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 لوألا بابلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف

 نعل > لجو زع هللا لاق ؛ هللادبع نب ديعس مامالا ةريس نمو

 نب ىسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسا ينب نم اورفك نيذلا
 نع نوهانتي ال اوناك . نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ ميرم

 نكتلو ا : لاقو . ااه نولعفي اوناك ام سئبل هولعف ركنم

 نع نوهنيو فورعملاب نورمايو ريخلا ىلا نوعدي ةمأ مكنم
 . '"؛ينوحلفملا مه كئلوأو ركنملا

 هللو . ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورماو » : لاقو
 . )٢' رومألا ةبقاع

 ركنملا نع نوه انلاو فورعملاب نورمأل ١ « : لاقو

 نع ربخأ ايف لاقو . "هم نينمؤملا رشبو هنلا دودحل نوظفاحلاو

 . ةدئاملا ةروس نم ٧٢٨ 0 ٧٩ ناتياآلا ( ) ١

 . نارمع لآ ةروس نم ١٠٤ ةيالا ( ) ٢
 . جحلا ةروس نم ٤١ ةيآلا ءزج ( ) ٢

 . ةبوتلا .ةروس نم ١١٦١ ةيآلا ءزج ( ) ٤



 ركنملا نع هناو فورعملاب رماو ةالصلا مقأ ينب اي : نابل
 هنبا ملع . ''!هي رومألا مزع نم كلذ نإ كباصأ ام ىلع ربصاو

 لاقو . ركنملا يف لخاد هلك رشلا نأو فورعملا يف لخاد هلك ريخلا نا

 فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك : ىلاعت هللا
 كلذ نأ ىلع لدف . '"هم هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو

 . ةمأ ريخ اوناك ذإ هتاعاط لضفأ

 مل ركنملا نعو ، افورعم يمس مل فورعملا نع لئسو : ةلأسم

 هبجوي لب لقعلا هركني ال فورعملا ناك امل هنا : لاقف اركنم يمس
 ركنملا ناك نا الو . افورعم راصو ركنملا مسا هنع لاز هفرعيو

 مسا هنع لاز هبي وصت ىلا ليمت الو هابأتو هركنت لب لوقعلا هبجوت ال
 يورو . اهمساك ةشحافلا : برعلا تلاق دقو . اركنم راصو فورعملا

 ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نورمأتل » : لاق هنا ث ينلا نع

 . « مهل باجتسي الف مكرايخ وعدي مث مكرارشأ مكيلع هللا نطلسيلو

 تعقو رانب تعمس نئل : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو

 لع رسيأ تقرحأ ام تقرحاف هنع هلل لوسر دجسم ينعي دجسملا اذهب

 ينب ىلع ءالبلا لاط امل هنأ انغلبو . اهل ريغم ال ةعدبب عمسأ نأ نم

 . مهئاسن نوطب رقبو ث مهئامد كفسب مهيلع رصنتخب طيلستب ليئارسا

 مهضنغب لاقو ، مهرايد نم مهجارخاو 4 مهلاومأ بصغو 0 مهيرارذ يسو

 اذه نم جرفلا هيلإ بلطنو . هللاب ثيغتسن ىتح اولاعت : ضعبل
 . ءالبلا

 . نامقل ةروس نم ١٧ ةيالا ( ) ١

 . نارمع لا ةروس نم ١١٠ ةيالا ءزج ( ) ٢



 ءارحصلا ىلا اوجرخو اوماصو مهبايث اورهطو اورهطتف : لاق
 انيلع تطلس كنإ براي اولاقو هللا اوجان اولهتبا مغ هللا ءاش ام اولصف
 ءامدلا كفسو . ءاسنلا رقب دقف باذعلا ءوس انموسي رابجلا ملاظلا اذه
 . انم هب ملعا تناو ةيرذلا ىسو

 ينا ماهلا يحو نوكي نأ يغبنيو . مهيلا هللا ىحوأف : لاق

 . مهنم رش وه نم مهيلع تطلس موق ىلع تبضغ اذإ لعفا كلذك

 هللا ىحوأف : لاق . ميقسلاو ءيربلا انيف نإ براي اولاقف : لاق
 اماو ةوادعلاب ينزراب دق ودع اما ؟ ميقسلا مكيأو ءيربلا كيأ مهيلا

 يف ليلق اناف براي اولاقف : لاق ؟ ركنم الو ريغم ريغ ضار تكاس
 ليلقلا رصنأ نأ يتردقو يلالج متلهجفأ مهيلا هللا ىحوأف : لاق . ريثك

 مهيلع تماق دق ةجحلا نأ اوماعف يتنجو يباوث ىلا مهافوتأو ريثكلا ىلع

 . مهتجح تصحدو

 مهيلا هللا ىحوأف ؟ ءالبلا اذه براي ىتم ىتحف : اولاقف : لاق

 . اذكو اذك ىلا

 بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ ةريس يف اضيأ دجوي اذكه : هريغ لاق
 : اولاق مهنأ رخآ ثيدح يف دجويو . تومرضح مامإ ىلا هللا همحر

 نحنو . كئايبنا دالوا نحنو هعم نمو رفاكلا اذه انيلع تطلس براي

 اذإ ) : ىلاعتو كرابت هللا ىحوأف كنوفرعي ال مهو ، كفرعن لاح ىلع

 ثيدح يفو ( ، هفرعي ال نم هيلع تطلس ينفرعي ال نم يناصع

 . ( مكرهظأ نيب ةينالع ىصعأ ال ىتح مكيصاعب مكعيطم نذخآل ) { رخآ

 راكنإلا ىلع نيرداق اوناك اذإ كلذ نأ يدنعو : هريغ لاق

 ملعأ هللاو نوروذعم مهف مهيلع راكنإلا ىلع اوردقي مل اذإ امأو 3 مهيلع

_ ٩١ _



 لمع نم رثكأ مهو يصاعملاب مهيف لمعي موق نم ام رثألا ف تدجو ينأل
 نيب نوكي موق نم امو ث باقعب هللا مهمعي نأ كشوي ال هوريغي ملف هب

 الإ هيلع نوريغي الو عنمأو هنم زعأ مهو يصاعملاب لمعي لجر ممرهظأ

 اوري ىتح ةصاخلا لمعب ةماعلا بذعي ال هللا نإ ى باقعب هللا مهباصأ

 بذع كلذ اولعف اذإف هوركني نأ ىلع نورداق مهو مهروهظ نيب ركنملا

 . هللا ءاش نإ هتركذ ايف رظنيف ةصاخلاو ةماعلا هللا

 ىحوأ ىلاعتو كرابت هللا نا ملعا هللاو ليق : ةريسلا ىلإ عجر

 ةكئالملا تلزن اماف ماوقأ اهيف ةيرق لهأ ىلع اولزني نأ ةكئالملا ىلإ
 انهلإ : تلاقف هللا ءاش ثيح ةكئالملا تجرعف دجاسملا يف اماوقأ اودجو

 مهيلإ هللا ىحوأف . كلذب ملعأ هللاو دجاسملا يف اموق كلهنل انتلسرأ

 . مهولكأو مهوبراشف يل اوبضغي مل كئلو أ اوأدباف كئلوأب

 تنك يعارلا ىسمأ اذإ ابوتكم تدجو ;}. ةربسل ١ ربغ نم

 ءاسنلا نود نم ةوهش اهرب د نم يل ةجعن ن آ تنكو ءاملاب نبلل أ ب

 يننوبراشيو يننولكاؤي اوناكو لع اوريغي ملو يتيرق لهأ كلذب ذ
 ليوف ىتيرق لهأبو يب تفسخف ءامسلا نم ةقعاص توص انب ءاجف
 . هللا دابع نم هللا باذع نم نيرساخلل

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يورو ى ةريسلا ىلا عجر

 اهنولوؤتو ةيآلا هذه نوأرقت سانلا اهيأ : اهبطخ ةبطخ يف لاق هنأ

 اولمع موق نم ام » : لوقي تيع هللا لوسر تعمس ينإف اهليوأت ريغ ىلع

 نأ كشوي الإ لعفي ماف مهيلع ركني نأ ردقي نم مهيفو يصاعملاب
. «" هدنع نم باقعب هلا مهمعي



 همحر بوبحم نب دمحم ةريس نمو ؛ هريغ نمو ح ةريسلا ريغ نمو
 مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهيآ اي إ : ىلاعت هللا لوق يف هللا
 ركب ابأ نأ انغلب دقف . ''ا متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال
 سانلا اهيأ اي : لاقف ربنملا ىلع ةيآلا هذه ركذ هنع هللا يضر قيدصلا

 هللا لوسر تعمس يناف اولضتف اهليوأت ريغ ىلع ةيآلا هذه اولوؤت ال
 فورعملاب رمألا موق كرت ام » داوعألا ىلع ةيآلا هذه لوقي هي

 . « باقعب هللا مهمعا الإ ركنملا نع يهنلاو

 اذإ لض نم مكرضي ال » : ةيالا هذه ريسفت يف انعمسو

 رمألا نأل . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب '"“ متيدتها
 نم هرضي مل ىدملا اذهب ذخأ نمف ىدهلا نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 . قحلا وه اذه هللا قدص هنع لض

 هنا هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يور دقو : ديعسوبا لاق

 اهليوأت ريغ ىلع ةيآلا هذه اولوؤت ال سانلا اهيا : لاقف ابيطخ ماق

 اذا لض نم ممرضي ال مكسفنا مكيلع » : هللا لوق وهو
 نع رمألاب لض نم ةلالض مكرضي ال كلذ يف ىنعملا اما. .ي متيدتها
 ىنعملا : هريغ لاق . كلذل متنا تيدتها اذا . ركنملا نع يهنلاو فورعلملا

 بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمأي مل نم لالض كرضي ال يدنع
 . هموزلو كلذ بوجو متنا متملع اذا مزال

 اوسن املف ا : هؤامسأ تسدقت هللا لاقو ث ةريسلا ىلإ عجر

 نع نوهني نيذلا انيجنا ( هب اوركذ ام اوكرت يأ ) هب اوركذ ام
 اوناك اب سيئب باذعب اوماظ نيذلا انذخاو 0 ءوسلا

 . ةدئاملا ةروس نم ١٠٥ ةيالا ءزج ( ) ١

 . ةدئاملا ةروس نم ١٠٥ ةيآلا ءزج ( ) ٢

_ ١١ 



 يف نيكيرش اهب يضارلاو هلل ةيصعملا لماع راصف . ااهل نوقسفي
 غلبي ملو س هللا باذع نم ةاجنم هللا ةيصعم نع يهنلا راصو هل ا ةبوت
 هناسلبف هديب عيطتسي مل نإف ء هللا يف يلاوي ىتح ناميالا ةقيقح دحأ

 . راكنإلا فعضا كلذ ليقو هبلقبف هناسلب عطتسي مل نإ
 وه ديلاب راكنالا نم نوكي ام فرشأ نا يدنع : هريغ لاق

 ناك ةيصعم دشأو اماظ رثكا ناك اماكو مهتبراحمو نيملاظلا ةدهاجم

 . ملعأ هللاو لضفأ ةبراحملاو كلذ ىلع داهجلا

 تيم ىلع كلدأ الأ » : تم ينلا لاقو ى ةريسلا ىلا عجر

 هناسلب الو هديب ركنملا ركني ال نم » : لاق ؟ وه نمو ليق « ءايحألا

 ضبقي ىتح ههجو يف ركنملا ةيهارك رييغت رهظي ليقو . « هبلقب الو
 . اضيأ كلذ فخي مل اذإ سبعتلا عم ههجو ةرسأ

 نم ةصخر مهفعض نع ريكنلا راهظا كرت نيملسملل زاجأ امنإو
 ةليسولا بلطو ركنملا راكنإ رهظأ نمو ةصخر يهف اهلبق نمف مهل هلل

 . كلذ باوث هلف هللا ىلا

 ةمايقلا موي نابصني ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ليقو
 . ناعفشتو نادهشت نيتروص نانوكيو

 قح يذ قح نم غلبي مل : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو

 موقي قزر نم دعبي نلو لجأ نم برقي نلو هللا ةيصعم يف عاطي نا
 . ميظعب ركذي نأو قحب لجرلا

 . « قلاخلا ةيصعم يف قولخل ةعاط ال » : لي هللا لوسر لاقو

 الجأ برقي ال كلذ ناف ركنملا نع هناو فورعملاب رمؤا : لاقيو
 . ًاقزر عطقي الو

 . فارعألا ةروس نم ١٦٥ ةيآلا ( ) ١

_ ١٢١ _ 



 ؟ رانلا يف تفاهتلا مالعف ةافاوم قازرالا تناك اذا : لاقيو

 ةفص يف ىحوأ ي هئايبنا ضعب ىلا ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ ايفو
 اذإ رمتلا بضغي اك ، تلحتسا اذا يمرا ح نوبضفي ) « نينمؤملا

 .( . درج

 نيذلاو هتلا لوسر دمحم : لاقف هباتك يف مهفصو كلذك

 . ''اي ادجس ًاعكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم
 ةلذأ هنوبحيو مهبحي موقب هنلا يتأي فوسف إ : ىلاعت هللا لاقو

 : هللا ليبس يف نودهاجي نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع

 هللا لضف كلذ ل :لاق مث . ""! مال ةمول نوفاخي الو
 تقبس ىلا ىنسحلا هتماك يه امنإو . ٢ 4 ءاشي نم هيتؤي

 . كلذ مهيتؤي > دابعلا لك سيلو هتوفصل

 ن ١ نمؤمل ١ ةبثو اوقت ا : لوقي ن اك ءاملعلا صعب ن ١ انغلب دقو

 يف هللا كبكبكيفةخسن يفو . رانلا يف هللا مكبكيف ةداهشب مكيلع دهشي
 : هللا لاق مهراصبأ يف هلعجيو مهبولق يف هللا هفذقي قحلا نأو . رانلا

 ىلع آيوس يشمي نّمأ ىدهأ ههجو ىلع آبكم يشمي نمفأ
 هتججب هلل مئاق نم ضرألا ولخت نل لاقيو . '" ميقتسم طارص

 اولمعا إ : هللا لاق كلذك سانلل مهلامعأ يف نورظان كلذك نونمؤملاو
 نورودي نونمؤملاو . 0 » نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف

 نوملاسيف هقم هللا لوسر ةنسو باتكلاب نودتقيو راد امثيح قحلا عم

 . هذبن نم نوذبانيو هب ماق نم
 . حتفلا ةروس نم ٦٩ ةيالا ءزج ( ) ١

 . ةدئاملا ةروس نم ٥٤ ةيالا ءزج ( ) ٢

 . ةدئاملا ةروس نم ٥٤ ةيآلا ءزج ( ) ٢

 . كلملا ةروس نم ٦٢ ةيآلا ( ) ٤

 . ةبوتلا ةروس نم ١٠٥ ةيالا ءزج ( ) ٥

_ ١٢١ 



 ليئارسإ ينب نإ دوعسم نبا اي » : قلي هللا لوسر لاق ليقو

 ةقرف . قرف ثالث الإ تكله اهلك ةقرف نيعبسو نينثا ىلع اوقرفت
 اوريشف طسقلاب تماق ةقرفو . اهحاورأ : تينفف كولملا تلتاق

 اوبرهف كلذ نع اوفعض ةقرفو ، لخنلا عوذج يف اوبلصو ريشايملاب
 هباتك يف هللا اهركذ ىلا عيبلاو عماوصلا اوذختاو لابجلاب اوقحلو

 ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو

 ''« اهتياعر قح اهوعر امف هللا
 ملو يب نمؤي مل نمو اهتياعر قح اهاعر دقف قدصو يب نما نش
 . نوقسافلا م كقئلواف ينقدصي

 ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمألا هذه نا » قلت ينلا نعو

 ريغ انيديأ يف قحلاو ةقرفلا كلت نحنو « ةدحاو ةقرف الإ ةكلاه اهلك

 . لوهجم الو سراد

 نيرمآلا هللا نعل : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو

 . نيلعافلا يأ هل نيبكارلا ركنملا نع نيهانلاو هل نيكراتلا فورعملاب

 هللا باتك يف امب مهظعي ملف نيماسملا رمأ يلو نم : اضيأ لاقو

 كظعي ل نم : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو . هللا ةنعل هيلعف

 . فيسلاب هفنأ اوبرضاف نيتفدلا نيب ام

 ريكنلا راهظاب مهماظ نم نيملاظلا عنمي نأ عطتسي مل نم ىلعو
 كلذ نم فخي مل اذإ ةنسحلا ظعاوملاو قيفرلا لوقلاب هللا ةبوقع مهفوخي
 . هتبوقع اضيأ

 . ديدحلا ةروس نم ٦٢٧ ةيالا ءزج ( ) ١

_ ١٤ 



 مهنادلوو ث مهمرح يف مهب نيثيغتسملا ةثافتسا سانلا ىلعو

 الإ اوعنتمي مل نإف مهيملاظ نيبو مهنيب اولوحي ىتح مهلاومأ باصتغاو
 ام ليبس ىلع نكي مل ام ماظلا نع مهوعنيي ىتح ، مهولتاق لاتقلاب
 . مهئاهقف ىلا هيف نوعادتي وا مهناطلس ىلا هيف سانلا مكاحتي

 كلذ ىلع هل باجتساف هتدابعو هللا ةعاط ىلا اعد نم : ليقو

 اوباجتسا نيذلا كئلوأ هيلا عمتسا ةمايقلا موي ناك اذإف هل باجتسا نم

 لالضو لطاب ىلا اعد نمو . هللا ةنج ىلا هعم نوريسيو ريسي مث هل
 هيلا عمتجا ةمايقلا موي ناك اذإ . هل باجتسا نم كلذ ىلا هل باجتساف

 . منهج ران ىلا هعم نوريسيو ريسي مث هل اوباجتسا نيذلا كئلوأ

 ةمايقلا موي هموق مدقي ا : نوعرف يف ىلاعت هللا لاق
 همحر ةزمح وبأ لاقو . ''“ دوروملا درولا سئبو رانلا مهدروأف
 درولا" سئبو رانلا مدرواف ةمايقلا موي هموق مدقي : ناورم ف هللا

 ١ دور ومل .

 نأل ةيقت نكت مل اذإ قحلا نم قحلا ىلع نواعتلا : ليقو
 راهظا مزلي ةوقلابو ةوقلا نوكت عاتجالابو عاتجالا عقي نواعتلاب
 رمألا نا الولو اضرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجيو ريكنلا
 هللا ةيصعم نع. يهانلا لاني ناك ال ضرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 ةدايز هللا نم اهب لاني انإ لامعألا نم لفنلا نأل هللا باذع نم ةاجن
 زاجل ةردقلا دنع فورعملاب رمألا نع رذعلا بجو ولو س هباوث نم
 ةحابا بجوي توكسلا ناكل كلذ ناك ولو س ركنملا نع توكسلا
 . كلذ نع ىلاعت هللا ةيصعم

 . دوه ةروس نم ٩٨ ةيأل ا ( ) ١
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 . هريغ نمو ةريسلا نم يذلا ىضقنا

 ؟ ًاعيابم ناك نم الإ حالسلا لمح نم سانلا عني لهو : تلقو

 ناف ةراجتب ارفاسم وأ نيعي رايملا الا حالسلا اولمحي نأ س انلا عنمي معنف

 ىصقتسيو هب رمأ ام دح سبحلا عدوا هب رمأ امل ًافافختسا عنتمي نأ يبأ

 . هب رمأ امب هفافختسال هسبح

 همسا لجر نعو « نيملسملا بتك نم ةميدق ةروثنم نم : ةلأسم

 ىلا عجر . كرتي الو هيلع ركنيو هركي : لاق مساقلا ابأ ىنكيو دمحم

 . عرشلا نأيب باتك

 نايب باتك نم ةالصلا ءازجأ نم ثلاثلا ءزجلا نم : ةلأسم

 كلذ لعف نم ىلع له ليوارسلاو صيمقلا لييذت نع لئسو . عرشلا
 ؟ ش ام

 هنأل رازالا لثم ليوارسلاو صيمقلا سيل : ليق هنا يعم لاق

 هنأ يعمو ى رازالا لييذت نع ىه امنا قي ينلا نع ةياورلا يف دجوي

 صيمقلا بحاصديري نأ الا انلاركح اذكه بيع صيمقلا ريمثت يف ليق

 هتين زوجت ال كلذ نأ انعمف ءاليخلاو رخفلا اهلييذت يف ليوارسلاو
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . كلذ يف هتدارا الو

 كاحلا ركني امو بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا يبأ نع : ةلأسم
 ه ضرألا ىلع لاجرلا نم رزألا ءاخرا نم هفسلا وأ لهجلا لهأ ةأيهل

 يف ءاسنلاب .هبشتلا نيثنأتملا راهظاو ، روهظلا ىلع روعشلا ةلاطاو
 لاهجلا عنمو س لاجرلا ةأيهب هبشتلا ءاسنلا ىلع ركنيو نهسابلو نهتأيه

 لثم نيماسملا قاوسأ يف وهللا ةلآ راهظاو حالسلا لمح نم ءاهفسلاو
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 دالب ىلا بلجي نأ رملا عنصم نم ركسملا بارشلا عنمو ، رهدلاو لبطلا

 ىلع عاتجالاو رمخلا ةمذلا لهأ رهظي نأو مهقاوسأ يف عابيو نيملسملا
 ام ةالصلا لهأ ىلع نوريغي نيملسملا انيأرو هريغ وأ بارشلا نيب بيرلا
 . اهريغو روعشلا نم انركذ

 نأ هل له ركنم دجو لجر نع -ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 نالف يل لاق وأ نالف ينلسرأ : لوقيف كلذ زاج نإ بذكلاب هعفدي

 ملو ، هوحن وأ نالف كءاج وأ اذكو اذك كب لعفأ وأ اذكو اذك كل لوقأ

 اذه هل زوجي هنأ : يعم لاق ؟ ءاج الو هل لاق الو هلسرأ نالف نكي

 . هلوق نم ىنعملا اذهو اذه ىلع ةحيحص هتين تناك اذإ

 هنأ ديعس نب لالب نعو رفعج نبا عماج نمو ةدايز : ةلأسم

 ترض ريغت ملو ترهظ اذاو . اهبحاص الإ رضت مل تيفخ اذا : لاق

 رييغتلا :نم مهيلع بجوو مهمزل ام مهكرتل ةماعلا ترض امنإو . ةماعلا

 . ةئيطخلا هنم ترهظ يذلا ىلع راكنالاو

 اركنم كنم ىأر نم » : لاق هنأ فلم ينلا نع ءاجو : ةلأسم

 فعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف
 هريغو اذه نم ركانملا عيمجل نياعملا ردقي مل اذإ : هريغ لاقو . « راكنالا
 ناك اذاو ى هديب راكنالا هيلع بجو ردقي ناك اذاو راكنالا هنع طقس

 لوبقلا وجريال هنأ ريغ فخي مل هناسلب ركنأ ناك اذاو ديلاب ردقي ال
 ه راكنالا هيلع بجي : ضعب لاقف تفرع ام ىلع فالتخا كلذ يفف

 . هللا ءاش نإ كلذ يف رظناف كلذ هيلع بجي ال : ضعب لاقو

 عمس نمل زوجي لهو : تلق ينايسبلا هلعل نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 كلذ ملعي وهو ههركي امب وأ زوجي ال امم ديحوتلا نم ءيشب ماكتي ادحأ

_ ١٧ _



 ناك الاو هيلع درلاو همالعا هيلع مأ هنع لفاغتي نأ ةيقت ةقت هم يقتي الو

 ؟ هتلزنم

 ايف وأ . هباتك وأ هئامسا وأ هللا يف داحلا دحأ نم ماع نإ : لاق
 هيلعف ةيقت هنم يقتي الو 8 هراكنا ىلع ردقي وهو هب لاقي نأ زوجي ال

 هبلع ركنأ ةيقت هنم ىقتا نإو هناسلب هيلع ركنيو س كلذ هماعي نأ

 ء لبقي هلعلو ةيقت هنم قتي :ي مل اذإ هنع لفافتي نأ هعسي الو هبلقب

 نم لوقلا ىلع ةردقلا عم لوقلاب راكنإلا كرت نإف بجاو راكنإلا نألو
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت نم لثمك ناك ةيقت الو ، فوخ ريغ
 . ديحوتلا يف ءايشألا دشأو هراكنا هيلع بجاو وه يذلا ركنملا

 دق كلذ نأل كلذ لوقأ : لاق هتلزنم نوكي نأ امأو

 اكرشم راكنألا كرات نوكي الف دحلي ايف اكرشم لئاقلا نوكي نأ نكمي
 ناك نإو قحلاب رمألاو راكنألا نم هيلع بجو ام كرتي امنا نكلو

 يف هقرافو هبلقب هيلع ركنأ هعنمت ةيقت وأ هنم لبقيال هنأ هدنع

 . ةريرسلا

 كلذ ناكو عماسلا نع كلذ ملعت نكت مل نإ تيارأ : هل تلق

 ام ملعي ملو هعمس نم ىلع لهف هب رفكي وأ هلئاق هب كرشي امم لوقلا
 هب تلزن دقو لئاقلا ةلزنمب ناك الاو هنيح نم دقتعيو هملعي نا همكح
 دقتعي نأ هئطخ نم كلذ باوض عماسلا ملعي مل امب ملكتي مل ولو هتيلب
 نم يوشب هعمس يذلا مكحي مل اذا كلذ هيلع سيل هب فلكتي الو كلذ
 هيف مكحي مل هنأل ملاس وهو هيلع هلئاق لوتي ملو باوصلا الو ةئطختلا
 اهب اوناد يتلا ءايشألا لهج مهعسي سانلا نأل وه ام ةئطختلا نم يثب

 لثم اولوقي وأ اهوبكري مل ام اهزيسفت لهج مهعسي اهتلمج اورقأو
 ؟ كلذ ىلع هولوت وا اهلئاق
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 ؟ ةجحلا ميقي وأ ركذي مل ام ديحوتلا ريسفت لهج عساو كلذكو
 يتلا هوجولا نم هتفرعمل بلطلاو كلذ ملع هيلعف ةجحلا ةماقإ امأ : لاق

 هعسي مل لعفي مل ناف ديحوتلا ريسفت طبنتسي اهنمو اهيف لوبقلا زوجي
 رظانلا وأ رضاحلا وأ لئاقلا مالك نم وه ام كردي ال ام امأو ، كشلا
 يف هيلع ميش الف هبوصي ملو هدقتعي امو كلذ ام ملعي مل اذاف ، لعافلا وأ

 ناك ولو لذ ملعيو ةجحلا هيلع موقت ىتح ًائطخم لئاقلا ناك ولو مكحلا

 ام يردي الو بيصم لئاقلاو أطخ دقتعي نأ ىسعف هدقتعا هعمس ام

 قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ملع نم ىلع كلذ امنإ هب غلبي

 ال .: لاقو ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ نعو : ةلأسم

 ضارعإلا هيلع بجي لب مهيتأي الو ركنملا لمعي نم دنع دوعقلا زوجي
 . مهيلع ركتيل مهدنع دوعقلا نوكي نأ الإ كلذ اوكرتي نأ ىلا مهنع

 نا ديري هنم هوذخأ ءيش لثم اهنم هل دبال ةجاحل مهاتا ناف : تلق

 . هيلع سأبال لاقف ؟ مهيلا هبلطي

 هاهن دقف يصاعملاب نولمعي مهو مهعم ثدحتيل مهاتأ نا امأو : لاق

 انتايآ يف نوضوخي نيذلا تيأر اذاو > : هلوق يف لجو زع هللا

 : هلوقو . ''“ هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح مهنع ضرعأف
 اهب رقكي هللا تايآ متعمس اذا نا باتكلا يف مكيلع لزن دقو »

 ا" مهعم اودعقت الف اهب زهتسيو

 ركنيل مهاتأ اذا هنا يعم : هنع هللا يضر ديعس نب دمحم لاقو

 هل نكي مل ى هنم اولبقي ملو راكنإلا ىلع ردقي الف مهنم نمآ وهو مهيلع
 . ماعنالا ةروس نم ٦٨ ةيالا ءزج ) ( ١

 . ءاسنلا ةروس“نم ١٤٠ ةيآلا ءزج ( ) ٢

_ ١٩١ 

 



 وأ لام يف مهل هتقرافم يف ةيقت مهنم يقتي نوكي نأ الإ مهعم دوعقلا

 لثم مهيلا هلوصو وا ةيقتلا لجا نم مهعم هدوعق ناكو نيد وأ سفن

 . هنم مهلوبق وجري الو مهيلع راكنإلا ىلع ردقي الو ، كلذ

 ديري وهو هوماظ دق ءيشل ةيقت تناك راكنالا ىلع ردق ولو
 ةيقتلا ىنعم يف جرخي اذه لكف هوماظي نا فاخي وا مهنم هجارختسا

 عمسي وا ركنملا نم ىري ام دبعلا هيف ركنا ةيقت عضوم لكو ، يدنع

 عفدلا كلذ يف ديري دوعقلاو لوصولا رثكا ولو ملاس وهف هلابب رطخيو

 نع وا هب مايقلاو هلوع مزلي نمم دحا نع وا هلام نع وا سفنلا نع
 مهيلع دلوتي نا فاخي ام ىنعم يف نيلسملا ةلمج نع وا نيملسملا نم دحا

 نم ءيش عفد وجريو ‘ هتقرافم وا هتعيطق ببسب نيملاظلا مالظ نم
 امنا ذه لكو ى هلوصوو هتسلاجم وا رهاظلا يف هتلصاوم نم ءيشب ملظلا

 مظعأ كلذ يف هل ىجر اذه ىلع ناك ناف س هلل ةينلا قدص ىلع نوكي

 دنع عفدلا نم وجري امل عاطقنالا نم لضفأ اذه ناك امبر هنأل باوثلا

 ببسب عاطقنالا دنع تلصتلا نم نيماسملا ىلع فاخي الو لوصولا
 . كلذ

 هللا لوسر لاق : لاق هئابآ نع هيبأ نع دمحم نب رفعج : ةلأسم

 ثالث هيف ناك نم الإ ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ال » هت
 ايف لدع رمأي ايف لدع س ىهني امب قيفر س رمأي امم قيفر . لاصخ
 « . ىهني امب ملاع رماي امب ملاع . ىهني

 اهنوركنتست اروما يدعب نورتس كن | » : . هللا لوسر لاقو

 نوكي ىتح اريغ اهل اوعيطتست نل مكناف . رمجلا ىلع ضباقلاك اوربصاف
. « اهريغي يذلا وه هللا



 سيلو اهبلقب ركنت نأ ةأرملا ىلع : هللا دبع وبا لاق : ةلأسم

 . اهناسلب ركنت نأ اهيلع

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا نإ : هللا دبع وبا لاق : ةلأسم

 نكلو ءاسنلا ىلع ناكل اضرف ناك ولو لاح لك ىلع ضرفب سيل ركنملا

 ركنم هنا فرع نم ىلع وأ ي ءارشلا هسفن ىلع عطق نم ىلع هضرف دشا
 . ةيقتلا هل زوجت لاح ئجي نا ىلا هراكنا هيلعف

 كمحر ۔ تلأس هللا همحر يراوجلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 ةدجس الو ةالصلا يف ةعكر ك فرعي الو يلصي هارت لجر نع ۔ هللا

 ضعب لاق دقف تفصو ام ىلعف ؟ هنم كلذ ملعيو اهيف ارقي ام الو
 . ةالصلا نسحي ال هتيار اذا هملعت نا كيلع : ءاهقفلا

 دمحم مالك نم وهو كلام نب تلصلا مامالا باتك نمو : ةلأسم

 اوقتت نا مكيصوأ امو ىرطقس لهأ ىلا هتريس يف هللا مهمحر بوبحم نبا
 ذيبنلا اوبرشت الو ىرطقسب ةحلسالا نمآأكئيش اوعيبت الو هللا

 اضعب مكضعب نمتشي الو آأيلاخ ةأرماو كنم دحاو نثدحتي الو
 بذكلا الو لزملا الو بعللا الو وهللا نم ئش مكسلاجم يف ننوكي الو

 حص وا لالمش نب ديعسو ةريشع نب دمحم ينعا هيلع اتنا انمترفظ نهف

 اهثدحي ةأرماب الخ وأ امارح اذيبن برشي هنا امكباحصا نم هيلع امكعم
 اهتم نوكي وأ ةمهتلا هيف مكبولق ىلا قيسي نمم هنم مرحم تاذ ريغ
 ىذا وا نوملسملاو هللا ههركي امم ءىشب وا ءانغلاب وا بعللا وا وهللاب

 دقف برحلا ضرا يف احالس عاب وأ مهودع ىلاو وأ نيملسملا نم ادحا
 تاقفنلا عطقو مكركسع نم مهجارخاو مهتبحص عطق يف مكل تنذا
 نم الا هنم نوضبقيف ةحلسا نم ءيش مهنم هعم ناك نمو مهنع مادأل او
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 اولبقاو هتبوت اولبقاف هنم نوبحت ام عجارو هبر رفغتساو مهنم بات

 نإ انيلا اوعجرتو هللا مكملسي نا ىلإ هقزرو هتقفن هيلع اودرو هترثع

 . هللا ءاش

 ءاسن وأ لاجر نم ةالصلا لها نم ىرطقس لها نم دارأ نمو
 مهيلع اوقفناو مكتلومح يف مهولمحاف « نيملسملا دالب ىلا مكعم اوجرخي نا

 نم كلانه ناك نمو نيماسملا دالب ىلإ اولصي ىتح هللا ام نم
 راد كلت ناف نيملسملا دالب ىلا مهولمحاف نيماسملا ناوعأو ةارشلا دالوأ

 . مهنيبو اننيب برحلا محالت دعب مهل حلصت ال

 تلأس هيلا بتك نم ىلا يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 نأ ردقت تناو اهريغ وأ قيرط يف ركانم ثدحأ لجر نع هللا كمحر

 رمألا نا نيملسملا لوق نم انظفح يذلاف ؟ لوقلاب هيلع ركنت

 نأ ىلع ردق نه نيملسملا عيمج ىلع بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 هناسلب ركناو هديب ركني نا ردقي مل نمو كلذ هيلع ناك هديب ركني
 ركني نا هيلع ناك هناسلب ركني نأ ردقي مل نمو . كلذ هيلع ناك
 ردقت الف رش كاشغي كناسلب وا كديب تركنا اذا تفخ اذاف هبلقب
 ناك نإو كلذ ىلع تردق اذا ركنت نا كيلع بجاوف هفرص ىلع

 هيقتت ال تنك اذا راكنالا نم دب الف ، هيلع ركنا نمم لبقي ال ثدحلا

 اموق نوظعت مل مهنم ةما تلاق ذاو : هباتك يف هللا لاق دقف

 مكبر ىلا ةرذعم اولاق اديدش اباذع مهبذعم وأ مهكلهم هللا

 نوهني نيذلا انيجغا هب اوركذ ام اوسن اماف . نوقتي مهلعلو
 اوناك امم سيئب باذعب اوماظ نيذلا انذخاوءعوسلا نع

 ''اإ نوقسفي
 . فارعألا ةروس نم ١٦٤ . ١٦٥ ناتيالا ( ) ١
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 ملعا هللاو هب اورمأو هنع اوهنامو هب اوركذ ام اوكرت امل كلذو
 امناف برضلاب الإ ىهتني ال ثدحملا ناك نا تركذ ام اماو . كلذب

 رمأ دق هنا : هللا همحر رثؤملا وبأ انل لاق دقو . ناطلسلل برضلا

 ناطلسلا ىلع لدب ناك : لاق هنا كلذو ركنم يف اوناك موق برضب

 ل ولو لوقنف نحن اماو ‘ كلذ دعب مهلحتسا هنا : انل لاق مث . كلذب

 . هللا ءاش نا كلذ يف سأب هيلع نكي مل كلذ نم مهلحتسي

 فرع دق ناك اذاف لبقي ملف هيلع ركنا دق ثدحملا اذه ناك نا تركذو

 عساوف كلذ دعب ركني مل نمف لبقي ماف ركنا نم هيلع ركنا دقو كلذب
 . هللا ءاش نا هل

 نمف ركنملا ىلع ابدا جرخي برضلا اذه نا ىعم : ديعس وبا لاق
 نأل ناطلسلا ىلا كلذ امنا : لاقف هنايتا ىلع ةبوقعلا قحتسي نمم مهتا
 وأ هدودحو هللا قوقح نم ةبجاو ةبوقعلا نكت مل ام وفعلاو هبوقعلا هل
 . دابعلا نم دحا قح

 اذكه وهو بدألا ةبوقع اوبقاعي نأ ةيعرلل كلذ سيلو : لاق
 كلذل هسفن زرب دق ةيعرلا نم دحا نوكي نأ الا نسح يدنع

 ىتح ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف كلذب هناكم فرعو اهرهظاو
 انعم هبشا هناكم فرعو هيف ناطلسلا وا كلذ ىلع بلاغلا ةلزنمب راص
 . بدألا نم ناطلسلل ام هل ناكو ناطلسلا

 ةبماقاو هيف نورمؤي كلذف هلهأ فرصو هتقو يف ركنملا راكنا امأو
 امب هنع اوعفد اوعنتما ناف هيلع كلذ راكنا ىلع ردق نم لك نم ةجحلا

 برض وأ رفد نم هيلع ردق امب هنيبو مهنيب ليحو عفد نم هيلع ردق

 ناو ى يدنع كلذل ةياغ الو هكرت هيلع يذلا لطابلا كرتي ىتح
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 ةلزنمب ناكو هللا رما ىلا عيفي ىتح لتوقو ابرح ناك كلذ ىلع براح

 . ىغابلا

 عفري أ ، ةبير ىلع هوأر ما سانأ هيلع دهش لجر نعو : ةلأسم

 . عفري مل وأ هيلع عفر هآر نم ىلع سأب ىرن الف ؟ هيلع كلذ

 ناسنال اجر اذا : ركنملا راكنا يف دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 سيآ ناو هنع ىهني نأ هيلعآبجاو ناك س هنكمأو هنم ركنملا لهأ لوبق
 عم يهنلا نأل ةدحاو ةرم ىهن دق ناك اذا ىهني نأ هيلع نكي مل

 . اضرف نوكي نظلا بلغأو ءاجرلا عمو ًالفن نوكي كلذ دعب سايالا
 نأ هيلع بلغي هنظو كلذ عم وجري وهو هسفن ىلع انمآ ناك امو
 ىهنيو فورعملاب رمأيو هللا ىلا وعديو لوقي نأ هيلعف قحلا هنم لبقي
 هللا ىلإ اعد نمم الوق نسحا نمو إ : ىلاعت هللا لاق . ركنملا نع

 نم ساب ال يعمو . ٢'' نيملسملا نم يننا لاقو احلاص لمعو
 راكنالا نوكي ايف ةدحاو ةرم لوبقلا نم هيلع ضرفلاف س لوبقلا
 اموق مذ دق ىلاعتو كرابت هللا سيلأ : لئاق لاق ناف : لاق . لوقلاب

 لج لاقف مهيلع اوركنأ اموق حدمو تبسلا لها ىلع راكنالا اوكرت
 وأ مهكلهم هللا اموق نوظعت مل مهنم ةمأ تلاق ذاو » : هؤانن

 مهلعلو مكبر ىلا ةرذعم اولاق اديدش اباذع مهبنعم

 ىلع ليلدلاو ءاجرلا عم يهنلا اوكرت كئلوأ : هل ليق . ""ه نوقتي
 مكبر ىلا ةرذعم اولاق » نأ مهنع ربخأ ايف : ىلاعت هللا لوق كلذ

 « نوقتي مهلعلو

 . تلصف ةروس نم ٢٢ ةيالا ( ) ١

 . فارعألا ةروس نم ١٦٤ ةيآلا ( ) ٢
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 نيدعاقلا بنعو يهانلا يحلا بنع دق سيلأ : لاق

 انذخأو ل ىلاعت هلوقل لوبقلا نم اوعنتما نيذلا بذع لب : هل ليق
 : لاق ناف . ''"“ نوقسفي اوناك اب سيئب باذعب اوماظ نيذلا

 مركنم يف نوضوخي مهو هفسلاو ركنملا لهأ سلاجي نأ نمؤملل زوجيأ
 ليق ؟كلذ زوجي ال امل : لاق ناف . كلذ زوجي ال : هل ليق ؟ مهلطابو
 امل : لاق ناف . كلذ اوكرتي نأ ىلا مهنع ضارعالا هيلع بجي لب : هل

 مهضوخو مهركنم لاح يف هفسلا لهأو نيملاظلا ةسلاجم نع ملسملا متيه
 ؟ مهلطابو

 مهتسلاجم نع نلع ادمع هيبن ىهن دق لجو زع هللا نا : هل ليق
 انتايآ يف نوضوخي نيذلا تيأر اذإو % : لجو زع هلوقب

 كنيسني امإو هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح مهنع ضرعأف
 امو . ا" نيملاظلا موقلا عم ىركذلا دعب دعقت الف ناطيشلا

 مهل ةظعوملاب مهيلع راكنالا دعب ءيش نم مهباسح نم نوقتي نيذلا ىلع
 مهلعل ىركذ نكلو ج : لجو زع هلوق كلذ ىلع لديو
 . "4 نوقتي

 مهعم اودعقت الف « : رخآ عضوم يف همسا كرابت لاقو

 . '"'ي مهلثم ذا مكنا هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح

 اورم اذاو روزلا نودهشيال نيذلاو » : هركذ لج لاقو

 مهنع نوضرعي مهنأ ملعأ هللاو اومعز ام . ٠' هه امارك اورم وغللاب

 . مهيلع نوركنيو
 فارعالا ةروس نم ٥ ةيآلا ءزج ( ) ١
 . ماعنألا ة ةروس نم ٦٨ ةيالا ( ) ٦٢

 . ماعنالا ةروس نم ٦٩ ةيالا عزج ( ) ٢

 ءاسنلا ةروس نم ١٤٠ ةيالا ءزج ( ) ٤
 . ناقرفلا ةروس نم ٧٦ هي الا ( ) ٥
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 اورم اذاو روزلا نودهشي ال نيذلاو » : هلوق ىنعمو
 مهنع نوضرعي مهنأ ملعا هللاو اومعز . ه امارك اورم وفللاب
 هلها نودهشي ال ( روزلا هنودهشي ال ) هلوق ىنعمو مهيلع نوركنيو

