اندنع سانلا لكأي امم ءىش الو

 لسرلا ىلا الا سانلا رارف نيأو انرارف كيلا الا انل سيلو

 ، اهيلع لمحلا لقث نم اهنينأ نوكي & لبألا طيطأ نم 3 طئيريعب ةي هلوق

 { لماحلا ضبقي توص . طألاو طيطألاو © ةضكلل اهنينأو 3 هيلع ام زه توص وأ

 يماعلا هلوقو & توصلا نم برض ةطغطغلا ، طغي هلوقو ، عوجلا ةدش نم طيطألاو

 نأ لبق صخر رقبع هلوقو . بصقلا ل وصأ نم تبني امل وأ رقنعلا هلوقو ، سبايلل

 . ةرقبع ةدحاولاو ك ضرألا نم رهظي

 يمسو ، كلذ نم لقسأ وأ ، هطسوأ نم عوطقملا هب ديري : ليصفلا هلوقو

 ررجي ةللماقف } هتصاخرو هلاصتفا ةعرسل { اليصف باودلا هب فلعت ىذلا ليصفلا

 ىلا هيدي ةخسن ۔ هدي عفر مث ث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعص ىتح . هءادر

 اعفان ثئار ريغ الجع اقبط اقدغ اعيرم ايرم اثيغم اثيغ انقسا مهللا) : لاقو ءايسلا

- ٢٤٤



 (نوجرخت كلذكو اهتوم دعبرضرالا هب يمحتو عرزلا هب تبنتو عرضلا هب المت راض ريغ

 برقلا هاوفأك رطمب تءاجو 0 اهقاروأب ءايسلا تفتلا ىتح هرحن ىلا هدي در ام هللا وف
 هدي ةيهلا لوسر درف . قرغلا قرغلا نوحيصي ةلاطبلا لهأ ءاج ىتح دازملا ىلا زعو
 قرحأو باحسلا باجناف : لاق (انيلع ال انيلاوح مهللا) : لاق مث ءايسلا ىلا
 يبا رد هلل) : لاق مث هذجاون تدب ىتح ةي هللا لوسر كحضف ليلكالاك ةنيدملاب

 يباب : بلاط يبأ نب ىلع لاقف ؟ (هرعش اندشني نم هانيع ترق ايح ناك ول بلاط
 : هلوق ديرت كلعل هللا لوسر اي يمأو

 لمارألل ةمصع ىماتيلا لايث ههجوب مايغلا يقستسي ضيبأو
 لضاوفو ةمعن ىف هدنع مهف مشاه لا نم كالملا هب فيطت

 تدرأ كلذ معن) ةخسن ىفو (تدرأ كلذ) : ةلي هللا لوسر لاقف هل تايبأ

 ;يقهدجسم ىف اذه هتغل دشني ام اريثك رمع نبا ناكو . لزن مث (نسحلا ابأ اي

 نم عيرملا ، اعيرم ةلييهلوق : ةلي هللا لوسر لوقي ناك اذكه هعمس نم : لوقيو

 اذا ، موقلا عرمأ دقو ، ىعرملاو } ألكلا وهو اعرم عرمي عرم لوقت . ريثكلا ألكلا
 © كلذ نم مسالا عرملاو ألكأ اذا ىداولاو © ناكملا عرمأو عيرملا ألكلا اوباصأ

