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 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 لوألا بابل

 لي يبنلا جوز ةملس مأ تور ام لوقي نأ توملا ةبيصمب باصملل بحتسلملاو

 ينا مهللا . نوعجار هيلا اناو هلل انا لقيلف ةبيصم مكدحأ تباصأ اذا) : لاق هنأ

 رال بحتسي كلذكو . (اهنم اريخ اهب ينلدباو اهيف ينرجاو يتبيصم بستحأ كدبع
 نم يور امل & اماعط 0 هب ةبيصللا لهأ نم 0 هتثرول اوذختي نأ { هئابرقأو تيللا

 اماعط رفعج لآل اوعنصا) : ةلت لاق رفعج يعن ءاج امل هنا ، رفعج نبللا دبع قيرط

 . (مهلغش دق ام ىتأ دقف

 © مرحملا لوقلاو حونلا قيرط نم الا ، تيملا ىلع ءاكبلا زئاجو : ةلأسم

 ال ، ىلاعت هللا ىلا هبرقي ام هركذي نأ ، هسفنب دوب وهو تيملا رضح نمل بحتسيو

 . (هللا الا هلا ال نا ةداهش مكاتوم اونقل) : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور

 . تيملا ىلع ءاكبلاب ساب ال ليق دقو : ةلأسم

 اهيلع ناك ةلاح يأ ىلع هعدتف { هدنع تناو توملا هيتأي لجرلاو : ةلأسم

 ساب الف © ةلبقلا هب هجوت مل ناو هكرتت نأو © ةلبقلا هب لبقتست نأ يلا بحلاف ؟ الوأ

 لك ف هب لابقتسالاف ٠ هنيفكتو هرهط دنع كلذكو : تلقو . هللا ءاش نا . كلذب
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 . هللا ءاش نا & ساب الف كلذ نكمي مل ناو & يلا بحأ كلذ

 ةبي هللا لوسر عم انجرخ : لاق ، بزاع نب ءاربلا نع توملا يف ربخ : ةلأسم

 ةي هللا لوسر سلجف & دحلي ملو . ربقلا ىلا انيهتناف { راصنألا نم لجر ةزانج يف

 عفرف ، ضرألا يف هب تكني دوع هدي ىفو ، ريطلا انسوؤر ىلع ناكو { هلوح انسلجو

 دبعلا نا) : لاق مث 5 اثالث وأ نيترم (ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا) : لاقو هسأر

 ءامسلا نم ةكئالم هيلع لزنت ةرخآلا نم لابقاو ايندلا نم عاطقنا يف ناك اذا نمؤمل

 نمطونحو ث ةنجلا نافكأ نم نفك مهعم ك سمشلا مههوجو ىلع نأك هوجولا ضيب
 دنع سلبي ىتح توملا كلم ءيجي مث : لاق (رظنلا دم هنم اوسلجي ىتح { ةنجلا طونح

 : لاق . ناوضرو هللا نم ةرفغم ىلا يجرخا ةبيطلا سفنلا اهتيا : لوقيف { هسأر

 مل اهذخا اذاف ، توملا كلم اهذخاي ىتح ءاقسلا نم رطقلا ليسي ايك ليست جرختنف

 ، طونجلا كلذو { نفكلا كلذ يف اهولعجيف © اهوذخأي ىتح نيع ةفرط هدي يف اهعدي
 5 ضرألا هجو ىلع تدجو كسم ةحفن بيطأك اهنم جرخي و : لاق . اهب نودعصيو

 : نولوقيف ؟ بيطلا حورلا اذه ام : اولاق الا ةكئالملا نم ألم ىلع اهب نورمي الف

 ىلا اهب يهتني ىتح ايندلا ىف اهب ىمسي ناك يتلا هئايسا نسحاب ، نالف نب نالف

 يتلا ءايسلا ىلا اهوبرقم ءايس لك نم هعيشيف 5 هل حتفيف هل حتفتسيف { ايندلا ءايسلا

 اوبتكا) : لجو زع برلا لوقيف : لاق { ةعباسلا ءايسلا ىلا اهب يهتني ىتح 0 اهيلت

 { مهديعا اهيفو { مهتقلخ اهنم يناف ، ضرألا ىلا هوديعاو ، نييلع يف يدبع باتك

 { هناسلجيف ناكلم هيتأيو ك هدسج يف هحور داعتف (ىرخا ةرات مهجرخأ اهنمو
 ؟ كنيد ام : هل نولوقيف لجو زع هللا يبر : لوقيف ؟ كبر نم : هل نولوقيف

 : لوقيف ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نولوقيف © مالسالا ينيد : لوقيف

 ، هب تنماف هللا باتك تأرق : لوقيف ؟ كيردي ام : هل نالوقيف . ةلي هللا لوسر

 هوسبلاو ث ةنجلا نم هوشرفاف ىدبع قدص نا ءايسلا نم دانم يدانيف : لاق تقدصو

 يف هل حسفيو اهبيطو اهحور نم هيتايف : لاق . ةنجلا نم اباب هل اوحتفاو © ةنجلا نم

 حيرلا بيط ، بايثلا نسح ، هجولا نسح لجر هيتايو : لاق . هرظن دم هربق
 نم : لوقيف لاق © دعوت هيف تنك ىذلا كموي اذه & كرشب يذلاب رشبأ : لوقيف
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 بر لوقيف لاق . حلاصلا كلمع انأ : لاق ريخلاب ءيبي يذلا هجولا كهجوف ؟ تنأ

 اذا رفاكلا ناو : لاق . يلامو يلهأ ىلا عجرأ ىتح ض ةعاسلا مقأ بر ث ةعاسلا مقا

 ءوس ءايسلا نم ةكئالم هيلع لزن ةرخآلا نم لابقاو ايندلا نم عاطقنا يف ناك

 سلجي ىتح توملا كلم ءيجي مث ، رظنلا دم هنم اوسلبي ىتح حوسملا مهعم & هوجولا

 : لاق بضغو ث هللا نم طخس ىلا ىجرخا ةثيبخلا سفنلا اهتيأ : لوقيف ، هسأر دنع

 نم دوفسلا عزتني ايك بصعلاو قورعلا اهنم عطقيف اهعزنيف ، هدسج يف قرفتف
 ىتح . نيع ةفرط هدي يف اهوعدي مل اهوذخا يذلاو اهذخأيف ث لولبملا فوفصلا

 حير نتنأك اهنم جرخيو ، اهب نودعصيف { حوسملا كلت يف اهولعجيف اهوذخأي
 اولاق الا & ةكئالملا نم ألم ىلع هب نورمي الو & ضرألا هجو ىلع تدجو . ةثيبخ

 ىمسي ناك يتلا هئايسا نالف نب نالف نالف نولوقيف : لاق . ثيبخلا حورلا اذه ام

 باوبأ مهل حتفت ال » ةێتي هللا لوسر أرق مث { هل حتفي الف هل حتفتسيف 0 ايندلا ي اهب

 كرابت هللا لوقيف : لاق طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي الو ءادلا

 اهنم يناف ضرألا ىلا هوديعأو ىلفسلا ضرألا يف نيجس يف هباتك اوبتكا) : ىلاعتو

 لوسر أرق مث احرط هنوحرطيف لاق (ىرخا ةرات مهجرخا اهنمو مهديعأ اهيفو مهتقلخ
 يف حيرلا هب يوهت وأ ريطلا هفطختف ءايسلا نم رخ امنأكف هناب كرشي نمو » : ةي هللا

 نم : هل نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيو ، هدسج يف هحور داعتف . “قيحس ناكم

 هاه : لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقيف : لاق . يردأ ال هاه هاه : لوقيف ؟ كبر

 هاه هاه : لوقيف ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف { يردأ ال هاه

 ىلا اباب هل اوحتفاو رانلا نم هوشرفاف بذك نا ءايسلا نم . دانم يدانيف ، يردأ ال

 . هعالضأ هيف فلتخت ىتحربقلا هيلع قيضيو اهمومسو اهرح نم هيتأيف : لاق . رانلا

 يذلاب رشبأ : هل لوقيف بايثلا حيبق ، ةحئارلا نتن ، هجولا حيبق لجر هيتايو : لاق
 يذلا هجولا كهجوف ؟ تنأ نم لوقيف لاق دعوت تنك يذلا كموي اذهف & كؤوسي

 بر { ةعاسلا مقت ال بر : لوقيف لاق ثيبخلا كلمع انأ : لوقيف رشلاب ءيبي

. ةعاسلا مقت ال



 ( لصن ر
 نيأ ليربج اي) : لوقيو هدي دمي وهو ةافولا هترضح نيح ةلي يبنلا نع يور

 . (توملا يلع نوهي كبر دنع يل عفشا ليربج اي لوقي اهطسبيو اهضبقي مث تنأ

 اهنا اهنع يورو . (كيبل كيبل) : لوقي وهو ليربج تعمس اهنا ةشئاع تركذو

 ههجو اهب حسمي اهيف هدي لخدي ءام ةوكر ةلي هللا لوسر يدي نيب ناك : تلاق

 (ىلعألا قيفرلل) : لوقي وهو هدي بصن مث تاركسل توملل نإ هللا الا هلا ال):لوقيو

 هنأ مالسلا هيلع هنع يورو . هدي تلامو ملسو هيلع هللا تاولص ضبق ىتح

 هعمس ول ناسنالا الا هدنع ةباد لك هعمست راوخ هل الا تومي تيم نم ام) : لاق

 مداه نم اورثكأ : لاق هنا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع يورو . (قعصل

 يورو . ىزجاو ىفك الا ليلق يف الو . هللق الا ريثك يف هنوركذت ال مكناف تاذللا

 موقي توملا كلمو الا ايندلا مايأ نم موي نم ام : لوقي ناك هنا ةرفع ىلوم رمع نع

 عطقناو هقزر دفن نمف هوجولا حفصتي تارم سمخ ايندلا لهأ باوبأ نم باب لك ىلع
 { راهنلاو ليللاب هنابقعتي اناك ناذللا هاكلم هاتا توملل عرص اذاف 5 هرظاني مل هلجأ

 ©٠ بحن ام انيلع المت تنك دقلف ٦ اريخ انع هللا كازج : هل الاق احلاص الجر ناك ناف

 تنك دق . ارش انع هللا كازج : هل لاق ءوس لجر ناك ناو ، بحت ام ىلا تجرخ دقو

 مهنم ةبجو مهلو & تيبلا لهأ موقيو ، ههركت ام ىلا تجرخ دقو ههركن ام انيلع المت

 ميف : توملا كلم لوقيف ث اهرحب ةيعادلاو { اهرعش ةرشانلاو ، اههجو ةكاصلا

 مكيف يل ناو ، رمع نم مكل تصقن الو & قزرب مكل تبهذ ام هللاو ؟ نوعزجي
 3 همالك نوعمسيو هماقم نوري ولف ادحأ مكنم يقبا ال ىتح 0 ةدوع مث ةدوعل

 هنعو . ائيش مهروجأ نم اوصقني نأ ريغ نم 6١ مهسفنا ىلع اوكبلو مهتيم نع اولهذل

 : مصألا متاح لاق (اهيف تومي يتلا هنافكا يف ثعبي تيملا) : لاق هنا مالسلا هيلع

 ردقو ، خيشلا الا هفرعي ال ، بابشلا ردق 3 ةعبرأ الا اهردق فرعي ال ةعبرا

 ةقدص ، ثالث نم الا هلمع عطقنا دقف ،مدآ نبا تام اذإ ) : ليقو ةخسن ىف ةدايز )١(

 لالح نم الام باصأ نم) : لاق ةي يبنلا نعو .(هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج
 . (كلذ لثم هلف تانسحلا نم هتثرو عنصي عيش لكف هبقع هثروف هتاكز ىدأو
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 ةايحلا ردقو & ضيرملا الا هفرعي ال ةحصلا ردقو 0 ءالبلا لهأ الا اهفرعي ال { ةيفاعلا

 ۔ هللا همحر ۔ ديز نب رباج لاق . تومي نم الا ۔ ةخسن ۔ يفو توملا لهأ الا هفرعي ال

 يفف كلذ ينأطخأ ناف 0 هللا ليبس ىف لتق نم 0 هيف تومأ هجو نم لا بحأ هجو ام

 لضف نم يفتبا ، ضرألا يف برضا نوكأ كلذ يناطخا ناف { مارحلا هللا تيب جح

 «هللا لضف نم نوفتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو » : ةيآلا هذه الت مث { هللا

 هدنع اوأرقاف تيملا مترضح اذا : لاق هنأ ديز نب رباج نع يور دمحم وبأ لاقو

 كلم ىلا ةلي يبنلا رظن : ليقو ، مكنعو تيملا نع فيفخت كلذ ناف 3 دعرلا ةروس

 هناف يبحاصب قفرا توملا كلم اي) : لاقف ، راصنألا نم لجر سأر دنع ، توملا

 دمحم اي ملعاو . قيفر نمؤم لكب يناف { انيع رقو اسفن بط توملا كلم لاق (نمؤم
 { رادلا ةيحان يف تمق هلهأ نم خراص خرص اذاف { مدآ نبا حور ضبقا ال ينا

 انل امو ، هردق انلجعتسا الو ©} هلجأ انقبس الو 0 انملظ ام هللاو تلقف & هحور ىعمو

 اوعزجت ناو ، اورجؤت . اوربصتو هللا عنصي امب اوضرت ناف ، بنذ نم هضبق يف

 { ةدوعو ةدوعل مكيف انلو تنع نم اندنع مكلامو 0 اورزؤتو اومثأت اوطخستو

 ٥ لبج الو لهس الو ردم الو ، رعش تيب لهأ نم ام دمحم اي هللاو ، رذحلا رذحلاف

 فرعأ انأل ىتح ، تارم سمخ ةليلو موي لك يف مهحفصتأ انأو الا 0 رب الو رحب الو

 ىلع تردق ام ةضوعب حور ضبق تدرأ ول هللاو { مهسفنأب مهنم مهريبكو مهريغصب

 : ةلي هللا لوسر لاق : لاق سنأ . اهضبقب رمآلا وه ىلاعت هللا نوكي ىتح 0 كلذ

 اريخ ةايحلا تناك ام ينيحأ مهللا : لقيل نكلو هب لزن رضل توملاب مكدحأ وعدي ال )

 قرعي تومي ىتح نمؤملا) : ةت يبنلا لاق . ( يل اريخ ةافولا تناك ام ينفوتو ىل

 هللا الا هلا ال قحلاب توملا ةركس دنع مهونقلو مكاتوم اولسغا) : ةلت لاقو . (نيبجلا

 . (هحور ةقرافم دنع تيللا انيع ضمخغتو

 ف سانلا نادبأ ف طسبلا انيلع مرح ىلاعت هللا نأل . لماحلا نطب قش زوجي الو

 وهف ، تيملا نطب قش نم ىلع نوعمجي نوملسملاو { مهتافو دعبو ث مهتايح لاح

 لمحلا مالعا روهظ نا ىعدا نمف > الجآو الجاع . باذعلل قحتسم هلل صاع
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 © انيفلاحم نم ريثك كلذب لاق دقو . ليلد ىلا جاتحم هناف ث ةأرملا نطب قشل ةحيبم

 . احوتفم ىقبي الو © هوف مضنيل ، لفسالا هيل دسيو 0 قفرب تيملا نيع ضمفتو

 نم قيرغلا نا : ليقو . بنجأ الا تيم تام ام هنا { بيسملا نب ديعس نعو

 . يسوجم ضرألا ىف تومي الو ، ههجو ىلع ءاسنلا نمو . هافق ىلع رهظي لاجرلا

 امأف . ايح الا لكأي ال هنم ىندي نأ دعب الا { سووانلا ىلا لمحيو . هتوم ىلع مرحيف

 اذا © ملعأ هللاو : ليق . هتسا اونهدي ناب تيملا نم كلذ نوفرعتي مهناف { دوهيلا

 لعج اذاف . كتكرت ايندلا مأ ايندلا تكرت مدآ نبا اي ءايسلا نم يدون ناسنالا تام

 شعنلا ىلع لعج اذاف ، كفعضأ ام ؟ ةيوقلا كسفن نيأ مدآ نبا اي يدون ةرهطملا ىلع

 تعمج مدآ نبا اي يدون هب ريس اذاف ؟ كتلتق ايندلا مأ . ايندلا تلتق مدآ نبا اي يدون

 ايندلا مأ ايندلا تثرو مدآ نبا اي يدون دحللا يف لعج اذاف ؟ كتعمج ايندلا مأ ايندلا

 ريسي تيأر ول . مدآ نبا اي ، بوتكم قشمدب رجح ىلع دجو : ليق ؟ كتثرو

 كمدق تلز ول & كمدن كاقلي امناو ، كلمأ نم هوجرت ام لوط عم كلجأ نم يقب ام

. دئاز كلمع ىف الو . دئاع كلهأ ىلا تنأ الف & بيرقلا كملسأو بيبحلا كعدوف



 ىناثلا بابلا

 بنجلاو ءاسفنلاو ىترملا لسغ ف

 تفظن اذا : لاق ؟ نيلسغ لسفغتأ تتام اذا &، ضئاحلاو ءاسفنلا نع تلأسو

 . فلظنيل تيللا لسغي امتا اهبسحف

 رقتفا اذا & بنجلا لجرلاو ؟ ضئاحلا ةأرملا تيملا لسغت له © لئسو : ةلأسم

 . كلذب ساب ال : لاق ؟ اهيلا

 عدج وأ هنطب ذفنيو ءيش هنم عطقني ئ ءاملاب لسغي ليتقلا نعو : ةلأسم

 ديدحلاب عدجو لتق نم امأو ، ساب الف ، ابص ءاملا هيلع اوبص اوءاش ناف { ديدحلاب

 . ليسغ الب نفديو مضي هناف 3 رتبناو
 ۔ هللا همحر رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ؟ هلسغ داعي له ، حبصأ ىتح كرتف ، تقولا قاضو نفكو رهط اذا ، تيملا نعو

 تيللا ىف رثألا يف تدجو ينأل © هلسغ داعي ال لوقأ ينكلو © ظفح اذه 1 { يعم ايف

 دشا يعم اذهو . هلسغ دعي مل © ةساجن هنم تجرخ مث { نافكاألا هيلع تيقلأ اذا

 ةساجنلا ترهظ اذا {. هلسغ داعي ليق دقو معن : لاق . هريغ نمو . ملعأ هللاو

 . نافكألا ىلع

 اذا © تيملا نع هيف لأست ، كباتك لصو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو

 لسفلاب ىزتجي له ، حبصأ ىتح كرتف هنفد نكمي ملف & تقولا قاض مث لسغ

 اهنيعب اهيف ظفحي مل ةلأسم هذهف & تفصو ام ىلعف ؟ ةيناث هلسغ داعي وأ & لوألا

۔١١ -



 يف مامالا نع تركذو . هللا ءاش نا لوألا لسغلا هئزجي هنا وجرن انأ الا 5 ائيش

 هتلمح اذا & تيملا ىلع بوثلا ىوسي نأ هل زوجي له : تلق ةزانجلا ىلع ةالصلا

 ؟ ةالصلا فنأتسي وأ ، هتالص ىلع ينبي عجريو 0 تيللا رهظي ال ىتح . حيرلا

 ظفح اهيف انعم اضيأ هذهو & تفصو ام ىلعف ؟ كلذ ىف نيملسملا يأر فيك : تلقو

 يف اندجو ام بسح ىلع ةالص ىلع ينبيو 0 هل زوجي كلذ نا وجرن انا الا { اهنيعب

 اذاف ى ةالصلا بابسأ يف اندجو ام ةزانجلا نع بوثلا فشكنا اذاف ، ةالصلا بابسأ

 ءاش نا هل عساو كلذ نأ انوجر هتالص ىلع ىنبو 5 هاوسف ةزانجلا نع بوثلا فشكنا
 هللاو & مظعا دعب يهو 0 اذه هبشت ابابسأ ةضيرفلا بابسأ يف نأل " هللا

 . باوصلاب ملعأ

 نأ هلسغ يلي نم مزلي له &‘ باضخلا ههجو يف ناك اذا & تيملا يف تركذو

 مل هذهو } تفصو ام ىلعف ؟ مزالب كلذ سيلو رثأ هل ىقبي ال ىتح كلذ يف غلابي

 لحي ملو ، تيللا ندب ىلا لسغلا لصو اذا هوجرن انا الا { اهنيعب ائيش اهيف ظفحن
 يف تركذو 0 هللا ءاش نا هأزجأ رثأ كلذل يقب ولو ، ندبلاو ءاملا نيب باضخلا

 ىلعف . كلذ لعفي نأ ملسمل لجي ال وأ باضخلا هيف لعجي نأ دحال زوبي له { تيللا

 لاق هنا بسحأ : هللا دبع وبأ لاق دق هنا الا ، الوق اهيف عمسن مل هذهو ، تفصو ام

 ريغ نم هنا بسحأو ، باضخلا هيف عضي نأ ساب الف 5 امرحم تيملا نكي مل ام
 هيف عضي نا سأب الف جحلاب مرحم وهو ، تام نكي مل ام نحن انلوق كلذكو ، ظفح

 . هريغو كلذ باوصب ملعا هللاو ، باضخلا

 لسغ اهأزجا بنجلا وأ ضيحلا نم ترهط دقو . ةأرملا تتام اذاو : ةلأسم

 تقولا ناك اذاف . سجن ءامب هولسحغ مهنأ ركذ مث © نفكو لسغ اذا تيملاو . دحاو

 هونفد اوفاخو تقولا اوفاخ ناو & اداسف تيملا نم اوفاخي مل ام ، لسغلا اوداعأ اعساو

 ٠ ةالصلا هيلع نوديعي مهناف © ةالصلا نم ائيش اوكرت مهنأ نيبت مث © هيلع اولص ولو

 ء هلاحب كرت نيطلاب هيلع دس اذا اماف ، قوف نم هيلع ىلص دحللا يف ناك ولو

 . اوديعي ملو

۔ ١٢ -



 لسغ ، نافكاألا يف راص دقو 3 مد وأ طئاغ تيملا نم جرخ اذاو : ةلأسم

 ناف ، سجن ءامب لسغ هنا اوركذ ناف ، لسفلا هيلع داعي الو ، ةساجنلا عضوم

 هناف { ءاملاب هلسغ نكمي ملو ، تقولا قاض ناو ، كلذ لعف لسغيو جرخي نا نكما

 ضقني ام اوركذ مث { هيلع يلص ناف ، هلسغ دعي ملو نفدو 0 مميتلاب هل يزتبي

 ىف راص دق ناك ناف { هيلع ةالصلا اوديعيلف سجن بوث وأ ى مامالا نم ةالصلا

 . نفدي مل ام دحللا يف وهو 0 هيلع ةالصلاف دحللا

 . سأب الف هرهط نمو & ماحرألا روهطلا يلي نأ بحن دقو : ةلاسم

 ضرفف { لهأ تيملل ناك ناف ، مهاتوم لسغ ىلع ةعمجم ةمألاو : ةلأسم

 رتسلا لهأ نم ناك نممف نكي مل ناف { هريغ نود ث هب مهالوأل مزال هلسغ

 ىف هيلع هللا رتس الا هيلع رتسف 0 ائيش هنم ىأرف اتيم لسغ ملسم نم امو . ةنامألاو

 . ةرخآلاو ايندلا

 © هنم كلذ ىلع ردق اذا لسغي هناف & لسغي ملو تيملا ىلع يلص اذاو : ةلأسم

 ريغتي نأ هيلع اوفاخي مهناف { ءوضو ريغب ىلص نم ةلزنمب وهو ، ةالصلا هيلع داعي الو
 © ةلزنمب مهو . هيلع ةالصلا اوداعأ مث ، ديعصلاب هوممي ، هلسغ يف اوذخا مه نا

 . شبني الو ، كرت لسغي ملو نفد ناو ث ءام دجي مل نم

 ةني يبنلا لسغ ىف طهرلا ذخا امل : لاق هيبأ نعو © نمحرلا دبع نع : ةلأسم

 نكي ملأ 3 هنولسغت نوعنصت ام : لاقف تيبلا ةوك نم هللا هنعل سيلبا مهيلع علطا

 يف وه لعفي ناك ايك الا هب لعفن ايف ، جرخا مهنيب نم يلع هباجاف ؟ اتيمو ايح ابيط
 . ةلت هتمأ

 هللا اوقتيلو © لاجرلاو ءاسنلا نم تاقثلا الا تيملا لسغي الو : ةلأسم

 . دمحي الو نسحي ال ام كلذ ناف 0 ائيش تيملا نأش نم اودبي الو

 هبو . لسغيف جرحي . ملعلا لهأ رثكأ لاق : لسغي ملو نفد نمو : ةلأسم

 . جرحي مل هيلع ةالصلا اوسن ناو . ريغتي مل ام . يعفاشلاو يروثلاو كلام لاق

۔ ١٣ -



 هوشبني نأ مهل غبني مل بارتلا هيلع اولاهأو نبللا اوبصن اوناك ناو { ربقلا ىلع يلصو

 . هربق نم

 طقس ضعب كلذب ماق اذا 5 ةيافكلا ىلع ضرف ىتوملا لسغو : ةلاسم

 . نيقابلا نع

 نكي مل تيملاف : ةيواعم يبأل ليق ةيفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 . معن : لاق ؟ وه ايك ربقيو هومميف 5 اهنم اوذخاي نا مهل اونذأي ملو ، ةرجاذلا الا

 هربد وأ هفنا نم وأ هلسغ اذا ، تيللا مف نم جرخي مدلا تيأر ناو : ةلأسم

 هسأر لسغيف أدبي تيملاو ، نطقلاب هشحأو هلسغاف . مدلا ريغ بيري ائيش وأ

 هيف وأ هفنأ نم ىرج ناف ، فظني ىتح لسغيو 0 نهد هبيصي الو ، يمظطخلاب

 . رحلا نيطلاب يشح جرخي ام رثك ناف ، نطقب يشح ءيش وأ { مد هتدعقم وأ

 . نيطلاب يشح ، نطقلا بلغي ام ربدلا وأ مفلا نم ءاج ناو : ةلأسم

 ©، نفكو لسغو نكمأ امفيك نكس . ءام وأ مد تيملا نم فزن ناف : ةلأسم

 . نفدو هنافكا يف جردأ لسغلا ءاهتنا دعب نكسي مل ناف

 حرسي نكلو ، قرفي الو ، هرعش جحسي الف { ةمج هيلعو تام نمو : ةلاسم
 رعشلاو ، هسأر ىلع هدريلف ، رعش هسأر نم جرخو لساغلا هلعف ناف { وه ايك

 . رفضي الو ، لسري

 ناف ، اشحاف ناك ناو ث هرافظأ نم الو ، تيملا رعش نم ذخؤي الو : ةلأسم

 ليلدب الا ، هريغ دسج يف طسبلا نم عونمم ناسنالا نأل { ائطخم ناك كلذ لعف

 3 هرافظاو هرعش نم ذخؤي هنا انوفلاخم لاقو ، هبجوي ايك 5 هل ميلستلا هبجوي ام هبجوي

 ملو (مكسوؤربهنولعفت ام هب اولعفا) : ةت يبنلا نع كلذ يف اوورو :هريفاظأ ىقنتو
 حرسي تيملا نع تلئس نيح ةشئاع نعو . هلاح ىلع كرتي: اولاقو .انباحصأ كلذ ري

 & سأرلا حيرست ىلا جاتحي ال تيملا نا تدارأ (مهتيم نوصني) : تلاقف ؟ هسأر

 . هتيصانب تأدب اذا لجرلا توصن لاقي ©. هتيصانب ذخآلا ةلزنمب

۔ ٤١۔



 انباحصأ بجوا دق : كلام وبأ لاق ك بنج وهو لجرلا تام اذاف : ةلأسم

 6 يفكي دحاو لسغ : رثكال ا ل اقو ئ تيللا رهطيل ةلسغو ئ ةب انجلل ةلسغ . نيلسغ

 زاج اهدلو لاح فرعي ملو ، تتام اذا لماحلا امأو ، دمحأ نب نسحلا يلع يبا نع

 . ملعأ هللاو { اهربقو اهريهطت

 رذع ال ايف ، مهريغ الو ، ىتوملا ىلع خارصلا نم ءيش زوب الو : ةلاسم

 : ةبي هلوقل ث اماع هيف درو يهنلا نأل 0 هريثك ميرحتك مرحم خارصلا ليلقو 0 هيف

 دنع ةنرم توصو ةمغن دنع رامزم توص امهعمتسا نم نوعلمو نانوعلم ناتوص)

 . هريثكو خارصلا ليلق ميرحت ىلع عقي يهن اذهف (ةبيصم

 ٥ كلذب هتوم رهشيل ، تيملا ىلع خارصلا زوب ال نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 دق ينأ الا { ءاسنلا خارص ىلع رزعي ناك ةمئألا ضعب نا & تايآلا ضعب يف ءاجو

 . كلذب ملعأ هللاو تيملا توم ملعيل تاوصأ ةثالث حيصي : لاق ضعب نع ينغلب

 هتزانج ىلع حاصي الو يثارملاب ىكبي الو بدني الو & تيملا ىلع مطلي الو حاني الو

 . ركنم وهف ، حان وأ مطل وأ حاص نمو . ربقي نيح الو & ترم اذا الو 5 زربت نيح

 لبقي نا يجر نا لوقلاب & نوركني سانلا رئاسو رمألاب ماوقلا ىلع بجاو راكنالاو

 { مهريغ ال مهئارماو ةمئالا ىلع طوسلاب راكنالاو ، مهبولقب اوركنا الاو ، مهنم

 . كلذب ملعأ هللاو

 ( لضفن
 نارطق نم اهليبارس رانلاو ةنجلا نيب قيرط ىلع ةحئانلا) : ةلي هللا لوسر لاق

 ةينايرسلاب ةملك هاو هاو ةحئانلا لوق نا) : لاقو . (بتت مل اذا رانلا اههجو ىشغيو

 امم حونلاو - لجو زع ۔ هللا ءاضقب انيضر . (هللا ءاضقب انيضر ال ةيبرعلاب اهريسفت
 نعو 0 ركني امم حونلا وه كلذف . اهريغ اهيلع ذخاتو . ةأرملا لوقت نا يهو 0 ركني

 خارصلا ىلع سبحي ناك ، تومرضح ماما زيزعلا دبع نب نايلس نا بوبحم نب دمحم
 { هوركم هناف ةحئانلاو ةيكابلا عم دعقي نأ يغبني سيل : اولاقو . رارحألا ءاسنلا

 : حبسملا نب دمحم لاق . ةحئانلا نعل هنا ةت يبنلا نع يورو ث رزو هنا : لاقيو

 ۔ ١٥ _۔



 تيبب تلثمتف 3 ةحئان تءاجف 7 ةزانج ىف رذنملا نب ريشبو بوبحم نب ادمحم تيأر

 نب ثراو لاقف ، هسفنب ريشب اهيلا ماقف أ بوبحم نب دمحم ملكتف ، رعشلا نم

 ناك & تومرضحب مامالا نا : مراضحلا نع ليقو { اهدرطف 3 اهكيفكأ انا : ددسم

 : لاق توملا ةفيذح رضح امل : ليق ، يكاوب نوكي ال نأ دهاعتي تيملا لهأ ىلا لسري

 خراوص ةيبارعا تعمسو © يعنلا نع ىجن ةلي هللا لوسر تعمس ينال ، ينوعنت ال
 هئاضقبو ، نوثيغتسي مهبر نم الا مهارأ ام : تلاقف ، تيم اهيف تام راد يف

 : ارعش ليقو © نوبغري هباوث نعو ، نومربتي

 السم روبقلا ىلع تررم يىلام

 مكباوجب ل فيكف : بيبحلا لاق

 مكتيسنف ينساحم بارتلا لكأ

 تعطقت مالسلا ينم مكيلعف

 يباوج دري ملف بيبحلا اهيف
 ؟ باحصألا ةلخ ىدعب تللمأ

 بارتو لدانج نيهر انأو

 يباحصأ نعو يلهأ نع تبجحو

 بابسألا ىرع مكنيبو ينيب

۔ ٦١۔-



 ثلاثلا بابل ١

 هنيفكتو هنفدو مرحملا لسغ ي

 نيذللا هيبوث يف نفكيو . ءاملاب لسغي © مرحملا امأو ۔ رفعج نب عماج ۔ نم

 . طنح الو 5 ههجو للع الو هسأر ىلع فلي الو 6 اهلثم و أ ٠ اهيف مرحا

 هس أر ىلع فلي الو .0 هيبوثب الا نفكي الو . ءاملاب لسغي يفوت مرح : ةلأسم

 . طنحي الو رمخي الو ، بوثلا

 { هيبوثب الا نفكي الو . ءاملاب لسغي : لاق تومي مرحلا نعو : ةلأسم

 . طنحي الو رمخي الو & بوثلا هسأر ىلع فلي الو

 هومتنفك اذا) : لاق هنا هنع نووري ، تام مرحم يف ةي يبنلا نع : ةلأسم

 مرحملا نا ، رثألا نمو ، هريغ نمو . (ايبلم ةمايقلا موي ثعبي ىتح ههجو اوطغت الف
 . رمخي الو هسأر ىطغي الو { اهيف مرحأ نيذللا هيبوث يف نفك تام اذا

 نفكي الو ءاملاب لسغي : لاق ؟ هلسغ فيك تامو مرح لجر نعو : ةلأسم

 . طنحي الو رمخي الو ، بوثلا هسأر ىلع فلي الو { امهيف مرحأ نيذللا هيبوثب الا

 . (ردسو ءامب مرحملا لسفغي) : ةلي يبنلا نع ةياورلا يفو : ةلأسم

 رمخي الو بيطب سي الو { هيبوث يف الا نفكي مل لسغ اذا مرحملاو : ةلأسم
 . هس أر

 ‘ ردسلاو ءاملاب : ليقو > ءاملاب لسغي : ليقف ©&“ تام اذا مرحملاو : ةلأسم

۔ ١٧ -



 هسار ىلع فلي ال : ليقو { امهلثمو هيبوث ف : ليقو © هيبوث ف الا نفكي ال : ليقو

 طنحي الو ريغي ال : ليقو ©٠ ههجو لع الو ٨5 هس أر لع فلي ال : ليقو ‘ بوثل ١

 . بيطب سي الو

 ، نهيف فلي © باوثأ ةثالث يف نفكيو ، صيمق ىف مرحملا نفكي الو : ةلأسم

 . اهريغ هعم نكي مل اذا هيبوث يف نفكيو . هسأر سبلي الو

 . بيطلاب بيطي ملو إ ههجو طخي مل مرح تام اذاو : ةلأسم
 بحأ لحلا يف نفد ، لحلا يف مرحم تام ناو : ناطحق وبأ لاقو : ةلاسم

 نا انسح ناك مرحلا ف نفد ولو © انيلا بحأ مرحلا ف نفد 0 مرحلا ف تام ناو . انيلا

 . هللا ءاش

 ءامب لسغو ، ردسب لسغي ملو طنجي مل ، مرحم وهو ،| بنج تام ناو : ةلأسم

 افالخ ههجو ىطغي : ضعب لاقو ، ههجوو هسأر جرخاو 3 هيبوث يف نفكو ث حارق

 . يبلي ةمايقلا موي يتأي هناف { هسأر ىطغي ال : سابع نبا نعو . دوهيلل

 - باتكلا ۔ نمو ، ردسو ءامب مرحملا لسغيو ۔دمحم يبا عماج ۔ نمو : ةلأسم

 امل { هسأر رمحي الو . بيطب سمي الو ] هيبوث ف الا نفكي مل لسغ اذا مرحملاو

 . كلذ ةلي يبنلا نع يور

۔ ٨١۔



 عب ارل ١ بابل ١

 تام اذا مرحلا ف

 هتضرف هتلحار ىلع نم عقو امرحم الجر نا ، سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع

 هوسمت الو هيبوث يف هونفكو ردسو ءامب هولسغا) : لاقف ةي يبنلل كلذ ركذف ، تايف
 كلذكو : لاق ، هريغ نمو . (ايبلم ةمايقلا موي ثعبي هناف ههجو اورمخت الو ابيط

 نباو بلاط يبأ نب يلع نعو ث مارحالا نم هلاح ىلع نوكي امناو ، هسأر ىطغي ال

 رفعج يبأ نع رباج نع . طنحي الو & هسأر ىطغي ال هنا تومي مرحملا يف ، سابع
 نم ، مكاتوم نوعنصت ايك هب نوعنصت تلاق ، تومي مرحملا : ةشئاع نعو 0 هلثم

 لثم رمع نبا نعو ث مارحالا هنع بهذ تام نيح هناف ، طونحلاو نفكلاو لسغلا

 هنبا نأ رمع نبا نعو ث هريغ نمو . هانبيطل نومرح انا الول : لاق هنا الا ، كلذ

 . هطنحي ملو هسأر طغي ملف ، مرحم وهو تام

 مرحملا سأر ريمخت يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق- فارشالا باتك نم : ةلأسم

 هب عنصن : لوقت ۔ اهنع هللا ىضر ۔ نينمؤملا مأ ةشئاع تناكو 0 هبييطت يفو © تيللا

 6 ىأرلا باحصأو يعازواألاو سوواطو © رمع لاق هيو ك ىتوملا رئاسب عنصي اك

 ىطغي ال : ةفئاط تلاقو . بيطلاب مرحملا لالحلا طنح نا ساب ال : كلام لاقو

 يفنفناشلا لاق هبو ك بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا اذه يفو © ابيط سي الو هسأر

 لاق & هسأر ىطغي : سابع نبا لاقو © ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو

 اوزهجو اورمخو) : تام يذلا مرحملا يف ةلت يبنلا لوقل لوقن اذهبو : ركب وبأ
 . (ايبلم ةمايقلا موي ثعبي هناف ابيط هوسمت الو هس أر اورمخت الو

۔ ١٩ ۔



 لوقلا اذه بسح للع انباحصأ لوق يناعم جرحي هنأ ى يعم : ديعس وبا لاق

 اذه ريغ مهلوق يف ملعأ الو { ةت ينلا ىلا هعفري ركب يبأ ىلا فاضملا وهو { ريخألا

. مرحملا يف



 تيملا لسغ هنم داعي امف

 © هلك تيللا لسفيأ ز روهطلا لعب ءيش هنم جرخو ] رهط اذا تيللا نعو

 لاقو هدحو ةساجنلا عضوم لسغي : لاق ؟ ةساجنلا هيف ىذلا عضوملا كلذ وأ

 نم تجرخ ةساجنلا تناك اذا .7 ءاملا هيلع ضافقيو ةساجنلا عضوم لسغي : رثؤملا وبا

 حرج نم مد هنم جرخ ناك ناف . ءاملا تيملا ىلع ضيفأو © ةساجنلا تلسغ . ربدلا

 . ارطاق وأ الئاس ناك ةخسن _ هدحو عضوملا لسغ ، كلذ هابشأو

 الئاس جرخ يذلا ناك ناف ، هلسغ دعب عيش تيملا نم جرخ اذا ليقو : ةلأسم

 © هدحو لسغ ارطاق الو الئاس نكي مل ناو . تارم سخ للا لسغ . ارطاق وأ

 نأ لبق يدنع كلذ امناو ، هدحو ناكملا كلذ لسغ ديعأ © نفكي نأ لبق كلذو

 ىلا داعي ليق دقو : لاق ، هريغ نمو . هلسغ دري نأ ىرأ الف نفك اذا امأو ، نفكي

 . داعي ال : لاق نم لاقو . عبس ىلا : لاق نم لاقو . تارم ثالث

 . رخا لسغ هل ثدحم نا بحلاف . كرحت مث © طنحو رهط تيم نعو : ةلأسم

 : تلق © هلسغا : لاق ؟ هربد نم وأ {، مد هيف نم جرح تيم نعو : ةلأسم

 . هريغ وأ نطقب أذإ هشحاف : لاق ؟ رقي ال صضورعم هناف

 مث لسغي ٠ تيللا لسغ ف سانلا فلتخاو ۔ دمح يبا عماج ۔ نمو : ةلأسم

 لاقو ، نكمأ ام لسغلا هيلع داعي : مهضعب لاقف ؟ هنافكا يف لخدي نا لبق ثدحي

 اذا : مهريغ لاقو . هنافكا ف جردي مث © تارم سمخ لسغلا هيلع داعي : انباحصا

۔ ٢١ ۔-



 بجوي رظنل او . ةالصلا ءوضو ءعىضوو 0 ةيناث لسفل ا هيلع دعي مل ثدحا مث لسغ

 ز ر ذعلا عطقي ربخب الا 3 بجح ال هلسغ ضرف نأل . ةالصلا ءوضو أضوي ن . يدنع

 . هب لمعلا مزليو

 : لاق هتنبا تيفوت نيح هنا نلع هلللا لوسر نع كلام نب سنأ : ةلأسم

 ءيش كلذ دعب ثدح ناف اسمخ اهولسغاف عيش كلذ دعب ثدح ناف اثالث اهولسغا)

 ءامب هلسغ رخآ نكيلو ، ردسو ءامب ارتو نكيلف ، كلذ لكو (اعبس اهولسغاف

 كلذ لسغ ، هلسغ نم غرف امدعب ءيش تيللا نمرهظ اذا : مهضعب لاقو . روفاكو

 . هلسغ داعي الو . عضوملا

 ىلع ةقرخب نكيلو ، ههجو ىلع ىفكي الو ، تيملا لسغي سابع نبا : ةلاسم
 مد وأ هجرف نم كلذ دعب ءيش هنم رهظ ناف © اثالث هلسغي { هرهط لسغي ايلك هبنج

 ىلع هدرت الو © هربد مث . ةثلاثلاو ةيناثلا وأ نيريخألا لثم ٠ نيلسغ هلسغاف . لئاس

 . تالسغ رشع

 © هلسغ ديعأ هلسغ نم غرف امدعب ءيش تيملا نم جرخ نا ليقو : ةلأسم

 3 هدحو عضوملا لسغي امناف ، كلذ دعب جرخ اميف نفك اذاف & تارم سمخ ىلا : ليقو

 . داعي ال موق لاقو

 مل نا ةراهطلا تديعأ مد وأ ءام ةراهطلا دعب تيملا نم جرخ اذاو : ةلأسم

 . فالتخا هيفو © هدحو عضوللا كلذ لسغ نفك اذاف { نفكي

 مث لسغي ، تيملا لسغ يف سانلا فلتخاو دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 لاقو ، نكمأ ام . لسغلا هيلع داعي : مهضعب لاقف 0 هنافكا لخدي نأ لبق ثدحي

 اذا : مهريغ لاقو ث هنافكا يف جردي مث تارم سمخ لسغلا هيلع داعي : انباحصأ

 لاقو . ةالصلا ءوضو ءعىضوو . ةيناث لسفلا هيلع دعي مل ثدحأ مث لسغ

 نأل . ةالصلا ءوضو اضوي نأ بجوي ىدنع رظنلاو & هدحو ثدحلا لسغي : نورخا

 هنأل © مهمزلي ال هيلع لسغلا ةداعاو 3 ىلوألا ةلسغلاب مهنع طقس دق هلسغ ضرف

۔ ٢٢ ۔



 مل ةني يبنلاو ، هب لمعلا مهمزليو { رذعلا عطقي ربخب الا بجي ال ، ناث ضرف
 ، يحلا ثدحملا ين لعفي ايك هيف لعفي نا بجيف ث ةمرحلا يف تيملاو يحلا نيب عمجي

 . ملعأهللاو ، هنم لسغلا طوقس دعب ثدحأ اذا

 داعي له { هساجن هلسغ دعب هنم جرخف ، لسغ اذا تيملا نع هتلأسو : ةلأسم

 داعي ليق دق هنا } يعم : لاق ؟ كلذ ءىزجبيو هدحو ثدح ام لسغي مأ هلسغ

 ؟ ءاوس هلكو ايهريغ وأ نيجرفلا دحأ نم ةساجنلا تناك ناف : هل تلق { هلسغ

 نم كلذ ناك اذا : لوقي اضعب نأ { يعمو . ليق ام ضعب يف ءاوس هنا يل عقي : لاق

 . مفلا نم هنا بسحأو © نيجرفلا

 عض وم لسغ نافكألا يف راص دقو { مد وأ طئاغ تيملا نم جرخ اذاو : ةلأسم

 هلسغ دعب تيملا نم جرخ نا : عضوم يف لاقو ، لسغلا هيلع داعي الو { ةساجنلا

 ۔ حرشلا باتك ۔ يف لاقو & تارم سمخ ىلا هلسغ ديعأ 5 رطاق وأ لئاس ءيش هربد نم

 هنم جرخ ناف ، تيملا يف لسغلا ضرف هنع طقس دقف ، تيملا لسغ اذا يحلا نا

 ىلع بجي مل & تاساجنلا جراخم نم © يحلا ةراهط ضقنت يتلا ثادحألا نم ثدح

 هيلع بجوملاو ، لوألا هلسغب هنع طقس تيملا لسغ ضرف نأل ، ناث ضرف يحلا

 اضويو ، ثدحلا لسغي نأ هراتخن يذلاو : لاق ، ليلد ىلا جاتحم لسفلا ريركت

 . ملعأ هللاو { ةالصلا ءوضو

 يف جردي مث ، تارم سمخ لسغلا تيملا ىلع داعي : انباحصأ لاقو : ةلأسم

 أضويو . ةيناث هيلع لسغلا دعي مل ، ثدحأ مث لسغ اذا : مهريغ لاقو 0 هنافكا

 نأ يدنع بجوي رظنلاو { هدحو ثدحلا لسغي : نورخآ لاقو . ةالصلا ءوضو

 ةداعاو ث ىلوألا ةلسغلاب مهنع طقس دق هلسغ ضرف نأل 3 ةالصلا ءوضو اضوي

 {© هب لمعلا مزليو © رذعلا عطقي ربخب الا بجي ال هنأل 0 مهمزلي ال هيلع لسغلا

 يف لعفي ايك هب لعفي نأ بجيف ث ةمرحلا يف تيملاو يحلا نيب قرفي مل هني يبنلاو

 . ملعأ هللاو © هنع لسغلا طوقس دعب { ثدحأ اذا يحلا

 ءيش هنم جرخ مث { ةفافللا يف عضوو { تيملا لسغ اذا مشاه لاقو : ةلأسم

۔ _ ٢٣



 ىشحيو هنم جرخ ام لسغي نكلو 7 هيلع لسغالف 0 هفنأ وأ همف وأ هلفسأ نم
 . ىشحي مث & تارم ثالث : دلحم نب ريشب لاقو { نطقلاب

 ءيش هنم جرخ اذا ، تيملا لسغ ةداعا ىف ليق دق : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 نم لاقو ، هنم جرخ ام لسغي كلذ دعب ةرم : لاق نم لاقف . فالتخا لسغلا دعب

 © تارم عبس ىلا : لاق نم لاقو . تارم سمخ : لاق نم لاقو & تارم ثالث : لاق

 ث هلسغ دعي مل نفك اذاف & نفكي مل ام ، عضوملا لسغ الا عبسلا دعب داعي الو

 : ليق دق هنا & يعمو . تيملا ىلع ررضلا نمؤيو 0 نافكألا ىلع ثدحلا رهظي مل ام

 داعي امنا ، كلذ رئاسو نيجرفلا نم جرخ ام الا ، لسغلا ةداعا تيملا ىلع سيل نا

 وهو © دحاو لسغ نم جرخ ام لسغلا تيملا ىلع امنا : ليق دقو { ثدحلا لسغ

 توبثل لوقلا اذه ينبجعيو ، عضوملا لسغ كلذ دعب هنم جرخ امو 0 ةنسلا لسغ

 هيف امناف كلذ دعب نمو ، ضيحلاو ةبانجلا ىنعم يف ، ةدحاو ةرم دبعتلا يف لسغلا

 © هسفن يف يحلا نم دبعتلا يف بجوأ تيملا نوكي الو ، يحلا نم ءوضولا

 . ملع أ هللاو

۔ ٢٤ ۔



 س 2 انسل ١ بابل ١

 هيلع بجي ال نمو ىتوملا لسغ هيلع بجي نميف

 ضرفو 0 هيلع ةالصلاو هنفدو هنيفكتو تيملا لسغ بوجو : هللا دبع وبأ لاق

 مالسالا لهأ نم تيم لكو & ضعبلا نع طقس ضعب هب ماق اذا © ةيافكلا ىلع كلذ

 5 هلسغ بجاوف 0 اريبك وأ ناك اريغص . ادبع وأ ناك ارح . ىثنا وأركذ نم & تام

 مهنيفكتو مهاتوم لسغ مالسالا لهأ ىلع بجاوو .ث مالسالاب رقأ نم لك ىلع
 مهيلع ةالصلاو مهنيفكتو ىتوملا لسغ نا : لئاق لاق ناف © مهنفدو مهيلع ةانصلاو

 ؟ ءالؤه نم ضعب نود ضعب ىلع مأ { ديبعلاو ءاسنلاو لاجرلا ىلع بجاو 0 مهنفدو

 اوناك اذا ، ديبعلا نود رارحألا ىلعو { ءاسنلا نود لاجرلا ىلع بجاو لب : ليق

 نود ، مهيلع ابجاو ناكو & كلذل نيعيطتسم { مهلسغ ىلع نيرداق نيدحوم

 اولص) : ةلي يبنلا لوقل ، مهيلع هجوتم باطخلا نأل { ديبعلاو ، ءاسنلا نم مهريغ

 لاجرلا ىلا كلذ هجوتي امنا (مكاتوم اولسغا) : مالسلا هيلع هلوقو (مكاتوم ىلع

 كرابت ۔ هللا لوقل ث انيلا نوفاضم مه امناو & ةقيقحلا ىلع انم ديبعلا سيلو 0 رارحالا

 مهعمجي لاجرلا مسا ناك ناو «مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو » : ىلاعتو

 زجت مل ناو { ةقيقحلا يف انلاجر نم مه سيلو 7 انيلا نوفاضم اضيأ مهناف 0 انعم
 نوكلمي سيلف «ءيش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع » : ىلاعت هثللا لوقو . مهتداهش

 © مهسفنأ يف فرصت مهل نكي مل املو & فرصتلا هيف مهل نوكيف ائيش مهسفنأل
 اهجوتم ةلت يبنلا باطخ نكي ملو 0 كلذ مهلامزال نكي مل { مهتاداس نذاب الا

 ضرف مهيلع بجي سيل انلق امناو { مهنفدو مهيلع ةالصلاو ىتوملا ريهطتب مهيلا

_ ٢٥_



 . ملعأهللاو } مهمزلي الو ، كلذ

 © ىتوملا لسغ نهيلع نكي مل ، نورداقلا لاجرلا دجو اذاف { ءاسنلا امأو

 نود لاجرلا نم روكذلا لسغ نهنع طقسي امناو 3 انتلمج نم نك ناو ى مهنفد الو

 ءاسنلا ىلعف ث ةريبك وأ تناك ةريغص ةمأ وأ ةرح ةأرملا تناك اذا اماو © ءاسنلا

 ىلع تارداق تارضاح نك اذا { كلذ ىلع نيملسملا عامجال © لاجرلا نود . نهلسغ

 اهلعب ناكو . لعب تاذ ةأرما تيملا نوكي نأ الا & تيملل تادهاشم 0 لسغلا

 ًادهاشم ناكو ،اهأطي اهديس ناك ةيراج وأ ارضاح اهديس ناك . ةيراج وأ ارضاح

 © ايهلسغب ءاسنلا ارما اءاش ناو ، امهتيم السغ اءاش نا شرايخلاب ناذهف 0 اهتوم

 ىلوأ ءاسنلاف ، نيجوزلا دعبو & تامملاو ايحملا يف ضعب ايهضعبب ىلوأ ناجوزلاو

 دجي مل ناو . ملعأ هللاو { كلذ ىلع نهنم ةردقلا عم لاجرلا نم ثانالا لسغب

 3 ءاسنلا هترضحو 7 اركذ وأ ىثنا تيملا ناكو ، مهنم دحأ رضحي ملو ناجوزلا

 دقف " هيلع نهنم ةالصلا امأو & كلذل ةعاطتسالا دعب .3 هنفدو هلسغ نهيلعف

 نيلصي ال : نورخآ لاقو { هيلع نيلصي : موق لاقف ، كلذ يف نوملسملا فلتخا

 هلسغ نهمزل امل نهنال ، يدنع لدعأو & يسفن ىلا قيشأ لوألا لوقلاو 0 هيلع
 نا : انلق ، نهيلع كلذ نا {© كلذ ىلع اعيج مهقافتاب لاجرلا مدع عم 0 هنفدو

 . ملعأ هللاو ، ةبجاو هيلع ةالصلا

 اذا هلسغي نم رمأي وأ لاجرلا نم هيلو ٠ تيللا لسغب سانلا ىلوأو : ةلأسم

 © هيلو تيللا لسغب سانلا ىلوا نا : نوملسملا لاق كلذكو 0 ايلسم يلولا ناك

 . ملعأ هللاو

 . سأب الف هرهط نمو ث ماحرألا روهطلا يلي نا بجي دقو : ةلأسم

 ضرفف & لهأ تيملل ناك ناف { مهاتوم لسغ ىلع ةعمجم ةمالاو : ةلأسم

 . ةنامألاو رتسلا لهأ نم ناك ايف نكي مل ناف 5 هريغ نود هب مهالوأل مزال هلسغ

 هللا اوقتيلو & لاجرلاو ءاسنلا نم تاقثلا الا تيملا لسغي الو : ةلأسم

 . لمجي الو نسحي ال امم كلذ ناف 0 ائيش تيملا ناش نم اودبي الو

۔ ٦٢۔-



 هيلع هللا رتس الا هيلع رتسف 0 ائيش هنم ىأرف اتيم لسغ ملسم نم امو : ةلأسم

 . ةرخآلاو ايندلا ف

 اتيم لسغ نم) : ةي هللا لوسر لاق ۔ اهنع هللا ىضر ۔ : ةشئاع : ةلأسم

 : اولاق . (همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ هنم نوكي ام هنع رتسو ةنامألا هيف ىدأو

 . كلذ دنع هنم نوكي ام هيلع رتسي نا ةنامألاو

 يف سيلو . ةي هللا لوسر لسغل موقلا عمتجا : لاق سابع نبا : ةلأسم

 ىلوم حلاصو ديز نب ةماساو سابعلا نب لضفلاو لعو سابعلا همعو هلهأ الا تيبلا

 ناكو ، هصيمق هيلعو هردص ىلا يلع هدنسأ هلسغل اوعمتجا املف 0 ةي هللا لوسر

 . ءاملا نابصي حلاصو ديز نب ةماسا ناكو ، ىلع ىلع هنولبقي مسقو لضفلاو سابعلا

 يبأب : لوقي وهو ، تيملا نم ىري امم ءيش ةي هللا لوسر نم ۔ري ملف هلسغي يلعو

 الثم هب عنصو . . هونفكو { ردسلاو ءاملاب لسغي ناكو . اتيمو ايح تبط يمأو

 ةقث الا لساغلا عمرضحي ال هنا { اهنم ةريثك ننس ثيدحلا اذه يفو & تيللاب عنصي

 نا صيمق يف لسغي هنأ اهنمو 0 ةعفنمو ةنوعم هروضح ىفو & تيملا لهأ نم نومأم

 لسغي هنا اهنمو ، نيترم لسغي هنا اهنمو & نكمأ نا تيملا سلجي هنا اهنمو & نكمأ

 ناك نم هلهأ نم هلسغي تيملا نا اهنمو & تيب ىف لسغي هنا اهنمو ، ردسلاو ءاملاب

 انومأم الساغ هل سمتليلف & لسغلا اونسحي ال نا الا { بيرغلا هلسغي الو & نسحي

 هلّيل) : تيملا لسغ ين ةت هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو . املاع

 . (ةنامأو عرو نم اظح هدنع نوري نمف ملعي ال ناك ناف ملعي ناك نا هلهأ برقأ

 © نيقرتحملاو مرحملاو © ديهشلا لسغ فيك ملعتي نأ لساغلل بجح و :: ةلأسم

 نمل حيبقو { هبوجوو 0 لسفلا بدأب ملع هعم نوكيو .0 اعطق عطقملاو قيرغلاو

 . كلذب الهاج نوكي نا ىتوملا لسغي

 هركف . تيللا نالسغي ‘ ضئاحلاو بنجلا ف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 لسغت ضئاح ا كلامو ةمقلع لاقو > ءاطعو نيريس نب او يرصبل ١ نسحل ١ كلذ

۔ ٢٧ -



 يبنلا لاق ، رهاط نمؤملا نأل . حيحص ىرصبلا نسحلا لوق : ركب وبأ لاق ، تيللا

 . (سجنب سيل) : ة

 تيملا لسغ ةزاجا يناعم انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 لاق ، يدنع ايف ةيهارك الو كلذ رجح ىلع لدي ىنعم الو ، ضئاحلاو بنجلا نم
 : نسحلا لاقف . السغي نا لبق اتام اذا ، ضئاحلاو بنجلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ

 . تيملا لسغ نالسغي مث & ضيحلا لسغ ضئاحلاو { ةبانجلا لسغ بنجلا لسغي

 هنا ءاطع نع انيورو ، بنجأ الا تيملا تام ام : بيسملا نب ديعس لاق

 نم هنع ظفحا نم لك لوق اذهو : ركب وبأ لاق : ايهريغب عنصي ام ايهب عنصي : لاق

 . لوقن هبو راصمألا ءالع

 لوق نم يكح ام وحن فالتخالا نم جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 وهو ، دحاو لسغب ءافكتسالاو & بنجلاو ضئاحلا يف نيلسغلا توبث نم انباحصأ

 . هيف ىنعملا حصاو ليق ام رثكأ يدنع

 ايك فظنت ؟ لسغت فيك تتام اذا ضئاحلا نع تلأسو © هربغ نمو : ةلأسم

 . ةرهاط يهو تتام اذا لسغت

 نم لاقو ، نيلسغ لسغت تتام اذا ضئاحلا ىلع ليق دق : ديعس وبأ لاق

 ضئاحلا لثم ءاسفنلاو ، بنجلا كلذكو ث ىلا مهبحأ وهو { ادحاو السغ : لاق

 هولسغي نأ مهيلع سيلف ، كيلامملا ديبعلا ينارهظ نيب تام اذا تيملا : ةلأسم

 مهكرتب اورفكي نكي مل امايأ مهينارهظ نيب يقب ولو 3 هونفدي الو 5 هيلع اولصي الو

 ءيش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع » : ىلاعتو كرابت هللا لوقو & كلذ مهمزلي الو هل

 فرصت مهل نكي مل املو & فرصتلا هيف مهل نوكيف ث ائيش مهسفنأل نوكلمي سيلف
 مهتاداس نوكي نأ الا ى ملعأ هللاو & كلذ مه امزال نكي مل مهتاداس نذاب الا

 نم هنوديري ام لك يف فرصتلاو قالطالا كلذ مهل اوحابا اذاف ، كلذ مهف نيحيبم

۔_٢٨ -



 . ملعأ هللاو { هنفدو مهينارهظ نيب تام اذا تيملا اذه لسغ مهيلعف { مهرومأ

 اذا ث دلبلا لهأ كلذب رفكي مل { نفدي ملف ةلحم يف تيملا تام اذاو : ةلأسم

 . نورفكي كئلوا هكرتو نفدي مل هنأ ملع نم رفكي امناو ، هيلع اولصيو هونفدي مل

 اورفك © نفدو هيلع ىلصي ملو لسغي ملف ، دلب يف تيملا تام اذاو : ةلأسم

 رافك كلذب مهف { هيلع ةالصلاو هلسغو هنفد ىلع مهنم ةردقلاو & كلذب مهملع دعب

 نود ضعب هب ملع اذا اماو 3 ملعأ هللاو { هل مهكرتو { هتومب ةفرعملاو ملعلا دعب

 امناف © هيلع اولصي ملو هولسغي ملف ث دلبلا نم عضوم يف وأ ةلحم يف ناكو & ضعب

 دلبلا كلذ لهأ نم ملعي مل نم اماو 5 هلعفي ملف هيلع ردقو { كلذب ملع نم رفكي

 مل ام كلذ رذع مهل عساوو { رفك ملعي مل نم ىلع سيلف © عضوملا كلذ لهأ نم وأ

 مهو . هوربقي ملف ، كورتم تيملا كلذ نا ، ةجحلا مهدنع موقت وأ { اوملعي

 . ملعأ هللاو ، نورفكي كلذبف © كلذ لعف ىلع نورداق

 ىلا هولمحي الو هولسغي ال نا } سانلا نم تيملاب ملع نم عنتما اذاو : ةلأسم

 © رظنلا هبجويو اندنع يذلاف ؟ ال مأ كلذ مهل عساوأ يركلاب الا هونفدي الو 3 هربق

 كلذ نال & كلذ نم مهل نوكي ضوع الب & مهلسغو مهاتوم نفد سانلا ىلع نأ

 تام نيذلا ءالؤهل نوكي ال نأ الا { ملعأ هللاو 3 هيلع مهتردق دنع { مهيلع بجاو

 رفحو هنفدو تيملا اذهب اولغتشا اذا هيلا نوعجري توق الو . ةيافك مهينارهظ نيب تيللا

 © مهئانع ردقب هلام نم نوذخأي مهنا يدنع & لضفو ةعس تيملا لام يف ناكو ث هربق

 ناف { هونفديو هولمحيو هولسغي نا مهيلعف لام تيملل نكي مل ناو ، ملعأ هللاو

 © اوذخا نا نايضلا مهيلعف هيلا نوعجري توق مهلو { كلذ نع ءاينغا اوناك

 مهل سيلف ، تيملا ىلع ةالصلا امأو 0 ملعأ هللاو 3 هلام نم عيش ذخا بحن الو

 تبجوأ مل : لئاق لاق ناك ناف © ملعأ هللاو { ءارقف وأ ءاينغأ اوناك & ضوع اهيلع

 ليق ؟ هونفديو هولسغي نأ ضرفلا مهيلع ناكو .0 ةيافك مهل نكي مل اذا ، كلذ مهل

 ذخأ مهقافتاب هل اوزاجاو . ةداهشلا ءادأ ضرف هيلع دهاشلا نأ ىرت الا : هل

 ىركلا ذخأ هل اوزاجأ دقف { هشاعم نع الاغتشا ةداهشلا ىلا هباهذ ناك اذا & يركلا

۔ _٢٩



 مل اذا ، هنولسغيو تيملا نوربقي نيذلا ءالؤه كلذ : انلق كلذلو 5 هل دوهشملا نم
 ١ ضوعلا هلام نم اوذخأي نأ مهلف ، تيملا لمعب مهلاغتشاب ةيافك وأ توق مهل نكي
. ملعأ هللاو



 عب اسلا بابل

 لجرلا ةأرملاو . ةأرملا لجرلا لسغ ىف

 ايحملا يف } اضعب اهضعبب ىلوأ ايهو ، هلسغتو هتأرما لسغي لجرلاو

 نك ناف ، هئاسن نم لجرلا لسغب ىلوأ لاجرلاف { نيجوزلا دعب نمو & تامملاو

 جرفلا الا ، مرحمب هنم نك اذا ث هنلسغ لجر نوكي ال نا الا ، هنم مرحم تاوذ

 3 يحلا ةلزنمب وه سيلو 0 هوركم تيملا ةروع ىلا رظنلاو { هنرظني الو . هنسسمي الف

 نكي مل ناو { اهنباو اهيخأو اهيبأ نم ةأرملا لسغب ىلوأ جوزلا دعب ، ءاسنلا كلذكو

 لاقو ث هيلا اورظني الو هوسمي الف © جرفلا الا ، ىلوأ وه ناك نم اهلسغ . ءاسنلا

 © جرفلا نع يضغتو اهدي لسفتف { ةينارصن وأ ةيدوهي نوكت نا الا : ءاهقفلا ضعب

 اوبص لاجرلا الا نكي مل ناو ، لاجرلا الا نكي مل اذا ، ةملسملا ةأرملا لسغب ملعيو

 ملو ث ءاسنلا عم لجرلا تام ناو { اهيلع اولص مث ، بايثلا قوف نم ءاملا اهيلع

 نم لاقو ث هريغ نمو : بايثلا قوف نم ابص ءاملا هيلع نببص ، هلسغي لجر نكي
 ريهطتب ىلوأ تاملسملا كلذكو ث ةيمذلا نم ةملسملا ريهطتب ىلوأ ملسملا نا : لاق

 ءاسنلا نا : اضيأ لاق نم لاقو . صخر نم كلذ يف صخر دقو 0 يمذلا نم ملسملا

 ؤ بارتلاب هنمميي نهناف { هنم مراحملا تاذ نم نكي ملو & لجر نهعم تام اذا

 لوقلا اذهو & بارتلاب اهوممي 5 ةأرملا نم مراحم يوذ اونوكي مل اذا & لاجرلا كلذكو

 ءاهقفلا ضعب لاق : يراوحلا وبأ لاقو & عسو نم هيف عسو دقو . ةلوهسلا ضعب هيف

 كلذكو . ديعصلاب هنممي 0 هنم مرحم تاذ نهيف سيلو . ءاسنلا عم لجرلا تام اذا

_۔ ٣١ -



 . ديعصلاب اهوممي { مرحم وذ مهيف سيلو © لاجرلا عم تتام اذا 3 ةأرملا

 : لاق ؟ هرهطي نم 0 هتأرماو هنباو هابأ كرتو & تام لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . معن لاق . كلذ لثم وهو : تلق 3 هتروعب قحأ هتأرما

 ءاملا اهيلع بصي لاق ؟ لسغت فيك لجرلا عم تومت ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 . اهيلع يهو & ترهط يتلا بايثلا قوف بوثب نفكي مث ، بايثلا قوف نم ابص

 : لاق ؟ لسغت فيك © لاجرلا الا اهدنع سيلو ، تتام ةأرما نعو : ةلأسم

 35 هوركم تيملا ةروع ىلا رظنلاو { ةروع ىلا اهنم رظني الو ، بايثلا اهيلعو © لسغت

 رظنلاك اتيم هيلا رظنلا : ليق دقو . معن : لاق 5 هريغ نمو . يحلا ةلزنمب وه سيلو

 . ايح هيلا

 ءاسنلا هيلع تبصاذا تيملا نع تلأس ى هللا دبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 كلت يف نفديأ ، دحأ لاجرلا نم نهعم نكي مل اذا بايثلا قوف نم 2 ابص ءامل

 . اهنم هنوجرخي الو { اهيف نفدي معنف ؟ بايثلا

 مل اذا ، هترفح يف هيلديو { هريغ دجوي مل اذا ؟ ينارصنلا لسغيو : ةلأسم

 . ءاسن الا نكي

 اهوبأ مث { اهنبا مث ، جوزلا ، لاجرلا نم ةأرملا لسغب سانلا قحاف : ةلأسم

 . اهوخأ مث

 . اهرهطي الف ، هموي نم هتأرما تخاب لجرلا جوزت نا : ليقو : ةلاسم

 © نمؤملا رفاكلا الو ، رفاكلا نمؤملا لسغي ال : عيبرلا لاقو : ةلأسم

 نم دحأ هعم نكي مل لعب تام اذا نكلو ث ةنمؤملا ةرفاكلا الو { ةرفاكلا ةنمؤملا الو

 { رازالا قوف نم تانمؤملا ءاسنلا هتلسغ ءاسنو ض رافك لاجر الا ، نيملسملا

 . هتروع ىلا نرظني الو

 ايحملا ف ] اضعب اهضعبب ىلو أ اهو ©} هلسفختو هتأرم ١ لسغي لجرل او : ةل اسم

۔ ٣٢ ۔



 مرحم تاذ نك ناو & هئاسن نم لجرلا لسغب ىلوأ لجرلاف نيجوزلا دعبو { تامملاو
 جرفلا الا ، مرحمب هنم نك اذا { هنلسغي ءاسنلاف ، لجر نوكي ال نا الا { هنم

 اهيبأ نم ةأرملا لسغب ، جوزلا دعب ىلوأ ءاسنلا كلذكو © هيلا نرظني الو ، هنسمي الف
 جرفلا الا { ءالؤه نم ناك نم اهلسغ ث ءاسن نكي مل ناو اهيخأو ، اهدلوو

 ةيدوهي نوكت نأ الا : ءاهقفلا ضعب لاقو . هيلا نورظني الو ،هنسسمي الف
 اوبص لاجرلا الا نكي مل ناو ، ةملسملا ةأرملا لسغب ملعتو اهدي لسغت { ةينارصن وأ

 نأ هوربخأ ،نييبهولا نا مشاه ركذو { اهيلع اولصو ابص بايثلا قوف نم اهيلع ءامل
 لاق . ءاسن هعم نكي مل ذا اهرهطو { ةكم قيرط يف هتخا تفوت ۔ هللا همحر _ ىسوم

 مل اذا نرهطي : حبسم لاقو . كلذب ىلوأ نه نك ، بئارغ ءاسن نك ولو : مشاه

 نم هدي لخدأ مث ، ةقرخ هيدي ىلع فل ةروعلا نم ءيش رهط دارأ اذاف { ءاسن نكي

 لسغ دارأ اذا : لاق مث ، ةروعلا لسغ رمأ يف ريحتف ، مشاه اماو . بوثلا تحت

 هنا : حبسم لاق ضرم ناو ةروعلا سمي نا ريغ نم & ابص ءاملا بص كلانه اهنم ءيش

 3 ءاسن نكي مل نا & كلذ نم تيملا يف هل زوبي ام يحلا يف هل زوجي هنا ، يسفن يف عقي

 هدي لخدي مل نا : لاقو . توملا يف زاج 0 ةايحلا يف اذه زاج نا : مشاه لاقو

 . ابص ءاملا بص يقتي مث © ةضيرملا رهطيف

 هيلع ءاملا نببص { هلسغي لجر نكي ملو © ءاسنلا عم لجر تام ناو : ةلأسم

 . بايثلا قوف نم ابص

 نهعمو { مرحمب وه سيل ءاسن الا هعم سيلو ‘ هرقس يف تام نمو : ةلأسم

 قوف نم ابص ءاملا هيلع نببصي ءاسنلا هرهطت : لوقأف . كرشم وأ يمذ لجر

 سيلو ، لاجرلا عم ةأرملا تتام اذا كلذكو ث كرشملا الو يمذلا هرهطي الو ، بايثلا

 نم ءاملا اهيلع نوبصي لاجرلا ناف . ةكرشم وأ ةيمذ الا ةأرما الو ئ مرحم اهل مهعم

 . ةكرشملا الو ةيمذلا اهرهطت الو ، بايثلا قوف

 . اهيفتك نيب اهرخؤم يف اهرعش عمج ةأرملا تلسغ اذاو : ةلأسم

 ساب الو ، طشملاب حرسي الو 0 اهسأر يف عضي مث عمبي ةأرملا رعشو : ةلأسم

_۔ ٣٣ -



 كلذو & لسلاب ةأرملا سأر لسغ اذاو { لسرت لجرلا ةمجو © دعقي الو لسري نا

 ةتيملا رعش نم جرخ ناف .ح كلذب ىفتكا رعشلا لوصا ءاملا جلويو ‘ ىقني ىتح ءاملاب

 زئاج كلذ لكف > هولسر او اهرعش اوفس ناو . اهرعش ف درو .0 ءاملاب لسغ ءيش

 . هللا ءاش نا

 هنا ةنيت يبنلا نع ةياورلا يف كلذكو { اهلسغ دنع اهرعش قرفي ةأرملاو : ةلأسم

 رفعج نب دمحم ركذ اهيف لاقو { اهلسغ دنع اهرعش قرفب رمأو ، تتام ةأرما نع لئس
 تناك ناو ء تلح دق اهرئافض تناك نا ، السرم كرتي هناف { ةأرملا رعش لاسرا نم