 ناف مهنع اوضرعأ اوزاج اذاو س مهنم كلذ لاح يف مهنوسلاجي الو
 . ملعا هللاو فيوختلاو مهل ظعولاب مهنع اوضرعأ مهنكمأ
 رضحي له بهاذملا دحأ نم ةعدب مهركنم ناك ناف لئاق لاق ناف

 وا هنم نولبقي مهنا ءاجرلا عم مهترظانمل رضح نإف هل ليق ؟ مهسلاجم

 . زئاجف مهرصحي نم ضعب وا مهنم دحا هنم لبقي

 كلذ نم لزعم يف نوكي : هل ليق ؟ دجسم ىف اوناك ناف : لاق

 . هيلع مه امل ةيهاركلا كلذ عم رهظيو 4 ةالصلا رظتني ناك اذإ دجسملا

 : هل ليق ؟ ةعامجلا ىلع دحاولا ركني نأ زوجي ال ماف : لاق ناف

 نمألاو هيلع بلاغلا عمطلا دنع الا ةعامجلا ىلع ركني نأ ذيلع سيل

 . مهيلع .ارداق نوكي نأ الإ هنم نولبقي مهاو 3 هسفن ىلع

 بجوي مل لجو زع هللا نإ هل ليق ؟ كلذ زوجي ال مل : لاق نإف

 : نينثالا نم رثكأ لتاقي نأ دحاولا ىلع
 لوتقملا » : لاق هنا قي ينلا نع يور دق سيلا : لاق نإف

 قح ةماك لامعألا لضفأ » مالسلا هيلع لاقو . « . ديهش هلام نود

 كلذ لاق دق : هل ليق ؟ « رئاج ناطلس بنع اهبحاص اهيلع لتقي
 نأ .وجري نم هلام ىلع لتاق اذأ ناسنالا نا كلذ يف ىنعملاو وقلي ينلا

 هنأل ، ديهش وهف هيلع يدعتملا هلتقف هيلع هيدعت نم هعنميو هب رفظي
 مهنم غلبيال هنأ هملع عم مهلتاقي نا هلف حالسلاب لجر ةئام .هءاج اذإ
 هتمالس نود هلتق ىلا يدؤي امنا مهل هلاتق ناك ناو ، عنملا نم هدارم
 . هكلهتلا ىلا هديب ىقلاو هسفنل لتاق اذهف
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 نإ وهف هيلع لتقف رئاج ناطلس دنع قحلاب ماكتي يذلا اماو

 بيوصت نم ةرخالاو ايندلا يف ةاجنلا اهب وجري وهو قحلا ةملكب ملكتي

 لبقي نأ وجري وهو هلعفي ركنم نع ناطلسلا يهنو نيملسملا نيد

 اذهف اهيلع لتقيو هعم يهنلا عضوم نسحيو كلذ نع ىهنيو هنم
 . هوحنو

 هب هفرعي يزب نيماسملا نم دحأ ىيزتي نأ زوجي لهف : لاق ناف
 ؟ ةمذلا لهاو مهلامعو ةربابجلاك مهريغ نم هب نونيبيو قاسفلا

 هب ىيزتي الو ى مهيز نمآئيش سبلي نأ نمؤملل يغبني ال هل ليق

 لعفي ال نأ سابللاا نم روتسملا ىلع بجيو 0 هاري نم همهتي ال يكل
 ةرعولا عضاوملا يف نيكوهتملا ةسلاجم هل زوجي ال اك 0 هلجا نم مهتي العف

 هلعفب سانلا مثؤي الو مهيز يف ةمذلا لهأب هبشتي نأ نمؤملل زوجي ال امك
 . ملعا هللاو مهنم هنأب ايهتم ريصي هنأل هسفنب

 لوقلا بوبحم نب دمحم نب ريشب نع ةبراحملا ةريس نمو : ةلأسم

 ركنملاف ى نيبرض ىلع ماع هنا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف
 لفن ايف لفنو ، هلعف ضرف ايف ضرف فورعملاب رمألاو هراكنا بجاو
 اهتججب مهرذع عطقيو اهب اهنود عقي هللا مظعأ ىتلا لوقعلا ةلالدب هلعف

 اهناهرب يف لوسرلا ةنسو اهنايبت يف ميكحلا هللا تايآ ةداهشب اضياو

 . اهناميا يف ةمألا عامجاو

 نم اهيف نسح امب ىلاعتو كرابت هللا نا بجو امل هنا لوقعلا نهن
 نم اهيف حبق امع ىهنيو ، هديجمت تافصو هديحوت ءامسأب هتفرعم

 يعسلاو هدابع ملظو همعن نارفكو هلسر بيذكتو همتشو هب لهجلا
 كلذ نم نسح ام لعف اهب لوقعلا لماك ىلع بجو ث هضرا يف داسفلاب

 . اهب هحبق انركذ ام كرتو اهيف
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 بجوي مل ولو امزال اضرف هب رمألا بجو كلذك كلذ ناك امو

 بوجو ىلع ليلدلا لد املو س مهل آاحابم ناكل مهلوقع ةجح يف كلذ
 . مهل هنع زجعلا مدع دنع مهيف كلذ ةحابا نع هللا ىلاعتو مهنم كلذ

 يف يهنلاو رمالا بوجو كلذ يف حصف مهنم هيلا ليبسلا دوجوو

 ابجاو نوكي نا نم ركنملا كرتو فورعملا لعف اهيف بجو امل مهلوقع

 . ايهتحابا بجوي امهنع يهنلاو رمألا لاوز ناك اذإ
 هلوسر ةنسو هل ١ ب اتك نم هضرفو كل د موزل ىلع ليل دلا ام اف

 ناسل ىلع ليئارسا ينب نم اورفك نيذلا نعل : لوقي هللا نإف

 اوناك نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ ميرم نب ىسيعو دواد

 . ''' نولعفي اوناك ام سئبل هولعف ركنم نع نوهانتي ال
 نع نوهني نيذلا انيبغأ هب اوركذ ام اوسن اماف : ًاضيا لاقو

 ناك امب سيئب باذعب اوماظ نيذلا انذخأو ءوسلا
 . ) ٢ 4 ن 7 ر

 هناو ركنملا نع يهنلا كرتب ةنعللا بوجوب ىلوألا ةيآلاب لدف
 ىهنلاب هللا باذع نم ةاجنلا بوجو ةيناثلا ةيآلا يفو 2 ةيصعمو ءادتعا

 لامعألا نم لفنلا نآل هب ةاجنلا اوقحتسا امل اضرف نكي مل ولو ، هنع

 . هباوث نم هدايزلا هللا نم اهب لاني اغا

 نورمأيو ريخلا ىلا نوعدي ةمأ مكنم نكتلو إ : لاقو

 "هك نوحلفملا مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 . ةدئاملا ةروس نم ٧٨ . ٧٩ ناتيالا ( ) ١

 . فارعألا ةروس نم ١٦٥ ةيآلا ( ) ٢

 . نارمع لآ ةروس نم ٤ ةيألا ( ) ٢
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 لها نم إ : لاقو . هلعفب نيحلفم مهايو هب اصن هب مهرمأف

 . نودجسي مهو ليللا ءانآ هللا تايآ نولتي ةمئاق ةمأ باتكلا

 نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي

 . "ا! نيحلاصلا نم كئلوآو تاريخلا يف نوعراسيو ركنملا

 نع رابحألاو نوينابرلا مهاهني الول » : اضيأ لاقو
 . '"'ي نوعنصي اوناك ام سئبل تحسلا مهلكأو مثالا مهلوق

 نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك إ : لاقو
 . '"ه“ ركنملا نع نوهنتو فورعملاب

 ناك امو هب ةمأ ريخ اوناك ذإ تاعاطلا لضفأ كلذ نا ىلع لدف

 . هدابع ىلع هضرف بجاوف هتاعاط نم لضفألا نم

 اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو + : ًاضي ا لاقو

 ىتح يغبت يتلا اولتاقف » : لاقو . '"ه ناودعلاو ممالا ىلع

 لكف ، هب رومأملل امزال هنم اذه ناكو . ٠ هللا رمأ ىلا ءعىفت

 . نيبملا باتكلا نم انركذ امب ضرفلا ىلع ليلد اذه

 يم هنأ ىلع ةعمتجم ةمألا نأ نيمألا لوسرلا ةنس نم كلذ يف ام امأو

 كلذ ىلع هباحصأو وه براحو هب كرشلا نع ىهنو هللاب ناميإلاب رمأ
 رمألاو داسفلا نع هيهنو حالصلاب ةلمجلا يف هرمأ نم هيلع هل نيدارلا

 الإ ارهاظ اركنم اهيف اوعدي ال نأو مالسإلا رود يف كلذب سانلل

 . نارمع لآ ةروس نم ٦١٢. ١٤ ناتيآلا ( ) ١

 . ةدئاملا ةروس نم ٦٢ ةيآلا ( ) ٢

 . نارمع لآ ةروس نم ١١٠ ةيالا ءزج ( ) ٢

 . ةدئاملا ةروس نم ٢ ةيآلا ءزج ( ) ٤

 . تارجحلا ةروس نم ٩ ةيالا ءزج ( ) ٥
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 . هنع اهلوبق ىلعو اهيلع عقجملا تاياورلا نم كلذ يف ام عم هوركنأ

 وأ ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نورمأتل » لم لاق هنأ اهنمو

 . « مه باجتسي .الف مكرايخأ وعدت مث مكرارش مكيلع هللا نطلسيل
 دعب ربلا لامعأ نم هيلإ اوبدنو هب اورمأ ام لضفأ نأ مهربخأ هنإو

 هللاب ةفرعملا دعب ربلا لامعأ عيمج: نأو ، داهجلا لضفأ هنإو مهناميإ

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عم هب ءاج ام ًاقح هنأو هلوسربو
 ديدشلا باذعلاب هللا مهمعي نأ هكرت يف مهفوخو ى يجل رحب يف ةلفتك
 . ءاهفسلا يديأ ىلع ذخألا هتنس نم نأ ءاماعلا تعمتجاف . هدنع نم

 كلذ نم عنمي نأ كرت نم نأو . ءادتعالاو ملظلا نم نيدتعملا عنمو

 وهف ، هدابعل ماظلاو ناودعلاب هللا ىصع ىتح هيلا ليبسلا دجي وهو
 . همتإو هناودع يف يدتعملاو هملظ يف ملاظلا كيرش

 هل ةبطخ يف لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ يورو
 ريغ ىلع اهنولوؤتو ةيآلا هذه نوأرقت مكنإ سانلا اهي أ اي : اهبطخ

 لض نم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهيأ ايل اهليوأت
 . اااه تيدتها اذإ

 يصاعملاب اولمع موق نم ام » : لوقي قي هللا لوسر تعمس يناو

 هللا مهمعي نأ كشوي الإ ، لعفي ملف مهيلع ركني نأ ردقي نم مهعمو

 . اهيف دكؤي قي هنع ةريثك تاياور كلذ يفو « هدنع نم باقعب
 اهل نيركنملا لاوحأو تاركنملا فالخ ةلقل راكنالا فلتخي دق هنا م
 رافكلل لتقلاو لاتقلاف تاركنملا هيف فلتخي ام امأف س مهل ةناكم الو

 لهأ كلذكو مهيف مالسإلا مكح ىلع اولزني نأ ىلا مهيلع برحلا بصنو
 . مهيغب كرت ىلا يغبلا

 . ةدئاملا ةروس نم ١٠٥ ةيالا ءزج ( ) ١



 نم ى مهيلع مهؤارمأو ةمئألا هاري ام ىلعف ثادحألا لهأ امأو

 اهتحص غلبمو اهمظع يف ثادحألا ردق ىلع مثريزعتو مهدييقتو مهسبح

 ىلع اهتماقا زواجتي الف دودحلا امأو . اهدكأت يق اهب ةمهتلا رادقمو

 بجو نم سبحي نأ وهف ى اهب سانلا بلاطتي يتلا قوقحلا امأو .
 نأ زوجي ام امأ س اهيف رذع مه بجي وأ اهنم اوجرخي نأ ىلا مهنم 7

 ةباتتسالاو اهيف مهل ظعولاو اهنع مهل رجزلاف مهيصاعم نم ًاريغص نوكي
 اوعجري نأ ىلا اوبقوع ابهنم ةبوتلا اوعنمو اهيلع اورصأ ناف 2 اهنم مهل
 نم ركتملل ةيهاركلا كلذ لقأف ناكمالا تقو يف راكنالا امأو اهنع

 . هيلع كلذ بجي نمم هل ةدارالاب فورعملا كلذكو هلهأ

 ةبطاخملا ماقم اماق هل ةدارالا هذهو ةيهاركلا هذه ترهظ اذاف

 هذه عم عقت يذلا مالعالا نم رثكأ باطخلا يف سيل هنأل ى كلذل
 بجت هنإف ، هنم لبق كلذب بطاخ اذإ هنأ هعم نوكي نأ ىلا روهظلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا ةلمجف اذه دعبو 0 ةبطاخلا هيلع
 . اهنم ماسقأ

 فورعملاب رمألا ةلمجلو يضاقلا هفلا يذلا باتكلا نمو ۔ ةخسن يفو

 ةقاطلا رادقم ةفاكلا ىلع بجي ام اهنم قرتفت ماسقأ ركنملا نع يهنلاو

 نود ةماعلل سيلو ةماعلا نود مهئارمأو لدعلا ةمأ ىلع بجي ام اهنمو
 . هللا باقعل فيوختلاو ةظعوملاب الا ةمئألا

 هب مهرمأت مل مأ ةمئالا هب مهترمأ ام كلذ نم ةفاكلا ىلع ام امأو
 مهنادلو مهمرحو مهسفنأ يف مهل نيملاظلا نم نيثيغتسملا ةثاغا هناف

 . مهيملاظ نيبو مهنيب اولوحي ىتح مهلبس ةفاخإو مهلاومأ باصتغاو
 اوعادتي نأو مهناطلس ىلا سانلا نم ةمكاحملا ليبس ىلع نكي 7 اه كلذب
 . مهنم يواعدلاب مهئاهقف ىلا هيف اوعادتي وأ ۔ ةخسن ۔ يف
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 راكنالا نم مهل داهجلا نودب مهماظ ىلع مهل اوليحتسي مل ناف
 لدع ةمأ مهيف تناك وأ ۔ ةخسن ۔ يفو لودع لدع ةمأ مهيف ناكو مهيلع

 ةمئألا يليو 0 مهرمأل كلذ يف اوضي ىتح كلذ اوعفر مهئارمأ نم ذخأ وأ

 لدعلا ۔ ةخسن ۔ يفو ، لدعلا يف هنوقحتسي امب س مهباقع مهؤارمأو

 . مهعم

 نع مهل اوعنتمي ملو مهترضحجب ءارمألاو ةمئألا نم دحأ نكي مل ناو
 اونمأي ملو مهايإ ممرحب اوعنتما ناو ، مهل كلذ ناك مهداهجب الا مهماظ

 ىلغ ممدواعم اونمأي نأ ىلا مهنم قاثيتسإلا مهيف ناك . كلذل مهتدواعم

 اذهف مهؤارمأو لدعلا ةمئأ ل نمؤا امنإ كلذ نأل س مهل باقعلا ليبس

 . ةالصلا لهأ ةفاك مزلي هانفصو يذلا راكنالا نم برضلا

 يعمج مهنأل س مهنم ملاظلا رئاجلا ناطلسلاب مهيلع هناعتسالا زئاجو

 مل هريغب كلذ عنم ىلا ليبسلا دجوي مل ام مهل هب ماعلا رمألا يف نولخاد
 ه هنم رثكأ وأ هيلع هب ناعتسي ام لثمب كلذ يف ملظلا هنم ًاقرافتم نكي

 هجرخي مل هنأل هب ناطلسلا نم دحأ رمأي مل نإو بجاو راكنالا اذهو
 . ةنسلا نم نايب الو ةجح ميكحلا باتكلا تايآب مهل هب رمألا مومع نم

 . اذه يف هلعلف مهلوقع ججح يف هانركذ امل ابجاو ناكو

 ىلع انإو هب مايقلاب نوصوصخم مهف مهؤارمأو لدعلا ةمئأ امأو
 هنوبلاطتيو هيف سانلا مكاحتي ام وحن وهف ةظعوملاب هراكنا ةيعرلا

 مهضعب مزلي امم اوجرخي ىتح ، ضعب ىلع مهضعب نم هل مهنيب يواعدلاب
 قيثولا سبحلاو بيدأتلاب ضعبل

 ًاصاخ هب اوديقت ديقت ايف مهسفنأل نيملاظ هلعفب سانلا نوكي ام ًاضيأو

 مهيلع مهبر ضرف نم كلذ وحنو مهمايصو مهتاولصل مهتعاضإك مهل
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 بيرلا عضاوم يف اهب اهلهأل ةمهتلاو ممرجز اهنع ىتلا همراحم بوكرو

 هيلع مهل باقعلاب مهيلع هراكنا مهئارمأو ةم ةمئألا ىلع ام هوحنو اذهف ث اهنم

 الا هنم ةبوتلا ىلا مهل مماعداو هنع مهل رجز ۔ ةخسن ۔ يفو رجزأ وه امب
 مهباقعو ةدايزلاب مهريغ هنع رجدزيل ۔ ةخسن ۔ يفو 7 رجزنيل

 هللا مكحب مهنم دح هيلع ناك نمم مهيلع هللا دودح ةماقإ ًاضيأو

 هب يذلا رارقالا نم جرخي ل ام هعقاو ام همرحب لهجلا هنم هيربي ال

 رارقالا لهأل نأل . اهنم هللا لزنأ امب رفكلاو اهل راكنإلل ماكحألا تبثت

 مهيلعو مهؤارمأو لدعلا ةمئأ الا اهب موقي الو هيف دودحلا و هب قوقحلا

 دنع ضيهلاو ةيصعملا نع ةنرلاو ةحئانلا حون وحن تاركنملا رئاس راكنإ

 ةمذلا لهأ ذخأو ء قب هللا لوسر نع كلذ نع يهنلاب ةمعنلا
 ةنسلا هب ترجو نوماسملا اهنابأ يتلا ةئيهلاو يزلا نم هب نويزتي ام

 . مهيف
 ءاليخلا نم لهجلاو هفسلا لهأ تائيهلو مهيز نع يمهنلا كلذكو

 مهروهظ ىلع قرف الب روعشلاو مهمادقأ ىلع رازالا ءاخرإو مهيشم يف

 هبشتو مهال صقو مهمبراوش ث ةلاطإو 4 مههوجوو مهتيفقأ يف زرطلاو

 وه امو « مهبزو مهسابلو مهتائيه يف ءاسنلاب لاجرلاو لاجرلاب ءاسنلا

 مهقاوسأ يف ةذبنألا عيبو ءاسنلا نايتإ لثم مهنيب ايف نيملسملا عم حيبق
 مهعلس يف شغلاو مهندم يف حالسلل ءاهفسلا لمح اضيأو ، مهقرط ىلعو
 لوسر نع ءاج امو ى اهب فيفطتلاو مهنيزاومو مهليياكمو مماعانصو

 يف مهنيب ررضلا هيف امو بوصغملا عيبو مهعويب يف يمهنلا نم 2 هللا

 ۔ ةخسن ۔ يفو مهلخن نعو مهضرأ ۔ ةخسن ۔ مهيضار أ دودحو مهتيدوأ

 . مهنيب ررضلا هيف ام لكو ، مهباودو مهلزانمو مهرجشو مهليخنو
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 كلذكو ى «رارض الو مالسإلا يف ررض ال » : قي ينلا لاقو
 حئافأ لثم ىذألا هنم دلوتي امو مهلاعفأو مهلاوقأب اضعب مهضعبل ىذألا

 نيملسملا قرط يف اهعارشإو فينكلا ةحئار لثم ۔ ةخسن ۔ يفو فينكلا

 . اهيف كلسملا ثيعوتو اهوج ةيطغتو

 نيملسملا ضرأ ىلا ريزانخلاو رولا نم بلجي ام كلذكو
 لهأ ضرأ ىلا مهضرأ نم تاملسملاو عاركلاو حالسلا نم لمحي امو

 ةماع نيماسمال احالص ءارمألاو ةمئالا هاري ام لكو س نيكرشملا نم مهبرح

 . مهنم اهيلإ ةجاحلا دنع مهضرأ نم اهلمحو ةمعطألل راكتحالا عنم نم

 ٠ مهبرح لهأ ةكوش رسكو مهتلود زيزعت نم نيماسمال دوعي امو
 . مهل عسو ۔ ةخسن ۔ مهنم عوسوش

 سئانكلا نم ثدح ام راكناو مهتعيرش يف عدبلا ءافطا مهيلعو

 اهلهأ باقعو تاركنملا نم كلذ وحنو مهضرأ يف نارينلا تويبو عيبلاو

 عم نيملسملا ماوع ىلعو ، اهنم ةبوتلا ىلا مهتوعدب اهنع هب نورجدزي امب

 . ةنسحلا ةظعوملاب كلذ نم مهل رهظ ام راكنا مهئارماو مهتمئأ مدع

 وحن كلذ نم مهل اماظو نيماسمال ىذأ تاركنملا نم ناك ام امأف

 ىهلتي ام وحنو ليبسلا ءاوس نع لالضلا ىلا بهذملا لهأ هيلا وعدي ام

 ريمازملا برضو ناديعلاو ريبانطلا توصو ءانغلا نم هب يهتلي ۔ ةخسن ۔

 اهيف ثدحي امم ةخسن ۔ ام اضيأو . مهقاوسأو مهدجاسمو مهقرط يف
 . مهلى ذأ وه امم مهيلع

 اهيفروجفلاو مهلزانم يف هيلع بارشلا لهأ عاتجا كلذكو
 ابب كلذ نع اورجدزي مل ام راكناو مهنم ملظ كلذ نأل . اضعب مهضعبب
 الا كلذ نع اوعنتمي مل ناف ، ةظعوملا نم هانفصو ۔ ةخسن ۔ هانركذ
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 لصتي ام اماو ، مهل باقعلا هجو ىلع مهسبح مهل زاج هنع مهسبحب
 مهل ظعولابف نيماسمال ىذألاب تاركنملا نم لصتي مل ام اماو ةخسن ۔
 مهيلا كلذ عفد ءارمألاو ةمئالا ترضح اذاف ث مهتمئأ مدع مهيلع هراكنا

 رسكو مهل باقعلاو مهيلع موجملا نم هارت ابب كلذ راكنا مهل ناكو

 لاح نع اهلاطبإو ۔ ةخسن ۔ يقو اهنم هب نومهتلي امع اهلاطباو مهيهالم
 . هانفصو يذلا ىذألا نكي مل ناو 3 اهنمو نوهتلي ام

 مهتمئأ مدع عم مهل ىذألا عم يهالملا هذه رسك اضيأ ةيعرللو

 يتلا يهالملا عيب تاركنملا نمو س مهبارش نم مارحلا بص كلذكو

 ٠ هب ىهلتي ام لاح نع اهلاطبا بجيو اهب نيغلابلا يهلتل الا حلصت ال

 . مهيديأ نم-رمخلا بص كلذكو ةالصلا لهأ لافطأ عم تدجو نإو
 نيب نيملسملا هب اوذآ ام الإ س مهنم كلذل ضرعي الف ةمذلا لهأ امأو

 نم دحأ برض اهئارمأ يأر ريغب اهراكنا يف ةيعرلل سيلو ث مهينارهظ
 لكو هب الا ، هانفصو يذلا تاركنملا نع عنتمي مل ام الا تاركنملا لهأ

 . مهف برح وهف نيركنملا لاتقب هيلع هراكنا بجي امب عنتمم
 ةيعرلل سيلو ۔ هللا همحر ۔ دمحم يبا خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 عنتمم لكو ، تاركنملا لهأ نم دحأ برض اهئارمأ يأر ريغب اهراكنا يف
 . مه برح وهف نيركنملا لاتقبو هراكنا هيلع بجي امم

 ةحاسكلا حرط نع سانلا عنمي نأ ناطلسلل يغبنيو : ةلأسم

 . قيرطلا يف مهتعتمأ اولعجي نا سانلا عنيو قيرطلا يف

 نوبرضي له ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا نع لئسو : ةلأسم
 اوعجرو اوهتنا نيف س كلذ ىلع نوسبحي : لاق ؟ اوهتني ىتح طايسلاب

 نأ الا كلذل ةياغال وأ اوهتني ىتح مهسبح ليطأ الو لاجرلا ىلا
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 نوبرضيف : تلق ث ةدواعملا نع اوهتني ىتح اوبرض اوداع نإف © اوهتني
 ةبوقعلا نع هب يهتني ابرض برضي : لاق ؟ رثؤم ريغ وأ ارثؤم ابرض
 هلثم نم تومي ىتح ابرض برضف هتني مل ناف تلق س ريزعتلا هجو ىلع
 كلذ هبرض نم مزلي له برضلكلذب تاهف هلثم اهنم تومي ۔ ةخسن ۔
 تامث برضلا نم قحتسي امل برض اذا هنا يعم : لاق ؟ وش برضلا

 ۔ ةخسن ۔ س هللا لام تيب يف هتيدف مكاحلا نم ريزعتلا ىنعم ىلع هنم
 . مكاحلا نم اطخلا هبشي هنا ليق اهف

 زوجي له ريزعتلا اهيف رحلا مزلي ةلزنمب دبعلا لزن اذاف : تلق
 نود ام نوبرضي ديبعلا : ليقو . يدنع اذكه : لاق ؟ هريزعت

 كلذ ىأرو طوسلاب دبعلا برض ناو { مهرابدأ ىلع يصعلاب دودحلا
 شرفي نأ كلذ نع هزني وه امنا رحلا نأل يدنع كلذ دعبي مل مكاحلا

 . هربد ىلع ىصعلاب

 هللا : لاق ؟ هربد ىلع رحلا برضو مكاحلا كلذ لعف ناف : تلق

 كلذل دمعتي ل ناو ح هلام ف دمعت اذا ناضلا مزلي نا يبجعيو > ملعا

 . هللا لام تيب يف نوكي نأ ينبجعأ

 كاجلا مزلأ اذا ريزعتلا ماكحا نم همزليام هنع لزنيف : تلق
 هيلع نوكي نا كلذ نامض هل تبت اذإ ينبجعي : لاق ؟ كلذ نامض

 ناكو هيلع مدقتملا ثدحلا عم ريزعتلا يف هيلع نمأ اذا ةلاحب ريزعتلا
 . هلك كلذ لمتحي

 كاحلا هبقاعف ةبوقعلا نم ءيش دحأ ىلع بجو اذا كلذكو : تلق

 ةبوقعل هيلع بجو ام مكح بقاعملا نع لوزي أ ًادمع وا اطخ اهريغب
 نم ئيش هليزي ال قحلا نم تبثي ام :: لاق ؟ ال مأ اهريغب هل مكاحلا

. اطخ وأ دمعب لطابلا



 ثدحأ دق الجر اورضحي نأ مكاحلا مهلسرا ةعامج : تلق : ةلأسم

 ؟ مكاحلا ىلا مهعم لوصولا نع عنتماف ًاثدح

 ناف ء مكاحلا ىلا لوصولا نع عنتما نا ذخؤي نأ ينبجعي : لاق

 مهل لعج نكي مل ناو ى هعانتما ىلع هوبرض بدألا مهل لعج نمم اوناك
 مهنكمي مل ناو ى هوبلغي ىتح هريغب هيلع اونواعت مهنم ادحأ الو ي كلذ

 مهعبتي ىتح هوبرض مهل نذا نالف ص مامإلا هبرضو هبدا يف اورواش كلذ
 نا ىلا : ليقو . كلذ هيلع تبث اذا هنم نوقتوتسي مهنا الا كلذ ىلع
 هيلع قيضيالأ وجراف ى هيلا كلذف هآر دق صوصخم يف كلذ مكاحلا ىري
 . مصخلا قح نالطب كلذ يف فخي مل اذا كلذ

 لهف نيصاعتف سبحلا نلهاتسا اذا ءاسنلا نع لئسو : ةلأسم

 دق : لاق ؟ نعطي ىتح نهوبرضيو نهوسيي نأ هناوعأو مكاحلل زوجي
 ريغ نم نكما امم كلذ ىلع نربج نعنتما كلذ نهيلع دجو اذإ ليق
 لاتحا كلذ الا نكمي مل ناك نإف نهنادبأل سم ۔ ةخسن ۔ نهل سم

 نم كلذ سم نع هديزتسي ام هدي ىلع لعجي نأ كلذل لعافلا
 نك برضلاب الا س نهيلا غلبي ملو كلذ نع نعنتما ناو 2 نهندب
 . لاجرلا نم نهريغك

 يداولا يف نيلاسغلا عم لسغت تناك اذإ ةأرما نع لئسو : ةلأسم

 ىتح تسبح هتنت مل نإف اهيلع جتحي لاق ى رتس ريغ يف ىرعتتو

 نم وه : لاق ؟ ركانملا نم وها قاعزلا نع لئسو : ةلأسم

 . ةيلهاجلا قالخأ اياقب نم وهو ركانملا
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 نإ : لاق ؟ ال مأ كلذ زوجي برح يف قاعزلا ناك ناف : تلق

 ودعلل ةبيهو ةيوقت كلذب دارأ اذاف { قعزت نأ امم علا بحا ناك ربك
 هسقلي له ًاقعاز ناسنالا عمس اذإف : هل ليق ، كلذ هعسي نأ توجر

 نأ ردقي ال نمم هنا لمتحا اذا : لاق ؟ كلذ همزلي وأ هيلع ركنيو

 كلذ مزلي سيلف { قحلا هوجو نم ركنم هيلع سيل نم وأ هيلع ركني

 . كلذىلع ردق نإ ةليسولا ىنعم ىلع الا بجاولا قيرط نم
 . ينغي ادحا عدي نا يلاولل سيل ليقو : ةلأسم
 نهيلع ركني له قيرطلا ىلع ءاسنلا عاتجاف : تلق : ةلأسم

 كلذ ليق دق هنأ ىعم : لاق ؟ راهن وأ ليل يف كلذ ناك اهيف دوعقلا
 ` .. ةيصعم يف ةبارتسا وأ ةيصعم يف كلذ ناك اذإ

 له ثيدحلاو سمارملا يف ءاسنلاو لاجرلا كلذكو : هل تلق
 كلذ ليق دق هنا يعم : لاق ؟ راهن وأ ليل يف كلذ ناك مهيلع ركني

 ليق دق ام ، ةيصعم يف ةبارتساو ةيصعم ىلع ىضم ام ليبس ىلع
 كلذ ناك اذا رتس يف نكولو نهدحو ءاسنلا عاتجا يف اضيا ةيهاركلاب
 . ةيصعم يف ةبارتسا وأ ةيصعم يف

 اركنم عمسن انإ اه هدنع ةعامج هل لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 ه ائيش عمسا ينا اه سيل : وه لاقف كب الا يضغ ال اناف هيلا انعم م
 هنا يعم :لاق ؟ كلذ نم هل رذع الو مهعم يضي نأ هيلع نوكي له

 كلذ هيلع نكي مل مهلوقب ةجحلا هيلع مقت ملو مهماعك ملعي مل اذإ

 ةجح اوناك اذا مهنأ يعم : لاق ؟ يه ام انهاه هيلع ةجحلاف هل تلق

 يض نأ هيلع ناكو ةجحلا هيلع تماق دقف ى ةنيبلا ماقم نوموقيو

 . مهعم
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 تلق ؟ سبحت الا تعنتما اذا ةأرملا ف تلقو : ةلأسم
 نع تعنتماف اهب رفظ اذا اماف ؟ اهب عنصي فيكو كلذ يف اهمزلي ام
 ىل ناف ؟ كلذب ترمأ ذخألا وأ سبحلا هيف اهيلع بجو دق مزال قح

 نإ اهندب نم ءىش سم ىلا اهل ذخآلا لصي نأ ريغب تذخا تعنتماو لعفت
 ىلع تبرض تعنتما ناف ى ةاقثلا نم كلذ يلي الو ‘ كلذ ىلع ردق

 ٠ عيطتو هل عمستو قحلل رقتست ىتح قحلا يف تعنتما ام

 هتثدحأ ثدجب اهعانتما ناك ناف تويبلا يف تعنتما اذا اماو

 رفظ اذاف اهب هللا رفظي ىتح نويعلا اهيلع لعجو كلذ يف تبلوط
 . ىضم ام اهيف لوقلا ناك . اهب

 اهيلوت حص اذاف س دحأ نيبو اهنيب ةمكاحم نع اهعانتما ناك ناو

 نأ اهصخ ىلعف اهيلوت حصي مل امو اضيأ كلذ ىلع اهرضحي نأ تذخأ

 لمعب ةماعلا ذخاؤيال هللا نا . زيزعلا دبع نب رمع نع : ةلأسم

 ةماعلا ب خأ ريغت ملو ركنت ملو يصاعملا ترهظ اذاف . ةصاخلا
 . ةصاخلاو
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 ىناثلا بابلا

 برحلا مايا يف ركنملا كرت يف

 ف مامالا نوكي كلذكو : تلقو ، ديعس يبأل باوج نمو

 مهيف ةيقتلا همستأ ركنملا رهظي نمم هدضع وه نمو هناوعأو هركسع
 ةيقتلا هعستالوا مهركنم نم دشأ ركنم فرص ىلع هونيعي نا ءاجر

 يف الإ هلدع لصي مل ولو ى ركنملا رهظي نمم هركسع فصنيو مهيف
 مامالا يف ليق دق هنا يعمف ؟ كلذ هعضوم يف وأ هدلب وأ هلزنم

 ةيقتلا ىنعم يف فالتخاب

 ىتح هسفن لذبي نأ هيلعو ةيقتلا مامالا عسي ال : لاق نم لاقف

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف لتقي وا لتقي

 هريغ عست اك ةيقتلا هعستو هريغ ةلزنمب مامالا نا : لاق نم لاقو

 ام هلو ؟ هتعاط نم هللا همزلأ امم رثكأ ةمامالا نم هسفن مزلأ ام سيلو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةيقتلا ىنعم يف اذهف ةيقتلا نم هريغل
 ضراع اذا هنا فاخو نقيتساف اهعسو ةيقتلا ىنعم هل تبث اذاو ، ركنملا

 مهريغ نم وأ هبرح لها نم هيلع ىلوتساو هولذخ ركنملا راكناب هراصنا
 هلام يف هملظ ىلا كلذب غلبي ام هتيعر نم رئاودلا هب صبرتي نمم
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 هعسوو كل ذ نمقيتس ١ ١ ذ ١ هجول ( ١ ذه ىلع ةيقتل ١ ىعم هل تبت > هسفنو

 . ةفصلا هذه ىلع كلذ لئالد نقيتسا اذا ةيقتلا لاح يف وه ذإ ءاضغالا

 ناك اذا اذهو لوقلا ىضم دقف ةيقتلا هل عسوي ال نم لوق ىلعو

 دق هنا يعمف هودع ةبراحم يف رئاس ناك اذا اماو ؟ هودعل برحلا ريغ يف

 هودع ةبراحم نم غرفي ىتح دودحلا ةماقاو ماكحألا كرتي نأ هل:ليق

 نا لوقلا ضعب يف نأ بسحاو س رايخلا كلذ يف هلو كلذ ميقي نأ هلو

 تبث اذاو اهنع هلغشي ام عديو ةبراحملا يف دجي نا هيلعو كلذ هل سيل

 قوقح نم وه امنا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناكو اذه ىنعم

 بقاعي مل ءاش ناو اهيلع بقاع ءاش نإ . رايخلا اهيف مامألل يتلا هللا

 كلذ نا يدنعف مالسإلل زعأ تقولا كلذ يف ةبوقعلا ىأر ناو . اهيلع

 هلوسرلو هلل هيف رظنلا دهجي نأ كلذ هيلع نوكي نأ فاخاو هل

 ردق نمو ءاماعلا نم لدعلا لهأ ةرواشم عم نيملسمللو هنيدلو هسفنلو

 . كلذ ىلع

 ءاش نإو اهيلع بقاع ءاش نإ . رايخلا كلذ يف هلو كلذ ميقي نأ هلو

 زعا تقولا كلذ يف ةبوقعلا كلذ يف يار نإو . اهيلع بقاعي مل
 -دهجي نأ كلذ هيلع نوكي نأ فاخأو هل كلذ نأ يدنعف مالسإلل

 لهأ ةرواشم عم نيملسمللو هنيدلو هسفنلو هلوسرلو هلل هيف رظنلا
 . كلذ ىلع ردق نمم ءاملعلا نم لدعلا

 ةلبقلا لهأ نم مهودع ىلع اونيعتسي نأ نيملسملل نأ تبث دقو
 جنزلاو دنهلا نم مهريغو ىراصنلاو دوهيلا نم دهعلا لهأو كرشلا لهأو
 تاركنملا نم جنزلا لوبط نأ قافتالا ىنعب تبثي نأ وجرنو ، مجعلاو
 بعل اهب ناك تدجو امتيح اهرسك حابم يتل مهرهدو لوبطلا عيمجو
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 كلذ كرت يف ملعلا لهأ ضعب نع ةصخرلا تتبث دقو ، نكي مل وأ

 . ةياكنلاو ودعلل ةبيهلا كلذب ديرأ اذإ نيماسملا ركسع يف هذاختا لعلو

 كلذ دارأ اذإ رظنلا دوهجمب ةبيهلا هب ىجري امم ركنم كرت سيلو
 هتلازإ موزلو هموزل ىلع عمجيال ركنم نع يضاختلاو ، رصبلاو ملعلا لهأ
 نيرصانملا نم هلهاو قحلا ةرصن نم لضفا وه ام كلذ كرتب يجر اذإ
 ًازئاج كلذ نم ءيش سيل نأ لوقلا كلذ يف نأ وجرأو ، رشبلا نم
 ىلع اذه يور دقو . ردق اذإ ركنملا عيمج راكنإ مامالا ىلعو س يدنع

 . اهقوف نهف هسفنب ولو ةيقتلا هعسي ال هنا يدنع لوقي نم لوق ساسأ
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 ثلاثلا بابلا

 يهالملاو بعللا ف

 ىتوملا ءايحإو ث ءايحألا لتقب ةقدنزلا راهظإو

 هركي ةداتق ناكو س نيبعكلاب بعللا نع ىهن هنأ وقي ينلا نعو

 بعللا روضح نع ي ينلا ىهنو " ىصحلاب بعللا ىتح هلك بعللا
 يف هب بعللا زجي مل ليثامت ناك اذإ جنرطشلا نأ اوعمجأو ء لطابلا
 لطابلا هب بهذيل قحلا لزنأ ىلاعت هللا نأ » رمع نب هللادبع ثيدح

 نفزلاو 'م' اتارابكلاو رهادملاو تارامزلاو فدلاو ، « بعللا هب لطبي و
 يذلا دوعلا وهو رهزم اهدحاو رهازملاو صقرلا وه ءافلاو يازلاب
 . اضيأ ناديعلا اهنا : مهضعب لاقف تارابكلا يف فلتخاو ص هب برضي

 رسيملاو رمخلا نع ع يبنلا ىهنو س فوفدلا يه موق لاقو

 ركنم لكو ( اريثعلا ) ىرخأو ( اريتعلا ) ةخسن ۔ يفو اريبعلاو ةبركلاو
 لهأ مالك يف درنلا ( هتركلا ) ةخسن ۔ ةبركلاو ، تارابكلا هيف ركذ
 . لبطلا وه ليقو نيلا

 ةجركسلا وه ليق اريبعلاو جنرطشلاو ةبركلا : لاق ليلخلا نعو
 . دوعلا اضيا ةبطارقلاو ةيشبحلاب مسا وهو ةرذ نم لمعي بارش وهو

 لمعلاو قسف هدنع سولجلاو ةيصعم وهللا ىلا عاتسالاو : ةلأسم
 . رقك هب

 . ( تارانك . تارابك ) نونلاو ءابلاب تدرو ثيح خسنلا يف ةفلتخم ( تارابكلا ) درو ( ) ١
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 ةيصعملا امأو ، دحاو ىنعم ىلا ناعجار رفكلاو قسفلا : هريغ لاق

 ةبجوم ريغ ةيالولا لهأ نم راغصلاف . ةريبك نوكتو ةريغص نوكت دقف
 امأو . رئابكلاب ةقحال ةءاربلا لهأ نمو اهيلع رارصإلاب الإ مهرفك
 . ملعأ هللاو ةءاربلاو ةيالولا لهأ نم رفكلل ةبجو رئابكلا

 هللاو رفكلا اهب ديرأ انهاه ةيصعملا نأ يدنع يذلاو ليق اذكه

 . ملعأ

 ركذ كلذب ديري نأ الإ وهلل ةبصقلا عاتسا زوجي الو : ةلأسم .