 {}© ضرألا قبطيو عبشي ىذلا ماعلا قبطلاو ، ريثك قدودغم . رطمو ريثكلا قدغلاو

 نيب نسلا يهو ض ةذجان عمج ذجاونلا وأ هريسفت رم دق ىلازغلاو ، ءيطبلا ثئارلاو

 5 ابضغ وأ اكحض هنم كلذ ادب اذا هذجاون تدب برعلا ل وقو ، سارضألاو باينلا

 ءىش لك 0 لمارألل ةمصع : هلوقو 3 مهثايغ ىأ ىماتيلا ل ايث بلاط يبأ ل وقو

 امم مصتعي قيرغلاو ، هب تمصتعا ءىش ىلا تأجل اذا تمصتعا دقو هب تمصتعا

 : ةغبانلا لاق . هيلا ىلي ىأ هدي هلانت

 دجنلاو نيألا نيب ةنارزيخلاب ايصتعم حالملا هفوخ نم لظطب

 دجنلاو ءايعالا نيألاو & ناكسلا ةنارزيخلاو ، ةنيفسلا بحاص حالللا

 لاق . مهفورعم بلطل سانلا نوباتني نيذلا كيلاعصلا كالهلا : هلوقو ، قرغلا

 : ليمج

- ٢٤٥



 لضف ووذ نوعسوم بي رق لمهأو اهله ال اميض كالم ١ عم تيتأ

 : رعاشلا لاق . هل لام ال ىذلا وهو . كولعص عمج كيلاعصلاو

 الومت ام اذا اكولعص كي ملو ىبتكا اذا اموي رعي مل ىتفلا نأك

 ةنق ىبنلا بلق اما : ليقو . هل لام ال ىذلا وهو { كولعص عمج كيلاعصلاو

 نعميألاو نحيألا للع رسيألا لوحو بصخلل طحقلا بلقني يكل © ءاقستسالا ئ هءادر

 ةمحرب الا "هطق موق رطم ام) : ةلي هللا لوسر لاق : ةماما وبأ لاق . رسيألا ىلع

 . (طخسب الا اوطحق الو

 هللا ىلا بلطملا كلذ ىفو ، ةنس ءاقستسالا ليق نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 لسري ارافغ ناك هنا مكبر او رفغتسا : ىلاعت هللا لاق . الف بجاو امأو © ىلاعت

 مكل لعجي و تانج مكل لعجي و نينبو لاومأب مكددميو . اراردم مكيلع ءامسلا
 ملف ربنملا دعصف .ءاقستسالا ىلا جرخ ۔ هلا همحر ۔ رمع نأ .ثيدحلا ىف و . «اراهنا

 تيقتسا دةل : لاقف . قستست مل كذا : هل ليقف لزذ ىتح رافغتسالا ىلع دزي

 ليوأتب .ءاقستسا رفاغتسالا لع جهذأ ثيدحلا اذه نم داري ىذلاو .ءايسلا حيداجمب

 «اراردم مكيلع ءايسلا لسري . ارافغ ناك هنا مكبر او رفغتسا : ىلاعت هللا لوق

 ىف عنص ايك عنصف اعشختم ءاقستسالا ىلا جرخ : ةلي يبنلا نأ سابع نبا ىورو

 . ةءارقلا ايهيف أرقف ، نيتعكر ىلص : ليقو ، ىحضألاو رطفلا

 تقو نابجلا ىلا هعم نمب زربي هناف & كلذ لعف دحاو دارأ اذاو : ةلأسم

 { ةعامج اعبرا وأ ، نيتعكر سانلاب ىلصيو . هبلقي ال وأ ، هبوث بلقيو ىحضلا
 . ةيدمح هيبن ىلع ىلصيو . هل هللا حتف امب ىلاعت هللا دمحي مث ةءارقلاب رهجي و

 هلاسيو هدمحي و هلضف نم ىلاعت هللا لاسي مث & تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو

 ىف دهتجيو وعديو . دابعلا هب حلصيو . دالبلا هب بصخي اماع اثيغم اثيغ هيقسي نأ
 . بجاوب كلذ سيلو : لاق . ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم هل هللا حتف امب ءاعدلا

_ ٢٤٦



 ( ل صف )

 رزتم ناتشيخ هيلع دوسأ مالغ لبقأ ذا { مهباصأ طحق ىف ةكمي سانلا ىقستسا

 : لوقي وهو عمسف مارحلا دجسملا يف سانلا رايغ يف فقوف ، ىرخألاب درتم ايهادحاب
 هدابع فرعي ال نم اي ةانا اذا اهلح اي انهوجو بونذلا تقلخا يالومو ىديسو يلإ

 . ءايسلا تميغتف ىكبو ةعاسلا ةعاسلا مهقسا مهللا . ليمجلا نسحلا الا هنم

 نم جرخو برغملا ىلص مث { ءاملا يف سانلا ضاخ ىتح ناكم لك نم رطملا لبقأو
 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) دجسملا

- ٢٤٧ 





 ن وعبسل ١ ب ابل ١

 كلذ هبشأ امو لفن هنا ىلع ىلصف اضرف يلصي ناك اذا يلصملا ى

 دنع اهسف ةضيرفلا ىلصيل ماق ، لجو زع ۔ هللا هيضر ۔ ديعس ابأ تلأس
 هنأ ركذ مث { نيتعكر ىلصو . ةلفانلا ةين ىلع مرحأف ث ةلفان ىلصي هنأ نظف ث مارحالا