 ۔ فارشالا نم ۔ . ملعأ هللاو ، اهلاحب اضيأ تكرت ، لحت مل اهرئافضو ، تلسغ

[ 

 . هلسغي ال نسحلا وبأ لاقو

 اذا ى ةأرملل ءاسنلا لسغ ىف انباحصأ لوق يف جرخي هنا { يعم : ديعسوبأ لاق

 5 لاجرلا نم اهماحرأ عيمج لسغ نم ىلوأ ، تاملسملا نم اهئاسن نم نكي مل
 © ءاسنلا نم هماحرأ عيمج نم ىلوأ ، لجرلل لجرلا لسغ كلذكو { اهجوز الخ ام

 يدنع ماحرألا ووذف ث ءاسنلل ءاسنلا الو لاجرلل لجرلا دب مل اذاف ، هتجوز الخ ام

 يوذ نم لجرلا كلذكو ، لجرلا ريهطت يف لاجرلا ماقم نمقي © مراحملا تاذ نم

 © مهنم مراحملا تاوذ نم تناك اذا { ءاسنلا ماقم ةأرملا لسغ يف نوموقي 0 مراحملا

 يدنع كلذ جرخ ، ءاسنلا دوجو عم مهنم مرحم تاذ لاجرلا نم مراحملا ووذ لسغ ناو

 ىنعمب ، ءاوس يدنع مهلك مهنال { زئاجلاب اهيبش يدنع كلذ ناكو ث ةيهاركلا جرح

 دنع لاجرلا نم مراحملا يوذ يف { ءاسنلا نم مراحملا تاوذ كلذكو 0 تاروعلا

 . ءاسنلا دوجو

 عم توم لجرل او ؤ ل اجرل ١ عم تومت ة أرملا ف اوفلتخ او : ركب وب أ لاق ى هنمو

 ىرصبلا نسحلا لاقو ةداتقو يرهزلا لاق هبو . يعخنلا ميهاربا لاقف 0 ءاسنلا

 رمع نبا نع انيورو 0 بوثلا قوف نم ءاملا اهيلع بصي .0 ةيوهار نب قاحساو
 . ديعصلاب مميتي دارأ اذا هنا انعم : ةفئاط تلاقو { اهبايث يف سمرت : الاق ايهنا عفانو

۔ ٣٤ ۔



 لاق هيفو } نايلس يبا نب دامحو يعخنلا ميهارباو بيسملا نب ديعس نع انيور اذكه

 يه امك نفدت : يعازوألا لاقو © يأرلا باحصأو { لبنح نب دمحأو سنأ نب كلام

 . حيحص سنأ نب كلام لوق : ركب وبأ لاق { مميت الو

 نم يكح ام وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 توبثل هملعأ ال اذه ناف { مميت الو } لسغ ريغب نفدت اهنا لوق الا ، فالتخالا

 موزل © رذع نمالا اهكرت۔ ةلعل زوجي الو ، ةتباث ةنس اهناف ، نيملسملا ىلع ريهطتلا
 كلذكو ءايحالا يف قافتالا ىنعمب © ةراهطلا مدع دنع ةراهط عضوم لك يف مميتلا

 نا افوخ ©. ةصخرلا مانتغاو رذعلا توبثل ، مميتلا ينبجعيو ، تاومألا ىف هانعم هبش

 هنال ۔ دشأ كلذ نوكيف ، سجن ءيشب بايثلا ىلع نم تيملا ىلع ءاملا بص نم دلوتي

 . اهبايثب نفكتو ث اهلاحب لسغتف اهبايث يف لسغت اهنا : لوقي نم لوق ىلع هنا ليق

 ىنعمب ، هبشاو قحأ مميتلا نأ يعم ناك ، اذه تبث نأ املف ، درجت ال اهنأل

 . طايتحالا

 نع تركذ ام الا ، اهجوز لسغت نأ ةأرملل نأ ىلع نوملسملا عمجأ : ةلأسم

 . ةجوزلاو جوزلا ينعي ، هبحاص لسغي نأ اهدحأل زوبجي ال : لاق هنا ةفيذح

 نم اهب قحأ جوزلاف { اهعم ءاسن الو ، رفس ىف ةأرملا تتام اذاو : ةلأسم

 مهعم نكي مل ناو ث ةالصلا ي مهنم قحأ بالاو . مهلك باسنالاو معلاو . خألا

 بصيو ث ةكرشملا اهلسغت ال : ليقو ، اهلسغب ةكرشملا ملعت : ليقف ث ةكرشم الا

 © هيلع ءاملا نببصيلف { نهعم لجر ال { ءاسن عم لجر تام اذاو ، ابص ءاملا اهيلع

 : لاق . ربكتو ةزانجلا دنع فصلا طسو ىف ةنسلاب نهملعا نوكتو 0 هيلع نيلصيو

 اوبص ث لاجرلا عم ةأرملا تتام اذاو : لاق . ةالص ءاسنلل سيل : لاق نم لاق دقو

 . اهيلع اولصو ‘ ابص اهيلع ءاملا

 نم ىلوأ بالاف ةالصلا اماو © نبالاو بألا نم لسفلاب ىلوأ جوزلاو : ةلأسم

 . نبالا نم ىلوأ جوزلاو & جوزلا

 اهيلع ءاملا اوبص 0 مرحمب اهنم مه سيل ، لاجرلا عم ةأرما تتام اذاو : ةلأسم

۔ ٣٥ _۔



 نم اهولسغ مرحم يذب اهنم اوناك ناف © نولعفي كلذكو 5 ةيبص تناك ناو 0 ابص

 نا كلذكو 5 اهولسغغو ةقرخ مهيديأ ىلع اوفل { ةروعلا ىلا اوءاج اذاو ، بايثلا قوف

 . ءابرغلا ةلزنمب اذإ مهف ، اهحاكن مهل لحي نمم اوناك ناف { ةيبص تناك

 نا مهل ايف © اهنمطونحلا اولعجي نا مهل زاج لاجر عم ةأرما تتام اذاو : ةلأسم

 . الف هريغ اماف ، كلذ سمي نا ريغ نم . اهتايح ىن هيلا اورظني

 ساب الو . امالغ وأ ةيراج ايبص 0 اهدلو لسخت ضئاحلا ةأرملاو : ةلأسم

 . كلذ ىلا اورقتفا اذا ، تيملل ضئاحلا ةأرملا لسغب

 . الوأ اهدي لسغتو . ساب الف تيملا رهطت ضئاحلاو : ةلأسم

 . لجرلا لسغي ام ردق ىلع ءاسنلا اهلسغت ةأرملاو : ةلأسم

 مل ناف © ءاسنلا لسغب ىلوأ ءاسنلاو ، لاجرلا لسغب ىلوأ لاجرلاو : ةلأسم

 ىلا رظني الو . ةأرملا نم كلذ ىلوتي مرحملا وذف 0 ءاسن ءاسنللو لاجر لاجرلل دجوي

 اهيلع مرحي نمم ، لاجرلا نم هلسغت نم ىلوتي ةأرملا كلذكو © هسمي الو ، جرفلا
 اوبص مهريغ اهلسفغل اودب ملو رفس ف مهنيب ه ارم ١ توم لاجر نحتم ا ناف © هحاكن

 ءاسنلا نادبا سم ةرورضلا لاح ف ءاهقفلا زاجأ دقو ٠ بايثلا قوف نم ءاملا اهيلع

 لسغت نا عضوللا اذه ىقبتي دقو . جرفلا سفن الا . مهل مراحمب نه سيل يتاوللا

 . ملعأ هللاو ، عضوملا اذه يف اوطعأ ام ريغ ىلع مدعلاو ، ةرورضلا لجأل ةأرملا

 ةيدوهي الا ءاسنلا نم نكي مل نا : ءاهقفلا ضعب لاقو : رفعج نب دمحم لاقو

 نكي مل اذا ، ةملسملا ةأرملا لسختو } اهدي تلسغف تملع . ةينارصن وأ

 ةرضحب لسغت نا زاج 0 ةراهط اهنم تلصح اذا ةيمذلا نا باوجلا ؟ لاجرلا الا

 دقتعي نكي مل ايف & نيملسملل ةنيما نوكت نا زوجي الو ء لسفلا مكح اهفرعي ملسم

 نم راغصلا مكح نا رظنلا هبجوي يذلاو : لاق . ملعأ هللاو { اهنيد يف هبوجو

 ف ءاسنلا نم رابكلا مكح © ثانالا نم راغصلاو . مهنم رابكلا مكحو . روكذلا

 . ملعأ هللاو ، لسغلا

۔ ٣٦ ۔



 يف يلح اهيفو ، يلو اهل مهيف سيلو ، لاجرلا دنع تومت ةأرملا نعو : ةلأسم
 اهنم كلذ اوجرخي نا مهل معنف ؟ كلذ اهنم نوجرخي له . اهيلجرو اهقنعو اهيدي
 كلذ اوكردي مل ناو { مهيديا قوف ابايث اوعضي نا مهنكما نا ،كلذ اوكردا امفيك

 . اهسمب الا هجارخا ىلع اوردقي مل اذا ، كلذ مهل زاج سللب الا

 دجوت مل اذا ك رفسلا يف اهديس ريغ اهلسغي ال ةكولمملاو : ةلأسم

 . جوز الو ةأرما

 هتيراج الو هتأرما الو لجر نهدنع سيل . ةوسن دنع لجر تام اذاو : ةلأسم

 موقت ةأرماب نيدتقيو هيلع نيلصيو . هيلع ادحاو افص نمقيو & بارتلاب هنممي

 . هلسغيلف كرشم لجر ىلع ردق ناو 0 هبايث يف هنفدي مث ك نهطسو

 ةيقاب ةمصعلا نأل ، هبحاص امهنم دحاو لك لسغي نأ نيجوزللو : ةلأسم

 : لاقو . «مكجاو زأ كرت ام فصن مكلو » : هؤانث لج هللا لاق ، توملا دعب امهنيب

 جاتحم امهنيب ةمصعلا عطق يعدملاو . اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو
 . ليلد ىلا

 جرخيو { اهنطب قرخي الف } اهنطب يف كرحتي دلولاو ةأرملا تتام اذاو : ةلأسم

 قرخ نم ىلع : هللا دبع وبا لاق ، دلولا جرخاو ، اهجوز اهنطب قرخ ناف ث دلولا
 امم رافغتسالا هيلعو { ةيح تناك ول ، اهشرأ ةلزنمب اهيف ثدحا ام شرأ اهنطب

 دقف ، اهنطب قش نمو ، تتام اذا & لماحلا نطب قش زوجي الو : ةلأسم

 مأ نوكيا ملعي الو ، اهنطب قشي الو ، هتقيقح ملعي ال لمحلا نأل } اطخأ

 . نوكي ال

 لسغ هأزجأ بنجلا وأ ضيحلا نم ترهط دقو .0 ةأرما تتام اذاو : ةلأسم

 هب دبعتملا وه & بنجلاو ضئاحلا لسغو 0 ءايحألا ىلع ضرف تيملا لسغ نأل ، دحاو

 بجوي { سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلاو © هريغ ىلا لقتني الف ، هتايح لاح ىف

۔ ٣٧ _۔



 | . ةالصلا هنع تلاز دق تيملاو 0 ةراهطلا

 -. ع نم لسغ ةأرما ىلع بجو اذاو : ةلأسم

 ا اهضيح نم ترهط دا © تتام ىتح اهضيح نم رهطت

 : : لاق : تيملا ةراهطل لسغو ضيحلل فالتخالاك هلك اذه ىف 0 7 7 كلامب لات
 . مميتلا يف

۔٢٣٨۔



 نماثل ا بابلا

 كلذ هبشأ امو مهنيفكتو مهنفدو ءادهشلا لسغ ىف

 لتق يتلا هبايث يف نفكيو ، لسغي ال هناف ةكرعملا يف لتق اذاف ، ديهشلا امأو

 © اهلاحب تكرت ةمايع ةمكلا قوف ناك ناو { ةمكلاو نيفخلا الا هنم عزني الو { اهيف

 ديهشلا نم عزني : اولاقو : يراوحلا وبأ لاقو . لسغ .، ابنج ديهشلا ناك ناو

 . ديدحلا سبل نم ناك امو & عردلا

 نم اضيأ ديهشلا لمحو { هولتقف لجرل صوصل ضرتعا ناو : ةلأسم
 نب رمع لسغ : ليقو ، لسغي اذهف © دعب تام ىتح ى ةايح قمر هيفو ث ةكرعملا
 نيذلا ءادهشلا يف رثألا ءاج امناو © اديهش ناكو 3 هيلع ىلصو ۔ هللا همحر _ باطخلا

 يتلا © مهبايثب نونفديو نولسغي ال كتثلوأ ، ةكرعملا ىف نولتقيو 3 ودعلا نوقلي

 { يمد ينع اولسغت ال الأ } ةباحصلا ضعب لاق : ليقو 0 ةالصلا دعب نم مهيلع

 . جاحم لجر يناف ، اسمر ضرألا يف ينوسمرأو © نيفخلا الا © ابوث ينع اوعزنت الو
 يف : لاق هنا يبعشلا نع دجويو { ةمايقلا موي مصاخا ينعي ث ةمايقلا موي جاحا

 :+ لسغي مل امولظم لتق اذا : يروثلا نايفس لاقو { هولسغت ال صوصللا هلتق لجر

 مل ، امولظم لتق نم : حبسملا نب دمحم لاق ، هريغ نمو & لسغي نا بحن نحنو

 . (ديهش وهف هل ام نود لتق نم) : ةلي هللا لوسر لوقل لسغي

 هناف ، هلحر ىلا دري نيح مأ لسغيأ 0 ةكرعملا يف لتق ديهش نعو : ةلأسم

 يف لتق ناو لسغي ملو © نفد ةيرقلا نم اجراخ لتق نا : يراوحلا وبا لاق ؟ لسغي

 . نفدي نا لبق لسغ دلبلا

۔ ٣٩ ۔



 ؟ هيلع ىلصيو ، لسغي له { ةكرعملا نم عفري ليتقلا نع هتلأسو : ةلأسم

 لتق يتلا هباوثأ يف نفكيو © هللا ليبس يف ناك اذا هيلع ىلصي نكلو ، لسغي ال : لاق

 . همدب نفديو حاورا 6 داريو 0 اهيف

 نا ، كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع باهش نبا ينثدحو : ةلأسم
 ىف دحأ ىلتق نم نيلجرلا نيب عمجي ناك " ةلي هللا لوسر نا هربخأ © هللا دبع نب رباج

 يف همدق ، ايهدحأ ىلا هل ريشأ اذاف نآرقلل اذخا رثكأ مهيا : لوقي مث { دحاو بوث

 لصي ملو 3 مهئامدب مهنفدي ث ةمايقلا موي ءالؤه ىلع ديهش انأ : لاقو ، دحللا

 . اولسغي ملو مهيلع
 عزنت له ث اليتق ةكرعملا نم عفر اذا ديهشلا نع هتلأسو 5 هريغ نمو : ةلأسم

 بايثلا نم عزني الو ، ةمكلاو نيفخلاو ، حالسلا عزني : لاق اهيف لتق يتلا هبايث هنم

 : تلق ، عزنت الف ةمامع ةمكلا قوف نوكي نأ الا ، ءيش اهيف دازي الو ، ءيش

 . ال : لاق ؟ طنحي

 امنا : لاق هنأ © نازع نع ينغلب : لاق ةبقع نب حاضولا نعو : ةلأسم

 . ةنحلا لخد تام اذا نم ديهشلا

 الظ لوتقم لك سيلو & برحلا يف نولتقي نيذلا مه ءادهشلاو : ةلأسم

 . ديهش وهف

 ضعب وأ ةليل ثكمف . ةايح قمر هبو هب يتأف & لاتق يف لتق نمو : ةلأسم
 . لسغيو نفكي هناف & تام مث 5 موي

 اولسغ ، ةايح قمر مهيفو ، برحلا كرتعم نم اوجرخ اذا ءادهشلاو : ةلأسم

 ةالصلا دعب مهيلع تناك يتلا مهبايث يف اونفك { مهتكرعم يف اولتق اذاو { اونفكو

 { ةمايع اهيلع نكي مل نا 3 ةمكلاو نافخلا الا مهنع عزني الو نولسغي الو .مهيلع

 : دحأ ءادهش ىف لاق ةلت هثلا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك نم

 لاقو © اولسغي ملو { مهيلع لصي ملو 0 مهنفدب رمأو (ءالؤه ىلع دهشأ انأ)

 )١( موهفم ريغ وهو لصالاب اذك .



 نب مكحلا لاق هبو ، ديهشلا لسغي ال { ةنيدملا لهأ نم هعبت نمو : رانيد نب كلام
 ، روث وباو قحساو لبنح نب دمحأو { يعفاشلاو يأرلا باحصأو 0 دامحو ةينيع
 { يعخنلا ميهارباو يراصنالا ديعس نب ىحيو ىسوم نب نايلسو ءاطع لاق كلذكو

 ؟ بيجي تيم لك ناف لسغي : نالوقي بيسملا نب ديعسو ىرصبلا نسحلا ناكو

 .يلصو ، طنحو نفكو رمع لسغ دق : لاقف ديهشلا لسغ نع ، رمع نبا لئسو
 يتلا ةتباثلا ةنسلل لوقا لوألا لوقلاب : ركب وبا لاق . اديهش ناكو . هيلع

 . اهانركذ

 3 قافتالا يناعم هبشي امب انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 © هنمو 5 هيلع لسغال هنا { ةبراحملا يف ةكرعملا يف مهنم لتق نم نيملسملا ديهش نا

 ايك ايهب لعفي : يعفاشلا لاقف . نالتقي ث ةأرملاو يبصلا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

 لاجرلاو ءاسنلاو : نامعنلا لاق . دمحمو بوقعيو روث وبا لاق هبو ، ءادهشلاب لعفي

 . حيحص وه لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق . نولسغي نادلولا يف لاقو . ءالؤه يف ايك

 قهارملا دحب ناكو ، يبصلا ىف ةداهشلا تتبث اذا هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 لك سيلو © ديهشلا قحلي ام يدنع هقحل ةأرملا وأ { ةكرعملا ىف لتقف { براحي ىذلا

 مهدنع ديهشلا امناو :لسغلا توبث هب لوزي ام ىنعم يف اديهش انباحصأ دنع لوتقم

 لهأ هلتق نميف اوفلتخاو : ركي وبأ لاق 5 هنمو . ةبراحملا يف ةكرعملا ىف لوتقملا

 نميف : هيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأو يعازوألاو يبعشلا رماع لاقف . كرشلا

 نايفس لاق { هتيب يف لتق نميف يعازوألا كلذكو & لسغي مل صوصللا هلتق

 نولسغي : نالوقي يعفاشلاو كلام ناكو ، لسغي مل امولظم لتق نم : يروثلا

 . لوقن هبو ، مهيلع نولصيو

 يف صوصللا هلتق نم نأ { انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 هنا ، عضوملا اذه لثم يف نيملاظلا عضوم يف عقي نم مههابشا وأ ، ىرقلا نيب نابجلا

 ىتح وادي ملو 0 ةكرعملا نم لمح ول كلذكو ث هيف لسغ الو ، ديهشلا ةلزنمي
 يف لسغلا نا : لوقلا ضعب يفو 0 هيلع لسغ ال هنا : مهلوق ضعب يفف { تام

- ٤١



 مولظم لك هنا ، نيرخآلا نيلوقلا ىنعم يف جرخي هنا بسحاو { مهلك ءالؤه

 هريغ يف دعبي مل نابجلا يف لتق نميف تبث اذاو { هيف لسغ ال ملظلا الا 5 لوتقم
 لتق نم { رارقالا لهأ نم اهكرت انباحصأ لوق ىف ملعأ الف ةالصلا امأو ، يدنع

 نع ايلوتم دح ىلع لتق نم ، مههابشاو يغبلا لهأ ىلع ىلصي ال اولاق امناو { امولظم

 يف لتقي ى بنجلا ىف اوفلتخاو : ركب وبا لاق © هنمو : لبقم الو بئات ريغ اربدم قحلا

 ابنج : دمحمو بوقعي لاقو © لسغي الو { هيلع ىلصي ال : روثوبا لاقف . ةكرعملا

 ةنس ام نأل ، لسغي ال : ركب وبا لاقو & لسغي : نامعنلا لاقو ك بنج ريغ وأ ناك

 . ءادهشلا عيمجل ماع وهف © ةي يبنلا

 نم دحأ يف يدنع جرخي ز اهكرت ملعأ الف ةالصلا ىنعم امأ : ديعس وبا لاق
 هقحليف بنجلا ديهشلا اماو & باتكلا نم ىضم اهف هانركذ نم الا 0 ةلبقلا لهأ

 يف ديهشلل لسغلا لاوز ىنعم توبثلو { هيف ةبانحجلا توبثل فالتخالا ىنعم يدنع

 فخي مل اذا ، لاح لك ىلع لسغي ديهشلا نا : لاق نم لوق ينبجعي اناو ، ةلمجلا

 ينم دصق ريغ نم هتماركو ، هتراهط ىف ةدايز كلذ نأل ، هلسغ نكمأو 0 هيف ررضلا

 . هيف ينظ نسح ىلع هللا نم لضفلا كلذ يف وجرأ لب ، فالخ ىلا

 ملف ث اليتق الجر دجو لجر نع لئسو ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 هنفديو & ضرألا ىلع هربي لاق ؟ ضرألا ىلع هربجي نأ هل له .ث هلمح ىلع عطتسي
 هيلع هب نماي ام هيلع قع .ء ضرألا ىف هنفد نع زجع ناف ، كلذ ىلع ردق نا هناكم

 ، كرشم هنا ملعي ىتح ؟ هيلع يلصيف : هل ليق ، رجشلا وأ بارتلاو ةراجحلا نم

 . كرشم هنا ملعي ىتح هيلع ىلص مالسالا لهأ راصما نم ناك نا : لاق نم لاقو

 & ىرقلا يف لتقي يذلا اماو : لاق ۔ هللا همحر ۔ نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 © نيملسملا نم ناك اذا ديهش اضيأ وهو & لسغي كلذ ناف ، قوسلا يف وأ هتيب ي وأ

 . امولظم لتقو

 3 ءيش هنم عطقني نا الا ، لسغي ال ليتقلا رباج يبأ نب ىسوم لاقو : ةلأسم

 3 سأب الف } ابص هيلع ءاملا اوبصي نا اوءاش ناف { ديدحلاب عدبي وأ هنطب رقني وأ

۔ ٤٢ ۔



 . نفديو عمجي هناف . رٹتناو عدج وأ عطق ام امأو

 مهيفو ، مهتكرعم نم اوجرخ اذا ءادهشلاو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 يتلا مهبايث يف اونفد مهتكرعم ين اولتق اذاو 5 اونفكو اولسغ ، كلذ دعب اوتام مث ةايح

 نا ، ةمكلاو نافخلا الا ، ءيش مهنع عزني الو } مهيلع ةالصلا دعب مهيلع تناك

 3 بهذو لكا دق هضعبو ، ديهشلا دسج ضعب دجو ناو 5 همايع اهيلع نكي مل
 اذا ، ديهشلا ىلع لسغ ال : لاق هريغ نمو { هيلع يلصو نفكو هنم دجو ام لسغ

 . كلذ يف رظنيف ، ملعأ هللاو { ةكرعملا يف دجو

 لكا دق هضعبو ، ديهشلا دسج ضعب اضيأ دجو ناو _ اضيا عماجلا ۔ نمو

 دعب { هدسج نم يقابلا دجو ناف ، هيلع يلصو نفكو 0 هنم دجو ام لسغ { بهذو

 هنا فرع اذا كلذو { هيلع ىلصي ملو ، نفكو طنحو لسغ ث نفد ام ىلع يلص نا

 . نيملسملا لتق عضوم يف ناك وأ 3 ملسم ندب

 دجو ناف { هيلع ىلصو نفكو لسغ ث ديهشلا دسج ضعب دجو اذاو : ةلأسم

 . هيلع لصي ملو & نفكو طنحو لسغ يقابلا

 لي يبنلا نأل ، لسغي ال ةكرعملا يف لوتقملاو ةكرب نبا عماج نمو : ةلاسم

 ريثك رابخالا نم اذه يفو . (ةمايقلا موي اكسم حوفي هللا ليبس يف لوتقملا مد) : لاق

 ۔ باتكلا ۔ نمو © هليبس اذه سيلف ث ةكرعملا ريغ يف لتق نمو { ءادهشلا ءامد يف

 لوقل . ضعبلا نع طقس ضعبلا هلسغب ماق اذا { ةيافكلا ىلع ضرف تيملا لسغو

 لهأ نم تيم لكو {} نيملسملل باطخ اذهف (مكاتوم اولسغا) : ةلي يبنلا
 ةلمج نم هصخ ةي يبنلا ناف ديهشلا الا 5 ةلت يبنلا رمأب هلسغ بجاو ث مالسالا

 مهبايث يف مهولمز) : هلوقل ، هلسغ نع يهنلاب مهنم هجرخاف ، نيملسملا ىتوم
 وه © ايلظ لوتقم لك سيلو ، برحلا يف نولتقي نيذلا مه ءادهشلاو (مهئامدو

 وهف 0 ايلظ لوتقم لك نا معزف 7 انيفلاحم نم ريثك انفلاخ دق ناك ناو ، ديهش

 © ديهش وهف { هلتقف ءيش هيلع طقس نمو 5 ةلخنلا نم طقاسلا نأركذ ىتح ، ديهش

 ابراحم نيملسملا برح يف لتق نم . هيلع قفتملا مه اندنع مه اندنع ءادهشلاو

۔ ٤٣ ۔



 لكف ، اهيف مهوفل يأ (مهبايث يف مهولمز) : مالسلا هيلع هلوق ىنعمو { مهعم
 . لمزم وهف فوفلم

 © ريثك ءادهشلا : لاق هنا ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع دجوي اممو : ةلأسم

 & رادجلا هيلع عقي يذلاو يدرتلملاو { ءاسفنلاو قيرفلاو . نوطبلا مهنم

 . فيسلاب لتق نمف © نوقوزرملا ءادهشلا امأو

۔ ٤٤ ۔



 عس اتلا بابل ١

 يبصلا لسغ

 لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك ۔ نم

 يرصبلا نسحلا كلذ لاق نمبو © ريغصلا يبصلا لسغت نأ ةأرملل نا ىلع ، ملعلا

 3 لبنح نب دمحأو يعازواألاو كلامو نيريس نبا هظفحو ث نيريس نب دمحمو

 نسحلا لاقف . ةأرملا هلسغت ىذلا يبصلا نس يف اوفلتخاو 0 يأرلا باحصأو

 عبس نبا : لبنح نب دمحأو كلام لاقو 3 ءيش هقوف وأ ايطف ناك اذا : ىرصبلا

 ىلا ثالث نبا : قحسا لاقو ، سمخو نينس عبرا نيا : يعازوألا لاقو ، نينس

 ىأرلا باحصأ لاقو © لجرلا اهلسغ كلذ لثم ةيراجلا تناك اذا : لاقو & سمخ

 . ملكتت مل يتلا ةريغصلا لجرلا لسغيو 0 ملكتي مل يذلا يبصلا ةأرملا لسغت

 ةأرملا لسغت نأ زوجي هنا ، انباحصأ لوق ىنعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 لجرلا لسغي الو ، رتتسيو & يحتسي نم دحب نكي مل يذلا ركذلا يبصلا
 ةريغص تناك © ءوضولا ضقنو © حاكنلا داسف بجوي امب ةروعلا اهيف نأل 0 ةيبصلا

 كلذ دجأ الو ، ةيبصلا لجرلا لسغ يف صخر نم صخر هلعلو .0 ةريبك وأ

 . ءاسنلا دبي ال نأ الا ، ينبجعي

۔ ٤٥





 رشاعل ١ بابل ١

 طق سلا يف و يبصلا لسغ ف

 : لاق ؟ هنرهطي نأ نلأ { ءاسنلا عم تام اذا ريغصلا يبصلا نع هتلأسو

 : لاق ؟اهورهطي نا مهل له & لاجرلا عم تنام اذا ةيبصلاو : تلق . معن

 ىلع لاجرلا هلمحيو ، لاجرلا نود ءاسنلا هلسغ عضرملا تام اذاو 0 هريغ نمو . ال

 نا بحأ ناو ، دحاو بوث ىف نفكيو مطفي مل ام ؤ ةيراج وأ ناك امالغ مهيديأ

 ناك امالغ ، مطفي مل ام اذه { ارتو نفكلا نوكي نأ بحتسيو 0 هدزيلف هديزي

 ةيراجلاو { مالغلا لاجرلا لسفغيلف أشن امدعب اهدحأ تام اذا امأو © ةيراج وأ

 زوجيو ، هريغ نمو ، صيمق وأ 6 عردو نيتفافل باوثأ ةثالث ىف نفكيو ث ءاسنلا

 اضيا ةيبصلا كلذكو { رتتسيو يحتسي نم دح يف نكي مل ام & يبصلا لسغ ءاسنلل

 اهل ءاسنلا لسغو ، يبصلا نم دشأ اندنع يهو { اهنم مرح وذ لاجرلا نم اهلسغ نا

 . ىلا بحأ

 يوذ نم الا نوكي الو ، مدعلا عم الا اذه لمعتسي ال نأ ينبجعي : هريغ لاق

 ۔ هللا همحر _ ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ تام : ليقو 5 الف ةنكملا دنع امأو . مراحملا

 لاق . هتأرما هتلسغ ۔ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابا نا انغلبو 3 هتأرما هتلسغف

 هتلسغو { هلبق تتام هل ةأرما لسغ ديز نب رباج نا ، ثيدحلا يف يلا عفر : رثؤملا وبأ

 تلسغ سيمع تنب ءايسا نا انل ركذو © ةنيمأ اهل لاقي ناكو ، اهعم ناك يتلا هتأرما

 . هللا همحر _ قيدصلا ركب ابا

 ملعيف غلبت ملو . اهب هجاوز لبق تتامف ةميتي جوزت لجر : هريغ لاق

۔ ٤٧ ۔



 نم : تلق 5 اهلسغ ىلوتي ال نأ يلا بحأ ؟ ال مأ هسفنب اهلسغ هل زوبيا ، اهاضر
 . ىلوأ اذه ف خالا لب ؟ خالا مأ جوزلا اهيلع ةالصلاب ىلوأ

 . رتتسيو يحتسي نم دح ف نكي مل ام يبصلا لسغ ءاسنلل زوجيو : ةلأسم

 نم دشأ يدنع يهو ث اهنم مرح وذو لاجرلا اهلسغ نم اضيأ ةيبصلا كلذكو
 . يلا بحأ اهل ءاسنلا لسغو ، يبصلا

 © ءاسنلا يبصلا لسغيو ث لاجرلا ةيبصلا لسغي ال : لاق نم لاق : ةلأسم

 . طوح أ كلذو ‘ ةيبصلل ل اجرل ا لسغ ف صخري ملو

 . هيلع ىلصي الو . نمكيو طنحي و رهطيف قلخلا مات طقس ناك اذاو : ةلأسم

 . اضيأ هيلع يلص © قلخلا مات ناك اذا هنا رثألا يف دجويو : ةلاسم

 ىلع لاجرلا هلمحو ، لاجرلا نود { ءاسنلا هلسغ عيضرلا تام اذاو : ةلأسم

 ناك امالغ . مهيديا لع لاجرلا هلمحتو { اودارا انعم يذلاف : هريغ لاق . مهيديأ

 3 هدزيلف ديزي نا بحأ ناو ك دحاو بوث يف نفكيو © مطفي مل ام { ةيراج وأ

 تام اذاو > ةيراج وأ امالغ مظفي مل ام اذه . ارتو نفكلا نوكي نا بحتسيو

 ةثالث يف نفكيو { ءاسنلا ةيراجلاو ، لاجرلا مالغلا لسغيلف اشن ام دعب ايهدحأ
 . صيمق وأ عردو نيتفافل ؤ باوثأ

 . هيلع ىلصي الو . نمكيو لسغي .0 اتيم دلوي يذل ا يبصل او : ةلأسم

 يحتسي نم دح ف نكي مل ام ۔ يبصلا لسغ ءاسنلل زوجحم و : ةلأسم

 يدنع يهو “ اهنم مرحم وذ لاجرل ١ نم اهلسغ نم 0 اضيأ ةيبصل ١ كلذكو 5 رتتسيو

 . يلا بحأ ال ءاسنلا لسغو . يبصلا نم دشا

 . هنم نرتتسي ال يذلا لفطلا لسغ ءاسنلل زوجيو : ةلأسم

 مهيديأ ىلع لاجرلا هلمحي و { لاجرلا نود ءاسنلا هلسغت عيضرلاو : ةلأسم

 هديزي نأ بحأ نمو ، دحاو بوث يف نفكيو & مطفي مل ام { ةيراج وأ ناك اركذ

۔ ٨٤۔



 . ةيراج وأ ناك امالغ مطفي مل ام اذهو 0 ارتو نفكلا نوكي نأ بحتسيو 0 هدزيلف

 يبصلا لسغت ةأرملا نأ ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو : ةلأسم

 كلام لاقو . انس هقوف وأ ايطفن ناك اذا : نسحلا لاقف ، هنس ف اوفلتخاو ريغصلا

 لاقو . سمخو نينس عبرا نبا : يعازوألا لاقو ٨٠5 نينس عبس نبا : لبنح نب دمحأو

 لاقو . لجرلا اهلسغ كلذ لثم ةيراج تناك اذا : لاقو _ سخ ىلا ثالث : قحسا

 يتلا ةيراجلا لجرلا لسغيو { ملكتي مل يذلا يبصلا ةأرملا لسغت يأرلا باحصأ

 . ملكتت مل

۔ _ ٤٩





 رشع ىداحلا بابل ١

 للعلا باحصأ لسغ ف

 نا لسغ نا هيلع فيخو تام اذا لسغلا هندب لمتحي ال ىذلا رودجملاو

 . مميتلاب هل ىرتجمي هناف 0 همحل طقاستي

 لبت ةفيظن ةقرخب لسغ 3 ةبصح وأ يردج تيلاب ناك اذا لاقيو : ةلأسم

 . هلسح اهم عبتي مث ءاملاب

 بص . ىديالا سمل كسمتسي ال اريغتم وأ ارودجم تيملا ناك ناو : ةلأسم

 . مميي : ليقو & هيزجي ©، ابص ءاملا هيلع

 فاخي نم لسغ ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 هيلع بص هلسغ ىلع ردقي مل نا :يروثلا نايفس لاقف .لسغ نا همحل رهتي نا

 مميي هيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأ لاقو ] شحافت اذا هلثم : كلام لاقو { ءاملا

 . هتايح ىف هب لعفي ايك & هتوم دعب هب لعفي لوقن هبو ، همحل ارهتي نأ هيلع فيخ اذا

 . ٠»انباحصأ لوق يناعم يف اذه وحن جرخي هنا } يعم : ديعس وبأ لاق

 لاق ؟ لسغ الب هنفد زوجي مأ لسغي له ، عطقف ليتق لتق ناف : هل ليق رباج يبا باتك نم ةخسن نم ةدايز )١(
 ةحراج لك لسغت نا زوجي له . ةنثاب ةعطقنم هؤاضعا تناك ناو { هلسغ نم دبالف لاحب هلسغ نكمأ اذا هنا يدنع
 ةجراج لك لسغ ناو ، دحاو ماقم يف لسغيو } يلا بحأ لسغيو مضي هنا يدنع لاق ؟ لسغيو هلك مضي ما هدح ىلع
 هنا يدنع لاق ؟ هلسغ نكي مل ناف : هل تلق { هللا ءاش نا زئاج هنا وجراو ، كلذ . قيضي ال هنا يدنعف ةدح ىلع
 يدنع مهيلع نكي مل نا نكمي مل نإ هنا يدنع لاق . كردي الو مميي نا نكمي مل اعطقنم ناك ناف : هل ليق . هل مميي
 . هلوق ىنعم ىلع هلك اذهو © ممي مميي نا كرداو هلسغ نكمي مل امو لسغ هلسغ نكمأ ام لاقو 5 هونفدي هومميي نا

 ۔ ٥١ _۔





 رشع ين اثلا بابل ١

 رفسلا ف هئاقفر عم تومي لجرلا ف

 ءاملا مدع اذا كلذكو رحب وأ رب ف

 عضوم يف ، رفسلا يف هئاقفر عم تومي لجرلا نع هتلأسو يراوحلا يبأ نع

 هريهطتل هيزجي ام ءاملا نم هلام نم هل نورتشيأ ءارشلاب الا { ءاملا ىلع نوردقي ال

 رفح نم همزل ام كلذكو : هل تلق . معن : لاق ؟ هربق ىلع شرلاو ، هدحل نييطتو

 . معن : لاق ؟ هلام نم ةيانبلا عمج نم مزل امو © ربقلا

 © نفكيو لسغي هناف ، ضرألا ىلع اوردقي ملو ةنيفسلا يف تام نمو : ةلأسم

 . ءاملا يف لعجيو

 . هيلا رقتفا اذا بنجلا لسغب سأب الو : ةلأسم

 دب مل ناف } ردسلا نم ءيش نوكي نأ هب رومأملاف رفس ف لسغ نمو : ةلأسم

 . هللا ءاش نا سأب الف

 {| مميي هنأ بتكلا ف دجوي هناف ءام رضحم ملو . رفسلا ف تام نمو : ةلأسم

 نأ انيلا بحأف ابيرق ءاملا ىلع ردق ناو ءاملا ىلع ردقي مل اذا ةالصلل لجرلا مميي ايك

 . مهيلع كلذ قشي مل نا .© لمحي

 . هيف ءام ال عضوم يف جحلا _ ةخسن ۔ ةكم قيرط يف لجر كله اذاو : ةلأسم

 هتبرق ف ىذلا ءاملاو ] هبايثو هدسح ف ةريثك ةساجن هبو _ ليلق ءام اهيف ةبرق فلخو

 لسغي هناف ، نمث عضوملا كلذ يف ءايللو ماتيأ نونب هلو { ةساجنلا لسغب موقي ال

۔ _ ٥٢٣



 هنفد رضح نم ىلع ناك ءاملا هيفكي مل ناو { هلام سأر نم هنفكو هلسغ نأل { هئام

 © لوالا هلسغب أدبيو ، يقب امب هوممي كلذ ريغ ءام مهنكمي مل ناو © هلسغ مامت

 هنأل © لوقلا ضعب ىلع هوممي هزجي مل ناف ، تيملا لسغ نم اوركذ ام ىلع لوالاف

 . هئام غارف دعب ءاملا دجي مل نم ةلزنم

 مميي الو { هومميي نا نيملسملا ىلع بجو ، تيملل ءاملا مدع اذاو : ةلأسم

 ريغب مميي ملو ، نفد ديعصلاو ءاملا مدع ناف 0 هريغ ال بارتلا وهو { ديعصلاب الا

 ريغب الو { درولا ءامب الو { ذيبنلاب لسغي نا زجي مل 0 ءاملا مدع نا كلذو { ديعصلا

 ناكو ، نمثلاب الا ءاملا دجوي مل اذاو { اقلطم ءاملا مسا هيلع عقي امب الا ، كلذ

 هل نكي مل ناف { ةمألا قافتاب هب لسغي يذلا . ءاملا هل ىرتشي نا بجو لام تيملل

 هب ماق ناو ، نمثلاب الا هودجي مل اذا 5 ءاملا هل اورتشي نا نيملسملا ىلع بجو 0 لام

 دوجو عم ، مميتلا ىلا هب لدعي نا زوجي الو { نيقابلا نع طقس ضعبلا
 . نمثلاب ءامل

 هلسغ نع ايزجم رحبلا يف هعوقو سيلو.هلسغ بجي رحبلا يف قيرغلاو : ةلأسم

 . هب رومأملا

 يلصو . نيحول نيب لعجو ئ نمكو لسغ بكرملا ف لجرل ا تام اذاو : ةلأسم

 {5 هنفديف هدجم ي رحبلا هفذق اذا نيملسلملا ضعب لعلف . رحبلا ف هب يمر مث . هيلع

 . يعفاشلا لوق وهو © .سأب الف © رحبلا يف هب يمرف حاولألا دجوت مل ناف

 يلصو لسغ . ربلا ف هنفد ىلع ردقي ملو © قرغو رحبلا ف تام ناو : ةلأسم

 ملعن الو { ءاملا ىلع وفطي الئل ، ليقث عيش هيلجر يف لعجو 0 رحبلا يف يقلاو هيلع
 . ربلا ىلع ردقي مل اذا ، افالخ رحبلا ف هئاقلا ؟

 & ردق نا هجارخا هيلعف { سانلا نم رحبلا يف قيرغلاب ملع نمو : ةلأسم

 . هب روم آ لسغل ١ نع رحبل أ ف هعوقو يزج الو ‘ هيلع ةالصل او هنيفكتو هلسغو

 © امايق اوءاش ناو 0 ادوعق اوءاش اذا ةنيفسلا يف تيملا ىلع لصيو : ةلأسم

۔ ٥٤



 مل ناو ، ربلا اولصي نا لبق { ريغتي نا اوفاخ نا رحبلا يف فذقي مث ، ةبوتكملا ةلزنمب

 & رحبلا يف هوفذق مه ناو ، لحاسلاب هونفديف 2 ربلا هب اوتأي ىتح هورخأ هريغت اوفاخي
 ىلع ةني ينلا لعف ايك ث هل اوعدو هيلع اولص .0 الهج وأ { انايسن هيلع اولصي ملو
 هللا ناف ةخسن يفو لمعلا ىلع يطعي ام لوقلا ىلع يطعيو ملعي هتلا ناف & يشاجنلا

 اوربك اذا كلذكو ؤ لعفلاو لوقلا ىلع يطعي ام اهيلع يطعيو ، تاينلا ملعي

 ىلع { ةينلا ىلع ةالصلا اوديعي نأ بحاف ث رحبلا ىف هوفذق مث ؤ اثالث وأ نيتريبكت

 اهلايكب الا { ةزانجلا ىلع ةالصلا سيلو ض هيلع ةالصلا نم دبال هنأل ، تيملا مسا

 . اهيلع لصي مل هنأكف الاو { اهمامتو

 يروثلاو يرصبلا نسحلا لاق : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك ۔ نم : ةلأسم

 هب لعفي حابر يبأ نب ءاطع لاقو ، هب فذقي مث © ليبنز يف رحبلا يف تيملا لعب

 مث ، ءيش هيلجر يف طبريو ث هيلع ةالصلاو نفكلاو طونحلا نم ، تيملاب لعفي ام

 { هنفد ىلع اوردق نا يعفاشلا لاقو © لبنح نب دمحأ لاق هبو ، رحبلا يف هب ىمري

 © لحاسلاب ميلا هذبني نأ ىلا ، ءالمحيل ايهنوطبري نيحول نيب لعب نا تببحأ الاو
 توجر رحبلا يف هوقلاو اولعفي مل ناو © هدراويف ، هودبجي نأ نيملسملا ضعب لعلف

 نا هنم بلغالا ، تيملا هيف تام يذلا رحبلا ناك نا : ركي وبأ لاق . مهعسي نأ

 هب لعف الاو ، يعفاشلا لاق ام هب لعف ، نيملسملا لحاوس ىلا هب هجاوما جرخت

 . ءاطع لاق ام

 © رحبلا يف تام اذا تيملا نا انباحصأ لوق يف جرخي ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ةالصلاو هنيفكتو هلسغ نم . اهيلع رودقملا اهلك ننسلا هب نتسا هربق نكمي ملو

 رجح ىلا طبرو ، يناوألا نم 0 هنافكا نم ءيش وأ ، ةعقف يف لعجي مث ث هيلع

 دعب هنكلو أ نسح يدنع وهف ، يعفاشلا نع هاور يذلاو ، رحبلا يف هوحن ءيش وأ
 لحاوس ىلا ميلا هب يضفي نا ةداعلاو فرعلا يف ناك نا 0 هزيهجتو { هنيفكت

 . هللا ءاش نا ىلا هسفنو © مزحلاب هيف ذخاألاف كلذ هبتشا ناو ، نيملسملا

۔ _ ٥0٥





 رشع ثلاثلا بابلا

 ۔ ١۔ نيكرشملا ىتوم يف

 ؟ نفدت زيأ & لماح يهو ، تتام ةينارصن ةأرما هل ملسم لجر نع هتلأسو

 ناف : تلق . اهنطب نم دلولا جرخي مل ام 2 اهب ىلوأ ىراصنلا الا ىرأ ال : لاق

 ىلوأ ىراصنلاو 0 هب ىلوأ هدلاو : لاق ؟ اتيم وأ ناك ايح اهنطب نم دلولا جرخ
 . ملع أ هللاو . مهتبحاصب

 . هنفد ى مهلعف نوكي فيك 0 نيملسم عم تام يمذ نع لئسو : ةلأسم

 نفكي ال هنا ، يعمو © نيملسملا ريهطتك ، لسغي ال ليق هنا ، يعم : لاق ؟ هزاهجو

 يف هل قشي هنا ليقو © هتروع هب رتسي بوثب ىولي نا بحأو ، طنحي الو ، مهنيفكتك
 . هيلع نفديو هيف حرطيو { اقش ضرألا

 ايف هب ينعي (انريغل قشلاو انل دحللا) : لاق هنا ةلي يبنلا نع ىوريو : ةلأسم

 هنا : ليقو . ضرألا يف مهل قشي الو . دوحللا يف الا نوربقي ال نيملسملا نا : ليق

 . نيكرشملل قشلاو & كلذ ىلع ردق اذا هيف حرطي & ضرألا يف قش هل قشي

۔ _ ٥٧





 رشع عب ارل ١ بابل ١

 ۔ ٢۔ نيكرشملا ىتوم يف

 { ةمذلا لهأ نم كرشم هعمو & رفاسم لجر نع هتلأسو 0 يراوحلا يبأ نع

 . ةلبقلا ىلا ههجو لعجت الو { هنفدت لاق ؟ كرشملا تايف

 نكي ملو ، نيملسملا رهظأ نيب تام اذا يمذلا نع رثؤملا ايأ تلأس : ةلأسم

 ةرفح هل رفحي : لاق ؟ هيف يأرلا فيك 5 هنفد يف موقي نم ، دحأ هنيد لهأ نم ةرضحلاب

 . هولسغي الو © هيلع اونفديو 0 اهيف هوحرطيو ث دحل الب

 . هتزانج ىلع ىلصي الف تامو ، اكرشم هدلو وأ 0 هدلاو ناك نمو : ةلأسم

 . سأب الف © هنفديو هتزانج فلخ يضمي نأ دارأ ناو { هربق ىلع مقي الو

 لاقو ، نيملسملا روبق يف كرشملا نفدي الو : لاق هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 ىراصنلا يليو ، ىراصنلا رباقم يف تنفد 0 ملسم تحت ةينارصن تتام اذا عيبرلا

 . اهيلع موقيو 0 اهدلو اهرضحي و { اهنفد

 3 هنفدي هناف ، رفاسم لجر عم © ةمذلا لهأ نم كرشم تام اذاو : ةلأسم

 . . ةلبقلا ىلا ههجو لعبي الو

 مث ، حيصي دلولاو ، اهدلو فصن جرخ دقو 0 ةيدوهي تتام اذاو : ةلأسم

 ناو 5، هيلع ىلصي الو 0 اهيف وه ايك نفدي هنا : دمحم وبا لاق ؟ ملسم هوبأو { تام

 ملام . اهب ىلوأ ىراصنلا الا ىرأ الف . ملسم نم لماح يهو . ةينارصن تتام

 يراصنلاو 5 هب ىلوا هدلاوف اتيم وأ ايح اهنطب نم جرخ ناف ،اهنطب نم دلولا جرخي

_ ٥٩ _



 . ملعأ هللاو © مهتبحاصب ىلوا

 تنفد ، ملسم نم لمح اهنطب يفو تتام اذا { ةيدوهيلاو ةينارصنلاو : ةلأسم

 © تيم مأ وه يحأ ، هتقيقح ملعي ال ، اهنطب يف يذلا لمحلا نأل { اهتلم لهأ عم

 لاقف ، اهيلع ةالصلا يف انوفلاخم فلتخاو 3 هيف خفنت مل مأ حورلا هيف تخفن

 ةالصلاب دصقي : مهضعب لاقو . نيملسملا عم نفدت الو 5 اهيلع ىلصي ال : ضعب

 . ةالص يه اهيلع بجت ملو ١ لمحلا

 تومت { ةينارصنلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نم : ةلأسم

 يف اهنفد هنا ۔ هنع هللا ىضر ۔ باطخلا نب رمع نع انيورف ، ملسم نم دلو اهنطب يفو
 لاقو ، ةيشاح ىف لاق اهدحا نا ريغ & قحساو لوحكم لاق هبو . نيملسملا ةربقم

 تسيل ةربقم ىف نفدت : لبنح نب دمحأ لاق . نيملسملا رباقم ىندا يف رخآلا

 يور ام تبثي ال عقسالا نب ةلئاو نع ثيدحب جتحاو ىراصنلل الو { نيملسملل

 . بابلا اذه يف ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نع

 نفدت اها : رخآلا لوقلا ىنعم انباحصأ لوق يناعم هبشي هنا : ديعس وبأ لاق

 نم هجوب { ةايحلا مكح يف هب موكحم ريغ اهنطب يف ام مكح نأل { اهتلم لهأ رباقم ين

 © قافتالا ىنعم يف هيمذلا مكح همكح ىلع كلذو 0 هربق الو هتاراوم يف ال هوجولا

 انباحصأ لوق يف { هنع هتلا يضر باطخلا نب رمع نع ىوري ام ىنعم هبشي امناو

 { ةثراوملاب ايندلا يف ةايحلاب همكح تبئي ام ىنعمب ، لهتساف ءيش دلولا نم جرخ ول
 نيملسملا رباقم يف نفدي هنا ، اذه يف ليق دقف تتامو 5 هلاحب تام مث ، كلذ فرعو

 اقلعتم ناك ولو © هيلع ىلصيو ، لسغ وه هلسغ نكمأ ناو 0 اهيف تباثلا همكحل
 ىف اوفلتخاو : ركب وبا لاق _ فارشالا باتك ۔ نم.وههيلع ةالصلاب دصقي امناو { اهب

 تام اذا هدلو ملسملا لسغي ال : لوقي سنأ نب كلام ناكف { هنفدو رفاكلا لسغ

 يذ ناسنال رسأب ال. هيراويف عيضي نا الا ز هربق ىف هلخدي الو ، هعيشي الو 0 ارفاك

 لاق ، يأرلا باحصأو . روث وبا لاق هبو ث هنفديو هينعيو ، نيكرشملا نم ةبارق
 نا ، بلاط يبأ نب يلع ثيدح يفو ى عبتت ةنس كرشملا لسغ يف سيل : ركب وبأ

۔ ٦٠ ۔



 . لستغي نأ هرمأو . (هراوف بهذا) : لاق كله دق ملاظلا نا : هل لاق ةي يبنلا

 5 كرشملا يف لسغ ال هنا : انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبا لاق

 يف لسفلا تبث هناو أ سجر هنأل { هتوم دعب ةراهط انعم هل تبثي مل لسغ نا هناف

 زوجي الو ، مهيلع ةالصلاو { ةراهطلا مهل هتنا نم ةمارك ث رارقالا لهأ نم نيملسملا

 ناك اذا : يعفاشلاو نايلس يبأ نب دمحأ ركب وبأ لاق © هنمو . نيكرشملا يف تبثي الو

 يلص . كلذك نكي مل ناو ، هيلع لصي مل { ناكرشم ايهو { هيوبأ نيب لفطلا

 هيوبأ عم اشن اذا : روث وبأ لاق . ىفوكلا نع لوقلا اذه روث وبا ىكحو 7 هيلع

 لاقو 5 هيلع حلاصي مل { مالسالا راتخي نا لبق تام مث & هدحو أشن وأ { اهدحأ وأ

 . هيلع لصي الف لصي مل ناو ، هيلع ىلص قيقرلا بلج نميف : يبعشلا رماع

 جرخيف { نيملسملل قر مهقحلي مل ام ، نيكرشملا دالوأ امأ : ديعس وبا لاق

 ين اوناكو ، نوملسملا مهابس اذا امأو . مهيلع ىلصي ال هنا © قافتالا ىنعمب يدنع

 ةالصلا ىن هنا بسحاف & لفط وهو ، تيم مهنم تايف { اومسقي مل ث ةمينغلا ةلمج

 هيلع قلعتي هنأل { هيلع ةالصلا بجوي مكحلا لب كلذ ةحص يل نيبي الو افالتخا هيلع

 نيملسملا نم دحأل عقوو . اومسق اذا امأو ، نيملسملا ةلمج وأ ى مالسالا مكح

 & هيوبأ مكح همكح قحلي الو { ةراهطلاو ث ةالصلا ىنعم يف هل عبت وهف 0 هنيعب

 مكح هل تبثو قرلا ىلا { رحلا مكح هنع لاز دق هنأل 3 امهالك وأ هيوبأ دحأ هعم ناك

 . مالسالاب كلملا

 هناف { ةمذلا لهأ نم دحأ تام اذا اماو - فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 ، ضرألا يف قش هل قشيو { هل دحلي الو ، هيلع ىلصي الو لسغي الو ، نفكي

 { اهيف ربق ةربقم ةمذلا لهأل ناك ناو ، نيملسملا ةربقم يف نفدي الو { هيف نفديو

 . انفرع اذه بسح ىلع ، نيملسملا ةربقم ريغ يف ضرألا نم بارخ يف ربق الاو

- ٦١ -





 كلذ هبشأ امو هنيفكتو ىثنخلا لسغ ىف

 . ءاسنلا نم مرحم وذف الاو ، هلسغب ىلوا اوناك ثانخ هعم ناك نإ ىثنخلاو

 © جرفلا ىلا نورظني الو ، لاجرلا نم مرحم وذف { ءاسنلا نم مرحم وذ هل دجوي مل ناف

 دقو : هريغ لاق . بايثلا قوف نم ابص ءاملا هيلع بص ءالؤه نم دحأ دجوي مل ناف

 . اهلثم ىثنخ اهعم نوكي نأ الا { ابص ءاملا اهيلع بصي ليق

 نم لفسا هرازا لعجيو { ةفافلو رامخو رازاو صيمقب ىشنخلا نفكوي : ةلأسم

 . صيمقلا تحت نم هرازا لعجيو ث نييدثلا

۔٦٣۔





 طيحم نيد هيلعو ©، هنفك الا لام هل نكي مل ناف 0 لاملا سأر نم تيللا نمفكو

 لاقو . ممه كلذ ليق دقف & انايرع نفديو نفكلا ذخأ هؤامرغ بلطو . هنفكب

 . طسو دحاو بوثب نفكيو © مهل كلذ سيل : هللا دبع وبا
 لجرل هيلعو . مهارد ةرشع كرتو هل نمك الو & تام نميف ليقو : ةلأسم

 . ةصحلاب امهنيب نوكت ةرشعلا نا . مهارد ةرشعب نفك هل ىرتشاف 3 مهارد ةرشع

 نأ هؤامرغ بلطو . هنفكب طيحم نيد هيلعو © هنفك الا هل نكي مل نمو : ةلأسم

 ٠ كلذ ممه سيلف { انايرع نفديو . مهنيب هوعزويو ء نفكلا اوذخاي

 . نفديو نفكيو

 كلذ هركف 0 هنافكا ةلمح ف لاغ نمث هل بوثب نفكي نأ ىصوأ نمو : ةلأسم

 . لاملا سأر نم نفكلا نأل 3 هب نفكي هناف ، مهضعب وأ ث ةثرولا

 ةرشع ريغ هل دجوي ملو تايف { انيد مهارد ةرشع هيلع ناك نمو : ةلأسم

 ام لقأب نفك دجوي الو ، نفكب هيلع قدصتي نم دجوي ملو 0 هل نفك الو { مهارد

 هللا ناف { ادرجم نفديو } هقح نيدلا بحاص ىطعي . نفكلا نم ىلوأ نيدلاف ، كرت

 نع لأسي وهو 0 هنفد نم لأسي الو . ادرجحع نفد مل هلأسي ال _ ىلاعت -

 . سانلا قوقح

 . تاقدصلا نم روشعلا نم الو ، نيملسملا ةاكز نم تيملا نفكي الو : ةلأسم

 ۔ ٦٥



 رخآل هيلعو { مهارد ةرشعب بوث هل يرتشاف { هل نفك الو ىفوت نمو : ةلأسم

 نوكت اهنا : يلع نب ىسوم لاق . هعوضوم مهارد ةرشع كرتو { مهارد ةرشع اذ لبق

 . لاملا سأر نم نوكي نفكلا : بوبحم نبا لاقو {. ةصحلاب اهنيب

 ىطعي الو هب نفكي هناف { نفكلا ريغ هل لام الو نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم
 3 مهرد ةئام ريغ هل سيلو مهرد ةئامب نفك هل ىرتشي نأ ىصوأ ناو : لاق . ءامرغلا

 . ءامرغلل يقابلاو هنفكي ام ردقب هل ىرتشيلف { نيد هيلعو

 ثلثب انفك امهل اورتشاف . ايهماحرا دنع ةأرما وأ لجر تام اذاو : ةلأسم

 اندنع نفكلا رثكاف ، ثراولا ركنا مث ، ثراولا نم ةبيغ يف لقأ وأ رثكأ وأ 3 امهلاومأ

 اذاو ، ةثرولل مرغلا مهيلعف اذه ىلع دازايف ، ليوارسو ةمايعو صيمق 3 باوثأ ةثالث

 كلذك 0 هلك اذه ىلا هب غلابي الو & كلذ يف دصقلا يغبنيف هثراو ريغ دنع تيملا ناك

 . ملعأ هللا : لاقف ؟ نفكلا يف فارسالا دح امف : هل ليق . ماتيا هتثرو يف ناك نا

 . ريرحلاو زقلا بابث يف لاجرلا نفكي نأ زوجي الو
 لوقل لاملا سأر نم نفكلا : دمح وبأ لاق دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 © هيلا كلملا فاضأف (هيبوث يف هونفك) : لاقف . هترضحب تام تيم يل : ةلي يبنلا

 . هلام ثلث نم نفكلا نا ىلا بهذ نم طلغ دقو

 دوعو طونحو نفك هل يرتشاف 3 ةيصوب صوي ملو تام نمو : ةلأسم

 . هئارشل عوطتملاك وه كلذل لعافلا ناف { هلام نم 0 روفاكو

 لضفن هيلا اوعفدف ، تيم نفك ىف هيلا اوعفدي نا سانلا لاس نمو : ةلأسم

 هنا : كلام وبا لاق : هنفك نم تيملا ىلا قبس دقو 3 اهعيج وأ ءيش مهاردلا نم

 ءيش الف { اهوذخاو ث هنم اهولبق ناف { مهيلا اهدريق 0 هيلا اهملس نم ىلا عجري

 تيمل مهلأس ناك نا ، هريغ تيم نفك يف اهلعجي نا مهلاس 5 اهوذخاي مل ناو 0 هيلع

 3 مهدجي ملوأ هنيعب اتيم اهب دصقي ملو ، تيم نفك يف مهلاس ناك ناو { هنيعب
 . تيم نفك يف اهلعجيف

-۔٦٦۔



 نفكي هنا دهشا ، هنفكي نأ دحأ داراف ، نفك تيملل نكي مل اذاو : ةلأسم

 كلذ ىلع دهشي مل ناو © نفكلا ةميق كلاهلا لام نم ذخأيو { هسفن لام نم تيلا

 { ةثرولا يأرب الا & كلاهلا لام نم ذخاي نا هل سيلف { هسفن يأرب & تيملا نفكو

 . ذخأي نأ هل زئاجف هللا نيبو هنيب امأو

 هلكاف ، هتيم لجرلا نفك اذا : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو : ةلأسم

 نفكلا ذخاي ثراولا ناف } عبس هلكأ وأ فرعف ث هنفك نم جرخا وأ © عبسلا

 . عامجاب اثاريم

 نم ءيش هنفك نمث يف هل عمجف © تام لجر يف انموق ضعب نعو : ةلأسم

 لك قح فرعي مل ناف { هبابرأ ىلع هدري : لاق . هنفك نع ءيش لضفف ، سانلا

 نافكا يف لعجي الو : لاق ، اوجرخا ام ردق ىلع صصحلاب مهنيب ناك { دحاو
 هريغ يف كلذ لعجي نأ زوجي الف { هنيعب تيم نفك ىف اوطعا اما مهن ال © ىتوملا

 ناك ناو 0 هب اوفرصت 0 هبابرا ىلع هدر ىلع اوردقي مل ناف & تيملا ةثرو ىطعي الو
 . هللا ءاش نا { زاج هب مهيلع قدصتنف ءارقف تيملا لهأ

 هناف ث هنفك الا هل سيلو { نيد تيملا ىلع ناك اذاو ، نسحلا وبأ : ةلأسم

 3 نفكلا يف فلتو : لاق . نفكلا ةيقب نيدللو ، نفكلا نم لقأ بوثب نفكي
 6 لاملا سأر نم نفكلا نا : لوقن نحنو . ثلثلا وأ . لاملا سأر نم ةجحلاو

 . ثلاثلا نم ةجحلاو

 . ثراولل يهف & تيملا نفك نم ةقرخ تلضف اذاو : ةلأسم

 هل ثراو الو & نيبوث فلخو ، نفكب صوي ملو © كله نمو : ةلأسم

 ، هنفك نم هيلع ءيش الف 0 هبوثب يبنجأ © دحاو كلاهلا نمفكو . يلو الو ۔ رضاح

 . هلام سأر نم تيللا نمكو

 سأر نم نفكلاف & نفكب صوي ملو ث هنيد ءاضق يف ىصوأ نمو : ةلأسم
 . هيلا يصويو 0 كلذب هرمأي نأ الا ، هيف يصولل لخدم الو . هلام
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 © نفك هلام نم جرخا © لام كلاهلل ناكو © ميتي ثراولل ناك اذاو .: ةلأسم

 .نوفغلاب ءايلوا هل نكي مل اذا هنفكو

 ىلا نافكالا نمث دريو . دعي الو . رافغتسالا هتبوت شابنلاو : ةلأسم

 . اهب قدصت مهفرعي مل ناو ، مهفرع نا { اهبابرا

 اهدري نا انباحصاأل دجوي هناف 0 ةبوتلا دارا مث { ابايث لجر شبن اذاو : ةلأسم

 هنأل ، نافكالا ىلا اهدري نا بجي هنا : خيشلا لاقو . ةبوتلا دارا اذإ © ةثرولا ىلا

 . ىلاعت هلل قح

 ةرجاو هريهطت ةرجأو ، هب رهطي ىذلا ءاملاو ، تيملا نفك نا ليقو : ةلأسم

 . هلام نم كلذ لك . هيلع نينفادلاو هل نيرباقلاو هل نيلماحلا ةرجأو ث هربق رفح

 ىلع" اوعاش فيك هنولمحي هل نيلماحلا نأل { هلام نم نوكي الف ريرسلا امأو : ليق

 نا الا } هونمض كلذ اولعف ناف 3 هلام نم نوكي الف ، طونحلاو : ليقو ، ريرس ربغ

 : ليق . شعنلاو ءاملا نم دشأ وهو { هلام نم هنا : طونحلا ىف ليقو 0 اثراو نوكي

 نوكي نا ، نمثلاب الا دجوي مل نا بحتسي سيلف 2 ربقلا ىلع شري يذلا ءاملا اماو

 © مهيلع نايض الف { كلذ اولعف ناف { نيغلاب اوناك اذا ، هتثرو رماب الا ، هلام نم

 © شعنلا اهيلع لعجي نارثالا ءاج دق ةأرملا كلذكو : ليقو . كلذب ءاج دق رثألا نأل

 مهيلع نكي مل كلذ اولعف ناف & كلذ بحتسي مل { اهلام نم الا كلذ نكي مل ناف

 : ليقو © هلام نم نوكي هنا ، تيملا دحل ىلع لعجي يذلا نبللا يف : ليقو . نايض

 ناك اذا ، تيملا لام نم هنوجرخيو { كلذ نولعفي تيملل نيرضاحلا ةعايجلا نا

 . بئاغلا لام نم كلذ مهل زوجيو { ابئاغ وأ 0 اهتي هثراو

 نا زئاجف . باوثأ ةثالث وأ نابوث هيلعو 3 ةالف يف اتيم دجو نمو : ةلأسم

 نكي مل ناو &= صيمق نهيف ناك اذا ، باوثأ ةثالث يف نفكي تيملا نأل { نهيف هنفكي

 ءاملا بصي هناف 5 ةأرما تناك ناو ث ةثروللأدحاوظقحو . نينثاب هنفك ك صيمق

 ىلع لصي مل ناف & لاح لك ىلع اهنفديو ، اهسمي الو ، بايثلا قوف نم ابص اهيلع

 ، هيلع لصي ملو & تيملا كرت نم : ليق دقف . هكرتو ىضمو 0 هنفك الو ، تيلا
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 عجر ناف . هكرتف هريغ هب موقي ال } تيملا كلذ نا 0 هدنع ناك اذا ، رفك هنفدي ملو

 ىف هايا هكرت نم ةبوتلا ريغ هيلع نأ ملعأ الف © هدجي ملف هنفديو © هيلع يلصيل هيلا

 لضفت .{ ابايث وأ مهارد هدنع دجو ناف ، هيلع ءيش الف نفد دق ناك ناو ى لوألا

 يقابلا ظفحيو { هلثم هيف نفكي امي هنفكي هناف هدلب فرعي الو 0 هفرعي ال وهو هنفك نع

 كلذ كرت ناو { ءارقفلا يف هذفنا الاو & مهيلا هعفد ، مهفرع نا تيملا ةثرول

 . هعيض هنأل } ناضلا هيلع ناف 0 هنفد وأ
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 رشع عباسل ١ بابل ١

 نايبصلاو ءاسنلا نيفكت ف

 : ليقو ، نفكلا يف ءاسنلاو لاجرلل ريرحلا هركي : بوبحم نب دمحم لاقو

 . يلع نب ىسوم نع . نايبصلاو ءاسنلل هب ساب ال

 ةسمخب ةأرملا تنفك اذاو { ةفافللا مث & عردلا تحت نم رزوت ةأرملاو : ةلأسم

 مث 5 راخلا مث ‘ عردلا مث . رازإلا مث { اهم ناضي 0 ةقرخب ناذخفلا ففل باولا

 نا الا ى اعيح اهم دش . ةفافلو رازا يبصلل دجو اذاو . ةيبصلا كلذكو . ةفافللا

 تحت نم رزوتو . لجرلا لثم ةأرملا نفكت : ليقو © ةقرخ هيزجتف . اطقس نوكي

 © لجرلل عضوي ايك ، اهردص ىلع رزوتو ©، هلضف دريو © نييدثلا قوف نم عردلا

 . لجرلا هب نفكي ام وحنب نفكت ةأرملاو
 كلذ ىوس امو .0 ةفافلو عردو رازا . باوثا ثالث ف ةأرملا نفكتو : ةلأسم

 . ساب الف هتكرت نإو ، هتعنص نا لضفأ رايخلاو ، ءاشي نم هعنصي ، لضف وهف

 نكلو ، اهرعش دقعي الو .0 ةفافلو عردو رازا يف ح ة أرملا نفكتو : ةل اسم

 . لسري

 مث ، مههوجو ىلع نطقلا عضي 0 ءاوس نفكلا يف لجرلاو ةأرملاو : ةلأسم

 . ةأرملا قرخت الو { ةفافللاب مههوجو ىلع فلي

 ذخؤت الو . كلذب جوزلا ذخأ & نفك اهل سيلو . ةأرملا تتام اذاو : ةلأسم

 ٠ راثآلا ضعب يلو . « ءاسنلا ىلع ن وماوق لاجرلا « : لاعت هللا لوقل ئ هنقكب يه
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 ىلع مزال ريغ اهنفك نا ىلع لدي اذهو . اهتثرو عيمج ىلع اهنفكف 3 لام اهل نكي مل نا

 . ملعأ هللاو © اهلام نم هناو { اهجوز

 . يبصلاو ةأرملل ريرحلاب ساب ال هنا . ىسوم نعو : ةلأسم

 رازاو صيمقو بابلجو رامخ . ب اوثأ ةسمخ ف ه أرملا نفكت لاقو : ةل اسم

 ضعب لاق دقو : لاقو . نكي ال نا الا 0 اذه نم لق أ ف نفكت الو . ةفافلو

 . ملعأ هللاو } ةباصع لاق هنا وجرأ & سداسلاب ءاهقفلا

 ءاهقفلا ضعب و { ةايحلا يف اهراتتسا مكح ىلع 0 ةسمخ بحتسلملاو : ةلأسم

 © ارافن اهل ةقرخلا كلت اولعجف انوفلاحم امأو { اهيذخف ىلع فلت ةقرخ نأ راتخا

 دبالو © اهتايح يف اهسابل وحن ىلع غلبت مل يتلا ةيبصلا نفكو { مامحلا ةقرخ اهومسو
 . كلذ نع لسو 6 ةفافل نم

 © لاجرلاو } ءاسنلل بايثلا نم ضايبلا نافكالا نم بحتسي : لاقو : ةلأسم

 كلذ زئاج سيلو 0 زئاجف . مسيرب الاو ريرحلاب ءاسنلا نفك ناو { بجاوب سيلو
 . تاومألا الو { مهنم ءايحالا لاجرلل