 . ةرخألا

 نأ الإ وهلل ةبوحلا بعل زوجي الو هوركم فدلاو : ةلأسم
 كلذب هسفن برجيف نوكي قح لثمل هسفن برجي نأ كلذب ديري
 هنأ يوني نأ الإ زجي مل وهلل هترصبأ اذإ فيسلا بعلو ، ةفخلا اهدوعي

 ةيسورفلا كلذب ديري لامجلا يرج رصبأ نمو ، نوكي قحل ةفاقثلا ماعتي

 هبرض زوجي الف فدلا الإ ءالؤه بعل كلذكو . زئاجف نوكي قحل
 . لاجرلل

 ه هب سأب ال لبطلا برض نا : بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 . هيلع يذلا ميدألا قرخيف رهدلا امأو

 لجرلا ةبعالم . ةثالث الإ هوركم هلك بعللا لاقيو : ةلأسم

 ف ينل ( نعو 0{© هسرف لجرل ١ ةبع المو > هسوق هده اعتو > هسرع

 رومأو ناثوألا ةدابعو ةرهزملاو رامزملاو فزاعملا قحمب تثعب »

 خفني ءيش لك رامزملاو ‘ هب بعلي رتو لك فزاعملاف 0 « ةيلهاجلا

 . هب برض ءيش لك رهزملاو ، هيف
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 لاق . بطخي مامإلاو ، ىصحلاب بعللا نع ىهنو : ةلأسم
 بطخي مامإلاو دجسملا يف همظعأو ناك ثيح هنع يهنم بعللا : هريغ

 . بعللا لاح يف كلذو ركذ عضوم هنال

 لاصخ رشع هركي ناك هنأ لي ينلا نع دوعسم نبا : ةلأسم

 . رازإلا رجو ، بهذلاب متختلاو اهب بيشلا رييغتو ى ةرفصلا : نهو

 نم رثكأ يف درنلاب برضلاو ، اهليلح ريغل ةأرملل ةنيزلاب جربتلاو
 رعاشملا لوحتو ص تاذوعملاب الإ قرلاو ماتلا دقعو ، نيش ةخسن

 . باعكلاب بعللاو ، هتبحم

 : تلق . يهالملا عيمجو فافدلاو ريمازملاو ةرهدلا نعو : ةلأسم

 امأف 0 ةكورتم وأ لمعتست تناك كلذ ىلع تردق اذإ اهرسك كعسي

 مل وأ تلمعتسا تدجو امثيح رسكت اهنإف تارامزلاو '')حايصالاو ةرهدلا

 . ءانغلا اهيلع نوكيو لمعتست ىتح ليق دقف ةبصقلا امأو 3 لمعتست
 اهب بصق اذإ : لاق نم لاقو . ةبصقلا يف كلذ ليق دق : هريغ لاقو

 . ءانغ اهيلع نكي مل ولو ترسك وهللا ليبس ىلع كلذ جرخو

 حاكنلا ةرهش ريغ نم تلمعتسا اذإ فوفدلا امأو باوجلا نمو

 اهيلع نوكي نأ الإ رسكت الف حاكنلا ةرهشل هلعل ۔ ةخسن ۔ رسكت اهناف

 وأ سرع يف لمعتست مل وأ تلمعتسا ترسك ولو ، رسكت اهناف ءانفلا

 اهرساك ىلع الو أطخ كلذ نكي مل ام اهيلع نغي مل وأ ينغ سرع ريغ
 ءاش نإ باوثلا كلذ يف هل ناكف لوقلا اذهب ذخأو عجشت نهف ،:سأب

 ءاش نإ باوثلا كلذ يف هل ناكو لوألا لوقلاب ذخأو عروت نمو ى هللا
 . هللا

 . جانصالاو اهلعلو ( حابصالا ) ةخسن حايحالاو ( ١ ر
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 دي نم دجو امثيح رسكي فدلا نا : لاق نم لاقو : هريغ لاقو

 نم لاقو . نغي م وأ اهيلع ينغ بعلي مل وأ اهب بعل هريغو يصلا

 هب بعلي ىتح : لاق نم لاقو . تدجو امثيح رسكت الو قرخت : لاق

 . غلاب وأ يبص

 ىلع تر دق اذ ١ اهكرت كحعسي له : تلقو ب اوجل ١ نمو

 اذإ كعسي الف لوقلا نم رثألا هيف ءاجو هانفصو ام ىلع امأف ؟ اهرسك

 . لدعلاو قحلاب الإ اورمؤي مل نيملسملا نأل كلذ ىلع تردق

 رخآ هبذجف روبنط وأ رهد وأ رامزم هدي يف ناك نمو : ةلأسم

 هللابو ، هيلع ناض ال ؟ ال مأ هبرل كلذ نمضيأ هرسكف هدي نم
 . قيفوتلا

 بعل نأ شيرق نب ديعس مساقلا يبأ نع تدجو : ةلأسم

 ميلعت هب ديري نأ الإ بونذلا رئابك نم وهو زوجي ال جنرطشلا
 هنأ لدع يدهاشب يتأي نأ الإ ةءاربلا ةنياعملا نيح يف همزليو . برحلا

 . برحلا ميلعت هب دارأ

 فافدلا برض لجر نع هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 ريغ نم هدحو فدلا امأق ؟ هيلع كلذ ركني له راهدألاو ريمازملاو

 ىلع ركنأ بعل هعم ناك نإ امأو ، بعل ريغ نم هب سأب الف بعل
 نإ كلذ نورسكت له : تلقو . اضيأ ركنم راهدألاو ريمازملاو 3 هلهأ
 ىتح رمألا يلو أ ىلإ هنوعفري نكلو كل كلذ ىر أ الف ؟ هيلع متردق

 . هيلع مهوبقاعي
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 اهيلع ناك نإ نارسكت رامزملاو رهدلا نا ليق دقو : هريغ لاقو
 : لاق نم لاق س بعللا هيلع ناك اذإ فدلاو ص نكي مل وأ ءانغلا بعل

 . رسكي : لاق نم ل اقو قرخ

 هيلع نكي مل ولو دجو امثيح قرخي : لاق نم لاقو ، هريغ نمو

 بعل هيلع نكي مل وأ بعل هيلع ناك رسكي : لاق نم لاقو 2 بعل

 . وهللا تالآ نم هنآل

 كلذ ركني له لاجرلا نم كلذ نوعيبي نيذلا نعو ، هنمو

 رفغتسيو بوتي ىتح كلذ يف بقوع ةيالو هل دحأ ناك نإف ؟ مهيلع
 هرمأ لطابلا عبتي نيماسملا دحأ هآرو ةيالو هل مهنم نكي مل نمو هبر
 . هازجأ هبلقب كلذ ركنأ نإو بعللا كرتو هللا ىوقتب

 يراوحلا يبأ نعو ۔ ةخسن ۔ يفو يراوحلا يبأ باوج : ةلأسم
 : لاقف ؟ اهب بعلي نأ الب رسكت له ةرهدلا هذه نع هتلأس هللا همحر

 نأ الب اذه رسكي نيخصلا نع كلذكو . رسكت معن لاق ۔ ةخسن ۔ معن

 . هب بعلي

 يل له ًافد لزنم يف تيأر نإف ۔ ةخسن ۔ تيأر يناف : هل لاقف
 عيب زوجي له : لئاق هل لاق . كلذ كل معن : لاق ؟ هرسكأ نأ
 . كلذ زوجي :ال : لاقف ؟ نيملسملا قوس يف فوفدلا

 نارسكت ةرامزلاو ةرهدلا نا : ليق دقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 : لاق نم لاق . بعللا هيلع ناك اذإ فدلاو > بعل اهيلع ناك اذإ

 . رسكي : لاق نم لاقو قرخي
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 ةرهدلا برض نم ناك ام : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو : ةلأسم

 . يهالملا نم ناك اذإ ريغيو رسكي وهف مهريغو دنهلا نم لوبطلاو
 . هرسك ىلع مدقتي الو ‘ هلعف بحتسي برحلا ةهج نم ناك نإو

 خفني وأ لوبطلا برض نم قحأ برحلا يف ليلهتلاو ريبكتلاو ميكحتلاو
 . هفوب

 عم ارهد ىأرف راحص قوسب رم هنأ هبذكأ ال نم ينثدح دقو

 بوبحم نب دحم ىلا ةرهدلا بحاص هيلع عفرف ، هرسكف لجر

 كحي ملو بشخلا ةراسك هطعأ : بوبحم نب دمحم هل لاقف ۔ هللا همحر ۔

 . كلذ دعب هيلع

 ريمازملاو ةرهدلا نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 يف اهرسك ىلع تردق اذا اهكرت كعسي له يهالملا عيمجو فافدألاو

 رثألا هيف ءاجو انفصو ام ىلع اماف : لاق ؟ اهرسك زوجي ام عضوم

 الا اورمؤي مل نيملسملا نأل كلذ ىلع تردق اذا كعسي الف لوقلا نم

 . لدعلاو قحلاب

 نم نيغلابلا نم بعللاو وهللا ىلع عاتجالا ركني اممو : ةلأسم
 رسكتو لبطلاو ةرهدلا رسكتو لبطلاو ةرهدلاب ءاسنلا نمو لاجرلا

 هريغ هعم وا هدحو ناك اذا امأو . ءانغلاو ةعامجلا اهيلع ناك اذا ةبصقلا

 : لاق . ءاسنو لاجر نم تاعامج الو ءانغ الو وه الو بعل الب

 اهبحاص ناك ولو لاح لك ىلع رسكت ةرامزلا ناف ۔ ةخسن ۔ ةرامزلا
 ةعامجلا ىلع الا الف ةريبكلا ةبصقلا امأو ، اهبحاص ىلع ركنيو هدحو

 انأ الا مهترهد رسكتو دنهلاو جنزلا بعل كلذكو « ءانغلاو وهللا ىلع

 هباحصاو راطملا راحصب نيذلا ۔ ةخسن ۔ نيذلا ءالؤه انكردأ
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 يف مهبهذم ناك ام . ملعا هللاو ةمئألاو ةالولا عم كلذ نم مهنوعني ال

 ةبقع نب حاضولاو ، مكحلا نب نايلسو ، يلع نب ىسوم دهع ىلع كلذ

 نمو . رفيج نب انهملا عم ىوزن ركسع يف كلذ نولعفي اوناكو مهزيغو

 خايشا نم ناكو ىنعملا يراوحلا وبأ ركنأ دق : حبسملا نب دمحم لاق هريغ

 ام دعابتو بضغو ركسعلا يف هبرضي نأ يدنهلا ىلع رهدلا نيملسملا

 . كلذ دعب رقيج نب انهملا نيبو هنيب

 امو روبنطلا رسكيو ءانغلا ىلع عاتجالا بيرلا نمو : ةلأسم
 . قرختو ناك عون يأ نم هل الا ءيشل حلصت ال ىتلا وهللا ةلآ نم ناك

 نكي مل وأ هب بعلي ناك غلابلا يدي نم رسكيو قرخي فدلاف : تلق
 . كلذ ليق دق : لاق ؟ هب بعلي

 ؟. رسكيو مهيديأ نم لبطلا قرخي نا زوجي نايبصلاف : تلق
 . ناك اميح ، كلذ ليق دق : لاق

 نكي مل ولو ناك ام هرسك زوجي ًاضيأ فدلا نع لئسو : ةلأسم
 نم لاقو ث زوجي هنا : لاق نم لاق ء فالتخالا هيف : لاق ؟ هب بعلي

 نا : لاق نم لاقو . يبص وأ غلاب هب بعلي ناك ولو ، زوجيال هنا لاق

 . كلذ زجي مل ايبص ناك ناو زاج غلاب هب بعلي ناك

 . فدلا قرخيو ةرجلا رسكت ليقو : ةلأسم

 . ةرهدلا كلذكو هتفد رسكيو : رثؤملا وبأ لاق

 لهأل زاجأ بوبحم نب دمحم نا : خيشلا لاقو : ةلأسم

 نيماسمال ةمالع نوكي رهدلا مهركسع يف اوذختي نأ رهدلا تومرضح

 لاق . كلذ هابشأو نيمئان ريغ مهنأ ودعلا ملعيل عاتجالل ةمالع نوكيو
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 ميدألا قرخنيف ةرهدلا اماو ، هب سأبال لبطلا برض : بوبحم نب دم
 . هيلع يذلا

 بهذلاو جابيدلا حالسلا ىلع عضوي نأ سأب الو : ةلأسم

 . كلذب سأب ال ةضيبلا قوف ديدح نم ليثاتلاو

 ىذأل ١ عم يهالملا هذه رسك ًاضي ا ةيعرللو ربشب نعو : ةلأسم

 ىملتيل الا حلصتال يقلا يهالملا عيب تاركنملا نمو : ةلأسم

 تدجو ناو 0 اهنم هب ىهلتي ام لاح نع اهلاطبا بجيو اهب نوفلابلا

 لهأ امأو . مهيديا نم رمخلا بص كلذكو ى ةالصلا لهأ لافطا عم

 مهينارهظ نيب نيملسملا هب اوذآ ام الا مهعم كلذل ضرعي الف ةمذلا

 لتقب بعللاو ةقدنزلا رهظي نمع ديعس وبا لئسو : ةلاسم
 نأ :يعم : لاق ؟ كلذ ىلع سبحي له بعللا نم كلذ ريغ وأ ءايحألا

 لتقي ليق دقو ةليح ناك امنا رحسلا نا ليق هنأل رحسلا هبشي اذه

 ٍ هلوق ىنعم ىلع يهتني ىتح كلذ ىلع سبحيو رحاسلا

 ىري وأ لابحلاب بعللاو ةقدنزلا رهظي نمع لئسو : ةلأسم
 . هيلع بجي ام كلذ هابشأو يح لتق وأ تيم ءايحا نم ءايشا سانلا
 سبحلاب بقاعي هنا يعم اذه لثم هنم نيبت اذا هنا يعم : لاق

 يهتني ىتح ةبوقعلاو

 ىلع ذخألا هرك نم هرك دق هنا يعم : ديعس وبا لاق : ةلأسم

 اذهف نسحأ هنا ليقف ى كلذ ىف انسحم نكي . اذا ةصاخبو رعشلا دشنم
 ذخأ اذا الا ركنمب سيل هنا لوقلا ضعب ف هنأ بسحأو يدنع زوجيال
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 ذخألا نكي ملو ب ل ذك هيف نكي ل اذا ي دح ذا ىدنع كلذو هيلع

 ف ىعم ىلع
 ء - . ٠ 9 ىفف وهلل

 . ىرج ( ۔ هحس
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 عبارلا بابلا

 ءانفلاو جنرطشلاو ةبصقلا يف

 هيلع ركنيو اركنم كلذ نوكي ءانغ هيلع ناك اذا بصاقلاف : تلق

 ؟ ءانغ اهيلع ىتح مأ كلذب ةبصقلا رسكتو
 نم س ءانغ ةبصقلا ىلع نوكي ىتح ليق دق هنا يعم : لاق

 اذا هنا لوقلا ضعب يف هنا يعمو . رسكيو ركنيذئنيح مت نيغلابلا

 اركنم ناك كلذ ريغ ال وهللا جرخم نيغلابلا نم اهب بصقلا ىنعم جرخ
 . ءانغ هيلع نكي مل ولو

 لعفف ةلأسملا يف مدقت ام ىلع فالتخالا هيف ءاج اذاف : تلق .
 : لاق ؟ هيلع ئشالو كلذ هل له كلذل هنم راكنالا ىلع لعاف كلذ

 . كلذ هل زاج باوصلا ىنعمو فالتخالا يف قفاو اذإ هنا يعم

 نبا وهلي عيش لك » : لاق دانساب قي هللا لوسر نعو : ةلأسم

 هتبعالمو » ، يناثلاو ، « هسوق دبك ىلع لجرلا يمر الا لطاب وهف مدا
 . « قحلا نم نهنإف هسرفل » ثلاثلاو ث هتأرما الإ « هسرعل

 ءانفلا اهيلع نكي ملام ةبصقلا عاتساب سابال : ليقو : ةلأسم
 ىلا عمتسم عمتسا ول : ليقو س تاركنملا نم تناك ءانغلا اهيلع ناك اذإف

 هنأ الا هل ضغبم ءانغلل هراك وهو هراكنإ ىلع ردقيال ناك اذاءانفلا
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 نكي مل كلذ هسفن يف عقو ناو ث ةرخآلا رومأ كلذب ركذتي هيلا عبتسي

 ساب كلذب

 ديزي نب نسحلا ينثدح : لاق رثؤملا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ىرق ضعب يف مكحلا نب نايلس عم ناك هنا نيملسملا ةاقث نم ةقث ناكو

 اوبصق مث مهنم ابيرق اودعقف بابش ءاج ذإ ليللا يف ًادوعق راحص

 : كحلا نب ناهلس مهل لاقف . مهيلع اوركنيل ةارشلا ضعب ماقف بركلاب
 اوموق نآلا : كحلا نب نايلس مهل لاقف اونغ نأ ىلا اودعقف اودعقا

 . مهيلا

 اذا اماو س ءانغلاو ةعامجلا اهيلع ناك اذا ةبصقلا رسكتو : ةلأسم
 لاجر نم تاعامجو ءانغ الو بعل الو وهل الب ةريغ هعم وا هدحو ناك

 ناك ولو لاح لك ىلع رسكت ةرامزلا نإف ۔ ةخسن ۔ هرامزلاو ءاسنو
 ةبصقلا امأو ، اهبحاص ىلع ركنيو هدحو اهبحاص ۔ ةخسن ۔ هدحو

 اوزاجأ دق نيملسملا نأل ءانغلاو وهللا ىلع ةعامجلا ىلع الا الف ةريبكلا
 ينربخأ { توملا اهب ركذتي ۔ ةخسن ۔ _ ةرخآلا اهب ركذتي نمل اهعاتسا
 . يكبيو اهعتسي هابا ىأر هنا حاضولا نب دايز

 حلصت ال قلا وهللا ةلآ نم .ناك امو روبنطلا رسكيو : ةلأسم

 ناكسإو ءاطلا مضب روبنطلاو 3 قرخيو ناك عون يأ نم هل الإ شل
 ءاطلا رسكب رابنطلا ىمسي ةغل يهالملا نم ةدحوملا ءابلا مضو نونلا

 . ءابلا حتفو نونلا ناكسو

 نم ءانغ اهيلع نوكي ىح رسكت ال ةبصقلا ف ليقو 0 هريغ نمو

 . نيغلابلا
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 جرخم نيغلابلا نم اهب بصقلا ىنعم جرخ اذا لوقلا ضعب يفو
 رهدلاف: تلقء ءانغ اهيلع نكي مل ولو اركنم ناك كلذ ريغال وهللا

 ؟ نامض اهرساك ىلع نوكيأ ةضفلاو بهذلا اهيلع نوكي ةبصقلاو
 دمعتي مل ام نابض هيلع نكي مل حابملا رسك ىلا دصق اذا : لاق

 هتعاض ال

 . هريغ نمو

 ركنملا نم امهريغ وأ ةبصقلاو رهدلا ناك ناف : تلق : ةلأسم

 . يل عقي اذكه : لاق ؟ هرسكي نأ هلأ ةضف وأ ابهذ هلك

 هنا يعمو ةريبك ءانغلا نا يعم : ديعس وبا لاق : ةلأسم

 . كلذ يف فلتخيال

 دعب مكحلا ذفني ال هنأل ةءاربلا لبق باتتسي : لاق نم لاقف

 . ةجحلا

 . بجو دق مكحلا نأل ةءاربلا دعب : لاق نم لاقو

 ريغ ناك ناو ةءاربلا لبق بيتتسا ايلو ناك نا : لاق نم لاقو
 رمزلا ناف ءانغلا هبشي رافصلا يدنع كلذكو بيتتسا 7 هنم ءىرب يلو

 . ةيلهاجلا لعف نم

 وهو زوجع ال نولوقي موقف جنرطشل ١ بعل ف فلتخا : ةلاسم

 3 برحلا ةفرعم ىلع ةيوقتلا هب بعاللا ديري نأ الا بونذلا رئابك نم
 هنا لدع يدهاشب ملعي ىتح هنم أربي نأ هلف بعلي هل ايلو ىأر نه
 ىلا عجر بات ناو برحلا ةفرعم ىلع ةيوقت كلذ هبعل تقو دارأ
 باتتسي : لاق نم مهنمف هيف فلتخف ًاماما بعاللا ناك ناو س هتيالو
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 وهو هنمأربي : لاق نم مهنمو > ةبوتلا نم عانتم الا دعب هنم رهي غ

 . ملعا هللاو باتتسي مث ةيعرلا نم هريغك

 نم اموق ناب جتحاو برحلا ةينب يعفاشلا جنرطشلا زاجأو
 نب ديعسو ، بيسملا نب ديعسو ى ةريره وبأ مهنم هوبعل ةباحصلا

 لوقيو هب بعلي نيريس نبا ناكو ًاربدتسم هب بعلي ناك هناو ، ريبج

 . ةفينح وبأ هزجي ملو ، لقعلا نم وه

 خفني يذلا رسكت ةرامزلاو رسكتال ةبصقلا رثا نمو : ةلأسم
 . ىصحلاب بعللا ضعب هركو 0 اهيف

 لدتسي ناك نإف جنرطشلاب بعللا نع ىهن قي ينلا نا لاقيو
 . يغبني الف وهلل ناك نإو هب ساب الف برحلا ةفرعم ىلع هب

 دي نم ترسك 0 بعلل الا هب حلصتال تناك نا فدلا ةبشخو

 ء بعلل الإ هب عفتني ال ناك نإ نيخصلا كلذكو « غلابلا ريغ وا غلابلا

 . رسكت دوعلاو
 . هب سأبال رعشلا عاتساو « زوجي ال:ءانغلا عاتساو

 ركذ برشلا يف ةرادالاو ةريثك هتهق تناك ولو رسكي روبنطلاو

 . سابالف ةنيز ريغل ناك اذا : لاق هنا رباج يبا نب ىسوم نع
 لهال زاجأ بوبحم نب دمحم نا : خيشلا لاقو : ةلأسم

 نوكيو ريسملل ةمالع نوكي رهدلا مهركسع يف اوذختي نا تومرضح
 . كلذ هابشأو نيمئان ريغ مهنأ ودعلا ملعيل وأ عاتجالل ةمالع

 كلذ لعف ةمئألا نم ادحأ نأ ملعي مل : لاق بوبحم نبا نعو

 هدنج ملعيل هريسمو هبرح يف ةمالع كلذ ذختا ول ام ريغ هب رما الو
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 نم هب علخلا الو ةيالولا نم كلذ هجرخي مل ‘ مهلوزنو مهتلحرب
 . انيلا بحأ كلذ كرتو : لاق . ةمامالا

 ؛ اريشدربلا بعل زوجي الو : ةلأسم ) ١ (

9 

 . شبدربلا ةخسن يفو ( ) ١

. ٩ 





 سماخلا بابلا

 ريناندلاو مهاردلا نم شوشغملا لمع ف

 لصف

 برض نم لوأ لوقي آابعك تعمس : لاق هللادبع نع ةيواعم

 . اهب الإ ةشيعملا حلصت الو : لاق مالسلا هيلع مدآ مهاردلاو ريناندلا

 قوس يف يراوحلا نب لضفلا عم تنك : ريشب لاق : ةلأسم

 : لوقي ةنادغ يلاولا نأ سانلا ىلع يدانملا ىدان اذإ ىتح « راحص
 لاق ؟ سانلا ىلع ةنادغل ةجح هذه : لضفلل تلق ةقبزملا ذخأي ال

 ناكل .اهوذخ لوقي ةنادغ يلاولا نأ سانلا يف ىدان ول هنأ اك س معن
 . هيلع ةجح كلذ

 ذخؤي امو رفص اهيف مهارد هعم تناك .لجر نع لئسو : ةلأسم
 ايل له { ءيدرلا كلذ اهيف نا ماعي وهو اهب فراصف ناسنإ ىلا ءاجف
 يرتشملاو عئابلا ملع اذإ هنأ يعم : لاق ؟ اعيمج كلذ املع اذإ كلذ

 . ايل زئاج وهف كلذب

 ةفزاجم اقن زاوج مهارد لجر ىلإ ملس لجر نع لئسو : ةلأسم

 لوق ىلع هنا يعم : لاق ؟ كلذ ايل زوجي له مهاردلل ايهنم نزو الب
 . ديب ادي كلذ ناك اذإ ًاسأب ةدايزلاب ىرن الو هب سأب ال انباحصأ

_ ٦١



 زوجي ام اهنم مهارد هعم لجر يف لوقت ام تلق : ةلأسم

 له هذخأيو ضعب هدري هنأ الا عامجالاب زوجي ال ام اهنمو فالتخا الب

 : لاق ؟ ةلمج كلذب اهزاوج ةيجرل ضعبب اهضعب مهاردلا هذه طلخم

 رملاو بحلا طلخ ةلزنمب هنأل زوجي هنا ليق ام ضعب يف رثألا يف دجوي
 ضعبب ضعب قفني كلذ ناك اذإ هنأ اذه لثم يف لوقلاو ، كلذ هابشأو

 . شغلا ةلزنمب هل زوجي ال هنأ هطلخب كلذ ىلا هدصقو

 . دقتنت اهيف فراعتملا نا مهاردلا هذه يف ليق ام ضعب يفو

 نوكي الو ىنعملا اذهل اهطلخ زوجي هناو 3 هنيعب اهنم ءيش لك ذخؤيو

 . ابيع الو ًاشغ

 زوجت ال اهنأ قافتالا ىنعم يف مهاردلا هذه تناك نإف هل ليق

 ىنعم يف تعجر دقنلا نم اهريغ عم تطلخ اذإف س اهدحو اهسفنب
 اهنأ نم اهانعم جرخ اذه ىلع تناك اذإف ، قافنالل زوجت اهناو فراعتلا

 مهل تباث وهف هيلع اوقفتا ام ىلع سانلا نأل اهيف ةلع ال زئاجلا دقنلا

 يف لاحب تراص دقنلا نم اهريغ اهيف طلخ اذإ تناك نإف ،'مهيلعو
 زوجت اهنأ فراعتلا ىنعم يف ضعب اهدريو ضعب اهذخأ هنأ فراعتلا

 زئاجلا دقنلا نم اهنأ اهانعم جرخ اذه ىلع تناك اذاف س قافتالاب

 نايف مهيلعو مهل تباث وهف هيلع اوقفتا ام ىلع سانلا نال اهيف هيلع ال
 هنأ فراعتلا يف لاحب تراص دقنلا نم اهريغ س اهيف طلخ اذإ تناك

 . فراعتلا ىعم ف صعب اهدريو صعب اهذخأي

 دصقي مل كلذ اهلاح يف اهدحأ يف فلتخي ناك اذإ هنأ يعم : لاق
 ه هنم هذخأ نمم هنأ زئاجلا دقنلا ذافنا ىلا دصق امنإو سيلدت ىلا اهيف

 . كلذ زوجي نأ ىنبجعأ
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 ىلإ قأف رفص مهارد هعم لجر يف لوقت ام : هل تلق : ةلأسم

 ؟ اهب هدنع نم يرتشي نآ هل له رفص اهنأ كلذب هربخأف رخآ

 . كلذ هل نا يعم : لاق

 فاخي هنأ كلذب هربخأو رفص كلذ نأ فاخي ناك نإف : هل تلق
 . كلذ هل نأ ىعم : لاق ؟ كلذب ىضرف رفص هنأ

 هل لهأرفص اهيف نأ نظي هنأ الا رفص اهنأ ملعي ال هنإف : هل تلق

 يعم : لاق ؟ كلذب هربخيالو اهايإ هيضقي وأ اهب هدنع نم يرتشي نأ
 وأ كلذ فرعي ذخآلا ناك ام انئاك سيلدتلا نم ءىرب اذإ كلذ هل هنأ

 . فرعي ال

 ىنثا اهب هاطعأف > حاحص مهارد ةرشع هيلع ناك نمو : ةلأسم

 . زئاج وهف > ًاقن امهرد رشع

 فرصب آاحاحص هاطعأف اقن هيلع ناك ول كلذكو : ةلأسم

 كلذ يف هيلع ناقفتي ام ىلع فرصب ابهذ وأ ارانيد هاطعأ وأ س دلبلا

 . مدقتم طرش كلذ يف نكي ل ام زئاج وهف س هيف افراصت يذلا تقولا

 محارد ةسمخ هيلع لجرل ناك نم ، رخآ باتك نمو : ةلأسم
 هيلا ملسف اهتيقب ًاحاحص هيلا ملسي نأ قحلا بحاص هنم بلطف لالح

 لثم الإ سيلو زوجي ال كلذف اهب يضرو ًاحاحص مهارد ةعبرأ ةسحلاب

 ه فرصلاب لالح نع ًاحاحص ذخأي الو س امهنيب كلذ زوجي الو هل يذلا

 الإ همزلي اك هيلع يذلا هقح ذخأيو هبحاص ىلا هلثم وأ كلذ در هيلعو

 ةدايزب امأو ، زئاج كلذف ءاش ام مهارد نع مهارد هيلإ عفدي نوكي نأ
 لاح نع آاحاحص ذخأي الو زوجي الو يهنلا هيف اذهف ايهنيب فرص
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 اك هيلع يذلا هقح ذخأيو س هبحاص ىلا هيلعو كلذ هيلعو فرصلا

 . همزلي

 نأ كل زوجي له حاحص مهارد هل كيلع لجر نعو : ةلأسم
 رضح اذا هنا فرصلا اذه يف انفرع معنف 3 اروسكم اقن وأ مهارد هيطعت

 ادي اذه ىلع كلذ زاج هيلعو كيلع يذلا رخآلاب هفراصف نيعونلا دحأ
 لمن ٠.

 عنمي نأ مامإللو ى شوشغم لمع يف ذمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ريناندلا نم لحكملاو قبزملا نم اهريغو مهاردلا نم شوشغملا لمع نم
 رجزي نأ هلو ص قاوسألا لهأو ةعتمألا نم تاغايصلا لهأ هغيصي امو

 هيلع مه امم ةبوتلا ىلا مهاعدأو مهل محرأ هاري امب هيلع مهبقاعيو كلذ نع
 . لعفلا نم

 كلذ عم هل نأو كلذ نع عنملا مامإلل زاج مل : لئاق لاق نإف

 ماظلاو ركنم شغلا نا : هل ليق ؟ كلذ ىلع مهل باقعلاو ريزعتلا

 . اضعب مهضعبل مهنم ركنم

 ؟ شوشغملا كلذب ةلماعملا نع عنمي نأ هل لهف : لاق ناف

 ايف هب نوضارتي امب ةلماعملا نع مهعنمي نأ مامإلل سيل : هل ليق

 اضرلا نعىمهني ال مث لعف ىلع بقاعي نأ زاج ملو : لاق نإف
 ةروسكم تناك نإو سانلا لاومأو كالمأو ةعتمأ اهنا : هل ليق ؟ هب

 > اهنع لزي ل اهبابرا ىح ناف اهبابر ا لعفب ةريغتم وا أ ةدساف وأ

 هفرع وأ اهنيع ىلع يرتشملا فقو اذإف ى ةيق كلذ عم اهلو ، مهكلم الو
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 ح

 نأ سانلا عنمي نأ مامإلل نكي ملو يرتشملاو عئابلل زاج ي عئابلا
 . اهودسفأ اوناك نإو مهلاومأ يف اوفرصتي

 اهذخأ ةطقل ىصلا دجو نإف اضيأ ؛ هعماج نمو : ةلأسم
 يصلل يهف ابلاط اهل دجي مل نإف اهفرعي ةقث ىلا اهعفدو هدي نم مامإلا

 . ءارقفلا نم هريغ نم اهب قحأ ناكو اريقف ناك نإ

 ىلع يدعتلاب فرعي نم ىلع مامإلا رفظ اذإو ؛ باتكلا نمو
 هنأ يدنعف ث ةطقل طقتلا دقف مهلاومأ يف مهل ةنايخلاو سانلا لاومأ

 ترم اذإف ، اهفرعيل سانلا نم ةقث دي يف اهلعجيو هدي نم اهذخأي

 قدصت ًاينغ ناك نإو ى ريقف ناك نإ هيلإ اهدر ابر اهل فرعي ملو ةدملا
 . ءارقفلا ىلع اهب

 محارد لجرل هيلع ناك لجر نع « هللا همحر ديعس وبأ : ةلأسم

 ائيش اهنم هيلع درف عجر اهدقن نم غرف املف اهب يضرو اهايإ هدقنأف
 ؟ ال مأ كلذ همزليا هب هلدبي نأ بلطو

 هنإف زوجي الو دقنت ال ام لاح نم تجرخ اذإ هنأ ىعم : لاق

 هيلا عجر مث هنع اهب باغ نإف : هل تلق . يدنع هيلع تبثي
 زوجي ال امم تناكو همهارد نم اهنا حص اذإ : لاق ؟ هلدبي نأ بلطف

 . يدنع اهلدب ناك
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 سد اسل ١ ب ابل ١

 نيماسملل افالخ ةلبقلا لهأ نم رهظأ نهيف

 نم ىلعو تنقي نم ىلع دشي نأ ناطلسلل يغبني : دمحم وبأ لاق
 يف نيديلا عفر نع نوهنيو ، هيجوتلا لبق مارحإلا ةريبكت مدقي
 يف مهيلع دشي ناك ناورم ابأ نأ ينغلب : لاقو . ةالصلا يف يديالا
 نم ًائيش اورهظي نأ فالخلا لهأ ىلع نودشي اوناكو : لاقو . كلذ
 ناك ةعيش راحصب ناك هنا ةبوثم نب دايز انربخاو : لاق . مهفالخ
 . مهيلع نودشي اوناكو مهرغصأ ةيقت

 ناكو يقب امل ةنتف نوكي نأ داك هنا لاقي ةيقت ناك : دمحم وبأ لاقو

 نأ حاضولا نب دايز انربخأ : لاقو . ةقدنزلا ىضريو لازتعالا رهظي
 نامع نم جرخي نأ ىلع رهشأ ةعبرأ ىلا هلجأو ناسغ ىلا هب يتأ ةيقت
 . لجألا ءاضقنا لبق تاهف

 ناك نإف : هل ليق . رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نكي ملو عنتماف اهيطغي نا رماف هيتبكر نع عفارو هل ةعنص يف لجر
 رذع هل نكي لو عنتما اذا هنا يعم : لاق ؟ سبح لهنف رذع هل

 . سبح
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 . داسفلا نم هريغ وأ نيطلا نم هعفري هنا لاق نالف : هل ليق
 ةصاخ هندب يف نوكي نأ رذعلا امنإو ءارذع سيل اذه نأ يعم : لاق

 . هلوق نم ىنعملا يف جرخي اذهو هريغ وا حرج لثم

 عنتماف كلذب رمأف قوطتي ملو ممعت الجر نأ ول كلذكو : لاق
 . سبحلا همزلي نأ دعبي ملف قيوطتلا نم

 باتكلا ىلإ عجر
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 عباسلا بابلا

 مهتشيو مهللضيو ى مهنيد يف نيملسملا فلاخي نهف

 نب ديعس مساقلا ابأ ةكرب نب دمحم نب هللادبع هنع لأس اممو

 نب دمحم نب نايلس ناورم ابأ تلأسو س كلام يبأ ىلع هضرعو هللادبع
 هفسيو كلذ يف مهللضيو مهنيد يف نيملسملا فلاخي لجر نع بيبح
 هيلع بجويف رثؤملا وبأ امأ : لاق ؟ نيملسملا عم همزلي ام مهمالحأ
 بات ناف باتتسي : لاق هنا هللا همحر دايز نع دجويو : لاق . لتقلا

 نع ناورم وبأ هاور يذلا لاقف كلذ نعكلامابأ تلأسو ث لتق الإو

 لوقأ انأ : لاق ؟ : تنأ لوقت امن : تلق . حيحص دايز يبأو رثؤملا يبأ
 عيجولا بدألا بدؤي هنا ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ لوقب
 . هنم لاكنلا يف غلابيو سبحيو

 نب دمحم لأس الئاس نأ انغلبو . فنصملا باتك نم : ةلأسم

 : لاقف ۔ هللا همحر ۔ دوعسم نب ىدنلجلا رمأ نع ساسج نب هللادبع
 ىدنلجلا ىلا هاعفرو هاديقف نيلجر ىدنلجلا هيلا لسراف ءيش كلانه ام

 عمسأ ملو . ملعأ هللاو ةماكلا كلت ىلع هلتق دارأ ىدنلجلا نأ انغلبف اديقم
 ىدنلجلا عم ملكتي نأ هل لاق رباج يبأ نب ىسوم نأ كلذو هلتق هنأ
 لاق يذلا هسفن نع ًأرد هللادبع نب دمحم لعلف هسفن نع هب ًاردي ءيشب

 . رباج يبأ نب ىسوم هل
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 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 ركب ابأ ينعي ملظلا ىلا مهبسنو ءافلخلا متش نيف اضيأ : ةلأسم
 هدي ىلع ذخاي مامإلا ناف نيعمجأ مهنع هللا يصر رمعو هنع هللا يصر

 هتني مل نإو لوق اذهف نيماسملا نيد فلاخي ًارمأ.رهظي ال نأو هناسلو
 . سبح

 نكلو كلذب لوقن انسلو لتق نيملسملا متش ث نمو : رخآ لوقو

 و [ ن اركس اي و [ ر ا_ ج اي : لجرل لا ى لجر نعو . هيلع د دشي

 . هللا هازخأ وأ هللا هنعل وأ > هيفس وأ ريزنخ اي وأ قراس اي

 دق هارأ اهف جرفلا قساف اي لجرل لاق لجر نعو : رزعي لاق
 لجرلا لاق اذإ » : لاق ر ىنلا نع سابع نبا نع . انزلاب فذق

 هوبرضاف ثنخم اي لاق اذإو ص نيرشع هوبرضاف يدوهي اي لجرلل
 . هولتقاف مرح تاذ ىلع عقو اذا و . ني رشع

 مامإلا ناك ناف نذا ريغب سانأ تيب لخد نم ليقو : ةلأسم

 رزعي هناف الدع

 لج
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 نماقلا بابلا

 ننسلاو ضئارفلا عيض نم ةبوقع يف

 نإف كلذ ىلع لتاقي هنإف اهتقو دنع ةاكزلا كرتي بأد نمو

 . لتق براحو عنتما

 لهأ نم غلاب لجر وهو رذع الب ناتخلا كرت نمو : ةلأسم
 . هيلع ةجحلا ةماقإ دعب لتق ةلبقلا

 كرات يف انباحصأ فلتخاو ، دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 برضي : نورخآ لاقو . اهتقو تاف اذإ لتقي مهضعب لاقف ادمع ةالصلا

 . برضلاب لتقي وا ةالصلا لعفي ىتح برضلا هنع عفري ال اهلعفي ىتح

 اذاف س اهضرفب ارقم ناك ام لتقي ال نا يدنع بجوي رظنلاو
 ةاكزلاو مايصلاو جحلا رخؤم نأ تعمتجا ةمألا نأل لتق اهضرف دحج
 . هيلع لتقال

 نيب قرف نم نلتقأل : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق دقو
 ةالصلا كرات ناك لتق ةاكزلا كرات ىلع بجي مل اذاف ةاكزلاو ةالصلا
 ىلع ۔ هنع هللا يضر ۔ قيدصلا ركب وبا مهلتق نيذلاو 4 ملعأ هللاو هلثم
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 ضرف مكح نا انلق كلذلف مهلتقي مل اورقآ ولو اهضرف اودحج اغا ةاكزلا
 . ملعأ هللاو ةاكزلا كحك ةالصلا

 لتقلا هيلع بجي ةاكزلا كرات نا انباحصأ نم لاق نمل ليلدلاو
 هدسم دسي الو . هريغ هب موقي ال ندبلا ىلع المع ناميإلا ناك امل هنا

 اهدسم دسي الو ، هريغ هب موقي ال ندبلا ىلع ًالمع ةالصلا تناكو لامب
 ناهيالا كرات اذكه ناك اذاو . قيرطلا هذه نم امهنيب عمجلا بجو لامي

 . اضيأ لتقي ةالصلا كرات ناك س لتقي

 نأ ىلع لد نيلصملا لتق نع ىهن امل ق ينلا نأ رخآ مهل ليلدو

 امل ةث ينلا نا لتقلا بجوي مل نمل ةجحلاو ، لتقي ةالصلا كرات
 انز وا س ناميا دعب رفك ثالث دعب الا ماسم ىرما مد لحيال » : لاق

 يف ةالصلا كرات لخدي الو « سفن ريغب سفن لتق وا ناصحا دعب
 . هتبوقع ريخأتو هنع لتقلا طوقس ىلع لد ءالؤه

 ه هلثم ةالصلاو قافتاب لتقيال موصلا كرات ناف رخآ مهل ليلدو

 موصلا نال هكرات لتقي ال موصلا نا لتقلا بجوأ نمل اذه ىلع ةجحلاو
 نم هريغ كلذك سيلو لاوحألا نم لاح يف لاملاب حلصيو ربجي دق
 لوق كلذ ىلع لديو ث هماقم موقتو لاملاب حلصت ةالصلاو س ناميالا
 هللابو « ةالصلا كرت نايالاو رفكلا نيبام قرف » : ٍقَع يبنلا
 . قيفوتلا

 ه ةالصلا كرات لتق ىلا بهذي ناك هنا ىعفاشلا نع يورو

 برضلا باجيا نم انباحصا ضعب لوق لثم ىلا هباحصأ ضعب بهذو
 . هسفن ىلع برضلا يتأي ىتح ةالصلا كرات ىلع

 ىلع بجوي ناك هنا قارعلا ءاهقف دحأ نم يور نمع يورو

 نأل كلذب موصلا هل لصحيو برشلاو لكالا مايصلا كرات عنمي نا مكاحلا
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 ناو برشلاو لكالا كراتل موصلا بجوأ كلذلف هموص قحتسم ناضمر
 . قيفوتلا هللابو هوني ملو هدري م

 ًادترم ناك لالحتسالا قيرط نم ةالصلا كرت نمو باتكلا نمو

 جرخي ىتح نواهتلا قيرط نم اهكرت ناف ث قافتاب بتي مل نا لتقي
 مل فصولا اذه ىلع اهبوجوب هداقتعا عم تاضرتفملا رئاس كرتي امك اهتقو
 انئاد ناك ناو لتقي انباحصا نم ريثك لاقو ‘ لتقلا يدنع همزلي

 . اهضرفب

 ةعجلا اوكرت ىتم راصمألا لها نأ كلذ ىلع ليلدلا باتكلا نمو

. ىرقلا لها نأش كلذك سيلو مهتلادع تطقسو اوبقوع





 نايبصلا بعل يف

 اركنم نوكيأ نايبصلا بعل يف لوقت اهف : هل ليق ديعس يبأ نع
 ؟ ال ما مل ابل ١ ف نوكي ك هر اكز ١ بجح

 . كلذ يف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ىلع ةجح مايقب سيلو هسفن هتلازإو هراكنا بجي : لاق نم لاقف
 . دبعتم ريغ هناف لعافلا ىلع ۔ ةخسن ۔ غلابلا

 ىلع حابم نم عقو هنأل كلذ هيلع بجي ال : لاق نم لاقو
 . يدنع كلذ نم جرخي ام
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 رشاعلا بابلا