 3 يعم : لاق ؟ ةمات هتالص ىرت ىله ث ةضيرفلا ةين ىلع هتالص متأف ، ةضيرف ىف

 تدسف . ةلفانلا ةين ىلع دحأ ىلص اذا هنا : لاق نم لاقف :. كلذ ىف فلتخا دق هنا

 ، هتالص تدسف . ةلفانلا ةين ىلع هتالص رثكأ ىلص اذا : لاق نم لاقو } هتالص

 ةين ىلا عجرف { همتي نأ لبق ةالصلا نم دح رخآ ىف ركذ اذا : لاق نم لاقو

 . ةمات هتالصف © ةضيرفلا

 ىف لخدو ىضمو مرحأ املف ، رهظلا ةالص ىف لخد نا كلذكو : هل تلق

 لمعو ‘ رهظلا ركذ ىلا داعف ، هتالص رخا ىف ركذ ىتح رصعلا ىف هنأ نظ . ةالصلا

 ىف لخد دق ناك اذا ةلفانلل دقتعملاك ىدنع وه : لاق ؟ هتالص متت له © كلذ ىلع

 . هنايسن ىلع ةلفانلا كلذب ديري ناك هنا ةينلاب الا { ةضيرفلا لمعو © ةضيرفلا

 مث { ةلفان هنا ىلع مرحأ مث ، ةضيرفلا ىف هنا ىلع هيجوتلا ىف لخد ناك ناف : هل تلق

 ىدنع هتالصو ، كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ هتالص متت له 0 ةضيرفلا ركذ ىلا عجر

 مث 5 ةالصلا ىف لخدو مرحأ ناف : هل ليق . فالتخا كلذ ىف ىل نيبي الو & ةدساف

 ناك فيك ردي ملو ؟ همزلي ام . ةضيرفلا ةين ىلع وأ ةلفانلا ةين ىلع مرحأ ناك ردي مل

 . ةالصلا تقو ىف ناك اذا . ةالصلا ءىدتبيو ةداعالا هيلع نا ىدنع : لاق ؟ كلذ

 اولاق مجنأل © لدب هيلع سيل : لاق ؟ تقولا تاف دق ناك ناف : هل تلق

- ٢٤٩



 ملعي ىتح ىلصي نأ هيلعف © تقولا ىف ناك ناف ؟لصي مل وأ ىلص ردي ملف كش ول

 . لصي مل هنا ملعي ىتح ىلص دق وهف ، تقولا ىضقنا دق ناك ناو & ىلص دق هنا

 ىف لخدو مرحأ مث © ةالصلا وه ماقأو ، ةالصلا هل ميقأف 3 اماما ناك هنا ول : لاق

 ةضيرفلا ىف & يعم وهف ؟ ةلفانلا ىلع وأ ةضيرفلا ىلع مرحأ فرعي ملف . ةالصلا

 . ةلفان ىن هنأ ملعي ىتح

 أضوتف ةضيرفلا ىلصي هنا ءوضولا ديري ماق نيح ىون ناك ناف : هل تلق

 3 ةالصلا ىف لخد نيح ةضيرفلا ىلصي هنأ دقتعا هنأ فرعي ملف كش مث ، ىلصو

 ؟ ةينلا كلت هئزجت له © ءوضولا ىلا ماق نيح ىوني ناك هنأ ركذ هنأ الا 5 وني مل وأ

 عجري مل ام ، اضيأ هأزجأل كلذ لبق ىون ولو ، ىون اذا كلذ هئزبي . معن : لاق

 ملوأ اهاون ردي ملف ، كش اذا اهتقو روضح دعب ةينلاب اهيلا ماق اذا 5 هتين نع

 هيلع ىل نيبي الف ؟ اهيلا ماق يتلا هتين نع عجر الو 5 اهريغب ىتأ هنأ ملعي ملو 5 اهوني

 . اهلصي مل هنأ ملعي اذه ىلع ةداعا

. باحصألاو هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو ، باهولا هللا نوعب باتكلا مت
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 اهطو رشو اهبو جو و ةعمجلا ةالص ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو . عرشلا نايب باتك

 ةالص ىفو . هيلع بجت ال نمو هيلع بجت نمو اهتابجاو و اهننسو اهئادأ ةيفيكو
 دقو لالحلا ربخ لصو اذا لمعلا فيكو اه ءاسنلا جو رخ ىفو اهتفصو نيديعلا

 فوسكلاو عوطتلا ةالصو ناضمر رهش مايق ىفو قيرشتلا مايأ ىن و اهتقو ىضقنا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ ىناعمو ءاقستسلالاو