 رازاو ءادرو صيمق ، باوثا ةعبرا ىف ةأرملا نفكت : نسحلا وبأ لاقو : ةلاسم

 . باوثا ةعبرا ىلع داز ناو 0 يزجي دحاو بوثو : لاقو 0 ةفافلو فيفص

 . ساب الف

 لاقو ء سأب الف ، رمخت ملوأ ةأرملا ترمخ نا مهضعب لاقو : ةلاسم

 . كلذ نم باوصلاب ملعأ هللاو رمخت ال : نسحلا وبا لاقو ، رمخت اهنا : دمحم وبا

 ىلا جوحأ يحلا لاقف © نيتطبر هنفكب يتوا نيح : ةفيذح لاقو : ةلأسم

 5 ايهنم ارش وأ ايهنم اريخ ايهب ىرأ ىتح 0 اريسي الا ثبلا ال ينا & تيملا نم ديدجلا

 ةمركم وه امتا ءيش وه امنا ءيش نفكلا نم تيملل سيل : ةيفنحلا نب دمحم لاقو

 . مهنافكا يف نوروازتي مهنا : لوقي نم مهنمو & يحلل

 يف نمك { ةليل وسر نا تبث : ركب وبأ لاق فارشالا باتك نمو : ةلأسم
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 { اجاردا اهيف جردأ ، ةمايع الو صيمق اهيف سيل ، ضيب ةبيط ةيلوحس باوثأ ةثالث
 نفكي ال : ةشئاع تلاقو & باوثأ ةثالث ىف نفك رمع نا ، رمع نبا نع انيور دقو

 سوواط باوثأ ةثالث يف نفكي نأ ىأر نممو . ردق نمل باوثا ةثالث نم لقأ يف لجرلا

 ناكو { يباو قحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو سنأ نب كلامو

 . باوثأ ةسمخ ىف هلهأ نفكي رمع نبا ناكو & نيبوث يف نفكي ةمقلع نب ديوس

 يبنلا هيف نفك ام ىلا نافكالا بحأ : ركب وبا لاق . فئافل ثالثو صيمقو ةمامع

 . نيبوث وأ بوث يف نفك ايف يزبو { ةي

 : انباحصأ لوق يناعم يف هلك اذه يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 يف ةأرملا نفكت نا ىري © ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم رثكأ : ركب وبأ لاق 0 هنمو

 يمفاشلاو يعخنلا ميهارباو نيريس نب دمحمو يبعشلا رماع مهنم ، باوثا ةسمخ

 : لوقن كلذكو © ىأرلا باحصاو روث وباو هيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأو

 نب ءاطع ناكو . اهبايث عيمجب اهطسو ىلع دشي & فيظن بوثو نيتفافلو رامحو عرد

 3 هب فلي عردلا تحت نم بوثو رامخو عرد : باوثا ةثالث يف نفكي 0 حابر يبا

 جردي ث ةفافلو رامخو عرد : ىسوم نب نايلس لاقو ث هيف فلي هقوف بوثو

 . اجاردا اهيف

 لوقلا يناعم ي { انباحصأ لوق يف اذهوحن جرخي هنا } يعم : ديعس وبأ لاق

 بوث يف يبصلا نفكي : لوقي بيسملا نب ديعس ناك : ركب وبأ لاق 5 هنمو . هب

 ناو ، ةقرخ يف : قحساو لبنح نبا لاقو . هيزبي بوث : ىروثلا لاقو ، دحاو

 يف نفكي هنا ، يرصبلا نسحلا نع انيورو 0 ساب الف ، باوثا ةثالث يف هونفك
 يزجيو ، قرخ ثالث يف وأ ، ةنالث يف نفكي : ىأرلا باحصا لاقو { نيبوث

 . هيف نفك ام

 مالسالا لهأ نم يبصلا ىنعم قحلي هنا جرخي ، يعم : ديعس وبأ لاق

 { ةالصلا يف ريبكلاو يبصلا نيب كلذ يف قرف ال هنأل ، مهنمريبكلا ىنعم يف قحلي ام

 : لاق ةلي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق © هنمو . ريهطتلا ىف الو & نفكلا ين الو
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 نسحيلف هاخا مكدحأ يلو اذا) : لاقو . (مكاتوم اهيف اونفكو ضيبلا بايثلا وسبلا)
 هللا ىضر ۔ باطخلا نب رمع 5 نافكالا نيسحت بحتسا هنا هنع انيور نممو . (هنفك

 نب قحسا ركذو ، نيريس نب دمحمو . ىرصبلا نسحلاو لبج نب ذاعمو ۔ هنع

 ةفيذح نع انيورو . مهرد يتئام ةلح ف نفكي نأ ىصوأ دوعسم نبا نا 3 هيوهار

 . ينفكب نولاغتي : لاق هنا

 يف يلاغتلا كرتب رمألا ز انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق
 ىتوملاو ديدجلاب قحا ءايحالا نا) : ةالتتيبنلا نع مهلوق ي ةياورلا يف جرخيو ، نفكلا

 يف نفكي نا ىصوأ هنا هنع ىوري ايف ركب ابا نا بسحاو . (قلخلاب قحاو ىلوا
 ىنعملا اذهو ىون ام ءعيرما لكو { قلخملا بيصقلا نا بسحا { هدنع اناك نيبيصق

 نع ثيدحلا ءاج : ركب وبأ لاق ، هنمو . لوألا رمألا نم يدنع حصا 0 ىتوملا يف

 . (اهروكذ ىلع مرحو يتما ثانأل بهذلاو ريرحلا سبل لحا) : لاق هنا ةلب يبنلا

 دجوي ال ثيح الا { ىتوملا اهيف نفكي نا هركاو { هوركم لاجرلل ريرحلا سبلف

 كلام نب سناو ، كرابملا نب هللا دبعو يرصبلا نسحلا كلذ هرك نمف 0 اهريغ
 نع انيور دقو 5 افالخ مهريغ نع ظفخن الو { ةيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأو

 يدرب يف هنفكيلف دبي مل ناف هنفك نسحيلف مكدحا تام اذا) : لاق هنا بي يبنلا

 نب قحسا لاقو هربح دربو صيمق ىف نفكي نأ لضفملا نب هللادبع ىصوأو (هربح

 يف تيملا نفكي ال : يعازوألا لاقو 0 هربح نيبوث يفف ارسوم ناك نا : ةيوهار
 . بصقلا نم ناك ام الا ، ةغبصملا بايثلا

 لجرلل ةيهاركلل لاق ام ىنعم . انباحصأ لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبأ لاق

 لاجرلل ضايبلا كلذكو ث هريغ دجي ال نا الا { هيف مهنيفكتو ، ريرحلا سبل نم

 ىنعم ريغ ىلع كلذ نا ، يعمو . كلذب نورمؤي تامملاو ايحملا يف : ليق ايف ءاسنلاو

 © نيينامي نيدرب سبلي ناك هنا ةلت يبنلا نع ىوري دق هنال ، بايثلا نم هريغك رجحلا

 نم غوبصملا سابل عنمي ائيش دجأ الو ، هينامي هل تناكو © ةدرب يف نفك : هزمح لاقو
 ىنعلو 7 هب ةنيزلا ىلا دصقلا ىنعم ىلع جرخي نا الا { ءاسنلاو لاجرلل بايثلا

 . سابللا ريغ
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 . فارشالا باتك ريغ نم : ةلأسم

 فالتخاب لام اهل نكي مل اذا 3 ةأرملا نفك ىف ليق هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 مهيلعو هيلع : لاق نم لاقو ث ةثرولا نود اهجوز ىلع كلذ نا : لاق نم لاقف

 وهو 0 مهيلع الو هيلع سيل : لاق نم لاقو { نيغلاب اوناك اذا كلذو ، صصحلاب

 . مكحل ا يف تبثا يدنع

 يف اهسأر لخدي مل تنفكو تتام اذا ةأرملا نا ، دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم
 . ةنسلا فالخ كلذو { اهبيج

 نع يور كلذكو باوثأ ةسمخ يف ةأرملا نفكتو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . باوثا ةسمخ موثلك ما هتنبا نفك يف عفد : ةلي يبنلا

 نم قش اناسنا رمأف ك تيم روهط رضح نمعو ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 : لاق ؟ ساب رمألا ىلع له { رهطلا دنع تيملا جرف ىلع اهحرط ث ةقرخ تيملا نفك
 هيف ىتا نمف ث هريغل لعجي ملو ث انفك لعج كلذ نأل ، زوجي ال امب رمأ هنأل 3 معن

 رفغتسي هنا ، فالتخا هيف رمالا نا الا & نايضلا هيلع تفخ © نفكلا ريغل هلعفب

 . هيلع نايض الو ، هللا

 ٨١ تيملا ىلع بايثلا فيعضت هركيو - دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 { صيمق اهيف سيل باوثا ةثالث يف نفك : ةلت يبنلا نا ةشئاع تور امل 0 اهترثكو

 ضايبلا نفكلا يف هب رومأملاو ، نيبوث يف نفك هنا © اهريغ قيرط نمو 0 ةمايع الو

 بايثلا هذهب مكيلع) : لاق هنا ةلت يبنلا نع يور امل ، ثانالاو روكذلل بايثلا نم

 نمو . (مكبايث ريخ نم اهناف مكاتوم اهب اونقكو مكءايحأ اهوسبلا ضايبلا
 { ةلتق يبنلا لوقل ز ريرحلا وأ { زقلا نم ناك اذا لاجرلل نفكلا زوب الو _ باتكلا ۔

 يتما لاجر ىلع نامرح ناذه) : لاقو { ريرح نم ةقرخو بهذ نم ةعطق ذخا دقو

 . (اهئاسنل ناتللحم

 . هيلا جيتحا نا ريرحلاب ةأرملا نفكت : لاق عماجلا ريغ نمو : ةلأسم
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 صيمقلاب أدبي 5 ةفافلو صيمقو رازا ، باوثأ ةثالثب لجرلا نفكيو : ةلاسم

 باوثا ةسمخب نفك ناف ، نييدثلا قوف نم لاجرلا رزويو 0 ةفافللا مث رازالا مث

 تدهش دقو : لاق . ممعيو : بوبحم نب دمحم لاق . ةمايعو نيتفافلو رازاو صيمق

 ناو ، ملعأ هللا : لاق ؟ هقلح ىلع هدريف ليق { هممعف 0 هنبا نفكي يلع نب رهزأ

 صيمق هل ناك ناو 0 ايهيف فل مث ، هلوط يف اعيمج العج نابوث تيملل ناك

 ىلا دري ىتح ، هرهظ تحت نم جرخا مث { ةودنثلا قوف { ايهدحاب رزوا ، نابوثوأ

 © نميالا ىلا دري مث ، رسيالا هقشب أدبي ، يحلا رزتي ايك رخآ ازرغ زرغيف { هردص

 ىلا جرخي ىتح هرهظ تحت نم هدري نكلو { رسيالا هبنج ىلع يحلا دشي ايك هدشي الو

 قوف لعجي هب رزؤي يذلا رازالاو ، غلب ثيح وأ { هتودنث دنع ازرغ زرغيف { هردص
 ىلع ردقي مل ناف { نيبوث قوف ، باوثا ةثالث يف نفكيو . ةودنثلا قوف صيمقلا

 ىلع سانلا . ةمايعو نيبوث يف ةفيذح نفك : ليقو { هيزجي دحاو بوثف 0 نيبوث
 . هللا ءاش نا زئاج كلذ لكو ، باوثأ ةثالث

 يلي امم لقألاو & سأرلا يلي امم نفكلا نم رثكألا نوكي نا بحتسيو : ةلأسم

 يف لعف امب ءادتقا نيلجرلا ىلي امم ناصقنلا ناك تيملا نع رصق نا نوكتل ، نيلجرلا

 لدف © ليق ايف رخذالاب هالجر تيطغو بوثلاب هسأر يطغ ث هنفك صقن امل 5 ةزمح

 . ملعأ هللاو { ىلوأ سأرلا ةيطغت نا ىلع كلذ

 رازا ، باوثا ةثالث وأ . ءادرو رازا : نيبوث يف نفكي لجرلا ليقو : ةلأسم

 ىلا كلذ بحاو ؟ تارفصعملاب ءاسنلاو لاجرلا نفكي له : تلق . صيمقو ءادرو

 فوصلاو رعشلاب نونفكي نورجاهملا ناك دقو { ةنس هيف تسيلو 0 هنم رسيت ام

 ىلا بجعا ضيبألا بوثلاو { ةنسلا فلاخي ال امم ، رسيت ام رعشلا ىلع لعجيو

 . هاوس ام

 طسب مث ، صيمق يف نفكي هابأ دهش هنا ، سابع نب حاضولا انربخا : ةلأسم

 . رفصعلاب غوبصملا بوثلاب الو { ايهيف فلي { اعيج ةفافللاو رازألا

 . اهدحأب تيملا رزؤن نحن اناف نابوث ناك اذا ؛ يلع نب ىسوم لاقو : ةلأسم
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 لجرللو ٠ ارامخ ةأرملل الو © ةم اع لجرلل ىري عيبرلا نكي ملو ٠ رخالاب هفلنو

 . ةفافلو رازاو عرد ةأرمللو رازاو صيمق

 ىلع اهدحأ ، الوط اعيمج اطسب ءادرو رازا ىف لجرلا نفك اذاو : ةلأسم

 سبلا باوثأ ةئنالث ف نفك ناف . ةفافللا هيلع فلي مث رازالاب فلي مث . رخآلا

 © ةفافللاب فليو نيديلا تحتو { نييدثلا قوف صيمقلا ىلع رزوأ مث صيمقلا

 . كلذ دعب

 لاقو { اهب رمحت ةفافلو رازاو عرد : ةثالث يف ةأرملا نفكت ليقو : ةلأسم

 ذخأت 5} رازالا تحت ةقرخو رامخو : نيملسملا ضعب لاقو بوبحم نب دمحم هللا دبع وبا

 ةأرملل الو ةمايع لجرلل ىري نكي مل هنا ، عيبرلا نعو ، نيتبكرلا ىلا نيكرولا نم
 . رايخلا بجوأ هريغ وأ 7 ارامخ

 نيا نم نفكلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 بيسملا نب ديعس لاق كلذك ث لاملا عيمج نم جرخي : ملعلا لهأ رثكأ لاقف ؟ جرخي

 يرهزلاو . زيزعلا دبع نب رمعو . يرصبلا نسحلاو دهاجمو حابر يبأ نب ءاطعو
 نب دمحأو يعفاشلاو ىروشلا نايفسو . سنا نب كلامو ةداتقو . رانيد نب رمعو

 لوق ايهدحا : ناذاش نالوق هيفو &، لوقن هبو ، نسحلا نباو قحساو لبنح
 عيمج نم نفكلا نا سوواط لوق رخآلاو & ثلثلا نم نفكلا نأ : رمع نب سالخ

 رماع لاقف . جوزلا تاذ ةأرملا ىف اوفلتخاو ، ثلثلا نمف اليلق لاملا ناك ناف 3 لاملا

 ىلع اهنفك : سنا نب كلام لاقو 5 اهلام نم نفكلا : لبنح نب دمحأو يبعشلا

 ناك ناو ، جوزلا ىلع وه & نوشجاملا كلملا دبع لاقو { لام اهل نكي مل اذا اهجوز

 . لام اهل

 نا الا ، هلك لصفلا اذه يف ليق ام يناعم جرخي هنا يدنع : ديعس وبأ لاق

 يف جرخي كلذ ملعا الف لام اهل ناك ولو ، اهجوز ىلع ةأرملا نفك نا : لاق نم لوق

 اهيف ةلوع ال ، قافتالا ىنعم يف توملا دعب اهنع عونمم هنأل { انباحصأ لوق يناعم

 مل اذا امأو 5 ةرشاعملاب الا نوكت ال ةوسكلا نا ، قافتالا ىنعم توبثو 3 ةرشاعم الو
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 ىلع اهنفك نا : انباحصأ لوق يدنع جرخيف 7 اهنفك هيف نوكي لام ةأرملل نكي

 هبشيو ، قافتالا ىنعمب ، ايحملا ىف هيلع ناك كلذ نأل { اهتثرو رئاس نود . اهجوز

 رئاسو جوزلا ىلع اهل نفكلا نا : مهلوق ضعب يف نا بسحاو © مدعلا دنع اذه

 جوزلا ىلع الو © ةثرولا ىلع سيل : لاق نم لاقو . نيغلابلا نم صصحلاب ةثرولا
 رئاسو ، هلام نم تيملا نفك جرخي امنا هنأل { مكحلا يف تبثأ يدنع وهو ، لاح ىلع

 كلذ ناف 5 هنفدو هلسغ نم هل دبال امم ، مرغ هيف سيل ام الا 3 هب ماق نمم عوطت كلذ

 . هيلع اوردق اذا & كلذ مهمزلي هل نيرضاحلل دبال

 نم هيطعي نا مامالل نا ، ريقفل نفك بلاط يف ةدايزلا ۔ نم : ةلاسم

 ناف ، نفكلا يف هيطعت الو & فيعض كنال ، تنأ كل اذه : هل لوقيو . ةقدصلا

 . هبيرق نفك ىف هلعج يطعملا ءاش
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 رشع نم اثلا بابل ١

 / فكلا ف

 نم نفكلا نوكيأ ، هنفكب صوي ملو ، كله لجر نع رثؤملا ابا تلأس
 : لاق نم مهنمف © كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دق : لاق ؟ لاملا سأر نم مأ © ثلثلا

 © ذخان لوألا لوقلابو ، لاملا سأر نم : لاق نم مهنمو ، ثلثلا نم نفكلا

 يف تيملا نفكيأ هتلأسو . هب نفك انفك الا فلخي ملو ، كله الجر نا ول : لاقو
 . ءادرلا يف فلي مث صيمقلا سبلي ث معن : لاق ؟ رازا الب ءادرو صيمق

 باوثأ ةثالث يف نفك : ةلي يبنلا نا ، اهنع هللا يضر ةشئاع نعو : ةلأسم

 يف ةمامعلا يفو ، نيبوث يف نفك هنا © اهريغ نعو { ةمايع الو صيمق اهيف سيل

 قوف نم لجرلا رزؤيو © ارتو نفكلا نوكي نا بحتسيو ، فالتخا نفكلا
 نب ةزمح نأ انل ركذ : رثؤملا وبا لاق . نفكلا ىف اذهو ث اهتحت نم ةأرملاو { صيمقلا

 لضف ام اوشغف 0 دربلا همتي ملف هب نفكف 0 درب يف لتق ۔ هيلع هللا ةمحر _ بلطملا دبع

 . رجشلاب هندب نم

 ، هنفكب ىصوأ الو ، يصو الو ، ىلو هل سيلو { تام بيرغ : ةلأسم

 : تلق . هلام نم كرت امم هنفك زئاج لب ؟ ال مأ اهنم نفكي نأ زوبأ { ابايث فلخو

 . ابايث مهاردلا كلت نم هل يرتشي نأ زوبيأ ، نمك هل سيلو ، مهارد كرت ناف

 . نيملسملا نم هرضح نمل كلذ لعف . زئاج لب ؟ال مأ اهب نفكيو

 نم : لاق هنا ، هنيفكت يف ذخأ اذا تيملا يف ، ديعس يبأ نع تظفحو : ةلأسم
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 : لاق نم لاقو & تيملا نفك ىلع اهب مزحيو & مازح نفكلا نم قرخي نأ زوجي لاق

 .'» طويخب هيلع طبريو عيش نفكلا نم قرخي ال
 بايثلا نم نكمأ ايف تيملا نفكيو رفعج نب عماج ۔ نمو : ةلاسم

 بحتسي ليقو ، ساب الف ، لسغت مل ناو ، ةرهاط تناك ناو ©، اهلسغ بحتسيو

 بحتسي ليقو © هريغ نمو © سبلي ناك امم لجرلا نفكي ناو ، ضايبلا نفكلا نم
 نفكي فوصلا : نامثع نب ناهبن هللا دبع يبأل & تلق . ناتكلاو نطقلاب نفكلا

 هنيمي ىلع هيف فل ابوث ناك ناو { هنمو : يراوحلا وبأ لاق كلذكو 3 معن : لاق ؟ هب

 صيمق ناك ناو & كلذكف نابوث ناك ناو ، بايثلا لوطل هراسي ىلع مث 5 الوأ

 تحت نم رزوتن ةأرملا امأو & صيمقلا ىلع ردصلا وحن رازالا ناك 0 ءادرو رازاو

 قوف ليوارسلا نوكتو ، صيمقلا سبلا ليوارسو صيمق يف نفك اذاو © عردلا

 لخديو 0 ليوارسلا قشتو { ليوارسلا قتفتو ةخسن ردصلا ىلع صيمقلا

 . ةكتلاب دشي دحاو مك يف ايهاتلك نالجرلا

 ةثالث وأ بوث سابع نبا لاق ؟ بايثلا نم هيفكي مك ، تيملا نعو : ةلأسم

 . باوثأ

 ءادرو رازا ةنالث يفو { ءادرو رازا نيبوث يف لجرلا نفكيو : ةلأسم

 يتلا ةقرخلاو } لضف كلذ ىوس امو { ةفافلو عردو رازا ةثالث يف ة رملاو ، صيمقو

 © نييدثلا قوف عردلا تحت نم ةأرملا رازاو ، هعنص ءاش نمو ، لضف اهاذخف دشي

 قوف اضيأ رزوي كلذكو ، ردصلا ىلع صيمقلا قوف تيملا لجرلا لورسي : ليقو
 . عردلا تحت نم رزوتن ةأرملا امأ ، ردصلا وحن صيمقلا

 مث ، رخآلا ىلع ايهادحا لوط طسبي © نيبوث يف لجرلا نفك اذاو : ةلأسم

 ىلع رازالا مث صيمقلا سبلا ةثالث يف نفك ناو ، كلذ قوف ءادرلا مث رازالا يف فلي

 . ءادرلا هيلع فلي مث { نيديلا تحتو { ةرسلا قوف صيمقلا

 مهنم تيملا توميف ث نيملسملا ةاكز هعم نوكت نيملسملا نم لجر : ةلأسم

 هنافكا هب دسي ام بوثلا نم قشي : مهلاسي وهو يلع نب ىسوم لاقو ةخسن يف ةدايز )١(
 نع ا نب رذنملا لاقو ، بوثلا نم ن وقشي انخايشأ ضعب تدهش رهزالا لاقف . طويخب و ٠ ط - . ٥ . ه !..! هد - .٠ . - .:

 مك . طويخب لاق ناهثع نب نايلس



 ناف { ناك ام نفكي نكلو . ال : لاق ؟ نفك اهنم هل ىرتشي لهف & عيش هل سيل

 انغلب ايف ةزمح نفك دقو ث رتسي امو © ةققشملا بايثلاو ءاسكلاب نونفكي اوناك سانلا

 وهو (رخذاب هنم يقب ام ىلع اوعض) : تي هنلا لوسر لاقو ث هلك هطغي ملف © بوثب

 : مهل لاق . نبقلخ ايهسبلي ناك نيرمط يف ۔ هتلا همحر ركب وبا نفكو ث ربخسلا

 . ديدجلاب قحأ ءايحألا ناف { اهيف ينونفك مث ايهولسغإ
 زب دمحم نع ليقو ث ريرحلاب ةأرملا نفكت نا ىري ال بوبحم ناكو : ةلأسم

 . ريرحلاب ةأرملا نفكت نا زاجا هنا : بوبحم

 ضايبلا نم نفكلا هيف زوجي وهف ث ةالصلا هيف زوجت بوث لكو : ةلأسم
 همحر ۔ ىراوحلا يباو نايثع نب ناهبن لوق . فوصلاو ناتكلاو نطقلا نم لاجرلل

 ناك ام عيمجو ، مسيربالا الو ، زقلا الو } ريرحلاب تيملا نفكي الو ۔ هللا

 . ريرحلا نم
 هركو ؟ اهندب و اهنفك ىلع طونحلا رذي له تكله نيملسملا نم ةأرما : ةلأسم

 . هنع ىهنو كلذ

 رصيمقلا ىلع رذف أدباف { ءادرو رازاو صيمق نفكلا ىف ناك ناف : ةلأسم

 هسار ىف رذيو ، روفاك ىلع تردق نا طونحلا وهو ، روفاكلا وأ 0 ةريرذلا نم ائيش

 همف ىلع اهعض مث ، طونلا نم هيف عضو انطق ذخ مث ں صيمقلا هسبلا مث 5 هتيحلو
 ذخأي مث ، هيطبا يف ليقو { هينذاو هينيعو ، هيرخنم يف اطونحو انطقو { هيتفشو

 © هربد ىلا هلخدي مث اطونحو انطق ذخأيو . ةفيظن هدي ىلع اهعضي ةقرخ هنفكي يذلا

 مسانملا ىلع الا لعجي ال ليق دقو ؤ هريغ نمو . اطونحو انطق نيطبالا يف عضيو

 ةأرملاو ، صيمقلا ىلع ردصلا وحن رزي مث رزوي مث 3 هنمو . ربدلاو نينيعلاو

 قوف نم نييدثلا قوف رزوي لجرلا : حبسملا نب دمحم لاق . عردلا تحت رزوت

 نع دجوي كلذكو : لاق { هريغ نمو . نييدثلا تحت رزوت ةأرملاو آ صيمقلا

 ةنطق ذخاي مث } قلحلا ىلع صيمقلا رز دسي الو : حبسملا نب لوقو بوبحم نب دمحم
 ىلع لعجي امنا ليق دقو . هريغ نمو { هلك ههجو ىلع اهعضي مث اهألميف ةعساو

 نيب رثنيو 0 هنمو . انيلا بحأ وهف لعج ناو 0 هلك ههجو ىلع لعجي الو © همسانم
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 3 رخذالاب ليق ايف طنحيف اطونح دجوي مل اذاو ، اطونحو ةريرذ هيلجرو هيدي عباصأ
 قوف ليوارسلا نوكت مث & صيمقلا سبلا ليوارسو صيمق نفكلا يف ناك ناو

 © دحاو مك يف ايهاتلك نالجرلا لخدتو ليوارسلا قتفتو } ردصلا ىلع صيمقلا

 قوف نيديلا عضي 0 ايلوط غلب ثيح ايههعضيف هيدي دمت مث { ةكنتلاب دشي الو

 لاق . ايه ايك اهديو نيديلا ىلع نيمكلا رشني الو هنطب ىلع ادمي الو ، لايشلا

 لاجرلا نم تيملا ذخف ىلا ايلوطب ناديلا دميو ، نايكلا هيلع رشني : حبسملا نب دمحم

 مث ، جرفلا وحن بكرلاو ، زئاج هلكو بكرلا وحن ىلا ناديلا دمت ةأرملاو ، ذخفلا ىلا
 { سأرلا دنع نيترطلا لعجيو هلوط ىلع بوثلا دمي ، ثلاثلا بوثلا ىف هجردت

 ىلع لوطلا نم بوثلا ةرط لعجيو { هيف هيقليو ، نيلجرلا دنع نيترخالا نيترطلاو

 © بوثلا عسو ام عقي كلذك مث 5 هراسي ىلع مث ، هردص ىلع هدري مث 0 الوأ هنيمي

 هب دقعي بوثلا لوط نم ائيش بوثلا نم قشي مث © لايشلا ىلع بوثلا رخا نوكيو
 طبرلا ىخرتو . هربق يف لخد اذا حتفي دقعلا نأل ، لايشلا ىلع دقعلا نوكي { هيلع

 . ههجو نع فشكي الو 35 ههجو نع

 ىلع نايكلا رشني & تنفك اذا ةأرملا ةزانج نع حبسملا نب دمحم تلاسو : ةلأسم

 نيب عضويف ، تيملا عباصأب امهيلع مضيو 9 نيديلا ىلع ارشني : لاق ؟ ال مأ نيديلا
 نيتحارلا ىلع عضوي نا بحتسي هنا الا : لاق . ةريرذو انطق نيلجرلاو نيديلا عباصأ

 . هيف نفك دحاو بوث الا نكي مل ناو ، تيملا عباصأب هيلع مضيو . انطقو ةريرذ

 دنع نيترطلا لعجيف هلوط ىلع بوثلا دمي ، انفصو ايك اضيا هيف لعفي . هيف فلي

 ىلع لعجي ، بوثلا لوط ىلع فليو ث نيلجرلا دنع نيترخآلا نيترطلاو 2 سأرلا
 مل اذاف . نابوث ناك نا كلذكو 3 هراسي ىلع مث & هردص ىلع دري مث 5 الوأ هنيمي

 ةسمخ وأ ةثالث ناك فئافل هلك نفكلا لعجو 0 تيملا رزوي مل صيمق نفكلا يف نكي

 دقو : لاق هريغ نمو ، هريغ نكي مل اذا ، يزبي بوثو ، نايزجي نابوثو ، ةعبس وأ

 ةثالث تيملا هيف نفكي ام رثكأو ، صيمق نكي مل وأ ٥ صيمق كلانه ناك 0 رزوي ليق

 . ةأرملل رامحو لجرلل ةمايع : لاق نم لاقو . ةفافلو صيمقو رازا : باوثا
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 زاج كلذ لعف ناو © لجرلا ممعي الو ى ةأرملا رمخت نا زوجي ال : لاق نم لاقو

 نفك نوكي الو ، باوثا ةعبرا كلذف . زاج كلذ نم لعف اماو { هتلا ءاش نا ، كلذ

 . ارضاح اغلاب هثراو ناك اذا { كلذ دارا نا هثراو يأرب الا { كلذ نم رثكأب تيللا

 رمحت ةأرملا نا ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم هتلا دبع يبأ نع 3 هريغ نمو

 . ممعي لجرلاو

 بوثلا نم قشو ث اجاردا اهيف جرديو لوطلاب اهلك بايثلا طسبتف 0 هنمو
 لخدا اذا حتفت دقعلا نأل © لايشلا ىلع ةدقعلا نوكت هيلع هب دقعي ائيش نهنم رخالا

 3 ةريرس ىلع تيملا عضوي مث ، ههجو نع فشكي الو & ههجو نع ىخريو هربق يئ

 تيلا هب ربغي مث ، رمج ىلع عضويو & يربم ادوع ذخؤي مث { ةلبقلا ريرسلاب لبقتسيو
 كراب ، تارم ثالث غلبي ىتح هريدي مث ، سأرلا دنع نم أدبي ، ريرسلا لوح هب رادي
 . توملا ين انل هللا

 كلذ بحا : لاق ؟ رفصعملا بوثلا ىف لجرلاو ةأرملا نفكت له لئسو : ةلأسم

 فوصلاب نونفكي نورجاهملا ناك دقو & عبتت ةنس هيف سيلو ث هنم رسيت ام ىلا

 ىلا بجعأ ضيبألا بوثلاو © ةنسلا فلاخي ال امم رسيت امب اوذخف 0 رعشلاو

 . هاوس ام

 لسغ نم تغرف اذاو هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 هتطسبو رازالا ضرع ىلع هتلعجف " هنافكا ىف هتجردأو 0 ءاملا نم هندب تففج تيللا

 © لايشلا رخنملا مث ، نيميلا رخنملا مث 3 مفلاب تأدبف هطنح مث 5 ةفافللا لوط ىلع

 تلعج مث © لايشلا نذالاب مث ، نيميلا نذالاب مث ©، لايشلا نيعلاب مث { نيعلاب مث
 © تيملا دسج يلي امم طونحلا لعبي كلذ عيمج يفو & هعيمج يطغت ةكفن ههجو ىلع

 © طابألا يفطونحلا تلعج ناو { اعيمج نيجرفلا اهب يشغت & طونحلا اهيف ةكفن لعجيو

 . هللا ءاش نا كل تفصو ام ىزجأ كلذ لعفت مل ناو زئاجف . نيمدقلاو نيفكلاو
 مث ، هيوقح ىلع رازالا فلت اموحنك 0 هيمدق ىلا هسأر نم تيملا نم ةفافللا فلت مث

 هرتستو © ريرسلا قوف هلعجت مث ، تيملا دسج اهب طغضي ال قفرب مئازحب ةفافللا مرخت
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 كلذ رودت & تارم ثالث دوعلا حيرب هرمبتو بيط نم نكمأ ام هيلع حرطتو بايثلاب

 ةدحاو ةرمو ننكلا لخاد نم نيترمف تارم ثالث ريرسلا تحت نم ريرسلا ننك لوح

 . راقولاو ةنيكسلا كيلعو 0 هربق ىلا هلمحت مث ، ننكلا جراخ نم

 . ةفافلو عردو رازا باوثأ ةثالث يف لاق ةأرملا نفكت مك يف تلأسو : ةلأسم

 لك سيلو 0 كلذ ملعن ال : لاق ؟ باوثأ ةسمخ يف نفكت : نولوقي اسان ناف : تلق

 رازا ةثالث وأ نيبوث ىف : لاق ؟ لجرلاف : تلق . باوثأ ةسمخ ىلع ردقي

 . ةفافلو صيمقو

 اذا : لاقو ، يدثلا نم لفسأ ةأرملاو يدثلا قوف نم لجرلا رزوي لاق : ةلأسم

 نمو & صيمقلا قوف نم لجرلا رزوي : لاقو ث ةفافل هنم جرخا هعس بوث يف ناك
 . صيمقلا تحت نم ةأرملا رزوت . معن : لاق © هريغ

 نب رباج نا كلاام نب بعك نب نمحرلا دبع دنع باهش نبا ينثدح : ةلأسم

 © دحاو بوث يف دحا ىلتق نم لجرلا نيب عمجي ناك ةي هللا لوسر نا هربخا هللا دبع

 انا لاقو & دحللا يف همدق ايهدحأ ىلا هل ريشأ اذاف 5 نارقلل اذخأرثكأ مهيأ لوقي مث

 . اولسغي ملو ، مهيلع لصي ملو { مهئامدب مهنفدي 5 ةميقلا موي ءالؤه ىلع دهشا

 رزوت نفكت ةأرملا نا : بوبحم نب دمحم هللا دبع وبا لاقو { هريغ نمو : ةلأسم

 ةفافللاو رمختو ث رازالا قوف نم عردلا نوكيو . نييدثلا تحت نم رازالا نوكيو

 رازالا تحت نم اهب رزوي ةقرخ نوكت : لاق نم لاقو ز اهيلع فليو كلذ قوف نم

 مث ، صيمقلا يف لخدا صيمق هل ناك ناف لجرلا اماو { ءادرلا نم رايخلا اهئزبو

 © ةفافل ف جاردالاو © ةماع تناك نا ممعيو 6 نييدثلا قوف نم صيمقلا قوف رزو

 هب عيزتجا دحاو بوث الا نكي مل ناو ى ةفافلو رازاب رزأ ةفافلو رازالا نكي مل ناو

 . هللا ءاش نا

 هصيمق هيلعو & لسغ :يبنلا نا ليق دقو نسحلا يبا عماج۔نمو : ةلأسم

 ضايبلا) : لاق هنا هنع يور دقو & كلذ رغ ليقو © ضايب باوثا ةئالث ف نمكو
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 ةلح يف خي يبنلا نفك ليقو . (مكتاومأ هب اونفكو مكئايحا هوسبلاف مكسابل ريخ

 . باوثأ ةثالث يف ةتيم مدا نفك ليقو ، ضيب باوثا ةثالث { ةينامي

 نا دعب كلذ زاجاف ؟ هب نفكي له ، غوبصملا بوثلا نع هتلأسو : ةلأسم

 اودجو ولو : تلق . ريرحلا الا ، نفكلا هب زاج ةالصلا هب تزاج ام لاقو . لسغي

 . كلذ زاجاف © غوبصملاب نفكي ضايبلا

 . ةفافلو۔ ةخسن ۔ يفو ، رامخو رازاو صيمق يف ىثنخلا نفكيو : ةلأسم

 اثانخ هدنع ناك ناف صيمقلا تحت نم هرازا لعجي و ، نييدثلا نم لفسا هرازا لعجيو

 دجوي مل ناف ، جرفلا ىلا نورظني الو ، لاجرلا نم مرحم وذف الاو © هلسغب ىلوأ نك

 اهيلع بصي دقو { هريغ نمو ، بايثلا قوف نم ابص ءاملا هيلع بص ءالؤه نم دحأ
 . اهلثم ىثنخ اهعم نوكي نا الا ، ابص ءاملا

 هيلع الجر رحبلا تالاو ةارع اوجرخف 3 رحبلا يف اورسك موق نعو : ةلأسم

 قحا وهو ، كلذ مهل ىرأ اميف ؟ انايرع هوربقيو هبوث اوذخايفأ تيم لجرلاو بوث
 هوعطق 3 هنفك نع لضف بوثلا ف ناك ناف ©، هبوثب هيلع يزجيو 0 هب نفكي نا هبوثب

 . هتثرو ل أ هنم هوعطق ام نمث اودأو © هب اورتتساو

 نع هللا دبع ابا تلأسو . يراوحلا يبا ىلاو يلع يبا ىلع ضورعم : ةلأسم

 نم وأ ، صيمقلا تحت نم ليوارسلا نوكت . ليوارسو صيمق يف نفك اذا تيللا

 . نيمكلا دحأ يف امهاتلك نالجرلا لخدي رازالا لثم & هقوف نم نوكي : لاق ؟ هقوف

 . ةكتلا دشت الو } ردصلا ىلع نوكت ىتح لخدي وأ ، نيلجرلا نيب نم عطقي وأ

 يف ءاسنلاو لاجرلل ريرحلا هركي : ليقو ۔ ناطحق يبا باتك ۔ نم : ةلأسم

 نزظطقل ا تيملل روجم امناو . زقل او زخل ١ نزم ع يش ف تيللا نفكي الو . نزفكل ١

 . فوصلاو ناتكلاو

 يتلا هبايث ريغ { هيف هففبجت ابوث هتسبلا تيملا لسغ نم تغرف اذاف : ةلأسم

 صيمقو بوثب هرزوتف 5 هنافكا يف هتجرداو طونحلا هتسبلا فج اذاف 0 اهيف نفكي
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 . هسأر ىلع فلي بوثب ىزتجا نكي مل ناف . ةفافلو رازاف نكي مل ناو { ةفافلو

 امناو © نيلت الو نضفغت نا زوجي الف { ةسباي تيملا لصافم تناك ناو : ةلأسم

 ةيد نم نايض هلعف نم ىلع ثدح هيف ثدحي الو نافكالاب دشتو 0 هندب ىلا مضت

 ثيح نم نوكي نأ الا ، ادماع لعف هنال ¡ كلذك ةيدلا هرسك نم ىلعو . تيللا

 . ةيدلا همزلت دمعلا ىلعو .0 ةيد الف } أطخ رسكنا هبلقي

 اوسبلا) : لاق هنا ةلت يبنلا نع ءاهقفلا ىلا بحا نفكلا ىف ضايبلاو : ةلأسم

 نسحي نا عاطتسا نم) مالسلا هيلع لاقو . (مكاتوم اهب اونفكو بيطا اهناف ضايبلا

 . (لعفيلف هيخا نفك

 مهناف هنفك نسحيلف هاخا مكدحا نفك اذا) : ةي يبنلا نعو : ةلأسم

 . (نوروازتي

 . زئاج كلذف © مازحلل ةقرخف تيم هب نفكي ابوث ىطعا نمو : ةلاسم

 هنا تفرعو طيخب دشيو 7 ائيش بوثلا نم قرخي الف 5 اتيم نفك نمو : ةلأسم
 . قرخ نا نمضي ال

 © قرخي ال : لاق هنا } نافكالا يف خيشلا نع تفرع يذلاو : لاق : ةلأسم

 بايثلا نمضي ال اذه ىلعف & ثعبلل يه اهيف عقي ال : لاقو 0 انايض مزلا هرأ ملو

 يف ريغلا ىلع نايض الو © لعفلا دنع هنم عنمي ال كلذف طونجلا امأف ، اهقزخ نم

 . دمعتي مل اذا {، كلذ

 . ثراولل يهف ، تيم نفك نم ةقرخ تلضف اذاو : ةلأسم

 رمحت ةأرملا نا آ بوبحم نب دمحم هآلا دبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 . ممعي لجرلاو

 فقسلا نم رطق هنافكا ىلع عقوف { هنافكا يف هجرداف اتيم لسغ نمو : ةلأسم

 اسجن نفكلا ناك نا هناف } رطقلا عضوم صقو ، ضارقمم ىعدف 0 هتحت وه يذلا
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 مزليو : لاق 3 اهب انعمس ام ةعدب هذهف ضارقملاب اماف 0 ءاملاب ةساجنلا عضوم لسغ

 . ثراولل بوثلا نم دسفأ ام لجرلا

 يتلا هبايث يف ثعبي تيملا نا : لاق هنا هتني يبنلا نع يورو : ةلأسم

 . اهيف تومي

 بيطأ اهناف ضايبلا اوسبلا) : لاق هنا ت يبنلا نع سابع نبا نع : ةلأسم

 . ةمألا عامجاب كلذ زاج ضايبلا ريغ يف تيملا نفك ناو (مكاتوم اهب اونفكو

 . اهيف يلصي ناك نيذللا هيبوث يف لجرلا نفكي نا بحتسيو : ةلأسم

 ٠ ملعأ ةناف ، اهيف يلصي اناك نيذللا هيبوث يف نفك هنا ةلت يبنلا نع يور كلذكو

 مهل لاقو 3 نيتقلخ اهسبلي ناك نيترصم يف هنع هللا يضر ركب وبأ نمك : لاقيو

 . ديدجلاب قحا ءايحالا اف ، امهيف ينونفك مث اهولسغا

 سيلو ، لاح لك ىلع تيملا نفك لسغي نا ءاهقفلا ضعب بحتساو : ةلأسم

 يحلل هل اعتسا زئاجف ئ ءاملاو بايثلا نم ةراهطلا مكح هل تبث الكو ] بجاوب كلذ

 . ملعأ هللاو { تيلاو

 : لاقن هترضحب تام تيم ف ةت يبنلا لوقل لاملا سأر نم نفكلاو : ةلأسم

 . هلام ثلث نم نفكلا نا ىلا بهذ نم طلغ دقو { هيلا كلملا فاضاأف (هبوثب هونفك)

 يف تيملا نفكي الو ، نفكلا ىف ريرحلا ءاسنلاو لاجرلل هركي ليقو : ةلاسم

 . فوصلاو ناتكلاو نطقلا تيملل زوجحم اماو ئ زقلاو زخلا نم ءيش

 ليقو ، فوص نم ءاسك يف ةزمح نفك ةي هللا لوسر نا ميهاربا نع : ةلأسم
 . فوصلا نافكالا يف بحتسي ناك ايلع نا

 اهريغ دجم ملو ١٨ فوص بايث الا ةوسكل ا نم كرتي ملو . كله نمو : ةلأسم

 ناتكلاو نطقلا ىف الا تيملا نفكي ال : لاق هنا ءاهقفلا ضعب نعو . اهب نفك
 كلذف ، غوبصم ريغ وأ اغوبصم ريرحلا يف تنفك ناف . ةأرملا امأو ك فوصلاو
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 . انيلا بحأ وهف 0 غوبصملا لسغ ناو ، زئاج

 © كلذ ىلع ةثرولا داز ناف & باوثأ ةثالث يف نفكي لجرلاو : ةلاسم

 . كلذ لعف نم ىلع نايضلاف ماتيأ مهيف ناك ناف { سأب الف

 ء وش الف } اطلغ كلذ لعف نمف ث ريرحلا يف نفكي ال لجرلاو : ةلاسم

 . هيلع

 لضفف انفك هل اوبلط اموق ناو ، نفك هل نكي ملو ك كله لجر نعو : ةلأسم

 فيك وأ هدالوأ هنوطعيا ، لضفلا كلذب نوعنصي فيكف " هنفك ىلع ءيش مهيديأ ين

 ناف ، لضفلاب اوربخي و & نفكلا يف اوطعأ نيذلا موقلا اونذاتسي : لاق ؟ هب نوعنصي

 . هل ناك رخا لجر نفك يف هولعج ناو ، كلذ مهل ناك هدالوأل هولعج

 لضفن انفك هل اوبلط اموق ناو ، نفك هل نكي ملو ، كله لجر نعو : ةلأسم

 فيك وأ هدالوأ هنوطعيا & لضفلا كلذب نوعنصي فيكف { هنفك ىلع ءيش مهيديأ ف

 ناف ، لضفلاب اوربخيو & نفكلا يف اوطعأ نيذلا موقلا اونذاتسي : لاق ؟ هب نوعنصي |

 . هل ناك رخآ لجر نفك يف هولعج ناو { كلذ مهل ناك هدالوأل هولعج

 ثلثب انفك مهل نورتشيف ، مهماحرا دنع نوتومي ةأرما وأ لجر نعو : ةلأسم

 مهمزلي له ، ثراولا كلذركني مث ، ثراولا نم ةبيغ يف ، لقأ وأ رثكأ وأ ى مهلاومأ

 نفكلا رثكأف & تفصو ام ىلعف ؟ نفكلا يف فارسالا دح امو 0 اوفرسا نا ؤ كلذ

 مرغلا مهيلعف اذه ىلع داز امف ، ليوارسو ةمايعو صيمق . باوثا ةثالث اندنع

 دصقلا يغبنيف ، هثراو ريغ دنع تيملا ناك اذاو { ملعأ هللاف فارسالا امأو 5 ةثرولل

 © هريغ نمو 7 ماتيا هتثرو يف ناك نا كلذكو . هلك اذه ىلا هب غلابي الو ، كلذ ف
 اهيف ةماعلاو 0 ةفافلو صيمقو ليوارس وأ ةفافلو صيمقو رازا دارا هنا انعم يذلاف

 صيمقلاو © ليوارسلاو ةفافللاو صيمقلاو رازالا يف فالتخا الو . فالتخا
 . كلذ نكمأ اذا ©} ةفافللاو

 ةأرما نعو ۔ هللا هظفح _ دمحأ نب نسحلا يلع يبا باوج نمو : ةلاسم
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 نم ىلا بايثلا هذه نم ملسي نأ لجرلا اذه زوبأ & لجر دنع ابايث تفلخو © تتام
 ىلعف ؟ ثراو اهل نكي مل وأ ثراو ةأرملا هذهل ناك ش ال مأ اهب اهنفكيل 0 اهنفكي

 ناو { هيأرب الا { كلذ ملسي مل ، غلاب رضاح ثراو ةأرملا هذهل ناك ناف { كتفص

 يفكي ام بايثلا نم اهيلع ناك ناف © ةبيرغ تناكو ، رضاح ثراو اهل نكي مل

 اهرتست بايث اهيلع نكي مل ناو { ائيش هتناما نم ملسي نا هل نكي مل ث اهنفكل

 كلذ نوكيو . اهنفك يف فرسي الو © نفكلل اهيفكي ام لقأب اهبايث نم اهنفك نفكلل
 . ملعأ هللاو ، هعم نيرضاحلا يأرو هيأرب

- ٨٩ _





 طونحلا ين

 هيفو { هينيع ىلعو ، هيرخنم يف كلذ نم لخديو 0 ةريرذو نطقب تيملا طنحيو

 نيلجرلاو نيديلا عباصأ نيب عضويف : تلق . هيطبإو هيتفش نيبو 0 هربدو هينذاو
 . ةري رذو ةحارل أ ف عضي ن ا بحتسي نكلو . ال : ل اق ؟ ةري رذو انطق

 زئاج كلذ لكو ، نيرخنملا مث مفلاب هنإف دبي ياب طونجلا نعو : ةلأسم
 هجولا مث ، نينذألا مث نينيعلا مث ، نيرخنملا مث مفلاب ليق دقو : لاق . هللا ءاش نإ

 . ربدلا مث ، نيطبالا مث

 هركف ؟ اهندب و اهنفك ىلع طونحلا رذي له & تكله نيملسملا نم ةأرمإ : ةلأسم
 . هنع ىهنو كلذ

 ائيش صيمقلا ىلع رذف أدباف 5، ءادرو ارازإو اصيمق نفكلا ناك نإو : ةلأسم

 هسأر يف رذيو ، روفاكلا ىلع تردق نإ طونحلا وهو . روفاكلا وأ 5 ةريرذلا نم

 همف ىلع اهعض مث ، طونحلا نم هيف عضف انطق ذخ مث © صيمقلا هسبلا مث 5 هتيحلو

 ذخاي مث ، هيطبا يف ليق دقو 0 هينذاو هينيعو هيرخنم يف اطونحو انطقو . هيتفشو

 3 هربد ىلإ هلخدي مث { اطونحو انطق ذخأيو ث ةفيظن هدي ىلع ةقرخ هنفكي يذلا

 ىلع الإ هنم لعجي ال : ليق دقو ؛ هريغ نمو ث اطونحو انطق نيطبالا يف عضيو
 ههجو ىلع اهعضي مث اهالمتف & ةعساو ةنطق ذخأي مث © ربدلاو نينيعلاو مسانملا

 . هلك ههجو ىلع لعجي الو ، همسانم ىلع لعجي امتإ : ليق دقو ؛ هريغ نمو . هلك
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 اذإو ، اطونحو ةريرذ هيلجرو هيدي عباصأ نيب رثنيو 0 انيلإ بحأ وهف ، لعج نإو

 . رخذألاب ليق ايف طنحيف . اطونح دجوي مل

 . ال : لاق . ةريرذو انطق نيلجرلاو نيديلا عباصأ نيب عضوي مث : ةلأسم

 . تيملا عباصأب هيلع مضيو . انطقو ةريرذ نيتحارلا ىلع عضوي نأ بحتسي هنا الإ

 تففج تيملا لسغ نم تغرف اذإو ؛ حور نب دمحم هللادبع يبأ نع : ةلأسم

 لوط ىلع هتطسبو رازالا ضرا ىلع هتلعجف . هنافكأ ىف هتجردأو . ءاملا نم هندب

 نيعلاب مث لايشلا رخنملا مث © نيميلا رخنملا مث ، مفلاب تأدبف ، هطنح مث 5 ةفافللا
 ىلع تلعج مث ، لايشلا نذالاب مث ، نيميلا نذألاب مث ، لايشلا نيعلاب مث { نيميلا

 يلي اممطونحلا لعب كفنلا كلذ عيمج يفو { هعيج يطغت { طونحلا اهيف ةكفن ههجو

 طونحلا تلعج نإو 5 اعيمج نيجرفلا اهب يشغي طونجلا اهيف ةكفن لعجيو ، تيملا دسج
 كل انفصو ام ىزجأ كلذ لعفت مل نإو .0 زئاجف 0 نيمدقلاو نيفكلاو طابالا يف

 رازالا فلت ام وحنك 0 هيمدق ىلإ هسأر نم تيملا ىلع ةفافللا فلت مث © هللا ءاش نإ

 هلعجت مث ؤ تيلا دسج اهب طغضي ال قفرب مئازحب 2 ةفافللا مزحت مث { هيوقح لع
 . ريرسلا ىلع

 . اهيلع ةريرذو نطق ههجو ىلع لعج { ةريرذلاو نطقلاب يشح اذإو : ةلأسم

 طونح يف لعج دقو ، كسملاب بيطي رمع نبا ناك : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 ىصوأ هنأ بلاط يبأ نب يلع نع انيورو & كسم وأ كسم نم ةرص كلام نب سنأ
 بيطي نأ ىأر نممو 0 ةي يبنلا طونح لضف وه : لاقو { اكسم هطونح يف لعجي نأ
 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنأ نب كلامو نيريس نب دمحم كسملاب تيللا

 نسحلا نع انيور دقو 0 لوقن كلذكو : ركب وبأ لاقو ، هيوهار نب قاحساو

 بايث رامجإ بحتسيو & كلذ اوهرك مهنا ، دهاجمو حابر يبأ نب ءاطعو يرصبلا

 يف نلعجاو» : ةت يبنلا لوقل ، روفاكلا تيملا طونح يف لمعتسا ام بحأو ، تيللا

 3 لمح اذإ هعم لمحتو { رانب تيملا عبتي نأ هركيو «روفاك نم ائيش وأ اروفاك رخآلا

 ةريره وبأو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع كلذ نع ىجن هنا هنع انيور نممو

۔ ٩٢ ۔



 يضر نينمؤملا مأ ةشئاعو ي ردخ ١ ليعس وب و . راسي نب لقعمو لقعم نب هللا دبعو

 . سنأ نب كلامو اهنع هتا

 يناعم ٢ © هلك لصفلا اذه ف لاق ام يناعم جرحي هنأ يدنع : ديعس وبأ لاق

 تبث اذإو . صوصنم وه ام هنمو . مهلوق ف يدنع نسحم ام هنم . انباحص أ لوق

 6 روفاكلا مدع دنع ليق ايف بيطلا رئاس كلذكو ح هلثم كسلملاف . روفاكلا ىنعم

 . هنفك يو ٥۔ كلذ نكمأ نإ تيملا روهط ف لخدي نأ بحتسيو

 هب عبتيو ٠ تيملل بيطل ١ بحتسي يو - دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . دوجسلا عضاوم

 ف هل حلصي امو ‘ دوعل او ربنعل او روف اكل او كسملاب تيل ١ طنح و : ةل اسم

 . نارفعزلا هسم الو ] تاملا ف . ةايحلا

 امنإو ©{©&=خ ثدحلا ةفاح هربدو هناذاو هيرخنمو تيللا مف ف لعجي ىذلاو : ةلأسم

 هلا ءاش نإ زئاج كلذ لكو ، نيرخنملا مث مفلاب أدبيو ، طونجلاو بايثلا نخدت

 اذإ هنأل ؛ ءيش هنم جرخي ال ىتح ، تيلا مسانم هب ركسي طونحلاو نطقلاو 5 ىلاعت
 77 هطونح ف لعجي نأ ىصوأ ايلع نأ يورو . ةقلطنم همسانم تناك تام

 . ةي يبنلا طونح لضف وه لاقو

 : لاق ؟ دوجسل ا عض اوم ف لعجت أ ةري رذل ١ ف ىسوم نعو : ةلأسم

 . كلذ فرعن ال

 نانيعلاو نانذالا : طونحلاو نطقلاب عضاوم ةسمخ تيملا نم ىشخيو : ةلأسم

 . الف كلذ ريغ امأو . لبقلاو ريدلاو مفلاو نارخنملاو

 همفو هينيع ىلعو { هيرخنم ىف كلذ لخدت ةريرذو نطقب طنحي تيملاو : ةلأسم

 . هدوجس عضوم خمضيو ، بيطلا نم ءاش ام هتيحلو هسأر بيطيو 0 هربدو هينذاو

 هيرخنمو هينذا ىشحيو . روفاكو ةريرذب هيمدقو هيتبكرو هيطباو هيفكو هلصافمو

 ةريرذلاو ، نطقلاب ههجو ىطغيو . اقيقر اوشح همف ىشحيو ةريرذلاو نطقلاب

۔_٩٣۔



 { رازالا قوف سيلو رازالا نيبو هنيبو صيمقلا نيبو هنيب دسجلاو سأرلا بيطيو

 . ةريرذلاو بيطلا نم ءيش ةفافللا قوف الو

 © هيلجرو هيدي عباصأ نيبو نطقلا تيملا هجو ىلع عضي : ليقو : ةلاسم
 . هيطبإ تحت عضي الو

 ىلع لعج نإو ٠ هينذاو هيرخنمو هيفو ٠ هلبقو هربد ف نطقلا لعجيو : ةلأسم

 هدسج نم عضوم يف لعجي نأ هيلع سيلو ، ساب الف لعجي مل نإو ث زئاجف هينيع

 . عضاوملا هذه ريغ

 صخرف ، تيملا طونح يف كسملا لايعتسا ى ملعلا لهأ فلتخا : ةلأسم

 . ةعامج هيف

 نينيعلاو نيرخنملاو مفلا نم همسانم يف لعجي نطقلاو طونحلاو : ةلأسم

 ملو ‘ طنحي مل نإف ، هل ىنعم ال يش لعجي الف ، كلذ ريغ امأو ئ جرفل او نينذالاو

 ين اهب رومأملا ةنسلا اوكرت نكلو { هرهطل اناصقن كلذ نوكي الف ، نطقلا هيف لعجي

 . تيملا طينحت

 هنم لضفو ٠ بيطي ملف 6 تيللا هب بيطيل ١ دوع لجر يطع أ ١ ذإو : ةلأسم

 هب بيطو ث هيلإ هدري مل ىتوملا هب بيطيل يطعأ نإو . هيلإ هملس نم ىلإ هدريلف
 . نيرخا ىتوم

 . ةريرذب نطقلا هرخانم ىف تلعج تيملا لسغ نم تغرف اذإف : ةلاسم

 هركف ؟ اهندب و اهنفك ىلع طونحلا رذت له & تكله نيملسملا نم ةأرمإ : ةلأسم

 . هنع ىهنو 0 كلذ

 نرم لاق ؟ اهدحو مسانملا ف طونجلا عضي تيللا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 . نيلجرلاو نيديلاو بوقثلاو مسانملا : لاق نم لاقو ٠ بوقثلاو مسانملا : لاق

۔ ٩٤ -



 ن و رشعل بابل

 ‘ زئانجلا فلخ مالكلاو . ري رسلاو ‘ هعييشتو ‘ تيللا لمح ف

 ۔ ١۔ كلذ هبشأ امو . ءابتحالاو كحضلاو

 مامت نيملسملا ىلعو 0 هنيعب تيملا حتفلاب ةزانحلاو ، ريرسلا رسكلاب ةزانجلا

 . اهيف تمصلاو اهنافكاب ذخألاو ةزانجلا

 3 اوءاش نإ مهتتيه ىلع نوسلجي مهنإف ، دوعق موقب ةزانحجلا ترم اذإو : ةلأسم

 . لضفأ وهف ةزانجلا اوعبتا نإو

 نأ الإ ؛ لاجرلا قانعأ ىلع لمحي هنإف . ةديعب هنع ةربقملاو تام نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو { ةباد ىلع لمح © هلمح نع اوفعض نإف اوفعضي

 نم طاريق هلف اهيلع ىلصف ةزانج ىلع ىشم نم : لاق سابع نبا : ةلأسم

 . دحأ لبج لثم طاريقلاو ، ناطاريق هلف & نفدت ىتح اهيلع ماقأ نإو 3 رجألا

 ؛ةزانجلاب اوعرسأ» : لاق ةلي يبنلا نأ يورف ث اهب ريسلا يف فلتو : ةلاسم

 يشم ةيجس عارسا ةزانجلاب عرسيو { يعفاشلاو ةريره يبأو رمع نع كلذ يورو

 : لاقن ةني يبنلا جوز ةنوميم ةزانج رضح هنا ؛ سابع نبا نع يورو ئ سانلا

 نع شماف ، اهنوعيشت امنإو مكعيشت ال اهنا : لاق . مكمأ اهناف اوقفراو اولزلزت ال

 نايشمي رمعو ركب ابأ تيأر : ةفيذح لاقو { اهراسي نع ينعي 0 اهلايش نعو 0 اهنيمي
 نم لضف نأ انملع دقل . ةنيدملا ككس قيضل كلذ انلعف امنإ : لاقو ث ةزانجلا مامأ
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 . لضفأ ةزانجلا فلخ يشملاو { ةلفانلا ىلع ةبوتكملا لضفك اهمامأ ىلع اهفلخ ىشم

 . انباحصأ لاق اذكه

 ماقف ، ةزانج ترمف . نيدعاق نيسحلاو نسحلاو سابع نبا ناك : ةلأسم

 ف هتلا لوسر نأب تملع دقل هتناو كنا : ماق يذلا لاقف . رخآلا سلجو 5 ايهدحأ

 نا : اولاقو . رسلج دق كي هتا لوسر نا ملعتل كنا : رخآلا لاقف . ماق دق

 تيأر» : لاقف . كلذ نع لئسف ، ابكار عجرو { ايشام ةزانج عيش هن يبنلا
 . «تبكر ةكئالملا تبهذ الف تيشمف يشمت ةكئالملا

 لمح ةنسلاو : لاق . ببخلا يشم نود اهب عرسي نأ ةنسلاو : لاقو : ةلأسم

 ةزانج دهش اذإ ناك هنا كي يبنلا نع ، تئش نإ عوطت مث ، عبرألا ريرسلا بناوج

 نم هيلي يذلا مث ، رسيألا هقتاع ىلع هعضوف { نميألا بناجلا ريرسلا مدقم ذخأ

 . هرخؤم نم هيلي يذلا مث ، نميألا هبكنم ىلع رسيألا بناجلا عضوف راد مث 3 ةرخؤم

 نود ةزانجلاب راسي نأ بحنو 0 ةزانجلا عبتت نأ ةأرملل هركيو : ةلأسم

 هنرب هوعيشي ال نأ هتوم دنع ةريره وبأ ىصوأو 0 افينع اعارسا اهب عرسي الو ، ببخلا
 . يشملا اوعرساو ةولخلا اومنتغاو ، رمج الو

 هللا رفغ هل اورفغتسا : لوقي نأ . ةزانجلا عبت اذإ لجرلل زوب الو : ةلأسم

 لاقف لجر ةزانج يف لوقي ناك ريبج نب ديعس هنا : لاقي 5 ءاهقفلا ضعب نع & مكل
 : ديعس لاقف { هتني ملف & نيترم هاهنف { مكل هللا رفغ هل اورفغتسا : لجر

 . كل هللا رفغ ال

 ريرسلا بناج عضيف © ريرسلا يدي نيب اولخدي نأ لاجرلل هركي امو : ةلأسم
 . هقتاع ىلع

 . ةمذلا لهأ زئانج عييشت زوجي الو : ةلأسم

 . اهدري رماف { ةزانجلا عبتت ةأرمإ ىأر :ي يبنلا نأ يور : ةلأسم

 اهملسف هدي نم اهذخأف ، كولمم دبع ىقتلاف ، تيم ةزانج لمح نمو : ةلأسم
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 . لمحا لاعت : لقي مل ام ، سانلا ةداع اذهو ، نايض همزلي الف 0 هيلإ

 فالآ ةرشع هلف ةرم ةزانج لمح نم : لاق هنا ، نمحرلادبع نع : ةلأسم

 ، تارم ثالث اهلمح نمو { ةنسح فلأ نورشع هلف 3 نيترم اهلمح نمو 0 ةنسح

 © اهقح ةنسح فلأ نوعبرأ هلف ، تارم عبرأ اهلمح نمو ، ةنسح فلأ نوثالث هلف

 طاريق لكو © طيرارق ةعبرا هلف { ةزانج عبت نم : لاق هنا ةلت يبنلا نع ةريره وبأ

 نإو { طاريق هلف مهازعف اهءايلوأ ىتأ نم اوذخ : ةريره وبأ لاق . دحأ لبج لثم

 هلف { اهنفد يضقي ىتح ربص نإو ، طاريق هلف اهيلع ىلص نإو طاريق هلف اهعفر
 طاريق نم مكف : لاق رمع نبا كلذ غلب املف { طي رارق ةعبرأ كلذف . طاريق

 . انتاف دق

 ةزانجلا تعضو اذإ» : لوقي ةلي يبنلا عمس هنا & يردخلا ديعس وبأ : ةلاسم

 ريغ تناك نإو ينومدق ينومدق تلاق ةحلاص تناك نإف مهقانعا ىلع لاجرلا اهلمتحاف

 ناسنالا الإ عيش لك اهتوص عمسي ‘ اهب نوبهذت نيأ ىلإ هاتليو اي : تلاق ةحلاص
 . «قعصل ناسنالا اهعمس ولو

 ةزانجلاب لمرن داكنل اناو { ةلت يبنلا عم انيأر دقل : لاق ركي يبأ نعو : ةلأسم

 اذإ : لوقي هنا نسحلا نعو ودعلا يشم قوفو 3 ودعلا يشم نود لمرلا ۔ 5 المر

 : ةي يبنلا نع ةريره وبأ ، مهعم ناطيشلا نإف ، مهبرقت الف © ةزانجلا ىلع اومحدزا
 نيتطبر ىن هنفكب ىتأ نيح لاقو «اوسلجاف لاجرلا قتاوع ىلع ةزانجلا تعضو اذإ»

 اريخ اهب ىرأ ىتح اريسي الإ ثبلا ال ينا تيملا نم ديدجلا ىلإ جوحأ يحلا» : لاقف

 . «اهنم ارش وأ اهنم

 ءاملا نم برشي نأ هل له { ةزانجلا يف وهو شطعي يذلا نعو : ةلأسم

 برقلا نم برش نإ امأو 2 ءاملا بر ةروشمب الإ ، كلذ هل زوجي الف ؟ ربقلل لومحلا

 ردقب ءام ربقلا ىلع شر دحأ برش نإف هنا ؛ يعم . كلذزوبي الف ، روبقلل ةذختملا
 . كلذ يف ربقلا ىفتكا اذإ ، هريغ يف وأ ، مويلا كلذ يف ربقلا ىلع شري ، برش ام

۔ ٩٧ ۔



 تيملا يبصلا لمحي يذلاو ، دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 كلذف ؟ ال مأ كلذ هل نوكيأ { هاتأ نم ىلإ هملسيو هذخايف بايث هيلعو ، ةداسو ىلع

 رظنأ . ملعأ هتلاو ، هلمح اذإ بايثلا ظفح هيلع سيلو ، فراعتملا وه اذه نأل ؛ هل

 نا لعلو & باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخات الو { هب كتبجأ ام عيمج يف يخأ اي

 . هأرقأ ملو هتبتك ينإف ، طقس هيف نوكي

۔٩٨۔



 ن و رشعلاو يداحلا دابلا

 زئانجلا فلخ مالكلاو هعييشتو تيملا لمح يف

 - -٢ كلذ هبشأ امو ءابتحالاو كحضلاو ري رسلاو شعنلاو

 : لاق ؟ هيلع ملسي نم ىلع دري له { هيلع ملسيف ةزانجلا فلخ نوكي نمعو
 هيلع مالسلا در نمف : تلق . ةزانجلا فلخ ملكتي ال ديز نب رباج ناك

 . ال : لاق ؟ مث

 © رخاتيو مدقتي ةزانجلا عم يشاملا نا انعمس يذلا : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . مدقتي الف بكارلا امأو ، اهفلخ نوكي نأ انيلإ بحأو

 مأ ةنسلا نم وهأ { ءاسنلا زئانج ىلع لعبي يذلا شعنلا نع هتلأسو : ةلأسم

 باطخلا نب رمع كلذ لعج نم لوأ : ليق هنا ؛ يعم : لاق ؟ بحتسي امم كلذ

 ةأرملا كلت تناك : ليق هنا كلذو : لاق . ةلي يبنلا ءاسن نم ةأرمإ ىلع ۔ هللا همحر ۔

 اهيلع لعجف 5 نويعلا اهتثج رظنتف ؤ يه ايك اهعدي نأ رمع هركف { ةثجلا ريبك اهقلخ
 تلق . كلذ سانلا ذخاف { نويعلا نكترصبأ ام يلإ رمألا ناك ول : لاق مث { كلذ

 هركي هنا ؛ يعم اذكه : لاق ؟دحأ هفلاخ نإ كلذ ةفلاخم هركيف : هل

 . ءاسنلا ىف كلذ

 فلخ يناسارخلا ىسيع ابأ ملكي الجر تيأر : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 . هيلع دري وهو .‘ ةزانج

_ ٩٩۔



 يف يذلا ررسلا نعو ۔ هتلا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ررسلا كلت نم ذخؤي نأ زوجي له ، لضف اهيفو © تاومألا اهيلع لمحي . دجاسملا

 يف يتلا زرسلاو © تاومالا اهيلع لمجي ريرس اهيف سيل ةيرق ىلإ لمحي ريرس
 ىلعف ؟ نالف نب نالف دجسمل نالف نب نالف هب رمأ اذه { اهيلع بوتكم 0 دجاسملا

 زجي مل ةيرقلا هذهو © دجسملا اذهل تلعج امنإ ررسلا هذه تناك نإف { تفصو ام

 عضوملل ررسلا هذه نوكت امنإو ، رخآ دلب ىلإ ائيش ررسلا كلت نم لمحي نأ دحأل
 . ملعأ هتلاو {. هل تلعج ىذلا

 ينعي امو © ريبكتو حيبست الإ هركي : لاق ؟ ةزانجلا دنع مالكلا نعو : ةلأسم

 نم مارحلاو لالحلا ىف ةركاذملاو © هللا ركذ الإ ؤ اضيأ كلذ ليق دق : هريغ لاق . اهيف

 . هللا ركذ لضف

 اهمدقتي الو ، زئانجلا مدقتي الو { زئانجلا فلخ يشملا بحتسيو : ةلأسم
 : لاقف . ةزانجلا فلخ ابكار ىأر : ءاهقفلا ضعب لاقو . اهلمحل مدقت نم الإ

 اهمدقتي ةزانجلا نا رثؤملا يبأ نع دجوي : هريغ لاق { ةاشم هللا ةكئالمو نوبكرت

 اهمدقتي الو & يشميو اهفلخ بكريو 0 زئاج كلذ لكو © اهفلخ نورخاتيو ، سانلا
 مادق نوشمي & - ايهنع هتلا يضر ركب وبأو باطخلا نب رمع ناك : ليقو ، بكارلا

 اهنا ام لاق كلذب : لئاق هل لاقف . ةزانجلا فلخ هريغو دوعسم نباو 0 ةزانجلا

 اهنا هانعم ناكو & رسانلاب قفرلا نابحي ناقيفر ايهنكلو ، رجآ اهفلخ يشملا نأ ناملعي
 . زئاج هنا سانلا كلذ نايري

 ناك نإ : لاقف ؟ رانلاب عبتت له ، ليللا يف تجرخ ةزانج نعو : ةلأسم

 . ساب الف ، سنالل

 قانعأ ىلع مأ ةباد ىلع لمحيأ 0 ةديعب هنع ةربقملاو ك تام لجر : ةلأسم

 ىلع لمجي هنإف ، هلمح نع اوفعضي نأ الإ ؛ لاجرلا قانعأ ىلع لمحي هنإف ؟ لاجرلا

 ةزانجلا مامت : نيملسملا زع دمحم نب يراوحلا لاقو : رفعج وبأ لاق . ملعأ هتلاو ةباد

. اهيف تمصلاو اهفانكاب ذخألا



 . زئانجلا ىلع ءابتحالا نع ۔ هللا همحر ناليغ نب مشاه باوج نم : ةلأسم

 فلخ كحضلا نعو © كلذ لعفي { ةقيقحلا _ ةخسن ۔ بدألا لهأ نم ادحأ ىرن امف

 { ةزانجلا فلخ ثيدحلا امأو ، كلذ لعفي ةقيقحلا لهأ نمدحأ ىري ايف 0 ةزانجلا

 قيضيف ةأرمإ ةزانج يلي ىذلا نعو ۔ هتلا همحر _ نسحلا يبأ باوج نم : ةلأسم

 : تلق ، شعن ريغب © لجرلا ةزانج لمحي اك 0 ةأرملا ةزانج لمحيف © تقولا هيلع

 نكي ال تقو ىف ، رارطضالا ىلع الإ باوصب كلذ سيلف ؟ باوص كلذ له

 مالسالا ننس عيضي الو ، روذعم رطضملاف ، سباح رمأ نم قاطي الو & كلذ

 لعف نإو : تلقو . دمحلا هلو ، رذعلاب ىلوأ هتلاف ررضلا عقو اذإف 5 ماعلا رايتخال

 لمع لهو 0 اطخلا ةلزنمب هلعف ىف اذه ىلوتي له © ةحسفو تقولا نم ةعس نم كلذ

 لوق نم انفرع ايف هب ءاج دق شعنلا لمعف ؟ هكرت حلصي ال يذلا رمآلا نم شعنلا

 نمم يهو تتام اذإ ةيراجلا نع ى رثألا هب ءاج ام ىلع لمعيو 0 كرتي ال هنأ نيملسملا

 . هنم لهجب كلذ عنص نمف 2 ءاسنلا ىلع كلذ يف ادعاص مث © يحتستو رتتست

 لوحتيو & كلذ يف هلاح ةسخ عديو { هبر رفغتسي اذهف ، نيملسملا راثا كرتل دمعتو

 ةللاو ، مالسالا باوبأ مئاوق نم ءيشب فختسي الو 0 ءاهقفلا لوق عابتا ىلا

 . ميحر باوت

 ملو ؤ تلمح اذإ ةزانجلا نعو ۔ هتلا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 كرتي الف ، هشعن لوح تيملا هب رمجي ام دجو نإف ؟ كلذ حلصي له : تلق . ريغت
 . سأب الف دجوي مل نإو ، هكرت حلصي الو كلذ