 ىفو ، لاجرلاب تاهبشتملا ءاسنلا يفو ههبشأ امو حونلا يف

 ءاسنلاب نيهبشتملا لاجرلا

 قوملا ىلع حايصلا نعو ۔ هللا همحر ۔ يراوحلا يبأ باوج نمو
 . كلذ نوركني اوناك دق نيماسملا نال مارح وهو ركنم وهف

 عم سلجي نأ يغبني سيل : لاقو رفصألا باتك نمو : ةلأسم
 . روز هنا لاقيو هوركم هناف ةيكابلا الو ةحئانلا

 . تاركنملا نم ةبدانلاو ةحئانلا نا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 دقو تاركنملا نم سيلف ةبدانلا امأو ةحئانلا : لاق نم لاقو
 . ةرخآلا ركذت كلذب دارأ اذا ةيكابلا ىلا عاتسالا زاجأ

 ديعس ينربخأو حونل ١ ركني اممو ن اطحق يبأ ب اتك نمو : هل اسم

 ةارملا لوقت نا حونلا امنإ : الاق بوبحم نب دمحمو وه هنا زرحم نب
 نيملسملا انيأر دقو ، حونلا كلذف نابواجتي اهتبحاص اهيلع ذخأتو
 . نوسبحي الو نوبرضي مهرن ملو ىتوملا ىلع خارصلا نوركني

 . رارحالا ءاسنلا خارصلا ىلع سبحي ناك زيزعلا دبع
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 ةرخآلاو ايندلا يف نانوعلم ناتوص : ليقو ث هريغ نمو : ةلأسم
 يغبني سيل اولاقو ، ةبيصم دنع ةنرم توصو ةمغن دنع رامزم توص
 نع لئسو ، روز هنا لاقيو هوركم هنال ةحئانلاو ةيكابلا عم دعقي نا
 . ةعتسملاو ةحئانلا نعل هنا هنع يور قلي ينلا نأل ةيكابلا

 . عاتسالاب ةذذلتملا يه ةعمتسملا نا : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 : لاق ةزمح همع تام امل هنا قي يبنلا نع دجويو 0 هريغ نمو
 قثي يبنلا مع نيكبي راصنالا ءاسن ترمف « هل ياوب ال ةزمح نكل »
 . ةزانجلا ءاسنلا عبتت نا هركيو

 > اه درب رمأف ة هر ;انج عبتت ة ةأرما ىأر نأ ر . ينل نع يورو

 زئانجلا عابتا نع انيه : تلاق ةيطع مأ نعو

 . هيلع ءىش ال : لاقف ةحئان وأ ةحئاص برض نمعو : ةلأسم

 لاقف ، هتيب يف حونلا رمع عمس يفوت امل ديلولا نب ١ دلاخ نأ انغلبو

 نب دلاخ ةلاخ ةنويم تناكو 0 نينمؤملا مأ ىلع لخدأ : ابع نبال رمع

 نهجرخأ : ابع نبال لاقو 0 اهتيب باب اهيلع دشي : رمأف ديلولا

 نهنم ةدحا رامخ طقسف ةردلاب نهبرضي رمع ماقف 2 ةدحاو ةدحاو لع

 . اهل رامخ ال هنا : رمع هل لاقف اهرامخ طقس : سابع نبا لاقف

 اورمأ ةزانج تناك اذإ اوناك دوعسم نبا باحصأ نأ انغلبو
 تومرضحب مامإلا نأ مراضحلا ينربخأو . ءاسنلا ىلع تلفقف باوبألاب
 . كاوب نوكت ال نأ دهاعتي تيملا لهأ ىلا لسري ناك

 يف رذنملا نب ريشبو بوبحم نب دمحم تيأر : حبسملا نب دمحم لاق
 نب دمحم ملكتف 4 ةيكاب رعشلا نم تيبب تلثمتف ةيكاب تماقف ةزانج

 ثراو لاقف هسفنب رذنملا نب ريشب اهيلا ماقف رذنملا نب ريشبو بوبحم
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 اذإ : بوبحم نب دمحم لاقو ‘ اهدرطف اهايإ كيفكأ انأ :ددسم نبا

 . اتبواجت
 يفو هوركم ءانغلا نا ليق ايف جرخي هنأ يعم ديعس وبأ : ةلأسم

 امو ى زيجارتلاو س باودلا رجزو ى ةأرملا وطح ةعبرأ يف الإ ءيش لك
 . بدنلاو حونلا هجو جرخي ل ام ليثاتلاو . رجزلا ىلع جرخي اهتم ناك

 ؟ زوجي ال مرحم بدنلاو حونلاف هل تلق
 بدنلا امأو س هميرحت يف فلتخي ال هنأ يدنعف حونلا امأ : لاق

 هنأ بسحأو هعياشي هنأل تيملا ىلع خارصلا ىنعم يف جرخي هنأ يعف

 هيف راكنالا تبثل عامجالاب اركنم ناك ولو هراكنإ يفو هيف فلتخي
 . عامجالاب

 لك ىلع نانوعلم ناتوص » : لاق هنأ قلت ىنلا نع تبث دقو

 تبث اذإف « ةمغن ىلع رامزم توصو ى ةبيصم ىلع ةنرم توص ناسل
 رسيكنلا يف الخاد هلك كلذ ناك ةبيصملا ىلع ةنرلا ناكو اذه يناعم
 . ريبكلا

 ؟ هيو وأ خارصلاك وه هاو ةبيصملا ىلع ءاسنلا لوقف : هل تلق

 لوقت نأ حونلا امنإو هوأتلا قيرط نم وهو يدنع اذكه : لاق

 . اهلثم اهلوقب اهعبتت مث ةأرملا

 '"'ينغي ادحأ عدي نأ يلاولل سيل ليقو : ةلأسم

 يف نيلاسغلا عم لستغت تناك اذإ ةأرملا نع لئسو : ةلأسم
 تسبح هتنت مل نالف اهيلع جتحي : لاق ؟ رتس ريغ يف ىرعتو يداولا

 . '٢)ىهتنت ىتح
 . نهدالوا عم ءاسنلا هلمعتست ام هلعل ( ) ١

 يموقلا ثارتلا ةرازو كالم نع ١٤١٥ . ٢٤٥ . ٤٨٩ ماع قر خسنلا نع بيترتلا يف فالتخا ( ) ٢
 . قئاثولاو تاطوطخلا راد ةفاقثلاو يموقلا

 . ةلأسملا ترركت ( ) ٢

_ ٧٩ 



 لثم اهتيب يف اهتوص تعفر اذإ ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ كلذ اهيلع ركني

 . اهتوص ضفخب رمؤت`نأ ينبجعي اذكه : لاق

 نوبرضي له ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ اوهتني ىتح طايسلاب

 يز ىلإ اوعجر وأ اوهتنا نإف كلذ ىلع نوسبحي مهنأ يعم : لاق
 اوهتني نأ الا كلذل ةي اغ الو > اوهتني ىح مهسبح ليطأ الاو لاجرلا

 . ةلزاغملا نع اوهتني ىتح نوبرضي اوداع نإف

 ءاسنلا نم بيرلا ةالولا اهركني يلا بيرلا نعو : ةلأسم

 . مهيلا عفر اذإ هراكنإ مهيلع امم كلذ ناف لاجرلاو

 عضاوملا يف ءاسنلا نم بيرملا عم لاجرلا نم بيرملا دجو اذإو

 تناك امهدحأ وأ اداع ناف سبحلاب ابقوعو اذخأ ةبيرلا اهيف ركنت ىلا

 هب همزلت ام حصي امم نود امم نب نيساتم ادجو ناف لقنأو لوطأ هتبوقع

 ةأرملا تناك نإو ءاسنلا كلذكو هسبح ليطأو هديق لقثأ دودحلا

 اولخدي نأ ريغ نم اهعضوم اودهاعتي نأ سأب الف اهيلإ كلذ ابوسنم
 . نذاب الإ اهلزنم اهيلع

 سانلا هوجوو نيملسملا دالوأ ريغ نم ةأرملا تناك اذإ اوناك دقو

 جرخي نأ الإ دحأ ىفني سيلو لاجرلا نوذخأي و اهنوقلطي و اهنورتسي

 وأ ناك الجر ةبوقعلا هيلع تليطأ كلذ يف ىدامت اذا هنأ الا هيأرب

 ةارما
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 لثم يهالملا لهأ نم بيرلا باحصأ ناك اذإ : رثؤملا وبا لاق

 ل ولو مهنم كلذ رهظي نأ داكيو روجفلاب نيمهتملاو نيباعللاو نيثنأتملا
 ساب الف ةيرقلا يف داسفلا نورهظي ةارط مه امناو دلبلا لهأ نم اونوكي
 . نورغاص مهو اهنم اوفني نا

 كلذكو مهيلع ركنأ كلذب اوفرع اذإ لاجرلا نم نيثنأتملا كلذكو
 فرع اذإ ةبوقعلا همزلت بيرلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجلاب نيمهتمل
 . ةأرما وأ ناك الجر هلزنم ف كلذ دجوو كلذب

 هلزنم يف سانلا تاقرس رتسيو صوصللا يوؤي هنأ فرع نمو

 بقوع هيلع ناطلسلا ميدقت دعب ةرم دعب ةرم هيلع كلذ نيبتسيو

 ىلع ام هيلع ناك هدي يف ةقرسلا تدجو نإو يهتني ىتح سبحلاب
 . مهتملا

 ىلع ركني امك نهيلع ركنأ بارشلا ىلع نعمتجي ءاسن نك نإو
 كلذ نم ببس هيلع نابو نايبصلاب ايهتم لجرلا ناك نإو ث لاجرلا
 ركنأ كلذب مهتم يبص وأ هسفن عنمي ال يص عم ةبير عضوم يف دجوف
 . سبحلاب بقوعو هيلع

 نب دمحمو وه دمحم نب ديعس ينربخأ حونلا ركني امبو : ةلأسم

 اهريغ اهيلع ذ خ اي و ٥ ارمل ١ لوقت ن ١ حونل ١ ن ١ : ال اق بوبح

 . حونلا كلذكو 0 نابواجتيو

 ةغللا صعب ف حونل ١ ىعم نأ تعمس ينأ وجر ا : هريبع 9 اق

 هللا ءاضقب ىضري ال نأ ةيناربعلاب هلعل هنأ وجرأو 7 هللا ردقب ىضرا ال
 . كلذب ملعأ هللاو
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 رشع يد الا ب ابل ١

 ةثافتسا وأ ةبير نم لزانملا ىلع موجهلا يف

 اذا : لاق ؟. نذا ريغب ةبيرلا لهأ ىلع لوخدلا نع هتلأسو

 الاو اولخدي مث اونذأتسي نأ مهلف كلذ ةمالع اوأرو ةبير يف مهنأ اوربخأ
 . الف

 بحاص مهيلع رهشف طئاحلا روستف كلذ ناك نإف تيأرأ تلق

 . هلزنم يف هوبراحي ال : لاق ؟ ابراحم نوكيأ حالسلا لزنملا

 . هلزنم يف هوبراحي الف : لاق ؟ حالسلاب مهيلا دصق نإف تلق

 دصق اذا : لاق ؟ حالسلا مهيلع رهش مث هنذاي اولخد نإف : تلق

 . اولعفيلف كلذ نودب هذخأ مهنكمأ ناو هوبراحي نأ مهلف حالسلاب مهيلا
 . ىلوألا ةخسنلا ىلا عجر

 لثم : وه لاق ؟ لزنملا بر ريغ حالسل ١ مهيلع رهش ناف تلق

 . لزنملا بر
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 روجفلا ناديري تيب يف لجرو ةأرما نع لئسو : ةلأسم

 نذإ ريغب اهيلع لخدي : لاق ؟ هلوسرل انذأي ماف مامالا امهيلا لسراف
 . مارحلا نع ايهنوعفديو

 لخدي : لاق ؟ ابارش نوبرشي نوعمتجي موق نع لئسو : ةلأسم .

 . مارحل مهبارش نأ ملع نإ نذإ ريغب مهيلع

 مهيلع لخد الإو مهل نذأ نإف مهيلع نذأتسي : هللادبع وبأ لاق
 . نذاي الإ مهيلع اولخدي الف مارح هنأ اونقيتسي مل نإو ث نذإ ريغب

 رتتسا مث ةردملا لجر ىصع اذإ : مزاح نب هللادبع لاق : ةلأسم

 وأ هسبح نم بره نإف ، تيبلا لهأ نذإي وأ هنذاي الإ هيلع لخدي م
 . نذأي ل وأ هل نذأ هيلع لخديو نذأتسي نأ يلاوللف ركنم يف ناك

 ؟ نذإ ريغب لخدي تيب نم مك هللادبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 دعق اذإ مكاحلا تيبو س ةبيصم هيف وأ قرتحا وأ قرس اذإ تيبلا : لاقف
 تنثافغتسا اذيف 2 اهجوز اهبرضي ةأرملا لثم ثيفتسملا تيبو 4 مكحلل

 ؟ ثيغتست فيك : تلق . لخدن انإف اورتتسا : لوقي نذإ ريغب لخد

 . نيماسملاب هاثوغ او وأ هللاب هاثوغ او لوقت : لاق
 : لاق ؟ ءايشألا هذه نم لقت ملو خرصت تناك نالف : تلق

 . نذاي الإ لخدي ال

 ركنملا يذلا تيبلا نا : لاق نم لاقو ى هريغ نمو : ةلأسم

 هنا : لاق نم لاقو ث نذإ ريغب لخدي هنا : لاق نم لاق دق ى هيف

 نم لاقو ، نذإ ريغب مهيلع لخد الإو اونذأ نإف © مهيلع نذأتسي
 . لاح ىلع نذاي الإ مهيلع لخدي ال : لاق
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 بارش ىلع ةعامج هتيب يف نأ كغلبي لجر يف تركذو : ةلأسم
 ؟ نذإ ريغب هيلع لخدي نأ زوجي له : تلق

 مهل ناب اذإ مهنا نيملسملا نم : لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف
 اونذأتساف اركنم وأ ةبير تيبلا كلذ يف نأ كلذب اوربخأو كلذ ةلالد

 . نذإ ريغب نولخدي مهنا مهل نذؤي ملف

 نأ مه كلذكو ث نذإب الإ نولخدي ال مهنأ لاق نم لاقو

 باب الو رادج يف اوثدحي الو مهل نذؤي ملف اونذاتسا نإ رادجلا اوقلستي
 ىلع برحلاب مهونيابيو نيماسمال برح هيف نوكي نا الا اثدح
 امنإو 3 هريغ وأ رادج رسكب مهتكوش رسك ىلع نولاتحي مهنإف { مهركنم
 اوناك نإو ، كلذب مهنع اونصحت اذا بابلا رسكو رادجلا رسكب نودصقي
 . اذه نمأئيش اولعفي الف بابلا وأ رادجلا رسك ريغب مهيلع نوردقي

 نيملسملاب وأ هللاب ةأرما وأ الجر حيصي حئاص نعو : ةلأسم
 ناك نا هصلخيو نيماسملا نم هيلع لخدي نأ دحأل له س برضي هلعلو
 ؟ ال مأ رادجلا هيلع محتقي وا ًاقلغم بابلا

 ه ثافغي هنا نيماسمالايو هلل اي ثيغتسملا نا ليق هنا ىعم : لاق

 نا ليق دقف كلذ همزل هل راكنالا ىلع ردقي نمم ركنملا ةلزنمب نوكيو
 ريغب لخد ركتملل اونذأي مل نإف ى مهيلع نذؤتسا لزنم يف نيبت اذا ركنملا
 . نذا

 نم اهندب يرع دقو ةأرما بورضملا ناك ول كلذكو : هل تلق
 وأ هل تيبلا ناكو وه هرك ولو هجولا اذه ىلع هيلا لخديا بايثلا
 ىل ناو ، يضر وأ هرك هبحاص ىلع ركنملا راكنال لخدي هنا يعفف 2 اهل
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 نكمي ال وأ نذإلا ىلع ردقي ال وأ نذؤي ال نأ دعب نذا ريغبف نذؤي
 نع مهفرصو مهنع ركنملا فرصب ركنملا لهأ لجاعيو ث ناذتتسالا

 . كلذ ىلع ردق نا هنكمي ام لجعاب ركنملا

 ىسعو نيماسمالايو هللاي حيصي حئاص نع لئسو : ةلأسم

 نا نيملسملل زوجي نوكي ام ۔ ةخسن ۔ زوجي ام : تلق ، برضي
 ؟ هحتف مهل له اقلغم بابلا ناك ناو س كلذ نم هوصلخي

 ثافغي هنا نيماسملاب وأ هللاب ثيغتسملا نا ليق دق هنا يعم : لاق

 هنا ليق دقو س كلذ همزل وأ هيلع ردق نم ىلع ركنملا ةلزنب نوكيو
 نذؤي مل ناف ، رخؤي الو هلها ىلع نذؤتسا لزنم يف ركنملا نيبت اذا

 . نذا ريغب لخد ركنملل

 يف نانوكي له ث هتجوزو الجر كلذ ناك نا تيارأ : تلق
 ؟ قح ريغب اهبرضي هنأ حصي ىتح مأ مهريغك اذه

 تلق . يدنع اهيف تبث امهريغ يف تبث اذا ءاوس هنا : يعم لاق

 اذهب حئاصلا ثاغي نأ مزلي الو زوجي ال هنا : لوقي ضعبف : هل
 نكي مل ركنم ريغ هنا نيبت اذا : لاق ؟ مولظم هنأ ماعي ىتح توصلا

 ةثاغالا كلذ همزلو ردق نم ىلع ناك كلذ ام ملعي مل اذإو كلذ مهيلع

 . ةوعدلا رهاظل

 اذإ : لاق ؟ ادبع وأ ارح وأ اغلاب وأ ايبص ناك ءاوسو : هل تلق

 . اقرف كلذ يف ملعأ الف ةفصلا هذه ىلع ناك

 ريغ اركنم تيب يف نأ ةنانئمطا يف هدنع حص اذإف : هل تلق

 هلأ كلذ ىلع ةبوقعلا هنم داري يذلا رف نذأتسا وه نا فاخو « رهاظ
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 اذا هنا يعم : لاق ؟ مهب 'طشيو كلذ بتاكيو نذإ ريغب محتقي نأ
 ىل ولو لخدي نأ هل ليق دق هنا يعمف ي نيبت يذلا ركنملا راكنا دارأ
 . نذاب الإ لخدي ال ليق هنا يعمو هل اونذأي

 هل اولاق نإ نذإ ريغب لوخدلا هل ىري يذلا لوقلا ىلعف هل ليق
 ىلع كلذ زاجاف ؟ راعشالا دعب لخدي نأ هل له انيلع لخدتال
 .لوألا لوقلا يف ۔ ةخسن ۔ لوقلا نم ىضم ام

 تويبلا نع هدنع انأو لئاس هلأسو ىراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ء هيف عيبي يذلا رجاتلا توناح : لاقف . نذإ الب لخدت ىتلا ةحابملا

 يذلا مكاحلا تيبو س سرع هيف يذلا تيبلاو ى هيف متأملا يذلا تيبلاو
 . نذا الب ةحابم تويبلا هذهف . هيف كحي

 لاقف . هيف ركنملا يذلا تيبلا نا : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو
 ىلع نذإب الا لخدي ال : لاق نم لاقو ص نذإ ريغب لخدي هنا لاق نم
 نكميال ىقلا تحتف اذا ةربابجلا تويب يف : لاق نم لاق كلذكو س لاح

 نأ هلف ، اهيف لوخدلا ىلا جاتحا نمع اهدعبو اهمظعل ناذئتسالا
 الا مهباوبا نوحتفيال مهنأ سوفنلا ةنانئمطا ىلع نذا ريغب مهيلع لخدي

 . ملعا هللاو مهيلع لوخدلا عنم نم الا ى مهيلع سانلا لوخدل

 ديري نمم نيمولظملا ةنوعمو نيثيغتسملا ةثاغا بجاوو : ةلأسم

 نأ دعب مهيلع مجه تيب فوج يف نيملسملا نم ثاغتسا نمو ث مهملظ

 نم فصني ىتح نذإ الب مهيلع مجه اوحتفي مل ناف اوحتفا مهل لاقي

 ىلعو 0 قحلاب ماوقلا ىلع بجاو كلذو ةردقلا دنع كلذكو « هماظ

 . ةخسن نس رثكأ يف اذكه ( ) ١
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 نمو “0© هتدهاجمو هملظ ديري نم عنم مهيلعو مولظملا ةثاغا سانلا

 . هتثاغا مهيلعف مهب ثاغتسا

 لاق ناو هبجأف مولظم يناب يا هللاب ثاغتسا نم : دايز وبا لاق

 ىلعف ابجاو اذه ناك نا هيأرب هللادبع وبأ لاقو ء اضيأ هبجأف نيملسملل

 . ىراشلا

 نم اثدح ثدحأ نمع تلأسف س دمحأ نب يراوجلا نع : ةلأسم

 نأ مكاحلل له « لزانملا ضعب يف هنا مهتاو مكاحلا نع رتتساو هريغ وأ لتق
 لزنملا بحاص مزلي لهو ى هريغل وأ هل ناك لزنملا كلذ يف هيلع لخدي
 يف مهيلع مجهي ثادحالا لهأ نأ تفرع يذلاف ؟ نيي وأ سبح

 ام ىلع كلذ ماحللو مهلزانم يف مهيلع مجهي ال تويبلا لهأو . . مهلزانم

 نأ الإ نيمي الو كلذ يف سبح همزلي الف لزنملا بحاص امأو س تفصو

 هبقاعي نأ مكاحلل زوجي هناف كلذ هيلع رهاظتي وأ كلذ هيلع حصي
 . ماعأ هللاو

 بيرلا لها نم ءاسن وأ الاجر وأ الجر نأ حص اذاف : ةلأسم

 ٠ مهيلع نذؤت ؤتسا ةقث كلذب ربخأف لزنم يف مهنم كلذ رمؤي ال نيذلا

 مهيلع كلذ حصي مل ناف ث مهيلع اولخدف لخدن انا اولاق الاو اونذأ ناف

 وأ بارشلا باحصا كلذكو . نذاب الإ مهيلع لخدي الف ةقث لوتب
 كلذ حصي مل ناو ، مهيلع لخدف كلذ حصو عضوم يف هيلع اوعمتجا
 . نذاي الا مهيلع لخدي الف مهيلع

 وأ قرس اذا تيبلا لخديو . ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 تيبو مكاحلا تيبو ، ناذئتسا ريغب ةبيصم هيف وأ مدهلا وا قرتحا
 لوقي نذا ريغب لخد تثاغتسا اذاف اهجوز اهبرضي ةارملا لثم ثيفتسملا
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 نيماسملاب هاثوغو هللاب هاثوغاو لوقت نأ ةثاغتسالاو 2 لخدن انايف اورتتسا
 نذاب الا مهيلع لخدي الف ًائيش اذه نم لوقت الو خرصت تناك ناو

 سرعلا تيبو ةراجتلا توناحو نذإ ريغب لخدي دجسملا كلذكو
 . متأملاو

 لسراف روجفلا ناديري تيب يف ةأرماو لجر دجو اذاو : ةلأسم
 نع اعنمو نذا ريغب ايهيلع لخد ، لوسرلل انذأي ماف مامالا امهيلا

 . مارحلا

 نأ نذا ريغب مهيلع لخد بارش : ىلع نوعمتجع موق اذاو : : ةلاسم

 . نذاب الا لخدي مل مارح هنا نقيتسي مل ناو مارح مهبارش نا ملع

 مهتاوصا عمس نا : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاقو

 مهيلع نذاتسي > ركنملا نم كلذ ريغ وا روبنط توص عمس وا > ةيلاع

 نذا ريغب مهيلع اولخد الاو اونذا ناف

 ذش نم انباحصا قفتا : ۔ هللا همحر ۔ دمحم وبا لاق : ةلأسم

 لتاقلاو قراسلا ىلع ايجهي نا مكاحلاو مامالل نا هيلع لمعال لوقب مهنع
 يف ناك نمو ، هل كلذ لبق ناك يذلا هنماو هتيب يف قحلا نع عنتمملا

 . ايهنم مكاحلا فصني ثيح ىلا ايهجارخاو نيدبعتملا نم امهانعم

 يأرب . ةنادتسا قحب نويدم ىلع نومجهي مهنا ىلع اوعمجاو

 ملستل هيلع مكاحلا كحاو هيف اوفلتخاو 3 هعفد نع ىلوت ولو هبحاص
 قحلا ملسي ملو سبحلا يف نجام وأ مامالا مكح عضوم نع جرخف قحلا
 هنا : مهصعب لاقف > ههلستب هرماو هيلع مكاحلا وا مامالا هب ىضق يذلا

 نب دمحم لوقي اذهبو قح نم هيلع تبث ام ملسيو هلام عيبي مكاحلا رماب

 . بوبحع
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 نأ ىلا سبحلا يف ( هعدوي ) ةخسن ۔ هعدوي : نورخآ لاقو

 وأ توم نم اهيلا غلبي الاح بئاغلاب يهتنيو هسفن نم قحلا يطعي
 هللاو هرمأ ريغب هتايح يف هلام مكاحلا عيبي الو ، كلذ ريغ وأ هنود وأ

 . ملعأ

 نذا ريغ نم اتيب لخد نم : ليقو س باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 . هرذعي هناف الدع مامالا ناك ناف

 ينبا ناورمو سابعلا ىلا بوبحم نب دمحم باوج نم : ةلأسم

 يف ناكو اهيلاو هيلا بتكف مامالا ىلا بتكي نا هيلا اوبتك دقو دايز
 نأ مامالا ىلا اضيأ تبتك دقف ءاسنلاو هب ةيرقلا لهأ امأو امهيلا هباتك

 ه نذإب الا سانلا تويب اولخدي ال نا سراغملا يبأ نب دمع ىلا بتكي

 اوبلطي و مهنيد يف هباحصأ نم حالصلا لهأ الا اهلخدي الف اونذأ نإف

 ءاسنلا عيورتل اوضرتعي الو ص اوجرخي مث لاجرلا نم نيمهتملا

 سانلا برضي ال نأ هرمأببو ، نههوجو رسحت الو نهيلع لوخدلا الو

 ريزعت مهنم دحأ ىلع بجو نإ ى مهئادحأ هفرعي مامإلا ىلا بتكي ىتح
 يف طايسلاب كلذ نوكيو ريزعتلا نم ىري امب هيلا بتاكلا مامإلا ناك

 برضي امنإو ى رارحألا برعلا رابدأ ىلع الو اصعلاب نوكي الو روهظلا

 . ديبعلا رابدألا ىلع

 نذأتسيف ى ةأرما نطب ىلع تيب يف دجو لجر نعو : ةلأسم

 وأ ايميلع اولخدي الف ؟ امهيلع نولخديأ سانلل نذأي مل نإف امهيلع
 . هتأرما تسيل اهنأ اوماع نإ مارحلا نع امهالجعيل

 نأ اوبأف مارحلا نوبرشي تيب يف اودجو .رفن نعو : ةلأسم

 مارحلا نوبرشي مهنأ اونقيتسي ملف مهتويب يف اوناك نإف ى اونذأي
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 اولخداف مارحلا نوبرشي مهنأ مهيلع متنقيتسا نإو : مهيلع اولخدي الف

 . مارحلا برش نع مهولجعا اونذاي نا اوبا نإ نذإ ريغب مهيلع

 ىلع موجهلا زاج مل لئاق لاق ناف دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . هب بولطم قحب عنتمم لكو نيبولطم نود قحلاب نيمولظملا ضعب

 دتعمب سيل هبحاص رمأف نيدلا لمحتي يذلا ميرغلا نإ : هل ليق
 كلذلو هنم هيلا راص نم نود هل كلام وه لب هلاح ىلع الو هيلع

 موجهلاب يدعتملا عوري اك عوري الو ىذؤي الو هيلع مجهي ال نأ زاج
 يلا نكامألاو مهلزانم يف تاركنملا لهأ ىلع مجهي اك ، هنمأ يف هيلع

 زوجي نيذلا ركنملا لهأ نم مهيدعتب اضيأ ءالؤهو اهيف مهركنمب نورتتسي
 نوعنتمي ال ثيح ىلا اوجرخيل مهلزانم يف مهيلع موجهلا مهيلع

 | . مهلطاب
 انيد هل نادتساف الالب ثعب ٍقم هللا لوسر نا انلق ام ىلع لديو

 يذلا نيدلاب تبلوط يننأ هب يبنلا ربخأ نيدلاب بلوط لح املف
 نأ هقلع ينلا هرمأف هيف لع ددشو ةبلاطملا يف يلع قيض دقو هتلمحت

 يراوتلا ناك ولف هب نوطعي ام رسيتي نأ ىلإ قوقحلا لهأ نع ىراوتي

 كح قارتفا ىلع لدي اذهف كلذب يبنلا هرمأي مل مرغلا نم الالب رتسي ال
 . قيفوتلا هللابو يدعتملا ريغو يدعتملا

 امهريغل الام الوا ت هريغ لام ىلع يدعتملاو قراسلا ناف اضيأو

 هل ناملاظ ايهناف هنع هبحاص كلم لقتني ملو { هبحاص ىلع ايهنم ءادتعاب

 وأ اثدح مالسالا يف ثدحأ نم هللا نعل » هق ينلا لوقو لاح لك يف

 نأ لوقلا اذهب عنم ٍقيَي ينلا نأل انلق ام ىلع لدي 0 « اثدحم ىوآ

 عضوم لك نأ انماع هعنميو هرتسي ناكم هل نكي مل املف . دحأ هيوؤي

 . قيفوتلا هللابو هل رتس ريغف هيف ناك
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 رثع ين اقلا ب ابل ١

 بارشلا ركانمو بارشلا ةينآ نم رسكي اهف

 هذه لثم باصأ نإ يراشلا نعو ۔ هللا همخر ۔ هللادبع يبأ نعو

 امهريغ وأ خضفلاو ذيبنلا اهيفو نيصلاو فزخلا نم اهريغو رضخلا رارجلا
 ؟ مرغ كلذ يف هيلع له اهرسكيو اهيف ام قيرهيف

 هيلع رأ مل اهرسك نإف مارحلا نم تركذ امم ابارش اهيف دجو اذإف
 . كلذب هيلع مرغ الو كلذ يف اهقحأ امو اهرسك يف ًآسأب

 ةرجلا : الاقف ةارشلا ىلا ةأرماو لجر ءاج نا تيأرأ : هل تلق

 عم اهودجو امنإو ال مأ ايل يه ةارشلا يردي الو ةقثب اسيل امهو انل
 . حيرلا

 جتحاو اهيلع يعدلا رضحو امهدحأل هعم تدجو يذلا رقأ ناف

 كسييلف انملع ريغب تذخأ : اولاقف ابارش اهيف اولمعيل مهيلا اهعفدي مل هنأ

 . اهرسك نع

 بارشلا اهيفو ىوعدلا هذه ىلع اهورسك نإ تيأرأ هل تلقو
 ؟ اهباحصأ كلذ بلط نا مهيلعأ
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 اذا مرغلا اهرسك نم ىلع ىرأ ينإف لدع يدهاشب مهل حص نإف

 اهوعفد ام . هللاب مهناميا عم بارشلا اهيف لمعيل اهوعفدي مل مهأ اوجتحا
 . بارشلا اهيف اولمعيل مهيلإ

 ۔ ةخسن ۔ رارجلا هذه تدجو نيذلا جتحا نإ تيأرأ : تلقو

 ملو الخ هولمع امنإو بارشب سيل كلذ نا بارشلا اهيف مهيديأ يف ةرجلا
 حير اهيف دجو ةيعوألا كلت رسكت الو مهلوق لبقيأ نوبرشي مهودجي

 ؟ دجوي مل وا بارشلا

 . رسكت الو كلذ ىلع نونومأم مه معن : لاق هريغ نمو

 رارجلا كلت نم نوبرشي مهو مب رفظ نإ تيأرأ : تلقو
 : تلق . هنم برشن نا انل ادب مث الخ هانلمع امنإ اذه نا : اولاقو

 لعاشملا نم هيلع ىوي ال ام امأف برقلاو ناندلاو لعاشملا كلذكو
 ةفعضملا لعاشملا كلذكو هقرخب سأب الف هيلع طبري سأر هيلع سيلو
 ناك ام امأو .س اهقرخب سأب الف ريمحلاو رقبلاو لبإلا دولج نم ناك امو
 نأ مهل سيلف منغلا دولج نم برقلاو ناندلاو هيلع أكوم اهنم
 . اهوقرخب

 بوبحم نع ةرفص وبأ ينربخأ : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 . رارجلا نم اهريغو رضخلا رارجلا نم ذيبنلا هيف دجو ام رسكي لاق هنأ

 ريغ مئاق رمخ هيف دجوي مل اذإ ءانالاف تلق هريغ نمو : ةلأسم
 ؟ هيف رخلا لمعي نمل ناك اذإ هرسك زوجي له هيف ناك دق هنأ

 ىلع اهب نووقتي ہهنأ افورعمو مهتلا لمهأ نم ناك اذإ : لاق

 . هيف نكي مل وأ رخلا ذيبن هيف ناك ىنعملا اذه ىلع كلذ زاج مارحلا
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 ضعب هرك دقو ، جاجزلاو عارقلا نم دجوي امو : ةلأسم

 نيملسملا ضعب هرك دقو ص جاجزلا الإ رسكي هنإف بارشلا هيف رارجلاو

 فوفصملا لعشملا كلذكو ، بارشلا نم اهيف ام قارهاو رارجلا رسك
 . قرخي هناف أكوي الو

 اهدجو اذإ رسكت اهيف ذبني يتلا رارجلا نا لوقن دقو : ةلأسم
 الو ذيبنلا نوقيرهيو ؛ هريغ نمو س ناثع يبأ نع اذه اوركذ نوملسملا
 . اهورسكي

 نأ هل له رلا ذيبن دجو لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 تقيرها ةالصلا لهأ يديأ يف تناك اذا رملا نأ ىعم : لاق ؟ هقيرهي

 هرسك زوجي له رلا هيف نوكي يذلا ءانالاف : هل تلق .اهيلع ردق اذا
 . ةلعل الا هرسك زجي مل هلهأل اكلم ناك اذا هنا يعم : لاق ؟ ال مأ

 هلاجب ءانإلا اوكرت اذا رملا باحصأ نا فيخ ناف : هل تلق

 ؟ هرسك زوجيو هتلع هذه نوكت له رفحلا هيف اولمعو هيلا اوعجر
 نمم مههبشي ام وأ نيراكسلا يف كلذ ناك اذا ليق هنا يعم : لاق

 اهب نووقتي اوعجري الئل مهتينآ ترسك مهنم كلذ هب فرعو كلذ موادي
 هؤانا رسكي مل ةلزنملا هذهب سيلو كلذ لثم ناك اذا امأو 2 مارحلا ىلع
 . اكلم نوكيو هب عفتني امم ناك اذا

 هرسك زوجي له هيف ناك هنأ ريغ مئاق رمخ هيف دجوي مل ناف تلق
 ؟ رمخلا لمعي نمل ناك اذا

 يتلا مهتلاب ًافورعمو مهتلا لها نم ناك اذا هنا يعم : لاق

 ذئنيح هيف ناك اذإ { ىنعملا اذه ىلع كلذ زاج مارحلا ىلع اهب نووقتي
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 انع . ارمخ وأ ارمت ناك يعم رجلا رسكيو س ذيبن هيف نكي مل وأ { رخلا

 يف زوجي ام هتينآ يفو هيف زوجيو قارهي مارح هنا انباحصأ لوق يف هنا
 . ةطيرشلا يف لوقلا نم ىضم ام ىلع رغلا

 رمأو يلاولا ىلا يعدف ذيبنلا برشب مهتا لجر : تلق : ةلأسم
 جرخ اذا : لاق . ذيبن ةحئار هتحئار نأ ركذف همشي نأ لدع ريغ هب

 . ملعأ هللاو هلثم مهتم لوق مهتملا ىلع لبقيو . سبح ذيبنلا ةحئار هنم

 : لاق ؟ سبحي مأ ديقي ذيبنلا ةحئار هيف دجوف يلاولا همش نإف
 وا اونغ وا نونغي مأ ةعامج ىلع لدع ريغ دهش اذاف : تلق . سبحي

 هلوقب نوسبحي مهنأ تفرع دق : لاق . ؟ ال مأ نوسبحي ةيصعم اولعف

 . هلثم مهتم مهتملا ىلع لبقي هنأ دجوي هنأل
 اذإ : لاق ؟ ال مأ برضيأ ذيبنلا برشي هنأ رقأ لجر : تلق

 . ةيصعملا لعفب هرارقإ ىلع برض مرحملا ذيبنلا نم برش

 اكوي ميدأ نم ناك ولو بارشلا ىلع عاتجالا ركني امو : ةلأسم
 . سبحلاب هلها بقاعيو

 رزعي ناك هنأ زيزعلادبع نب نايلس نع بوبحم نب دمحم ركذ دقو
 نودهاعتي مانكردأ دقو . تومرضح مامإ وهو ذيبنلا بارش ىلع
 . تاعامجلاب ةفورعملا عضاوملا

 هحيرو بارشلا نم رييغتلا مهيف لاهجلا دجو اذإو : ةلأسم

 ناركس نم لابجلا نيب ناركس دجو نمو . اوسبحو مهيلع رسكنا

 . ديبعلاو رارحالا نم بقوع

 دجو نم سبحي ال هنأ يراوحلا يبأ نع دجو هنا : لاق نم لاقو
 . رييغت هيف نكي مل اذإ ذيبنلا ةحئار هيف

_ ٩٦



 هنأ ۔ هللا همحر ۔ ديعس نب دشار مامإلا نع ةقثلا نع انل ظفحو

 . كلذ نع لسف رييغت الب ذيبنلا ةحئار ىلع رمعملا ابأ سبح

 وأ ةبرق وأ ند يف نكي مل ام بارشلا نم ركني يذلاو : ةلأسم
 نم ادحاو اقاط ناك ام لعاشملا نم زوجي امنإو . ركنم وهف اكوي لعشم

 زوجي الو ، ناضلاو زعملا دولج نكلو ى ريمحلاو رقبلاو لبالا دولج ريغ

 . جاجزلا الو عارقلا وا رارجلا نم ءيش يف

 رسكت مارح يهأ بارشلا ىلع نونوكي ةعامجلا نع : ةلأسم
 ؟ رهدلاو فدلا قرخيو ةبرقلاو لعشملا قرخي و ةرجلا

 وأ مارح ءانإ يف وأ مارحلا بارشلا ىلع اوعمتجا اذإ هنا ليق معنف
 كلذف يهالملا مهدنعو مهنيب بارشلا نوديري مهو كلذ ريغ ىلع
 هتفد رسكت : رثؤملا وبأ لاق دقو فدلا قرخيو ةرجلا رسكتو . ركنم

 ناك اذإ اقرخي نأ بحأ الف ةبرقلاو لعشملا امأو 2 ةرهدلا كلذكو

 هريغ ليبس هليبسف اكوم ريغ ناك اذإ امأو س ادول ۔ ةخسن ۔ اكوم لعشملا

 . كلذب ملعأ هللاو رارجلا نم
 . هيلع مرغ الف ذيبنلا ةرج رسك نم : لاقو : ةلأسم

 لثم مارحلا بارشلا اهيف دجوي يتلا ةيعوألاو : تلق : ةلأسم
 ؟ ذيبنلا اهنم قيرهأ اذإ رسكت له ى اهريغو رارجلا

 ليقف ركنملا بجوي يذلا عاتجالا اهيلع ناك اذإ هنأ ىعم : لاق

 . برضلا نم اوقحتسا امو سبحلاب نوبقاعيو ذيبنلا قاره

 الئل بارشلا اهيف ذختي يتلا ةينآلا رسكت نأ مهتبوقع نم : ليقو
 . ترسكو تركنأ ءانغلا اهيلع ناك اذإ ةبصقلا كلذكو س اوعجري
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 ل وأ هب بعلي ناك نيغلابلا دي نم رسكيو قرخي فدلاف : تلق
 نايبصلاف : تلق . كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ هب بعلي نكي

 ليق دق هنأ يعم لاق ؟رسكتو مهيديأ نم لبطلا قرخت نأ زوجي
 ن ك امثيح > كل ذ

 ىلع له ةضفلاو بهذلا امهيلع نوكي ةبصقلاو رهدلاف تلق
 هيلع نكي مل حابملا رسك ىلا دصق اذإ هنأ يعم : لاق ؟ نابض اهرساك

 . هريغ نم هتعاضال دمعتي مل ام ناض

 هلك ركنملا ةلآ نم امهريغ وأ ةضفلاو بهذلا ناك ناو : تلق

 . يل عقي اذكه : لاق ؟ هرسكي نأ هلأ ةضف وأ ابهذ

 ىل ولو ناك امثيح هرسك زوجي له فدلا نع لئسو : ةلأسم

 . زوجي هن ا : لاق نم لاق .4 فالتخا كلذ ف يعم : لاق ؟ هب بعلي

 . يبص وأ غلاب هب بعلي ناك ولو كلذ زوجي ال هنا لاق نم لاقو

 زجي مل ايبص ناك ناو س زاج غلاب هب بعلي ناك نإ : لاق نم لاقو
 . كلذ
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 رشع ثلاثلا بابلا

 رذع وأ ةيقت نم اثدحم ىوآ نهيف

 تركذام امأو س حلاص نب كلملا دبع ىلا بوبحم نب دمحل باوج نمو
 ؟هلام ةرمت هيلع سبحت له" لعشخ وأ معثخ ىوآ هنا هيلع حص نم هنا