 ىثراحلا نايلس ني دح نب ملاس

 ه ٤ ١٤٠ ةنس لوألا عيبر ٢

 م ١٢١١٧ /١٩٨٣

_ ٢٥١ _



 : لوألا بابلا

 ةمعمجلا ةالص ف

 : يناثلا بابلا

 ؟ ةعمجلا ةالص ببحت نيأ

 : ثلاثلا بابلا

 هب نولمعي و ن ايع لهأ هب ذخأي امو عامجالاب ةعمجلا ةالص مزلت نيأ

 ؟ ىوزن لهأ نع ةعمجلا ةالص طوقس ركذو

 : عبارلا بابلا

 ةعمجلا موي لاستغالا

 ةعمجلا روضح هيلع بجي نميف

 : سداسلا بابلا

 ةعمجلا ىلا روضحلا هب انكاس ناك نم ىلع بجي ىذلا دحلا يف

 : عباسلا بابلا

 ةعمللا ىلا هيف جرحم يذلا تقرلا ف

 : نماثلا بابلا

 ةعمجلا اولصي نأ مهل زوب نيذلا ةعايجلا يف

١٣ 

١٧ 

٢٢٣ 

٢٧ 

٢٩ 

٣١ 

٣٥



 : عساتلا بابلا

 ةعمجلا ةالص ةمص ف

 : رشاعلا بابلا

 ةمعمجلاو ديمعلا ةبطخ ف

 : رشع يداحلا بابلا

 بطخي مامالاو دجسملا ف لخادلا ف

 : رشع يناثلا بابلا

 نيتبطخلا نيب سولجلا يفو رئاج وأ لدع ناطلسل ةبطخلا ىف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 نيتعكر ماقم موقت ال اهنا ةبطخلا ف

 : رشع عبارلا بابلا

 ةعمجلا ةالص ترضحو رفاس اذا مامالا ف

 : رشع رسماخلا بابلا

 ةعمجلا ةالص ف لوخدلا ف

 : رشع سداسلا بابلا

 ةعمجلا موي سانلاب يلصي نميف

 : رشع عباسلا بابلا

 ةعمجلا ةالص ف مامالا ةقبس نميف

 : رشع نماثلا بابلا

 ةمعمحل ا ةالص كرت نميف

_ ٢٥٢٣ . 

٣٧ 

٣٩ 

٤٧ 

٥١ 

٥٧ 

٦١ 

٦٣ 

٦٧



 : رشع عساتلا بابلا

 ةعمجلا ةالص روضح نم رذعلا هب بجي ايف

 : نو رشعلا بابلا

 ةربابجلا فلخ ةعمجلا ةالص ىف

 : نو رشعلاو يداحلا بابلا

 بطخ مامالاو ةعمجلا موي ةءارقلاو مالكلا ف

 : ن و رشعلاو يناثلا بابلا
 بطخ بيطخ او ةعمجلا موي ة ءارقل او م الكلا ف

 بطخي مامالاو سانلا باقر يطختو ةوبحلاو ةعمجلا موي عيبلا ف

 : نو رشعلاو عبارلا بابلا

 بطح مامالاو ةعمجلا موي مالكلاو سانلا يطختو ةوبحلاو لمعلا ف

 : نو رشعلاو سماخلا بابلا

 ةعمجلا ةالص هيلع تضقتنا نميف

 : ن و رشعلاو سداسلا بابلا

 مامالا عم اهتالص كردي مث ةعمجلا موي رهظلا يلصي نميف

 : نو رشملاو عباسلا بابلا

 ضعبلاو لكلا نم اهكرات مكحو اهبوجو و نيديعلا ةالص يف

 : ن و رشعلاو نماثلا بابلا

 ديعلا ةالص ىلا جورخلا دنع ريبكتلاو نيديعلا ةالص يف

- ٢٥٤ _ 

٦٩ 

٧١ 

٧٧ 

٨١ 

٨٥ 

٨٧ 

٩١ 

٩٣ 

٩٥



 : نو رشعلاو عساتلا بابلا

 ٥ ٠ ١ ديعلا موي لاستغالا ف

 : ن وثالثلا بابلا

 لصلا لا جورخلا ف

 : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 ةالصلاو هنع فلختلا يف رذعلا هل نمو نيديعلا ىلا جورخلا موزل يف
 ١٠٩ ديعلا ةالص نوكت ال ثيح هدحو

 : نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ١١١ لاوش رهش موقلا ىلع ىمغ اذا ديعلا تقو يف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ديمعلل ةماقالاو ناذالا كرت يف

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ودفلا لبق رظفلا موي لكالا
 ١١٩

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ١١٧١ ديعلا هنم ىتؤي يذلا ناكملا ركذ يف