 ثالث دوعلا حيرب تيملا رمجمو ، حور نب دمحم هللادبع يبأ نعو : ةلاسم

 نم نيترمف © تارم ثالث ريرسلا تحت نم ريرسلا ننك لوح كلذ رودي ، تارم
 . هربق ىلإ لمحي مث ؤ ننكلا جراخ نم ةدحاو ةرمو ننكلا لخاد

 ريرسلاب لبقتسيو هريرس ىلع تيملا عضوي مث ، حبسملا نب دمحم نع : ةلاسم

 لوح هب رادي ، تيملا هب ربغي مث رمج ىلع عضوي مث 5 ارم ادوع ذخات مث ى ةلبقلا

۔ ١١٠١۔-



 هللا كراب ى تارم ثالث غلبي ىتح هريدي مث . سأرلا دنع نم أدبي © هريرس

 . توملا ين انل

 ثالث دوعلا حيرب تيملا رمجيو ؛ حور نب دمحم هللادبع يبأ نع : ةلاسم

 ةدحاو ى ننكلا لخاد نم نيترمف ٦ تارم ثالثريرسلا ننك لوح كلذ رودي تارم

 هركيو . راقول او ةنيكسلا كيلعو © هب يشمتو هربق ىلإ هلمحت مث ‘ ننكلا جراخ نم

 ةالصلا يف سانلاب مدقتيلف 3 هربق هب تيتأ اذإف { ريرسلا لمحي نمم يشملا يف ةلجعلا

 . تيملا يلو رمأ نع لجر

 ۔ اهنع هآلا يضر ۔ ةشئاع نعف ث دلب ىلإ دلب نم تيملا لقن يف فلتخا : ةلأسم

 صاقو يبأ نب لحس لمح دق : لاقف كلاما نع يرهزلا نعو 6 كلذ تهرك اها

 . ةنيدملا ىلإ قيقعلا نم ديزي نب ديعسو

 . امهنيب ايف رييغتلا هيلع فاخي دلب ىلإ دلب نم تيملا لمح هركيو : ةلأسم
 اذإ» : لاق هنا ةلي هللا لوسر نع ةعيبر نب رماع نب هللادبع نع عفان نع ينثدحو

 نأ لبق نم عضوت وأ هقحلت ىتح مقيلف اهعم ايشام نكي مل نإف ةزانجلا مكدحأ ىأر

 نع © مهاس دق رفن نع ديعس نب ىحي ينثدح : دعس نب ثيللا لاق «فلخي

 عفان نع ينثدحو . لدعق مث هللا لوسر ماق : زئانجلا ف لاق هنا ؛ بلاط يبأ نب يلع

 ىتح هيلع تعلط اذإ ماق سلج دق ناكو .3 عيقبلا ىلإ ةزانجلا قبس اذإ ناك هللادبع نا

 نع رمع نب هللادبع نب ملاس نع باهش نبا ينثدحو © كلذ لبق عضوي وا _ هفلخم

 متيأر اذإ» : لاق هنا : هللا لوسر نع { يودعلا ةعيبر نب رماع نع رمع نبا

 نب دقاو نع ديعس نب ىحي ينثدح : ثيللا لاق «مكفلخت ىتح اهل اوموقف ةزانجلا

 نب يلع نع مكحلا نب دوعسم نع ريبج نب عفان نع ذاعم نب ديعس نب ورمع
 . دعق مث عضوت ىتح زئانجلا ىلع ةي هللا لوسر ماق : لاق هنا بلاط يبأ

 : لاق ؟ عنصن فيك سولج نحنو ترم اذإ ةزانجلا نع هتلأس : ةلأسم

 . لضفأ وهف ةزانجلا متعبتا نإو { مكتتيهك اوسلجا
 ريرسل نايض همزل نميف ۔ هللا هظفح _ دمحأ نب نسحلا يلع ابأ تلأس : ةلأسم

۔ ١٠ ١٢_۔



 : لاق ؟ كلذ نم صالخلا هجو فيك 0 هيف هثدحأ ثدح ةهج نم رباقملل لوعجم

 ملف { هيلع يمغ وأ ريرسلا كلذ فلت نإف : تلق . ريرسلا كلذ حالص يف هلعجي

 وهف ، بر هل فرعي مل ءيش لك نأ دجوي © ملعأ هتلا : لاق ؟ وه ةرسألا يأ فرعي

 { ءارقفلا ىلع قرف : لاق وأ ءارقفلل وهف : لاق هنا كاش انأو 0 ءارقفلل

 . ملعأ هللاو

 © رسولج مهو موقب ترم اذإ ةزانجلا نعو ۔ ناطحق يبأ باتك ۔ نم : ةلأسم

 ةزانجلا اوعبتا نإو اوءاش نإ مهتئيهك نوسلجي مهجنا ملعاف ؟ نوعنصي فيك

 . لضفأ وهف

 ىلع مأ ةباد ىلع لمحي لهف { ةديعب ةربقملاو تومي لجر نعو ؛ هنمو : ةلأسم

 ىلع لمح { هلمح نع اوفعضي نأ الإ ، لاجرلا قانعأ ىلع لمجي هنإف ؟ لاجرلا قانعأ
 مث ، نيملسملا نع : دمحم نب يراوحلا لاق : رفعج وبأ لاق . ملعأ هللاو 3 ةباد

 . اهيف تمصلاو اهفانكاب ذخألا ةزانجلا

 يملا» : لاق هبر لأس دواد نأ ينغلب : لاق ناهلس يبأ نب ثيل نع : ةلأسم

 هعيشت نأ هؤازج» : لاق ؟ «ةرخآلا رادلاو كهجو ءاغتبا ةزانج عيش نم ءازج ام

 هاخأ ىزع نم ءازج ام يهلا » : لاق حاورألا يف هحور ىلع يلصأو تام اذإ يتكئالم

 . «ىوقتلا سابل هسبلا نأ هؤازج» : لاق ؟ «ملسملا

 :كي هللا لوسر نأ يورو ى افيفخ اعارسا ةزانجلاب عرسي نأ هركيو : ةلأسم

 نا يور ث زئانجلا ءاسنلا عبتت نأ هركيو ، ابكار عجرو ايشام ةزانج ىلع جرخ

 . اهدرب رماف ةزانج عبتت ةأرمإ يأر ةلي يبلا

 مدقتي يشاملاو © ةزانجلا اومدقتي نأ باودلا باحصأل هركي ليقو : ةلأسم

 . كلذ لعف ءاش نإ 3 رخاتيو

 نأ اهلمجي ةزانجلا ذخأ نمل انبجعي ىذلا : ناسغ نب كلام لاقو : ةلأسم

 يف عمسن ملف { هريغ ىلإ اهملسي نأ دارأ اذإف { هللا لوسوحةلم ىلعو هئلا مسي : لوقي

۔ ١٠٣ ۔



 . هب ىلوأ توكسلاو ث ائيش ءاهقفلا نع كلذ

 : لاق ةي يبنلا نأ ركذي كلام نب سنا ناك : لاق ديز نب رباج نع : ةلأسم

 . ابنذ نيعب رأ ينعي «ةريبك نيعبرأ هنع هللا طح عبرألا ريرسلا مئاوق لمح نم»

 لاقو ، تيملا ىلع ىلصي ىتح . ةزانجلا فلخ مالكلا هركيو : ةلأسم

 دقو : لاق هريغ نمو © نفدي ىتح : مهضعب لاقو ، ربقلا لخدي ىتح : مهضعب
 . ةزانجلا رمأ نم هيلإ جاتحي امل الإ { ربقلا ىلع ءاملا شر عقي ىتح ليق

 يذلا يحلا هللا الإ هلا ال : ةزانجلا فلخ لوقي نأ بحتسي : ليقو : ةلأسم

 ِ نسح هللا ركذ لكو ١ تومي ال

 ىتحف الإو ، هل كلذف © ىلص اذإ ةزانجلا فلخ يذلا فرصنا نإو : ةلأسم

 . تيملا ءايلوأ نذإب الإ كلذ بحتسي : هريغ لاق . تيملا نفدي

 ىلع ءاملا شري ىتح فارصنالا هركيو ث ةزانجلا فلخ مالكلا هركيو : ةلأسم

 . فرصنا يلولا هل نذأ نإف ؛ يلولا نذأتسي نأ الإ ث ربقلا

 . ريبكتو حيبستب الإ هركي : لاقف ةزانجلا دنع مالكلا نعو : ةلأسم

 . اهنفد ينعي امو

 © ةزانجلا فلخ مالكلا هيركت ىلع انباحصأ قفتا : دمحم وبأ لاق : ةلأسم

 9 حيبستلا وأ ، نارقلا ةءارق نم ىلاعت هللا ةعاط ۔ ةخسن ۔ هللا ةعاط نم نكمي امب الإ

 يف اوفلتخاو © نيدلا رمأ نع باوجلاو لاؤسلاو © ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 لاقو ، تيملا ىلع ىلصي نأ ىلإ : موق لاقف 0 ةيهاركلا هذه دعب هتحاباو مالكلا زاوج

 نفدي ىتح : نورخا لاقو & نفدي ىتح : نورخآ لاقو { هربق يف عضوي ى ىتح : موق
 . توملل ميظعت كلذ لكو . ءاملا هيلع ۔ ةخسن ۔ ءاملا هربق ىلع ۔ ةخسن ۔ شريو

 لاس الئاس نأ ؛ ةفيذح يبأ نب ءالعلا نع مهجلا نب مشاه ينربخاو : ةلأسم

 انأ تلقف . مكمالك نع لغش يف انأ : ةديبع وبأ لاقف ةزانج عيشي وهو { ةديبع ابأ
 نم ائيش يل ءالعلا لقي مل : لاقف . كلذ ريغ نع وأ مارحو لالح نع هلأس مشاهل

۔ ٤٠١۔



 : ليق دقو ، ركذلا لضفأ نم مارحلاو لالحلا نع لاؤسلا : هريغ لاق . كلذ

 . هللا ركذ لضفأ نم كلذو { هتلا ركذب الإ ؛ ةزانجلا فلخ مالكلا بحتسي ال

 فرصنا ءاش نإ هلف ، اهيلع ىلصف ث ةزانجلا ىلع ناسنا جرخ اذإو : ةلأسم

 ءاملا شري ىتح فرصني نأ هل نكي مل ، نفدي ثيح ىتح دعق نإو . اهيلو نذإ ريغب

 . يلولا نذلب الإ © ربقلا ىلع
 . ةزانجلا لمح نم ىلع ءوضو الو : ةلأسم

 فرصنيلف ةزانج ىلع ىلص نم : لاق هنا ةلت يبنلا نع اولاق : ةلاسم

 . اهيلو نذإب

 فرصني نأ هلف { ةزانج ىلع ناسنا جرخ اذإ : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 ىلع ءاملا شري ىتح فرصني نأ هل نكي مل ، نفدي ثيح دعق نإو { اهئايلوأ نذإ ريغب

 . يلولا نذإب الإ ث ربقلا

 توملا ركذو 5 هللا ركذ نم ناك ام الإ ؛ ةزانجلا فلخ مالكلا هركيو : ةلأسم

 ةزانجلا ىلع سانلا جورخ دنع هركي : بوبحم نبا لاقو 5 اهيف ينعي امو ث ةرخآلاو

 . ءاملا شر عقي ىتح : لاق نم لاقو ث ربقلا نم جرخي ىتح

 اذإف ، ىبرت تناك ام شعنلا ةيبصلا ىلع ذختي ال 0 ءالعلا نع : ةلأسم

 اذإ : هللادبع وبأ لاقو ، شعنلا اهيلع ذختا ، عاضرلا اهنع عطقناو تجرخو تلخد

 اذإ ةيبصلا ىلع شعنلا لعجي : دمحم وبأ لاقو © شعنلا اهيلع ذختا اهتروع ترتس
 . لاجرلا نم تيحتسا

 نإو © ريرسلا ىلع لمح يبصلا ىحتسا اذإ : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 8 لاجرلا قانعأ نع ةزانجلا تعضو اذإ : لاقيو ، كلذ لبق لمح

 . تئش نإ سلجاف

 نع يور امل ؛ تيملا نفد ليجعت بحتسيو دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 نأ هركيو «هلهأ ينارهظ نيب ملسم ةفيج سبحت نأ يغبني ال» : لاق هنا ةلي يبنلا

- ٥ ١٠_



 بحتسلملاو ةعوبتم اهنأل ] ةزانجلا مدقتي نأ هركيو © افيفخ اع ارسإ ةزانجلاب عرسي

 . سأب الف { ابكار دحأ اهعبتا نإو 5 اذه

 هيفأ دوعلاب تيملل رابغلا نعو ، ينايسبلا نع۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 :ةق يبنلا نأ يور دقف ث رمجتو تيملا بايث بيطت نا كلذ بحتسي : لاق ؟ ةنس
 . كسملا هنافكأ يف لعج

 ناكو ، ةريوصت اهيف ةقفرم وأ ابوث ةزانجلا ىلع نوهركي اوناكو : ةلأسم

 اماحز تيأر نا : نايفس لاقو . ةريرذ ريرسلا ةسناع ىلع عضي نأ هركي مهضعب
 امم رثكأ رزولا ىلإ كنإف توند نإف . اهنم اوندت الف ةزانجلا كيفكي نم تدجوو

 ةنيكسلا كيلعو { اهفلخ شماو ث ةدؤتلا ىلع اهيلإ شماو ةزانجلا عيشو ث رجؤت

 كنإف © ائيش ايندلا رمأ يف ملكت الو ، هتنا ركذ نم الإ ؛ تمصلاب كيلعو { راقولاو

 . ةرخآلا قيرط ىف

 ؟ اهب أدبي نيأ نم ةزانجلا لمجي يذلا نعو ۔ نزيب ينب باتك يو : ةلاسم
 تئش بناوجلا يأب يعازوألا لاقو ى مهيلي ثيح نم زئانجلا نولمحي مهانيأر : لاقف

 عجري مث ث ةزانجلالجرلا عبتي نأ ساب ال : لاق هنا & دمحم نع هنظأ رثا يفو { وأدباف

 يف الو ، ةزانجلا لمح نم ىلع ءوضو الو 7 اهلمح يف هيلإ جاتحي مل اذإ اهلمحي ملو

 . ربقلا يف لوزنلا

 ملف © نهنوري ءاهقفلاو ى زئانجلا عبتت ءاسنلا انيأر : عيبرلا لاقو : ةلأسم

 يف كلذ نهل ن وهركي مها الإ هنع اوهنو ، كلذ اوباعل اوهرك ولو ، كلذ نع نهنوهني
 ديز نب رباج دهع ىلع نجرخي ءاسنلا لزي مل : ليقو ، رطملاو ديدشلا حيرلا

 . تاروجام ريغ تاروزام نعجرا نهل لقي ادحأ عمسن ملف 9 هريغو

 نم نيملسملا ىلع بجي امو 0 اهب مايقلا ليطعتو ةزانجلا كرت زوب الو : ةلأسم

 نكي ال ركانم تاوصأو حون كانه ناك اذإ . مهيلع ةالصلاو مهاتوم نفد ضرف

 ناك نا ؛ اذه اي : لجرل ىرصبلا نسحلا لاق دقو ، لطابل اقح كرتي الو 3 اهفرص

۔١٠٦ -



 لجرلا اذه ناكو { كنيد يف كلذ عرسأ افورعم هلجأل تكرت اركنم تعمس املك

 { ةلاقملا هذه : نسحلا هل لاقف 0 اهنع فارصنالاب مهف .3 ةزانج فلخ احون عمس

 مل اذإ ، ءاسنلا ريرس ىلع لاجرلاو & لاجرلا ريرس ىلع ءاسنلا لمحت زئاجو

 . زئانجلا ءاسنلا عابتا يف فلتحغو : ةلأسم

 نع يورو ، لضفأ يشملا نأ الإ ، مرحم ريغ زئانجلا فلخ بوكرلاو : ةلأسم
 نإ : ضعب لاق دقو { هلهأ يف دعاقلاك ةزانجلا ىيف بكارلا : لاق هنأ سابع نبا

 . هل رجأ ال بكارلا نكلو ، مرحم ريغ بوكرلا

 نوهركي هكي هتنا لوسر باحصأ ناك : لاق هنأ ةدابع نب سيق نع : ةلأسم

 نسحلا ركذو ث ركذلا دنعو { زئانجلا دنعو 0 لاتقلا دنع : ةثالث دنع توصلا عفر

 . لاتقلا دنعو 5 نآرقلا دنعو ث زئانجلا دنع توصلا ضفخ نوبحتسي اوناك مهنا

 عوطت مث ، عبرألا ريرسلا بناوج لمح ةنسلا : نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 . تئش نإ

 لاقو ٠ نفدي ىتح : موق لاقو ز ةزانجلا ىلع روبقلا ف مالكلا هركيو : ةلأسم

 بحأو ، هيلع ىلصي ىتح : نورخآ لاقو { ربقلا ىلع نيطلاب برضي ىتح : موق

 . نفدي ىتح مالكلا ةيهارك

۔ ١٠٧ ۔





 ن و رشعلاو ىناثلا بابلا

 زئانجلا عييشت ينف
 ةدايعب رمأ { :خي هنلا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نم

 أدبي : ةفئاط تلاقف { ةزانجلا لمح ةفص ىف اوفلتخاو . زئانجلا عابتاو ، ىضرملا

 هقتاع ىلع ةمدقملا ريرسلا ةنمي مث ، نميألا هقتاع ىلع © ةمدقملا ريرسلا ةرسايب لمحلا

 ةميثخ يبأ نب بوياو ريبج نب ديعس لوق اذه 3 اهيلع رودي هنأك ث رسيالا

 لوق هيفو ، رمع نباو دوعسم نبا نع هانعم ىوريو © قحسا لاق هبو ث ينايحسلا
 ىلع ةرخؤملا ةرساي مث © ةنميألا ةمدقملا ريرسلا ةرساي عضي نأ اهلمح نإ وهو ث ناث
 يعفاشلا لوق اذه ، ةرخؤملا ةنميم مث { رسيألا هقتاع ىلع ةمدقملا ريرسلا ةنميم

 ثيح نم لمحي فوقوم كلذ ىف سيل : ةفئاط تلاقو 3 نامعنلاو لبنح نب دمحأو

 نم تئش ايأب أدبإ : يعازوألا لاقو & سنا نب كلام لوق اذه 3 ءاش

 . ريرسلا بناوج

 نافع نب نايثع نع انيورف 0 ريرسلا يدومع نيب ةزانجلا لمح يف اوفلتخاو
 نيب اولمح مهنا (هلعل) هنأ ريبزلا نباو ةريره يبأو رمع نباو صاقو يبأ نب دعسو

 يرصبلا نسحلا كلذ هركو ، لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق هبو © ريرسلا يدومع
 نع انيور امبو : ركب وبأ لاق 3 نايعنلاو هيوهار نب قاحساو يعخنلا ميهاربإو
 . لوقن :كي يبنلا باحصأ

 نأ ريرسلا لمح يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

۔ _١٠٩



 نمايملاو ، اهرخآ مث اهلوأ نم ريرسلا ةرسيمب اهرخآ مث 3 اهلوأ نم ريرسلا ةنميم أدبي

 وحن ىلع رسايملاو نمايملا ريغ ىلع ريرسلا تلمح نإو { هب رمؤي ام ىنعم يف ةمدقم اهلك
 الوأ قفرلاو & كلذ نسحلاو ، يدنع كلذ عنمي الف ، نينثا وأ ةعامج دومعلا

 ةيهارك بجوي يدنع اذه ىف رسايملاو نمايملا يف ريخأتلاو ميدقتلا سيلو ، لمعتسا ام

 : لاق ني هنلا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ؛ هنمو & كلذ ىلع هب لدتسي ىنعمب

 نب نارمعو ۔ هنع هتلا يضر باطخلا نب رمع نع كلذ ىورو «ةزانجلاب اوعرسا »

 © سانلا يشم ةيجس عارسإ ةزانجلاب عرسيو : يعفاشلا لاقو © ةريره يبأو نيصحلا

 سابع نبا نع انيور دقو { اه ءاطبالا نم انيلإ بحأ ةلجعلا : يأرلا باحصأ لاقو

 لاق . مكمأ اهنإف اوقفراو اولزلزت ال : لاقف ةي يبنلا جوز ةنوميم ةزانج رضح هنأ

 . لوقن ةلت يبنلا نع ثيدحلاب : ركب وبأ

 بابحتسا انعم انباحصأ لوق ىنعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 امثإو { كلذ نع قئاوعلا نم فاخي ام ىنعمب يدنع كلذو ، ةزانجلاب يشملا يف عارسالا

 © مالسالا ماكحأ يناعم تبثأ هلك قفرلا ىنعمف الإو ، ررضلا نم تيملا ىلع فاخي

 . ررضلا ىنعم نمؤي مل قفرلا ىنعم ريغ ىلع سانلا لمح اذإو

 اوناك 0 نايثعو رمعو ركب ابأو ةت هتا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 نب هتلادبعو يلع نب نسحلاو ةريره يبأو رمع نبا لوق اذهو ى ةزانجلا مامأ نوشمي
 نب مساقلاو يدنكلا حيرشو ريمع نب ديبعو ةداتق يبأو يدعاسلا ديسأ يبأو ريبزلا

 8 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنأ نب كلامو يرهزلاو هتلادبع نب ملاسو دمحم

 تنب بنيز ةزانج مامأ رسانلا هنع هتلا يضر باطخلا نب رمع ميدقتب جتحاو

 بحأ اهفلخ يشملاو ، هب ساب ال اهمادق يشملا : يأرلا باحصأ لاقو { شحج
 متنأ امنإ : ةشئاع تلاقو © اهفلخ اندنع لضفأ يشملا : يعازوألا لاقو ؤ لا

 كلام نب سنأ لوق اذه ث اهلايشو اهنيمي نعو { اهفلخو اهيدي نيب اونوكت نوعيشم

 يزجيو { لإ بحأ اهمامأ يشملا : ركب وبأ لاق . ريبج نب ديعسو ةرق نب ةيواعمو

 . ءاش ثيح

۔ ١١٠ ۔



 ةزانجلا يدي نيب يشملا ةزاجإ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبأ لاق

 . اهعابتال لضفأ اهفلخ نا مهلوق يف نإ ؛ يعمو . اهلايش نعو اهنيمي نعو { اهفلخو
 . عينشلا مادق نوكي ال ىنعملا يف يشلاو ، عييشتلل ىنعملا توبثل كلذو

 ةزانجلا فلخ بكارلا » : لاق هنأ كي يبنلا زع انيور : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 هركو ، ةزانجلا مامأ يلصي ناك هنأ رمع نبا نع كلذ يور «اهنم ءاش ثيح يشاملاو

 لبنح زب دمحأ لاقو ث ةزانجلا مامأ بكارلا مدقتي نأ يعخنلا ميهاربإو ةمقلع

 : لاق رسابع زبا رع انيور دقو . ةزانجلا فلخ بكارلا : هيوهار نب قاحساو

 زب هللادبع لاقو ، يبعشلا نع كلذ انيورو 0 هلهأ يف رسلاجلاك ةزانجلا عم بكارلا

 . طاريق بكارللو © ناطاريق ةزانجلا فلخ يشالل : يراصنألا ةحاور

 بكارلا يف لاق ام وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 زم هنأ الإ ، ىون ام ءىرما لكلو 7 ةزانجلا فلخ بوكرلا عنمي ىنعم الو & يشاملاو
 هل ىجر ، هسفن ىلع ر رض لاخدإ ريغل كلذ ىلإ هنم ادصق بصنو 0 هتلا تاذ يف بعت

 كلذب غلبي نأ ىجر هتلا تاذ يف هسفن هفر نمو & كلذ هسمي مل نم رثكأ باوثلا نم

 3 هل ريخ الف هتلا ريغل هدصق ناك نمو { اضيأ كلذ لضف هل ناك هتلا ةعاط ىلإ ةوق ىلإ

 . اهبعتأ وأ هسفن هفر هيف الو

 ةماما يبأو رمع زباو دوعسم نب هللادبع نع انيور : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 كلذ هركو 5 زئانجلا عابتا ءاسنلل اوهرك مهنأ اهنع هتنا يضر ۔ نينمؤملا مأ ةشئاعو

 قاحساو لبنح نب دمحأو يعازوألاو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو قورسم

 زسحلا نع انيورو ©، كلذ اوركني مل مهنا ؛ ةعيبرو يرهزلا دانزلا يبأ نع انيورو

 ىري ال كلام ناكو { ةزانجلا ىلع ءاسنلا يلصي نأ اسأب ىري ال ناك هنا ؛ يرصبلا

 ثيدح اذه 7 رانلا يف ءيش ىلعأ : ركب وبأ لاق . ةباشلل كلذ هركو 3 اسأب كلذب

 . انيلع مزعي ملو { زئانجلا عابتا نع انيهن ةيطع مأ

 ءاسنلا عابتا ةيهارك انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 زمحجري نمأ ف ىوري ىتح لوقلا ضعب ف ديدشتلا يناعم كلذ يفو { زئانجلا

۔ ١١١



 لثمب ، رزولا نم نحجري نهنإ : لوقلا ضعب يفو & تاروجام ريغ تاروزام
 ةين ىلع حالصإ ىنعمب & يدنع اذه ىنعم تبثي تبثي الو ، رجألا نم لاجرلا هب عجري ام

 نأ فاخاف © نهنم رهظي يذلاو ، رجألا ىنعم ريغل نجرخ اذإ امو ، حالفو قدص

 . )١( ةياورلا ىنعم نهقحلي

 باحصأ ناك : لاق هنأ ةدابع نب سيق نع انيور : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 دنعو ‘ زئانجلا دنعو 0 لاتقلا دنع : ثالث دنع توصلا عف ذر نوهركي :تت هتلا لوسر

 نوبحتسي اوناك مهنا 0 ني هتا لوسر باحصأ نع يرصبلا نسحلا ركذو 0 ركذلا

 نب ديعس هركو ث لاتقلا دنعو ث نارقلا ةءارق دنعو { زئانجلا دنع توصلا ضفخ

 لبنح نب دمحأو يعخنلا مي ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعسو بيسملا

 هبرغ : ءاطع لاق © اورفغتسا : زئانجلا فلخ لئاقلا لوق { هيوهار نب قاحساو

 . اوهرك ام كلذ نم هركن نحنو : ركب وبأ لاق . ةعدب : يعازوألا لاقو

 نسح ، توصلا ضفخ نم هاور ام يناعم جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبآ لاق

 ، برحلا امأو ، نآرقلا ةءارق دنعو { زئانجلا دنع انباحصأ لوق يناعم يف ، يدنع

 هب كردي ببس برحلا دنع توصلا ضفخ يناعم يف نوكي نأ الإ ؛ ملعأ هللاف

 لوق امأو { اذه ىلع ، انسح جرخي كلذ لعلف ، برحلا يف نعطلا نم ، دصقلا
 قحتسم نمؤم هنأ ملعي نمل كلذ لوقيو انمؤم ناك نإف 0 اورفغتسا : لئاقلا

 قحتسي ال نمب ناك نإو ، اهوركم الو & ةعدب يدنع كلذ نكي مل ث ةيالولل

 © برحلا ىنعم يف ةعدب يدنع كلذف ى اهتحتسي ال نم ةيالوب رمأو { رافغتسالا

 روكذملاو ركاذلا دنعو . هركذ نم لضفأ توصلا ضفخ ركذلا دنع & يدنع كلذكو

 . لضفأ توصلا ضفخ اهيف يدنع ، نطاوملا هذه لك

 اوموقف ةزانجلا متيأر اذإ» : لاق ةي هلا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 ناك ةلت هللا لوسر نأ بلاط يبأ نب يلع ثيدح يف «عضوي ىتح دعقي الف اهعبت نمف

 تأدب © ثيدحلا لوقي هنع ظفحي نم رثكأو : ركب وبأ لاق . سلب مث ةزانجلل موقي

 ؛ لاجرلا قانعأ ىلع عضوت نيح ةزانجلا عبتي مث ، سلجي ال نأ ىأر نمو 0 هركذب

۔ ٢١١۔



 لبنح زب دمحأو يعازوألاو رمع نباو ريبزلا نباو ةريره وبأو يلع زب زسحلا

 نأ نوهركي اوناك مهنا { يبعشلا رماعو يعخنلا ميهاربإ ركذو هيوهار زب قاحساو

 لهأ فلتخا دقو { نسحلا نبا لاق هبو ، لاجرلا بكانم زع عضوت ىتح اوسلبجي

 ديعس وبأو ، يردبلا ديعس وبأ موقي ناك نممف ؛ ترم اذإ 5 زئانجلل مايقلا يف ملعلا
 نإ ، لبنح زب دمحأو هتلادبع نب ملاسو فينح نب لهسو دعس نب رسيقو يردخلا

 نأ ةفئاط تأرو 3 هيوهار نب قاحسا لاق هبو 0 هب رسأب الف دعق نإو 5 هبعأ مل ماق

 كلامو ةورع لوق وهو ،© بيسملا نب ديعس كلذ لعفو ث ةزانجلل ءرملا موقي ال
 . خوسنم اهيف مايقلا : لاقو ؤ يعفاشلاو

 اهلمحو اهب مايقلا ىنعمل الإ { زئانجلل مايقلل ىنعم ال هنأ يدنع : ديعس وبأ لاق

 نزم لضفلا نع دعقي نأ ةزانجلا عبتا نمل هركي هنأ يدنعو ، كلذ دحأ وأ ، اهعييشتو

 © ريصقتلا هكرت يفو ، لضفلا كلذ ىف نأل ؛ رذع نم الإ كلذ يف سانلاو 53 اهلمح

 اهنع دعق مث لضفلا ىنعمل اهلمحف اهل ماق نإو ، كلذب سأب الف { رذع هل ناك نإو

 ناك { اهلمحب ةيافك مهيف نيرضاحلا نم نا اهنم لضفأ لضف بلط وأ ، رذع ىنعمل

 نيرضاحلا ةعايجلا يف وأ اهنع دعق نإو & كلذ هعسوو ىدنع هتين كلذ يف هل

 ناك 5 اهنم لضفأ هنأ ىجري اموأ ، رذعل اهب نوموقي مهخا اهيلع نم الإ ، عضوم

 نع رصقيو © ىنعم ريغل لضفب بغري نأ نمؤمل يغبني الف { ازئاجو ، الضف كلذ
 . هنم لضفأ وأ { هلثمب لاغتشا وأ ، رذع نم الإ اهريغ الو ، ةزانج نم هب مايقلا

 كلذ تهركف " دلب ىلإ دلب نم تيملا لقن ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 لمح دق : لاقف اذه نع يرهزلا لئسو ، يعازوألا هركو ، -اهنع هتلا يضر ۔ ةشئاع

 تام : ةنييع نبا لاق . ةنيدملا ىلإ قيقعلا نم ديز نب ديعسو ، صاقو يبأ نب دعس

 الجر ناكو 9 بخلا مهبلغف ورسب نفدي نأو { اهب نفدي نأ ىصواف 5 انهاهرمع نبا
 . امهنيب ايفرييغتلا هيلع فاخي دلب ىلإ دلب نم تيملا لمح هركي : ركب وبأ لاق . ايدان

 لمجي نأ ةيهاركلا ىنعم انباحصأ لوق يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 تاياورلا ضعب ىف نأ بسحأو & ضبق ثيح تيملا نفدي نأو ، دلب ىلإ دلب نم تيم

۔ ٣١١۔



 { ركب وبأ ىكح ام يدنع كلذ نم جرخي ام حصأو & كلذ نع ىجن 0 ةتثنت يبنلا نع

 لوخدب عنملا بجوي اذه نألو 5 دلبلا ىلإ لوصولا لبق هرييغت فاخي دلب ىلإ لمحي نأ

 ةليسولا ىنعمب جرخي هنأ وجراف ، ررضلا فوخ توبث نم اذه ىوس امو ث ررضلا
 تام يتلا هتعقب ىف هحور تضبق ثيح الإ طق يبن نفد ام هنا : ليقو & بدألاو

 . ءايبنألا كلذب هثلا صخ ذإ & لضفلا ىلع ليلد اذه يفو { اهيف

 اهيفو { اهيلع ىلصي ريثك ىراوب هيف دجسم نعو ، يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 8 تفصو ام ىلعف ، ءيش هيف سيل © هنم برقلاب مه ةيرقلا يف رخا دجسمو © ةلضف

 رصحلا لثم ، دجسملا يف نوكت يتلا طسبلا نا ، نيملسملا لوق نم انظفح يذلاف

 نأ دحأل نكي مل رايعلل تناك اذإو ، دجاسملل اهسيلو 0 رايعلل يه امنإ 0 اهريغو

 يف يتلا ررسلا نعو اضيأ هنعو . كلذ زوب الو ، رخآ دجسم رامعل ائيش اهنم ذخاي

 ريرس © ررسلا كلت نم ذخؤي نأ زوجي له ، لضف اهيفو { اهيلع لمحي دجاسملا
 يف يتلا ررسلاو & تاومألا اهيلع لمحي ، ريرس اهيف سيل ث ةيرق ىلإ لمحي
 ؟ نالف نب نالف دجسمل نالف نب نالف هب رمأ ام اذه ؛ اهيلع بوتكم ث دجاسملا
 © ةيرقلا هذهلو ، دجسملا اذه تلعج امنإ ، ررسلا هذه تناك اذإف { تفصو ام ىلعف

 هذه نوكي امنإو ، رخآ دلب ىلإ ، ائيش ررسلا كلت نم لمحي نأ دحأل زجي مل
 . باوصلاب ملعأ هتلاو { هل تلعج يتلا عضاوملل

۔ ١١٤



 ن و رشعلاو ثلاثلا بابلا

 ةالصلا دنع تقفتا اذإ زئانجلا ميدقت يف

 يف كلذكو © مهلضفأو مهأرقأ ةلبقلا وحن مدق لاجرلا نم زئانجلا تقفتا اذإو

 { رغصألا مث ربكألا نايبصلا مث ، لاجرلا ناك ناركذ نايبصو لاجر نإو .ربقلا

 ربق يف اوربق اذإ كلذكو © اعيج امهيلع ىلص اذإ ةأرملا نم ميدقتلاب ىلوأ دبعلاو
 ديبعلا ناك ولو © نايبصلا دعب نم ناركذلا ديبعلا ناك ث ديبع اوناك نإو © دحاو

 ديبعلا دعب نم رئارحلا ءاسنلا نكي امنإو . ءامأو رئارح ءاسن ناك نإو 0 نيغلاب

 لوأو 5 مامالا ةيحان ةزانج رخآ نوكيو 2 رئارحلا ءاسنلا دعب نم ءامألا مث © ناركذلا

 . ةلبقلا ةيحان ةزانج

 ديبعلا مث © نايبصلا مث لاجرلا مدقيو مهلضفأ مدقي : حبسملا نب دمحم لاق

 نكي مل اذإ سأب الف ةأرمإ وأ لجر ناك نإو { ءامألا مثرئارحلا ءاسنلا مث ، روكذلا

 . ةلبقلا ةيحان لجرلا نوكيو & كلذالإ

 راغصلا مث مهلضفأ مدقيو { رارحألا نيغلابلا لاجرلا مدقي ليق : هريغ لاق
 رارحألا نايبصلا دعب نيغلابلا ناركذلا ديبعلا مث ، رارحألا لاجرلا دعب مث { رارحألا
 رئارحلا مث { ديبعلا نم نيغلابلا ناركذلا فلخ نايبصلا ديبعلا دعب نم ث ناركذلا
 نم تافلابلا فلخ رئارخلا نم راغصلا مث 3 ديبعلا نم نايبصلا فلخ تاغلابلا

 نم نايبصلا مث © ءاسنلا نم رئارحلا نم نايبصلا فلخ تاغلابلا ءامألا مث ، رئارحلا
 . انفرع اذكه ، تاغلابلا ءامألا فلخ ثانالا نم ءامألا

۔ _ ١١٥



 يلت ةأرملاو يبصلا مدقي ؛ ةأرملاو يبصلا ةزانج ف لع يبأ نعو : ةلأسم

 . هدج نع ىسوم ظفح كلذك . مامالا

 مهنمو هالوتأ نم مهنم ،ءاسنو الاجر تعمتجا اذإ زئانجلا نع تلأس : ةلأسم

 مهيأ أ يبصو لجر وأ { هل ةيالو ال اهدحأ وأ { ةيالولا ىف نالجر وأ هالوتأ ال نم

 ىلوأ لاجرلا نإف {. ءاسنو الاجر ناك اذإ امأف ؟ مهيلع ةالصلا فيكو . ميدقتلاب ىلوأ

 نالجر ناك اذإ امأو { مامالا يلي امم لجرلا فلخ ءاسنلا نكيو . ءاسنلا نم ميدقتلاب

 اهلضفأ ةالصلا ين ميدقتلاب ىلواف . هل ةيالو ال ايهدحأو { ةيالولا لهأ نم ايهدحأ

 © ءاوس لضفلاو ةيالولا يف اناك نإو 0 مامالا يلي امم هفلخ رخآلا نوكيو ث نيدلا يف

 نم ميدقتلاب ىلوأ لجرلاف يبصو لجر ناك اذإ امأو ميدقتلاب ىلوأ نسلا وذف

 . هللا ءاش نإ 5 مامالا يلي امم يبصلا ةزانج نوكتو } يبصلا

 يف مهيلع ىلصي فيك " اعيمج اوتام ةأرما و دبعو ملسمرح يبص نعو : ةلأسم

 يلي ام " ةأرملا مث ديبعلا مث © ةلبقلا يلي امم يبصلا مدقي : لاق ؟ ريخاتلاو ميدقتلا

 مث يبصلا مث ، اغلاب ناك اذإ دبعلا مدقي : لاق نم لاق : يراوحلا وبأ لاق . مامالا

 . ذخان اذهبو 0 ةأرملا

 مهأرقأ ةلبقلا وحن مدق © ءاسنلاو لاجرلا نم زئانجلا تقفنا نإو : ةلأسم

 مث ، نايبصلا مث لاجرلا ناك ناركذ نايبص ناك نإو ث ربقلا يف كلذكو { مهلضفأو

 ديبعلا مث نايبصلا مث ، رارحألا لاجرلا ناك ، ءامإو اديبع اوناك نإو ءاسنلا

 مهيلع ىلصيو 0 كلذ دعب ءامألا مث ث ديبعلا دعب رئارحلا ءاسنلا مث ؤ ناركذلا

 . ةدحاو ةالص

 : موق لاقف . زئانجلا تعمتجا اذإ مدقي يذلا يف سانلا فلتخاو : ةلأسم

 ىلإ لاجرلا : نورخآ لاقو 0 كلذ فلخ ءاسنلاو 0 مامالا يلي امم لاجرلا نوكي

 { رارحألا لاجرلا مدقي هنا : ليق اذكه : هريغ لاقو . مامالا يلي امم ءاسنلاو ث ةلبقلا

 ءاسنلا مث ، نايبصلاو كيلامملا مث ى غلُبلا كيلامملا مث ، رارحألا نايبصلا مث

 راغصلا يراوجلا مث 2 كيلامملا ءاسنلا مث ث رئارحلا راغصلا يراوجلا مث © رئارحلا

۔- ١١٦ ۔-



 . كلذ مهناف { هلل رصنأ نوكي بيترتلا اذه ىلعف ، كيلامملا

 مث ٠ مهنايبص مث ‘ مهلاجر رارحألاب أدبي هنأ يدنع كلذك . معن : هريغ لاق

 . اذه مهناف ، رارحألا ثانالا مث { مهنايبص مث ، مهغلب روكذلا كيلامملا

 : لاق هنإف رينم لوق الإ © مهلضفأ مدق 5 ءاسنلا زئانج عمتجا اذإو : ةلأسم
 لاق . لاجرلا زئانج كلذكو : لاق . مامالا يدي نيب فصتف . زئانجلا ضرتعي

 . رينم نع الإ لوقلا اذه عمسأ ملو : مشاه

 © رارحألا لاجرلا مدق زئانجلا تعمتجا اذإ : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 © ناركذلا ديبعلا نم نايبصلا مث ، لاجرلا ديبعلا مث ، ناركذلا رارحألا نايبصلا مث

 يلي امم نكي ءامألا نم ايابصلا مث 2 ءامالا مث ، رئارحلا ايابصلا مث { رئارحلا ءاسنلا مث
 مدق اووتسا نإو . مهنم لضفلا وذ مدقي ءالؤه نم فص لكو : لاق . مامالا

 ةأرمإ تكله اذإو © هنيد يف لضفأ هدلاو ناك نم نايبصلا نم مدقيو ى نانسألا

 اناك نإف ى اهلضنأ مدق نالجر كله نإف ، هفلخ نم ةأرملا مث . يبصلا مدق يصو

 ٠ ايهنسأ مدق نيلضانف

 نعضوي نمناف { رثكأ ام ىلإ ناتنثا ءاسنلا زئانج نم عمتجا اذإف : ةلأسم

 مامالا موقيو ، تاريبكت عبرأ اعيمج نهيلع ىلصي مث ك ضعب بنج ىلإ نهضعب

 مدقيو ، كيدلا فرعك ضعب فلخ اهضعب زئانجلا عضوت : عيبرلا لاقو 3 نهرخا

 © ةلبقلا يلي امم لاجرلا نوكي : ةديبع يبأ نع لاقو . ءاسنلا رخؤتو ث لاجرلا

 . مامالا يلي امم ءاسنلاو

 يلي امم } لاجرلا نم لضنألا مدق زئانجلا تقفتا اذإ : نسحلا وبأ لاقو

 © ةالصلا دنع زئانجلا ميدقت ف اوفلتخا مهنأ الإ ‘ ةأرملا مث © هنود ىذلا مث ‘ ةلبقلا

 نوكي : نورخآ لاقو 5 مامالا يلي امم لضفألاو & كلذ مدقي نوكي لاق نم مهنمف
 ةرشع تام نإو ، كلذ ف رظناف . مامالا يلي ام هنود ىذلاو © ةلبقلا ىلي امم لضفألا

 مث لاجرلا نوكيو { ةدحاو ةالص مهيلع ىلصي نأ زاج ، دحاو عضوم يف سفنأ
 . ءاسنلا مث © نايبصلا

۔ - ١١٧



 مهأرقأ ةلبقلا وحن مدق 3 ءاسنلاو لاجرلا نم زئانجلا تقفتا اذإو : ةلأسم

 مث نايبصلا مث ، لاجرلا ناك ناركذ نايبص ناك نإو { ربقلا يف كلذكو { مهلضفأو

 ديبعلا مث نايبصلا مث © رارحألا لاجرلا ناك ءامأو اديبع اوناك نإو . ءاسنلا

 مهيلع ىلصيو ، كلذ دعب ءامألا مث { ديبعلا دعب رئارحلا ءاسنلا مث ، ناركذلا

 . ةدحاو ةالص

 لاجرلا زئانج تعمتجا اذإ : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نم : ةلأسم

 نع لوقلا اذه انيور © كلذ مامأ ءاسنلاو { مامالا وحن لاجرلا تلعج . ءاسنلاو

 نيسحلاو نسحلاو سابع نباو رمع نباو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نايثع

 رماعو بيسملا نب ديعسو ةداتق يبأو يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأو تباث نب ديزو

 نايفسو سنأ نب كلامو يراصنألا ىيحيو يرهزلاو ءاطعو يعخنلا ميهاربإو يبعشلا

 لاقو . يأرلا باحصأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلا
 امم لاجرلاو مامالا يلي امم ءاسنلا لعجي : هللادبع نب ملاسو مساقلاو يرصبلا نسحلا

 ىلع لجرلا ىلعو ، ةدح ىلع ةأرملا ىلع ىلصي نأ : وهو ثلاث لوق هيفو { ةلبقلا يلي
 . هيف كش ال اذه : لاقو ، لقعم نبا اذه لعف 3 ةدح

 ةريره وبأو سابع نبا اهركذ يتلا ةنسلل لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق

 . ةنسلا وه : اولاق . ةداتق وبأو ديعس وبأو

 اعيمج نيلوقلا ىنعم انباحصأ لوق يف جرحي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ميدقتلا ىري مهضعبو ث ةلبقلا ىلإ مدقي ام ميدقت نأ ىري مهضعبف ث نيلوألا

 نا : مهلوق ضعب يف جرخي هنا ؛ يعمو . كلذ يف ىنعم لكلو . مامألا ىلإ برق ام

 © ةدحاو ةالص ىلصملا نهيلع ىلصو { ناك امفيك © افص نففص نعمتجا اذإ زئانجلا

 كلذ يف كش الف © ةدح ىلع دحاو لك ىلع ىلص نإو ، ضعب ىلع اضعب مدقت الو
 . مهيلعو نيلصملا نم فيفخت هبحن اذه امنإو . باصأ دق هنأ & كلذ ىنعمب

 رغصأ ايهدحأ ايهب اوجرخف اكله نيلجر نعو . نظأ ايف يلع يبأ نع : ةلأسم

 ايهفرعأو 9 نآرقلل ايهارقأو 2 انيد ايهنسحا انس ايهرغصا نأ ريغ « رخآلا نم انس

۔ ٨١١_۔



 امهنيب قبسلا ناك نإف ، نيملسملا عم برطضم هرمأ رخآلاو { ةيالو لصأ هلو ةنسلاب

 وه يذلا نكي ملو ، نسلا يف ديعب امهنيب ناك نإو ث ةيالولاو نيدلا وذ مدق بيرق

 . ةيالولا وذ ىلوت ةدحاو ةالص مهيلع ىلص اذإو ، مدق ثبخحلاب روهشم انيد ايهفعضأ

 دنع اعيمج ام أدب ةيالو ىوذ اناك اذإو } رخآلا نع فكو 0 هل رفغتساو

 . ةيالولا ركذ

 : هريغ لاق . انس ايهرغصأ ناك ولو 0 ةيالولا وذ مدقي : يراوحلا وبأ لاق

 . نسلا وذ مدق نيدلا يف ايوتسا نإف © هنس رغص ولو ةيالولا وذ مدقي 5 معن

 نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نم : ةلأسم

 اذه انيور ، رحلا ايهنم مامالا يلي يذلا نا { اعمتجا اذإ دبعلاو رحلا نأ ؛ ملعلا لهأ

 نايفس لاق هبو } يعخنلا ميهاربإو يبعشلا رماعو بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا

 يروثلا نايفس ناكو { هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلا

 ىرخأ ةزانجب يتوأ مث ، نتنلا وأ ةريبكت اهيلع تربكف ةزانج ىلع تيلص اذإ : لوقي

 كلام نب سنأ بهذم اذكه ، ىرخألا ىلع لص مث ، ىلوألا ىلع كتالص متتف

 ةدحاو ىلع تاريبكت عبرأ ربك ايلك : يعازوألا لاقو { يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 . ةعبس ىلع ديزي الو ، عطقي مث ، عبس ىلإ ربكي : لبنح نب دمحأ لاقو ۔ تلمح

 عاهجا انعم . دبعلاو رحلا عاهجا يف انباحصأ لوق يف جرخي هنأ : ديعس وبأ لاق

 مهضعب نيغلابلا ديبعلا ىلع رحلا مدقي نا : مهلوق ىنعم توبثو لجرلاو ث ةأرملا

 رحلا مدقي ةلبقلا يلي امم ، مهنم ميدقتلا ىري نمف © اضعب مهضعب نايبصلاو { اضعب

 كلذكو { مامالا يلي امم ميدقتلا ىري نمو ث دبعلا مث { يبصلا رحلا مث { غلابلا

 ٨5 تاريبكت عبرأ يهو { ةمات ةالص تيم لك يف تبثي نا : مهلوق ىنعم يف جرخي

 تيمب يتوأ مث © هتين ىلع ةريبكت ربك اذإف { اوعمتجا اذإ ىتوملا ىلع ةالصلا عاتجاو

 عب راب يناثلا ىلع ةالصلا لبقتسا ، ىلوألاب تريبكت عبرأ ىلع هتالص عطق نإف 3 ناث

 ربك دقو 5 اعيمج نيتيملا ىلع اسمخ ربك نإو { لاق ام ىنعم ىلع ء كلذ نسح تاريبكت

 يتوأ مث © نيتريبكت ربك نإ كلذكو ، تعمتجا دقو . اعبرأ نهنم ةدحاو لك ىلع

۔_١١٩۔



 ىتوملا نمركذ نميف بيترتلا ىنعم ، يدنع جرخي وحنلا اذه ىلعف ، اتس ربكف يناثلاب
 متأ دق ناك اذإف © مهنم نيلوألا وأ ، ىلوألا ىلع ةالصلا متي مل ام ، دحاو دعب دحاو

 . تاريبكت عب راب © ةديدج ةالصب ثداحلا ىلع لبقتسي نأ ينبجعأ {. ةالصلا

۔ - ١٢٠



 ن و رشعلاو عبارلا بابلا

 . هؤوضو ضقتناف ءعىضوتم وهو ةزانجلا ىلع جرخ نميف

 ضقتناف ، ةزانج ىلع جرخ نم هنا : بوبحم نب دمحم لاق : رثؤملا وبأ لاق
 ىلع هب يلصي نأ سأب الف ، هبوث دسف نإ كلذكو ، يلصيلو مميتيلف هؤوضو

 بهذ نإ ةزانجلا ىلع ةالصلا هتوفت نأ فاخ نإ هنأ 5 انأ هب لوقأ يذلاو . ةزانجلا

 ىلع سانلا عم يلصيو { مميتي نأ سأب الف ، هبوث نم ةساجنلا لسغ وأ أضوت

 نإ هنأ لوقأو & يلصي نم رمايلف ةزانجلا يلو ناك نإف { مؤي نأ بحأ الو . ةزانجلا

 أضوتي عجر نإف ، رهاطب سيل بوث هيلعو ، ءوضو ريغ ىلع وهو . ةزانجلا هتاجاف
 ىلع سانلا عم يلصيو ٦ مميتي نأ اساب هيلع رأ مل . ةزانحلا هتتاف افيظن ابوث ذخأي وأ

 . ملعأ هللاو © ةزانجلا

 ركذي مل رهاط ريغ بوث هيلعو . ةزانجلا ىلإ هتيب نم جرخي يذلا كلذكو
 . ةزانجلا ىلع ةالصلا هتتاف ارهاط ابوث ذخاي عجر نإ & عضوم يف راص ىتح هتساجن

 يفو . لاحلا كلت ىلع ةزانجلا ىلع يلصي نأ هيلع ساب الف هبوث يف يتلا ةساجنلاركذف
 كلذف ض ةزانجلا ىلع ةالصلا يف لمتشاف {} دساف هيبوث دحأو جرخ نإ اذه لك

 نأ ىراف كلذل ادمعتم { ةزانجلا ديري دساف هيبوث دحأو هتيب نم جرخ نإف 0 زئاج

 نيميمج هابوث ناك نإو 0 مؤي الو ، ةزانجلا ىلع لصيلو 0 ايهنم فيظنلاب لمتشي

 3 مهعم جرحم نأ داراف فيظن بوث ىلع ردقي ملو . ةزانجلا تجرخو ، نيدساف

۔ ١٢٧١۔-



 نإف ، مؤي نأ هركأو ، لاحلا كلت ىلع ةزانجلا كلت ىلع 3 ايهب يلصي نأ اساب ىرأ ايف

 نأل ك بنج وهو . ةزانجلا ىلع يلصي الف { ابنج ناك نإو ، اضقن هيلع رأ مل لعف

 وهو امهيلع جرخ نإف ؛ بنج وهو {، سانلا عم فصي الو 0 نآرقلا أرقي ال بنجلا
 لص نإف . هلهأ ةيزعتو ، تيملا نفد رضحي مث ، سانلا يلصي ىتح لزتعيلف بنج

 نأ الإ ، ةالصلا يف مهيلع ةداعإ الف ، أضوتي مل هنأ ركذ مث ث ةزانجلا ىلع مامالا

 . هدحل يف عضوي مل ام 0 ةداعالا مهيلع نإف { ابنج نوكي

 نإو ث ةيرقلا يف ناك ولو ، ىلصو { مميت ةزانجلا توف فاخ نمو : ةلأسم

 ةزانج ترضح نإ : ليقو (ةدايزلا نم) ةزانجلا ىلع هتالص تزاج امميتم مامالا ناك

 . كلذ همميتب اهيلع يلصي نأ هلف ، ىرخأ

 : لاق ؟ هتالص لدبيأ بنج هبوثو 0 ةزانج ىلع لجر ىلص اذإو : ةلأسم

 . لدب هيلع سيل نا ليق دق : هريغ لاق : معن

 وه ناك نإف { ةيرقلا يف ناك ولو ىلصو مميت ةزانجلا توف فاخ نمو : ةلأسم

 مميتيلف هيلع ردقي مل نإو ث أضوتيلف ءاملا ىلع ردق نإف { اهيلع ةالصلا يلي يذلا

 . كلذ ىلوأ وهف اهيلع ةالصلاب ىلوأ وه يتلا ةزانجلا ىلع يلصيو

 ريغ وهو اهيلع ةالصلل يعدف 3 ةزانج رضح نم & يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 نم مهيف سيلو ، نوئضوتم مهو 0 مميتلاب اهيلع يلصي نأ زئاجف مميتف { ءعىضوتم
 . كلذ زئاجو © هريغ ةالصلا نسحي

 : روث وبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 . رضحلا ىن ةزانجلل مميتي ال

 كلذ فاخ نإف ، ررض تيملا ىلع فخي مل ام لاق ام نسحي : ديعس وبأ لاق

 سيلو ، ءوضو ريغ ىلع يلصي نأ وهو ؛ ثلاث لوق هيفو ؛ هنمو . هيلع ىلصو مميت

 . لوقأ يبعشلا لوقب : ركب وبأ لاق . يبعشلا لوق اذهو ، دوجس الو عوكر اهيف
 ريغب نآرقلا أرقي ال : لوقي نم لوق يف يدنع اذه نسحي ال : ديعس وبأ لاق

۔ ٢٢١۔-



 . ءوضو ريغب زوجي ركذلاو { ركذ وه امنإ { ةزانجلا لاوحأ رئاسو © ءوضو

 فاخ اذإ 5 ةزانجلا ىلع ةالصلل مميتلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 نب ىمحيو ميهاربإ نب ديعسو يرهزلاو يعخنلاو ملاسو ءاطعو يعفاشلا ناكف اهتاوف

 نب قاحساو يعازواألاو يروثلا نايفسو دعس نب ثيللاو ةعيبرو يراصنألا ديعس

 سنأ نب كلام لاقو ث اهيلع يلصيو مميتي : نولوقي يأرلا باحصأو 3 هيوهار

 لوق هيفو ، مميتب اهيلع يلصي ال : نولوقي روث وبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو

 اذه ، دوجس الو عوكر هيف سيل ءيشل { ةراهط ريغ ىلع اهيلع يلصي نأ وهو : ثلاث

 . لوقأ كلام لوقب : ركب وبأ لاق & يبعشلا لوق

 فاخ اذإ ، مميتي نأ انباحصأ لوق يناعم ىن جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 هنأ مهلوق ىنعم يف جرخيو ، توفلل رذعلا ىنعم نم اذهف 5 ةزانجلا ىلع ةالصلا توف
 نارقلا أرقي ال هنأ مهنم لوقلا توبثل ءاملا دبي ناك اذإ ، ةراهطب الإ اهيلع يلصي ال

 © مميت ريغب اهيلع يلصي هنا : مهلوق يف جرخي هنأ ملعأ الو { مات روهط ىلع الإ

 عضوم يف مميتلا تبث اذإ اهيلع لوخدلا نم كلذ عنمي ىنعم الو ةراهط الو
 . ءاملا دوجو

 . ءاملا ىلع ردقي عضوم يف ناسنالا ناك اذإو _ دمحم يبأ عماج ۔ نم : ةلاسم

 امأو { ءاملا مدع دنع بارتلا ىلإ لودعلا حابأ هللا نأل ؛ ةزانجلل مميتي نأ هل نكي مل

 نع تدجو دقو 0 هنع لودعلا ىلإ ليبس الف ، هلامعتسا ىلع ةردقلاو ءاملا دوجو دنع

 ملو ،} رضحلا يف وهو ى ةزانجلا توف فاخ نم نأ _ عماجلا ۔ يف ركذي رفعج نب دمحم

 © لوقلا اذه هجو ام ملعأ هللاف ، يلصيو مميتي هنا ثدحم وهو { هترضحب ءاملا نكي

 يضر ۔ انباحصأ لوق نم الوق ناك نإ هركذ يذلا لوقلا اذهل ةجحلا بلطن نحنو

 . مهنع هللا

 حابأ ىلاعتو كرابت هللا تيأر ينا ، لوقلا اذهب جتحي نمم : لئاق لاق نإف

 جورخ دمب ءاملا ىلإ لصي ناك نإو © ةالصلا توف ناسنالا يشخ اذإ ى مميتلا

 هيلع ردقي وهو { ةفاسم ءاملا نيبو هنيب عضوم يف ناك اذإ ناسنالا نأ ىرت الأ © اهتقو

۔ ١٢٣ ۔



 جورخ دعب ءاملا ىلع ردقي ناك نإو ، يلصيو مميتي نأ رمؤي هنأ & تقولا جورخ دعب

 ةالصلا هباشت اها انلق . ثدحملا توفت ةزانجلا انيأرو { ةالصلا هتوفت الئل ؛ تقولا

 نال ، اهب اهتهبش يتلا ةالصلا هبشت ال ةزانجلا ةالص : هل ليق 0 اهتوف ىشخي يتلا

 ريغو نيثدحم مهيفو ، مهلك نيرهطتم ريغ اونوكي نأ اولخي ال ةزانجلل نيرضاحلا
 ناك نإف ، نيرهطتم ريغو { ءاملاب نيرهطتم مهيف اهرضح نم نوكي وأ ، نيرهطتم
 3 اولصي مث { ءاملاب اورهطتي نا مهيلع نأ سانلا نم لكلا لاق دقف { نيثدحم لكلا

 ىلإ هورخأ نإ تيملا ىلع فاخيو . ءاملا دوجو نم اوسيأ دق عضوم يف اونوكي نأ الإ
 نم ضعب ناك نإو { هيلع نولصيو . مميتلا ىلع نوعمتجي ذئنيحف . ءاملا دوجو

 مزل ةالصلا ضرفن 3 هب ارهطتم سيل نم مهنمو { ءاملاب ارهطتم ةزانجلا رضح
 اذإ ةيافكلا ىلع ضرف ةزانجلا ىلع ةالصلا نأل ؛ اثدحم ناك نم نود . ءاملاب نيرهطتملا

 نود ءاملاب نيرهطتملا مزل دق ضرفلا ناك اذإ { نيقابلا نع طقس ضعبلا اهب ماق

 لك يف لفنلا تقو ذإ { ءاملا ةراهطب الإ ، رضحلا يف مميت لفنتمل نكي مل ، نيثدحملا

 . ملعأ هللاو هيف لفتنملا عنم تقو الإ } نامز

 نم نأ ىلع تعمجأ ةمألا نا : انلق ام ةحصب بجوي ليلدلا نم رخآ هجوو

 ةراهطب الإ اهيلصي نأ هل سيلو هتتاف نإو . مميتلا هل نكي مل ، ةعمجلا توف يشخ

 تاوف يه ةزانجلا ةالصل مميتلا زوب لاق نم اهيلإ بهذ يتلا ةلعلا تناك ولف 3 ءاملا

 رئاسو ةعمجلاو ، مميتي نأ ةعمجلا توف يشخ نمل مميتلا زيجي نا بجول . ةالصلا
 ةالص نأ ايك { ةيافكلا ىلع ضرفب تسيل عمجلا نأل ؛ هبشأ تاضورفملا تاولصلا

 ةالصلا هبشي نأ نم ىدهأ هليلد ناك رهطلاب هبش ول ةيافكلا ىلع ضرفب تسيل ةزانجلا
 نإ : لاق نإف { نيقابلا نع تطقس ضعبلا اهب ماق اذإ 5 ةيافكلا ىلع اهعضوم يتلا

 اهل راص ةعمجلا تنأ تردق اذإ : ليق . لدب اهل تسيل ةزانخجلاو لدب اهف ةعمجلا

 سيل ةزانجلا ىلع مميتلاب ةالصلا هل بجوأ يذلاو { هتوفت الأ بجوي كيلعف 3 لدب
 ماكحاو 5 اهكرت هل سيل يتلا ةالصلاب اههبشي الو . ةالصلا كلت نايتا هيلع بجاوب

 . نيملاعلا بر باتك وهو } دحاو لصأو ، دحاو قيرط نم ةذوخأم اهلك ةعيرشلا

 اليلق ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مكيلا لزنا ام اوعبتا » : هلوق وهو

۔ ١٢٤ ۔



 هللا اوعيطأو » : هركذ لج هللا لاق . باتكلا نم ةذوخأم اضيأ ةنسلاو ن وركذت ام

 متنك نإ لوسرلاو هنا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف »» : لاقو 4ل وسرلا اوعيطأو

 نأ هرمأ نع ن وفلاخي نيذلا رذحيلف ل : هركذ لج لاقو رخآلا مويلاو هناب نونمؤت

 «هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم » : لاقو ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت

 يف اودجي ال مث مهنيب رجش ايف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف » : لاقو
 وه نا ىوهلا نع قطني امو ف : لاقو ايلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنا

 اضيأ عامجالاو 0 اهعابتإ بجو هبو ث هللا باتكب تملع ةنسلاو «ىحوي يحو الإ

 ملع اضيأ عامجالاو { اهعابتا بجو هب و هللا باتك نم يه يتلا ةنسلابو باتكلاب ملع

 نوكي ال فيقوتلاو & فيقوت عامجالا نأل هللا باتك نم يه يتلا ةنسلابو باتكلاب

 دق ، اهيلع عمتجا دق ةنسف ، نيبرض ىلع اضيأ ةنسلاو ث ةيلوسرلا نم الإ

 يهف © اهملع لكلا غلبي مل اهيف فلت ةنسو ، اهتحص بلط نع عامجالاب ينغتسا
 نع ثحبلاو ديناسألا بجت كلذلف {. اهتحص يف سانلا نيب عزانتلا عقي يتلا

 ناك اهمكح ين اوفلتخا اذإف 5 اهلقنب تحص اذإ اهليوات يف عزانتلا مث 3 اهتحص

 . باتكلا ىلإ مهعوجر

 مميتيلف 5 ةزانجلا ىلع مامالا فلخ يلصي وهو هؤوضو ضقتنا نمو : ةلأسم

 مامالا ةالص تضقتنا نإو ۔ ةخسن ۔ ءىدتبي الو ، كردأ ام مهعم يلصي عجريو

 نأ دعب مهب ىلص نإو { ةالصلا متي هريغ مدقتيو رخاتيف ۔ كحض ةهقهق وأ حيرب

 هيلع ةالصلا اوديعي نأ بحاف ، لصألا ىف ءوضو ريغ ىلع ناك وأ { هؤوضو ضقتنا

 . نفدي ملام

 ريغ نم ةيرقلا يف مميتلا هيزبجي هنا رثألا يف دجوي دقو : لاق : ةلأسم
 . ع ا مدع

 © ركذ تيملا نفد املف ، رهاط ريغ وهو ةزانج ىلع ىلص مامإ : ةلأسم
 . هيلع ةداعإ الف

 ؟ هتالص لدبي { بنج هبوثو ةزانج ىلع لجر ىلص اذإو : تلق : ةلأسم

۔ _ ١٢٥



 . لدب هيلع سيل ليق دق ؛ هريغ نمو . معن : لاق

 أضوتيل بهذ وه نإو . ءوضو ريغ ىلع وهو ةزانجلا هب رمت يذلا نعو : ةلأسم

 يذلا وه ناك نإف : تلق ؛ معن : لاق ؟ مميتي نأ هل زوجيأ ©} اهيلع ةالصلا هتتاف

 © مميتيلف هيلع ردقي مل نإو © أضوتيلف ءاملا ىلع ردق نإ : لاق ؟ ةزانجلا ىلع يلصي

 ناورم لاقو . كلذب ىلوأ وهو 0 اهيلع ةالصلاب ىلوأ وه يتلا ةزانجلا ىلع لصيلو

 © ءوضو ىلع نكن ملو ث ريشب عم نحنو اموي ةزانج انب ترم : هدلاو لاق : اضيأ
 : ريشب انل لاقف : لاق . ةزانجلا ىلع ةالصلا انتتاف اضوتنل ءاملا ىلإ انبهذ نإ انفخف

 . انلعفف : لاق . ديعصلاب اومميت

 وهو ‘ مامالا فلخ هؤوضو ضقتنا نمو ناطحق يبأ باتك ۔ نمو : ةلأسم

 . ءىدتبي الو ، كردأ ام يلصي عجريو { مميتيلف ةزانجلا ىلع يلصي

 ۔ ةخسن ۔ مميتلا هل اوزاجأ دقف ةزانجلا فلخ هؤوضو ضقتنا نمو : ةلأسم

 . كلذ ري مل ضعبو & مميتلا هل زاج

 يف سجنت نإ : لاق ضعبو ، سجن بوثب تيملا ىلع يلصي الو : ةلأسم
 . هيلع هب لص سجن هنا ركذ رضح املف ملعي ملو ةخسن ۔ ملعي ملوأ } قيرطلا

 . ةراهط ريغب ةزانجلا ىلع ىلصي الو : ةلأسم

 ءاهقفلا ضعب زاجأ دقف {} ةسجن هبايثو ةزانجلا رضح نمو : ةلأسم

 . اهب يلصي نأ

 هيلعو مثأي هنإف ؛ مامإ وهو . ةزانجلا ىلع روهط ريغب ىلص نمو : ةلاسم
 . هلعف نم مئؤپ ناكمالا عم ةالص الب تيملا نفدو اهكراتو ث ةبوتلا

 . هل زوجي الف & سجن بوثب ةزانجلا ىلع ةالصلل دمعت نمو : ةلأسم

 دنع ملع مث ، ملعي الو اسجن ناك وأ ، قيرطلا يف سجنت اذإ مهنيب فالتخالاو

 همزلي مل ةدساف ةالص تناك نإف ، نورخآ ىبأو & يلصي : موق لاقف 0 ةالصلا

 نإ : موق لاقو & يلصيو مميتي : لاق نم مهنمف 0 رهطتم ريغ ناك نمو 0 ءيش

۔ ٦١٢١۔-



 . هل زوجي الف يلصيو 0 مميتيف ةراهط الب اهيلإ رجي امأو ، ىلصو مميت هرهط ضقتنا
 زجي مل ءاملا ناك اذإ : نورخآ لاقو & ىلصو مميت توفلا فاخ اذإ هنأ وجرأو

 3 هنع ىزجأ ، هريغ تيملا ىلع ىلص دقو ث هيلع ءيش الف ةالصلا هتتاف نإف . مميتلا

 نم تيملا عفري مل ام ريبكتلا متيلف { مامالا ملس وأ ثالث وأ ةريبكت كردأ نإف

 نم تغرف اذإو & كلذ يف لدب الو هيلع ريبكت الو ، ملس تيملا عفر اذإو { هعضوم

 ةفيفخ ةميلست ملس مث ث هيلع هللا ملس نم ىلعو ، هنلا لوسر ىلع ملسف ةعبارلا

 . تيملا لمجي مث ، كبرقب نم الإ اهعمسي ال 5 الايشو انيمي ههجو اهب حفصي

۔ ١٢١٧ ۔





 ةينلاو تيملا ىلع ةالصلا ةفص ىف

 ءاذح تمتو ى ةلبقلا ىلإ كمامأ هتلعج . تيملا ىلع ةالصلا تدرأ اذإو

 برقأ وأ ، ةضيرفلا ةالصل تمق اذإ بارحملا ىف كماقم وحن هنم توند مث ، هردص

 . اليلق كلذ نم

 تيملا نيبو هنيب تيملا نم ابيرق نوكي ةزانجلا ىلع يلصي يذلا نأ يلا عفرن ةلأسم

 نا ثيدحلا يف : نسحلا وبأ لاقو ، تيملا ىلإ هدوجس لصي مل & دجس ول ام ردقب

 ضعب دنعو © لجرلا كلذكو ، اهطسو دنع ماقف ةأرمإ ىلع ىلص ةلي يبنلا
 برق ةأرملا ةزانج ىلعو ، ردصلا يلي امم ةزانجلا ىلع موقي نأ بحتسي 7 انباحصأ
 لايح : ليقو ، هردص ءاذح لجرلا ةزانج ىلع مامالا موقي ؛ ليقو ، سأرلا

 يلصملا موقي نأ نورمأي انباحصأ نأ ديعس يبأ نعو ؤ هطسو دنع : ليقو ، هردص

 هناو ، ردصلا يلي امم ةأرملا ىلعو ، هردص ىلي امم هطسو لايح نم لجرلا ةزانج ىلع

 هنم جرخي ملو تيملا يلصملا لبقتسا اذإ هناو ، بدألا ىنعم ىلع اذه نا هدنع جرخي

 يلي امم ةأرملا ىلع موقي : ليقو © هيلع ىلصو هلبقتسا دقف ء هلبقتسا ايثيح نم

 : ليقو ، اهسأر برق نوكي : ليقو 0 هاندأ اهسأر ىلإ نوكي : ليقو 0 اهردص

 دنع ماق ةلي يبنلا نأ ثيدحلا ضعب ىفو ، اهسأر ءاذح : ليقو . اهسأر دنع نوكي

 ةالصلا هيجوت هجو مث 3 اهيلع ةالصلا دقتعا ةزانجلا ىلع مامالا ماق اذإف { اهطسو
 . ربكي مث 9 هللا ىلاعتو هللا الإ هلا الو هلل دمحلاو هئلا ناحبس : لوقي نا & تيملا ىلع