 . مهلاوما ىلع ليبس الو كلذ ىرا الف

 نم ثدح وأ ةحارج وأ لتقب مهتملا فئاخلا نع هتلأسو : ةلأسم

 همعطأ نا يل زوجيا بولطم وهو ةيرق وأ قيرط يف يب ريف ثادحالا
 ؟ هيقسأ وأ

 ناو هقست الو همعطت الف ثدحلا كلذ هنم تنا تملعاذا : لاق

 . هيقستو همعطت نأ ساب الف ةمهت يه امناو ملعت مل

 شطعلا نم توملا ىلع فرشأ دقو ةزافم يف هتدجو ناف : تلق

 ؟ ثدحأ دق هنا تملع دقو عوجلا وا

 ادئاق نوكي نا الإ 2 هقساو همعطاف توملا هيلع تفخ اذا : لاق

 مهقست الو مهمعطت الف ى مهنوديري نيملسملا دالب ىلا نوريسي شيجل

 . معتخ ةخسن ( ) ١

_ ٩٩ _ 



 اولتق دق ًاركسع وأ ًاشيج اوناك نإ كلذكو > ًاشطع وأ ًاعوج اوتام ولو

 . اوتومي ىتح مهقسي الو مهمعطي الف { اولوتو نيملسملا

 ةيقتلا لاح يف نوكي نأ الا ليق دق هنا يعم ؛ هريغ نمو

 الو ٥ ايح ىلع ةنوعم ىلع دصقي الو > هل ام هسفن ي دقيف كل ذ فلكي و

 . نيماسملا ىلع

 هعنمت نأ هتجوزل له لدع ماما نم فئاخلا نع هتلأسو : ةلأسم

 سيل ال : لاق ؟ كلذ ريغ وأ عامجلا نم قح نم هل اهمزليام وأ اهسفن
 نأ هيلع تنيعتسا نا اهيلع نكلو س قح نم هل اهمزلي ام هعنمت نأ اهل

 . هيلع لدت نأ هيلع تلدتسا ناو س هيلع نيعت

 هل اهمزلي امل هب كلذ لعفت امناو ًارتس هل كلذ لعفت الو : لاق

 . قحلا نم

 رن ملف : هنع لاست نا الإ هب ملعت نا اهيلع سيلو : هل تلق

 . هيلع اهب لدتسيو هيلع اهب ناعتسي نأ الا كلذ اهيلع

 وأ ةحارج وأ لتقب مهتملا فئاخلاو ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 هقسي الو همعطي الف كلذ هثدحب ملع نمف ثادحألا نم ثدح وأ ةقرس

 . اهتم ناك ناو : لاق ؟ ًاهتم ناك ناف ليق ؛ًاملاظ ناك اذا

 ث دحلا ىعي اثدحم ىوآ و ١ ًاثدح ث دحأ نم نوعلم : ليق دقو

 . رهاظلا

 نم فئاخ هب رم نهف عصوم يفو فنصملا باتك نم : ةلأسم

؟ هيقسي و همعطيف نيملسملا



 وأ املاظ ناك اذا مكاحلا ىلا هلصوأ هيلع ردق ناو هعسي ال : لاق
 ايهتم ناك ن او : لاق ؟ ًاهتم ناك نإف : لاق . ًابهتم

 ثدحملا ىعي اثدحم ىوآ وأ اثدح ثدحأ نم نوعلم ليق دقو

 . رهاظلا

 عرتلا نايب باتك ىلا عجر

 دقو ، آاشطع وأ اعوج توملا ىلع فرشأ دق ةزافم يف دجو نمو
 نا الا ، هيقسيو همعطي هناف توملا هيلع فاخو ثدحأ دق هنا ملع

 ولو مهسي الو مهمعطي الف نيماسملا ىلا نوريسيآشيج وأ ادئاق نوكي

 نيماسملا اولتق ًاركسع وأ اشيج اوناك نإ كلذكو ث ًاشطعو اعوج اوتام
 ) ہهق مهقسي الو مهمعطي الف اولوتو

( ١ 

 . هللا همحر ۔ يبرع نب حور نب دمحم لاقو

 اهاوس نمو رودخلا تاذ ىلع

 ماما هبلاط نووؤي الف

 هورتسي ن أهلغأل سيلو

 ال ال .ا د مهناتك ىلع

 لدع ماما بيلط ىوا نمو

 اذه نمحرلا ةنعل هيلع

 مامإ هبلاطي نم بلطيو
 نيع ه يلع نيملسملا لكو

 ٠ ةلأسملا ترركت ) ( ١

 . لصألا يف اذكه ( ) ٢

١ _ _ ٠١ 

 مايصلاك ةمئآلا ةحصانم

 مالم يلوأ ريغ قدصلا لهأو
 '"ملاوحلا يف فهكو راغ يف ولو
 مانم وأ شيعل هووؤ يو

 ماسربلا برك هاشفغي ولو
 مادنلا ىلا راص هنم ماعب

 ماظتناب ةياورلا يف حيحص

 ماجلا راكوأ رقصلا بالط

 مار قرطلا يأ وفع اذإ



 لهو :تلقو هللادبع يبأ نع ىجي نب ١) امعتخ رمأ يف : ةلأسم

 قالطلا امأ هللادبع وبأ لاق ؟ نيهلا اذه هيلع لمحي نأ دئاقلا اذهل ناك

 . لعف ايف مغأ وهو كلذ هل سيلف

 نم فلحتسي نأ هل ىرأ يناف س هللاب قالطلا ريغب نامالا امأو

 امنا : هريغ لاقو . نيماسملا ودع نم هريغو معثخل كلذب ةمهتلا هقحلي

 . هبرشف نبل نم ًائيش ًايعثخ ىطعأ فلح يذلا ناك

 يلب لجر نعو عاقرلا باتك نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 قيرطلا يف هبحصتسا نأ يل زوجي له يماحرأ نم لتاقلاو لجر لتقب
 ؟ كلذ يل زوجي ال مأ هدلب ىلإ عوجرلا هدوزأو يلزنم ىلإ هوعدأو

 فاصنإلا ديري نمع هنم هدارأ كلذ نكي مل اذإ زئاج كلذ : لاق

 زجي مل هماعطا الو لتاقلا ةبحص زوجي ال ناك ولو ، هقح ذخأو هنم

 . هتءارب ملعي ىح مد كفقسب هنم ملع دق قولخ كلذ

 ةنعل هيلعف اثدحم ىوآ نم » هيف ليق يذلا ربخلا ريسمت امه : تلق

 ؟ هريغ مأ لتقلا وهأ ثدحلا كلذ امو « هللا

 وأ لتق نم اثدح مالسإلا يف ثدحأ نم لك وه ثدحملا : لاق

 نيبراحملاو نيقفانملا كح ىلا عجريو نيماسملا ةلمج نم هجرخي امم هريغ
 فاصنإلا ديري نمعو سانلا نع هيمحي نأ ديري هارف ًارتتسم وأ ارهاظ
 ضرأل ا يف ىعسيو دابعلا ماظي و هب رتتسي ًادضع ه ذختيو هنم

 . داسغااب

 . ( معشخ ) ةخسن ( ) ١

 



 مايأ ةثالث دعب حورجملا تامف ، هحرج وأ هنعط ناك ناف : تلق

 ىلع قيرطلا يف هبحصأ نأ يل زوجيأ ، لتاقلا دلبب ًاراتخم تيضهن
 ؟ كلذ يل زوجي ال مأ كل تفصو ام

 نم هب سنأت نأ هايإ كتبحص امإ تنك اذإ كلذ زئاج : لاق

 ىلا عجر . هنم هقح ديري نمع هظفحت نا كلذب ديرت الو صوصللا

 . عرشلا نايب باتك
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 رشع عب ارلا بابلا

 مالسالا يف مهلو مهيلع بجي ايفو نيكرتملا يف

 . رزعيو سبحب : لاق ماسملا ىلع ىرتفا اذإ يدوهيلا نعو

 ؟ ( هيلع ام هللا نبا ريزع ): لاق اذإ يدوهيلا نعو : ةلأسم

 . سبحلاب بقاعي : لاق

 نعو مهجلا نب مثاه ىلإ ناورم يبأ باوج نمو : ةلأسم
 امنإف ؟ ال مأ مالسإلا همزليأ قيلي ينلا ىلع ىلصو دهشت اذإ يدوميلا
 نسم لاق نم لاقو ."ىلص اذإ لتقلاو مالسالا ىلع ربجلا همزلي
 ةلمجلاب رقي ىتح مالسإلا همزليال : انباحصا

 ةربابجلا نم ريمأ نع هتلأسو هللادبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 مث 3 مهلتقف اوماسي نأ اوبأف مالسالا ةمذلا لهأ نم موق ىلع ضرع

 رهظ اماف لتقلا ةفاخم . اوملسأف نيرخآ ةمذلا لهأ نم موق ىلع ضرع
 ىلا عجرن نحنو انملسأف مالسالا ىلع انربج رابجلا ناك امنا : اولاق لدعلا

؟ ةيزجلا يطعنو اننيد



 وأ اولتقف اوماسي ماف مهريغ ىلع ضرع مهأ ةنيب اوماقأ اذإ : لاق
 . مهنيد ىلا اوعجري نا مهل ناف كلذ نوري ءالؤه

 هللا : لاق ؟ ربجلا كلذ ىلع دالوأ مهل دلو ناك نإو : تلق

 . ملعأ

 ينارصن يف تركذو هللا همحر ىسوم نع دجوي .اممو : ةلأسم

 كلذ ىلع لتقي الو س كلذب لئاقلا هللا لتاقف هللا نبا حيسملا : لوقي

 . ًاتكس هناسل ىلع ضعي ىتح رمألا ةالو هيلع ركنيلو

 وأ ةيدوهيلا نيد يف لخد ينارصن نعو ى رثألا نمو : ةلأسم
 ؟ كرشأ

 ضرعي مل اهتبحاص نيد يف تلخد نيتلملا يأ : ديلولا وبأ لاقف
 لهأ نيد ىلا باتكلا لهأ نيد نم جرخ يذلا امأو س نوملسملا مهل

 . هل ةمارك الو كرتي ال نأ انيأر انكلو ائيش ظفحن ملف مانصألا

 لعن الو برضي : لاق ؟ ملسم ىلع ىرتفا كرشم نعو : ةلأسم

 ٠. ًامولعم ادح

 هيلع عفر اذإ يدوهيلا نع رثؤملا ابأ تلأس ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 نأ مكاحلل له س هيلع عفر نمل قحلا هيلع حصو تبسلا موي يف مكاحلل
 هيلع كحي معن : لاق ؟ تبسلا موي هقح لجرلا يطعي نا هيلع مكحي

 . سبحلاف عنتما نإف 2 كلذب

 نأ هلف قح هيلع هل ناك اذإ هيلع نمل عساو كلذكو : هل تلق

. معن : لاق ؟ تبسلا موي يف هيلع عفري



 : لاق ؟ ملسم هنا لاق اذإ يدوهيلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 ةبوتلاو . لتق دترا نإو ى مالسالا هيلع بجيو كلذ يف قدصي هنا
 . هللا نيبو هنيب ايف هيزجت

 وبأ لاقو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم

 ةيدوهيلا نيد ىلا عجر مث ، هبضغ نيح يف ملسأ اذإ يدوهيلا : هللادبع

 باتك ىلا عجر . هيلع تباث مالسالاو ةيدوهيلا نيد يف هل ةعجر ال هنأ

 عرشلا نايب

 نا مش ادلوو ةجوز فلخو تام يدوهي لجر نعو : ةلأسم

 نم هتجوز اضيأ تتامو يدوهيلا اهجوز توم دعب تملسأ ةجوزلا

 دقو همأل اعبت وأ هيبأل اعبت دلولا اذه نوكي ام س تملسأ دقو هدعب

 ؟ همأ تملسأ

 نم تملسأ اذإ اهجوز نم اهناريم ةأرملا هذهلف تفصو ام ىلعف
 دعب نم تملسأ اذإ اهجوز نم اناريم اهمالسإ لطبي الو هتوم دعب
 ناك دلولا غولب لبق همأ تملسأف غلبي مل ايبص دلولا ناك نإف ت هتوم

 رباقم يف تتام نإ ربقتو هدلاو نم اهناريم همألو س همأل اعبت دلولا
 . نيملسملا

 ىلع تتام اذإ همأ ثري ال هيبأ نيد ىلع ناكو اغلاب ناك نإو

 . اهمالسإ

 وأ مألا تناك هيدلاو نم ملسأ نمل اعبت ناك ايبص ناك نإو
 نع عنتما نإف ى مالسالا ىلع ربج مالسإلا هركف غلب نايف ث بالا
 ةمأ همأ نوكت نأ الإ كلذ دعب لتق ةالص تقو يض ىتح مالسالا

. ةكولمم يهو ملسيو ةكولمم



 سبحي هنا : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف مالسالا هركو غلب اذإف

 نإف ، ملسي وأ تومي ىتح سبحلا يف حربي الو لتقي الو اتوق معطيو

 كلذكو هنيد لهأل هثاريم نوكيو دوهيلا رباقم يف ربق كلذ ىلع تام

 نيماسملا رباقم يف الو دوهيلا رباقم يف ربقي ال لوقأف يص وهو تام نإ

 لهأل هناريم ىرن الو ، انيلا بحأ وهف نيماسملا رباقم يف ربق نإف
 . كلذ نم اوعنمي مل هنيد لهأ هثاريم ذخأ نإو ى مالسالا

 : ةلأسم

 ةرهدلاو فوفدلا برض مهلزانم يف نوكي ةمذلا لهأ نعو

 ؟ مهلزانم مهيلع لخدي له بصقلاو
 دالب يف كلذ اورهظي نأ ةمذلا لهأل سيلف تفصو ام ىلعف

 رسكتو ملز انم يف مهيلع لخديو 0 كلذ نع اوهنيو « نيملسملا

 ل ولو ريمازملا رسكتو ث ءانفلا اهيلع ناك اذإ ةبصقلاو ةرهدلاو فوفدلا

 مهدحو اوناك وأ مالسالا لهأ نم دحأ مهعم ناك 3 ءانفلا اهيلع نكي

 . هراهظا نم نوعنميو نيملسملا راد يف رملا بارش مهيلع ركنيو

 يف هضرأو ةعيب هضرأ يف ىنبي نأ ىصوأ ينارصن نع : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ كلذ روجم له رصم

 نأ زوجي ال : ليق هنا يدنع ۔ هللا هيضر ۔ : ديعس وبأ لاق

 اذا اذه ىلعف س اهنم مدقت ام مدهي الو ةعيب نيماسملا راصمأ يف ثدحي
 مهيلا تعفر اذا نيملسملا ماكحأ يف ةيصولا تلطب زوجي ال رمألا ناك

 . لطب لط ابب ىصو ا نم هنأل مهكح ف ةلط اب ةيصو تن ك اهنأل

_ ١٠٨



 تناك اذا كلذ لعلو س كلذ نوعني ال مهنا لوقلا ضعب يف نا بسحأو

 مالسالا ق تبث هجولا اده ىنعم ف تبت ناف > مهنيد ف مهدهعو محل

 . ةيصولا تبثت

 نأ يغبنيف رصم يف تينب تن اك نا : ءاهقفلا ضعب لاقو هنمو

 . رصملا نم اجراخ ناك ام الا مدهت

 الف ثدحي لو عيبلا نم مدقت ام : لاق نم لاقو . هريغ نمو

 مدهيو كلذ ىلا برقي الف س نيماسملا راصما يف ثدحأ امو . مدهي

 مدهي نأ يغبني هنا : لوألا ىعم نع هتلأس دقو : ديعس وبا لاقو

 . رصملا نم اجراخ ناك ام الا

 هلوق ىنعم ىلع يدنع اذكه :لاق ؟ ةمدقتم تناك ولو اذه : هل تلق

 . ًاساب لوقلا كلذب ري ملو مالسالا ةققاشمل كلذب ةقيقحلا اهنا : لاقو

 : ةلأسم

 يلاو نم باتك لصو : لاق كلام نب تلصلا مامإلا نع ليقو
 التتقا نييدوهي نأ هيف ركذي ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلا راحص

 ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : مهنم دحاو لاقف لحاسلاب

 ةلاقملا ركناو اذهب لئاقلا ذخأ مث 2 ملسملا مكاخأ اونيعأ : لاقف هللا لوسر

 نأ اودارأف خايشالا ديمح نب كلملادبع مامالا عمجف مالسإلاب رقي ملو

 يلع نب ىسوم ىلا اوبتك مث همزلي كلذ نأ نوري مهنأك اباوج هيف اوبيج
 .يلع نب ىسوم مهيلا بتكف ، يدوهيلا رمأ يف هنوريشتسي ۔ هللا همحر ۔

_ ١٠٩١ _



 لتق الف الاو هنم لبق ملسا ناف لتقلاب ددهيو يدوهيلا ىلع دشي نأ

 . هيلع

 رقي مل هنأل لتقلا همزلي مل امنا هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاقو

 يف لتقلا هيلع بجيو مالسالا هب همزلي يذلا لوقلا نال مالسالا ةلمجب

 نأو هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الا هلا ال نأ دهشا لاق اذا هكرت

 يف هب لخدي يذلا اذهف . هللا دنع نم اقح دمحم هب ءاج ام عيمج

 لخدي نأ ديري يذلا اندنع كلذكو س كرشلا نم هب جرخيو مالسالا

 لوقيو رهطتيو لستغي نيملسملا نم دحا دنع نيكرشملا نم مالسالا يف
 . ضئارفلا ملعتو ناتخلاب رمؤي مت مالسالا يف لخد دقو ةلاقملا هذه

 نم ةئيرب انأ تلاق ىلا ةيدوهيلا نع هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 تلق . معن تلاق ؟ مالسألا يف تلخد اهل انلقف مالسالا يف ةلخاد ينيد
 . معن : لاق ؟ مالسألا اهمزليو

 هنع تعجر نإ لوقلا اذهب لتقلا اهمزلي ىرأ ال : ناورم وبأ لاق

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش فئاظولاو س فئاظولا ةلمجب رقت ىتح
 . هللا دنع نم قح دمحم هب ءاج ام نأو هللا لوسر ادمحم

 مالسالا ىلا ىعدي فيك كرشملا نع ابوبحم تلأسو : ةلأسم

 ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشا : هل لاقي : لاقف

 رقأ اذاف قحلا وهف هللا نع دمحم هب ءاج ام عيمج نأو هلوسرو هدبع

 دنهلا لخدي ناك بوبحم نب دمحم نا : رثوملا وبأ لاق : ةلأسم

 نا دهشأ لق : مهل لوقي ناكو : لاق ، رضاح انأو مالسالا نيكرشملا

_ ١١٠ _



 نأ دهشاو ص هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلإ ال

 هضئارف نم هب ءاج اك س هللا دنع نم ًاقح هللادبع نب دمحم هب ءاج ام

 ه ةنجلا وهو هاضر هللا ةعاط لهأ باوث نأو ، همراحم نم هنع ىهن امو

 يف تلخد دقو رانلا وهو هبضغو هطخس هتيصعم لهأ باقع ناو

 لك تعلخ دقو ، هتلمجب كرشلا نم تجرخ دقو هتلمجب مالسالا

 هدبع ًادمم ناو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الو هللا نود نم دوبعم

 هلوسرو ٠.

 هب ىمسي ناك يذلا همسا ريغ مساب ىمس لوقلا اذه هيلع يلت اماف

 . بينمو ، يدنه مهنم ىمس امم كمسا اذه : هل لوقيو س كرشلا يف

 مث هب مهيمسي ناك امم تظفح امم اذه ‘ ناماسو ‘ حالصو 0 حلاصو

 كدوجسو مكعوكرو مكمايق يف هللا ناحبس اولوقف اولصف اوبهذا مهل لوقي

 لسغلاو طئاغلاو لوبلا لثم ساجنالا اوقتا مهل لوقي ناكو . اوملعت ىتح
 مهلخدأ نيذلا دنهلا ناكو : لاق س ةملك ةماك مهنقلي ناكو ةبانجلا نم

 . نيغلاب مالسالا يف

 يضرف ةمذلا لها مهيلا مكاحت اذا نيماسملا نع هتلأسو : ةلأسم

 . معن لاق ربجيأ ؟ رخآلا هركو مهدحأ

 '''ي مهنع ضرعا وأ مهنيب مكحاف لجوزع هللا لوقف هل تلق

 لزنأ امب مهنيب مكحا ناو إ : ىلاعت هللا لاق. ةخوسنم : لاق
 ( . '"!هي هللا

 . ةدئاملا ةروس نم ٤٦٢ ةيالا ءزج ( ) ١

 . ةدئاملا ةروس نم ٩ ٤٤ ةيال ١ ءزج ( ) ٢

_ ١١١ _ 

 





 رشع سماخلا بابلا

 مالسالا ىلع مهربجو نيكرشملا دالوأ يف

 يهو هتم ا ئطو يدوهيلا نعو هللا دبع يبأ نع دجوي اممو

 . هنم عزنتو ال : لاق ؟ لتقي له ةملسم

 ىلع نوربجح له > اهنم د الو ا هل دلو ن اف : هل تلق

 . اولتق اوملسي مل ناف ي معن : لاق ؟ اوغلب اذا مالسالا

 مالسالا ىلع نوربجي ال مهنا ؛ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 فقوو . مالسالا ىلع .اوربج تقتعا ناف ةكولمم مألا تناك ام

 . مالسالا ىلع مهربج نع فقو نم

 اوتوم ىتح سبحلا مهل ماسي الو نوسبحي : لاق نم لاقو

 . باوصلاب ملعا هللاو لتقلاب نوربجي الو . اوماسي وأ سبحلا يف
 نأ ىلل سبحلا يف نولازي الو نولتقي الو لتقلاب نوددهيو
 ضرأ نم مهيفن نوكيف اوبره وأ سبحلا يف اوتومي وأ اوماسي

 ١ رهم ل دعل ] ٠
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 يهو ينارصن نم راغص دالوأ اهلو تماسأ ةينارصن نعو هنعو

 . ىلبح

 اذاو هدلو ةقفنو > عصت ىح اهتقفن ينارصنلا ىلع : لاق

 . اولتق اوماسي مل نإف 0 مالسالا مهيلع ضرع هدالوأ غلب

 ٠. معن : ل اق هربع نمو

 ىلع نوربجي هنأل هد الوأل هي ح ةقنقن ال . ليق دقو

 : اهلمح هيلع اهل ةقفنال : ليق كلذكو ‘ مالسالا

 اذا ةينارصنلاو ةيدوهيلا نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 ؟ مالسالا ىلع ربجيو اهل اعبت اهدلو نوكيأ س دلو اهلو تملسا

 تتام ناو هتثرو تام ناو ى ناثوألا ةدبعو سوجملا كلذكو

 ؟ بألل كلذ امنإ مأ اهثرو ىه

 . اريغص دلولا ناك اذا هل عبت دلولاف ملسأ ايهيأ نادلاولاف

 الا لتق كلذ نع يبأ نإف ى مالسالا هيلع ضرع دلولا غلب اذاف

 نب دمحم هللادبع يبأل ليقف ث تملسأ مث ةكولمم ةمأ مألا نوكت نأ
 . ملعا هللا لاقف ؟اهل ًاعبت دلولا نوكي لهف : بوبح

 نجسلا حربي الو اتوق معطيو نجسي : لاقف رثؤملا وبأ امأو
 ةمأ مألا تناك اذا اذهو ملسي ملو غلب اذا لتقي ملو ًايح ماد ام

 لثم وه يأرب لوقأف اكولمم ادبع ناك اذإ بألا امأو ث ةكولمم

 . دلولا يف رثؤملا وبأ لاق اك مألا
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 يهو يلصتو موصت يهو دوهيلل تناك ةمأ نعو : ةلأسم
 ؟ تدوهت تغلب املف ةريغص ةيراج تكرتو ، تكله ىتح مهعم

 . مالسالا ىلع ربجتو اهل ةمارك الو كلذ ىرأ اهن

0 
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 رثع س د اسل ١ ب ابل ١

 اسم مهمأ وأ مهوبأ ناك اذإ دالوألا يف
 ايمذ مهمأ وأ مهوبأ وأ

 ةيدوهي ةمأ جوزت اذا دبعلا نعو ، بوبحم نب دمحم نع
 دالوأ عيب ىلع يمذلا ربجي لهف دالوأ تدلوف هديس نذإ ريغب

 . ديزي نمل نوعابيو كلذ ىلع ربجي معنف ؟ هتمأ

 ؟ لتقي له ةملسم يهو هتمأ ءىطو يدوهي نعو : ةلأسم
 . هنم عزنتو ال : لاق

 مالسإلا ىلع نوربجت له اهنم دالوأ هل دلو ناف : تلق

 . اولتق اوملسي مل نإف معن : لاق ؟ اوغلب اذا

 مالس الا ىلع نوربجي ال ] ١ ليق دقو : لاق هريع نمو

 مالسالا ىلع مهربج نع فقو نم

 ءاش ام مهيديأ يف ثكمف ودعلا هابس لجر نعو : ةلأسم

 ىلا دالبلا كلت يف تراصو اضيا تيبس هل ةنبا نا مث ى هللا

 . ةل املا ترركت ) ( ١

_ ١١٧ 



 مث هنم تدلو ىتح هل ةنبا اهنا ملعي ملو ، اهجوزتف اهيف وه
 ! ملع

 لبق هل ثاريم الو اهنم لحتسا امب اهقتادص اهل : لاق

 . هدلو دلولاو محرلاب هنم اهناريم اهلو جيوزتلا
 ةينارصن نعو ، بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 ؟ ىلبح يهو ينارصن نم راغص اهدالوأو تملسا

 اذاو ، هدلو ةقفنو عضت ىتح اهتقفن ينارصنلا ىلع : لاق
 . اولتق اوماسي مل نإف مالسالا مهيلع ضرع هدالوأ غلب

 مهنأل هدالوال هيلع ةقفن ال : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . اهلمجب هيلعاهل ةقفن ال ليق دق كلذكو ى مالسالا ىلع نوربجي

 تدلو ى ةماسمو ث ةيسوجمو ث ةينارصنو ى ةيدوهي : ةلأسم

 نم هذه دلو فرعي مل 0 ةزافم ضرا يف ًامالغ نهنم ةدحاو لك

 مل نمو « اوغلب اذإ هيلع نوربجيو مهب ىلوا مالسالا : لاق ؟ هاوس

 . هونب مهو مهثريو هنوثري ملسملاو ، لتق ملسي

 ةيدوهيو ةملسم ىلابح نجرخ ةوسن ثالث نعو : ةلأسم

 نهناو ناماغ ةثالث ندلوف ث عضاوملا ضعب يف نعقوف ةينارصنو
 دلو ملعي ملو ناملغلا دجوو ث سانلا نم دحأ نهرضحي ملو نكله
 نإف تفصو ام ىلعف ؟ ةيدوهيلا الو ةينارصنلا دلو نم ةملسملا

 ناو ، هب ىلوأ وهف هاعداو هذخاو دلو ىلا مهنم دحاو لك قبس
 اورقيو اوغلبي نأ ىلا مهب ىلوأ مالسالاف دحأ مهيلا قبسي مل

 نكلو هيلع نوربجيو مهب ىلوأ مالسالاف اورقي مل ناوأ ، مهئابآب
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 مهغولب ىلإ مهتنوؤم مهيبا ىلعو سبحلا مهيلعو نولتقيال

 اهس ملسملا نم نوثريو 3 ينارصنلاو يدوهيلا نم مهل ثاريم الو
 ملعأ هللاو ائيش مهنم ملسملا ثري الو . مهنيب هنومسقي ًادحاو

 . باوصلاب

 وأ يمذو لصم نيب يهو تدلو ةيمذ نعو : ةلأسم
 ؟ اعيمج دلولا ايعداف ةملسم

 ةملسم تناك ناو ى اهنيب دلولاف ةيمذ تناك نا : لاق

 فصنو هتيقت فصن يمذلا هكيرش ىلع دريو ملسملل دلولاف
 ةيمذ تناك هريغو ثاريملا يف نيملسملا ماكحأ دلولا ماكحأو اهرقع

 . ةملسم وأ

 هلك ءطولاب رارقالاو دلولاب رارقالاف : ديعس يبأل ليق

 ؟ ءاوس

 دهشو دلولاب رقأ هنأ دهاش دهش اذا هنا دجوي دق: لاق

 هب قحلي ام تقو يف دلولاب تءاجف هتمأ ءطوب رقأ هنا رخآ

 . ةداهشلا تقفتا دقو دلولا هقحل

 هرارقا هبشي ءطولاب هرارقا ناك اذكه ىنعملا ناك اذاف

 . دلولا هب قحلي ام ماكحأ ىنعم ىلع دلولاب تءاج اذا دلولاب

 ءطولاب رارقالا نم انعم تبنأ دلولاب رارقإلا نا : لاقو
 . دلولا هانعمب قحلي يذلا

 نيب ةيمذلا تناك اذا ىنعملا اذه ىلع ءاوسو : هل تلق
 دلولا اهقحليو ، يدنع هبشي اذكه : لاق ؟ يمذلاو يلصملا
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 ريغو ةحكانملاو ثاريملا يف ملسملا مكح دلولا مكح نوكيو اعيمج
 . نيماسملا مكحب هب قحليف يمذلا ماسي نأ الا } كلذ

 امهدحأ ,اسأ نيينارصن هتأرماو لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . راغص دالوأ اهلو هبحاص لبق

 . هبحاص لبق ملسا نمل راغصلا دالوألا : لاق

0



 رشع عب اسلا بابلا

 ىراصنل او دوهيلا نم نيكرمتمل ف

 مهلك كرشلا لهأو

 ادلو هلل ناو ث ةثالث ثلاث هللا نا هنم لوقلا رهظ يدوهي نعو

 ه ىنيد لهأ نم لبق ناك لوق اذه : لاق ؟ ىلاعت هللا ناحبس
 ؟ همد لحتسي له انتلاح ىلع انكرتو ةيزجلا انم تلبق دقو

 ؟ ةبوقع هيلعو هلوق نع فكلاب رمؤي وأ

 لتقي الو 0 لوقلا اذه راهظا نع فكي ىتح بقاعي هنإف

 نم ةيزجلا لبقي امهالكو ةينارصنلا ىلا ةيدوهيلا نم لقتنا هنأل
 . اهلهأ

 مهنيب اوكح ى نيملسملا ىلا ةمذلا لهأ كتحا اذاو : ةلأسم

 . كلذ ريغو دودحلاو حاكنلا يف نيملسملا مكحب

 السغ اهيدي تلسغ اذا اهنا ةيدوهيلا يف اولاق دقو : ةلأسم

 . زبخلا لكأب سأب الف تزبخو تنجع مت ًافيظن

 اذإ يدوهيلا نا : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاق دقو

 بص نإف س كلذ ىلا برقي مل نيملسملا رئب نم يقتسي نأ دارأ
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 نيبو هنيب لاحي الف افيظن السغ هيدي لسغف دحاو هيلع
 اهيف لسغ يتلا ةعاسلا كلت يف سم ام سجني الو « ءاقتسالا

 . ةبوطرب لسغت مل يتلا هتيعوأ سيي ملو هبايث سي مل ام هيدي

 لهأ ضراب قحل ةمذلا لهأ نم لجر يف ليقو : ةلأسم
 قحلا دلولا مأ تماقأف نيملسملا لتاقف ، راغص دالوأ هعمو برحلا

 . برحلا رادب قحلت مل همأ نأل .رارحأ مهو هدلو هنا

 مسقي هنا ، برحلا ضراب قحل يمذ يف ليقو : ةلأسم
 قحلو هنيد نع دترا اذإ ملسملا لام مسقي اك هتثرو نيب هلام

 . برحلا ضرأب
 . هلام ذخأ عجر نإف هتثرو نيب مسقي لاق نم لاقو

 ( هللا نبا ريزع ) : لاق اذإ يدوهيلا نعو : ةلأسم

 . سبحلاب بقاعي : لاق . هيلع ام

 ةعيب هضرأ يف ىنبي نأ ىصوأ ينارصن لجر نعو''': ةلأسم
 ضعب لاقو . ال :لاق ؟كلذ زوجي له رصم يف هضراو

 ناك ام الإ مدهت نأ يغبني هناف رصم يف ةعيب تناك نإ ءاهقفلا

 . رصملا نع اجراخ

 تيبل هضرأ ىطعأ كرشم لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ضرألا كلت دري نأ هل له ملسأ مث مهل مانصأ

 . هللا ةعاط يف اهريصيو اهذخأي معن : لاق

 نم مكاح ىلا اومدقت ىراصن موق نع هتلأسو : ةلأسم

 مدقتأ انأف ىراصن ةنيب يل : نيصخلا دحأ لاقف ث نيملسملا ماكح

 ٠ ةل امل ١ تر ركت ) ( ١
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 الإ ىضرأ ال انأ :رخآلا لاق ،‘ ىراصنلا رمأ بحاص للا

 . نيملسملاب

 ىراصنلا ةداهشب لبقيو ث قحلاب امهنيب ملسملا مكحي : لاق

 ايضري نأ الإ ىراصنلا مكاح ىلا مهعفري الو ، ىراصنلا ىلع

 . ىراصنلا مكاحب اعيمج

 : لاق نم لاقف ؟ ملسملا ماظي يذلا يمذلا نعو : ةلأسم
 لاتق اهنيب ناك اذإ امأو ، هيلع ىدتعا اذإ كلذو هدي عطقت

 . ةمطللا شرا هيلع امنإف همطلف

 ٠ يسوجملاو 0 ينارصنلاو ص يدوهيلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ نورمؤي ج نيملسملا دالب ف اوناك اذا ءيباصلاو

 نيماسملا يز ريغب اويزتي نأ نورمؤي مخا يعم : لاق

 ماكحأ نم ةجراخلا ماكحالا نم مهيلعو مهل بجي ايف اوفرعيل
 وأ طيخ مهطاسوأ يف رينانزلا يهو جياسكلا دشب نورمؤيو ث نيملسملا

 نوفرعي امب ةريغم و أ ةلسغم مهتيدر ا نوكتف مهسابل اوريغي نأو ث هريغ

 نوملسملا هب فرعي يز نع مهلاعن كارع اوبلقي ناو نيماسملا يز نم هب

 ًالآو ، نيملسملا يز نم كلذ نأل ى مهقولح يف مهئامع' راوكا اوولي الاو
 مهروعش مدقم اورصقيو نيملسملا يزب نويزتي اك اهلك مهروعش اوليطي

 اوقلي الو مهروعش اوليطي نا كلذ اودارأ نا ، اهرخؤم اوليطيو
 نوبكريو جورسلا ىلع اوبكري الو . نيملسملا يزب اويزتيف اهلك مهسوؤر

 يف نيملسملا اومحازي ال نأو 0 اوبكري الف الاو كلذ اودارا نا فكألا ىلع
 ةعوطقملا فافخلا اوسبلي الو س اهبناوج ىلا نوجليو ث مهقرط طاسوأ

 )١ ( راوكال) ةخسن ( .
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 اولعجيف نوملسملا هب ىنزتي امب متخلا نم اويزتيال نأ ينبجعيو . نيبعكلا

 . ممانييا يف اهولعجيف كلذ اودارأ نا نكلو مهراسي يف اهنم
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 رشع نماثلا بابلا

 ةرطقملا يفو سبحلا ف

 هنم نمؤي ىتح سبحلا يف رمعي نهفو

 الإ آسبح ًانختم ناك هنا هيري ينلا نع انغلبي ملو

 سبحي املثم هيلع بجي اثدح دحأ ثدحأ اذا ناك هنا يور ام

 . مكاحلا هيلع

 هللاو « . دجسملا يف ةيراسسلا كلت ىلا هوطبرا » : لاق

 . ملعا

 نمو فئالخلا مايأ يف سوبحلا اوذختا مالسالا رثك املو

 مهراثآ اوفتقاو مهلاثم نوملسملا ىذتحاو ، لدعلا ةمئا نم مهدعب

 ارثأ راصف ى مهرصع يف ءاملعلا هريغي ملو لدعلا ةمئأ هب لمع هنأل

 . باوصلاب ملعا هللاو مهدعب يتأي نمل ةجحو عبتي
 دارا نمف ى دربلاو سمشلل افوشكم سبحلا نولعجي مهانيأرو

 مهل اولعجي مل كلذ لجأ نهف س ةبوقع سبحلا نأل هسفن ىلع رتس
 ىلع اوأرتجالو قوقحلاب اونواهتل ث ًاقافنأو ًاراتسا مهل اولعج ولو ًاراتسأ
 . اوبرضي الف نجسلا لهأ بقثأ ناف س لجو زع هللا يصاعم
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 . سبحلا ذختا نم لوأ وه ناثع نا : ليق : ةلأسم

 . بلاط يبأ نب يلع كلذ لعف امنا : نورخآ لاقو

 نم لوأو نافع نب ناثع سبحلا لعج نم لوأ نا : ليقو

 اماك كلذ لبق اوناكو ص نافع نب ناثع نيماسملا لام تيب لعج

 . نيماسملا ىلع هتقو يف هوقرف نيماسملا ىلا لام لصو
 سبحلا همزليف ى هقشف رخآ ىلع لجر ىدعت اذاو : ةلأسم

 . موتشملا رادقم ردق ىلعو لهاجلا لهج ردق ىلع

 ناو ى هبدأ يف غلاب نيحلاصلا نم الجر متش يذلا ناك ناف
 . هقحتسيام ردق ىلع هسبح هلثم الهاج ناك

 يف هلقأو ض مايأ ةرشع اذه لثم يف سبحلا رثكأ : اولاقو

 . هلعفي نأ مكاحلل زئاج كلذ لكو ى مايأ ةثالث اذه لثم

 يف هبرشل سانلا هيلإ عمتجيو ركسملا لمعي يذلا : ةلأسم
 ؟ هلزنم

 يهن ام ىلا عجر نإف يهتني نأ ىلإ ىهنيو سبحي : لاق
 ادبي اضيأ سبحلابو رزع زيزعتلاب الإ يهتني ال ناك نإو هنع

 نإف ث مايأ ةسمخ سبح الإو ىهتنا نإف قلطيو « مايأ ةثالثب
 مل ناف مكاحلا هاري ام ىلا عجار كلذو ى مايأ ةرثع سبح عجر

 { هكرتي ىتح برضلاب رزع هركنم ىلع تبثو كلذ نع هتني
 يف هتح ام ىنعم الإ انباحصأ لوق نم جرخت اهنا لاقف ضرع
 نأ اهب دودرم يتلا ةمزاللا قوقحلا نود ايف دجأ الو ، سبحلا

 . مكاحلا نم رظنلا ىنعم ىلع الإ جرخت ال
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 ةتيملا مل عاب نم بقاعي نأ مكاحلل يغبنيو : ةلأسم
 ء رطضملا الإ هللا ةيصعم نم اهنأل ةتيم اهنأ ملع اذإ اهارتشا نمو

 قراسلا ىلعو اهقرس نم ىلإ اهعفديو رتشي الو اهلكأي هناف

 . مرغلا

 هناطلس ريغ يف اثدح ثدحم ثدحأ ول : ليقو : ةلأسم

 هثدح ىلع ةبوقع هل نكي مل دالبلا كليو رهظي نأ لبقو
 يف مكحلا يف بجي يذلا قحلا هنم ذخأي هنكلو ،‘ كلذ
 . ثادحألا

 ىف ثدحأ نمل الإ ،ساهب بقاعي نأ هل سيلف ةبوقعلا امأو
 . هناطلس

 هنأ هنع هلا يضر باطخلا نب رمع نأ انل يورو : ةلأسم

 ىلإ دشي نأ هب رمأ قح دحأ ىلع بجو اذإ همكح يف ناك

 . سبحلا لمعتسي نأ لبق ليق هنأ يدنع كلذو ةيراسلا

 لوسر نا ليق: ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 هللا يضر رمعل الو ركب يبأل الو سبح هل نكي مل قلي هللا

 هب رمأ قح دحأ ىلع هعم حص اذإ ناك رمع نأ ريغ ء امهنع

 داسفلا رثك املف ى ًاليلق ناك داسفلا نأ كلذو ةيراسلا ىلع طبرف

 . سبحلا اوذختا هدعب نم

 . سبحلا ذختا نم لوأ وه ناثع نا : ليقو

 . بلاط يبأ نب يلع كلذ لعف امنا : نورخآ لاقو
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 لصو دقو ناورم ابأ تعمس : ديعس نب دمحم لاق : ةلأسم

 ه لتقب مهتا سوبحم هل دلو يف بلطي مايخلا لهأ نم لجر هيلا
 : لاق مث ؟ سبح دق ام كنبال رثكتسم كنأك : ناورم وبأ لاقن

 دحاو دهاش هيلع ماق نم لك : لوقي ناثع نب نايلس ناك
 . تومي ىتح هتيب نجسلا ناك لتقب

 لجر نعو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ؟ سبح هيلع له رارطضا ريغ نم ةتيملا لكأ

 . تومي ىتح ىلقيو ىفخي هنكلو ، سبح همزلي سيلف

 هيلع سيلف ؟ سبحي له بات دقو ةيالو هل تناك نإ : تلقو
 وهف كلذ دمعت اذإ ةتيملا لكأ ىلع مامإلا هسبح نإو سبح

 باتتسيف ةيالولا لهأ نم نوكي نأ الإ كلذب قيقح

 . سبحي الو

 همزلت له بتي ملو كلذ ىلع رص أ نإ تي رأ : تلقو

 لاق اذإ كلذكو . هنم ربيو هل ةيالو الو ةبوقعلا هيلعف ؟ ةبوقع

 . كلذ ىلع سبحي نأ ىرأ يناف لالح ةتيملا لكا نا

 سأرلا يف رشعلا ننسلا هذه كرت نإ تيأرأ : تلقو

 بيتتسا نإ س همزلي ام آنواهتم وأ فافختسا وأ ةنونيدب ندبلاو

 الو هنم نوملسملا ًاربي نكلو ةبوقع هيلع ىرأ الف ؟ بتي مف
 . اهضعب يف هوبقاعيو اهضعب يف هنع اوفقيو اهضعب يف هولوتي

 ةنونيدي كلذ نم ًائيش كرت نا : ليق دقو ؛ هريغ لاق

 . كلذ ىلع بقاعيو رفك دقف هكرتب
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 ىلاعتو كرابت هللا لوقل ةبوقع نجسلا نا : ليقو : ةلأسم
 ملالا باذعلاو تابوقعلا نم ''ه“ ميلا باذع وأ نجسي نأ الإ

 ام عضوم يف الا نجسلا زوجي الف نجسلا يف هريظن لتقلا ناكو لتقلا

 . نوجسملا هقحتسي
 لعافلا نم املاظ كلذ ناك قح ريغ ىلع نجس نمو

 ىلع عقي يذلا نجسلاو. تاروجحما نم كلذ ناكو هب لوعفملاب

 ۔ : نيهجو ىلع قحلاب نوجسملا

 بجي يتلا تاروجحملا نم بكترا امل هنم الاكن هنم هجو

 ىري نهيف نجسلا كلذ يف رمألا يلوأ نم رظنلاب نجسلا اهيف
 دحأل ال هلل نجسلا اذه و ، قحلاب هلل مايقلا يف هنم داهتجالا