 ن وثالثلاو سداسلا بابلا

 ١٢٢٣ دايعألا لا ءاسنلا جورخ ف

 : ن وثالثلاو عباسلا بابلا

 ١٢٥ نيديعلا ةالص ريبكت ةفص ف

 : نوثالثلاو نمانلا بابلا

١٢٩ كلذ نم بحتسي امو سابللاو ديعلا ىلا سانلا جورخ ف
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 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ٣٥ ١ نيديعلا يف ريبكتلا يف

 : نوعبرألا بابلا

 : نومبرألاو يداحلا بابلا

 : نوعبرألاو يناثلا بابلا

 : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ١٤٣ ديعلا ىلا جرخي نأ هيف ناك نم ىلع بجي يذلا عضوملا يف

 : ن وعب رألاو عبارلا بابلا

 ٤٥ ١ ديعلا ةالصل جورخلاب رمالا يف

 : نوعبرألاو سماخلا بابلا

 ١٤٩ نيديعلا هيف يلصن يذلا عضوملا يف

 : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ١٥١ ريبكتلا يف نيديلا عفر يفو صقنأ وأ نيديعلا ريبكت يف داز نميف

 : ن وعب رألاو عباسلا بابلا

 ١٥٥ نيديعلا ةالص ف ريخأتلاو ميدقتلا ف

 : نوعبرألاو نماثلا بابلا

٥٧ ١ نيديعلا ةالص يف ةينلا



 : نوعبرألاو عساتلا بابلا

 ١٥٩ دحاو عضوم ف مامالا دمعب مامالاو نيديعلا ةالص يف ةمامالا ف

 كلذ ماكحاو

 : ن وسمحلا بابلا

 ١٦١ هفلخ زوجت نمو نيديعلا ةالص ى

 : ن وسمخلاو يداحلا بابلا

 ١٦٣ مهب ىلصف نورخآ ءاج مث ىلص اذا مامالا يف

 : نوسمخلاو يناثلا بابلا

 ةالص مج بيت نم ددع ف و ديعلا ةالص دنع هؤوضو صصضقتني نميف

 ١٦٥ ديعلا

 . نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 ١٦٧ ديعلا ةالص مهل بجت نم ددع يف

 : نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ١٦٩ ديعلاو ةعمجلا ءاسنلاو ديبعلاو نيرفاسملا ةالص يف

 : نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ١٧١ ةعمل ١ هيلع بيت ال نملو ني رف اسملل ديعل ا ةالص ف

 : نوسمخلاو سداسلا بابلا

 ١٧٣ ديعلا ةالص يف مامالا هقبس نميف

 : ن وسمخلاو عباسلا بابلا

 فيكو ؟ ربكي ىتم مامالا دنع نيديعلا ةالص رضح اذا مصألا يف

١٨٣ ؟ ربكي



 : نوسمخلاو نماثلا بابلا

 ماكحألا نم ةضيرفلا عيف عراضي امو ديعلا ةالص دودح ي

 : نوسمخلاو عساتلا بابلا

 قيرشتلا ريبكت ف

 : ن وتسلا بابلا
 ناضمر رهش ىف مايقلا ةالص ى

 : نوتسلاو يداحلا بابلا

 ناضمر رهش مايقل ةينلا ف

 : ن وتسلاو يناثلا بابلا

 ىحفضل ١ ة الص يف

 : نوتسلاو ثلاثلا بابلا

 : نوتسلاو عبارلا بابلا

 ةلفانلاو عوظطتلا ةالص ف

 : نوتسلاو سمالا بابلا

 ليللا مايق ف

 : ن وتسلاو سداسلا بابلا

 عولظعتل اةالص ف

 : ن وتسلاو عباسلا بابلا

 تايآلاو فوسكلا ةالص يف

_ ٢٥٨ _ 

١٨٥ 

١٨٧ 

١٩٥ 

٢١١ 

٢١٣ 

٢١9٩ 

٢٢٢٣ 

٢٩ 

٢٣٣



 : نوتسلاو نماثلا بابلا

 ۔ ١ ۔ ءاقستسالا ف

٢٣٧ 

: 
 نوتسلاو عساتلا بابلا

٢٤٣ 

 ۔ ٢۔ ءاقستسالا ف

 نوعبسلا بابلا :

٢٤٩ 
 كلذ هبشأ امو لفن هنا ىلع ىلصف اضرف يلصي ناك اذا يلصملا يف

_ ٢٥٨٩



 اهتبتكمو ناهيًع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب.ص مرقل ١

 نايع ةنطلس ۔ حرطم
ه ١٤٠٤ م ١٩٨٤