۔ ١٢٩ ۔



 كؤانث لجو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس : تلق تئش نإو

 تناو هيجوتلا اذهب تهجو نإو لوألا هيجوتلا نسحي مل اذإ ، تربك مث كريغ هلا الو

 لاق . تيملا ىلع ةالصلا يف انيلإ بحأ لوألاو & سأب الف ، لوألا نسحت

 هللا ناحبسو هلل دمحلا : لاق وأ & تيملا ىلع ةالصلا هيجوت هجو نمو : ميهاربإ وبأ

 لوقي يمارلا ناك : ليقو . ربكي مث & كلذ زئاجف هللا ىلاعتو هللا الإ هلا الو

 نايثع وبأ لاقو . ناليغ نب مشاه لاق . ةالصلا هيجوت هجو : ناليغ نب كلملادبعل

 . ربكي مث هللا الإ هلا الو هللا ناحبسو هللدمحلا : لوقي

 يف يوني نأ مامالا دارأ اذإو ۔ ميهاربإ نب دمحم خيشلا باتك نم : ةلأسم

 لوسر اهب رمأ يتلا ةنسلا ةزانجلا ىلع يلصأ : لوقي هنإف ؛ هفلخ نمب ةزانجلا ةالص

 هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلإ تاريبكت عبرأب يتالصب يلصي نمل امامإ ةلي هللا

 يلصأ ث مامالل اعابتا ةنس تيملا ىلع يلصأ : لوقيو مومأملا يونيو : ةلأسم

 . هلوسرو هلل ةعاط هتالصب

 ةنسلا نم يلع تبث ام يلصأ : ةزانجلا ىلع يلصي نأ ديري يذلا لوقي : ةلأسم

 . يتأي نملو ، يفلخ يلصي نمل امامإ ةزانجلا ةالص نم

۔ ١٣٠ ۔



 ن و رشعلاو سداسلا بابلا

 هل ءاعدلاو تيللا ىلع ةالصلا ةفص ف

 © هللا ربكت لاق تيملا ةالص انملعي ىسوم ناك : لاق ناليغ نب مشاه انربخأ

 دمحت مث أرقت مث { ةيناثلا ربكت مث هللهتو هحبستو هللا دمحت مث ، باتكلا ةحتاف رقت مث

 كبنذل هللا رفغتستو يبنلا ىلع يلصت مث { المج ادمح هللا دمحت مث هللهتو هحبستو هللا

 5 هريغ هعم طلخت الو } تيملا رمأ فنأتست مث 5 ةثلاثلا ربكت مث ى تانمؤملاو نينمؤمللو

 ةفيفخ ةميلست كفلخ نم ىلع ملست مث { هللا لوسر ىلع ملستو ؤ ةعبارلا ربكت مث

 نكيلف : لاق ؟ هالوتأ ال نمم تيملا ناك نإف : تلق . رهجت الو كيلي نم اهعمسي
 لاق . ةرخآلا رمأل هتمحرو هلضف نم هللا لأستو & تانمؤملاو نينمؤمللو كل ءاعدلا

 : مشاه لاقو {، دايز نب فلخ ةالص : لاق ؟ نم ةالص هذه : ىسومل تلق : مشاه

 9 المجم ادمح هللا دمحي مثربكي مث { أرقي مث ، ربكي مث ، أرقي مث ربكي عيبرلا ةالص

 مث تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتستو تيملا رمأ فنأتست مث ةلي يبنلا ىلع يلصي مث
 نب ديعس معزو . ملستو ةعبارلا ربكي مث © ءاعدلا نم كل هللا حتف ام وعدتو ربكت

 دمحلا : لوقي نا وه المجم ادمحف هلوق ريشب تلق : لاقو . ريشب ةالص هذه رشبم

 © معن : لاق ؟ لاح لك ىلع هلل دمحلا لوقيوأ © معن : لاق ؟ لاح لك ىلع هلل

 ءانثلاو دمحلاو انبر هجول يغبني ايك هلل دمحلا & ىضريو بحي ايك هلل دمحلا لوقيوأ
 لاق ؟ ةالصلا هيجوت هجوا : مشاه تلق . ةرخآلاو ايندلا ىف لهأ هل وه ىذلا

 : تلق . ذيعتساف انأ امأ : لاق . تيملا ةالص ىف ذعتسا : نايثع وبأ لاق : مشاه
 هجو : ناليغ نب كلملادبعل لوقي يمارلا ناك : لاق ؟ ةالصلا هيجوت هجوانأ

۔ ١٣١ -



 هلا الو هللا ناحبسو هلل دمحلا لوقي : نايثع وبأ لاق : مشاه لاق . ةالصلا هيجوت

 . ربكي مث هللا الإ

 لوق لشم هيجوتلا يف ىسوم لوق نإ : ناليغ نب مشاه نب دمحم لاقو

 ةماع ى هانكردأ يذلا انباحصأ لوق : ديعس وبأ لاق ةدئاز نب مشاه نعو . يمارلا

 هجو ءاش نإ هيجوتلا يف ريخم هنا اهيف { اهافش مهنع هانذخأ نمع هانذخأو مهراثا

 { هللا ىلاعتو هللا الإ هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : لاق ءاش نإو © ةالصلا هيجوت

 مث { ةيناثلا ربكي مث { ةذاعتسإ ريغب باتكلا ةحتاف أرقيو ذيعتسي مث ىلوألا ربكي مث

 ةلَودمحم ىلع يلصيو هللا دمحي مث ةثلاثلا ربكي مث { ةذاعتسا ريغب باتكلا ةحتاف أرقي

 ةيالولاو ءاعدلا قحتسي نمم تيملا ناك نإو 0 تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتستو

 هسفنل ءاعدلا ىقلا ةيالولا قحتسي ال نمم ناك نإو 0 هل رفغتساو اعدو هالوت
 ىلعو هللا ةكئالم ىلعو هللا لوسر ىلع ملسي مث ةعبارلا ربكي مث { تانمؤملاو نينمؤمللو

 اهعمسي هلايش نع نمو هنيمي نع نم اهب عمسي ةفيفخ ةميلست ملسي مث هيلع ملس نم

 . هبرق ناك نم

 يلو املف ، اعبرأو:اسمخو اتس زئانجلا ىلع نوربكي اوناك : ليقو : ةلأسم

 نم عمتجا متعمتجا نإ : لاقو هباحصأ عمج ۔ هيلع هللا ةمحر _ باطخلا نب رمع

 . تاريبكت عب رأ ىلع مهيأر عمتجاف © اوفلتخا متفلتخا نإو . مكدعب

 تدرأ اذإف ، هيلع ةالصلاب هيلو كرمأي نأ الإ تيم ىلع لصت الو : ةلأسم

 يف كلذ : هريغ لاقو . هردص ءاذح تمقو ةلبقلا ىلإ كمامأ هتلعج هيلع ةالصلا

 بحتسيو : ليق ؛ هريغ نمو 0 انفرع كلذك { اهسأر ىلإ نوكيف ةأرملا امأو ، لجرلا

 برق اهتزانج ىلع همايق نوكي ةأرمللو ، ردصلا ىلي امم ةزانجلا ىلع موقي نأ مامالل
 ثيح لجرلا امأو ، ردصلا يلي امم موقيف ءاسنلا امأ : حبسمل نب دمحم لاق . اهسأر

 . ءاش اك طسوت

 ءاذح تمقو . ةلبقلا ىلإ كمامأ هتلعج تيملا ىلع ةالصلا تدرأ اذإو : ةلأسم

 نم برقأ وأ ةضيرفلا ةالصل تمق اذإ بارحملا يف كماقموحن نم توند مث ، هردص

۔١٣٢ -



 دمحلاو هتلا ناحبس : لوقي نا { تيملا ىلع ةالصلا هيجوت تهجو مث . اليلق كلذ

 . ربكي مث هللا ىلاعتو هئلا الإ هلا الو هلل

 كدج لاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس : تلق تئش نإو

 نإو ث لوألا هيجوتلا نسحي مل اذإ اذه {. تربك مث ، كريغ هلا الو كؤانث لجو

 ىلع ةالصلا ين انيلإ بحأ لوألاو & سأب الف لوألا نسحت نأو { هيجوتلا اذهب تهجو
 هب حبسي لوألاو } ةضيرفلا ةالص ىف ةلي يبنلا هيجوت هيجوتلا اذه نأل © تيللا

 . ةزانجلا ىلع ةالصلا ىن ءاهقفلا

 هللا ناحبسو هلل دمحلا : ةزانجلا ةالص هيجوت ىف : ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 يف كل تفصو امك وهو . انيلإ بحأ حيبستلا ميدقتو هللا ىلاعتو . هللا الإ هلا الو

 ىلوألا ةريبكتلا تربك مث ، تيملا ىلع ةالصلل تهجو اذإ : لاق . لوألا هيجوتلا
 . ةيناثلا ربك مث ، اهدحو باتكلا ةحتاف أرقإ مث ، ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف

 :بت دمحم يبنلا ىلع ىلص مث هللا دمحا مث ةثلاثلا ربك مث ، اهدحو باتكلا ةحتاف أرقإ مث

 . تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو
 عداف ، نيملسملا نيد ىف ةيالولا نوقحتسي نيذلا نيملسملا نم تيملا ناك نإو

 ربك مث هيلع محرتف نيملسملا لافطأ نم الفط ناك نإو .3 هيلع محرتو هل رفغتساو هل

 : ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاق ۔ هلللا همحر رثؤملا وبأ لاق ؛ هريغ نو 0 ةعبارلا

 لوق لثم رثؤملا يبأ لوقو 0 نينمؤمللو هسفنل ءاعدلا لبق تيملا ىلع ءاعدلاب أدبي

 . بوبحم نب دمح

 كلذ نال مدقملا وه تانمؤملاو نينمؤملل ءاعدلا نا بسحأ : لاق ؛ هريغ نمو

 هلل دمحلا لقف ةعبارلا تربك اذإف هللا رمأ كلذكو { تانمؤملاو نينمؤملا عمجي ءاعدلا

 اهب حفصت كنيمي ىلع نم اهعمسي ةفيفخ ةميلست ملست مث هللا لوسر ىلع مالسلاو

 الفط ناك وأ ةيالو هل سيل نمم تيملا ناك نإو © ةالصلا ميلستك الايشو انيمي كهجو

 نينمؤمللو كبنذل ترفغتساو ةت يبنلا ىلع تيلصو هثلا تدمح اذإف 0 هل ةيالو ال نمم

 ىلع مالسلاو هلل دمحلا : تلق مث ، ءيشب تيملا ركذت ملو { ةعبارلا تربك تانمؤملاو

۔ ١٣٣ ۔



 هللا لوسر ىلع مالسل او هلل دمحلا لوقي : لاق ؛ هريغ نمو . تملس مث هللا لوسر

 . هيلع هللا ملس نم عيمج ىلعو هلللا ةكئالم ىلعو

 نمو ديمحتلا نم افورعم ائيش ددحي نأ هركي ءاهقفلا ضعب ناك دقو ؛ هنمو
 كلذ نم لعفي لوقيو . ةزانجلا ةالص ىف تيملل ءاعدلا نمو . ةلي يبنلا ىلع ةالصلا

 انبرل يغبني ايك هلل دمحلا : لوقي © المجم ادمح هللا دمحي ناك نم مهنمو 0 هللا حتف ام

 . ىلوألاو ةرخآلا ىف لهأ هل هللا لاق ايكو { ءانثلاو دمحلا نم

 ىلع ءانثلاو تيملل ءاعدلا نم انسح الوق كلذ نم ملعي ءاهقفلا ضعب ناك دقو

 كلذ نم لعفت امنإو . هكرت نم مثأي ، ابجاو ائيش كلذ لعجي نأ ريغ نم هللا
 ةريبكتلا دعب هنولوقي اوناك يذلا لوقلا نم اذهو . هللا ءاش نإ كل رسيتو تنسحأ ام

 3 ىلوألاو ةرخآلا يف دمحلا هلو ىعجرلا هيلإو ىدبملا هنم يذلا هلل دمحلا . ةثلاثلا

 هلل دمحلا { ىرخأ ةرات انجرخي اهنمو انديعي اهيلإو انقلخ ضرألا نم ىذلا هلل دمحلاو

 ىلع يلصي مث ، ىلوألاو ةرخآلا يف لهأ هل هللا ايكو ءانثلاو دمحلا نم انبرل يغبني ايك

 . تيملا نأش لبقتست مث { تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتست مث 0 ةلي يبنلا

 رفغتسا تيملل ءاعدلا نم غرف اذإف & تيملا ناشب ادبي : لاق نم ءاهقفلا نمو

 كدبع نب كدبع نالف نا مهللا : لوقي تيملل ءاعدلاو تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل

 مظع مهللا { هيبنب هقحلاو . هبنذ هل رفغا مهللا { هدعب انتيقباو هتيفوت & كتمأ نباو

 راد يف هنيبو اننيب عمجاو ، نيحلاصلا حاورأ يف هحور دعصو هتجرد عفراو . هرجأ

 3 هدحل يف هل حسفا مهللا { بوغللاو بصنلا اهيف انع بهذيو ةبحصلا اهيف ىقبت
 نم اريخ الهأو . هرارق نم اريخ ارارقو هراد نم اريخ اراد هلدباو هربق يف هل رونو

 نسحي مل نإو { هدقف مالسالاب انفكاو هدعب انللضت الو هرجأ انمرحت ال مهللا { هلهأ

 لوقلاو ، ءاعدلا نم لوقلا اذه ريغ نم هللا حتف امو هنم تنسحا امم لوقلا اذه

 . هللا ءاش نإ ك نسح وهف . ليمجلا

 هيف تدز وأ ضعب نع هضعب ترخأو ضعب ىلع لوقلا اذه ضعب تمدق نإو
 ىلإ هب برقتلا ملسملل ءاعدلا اذهب داري امنإو . زئاج هلك كلذف { هنم تصقن وأ

۔ ١٣٤ ۔



 اضرقو افلس انل هلعجاو همحرا مهللا : تلق نيملسملا لافطأ نم الفط ناك نإو { هللا

 ءاعدلا تيضق اذإف { هدقف مالسالاب انفكاو هدعب انللضت الو 5 هرجأ انمرحت ال انسح

 ىلصو . هللا ءاش نإ تيملا ىلع ةالصلا تنسحأ دقف كل تفصو ايك تملسو تربكو
 . ايلست ملسو هبحصو هلاو يبنلا دمحم ىلع هللا

 ريبكتلا يف ءاوس مهلكو . مامالا فلخ وأ تيملا ىلع ةالصلا يف امامإ ناك نمو

 فلخ ناك نم الإ هفلخ نمو مامالا . كل تفصو ام عيمجو ءاعدلاو ةءارقلاو

 . مه اوربكي مث ، مامالا ربكي ىتح نوربكي ال { مامالا

 ةءارق الب تايلاوتم تاريبكت عبرأ ربكو ةزانجلا ىلع مامالا ناك نإو : ةلأسم

 : لاق هريغ نمو . اذه وحن نم نوكي ام كلذكو . تيملا نفدي مل ام ةالصلا دعيلف

 ديعي الو هتالص تضم دقو ةنسلا فلاخ دق هنا حيحص رثا انعم وهو رثألا يف دجوي

 هيلع ةالصلا

 دقو . ةعبارلا هفلخ نم ربكيلف لتفناو اثالث مامالا ربك نإو : ليق : ةلأسم

 ةعبارلا ربكف هفلخ ۔ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم ناكو اثالث ةزانج ىلعربك الجر نأ انغلب

 : حبسملا نب دمحم لاق . اوربكيف سانلل هعبتي نأ دارأ _ هلعل ۔ هتوص عفرو هفلخ نم

 . دازف ةدحاو دز : لاقو ربك ىلع نب رهزا هنا هنع تظفح ىذلا

 : لوقيو ةالصلا هيجوتب هجويلف تيملا ىلع ةالصلا ىلإ ماق نم : ليق : ةلأسم

 ةحتاف أرقي مث ذيعتسي مث ربكي مث ىلاعتو هللا الإ هلا الو هثل دمحلاو هللا ناحبس

 هللا دمحي مث ةثلاثلا ربكي مث ، باتكلا ةحتاف أرقي مث { ةيناثلا ربكي مث { باتكلا

 . تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو ةلي يبنلا ىلع يلصيو

 : لوقي مهضعب ناكو . ءاعدلا نم هللا حتف امب هل اعد ةيالو تيملل ناك نإف

 يفو ث هللا حتفام الإ ةنس ذختيف { فورعم دح ءاعدلا كلذل نوكي نأ بحأ ال

 هدعب انتيقباو هتيفوت كتمأ نب كدبع نب كدبع انالف نا مهللا : لوقي راثآلا ضعب

 مظعو هتجرد عفراو هربق يف هل حسفاو مهللا { ةي هيبنب هقحلاو هبنذ هل رفغا مهللا
 اريخ ارارقو هراد نم اريخ اراد هلدبأ مهللا ، هدعب انلضت الو هرجا انمرحت الو . هرجأ

۔ ١٣٥ ۔



 اننيب عمجاو ، نيحلاصلا حاورأ يف هحور دعصو 0 هلهأ نم اريخ الهأو . هرارق نم

 نم هللا نم حتف امو ، بوغللاو بصنلا انع بهذيو ةبحصلا اهيف ىقبت راد يف هنيبو
 نم ىلعو ةي هللا لوسر ىلع ملسي مث ةعبارلا ربكي مث 3 دارأ امم هسفنل وعدن مث ، اذه

 انيمي ههجو اهب حفصي ث ةفيفخ ةميلست هفلخ نم ىلع ملسي مث 5 هيلع هللا ملس
 . هبرق ناك نم الإ اهعمسي ال 0 الايشو

 هنا لوقي : لاق ؟ تيملا مسا فرعي مل نإف : حبسملا نب دمحمل تلق

 ناك نإو : ليق . هللا حتف امب وعدتو . هدعب انتيقباو هتيفوت كتمأ نب كدبع نب كدبع

 نينمؤمللو كبنذل ترفغتسا اذإف ©} ءاعدلا الإ ،. ةدحاو ةالصلاف ىلوتي ال نمم تيللا

 لافطأ نم الفط تيملا ناك نإو . ملسو ةعبارلا ربكف كسفنل توعدو تانمؤملاو

 مهللا : لقو هيلع محرتف ةيالولا لهأ نم هوبأ ناكو ، مهالوتت نيذلا نيملسملا

 ةعبارلا ربك مث © هدعب انلضت الو هرجأ انمرحت الو انسح ارجأو اضرقو افلس انل هلعجا

 تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساف هابأ لوتي ال نمم تيملا لفطلا ناك نإو { ملسو

 . ملس مث
 © هل عديلف ىلوتي نم مهيف ناك نإف ، زئانجلا ةعامج يف تركذو : ةلأسم

 . اهل ىعدي ال يتلا زئانجلا دنع كلذ هرضي الو

 ؟ ةعبارلا ربكي نأ يسنو © اثالثربكيف 5 ةزانج ىلع يلصي لجر نعو : ةلاسم
 داعأ ملكت ناك نإو { لتفنيو اوعدي امدعب ىرخأ ربكيلف ملكي نكي مل نإف : لاق

 . هباحصاو وه ةالصلا

 نع تلأسو © تاريبكت عبرأ هللا همحر ركب يبأ ىلع يلص دقو : ةلأسم
 كسفنل وعدتو هتكرت نإ كرضي الف © هتزانج ىلع ىلص اذإ هل لاقي فيك هنم أربي ىذلا

 . تانمؤملاو نينمؤمللو

 نإف : تلق . دعي مل هنم اوهس ةزانجلا ةالص يف ةريبكت داز نمعو : ةلأسم

 اذإو & عبرألا نم صقن اذإ . معن : لاق ؟ ديعي هنم اوهس تاريبكت ثالث ىلص

 . هيلع ةداعإ الف ث داز

۔- - ١٣٦



 لسغ نع تلأس ۔ هلا همحر۔ حور نب دمح هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 لاستغالا وحنك تيملا لسغ نا هللا كمحر ملعاف . هزيهجت رمأو © هيلع ةالصلاو تيلا

 ةقرخب هيجرف لسغت مث { هللا ركذتو ىرسيلاو اهلسغتف ىنميلا هفكب أدبت 5 ةبانجلا نم

 رصعتو دعقت نأ دعب كلذو ، كلذ دنع هيجرف هب رتست بوث تحت نم كفك ىلع ةريتو
 سحت ال ةقرخب هيجرف هل تلسغ اذإف 3 اذه لعفت كلذ دعب مث } راض ريغ ارصع هنطب
 لسفلاب هتلسغ مث 5 ةالصلا ءوضو هتيضو { نيجرفلا دودح كلذ دنع كعباصأب

 نكمأ نإ 5 روفاك هيف ءام هيلع تببص . نانشألاو لسغلا نم رهط اذإف ، نانشاألاو
 رازالا ضرع ىلع هتلعجف . هنافكا يف هتجرداو .0 ءاملا نم هندب تففج مث © كلذ

 رخنملا مث © نيميلا رخنملا مث مفلاب تأدبف هتطنح مث { ةفافللا لوط ىلع هتطسبو

 مث ، لايشلا نذألا مث نيميلا نذألا مث ، لايشلا نيعلا مث نيميلا نيعلا مث ، لايشلا

 يلي اممطونحلا لعجت . كفنلا كلذ عيمج ينو { هعيمج يطغت 0 ةلفن ههجو ىلع تلعج
 مل نإو 5 زئاجف © نيمدقلاو نيفكلاوطابالا ىفطونحلا اهيف ةكفن لعجت ، تيملا دسج

 ىلا هسأر نم تيملا ىلع ةفافللا فلت مث} هللا ءاش نإ كل انفصو ام ىزجأ كلذ لعفت

 اهب طغضت الو قفرب مئازحب ةفافللا مزحت مث ، هيوقح ىلع رازالا فلت ام وحنك هيمدق

 نم نكمأ ام هيلع حرطتو بايثلاب هرتستو ريرسلا قوف هلعجت مث ؤ تيملا دسج

 تحت نم ريرسلا ننك لوح كلذ رودت ، تارم ثالث دوعلا حيرب هرمجتو ، بيط

 © ننكلا جراخ نم ةدحاو ةرمو ننكلا لخاد نم نيترمف & تارم ثالث ريرسلا

 نمم يشملا يف ةلجعلا هركيو { راقولاو ةنيكسلا كيلعو 0 هب يشمتو هربق ىلإ هلمحتو

 رمأ نع لجر ةالصلا يف سانلاب مدقتيلف هربق ىلإ هب تيتا اذإف ، ريرسلا لمحي
 . تيملا يلو

 فلخ نيذلا ربكي الو ، تارنبكت عبرأ تيملا ىلع ربكي نأ بحتسن نحنو

 عطقناو ةريبكت ربك الكو { ريبكتلا نم مامالا توص عاطقنا دعب نم الإ ث مامإلا
 هلل دمحلاو هللا ناحبس : ىلوألا ةريبكتلا لبق لوقتو ث هرثا ىلع اوربك 0 اهنم هتوص
 ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي مث ىلوألا ةريبكت ربكي مث © هللا ىلاعتو هئلا الإ هلا الو
 ةيناثلا ربك ، باتكلا ةحتاف ةءارق نم غرف اذإف . ارس باتكلا ةحتافب أرقي مث ، ميجرلا

۔- ١٣٧ ۔



 لعو ةت يبنلا ىلع ىلصو هللا دمح مث ةثلاثلا ربك مث { ةيناث باتكلا ةحتاف اهدعب أرق مث

 عم سيلو © ءاعدلا كلذ دعب لبقتسا مث ، المجم نيملاعلا عيمج نم هئايلوأو هلآ عيمج

 ةعالو هسفنل وعديف أدبيف يعادلل هللا حتف ام وه امنإو دودحم دح كلذ دعب ءاهقفلا

 نئاك © نيرخاتسملاو مهنم نيمدقتملاو & تاومألاو مهنم ءايحألا { تانمؤملاو نينمؤملا

 مث ، ةرخآلا ةداعس نم هللا حتف امو ةرفغملاب مهل وعدي امنإو { نيملاعلا عيمج نم ناك ام

 هللا ركذ نم ث ةرخآلا ةداعس نم هللا حتف امو { ةرفغملاب ايلو هل ناك نإ تيملل وعدي

 نم تيملا ناكو ، قسفلاب هملعي ملو ةيالولاب هملعي مل نإو 0 هناسل ىلع

 ليبس ىلع تام اذه كدبع ناك نإ مهللا : هئاعد ىف لاق ءاش نإف . نيروتسللا

 نيحلاصلا حاورأ يف هحورو هتجرد عفراو هدحل يف هل حسفاو هبنذ هل رفغاف كتاضرم

 ىف ءاعدلا نم هللا حتف امو ، ميعنلا تانج يف انايإو مهنيبو هنيب عمجاو { مهتاجردو

 دعب لوقي مث ةعبارلا ربكي مث ، سانلا ىلع لوطي الو هئاعد يف رصتخي و { اذه لثم

 ملسي مث ، ىدها عبتا نم ىلع مالسلا يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : ارس ةعبارلا ةريبكتلا

 . ةالصلا ميلستك هينذأ هب عمسي قيفر توصب

 رجافلاو ربلا ىلع اهنولصي ء نيملسملا ىلع ةنس تيملا ىلع ةالصلا نا رثألا ءاجو

 { ةألَي يبنلا نود نيملسملا ىلع ةصاخ اذهو { هربق ىن هنفد اودارأ اذإ { ةلبقلا لهأ نم

 يف مهيلع نولصي هباحصأ ناكو " نيقفانملا ىلع يلصي نأ هللا هاهن ةلي يبنلا نأل

 اذه ىف كيلإ تبتك ام ربدتف . مهروبق يف مهونفدي نأ اودارأ اذإ 0 ةالتتهتايح

 كل تلطأ دق ينإف & باوصلاو قحلا قفاو ام الإ ىلوق نم ذخات الو & باتكلا

 ذخاي نأ دحأل ةجح الو . ىلوق ةرثك يف طلغلا نمأ الو كدشر يف ةبغر فصولا

 كرشحي نيقداصلا عم نكو هلللا قتاو ، نيقي ىلع كلذ نم نكف ، باوصلا فلاخ ام

 دمحم ىلع هللا ىلصو ايئاد اريثك ادمح . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ث نيقتملا ةرمز ىف هللا

 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ايلست ملسو هلاو يبنلا

 ةيالو هل نم مهنمف ] اعيمج رثكأ وأ زئانج ثالث ىلع لص نمعو : ةلأسم

 . يقب نمع فقيو 0 هالوتي نم ركذي : لاق ؟ هل ةيالو ال نم مهنمو

۔ ٨٣١۔



 : لاق ناليغ نب مشاه انربخأ ديعس يبأ خيشلا طخب باتك ۔نمو : ةلأسم

 أرقت مث ©، هللهيو هحبسيو هدمحي مث هللا ربكي : لاق . تيملا ةالص انملعي ىسوم ناك

 مث المج ادمح هللا دمحت مث باتكلا ةحتاف أرقي مث ةيناثلا ربكي مث © باتكلا ةحتاف

 هبنذل رفغتسيو ةت يبنلا ىلع يلصي مث © هللهي مث © ۔ ةخسن ۔ هللهتو هحبست
 ىلع ملست مث ، ةعبارلا ربكت مث ، تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل هللا رفغتستو - ةخسن -

 . رهجت الو ، كيلي نم اهعمسي ةفيفخ ةميلست كفلخ نم ىلع ملست مث 5 هللا لوسر
 نينمؤمللو كسفنل ءاعدلا نكيلف : لاق ؟ ىلوتي ال نمم تيملا ناك نإف : تلق

 . ةرخآلا رمأل هلضفو هتمحر نم هللا لأستو . تانمؤملاو

 : مشاه لاقو { دايز نب فلخ لاق نم ةالص هذه : ىسومل تلق : مشاه لاق

 © المج ادمح هللا دمحي مث ربكي مث أرقي مث ربكي مث أرقي مث ربكي . عيبرلا ةالصو

 وعدتو ربكت مث ، تانمؤملاو نينمؤمللو & كبنذل رفغتستو ةي يبنلا ىلع يلصيو

 . ملستو ربكت مث تيملا رمأ فناتست مث { ءاعدلا نم كل هللا حتف ام

 ؟ وه ام المجم ادمح ريشبل تلق . ريشب ةالص هذه نا رشبم نب ديعس معزو

 دمحلا وأ ىضريو بحي امك هللدمحلا لوقي وأ لاح لك ىلع هلل دمحلا لوقي نأ : لاق

 . ةرخآلاو ايندلا يف ، لهأ هل وه ىذلا ءانثلاو دمحلا نم انبر هجول يغبني ايك هلل

 : تلق . ذيعتساف انأ امأ : لاقف ؟ تيملا ةالص يف ذيعتسا : مشاه تلق

 هجو : ناليغ نب كلملادبعل لوقي يمارلا ناك : لاق ؟ ةالصلا هيجوتب هجوتأ

 . ةالصلا هيجوت

 { هللا الإ هلا الو هللا ناحبسو هلل دمحلا لوقي : نايثع وبأ لاق : مشاه لاق

 . نايثع يبأ لوق لثم : هل لاقف ىسوم لأس هنأ دايز نب م اه انثدحو ۔ ربكي مث

 ناحبس لوقي : ليق دقو © ةالصلا هيجوتك ةزانجلا ةالص ىف هيجوتلاو : ةلأسم

 © دمحلا أرقيو ذيعتسي مث ] مارحالل ربكي مث هللا لاعتو هلللا الإ هلا الو هلل دمحلاو هللا

 رخآلاو لوألا هلل دمحلا اهدعب لوقيو ةثلاثلا ربكي مث © دمحلا أرقيو ىرخألا ربكي مث

۔ ١٣٩ _۔



 ىتوملا يحيو ءايحألا تيمي ىذلا هلل دمحلا . ميلع ءيش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو

 ةرخآلا يف دمحلا هلو ىعجرلا هيلإو أدبملا هنم ىذلا هلل دمحلا . روبقلا يف نم ثعبيو

 ناك نإو ، تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتستو ةلت يبنلا ىلع يلصي مث { ىلوألاو

 يعدو . هل عدي مل ةيالو هل نكي مل نإو 0 هللا حتف امب هل يعد ةيالو هل تيملا

 . تانمؤملاو نينمؤملل

 نيذلل رفغاف ايلعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر ج : ةيآلاب وعدي هنا : موق لاقو
 يتلا ندع تانج مهلخدأو انبر . ميحجلا باذع مهقو كليبس اوعبتاو اوبات

 . ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو مهتدعو
 نإو «ميظمعلا زوفلا وه كلذو هتحر دقف ذئموي تائيسلا قت نمو تائيسلا مهقو

 . هدعب انتيقباو 5 هتيفوت كتمأ نباو كدبع نب كدبع انالف نإ مهللا : تلق تئش

 © هربق يف هل حسفاو © هدعب انلضت الو { هرجأ انمرحت ال مهللا { ليلق هدعب ءاقبلاو

 قحلاو ، هلهأ نم اريخ الهأو 5 هارارق نم اريخ ارارقو ، هراد نم اريخ اراد هل لدبأو

 بصنلا اهيف انع بهذي راد يف هنيبو اننيب عمجاو ، نيحلاصلا حاورأ يف هحور

 ةني هللا لوسر ىلع ملسي مث ةعبارلا ربكيو ث دارأ امب هسفنل وعدي مث ، بوغللاو

 ههجو اهب حفصي .ةفيفخ ةميلست هفلخ نم ىلع ملسي مث ، هيلع هللا ملس نم ىلعو
 . الايشو انيمي

 دنع ماقف ث ةأرما ىلع ىلص ةلت يبنلا نا & ثيدحلا ضعب يفو : ةلأسم

 يلي امم ةزانجلا ىلع موقي نا بحتسي انباحصأ ضعب دنعو ، لجرلا كلذكو ، اهطسو
 . سأرلا برق ةأرملا ةزانج ىلع ةالصلا ىن همايق يفو ، ردصلا

 ,عدي ملو أرقي مل 3 اعباتتم ًاريبكت ربكو ةزانجلا ىلع لجرلا ىلص اذإو : ةلاسم
 هيف دازف اسمخ وأ اعب رأ مامالا ربك اذإف ، ةنسلا فلاخ دقو { ةالصلا تضم دقف { هيف

 نأ ديري بهذف . اعبرأ رهظلا ىلص نم ةلزنمب هفلخ نم هعم ربكي مل ، ريبكتلا نم

 . هوعباتي ملف ديزي

 لاق ؟ ةءارق ريغب اعباتتم اعب رأ ربكف { ةزانج ىلع موقب ىلص لجر نعو : ةلأسم
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 نإو 6 اولدبأو 6 لدبأ هماقم ف كلذ ملع نإ : رهزألا لاقو 6 هيلع لدب ال : ىسوم

 ونبو كدابع ونب كدابع نحن مهللا : لقف . تيملا ىلع تيلص اذإو : ةلأسم

 هرجأ انمرحت ال مهللا © هدعب انتييحأو هتيفوت ، كتما نبا كدبع نالفو © كلئاما

 هلهأ نم اريخ الهأو © هراد نم اربخ اراد هلدبو { هيبنب هقحلا مهللا © هدعب انتفت الو

 ي هفلخاو ، هلرفغاف ابنذم ناك نإ و هكزف ايكاز ناك نإ مهللا ، هرارق نم اريخ ارارقو

 لوسر ىلع ملست مث ةعب ارل أ ربكت مث 5 هرج و هرون مظعو هربق هل ءىص و © هبقع

 . كئارو نم ىلعو . نت هللا

 ءيش لك تعسو انبر » : لوقي ةزانجلا ىلع ةالص لك يف اعد نمو : ةلأسم

 . يلولا ريغو يلولا ىلع كلذ زاج ميكحلا زي زعلا تنأ كنإ » هلوق ىلإ يايلعو ةمحر
 رشاعم هؤايلوأ لاقف . يلو ريغ وأ ، يلو هنا فرعي مل اذإ تيملاو : ةلأسم

 عديلف ءاعدلا ىف ةمالسلا دارأ نمف . ةمحرلاب نيكسملا اذهل اوعدا سانلا

 . تانمؤملاو نينمؤملل

 : ةلي يبنلا لوقل ؛ باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ ةزانجلا ةالص زوجت الو : ةلأسم

 5 ةالص نم ةالص صخ ملو «جادخ يهن باتكلا ةحتاف اهيف أرقي مل ةالص لكف»

 ؛ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت» : ةلي يبنلا لوقل ؛ ميلستلاب الإ اهنم جرخي الو

 . ةراهطب الإ اهغايتا زوجحم الو © ةالص هذهو . ةالصلا ينعي

 كدبع اذه : تيللا ىلع لوقي رمع ناك : اولاق سابع نبا نعو : ةلأسم

 دق حبصأ ريبكب هذخاؤت هذخاؤت نإو ث ريقفل رفغت هل رفغت نإ كتما نبا كدبع نبا

 . نيمحارلا محرأ تناو كيلا رقتفا

 كبنذل رفغتساف . هدلاو ىلوتي الو ىلوتي ال نمم لفطلا تيملا ناك اذإو : ةلأسم

 . ملس مث > تانمؤملاو نينمؤمللو

 ءاذح مقو © لجرلا ردص ءاذح مقف تيملا ىلع ةالصلا تدرأ اذإو : ةلأسم

۔١٤١۔



 دقتعت مث ك كفلخ فوفصلا لدتعتو { امامإ تنك اذإ ث ةزانجلا نم ةأرملا سأر

 . ةالصلا هيجوت هجو مث { ةلبقلا لبقتستو ث ةزانجلا ىلع ةالصلا

 له ث ةزانجلا ةالص يف كحض اذإ مامالا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلاسم

 ضقتنت هنا كلذ ملعأ ال : لاق ؟ ةلفانلاو ةضيرفلا لثم & كلذب ةالصلا ضقنتنت

 : هل تلق . كلذ ملعأ ال : لاق ؟ هؤوضو ضقتني الو : هل تلق . ةزانجلا ةالص

 لوقلا لثم اهيف لوقلا نوكي له { ةالصلا يف وهو ةساجن وأ حير هنم تجرخ نإف
 © كلذ يف كدنع قرفلا ايف : هل تلق . ءاوس كدنع هسيلف : لاق ؟ اهيف كحض اذإ
 نا ؛ يعم : لاق ؟ نيملسملا عامجإ يف ةضيرفلا ةالصل ًادسفم كحضلا ناك دقو

 دوعق الو دوجس الو اهيف عوكر ال مالك وه امنإو 0 اهلك ركذ ةزانجلا ةالص نا قرفلا

 ادمعتم اهيف كحاضلا ناك ءاوس : هل تلق . يدنع نافلتخم ايه & ةضيرفلا ةالصك

 وهو 0 اعيمج نيهجولا ىلع كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ لاح ىلع اهدسفي ال ابولغم وأ
 ركذو ، فوخ عضوم وه امنإو ، كحض عضومب سيل هنأل & يدنع دمعتلا يف رصقم

 ثالث ةزانخلا ةالص ىلصت نأ زوجي لهف : هل تلق . ةنسلل ءادأو © ىلاعتو كرابت هللا

 رذع نم الإ كلذ زوجي ال : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ عبرأ نمرثكأ وأ ، تاريبكت

 تلق . رذع نم الإ كلذ زوجي ال يدنعو . رثكألا كلذكو ، عبرألا نم لقألا يف
 ةالصلا اوديعي نأ مهيلع ىرتأ 5 رثكألا وأ ، لقألا ىلع اولصف رذع نكي مل نإف : هل

 ي اوداز دقو اولص دق مهنأل ؟ كلذ يل نيبي الف رثكألا يف امأ : لاق ؟ نفدي مل ام

 يوتست دودح اهيف سيل اهنأل ؛ ىدنع ةدايزلاب دسفي عيش كلانه سيلو ، ركذلا

 8 يدنع هتالص تمت دقف عبرألا ربك اذإف 0 ريبكتلا دودحلا امنإو ، اضعب اهضعب

 ناصقنلا امأو . داز نإ وه هلعف نم ةنسلل ةفلاخملا الإ . دسفم ءيش سيل ةدايزلاو

 نإو ، دعي ملو ريبكتلا داز ةالصلا عضوم يف كلذ اوركذ نإ : ليق دق هنا ؛ يعمف

 ىف اوناك نإ { اعبرأ نوديعي: ليق هنا بسحاف ةالصلا نع اولوحتو & كلذ نع اولوحت

 . مهيزجي هنا وجراف { اثالث اوربك دقو قيض يف اوناك نإو 0 مهرمأ نم ةحسف

۔ ١٤٢ ۔



 نورشعلاو عباسلا لابلا

 ةأرملاو لجرلا نم مامال ا فقومو ةالصلا ريبكت ددع ركذ

 ماق نيأ يلابي ال ؛ يرصبلا نسحلا ناك : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نم

 وأ ناك لجرلا لجرلا ردص لايحب موقي : يأرلا باحصأ لاقو 5 ةأرملاو لجرلا نم

 موقي : لبنح نب دمحأ لاقو ©، لجرلا ردص يلي امم موقي يروثلا نايفس ناكو { ةأرمإ
 دنعو ، اهطسو ةأرملا نم موقي : ركب وبأ لاق . هردص لجرلا نمو { اهطسو ةأرملا نم

 . ةلي يبنلا نع لوقلا اذه انيور . لجرلا سأر

 يلصملا موقي نأ نورمأي مهنأ انباحصأ لوق يف جرخي هنا } يعم : ديعس وبأ لاق

 © ردصلا يلي امم ةأرملا ىلعو ، هردص يلي ايف هطسو لايح نم لجرلا ةزانج ىلع مامالا
 نم هنم جرخي ملو ، تيملا يلصملا لبقتسا اذإو { بدألا ىنعم ىلع يدنع اذه جرخيو

 لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . هيلع ىلصو هلبقتسا دقف 3 هلبقتسا امثيح
 لهأ ماوع عمجاف ، ثلاثلا وأ يناثلا فصلا يف تنكف يشاجنلا ىلع ىلص ةي للا

 يف نيديلا عفر يف اوفلتخاو 3 ةريبكت لوأ يف عفري زئانجلا ىلع يلصملا نأ ىلع ملعلا
 ءاطع لاق هبو { زئانجلا ىلع ةريبكت لك يف عفري رمع نبا ناكف .0 ريبكتلا رئاس

 يعازواألاو يرهزلاو مازح يبأ نب سيقو هللادبع نب ملاسو زيزعلادبع نب رمعو
 تلاقو . كلام نع هيف فلتخاو 5، هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو

 لوق اذه . كلذ دعب عفري ال مث ، ةالصلا نم ةريبكت لوأ يف هيدي عفري : ةفئاط

 . لوقأ لوالا لوقلابو : ركب وبأ لاق . يأرلا باحصأو يروثلا نايفس

۔ ١٤٣ ۔



 ٨ قافتالا ىنعمب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق
 نورمأي الو ى كلذ عيمج يف ةزانجلا ىلع ةالصلا يف ريبكتلا يف مهيديأ نوعفري ال مهنا

 توبث ىلع كلذ يف رذع نم الإ ، نيديلا عفر ىنعم كلذ ةيهارك يدنع جرخيو { هب

 هنأل ؛ ريبكتلا يف ضعبب مهضعب يدتقي ىنعمل مهيديأ اوعفر نإف . ةزانجلا ةالص ىنعم

 ديعص يف ريبكت يه امنإو . دودحلاب لوصف الو ، دوجس الو عوكر اهيف سيل
 ىنعملا اذهل اولعف نإف { ريبكتلا عمسي ال نم مهيفو اريثك سانلا ناك امبرف ، دحاو

 لاق ؛ هنمو . ةصاخ ةزانجلا ةالص ىف نسحلاب هبشأ ىدنع كلذ ناك 0 ههبشي امل وأ

 نب رمع لاق هبو . اعبرأ ربكو يشاجنلا ىلع ىلص ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ

 يلع نب نسحلاو رمع نباو ىفوأ يبأ نباو تباث نب ديزو ۔ هنع هللا يضر _ باطخلا

 حابر يبأ نب ءاطعو ةيفنحلا نب دمحمو رماع نب ةبقعو ةريره وبأو بزاع نب ءاربلاو

 تلاقو . هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازواألاو يروثلا نايفسو

 وهو : ثلاث لوق هيفو . مقرأ نب ديزو دوعسم نبا لوق اذه . اسمخ ربكي : ةفئاط

 تناك امنإ : نيريس نبا لاقو . كلام نب سناو سابع نبا لوق اذه . اثالثربكي نأ

 6 عبس ىلع دازي ال نأ وهو : عبار لوق هيفو & ةدحاو دازف & ثالث تاربيبكتلا

 لوق اذه . ثالث نم صقني الو ، عبس ىلع دازت الو ، عبرأ نم صقني الو

 دازي الو ، عبرأ نم صقني ال : لبنح نب دمحأ لاقو { ينزملا هللادبع نب ركب يبأ

 نع كلذ يور . مهمامإ ربك امب اوربكي نأ وهو : سداس لوق هيفو . عبس ىلع

 مزل اعبس غلبي نأ ىلإ مامالا ربك اذإ : هيوهار نب قاحسا لاقو . دوعسم نب هللادبع

 انيور . اتس ربكي نأ وهو : عباس لوق هيفو ث مامالا ربكي نأ يهتني نأ هب يدتقملا

 يفدفلتخا دقو ، لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاقو . بلاط يبأ نب يلع نع كلذ

 لاق هبو . فرصني : يروثلا لاقف . اسمخ ربكيو 0 اعبرأ مامالا ربكي نأ مامالا يأر

 ربكي : لبنح نب دمحأ لاقو ث ةنسلا تفقو ثيح فقي 0 كلام لوق اذهو . نامعنلا

 قاحساو يروثلا ناكو : هانعمب هيوهار نب قحسا لاقو . اسمخ مامالا ربك اذإ اسمخ

 مهللا كناحبس : ةزانجلا ىلع ةالصلا نم ىلوألا ةريبكتلا دنع ءرملا لوقي٬نأ بحتسي

 يف كلذ دجن ملو ث كريغ هلا الو كؤانث لجو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو

۔ ١٤٤ -



 رمع نبا ناكو 6 هلقي مل ءاش نإو هلاق ءاشنإ حربملا نم وهو “ ملعلا لهأ بتك رئاس

 : لبنح نب دمحأ لاقو ث هلعفي يعازوألا ناكو { ةزانجلا ىلع ىلص اذإ هيعبصاب ريشي
 . اسأب هب نوكي ال نأ وجرأ

 ىلع ةالصلا نا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : يعم : ديعس وبأ لاق

 يف ناك ايلف & تقؤم ريغ اريبكت ، ركب يبأ مايأ يفو ث ةي يبنلا مايأ يف تناك ةزانجلا

 هنا : ليقف . ةعماج ةنس يهو ، كلذ يف فالتخالا رظن ۔ هنع هللا يضر رمع مايأ

 مكنإ : لاقو ، ءيش ىلع عامجالاب مهيلع راشاو { ةلي هللا لوسر باحصأ عمج

 نإو . مكدعب سانلا عمتجا ءيش ىلع متعمتجا نإف © ةي هللا لوسر باحصأ

 © ليق ام ىنعم ىلع 0 تاريبكت عبرأ ىلع اوعمتجاف . مكدعب سانلا فلتخا متفلتخا

 ىنعمل الإ &، صقني الو اهيف دازي ال ، تاريبكت عبرأ انباحصأ لوق يف ةتباث يهو

 ىلع ةالصلا يف باتكلا ةحتاف ةءارق ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . رذع

 هنا دوعسم نب هللادبع نع انيورو ث ةنسلا نم كلذ لوقي سابع نبا ناكو . ةزانجلا

 لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق هبو { ريمع نب ةبقعو ريبزلا نبا نع يورو . اهأرق

 لوق اذه 0 ةءارق اهيف سيل نا وهو : ناث لوق هيفو ، هيوهار نب قاحساو

 ريبج نب ديعسو ، بيسملا نب ديعسو © نيريس نب دمحمو سوواطو حابر يبأ نبا

 يروثلا نايفسو سنا نب كلامو دامحو ةبتع نب نسحلاو دهاجمو يبعشلا رماعو

 نب نسحلا نعانيور دقو { ةريره يبأو رمع نبا نع كلذ ىورو . يأرلا باحصأو

 ثالث باتكلا ةحتاف ةءارق ةزانجلا ىلع ةالصلا ىف : لاق هنا بلاط يبأ نب يلع

 نسحلا لاقو ، بسوح نب رهشو نيريس نب دمحم نع كلذ يور © تارم
 ىلص هنا : ةمرخم نب روسملا نع انيورو { ةريبكت ىف باتكلا ةحتاف أرقا : يرصبلا
 . باتكلا ةحتافب ىلوألا ةريبكتلا ىف أرق ةزانج ىلع

 يناعم هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 دعب ، ىلوألا ةريبكتلا دعب ، نيترم ةزانجلا ةالص ىف باتكلا ةحتاف ةءارق نم ، قافتالا

 هنا ؛ يعمو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو { ةيناثلا ةريبكتلا دعبو & باتكلا ةحتاف ةءارق

۔ ١٤٥



 ملو هلك كلذ كرت نإف { ايسان باتكلا ةحتافب اهيف مامالا أرقي مل نا : مهلوق يف جرخي

 ةرم لوأ ىف اهأرق نإو ث ةداعإلا هيلع ناكو . مهدنع ةالصلا عقت مل { ائيش اهيف أرقي

 اذإ لاح ىلع ةمات مهتالص نا : مهلوق ضعب يفو . هتالص تمت ةرم رخآ يف اهكرتو

 . ةنسلا أطخأ دق ناك ادماع اهكرت ولو هنا : مهلوق ضعب يف هنا بسحأو 3 اهيسن
 لوسر ةالص نع تلئس اهنا ةشئاع نع انيور : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . هيلع ةداعإ الو

 اندهاشو انتيمو انيحل رفغا مهللا» : لاق : تلاق ؟ تناك فيك تيملا ىلع ةي هللا

 . مالسالا ىلع هيحاف انم هتييحأ نم مهللا { اناثناو انركذو انريبكو انريغصو انبثاغو

 دقو © ىروثلا نايفس لاق اذهبو : ركب وبأ لاق «ناميالا ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو

 © ءاعدلا اذه ريغب اعد هنا ةلي يبنلا نع عقساألا نب ةلئاوو كلام نب سنا نع انيور

 نب يلعو ۔ ايهنع هللا يضر باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ نع انيورو
 يف ةروكذم يهو 3 ةفلتخم تاوعدب اوعد مهنا ملعلا لهأ نم ةعامجو بلاط يبأ

 . هنع يزجي ءرملا اعد امو . انباتك

 نا : انباحصأ لوق زرم قافتالا يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 مهنم دحاو لك .بحتسي امناو ، دودحم الو تقؤمب سيل ةالصلا يف تيملا ىلع ءاعدلا

 نينمؤمللو هبنذل رفغتسي نا ءاعدلا نرم دبال هنا { يعمو . هملعيوهب وعدي ائيش

 جرخ ىلوتي زمم تيملا ناك نا كلذكو ، قافتالا ىنعمب جرخي يدنع اذهف { تانمؤملاو

 اممو ، ىزجا كلذ زم هل اعد امبو ، ةيالولا ىنعمب هل ءاعدلاو ، قافتالا ىنعمب ىدنع

 لاق ، هنمو . هيزبي نا توجر نيملسملا ةلمج يف هلاخدا دصقو . كلذ لعفي

 لهأ زم ريثك لاقف { ةزانجلا ىلع ميلستلا ددع يف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبا

 زب رباجو . .بلاط يبأ زب يلع زع لولا اذه انيورو { ةدحاو ةميلست : ملعلا

 ةريره يبأو لهس زرب هماما يبأو رصاقو يبأ زرباو عقسالا زب هلئاوو هتلا دبع

 يرصبلا زسحلاو زيريس زب دمحم لاق هبو & رمع زباو رسابع زباو۔ كلام زب .رسنأو
 رسنوي رب ىسيعو كرابملا زب هتلا دبعو هنييع زباو يروثلا نايفسو ريبج زب ديعسو

 لاقو ، هيوهار زب قاحساو لبنح زب دمحأو كلام زب زمحرلا دبعو حارجلا زب عيكوو

۔ - ١٤٦



 ىأرلا باحصأ لاقو { ةميلست ملس ءاش نا ةرم لاقو © نيتميلستب ةرم : يعفاشلا

 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبا لاق . نيتميلست ملسي

 ميلستلا نا انباحصأ لوق يف قافتالا ىنعمب جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 رئاس كلذكو { الايشو انيمي ههجو اهب حفصي ةفيفخ ةدحاو ةميلست ةزانجلا ةالص نع
 . ةدحاو مهعم ملسي امنا تاولصلا

 ةحتاف ةءارقب الا ةزانجلا ةالص زوجت الو _ دمحم يبأ عماج ۔ زمو : ةلأسم

 ملو (جادخ ىهف باتكلا ةحتاف اهيف أرقي ال ةالص لكر هكي يبنلا لوقل 0 باتكلا

 اهميرحت) هك يبنلا لوقل . ميلستلاب الا اهنم جرخي الو } ةالص نم ةالص صخي

 { ةراهطب الا اهنايتا زوبجم ال ةالص هذهو { ةالصلا ينعي (ميلستلا اهليلحتو . ريبكتلا

 . (لولغ نم ةقدص الو روهط ريغب ةالص لبقت ال) : :كي يبنلا لوقل
 ةالصلا زع يهنلا درو عضوم يف تيم ىلع يلصت نا زوجي الو _ باتكلا ۔ زمو

 انباحصأ نا : ديعس يبأ زعو . ةالص نم ةالص صيصختب دري مل يهنلا نأل { هيف
 ةأرملا ىلعو ، هردص يلي امم ، هطسو لايح نم ةزانج ىلع يلصملا موقي نأ نورمأي

 يلصملا لبقتسا اذا هناو & بدألا ىنعم ىلع اذه نا هدنع جرخي هناو ، ردصلا ىلي امم

 زع تركذو ث هيلع ىلصو هلبقتسا دقف { هلبقتسا ثيح نم هنم جرخي ملو ؤ تيملا

 . ةزانجلا ىلع ةالصلا يف مامالا

 ىتح ث حيرلا هتلمح اذا تيملا ىلع بوثلا ىوسي نا هل زوبي له : تلق

 يأر فيك : تلقو ؟ ةالصلا فنأتسيو هتالص ىلع ينبي عجريو تيملا رهظي ال

 انأ الا ، اهنيعب ظفح اهيف انعم سيل اضيأ هذهف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ ىف نيملسملا

 بابسأ يف اندجو ام بسح ىلع ، هتالص ىلع ينبيو { هل زوبي كلذ نا وجرن

 كلذ نا انوجر { هتالص ىلع ىنبو هاوسف ةزانجلا :رع بوثلا فشكنا اذاف { ةالصلا

 © مظع ادعب يهو { اذه هبشت بابسأ ةضيرفلا ةالص يف نأل 5 هتنا ءاش نا هل عساو

 . باوصلاب ملعأ هتناو

 © يشميو ربكيلف 5 ريبكتلاب تيملا ىلع مامالا توص لجرلا عمس اذاو : ةلأسم

۔_١٤٧ -



 ريبكت اوعمس اذا ةالصلا مهتوفت نا اوف اخو اومصي نا اوبحاف ةنالث اون اك ناف

 . اوقص مامالا

 عمسف 6 ةزانج ا ريبكت توف فاح لجر زعو 0 يلع يب أ ب اوج زمو : ةل اسم

 . هتلا ءاش نا هيزبي كلذو ربكيو فقي لاق ؟ ربكي له © يشمي وهو ريبكتلا

 لمج وأ ، رامح دلج يف لعتنم لجر زعو & ىسوم نع دجوي اممو : ةل اسم

 . اغوبدم نوكي نا الا ، لعفي ال نا بحاف ؟ ةزانج ىلع العتنم ىلصيأ

 5 هوركم كلذف 0 روبق اهماماو { ةزانج ىلع يلصي يذلا نع تلأسو : ةلأسم

 . اهنع اولوحتيلف

 . ةالصلا مهب متي هريغ مدقو . رخأت هتالص تضقنتنا اذا مامالاو : ةلأسم

 © تيملا هيف نفدي ام دعب ربقلا ىلع ةالصلا يف انباحصأ فلتخاو : ةلأسم

 ىلع ىلص .ن يبنل ا نا اهزاجأ زم ةجحو ، ن ورخا اهرجي ملو { مهضعب اهزاجاف

 ىلصو ةنيدملاب هباحصأ عمجف ث ةدمب هتوم ربخ هاتأ نأ دعب ، ةشبحلاب وهو يشاجنلا

 ىلع ةالصلا نا ، نفدي نا دعب © تيملا ىلع ةالصلا زوجي مل نم ةجحو . هيلع
 يذلاو ، هبجوي رظنلاو ، يسفن ىلا قيشأ لوقلا اذهو ك ةصوصحع تناك يشاجنلا

 زئاجف هيلع يلص نكي مل زمو . هيلع ىلص نكي مل يشاجنلا نا ملعأ هللاو } ىدنع

 . ةبجاو نيملسملا ىتوم ىلع ةالصلا نأل } هربق ىلع ىلصي نا

 مامالاو ، مايقلا نوعيطتسي مهو ث اسولج ةزانجلا ىلع اولص اذاو : ةلأسم

 ريغب اسلاج نيديعلا ةالص ىلص زرم ةلزنمب © ةالصلا نوديعي مهناف { حيحص

 هفلخ زم ضعب ىلصو { امئاق ةزانخجلا ىلع ىلص دق مامالا نوكي نا الا ، ةرورض

 . نيسلاجلا ىلع ةداعا الو } ةالصلا تضم دقف 0 اسلاج

 اولهجو { الهج دوجسلاو عوكرلا دح ىلع ةزانجلا ىلع اولص اذاو : ةلأسم

 نفد ناك ناو . نفد نكي مل نا ةداعالا مهيلعو © ةالصب تسيل كلت ناف }، كلذ

 . هربق ىلع اولص

۔ ٨٤١_۔



 موقلا ةالص ناف ، روهط ريغ ىلع وهو ث ةزانجلا ىلع مامالا ىلص اذاو : ةلأسم

 ربك الجر نأ ول ىرت الا ، اضورفم رسيل لصالا نأل 0 مه اوديعي الو ، تزاج دق

 ريغ ىلع هفلخ زمو مامالا ناك ناو { ةريبكتلا ديعي نا هيلع ركي مل 0 ةزانج ىلع

 مل ءوضو ريغ ىلع مامالا ناك ولو { ةداعالا مهيلع ىرأف ث اولصف ، مهلك ءوضو

 اذا لسغي هناف & لسغي ملو هيلع يلص اذاو { نفدي مل وأ تيللا :فد . ةالصلا اوديعي

 نا ريغتي نا هيلع اوفوخت مه ناف { ءوضو ريغب ىلص زم ةلزنمب وهو & كلذ ىلع اور دق
 مل زم ةلزنمب وهو . هيلع ةالصلا اوداعا مث ، ديعصلاب هوممي هلسغ يف اوذخأ

 . ءاملا دجي

 . راهنلاب ةزانجلا ىلع ةالصلاك 0 ليللاب ةزانجلا ىلع ةالصلاو : ةلأسم

 لاقو © هيلع ل لب الو 0 كردأ ام يلصيلف . ةزانج ا ةالص هتقبس زرمو : ةلأسم

 ناو (هتاف ام لدبيلو كردأ ام لصيلف) : كي يبنلا لوقل 0 هتاف ام ديعي دمحم وبأ

 . كلذب اهعطقي مل . ةزانجلا ىلع ةضيرفلا ةالص عطقي امم ء يش رم

 اولصي نا اوؤاش اهيابف { ةزانج ةالصو { ةبوتكم ةالص ترضح اذاو : ةلأسم

 ليقو { ةبوتكللاب اوأدبيلف 0 ةزانجلاب اولغتشا اذا ةبوتكملا توف اوشخ ناف .3 اوأدبيلف

 لبق ةزانجلاب أدبي هنا بتكلا يف ىري ليقو { اهدعب برغملا ةالص مث { ةزانجلاب اوأدبي

 . ةالصلاب الا نوأدبي مهرن ملو . ةالصلا

 ىلع لصف برغملا تيلصف . ةزانجلاو برغملا ةالص ترضح اذاو : ةلأسم

 ادبي : ليقو & تقولا توف فاخي نا الا : ليقو & برغملا عوكر دعب ةزانجلا

 لبق ةزانجلاب أدبي بوبحم زب دمحم لاقو ، ءيشب طرتشي ملو ث ةالصلا مث ث ةزانجلاب

 . هللا ايهمحر۔ديز زب رباج زع كلذكو © ةضيرفلا

 نأ الا 5 اوفاخ اذا ةزانجلاب نوأدبي مهناف تيملا ريغتي نا اوفاخ ناو : ةلأسم

 . هيلع اولص ةعمجلا موي ديدشلا رحلا يف ريغتي نا اوفاخ ناو © نوبحي ام هنم اوكردي

 . ةعمجلا اوكرتو

۔ ١٤٩ ۔



 هنيب نوكي ليقو ، تيملا برق موقي ةزانجلا ىلع يلصي يذلا نا ةلا عفر : ةلاسم

 . تيملا لا هدوجس لصي مل لحس ول هنا اولاق ام ردقب تيللا نيبو

 ىتح فقي مث هجويلف . ةالصلا ضعبب ةزانجلا ف مامالا هقبس نرمو : ةلأسم

 ٠. هقبس ام ةداعا هيلع سيلف © هعم ربك اذاف 6 مامالا ربكي

 ٨ مهنم انايسن سأرلا اورخاو نيلجرلا اومدقف ةزانج موق لمح ناو : ةلأسم

 مل تيملا ناك نا ظفح الب ينبجعيف © ةالصلا دعب اوملع مث ٠ كلذك اهيلع اولصو

 . هللا ءاش نا © مهيلع ساب الف نفد دق ناك ناو { ةالصلا اوداعا { نفدي

 قرحي نا هب جرخ نإ تيملا ىلع اوفاخف 5 موق راد يف لجر تام ناو : ةلاسم

 نوبراه موقل ةفاخم لزنم يف لجر تام اذاو 3 مهعم هونفدو . هيلع اولص © فذعي وأ

 ناف ، تيملا رييغت اوفاخو ث اهيف لوزنلا نوعيطتسي ال ، لاح يف مهباود روهظ ىلع

 . هب ىلوأ هتلاف ، هنوقلي مث هيلع اولص الاو & هومميف ديعص ىلع اوردق

 . ةراهطب الا ةزانجلا ىلع ةالصلا زوجت الو _ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 : هكي يبنلا لوقل 5 هداعا ءيش ةزانجلا ةالص نم يلصملا تاف اذاو : ةلأسم

 . هتاف ايف هيلع ةداعا ال : انباحصأ لاقو (هتاف ام لدبيو كردأ ام لصيلف)

 نبا هركو ، يلصملا اهلبقتسا ولو { ةربقملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا زئاجو : ةلأسم

 زرع يورو ء كلذ نم يلع عنمو 6 ةربقملا ف ةزانجلا ىلع ةالصلا رمع نباو سابع

 . (هل ةالص الف دجسملا ىف ةزانج ىلع ىلص نم) : لاق :الت يبنلا نأ ةريره يبأ

 ىلع ضرف موق لاقف ، اهيف فلتحغ ةزانجلا ىلع ةالصلا نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 . ةيافكلا ىلع ةنس : موق لاقو ٠ ةيافكلا

 مأو اهنع هللا يضر ۔ ةشئاع ىلع اولص مهنأ عفان ركذ : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 © رمع نبا كلذ رضحو . ةريره وبأ ةشئاع ىلع ىلص . عيقبلا روبق طسو 3 ةملس

 { روبقلا نيب ةالصلا نيريس نب دمحم كلذ هركو ث زي زعلا دبع نب رمع كلذ لعفو

 سابع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع نع انيورو . رباقملا ف ةالصلا ةفئاط هركو

۔ _ ١٥٠



 لبنح زب دمحأو يعفاشلاو يعخنلا ميهارباو حابر يبأ زب ءاطع لاق هبو { رمع زباو

 هنا مساقلا زبا هنع ىكحف ، كلام نع هيف فلتخاو ز روث وبآو ةيوهار زب قاحساو

 رباقملا ىف ةالصلا : ركب وبأ لاق . هبحأ لاق هنا هريغ هنع ىكحو . هب رسأب ال : لاق

 . (مايحلاو ةربقملا الا روهطو دجسم اهلك رضرألا) : كي يبنلا لوقل { ةهوركم

 ىف ةالصلل ةيهاركلا انباحصأ لوق ىنعم ىف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 ١ كلذ دسفي ال زم مهنمو 3 ةبوتكملا يهو اهيف ةالصلا دسفي زم مهنمف . ةربقملا

 يف روبقلا لابقتسال ، مهتالص داسفا يعم جرخي امناو 5 ربقلا ىلع يلصملا زكي ملام

 هنا مهلوق ىنعم يفو ، يلصملا لبقتسا ايك ، مهعم ةالصلا عطق يف مهلوق ىنعم

 مادق ةساجن الو رمب زم ، ةضيرفلا ةالص عطقي ايك ، ءيش زئانجلا ةالص عطقي ال

 ريغ يف ةالصلا زكما ناو ، كلانه ةمات مهتالصف ىنعملا اذه تبث اذاف 3 يلصملا

 . سحأ ىدنع ناك ةربقملا

 أدبي موق لاقف . ةبوتكم ةالصو & ترضح ةزانج يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 ةيوهار زب قاحساو نزيربس زب دمحمو بيسملا :رب ديعس لوق اذه 3 ةبوتكملاب

 . ةبوتكملاب أدبي : ركب وبأ لاق . هيف ىرصبلا نسحلا رع فلتخا دقو { نسحلاو

 يف فالتخالا ىنعم انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 رمأ يف ةبطاخملا ىنعم امأو . رومألا زم صوصخلا ىلع عقي فالتخالا لعلو . كلذ

 ةحسف ىجرو 3 ررض تيملا ىلع فيخ ناو { ةبوتكملاب أدبي نا بجويف 0 دبعتلا

 ريغ رذع بجو اذا كلذو ، صاخلا ىنعم يف تيملا ىلع ةالصلاب أدبيو ةبوتكملا رخؤتف
 بيغم وحن ةزانج رضح هنا ۔ هتلا همحر ۔ ديز نب رباج نع ىوري دقو 0 اذه

 نم بيغي نا ىشخ هنا اذاو ، تاريبكت ثالث اهيلع ربكي نا مامالا رماف & رسمشلا

 مث رسمشلا بيغت ىتح ةزانجلا ريخأت بحي ملو ، عبرألا ربكي نا لبق ءيش رسمشلا
 هل لاقن : هل ليق . ىنعمل اثالث ربكي نا هدنع رذعلا بجواف 5 ةالصلا لبقتسي

۔ _١٧٥١



 هل لقف ، ائيش جاجحلا كل لاق نا : لاقف . جاجحلا فاخا يناف 0" مامالا

 . رباج ينرمأ

 مهنم دحأ ىلع لصت الو » : ىلاعت هللا لاق - دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ىلع مايقلاو ، تيملا ىلع ةالصلا نا ىلع ةيالا هذه تلزن هربق ىلع مقت الو ادبأ تام

 : لاق هنا ةلي يبنلا نع ةريره وبا ىور ام ، اضيأ كلذ ىلع لدو 3 هب لومعم رمأ هربق

 مث اهيلع ىلصو اهعبت نمو . طاريق رجألا نم هل ناك فرصناو ةزانج ىلع ىلص نم)

 هلسغ بوجو يف ةمألا فلتخت ملو (ناطاريق رجألا نم هل ناك تيملا نفدي ىتح دعق

 . هيلع ةالصلاو هلمحو 0 هنيفكتو
 . ةزانجلا ىلع ريبكتلا نم توفي ام ءاضق ى اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 ةميت نب بوياو يرصبلا نسحلا لاق . يضقي ال : لاق هنا رمع نبا نع انيورف

 اذه ث ريبكتلا نم هتاف ام يضقي نا وهو : ناث لوق هيفو ، يعازوألاو يناتسجسلا

 نيريس نب دمحمو يعخنلا ميهارباو حابر يبأ نب ءاطعو بيسملا نب ديعس لوق

 : ركب وبأ لاق . نايعنلاو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلاو كلامو ةداتقو يرهزلاو

 . فرصناو ملس تعفر اذاف 0 ةزانجلا عفرت نا لبق اعابت هيضقي امناو 3 لوقأ اذهب

 ىلع لدب ال هنا ، انباحصأ لوق ىناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 مامالا فارصناب فرصنيو كردأ ام يلصي امناو { ةزانجلا ةالص نم تاف ايف يلصملا

 ةالصب تسيل اهنا & كلذ ىف ىنعملاو 3 افالتخا اذه ى مهنيب ملعأ الو & سانلاو

 تماق اذاف { ةعامج يمه امنا ةزانجلا ةالصو ى ةزانجلا ىنعمب الا ، دبعلا ىلع ةبجاو

 لدبا ناو & بوجولا ىنعمب & تيملا ىلع ةالصلا عيمجلا ىلع طحنا تماق امب ةنسلا

 © ملعأ هتناو ، ساب كلذ يف يل نيبي الف ، هئطخت الو فالخ ىلا دصق ريغ ىلع

 . ركذ هنال

 لاقف . مامالا ربك دقو مامالا يهتني لجرلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق { هنمو

 ربكي ىتح ربكي ال : نسحلا نباو نايعنلاو يروثلا نايفسو كلامو ديزي نب ثراحلا

 لاق نا لاقف جاجحلا فاخا ينا .بلهملا زب ديزي هل لاق تاياورلا رضعب يفو انه )١(
 . هرقص يبأ زب بلهملا تام امل كلذو خلا . . كل

۔ ١٥٢ ۔



 . ةيناث ربكي نا مامالا قوبسملا رظتني ال 3 مامالا يهتني نا ىلا ربك ربك اذاف ، مامالا

 : ركب وبأ لاق . اعيمج نيلوقلا ىف دمحأ لهسو بوقعي لاق هبو & هسفنب هحتفب نكلو
 ىمتنا اذا ربخلل لعفن كلذك ةبوتكملا ةالصلا ىف هنأل ، ىلا ايهبحأ يعفاشلا لوق

 . مامالا ىلا

 لجرلا ىهتنا اذا هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 نم . هتاف ام ربكيو هجوي هناف ، ىلوألا ةريبكتلا مامالا ربك دقو 0 ةزانجلا ةالص ىلا

 اذاف { ةيناثلا ةريبكتلا ، مامالا ربكي مل ام ىلوألا ةريبكتلا وهو ، دحلا اذه نم مامالا

 ناتيلوألا ناتريبكتلا ايهو . مامالا عم نادح هتاف دقف ةيناثلا ةريبكتلا مامالا ربك

 نم دبالو © هيجوتلا نع ةيناثلا ةريبكتلا نأل 5 مامالا عم ربكيو 0 ايهدحو اهتلمجب

 يف باتكلا ةحتاف أرقي هنا مهلوق ىنعم يفو { هب ةالصلا حاتتفال مهلوق ىنعم يف هيجوتلا
 ديمحتلا يف ذخأ ةثلاثلا يف ربك اذاف { هيف وه امب مامالا قحليو © ثلاثلا دحلا اذه

 © هيف مامالا ايف مامالل عبت وه امنا هنال { ةيناث باتكلا ةحتاف أرقي الو © ءاعدلاو

 ريبكت ريغ ايلاوتم اريبكت مامالا كردا اذا ربكي نا ، مهلوق يف هل سيلو © هيلع لدب الو

 . يعفاشلا لوق زم يكح ام هبش مهلوق يناعم هبشيو 0 مامالا

 ىلع عطقي امم ءيش اهعطقي ال ةزانجلا ىلع ةالصلا نا انباحصأ دنعو : ةلأسم

 . يلصملا مامأ رم ام اهعطقي الو . اهريغ يف يلصملا

 زع يهنلا 3 تاقوأ ةثالث ىف الا زئاج تقو لك يف تيملا ىلع ةالصلاو : ةلأسم

 عولط دنع : تاومألا اهيف نفدي الو ، كلذ ريغو 0 تيملا ىلع اهيف ةالصلا
 . راهنلا فصن ديدشلا رحلا يف انباحصأ دنعو ث اهبورغ دنعو ، سمشلا