 دق ايف دبعلا هب بكترا ام عيمج يف هلل وه امناو ، قح هيف

 هتمذ يف مزال قح اهيف بكترملا مزلي ال يتلا رومألا نم ىضم
 امنا نجسلا ناك ناف . دابعلا ىلا هؤادا همزلي امب هلل الو دابعلل

 دعب رمالاب مئاقلا نم رظنلاب كلذ ناك هجولا اذه ىلع بجي

 برض اذهف ، كلذ نم بجي ايف ملعلا لهأل ةروشملاو داهتجالا

 يف هنم رظنب رمألا يلوأ نم اذه لعفي مل نمو ‘ نجسلا نم

 هنم رفكمي كلذ سيلو كلذ هل زاج هوجولا نم هجولا كلذ

 نم هريغ هيف غلاب امع ريصقتلا ىوس هيف هقحلي ًابيع ىرن الو
 لعفلا كلذ ناك اذإ ، سبح هجولا يف دجي مل ام رمألاب نيئئاقلا

 لقعلا هجو ىلع هنم كلذ امناو دعت الو لهجب فرعي ال نمم

 نأل هريغ يف لاقي هلثمو اذهف رظنلا يف ريصقتلاو طلغلاو
 بانتجا دنع تائيسلا هئايلوأ نع زواجتي هللاو لاكن ةبوقعلا

 . فسوي ةروس نم ٦٥ ةيالا ءزج ( ) ١
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 ه تارارصالاب رئاغصلا ىلع ةماقالاو رئابكلا ةعقاوم نم تارفكملا

 باكترا ةرثكب فرعي كلذل بكترملا نوكي ام هجولا اذه نمو
 اذه نم هجولا اذهف ،هيف يداتلاو هيف ةداعلا ءارجاو كلذ

 ةبوقعلاب ىلوأ وه ءايشألا ىلع نمدملا نأل دشأ وه بابلا

 . ةمقنلاو

 هنم هللا مقتنيف داع نمو ل لجو زع هللا لاق دقو
 . ` 'ه“ ماقتنا وذ زيزع هللاو ) ١ (

 ة كلذ باكتراب فورعملا نوكي ام ًاضيأ بابلا اذه نمو

 ءيشب قلعتي نأ ريغ نم كلذب فرعيو سانلا لاومأ يف هبكتري
 . سانلا لاومأ باكترا هيلع حص وأ كلذب مهتا دق هنأ الإ هنيعب

 دحاو هجو نم هلثمو اذه لكو هجولا اذه يف رومالا دشا اذهف

 نومضم يف هؤادأ همزلي قح نوجسملا ىلع قلعتي م ام وهو
 قح همزل اذإف ،هسفن يف وأ ، هتمذ يف لبقتسم وأ . هفلتأ

 يدؤي ىتح هذخأ رمألاب مئاقلا ىلعف هئادأ نع عنتماف هيدؤي

 . كلذ

 لثم اهيف لوقلا ناك تمزل اذإ اذه . يف هلل دودحلا كلذكو

 ذخألا يف ةفلابملا ىلع كلذب ذخألا كلذ همزل نم ىلعو قوقحلا

 كلذ نم همزل ام يدؤي ىتح هل عقيو ،رظنلا يف بجي امنإ هنا

 هجوب هرذع لزني وأ همزل دق ام يدؤي ىتح كلذل ةياغ ال قحلا

 هجولا اذه يف رمألاب مئاقلا كرت ناف ى هب رزعي امم هوجولا نم
 . كلذ هعسي الو هيلع بجي امل اكرات ناك تابجاولاب ذخألا نم

 . ةدئاملا ةروس نم ٩٥ ةيالا ءزج ( ) ١



 انأ : لوقيف سرحلا يف هتيقل لجر نع رثألا نمو : ةلأسم

 مأ هذخأتأ ءوس يف هدجت ملو هفرعت ملو فيعض بيرغ لجر

 ؟ هكرتت

 مدقتف هتجاح يف ايضام زئاح قيرط يف هتيقل تنك نإف
 هملعأو يلاولا ىلإ هلصوأف باتري ايف هتذخأ نإو س هكرتاو هيلع
 . هللا ءاش نإ هرمأب

 ديعس نب ىحي يضاقلا هفلأ يذلا باتكلا نمو : ةلأسم
 براوشلا يبرم ربجي ناك دلاخ نب دمحم هللادبع ابأ نا : ليقو
 ديعس نب نسحلا يلع وبأ امأو ‘ كلذ يف مهرذعي الو اهذخأ ىلع
 . كلذ ىلع مهربجي نكي ملف شيرق نبا

 نيكرشملا ةئيه يف هذختم راص اذإ براشلا نا دجوي دقو

 . قحلاب ملعأ هللاو ةضيرف هزج ناك

 سبحلا بقن نم : لاق يلصوملا ركب يبأ نع : ةلأسم
 . برض هيلع سيلف

 اهلعل ۔ هللادبع يبأ ىلا يلع يبأل باوج رثأ ىلع : ةلأسم

 مث هيلع كلذ حصو همتش هنأ لجر ىلع لجر عفر اذاف ص ۔ هنع

 هللا قح عيضي نأ هل سيل مكاحلاف ‘ هسبح نعو هنع افع

 . كلذ ةبوقع تفصو ام ىلع سبحلاو

 هقدصي نأ الا ، لئاقلل ةبوقع وه امنا ريزعتلا كلذكو
 تفصو امم ائيش وأ قسفلا وأ رفكلا نم ًائيش لحتنا اذا ىمسملا
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 لئاقل ١ ىلع ءيش الف لوقي ايف هقدص اذاف ةع اربل ( ب اب نم كل

 . كلذ ىق

 لجرف : تلق بسحأ ايف دلاخ نب دمحم نب دمحأ نع : ةلأسم

 سبحلا ىلا هب رميو لبحب قوطي نأ زوجي 0 سبحلا هيلع بجو

 ؟ ال ما

 . كلذ زاوجب يلع وبا ينربخأ دقف ًاعنتمم ناكاذا : لاق

 دشأ نمو : يراوحلا نب لضفلا ماكحأ نمو : ةلأسم

 يف اهدشأو ةبوقع لوطأ يهو ءامدلاو مرحملا لتقلا ثادحألا

 . برضلاو ديقلاو سبحلا
 ىلع برضلا نوكيو هب مهتا ام هيلع حص نم برضي اغإو

 لقأو س دودحلا لقا نم صقنا ريزعتلا رثكاو ىس ثدحلا ةدش ردق

 ىلا سرفلا برش يف كولمملا دبعلا دح ًاطوس نوعبرا دودحلا

 كلوق لثم هناسلب سانلا ىلع لهجي ام لثم هلقأ نيثالثلاو ةسخلا

 ناك ملسمل كلذ لاق ناو ، بلكلاو ىلوملاو روثلاو نئاخلا ، لجرلل

 . رثكاو ةبوقع دشا

 ناجسلا متشف الجر سبح اذا مكاحلا نع لئسو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام حيبقلا ديعولاب وهو سيسخاي هل لاقف

 لاقف نيماسملا نم ناجسلا ناك اذا هنا يعم : لاق

 . مكاحلا هاري ام ىلع هتلاطاو سبحلاو ريزعتلا هيلع نا سيسخاي

 سبحلا جراخ ىلا ضفي ملو سبحلا بقن ناف : هل تلق
 ؟ همزلي ام

_ ١٢٢ _



 . هتبوقع يف غلابيو رطقيو رزعي هنا يعم : لاق

 بقن نم نأ يلصوملا ركب يبأ نع دجوي : هريغ لاق

 . برض هيلع سيلف سبحل

 ىلو ًابوقنم سبحلا حبصا ناف : هل تلق ، باتكلا نمو

 ؟ مهلك سبحلا لهأ ذخؤي له هنيعب دحأ ىلع حصي

 نم كلذ يف ةمهتلا هتقحل نم قحلت ةمهتلا نا يعم : لاق

 . سبحلا باحصأ

 مزلي نم سبحلا يف بقنلا نم :ثدحلا نايضف : هل تلق

 ؟ مهنم
 . كلذ لعف هيلع حص نم الا مزلي ال هنا ىعم : لاق

 نأ سبحلا يف نمم رثكأ وأ نالجر دهش ناف : هل تلق

 مهتداهش لبقت ث هريغ نود ثدحلا اذه ثدحأو سبحلا بقت آنالف

 ؟ ال مأ ناضلا همزليو

 . متداهش تلبق ًالودع اوناك اذا دوهشلا نا يعم : لاق

 . لبقت م ًالودع اونوكي مل ناو

 ةمهتلاب مهتداهش لبقت ًالودع اونوكي مل ناف : هل تلق

 . يعم كلذك معن : لاق ؟ هريغ نود كلذ هقحليو

 هنم تفيخو عنتماف رطقي نأ مكاحلا رمأ سوبحملا اذه ناف

 هربجب هرمأي نأ مكاحلل له هريغ وأ بقن نم سبحلا يف ةرضملا
 ؟ ةرطقملا ىلع
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 هيلع فيخو سبحلا هيلع ناك اذا ىعم اذكه : لاق

 نع هكسمي امم اهريغو ةرطقملا ىلع هربج .. سبحلا نم جورخلا
 . عانتمالا نم هل سيلام ىلا يدعتلا

 ملو ، كلذل رقي ملو رطقي نأ ىلع ردقي مل اذاف : هل تلق

 رمأي نأ مكاحلل له ، طق وأ برض هلاني نا الا هيلع ردقي
 ؟ هطمقو هقاثياي

 تابوقعلا نم هب الا هيلا غلبي ملام هنا يعم اذكه : لاق

 . كلذ هل ناك

 هنع اولحي نأ اودارأو ةرطقملا يف هلعجو هطق ناف : تلق
 ؟ هنع هلح ىلع ربجي مأ هلاحب كرتيأ ، عنتماف طابقلا

 يف رايخلا مهل ناك لقعلا حيحص ناك اذا هنا يعم : لاق

 هكرت عنتما اذاو هنع هولحا ءاش ناو هوكرت ءاش نا ء كلذ

 لثم نع هعانتما نا ىلا عقي هنأل كلذ نم رثكأ يدنع هتبوقعو

 . ًافافختسا كلذ

 له ارثا طايقلا اذه هيف رثاف هلاحب كرت ناف : هل تلق

 ؟ هطمت نم ىلع ناض نم

 دلوتي ايف شرا لدعلاب ماق نمىلع سيل نأ وجرأ : لاق

 له مكاحلا نجس نم برهي يذلاف : هل تلق : ةلأسم
 ؟ ريزعتلا همزلي
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 كاجلا رومأب فافختسالا نم كلذ نأل ، يدنع اذكه : لاق

 . قحلاب نواهتو

 ؟ ريزعتلا يف دح كلذل لهف : هل تلق

 نم مكاحلا ىأر ام الا كلذ يف سيل هنا يدنع : لاق
 . هنواهتو لعافلا فافختسا

 غلبي ملام هاري ام ىلع رزعي نأ مكاحلل له :هل تلق
 . يدنع اذكه : لاق ؟ دحلا لقأ وهو نيعبرألا

 دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 له تيب ىلع هيف ردقي مل دلب يف ناك اذا يلاولا نع دلاخ نبا

 اهيف سيل ةروفحم يوط يف سبحلل نيقحتسملا سبحي نأ هل
 عرشلا نايب باتك ىلا عجر . معن : لاق ؟ ءام

 بجوتسي لاح هيلع ببست نيف لوقت امف : تلق : ةلأسم
 هسبح نم حلصأ سبحلا يف هكرتي نأ مكاحلا ىأرف سبحلا اهلثم
 ؟ اذه ىلع هكرت هل له . مالسالا يف ىوقأو

 . ليق هنا يدنع اذكه : لاق

 . حلصأ هكرت نأ ىأر نا ريزعتلا كلذكو : تلق

 حلاصم يف رظانلا مكاحلاو سبحلا لثم هنا يعم : لاق
 كحلا بجو دودحلا نم ءيش بجو اذاف > دودحلا الا مالسالا

 . اهذافناب مكحلا بجو قوقحلا نم ءيش بجو اذإو 7 اهتماقا
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 سبحلا نم رف مث ناسنا سبح اذا : تلقو : ةلأسم

 يفا قحلاب مئاقلا مكاحلا ىري ام ىلع ةبوقعلا همزلتف ؟ همزلي ام

 ذ يف هلهج ردق ىلع بقوع قحلا ىلع هسبح ناك اذا ، كلذ
 . قحلاب مئاقلا نم هلل ةحصانملا الا دح كلذل سيلو

 اذاف . مهلتاقو مكاحلاو يلاولا باحصا رزاع اذا كلذكو

 مدصي نأ دعب قحلا نم هب هنورمأي ام ىلع مهرمأ نع عنتما
 ىلع ةعجوملا ةبوقعلاو ليوطلا سبحلا كلذ يف قحتسيف كلذل
 . هتلزو كلذ يف هلهج ردق

 باتك نمو : ةلأسم

 . لصف

 تبثأ هسبح لوطي نم سبح اذا مامالاو يلاولل يغبنيو
 كلذ لاط اذا ىسني الئل ‘ هسبح موي خيراتو هبنذ ةفص هعم

 هسبح يف نم دهاعتيو . هريغ ءيجيف هتيالو نع لاز وأ هيلع
 ىتم هسبح نم ‘هسبح يف رظنيل هباتك يف ام دهاعتيو

 . قيفوتلا هللابو هيف رظنيف ؛؟هبنذ امو ، هسبح

 نم لجرلا نع هتلأسو ناطحق يبأ باتك نمو : ةلأسم

 نم وأ ةجوزلا وأ دلولا وأ دلاولا هل تويف مههوجوو سانلا رابك

 ؟ هسفنب ًاليفك مدقيو هانعم ىلا جرخي نأ بلطيف ء هرمأ يلي

 مهايند يفو نيدلا يف مهرادقا يف نوفلتخي سانلا نا ملعاف

 اقح دحأل عيصي الو دري نأ انومام وأ هنيد ق ةقت ناك اذاف

 ىتح هانعمل جرخي نأ س أب الف سانلا قوقجب يلم هب لفكو
 . هانعم ىضقني
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 مهتلا عاونا نم حصت مل اضيا ثدجب ةمهت يف ناك ناو

 قحب ناك ناو . ساب هب نوكي ال اذه نا وجراف حصت ل ىتلا

 اذإ كلذ ىرأ الف ، ليفكلا نم كلذ ذخ مث زجي مل بهذ اذا
 ىتح هظفحي نم هعم ثعبي نأ الابهذ اذإ هفلت فاخي قحلا ناك
 ٥ دري

 نم دويقلا يف لجرلا جرخي بوبحم نب دمحم ناك دقف
 . نجسلا ىلا هدري ىتح هعبتي نم هعمو ةعز انملا ف نجسلا

 نيعتسي نأ رمألاب مئاقلل زوجي : ليقو هريغ نمو : ةل اسم

 امهالكو رخألا كرتيو هيلع ناعتسملا بقاعيف س صاع ىلع صاعب
 . كلذ ىلع هنمأ اذا ركنملا راكنا لطعي الئل ناقحتسي

 اضرم سبحلا يف ضرم اذا سوبحملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ كلذ مكاحلل زوجي له مهعم هولوحي نأ هلهأ بلط وأ اديدش

 كلذ يف مكاحلا رظن هلل قحلا ناك اذا هنا يعم : لاق

 لاوزب الا لزي مل دابعلل قحلا ناك ناو ث لدعلا ىلا برقأ وه ام
 ضيرملا نع كلذ ماكحا

 نأ مكاحلا داراو دابعلل وا هلل قحلا ناك ناف : هل تلق

 سبحلا ىلا هنؤدري ءىرب اذا هلهأ هب نمضيو سبحلا نم هجرخي

 . هببسب سبحلا هيلع بجو دق يذلا قحلا ىلع هسبحيل

 نأ الا ، كاحلل يه سيل دابعلا قوقح نا يعم : لاق

 قوقح امأو ث هجوب كلذ بجو وأ كلذ لاوز رظنلا بجوي
 . لدعلاب يأرلا هبجوي ايف مكاحلا ىلا اهيف رظنلاف هللا
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 ىلع مدقي نأ يلو اذا هتيالو يف يلاولل يغبنيو : ةلأسم
 مهنيد يف لضفلا لهأ دلبلا ةاقث نع لأسيو 7 انيمأ ةقث دلب لك
 نيلدعملا ىلا ليدعتلا لعجيو دالبلا رمأ مهيلويو ى مهتقثو

 ليدعتلا هيلا عفري يذلا وه ةقثلا هيلاو نوكيو . نيبوصنملا

 وأ لدعم نم ةبترم ىلع دجو نم لكو هسفنب نيلدعملا يليو
 حصي ىح هلاح هكرت > فوقوم لام هدي ف وأ دجسم ماما

 يف ناك ناف ، هسبح يصقتسيو سبح يف دجو ن ا كلذكو

 سبح ك فرعيو كلذ ريغ وأ ةمرح وأ :لام وأ مد وأ لتق

 اسبح لهاتسي ناك ناو ، هجرخأ هسبح غرفتسا دق ناك ناف

 ىتح هجرخي مل نيد ىلع ناك ناو هسبح غرفتي ىتح هكرت
 ناك ناو > هربع وا مدع ةحص نم هعم حصي وا قحلا يطعي

 . ةءاربلا هنم عمس ةءارب يعدي نمم

 وأ ث مامالا ىلا مهتءاربو مهسبحو لتقلاب نيمهتملا جارخاو
 ادحأ مامألا رمأ ناو هالوت كلذ مامالا ضرف نإ راحص يلاو

 . هل زاج كلذ يف رظنلاب هتالو نم

 ء ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 اهنا ريعتسملا ىعداف هديس اهبلطف ةيراع هنم ريعتسا دبع يفو

 همزلت له دبع وأ رح ريعتسملاو س ةنيبلا هيلع تماقو تفلت
 امأف ةبوقعلا هيلع نأ يل نيبي الف ةبوقعلا اماف ؟ ةبوقع
 ىلا هنم صالخلا هيلعو هنمض دقف ًائيش دبع نم ضبق اذإف ناضلا

 . ملعأ هللاو دبعلا ديس
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 لعجي نأ الا زوجي له مكاحلا نجس نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ سبحيو قلطي أنيمأ ةقث الا هيلع

 . كحلا يف ليق هنا يدنع اذكه : لاق

 ةقثلا اذه قلطأو ءام نجسلا يف نكي مل ناف : هل تلق

 احلا ىلع له ت برهف هريغل قحب سبحلا هيلع تبث نم ضعب
 ؟ هيلع ردقي مل اذا كلذ ناض

 . هفالتا ىلا دصقي مل اذا كلذ نمضيال هنا يعم : لاق

 يف نامضلا هيلع ناك هفالتا ىلا دصق نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ هلام

 . كاجلا ىنعأ يدنع اذكه : لاق

 ؟ ةقث ريغ انيما هسبح يلي نا زوجي لهف : تلق

 زئاجلا يف امأو ، كلذ هل زوجي الف مكحلا يف امأ : لاق

 موقيآأحالص كلذ يف اجر اذا هيلع كلذ قيضي ال نأ وجراف

 هب رمؤي ام قوف ىدعتي نا هنم فخي ملو هسبحي يذلا كلذب

 هيلع تبث دق نم سبحلا نم دحأ بره ناف : هل تلق

 يف ةقث ريغ وهو نجسلا ىلي يذلا اذه يدي ىلع هريغل قح

 رمؤي ام عيصي الو ح هب رمؤي ام قوف ىدعتيال هنأ الا ةلادعلا

 هسبح نم براهلا نم فلت يذلا قحلا محلا نمضي له .هب
 ؟ قحلا هيلع هب قلعت دق يذلا
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 دصقي مل اذا هسفن لام يف كلذ نمضي ال هنا يعم : لاق

 مكاحلاو س لاملا تيب يف كلذ نوكي نأ بحأو ى عييضت ىلا
 يف هيدي ىلع فلتت ىتلا قوقحلا نم ش هسفن لام يف همزلي ال
 وأ ءيش عييضت ىلا دصقي ملام همكح يف ءىطخي وأ ماكحألا
 هيطخي يذلا كلذ نوكي نأ ينبجعيو هعسي ال ام ىلع دمعتي
 لام تيب يف نوكي نأ داتعا ريغ نم هيدي ىلع عيضي وأ مكاحلا
 . هللا

 هؤادا هيلع نكي مل هللا لام تيب نكي مل ناف : هل تلق

 ؟ هلام نم

 لام تيب هللا ردق ناف : هل تلق . يدنع اذكه : لاق

 تيب نم مكحلا يناعم نم همزل ام يدؤي نأ هل له ى كلذ دعب

 ؟ هللا

 هل زاج هيلع ردقو كلذ كلمب ناك اذا هنا يعم : لاق

 هؤادأ هيلع نكي مل هللا لام تيب نكي ناف : هل تلق . كلذ

 . يبجعي اذكه : لاق ؟ هلام نم

 همزلي له مكابحلا نجس نم برهي يذلاف : هل تلق
 ؟ ريزعتلا

 كاحلا رومأب فافختسالا نم كلذ نأل يدنع اذكه : لاق

 . قحلاب نواهتو

 ؟ ريزعتلا يف دح كلذل لهف : هل تلق
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 نم مكاحلا ىأر ام الا دح كلذ يف سيل نا يدنع : لاق
 ىلع رزعي نأ مكاحللو : هل تلق . هنواهتو لعافلا فافختسا

 اذكه : لاق ؟دحلا لقأ وهو نيعبرألا غلبي مل ام هاري ام

 . يدنع

 > عنتماف هسبح ىلع هلعجي ةقث مكاحل ١ بلط ناف : هل تلق

 كلذل حلصي ال هنا اجر اذا هريغو سبحلا كلذ ىلع هربج هل له

 ؟ ربجلا هل نمم مكاحلا ناكو ى هريغ

 . يدنع اذكه : لاق

 نوكتأ لدعلاب نيملسملل امكاح تبث اذا مكاحلاف : هل تلق

 ايف هلوق قدصيو هب رمأي ام ىلع ربجلا نم مامالا لثمك هتلزنم

 ؟ مامالا قيدصت هيف زوجي ايف ةنيب كلذ ىلع بلطي الو لاق

 ىتمو هل تلق . مامإلا ةلزنم ليق هنا يدنع اذكه : لاق

 ؟ مامالا ةلزنمب لزني

 . ايضاق وأ امكاح نيملسملا ةعامج همدق اذا هنا يدنع : لاق

 نوكي نأ الا ميدقتلا قحتسي ال هنأل . ايلو ناك هنآل هب اوضرو

 . ايلو

 همدقي نأ الإ تبثيو هميدقت زوجي ال كلذكو : هل تلق

 هنا يدنع اذكه : لاق ؟ًاضعب مهضعب ىلوتي نيماسملا نم ةعامج

 . ليق

 ؟ ةعامجلا دح كف هل تلق
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 لاقو ، ادعاصف نانثا هنا : لاق نم لاق هنا يعم : لاق

 ةتس : لاق نم لاقو ى ةسمخ : لاق نم لاقو ى ةثالث : لاق نم

 . ةمامالا يف فالتخالا نم ءاج ام ىلع

 تبث دق يذلا ةلزنملا هذهب مكاحلل ناك ناف: هل تلق

 نم سبحي نأ ركانملا ىلع ًايق مكاحلا هلعج نمل زوجي له . هييدقت
 ؟ مكاحلا رمأ ريغ نع ركنملاةلازا نع عنتما

 هل ناك سبحيو جتحي نأ هل لعج اذإ هنا ىعم : لاق

 . كلذ دعب ةروشم هيلع نكي ملو كلذ
 هيف سيل نجس يف سبحي نأ مكاحلل .لهف تلق : ةلأسم

 ؟ ءام الو يوط

 هنأل ض مهسفنا يف ررضلا مهيلع نمأ اذا يدنع اذكه : لاق
 . مالسالا يف رارض الو ررض ال

 نمايو هيف سبحي نأ زوجي يذلا سبحلا دح ام : هل تلق
 . دربلاو رحلا نع مهيقي ام هنا يعم : لاق ؟ ررضلا نم

 وأ ، دجسملا يف سبحي نأ زوجي لهو : هل تلق : ةلأسم
 ؟ باب الو لفق هيلع نوكي ال عضوم يف

 نأ ىلع ، نمأي ثيح سبحي نأ هل نأ يعم : لاق
 . كلذ نم ةردقلا ىلع ناك اذا سانلا قوقح لطبت ال

 وأ لتقلاب مهتملا ىلع مهتلا ترهاظت اذا هنا ليقو : ةلأسم

 نأ الا ث ادبا سبحلا رع ةرهشلا ىنعب كلذ انعم راصو قرسلا

 . مالسالا لهأ نم نمأيو ةبوتو ةعجر لاح هنم رهظي
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 نيذلا صوصللا نمو : حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم
 ىلا مهبسني فالتخا مهيف ةماعلا نيب سيل مهيلع رابخألا تحص

 ىتحو مهنم سانلا نمؤي ىتح سبحلا نوعدوتسي كئلوأ س قرسلا
 . مهتءارب رهظت

 نا افوخ دبعلا ناك اذا يلاولاو مامالاو مكاحللو : ةلأسم

 . هللا لام نم هيلع قفنيو سبحلا يف هعدي نأ جرخ
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 لتقلا ىلع سبحلا يف

 نايلس نب دمحمو ،‘ ةفيذح يبا نب ءالعلا باوج نم بسحأ .

 يلع تبثت ملو ةعمسلا هب ريطتو اضيا لتقلاب مهتي نهيف تركذو

 ناف ى ةنيبلا رمأ يف رظني ىتح سبحي نأ ًاسأب ىرأ اهف ةنيب
 يف انيأرو كلذ يف رظانلا مامالا ناك هيلع نوعدملا ةنيبلا زجعأ
 لمعي نأ هللا رمأ هبو هللا دابعب ىلوأ لدعلا ناف لدعلا كلذ

 . هدابع نيب

 هئايلوأل سيلف هبرضب هتوم لبق الجر مهتا نمو : ةلأسم
 يذلا اذه نا باصملا لوقي نأ الا س مهتا نم ريغ اومهتي نأ

 وأ وه مهب ىمس ناف 4 نورخآ موق هبرضو هبرض نمم هب ىمس

 نأ هدعب نم هتثرو مهتا اذا كلذكو . مه كلذ ناك هؤايلوأ

 اوبلطي نأ مهل سيلف مهبحاص لتق يذلا وه نالف نإ : اولاق

 . كلذ مهل ناك هريغ وأ كلذ اومهتا ناف. هريغ ىلا

 محل سيلف 2 دح او سبح مهل مام ال ١ ىصقتسا اذا : ليقو

 الا كلذ دعب ًادحأ مهل سبحي الو هريغ اومهتي نأ دعب نم
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 ىلع تءاجو ‘اذنه سبح صقتسي مل مامالا ناك ناو

 هسبحي نأ ماماللو هنم فاصنإلا مهلف اومهتا اب بابسا يناثلا

 ةيالوو ةلادع هل نم اماف مهتلا لهأ ةمهتلا قحلت ًاضياو ت مهل

 . نيميلا هيلعو ةحصب الا ذخؤي الف نيملسملا عم

 دصق دقو ناورم ابأ تعمس : بيعش نب دمحم لاق : ةلأسم

 مهتي سوبحم هل دلو يف بلطي مايخلا له أ نم لجر هيلا

 ؟ سبح دق ام كنبال رثكتسم كنأك : ناورم وبأ لاقف ى لتقب

 دهاش هيلع ماق نم لك : لوقي نافع نب ناميلس ناك : لاق مت

 . تومي ىتح هتيب نجسلا ناك لتقب دحاو

 ىعداو هللادبع يبا ىلا ةعامج نب هللادبع لصوو : ةلأسم

 ملو ةمهتلاب مهسبح بلطو ى هوحرجو هنبا اوبرض مهنا موق ىلع

 هللادبع وبأ هل ري ملف هحارج تئرب ىتح هنبا كلذ بلط نكي

 هنبا ةحارج تحص ىتح كلذ بلط نكي ملو ۔ ةمهتلاب مهسبح

 . هوحرج مهنا اببس مهيلع رضحي نأ الا

 نيماسملا نأ ماعا يراوحلا نب لضفلا ماكحأ نمو : ةلأسم
 ءامد يف ةفلتخم ا مهتلاو ، افلتخم اسبح مهتلا ىلع اوسبح دق

 . اهريغو

 هلتق نم ىردي الو رثألا هيف ليتقلا دجو اذاف لتقلا امأف
 مهتملا ىلع ىلع ناك نالف -٠. اومهتا نم مهل ذخا ًادحأ هتثرو مهاف

 وأ نايبص وأ ديبع وأ نولدعي ال دوهش نم ةلالدلا هبشي بيس

 نمم مهتملا ناك `او ليوط هسبح كلذف همهتاف لوتقملا كردأ

 . هسبح لقثي كلذف نَحالاو لتقلا مهنيب ىرج
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 أطخ لتقلاب رقملاو ۔ ةخسن ۔ يفو يف همزلي ال امب رقملاو
 سبيحح هنا ءاملعلا صعب هيف لاق دقف . صاصقلا هيف همزلي ال ايف

 . أطخلا هبشي الو جورخلا ديري أطخلا رارقاب رقأ اذإ نيتنس

 مامإلا ناسغ نع انغلب دقو ،‘ بوبحم نب دمحم كلذ لاق

 فرعي ال يذلا لتقلاو س ةريثك نينس نادحلا نم ًاسانأ سبح هنأ

 . لقأ هسبح هيف ببس ال هنأ نظو رثأب الإ لوتقملا هيعدي الو

 هنأل هتمهت نم مهتا نم لك نكمي ال : حبسملا نب دمحم لاق

 ةلقو ةفعلاب فرعي ةلادع هل ىرجت ال يذلا لجرلا نوكي دق

 نوكي دقو ببسب الإ ةمهتلا همزلي الف ‘ هدلبو هعضوم يف ىذألا

 كلذكو هب ذخأ ةحيبق بابسأ هيلع ترهظ اذإف ض لدعلا لجرلا

 . ءايشألا رئاس ىف

 ردقو اهردق ىلع حورجلا ف مهتلا كلذكو باتكلا نمو

 . ةديدشلا حارجلا يف الإ ءىرب اذإ حورجملا ىلع نوجتحي ام

 ة ةمئألا ىلا ءامدلاو لتقلاب نيمهتملا عفري نأ يلاوللو : ةلأسم

 رهظ اذإ قرسلا يف ةمهتلا كلذكو هعم مهسبح لعجي نا مامإللو
 هارف قراس ىلع حئاص وأ باب حتف وأ تيب بقن نم ببس قورسملل
 كلذب مهتاو كلذ هابشأ وأ ءيش اهنم رهظ دق يعدي ةقرس وأ سانلا

 ةقرسلا ةرثك ىلع مهتملا سبح نوكيو ى مهتا نم هل سبحي هناف س ادحأ

 . هرصقو هسبح لوط نوكي ةقرسلا نايبو قراسلا لعف حبقو

 دويقلا ىلع مهتوقو مادحأ ردق ىلع نوديقي دويقلاو : ةلأسم
 . ديدشلا برضلاو ةديدشلا حورجلاو لتقلا ىلع مهبره نم فاخي امو
 . يهتني ىتح بقاعي لهاجلا لهج ردق ىلع لهجلاو
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 هل الو يلو هل فرعي ال ابيرغ الجر لتاق لتق ناو : ةلأسم
 ىلع هبقاعيو هتمهت ترهظ اذإ هلتاق هب ذخؤي هنإف 2 هب مهتي بلاط

 . هتبوقع تلوط لدع ةنيب هيلع تحص وأ رقأ ناف ث هتمهت ردق

 قحلا هيلع تبث هتبوقع ( ىصقتسا ) ۔ ةخسن ۔ ىضقتسا اذاو
 ذخأ ثراو هل حص ام ىتم . اليفك هيلع ذخآو قحلاب اباتك هيلع بتكو
 هرضحأ ثراو هل حص ام ىتم ًاليفك هيلع ذخأو ۔ ةخسن يفو ۔ هقحب هل

 هيلا هؤايلوأ بلطي ملو لبق نم كلذكو « هيلع قحلاف هرضحي مل نإو
 يلو مكاحلا نوكيو . اضعب مهضعب لتقي سانلا عدي الو مكاحلا هبقاع

 . هيلا بلطي ال نم

 يعديف احيرج وأ ًاليتق لجرلا ذخأي نأ مهتلا نمو : ةلأسم
 . هنم لبقي الف > رخ آ مهتيف عجر غ هحرج يذل ١ وه هن ا لجر ىلع

 همهتأ لقي لو هلتق يذلا وه : لاقو الجر هيلو مهتاف لتق نإ كلذكو

 . هل ةماسق الو هريغ مهتي ْن ا هل نكي ل هلتق هن ا هيلع ققحو

 امهدحأ يعدي نالجر مكاحلا ىلا عفترا اذإ : هل تلق : ةلأسم
 رثألا كاجلا ىأ ارو ي هحرج وأ ارثؤم ابرض هبرض هنأ رخألا ىلع

 هسبح رخؤي نأ هل له . هيلع ةمهتلا تتبثو رخآلا ركناف حورجلاو
 ريخأت هعسي و كحلا سلجم ف اهنيب ةمكاحلا عمسيو مكحلل سلجملا موي ىلا

 ؟ كلذ

 بجو نم سبح يفو ث ايهنيب رظنلا هعسي مكاحلا نأ يعم : لاق
 عطقي و امهنيب ايف مف رظنو مهتملا سبح ءاش ناف ةمهتلاب سبحلا هيلع

 اهنيب رظني مث هكح موي ىلا كلذ رخا ءاش نإو 3 ناك امثيح ايهيواعد

 ناف ء همصخ ىلع موصخلا نم دحأل قحلا تبثي تبثي مل ام مهتملا سبحيو

 ريخأت هل سيلو ث كلذ ناك ام قحلا هل نم فصني نأ هيلع ناك تبث
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 هنم فاصنإلا هصخ بلط اذإ قحلا هل نم يأرب الا مكحلا موي ىلا مكحلا
 . هل هيلع قحلا تبثو

 هل يلو الو هلتق نم ىرديال لوتقم حبصأ لجر يف : ةلأسم
 . معن : لاق : همدب ةبلاطملا مامإلا ىلع له همدب بلطي

 وأ مامإلا ىلا مهتءعاربو مهسبحو لتقلاب نيمهتملا جارخاو : ةلأسم

 مامإلا رمأ و  هالوت هيلا كلذ مامإلا ضوف ناف ر احص يلاو ىلا

 . كلذ هل زاج ص كلذ يف رظنلاب هتالو نم ادحا

 شيرق نب ديعس ىضاقلا نع ( ةفاضملا ةدايزلا نم ) : ةلأسم

 نأ يلاولا وأ مامإلل زوجي له س هلتقو هيلع ىدعت وأ الجر برض نيف
 ؟ هنع وفعي

 يلاولاو مامإلا ىلع قضي مل كلذ يف ةفصنلا بلطي مل اذإ : لاق

 لتقلا ةنياعم لاح يف راكنالا نم همزلي ام الإ 4 ملعأ هللاو كلذ ىف

 . نيمهتملا ةبوقع كرت يف يلاولا ماي :ي الو ركنملل

 . عرشلا نايب باتك 1 عجر

 نالف : :7 تومي نأ لبق بورضملا الجر مما اذإ و : ةلأسم

 مث انالف مهت : لاق ناف . هل الو هريغ اومهتي نأ ةثرولل سيلف ، ينبرض

 ا : كلذكو ص هريغو قرسلا يف كلذكو . مهتي نأ هلف هريغ مما

 . هريغ اومهتي نأ مهل نكي مل هريغ ا اومهتاو اوعجر مغ هلتق نالف : اولاق
 . كلذ مهلف هريغ اومهتا مث انالف مهتن اولاق ناو

 رقأ لجر نعو 0، ناسغ ىلا بوبحم نب دمحم باوجو : ةل اسم
 . ةمهتل ١ كلتب هدنع سوبحخ هربغو ٥هر ارق ١ نع حجر مت لجر لتقب

 ةمهتل اب سبحل ١ ف ء اوس ان دنع مهف ؟ مهيف رظني. و [ هسبحك نوسبح ا
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 حصي مل اذإف { ءامدلا لهأ نم مهلثم مامإلا سبحي ام ةياغ اوغلبي ىتح
 غ لتقلاب سبحلاب رقملا دازو > سبحلا نم مامإلا مهجرخأ ءيش مهيلع

 سيلو هباحصأ هركنأ ام رقأ ناك دق هنأل هباحصأ نم رثكأ سبح عجر

 . ركنملاك رقمل

 لتقلا يف كلذ امنإو ةماسقلا هيف مزلي ام مهتلا نمو : ةلأسم

 مهتا اذإ : لاقو هللادبع يبأ نع ةيواعم يبأ ظفح نمو : ةلأسم

 . مهتا نم ريغ اومهتي نأ هتثرول سيلف هباصأ امب مهتا نم لوتتقلل
 ذخؤي مل هجرخأف هسبح أربتساو مامإلا هسبحو ادحأ اومهتا اذإ كلذكو

 . ةحصلاب الإ هريغ ةمهتلاب مهل

 اطخ مهبحاص لتق لتاقلا نأب مدلا يلو رقأ اذإو : ةلأسم

 بابسأ نم هتثرول هلام يف ةيدلا هيلعو ريزعت الو هيلع سبح الف
 مهيلعو هيلع ةيدلا نوكتف اطخ هلتق هناب هتريشع رقت نأ الإ 2 اطخلا

 . مهنم لجرك وه نوكيو مهارد ةعبرأ دحاو لك ىلع

 ىلا لصو لجر نعو - هللا هيصر ۔ ديعس يبأ نعو .ص : ةلأسم

 . مكاحلا ىلا لصي نأ ةوق هيف سيلو تاحارج هب هنبا نأ ركذو كاجلا

 فرعي ملو ، هصصخ نم هنبال هنم فاصنالا بلطو هبرض نالف ذ نأ ركذو

 نأ كاجلا ىلا لجرلا بلطف هنبا نع لجرلا اذه هركذ ام ةقيقح ةقيقح مكاحلا

 كلذ مكاحلا مزلي له هنبا تاحارج ىلع فقي ىقح ةقث هعم لسري

 مأ ، ةمهتلا ىلع سبحلاب هل ذخأيو ه هرضحي نم هصخ ىلا لسريو

 امإ هنكمأ لاح يأ ىلع هيلا بورضملا اذه لصي ىتح كلذ همزلي ال

 هتاحارج ىلع فقيو هاوعدو هلوق كاجلا عمسيف الومحم وأ ابكار وأ ايشام

؟ كلذ يف هجولا فيك وأ هيلا هصخ رضحيو



 ل يمي ام هدلاو نم عي ابص دلولا ناك اذإ هنأ يعس لاق
 نكي مل اغلاب ناك ناو س هسفنل هيعدي يذلا مصخلا ةلزنمب ناكو مهتيو
 كاجلا عم بجوي ام رهاظب وأ هتلاكو توبثب الإ مصخلا ةلزن كلذ
 نم كلذ يف ديدشتلا نم بجي امب مايقلا هيلعف ةمهتلا بجوي ام بابسأ

 هلو س ليكو الو دلاو الو نيعدملا نم دحأ رضحي مل ولو ةبوقعلاو سبحلا
 نأو ه هفزلي ام ىلع طايتحالا ىلع كلذ لثم يف لسري نأ يدنع

 ىنعم هلوقب حصي يذلا لوسرلا عم حص ناف كلذ ىلع فقي نم لسري
 ل ءاش نا مهفاف هيلعو كلذب ذخالا هل ناك هيلا كلذ عفرو ةمهتلا

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدتو
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 نورشعلا بابلا

 قوقحلا ىلع سبحلا يف

 هدلب ريغ يفو هدلب يف سبحي نهقو
 ةردملا يفو نيلا يفو

 وأ ارمت دس لهأ نم لجر نم ىرتشا ءاربا لهأ نم لجر نعو
 يف بلاطلا هيلع عفرف ، ةجاح يف دمس ىلا مدق يرتشملا نا مث 4 ابح

 ؟ هدلب ريغ يف هسبحي له هقحب هل رقأو هدلب ريغ

 الإ و هافوأ ناف ى هدلب ىلا هقحليو س هدلب يف الا هسبحي ال لوقأف
 يلاولا ىلا هدنع قحلا ةحصب هدنع يذلا يلاولا اذه هل بتكيو س هسبح
 . رخالا

 وأ لتق نم ثادحألا لهأ عفري نأ ريبكلا يلاوللو : ةلأسم

 هسبح يف مهسبحيو هعضوم ىلا كلذ هبشا ام وا قرس وا برض وا حارج
 . ههبشأ امو نيدلا يف مهعضاوم يف نوسبحي سانلا ناف قوقحلا الا

 تيب يف نايدلا سبحي بوبحم نب دمحم نع : رثؤملا وبأ لاق
 ىلا اوعفرف اريثك ًايظع الام ناك نإ هنأب لوقأو ى مهدلب نم نوعفري الو
 . كلذب سأب الف مامإلا وأ يضاقلا
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 نب ركبو ، ةيهاتع نب ديرد نأ ، همهتا ال نم ينثدح دقو
 ةيهاتع نب ديرد ناكو ث ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلا اعفترا ةحلط
 ركذ ايف مامإلا لاقف ، ركب هيلع سلافتو الام ركب ىلع ىلع ىعداف ر احصب
 ف هيلع دشيو سبحيف ج هب تبهذو هلام تذخأ : ةحلط نب ركبل ان انل

 اذه ينثدح هل عطقأ هب كل عنصأ ام : لاقف ديرد ىلع لبقأ م

 . زرحم نب ديعسو ، بوبحم نب دمحم

 نايلس نب دمحمو « ةفيذح يبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 الو ليلق لام هل سيلو نيد هيلع لجر نع ۔ هللا همحر ۔ مامالا ىلا