 . كلذب رسأب الو لوق ىلع العنتم ةزانجلا ىلع ةالصلا هركيو : ةلأسم

 © ينومتنفكو ينومتطنحو ينومتلسغ اذا) : لاق نت يبنلا نعو : ةلأسم

 ريبكت نوعمسي اوناك مهنا ةفاكلا تلقنو (يب ر يلع يلصي نزم لوأ ناف . ينوعدف

 لخد . نيقرفتم هيلع اولص لب ةعامج هيلع لصي ملو { هكي هنلا لوسر ىلع ةكئالملا

۔ _ ١٥٣



 . نايبصلا لخد نغرف اذا ىتح . ءاسنلا لخد . اوغرف اذا ىتح الاسرا هيلع سانلا

 . ءاعبرالا ةليل . ليللا طسو نفد مث ئ دحأ هيلع مؤي الو

 ىلع ةالصلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاقو _ فارشألا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 نب قاحساو لبنح نب دمحأو يروثلا نايفس هركف & حبصلا دعبو رصعلا دعب ةزانجلا

 © ناث لوق هيفو © لاوزلا تقوو & بورغلا تقوو عولطلا تقو ث ةالصلا ةيوهار

 حبصلا دعبو & سمشلا رفصت مل ام ، رصعلا دعب اهيلع ةالصلا يف ةصخرلا نأ وهو

 دعب زئانجلا ىلع ىلصي : لوقي رمع نيا ناكو & سنأو كلام لوق ىلعف ، رفست مل ام
 يعخنلا ميهارباو حابر يبا نب ءاطع ناكو . ايهتقول اتلخ اذا حبصلا دعبو ، رصعلا

 لاقو { اهيف ةالصلا هركي تقو ىف زئانجلا ىلع ةالصلا نوهركي & يعازوألاو

 لوقلاب : ركب وبأ لاق 0 راهغ وأ ليل نم ءاش ةعاس ىأ زئانجلا ىلع ىلصي : يعفاشلا

 . رماع نب ةبقع ثيدحل لعفا لوألا

 دعب ةزئاج زئانجلا ىلع ةالصلا نا انباحصأ لوق يناعم ىف : ديعس وبأ لاق

 ةالص دعبو ، اهعولط يفوتسي ىتح نرق سمشلا نم علطي نأ ىلا ، حبصلا ةالص

 يف سمشلا تناك اذاو { اهبورغ يفوتسي ىتح نرق سمشلا نم برغي نأ ىلا رصعلا

 0٨. هنمو . اعوطت الو { ةنس الو ، ةضيرف اهيف ةالص ال تاقوألا هذهف ، ءامسلا دبك

 ىسوم وباو رمع نبا لاق اذهبو ، ربق ىلع ىلص ةي هللا لوس نا تبث : ركب وبأ لاق
 نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو نيريس نب دمحمو نينمؤملا مأ ةشئاعو يرعشالا

 دق ، ةزانج ىلع ىلصي نأ ةضف رمأ هنأ { بلاط يبأ نب يلع نع انيور دقو © لبنح

 هبو © ربقلا ىلع ىلص ث هيلع ىلصي نا لبق نفد اذا : نامعنلا لاقو { ةرم اهيلع يلص

 . تيملا ىلع ةالصلا داعت ال & ناعنلاو سنأ نب كلامو يعخنلا ميهارباو نسحلا لاق

 اذا & فالتخالا اذه وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبا لاق

 ةالصلاف { يناعملا نم ىنعمل وأ نايسنل هيلع لصي مل اذا امأو ، هيلع يلص دق ناك

 اذا هيلع ةالصلا تناك ثيحف الاو & كلذ نكما اذا ، ربقلا ىلع يلصيو ى ةمزال

 ه رهش ىلا ىلضي : لوقي لبنح نب دمحأ ناك : ركب وبأ لاق 5، هنمو . هيلا اهب دصق

۔ ١٥٤ ۔



 ةثالث ىلاو ، رفس نم بئاغلا رهش ىلا هيلع يلصي : ةيوهار نب قاحسا لاقو

 © ثالث نيبو هنيب ام هيلع ىلص هيلع يلصي نأ يسن اذا : ناهعنلا لاقو ، رضاحلل

 تلصف . رهشب اهيخأ توم دعب تمدق اهنا 0 :ةبي يبنلا جوز ةشئاع نع انيور دقو

 . هربق ىلع
 عنمي الف ، ربقلا دعب هيلع ةالصلا تتبث اذا جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاقو

 مل ناو { رييختلا ىنعمب هيلع ةالصلا امناف هيلع يلص دق ناك ناف & دعب الو برق كلذ

 { هنمو . نسحتلا ىنعمب كلذ يف امو { ةدحاو ةالص هيلع يلصيف 0 هيلع يلص نكي

 نع كلذ يكحو . اباكر زئانجلا ىلع اولصي نأ مهزيجيال ناك لاق : ركب وبأ لاق
 نسحتسا زكلو { مهئزجي نا سايقلا : نسحلا وبأ لاقو { يفوكلاو يبعشلا
 . ةداعالاب مهرمأو

 يف ةغلابملل ةداعالا مهل تببحأ اباكر اولص نا مهنأ ، يدنع : ديعس وبا لاق

 يدنع نيلوقلا الكو ، كلذ يف مهلعف باوص يدنع دعبي مل هناف ، ةالصلا لضف
 ى ةزانجلا ىلع ىلص هريغو ، قيدصلا ركب ابأ نأ انيور : ركب وبأ لاق { هنمو . نسح
 ىلصي ال : كلام لاقو 3 ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأ لاق هبو ، دجسملا

 . دجسملا يف زئانجلا عضو هركو ، ناكملا قياضتي نا الا & دجسملا ي اهيلع

 هنا : :كي يبنلا نع انيور دقو ، دجسملا يف زئانجلا ىلع ىلصي : ركب وبأ لاق

 . دجسملا يف ءاضيب نب ليهس ىلع ىلص

 صنلا ىنعمب انباحصأ لوق يف ءاج هنا ملعا مل دارأ هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 اذا تيملا نأل ، زئاج هنا يعم هنكلو ، ءيشب تيملا ىلع دجسملا ىف ةالصلا رمأ ىف

 ىنعم الف ارهاط ناك اذاف { رهاط هنا مهلوق ضعب يفف ةلبقلا لهأ نم ناكو ث رهط

 كلذك ، كلذ نكمأ اذا دجسملا يف اهلضفأف ةالصلاو & دجسملا ىف هلاخدا ةيهاركل

 . ركذلا عيمج

 ىف انباحصأ فلتخا ۔ دمحم يبأ عماج نمو ج ربقلا ىلع ةالصلا يف : ةلأسم

 نا 3 اهزاجأ نم ةجحو 3 نورخآ اهزبجي ملو مهضعب اهزاجأف ث ربقلا ىلع ةالصلا

۔ _٥ ١٥



 عمجف . ةدمب هتوم ربخ هاتا نا دعب ، ةشبحلاب وهو يشاجنلا ىلع ىلص :كي يبنلا

 ٠ زفدي نا دعب تيملا ىلع ةالصلا زوبي مل زم ةجحو ، هيلع ىلصو ةنيدملاب هباحصأ
 رظنلاو ، يسفن لا قيشا لوقلا اذهو {. ١‘© ةصوصخغ تناك يشاجنلا ىلع ةالصلا نا

 مل رمو ث هيلع ىلص ركي مل يشاجنلا نا . ملعأ هللاو آ ىدنع ىذلاو © هبجوي

 طقس اذاف { ةيافكلا ىلع اهبوجو ىتوملا ةالص نأل ، كلذب ضعبلا ماق هيلع لصي

 © روبقلا ىلع لفنلا زاوجب ربخ دري ملو © لفنلا يف الا مالكلا قبي مل ضرغلا

 يف مدقت ءامجا ال ذا ، مويلا هيلع رسانلا ام ىلع لمعلا كلذ ىلع سانلا عمجأ الو

 اذا ، زوجت ال ربقلا ىلع ةالصلا نا ىلع لدي امم ، هوجوب رذعلا عطقي ربخ الو ، كلذ

 لك زم هل ةرئاز كمتيبنلا ربق للا رفاست يهو اعيمج ةمألا اندجو انا . هيلع يلص دق ناك

 هللا زم لضفلا .بلطو ةبغرلا عم { ةنؤملا مظعو رفسلا ةقشم ىلع & جراخذؤ نطو
 هيلا اولصو اذا ، يقلا لوسر ربق ىلع نولصي الف كلذ عمو ، كلذ ىلع باوثلاو

 ىلع ارجأ رفواو كلذب روبقلا قح هكي هربق ناكل ربقلا ىلع ةزئاج ةالصلا تناك ولو

 لوأ هريغ ربق نا انملع { ءاعدلا ىلع او رصتقاو & كلذ كرت ىلع اوعمجا املف ، ةالصلا

 . قيفوتلا هتلابو زفدي نا دعب هيلع ىلصي نا زوبجي ال ناب

» 

 رع يبنلل فشك هنا تاياورلا رضعب يفو ةع اجلا هاو ر يشاجنلا ىلع ةالصلا ثيدح )١(

 نأ لبق تيملا ىلع ةالصلا تناك امناو ةيصوصخ الف هيلعو هيلع ىلصو هار ىتح يشاجنلا ريرس
 ةياو ر ؤو ذرالث دعب هربق ؛ىلع ىلص ت يبنلا نا رسابع ربا رع ينطق رادلا دنع ركل . :رفدي

 . . رهش دعب

 ۔ - ١٥٦



 ن و رشعلاو نماثلا بابلا

 ربقلا ىلع ةالصلا يفو هيلع ةالصلا لبق تيملا نفد ىف

 : تلق . هيلع ىلصي نأ لبق نفد تيم يف تركذو ، ديعس يبا باوج نمو
 نا كلذكو 0 كلذ زاج رذعل ناك اذا هنأ } يعمف ؟ نوفدم وهو { هيلع ىلصي له

 . هوربق دق ناك ولو { هيلع اولصيو ، كلذ نم اوبوتي نا ينبجعأ رذع ريغل ناك

 رثألا اوفلاخ دقو 5 هيلع اولصي ملو 5 ايبص اوربق دق موق نع لئسو : ةلأسم

 . هيلع اولصي نا مهيلع لهف : هل تلق . ةبوتلا مهيلع نا & يعم : لاق ؟ كلذب

 © ةربقملا نم اوفرصنا دق اوناك اذاف : هل تلق . ىدنع اذكه : لاق ؟ربق نا دعب

 يف هيلع نولصي مهنا ، يعم : لاق ؟ هربق ىلع اولصي مهلزانم نم اوعجري نا مهيلعأ

 نيح يشاجنلا ىلع ةث يبنلا ىلص دقو { هيلع ةالصلا زوجت اوناك ثيح مهعضاوم

 نا مهيلع : لاق ؟ ةالصلا اوفرعي مل ناف : هل تلق . ةشبحلا ضرأب وهو هربخ هغلب
 ىلص دقو . تيللا ربق دقو { ةزانج ىلا موق لصو ناف : هل تلق . هيلع اولصي اوملعتي

 . مهب لصي مهنم ماما مدقتيو ؤ هربق ىلع اولصي نا مهل له © هيلع مهلبق مدقت نم
 يف نكي مل ناف : هل تلق . لضفأ يدنع وهو ، كلذ مهل نا ، يعم : لاق ؟ال مأ

 نكي مل اولعفي مل ناو 3 هيلع ىلصي نأ لبق تيملا ربقو © هيلع يلصي دحأ ةعايجلا
 نا مهل زوجي هنا إ يعم : لاق ؟ هيلع اولصيو 0 هوشبني نا مهف زوب له . مهيلع

 ربق دقو ، تيملا ىلع يلص ناف : هل تلق . روبقلا شبن مهل زوجي الو 0 هيلع اولصي

 : لاق ؟ ةعامجلا هيلع اولصي وأ ، ةعايجلا نع يزجي له ث ادحاو الجر لجرلا
 . مهيلع سيلو 5 هيلع يلص دقف ، تيملا ىلع يلص اذا هنا & يعم

_۔ ١٥٧ -



 هتالص تزجأ ، نوقابلا لصي ملو ، هدحو دحاو تيملا ىلع ىلص اذاو: ةلأسم

 . نيرصقم نوقابلا ناكو

 هتاف ام ةداعا هيلع سيلف ، تيملا ىلع ةالصلا نم ءيش هتاف نمو : ةلأسم

 هفلخ نمو } ةصاخ ريبكتل اب رهجي مامال او 0 فرصنيلو اهنم كردا ام لصيلف © اهنم

 . هنورسي

 . هيلع لدب الو كردأ ام لص ةزانحل ا ةالص نم ءيش هقبس نمو ليق : ةلأسم

 . كلذ اهطقي مل ةزانجلا ىلع ةالصلا عطقي امم ءيش رم ناو : ةلأسم

 ةزانجلا ىلع ةأرملا يلصت نا زوجي هنا ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 . ءاسنلا فص طسو ف نوكتو ئ ةأرما وأ ناك الجر نكي مل اذا . ءاسنلاب

 ليق دقف . ءاسنلا الا ةزانجلا رضحي مل اذاو ، ةيشاحلا يف اهتدجو : ةلأسم

 نيلصي ال نهنا : ليقو 0 هيلع نيلصي : ليقو 3 هيلع نيلصي الو هنفدي

 . لاجرلا ىلع

 نهيلع سيل : لاق ؟ ةزانجلا ىلع ةالصلا نهيلع له © ءاسنلا نعو : ةلأسم

 3 باوثو رجأ اه ناك باوث بلطو & باستحالل كلذ نهنم ىتا نم نكلو . ةالص

 . اهل لضفأو اهب ىلوا اهتيبف 0 ةنيز ريغل وأ { ةنيزل كلذ نهنم ىتا نمو

 ؟ اهعطقي له ةالص مامأ رورملا

 عوكر اهيف ةالص الا راملا عطقي ال : لاق ؟ ةزانجلا ةالص نع لئسو : ةلأسم

 . دوجسو

 ربكو ةزانجلا ىلع مامالا ىلص اذاو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 3 نفدي مل ام ةالصلا ديعيف ، فرصنا مث © ةءارق الب 3 تايلاوتم تاريبكت عبرا

 اريبكت ربكف ةزانجلا ىلع لجرلا ىلص اذاو ، رثا نمو & اذه وحن نم نوكي اهيف كلذكو

۔ ٨٥١_۔



 . ةنسلا فلاخو { هتالص تضم دقف ، عدي ملو اهيف أرقي مل اعباتتم

 ربكي مل ، ريبكتلا نم هيف دازف مهو مث ، اسمخ وأ اعب را مامالا ربك اذاو : ةلأسم
 هعباتي ملف مهواف { ديزي بهذاف مهواف اعبرا رهظلا ىلص نم ةلزنمب ، هفلخ نم هعم

 هل حبسيلف . ايسان فرصناو اثالث ربك نا ، هنع دجو ايف : دمحم وبا لاق . دحا

 ملكت ىتح هتني مل ناو ، ملسي مث ةعبارلا ربكي عجريلف فرع اذاف ، هفلخ نيذلا
 لقأ ربكف ث مامالا طلغ ناو ث ةزانجلا ىلع ةالصلا اوديعيلف ، قرشملا ىلا تفتلا وأ

 . هيلع يلصو تيملا ىلع ةالصلا تديعا © ملسو تاريبكت عبرا نم

 © سنأ لوقي كلذبو ، تاريبكت ثالث ربك هنا ديز نب رباج نعو : ةلأسم

 . هب لمعلا وهو © عبرا ريبكتلا نا ىلع ملعلا لهأ رثكأو
 ةداعا هيلعف © ادمعتم وأ ايسان نيتنثا ربكف تيم ىلع ىلصي نمو : ةلأسم

 تاريبكت عبرا نم لقأ ربكف مامالا طلغ ناو . ملعأ هللاو © نفدي مل ام ةالصلا

 . كل تفصو ايك ، لبق يذ نم تيملا ىلع ةالصلا تديعا ملس وأ

 اوناك مهنال ، كلذ يف ةداعا الف & صقن وأ ريبكتلا مامالا داز ناف : ةلأسم

 قيضل ثالث ريبكت زاجا هنا رباج نع يور دقو ، عبرا نم رثكأ لبق نم نوربكي
 . كلذ يف مهيلع ةداعا ال اذه ىلعف & تقولا

 يبنلا ىلع لصي ملو ث هللا دمحي ملو ، ةزانج ىلع ىلص نمع هتلأسو : ةلأسم

 ةالص متت له . ةثلاثلا رثا ىلع ةعبارلا ربكو © ائيش ةثلاثلا ةريبكتلا دعب اوعديو ." ةي
 نا وجراو . ءاسأ هنا ليق دق هنا & يعم : لاق ؟ نفدي مل وأ تيملا نفد .ث ةزانجلا

 اههجو ىلعالا متت ال هنا بهذي اضعب نا وجراو { تاريبكتلا ربك اذا ةمات هتالص

 8 كلذ يزجي نا لهجلا وأ نايسنلا ىلع ينبجعيو ث هب ةفوصوم تناك يذلا

 دقو ىزجي هنا : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق .يزجي نا دمعتلا ىلع ينبجعي الو

 متتو 0 ءاوس هلك هنا عدي ملو ث أرقي ملو ، تاريبكت عبرا ربك ول كلذك 2 ءاسا

 كلذ نا عقي : لاق ؟ ديمحتلاو ، ءاعدلا كرت يف صاخ كلذ ما ، كلذ ىلع هتالص
 . ليق هنا يل عقو ايك ناك نا ث هلوق ىنعم ىلع ءاوس هلك

 مهرثكأ لاقف ، لسغي نا لبق نفد نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق : ةلأسم

۔ _ ١٥٩



 اكلام نا الا ، يعفاشلاو يروثلا نايفسو سنأ نب كلام لوق اذه ، لسغي جرخي

 © بارتلا هيلع لهي ملو دحللا يف عضو اذا : يأرلا باحصأ لاق ، شبني مل لاق

 اوشبني نا مهل غبني مل ، بارتلا هيلع اولاه اوناك ناو 5 هيلع ىلصو لسغف جرخا

 . حيحص كلام لوق : ركب وبأ لاق . هربق نم تيملا

 رهطي مل اذا هنا ؤ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ ، يعم : ديعس وبأ لاق

 مكح هيلعو ث هيف تبث دق هنأل 3 هربق نم جرخي الو 5 هيف لسغ ال هنا ز ربق ىتح
 توبث قافتالا ىنعمب ناك اذا هنا الا ، مهلوق نم فالتخالا اذه انعم ملعأ الو ، ربقلا

 ١ بجاو عيضي ال نأل ، لاق ام يدنع دعبي مل 5 هيلع ررضلا فخي مل ام { هلسغ
 مل امو ، ربقلا ىنعم تبث دقف { هيلع نيط نا هنا : انباحصأ لوق نم نا بسحاو

 ٠ جرخي هناف ، نفكي مل وأ ، لسغي مل هنا ركذ مث ، نبللا عضو ولو هيلع نيطي
 ىنعملا اذه توبث نسح امتاو . نييطتلا وهو . ربقلا دح هب نوكي ام لقأ ىدنع اذهو

 ملو © اولاق ام ىنعم يدنع نسح امناو 0 هربق نم هجارخاو روبقلا شبن عنم توبثل

 © ليسلا هلمحي ناربق ىلع فيخ هنا : ةلت يبنلا نع ىوري هنأل ، ىنعمل ناك اذا دعبي

 . لوحي نا زوجي مل لاح ىلع زوجيال ناك ولو ث هليوحت يف نذاف

 ربق دقو ةربقملا ىلا لصوف ى ةزانجلا رثا يف جرخ اذا لجرلا نع لئسو : ةلأسم
 كلذ هل نا ، يعم : لاق ؟ هربق يف وهو ، تيملا ىلع يلصي نا هل له ، تيللا

 هتين نوكتو ث ربقلا ىلع موقيو 0 ةيالولا لهأ نم تيملا ناك اذا 5 هل ةزئاج ةالصلاو

 يف ةزانجلا ىلع ةالصلا زوجتف : هل تلق . هيلع ىلص دق ناك ولو ، تيملا ىلع ةالصلا

 اولص ناو ، يلا بحا ناك ةربقملا ريغ اودجو نا مهنا { يعم : لاق ؟ ةربقملا طسو

 دقو ، تيملا ىلع زوجي لهف : هل تلق . كلذب سأب ال هنا يدنعف { اهيف ةزانجلا ىلع
 نا دعب زئاج هنا & يعم : لاق ؟ ربق هيف يذلا مويلا كلذ يف ةعامج دعب ةعامج ربق

 تيملا اذه ىلع تلص دق يتلا ةعامجلا هذهل زوجيف : هل تلق . ربقي نا لبقو © ربقي

 مهل نا ، يعم : لاق ؟ هدعب وأ مويلا كلذ يف ث ةيناث ةرم هيلع اولصي نا 0 ةرم

 هبش كلذ نوكيو ، كلذ تبثيو ، مهب ىسأتي نا كلذ يف اوفاخي مل ام & كلذ

۔ ١٦٠



 . هب ىسأتي نمم اوناك اذا © مزاللا

 هن ركت تين نفد ف ؤ رهاط ريغوهو 0 ةزانج ىلع لص ماما نعو : ةلأسم

 . هيلع ةداعا الق ؟ رهاط ريغ

 ث ذ بن . هتنك ىتح هيلع لصي ملو © كله لجر نع لئس : ةلأسم

 . نفدي مث © اهيلع ىلصي مث عمجت اهناف ؤ هماظع تبيصا

 عب نم تين ىنع ةالصلا مالسالا ننس نمو۔رباج يبا باتك ۔ نم : ةلأسم
 همتجي ل نأو ارفاك ناك نهيلع عمتجا اذا ثالئ : لاق مشاه نعو 0 هنيقكتو هلسغ

 ن و . :ورمك ذتف ، ةعايجلا ةالص اعيج سانلا كرت اذا . ارقك نكت مل ث نهيلع

 تف اعيج ةا ليبس يق داهجلا اوكرت ناو { اورفك دقف اعيمج ةزانجلا ىلع ةالصلا اوكرت
 . اورفكي مل ضعب كرتو ضعب كلذ لعف اذاو 5 اورفك

 عي ةزاجا ىلع ىلصي هترضح اذا برغملا ةالصو ، ةزانجلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . عوكرلا دعب : لاق ؟ ةالصلا دعب مأ { عوكرلاو برغملا ةالص

 ذيي : لاق نم : لاقف ؟ ةضيرفلا ةالصب مأ ةزانجلا ةالصب أدبي لهو : ةلأسم

 تقو توف فخي ملام . ةزانجلا ةالصب أدبي : لاق نم لاقو ؟ ةضيرفلا ةالصب

 . ةضيرفلا ةالص

 : لاق ؟ اهضعب برغ دقو أ سمشلا بورغ دنع ةزانجلا نفدت لهو : ةلأسم

 : لاق ؟ برغملا يلص نا سمشلا تبرغ اذا اهيلع ىلصيأ : لاق . اهلك برغت ىتح
 علط دقو ث ةزانج ىلع ىلصي الو ، برغملا ىلصت مث © اهيلع ىلصي ةزانجلاب أدبي
 . اهلك علطت ىتح & سمشلا ضعب

 ءدب ةزانجلا ةالصو ، ةضيرفلا ةالص ترضح اذاو : ةرركم : ةلأسم

 . ةزانجلا ةالصب

-۔١٦١۔





 ن و رشعلاو عساتلا بابلا

 اهب ىل وأ نمو تيملا ىلع ةالصلا يف

 ملو ى رثؤملا وبا اهيلع جرخو ترضح ةزانج نا ، كلام نب دمحم ينثدحو

 ىلصو . اهل نيتيلو اتناك نيتأرما رثؤملا وبا نذأتساف دحأ اهيلع جرخي ملو ، يلو اهل نكي
 © ةرفص يبأ نب بلهملا تام امل هنا ثيدحلا يف يلا عفر : رثؤملا وبأ لاق . اهيلع

 ةالصلا .يف هيلع ربك : بلهملا نبال ديز نب رباج لاقف ةلجع ىلع اوناك مهنا بسحاو
 يف جاجحلا كملك نا : هل لاقف ، جاجحلا فاخأ ينا هل لاقف . تاريبكت ثالث
 بورغ اوفاخ اوناك اذه نا مهوتأ يذلاو ، ديز نب رباج ينرمأ هل لقف ، كلذ

 ةزانجلا ىلع مامالا ربك ناف : تلق . نرق اهنم بيغي نا لبق اوردابف { سمشلا

 . معن : لاق ؟ لدب هيلع له . ريبكتلا متي مل هنا كلذ دعب نم ركذ مث © نيتريبكت

 . هدحل ىف تيللا عضي مل ام

 هيلع ىلصي ءاسنلا الا ، لاجرلا نم يلو هل نكي ملو تام لجر نع : هتلأسو

 نأ ىلوأ نهف ةزانجلا يف نجرخ نا : لاق ؟ هيلع ىلصي نم نرمأي ءاسنلا نذاتسي وأ

 . نيملسملا نم لجر هيلع ىلص نجرخي مل ناو ، هيلع يلصي نم نرماي

 © تيملا الع يلصي نا الجر رمأي ، تيملا ءايلوأ نم لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . زوجي ال لاق ؟ رضاح تيملا دلوو

 . ةافول ا هترضحو . دالوأ و أ ڵ ةبصع ةب ارق هل لجر ف لوقت امو : ةلأسم

۔ ١٦٣ ۔



 نمو { اهئايلوا نذاب اهيلع لصي نا : ةلي هللا لوسر نم عرش ىترملا لع ةالصلا يلو

 ضعبو .0 ءاسنلا اونذأتسا لاجر نكي مل ناف ، ءايلوالا اونذأتسي انباحصا نا كلذ

 يف هنومدقي ايك 5 هب اوقثو نم نومدقي { موقلا ىلا ةالصلا نا ىأر انباحصا

 . تفرع اذكه . ةضيرفلا

 تيملاو ، ةدساف مهتالص نا ملعف 3 ةزانج ىلع موقب وه ىلص لجر : ةلاسم

 . ةالصلا ةداعا مهيلع نا & باوجلا ؟ مهمزلي ىرت ام & نفدي مل دعب

 يف فلتخي هنا © اتيم جرخ اذا قلخلا ماتلا طقسلا نا : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 . هيلع ةالصلا

 : لاق ؟ هب ىلوأ ام ى كلذ نكمأو ٠ اتيم وأ ايح جرخ فرعي مل ناف : هل تلق

 . كلذ ريغ حصي ىتح ئ هيلع كردا ام للع وهف اتيم كردا نإ هنا 6 يعم

 لصي ملو © هدحو دحاو اهيلع ىلصف .۔ ترضح ةزانج نع هتل أسو : ةلأسم

 مزلي يذلا تيملا ىلع ةالصلا ةنس ءادا نع © عيمجلا نع دحاولا يزجي له ث نوقابلا

 رضح نم ىلعو { ةزانجلا ىلع يزبت ةالص هذه نا & يعم : لاق ؟ اهب مايقلا ةعايجلا

 . ريصقتلا مهيلعف

۔ ١٦٤ ۔



 ١ بابل ١ ونالثل .

 ؟ ةزانجلا ىلع ةالصلاب ىل وأ نم

 مث معلا مث خالا مث نبالا مث ، جوزلا مث ، بالا ةزانجلا ىلع ةالصلاب ىلوأو

 هدلو مث ، هوبا تيملا ىلع ةالصلاب سانلا ىلواو 5 هريغ نمو ، برقألاف ، برقألا
 برقالا مث همع مث ، هيبال هوخا مث { هماو هيبال هوخا مث & هدج مث © غلابلا ركذلا
 مث اهدج مث ، اهوبا اهيلع ةالصلاب سانلا ىلواف 3 ةأرما تناك ناو 3 برقألاف

 نبا نباو ، برقالاف برقالا اهتبصع مث { اهمأو اهيبأل اهوخا مث اهنبا مث ، اهجوز

 : لاق نم لاقو { اذه ليق دقو : لاق © هريغ نمو خالا نم ىلوا ةأرملاو ، لجرلا

 نبالا نبا مث نبالا مث ، بالا همدب سانلا ىلوا الجر ناك اذا ، هيلع ةالصلاب ىلوا

 خالا نبا مث بالل خالا مث © مالاو بالل خالا مث الع ناو دحللا مث ؤ لفس ناو

 مث ز تامملاو ايحملا يف اهل مامعالا مث اذه ىلع وهو بألل خالا نبا مث { مالاو بالل

 لفس ناو خالا نبا نبا كلذكو & هريغ نمو ؤ لجرلا يف هلزني ام ىلع خالا مث نبالا
 . انفرع كلذك ث معلا نم ىلوا

 وه نم هيلع يلصي نأ ىراف { نالف هيلع يلصي نا صوم ىصوأ ناو : ةلأسم

 لاق . هب ىصوأ ام ذفنيف { ةالصلا يلي نم هل نوكي ال نا الا ، ةالصلاب ىلوأ

 هيلع يلصي نا ىصوأ تيم نعو 0 هريغ نمو ث ىلوأ هتيصو : حبسملا نب دمحم
 مه . معن : لاق ؟ لجرلا اوعنمي نا مهل نوكي له © كلذ ةثرولا هركو ث نالف

 . كلذب ىلوأ

۔- ._١٦٥



 . هيلع ةالصلاب هيلو كرمأي نا الا تيم ىلع يلصت الو : ةلأسم

 مل ناف سيمخلا ريمأ وأ مامالا رضح اذا ، تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأو : ةلأسم

 : ةق يبنلا نع ةياورل ، برقألاف برقالا مث خالا مث نبالا مث جوزلا مث بالا رضحي

 اونوكي مل اذاف 0 ءايلوألا نونذأتسي انباحصأ نا كلذ نمو (اهئايلوا نذاب اهيلع ىلصي)

 نم نومدقيو ث موقلا ىلا ةالصلا نا ىأر انباحصأ ضعبو { ءاسنلا اونذاتسا لاجر
 . اهريغك ةزانجلا يف مهب يلصي هب اوضر

 . ارح هدلاو ناك ناو 5 هدلاو نود هدبع ىلع يلصي دبعلا ديسو : ةلأسم

 موقلا مؤيل) : ةلي يبنلا لوقل ث موقلا لضفأ يدنع ةالصلاب ىلوأو : ةلأسم

 : انباحصأ لاقو © ةالص نم ةالص ةي صح ملو © مومع ربخلا اذهو ) مهلضف أ

 . اذه ريغ

 هلف 5 ءايلوأ هلو ، هيلع يلصيو { هنقكيو هرهطي لجر ىلا ىصو ا نمو : ةلاسم

 . ءايلوألا نود كلذ

 مث خألا مث نبالا مث جوزلا مث بألا ةزانجلا ىلع ةالصلاب ىلوأو : ةلأسم

 ىلوأ دجلاف اهيبأل اهدج ناكو ايح اهدلاو نكي مل ناف ، برقالاف برقالا مث © معلا

 ىلوأ نبالا مهضعب لاق : سابع نبا لاقو { اهيبا ماقم موقيو { اهيلع ةالصلاب
 . بألا نم

 نأ ىران > هيلع يلصي ال وأ نالف هيلع يلصي نأ صوم ىصوأ ناو : ةلأسم

 ىلي نم هل نوكي ال نا الا _ ةخسن ۔ يفو . هؤايصوأ مدقتيف ةالصلا يلي نم هيلع يلصي

 . هب ىصوأ ام مدقتيف ةالصلا

 نايلي الو ، اهيلع ايلصي نا اهدلوو اهجوزل زاج ةأرملا تتام اذاو : ةلأسم

 ‘ ىلوا دلولاف ةبصع اهل نكي مل ناف .ى ةبصع اهل نوكي نا الا & تلتق اذا اهم دوقلا

 ةيدلا تناك 0 دوقلا نع اهؤايلوا ىفع اذا امأو . اهجوزل مدلاف دلو ال نكي مل ناف

 . اهنم اهثاريم ردقب كلذ نم دلولاو جوزللو . اهتثرول

۔ ١٦٦ ۔-



 مث ، خالا مث نبالا مث جوزلا مث بالا ةزانجلا ىلع ةالصلاب ىلوأو : ةلأسم

 يلي ال اهجوزو . ةيدلا هل امناو 0 دوقلا يلي ال اهدلوو { اهتبصع نم برقالاف برقالا

 مدلاف دلو امل نكي مل نانف 6 ىلوأ دلولاف ةبصع اهل نكي مل ناف . ائيش اهمد نم

 . اهجوزل

 . ةالصلا نسحي ناك اذا ، محرلا يف مهبرقا ةزانجلاب ىلوأو : ةلأسم

 نا هلف { ةزانج ىلع ةالصلا ىلي نمو : يراوحلا نب لضفلا لاقو : ةلأسم

 رمأف © ةزانج عضوم ف موق رضح اذاو ض ءاش نا هالوتي ال نم اهيلع ةالصلا مدقي

 : ميهاربا وبا لاق . هنم ةالصلاب ىلوا هريغ نم الا اهيلع ةالصلاب الجر مهنم لجر

 © يلولا يأرب هرما امنا هنا } رومألا سفن يف رمألل ربكي هنا فرعي ىلولا ناك اذاف

 . يلولا يأرب الا يلصي ال نا بحنف هيف باتري ءيش ناك ناو ، سأب الف

 يلصي نأ هركو ةزانحل ١ ىلو ىب ف 3 اهيلع يلصيل ةزانج لا يعد نمو : ةلأسم

 . ةزانجلا يلو يأرب الا ، اهيلع يلصي الف { اهيلع

 نالف ، هتوم ضرم ى رأ هتحص ىف لاق نمو : ناسغ نب كلام لاقو : ةلأسم

 ف ينعض وأ يلع لص وأ 6 يتزانج عيش وآ 7 زنلسغف هذف . تم نا هلللا نم جرح ف

 نم اثيش لعف نا اسأب ىرن الف ، هب سانلا ىلوا اذه ناكو تام مث { يف زع وأ يربق
 تيللاب ىلوا هريغ ناك نا كلذكو 0 هنم كلذ يلو وهو ربلا باوبا لعف نأل . كلذ

 © هللا ءاش نا سأب هيلع سيلف ث هلعفف كلذ نم ائيش لعفي نا يلولا هرما مث ز هنم

 . ارح ناك ناو ، دبعلا نبا نود هدبع ىلع يلصي دبعلا ديسو

 لجرو © هتخاو هما نهيف ءاسن عم ةبرغلا ضراب لجر تام اذاو : ةلأسم

 . هفلخ ءاسنلا نيلصيو . ءاسنلا نود بيرغلا هيلع يلصي هناف ، بيرغ

 نيب قرفلا يف رظناف { زئانجلا يف قسافلا فلخ ةالصلا زوب الو : ةلأسم

 ينإ ط : لاعتو كرابت هللا لوقل هانعمل رسفت اذه لك يفو { ةلفانلاو ةضيرفلا ةالص

 . «نيلاظلا يدهع لاني ال لاق يتيرذ نمو لاق اماما سانلل كلعاج

۔ ٧٦١_۔



 لضفأ يدنع تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأو ۔ ةخسن ۔ ةالصلاب ىلوألاو : ةلأسم

 زق صخي ملو ، مومع ربخلا اذهو (مهلضفأ موقلا مؤيلو) : ةلي يبنلا لوقل © موقلا
 : ىلاعت هللا لوقب لتعم لتعا ناف اذه ريغ : انباحصأ لاقو { ةالص نم ةالص

 تيلاب ىلوألا نوكي دق هل ليق يهللا باتك يف ضعبب ىل وأ مهضعب ماحرألا ولواو »

 . ةالصلا يف هب ىلوأ نوكي الف ث ايمذ وأ ، ادبع محرلا قيرط نم

 هنفدي : لاق نم مهنمف . ءاسنلا الا رضحي ملو ةزانج ترضح اذاو : ةلأسم

 ءاسنلا نا : نسحلا ىلع يبأ نعو © هيلع نيلصي : لاق نم مهنمو ، هيلع نيلصي الو
 يلصت نا زوجي هنا هللا همحر ۔ هللا دبع يبا نعو ث هريغ نمو . لاجرلا ىلع نيلصي ال

 طسو ىف نوكيو . ةأرما وأ ناك ، الجر دجوي مل اذا ث ءاسنلاب ةزانجلا ىلع ةآرملا

 . ءاسنلا فص

 تيملا دلوو ، تيملا ىلع يلصي نا الجر تيللا ءايلوأ نم لجر رمأ اذاو : ةلأسم

 . زوجي الف ك رضاح

 . اعيمج مهلضفأ تيملا ريغو تيملا ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأو : ةلأسم

 . انباحصأ نيب فالتخا هيفف © هنيعب لجر هيلع يلصي نأ ىصوأ نمو : ةلأسم

 . اضيأ انيفلاخم نيبو

 ءاش ناو مدقت دبعلا ءاش ناف © ةرح يهو هتنبا ةزانج رضح اذا دبعلاو : ةلأسم

 . ةالصلل مدقتي نمرمأ

 ناف ، شيجلا نيمأ وأ ، مامالا رضح اذا تيملا ىلع ةالصلاب ىلوألاو : ةلأسم

 ضعبو ، برقألاف برقألا مث © خألا مث نبالا مث جوزلا مث بالاف رضحي مل

 3 اهريغك ةزانجلا يف مهب يلصي هب اوضر نم نومدقي موقلا ىلا ةالصلا ىري انباحصأ

 ةمئالا نم اذه لاق . ءايلوألا الو نيجراخلا نم رمأ ريغب هيلع يلصي لصم مدقت ناف

 ىلع اولص ناف { اهعضوم ريغ يف هسفن لعجو . هل كلذ زوب فيكف . نيرضاحلا

 . ىرخا ةرم ةالصلا هيلع دعت مل 0 ملسملا تيللا

_۔ ١٦٨ -



 نيجراخلا رمأب نيملسملا نم لجر مدقت ى يلو تيملل نكي مل اذاو : ةلأسم

 اضيأ وهو { اهيلع يلصي الجر نوملسملا رمأ { يلو ةأرملل نكي مل اذاو { مهب ىلصو

 . نيملسملا ضعب نم تفرع اذكه . اهنفد ىلي ىذلا

 برقألا مث ، تخألا مث تنبلا مث ةدلاولا ةالصلاب ءاسنلا قحاو : ةلأسم

 تناك ام ءاسنلا نم اهريغك الا } قح ةالصلا ىف اهل سيلف ةجوزلا امأف ، برقألاف

 نود . اهيبأ دعب ةأرملا ىلع ةالصلا لاح يف هتلزنم تبرق امنا جوزلا نأل 0 اهنود ةبارق

 © هيبن ةنسو هباتك يف ث ةزانجلا ةلزنم ىف هلعج ىلاعت هللا نأ لجأ نم اهيخأو اهدلو

 © كلذ اهجوز ىلع اهل سيل ةجوزلاو ،} اهرمأ عيمج يف { اهيلع اماوقو اه اماما

 نبا نعو ث هب ىلوأو هيلع ةالصلاب قحأ ةبارقلا نم اهريغو { هيلع ةماوق نوكتالو

 . بيصن ةزانجلا ف ءاسنلل سيل : لاق رمع

 ف نذؤتسا نوملسم مهو ‘ هدالوأ دحأ ةزانج يمذلا رضح اذاو : ةلأسم

 ، ةصاخ بابلا . اذه ىف نذاتسي امناو ، اهيلع نولصي نوملسملاو . اهيلع ةالصلا

 . ملعأ هللاو { الف © ةمذلا لهأ نم هريغو خألا لثم ماحرألا رئاس امأو

 نم لضفأ ةعامجلا ةالص نا ۔ هنع هللا ىضر ۔ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . اهب موقي نم ةزانجلا يف ناك اذا . ةزانجلا

 اهمأب ةزانجلا ةالصو ©} ةضيرفلا ةالص هترضح لجر نع لئسو : ةلأسم

 ناكو ، ررض تيملا ىلع فاخي نا الا } ةضيرفلا ةالصب أدبي هنا & يعم : لاق ؟ أدبي

 . ةزانجلا ىلع لص © ةعس تقولا ف

 ؟ أدبي ايهاب © ةزانجلا ةالصو ديعلا ةالص هرضح ناف : هل تلق : ةلأسم

 يدنع أدبي هناف « ررض تيملا ىلع فاخي نا الا { ديعلا ةالصب أدبي هنا } يعم : لاق
 . ررضلا لبق هنفدل هيلع ةالصلاب

 ؟ ربقي ىتح مأ 5 ربقي نا لبق ناث ماما مدقي تام اذا مامالا نع لئسو : ةلأسم

 تيللا مامالا ىلع يلصي ال نا . اليبس كلذ ىلا اودجو اذا ليق دق هنا . يعم : لاق

۔ ٩٦١_۔



 . ةمامالا هل دوقعم ماما الا

 ؟ تيللا مامالا اذه ىلع يلصي نم { اليبس كلذ لا اودج مل ناف : تلق

 . رصملا يضاق هيلع لصي : ليق دق هنا { يعم : لاق

 يلصي نم تقولا يف ضاق نكي ملو ، ارضاح رصملا يضاق نكي مل ناف : تلق

 ماكحألا يلي ىذلا وه ىدعملاو } ىدعملا هيلع يلصي ليق هنا . يعم : لاق ؟ هيلع

 . هدلب ف مامالا ةرضحب

 لضفأ هيلع يلصي هنا ، يعم : لاق ؟ ارضاح ىدعملا نكي مل ناف : هل تلق

 . ءالعلا نم ارضاح نا نيدلا يف رصملا مالعا

 دقو 5 ةربقملا ىلا لصوف . ةزانجلا رثأ يف جرخ اذا لجرلا نع لئسو : ةلأسم

 . تيللا ربق

 © يعم : لاق ؟ ةربقملا طسو ىف ةزانحجلا ىلع ةالصلا زوجتف : هل تلق : ةلأسم

 هنأ ى يدنعف اهيف ةزانجلا للع اولص ناو ٠ يلا بحا ناك ةربقملا رغ اودجو نا مها

 . كلذب ساب ال

 ىلع جرخي لجرلا نكي ملو . ةيالولا لهأ نم ناك اذا تيملاف : هل تلق

 كلذ ىلع ةالصلا يف هتين نوكتو ، دجسملا يف وأ هتيب ىف يلصي نا هل له . ةزانجلا

 ؟ هنيعب تيللا

 نم نرق علط اذا الا تقو لك يف ةزانجلا ةالص زوجت : ديعس وبا لاق : ةلأسم

 . متتسي ىتح رظني هناف . باغ وأ سمشلا

 دعبو ،} سمشلا بورغ لبقو © رصعلا دعب تيملا ىلع يلصي لهو : ةلأسم
 ترفصا دق سمشلا نوكت نا الا . معن : لاق ؟ سمشلا عولط لبق رجفلا

 . اهلك علطت ىتح اهرخاف { نرق عولطلل اهنم زرب وأ ، بورغلل
 © اهبورغ لبقو & سمشلا عولط لبق ةزانجلا ىلع ةالصلا زوجت ليق : ةلأسم

۔ - ١٧٠



 . نرق اهنم بيغي وأ نرق سمشلا نم علطي مل ام

 لبق رجفلا دعبو ، بورغلا لبق رصعلا ةالص دعب تيملا ىلع ىلصيو : ةلأسم

 . قورشلا

 . اهلك علطت ىتح سمشلا تعلط دقو { ةزانج ىلع يلصي الو : ةلأسم

 يهنلل تاقوأ ةثالث يف الا 5 ةزئاج تقو لك ىف تيملا ىلع ةالصلاو : ةلأسم

 دنعر « رسمشل ١ عولط دنع نفدي الو كلذ ريغو 0 تيملا ىلع اهيف ةالصلا نع

 . راهنلا فصن ديدشلا رحلا يف انباحصأ دنعو . اهبورغ

۔ ١٧١_۔





 نوثالثلاو ىداحلا بابل

 ةالصلا نم ءيشب ةزانجلا ةالص يف مامالا هقبس نم

 © ةريبكتب هوقبس دق مهدجوف .7 اهيلع ةالصلل ةزانجلا ىتأ لجر نع هتلأسو

 ربكيو هجوي : لاق ؟ هجوي وأ ، هجوي الو مه ثيح نم & مهعم لخديأ عنصي فيك
 . ءاعدلا يف مهعم ربك ةثلاثلا اوربك اذاف ، باتكلا ةحتاف أرقي مث ةيناثلا اوربك اذا

 ةالص ءيدتبي : لاق ؟ ريبكتلا نم هوقبس مكب ملعي ملف مهاتأ ناف : تلق

 {© مهعم ائدتبم ناك ول لعفي { رثألا ءاج ايك . نيتريبكتلا يضمي مث 5 هيجوتلاب تيللا

 سأب الف 5 ةيالولا لهأ نم ناك اذا تيملل وعدي نا ءاش ناف { ريبكتلا نم اوغرف اذاو

 اذاف ، هيجوتلاب ةزانجلا ةالص ادبي : هريغ لاق . هب هوقبس ام لدب هيلع سيلو 0 هيلع

 اذا ، مهئاعد يف اعدو ةثلاثلا مهعم ربكو { نيتريبكتب هوقبس دق ناك نا نيتريبكت اوربك

 . نيتريبكتب هوتاف دق مهنا ملع

 } دح لوألا ةريبكتلاو هيجوتلا ، دودح ةعبرأ انعم تيملا ةالص لاقو : ةلأسم

 ةثلاثلا ةريبكتلاو باتكلا ةحتاف ةءارقو © دح ةيناثلا ةريبكتلا عم باتكلا ةحتاف ةءارقو

 اذاف ى عبار دح ةعبارلا ةريبكتلا عم ءاعدلاو ةلي يبنلا ىلع ةالصلاو ديمحتلاو ، دح

 هناف ةالصلا ىف لخدي نا لبق ربكو { ريبكتلاب ةزانجلا ةالص يف لخادلا مامالا قبس

 ةيناثلا ةريبكتلا مهعم ربكي مث هيجوتلا نم دبالو ، ربكي مث ، ةالصلا ىلا ءاج اذا هجوي

 دمحي مث 5 اوربك اذا مهعم ةثلاثلا ربك مث ، باتكلا ةحتاف أرق ربك اذاف 2 مامالا ربك اذا

 هقبس اذا ةرم الا باتكلا ةحتاف أرقي الو ، تيملا رمأ يف ذخايو ةت يبنلا ىلع لصيو هللا

۔- ١٧٣ ۔



 لك ىلع هجوي هناف اثالث مامالا ربك دقو ءاج اذاو ، هعم اهكردي مل ةريبكتب مامالا

 . اوعديو هللا دمحيو ربكي هناف { ةعبارلا مامالا ربكي نا لبق ربكو هجو ناف ، لاح

 مل ناو نيدح كردا دقو ث هعم ربك ةعبارلا مامالا كردا اذاف ، ثلاثلا دحلا كردأ دقو

 ادح كردأو ، دودح ةثالث هتاف دقو { هعم ربك هناف ةعبارلا مامالا ربك ىتح ةثلاثلا ربكي

 {. اهلك ةزانجلا ةالص هتتاف دقف اعبرا مامالا ربك دقو ءاج اذاف © ةالصلا نم ادحاو

 يزجي كلذ يف ضعبلا نأل ، ةالصلا رضح نم هنع ىزجا دقو 03 هيلع ةالص الو

 . ضعبلا نع

 ةالص يف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبا لاق - فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 ىتحا مامالا : ملعلا لهأ رثكأ لاقف . رضاح اهيلوو ث ةزانجلا ىلع مامالاو ءارمالا

 تبثي الو & بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا اذه انيورو 0 يلولا نم اهيلع ةالصلاب
 ةنيدملا ىلع لاو وهو & صاعلا نب ديعس ىلع يلع نب نيسحلا مدقت دقو © هدنع كلذ

 نب ةمقلع لوق اذهو & تمدقت ام ةنس اهغا الول : اولاقو ، ىلع نب نسحلا ىلع يلصيل

 لبنح نب دمحأو سنا نب كلامو يرصبلا نسحلاو لهاك نيديوسو دوسألا

 اذه ، قحا يلاولا نا وهو ناث لوق هيفو & يأرلا باحصأو 0 ةيوهار نب قاحساو

 . لوقا لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق { يعفاشلا لوق

 ةالص يلو لداعلا ناطلسلا نا اذه وحن ليق دق هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 نا ينبجعيو © سانلا نم مهريغ نود نيديعلاو ةعمجلاو ةاكزلا ضبقو .ث ةزانجلا

 ناف . ادحا لداعلا ناطلسلا ىلع مدقي الو 5 اهيلو كلذ يلي تيملا ىلع ةالصلا نوكت

 . كلذ زوبي و ، هنم اريضقت يدنع كلذ ناك ادحا هيلع مدق

 . اهتزانج نورضحي ةأرملا ءايلواو جوزلا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق 3 هنمو

 نب رمعو حابر يبأ نب ءاطعو يبعشلا رماعو سابع نباو ركب يبأ نع انيورف

 لاقو { اهيلع ةالصلاب قحا جوزلا اولاق مهنا ، ةيوهار نب قاحساو زيزعلا دبع
 لوق اذه . ىنوا ةبارقلا نا وهو & ناث لوق هيفو لوقلا اذه ىلا : لينح نب دمحأ

 نب كلامو ةداتقو . هنييع نب مكحلاو حبشالا نب ركبو يرهزلاو . بيسملا نب ديعس

۔ ١٧٤ ۔



 مث جوزلا مث ، قحا بالا : يعازوالاو يرصبلا نسحلا لاقو © يعفاشلاو سنا

 & اهوباو اهجوز اهعم ةأرما تيملا ناك نا نايعنلا لاقو { ةبصعلا مث خالا مث نبالا
 . بألا مدقي نا يغبنيف

 سانلا ىلوأ نا { انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبا لاق

 هناف جوزلا الا ، قافتالا ىنعمب ةبصعلا نم تيملاب سانلا ىلوا ةزانجلا ىلع ةالصلاب

 نمم ةبصعلا رئاس نم ءالؤه .ث . هنم ىلوا بألا نا انباحصأ لوقو اذه 0 هيف ليق دق

 ةيالو الو ، يلصي نم مدقي وأ يلصي { اهيلع ةالصلاب ىلوا وهف { ةزانجلا رضحي
 ةزانجلا ىلع ةالصلا ىلوت ةبصع نكت مل اذاف } ةبصع نوكي ال نا الا { اهيف ماحرألل

 نا لجر ىلا يصوي لجرلا يف : ركب وبأ لاق { هنمو . ةزانجلا رضح نمم ماحرألا برقا
 يباو مقرا نب ديزو كلام نب سنا بهذم يفف ىلولاو وه فلتخاف ث هيلع يلصي

 لبنح نب دمحأ لاق هبو قحا يصولا . نيريس نباو ةملس مأو ديز نب ديعسو ةدرب

 . قحا يلولا يروثلا نايفس لاقو ، ةيوهار نب قاحساو

 . انباحصأ لوق يف فالتخالا نم اذه وحن جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 © ىلوا يصولا نأ مهعاتجال ىلوا يصولا نا هيلا نوبهذي ام رثكأ هنا بسحاو

 هناو ، هلام نم هتيصو ذافناو هنيد ءاضق عيمج يف تيملا هيف هيلا ىصوأ ام بابسأب

 يناعم هبشت ةالصلا تناكو ، يصولا رمأ نع الا ، كلذ ىف ثراولل ةيالو ال
 . تيملا بابسا

 اذا ةالصلا ىف اوفلتخاو ، ديعس يبأ نع فارشالا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 لاقو ، ىلوا يصولا نا : لاق نم لاقف © هنيعب لجر هتوم دعب هيلع يلصي نا ىصوا
 { ةالصلا لشم 0 هنيفكتو هريهطتو هنفد ىف كلذكو ، ىلوا يلولا : لاق نم

 . فالتخالاو

۔ ١٧٥ ۔





 ن ونالنثل او ين اثلا بابل ١

 ىلتقلا ىلع ةالصلا ى

 ىلصي الف ، غاب نيملسملا دنع قحلا ماكحأ يف وه ايف هيغب ىلع لتق نم لكو

 لاح ريغ يف لتق هنا ولو ، كلذ هيغب ىلع لتق اذا ، هريغ يف وأ فحزلا يف ناك هيلع

 دوقب هوجولا نم هجوب لتق هنا الا { اذه ريغ ين ةاغبلا نم لصألا يف ناك دقو 0 هيغب

 ناف { ةلبقلا لهأ نم وهو . ةءاربلا قحتسي نمم وهو ، كلذ ريغ لتق وأ 5 هريغ وأ

 . باوصلاب ملعأ هللاو { كلذ مهفاف ، هيلع ىلصي اذه

 ىلتق ىلع ةالصلاب دصق © نيكرشملا ىلتقب نيملسملا ىلتق طلتخا اذاو : ةلأسم

 . مهل يعدو 9 نيملسللا

 ىراوتل نونفدي نكلو ، مهيلع ىلصي الو نولسغي ال اولتق اذا ةاغبلاو : ةلأسم

 . سانلا نع مهفيج

 ةالصلاب ىونو ، لكلا ىلع ىلص ث نيملسملاب نوكرشملا طلتخا اذاو : ةلأسم

 . يعفاشلا لوقي كلذبو © نيكرشملا نود © نيملسملا ىلع

 { هيلع ىلصيو نفكيو طنحيو لسغي هناف { ابئات لتقف لتقلاب رقأ نمو : ةلأسم

 مل ناف { هيلع ىلصي الو ، نفديو لسغي هناف { ةنيبلا هيلع موقي يذلا ركنملا امأو

 ريغب هوعديو هنع اوفرصني الو 5 هيلع اولصي نا بحاف { ءايلوأ بئاتلا رقملل نكي
 هعرصم ىف عدي الو نفدي نا بحاف ، لعج ريغب هنفدي نم هل دجوي مل ناف ، ةالص

۔ ١٧٧ ۔



 . هللا لام تيب نم كلذ ىطعي الو 0 هنفدي نم هيلع بستحنو & عابسلل ةفيج

 بلاط يبأ نب يلع نع انيور : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 نب رباج لاقو . مكاتوم نوعنصت ام اهب اوعنصإ : ةموحرملا ةحارس ءايلوأل لاق هنا

 يعازوألاو يعخنلاو ءاطع لوق وهو (هللا الا هلا ال) : لاق نم ىلع ىلصي : هللا دبع

 وهو 0 ناث لوق هيفو ، يأرلا باحصأو { روث يبأو ةيوهار نب قاحساو يعفاشلاو

 ىلع ىلصي الو { مامالا هيلع ىلصي دح يف هنم داقي يذلا ىلع ىلصي ، يرهزلا لوق
 سانلا يلصي ال مامالا هلتق نم : سنأ نب كلام لاقو © هنم ديقأ نم سفن لتاق

 . هلهأ هيلع يلصيو 7 هيلع

 لهأ عيمج ىلع ىلصي هنأ انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 هيلع ميقاف & دح هيلع حص نمو { نيملسملل ابراحم هيغب ىلع لتق نم الا 0 ةلبقلا

 كلذب ةنيبلا هيلع تماقو & بتي مل مث 5 هل ايلظ انمؤم لتق نم لثم وأ 5 هبوتريغ نم
 © ةلبقلا لهأ نم هيلع ىلصي ال لتق نمم مهوحنو ءالؤهف ، وحنلا اذه ىلع هنم ديقاو

 هيلع ميقاو هنم ارارقا وأ 5 ةنيبلا مايق دعب © لتقلاو دودحلا باحصأ نم بات نم اماو

 لاق 5 هنمو . لسغيو : هريغ لاق . هيلع ىلصي كلذف ث ةبوتلا دعب دوقلا وأ دحلا
 ىلع يلصي ال مامالا نا الا { هيلع ىلصي دح يف هنم داقي ال انزلا دلو : لبنح نب دمحأ

 : انزلا نم اهسافن يف تتام ةأرما يف لوقي يرصبلا نسحلا ناكو ء سفن لتاق

 نيبراحملا ءالؤه نم لتق نم : بوقعي لاقو { اهدلو ىلع الو ، اهيلع ىلصي ال
 ىلع ىلصي ال { ةيغابلا كلذكو 5 مامالا ىعدي ناك ناو { هيلع ىلصي ال ، بلص وأ

 ىنثتسي ملو © نيملسملا ىلع ةلي هللا لوسر نس : لاق نامعنلا لاق هبو © ءالؤه ىلتق
 نيذلا ءادهشلا الا رارشالاو مهنم رايخالا نيملسملا عيمج ىلع اضيأ ، ادحأ مهيلع

 . ةداهشلاب هللا مهمركا

 ىلع ىلصي هنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 انزلا دلول ملعا الو ، يدنع اذكه . نورهطي ال ليق امتاو 0 مهنم قافتالاب ءادهشلا

 ىتح دحلا هيلع مقي ملو 0 انزلا هيلع حص نمل الو ، هيلع ىلصي ال نا بجوي ىنعم

۔ ٨٧١۔



 دوقب هب توميو وه ىتا ام ىلع ، دحلا هيلع مقي مل نمم 0 رئابكلا لهأ كلذكو & تام

 هنا ليق نمموحنلا اذه ىوس ام ةلبقلا لهأ عيمجف ، ةبراحم ال ، دودحلا نم هريغب وأ

 يلص نيملسملاو نيكرشملا ىلتق طلتخا اذا : ركب وبأ لاق { هنمو : هيلع ىلصي ال

 نا : نسحلا وبأ لاقو . يعفاشلا لاق اذكه & نيملسملا ىلع ةالصلاب ىونو 0 مهيلع

 اوناك ناو © مهيلع ىلصي مل { نيملسملا نم لجر مهيفو .© ارافك ىتوملا ناك

 لوقب : ركب وبأ لاق . مهيلع ةالصلا بحتسي ارفاك مهيفو } نيملسم

 . لوقأ يعفاشلا

 ىلع ىلصي هنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 © مهلك ةعامجلا ىلع يلص ةعامج يف دحاو ناك ولو { هيلع ةالصلا عدي الو ، ملسملا

 درفي الو { اوقرفي الو اوعمجي نا لصفلا اذه يف بحاو © ملسملا ىلع ةالصلاب دصقو

 ناف ، كرشم ىلع دارفنالا ىلع ةالصلا تعقو دق نوكتف 5 هلايح ىلع مهنم دحاو لك

 حيحصلا ىلع موق ىنعم جرخ { ملسملا ىلع ةالصلاب مهدصق امناو كلذ اولعف

 . طايتحالا نم اذه نأل 0 هللا ءاش نا يدنع

 دصق . نيكرشملا ىلتقب نيملسملا ىلتق طلتخا اذاو &} دمحم يبأ نعو : ةلأسم

 . مهل يعدو نيملسملا ىلتق ىلع ةالصلاب

۔ _١٧٩





 ن وثالثلاو ثلاثلا بابل

 هيلع ىلصي ال نمو هيلع ىلصي نم

 نم هتايح نيبتت نا هلالهتساو { هيلع ىلص ز لهتسا اذا دولوملاو : ةلأسم

 . هيلع ىلصي الو ، نفكيو طنحيو ، رهطي قلخلا مات اطقس ناك اذاو { هريغ وأ حايص

 . هيلع ىلصي : ليقو ث هريغ نمو

 . ةبوت هنم نكت ملو مجرا ناو 5 هيلع يلص ابئات ءاج اذا موجرملاو : ةلأسم

 . هيلع ىلصي الف

 © هتزانج ىلع ىلصي الف تامو ، كرشم دلو وأ دلاو هل ناك نمو : ةلأسم

 . سأب الف 5} هنفديو ةزانخجلا فلخ يضمي نأ دارا ناو 5، هربق ىلع مقي الو

 © صاصقلا عنمي مل اذا ، هيلع ىلصي كتف ريغ صاصق يف لتق نمعو : ةلأسم

 . هللا باتك مكحب يضرو هب ناد هنا كلذو

 نولصيأ نيملسملا كلم يف وهو & توميف ىبسي ريغصلا يف ىرت امو : ةلأسم

 ضراب نوبسي راغصلا ، يبسلا نع لئسو ث هيلع نولصي . معن : لاق ؟ هيلع
 ةعامج يف اوناك ناو ، مهيلع ىلص { ملسم كلم ين اوتام اذا : لاق ؟ توميف { مورلا

 ىلصي : لاق نم لاقو { هريغ نمو . بويأ وبأ ذخأي هبو { مهيلع ىلصي مل ث ءيفلا
 . نيملسملا مكح يف اوراص دقو { نيملسملا مه مهنأل . مهيلع

 ىتح نتخي نا ىلع ردقي ملو ، هضرم يف ملسا اذا كرشملا نعو : ةلأسم

۔١٨١۔



 . ضرملا هعنم اذا نسحأ هيلع ىلصي نأ وجرن اناف ؟ هيلع ىلصيا ، تام

 يف هلو . معنف ؟ هيلع ىلصيا فرعي بأ هل سيل لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 هنعو } احلاص ناك نا . هل رفغتسيو هيلع ىلصي احلاص ناك نا 0 هريغل ام مالسالا

 . هيلع ىلصي . معنف ؟ اريغص الفط ناك ناو

 . تام اذا هيلع ىلصي الو .0 هل ةيالو ال . فلقألاو : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ هيلع ىلصي له ؛ طقسلا نعو : ةلاسم

 دلوي نا الا . ال : لاق ؟ هيلع لصي له { اتيم دلوي ‘ يبصلا نعو : ةلأسم

 طني و رهطي © قلحلا مات طقس ناك اذاف ؟ هيلع للصيف . كلذ دنع توميف .0 ايح

 . هيلع ىلصي ليق دقو © هريغ نمو . هيلع ىلصي الو ، نفكيو

 جرخ دقو تامو ©. هلك جرحي ملف © ادلو تدلو ة ارم ا ف لاقو : ةل اسم

 . معن : لاق ؟ هيلع ىلصي له . تامو هلك جرخ مث {، يح وهو ، هضعب

 يلص لهتسا اذا : لوقي ءاهقفلا ضعب ناك : لاق ، طقسلا نعو : ةلأسم

 . هيلع يلص { امات ناك اذا : مهضعب لاقو ، ثروو هيلع

 6 يلصي ناكو . يمذ يص ملسا اذاف : تلق ث هللا دبع يب أ نعو : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ هيلع للصيا غلبي نا لبق نم تام مث . غولبل ا قهار نا ىا

 تاف © كردي مل © امالغ برحل ا ضر ا نم ىرتشا لجر نع هتل اسو : ةلأسم

 نم هجوب هكلم اذا هنا . يعم : هريغ لاق . نفديو نفكيو لسغي : لاق ؟ رقسل ١ ف

 تام ثيح نمف ٨. هنيح نم تام مث 6 غلبي مل يص وهو هريغ و ا عيب نم هوجول ١

 لدي ف كردأ نا دعب تام ول « يدنع كلذكو 0 ةالصلا ف هل عبت وهف { هكلم نا دعب

 رهطلا يف يدنع هل عبت وهف 0 اكرش هنم ملعي ملو { يبص وهو هكلم دقو . ملسملا

 . ربقلاو ةالصلاو

 نم عضوم يف وأ ءارحصلا يف وأ لحاسلا ىلع دجو اذا تيملاو : تلق : ةلأسم
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 هسأر هيفو { ءيش هحراوج نم بهذ دق وأ ، حراوجلا ملاس ناك ناف © عضاوملا

 ندبلا يقبو هسأر بهذ دق ناك ناو ، هيلع ىلصي 0 مالسالا راد يف ناكو 0 دعب

 بهذ ناو ، اضيا هيلع يلص ، هدحو سأرلا دجو ناو ، اضيأ هيلع يلص 3 هدحو

 ىلصي مل 5 حراوجلا نم ءيش ىقبو ، ةخسن يفو ، حراوجلا نم عيش يقبو سأرلا
 ريغ هحراوج نم ءيش دجو ناو { هيلع لصي مل ، برح راد يف اوناك ناو 0 هيلع
 ناكو رحبلا يف ناك ناف 5 هيلع ىلصي الف . كلذ هبش وأ هلجر وأ هدي لثم سأرلا

 يف هتدجو مث { هارت تناو ، رحبلا يف عقوو برض ىتح هارت تناو ودعلا لتاقي

 . هتفرع اذا هيلع لصف 3 هئاضعأ ضعب بهذ دقو { لحاسلا

 ١ سأرلا هيف ىذلا هفصن يقبو بهذو هؤاضعأ تعطقنا دق اتيم تدجو ناو

 يذلا فصنلا دجو ناو . هيلع ىلصي الف ، سأرلا هيف نكي مل ناو © هيلع لصف
 عقوف ، نيفصن عطقف برض ىتح لتاقي هتيأر ناف . هيلع ىلصي الف ، نيلجرلا ىلي امم
 لصي الف ، بكرملا يف مهعم عقو نيلجرلا يلي امم يذلا فصنلاو ، رحبلا يف فصن

 . اسأب كلذب ىرا الو ، نسحف هيلع يلص ناو ث هيلع

 ىلصيو لسغي هناف ك سأر الب ادسج الوتقم وأ 5 اتيم لجر دجو اذاو : ةلأسم

 يلي امب هفصن دجو ناو ، هيلع ىلصو لسغ ، هردصو هسأر دجو نا كلذكو 0 هيلع

 عقو ام © هيلع ىلصيو لسغي امناو ، نفديو { هيلع ىلصي الو لسغي الف 0 نيلجرلا

 لثم ، هيلع ىلصي الو ، لسغي الو ، نفدي ءاضعألا نم ناك امو { ناسنا مسا هيلع

 ةالصلاب رمأ ةيتيبنلا نأل © نيملسملا ءاضعأ نم وضع ىلع ىلصي الو ، هريغو سأرلا

 ةالصلا نع يهنلا درو عضوم يف تيم ىلع ىلصي نا زوجي الف ، نيملسملا ىتوم ىلع

 . ةالص نم ةالص صيصختب دري مل يهنلا نأل 0 هيف

 . ماشلا ماظع ىلع ىلص هنا © تبثي ال قيرط نم رمع نع يورو : ةلأسم

 لسغ ، بهذو لكا دق هضعبو ، ديهشلا دسج ضعب دجو اذاو : ةلأسم

 لسغ .0 نفد ام ىلع يلص ام دعب يقابلا دجو ناو { هيلع يلصو نفكو هنم دجو ام

 . هيلع لصي ملو ، نفكو طنحو
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 اذا : عيبرلا لاق . نيملسملا ىلتق عضوم ف . ملسم ندب هنا فرع نا كلذكو

 © لسغي الو & نفديو هيلع ىلصي & هدسج فصن و أ { هدسج ةكرعملا ف ليتقلا دجو

 . نفديو هيلع ىلصيو ، بوث يف عمجيو فليو

 يقل رباج نا يور ام & دسجلا ضعب ىلع ةالصلا زاجأ نم جتحاو : ةلأسم

 نعو . اهيلع اولصو ةكم لهأ اهولسغف متاخلاب اهوفرعف & لمجلا ةعقو نم ادي ةكمب

 لجر لجرب ىتا هنا يراصنالا بويا يبأ نعو . سوؤر ىلع ىلص هنا هديبع يبا

 اهوفرعف لمجلا ةعقو يف ادي ةكمي ىقلا ارئاط نا يورو . اهيلع ىلصف { ةعوطقم

 نب باتع نب نمحرلا دبع فك تناك : ليقو . اهيلع اولصو اهولسغف 0 متاخلاب
 . ةحلط فك تناك اهنا ليقو ، ديسا

 دجو ناو ض هيلع يلصو نمكو لسغ . ديهشل ا دسج ضعب دجو اذاو : ةل اسم

 اذا كلذو . هيلع لصي ملو ‘ طنحو لسغ نفد ام للع يلص امدعب هدسج نم يقابل ١

 . نيملسملا ىلتق عضوم ف ملسم ندب هنا حص

 تبيصا مث ، عابسلا هتلكا ىتح هيلع لصي ملو تيم تام اذاو : ةلأسم

 . نفدتو { اهيلع ىلصيو عمجت اهناف هماظع

 هيلع يلص هدسج فصن وأ هدسج ةكرعملا ىف ليتقلا نم دجو اذاو : ةلأسم

 . هيلع ىلصيو نفدت مث بوث يف ماظعلا عمبتو فليو 0 لسغي ملو نفدو

 ؟ كرشم مأ وه ملسمأ ملعي الو & مالسالا ضرأ يف اتيم دجو نمو : ةلأسم

 ارهط رثكأ مالسالا لهأ ناك ناف & همكح ناك بلغا ناك اميا بلغالا ىلع مكحلاف

 ةهبجلا يف دوجسلا رثاو ، مالسالا تامالع رظن ءاوس اوناك ناو هيلع يلصو

 يلص ملسم هنا ملع ناف { هيلع هب لدتسي امو ، براشلاو رفاظالا ملقو ، نيلجرلاو

 اهيف بحسيو . ةرفح هل رفح كرشم هنا ملع ناو ، نفدو تامالعلا كلتب هيلع

 نفدت ايك نفدي نكلو { هيلع ىلصي الو رهطي الو 0 هل دحلي الو نفدو 0 ةفيجلاك
 . هتفرع ام اذهو تتام اذا ، ةتيملا ةفيج
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 هسفن لتق نمو ث هيلع ىلصي الو . ارفاك ناك ادمع هسفن لتق نمو : ةلأسم

 قيرحلا يف هسفن ىقلا نمو { ةزئاج هيلع ةالصلاو ، كلذ يف هيلع مثا الف اطخ

 . هيلع ىلصي الو ، ارفاك ايآ ناك 0 رانلا هلكأتل ادمعتم

 اغلاب ناك ناو © هيلع ىلصي هناف ، نوتحم غلاب وهو تام اذا يجنزلاو : ةلأسم

 . نيملسملا دي يف ناك ناو 5 هيلع ىلصي يبصلاو . هيلع لصي مل نوت ريغ
 لاقف . انزلا دلو ىلع ةالصلا ىن اوفلتخاو فارشألا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 نب كلامو يعخنلا ميهارباو يرهزلاو ءاطع لاق كلذك 5 هيلع ىلصي ملعلا لهأ رثكأ

 ىلصي ال : لوقي ةداتق ناكو { ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنا

 { ةداتقو يرصبلا نسحلا ناكو ، هسفن لتق نم ىلع ةالصلا ىف اوفلتخاو . هيلع

 نب رمع نبا ركذو { هيلع ىلصي ال : يعازوالا لاقو ث هيلع ةالصلا نوري

 . هيلع لصي مل ث زيزعلا دبع
 ريغب هسفن لتق نم اماو © هيف لوقلا ىضم دقف 0 انزلا دلو اما : ديعس وبأ لاق

 قيقحل هنا ، املظ هريغ نم لتقلا ىنعمب كلذ هبشي امب ايدعتم & كلذ ىلع ايدعتم & قح
 ريغ كلذ وحن ىلع دحلا هيلع ماقي نم وأ ، لوتقملا رضملا قحل ام ىنعم هقحلت نا

 مكح هنع لزي مل ث رذعلا هيف نكماو ، كلذ يف هانعم ملعي مل ناك ناو . بئات

 . رارقالا لهأ ةلمج ىف ةالصلا نم هيف تبث ام

 { نيملسملا ءاضعأ نم وضع ىلع ىلصي الو۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . نيملسملا ىتوم ىلع ةالصلاب رمأ ةلي يبنلا نأل
 ةايحلا تلب { ةايح هيف هما نطب نم جرخ نم نا نايثع يبآ نعو : ةلاسم

 . ثرويو هيلع ىلصي هناف ، لهتسي مل ناو & تغلب ام

 . هيلع ةالصلا ىف يلع يبا يضاقلا نع ۔ ةفاضملا ةدايزلا _ نم : ةلأسم

 { هيلع ةالصلا همزلي الو ، هيراوي نا هيلعف ناسنا سأر ىأر اذاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو ، هيلع ىلص © نالف سأر هنا فرع نا ليقو
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 { ةالصلا لهأ نم ناك نم هنا نيملسملا نم ءاهقفلا نع رثالا ءاجو : ةلأسم

 . هيلع لصي مل فلقأ وهو تامو

 ةبوت الب مجر ناو © هيلع يلص ابئات ءاج اذا موجرملاو : ةلأسم

 لدع ةنيب هيلع تماق ناو 5 هيلع يلص ابئات رقا نا انزلا يف دجو نمو : ةلأسم

 . هيلع ىلصي الو 0 نفدي هناف © دحلا هيلع ميقاو . ابئات رقي ملو ركنم وهو

 . اهيلع اولصف ث هللا ءايلوا نم اهغا © ةزانجلا متفرع اذا ؤ يلع نعو : ةلأسم

 اولصف يه كلذ يأ اوفرعت مل ناو { اهيلع اولصت الف ، هللا ءادعا نم اهنا متفرع اذاو

 . كتوعد هبيصت مهنم نكي ناف & تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤملا ىلع

 تام مث ، غولبلا قهار نأ ىلا يلصي ناكو & يمذ يبص ملسأ اذاو : ةلاسم

 . هيلع لصي مل غولبلا لبق
 3 هيلع ىلصي هناف ، نيملسملا كلم يف وهو توميف ىبسي يبصلاو : ةلأسم

 همكح نأل { هيلع ىلص تام مث { ملسم مهس يف راغصلا نم ابسلا نم عقو نمو

 ةعامج يف اوناك ناو { هيلع يلص ث ملسم كلم يف وهو تام نمو . ديبعلا مكح

 . بويأ وبأ ذخاي هبو & مهيلع لصي مل ءيفلا

 حايصب هتايح نيبتت نا هل الهتساو هيلع يلص لهتسا اذا دولوملاو : ةلأسم

 جرخي مل ، محرلا يف هرخآو 0 ايح هل وأ جرخ هنا ةلباقلا تلاق اذا دولوملاو ، هريغ وأ

 تام اذا لغنلاو © هيلع لصي ملو ، ثروي مل محرلا نم جرخي مل اذاف ، تام ىتح

 . هيلع ىلصي انزلا دلو لغنلا : عيبرلا لاقو ، هيلع يلص

 . ايهيلع ىلص انعالت دقو اتام اذا نانعالتملاو : ةلأسم

 .ء كلذ دعب توميف ايح دلوي نا الا } هيلع ىلصي الف 0 اتيم دلو نمو : ةلأسم
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 سأب الو 5، هيلع ىلصي الف ، اركنم ةنيبلاب مجرلا تحت تام نمو : ةلأسم

 دحلا هيلع ميقاو 5 ةنيب ريغب هسفن ىلع رقأ نمو { ابئات هسفن ىلع رقأ نم ىلع ةالصلاب
 . هيلع ىلصي هناف © تامو

 © رفكلا ىلع اوتام اذا نيقفانملا ىلع يلصي نأ هيبن هللا ىهن امنا : لاق : ةلأسم

 مث هربق ىلع مقت الو ادبا تام مهنم دحأ ىلع لصت الو » : ةءارب ةروس يف هلوق

 هللا ىلص دمحمبو هللا ديحوتب اورفك مهنا ينعي { هلوسرو هللاب اورفك مها مهنع ربخا

 © يغبلاو ديحوتلا لهأ نمو 0 باتكلا لهأ نم تام نم اماف ، ملسو هيلع

 لك عم داهجلا { ةنسلا نم لاصخ ثالث نيدلا لصاو مهيلع اولصي نا نيملسمللف

 ناف ث ةلبقلا لهأ نم تام نم لك ىلع ةالصلاو 2 ريمأ لك عم ةالصلاو لدع ةفيلخ

 مكتلبق لهأ ىلع اولصت مل نا : ءاهقفلا نم لئاق لاقو ، ةنس مهيلع مهتالص

 . مكريغل مهوعدف
 هيلع هللا مرح مث ، يبأ نب هللا دبع ىلع ةلل يبنلا ىلص دقو : رثؤملا وبا لاقو

 . مهيلع ةالصلا نيملسملا رئاسل لحأو { نينمؤملا نود ةصاخ

 كلاذ ، يبأ نب هللا دبع ىلع ىلص ةي يبنلا نا سابع نبا لاقو : ةلأسم

 . نيقفانملا ىلع ةالصلا نع يهن نأ لبق كلاذو © قفانملا

 مث السغ 5 اذه نم اذه فرعي ملف يسوجمو ملسم تام اذا ليقو : ةلأسم

 . ملسملا يلع ةالصلا نوكتو 0 ايهيلع يلص

 هناف " هنم ءيش ىلع الو { هيلع ردقي ملو هب بهذف عبسلا هلكا نمو : ةلأسم

 كلذكو { هيلع يلصو نفكو ءيشلا كلذ لسغ هنم ءيش ىلع ردق ناف 0 هيلع ىلصي

 مث لسغف هلك كلذ عمج لتق مث { صاصقلاب لجر دي تعطق ناو . اندنع ءاسنلا

 { هونفدو رافكلا هيلوو ، ملسم اهيف سيل ضراب ملسملا تام ناو : ةلأسم

 ىلصي مل هنا اوملع اذا رضح نمو 0 هيلو هيلع يلصيو © هيلع نولصي نيملسملل ناف
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 نوملسملا هيلو نوردي الو ، هيلع لصي مل وأ هيلع يلص اوملعي مل ناف ث هيلع

 . هيلع ىلصي مل 7 رافكلا وأ
 هللا ىلص هللا لوسر نا © هللا دبع نع رباج نعءاطع نع ةداتق نع : ةلأسم

 : سابع نبا لاقو & كلذ انغلب لاق : هل رفغتسا يشاجنلا توم هغلب امل ملسو هيلع

 ىلصو 0 ةلبقلا لبقتساو هباحصا ماقو . ىلصملا ف ماقف { ةنيدملاب وهو ا يبنلا ىلص

 عيبرلا ىلع ىلص ‘ رباج يبا نب ىسوم نا انغلب : لاق ىسوم نعو { اعب را ربكو هيلع
 . ةرصبلاب هتوم هغلب نيح ىيكزاب

 . ةنرم الو ةحئان ىلع ةكئالملا يلصت ال : لاق ةريره يبأ نع ةداتق نع : ةلأسم

 . اهل ةمرح ال : لاق ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نا انغلب

 ةرملاب طقس دق ضرفلا نأل 0 نيترم تيملا ىلع ىلصي نا زوجي الو : ةلأسم

 © تيملا ىلع ةالصلاب لفنلا حلصي الو ، الفن ناكل تلعف ول . ةيناثلاو ىلوألا

 © تيملا ىلع ةالصلا ديعي نا دحال سيل هنا كلذ نم عنام اضيا عامجالاو

 . ملعا هللاو

 نع تدجو اذك . الظ نيملسملا نم بولصملا لع ةالصلا بحاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو ٠ انباحصا ضعب

 . ملعأ هللاو { هيلع ىلصي ال بولصملا نا ۔ باتك نمو

 نكلو 3 هتايح ملعيو ، اجراخ لهتسي ىتح دولوملا ىلع ىلصي الو : ةلأسم

 نم ىلع ةالصلا نوكت امناو 0 اتيم ناك هنأل .3 ةالص ريغب نفديو ةفيظن ةقرخ ف فلي

 . ترثك وأ ةايحلا تلق © هما نطب نم هجورخ دعب هل تناك ةايح دعب تام

 . ةلبقلا لهأ نم رجافلاو . رابلا ىلع ىلصيو ، نسحلا وبا لاق : ةلأسم

 . اهسافن يف تتام ةيناز ةأرما ىلع ىلص هنا : ةايم يبنلا نعرمع نبا : ةلأسم

 ةت يبنلا لوقل ث ربقلا ىلع الو { نيترم تيملا ىلع ةالصلا زوجت الو : ةلأسم

 لا يعد هنا يلع نع ربق للا الو ربق ىلع ىلصي ال } ىيردحلا ديعس يبا قيرط نم
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 { ةالصلاب ينومتقبس نا : لاقف اهيلع ةالصلا نم سانلا غرف دقو ءاجف 2 ةزانج

 لصل ةالصلا ةداعا زاج ولو } لصي ملو اعدف فقو مث © ءاعدلاب ينوقبست الف

 دعب رمع ةزانج ىلا ءاج هنا مالس نب هللا دبع نعو ث ءاعدلاب يزتبي ملو . اهيلع

 اعدو فقوو . ةلبقلا نيبو هنيب ربقلا لعجو ث ىلع هلاقم لثم لاقف ث اهيلع يلص ام

 . لصي ملو

 اهزاجاف 7 ربقلا ىلع ةالصلا ىن انباحصا فلتخا : دمح وبا لاق : ةلأسم

 وهو يشاجنلا ىلع ىلص ةي يبنلا نا اهزاجأ نم ةجحو { نورخآ اهزبي ملو مهضعب
 . هيلع ىلصو ةنيدملاب هباحصأ عمجف { ةليوط ةدمب هتوم ربخ هاتا نا دعب { ةشبحلاب
 تناك يشاجنلا ىلع ةالصلا نا هنفد دعب تيملا ىلع ةالصلا زبي مل نم ةجحو

 روبقلا ىلع ةزئاج ةالصلا تناك ولو ، يسفن ىلا قيشا لوقلا اذهو © هل ةصوصحغ

 اوعمجأ املف © ةالصلا ىلع ارجأ رفوأو ، كلذب روبقلا قحا هيلع هللا ىلص هربق ناكل
 ىلصي ال نا زوجت ال نأب ىلوأ هريغ ربق نا انملع 0 ءاعدلا ىلع او رصتقاو كلذ كرت ىلع

 . قيفوتلا هللابو { نفدي نا دعب هيلع

 نا ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبا لاق ۔ فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 فرعت مل يذلا لفطلا يف اوفلتخاو © هيلع ىلص لهتساو هتايح تفرع اذا لفطلا

 ءاطعو يرصبلا نسحلاو يعخنلاو رباجو سابع نباو رمع نبا نع انيورف 3 هتايح
 دامحو هنييع نب مكحلا لاقو { هيلع يلص دولوملا لهتسا اذا اولاق مهنا & يرهزلاو

 ىلصي مل لهتسي مل اذا : يأرلا باحصأو يعفاشلاو يعازوالاو سنا نب كلامو

 هبو لهتسي مل ناو 0 هيلع ىلصي نا وهو { اثلاث الوق رمع نبا نع انيور دقو ث هيلع
 نب قحساو لبنح نب دمحأ بهذم وهو { بيسملا نب ديعسو . نيريس نب دمحم لاق
 . هيلع ىلصي لفطلاو : لاق هنا ةلت يبنلا نع انيور دقو 0 ةيوهار

 { هما نطب نم هجورخ دعب يبصلا لفطلا ةايح تحص اذا : ديعس وبا لاق

 © ةتباث هيلع ةالصلاو 5 افالتخا هيلع ةالصلا يف ملعأ الف { ةلبقلا لهأ نم ناكو

 كلذ بجواف 7 هيلع ةالصلا يف فلتخي دقف { هتايح حصت ملو هقلخ مت اذا اماو
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 امنا هنا انباحصأ نم لوقلا رثكأ لعلو { هاور ام وحنك ، ضعب هبجوي ملو ضعب
 . ةايحلا دعب تيملا ىلع ةالصلا

 يف وأ لحاسلا ىلع دجو اذا تيملاو - ناطحق يبا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 نم بهذ دقو ، حراوجلا ملاس ناك ناف ، عضاوملا نم عضوم يف وأ ، ءارحصلا
 دق ناك ناو © هيلع يلص مالسالا راد ف ناكو ، دعب هسأر هيفو .ح ءيش هحراوج

 يلص هدحو سأرلا دجو ناو ، اضيا هيلع يلص هدحو ندبلا يقبو { هسأر هنم بهذ

 ي ناك ناو { هيلع لصي مل حراوجلا نم عيش يقبو سأرلا بهذ ناو & اضيأ هيلع

 هدي لثم هسأر ريغ هحراوج نم ءيش دجو ناك ن او } هيلع لصي مل برح راد

 لتاقي ناكو ، رحبلا يف ناك ناف : هل ليق . هيلع ىلصي الف & كلذ هبش وأ هلجر وأ

 دقو ، لحاسلا يف دجو مث © هارا اناو ، رحبلا يف عقوو برض ىتح هارا اناو ودعلا

 . هيلع لصف . هتفرع اذا . معن : لاق ؟ هيلع يلصأ له ث هئاضعأ ضعب بهذ

 هيف ناك اذا : لاق ؟ سأرلا هيف ىذلا هضعب يقبو ، عطقت دق اتيم دجو نا : تلق

 دجو ناف : هل تلق . هيلع لصت الف سأرلا هيف نكي مل ناؤ 5 هيلع يلصف سأرلا

 . هيلع ىلصي ال : لاق ؟ نالجرلا هيف يذلا فصنلا

 لسغي هنا وه ام ملعي الو { اتيم دجو لجر يف : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 لثم هب لعف اتيم دجو اذا ةنجلا دلو كلذكو { نفدي مث © هيلع ىلصيو نفكيو
 أ كرشم وأ ملسمأ ملعي ملف 3 مالسالا ضرأ ىف دجو اذا : نسحلا وبا لاقو ، كلذ

 ءاوس اوناك ناو ، هيلع ىلصو ث رهط رثكأ مالسالا لهأ ناك نا بلغالا ىلع مكحلاف

 رافظالا ملقو ، نيلجرلاو ةهبجلا يف دوجسلا رثاو { مالسالا تامالع يف رظن

 ناو . نفدو تامالعلا كلتب هيلع يلص ملسم هنا ملع ناف & هب لدتسي امو براشلاو

 ةرفح هل رفحي نكلو 0 هل دحلي ملو هيلع لصي ملو ، رهطي مل كرشم هنا ملع
 . هتفرع ام اذه . تتام اذا ةتيملا نفدت ايك . نفديو ةفيجلاك اهيف بحسيف

 هسفن لتق نمو ، هيلع ىلصي الو ارفاك ناك © ادمعتم هسفن لتق نمو : ةلأسم

 . ةزئاج هيلع ةالصلاو ، كلذ يف هيلع مثا الف اطخ
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 © رفاك مثأ هناف 0 رانلا هلكأتل ادمعتم قيرحلا ىف هسفن ىقلا نمو : ةلأسم

 ، السغ لسغ يديالاب هلسغ نكما ناف رانلا نم جرخ اذاف هيلع ىلصي الو

 . بارتلاب مم هرضي ءاملا بص ناك ناو . ابص ءاملا هيلع بص الاو

 { وه نيا ملعي ملو . هيلع لصي ملو © لتقف دجسم ف فكتعا نمو : ةلأسم

 . هنفداو “&©٨١ تدحو ام لع لصو كلذ عمج ف 6 هتفرع لق © هنم ائيش و ا هسأر تدجوف

 يلصي لبنح نب دمحأو يعفاشلا ناك : ركب وبا لاق _ فارشألا باتك ۔ نمو

 يبا نعو 5 ماشلاب ماظع ىلع ىلص رمع نع انيورو ث ناسنالا ءاضعأ نم وضعلا ىلع

 لاقو 0 ايهنع كلذ حصي ال ، نيملسملا سوؤر نم سوؤر ىلع ىلص هنا ةديبع

 هبو ، ندبلا ىلع ىلص : يبعشلا رماع لاقو ، ىراوي دجوي وضعلا يف : يعازوألا

 لوق اذهو ، لجر ىلع الو ، سأر ىلع الو دي ىلع ىلصي ال : سنأ نب كلام لاق

 لسغ سأرلا هيفو ، ندبلا فصن دجو اذاو ، ندبلا دجوي مل اذا ، يأرلا باحصأ

 . مهدنع هيلع يلصو © نفكو

 . فالتخالا اذه نم وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبا لاق

 رئاس دجوو هسأر دجوي مل ناو 5 هيلع يلص هسأر تيملا نم دجو اذا : لاق نم لاقف

 ىلصي الو 3 هندب رئاس دجو اذا هيلع ىلصي : لاق نم لاقو © هيلع ىلصي مل 0 هندب

 اذهو 5 هندب ىلع ىلصي ايك هنم وضعلا ىلع ىلصي : لاق نم لاقو ث هنم وضعلا ىلع

 ملسم فرعي مل اذا اماو © ءاضعالا قرفتم وه امناو 3 مالسالا مكح هل تبث اذا هلك

 ىلصي ال : لاق نم لاقو { ملسم هنا فرعي ىتح : لاق نم لاقف ؟ ملسم ريغ مأ وه

 ىنعمب مهيلع ةالصلا امنا هنال { رارقالا لهأ نم هنا فرعيو هسأر دجوي ىتح هيلع

 املسم ناك امهيف ، ملسم هيوبأ ىدحاو دولوملا تام اذاو { ةصاخ نيملسملل ةيالولا

 . هيف رخآلل قح الو © هثاريمو هب قحا وهف

 . هيلع يلص ملسا وأ ملسم ينا : توملا دنع ينارصنلا لاق اذاو : ةلأسم
 فصوي الو ، توملا دنع اهلهأ نم هللا لبقي ال يتلا لاحلا فرعي ال هنال 0 هثروو

 . هيلع ىلصي هناف ، ىلاعت هللا الا دحأ اهملعي الو
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 ثيح نم ءاسنلاو لاجرلا ىلع ىلصي ام دح ىلع هيلع ىلصي ىشنخلاو : ةلأسم

 . لوبلا جرخي

 فيك { تام مث دلولا ضعب جرخف يلصم نم تدلو ةيدوهي نعو : ةلأسم

 لهتسي مل دلولا نأل . ةالص هذه ىلع سيلف ، تفصو ام ىلعف ؟ ةالصلا 1 لوقلا

 دعب تام مث ايح هضعب جرخ ناو . هلك جرحي نا لبق نم اهنطب : دلولا تامو

 ىلع ةالصلا نوكت امتاو . اسأب كلذب نوكي ال نا انوجر دلولا ىلع يلصو { اهتوم

 السغ 03 اذه نم اذه فرعي ملو ٥ يسوجعو ملسم تام اذا : ليق هنا كلذو © دلولا

 . ملسملا ىلع ةالصلا نوكتو .{ ايهيلع يلص مث 0 اعيمج

 يف هلجأ نم ىه نفدتو يبصلا ىلع ىلصي هنا ليق دق هنا ، يعمو : هريغ لاق

 ال دحلي يسوجلملاو ملسملا كلذكو ٠ هلجأ نم اهل دحلي لوقاو ٠ نيملسملا رباقم

 . ملسملل كلذب دصقيو 0 امهيأ ملعي مل اذا } اعيج

 يلصو عمج ، هندب نم ءيش هعمو ، تيم سأر دجو اذا اولاقو : لاق : ةلأسم

 . نفديو هيلع ىلصي الف ، هسأر دجوي مل اذا اماو ، نفدو هيلع

 لصي له ، يدوهي وأ ىلصم فرعي ال نيتيم ابيصأ ةأرماو لجر نعو : ةلأسم

 هنا فرع ناف 0 ةلبقلا لهأ نم هنا فرعي ىتح هيلع ىلصي ال هنا : ليق دقف ؟ هيلع

 امات هندب دجو ناو ، هيلع يلص هسأر دجو ناو ث هيلع يلص ةلبقلا لهأ نم

 يف ةرخآو { ايح هلوأ جرخ اذا دولوملا نعو { هللا دبع يبا باوج يفو : ةلأسم
 . هيلع لصي ملو 5 ثروي مل ©٠ تام ىتح جرحي مل . محرلا

 فرعي مل اذاو ، هيلع يلص . هريغو لالهتساب طقسلا ةايح ملع اذاو : ةلأسم

 نا كلذو © اتيم ىمسي ال ةايح هل ملعي مل نم نأل . هيلع ةالصلا انمزلي مل ةايح هل

 . هتايح نيقيب الا ةالصلا ببحت مل كلذك ناك اذاو 3 هيف خفنت مل حورلا نا لصألا

 © لسغي : انباحصأ لاق 0 اتيم دلولا جرخ اذا ، دمحم وبا لاق : ةلأسم
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 يلصو لسغ هقلخ لمك ذف اتيم وأ ايح جرخ اذا : دمحم وبا لاقو 6 هيلع ىلصي الو

 . هيلع

 © هلبلاو } لافطالا نم 6 نيملسملا ىتوم ىلع ةالصلاب ةلتق يبنلا رمأ : ةلأسم

 همومعو ٦ هرهاظ ىلع مومعلا ءارجا بجاولاف . ادحأ مهنم نٹتسي ملو { نيناجملاو

 . هللا الا هلا ال لاق نم ىلع اولصو : رباج لاق . ليلد هصخ ام الا

 : ديعس يبا خيشلا طخب تدجو

 طونجلا دنع هل نفكيو انم تيملا لسغ رخآ اذهو

 طويخلاو مئازحلاب دشو افل بوثلا يف هل جارداو

 طوبحلا دنع عبرأ ريبكتلاو اعفش هيلع ةالصلاو هلمحو

 . هنع هللا ىضر _ باطخلا نب رمع وهو . كلذ نس نم

 طورف الب موقي لك لىع تابجاو تاتباث هنفدو

 طوحملا رمالاو مزحلاب تضم ام اذا ضعب نع ضعبلا يزجيو

 طولخلا ىلع ةالصلا رمأ يفو ءوضو عم ةراهطلا رمأ يفو

 . ملعأ هللاو ، هرعش نم اذه لجأ
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 مهمميتو ىتوملا لسغ ةفص يف

 فلتخي هنا } يعم : لاق ؟ نالسغ وأ دحاولا لسفلا هئزب بنجلا تيملا نعو

 لسغ نالسغ لسغي ىتح : لاق نم لاقو } دحاو لسغ هئزجي : لاق نم لاق . هيف

 ابنج تناكو {} تتام ةأرما تناك ناف : هل تلق . ةراهطلل لسغو . ةبانجلل

 : لاق نم لاق . ىلوألا لثم هذه يف لوقلا نا { يعم : لاق ؟ لسغت مكف ، اضئاحو

 لسغو ةبانجلل لسغ تارم ثالث لسغت : لاق نم لاقو . دحاو لسغ اهئزجي

 . ةراهطلل لسغو ضيحلل

 . تيملا لسغ نع رباج يبأ نب ىسوم تلأس ناليغ نب مشاه لاق : ةلأسم

 نايح لاقو } قشنيو ضمضمي : ىسوم لاق . طئاغلا نم لسغي ايك : لاقف

 . قشني الو ضمضيي ال : ىدادغبلا

 تتام اضئاح نا ولو ، دحاو لسغ هئزجي نا وجرنف ابنج تام نمو : ةلأسم

 . بنجلاو ضئاحلل نالسغ ليق دقو : هريغ لاق . كلذ لثم تناك

 هبايث تعزن هلسغ تدرا اذاف تيملا اماو ، دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 . ةالصلا ءوضو هئضوت مثا 5 هيفك تلسغ مث { هتروع اهب رتست ةقرخ الا 3 اهلك
 ءوضو أضوي مث ، ةالصلا ءوضو اضوي نا لبق . يجني : لاق نم لاقو ث هريغ نمو

 نكي مل ناو ، كلذ رضح نا هوحن وأ ردسب لسغي مث © هنمو . كلذ دعب ةالصلا

 . نسحف فقس تحت ناك ناو ، رتتسم عضوم يف رهطي نا بحنو . ساب الف كلذ
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 نم هيلع ءاملا بصتنف أدبتف { كيلع بصي رخاو {. كيفك لسغت ليقو { هريغ نمو
 . ءاملاب هتلسغف تأدب ىذا هندب وأ هسأر يف ناك ناف { هلسغت تنأو هيمدق ىلا هسأر

 هيلجرو هيدي ، هلصافم نيلت مث ، هرهطت ىتح هلك هلسغت مث { كيلع بصي رخالاو

 يف دشت الو 0 كديب هنيلت ىتح . اقيفر ازمغ هنطب زمغت مث ، ايهطسبتو ايهكفت

 رعشلا ىلا صقعلا نم نطبلا ىلع كدي ىربت . ثدح كدش يف ناك امبر هناف { كزمغ

 هناف ، هنم نطبلا يف ام يخرتسيل هيلجر حتفاو تيملا سلجيو { اقيفر ازمغ وأ ءارجا

 © هنطب يف ام ىقن دق نوكي نا وجرت ىتح مفلا يف ام بصنيو نطبلا يف ام جرخي

 . هافق ىلع همينت مث ، تردق ام جرفلا رتساو

 ين هيفكب اقيفر ارصع هنطب رصع هلك هيلع لسغلا عضو اذاف۔رخآ باتك نمو
 يولت وأ ، ةفيظن ةقرخ كدي ىلع عضتو { هيفك لسغت مث . اضيأ هللا ءاش نا هعضوم

 ءوضو هثضوت مث } اعساو ناك اذا & جرفلا ىلع نوكي يذلا بوثلا نم افرط كدي ىلع
 ىقني ىتح ،© كيلع بصي ءاملا باصو امهلسختف ث لبقلاو ربدلاب أدبتف 0 ةالصلا

 3 هقشنت نيرخنملا مث } هضمضمت مفلا لسغت مث { ةقرخلاو كدي لسغت مث ، فظنيو

 ءوضو هثضوت مث ، نيلجرلا لسغت مث { هسأرب حسمت مث ، نيديلاو هجولا لسغت مث
 . ساب الف نكي مل ناو ، رضح نا لسفلاب هلسغت مث . ةالصلا

 نمو . هقنعو كلذك رسيالا مث { هتيحل ىلع نميالا هسأر قشب أدبيو 3 هنمو

 هرهظ نم ههجو ىلع هتيحل ىلع رسيالا هسأر قش مث ؛ حبسملا نب دمحم لاق ش هريغ
 . هردصو هرهظ مث ، ىرسيلا هدي مث ، هردصو

 هدي مث هقنع كلذك رسيألا مث 3 هتيحل ىلع نميلا هسأر قشب أدبيو { هنمو

 يذلا لخدي مث { رسيألا نم كلذ يلي امو 3 هبنج مث ىرسيلا مث { اهيلي امو ىنميلا

 . ءاملا هيلع بصي رخآو 0 هربدو هجرف لسغيف هبوث تحت اهلخديو ةقرخ ىف هدي هلسغي

 هيلع بصي رخآو . ةقرخلاب اضيأ رازالا تحت ام لسغيو ىرسيلا مث ىنميلا هلجر مث
 عنص امك ادبي 5 ءاملاب هلسغ اذه نم غرف اذاف ث اقيقر احسم هنطب حسمتو هدعقيو

 امم ائيش اهيف رظن ناف 5 هرافظأ يف رظن هلسغ نم غرف اذاف فظنيو ىقني ىتح لسفلاب
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 . هفظنو هجرخا خسولا نم نوكي
 ىلا ترصو تيملا ترهط اذا : حبسملا نب دمحم هللا دبع يبأل تلق © هريغ نمو

 نا بحاو . زئاج تلعف فيك : لاق . هتلسغ اذا عباصألا نم أدبا هيلجرو هيدي

 ىلع ءاملا بص نوكيا نيلجرلاو : تلق . عباصألا ىلا بكنملا نم كلذ نوكي

 رخآ نوكي ىتح نيرثالا نم أدبأ وأ ، نيرثالا ىلا كلذ رخآ نوكت ىتح نيكرولا
 رصعيف دعقي نا بحنو 0 نيرثالا ىلا ردحني ىتح نيكرولاب أدبي : لاق ؟ نيكرولا
 هئامرخآ يف نوكي نا بحتسيو { ىقني ىتح ءاملا هيلع ضافي مث 5 اقيفر ارصع هنطب

 . روفاكلا نم ءيش

 حرظطيف ث غارفلا دعب نم روفاك هيف ءام ذخأ اروفاك ناك ناف © هريغ نمو
 ىلع هيمدق ىلا هسأر نم تيملا ىلع ءاملا كلذ بصي مث { ءام اهيف ةرج يف روفاك

 . هلك ندبلا

 لخديو ث ةريرذو نطقب طنحي مث 9 ءاملا فشني فيظن بوث يف فلي مث { هنمو

 : تلق . هطباو هيتفش نيبو هربدو هينذأو هيفو هينيع ىلعو ث هيرخنم يف كلذ نم

 نا بحتسي نكلو . ال : لاق ؟ ةريرذو { انطق نيلجرلاو نيديلا عباصا نيب عضويف

 ناو ، اهلسغ بحتسيو { بايثلا نم نكمأ ايف نفكي مث ث هربدو ةحارلا يف عضي

 . سأب الف { لسغت ملف ةرهاط تناك

 فظنم نكي مل ناو ، فظنم ىلع هيفك تطسب هتففج اذاو 0 هريغ نمو
 ىلع تيملا دجاسم ىلع عضو روفاك ىلع ردقي ناك اذاف ، ضرألا ىلعف طاسب الو
 . نيرثالا نم دجاسملا عضوم ىلع وهو { هيتبكر ىلعو هتحارو هفنأ ىلعو { هتهبج

 . قشنيو ضمضمي هنا : ليقو © طئاغلا لسغك تيملا لسغ ليقو : ةلأسم

 جرف اهب لسغي يتلا ةقرخلا لسغت : ليقو & قشني الو ضمضمي ال : لاق نم لاقو
 ةثلاثلاو ناترم كلذ لعفي ىتح اهب لسغيف دوعيو 0 لسغلاب تارم ثالث تيلا

 ةقرخلاو } ىذالا فظنت ةدحاو ةرم : لاق نم لاقو { نيترم : لاق نم لاقو . فظنتل

 . ةدحاو ةرم ف
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 نع تلاسو ۔ هللا همحر ۔ حور نب دمحم هللا دبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 وحنك تيملا لسغ نا ۔ هللا كمحر ۔ ملعاف . هزيهجت رمأو هيلع ةالصلاو تيملا لسغ

 لسغي مث ، هللا ركذيو ، ىرسيلاو اهلسغيف ىنميلا هفكب أدبي . ةبانجلا نم لاستغالا

 نا دعب كلذو & كنع هيجرف هب رتست بوث تحت نم كفك ىلع ةريتو ةقرخب هيجرف
 هيجرف هل تلسغ اذاف 3 اذه لعفت كلذ دعب مث ، راض ريغ ارصع هنطب رصعتو هدعقت

 هتلسغ مث ةالصلا ءوضو هئضو ث نيجرفلا دودح دنع كعباصأب سحت ال ةقرخب
 نا ، روفاك هيف ءام هيلع تببص نانشالاو لسغلا نم رهط اذاف { نانشالاو لسفلاب

 ضرع ىلع هتلعجف . هنافكا يف هتجردأو . ءاملا نم هيدي تففج مث ، كلذ نكما

 . ةفافللا لوط ىلع هتطسبو . رازالا

 : لاق ؟ مولعم ردقو . ءاملا نم مولعم يشب تيملا لسغي له : تلق : ةلأسم

 . فظني نكلو . ال

 ؟ ءاملاب كلذ دعب هلسغيأ ىمطخلاب هسأر لسغ اذا تيملا نع هتلأسو : ةلأسم

 . هلسغ ءاش ناف . ىمطخلا هبسح : لاق

 . هنم ايمب تيملا لسغ دنع أدبي نا لساغلل بحتسلملاو : ةلأسم

 . تاومألاو ءايحالا لسغل زئاج حارقلا ءاملا نا عيمجلا عمجاو : ةلأسم

 . اهلسغ دنع اهرعش قرفي ةأرملاو : ةلأسم

 مث © هتروع اهب رتست ةقرخ الا ، هبايث تعزن هلسغ تدرا اذا تيملاو : ةل اسم

 © كلذ رضح ن ١ هوحن و ا ردسب هلسغت مث {.©ه: ةالصلا ءوصو هئضوت مث © هيفك تلسغ

 ناو ،} رتتسم عضوم ف كلذ بحتسيو ساب الف ۔ كلذ نكي مل ناف } ىمطخ وأ

 مث . كلذك رسيالا مث هتيحل ىلع نميألا هسأر قشب أدبيو . نسحف فقس تحت ناك

 ف هدي هلسغي ىذلا لخديو { هيلي امو رسيألا مث © كلذ لي امو . نميالا هبنج

 مث ث هيلع ءاملا بصي رخآو 3 هربدو هجرف لسغيو 0 هبوث تحت اهلخديو ث هقرخ

 ضافي ؤ اقيفر ارصع هنطب رصعيف دعقي نا بحتسيو ، ىرسيلا مث ؤ ىنميلا هلجر
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 فلي مث © روفاكلا نم ءيش هئام رخآ ف نوكي نا بحتسيو 0 ىقني ىتح ءاملا هيلع

 ىلعو 0 هيرخنم ف كلذ لخدي ةريرذو نطقب طنح مث ٥ هؤام فشني & فيظن بوث ف

 . هربدو هينذاو همفو هينيع

 دقف ؟ نوكي فيك تيملا لسغ نع تلأسو۔ نسحلا يبا عماج ۔نمو : ةلأسم

 © الايشو انيمي لسغي مث اضوي ةبانجلا لسغك تيملا لسغ : موق لاقف . هيف فلتخا

 مث ، هتروع هب ترتس ابوث هيلع تيقلاو هبايث تعزن هلسغ تدرا اذا : موق لاقو

 ١ كلذ رضح نا ، هوحن وأ ردسب لسغت مث ، ةالصلا ءوضو هئضوت 3 هيفك لسغت
 مث . كلذ يلي امو ، هتيحل ىلع نميالا هسأر قشب أدبت مث { رتتسم عضوم يف لسغيو

 رازا تحت اهلخديو 0 ةقرخ هدي يف هلسغي يذلا لعبيو © كلذ يلي امو رسيالا

 بحتسيو ، لايشلا مث نيميلا هلجر لسغيف هدي جرخي مث ، هجرف لسغيف 0 تيلا
 يف نوكي نا بحتسيو 0 ىقني ىتح ءاملا هيلع بصي مث } هنطب رصعيف دعقي نا كلذ

 © تيملا لسغت نا تدرا اذا : موق لاقو . روفاكلا نم ءيش هيلع ضافي ءام رخا

 افيظن السغ لسغت مث ز هيلع هللا مسا ركذب أدبت مث ، هتروع هب رتست بوث يف هجردا
 نا دعب © هلبقو هربد هيجنت مث ، هيفك لسغت مث 5 اقيفر ارصع هنطب رصعت مث { اثالث

 © تيللا جرف اهب سمت ال ةخسن : تيملا جرف اهب أدبت { ةريتو ةقرخ كدي ىلع لعجت

 تمكحا اذاف ، تارم ثالث كلذك عجرت مث ، كديو ةقرخلا تلسغ ةرم هتيجن املكو

 اذاف ، ءوضولا دنع تيملا نانسا ىلع كدي يرجتو 5 ةالصلا ءوضو هتاضو ءاجنتسالا

 يلي امو هبنجو هديو هتيحل ىلع نميالا هسأر قشب أدبت . ءامب هتلسغ هئوضو نم تغرف

 هلجر مث ، هرهظو هردصو هبنج نم كلذ ىلي امو . لايشلا مث ، هرهظ نم كلذ

 اثالث اثالث هتلسغ اذاف 3 هاومأ ةثالث بناج لك كلذك هيلع بصي لايشلا مث نيميلا
 ىلع رسيالا مث نميألاب ادبتو 5 اثالث اثالث هيلع كدي تيرجاو ، لسفلا هتسبلا
 هسأرب ادبت ىقني ىتح ءاملا هيلع تببص © لسفلا هتممع اذاف كل تفصو ام

 مث ، هرهظو هردص مث ، كلذ يلي امو { ىنميلا هدي مث { هسأر قشب أدبت ۔ ةخسن ۔

 ءام رخآ يفو هلسغ نم تغرف اذاف ، هردصو هرهظو هبنج نم كلذ ىلي امو ىرسيلا

 . هيف هففجت ابوث هسبلت مث ، بيطلا نم ءيش هيف نوكي نا بحتسي . هيلع ضافي
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 هرزؤتف 0 هنافكا يف هتجرداو © طونحلا هتسبلا فج اذاف 0 اهيف نفكي يتلا هبايث ريغ

 فلي بوثب يزجا نكي مل ناف ث ةفافلو رازاف نكي مل ناف { هفافلو صيمقو بوثب

 . هسأر ىلع

 ١ فظنيو ىقني ىتح لسغي ، تقو تيملا لسغ يف سيل ليقو : ةلأسم
 © نيجرفلا رتسيو دعقي الو { ههجو ىلع افكي الو { رسيألاو نميألا هقش ىلع بلقيو

 مث نميألا هقش مث { هتيحلو هسأرب هلسغ يف أدبيو ، ههجو ىطغيو . رخؤملاو مدقملا

 همف لسغتو هيعارذو ههجوو هيدي لسغيو { ةرذعلا نم فظني نا دعب كلذو { رسيألا

 اقيفر ارصع رصعيو فظني ام دعب . ةالصلا ءوضو أضويو . ءاملاب هيرخنم قشنتو

 . نفكي مث ، فيظن بوث يف ففجي مث © ىقني ىتح لسغي مث ، ثالث وأ نيترم

 ىتح لسغيو © نهد هبيصي الو & ىمطخلاب هسأر لسغيف أدبي تيملاف : ةلأسم

 ىطغيو ‘ هبنج ىلع لوحي نكلو ، ههجو ىلع حضنت الو ، هنطب حسمتو ، فظني

 نم ءيشو مد هتدعقم وأ هيف وأ هفنأ نم ىرج نا ، ىري اليك ةقرخب هجرفو ههجو

 . رحلا نيطلاب يشح جرخي ام رثك ناف & نطقب يشح ةرذع

 اهيلع ناك لاح ىأ ىلع هعدتأ كدنع وهو توملا هيتأي لجر نعو : ةلأسم

 سأب الف ةلبقلا ىلا ههجوت ملو هتكرت ناو ث ةلبقلا هب لبقتست نا يلا بحأف ؟ الوأ

 كلذ لك ىف هب لابقتسالاف هنيفكتو . هرهط دنع كلذكو تلق .0 هللا ءاش نا كلذب

 . هللا ءاش نا ساب الف كلذ نكمي مل ناو ، يلا بحأ

 مميتي ايك هومميي مهناف ، ءام دجوي مل اذا تيملا يف ليق دقو : لاق : ةلأسم

 نا الا ، هولمجي نا انيلا بحاف & مهنم ابيرق ءاملا ىلع اوردقي مل اذا ، ةالصلل لجرلا

 . مهيلع كلذ قشي

 نم ءيشب لسغي الف مرحملا امأ & بيطلا نم تئش امب لحملا لسغاو : ةلأسم

 . هسأر سبلي الو ابيط سي الو ، ردسلاب لسغي امتاو & بيطلا

 3 هيلجرو هرهظ نم عفراف لجرلا نطب تزمغ اذا : سابع نبا لاق : ةلأسم
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 © رذقلا نم جرخ ام هنع لسغاف { هتحت اهلخداف ةقرخ ىرسيلا كدي ىلع نكيلو

 ىفكي الو } هلسغاف ةكرع لك دنع ةقرخلا لسغاو 0 هيقنت ىتح ءاملا بصي لجرو

 هنم رهظ ناف { اثالث هلسغت ىتح هرهظ لسغي ايلك هبنج ىلع ةقرخ نكلو . ههجو ىلع
 ةيناثلا نثاو { رخآلا لثم نيلسغ هلسغاف لئاس مد وأ ، هجرف نم كلذ دعب ءيش

 . تالسغ رشع ىلع دزت الو هرذ مث ةثلاثلاو

 . هسأر كسمي نا هركيو ، اسلاج تيملا سلجي نا هركيو : ةلأسم

 نأل 5} هيجني مث تيملا نطب رصعب أدبي نا بجاولا : نسحلا وبا لاقو : ةلأسم

 نأل } لسغلا هسبلي نا دعب هنطب رصعي امنا هنا ليق دقو { لسغلا لوأ وه ءاجنتسالا

 هلسغ دنع تيملا نطب رصعي : دمحم وبا لاقو . زئاج امهالكو نطبلل سلسأ كلذ
 ةلسغ ، نانشا الو لسغ ريغب درف ءامم لسغي 0 امات احسم حسميو ، ىجني نا لبق

 همدقب متخيو ، نميألا هسأر قشب أدبي لوألا { هئاضعا ىلع لساغلا اهرمي ةدحاو

 مث ، كلام وبأو دمحم وبأ لاق . كلذك نخسي نسحي لوألا ءاملا نا ملعاو ، رسيألا

 ةلسغ لوألا لسغلا كل تفصو امك نانشالاو لسغلا هيف لعجتف 0 ناث ءامب هلسغت

 مث ، رسيألا همدقب متخيو نميألا هسأر قشب أدبي © اهلك هئاضعا ىلع اهرمو ةدحاو

 ءاملا اذه يف نوكي نا بحتسيو . ةيناثلاو ىلوألا كل تفصو اك ةثلاث هيلع ءاملا ديعت

 اهيف هكرعي ةدحاو ةلسغ هلسغو { لسغلا اذه لهج نمو © روفاكلا نم ءيش ريخألا

 هرهط لاك دنع الا } هئاضعا رخا ىلا ريصي ال هنا ريغ ، ءاملا بص عم تاكرع ثالث

 راهطلا نم هسفن هب بيطيو هل نكمي امب كلذ دعب ءاملا هيلع ضيفي مث © دحاو ءام يف

 . هللا ءاش نا زئاج كلذو

 © تاومألاو ءايحألا لسغل زئاج حارقلا ءاملا نا عيمجلا عمجأو : ةلأسم

 ىلا رظنلاب سأب الو . جرفلا رتس اهب داري امنا ، تيملا ةروع اهب رتتست يتلا ةقرخلاو

 . هترسو هيتبكر

 مث هجرف ىلع رتسيو 3 ناكملاب هرتسي نا تيملا لسغي نمل بحتسملاو : ةلأسم

 رضح ناو 7 ةيناث ةلسغ هب لسغ ردسلا رضح ناف { حارقلا ءاملاب ءوضولا دعب هلسغت
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 بحتسللاو { ءاملاب ةدحاو هلسغ تيملا لسغ يف ضرغلاو . ةثلاثلا هب لسغ روفاكلا

 . ملع أ هللاو تالسغ ثالث

 مث } هنطب رصعو هتيقنتب أدبت ك بنجلا لسغك تيملا لسغي نا بحتسملاو
 . قاشنتسالاو ةضمضملا يف هل غلابي ال هنا الا ، ةالصلا ءوضو أضوي مث ىجني

 يف هنمايمب أدتبي نا رومأملاو ، لسغي مث ، هميشايخو هيف ىلا ءاملا جلوت نم اراذح

 . ملعا هللاو ىزجا كلذ ريغ ىلع لسغ ناو { لسغلا

 هللاو زئاج حارقلا ءاملاف ، ىمطخ الو ردس تيملل نكي مل ناو : ةلأسم

 . ملع ا

 ناو ، تالسغ ثالث & بحتسملاو ضرفلا وه ءاملاب تيملل ةدحاو ةلسغو

 لسغلا عمو ، ىنعم ريغل تيملا هجو فشكي ال لاقو . هأزجا ثالث نم رثكأ هلسغ

 . ةبكرلا ىلا ةرسلا دح نم يهو ، هلسغ دنع تيملا مراحم رتتست نا بجيو زئاج

 نكلو . ال : لاق ؟ نوسلتغي ، تيملا نولسغي نيذلا نعو : ةلأسم

 . ةالصلا ءوضو نوؤضوتي

 ملسملا لسغ نع امأ لاق ؟ لسغ هيلع له 0 تيملا رهطي لجرلا نعو : ةلأسم

 ريغ لوسغ نم لسغ هيلع سيلو . هريغ لاق . كلذ نم رهطا ملسملا نأل . الف

 لسغي هناف ، تيملا ءام نم ةكرع لوا نم ريطي نا الا ، ءوضولا ديعي نكلو ، ىلولا

 . ةكرعمل نم تيملا نم ءام لوا هسم ام

 ١ ضعب لسغيو انضعب اضوتيف تيملا لسغن انك : لاق هنا عفان نع : ةلأسم

 كلذ ركني الو ، ءوضولا ديعن الو ، هيلع يلصنو هلمحن مث هنفكنف دوعي مث

 . هللا دبع

 نب نمحرلا دبع نبا طنح رمع نب هللا دبع ىأر هنا عفان نع ينثدحو : ةلأسم

 . أضوتي ملو هيلع ىلصف ، دجسملل هلمح نميف هلمحو ، ديز نب ديعس

 وه له ، تيملا مكح يف سانلا فلتخاو ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

۔ ٢٠٢۔



 ضعب لاقو ، رهطي ىتح سجن : انباحصأ لاقف ؟رهاط وأ ، توملا دعب سجن

 ىورو . ءايحالا ىلع ةدابع وه امناو أ سجن سيل هنا ال هلسغو { رهاط وه مهيفلاخ

 . احيحص ربخلا ناك ناف . (اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا) : لاق هنا ةلي يبنلا نع

 . ملعأ هللاو . كلذ لبق هيلع ناك ايع همكح لقني ال هيف توملا لولحف

 © هنم لسغي نا نمرهطا ملسملا ، هيلع لسغ الف ، تيملا لسغ نمو : ةلأسم

 اسجن مكبحاص ناك ناف : لاقف ؟ لسغلا تيملا لسغي نمع لئس هنا ث هللادبع نعو

 ىلع ديز نب رباج بجوي ملو ، اضيأ ةزانجلا لمح نم ىلع ءوضو الو { هنم اولسغاف
 . هروهط نم لسغي نا نم رهطأ ملسملا : لاقو { ةراهط ضقن تيملا لساغ

 ؟ رهاط وأ توملا دعب سجن وه له تيملا مكح يف سانلا فلتخاو : ةلأسم

 . رهطي ىتح سجن : انباحصا لاقف

 لسغ نم لاستغا ى اوفلتخاو : ركب وبا لاق ۔ فارشألا باتك _ نم : ةلأسم

 رمع نباو سابع نبا لوق اذه { اتيم لسغ نم ىلع لسغ ال 5 ةفئاط تلاقف { تيلا

 ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو يعخنلا ميهارباو نسحلاو ةشئاعو

 نم : الاق اهنا ةريره يبأو بلاط يبأ نب يلع نع انيور دقو ى ىأرلا باحصاو

 لاقو ، يرهزلاو نيريس نب دمحمو بيسملا نب ديعس لاق هبو & لسغيلف اتيم لسغ

 هيف هيلع ءيش ال : ركب وبأ لاق . أضوتي قاحساو لبنح نب دمحأو يعخنلا ميهاربا

 . تبثي ثيدح
 نم ىلع لسغال هنا ، انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 تيملا لسغ نم هنا : مهلوق نم جرخيو يدنع كلذ ىلع لدي ىنعم امو ى اتيم لسغ

 . ةيالولا لهأ نم تيللا نوكي نا الا : مهلوق ضعب يفو ، هيلع لسغ ال اضوتي

 يف اذه ىنعم تبث اذاو { زئاج هءوضوو هيلع ءوضو الف اجرف الو ةساجن هنم سمي ملو
 © تامملاو ايحملا يف ءاوس ةراهطلا مكح يف مهنال © مهدنع هلثم ةلبقلا لهأ يفف يلولا

 ىدنع هلثمف .7 هل ةيالو ال نم رارقالا لهأ نم تيملا لسغ نم ىلع ءوضولا تبث اذاو

 . ةراهطلا ىنعم يف ايهنم يدنع قرف الو ، ىلولا يف

۔ ٢٠٣ ۔



 مل ناو ، هب رومأملا كلذو ؤ هتحت لسغ فقس نكما نا تيملاو : ةلأسم
 . فقس تحت ريغ وأ فقس تحت نكما ايك لسغ ، نكمي

 كفك تلسغ مث 0 هللا مسا ركذب تأدب © تيملا لسغ تدرا اذاو : ةلأسم

 أدبت مث © اقيفر ارصع هنطب رصعتف تيملا دعقت مث { اثالث وأ نينثا وأ ادحاو السغ

 لسغتو © هجرف سمت ال نأل 5 ةقرخ كدي ىلع لعجت نا دعب هيجنت مث هيفك لسغب
 لعجتو 5 ةالصلا ءوضو هئضوت مث 3 هب ناك ىذا لك لسغتو ، ةكرع لك دنع ةقرخلا

 . روهط ءامب ضمضمت مث كلذب ىمرت مث { هنانسا اهب ولبتو { ةكفن كعبصأ ىلع
 © فنالا مدقم نم رهظ ام جرخيف ةفيظن قاشنتسالا دنع ةكفن كعبصا ىلع لعبتو

 ءاملاب هلسغ يف تذخأ اغباس هءوضو تلمكا اذاف & ءوضولا نسحاب هءوضو لمكت مث

 هجراحم يف لعجت مث ." هيقنت ىتح ءاملاب هتممع مث ، انالث لسغلاب مث ، اثالث

 . ةريرذب نطقلا

 ةأرملا تناك اذا) : لاق هنا لي يبنلا نع ۔ هللا همحر _ سابع نبا لاق : ةلأسم

 يبنلا لوقل هنفد لبق تيملا لسغ بجاوو _ باتكلا _ نمو . (اهنطب زمغت الف ىلبح

 طقس ضعب كلذب ماق اذاو { ةيافكلا ىلع ضرف ىتوملا لسغو (مكاتوم اولسغا) : ةلي

 كلذ يف ضرغلاو { هنمايمم تيملا لسغ دنع أدبي نا لساغلل بحتسيو . نيقابلا نع

 . تالسغ ثالث هب رومأملاو ء ةدحاو ةلسغ

 لعف نا هنا نايثع يبا نع : لئاق لاقف نانشألاب تيملا لسغ نمو : ةلأسم

 . حص . نانشالا ءام رصعيلف تيملا يف خسولا يقنيل كلذ

۔ ٢٠٤



 نوثالثلاو سماخلا لابلا

 كلذ هبشأ امو هيف تيملا عضوو ربقلا يف

 . ءاعبرالا موي نفدو نينثالا موي هيلع هللا ىلص تام : ةلي يبنلا نأ ربخلا يفو

 بذج « ربقلا هولخدي نا اودارا املف : ةلي يبنلا نفد رضح ايبارعا نا يورو

 يورو 7 هربق يف ةلي يبنلل اهوشرفنف اهب مهيلا ىمرف ، هسفن ىلع نم ةفيطق يبارعالا
 سرد ام هنا ، ملعأ هللاو كلذ ىنعم (سرد ام روبقلا ريخ) : لاق هنا ةلي هنع

 رم نايلا نب ةفيذح نا يورو 0 هريغ الو ءانب هيلع فرشي الو & ضرألا يواسي ام

 اذه نمل هنع لأسف ءانب هيلع تنب دق ةشئاع هتخاو ركي يبأ نب نمحرلا دبع ربق ىلع

 امنا هنا ةشئاع اوغلبا : لاقف هيلع تنب هتخأ ناو نمحرلا دبع ربق هنا ربخاف 7 ربقلا

 ءانبلا ىلا تلسرا اهنا ليقو © ةفيذح قدص تلاقف كلذ اهغلبف . هلمع هلظي

 . اهطاسوا روبقلا ريخ : لاق ةلي يبنلا نا يورو .. ملعأ هللاو ، هتعلقف

 ةرفح ىف ربقي له . هربق نم اشوبنم دجو اذا ، تيملا نع لئسو : ةلأسم

 . كلذ نكما نا دحللا نم دبالف ةلبقلا لهأ نم ناك اذا هنا ، يعم : لاق ؟ دحل الب

 ؟ ربقلا يف هعضي ىتح نكمتي نا هل رباقلا عنمي انتن انتنم تيملا ناك ناف : هل تلق

 . اوردق افيك هوربقي نا مهل ناف ، كلذ ىلع اوردقي الف ةعنام ةفيج تناك نا : لاق

 اذا هنا ، يعم : لاق ؟ نايض هيلع له ائيش هنم عطقف هربق ديري هبحس ناف : هل تلق

 هربق ىلع ردقي مل اذا أطخلا ماقم موقي هنال ، هيلع نايض الف 3 هلمح ىلع ردقي مل

 نم مرخناف ، هبحسف بحس ريغب هربقيو { هتحت هل رفحي نا ردق ناو ، كلذب الا

۔ ٢٠٥



 نم هحرج ام شرأ يف & نايضلا هيلع ناك هئاضعا نم عيش عطقناو ، بحسلا

 . هيلع ناض الف ءاضعألا امأو & بحسلا

 نمل زوجي ، هيف تيملا رادحا دنع ربقلا ىلع دوعقلا يف لوقت ام : تلق : ةلأسم

 ؟ مهريغ نود تيملا ءايلوأل بحتسي امنا وأ © هيلع ةوثحلاو بوثلا كاسما كلذ دارأ

 . كلذ هل ناك ، لضفلا كلذب ديري ناك اذاو 5 هب رمؤيو زئاج هنا & يعم : لاق

 8١ تتايف الماح تناكو © ملسم تحت تناك ةينارصن ةأرما نا انغلبو : ةلأسم

 . نيملسملا ةربقم ىف ربقت نا ۔ هنع هللا ىضر _ باطخلا نب رمع رمأف

 ؟ اهربق يف اهعم اهدلو ربقي له { اهدلوو يه تتامو تطقسا ةأرما : ةلأسم

 ؟ نفكلا يف اهعم عضوي ليقو 3 ةلبقلا يلي امم اهمادق عضوب . معن : لاق
 . ال : لاق

 تنفد { ملسم نم لمح اهنطب يفو & تتام اذا ةيدوهيلاو ةينارصنلاو : ةلأسم

 © تيم مأ وه يحأ { هتقيقح ملعي ال اهنطب يف يذلا لمحلا نأل { اهتلم لهأ عم

 . هيف خفنت مل ما حورلا هيف تخفنا

 ۔ هنع هللا ىضر ركب وبا نفد : لاقي . تيملا نفد ليجعت بحتسيو : ةلأسم

 ليللاب هدلو نفدي ناك هنا حيرش نع 0 اليل دوعسم نبا نفد : لاقيو © ليللا يف

 . اوتام اذا

 © ةأرملا رخؤتو 5، ةلبقلا يف لجرلا مدقي ، ربق يف نانثا نفد نا سأب الو : ةلأسم

 . ريغصلا رخؤيو ريبكلا مدقيو

 لوقيو . ةلبقلا ىلا ههجوو هنيمي ىلع عجضا ربقلا يف تيملا عضو اذاو : ةلأسم

 مهللا : لاق ةيالولا لهأ نم ناك اذاو © هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب هعضي يذلا

 هتبثت ايك ، هربق يف تباثلا لوقلاب هتبثو هيبنب هقحلاو هثدج ىف هل رونو هربق يف هل حسفا

 . ايندلا يف

 لوسر ةلم ىلعو { هللا مسب : لوقي دحللا ف تيللا عضو اذا ليقو : ةلأسم

۔ ٢٠٦ ۔-



 ةلم 17 ‘ هللابو هللا مسب : لاقي ليقو . هل وعدي مث © هللا لوسر ةنس وأ { هللا

 . ىرخا ةرات مكجرخن اهنمو مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنم »» ةلي هللا لوسر

 ىورو .. اليل مكاتوم اونفدت ال) : لاق ةت يبنلا نارمع نبا ىورو : ةلأسم

 . اليل الجر نفد : ةت يبنلا نا رذوبأ

 لوسر ةلم ىلعو هتلا مسب : هعضي يذلا لاقربقلا يف تيملا عضو اذاو : ةلأسم

 انفكاو 5 هدعب انتفت الو هرجأ انمرحت الو { هيبنب هقحلاو هربق يف هل حسفا مهللا ث هللا

 . هدقف مهفكاو هتوم يف مهل كرابو هلهأ يف هفلخا مهللا : لقو © هدقف

 تيملا نفد نع ةني يبنلا ىجن } تاعاس ثالث ف تيملا نفدي الو : ةلأسم

 ، بيغي ىتح اهبورغ دنعو © لصفني ىتح سمشلا نم نرق عولط دنع 0 نهيف

 ةق يبنلا نع يور امل ، عفترت ىتح © ءايسلا دبك يف اهئاوتسا دنع راهنلا فصنو

 نم تاعاس ثالث ىف ةالصلا نع ةي هللا لوسر ىهن : لاق هنا هباحصا ضعب

 . تاقوألا هذه ركذو { اناتوم نهيف ربقي ناو 0 راهنلا

 مدقيو ، كلذ الا نكي مل اذا ربق يف سفنا ةدع ربقي نا زئاجو : ةلأسم

 . لضفألا

 مدقيو ، دحاو ربق يف رفنلا نم ةثالثلاو نينثالا نفدي نا سأب الو : ةلأسم

 3 مالسالا يف انس مهمدقا مدق ، كلذ يف اووتسا اذاف 0 هيبن ةنسو هللا باتكب مهملعا

 ىلع مدقي لجرلا نا ملعاو . رخالل قشي مث ث ربقلا طسو يف هيلي يذلل قشي مث
 . ربقلا ىف ةأرملا

 يف ةأرماو يبص نفد اذا كلذكو © لجرلا مدق ةأرماو لجر نفد اذاو : ةلأسم ٠

 . ةأرملل هئارو نم قشو ث دحللا يف يبصلا مدق { دحاو ربق

 ربق يف شرف : ليقو 5 ةفيطق ةي هللا لوسر ربق يف شرف : ليقو : ةلأسم
 هربق عفرو © ةلبقلا هيف لخداو 0 ابصن نبللا هيلع بصنو .© هل دحلو ةلت هتلا لوسر

 . ربش ردق ضرألا نم

_ ٢٠٧



 هربق يف هتحت عضوي نا ارسوم ناكو { هللا هيلع عسو نل بحتسيو : ةلأسم

 . هربق يف ةفيطق هتحت تيقلا ةلت يبنلا نا ىور امل ، نيل ءيش نم اهريغ وأ ز ةبرضم
 . شبني الو ، كلذ ىضم دقف & لسغي ملو تيملا نفد اذاو : ةلأسم

 ءاسنلا هيلع نببص اذا تيملا نع تلأس . هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 ؟ بايثلا كلت يف نفديا { ادحأ لاجرلا نم نهعم نكي مل اذا ، بايثلا قوف نم ابص

 . اهنم هنوجرخي الو { اهيف هنفدي . معنف

 اذا تيملاب رمأي ناك 5 رباج يبا نب ىسوم نا ناليغ نب مشاه انربخا : ةلأسم

 ىلا رهظت ىتح . اهدحو نيميلا هنيع نع بوثلا فشكي نا . هدحل ي عضو

 ههجو نعو 0 مئازحلا تيملا نع ىخري ليق دقو : لاق { هريغ نمو . ضرألا
 © هريغ نمو . ملعأ هللاو ، هلك ضرألاب نميألا هدخ رهظي : لاق نم لاقو & بوثلا

 بوثلا ىخري لاق نم لاقو : هريغ لاق وهو { ةلأسملا هذه ىف در رخآ عضوم يف دجويو

 : لاق نم لاقو & ضرألا ىف هدخ عضويو . نميألا هدخ رهظي ىتح ههجو ىلع نم

 . هريغ نمو . مئازحلا ىخرت هنا الا ، هلاحب عديو ، هدخ زربي الو ىخري

 هللاف ، هلك ههجو قش نع بوثلا جرخي نا رمؤي ليق دق : ديعس وبأ لاق
 يبا نب ىسوم نع دجوي دقو 0 هريغ نمو . ائيش كلذ ىيف لوقي ال ضعبو 0 ملعأ

 اركنم ةلءاسملا دنع اهب نياعيل ىنميلا تيملا نيع نع بوثلا فشكي هنا 5 رباج

 ههجو نع جرخي الو ، مئازحلا تعطق هربق يف تيملا عضو اذاو { هريغ نمو . اريكنو

 . نميألا هدخ نع جرخيو ، بوثلا

 © مئازحلا تعطق هدحل يف تيملا عضو اذا : بوبحم نب دمحم لاق { هريغ نمو

 دحللا يف ههجو نع بوثلا جارخا نا ملعا ملو 3 هريغ نمو & ههجو نع جرخي الو

 لاقو ث هريغ نمو . قحلاب ملعأ هللاو { مئازحلا هنع لحت : اولاق امناو © هنم دبال

 نوكي يذلا نميألا هدخ الا هنم رسحي مل هدحل يف تيملا عضو اذا ، ناسغ نب كلام

 . اهب موزحملا همئازح ىخرت نكلو ، هردص الو همف نع رسحي الو ، بارتلا ىلع

۔_٢٠٨ -



 هيلع طقس وأ لهج وأ هب رمؤي امم ائيش ىسنو ، تيملا نفد يذلا امأو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو } هللا ءاش نا كلذ ىف ءيش الف { ىصح وأ ، بارت

 نمو © دمحم يبأ نع ۔ خايشالا باتك ۔ نم ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 & الف اوفرعي مل اوناك ناو } دعب عضوملا يف ا وناك نا ةلبقلا ىلا دريف قرشملل اتيم نفد

 ىفو ربقلا طسو يف دحلي نا زوجيو { اولهجاو اوكله ةنسلا فالخل اودمعت اوناك ناو

 . ةلبقلل ههجوب لبقيو 0 هبنج

 . هيف ربقي نا زوجي ال هنا اروفحم اربق دجو لجر ىف : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ، هنع نفتسم هرفح ىذلا ناو ، كورتم هنا تامالع هيلع رهظي نا الا : لاق

 ىلا هبلق نامط اذا 5 هبلق ةنانئمطا ىلع هيف ربقي نا هعسي هنا يدنعف . هيلا عجري الو

 لصا ملعي ىتح هيف ربقي نا هعسي هنا يدنعف رهاظلا مكحلا يف اماو : لاق . كلذ

 ۔ ةخسن ۔ دلبلا ةنس تناك ءاوسو : تلق . هيف كشال فالخ ىلع لخديو ، كلذ

 . معن : لاق ؟ رجأ ريغب وأ رجأب رفحي عضوملا

 ؟ دحل الب ةرفح ىف نفدي له ث اشوبنم دجو اذا تيملا نع لئسو : ةلأسم

 : تلق . كلذ نكمأ اذا دحللا نم دبالف { ةلبقلا لهأ نم ناك اذا هنا : يعم : لاق

 ةعنام ةفيج ناك نا : لاق ؟ دحللا يف هعضي نكمتي نا هل رباقلا عنمي انتنم تيملا ناف

 هنم عطقو هبحس ناف : تلق . اوردق فيك . هوربقو ربقي نا كلذ ىلع ردقي ال

 © هيلع نايض الف . هلمح ىلع ردقي مل اذا هنا ، يعم : لاق ؟ نايض هيلع له . ائيش

 هتحت هل رفحي نا ردق ناو ، كلذب الا هربق ىلع ردقي مل اذا ى أطخلا ماقم موقي هنال

 © هئاضعأ نم ءيش عطقناو إ بحسلا نم حرجناف هبحسف {\ بحس ريغب هربقيو

 . هيلع نايض الف ءاضعألا امأو . بحسلا نم هحرج ام شرأ يف نايضلا هيلع ناك

۔ _٢٠4٩





 ن ونالثل او سداسل بابل

 هتيب يف تيملا نفدو ربقلا يف

 هل دحل هنا : :تفي يبنلا نأ هنع هللا ىضر _ باطخلا نب رمع نع سابع نبا

 قشلاف & دحللا عطتسي مل نا : لاقي دقو ايهنع هللا ىضر رمعو ركب يبالو

 ربقلا يف لخداو ابصن نبللا هل بصنو هربق يف هل دحل هنا : ةلت يبنلا نعو .0 زئاج

 : اولاقو ، ربش وحن ضرألا نم عفرو هضرع نم لخداو & كلذ يف نورصبي ال

 نم . تنفد اذا ةأرملا ربق ىلع حبسيو ث نفد اذا لجرلا ربق ىلع حبسي نأ ساب ال

 © ثدحم رماف حاولالاو ، روبقلا نيطتو اهبارت ريغ روبقلا ىلع دازت نا هركيو ث رثالا

 نأ هركيو ؤ سأب الف فرعيل حاولالا تعضو وأ & برخي وأ سردي نا ةفاخم نيط ناف

 ىلع ىصحلا بص هركيو { رانلا هتسم ءيش لكو ،© فزخلاو رجألا ربقلا ىلع عضوي
 . ربقلا نيطي نا سأب الو { ةنس وهف ربقلا.ىلع ءاملا بص اماو ث هترقح ريغ نم ربقلا

 . روبقلا ىلع ءانبلا نم سانلا عنمي نا يغبني : يراوحلا ني لضفلا لاقو

 رضح ناف } ساب الف { روبقلا ىلع بصي ءام رضحي مل ناو : لاق : ةلأسم

 رباج نعو ، هيلع بص ءاملا نكما ناو ، غلب ثيح كلذ شر ءام عاص ردق ولو

 هنبا ةبي هللا لوسر نفد : لاق ةريره وباو 0 ةي هللا لوسر ربق ىلع شر : لاق
 ريغ ربقلا ىلع دازي نا هركي : عيبرلا لاق . هيلع تشرف ءام نم ةبرقب رمأف { ميهاربا

 . هنم جرخا يذلا هبارت

 ىف رقع ال):لاق هنا ةي يبنلا نع يور امل ، ربقلا ىلع حبذي نا هركيو : ةلأسم

۔ ٢١١



 روبقلا ىلع دوعقلا هركيو { اهاتوم روبق ىلع رحنت تناك برعلا نال ( مالسالا

 ينلا نع يور امل © اهيف ةرايعلا راهظاو اهيلع ءانبلاو اهف صيصجتلاو 0 اهيلع يشملاو
 ىواس ام سرد ام هنا ملعأ هللاو & كلذ ىنعم (سرد ام روبقلا ريخ) : لاق هنا ةي

 نأل مكروبق يف اوقمعا) : ةلت يبنلا نع يورو . ءانب هيلع فرشي الو ، ضرألا

 انل دحللا) : ةت هنع يور امل ، حيرضلا نم ىلوأ دحللاو . (مكيلع حيرت ال

 هركيو . لعنلاب روبقلا نيب يشملا هركي © ءاهقفلا ضعب ناك دقو . (انريغل حيرضلاو

 نع انيور : ركب وبأ لاق . كلذ رضي الف روبقلا نيب اماف ، روبقلا قوف يشملا

 نعو © ةطسبو ةماق هربق قمعي نأ ىصوأ هنا ۔ هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع

 لاقو } هنسلا تيملل رفحي : الاق اهنا يعخنلا ميهارباو زيزعلا دبع نب رمع
 نع انيور . ضرألا العأ نم ةبيرق الو ةقيمع نوكت ال نا لا بحا سنا نب كلام

 نأ يل بحا : يعفاشلا لاقو { هربق اوقمعي نا ىصوأ هنا ، يرعشالا ىسوم يبأ

 . حير هل رهظي الو ، هشبن دارا نا دحا ىلع فرعي الف © ةطسب ردق قمعي
 © ربقلا قمع بابحتسا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبا لاقو

 © دحللا ىلع ربقلا ىنعم بسح 0 عرذا ةثالث هب زواجي ال هنا ةياورلا يف هنا بسحأو

 (عرذا ةثالث قوف روبقلا قمعت نع ىهن) ؛ ةلت يبنلا نع ىوري ام وحن هنا بسحاو

 انعم ةطسبلاو ، ةطسب ىف هنع هللا يضر _ باطخلا نب رمع نع يكح امب ملعأ هللاو

 © عبس نم رتس نم ررض فوخ ىنعمل كلذ يأرلا بجوأ ناو ، عرذا ةثالث نم رثكأ
 © ةداهشلا مكح ابجوم يدنع رظنلا ناك 5 اهتلوهسو ضرألا هبوثب عضوملا رتسي وأ
 ردق ضرألا نم هربق عفر : ةلي يبنلا نع يورو {، فلتخت اهلعل & ضرألا نال

 ءيطو نمو . هيلع ءيش الف & كلذ ىلا رطضا ناو ث روبقلا ىلع يشملا هركيو ، ربش
 دنع نم ربقلا بابو ، هرضي مل © كلذ الا هنكمي مل اذا ةزانجلا لمح دنع ربقلا ىلع

 لخدي 0 هنمو . تيملا نفدي نم لخدي 0 هنمو . هنم لخدي كلانه نمف ث نيلجرلا

 3 جرخ اذا مثأي هنا ملعا الف & تيلا سأر دنع نم جرخ نمو . ملعأ هللاو نبللا

 مل وأ ، تيملا كلذب رما ةينآ ربقلا ىلع رسكي نا زوجي الو ، نيطلاب هيلع برض دقو
 هريغ لام ناك ناو ث هفلتا هلام ناك نا مثأ لعف نمو ث لاملا ةعاضا نم اذهو . رماي

۔ ٢١ ٢۔



 . يحلا ىلا الو ، تيملا ىلا لصي هيف عفن ال ربقلا ىلع رسكلاو ، هنمض

 يلخ وه نم امأو { همدخي نم الإ ، ربقلا ىلع موقي نأ دحال زوبيي الو : ةلاسم
 لقا : ملعلا لهأ ضعب لاقو . ربقلا رهاظ ىلع ءاملا بصو ث ربقلا سأر نع جرخيلف

 © روبقلا ىلع ءيطولا زوجي الو { هيلع شريو ، ربقلا ىلع بصي ءام نم عاص كلذ
 . هيلع ىشمي نا ىقتيف 5 ربق هنا فرعي ام ردقب الا ربقلا عفري نا هركيو

 ( ل صف )

 نعو ث ةطسبو ةماق هربق قمعي نا ىصوأ هنع هللا ىضر ۔ رمع نع يور

 : كلام لاقو . ةرسلا ىلا تيملل رمحي الاق انا 0 يعخنلاو زيزعلا دبع نب رمع

 دحأ ىف طوغتي الو ، ضرألا العأ نم ابيرق الو ادج اقيمع نوكي ال نا يلا بحا

 . ىذؤي ام هناف . رب اقملا

 (لرضن
 نع يورو ث منسي : ةفينح وبأ لاق . حطسيو ربقلا عفري : يعفاشلا لاق

 : ذاعم لاقو . راجحأ ةثالث هيلع تعضوو . ةت يبنلا ربق تمنس : لاق هنا يلع
 : ةلل هللا لوسر لاق : لاق هنا سنأ قيرط نمو ث مالسالا يف ةتيمربقلا دنع حوبذملا
 يذختلاو روبقلا تاراوز ةلي هللا لوسر نعل : لاق سابع نبا (مالسالا يف رقع ال)