 يدؤيو لمعي كرتيو هيلع سبحال مأ سبح هيلع له « هلمع الا ريثك
 ؟ شيعتي هلمع نم

 رظنا يلا هللا ةرظن ىلا رظتنيو هل لام ال نم ىلع سبح الف
 . يدؤيو لمعي كرتيو هدابع

 زاج ى هب ارقم ناكو نيد لجر ىلع مكاحلل ناك اذاو : ةلأسم
 مع ولو هسبح مكاحلل رج ل ني دلل اركنم ن ك ناو . هسح مكاحلل

 اكح اومكحي و ١ ماكحل ( صعب ل ١ هيلع عفري و كلذ د ةحصب كاحل (

 . هنم فصتني و
_ 

 سبحي هنا ةعنصلا لهأ نم ناك اذا لجرلا يف ليقو :
 هذه ذخأي ال ( . بعلي . كرتي الو فصنيو لمعي ىح هتعينص د ىلع

 حص اذا ةردملا نايصع ىلع نوسبحح ماكحلا اني د أر دقو : ةلأسم

 هيلع مدقتيف نيماسملا نم لجر نوكي نأ الا رارقا وأ نيلدعب كلذ
 . سبحيالو
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 . ةثالثلا وأ نيمويلا وأ مويلا لثمم ليوطلا سبحلا سيلو

 ةمئألا ىلا ءامدلاو لتقلا يف نيمهتملا عفري نأ يلاوللو : ةلأسم
 . هعم مهسبح لعجي نا مامإللو

 له سبحلا لبق هقح ذخأ مصخلا بلط اذاف : تلق : ةلأسم
 ؟ هب مكاحلا هذخأي

 نم ىلوأ هتوف فيخ اذا دابعلل قحلا نأل كلذ هل : لاق
 . ةعبت مكاحلا ىلع قلعتي مل اهب ذخألا تاف اذا هلل ةبوقعلا نأل . ةبوقعلا

 طقسي له هسبحي ال نأ مكاحلا ىلا بلطو مصخلا افع ناف : تلق
 . هلل ةبوقعلاو كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ سبحلا هنع

 ةلأسم

 دعب همصخ نع قحل ١ بحاص افع اذا دابعلا قوقح نم ن اك ام : لاقو

 يف الا قحلا بحاص هنع افع نمع وفعي نأ كاحللو ، هيلع عفر نأ

 قحلا بحاص افع ولو سبحلاب اهيلع يلاولاو مامالا بقاعي .- ثادحألا
 . كلذ مهفاف لاكنلل سبحلا نم دب الف كلذ نع

 اذا اليفك رضحي مل نم ىلع سبح ال ؛ ليق كلذكو : ةلأسم

 اليفك رضحي مل نم ىلع ةمهتلاب سبحلا بجي امناو 2 تباث ريغ قحلا ناك
 . قحلا تبت اذا

 رظنلا ىنعم ىلع ةمهتلاب سبحلا ىنعم تبث اذا هنا ؛ يعمو
 يدنع رظنلا ناك « رارقالاب وأ ةنيبلاب قحلا توبث نود لدعلاب مايقلاو
 هيلع ىعدملا يف كلذ مكاحلل عقو اذا ةدهاشملاب ىنعملا اذه لثم بجوي

 يناعم هبشي اذه لثم نأل ، هريغ هب ةمهتلا ىنعم همزلو كلذ نيح يف
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 نوكيو ى هيلع قلعتي يذلا قحلا ىنعم لطب تاف اذا هيف ةمهتلا
 ىنعم ىلع اجراخ اذه لثم يف نيماسمالو هلل رظنلا يف مكاحلا داهتجا
 قحلا ريغل ىوعد قفاو ناو طاتحا دق ناك لدنلا قفاو ناف باوثلا
 . قحلاب همزلي ام يعدملا مزل كلذ نيبتو

 ناك اذا ليفك هيلع دجوي الو هتقث تفرع نم : حبسملا نبا لاق

 . بلي الو ىراوتي ال

 وأ لتق نم ثادحألا لهأ عفري نأ ريبكلا يلاوللو : ةلأسم

 يف مهسبحيو مهعضوم نم كلذ هبشأ ام وأ قرس وأ برض وأ حرج

 نيدلا يف مهعضاوم يف نوسبحي سانلا ناف قوقحلا الا ، هسبح
 رصبي امو لوصألاو لاومألا يف نيعزانتملا عفري نأ هلو ، ههبشي امو
 الا نهسبحي الو نهعفري ال هناف ءاسنلا الا وه ىلوتيو . هيلا هيف لدعلا

 بلط وأ نبلط نهنم ءالكولا لبقيو ةليقثلا رومألا يف الا نهدالب يف
 . نميلا

 اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذا : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 دجي مل نا كرت الاو ةنيبب ءاج ناو اموي هل سبح ةنيبلا يدنع لاقو
 . قحلا عيضي الئل ًاليفك

 بره مث ةمهت ببسب مكاحلا سبح يف ناك نمع لئسو : ةلأسم
 ؟ هبلط مكاحلا ىلع له سبحلا نم

 اوبلطو دابعلل قح هيف قلعتي امم ةمهت تناك نا هنا ىعم : لاق

 وجري هجو هل تبث اذا هتبلاطم هيلع ناك هيلع ردقو هيف فاصنالا
 . هبلط يف هكاردتسا

 ىأر نإف س يدنع كلذ يف رظانلا مكاحلاو هلل هيف ىحلا امتا ناك ناو

 ىنعمب كلذ هيلع ناك هدي ىلع ذخألاو مالسالا لهأل حلضأ هبلط
 . كلذ هل ناك لضفأ مالسالا يناعم يف هريغ نأ ىأر ناو داهتجالا
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 يف مكاحلا مكح همزل دق قح ىلع سبحلا نم بره اذا هنأ ؛ يعمو

 يلوتملا مكاحلا ناك ناو س يلوتملا ةلزنمب وه ناك ثيح نم قحلاب هلام
 ناطلسلاو هللا لام تيب نم ناوعا هلو راصتنالاو هبلط نم ةردق ىلع
 لاغتشالاو هيلوت ىلع ةبوقعلل كلذ يف رظانلا وه يدنع ناك كلذ ىلع
 . هلهأو مالسالا ىلع هنم لضفأ وه ايف

 ؟ لام هل نكي ل ناف : هل تلق

 هبلط يف مكاحلا داهتجا ينبجعأ لام نكي مل اذا هنا يعم : لاق

 . يدنع لاح لك ىلع هيف رظانلا وهو هيلع قلعتملا قحلل رثكأ

 ؟ هبلطي مل وأ كلذ قحلا بحاص بلط ءاوسف هل تلق

 رثكأ ةجح مكاحلا ىلع قحلا بحاصل سيلو ءاوس هنا يعم : لاق
 . كلذ ىلع ردق اذا هقح فلت ىلع نمأي ثيح هسبحي نأ نم

 فيخ ةلع هتنعف قحب سبحلا همزل لجر نع لئسو : ةلأسم ا
 ؟ طمقيو هيلجرب رطقي له هنم سبحلا لهأ ىلع

 يف هيلع نمؤي ل ناو : هيلع ةرضم ال امب قثوي هنا يعم : لاق

 . كلذل ضرعي مل ةرضملا
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 نورتعلاو يد الا بابلا

 باودلا ىلع سبحلا ف

 دمحم نب ديزي ىلا رفيج نب انهملا بتك ى راثآلا ضعب يف تدجو

 تعقو ۔ هللا همحر ۔ يلع يبأ نبال ةاش نا ينغلب هنا يزا ىلع لاو وهو

 ةاشلا اهيلا ماست نأ تهركو ىعرت ال نأ ترمأ كناو عورزلا ضعب يف

 عستي دق لب ةضورفم ةضيرفب سيل سبحلاف ‘ مهضعب سبحت ىتح

 ه همأ ىلع الو اسبح مالغلا ىلع ىرن الو 3 ءالؤه لثم نع وفعلاب
 مهلف مرغلا اوبلطف دحأ ىلع تدسفأ دق تناك ناو ى مهتاش مهل قلطاف

 لزانملا نيب تناك ضرأ لك نأ انظفح دقو . داسفلا حص اذإ مرغلا

 مالسلاو اهوظفحي نأ منغلا باحصأ ىلعو اهونصحي نأ اهباحصأ ىلعف

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 هفلتت وأ ائيش بيصت نوكت نأ باودلا ثادحأ نمو : ةلأسم
 ىلع سيلف ، نالف ةباد اهنا مهتيف ةنياعم الو لدع ةنيبب حصي الو

 . ةلداع ةنيبب حص ام الا باودلا ةمهتب ةبوقع باودلا باحصأ
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 يلاولا ىلا لجر لصو نإو ( ةفاضملا ةدايزلا نم ) : ةلأسم

 باودلا راثآ تدجوف مويلا وأ ةليللا يعرز تلكأ نالف ةباد نأ ىعداو
 باودلا بحاص سبح زوجيأ ةعارزلا يف هنم اكش يذلا سنجلا نم

 هسبح زوجي امناو ، ةفصلا هذه ىلع هسبح زاوج ظفحأ مل ؟ ال مأ كلذب

 نم هتباد راثآو لكألا ةمالع يلاولا هيف دجوو ًالوكأم هعرز حص اذإ
 هتباد نأ ىعداو لزنملا ىلا عرزلا نمو عرزلا ىلا ةبادلا بحاص لزنم
 . معأ هللاو هسبح زاوج ىلع لدي ام دجويف لوكأملا كلذ هعرز تلكأ

 :و :
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 نورشعلاو يناثلا بابلا

 ماكحألا ذافنال موصخلا سبح يف

 لاقو اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذا : بوبحم نب دمحم لاقو
 دجي مل نإ كرت الإو ةنيبب ءاج نإف ، اموي هل سبح ةنيبلا يدنع

 ًادبع هنا لجرلا هيعديو دبعلا مكاحلا هب ىنعي اممو : ةلأسم

 ركنيف اهجوز لجرلا نأ يعدت ةأرملاو ، برهي نأ هكرت نإ فاخيو
 تناك ناف ةنيبب يعدملا رضحي ىتح اهسبحي نأ مكاحللف برهي نأ فاخيو

 . ايهالخو ًاليفك امهيلع ذخأ ديعب الجأ لجؤت وأ ةديعب ةنيب
 ديب اهقالط لعجيو اهل حص ام اهتنوؤمو ةأرملا قحب ليفكف جوزلا اماف
 هيلعو لجالل هرضحي مل نا ليفكلا اهنمضي هتيقبف دبعلا اماو ء ليفكلا
 ىلوملا ذخأ هتقو حص ناف س هسفن ىلع سبحلا يف دبعلا ةقفنو هراضحا

 الا سبحلا يف لجألا لوطي الو هتقفنب مكاحلا هرمأي نم هيلع قفنا امب
 ايهتلادع يربتسي ىتح هسبحيف ةنيبلا رضحي نا

 ديسلا ىلع ذخأ مامالا ىلا هعفرف هديس نم قتعلا دنع ىعدا ناف .
 ليفكلا ذخأ هب فاوي مل ناف لجالل يضاقلا وآ مامالا هب يفاوي اليفك

_ ١٦١



 اضيأ ليفكلا ىلع ذخأ هبلط ىف الجأ بلط ناف لجألل هرضحي ىتح

 . هبلط يف هلجأ يذلا لجألل هرضحي ًاليفك

  
١٦٢



 نورتعلاو ثلاثلا بابلا

 نيناجملاو نايبصلا سبح يق

 هللا همحر ۔ ناثع نب يراوحلا باوج نم هنأ بسحأ اممو

 ؟ هريغ وأ سبحب بقاعي له ؟ًاثدح ثدحأ قهارم يف تلق كلذكو
 نود امالغ سبح رفيج نب انهملا نأ ( لضفلا باتك ) يف انيأر دقن
 نم لاق دق هلعلو هيلع ىوقي ديقب ديق هلعلو ديقلا ركذ هنظاو قهارملا
 ىتح : ليق دقو قهاري م امالغ سبح رفيج نب انهملا نا : هريغ لاق

 . ديقلا نم اتبهذ هيلجر نا ىنغلب

 نأ اوردق اذإ مهيلع رمؤي ثيح نوسبحي امنا : لاق نم لاقو
 ملعأ هللاو سبحلا يف ءوسب مهدارأ نمم مهسفنأ اوعنم

 : ليقو ، غلبي ىتح يصلا ىلع سبحال هنا : هريغ لاق

 : نم فيخ ح ناو ماحل سلج وأ دجسم يف سبح ريغ يف نوسبحي

 ةبوقعلا نم نمأو ة ةرورض عفد كلذ يف يجرو دح ا ىلع ررض

 دكآو كلذ هل . كرتف هلعف دق يذلا هلعف ىلع اماو س سبحيق

 . ماعأ هللاو

 هيلع له نونجملا يف هللادبع يبأل يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ىلع هدي فاخي نأ الإ ثادحالا ىف الا آاسبح هيلع ىرن امن ؟ سبح
 . هسبحب نورمؤي هلهأ نإف سانلا

١٦٢١



 اذإ يبصلا : تلق دلاخ نب دمحم نب دمحأ نع بسحأو : ةلأسم

 ريغ هيلع دهش وأ ةيصعم لعف هنأ رقأو سبحلا ىلع ايوق وأ ًاقهارم ناك
 ؟ ال م [ سبحح ل دع

 . كلذ ىلع ايبص سبح يدلاو تيأر دق : لاق

 سبح مهيلع سيلف نايبصلا امأو (لصق باتك نمو) : ةلأسم
 رفيج نب انهملا سبح دقو سبحلا ىلع اووقي وا اوقهاري وأ اوغلبي ىتح

 نم هريغو بوبحم نب دمحم دهع ىلع لتقلا يف قهارملا نود امالغ
 خي . خياشملا

 . ةمهتلا ىلع يصلا سبحي ليقو : ةلأسم

 مارحلا ذيبنلا برش ىلع اوعمتجا اذإ نايبصلا نع لئس : ةلأسم

 ؟ نوسبحيو مهيلع كلذ ركني له

 ء لصألا يف مارح وه امم دسافلا بارشلا ىلع اوعمتجا اذإ : لاق
 فاخي ام دجب اوناك ناف نايبصلا امأو ، لاح ىلع قرهي بارشلا ناف
 يناعمو لطابلاو داسفلا نم نيغلابلا نم فاخي ام عاتجالا دنع مهنم

 ريغ ىلع نوسبحيو نوددهيو مهيلع ركني : ليق دق هنا ؛ يعم . وهللا

 سلجم وأ تيب لثم يف } نيغلابلا ىلع بجت يتلا ةبوقعلا سبح ىنعم
 اورمأ كلذ مهنم ىشخي ال الافطأ اوناك ناو س كلذ ىلع اوهتنيل مكاحلا

 . ةبوقع ىلا مهب غلبي ملو لوقلاب اوددهو هكرتب

 يبصلا ةمهتلا قحلت لهف : هل تلق ديعس يبأ نع : ةلأسم

 ؟ اهيلع سبح و

 ىنعم بجوي ثدح هنم حص اذإ هنا ليق دق هنأ يعم : لاق
 . هيلع سبح ال : لاق نم لاقف هسبح يف فالتخاب سبحلا

١٦٤



 ىنعم ىلع ةبوقعلا لهأ سبح ريغ يف سبحي : لاق نم لاقو
 ةمهتلا" 'ٹتبثتسا اذإو ، كلذ يف هئافكتسا ءاجر ديدهتلاو بيهزتل
 نايبصلا نم كلذ نوكي دق هنأل كلذ ىنعم سبحلا ف يدنع تتبب

 نيقه نيقهارملا

 ؟ رارحألا نايبصلا لثم ءامإلاو ديبعلا يف كلذكو : هل تلق
 . نيغلاب ريغ اوناك اذإ يدنع اذكه : لاق

 . كلذ بجوتسا ام اذإ لجرلا '"للغي نأ زئاجو : ةلأسم

 رارحالا امأ : لاق حبسملا نب دمحم نع رثألا يف دجويو : ةلأسم
 نم هرشلاو داسلا اذ مهيف ناف رظنلا مهيف ماحلل نوكيف راغصلا
 مدقيو هيلع فاخ ال ثيح هسبحو هددهو هبدأ بدألا مهنم لهاتسا

 ليق دق هنأ يعم : ۔ هللا همحر ۔ ديعس وبأ لاق . ءايلوألاو ءابآلا ىلع
 . كلذ

 سبحلا الإ هيف مهسبحي اعضوم مهل مكاحلا دجي مل نإف : هل تلق
 ؟ مهيف مهسبحي نأ هل لهف

 . سبح نايبصلا ىلع سيل : ليق دق هنا يعم : لاق

 دجسم وأ مكاحلا سلجم لثم ةبوقعلا عضوم ريغ يف نوسبحي ليقو ِ

 . هيف نوظفحي تيب لثم عضوم وا

 دجب اوناكف سبحلا يف مهيلع نمؤي ناك اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو
 . لثمب نوقحتسي ام لثمب اوبقوع س سبحلا يف عايض مهيلع فخي ملو كلذ
 نم مهمزلي ام ىنعم ىلع ال بدالا ىنعم ىلع ةبوقعلا نم نولمعي ام
 . ةبوقعلا

 . تتبث اهلعلو ‘ ببست ةيناث ةخسن يفو ( تهبشا ) ةخسن ( ) ١
 . ( نيغلاب ) لغلا سبلي ( ) ٢
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 نب دمحم نع دمح ا نب نسحلا يلع يب ا باوج نمو : ةل اسم

 مهلاومأب سانلا رضي هنأ هوتعم ىلع هيلا عفر اذإ رمألاب مئاقلا يفو ناثع

 ؟ سبح هلأ لهأ هل نكي ل وأ اولعفي ماف هكاسماي هلهأ رمأف مهدالوأو
 . ماعأ هللاو سانلا ىلع ررضلا هنم فيخ اذإ كلذ نأ تفرع يذلا

 لهأ ىلع فيخ هيلع قحب سبحلا همزل لجر نع لئسو : ةلأسم
 امب قثوي هنا يعم : لاق ؟ طمقيو هيلجرب رطقي له هنم سبحلا
 . كلذ ضرعي مل ةرضملا يف هيلع نمؤي مل نإو ث هيف هيلع ةرضم ال

 اناسنإ نأ ىعداف ث رثا هب ناك اذإ ىصلا نع هتلأسو : ةلأسم
 لقعي يبصلا ناك اذإ : لاق ؟ةمهتلاب هل هذخأي نأ مكاحلل له هبرض

 تناك اذإ هاوعد عمسي نمم هريغك ىوعد يدنع هاوعد تناك هيعدي ام

 . هل ىوعدلا

  
_ ١٦٦ _



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ديبعلا سبح يف

 ؟ سبحي له ةنيب هيلع مقت ملو قرس اذإ دبعلا نعو

 يف ن أ لوقن امف برهي الئل ةنيبلا بلطل هسبح ناك نإ : لاق

 نم ركس اذإف ى رلا برش وأ ذيبنلا دبعلا برش اذإ هنعو ث ًاسأب كلذ
 . ةدلج نيعبرأ دحلا فصن هيلع نا لوقن انإف رلا برش وأ ذيبنلا

 ۔ بوبحم نب دمحم ىلإ ۔ هللا همحر ۔ يلع يبأل باوج نم : ةلأسم

 تماقو هدري 7 دبعلا هب بهذف ابوث ادبع راعأ دبع نعو ۔- هللا همحر

 الإو هدنع بوثلا ىلع ردق نإف لوقلا يف هيلإ غلبي هنإف س ةنيبلا هيلع
 . كلذ ىلع همالغ سبح بجي امو ًامرغ هديس ىلع ىرن اهف

 ؟ رارحألا لثم ركانملا ىلع نوبرضي له ديبعلا نعو : ةلأسم
 اولتوقو اوبروحو مهبرل اقح اوعنم نإ كلذكو دودحلا مهيلع ماقت ديبعلاف
 . اولتقو كلذ ىلع

 يهالملا نم كلذو هريغو بعللا لثم يف ناك ام اذإ امأو
 . كلذ نع اوهتنا ناف ح هنلا يصاعم نعو كلذ نع فكلاب نورمؤيف

 . ملعأ هللاو برضب مهل ضرعتي
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 هب بقاعي ام لثم ىلع نوبقاعي مهنا ليق دقو ؛ هريغ لاق
 . يصعلاب مهرابدأ ىلع نوبرضي نكلو رارحألا

 اذإ يلاولاو مامإلاو مكاحللو ( ناطحق يبأ ) باتك نمو : ةلأسم
 لام نم هيلع قفنيو سبحلا يف هعدي نأ جرخ نإ فوخم دبعلا ناك
 . هللا

 نم نوغلابلاف : هل تلق ديعس يبأ نع ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 يف مهتلا يناعم نم مهقحلت مهنأ يعم : لاق ؟ ةمهتلا مهقحلت له ديبعلا
 . مهيف كلذ انعم بجو اذإ رارحألا نم نيغلابلا قحلي ام سبحلا

 تبث اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ديسلا يأرب كلذ نوكيف : هل تلق

 ىنعم يف هديس ىلا رمألا امنإ هديسل يأر كلذ يف نكي مل ةبوقعلا هيلع
 . رش ءافكتسا الو ةبوقع اهيف سيل يتلا قوقحلا

 نم ىلع ةبوقعلا نم ءيش ىلع سبحلا همزل اذإف : هل تلق
 . هديس ىلع هنا يعم : لاق . هتقفن

 اذإ يدنع اذكه : لاق ؟ كلذب ديسلا مكاحلل ذخأيو : هل تلق
 . هيلع قفني ال هنأ هل نيبت وأ دبعلا كلذ بلط

 هنا يدنعف ث ةمهتلا بجوي ام هيلع بسن اذإ دبعلاو : ةلأسم
 ايف ةمهتلاب هسبح زوجيو كلذ يف رحلاك يدنع وهو اهب هذخأ زوجي

 . ملعأ هللاو هيف رحلا سبح زوجي
 نيماسملا قيرط يف اثدح ثدحأ اذإ دبعلا نع لئسو : ةلأسم

 ىلع جتحي هنأ يعم : لاق هجارخإب ۔ ةخسن ۔ هثادحأب ذخؤي نم
 ةلازإب ذخأ الاو ، ثدحلا ةجح هنع ليزت ةجح هعم تناك ناف 0 هديس

 ةلازإل هذبع قلطي وأ ثدحلا ليزي ىتح سبح الاو لعف نإف . ثدحلا
 . اهريغو قرطلا نم ثدحلا
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 ناك نإف س هتبقر يف قلعتم وهف دبعلا ثدحأ ام : لاق نم لاقو
 رضحي نأ ىلإ سبحلاب هنم قثوتسا دبعلا نم فيخ وأ ، ابئاغ هديس
 نذأ ءاش نإو هيدفي نأ امإف هيلع جتحا دبعلا ديس رضح اذإف 2 هديس

 ثيح ابئاغ ديسلا ناك نإو ، هتيانج جرخاو هتيانج يف عيبف هيف
 . هتجح هل عمسيو هنع عفدي اليكو بئاخلل مكاحلا ماقأ ، ةجحلا هلانت ال
 اذإ هتجح بئافغلل ىنثتساو هيلع حص امب دبعلا يف مكحلا مكاحلا ذفنأو

 . رصح

 سبحي اك ةمهتلاب هيلع ىعديو هينجي ام ىلع سبحي دبعلاو
 . دابعلل سيل هلل سبحلا نأل كلذ يف قرف الو رارحألا

 ناك ناو ارضاح ناك نإ هالوم ىلع سبحلا يف دبعلا اذه ةقفنو
 يف دبعلا اذه عيب لام هديسل نكي مل ناو س هلام نم هيلع قفنا ابئاغ
 ةقفن هل نكت مل ناو هديس ىلع ىضم امل ةقفن هل تبجو تناك نا هتقفن
 يف ةقفنلا ىلا دبعلا اذه جاتحاو هديس ىلع مدقت ايف تبجو دق
 ناك اذا هعيبي نأ مكاحلا ىلع ناك اقلطم وأ اسوبحم ناك اذا لبقتسملا

 وا هل بجي ايف دبعلا فصني نم ىلع ةجح هلانت ال ثيح ابئاغ هديس
 هيلع جتحاو ارضاح ديسلا ناك ناو ، ةدحاو ةعمج ءادنلاب هيلع هنمأي
 رايخلاب مكاحلا نا ؛ يعم هيلعو هل بجو ايف فصنأ الو هعيبب نذأي ملف
 . دبعلا عاب ءاش ناو هلعفي ىتح هيلع هسبحو كلذب ديسلا ذخأ ءاش نا

 عنتماو ركنملا رهظأ اذا برضي له دبعلا يف ؛ تلقو : ةلأسم

 هبوجو دعب نم سبحلا ىلا لوصولا نع دبعلا عنتما اذاف ؟نيملسملا ىلع
 فيسلاف كلذ دعب عنتما ناف س ىصعلاب برضلا هيلع ناك س هيلع
 زوجي ال دبعلا نا الا ءاوس اذه يف رحلاو دبعلا يف مكحلاو س ًايغاب ريصيو
 . كلذ يف رظانلا وهو عار يلاولاو س هسفن ىلع هرارقا
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 وأ ركسملا برش هنا وأ قرس هنا فرتعا اذا دبعلا ىفو : ةلأسم
 ببس حصي ملو سبحلا اهيف هيلع بجي امم ةيصعملا لمع هنا وأ انز هنا
 مئاقلاف ؟ زوجي ال ما هسبجحي نا رمالاب مئاقلا عسي له هلوق نم الا
 . ةمهتلاب هسبح ةمهت هيلع تماق ناف 2 كلذ يف رظنلا هل رمالاب

 ضعبف هدي يف تدجوو ةقرسلاب رقأ اذا دبعلا يف فلتخا دقو
 ىلع عجري امم دبعلا هب رقا ام عيمجو َ كلذ ري مل ضعبو عطقت : لاق
 . ملعأ هللاو ، هنم لبقي ال ليق دقف هديس

 ؟ ال مأ سبحيو يبصلا ةمهتلا قحلت لهف : هل تلق : ةلأسم
 سبحلا ىنعم بجوي ثدح هنم حص اذا ليق دق هنا يعم : لاق
 : لاق نم لاقو ، سبحي ال : لاق نم لاقف ‘ هسبح يف فالتخاب

 ءاجر ديدمتلاو بيهرتلا ىنعم ىلع ةبوقعلا لهأ سبح ريغ يف سبحي
 . كلذ يف هئافكتسا

 : لاق ؟رارحألا نايبصلا لثم ءامالاو ديبعلا كلذكو : هل تلق
 . نيغلاب ريغ اوناك اذا يدنع اذكه

 نم مهقحلي هنا يعم : لاق ؟ ديبعلا نم نوغلابلاف : هل تلق

 ىنعم بجو اذا رارحألا نم نيغلابلا قحلي ام سبحلا يف مهتلا يناعم
 اذا هنا يعم : لاق ؟ديسلا يأرب كلذ نوكيف هل تلق . مهيف كلذ

 يف هديسل رمألا اماو هديسل يأر كلذ يف نكي مل ةبوقعلا هيلع تتبث
 رش ءافكتسا الو ةبوقع اهيف سيل يتلا قوقحلا ىنعم

 ؟ هتقفن نم ىلع ةبوقعلا نم ءىش ىلع سبحل ا همزل اذاف : هل تلق

 ؟ كلذب ديسلا مكاحلا ذخآيو : هل تلق . هديس ىلع هنا يعم : لاق
. هيلع قفني ال هنا نيبتو دبعلا كلذ بلط اذا يدنع اذكه : لاق



 اك ةمهتلاب هيلع ىعديو هينجي ام ىلع سبحي دبعلاو : ةلأسم
 . دابعلل سيلو هلل سبحلا نأل كلذ يف قرف الو رارحألا سبحي

 نأ مكاحللأ ركنملا مهنم رهظ اذا : كيلاملا نع تلأسو : ةلأسم

 ىلع مهتاداس يار الب مهركنم ىلع دودحلا مهيلع ميقيو مهبرضيو مهسبحي

 يف نكي مل ةبوقعلا هيلع تتبث اذا كلذ ليق دق هنا : يعم لاق

 اهيف سيل ىلا قوقحلا ىنعم ف هديس ىلا رمألا اماو هديسل ىأر كلذ

 رش ءافكتسا الو ةبوقع

 زوجي له ريزعتلا اهيف رحلا مزلي ةلزنمب دبعلا لزن اذاو : تلق

 ؟ هريزعت

 نوبرصي ديبعل ا نأ : ليق دق هنأ يعمو يدنع اذكه : لاق

 ىأرو طوسلاب دبعلا برص ناو > مهرابدأ ىلع يصعلاب دودجلا نود ام

 شرفي نا كلذ نع هزن امنا رجلا نأل يدنع كلذ دعبي ل كاجلا كلذ

 ٠ هربد ىلع ىصعلاب

 هللا : لاق ؟ هربد ىلع رحلا برضو مكاحلا كلذ لعف ناف : تلق
 . ملعأ

 . ناو 0 هلام ف كلذ دمعت اذا كلذ ناض همزلي نأ يبجعيو

 . هللا لام تيب ىف نوكي نأ ينبجعأ كلذل دمعتي نكي

 نوكي نأ كلذ نابض هيلع تبت اذأ يبجعي ] : لاق ؟ كلذ ناض كاجلا

 . هلك كلذ لتحي ناكو

_ ١٧١



 هبقاعف ةبوقعلا نم ءيش دحأ ىلع بجو اذا كلذكو : تلق

 نم هيلع بجو ام كح كاحل ١ نع لوزي ١ ا درمحع و ا اطخ اهريغب ماحل ١

 نم تبثي ام هنا : يعم لاق ؟ ال مأ اهريغب هل ماحلا ةبوقعب ةبوقعلا
 . أطخب الو دمعب لطابلا هليزي ال قحلا

 7 يذلا امأو { ركب يبأ نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 > هولعفي 7 ولعفي نأ م روجم ال امع مهدري نأ نيقي ىلع وأ ةمهتلا ىلع ديبعلا

 مئاقلا ىلع كلذ امنا : ليق دقف ةمهتلا ىلع مهدهي نأ امأو كلذ هل زئاجف

 ٠ رم . ًألار

 سبح تاركنملا نم دبعلا ىتأ ام ليقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . اهيلع

 لاق ؟ال مأ يرارسلا لمح ىلع نوسبحي ديبعلا : تلق : ةلأسم

 > نوماسمل ا كلذ لعف دقو كلذ نم نوعنمي .2 ١ تفرع دق : يعم

 دق ؟ ال مأ ىدملا لمح نم نوعنمي له برعلا كلذكو : تلق

 . ىدملا لمح

 نم ةعامج هبرضف ليللاب لجر لزنم يف دجو دبع يف : ةلأسم
 ء كلذب فرتعا نم نم مهنم هل فرتعاف مهنم فاصنالا هديس بلطف سانلا

 ؟ ةر روقعل ١ مهمزلتو برضل ١ شر ١ مهيلع بجح (

 > راكنالا هجو ىلع ناك اذا مهمزلت ىرأ الف ةبوقعلا امأ : لاق

 هبرض لزنملا لهأل زوجي امناو كلذ يف مهيلع هبوجو فاخأف نامضلا امأو
 . تفرعام ىلع لزنملا يف هدوجو لاح يف
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 نورتعلاو سماخلا بابلا

 سوبحملاةقفن ف

 سبح اذا مامالا نعو ، رصن نب دومحم رصن يبأ بتك نم هنا دجوي اممو

 نأ مامالا ىلع له لام سوبحملا اذه سيلو سبحلا هيلع بجوو لجرلا

 تيب نم هيلع قفني : لاق ؟ هيلع قفني لاملا يا نمو هيلع قفني
 . لاملا

 نكلو هللا لام تيب ف مهل ةقنفنال هنا ليق دقو : هريغ لاق

 يف ناكو مهيلع قفنأو مامالا لعف ناف نيملسملا نولأسي ىراسا نوقلطي

 . هللا ءاش نإ كلذ هعسو ةعس لاملا تيب

 لها دهاعتي نأ مكاحلا ىلع له هل تلق ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 مهقلطأ ماعطلا ىلا نوجاتحي اوناك ناف مهلاح رظني نم رمأيو سبحلا

 اذكه ل اق ؟ هب نوتوقتي ام اعط او دفرتسي ىح ميم اي نم دنع

 ءيش وأ ةديدح هيف ه نأ ىسع . ماعطلا رظني أ سبحلا بحاص

 ؟ هنم فاخي امم

 لمه ال نأ يغبنيف ١ اومهتاو مهنم فيخ اذا يدنع اذكه : لاق

 . مالسالا حلاصمل كلذ
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 ؟ سبحلا ىلا لخدي ماعطلا لماح كرتيف : هل تلق

 مالسالا لهأ ىلع دلوتي ءيش هنم فخي مل اذا كلذ ينبجعي : لاق
 ىف اللخ نجسلا باب يف نولعجي نوماسملا ناك دقو ى هلبق نم ررضلا
 مزحأ كلذ ريغو ةحار كلذ ف اوأرف ماعطلا لخدي ام ردقب بابلا رز

 همحر ۔ هللادبع نب ديعس مامالا ينلعج دق انا تنك دقو : :' لاق
 نم هملسي امناف ماعطب دحأ ءاج اذا نجسلا ىلع تغلب نبح اناو ۔ هلا

 . حتفا تنك امبرو بابلا للخ

 هيتأي دحأ هعم نكي ملو سبحلا هيلع بجو اذا رحلاف : هل تلق

 ؟ سبحلا ىلا دريو شيعتي نأ ىلا هقالطا زوجي له هماعطب

 نكي ملو هبره نم نماو هظفحي نم هعم ناك اذا هنا يعم : لاق

 كلذ هل لعفي ل ناو .0 سأب كلذب نكي ل قح لاطبا فوخ كلذ ق

 اريسأ قلطأ لام هل نكي مل ناف س هلام نم هسفنب موقي نأ وه هيلعف
 هنا يدنع ايف هتقفن مكاحلا مزلي الو هسفنل لاتحي ىتح هظفحي نم عم

 هيلع قفنأو ًاداسف هقالطا يف فاخو احالص كلذ ىأر نا هنأ الا : ليق
 . كلذ هل : ليق دق هنا يدنعف هللا لام نم

 نأ مكاحلا ىلع له يوط سبحلا يف ناك اذاف : هل تلق : ةلأسم
 . كلذ هيلع سيل هنا يعم : لاق ؟ لبحلاو ولدلا مهرضحي

 حارتسملل ءالخ مهل لعجي نأ هيلع لهف : هل تلق

 ةليح ىلع مه اوردقي نأ الا كلذ هيلع سيل هنا يعف : لاق

 . هنم دبالل ام كلذ نأل ءالخ محل لعجي نأ ينبجعأ > مهسقنا اورتسيف

 . هنع هلل ١ يضر ديعس نب دمحم ديعس وب أ مامأ إلا ب اوجل ١ بح اص ) ( ١
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 سبحو ءاسنلا سبح نيب يوطلا لعجي نأ زوجي لهف : هل تلق
 بناج نم لاجرلا يقتسيف رئبلا ملع رادجب امهنيب عطقيو لاجرلا
 ؟ رخألا بناجلا نم ءاسنلاو

 رتسيو نينيجسلا نيب لوحي رتس رئبلا ىلع ناك اذا هنا ىعم : لاق
 . يدنع كلذ زاج نيلزنملا ناكس

 ول نا ناسنالا عسي ام ردقب جرف امهنيب ىقبي هناف : هل تلق

 ىلع ناك اذا رخآلا نم زربو دعصو نيبناجلا دحأ نم يوطلا يف ردحنا
 الو ءالؤه ءالؤه ىري الف نيلزنملا نيب لئاح ءانبلا نأ ريغ ةفصلا هذه
 ؟ فاخي نم كل تفصو ام ىلع ءالؤه ءالؤه

 ريغ ا ىلع نكي مل نيلزنملا نيب لئاح ناك اذا هنا يعم : لاق
 اهنيب تبثي ر ال ثيح لاجرلاو ءاسنلا نيب قرفي نا هيلع امناو . كلذ

 . نكسلا ىعم 0 ح ةطلخ الو ةنكاسم

 يف لعفي ام رخآ مكاح ءاج م مكاحلا اذه تام اذاف : هل تلق
 ؟ نيسوبحملا

 > مهقالطا هل ناك رييختلا مهيف هل نمم اوناك اذا مهن ا يعم : : لاق

 قح هيلع قلعت دق دح ا و أ > اهيف اهين اعم سو ةمهت نوكي ن أ ال ١

 ناك اذا كلذ نم رثكأ هيلع سيلو كلذ ىلع دهشي نا ينبجعيف ه هريغل

 . هرتقد ف قوقحلا تنأ دق

 ؟ هتوم دنع مهيف يصوي ن ا هيلعف : هل تلق

 كلذ د ىلع دهشي و موزل ريغ نم هل بحتسب هن ( يعم : : ل اق

 . اهعسو الا اسفن هللا فلكي الف الاو اوردق اذا الودع ًادوهش
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 اهريغو قوقحلا ىلع نجسلا يف نيذلا نوسوبحماف : هل تلق ؛ ةلأسم
 ؟ توملا هرضح اذا مكاحلا مهيف لعفي ام

 لودعلا ممرمأ ىلع فقويو 0 اذه ىلع دهشي هنا يدنع : لاق

 مهموصخ يأرب الا توملا فاخ اذا مهقالطا هل سيلو هل تلق . ةاقثلا
 . يدنع اذكه : لاق ؟ قحلا مل تبث دق نيذلا

 ىح مهتل ١ سبح مهيلع بجو دق ) ني ذل ١ كل ذكو هل تلق

 كلذ اوغلبي ىح مهقلطي الو هنوقحتسي د ام ىلع مهتلاب مهسبح يربتسي

 . يدنع اذكه : لاق ؟ فاخ ولو

 هريغ وأ ناطلس هدعب رمألا يلي يذلا نا فاخ ناف : هل تلق

 ؟ قوقحلا اودؤي وا مهسبح ءاربتساب هب رمؤي يذلا

 ىري نأ الإ ى كلذ ىلع دهشأو مهرمأ نيبت اذا يدنع اذكه : لاق
 هنا ؛ يعمف قحب جورخ حضتي ببسب ىنعم حصي مل ام مهتلا يف مهقالطا
 . كلذ يف رايخلا هل

 نم ادحأ قلطي نأ هل له : ناجسلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ مكاحلا متاخب لوسرلا ءاج اذا نجسلا

 زوجي الف مكحلا يف امأو نانئمطالا يف كلذ زوجي هنا يعم : لاق
 دق مكاحلا نا : لاقف رخآب لجر ناجسلا ىلا ءاج اذاف : هل تلق. كلذ
 هنا يعم ل اق 2 هسبح ن اجسلل له هسبحتل كيل ١ هب هجوي ن أ هرم ا

 . قيدصتلا ىنعم ىلع روجح

 ؟ كلذب سبحلا ناجسلا م له سبحلا ىلا دحأب لوسرلا رمأي
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 هيلع نكي مل سبحلا هيلع بجي نم نجس اذا هنا يعم : لاق
 هيلا لسري هناب مكاحلاو ناجسلا نيب ترج دق ةداعلا تناك اذاو ى سبح
 سبح ناجسلا ىلع نكي مل سبحلا قحتسي ال نمم اناسنا سبحف ةم العب
 . اببس هل تبت دق هنال

 يوط هيف سيل نجس يف سبحي نأ مكاحلل لهف هل تلق : ةلأسم
 ؟ ءام الو

 هنأل ث مهسفنا يف ررضلا مهيلع نمأ اذا يدنع اذكه : لاق
 . مالسالا ف رارض الو ررض ال

 نمأيو هيف سبحي نأ هل زوجي يذلا سبحلا دح امو : هل تلق
 . دربلاو رحلا نع مهنكي ام هنا ىعم : لاق ؟ ررضلا

 تاقوأ يف سبحلا لهأ دهاعتي نأ مكاحلا ىلع سيلو : هل تلق

 ؟ مهقالطاب رمأيو ةالصلا

 مهسفنأل اوبلطي نأ مهيلعو ، كلذ هيلع سيل نأ يعم : لاق
 . ديعصلا مهل زاج الاو ءاملاب مهيتأي نم وأ ءام اودجو نإف اولاتحيو

 ؟ كلذب مهيتأي نأ ءاملاب هيلا اوبلط نم مزليف : تلق

 ريغب اولص ءاملاب مهتأي مل نا فاخو هريغ اودجي مل اذا يعم : لاق

 وا هنيد يف ررض هقحلي مل ام مهل رجتاي مهلاوما نم كلذ هيلعف ءوضو
 . كلذ فاخي وأ هلام

 نوماني طسبلا نم ائيش مهرضحي نأ مكاحلا ىلع لهف : هل تلق
 ؟ اهيلع

 كلذف لضفتو وه فلخت ناف س كلذ هيلع سيل نأ يعم : لاق
 لضفأ كلذ ناك ةالصلا تاقوأ يف ءاملا راضحاب لضفت نا كلذكو هيلا
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 فيكف ، هقحتسا نمل ةبوقع سبحلا لعج امناو ، كلذ همزلي نأ ريغ نم

 مهل سانلاو ، مكاحلا كح هب لضفتي نأ الا هتدارا ىلا لصويو هيف هفري
 هفري لها نم وهو ةلزب سبحلا قحتسا دق دحا ناك نالف ، لزانم

 ئربتسي نا ىلا هلها وه ايف هل ماقي نا قالخالا نسح نم هنا يرمعلف

 . هللا ىلا باوثلا كلذ يف بلطي و هيلع بجو دق ابب هسبح

< 
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 رمألا ىلع سبحلا يف

 هبرض هنأ دبع ىلع ىعدا لجر نع ى ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس

 ةمهتلاب ىلوملا سبحي له كلذب هرمأ دبعلا ىلوم نأ ىعداو رثألا هيفو
 . يدنع اذكه : لاق ؟ هتقحل اذا