 . دجاسملاو جورسلا اهيلع

 زيجأو ، لجرلل كلذ موق هركف © ربقلا ىلع بوثلا رتس يف فلتخاو : ةلأسم

 . لجرلا نم دكوأ ةأرملل : موق لاقو { اعيمج ايهيف ساب ال : موق لاقو ث ةأرملل

 & اهب فصت ةثج اهل ىرت ال نأل ، اهشعن ىلعو ةأرملا ربق ىلع بوثلاو : ةلأسم

 ليق . ةضيرف الو ةنسوه الو ، بوث هربق ىلع لعجي الو & كلذ هل سيلف لجرلا امأو

 ۔ ٢١٣ ۔



 نم نوعزجي مهلعل : لاقف ؟ لاجرلا ربق ىلع بوثلا نولمعتسي سانلا ناف : هل

 . هنوري ال اباجح هنيبو مهنيب نولعجيف ، توملا

 حيرشو ديز نب هللا دبع ناك : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم : ةلأسم

 راتخي لبنح نب دمحأ ناكو ث ربقلا ىلع بوثلا رشن نوهركي { لبنح نب دمحأو يدنكلا

 نا مهدنع مهرضي الو . ىأرلا باحصأ لاق كلذكو . ةأرملا ربقب كلذ لعفي نا

 . ةأرملا رتسو ، لجرلا ربق يف كلذب ساب ال : روث وبا لاقو . لجرلا ربقب كلذ اولعفي

 . اهربق تلخدا اذا & لجرلا رتس نم دكوأ ةأرملا رتس : يعفاشلا لاقو

 ربقلا رتس توبث : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذ جرخيو ض ريبكلاو ريغصلاو ةأرملاو لجرلا يف هدحل يف تيملا لاخدا دنع بوثلاب

 هبشا ناركذلا نم ريغصلا لعلو . هموزل ىل نيبي الو . بدألا ىنعم ىلع يدنع

 هنا ةي يبنلا نع انيور : ركب وبا لاق ، هنمو . هعم بدألا ىنعم يف كلذ يف ةصخرلاب

 : ركب وبأ لاق (انآرق مهرثكأ اومدقو ةثالثلاو نينثالا اونفدأو اوعسوو اورفحا) : لاق

 ىلع بجاوو ث مزال ىتوملا نفد نا { ملعلا لهأ نم هنع ظفحا نم فلتخي مل
 رئاس نع كلذ ضرف طقس هب ماق نإو ء ناكمالا دنع هكرت مهعسي ال ث سانلا

 نع انيور ، دحللا مهنم ريثك بحتساف قشلاو دحللا يف اوفلتخاو { نيملسملا

 اوضيفاف & يدحل ىف ينومتعضو اذا مهاصوأ هنا ۔ هنع هللا ىضر _ باطخلا نب رمع

 باحصأو ةيوهار نب قاحساو يعخنلا ميهاربا بحتساو & ضرألا يدلجب

 قيفر دالبب اوناك ناو & مهل دحلي ةديدش ضراباوناك اذا : يعفاشلا لاقو © يأرلا

 . نسح اذه : ركب وبأ لاق . مهف قش

 وحنب 0 انباحصأ لوق ىف لاق ام يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 يف ينومتعضو اذا ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نع ىور ام الا ، هلك هاكح ام

 ىلا هدحي اضعي نا : مهلوق ىنعم نم جرخي هناف ، ضرألا يدلجب اوضيفاف يدحل

 كلذو ، نيملسملل ةنس هناف © دحللا اماو ، ملعا هللاو ؤ كلذ هل هلعلو . ضرألا

 نيملسملل كلذب انل ىنعي (انريغل قشلاو انل دحللا) : لاق هنا ةلت يبنلا نع ىوري ام

۔٢١٤۔



 ناف ، ةرورضلاو كلذ ىلا ةجاحلا ىنعم ىف الا كلذ يف بحن الو 0 ةياورلا ىنعم يف

 نكما ناف {. ىماهتت ةوخر وأ ث ةنيل دحللا اهيف نكمي ال ضرا عضوم يف ناك

 لعفي دقف . حاولاب بشخ وأ { ةنسلا هب يضقيو ، دحلل كلذب لاتحي 0 ةراجحلا
 قش الا نكمي مل ناو ، دحللا ماقم موقيو ، يدنع نسح وهف ث راصمألا لهأ كلذ

 © هيلع نفديو اهيف لعجي ةرفح هل رفحي نا قشلاو © اهعسو الا اسفن هللا فلكي الف

 هليوأت جرخيو { ركب وبا هنسحتسا ىنعملا يف يذلا وهو { نسح يناثلا لوقلا ىنعمو

 . ريسفتلا يف اذه وحن ىلع

 لاقف 7 ربقلا هلاخدا دنع تيملا ذخا ةفص ىن اوفلتخاو : ركب وبا لاق © هنمو

 كلام نب سناو رمع نبا نع لوقلا اذه انيور ث ربقلا لجر لبق نم الس لسي : موق
 لاقو ، يعناشلاو يعخنلا ميهارباو يبعشلا رماعو يراصنالا ديز نب هللا دبعو

 نباو بلاط يبا نبا يلع نع كلذ يور ث اضرتعم ةلبقلا لبق نم ذخؤي : نورخا

 تيملا لخدي نا سأب ال : سنا نب كلام لاقو : ةيوهار نب قاحسا لاق هبو ةيفنحلا

 . يلا بحأ لوألا : ركب وبأ لاق هطسو وأ هلجر وأ ربقلا سأر وحن نم

 © قافتالا ىنعم ين انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 نع ىوري كلذك . نيلجرلا وحن نم لخدي تيملا نا : لوألا لوقلا هب نورمأي ايف
 هلخدي ال نا رمؤيف . (نيلجرلا يلي امربقلا بابو باب عيش لكل) : لاق هنا ةلي يبنلا

 © نيط وأ نبل وأ تيم نم هباب نمالا ءيش هيف لخدي الو ، هباب نم الا دحأ
 . هباب نم الا دحأ هنم جرخي الو

 يف مكاتوم متعضو اذا) : لاق هنا ةت يبنلا نع انيور : ركب وبا لاق 3 هنمو

 اذا ناك هنا رمع نبا نع انيور . (ةێي هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب اولوقف مهروبق
 ٦ ميظع هبنذو { ةريشعلاو لاملاو لهألا كيلا هملسا مهللا : لاق تيملا ىلع ىوس

 يمهو 0 ةفلتحم تاوعدب اوعد مهنا ، ةورعو كلام نب سنأ نع انيور . هل رفغأف

 . عضوملا اذه ريغ يف ةروكذم

 نا يكح ام وحن { انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : يعم : ديعس وبا لاق

۔ _ ٢١٥



 هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب : لاق هدحل يف هلعج اذا ؤ هربق يف تيملا لعجي يذلا

 ءاعدلا امأو 5 ةأيَي هللا لوسر ةلم ىلعو هلل دمحلاو هللا مسب : لوقي مهضعبو 0 ةي

 ريغ امأو ، ةيالولل قحتسملا الا ةالصلا دعب الو { ةالصلا يف نوكي الف & تيملا ىلع

 يف الا قيدصت هلك تيملل ءاعدلاو { نيملسملا ةلمج ىف الا { ءاعدلاب درفي الف ، كلذ
 هل ءاعدلا تبثو زاج هتيالو تتبث اذاو ، ةرخآلا رومأ يف وه امب الا & يلولا

 لكو © عاتجالاو ةدحولاو رهجلاو رسلا يف كلذ نسحي © هللا حتف امب رافغتسالاو

 . ةنتف دلوت وأ ، ةيقت كلذ يف قفتي مل ام & لضفا ناك هيلع عمتجا ام

 ةمطافو ركب وبا نفدف & ليللا يف نفدلا ىف اوفلتخاو : ركب وبا لاق © هنمو

 نب ديعسو ث رماع يبأ نب ةبقع كلذ يف صخرو ث اليل . نافع نب نايثعو ةشئاعو

 نب دمحأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو حابر يبأ نب ءاطعو . يدنكلا حيرشو بيسملا

 لاق . ليللاب نفدلا هركي ، ىرصبلا نسحلا ناكو 0 ةيوهار نب قاحساو لبنح

 © ليللاب ةلي هللا لوسر دهع ىلع تنفد ةنيكسم نأل { حابم ليللاب نفدلا : ركب وبأ

 . مهيلع كلذ ركني ملو

 تيملا نفد ةزاجا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 ناك ايلك & تاروع يه امناو & رتسا ، يعم . ليللاو راهنلا يف هلثمك © ليللاب

 يف جرخي هنا يدنعو ، ررض وأ ةقشم عقت مل ام ، لضفأ يدنع ناك رتسا تقولا

 ، رتسلا ىنعمل بحتسيو ى ليللا يف تيملا نفد مدقي هنا ، انباحصأ لوق يناعم

 يف نيكاسملا دوعي ناك هنا ةلي يبنلا نع ىوري دقف & ليللا يف تنفد يتلا ةنيكسملا امأو

 اهتزانج عيشأ ىتح ينوملعاف تتام نا) : مهل لاقو 0 اموي ةنيكسم داعف © مهضرم

 يف هنا بسحاو 0 راهنلا رخآ وأ ليللا يف ةنيكسملا تتام ليقف (اهتزانج يف جرخا وأ

 نم ناكو 5 هوملعي ملو ث اهونفدف همون نم ةلي يبنلا اوظقوي نأ اهلهأ هركف © ليللا

 عيشي ىتح 7 هوملعي مل ذا مهمال هنا : ليقف . ةلت يبنلا ظقون بحن مل انا مهرذع

 ىتح هوملعي مل ذا مهمال هنا ىنعملا امناو { اهنفد يف مهمال هنا ملعن ملو ث اهتزانج

 . ليللا يف مهعم اهيلي

۔ ٦١٢۔-



 نب ديز ىلع اشح هنا بلاط يبأ نب يلع نع انيور : ركب وبأ لاق 3 هنمو

 نفد امل هنا \ سابع نبا نع انيورو ، كلذ ىري يرهزلا ناكو .0 اثالث بلهلا

 اوثحي يعفاشلا ناكو { ملعلا نفدي اذكه لاق مث ، بارتلا هيلع اثح تباث نب ديز

 . اثالث هيديب ربقلا نايفس ىلع

 عيشمل بحتسي هنا 3 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 الاو { اعيمج هنكما نا ، تيملا نفد حلاصم يناعمل ربقلا روضح يلي نا 0 ةزانجلا

 & هبارت نم تاوثح هيلع اوثحي نا هل بحتسا تيملا ىلع ىلص اذاف 0 اهنم هنكما ام

 نأل 5 هنفدو ةالصلاو { ةزانجلا لمح يف هلك لضفلا يف ةكراشملا نوديري مهنا بسحا

 . ربقلا يف لجرلاو ةأرملا نفد يف اوفلتخاو : ركي وبأ لاق { هنمو . لضفو مزال كلذ

 نب ءاطع نع انيور ، دحاو كلذريغ ىف صخرو { كلذ هركي يرصبلا نسحلا ناكو

 لاق هبو . لجرلا مدقي ، ربقلا يف نانفدي ةأرملاو لجرلا يف { دهاجمو حابر يبأ

 © نامعنلاو ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو يعازوالاو سنا نب كلام

 © لوقي هبو ، تارورضلا عضاوم يف نانفدي : الاق لبنح نب دمحاو يعفاشلا نا ريغ
 . انارق مهرثكاو مهنساو مهلضفا مدقيو

 رضح اذا هنا 5 انباحصأ لوق يف اذه وحن جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 يلي امم لجرلا مدقيو ث ربقلا يف ةأرملاو لجرلا عمجي نا ، ساب الف ةرورضلا ىنعم
 نم ناك اذا & دبع وأ رح نم لجرلا نم ناك نم ةأرملا مث 5 ةأرملا لبق ةلبقلا

 . نهلضفا مدق ءاسنلا عمتجا اذاو ، مهلضفأ مدق ، لاجرلا عمتجا اذاو ، نيملسملا

 دحللا ىنعم ىلع ، دحاولا ربقلا يف ىتوملا عمج ةرورضلا ىنعم بجي هنا & يعمو
 ىلع دحل مهنم لكل دحللاف { اعساو ربقلا ناكو ، دوحل تناك اذا اماو ، دحاولا
 تيم لكل رتاس دحللا نأل { ةرورضلا ريغو ةرورضلا ىف يدنع كلذ حتفي مل هلايح

 نا ، دحل تيم لكل دوحل هيف ربقلا ناك اذا ، لاح لك ىلع ينبجعيو ، هعضوم يف

 يل نبي مل هدحل يف لك ناكو مدقي مل ناو { ةلبقلا يلي امم ميدقتلاب ىلوأ نم مدقي

 ربقلا مكح امنا هنأل } يدنع روبق انعم جرخي اذه نأل ، اساب بجوي ىنعم كلانه

۔ ٧١٢_۔



 . تيملا نوكي ثيح . دحللا

 ربق يف دحاو لك ىلتقلا ربق نكمي مل اذا هللا همحر : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 اريوع يف ، دحاو ربق يف اعيمج اوربقي نا زوجي هنا ، يعم ليق هناف 0 دارفنالا ىلع

 © كلذ يف لاجرلا عم ءاسنلا حرطي نأ زوبيو & كلذ عسي ثيح { يوط وأ ةبخوأ

 ناف : هل تلق . كلذ الا نكي مل اذا 5 ةارع اوناكو { نافكا مهيلع نكي مل ولو

 ىرتشي لاوما ىلتقلل نكي مل اذا كلذ مهمزلي له 0 مهونفكي نا مهل نيرباقلا نكما
 ىلع ءيش وهف كلذ اولعف ناف © كلذ مهمزلي ال مهنا { يعم : لاق ؟ نافكا مهل

 مهيلع لعجي نا ريغ نم 0 مهيلع بارتلا حرطي نا زوجيف : هل تلق . ةليسولا ىنعم

 مهيلع حرطي نا ينبجعي مل كلذ نكما نا : لاق ؟ بارتلا نيبو ، مهنيب لوحي ام

 مل ناف : هل تلق . وه ايك حرطي نا يدنع سأب الف ، كلذ نكمي مل ناو ، بارتلا

 مهيلع له ، مهيلع عقو اذا مهرقعي نا فاخو ةراجح هيف ىصح ناكو ، بارت نكمي

 ؟ مهيف اوث دحأ ولو . كلذب مهوراوي ةراجحلاو ىصحلا مهيلع اوحرطي نا مهلو

 سيلو : هل تلق . كلذ الا نكي مل اذا مهيلعو & كلذ مهل نا ينبجعي اذكه : لاق

 : لاق ؟ مهيف اوثدحي نا مهيلع اوفاخ ولو & مهوراوي ىتح الا ، مهكرت مهل

 . يدنع اذكه

 3 ربقلا كلذ يف ربقو ةيحان تلزع ، تيم ماظع ربق يف ناك اذاو : ةلأسم

 . سأب الو هيف تيملاو & ماظعلا تعمج اعساو ربقلا ناك ناو & ساب الو

 مالسالا ءدب ىف اوناك نيملسملا نا ةياورلا يفو ، دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 كلذ لك نفدي ىتح اوسلجي مل . هربق يف هايا مهعضو دنعو . تيملا نفد اودارا اذا

 مهارف ةلي هللا لوسر مهيفو 5 دوهيلا رابحا نمربح مهب رم ىتح توملل مهنم ميظعت
 . اوسلبجي نا هباحصأ رمأو { ةي يبنلا سلجف . اناتومب لعفن اذكه : لاقف . امايق

 8 مهب ىدتقا هنأ اومهوتي الثل { مهلعف يف مهفلاخيل ةلي هنم ناك كلذ لعلو

 . ملعأ هللاو

 ضعب نا هغلبف . اهنفد هريفاظا ملق اذا ناك : ةي يبنلا نا يور كلذكو

۔ ٨١٢_۔



 ةنمي اهرثني كلذ دعب ناك هنا يورف . لعفلا اذه يف دمح انب ىدتقا : لاق دوهيلا

 . ملعأ هللاو ، هرسيو

 نا 7 دوعقلاو مايقلا نيب هربق يف تيملا عضو اذا ريحم ناسنالاو باتكلا ۔ نمو

 وهو دوهيلا رابحأ نم ربح هب رم : ةي يبنلا نع يور امل ، دعق ءاش ناو ماق ءاش
 نفد دنع لعفن اذكه : دوهيلا لاقف . نفدي نيملسملا نم تيمو 0 مايق هباحصاو
 . دوعقلاب هباحصأ رماو { ةلي يبنلا دعقف . اناتوم

 هل تامو { اهب الهاج ادلب لخد لجر نعو ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 ؟ ةربقملا رما ملعي ال وهو 0 اربق اهيف رفحي نا هل زوبي له . ةربقم لجر هارأف تيم

 نيب وهو 7 هبلق هيلا نكسي فراعت كلانه ناك الو 5 ةقث لجرلا نكي مل نا : لاق

 . زئاج اهيف ربق نم لكل اهنا ملعي ىتح هل زب مل ، لاومالا

 كلذ نم لمحي نا الجر لجر رمأف ، نبل دجسملا برق ناك ناف : هل تلق

 مث ، تيملا هب اوطغ نا ىلا نبللاب ضرعتي مل لجر مهدنع ناكو ث ربقلا لاحل نبللا
 مهنا ملعي نا الا ءيش همزلي ال : لاق ؟ همزلي ام & مهعم نفدو هيلع اونفد

 سانلا دجو : لاق هللا دبع نب عفان نع . هنكما نا مهيلع راكنالا هيلعف & نيبصتغم

 ىتح 0 اسأر امل نوعفري الف ، اهب نورمي ءاديبلاب ةتيم ةأرما جحلا نع نورداص مهو

 ىتح اهيلع ناعتسا مث 5 هبوث اهيلع ىقلاف . بيلك هل لاقي ثيل ينب نم لجر اهب رم
 نب رمع لاقف . ال : لاقف ؟ ةتيملا ةأرملا هذهب تررمأ : لاقف رمع هب ىعدف . اهنفد

 نيب رمع ماق مث ، كب تلكنل اهب تررم كنا ينثدح ول ۔ هنع هللا يضر _ باطخلا

 هلعفب ةنجلا ابيلك لخدي نا هللا لعل : لاق مث 3 اهيف مهيلع ظلغف سانلا ينارهظ

 هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع لتاق هؤلؤل وبأ هءاج دجسملا دنع اضوتي بيلك ايبف © اهب
 . رفن ةعبس باطخلا نب رمع عم ةؤلؤل وبأ لتق : عفان لاق . هنطب رقنف هنع

 اوردقو { موق هدجو اذا تيملا نعو ، دمحأ نب نسحلا ىلع ابا تلأس : ةلأسم

 ؟ هنفد ىلع اوردقي مل ناف : تلق . معن : لاق ؟ هونفدي نا مهيلعا © هنفد ىلع

 . هنفد مهيلع سأب ال : لاق

_٢١٩۔



 اندنع يذلاف ، بايث هيلعو { مهارد مهعمو 3 الجر موق نفد اذاو : ةلأسم

 مهمزل ٦ مهارد هعمو .3 هنفك نم رثكأ هيلعو .0 هونفدف كلذل اودمعت نا مها

 . ملعأ هللاو ، نايضلا

 له . هتلأسو ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نب ىلع ضورعم هنا دجوي اممو : ةلأسم

 روبقلا اما : لاق ؟ اهيلع حاولالا عضوو نيطتلا هركي لهو . هبارت ريغ ربقلا ىلع دازي

 ةفاخم نيط ناف ، ثدحم رمأف ، حاولالاو نيطتلا اماو 0 اهبارت ريغ اهيلع دازي نا هركيف

 نايفس وبا لاقو © ساب هيلع سيلف ، هفرعيل حوللا عضيو برخي وأ سردي نا

 ءيش لكو ، فزخلاو صجلاو رجألا ربقلا ىلع عضي نا هركي : ليحرلا نب بوبحم
 . رانلا هتسم

 اهب قحا اهؤايلوا : لاق ؟ اهربق ىف اهعضي نم ةتيملا ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 . سأب الف . مهريغ لخد ناو ، مهريغ نم

 مكدحأ دعقي نأل) : لاقو { زوبقلا ىلع دوعقلا نع ةلي يبنلا ىهن : ةلاسم
 نا ىهنو (هيلع دعقيو اربق أطي نا نم هل ريخ هدسج نم ناك امو هبايث قرحتف ةرمج ىلع

 نا هركو (ةيلهاجلا لهآ لعف نم كلذ) : لاقو & ىرعتيف ث ربقلا دنع لجرلا دعقي

 . ربقلا يف حيرضلا نع ىهنو 5 رماجملا ينعي 5 هربق ىلا هعبتت اران تيملا داز رخا نوكي
 . رارطضالا لهأل حيرضلا يف صخرو : لاق . (انريغل قشلاو انل دحللا) : لاقو

 ىراصنلا وأ دوهيلا وأ ك سوجملا روبق نيب نيملسملا نم تام نم ربقي نا ىهنو

 ينارصنلاو يدوهيلا ربقي نا ىهنو : اولاق . مهروبق ينارهظ نيب ينعي ،نيئباصلا وأ

 ىهنو © مهروبق ينارهظ 3 هلك كلذب ينعي . نيملسملا روبق نيب ءعيباصلاو يسوجملاو

 . ادجسم هربق ذختي نا

 . نيلجرلا ةيحان نم ربقلا بابو & باب تيب لكل : ليقو : ةلأسم

 لخد ناو ، مهريغ نم اهب قحا اهؤايلوا اهربق يف اهعضي ةتيملا ةأرملاو : ةلأسم
 . ساب الف . مهريغ

۔ ٢٢٠ ۔



 نم ءوضو ىلع ضقن الو ، بوثلاب رتس اذا ربقلا يف رظني نا هركيو : ةلأسم
 . كلذ لعف

 نا وجرا : ميهاربا وبا لاق .بارتلا هسأر لني ملف فح اذا تيملاو : ةلأسم

 عقو مث } دحللا دسو نبللا هيلع لعج اذاو ، هللا ءاش نا ، ارجح دسوي نا سأب ال
 . كلذ لعب هنوجرحم نوعجري مهنا بسحا الف هريغ وأ 6 مده نم بيع كلانه

 : لاق . ايهترفح نم ناجرخي ال { ةموجرملاو موجرملاو : عيبرلا لاقو : ةلأسم

 . ةرفحلا ىف ايهيدياو ، رحنلا ىلا ةرفحلا يف نالعبيو

 © دحاو ربق ىف ةرح ةأرماو كولمم دبع ربق اذا : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 . ربقلاو ةالصلا يف ميدقتلاب ىلوا دبعلاف

 هشبن مهل سيلف { هفئاقس نم ةفيقس تمدجناف تيملا نفد اذاو : ةلأسم

 هب اودر ام لوا نوكي نا الا & بارتلا هيلع اولاه دق اوناك اذا 0 هيلع ةيوستلاو

 نب ةريغملا نا ينغلب دقو : لاق . هوشبني نا محل سيلف ‘ ائيش هيف اوسن ناو ، ب ارتلا

 عضو امل هنا ليق هنا كلذو . نيتم هللا لوسرب ادهع سانلا رخآ تنك : لاق ةبعش

 مهنذاتساف © هتيسن يمتاخ لاق مث © هنم ةليح هيف همتاخ ىقلا . ربقلا ف نيع هللا لوسر

 . همتاخ ذخاف هل اونذأف

 جرخي نا ربقلا لخد نمل يغبني سيلف 0 هربق ين اتيمرفن ةثالث عضو اذاو : ةلأسم

 . دارا نم جرخيلف © هدحل ف هاراو اذاف { هدحل ف تيللا ىراوي نا لبق هنم

 ناف 0 اهربق ى اهئطاطي نا ايبنجأ الجر اهيلو رماف { ةأرما تتام اذاو : ةلأسم

 : اولاق دقو { اهيلو رمأب © اهربق يف اهئطاطي نا هل زاج { انومأم ةقث يبنجألا اذه ناك

 نم دحا هعم نوكيف { ةقثلا ريغ نوكي وأ © ةقثلا الا ى اهربق ف . ةأرملا ىلع نمتؤي ال

 . اهئايلوا

 امل مرحمب وه سيلو ةأرما لخدي نا لجرلل زوجي هنا لئاو نعو { هريغ نمو
 . اهسأر دنع رخآلا ناكو { اهفلس دنع ىلولا ناك © اهل مرحم وذ هعم ناك ناف 0 اهربق

۔ ٢٢١ ۔



 يف نبالاو جوزلا نكيلف اهجوزو اهوخأو اهوبأ ربقلا يف اهلخدا ناو 5 هريغ نمو
 نبالاو سأرلا يلي ام بالاو . طسولا ف جوزلا نوكي نا بحا : هريغ لاق . طسولا

 . هوركم خالاو 6 مدقلا ىلي امم

 . هلوقب مكحي الف 5 هنفدو هربق تيلوت يذلا اناو تام نالف لاق لجر : ةلأسم

 زوجي هنا وجراف { هلام مسق مهل بيطيف { تام هنا اوفرعيل ربقلا شبن هؤايلوأ دارا ناف

 . ىنعملا اذه ىلع مهل

 © ناليغ نب مشاه انربخا ، هدعسأ ديعس نب دمحم ديعس يبأ ىلع ضرع امم : ةلأسم

 نع بوثلا فشكي نا هدحل يف عضو اذا تيملاب رماي ناك ث رباج يبأ نب ىسوم نأ

 . ضرأل ١ ل ١ رظنت ىتح 0 اهدحو نيميل ا هنيع

 ‘ ملعأ هللاف { هلك ههجو قش نم بوثلا جرحي نأرمؤي ليق لق : ديعسوبأ لاق

 . ائيش كلذ يف لوقي ال ضعبو

 لاخدا نيح ىف ، ربقلا ىلع دمي بوثلا ىف ديعس يبأ نع تظفحو : ةلأسم

 . نبللا ىلع نيطلاب تيملا ىلع نيطي ىتح بوثلا جرخي ال نارمؤي هنا . هدحل يف تيملا
 نأل ث اراهن وأ ناك اليل ربقلا ىلع دمي بوثلا نا تفرع دقو : هريغ لاق

 . ةنس كلذ

 نب مشاه انربخا . فئافللا دقع هنع لح هدحل يف تيملا عضو اذاو : ةلاسم

 نع بوثلا فشكي نا هدحل يف عضو اذا ، تيملاب رمأي رباج يبا نب ىسوم نا ناليغ
 . ضرألا ىلا رظني ىتح . اهدحو ىنميلا هنيع

 3 نميالا هدخ رهظي ىتح ههجو ىلع نم بوثلا ىخري لاق نم لاقو : هريغ لاق
 6 هلاحب عديو هدح زربي الو ىخري : لاق نم لاقو 6 نميالا هدح ضرألا ف عضويو

 . ميازحلا ىخري هنا الا

 لوسر ةلم ىلعو هللا مسب : لقيلف هربق ف تيللا عضو نم ليقو : ةلأسم

 ةلم ىلعو هلل دمحلاو هللا مسب لوقي هنا راثآلا ف دجويو : لاق .ي هربغ نمو © ةع هللا

۔- ٢٢٢ ۔



 . نيلجرلا ةيحان نم ربقلا بابو باب تيب لكل : ليقو © عيبرلا لوق هللا لوسر
 يلي امم هنم هجورخو ربقلا هلوخد نوكي نا بحتسي : حبسملا نب دمحم لاق

 . نيلجرلا دنع نم جرخ سأرلا دنع نم لخد ناف ى نيلجرلا

 : لاق ؟ حوللا ف بتكي وأ ئ ىصحلا ربقلا ىلع بصي نا زوجحم لهف : ةلأسم

 ىلع لعجيف ، ديهشلا مسا حوللا يف بتكي ناك هنا ريغ نولعفي نيملسملا كردن مل ال

 لجرلا نوكيو ، كلذ الا نكي مل اذا ، ساب الف © ةأرماو لجر ناك ناو 2 هربق

 ردق ولو رضح ناو ، سأب الف 7 ربقلا ىلع بصي ءام رضحي مل ناو { ةلبقلا ةيحان
 . هلك هيلع بص ءاملا نكما ناو ‘ غلب ثيح كلذ شر ءام نم عاص

 نب دمحم نعو هدلاو نع رباج نب دشار ينربخأ : حبسملا نب دمحم لاقو

 . هيلع شري ءام نم روت ولو ربقلا يزبجي هنا ، بوبحم

 نم ءوضو ىلع ضقن الو ، بوثلاب رتس اذا 2 ربقلا يف رظني نا هركيو : ةلأسم
 . كلذ لعف

 نكيلف ث اهوخاو اهجوزو اهوبا ربقلا ىف اهلخداف تتام ةأرما نعو : ةلأسم

 . طسولا ف نبالاو جوزلا

 نبالاو سأرلا يلي امم بالاو طسولا يف جوزلا نوكي نا بحا : هريغ لاق

 . خالا وأ مدقلا يلي امم

۔ ٢٢٣ ۔





 ن ونالثلاو عب اسلا بابل

٠ 

 ف رقع ال) : لاق هنا ةني يبنلا نع يور ل » ربقلا ىلع حبذي نأ هركيو

 . اهاتوم روبق ىلع رحنت تناك برعلا نأل (مالسالا

 اهيلع ءانبلاو ال صيصجتلاو اهيلع يشملاو روبقلا ىلع دوعقلا هركيو : ةلأسم

 . (سرد ام روبقلا ريخ) : لاق هنا ةلت يبنلا نع يور امل 0 اهيف ةراهعلا راهظاو

 ةياورل . لعنلاب روبقلا نيب ىشلا هركي ءاهقفلا ضعب ناك دقو : ةلأسم

 . روبقلا نيب لاعنلا علخب هباحصأ رمأ هنا : الي يبنلا نع اهوركذ

 نا اهنع هللا يضر ةشئاع تورو . ربش ردق ةلي يبنلا ربق عفر ليقو : ةلأسم

 . ( دجاسم مهئايبنا روبق اوذختا اموق هللا نعل) : لاق ةلت هللا لوسر

 © هين لصي ادجسم هبنج ىلا ذختي وأ ئ ربقلا صصجع نا هركيو : ةلأسم

 هركي هناو ، هيلع ىشمي نا ىقتيف 2 ربق هنا ملعي ام ردق هب عفري امم ربقلا ىلع ىنبي وأ

 . هيدي نيب يهو ث روبقلا ينارهظ نيب ىلصي نا

 . ةرجشب الو ربقلا رجحب عفتني ال : لوقي هتعمسو : ةلأسم

 كلذ نم برشي نا دحأل زوجيأ 0 رباقملل ءاقس لمع نا : تلقو : ةلأسم

 ديدح : تلق . هنم برشي نأ دحألزوجي الف ۔ رباقملل ىنثتساو هلعج اذاف ؟ ءاقسلا

 زوجي الف ؟ارجش هب عطقي وأ { ارئب هب رفحي نأ دحأل زوبأ ث رباقملا رفحل لعج

 ۔ _ ٢٢٥



 . رباقملا رفح نم هل لعج ام الا ۔ كلذ

 مكتبيغ برقأ ام رباقملا ىتأ اذا : لوقي ناك هنا رمع نع ليقو : ةلأسم

 رباقملا لهأ اي ، ناوخالاو ةبحألاو ناريجلا متيسن رباقملا لهأ اي ، مكرايد شحواو

 ناف ، رباقملا لهأ اي © اناوخا ناوخالا مكب لدبتساو ث اناريج ناريجلا مكب لدبتسا

 جاوزالا اماو ۔ تمسق دقف لاومألا اماو تيسن دقف لايعلا اماو ك تنكس دق رودلا

 مهل نذا ول مهنا اما . هباحصأل لاق مث . مكدنع ام يرعش تيلايف & تجوزت دقف

 له أ اي . انرسخ انقلخ امو . انحب ر انقفنا امو ، اندجو انمدق ام اول اقل مالكل ١ ف

 : . يكبي مث بونذلا لقثو توملا ةرارم متدجو فيك رباقملا
 نمفكل ا اونسح ا) : لاق يبنلا نا : ةني يبنلا جوز ةملس ما نعو : ةلأسم

 اذاو . هنيد ءاضق اولجعو ةيصولا ريخاتب الو ةيكزتلاب الو . ليوعلاب مكاتوم اوذؤت الو
 روبقل ١ اوصصجت الو . ءوسل ا ن اريج نع هولزع او هوعسوو هوقمع ١ هربق مترفح

 مكدح ١ يلصي الو دجاسملا اهيلع اوذختت الو اهيلع اوشمت الو اوطخت الو اهونبت الو

 . روبقلا ةيوستب رمأو (هماما ربقلاو

 . هترقح نم جرخا امم رثكأ ربقلا ف ديزي نا هركي مهضعب ناكو : ةلأسم

 ©&©= هدسب رمأف ٠ هريغ وأ نبل نم ربق ف للخ لا نل يبنلا رظن ليقو : ةلأسم

 عماج نمو (يحلا سفنب بيطي نكلو . ال) : لاق ؟ تيملا عفنيا هللا لوسر اي ليقف

 ليقف هنع لأسف .۔ ءانب هيلع ينب دق ربقب رم رمع نب هللا دبع نا ىوريو ۔ دمحم يبأ

 : لاق . الظ هيلع لعبت نا ةشئاع هتخا تبحأ ركب يبأ نب نمحرلا دبع ربق اذه : هل

 . هللا دبع قدص : تلاق كلذ اهغلب الف ، هلمع هلظي امنا اهل اولوقف

 نع عيبرلا يتدلاو تلأس : نايفس وبا لاق ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 هتعاظفو . توملا لاح نيركذتو توملاب نيسأتف نيبهذت تنك نا : لاقف روبقلا ةرايز

 © نيكبتو نيبدنتل نيبهذت امنا تنك ناو & كيلع ساب الف ، علطملا وه نيركذتو

 . كلذ كل يغبني الف

۔ ٦٢٢_۔



 نوثالثلاو نماثلا بابل

 ر وبقل ١ ةراي ر ينف

 يتأي نا هل زوجي له ، كلذ يف هتبيصم هيلع تمظعف بيرق هل تام لجر نعو

 . ةي يبنلا لع يلصيو { ةلأسملاو ءاعدلا يف هيلا عرضتيو هللا اوعديو 0 انايحا هربق

 عفري الو ، مثالاب ملكتي الو هسفنلو ، تانمؤملاو نينمؤملل وعديو ث هتاكربو هتمحرو
 يف امثا هيلع ىرأ ال : لاق ؟ كلذ يف مثا هيلع له { هسفن يفالا { ءاكبلاب هتوص

 نا 0 روبقلا ةرايز هرك امناو ، تركذ امل ربقلا ىلا هباهذ ناك اذا 0 هللا ءاش نا كلذ

 نا الا ةرايزلل ادمعتم بهذي نا نوبحت ال : نسحلا وبا لاق امناو & ارجه لوقي

 . تركذ ام عنصيو وعدي نا سأب الف { هيلع رمملا نوكي وأ { ةزانج عم نوكي

 8 ممه ءاعدلل اهراز نم لاق ؟روبقلا ةرايز نع تلأسو : ةلأسم

 . ةظعوم مهنم تدجو ، كلذ لهأ نم اوناك نا ، مهيلع محرتلاو 0 رافغتسالاو

 . سأب الف

 نم ۔ تانمؤملاو نينمؤملا ىلع مالسلا : روبقلا ىلع تلخد اذا لوقن : ةلأسم

 توملا يف مكلو انل هللا كراب ، نوقحال مكب نحنو فلس انل متنا 3 روبقلا لهأ

 ايندلا نم تجرخ يتلا . ةرخنلا ماظعلاو ةيلابلا ماسجألا بر مهللا { توملا دعب امو

 . ينم امالسو كنم احور اهيلع لخدا مهللا { ةنمؤم كب يهو

 ىلا يضمي نيح لاق نم هنا يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا نع ىوريو : ةلأسم

۔ ٧٢٢۔



 . ايندلا نم تجرخ يتلا ةرخنلا ماظعلاو ةيلابلا ماسجالا هذه بر مهللا . رباقملا

 ددعب رجأل ١ نم هل ناك . امالس انمو احور كنم اهيلع لخد أ . ةنمؤم كب يهو

 . ةعاسلا موقت نا ىلا مدآ دلو نم قلخ ام

۔ ٢٢٨ _۔



 ن ونالنل ١ و عس اتل ١ بابل ١

 يلهاجلا ربقلا يف

 ةينالا نم اهريغو ابارت هنم جرخاو ، يلهاج ربق نم ةراجح جرخا نمو
 حصو 9 كلذ لعف اذاف { ايمالسا وأ ناك ايلهاج ربقلا شبني نا زوجي ال هنا & يعمف

 & روبقلا شبن نم ةبوتلا هل ينبجعيو { هذخاو هنم جرختسا امم سأب الف { يلهاج هنا

 هيلع لكشأ اذاو { ايلهاج ناك اذا هنفد هيلع نكي مل ، تيملا تامالع هيف دجي مل اذاو

 هنا حصي ىتح ، يمالسا مالسالا مايأ يف همكحف 3 يلهاج وأ يمالسا ربقلا اذه

 ٨ هنفد هيلع ناك ايمالسا ناك اذاو { ةنانئمط وأ مكحب هيف كشي ال امب & يلهاج

 . ةطقللا ةلزنمب ناك ، هنم جرخ امو

۔ _٢٢٩





 نوعبر الا بابل ١

 ريكنو ركنمو ربقلا باذع ىف

 «ايندلا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب اونما نيذلا هنا تبثي » : ىلاعت هللا لوق يف

 لاقو . ةداتق لوق اذه . ربقلا يف ةرخآلا يفو & حلاصلا لمعلاو ريخلاب مهتبثي

 نا كلذو ث ربقلا يف لئس اذا ةرخآلا ىفو 0 هللا الا هلا الب { ايندلا ةايحلا يف كاحضلا

 : ةني لاقف . هيلا موقلا سلجو سلجف ربقلا ىلا ىهتناف ةزانج يف جرخ ةلي هثلا لوسر

 ؟ كب ر نم هل الاقف ناكلم هاتأ ربقلا لخداف هربق ىلا هريرس ىلع لمح اذا نمؤملا نا)

 هل نالوقيف . دمحم يبنو مالسالا ينيدو يبر هللا لوقيف ؟ كيبن نمو ؟ كنيد امو

 الاق اهجي ر دجو اهيلا رظن اذاف رانلا ىلا اباب هل ناحتفي مث ايندلا يف تنك اذكه تقدص

 تلمعو اهب تقدص كنكلو رانلا هذه تلخدا اهب تبذك تنك ول يتلا رانلا هذه هل

 كريصم هل ليق ةنجلا اهنا فرعو اهيف ام فرع اذا ىتح ةنجلا باب هل حتفي مث لاق . اهف

 نوكيف هينذا ىلع برضي مث . تنا ايك هل لاقيف يلها رشبأ ينوعد لوقيف هذه ىلا

 هيتأيو هرصب دم هربق يف هل حتفيو سورعلا ةمونك . هيلا لها بحا هيتأي ىتح مئانلاك

 هل رهظي مث ريكن وركنم هسلجأ هدحل لخد اذا رفاكلا اماو . اهحيرو ةنجلا حور نم
 ىردا ال لوقيف كيبن نمو كنيد امو كبر نم هل نالوقيو هنا يهتنيف ةظلغلا ايهنم

 تباصا ول . ديدح نم ةبزرمب هنابرضي مث ايندلا يف تنتأ اذكه تيرد ال هل نالوقيف

 هللا قلخ امم ءيش اهنم ىقبي ال ةحيص كلذ دنع حيصيف هيف باصا ام ضقنال البج

 كلذف . هنعل الا ءيش هتوص عمسي الو نجلاو سنالا نيلقثلا الا اهعمس الا ىلاعت

 ملعي ىتح ةنجلا ىلا باب هل حتفي مث ن ونعاللا مهنعلي و هنا مهنعلي » : ىلاعت هلوق

۔ - ٢٣١



 مث . اهيلا كريصم ناك اهب تقدص ول يتلا ةنجلا هذه هل لاقيف اهيف ام ىريو ةنجلا اهنا

 من هل لاقيو قلغي ال اهمومس هيلع لخديو اهنم هدعقم ىريف رانلا ىلا باب هل حتفي

 هلوق كلذف . هعالضأ فلتخت ىتح هربق هيلع قبطي مث مونلل ايعط دجي ال غيدللا ةمون

 يفو «ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هنا تبثي » : ىلاعت

 لمع يف هللا الا هلا الب ايندلا يف هللا هتبث نمف اهنع لئس اذا ربقلا ىف ينعي ةرخآلا

 فرص نم 0 نيملاظلا هللا لضيو اهنع لئس اذا ث ربقلا يف هللا هتبث هيلع تايف حلاص

 . اهلوقي الف { هللا الا هلا ال نع رفاكلا

 اذا) : لاق هنا ةلي يبنلا نع نوركذي هريغو ۔ هللا همحر _ ديز نب رباج ناكو

 نم لمح اذا هنال هنع نوفرصني نيح موقلا لاعن عمسي هناف ىوسو هربق يف تيملا عضو

 . فصاقلا دعرلاك ايهتاوصا ناكلم هيتأي هربق ىف عضو اذاف ةكئالملا عم هحورف هتيب

 نمو كنيد امو كبر نم اذه اي هل نالوقيف هنادعقيف . فطاخلا قربلاك ايهراصباو

 اذه ىلع هل لاقيف يبن دمحمو ينيد مالسالاو يبر هللا لاق انمؤم ناك ناف . كيبن

 . رانلا ىلا هربق يف باب هل حتفيف كلايش نع رظناف ثعبت هيلعو تم هيلعو تييح

 هل حتفيف كنيمي نع رظناف هتعطا اذا امأف هللا تيصع ول كلزنم ناك ىذلا اذه هل لاقيف

 مل هل لاقيف . ضهني نا ديريف هتذلو هلزنم درب هيلع لخديف ةنحلا ىلا هربق نم باب

 مايق نم هيلا بحأ هيلع ءيش ايف سورعلا ةمون من ديعس من دعب كضوهن تقو تاي

 هل الاقف هادعقأ ارفاك ناك اذا اماو . ميعنلا ةنج ىلاو لامو لهأ ىلا ريصي ىتح ةعاسلا

 لوقيف ةلَيادمحم ينعي لجرلا اذه يف لوقت ام هل نالوقيف يردأ ال لوقيف كبر نم

 هيلعو تشع اذه ىلع تنك الو تيرد ال هل لاقيف . سانلا لوقي ايك لوقأ تنك

 اذه هل نالوقيف ةنجلا ىلا هربق نم باب هل حتفيف كنيمي نعرظنا . ثعبت هيلعو . تم

 هربق نم باب هل حتفيف كلايش نع رظناف . هتيصع دق اذاف . هللا تعطأ ول كلزنم ناك

 مث ةعاسلا مايق نم هيلا ضغبا ءيش امف . هاذأو هلزنم نم مغ هيلع لخدي منهج ىلا

 لوقي لجرو . يبر هللا لوقي لجر نالجر ةنحملا يف سانلاف باذعلا ىلا ريصي

 . رفاك وهف ىردا ال لاق نمو نمؤم وهف ىردا انأ لاق نمف . يردأ ال

۔ ٢٣٢ ۔



 هللا ةيصعم لهأل ليو : لوقت تناك اهنا ةشئاع نع ىور : هللا دبع وبأ لاق

 لكويو ، شمحلا لاغبلاك براقعو تايح مهروبق للختت فيك . روبقلا له أ نم

 ىف نايقتلي ىتح هناسرتفيو هيلجر دنع ةيحو هسأر دنع ةيح ناتيح مهنم ىقشلاب
 نم ربقلا باذع ليقو { ةرخآلاو ايندلا نيب ام خزربلا هل ناداعيو ايلداعي مث طسولا

 . ةميمنلاو ةبيغلاو لوبلا

 ضاير نم ةضور هربق نوكي نمؤملا نا ليق دقو۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو { رانلا رفح نم ةرفح رفاكلا ربقو { ةنجلا

 نادوسأ ناكلم هاتأ هربق ىف تيملا لخد اذا هنا ليق : هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 { اهناعسب اجناقشيو ايباينأب ضرألا ناطخي ، ريكنو ركنم امهل لاقي . ناقرزأ

 ايهنم دحاو لك دي ىف ، فطاخلا قربلاك ايهراصبأو & فصاقلا دعرلاك ايهتاوصا

 هناعفريف هيلا نايتأيف { ربقلا عدصنيف ايهتبزرمب هنابرضيف ربقلا نايتأيف © ران نم ةبزرم
 . اديدش ازه هنازهيف حورلا هيف ىلاعت هللا دريو ، هضعب ايهنم دحاو لك كسميف

 . ايندلا يف هاضر عبتا امب . هتجح هللا هاقل انمؤم ناك ناف { كهلا نم هل نالوقيو

 هل حتفيف ليق ، ينيد مالسالا : لوقيف ؟ كنيد ام هل نالوقيف ، يهلا هللا : لوقيف

 هللا دعا امو اهنارطقو { اهلسالسو اهلاكناو ث اهلالغا ىلا رظنيف رانلا باوبأ نم اباب

 اباب هل حتفي مث 5 ايندلا يف هتعطا امب كنع هللا فرص امرظنا : هل لاقيف { اهيف اهلهأل

 . اهيف هعاطا نمل هللا دعا امو اهرايثو اهراهناو اهراجشا ىلا رظنيف { ةنجلا باوبأ نم
 . ةمايقلا موي ىلا سورعلا ةمون من ناكلملا هل لوقي مث ، اهيف كلزنم ىلا رظنا : لاقيف

 دقرا هل نالوقي ثيدحلا اذه ىف : لوقي ةبوثم نب دايز ناك : دمحم وبأ لاق

 : لوقيف ؟ كهلا نم هالأس اذاف ارفاك ناك نا : هللا دبع وبا لاق . سورعلا ةدقر

 كماما نم ؟ هل نالوقيف . يردأ ال : لوقيف ؟ كيبن نم نالوقيف . ىردأ ال

 هل حتفي مث تيرد ال : نالوقيف ىردأ ال لوقيف كنيد ام نالوقيف ىردأ ال : لوقيف

 هعاطا نمل هللا دعا امو اهراهناو اهروصقو اهراجشا ىلا رظنيف . ةنحلا باوبا نم باب

 نم باب هل حتفي مث هللا ةبصعم نم تبكترا 0 هلام هتمرح نم رظنا هل نالوقيف 3 اهيف

۔ ٢٣٣ ۔



 رظنا هل نالوقيو اهيف هاصع نمل هللا دعا امو اهلاكناو اهلسالس ىلا رظنيف رانلا باوبا

 من هل نالوقيو هندب يف هنطب لخدي ىتح امهتبزرمب ناكلملا هنابرضيو اهنم كدعقم ىلا
 ضرألا يف نم عيمج اهعمسي ةحيص حيصيو . ةمايقلا موي ىلا نيلومثملا ةمون
 لبق مهروبق يف مهو . ميعنلا ةذل مهحاورأ دجت نينمؤملا نا : لاقو © نيلقثلا الا

 . ةنجلا مهلوخد

 نم لاقو { رانلا ةيدوا نم داو نيجس نا ليقو & نيجس يف حاورأو : لاق

 ايك ، ملظم شحو داو وهو ، توهرب ىمسي & تومرضح يف يذلا يداولا هنا : لاق

 انل تبهوف ةيدوهيلا انيلع تلخد : تلاق اهنع هللا ىضر ۔ ةشئاع 3 هقلخ هللا ءاش

 ايلف © كلذ نم يسفن يف عقوف تلاق . ربقلا باذع نم هللا كراجأ : تلاقف © ابيط
 نوبذعيل مهنا معن) : لاق ؟ باذع ربقللأ هللا لوسر اي تلق : ةلي هللا لوسر ءاج

 ربقلا باذع نم كب ذوعا ينا مهللا) : مالسلا هيلع هنعو . (ممئاهبلا هعمست اباذع

 . (لاجدلا ةنتفو

 نعو (ربقلا ةنتف هللا هاقو ةعمجلا ةليل تام نم) : ةلت يبنلا لاق : لاق رمع نبا

 روصلا يف خفنا اذاف نيتخفنلا نيب ام باحصا نع عفري باذعلا نا { سابع نبا

 انثعب نم انلي و اي : ىلاعت هلوق كلذف اماين اوناك مهنا اوبسحف اوماق ةرخآلا ةخفنلا

 . ين ولسرملا قدصو نمحرلا دعو ام اذه » ةكئالملا مهل تلاق «اندقرم نم

 ةنتف نم كب ذوعا) اهنم تايلكب ذوعتي ناك هنا ةلي يبنلا نع يورو : ةلأسم

 . (ربقلا باذعو ايندلا

 انلهج ناو ، مالسلا هيلع لوسرلا نع ربقلا باذع ةحصب رابخألا تدرو دقو

 دجوي دقو & بذع ءاش نا ربقلا باذع ىلع رداق هللاو . قيفوتلا هللابو & كلذ فيك

 ىزخلا فقومو 0 ربقلا باذعو رقفلاو رفكلا نم هب ذاعتسيو هللا لأسي نا ءاعدلا ىف

 لوق انلوقو ث اريثك افالتخا ربقلا باذع يف سانلا فلتخا دقو 0 ةرخآلاو ايندلا ىف

 . كلذ نم ءيش هلللا زجعي الو ، نيملسملا

 ديز نب رباجو سابع نبا نع راثآلا يف دجوي دقف © ريكنو ركنم امأو

۔ ٢٣٤ ۔



 . كلذب ملعا هللاو ©، هيف رابخالا فالتخال حصي ملو ش رباج يبا نب ىسومو

 © ربقلا يف بذعي قفانملا نا : لاق نم مهنمف ، فالتخالا اضيأ هيفف ربقلا باذعو

 مهباذع نا : موق لاقو 5 ةمايقلا موي ىلا مهيلع باذع الو ، خزربلا يف نورخآ لاقو

 لاق . همانم يف مئانلا ىري ايك 3 الاوهأو اعازفأ ربقلا ىف مهماظع ىلمت ربقلا يف

 زع هللا لاق ايك { رانلاب ةرخآلا يف مهباذع نا : لاق نم لوق بحأو : نسحلا وبا

 توملا هرضح اذا نمؤملا : لاقيو . «ريعسلا ىف قيرفو ةنجلا يف قيرف » : لجو

 ئ سانل ١ عم هيلع اولصو هتزانج عم اوشمو هيلع اوملسيف .ه ةكئالملا هتدهش

 . ملعأ هللاو

 باتكلاب رظنلا يف حصو لوقعلا يف زاج اذا هنا لوقن نحنو : دمحم وبأ لاق

 ماظعلاو تيلب دق داسجألا نوكت نا دعب روبقلا ف نم ثعبي لجو زع هللا نا ربخلابو

 نوبذعي مهنا ز ربخلابو باتكلابو رظنلا يف حصو 0 لوقعملا يف اضيا زاج تمر دق
 نوضرعي رانلا » : لوقي لجو زع هللا ناف باتكلا امأف ، خزربلا يف تامملا دعب

 موي لبق ايشعو اودغ رانلا ىلع مهتاممدعب نوضرعي مهف . ةيآلا «ايشعو اودغ اهيلع
 يف عضو اذا لجرلا نا ةلي يبنلا نعو & باذعلا دشأ نولخدي ةمايقلا دعبو { ةمايقلا

 لداجيف هنيمي نع ىتؤيف 5 هربق يف هعم نآرقلا لخد هتايح ىف نآرقلا ولتي ناكو 0 هربق

 مث هنع لداجين هراسي نع ىتؤي مث © هنع لداجيف هس ر لبق نم ىتؤي مث ٠ نارقل ا هنع

 . باذعلا هنع فرصي نا ىلا هنع لداجي لازي الف هنع لداجيف هيلجر لبق نم ىتؤي

 ةئالثف نمؤملا امأف ، حلاطلاو حلاصلل هنم دبال ربقلا باذع نا دوهيلا دنعو

 . مايأ ةعبسف رفاكلا اماو 0 مايأ

۔ ٢٣٥ ۔_





 ن وعبرالاو ىداحلا بابلا

 تيملا ىلع خارصلاو ءاكبلا يف

 ينلا ىكب دقو ، مرحملا لوقلاو حونلا قيرط نم ال & تيملا ىلع ءاكبلا زئاجو
 ؟ ءاكبلا نع اناهنتو يكبتا هللا لوسر اي ليق هنا يورو { ةي ميهاربا هدلو ىلع : ةا
 قشو دودخلا شدخ نيرخاو نيقمحا نيتوص نع تيجن امنا هل ةمحر يكبا امنا) : لاقف

 نباو رمع نبا عمتجا لاق يندملا ديزي يبأ نعو (هللا هنعل ناطيشلا ةنرو بويجلا

 مكبحاص نا : رمع نبا : لاقف . ةيكاب توص عمسف جيدخ عفار ةزانج يف سابع

 . يحلا اذه لوقب ىذؤيل تيملا ناو 5 هللا باذعب هل ةقاط ال هناو { ريبك خيش

 كلذ نالوقتل كاباو كنا ام نمحرلا دبع ابأ اي هللا كمحر _ : سابع نبا لاقف

 هناو ايحأو تامأ وه هناو ىكباو كحضا وه هناو ج : هللا لوقي . ايكيلع ايو

 اذه ل وقب تيملا اذه ذخاؤي نا نم لدعأو لجأ هنلا . 4ىرخا رزو ةرزاو رزت الأ »

 نا لاقي و . هيلع هلهأ ءاكبب اباذع رفاكلا دي زي هللا نا ةلت يبنلا نع : هل ليق . يحلا

 هنا كلذب اوبذمف ةبدنلاو ةحاينلاو هيلع ءاكبلاب نوصوي اوناك مهنا حص نا كلذ انعم

 نم رزوو اهرز و هيلع ناك اهب لمعف ةنس نس نم) : مالسلا هيلع لاق دقو . بنذ ال

 . كلذب نوصوي اوناك مهنا ىلع لدي ام ةيلهاجلا ريس ىف و (اهب لمع

 دبعم ةنبا اي بيبجلا ىلع يقشو هلها انأ امب ينيعناف تم اذا

 : رخا لاقو

 ايداوغلا باحسلا تيقس سمرلا ىلع يملسو روبقلا يداتعاف تم اذا

۔ ٢٣٧ _۔



 نب هللا دبعو رمع قيرط نم ةي يبنلا نع ثيدحلا لهأ هاور يذلا ربخلا امأو
 باتكل قفاوم ريغ ربخ اذهف (هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نا) : لاق ةلت يبنلا نا نارمع

 رذعلا عطقني يتلا رابخألا دور و دري ملو . لوقعلا هتحص بجوت الو . هتا

 الكف » :هركذ لج لاقو ههىرخا رزو ةرزاو رزت الو » : ىلاعت هتا لاق . اهتحصب
 مرحملا لعفلا نم تيملا هب رمأ ام هنا ملعأ هللاو ، هيف ليوأتلا هجوف «هبنذب انذخأ

 نأرخا هجوو ث زوجي ال يذلا لعفلا نم هنع يهنملا ءاكبلا كلذب بذعي اذهف 0 هيلع

 . ةيلهاجلا يف نهاتوم نيكبي نك امب & مالسالا ءيجم دعب نهاتوم نيكبي نك ءاسنلا

 نإ ليقف ، مهدنع اهب نوفرشتيو اهنوتأي اوناك يتلا لاعفالا نم & كلذب مهل حدملا نم

 ينب ىلع ترغا يذلا تنا لوقتو ، تيم ىلع يكبت يهو ةأرماب ىضم ةلت يبنلا
 3 مالسالا يف ةحيبقلا لاعفالا نم اذكو اذكو ، مهلاطبأ تلتقف مهرايد ىلعو 0 نالف

 كدنع وه يذلا ءاكبلا اذهب بذعي تيملا ناف 5 اذهب نيكبت ال مالسلا هيلع لاقف

 ةبلغلاب ءاكبلا عقي نا اهدحأ ، هوجو ىلع تيملا ىلع ءاكبلاو . ملعا هللاو ، حدم

 : هريغ لاق . كحضلاك { هعفد ىلع هب ىلتبا نم قيطي ال ىذلا ةربعلا قانتخاو

 ، هعفد ىلع ردقي الو & يلصملا هديري ال يذلا ةالصلا يف كحضلا دارأ هلعل

 قيضو نزحو هقحل مغل يكابلا نوكي ام هنمو 5 هيلع مثا ال ةفصلا هذه ىلع يكابلاف

 نم بركلا جورخو . هندب ةحارتساو هبلق ءالجو هئاكب يف ةجرف نوكيف ، ردص

 ىلا وعديو ءؤاكب نوكي ام 3 هنمو ، مثا الو جرح ريغ ةفصلا هذه ىلع اذهف { هردص
 يف ةبغربو همايأ يضام يف ءيش ىلع بونذلل ركذتلاو لجو زع هلل عوضخلاو للذتلا

 هركذيو & يصاعملا نايتا يف هدهزيو تاحلاصلا نايتاو & تاريخلا لعفل ةعراسملا

 لضفأ نم هؤاكب نوكي ةفصلا هذه ىلع يكابلاف { هربق يف هلولحو 0 هب توملا لوزن

 دبعلا لاني اهدنعو ض هبرل هتلزنم عفريو هيلا هيبتجو © هقلاخ نم هبرقيو & هبرل ةعاط
 اناو هلل انا اولاق ةبيصم مهتباصا اذا نيذلا » : لجو زع هللا لوقل هترفغمو هناوضر

 ةبيصمب هربص نحتما نمف . ين ودتهملا مه كئلوأو » : هلوق ىلا . «ن وعجار هيلا

 ايف ةبغرو هباوثل ءاجر هللا ىلا هرما ضوفو © هردقو هللا ءاضقل ربصو 0 هلل هرما ملسف
 © هيلا بدن ام لضفأ نم ءاكبلا اذهف { هتعاط لهأل هللا دعا ام ىلا ةعراسمو هدنع

۔ ٨٣٢_۔



 دنع ربصلا) : لاق هنا ةني يبنلا نع يور امل ، ةبيصملا لوأ دنع ربصلا لضفأو
 ايظمتسم هؤاكب نوكي نأ اماو ث ةبيصملا لوأ ؤ ملعأ هللاو ينعي (ىلوألا ةمدصلا

 قحتسا امب اهدرو هنا ىري 0 راكنالا ةين ىلع كلذل اهراك هب لزن امل اركنم & هتبيصم
 مظعا نم اذه هؤاكبف ، هقلاخ ءاضقل ملسم الو هب ضار ريغ 5 هلثمب ناحتمالا

 ةنسب دتقم الو { هئاكبل عبتم ريغ هنأل { هبر نم طخسلا هب قحتسيف © هيصاعم

 (رسضن)

 هتباد هيلع يكبت . تام اذا نمؤملا ىلع يكبي وهو الا ءيش نم ام هنا : ليقو

 ىلع يكبأ ال ىلام لوقتو & ضرألاو ءايسلا هيلع يكبتو ، هجرو هلخدمو هقيرطو

 ينطب ين ام يبر ةزعف يجاجف يف هللا ركذ رثكيو { يعاقب ىلع هتهبج عضي ناك نم
 يبنلا نع . يدهج كيلع نغيسي الو كبارصإ الو ، كنم يلا بحا يرهظ ىلع الو
 ءايسلا هيلع تكب الا هيكاوب هنع تباغف ةبرغ ضرأب ءيرما تام ام) : لاق ةلي

 ءيسلا مهيلع تكب ايف » : أرق مث . (رفاك ىلع نايكبي ال ايهناو . ضرألاو
 لاق . اهفارطا ةرمح ءايسلا ءاكب : الاق ءاطعو ىلع نع . ةيآلا 4ضرألاو

 لاقف . رمع نهرهتناف { نيكبي ءاسن اهيف ةزانج هب ترم ةليهلا لوسر نا : ةريره وبا
 امل ليق . (بيرق دهعلاو . ةعماد نيعلاو ةباصم سفنلا نا) : مالسلا هيلع يبنلا
 نمف ناسللاو ديلاب ناك ام) : ةلي يبنلا لاقن . مالسلا اهيلع ةمطاف تكب ةيقر تنفد

 زئاجو دمحم يبأ عماج نمو . (ةمحرلا نمف نيعلاو بلقلاب ناك امو ناطيشلا
 هدلو ىلع ةنيت يبنلا ىكب دقو { مرحملا لوقلاو حونلا قيرط نم الا تيملا ىلع ءاكبلا

 دوجي وهو هنبا ذخأ )ةلت يبنلا نا & يراصنالا هللا دبع ني رباج ىورو . ةلي ميهاربا

 هللا لوسر اي فوع نبا هنظا نمحرلا دبع لاقف . (ىكبو هرجح يف هعضوف هسفنب
 نيتوص نع تين امناو هل ةمحر يكبا امنا) : ةلي يبنلا لاقف ؟ ءاكبلا نع اناهنتو يكبتا

 هنع ىرخا ةياور يفو . (ناطيشلا ةنرو بويجلا قشو دودخلا شدخ نيرجاف نيقمحا

 ۔ ٢٣٩ _۔



 دنع رامزم توص ةرخآلاو ايندلا يف نانوعلم ناتوص) : لاق هنا ىنعملا اذه لثم يف ةني

 نم ةي يبنلا نع ثيدحلا لهأ هاور ىذلا ربخلا امأو . (ةبيصم دنع ةنرم توصو ةمغن

 (هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نا) : لاق ةت يبنلا نا نارمع نب هللا دبع وأ رمع قيرط

 دورو دري ملو © لوقعلا هتحص بجوت الو 0 هتلا باتكل قفاوم ريغ ربخ اذهف

 ةرزاو رزت الو : ىلاعتو كرابت هللا لاق : اهتحصب رذعلا عطقني يتلا رابخالا

 ربخلا ناك ناف . 4هبنذب انذخا الكف ج : هركذ لج لاقو . 4ىرخا رزو

 وهف { مرحملا لعفلا نم تيملا هب رما ام هنا ملعأ هللاو { هيف ليوأتلا هجوف . احيحص

 نك ءاسنلا نا رخا هجوو ث زوجي ال يذلا لعفلاو © هنع يهنملا ءاكبلا كلذب بذعي

 مهل حدملا نم ةيلهاجلا يف هب نيكبي نك امب ث مالسالا ءيجم دعب نهاتوم نيكبي
 : ةلف يبنلا نا ليقف . مهدنع اهب نوكرشيو اهنوتأي اوناك يتلا لاعفالا نم © كلذب

 ىلعو نالف ينب ىلع ترغا يذلا تنا لوقتو & تيم ىلع يكبت يهو ةأرماب ىضم
 هيلع لاقف 5 مالسالا يف ةحيبقلا لاعفالا نم اذكو اذكو ، مهلاطبا تلتقو مهرايد

 ةللاو (حدم كدنع وه يذلا ءاكبلا اذهب بذعي تيملا ناف اذهب كبت ال) : مالسلا

 . ملعا

 يف حاونلا عمتسي هلزنم نم جرخي نميف لوقت ام۔ ةفاضملا ةدايزلا _ نم : ةلأسم

 نم جرخي ةين هل ناك نا { يعم لاق ، هلاح نوكي ام ىنعم ريغل هعاتسا نا الا متاملا

 لصالا يف وه سيل ام عاسا ىلا هتين ناك ناو ، ريصقت الو هيلع مثا الف ، هتين عايض

 : هل ليق { هيلع مثإ الف كلذ هنع باغ ولو {} يصاعملا نم الو ، بذكلا نم

 روما ىلا برقتلا هب ديري هعمتسا ءيش لك : لاق ؟ ىتوملا ىلع حايصلا كلذكو

 نم كلذ ناف ، لبقي الف ، اهركني وأ يضاملا نم نوكي ال امم اهركذيو . ةرخآلا

 . ملعأ هللاو . هيلع مثا الو باوثلا ديق هل ىجري ام بابسا

۔ ٢٤٠ ۔



 ققحلالاق

 هبحاصل رورسلا لاح تلماكت باتكلا مت

 هبتاك نع هلضفبو هنمب هلألا افعو

 رهش نم نيرشعل او عساتل ا : سيمخل أ موي ف هخسن نم غارفل ١ متو باتكل ١ مت

 . م ١٩٨٣ ربوتكأ نم سداسلا قفاوملا ه ١٤٠٣ ةجحلا يذ

 يمايرلا نايلس نب دمحم نب دمح طخب ىلوألا نيتخسن ىلع هانضرعتسا دقو

 . ه ١٣٦٧ ماع اهنم غرف

 اهنم غرف يشوارقل ١ ملاس نب دش ار نب رماع طخب ةيناثل ا ةخسنل او

 يثراحلا نايلس نب دمح نب ملاس هبتكو ه ١١٨٢ ماع

۔ ١٤٢۔





 باوبأل ا بيترت

 : لوألا بابلا

 : يناثلا بابلا

 بنجلاو ءاسفنلاو ىتوملا لسغ ىف

 : ثلاثلا بابلا

 هنيفكتو هنفدو مرحملا لسغ يف

 ١ بابل ١ عب ارل :

 تام اذا مرحملا يف

 ١ سماخلا بابل :

 تيملا لسغ هنم داعي ايف

 : سداسلا بابلا

 هيلع بجي ال نمو ىتوملا لسغ هيلع بجي نميق

 : عباسلا بابلا

 لجرلا ةأرملاو ةأرملا لجرلا لسغ يف

 : نماثلا بابلا

 كلذ هبشا امو مهنيفكتو مهنفدو ءادهشلا لسغ يف

 ۔ ٢٤٣ ۔

١١ 

١٧ 

١٩ 

٢١ 

٢٥ 

٣١ 

٣٩



 : عساتلا بابلا

 يبصلا لسغ يف

 : رشاعلا بابلا

 طقسلا يفو يبصلا لسغ ي

 : رشع ىداحلا بابلا

 للعلا باحصأ لسغ يف

 : رشع يناثلا بابلا

 ءاملا مدع اذا كلذكو رحب وأرب يف رفسلا يف هئاقفر عم تومي لجرلا يف

 يراوحلا يبأ نع

 . : رشع ثلاثلا بابلا

 ۔ ١ ۔ نيكرشملا ىتوم يف

 ١ بابل ١ رشع عب ارل :

 ۔ نيكرشملا ىتوم ىف ٢ ۔

 : رشع سماخلا بابلا

 كلذ هبشأ امو هنيفكتو ىثنخلا لسغ ىف

 : رشع سداسلا بابلا

 نفكلا ىف

 : رشع عباسلا بابلا

 نايبصلاو ءاسنلا نيفكت ف

 : رشع نماثلا بابلا

 . ةكلا ف

 ۔ ٢٤٤ ۔

٤٥ 

٤٧ 

٥١ 

٥٣ 

٥٧ 

٦٣ 

٦٥ 

٧١ 

٧٩



 : رشع عساتلا بابلا

 : نورشعلا بابلا

 كحضلاو زئانجلا فلخ مالكلاو ريرسلاو هعييشتو تيملا لمح يف
 ۔ ١ - .كلذ هبشأ امو ءابتحالاو

 : نورشعلاو ىداحلا بابلا

 ۔ ٢ ۔ هعييشتو تيللا لمح ف

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 زئانجلا عييشت يف

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ةالصلا دنع تقفتا اذا زئانجلا ميدقت يف

 :.نورشعلاو عبارلا بابلا

 هبوث ناك وأ هؤوضو ضقتناف ءعىضوتم وهو ةزانجلا ىلع جرخ نميف

 : ن و رشعلاو سماخلا بابلا

 ةينلاو تيملا ىلع ةالصلا ةفص ف

 : نورشعلاو سداسلا بابلا
 هل ءاعدلاو تيللا ىلع ةالصلا ةفص ق

 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ةأرملاو لجرلا نم مامالا فقومو ةالصلا ريبكت ددح ركذ ف

 ۔ ٢٤٥ ۔

٩١ 

٩٥ 

٩٩ 

١٠٩ 

 آ

١٢١ 

١٩ 

١٣١ 

١٤٣



 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 ربقلا ىلع ةالصلا يفو هيلع ةالصلا لبق تيملا نفد يف

 : ن و رشعلاو عساتلا بابلا

 اهب ىلوأ نمو تيملا ىلع ةالصلا يف

 : نوثالثلا بابلا

 ةزانجلا ىلع ةالصلاب ىلوأ نم

 : نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 ةالصلا نم ءيشب ةزانجلا ةالص ىيف مامالا هقبس نم

 : نوثالثلاو يناثلا بابلا
 ىلتقلا ىلع ةالصلا ىف

 هيلع ىلصي ال نمو هيلع ىلصي نم

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 مهمميتو ىتوملا لسغ ةفص ي

 : ن وئالثلاو سماخلا .بابلا

 كلذ هبشأ امو هيف تيملا عضوو روبقلا يف

 : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 هتيب يف تيملا نفدو ربقلا يف

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 روبقلا ٤

 ۔ ٦٤٢_۔

١٥٧ 

١٦٣ 

١٦٥ 

١٧٣ 

١٧٧ 

١٨١ 

١٥ 

٢١١ 

٢٢٥



 روبقلا ةرايز يف

 : نوئالثلاو عساتلا بابلا

 يلمهاجلاربقلا ىف

 : نوعبرألا بابلا

 ريكنو ركنمو ربقلا باذع ف

 : ن وعب رألاو يداحلا بابلا

 تيملا ىلع خارصلاو ءاكبلا يف

 ۔ ٧٤٢_۔

٢٢٧ 

٢٢٩ 

٢٣١ 

٢٣٧



 + ١ ١ ة ١ ك .

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هبحصو هلا ىلعو نيمألا هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 سداسلا ءزجلا حيحصتو قيقحت هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دقف . . دعبو نيعمجا

 هنيفكتو هلسغ ةفصو تيملا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا نايب باتك نم رشع
 ةيزعتلاو نفدلا ةيفيكو ربقلا ةفص يفوطونح نم مزلي امو هنفدو هعييشتو هيلع ةالصلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ يناعمو توملا ىركذب ظعاوملا يفو

 يثراحلا نايلس نب دمح نب ملاس هبتك

 ھ ١٤٠٤ ةنس ٥

م ٩٨٢/١١/٢٠ ١





 اهتبتكمو نايع ةعبطم عبط
 ٧٢٥٢ : ب .ص مرقلا

 نايع ةنطلس ۔ حرطم
ه ٤٠٤١۔م ١٩٨٤