 ول نا كلذ نمضي هنأل : لاق ؟ لعاف ريغ وهو كلذ ل : هل تلق

 . هيلع كلذ حص

 . يدنع اذكه : لاق ؟ اضيأ دبعلا سبحي لهف تلق

 نوكي له كلذ هيلع ىعداو رخآلا برضف ًايبص رمأ ولو : تلق
 . يدنع اذكه : لاق ؟ دبعلا لثم

 : لاق ؟ نضي له الجر برضف احيحص فلاب رمأ ولف : تلق
 . نمض ًاعاطم ناك اذإ

 اذإ ةمهتلاب سبحي له هيلع كلذ حصي مل نإ تيأرأ : هل تلق
 . يدنع اذكه : لاق ؟ كلذ يف هرمأ ىعداف ًاعاطم ناك
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 يف فلتخم هنأ يدنع : لاق ؟ كلذ يف ًاعاطم نكي مل ولف : تلق
 . هرمأب هريغ لعفب هيلع نامضلا

 ؟ ةمهتلاب سبحي له كلذ يف هرمأ ىعدا ناف : هل تلق

 . كلذ يدنع جرخيف ناضلا همزلي لوقي نم لوق ىلع : لاق

 اذه يف لدعلاب ملعأ هللاو هيلع سبح ال ناضلا همزلي ال نم لوق ىلعو
 . هريغ وأ

 هتباصأ دق ناك ىدنلجلا نب مثاه نأ هللادبع وبآ ينربخأ : ةلأسم

 3 ناسغ مامإلا عم يمدي ذئموي وهو هسأر يف هتحرجف ليللا ةيمر

 رقصلا ناكو : هامر نم هب رمأ هنأ ةدئاز نب درح نب رقصلا مش مهتاف

 ناع نب نايلس هيلع كلذ ركنأف سبحف ناسغ هب رمأف ا ذئموي

 رمأ هنأ همهتا امنإو هحرج هنأ همهتي ل هنأل سبح هيلع سيل : لاقو

 ناسغ كلذ لبقي ملف 9 هيلع سبح الو نيمي هيلع امنإف س هحرج نم

 . هرجهو نايلس بضغ ىتح

 . ( فنصملا ( باتك نم ةدايز

 لعف دقو مامإلا ىلع بضغ فيك يردأ ال : ( فيضملا ) لاق
 نظلا نسحب قحأ مامإلا نأ ريغ س هريغ هدهاشي مل ام دهاش هلعلو لوقب
 . ملعأ هللاو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 ( لصف ) باتك نم : ةلأسم

 ف وأ هنود اي ايف وأ لتقلا ف رمألاب لجرلا مهتي نأ مهتلا نمو

فلح ناف . هلعف يذلا كلذب رمأ ام نيم هيلع امناف قرس ق وأ ثدح



 يدهاشب هيلع حص وأ رقأ نإو ث سبح فلحي ملو رقأ نإو بقاعي م
 هل ادبع هرما يذلا نوكي نا الإ ، هيلع ناض الو بقوع رما هنا لدع

 نمضي هنإف ايبص وأ

 هب لتق وه ذخؤي ماف لجر لتقب رئاجلا رمأ اذإ : ليق دقو
 . اهنع لسو هب لتق ايبص وأ ادبع رمالا ناك ناو 0 هلتاق

 . نيملا رمآلا

<> 
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 نورشعلاو عباسلا بابلا
 هقالطا ديرأ اذا سوبحملا يف

 ؟كلذ يف مكاحلا لعفي امو

 مهتي بلاط الو يلو هل فرعي ال ابيرغ الجر لتاق لتق ناو
 { هتمهت ردق ىلع هبقاعيو هتمهت ترهظ اذا هلتاق هب ذخؤي هناف « هب

 . هتبوقع ىصقتسا اذاف هتبوقع لوط لدع ةنيب هيلع حصو رقأ ناو
 حص ام ىتم اليفك هيلع ذخاو قحلاب اباتك هيلع بتكو قحلا هيلع تبث
 . هيلع قحل اف هرضح . ن اق هقحب هذخ ١ ثر او هل

 غرفتسا دق هنا ىأرف بلاطلا باغ امهتم سبح اذاو : ةلأسم

 همصخ رضح ام ىم يلم ًاليفك هيلع ذخأ هيلع جتحيف هدجي ملو هسبح
 . هجرخيو هيلع وهف قح نم همزل امن هرضحي مل ناف هرضحا

 هجرخأو هرضحي مل نا ' ' ايفو ًاليفك هقحب هل لفك رقأ نا كلذكو
 هقحب هل لفك نا كلذكو ۔ ةخسن يفو ۔ هيلع جتحيف هيلع ردقي مل ناو

 . هيلع جتحيف ردقي مل ناف هجرخاو هرضحي مل نا هقح ىلع يفو ليفك

 ةيانجلا ىلع مهتملا سبح ىربتسا اذا مكاحلا نع لئسو : ةلأسم

 رظنيو همصخ ىلا لسري نا مكاحلا ىلع له همصخ رضحي ملو اهريغو
 ؟ امهنيب

 . ايوغل زئاج وهو ( يوق ليفك ) يأر ( ) ١
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 هيلا مكاحلا لسرأ ةجحلا هلانت ثيح ناك اذا مصخلا نأ يعم : لاق
 ةجح هلانتال ثيح مصخلا ناك ناو ى هصخ نيبو هنيب رظنو هرضحأو
 ىتم هب رضحي ًاليفك هيلع ذخأو سبحلا نم مهتملا جرخأ تقولا يف مكاحلا
 هذه ىلع هقلطأو هيلا هصخ ىوعد نم هيلع حصي ابب وأ مصخلا لصو
 . ةطيرشلا

 سبحلا نم هقلطي هنا يعم : لاق ؟ ًاليفك دجي مل نإف : هل تلق

 . هيعدي ايف هتجح هصخل طرتشيو

 نم سبح ىربتسا اذا مكاحل ا يف لوقت اهف : هل ليق : ةل اسم

 ؟ مكاح ١ ةجح هلانت ال ثيح بن اغ هصخو ةمهتل هتمزل

 او © ايهنيب رظنيو رضحي ىتح هصخ ىلا لسري هنا يعم : لاق
 هراضحاب ًاليفك هيلع ذخأ مكاحلا ةجح هلانت ال ثيح ابئاغ هصخ ناك

 سيل ن ١ ليق دقف ليفك دجم ل ن اف . ايهنيب رظني و هصخ لوصو ل ١

 . ماوعلاو مهتلا لهأ ىلا اذه قلطي نأ يبجعي ال و سبح هيلع

 كال أ د ار [ املف هسبح ىربتس اف سبح لجر نع لئسو : ةل اسم

 ؟ هب لعفي ام جرخأ ال لاقو ىبأ هجورخ

 نأ الا هكرت ءاش ناو س هجرخأ ءاش نا رايخلاب مكاحلا نا : لاق

 . هجرخيف كلذ نم ببس وأ نونج هيف نيبتي

 رخآ لجر ىلع ىلع مكاحلا ىلا عفر اذا دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم

 فيك مهتملا قالطا كاجلا دار ا ,مث ارا مت 9 مهتملا هل سبحف رنألا هب ناكو هبرض

 ديس ىلع جتحي اجل أ نا يعم : : لاق ؟ دبعلا رضحي لو كلذ يف حل ١

 هذه نم هيلع حصي امب اليفك هيلع ذخأ الاو ارضاح ناك نا دبعلا

 . دبعلا هيلعاهاعدا قلا ةمهتلا
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 ؟ هيف لوقلا ام ابئاغ ديسلا ناكو ًاليفك دجي مل ناف : هل تلق
 دري مل سبحلاب ةبوقع هيلع قبي ملو هقالطا نآ اذا هنا يعم : لاق

 طرشلاو داهشالاب هيلع قثوتي نأ ينبجعيو هيلع حصي قحب الا هيلا
 . ىوعدلا هذه نم هيلع حصي امبو كلذ همصخ بلط اذا ةافاوملاب

 هل ًابستحم هريغ هيلا بلطو كلذ هديس بلطي مل ناف : هل تلق

 نوكي نا يل نيبي ال : لاق ؟ بلط دق نم ةلزنمب نوكي له كلذ يف

 . هبلط لثم

 كاحلا ىلا لوصولا ىلع ردقي ال ةلع هيف هديس ناك نإف : هل تلق

 . بستحم ١ هم اقم موقي الو كل ذ
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 نورتعلاو نماثلا بابلا

 ةبوقعلا نم زوجي امو دويقلا يف

 هنم فخأ فيفخ ديقب ديقي نأ بلطف ليقث ديقب ديقي نمعو

 مل هريغ اديق بلط ناو . هل زاج هنع ففخي نا بلط نإ : لاق
 هيلع تبثي نأ بلطي نأ هل زوجي ال كلذكو . ملعا هللاو كلذ هل زجي

 . فيفختلا بلطي نا زوجي نكلو روجلاو ملظلا نم ءيش

 ىفك ، هسبح يف ديقي نأ مامالل زوجيال : لاقو : ةلأسم

 . ديري اك يلصي نأ لجرلا نكمت ال دويقلا نأل سبحلاب

 . دحاو ديق يف نانثا ديقي نا زوجي ال هنا يلا عفر : ةلأسم

 المع دالبلا هذه يف نولمعي مهتيأر كنا تركذو : ةلأسم
 ثدحلا لجرلا ثدحي ، قحلا نم سيل نوكي نأ تفخو كشحوأ
 دارأ اذاف ، دييقتلا لعج دادحلا يلاولا ىطعيو هديقيو يلاولا هسبحيف

 نم لعجلا هنم ذخأو ديقلا هنع حتف سبحلا نم سوبحملا لجرلا جارخإ
 هب لمعي امم اذهف ، كلذ يف يأر ةفرعم تببحاف ، سوبحملا لجرلا
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 سوبحملا ىلع ىرن سيلو اوكرتف هانركناو كلذ نحن انريغ ىتح ىوزنب
 . هقلطي نأ هديق نم ىلع لب ديدحلا نم هقالطا ىلع العج

 هنا هنع ۔ هللا ىضر ۔ باطخلا نب رمع .نع انغلب دقو : ةلأسم

 عطقيل ىسوم وأ نيكسب اعد هنا انغلب دقو ، لعفي ال ابب ددهي ناك
 هيف دجوف دجسملا لخد هنا انغلبو ، لعفي ملو ءارعشلا ضعب ناسل
 ملو اهب هبرضيل ةردلا هيلا عفرف ايندلا لامعأ نم ًائيش هيف لمعي أناسنا
 . كلذ هابشأو لعفي

 له نيدلا نعو 4 يلع نب دمحم رباج يبأ نم باوج : ةلأسم

 يف ةبوقثملاةبشخلا يف ةرطقملا نم رمأي الف ةرطقملاو ديقلا هيف زوجي
 . سيحلا همزل هب هورمأ ايف نيماسملا ىصع نم كلذب لجرألا

 لصف

 : لاقو ةردلاب ةكولمم برض هنا باطخلا نب رمع نع يورو

 . كعانق نع ىفشكا

 عكر دقو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هآر دلاخ نب ديز نع

 ةردلاب هبرض ىتح هيلا ىشمف رصعلا دعب نيتعكر

 ةأرما ىآر هنا ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نع يور دقو

 نينيزتتأ : لاقف ليق ام لع ةردلاب اهبرض هلعلف ةجراخو ةنيزتم
 ىلع اذه وحنو ضرم هبلق يف يذلا عمطو نيماسملا ينتفتل نيزربتو

 . هلوق ىنعم
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 : باتك نم ةلأسم

 دويقلا ىلع مهتوقو ممنادحا ردق ىلع نوديقي : دويقلا يف لصف
 ديدشلا برضلاو ةديدشلا حورجلاو لتقلا ىلع ميره نم فاخي امو
 . يهتني ىتح بقاعيو لهاجلا لهج ردق ىلع لهجلاو

 قراسلا ردقو هنايبو قرسلا ةرثك ردق ىلع قرسلا يف كلذكو

 ةبوقع دشأ ناك اهحتفبو اهبقنب مهلاوماو سانلا لزانمب رهش دق ناك اذاو

 . مامالا رواشيو هدهجب كلذ يف يلاولا ىرحتيو « ًاسبح لوطأو ديقو

 يهو ى ءامدلاو حورجلاو لتقلا ثادحألا دشأ نمو : 'ةلأسم

 حص نم برضي امناو برضلاو ديقلاو سبحلا يف اهدشاو ةبوقع لوطأ
 ريزعتلا رثكاو ، ثدحلا ةدش ردق ىلع برضلا نوكيو هب مهتا ام هيلع
 ىف كولمملا دبعلا دح ًاطوس نوعبرأ دودحلا لقاو دودحلا لقأ نم صقتنا
 كلوق لثم هناسلب سانلا ىلع لهجي ام هلقأ نيثالثلاو ةسمحلا ىلا ء رلا

 دشأ ناك ملسمل كلذ لاق ناو ، ىلوملاو بلكلاو روثلاو نئاخلا : لجرلل
 . ربكاو ةبوقع

 نوفيخيو سانلا نوبلسيو قيرطلا نوعطقي نيذلا سبحيو
 كلذ حص اذا ليقثلا ديقلاو ليوطلا سبحلا كلذب اوفرع اذا ةيعرلا
 دودحلا مهيلع تيقا ةنيبلاب مهيلع حص اذاو ، دشأ مهريزعت ناك مهيلع

 . ةمألا مهيلع دودحلا ةماقا يلي امنإو هباتك يف مهيلع هللا بجوأ يتلا

 ةيبرعلا ةغللا رس باتك نم باتكلا ةيشاح نم ةدايز

 وهف _ رہشخ نم ناك اذاف . قلطم وهف دلج نم ديقلا ناك اذا

 وأ لبح نم ناك اذاف . 2 مهداو > لكن وهف ديدح نم ناك اذاف . ةرطقم

 . دقصو ةقبر وهف بنق

 . آ ترركت ) ( ١
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 وا لجر لتقب. ةأرما تمهتا اذاو : تلق هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 لعفي ام لثم ىلع اهديقي نأ هل له كلذ ىلع مامإلا اهسبح ةارما
 اهديقي الو اهديقت ةأرما رمأي معن : لاق ؟ مدلا ةمهتب سوبحملا لجرلاب
 لجر

 . مامالا نذأتسي ىتح الا ريزعتلا ىلاولل سيل ليقو : ةلأسم
 . ناذئتسا ريغب كلذ هل ليقو

 ةرد ذختي ن ا كاحللف > اهب بدؤي ةرد رمعل ن اكو : ةل اسم

 . ملاظلاو هيفسلا اهب بهريو بدألا بجوتسا نم اهب بدؤي

 ص دعت الو طارفا ريغب ةيعرلا اوبدؤي نأ رمألا ةالول ناو : ةلأسم
 ىلع نأ الا ءىشب كلذ ف رمأن ال نحنو > مهتيانجو مثادحا زدق ىلع

 . ةيعرلا ةحلصم يف داهتجالا يف رظنلا ةالولا

 . كلذ بجوتسا ام اذا لجرلا لغي نا زئاجو : ةلأسم

 نورزعي له نيملسملا نعو ةكرب نبا باوج نمو : ةل اسم

 ؟ لاعنلاب

 . ةردلاب نوكي هب رومأملاو برض هلك : لاق

 انباحصأ ضعب يل ظفحو س بدالل برضي نأ مكاحللو : ةلأسم

 ه ثالث هرثكأ ناو رثؤم ريغ يأ حربم الو نئاش ريغ بدألا برض نأ
 اذا مامالا نعو ث هنع لاسي ناك اهف ديعس نب دشار مامإلا طخب تدجو

 مثاو ررض هيف مهقحلي امم هنع مهرجزيو ديري ام رئاس يف هركسع بدأ
 وأ طاوسا ةرشع نم رثكا مهنم دحاولا برضف 0 ةلودلا يف نهو وأ
 دح مهل هبدأ يفو ال ما نامض كلذ يف هيلع نوكيا ي ًاطوس رشع ةسمخ
 ؟ كلذ يف مامالا هاري ام ردق ىلع ما فورعم
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 هللاو هيف هيلع ناض الو هل زئاج كلذ نأ تفرع يذلا : لاق
 . ماعأ

 هيلا لصو ءوسلاب ركذي وهو حيبق هيلع ىعدا لجرو : ةلأسم
 يف ًامثا يلاولا ىلع ىرت له هل عنامم ريغ وهو هثدحو هاخوو هنيلف يلاولا
 ؟ كلذ

 ردق ىلع دعت الو طارفا ريغب ةيعرلا اوبدؤي نأ رومألا ةالول نإف
 نأ ةالولا ىلع نأ الإ ، ءىشب كلذ يف رمأن ال نحنو مهتيانجو مهادحا
 . ةيعرلا ةحلصم يف داهتجالا ىف اورظني

 ةبوقعلا يف حلصي ال ةيحللا زج : دايز وبأ لاق : ةلأسم

 . سارلا زج الو

 لعف هنأ مهتا لجر : دلاخ نب دمع نب دمحأ نع بسحأ : ةلأسم
 ؟ ال ما طمقيا اركنم

 . طمقف دبع طمقب رمأ يدلاو تيأر دق : لاق

 هب رميو لبحب قوطي نأ زوجيأ سبحلا هيلع بجو لجر . تلق
 ؟ ال ما سبحلا ىلا

 . كلذ زاوجب يلع وبأ ينربخأ دقف ًاعنتمم ناك اذإ : لاق

 دولج اهيف ةضيرع ةلآ ىهو لادلا رسكب ةردلا : ةلأسم

 . ةفورعم
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 نورتعلاو عساتلا بابلا

 ريزعتلا يف

 وأ ،رامح اي وأ ، كيلع هللا ةنعل : لجرل لاق لجر نعو
 ىلإ كلذف ؟ نجسلا دعب هبدؤي نأ مكاحلل لهف ، روت اي وأ ، بلك اي
 . مالسإلا نم موتشملا عضومو لئاقلا ةلاهج ردق كلذ يف رظني مكاحلا

 نعو ، هنع دجوي ايف ۔ هللا همحر ۔ ناورم يبأ نعو : ةلأسم
 وا ، روت اي وا 4 يج اي وا س رامح اي وا ‘ بلك اي : لجرل لاق لجر

 . كلذ هابشأ

 ءيش هيف سيلف روث اي هلوق يف الإ ريزعتلا كلذ لك يف : لاق
 . عساو كلذ ىلع نيعبرالا ىلإ رشع ةسمخلا نم ريزعتلاو

 الدع مامإلا ناك نإف نذإ ريغب اتيب لخد نم : ليقو : ةلأسم
 . هرزعي هناف

 هر ۔ يراوحلا يبأ ىلع ضورعم 3 يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم .
 رامح اي هل لاق وأ هنوخ وأ ههجو حبق وأ الجر نعل لجر نعو ۔ هللا

 ىلع اقيقح ناك نيملسملا نم كلذ هل ليق يذلا ناك نإف س بلك اي وأ
 . رمألا يلوأ ىلإ رمألاف كلذ ريغ ناك نإو ، رزعي اذه لاق يذلا
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 لك ف كلذ ف ريزعتلا هيلع نإ : لاق نم لاقو ؛ هربع نمو

 . لاح

 3 تارقكملا نم نم ءيشب هفذق وأ هنعل وأ هحبق : لاق نم لاقو

 وا ر أ اج اي هلوق ام أو { نيماسمل ١ نم نوكي ن ا ال ا هيلع ء يش الف

 ملعأ هللاو يلو ريغ وأ ايلو هيف ليق يذلا ناك ريزعتلا هيلع ناف بلك اي

 . باوصلاب
 لجرل ل اق لجر نع لئسو > هل ١ دبع يب [ نعو : ةل اسم

 يدعتملا ناك نإف ؟هيلع بجي ام قفانم اي وأ قراس اي وأ رحاس اي
 لمح لهجلاب فرعي ال نمم ناك نإو ريزعتلا هيلعف لهجلاب فرعي نم
 . كلذ هل

 رزعي : لاق ى ةثينخ دلو لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم .

 . دحلا نم هب وجني امب جتحي نأ دعب هيار وهو اطوس نيعبرا
 ه يلع نب ىسوم ىلع هضرع 0 بيعش يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ص اق ىلا ١ نوفلتخي اون ك نيماسملا نم اموق ن ا يلع نب رهز ال ا انل ىور

 ء ن الجر هيل ا مصتخي ن اكو دئموي صقو ل هبشي : ز اقو . ةكم

 ىضاقلا هب رمأف رمخ براش الو نازب انأ ام هللاو رخآلل امهدحأ لاقف

 مهلأسف يضاقلا نوبلطي ةديبع يبأ ىلإ موقلا ءاجف ي ًاطوس نيعبرأ دلجف

 : ةديبع وبأ لاقو ، يضاقلا قفو ةديبع وبأ لاقف هوربخأف ةديبع وبأ

 هل حرصل حرص ولو هل ضرعف ضرع

 لاق الجر نأ هل لاقف هدل اوب رم ٢) '"ةسبنع نب مهف ن ا يورو

 رمأف ، راحصب ةمألا ىلع وأ ةيجنزلا ىلع كردأ يذلا هللا ىزخأ : رخآل

 . ةياورلا هل ىورو تقفو : ةرزع نب يلع هل لاقف اطوس نيثالث دلجف هب
 . ناكو ةخسن ( ) ١

 . هبتع ةخسن ( ) ٢
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 . كلذ لعف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ انغلب دقو

 ريزعتلا اهيف رحلا مزلي ةلزنمب دبعلا لزن اذإو : تلق : ةلأسم

 . يدنع اذكه : لاق ؟ هريزعت زوجي له

 لكأو ةنايخلاب متشلاو ضيرعتلاو س دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 دح هلئاق ىلع سيلف س ناركس ايو ريزنخحلاو رملاو مارحلا لكأو ابرلا
 . نيماسملا ىذا نع عدتري ىتح بدؤي نكلو سانلا عامجاب

 احرج ًادبع حرج اذإ دبعلا يف لوقت اهن : هل تلق : ةلأسم
 زوجي لهو ال مأ هرارقاب هريزعت همزليأ : تلق ؛ مكاحلا دنع كلذب رقأو

 ؟ هديس ىلع هرارقإ

 ديبعلا رارقإ نأل ث هرارقاب ريزعتلا همزلي الف تفصو ام ىلعف
 . ةلداعلا ةنيبلاب الإ مهتداس ىلع تبثي ال تانايخلاب

 مكاحلا وأ ىلاولا باحصا ' لزاع اذإ كلذكو : تلقو : ةلأسم

 نأ دعب قحلا نم هب هنو مأب ام ىلع مهرمأ نع ع عنتما اذاف . . مهلتاقو

 ىلع ةعجوملا ةبوقعلاو ليوطلا سبحلا كلذ يف قحتسيف كلذل مهردصي

 . هتلزو كلذ ف هلهج ردق

 ؟ همزلي ام مهبس اذإ : هل تلق
 مهرما ء ا شىطخيو و نيملسمل ١ ف نعطي ن 1 نام اف ، ةفلتخم ةبسل اف

 سبحلا نم هل ماسي الو ةبوقعلا عجوأب بقاعي اذهف مهللضي و

 ناك ناف > ةارشلا نم ناسنلا نم دحأل هبس ناك نإو ك ليوطلا

 > ةءاربلا هي ىهس مساب ار هامس وأ هنم ئربو ةر د اللو هل نمم بوبسملا

 ةثالث ىلا طاوسأ ةرشع نم كلذ يف اولاق دقو طوسلاب كلذ يف بقوع
 نم لقأ ريزعتلا نوكي الو 0 كلذ يف لئاقلا لهج نم نوكي ام ىلع
 . ةثالث

 . ( رزاغ ) ةخسن ( ) ١
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 موتشملا ناك نا اماو ، ةرشع نم رثكأ اذه لثم يف هب ىدعتي الو
 ىلع هناسل قلطي كرتي الو رجزو كلذ يف هيلع دش هل ةيالو ال نمم
 لوقيف همسا ريغب هيمسي نأ الإ ةبوقع هيلع كلذ يف لعن الو سانلا

 اذهف ليق دق هناف س كلذ هابشأو بلك اي وأ رامح اي وأ درق اي
 وهو كلذ يف هلل ةحصانم هتحص عم قحلاب مئاقلا هاري ام ىلع ريزعتلا
 . كل هانفصو ام وحن

 حالسلا سانلا ىلع رهش نهف ، حالسلا مهيلع رهش نا : تلقو
 نيماسملا قاوسا نم قوس يف مهيلع هرهش ناف ، كلذ ريغ وأ ةارش اوناك
 نيماسملا قرط يف سانلا نم دحأ ىلع حالسلا رهش ناو ى هدي تعطق
 حالسلا رهش اذا امأو 2 ًالاكن نوكيو يهتني ىتح ةبوقعلا عجواب بقوع
 دشأو امرج مظعأ اذهف ركنملا نع هوهنو فورعملاب هورمأ اذا ةارشلا ىلع

 . برضلاو سبحلاب كلذ هيلع حص اذا هتبوقع يف ىصقتسيو امإ

 ريزعتلا اهيف رحلا مزلي ةلزنمب دبعلا لزن اذاف : تلق : ةلأسم
 . يدنع اذكه : لاق ؟ هري زعت زوجي له

 امناو بشخلاب سانلا برضي نأ مكاحلل سيل : لاقو : ةلأسم

 . طوسلاب ريزعتلا

 هل دهشف هنعط وأ همطل هنأ لجر ىلع عفر لجر يف : ةلأسم

 هيلع بجي ال مأ ريزعت هيلع بجي له تلق لودع ريغ دوهش كلذ ىلع
 ةمهتلاب زوجي امناو ةمهتلاب ريزعتلا هيلع بجي ال : ليق دقف ؟ ريزعتلا
 ةنيب وأ رارقاب الإ زوجي الف ريزعتلا امأو ، ةمهتلا هتقحل نمل سبحلا
 ؟ لدع

 وأ هحبقف هبحاص امهدحأ متش ا ذا نيصخلا يف تركذو : ةل اسم
 ًانئاخ وأ ابلك وأ املاظ وأ اقساف وأ ارفاك هيمسي وأ هتروع ركذي وأ هنعل
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 دحأب هامس اذاف تفصو ام ىلعف ؟يناز وأ ارحاس وأ ًاقراس وأ رامح وأ

 يف لئاقلا ىلعف نيماسملا عم ةيالو هل اذهب ىمسملا ناك نإف ءامسألا هذه

 لهج ردق ىلع طاوسا ةرشع ىلا طاوسأ ةثالث نم هنا : اولاق دقو
 كلذب ىمسملل نكي مل اذا امأو: كلذ دعب كلذ يف دشلاو هتلزو لئاقلا

 اضعب مهضعب يمسي الا نيمصخلا ىلع دشي ن ] مكاحلل يغبنيف ةيالو

 كلذ ىف كاجلا رمأ ىدعتو هتني مل ناو س سبحلاب مهددهيو كلذب

 . مايأ ةثالث ىلا مويلا نم يهتني ىتح كلذ ىلع سبح قحلاب ًافافختسا

 هل هتيمست يف ريزعتلا هيلع كلذف ى رامح وأ ابلك هامس نا اماو
 ىلع كلذ يف ريزعتلاو ةيالو هل نكت مل وأ ةيالو هل تناك كلذب

 نأ الب لوقلا حيبق نم ناك ناف لجرلا ةروع ركذ اذا اماو ، تفصو ام

 نع كلذ يف هيلع دهشيلف انزلاب هلحني امبوأ هرفكي امب كلذ يف هيمري
 يف قحلاب نواهت ناك نإف ، سبحلاب هدده الإو ىهتنا ناف ، لاقملا حيبق
 . نيملسملا رمأ ىدعت نم سبحلاب قيقحف كلذ

 ىلع دحلا كلذ يف هيلعف ث ةلبقلا لهأ نم وهو ًايناز هامس اذا امأو
 . باوصلاب ماعأ هللاو كلذ

 ه هيلع ىعدملا ركناف اذه دحأ ىلع دحأ ىعدا ناف : تلق

 ىلع سبحلا هيلع بجي لهو : تلق ى ةنيبلاو نيهلا هيف ىرتا : تلق
 نم وفعلا عسي لهو : تلق ؟ هعم حص وأ مكاحلا هعمس اذا اذه لعف نم
 ؟ هريغ وأ اذه يف سبحلا نع قحلا هل نم افع اذا مكاحلا

 نأل نايا تركذ ايف سيلف نايالا اماف س تفصو ام ىلعف
 بابسلا امأو ث انفرع اذكه نايا بابسلا يفو ناميا اهيف سيل دودحلا
 . باوجلا هيف ىضم دقف كلذ تركذ امم ءيش ةنيبلاب حص اذاف
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 سيل مكاحلا نأ ملعاف ، قحلا بحاص افع اذا مكاحلا نم وفعلا امأو
 ةبوقع وه امنا ريزعتلاو تفصو ام ىلع سبحلاو ى هلل ًاقح عيضي نأ هل
 رفكلا نم ائيش هلحن اذا كلذب ىمسملا هقدصي نأ الا كلذل لئاقلل

 لوقي ايف هقدص ناف س ةءاربلا باب نم كل تفصو امم ائيش وأ قوسفلاو
 . كلذ يف لئاقلا ىلع ءيش الف

 كلذ نع قحلا بحاص افع اذاف س دابعلا قح نم ناك ام امأو
 نإيف ثادحالا يف الا قحلا بحاص هنع افع نمع وفعي نأ مكاحللق

 قحلا بحاص افع ولو سبحلاب اهيلع يلاولاو مامالا بقاعي ثادحالا
 . كلذ مهفاف لاكنلل سبحلا نم دب الف كلذ نع

 دودحلا نود ام نوبرضي ديبعلا نا : ليق دق هنا يعمو : : ةلأسم

 ل كاجلا كلذ ىأرو طوسلاب دبعلا برض ناو “ 2 مهرابدأ ىلع يصعلاب

 ىصعلاب شرفي نأ كلذ نع هزني وه امنا رحلا نأل يدنع كلذ دعبي

 . هربد ىلع

 : لاق ؟ هربد ىلع رحلا برض وأ مكاحلا كلذ لعف ناف تلق
 ٣ ل ناو هلام ف دمعت اذا كلذ ناض مزلي نأ ينبجعيو .. ملعأ

 . هللا لام تيب ق نوكي نأ ينبجعأ كلذل دمعتي

 كر نأ كلذ ناض هيلع تبث اذا ينبجعي : : لاق ؟ كلذ نامض مكاحلا

 ناكو هيلع مدقتملا ثدحلا عم ريزعتلا هيلع نمأ اذا ةلاحب ريزعتلا هيلع

 . هلك كلذ لمتحي

 كاجلا هبقاعو ةبوقعلا نم دحأ ىلع بجو اذا كلذكو : تلق

 ةبوقعلا نم هيلع بجو ام مكح بقاعملا نع لوزي ًادمع وأ أطخ اهريغب
 ؟ ال مأ اهريغب هل مكاحلا ةبوقعب
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 لطابلا نم ءيش هليزي ال قحلا نم تبثي ام هنا يعم : لاق
 . اطخ الو دمعي

 دهشف همظطل وأ هنعط هنا لجر ىلع عفر لجر نعو : ةلأسم
 بجي ال ما ريزعتلا هيلع بجي له : تلق لودع ريغ دوهش كلذ ىلع
 ؟ ةحصب وأ هرارقاب الا هيلع

 ةمهتلاب زوجي امناو س ةمهتلاب ريزعتلا هيلع بجي ال : ليق دقف
 ةنيب وأ هرارقإب الا زوجي الف ريزعتلا اماو ةمهتلا هتقحل نمل سبحلا

 نوبرضي له ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا نع لئسو : ةلاسم
 ىلا اوعجرو اوهتنا ناف كلذ ىلع نوسبحي : لاق ؟ اوهتني ىتح طايسلاب
 نأ الا كيدل ةياغ الو اوهتني ىتح مهسبح ليطأ الاو لاجرلا يز
 ةرزاعملا ىلع اوبرض" '!اورزاع ناف . اوهتني

 ابرض نوبرضي : لاق ؟ رثؤم ريغ وأ ارثؤم ابرض نوبرضيف تلق
 . ريزعتلا هجو ىلع ةبوقعلا نم هب ىهتني

 كلذب تامف هلثم نم هيف تومي ابرض برضو هتني مل ناف : تلق
 امب برض اذا : لاق ؟ ءيش برضلا كلذ هبرض نم مزلي له برضلا

 يف هتيدف ماجلا نم ريزعتلا ىنعم ىلع هنم تامث برضلا نم قحتسي

 . هللا لام تيب

 انصح ايناز لتق وأ مامالا نود دترم لتق لجر نعو : : ةلأسم
 هئاضمال ريزعتلا هيلع : لاق . مكاحلا مكح نود قراسلا نيمي عطق وأ
 . صاصق هيلع سيلو ى مامالا نود مكحلا

 طاوسأ ةرشع قوف ةبوقع ال : لاق ثيدح يف يورو : ةلأسم
 . هللا دودح نم دح يف الا

 . اورزاغ ةخسن ( ) ١
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 ىلا هنع ۔ هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع بتك س رخآ ثيدح يفو
 يفو . ةدلج نيثالث نم رثكأ ريزعت يف نغلبت ال : يرعشألا ىسوم يبأ
 زيزعلادبع نب رمع بتك : لاق ةريغم انثدح : لاق رخآ ثيدح

 . ًاطوس نيعبرأ دودحلا ىندأ ريزعتلا يف غلبي ال

 نيب ايف ريزعتلا : لوقي ناك هنا يبعشلا نع رخآ ثيدح يفو
 . . نيعبرألا ىلا نيثالثلا

 قاحسا نب ميهاربا نع امهالك ديبع انربخأو ه ةريغم انربخأ : لاق

 اموق فذق نم : : اولاق مهن : أ ءاطع نع ىليل يبأ نعو يبعشلا نع ينابيشلا

 مهنم دحاو لكل دلج "" .زق مهيلع قرف ناو .دح ةدحاو ةملكب

 . ادح

 لكل برصي : لوقي ن ك هن ] نسحل ١ نع روصنم انربخ أ : ل اق

 . هعمج وأ مهيلع فذقلا قرف دح مهنم دحاو

 نودلجي ينازلاو فذاقلاو ناركسلا يف لاق ميهاربا نع ثيدح يقو

 لوقي هللا نال ادلج امهدشأ ينازلاو هقح مهنم وضع لكل ىطعيو

 '" )لجلا ةدش ىف ىنعي. 3 « هللا نيد يف ةفأر اهم كذخأت الو

 ؟ ةمهتب دلجي له ريزعتلا دلج ى دلجلا نعو : ةلأسم

 نم انلبق نم ىضم نمع انفرع الو س ةمهتلاب اندنع دلجلا سيلف
 . ريزعتلا قحتسي امب مهتملا نم رارقاب الا مهنم انكردأ نم الو نيملسمل
 ريزعتلا هب قحتسي امب هيلع نادهشي لدع يدهاش و ا

 ديقلاب ةبوقعلا ا نأ ، حلاص نب دمحم نب دمحأ ىلا عفري : ةلأسم
 الو ، فالخ الب ةمهتب الا دحلا ةماقإ زوجت الو ةمهتلاب ةزئاج سبحلاو
 الو ةرهشلاب ةمارغلا زوجت الو س هملعن فالخ الب ةمهتلاب ريزعتلا زوجي

 . رونلا روس نم ٢! ةيالا ءزج ( ) ١

 . ( برضلا ) ةخسن ( ) ٢



 يذلا قحلا كلذب سبحلا يف رقملا رارقا زوجي الو ، فالخ الب ةمهتلاب
 . ملعأ هللاو افالتخا كلذ يف ملعن الو هيلع سبح

 هب رصبأو كلذب رقأو الجر لجر برض اذا : تلقو : ةلأسم
 كلذب رقأ اذإ ريزعتلا همزلي معنف ؟ ال مأ ريزعت همزليا : تلق . رذأ

 يف تنأو هبرضي هتيأر نإف س كمكح عضوم يف كترضحب كلذ ناك اذا
 ؟ كمكح سلجم ريغ وأ قيرط

 ةلزنمب وهف ءيش نم هتيالو يف يلاولا ىار ام نا : لاق نم لاقف
 . هكح سلج

 ىف ناك ام الا ادهاش الا كلذ يف نوكي ال : لاق نم لاقو

 .همكح سلج

 يعارلاو عار يلاولا نأل ريزعتلا ‘ : اذه ف لوقنو

 . هتيعر رومأ يف رظان

 هريغ ؟ ززعيو هيلع مدقتو ضعب نع وفعت نأ كعسي له تلقو
 مئاقلا مزلي امناو ، كلذ يف رظان قحلاب مئاقلا نأل كلذ كل معن : لوقنف
 دابعلل ةمزاللا دودحلا نم ناك ام سانلا عيمج ىلع ةبوقعلا ذافنا قحلاب
 ردق ىلع ةمزاللا قوقحلا ريغ ىلع سبحلاو ريزعتلا مزلي امنا هنأ كلذو
 ىلع مدقتي دقو لكلا ىلع كلذ سيلو اهب مهتملاو اهف لعافلا لمج
 . هلعف ىلع هريغ سبحيو ءيشلا يف دحاولا

 رخآ سبحيو ‘ ثدحلا ىلع بقاعيو دحاو سبحي كلذكو

 ل نم لثم كلذو س ثدحلا كلذ لثم لعف نم ىلع ةبوقع الب قلطيو
 هنع وفعلا كل عساو كلذو كلذب ينع مت ثادحالاب الو لهجلاب فرعي

 أ يغبني سيلف ًاثدح ثدحأ من ش لهجلاب فرع نم اماو س هيلع مدقتلاو

 . كلذ يف ىنعملا مهفاف هرمأو هتردق لجأ نم هنع ىفعي

_ ٢٠١ _



 مهجلا نب مثاه ىلا ةفيذح يبا نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 وأ 4 نالفا نالف ونب بكر ام اذا : بيرغ لجرل لاق لجر نعو
 ونب بكر ام امأف ى ةنيبلا كلذ ىلع تماقو ةنالف اوحكن ام : لاق
 . دح هيف هيلع نوكي ال ام ىلا هيجني كلذف ةنالف نالف

 ىنعم لاق ناف ، كلذ نع لأسي هناف ةنالف اوحكن ام هلوق امأو
 . دلج ةشحافلا ىنع ناك ناو ص دحلا هنع ارد ةشحافلا ريغ

 تلصلا مامالا برض دق نأ انل ركذ : رثوملا وبأ لاق : ةلأسم
 نيملسملا نم ادحأ نا ملعي و ًاطوس نيسمخ رصن نب هللادبع كلام نبا

 . لقأ ديبعلا ريزعت > رارحألا ريزعتك دبعلا ري زعت سيلو ك هم هيلع باع

 نيعست دلجف انهملا مامالا هب رمأف الجر نعط الجر نا ليقو
 ! ؟ يباب ىلع نيماسملا ءامد كفست : لاقو ًاطوس

 : لاق ؟ هركي وهو بقلب الجر اعد لجر نعو : ةلأسم
 . رزعي

 تنأ برعلا نم تنأ ام لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . ررعي : لاق ؟ يلاوملا نم

 : لاق ؟ ىخاب تسل هيخأل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . رزعي

 ؟ ةيدنهلا نبا وأ ةيجنزلا نبا الجر اعد لجر نعو : ةلأسم
 . كلذك همأ نكت مل اذا رزعي : لاق

 وأ قراس اي وأ ناركس اي : لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم
. رزعي : لاق ؟ هللا هازخأ وأ هللا هنعل وآ هيفس اي



 > ةكرب نب درح نب هللادبع درح يبأ نع باوج يفو : ةلأسم

 نأ هب رومأملاو برض هلك : لاق ؟ لاعنلاب نورزعي له نيملسملا نعو
 . ةردلاب نوكي
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 نوثالثلا بابلا

 نوجسملاو ناجسلا يف
 نجسلا ىلع لعجي نميفو

 نوجسملا قلطي ملو هرظق وأ الجر نجس اذا مكاحلا نع لئسو
 ؟ مكاحلا مزلي ام اهتقو تاف ىتح ةالصلل لوصولل

 عساوو هيلع بجاو قحب لاقتعالا كلذ القتعم ناك اذا : لاق
 نكي م ناو ، هرمأب هلعف نم الو ءيش مكاحلا ىلع نكي مل ام هيف مكاحلل

 ىلعو  هنكمأ 5 يلصي نأ رطقملا ىلعو كلذ نم ةبوتلا مهيلعف كلذ مل

 . قحلا مكحلا يف همزلي ام سانلا نم لاح لك

 سبحلا هل بجو اذا رحلاو : هل تلق ، ديعس يبأ نع : ةلأسم

 شيعي نأ ىلا هقالطا زوجي له هنم ماعطب هيتأي دحأ هل نكي لو

 ؟ سيحلا ىلا دريو

 نكي ملو هبره نم نمأو هظفحي نم هعم ناك اذا هنا يعم : لاق

 كلذ هل لعفي م ناو 4 سأب كلذب نكي مل قح لاطبا فوخ كلذ يف

 ريسأ لطا لام هل ل نكي 0 نإف ب هلام نم هسقنب مومتي نأ وه هيلعف
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 نم هيلع قفناو اداسف هقالطا يف فاخو احالص كلذ ىأر نا الا : ليق

 . كلذ هل : ليق دق هنأ يدنعف هللا لام

 ةمهت وأ قح ىنعمب سبحلا همزل ناف : هل تلق ؛ هنعو : ةلأسم

 لاتحي قلطي له س مهسفنأب نوموقي الو راغص دالوأ هلو لام هل سيلو
 ؟ سانلا لاؤس نم اهريغ وأ ةعيض لمعب مهتوقي ام مهل

 مهيلع قفنا مكاحلا ءاش نإيف كلذ هيلع تبث اذا هنأ ىعم : لاق

 لاتحي ىتح سبحلا همزل اذا اظوفحم هقلطأ ءاش ناو هللا لام تيب نم
 . كلذ نكمأ اذا هلايعلو هسفنل

 هقالطا مكاحلا مزلي له لام تيب هلل نكي مل اذا : هل تلق
 ؟ لاتحيف اظوفحم

 هسفن يف ررض هيلع لمتحي ال هنأل كلذ ليق دق هنا ىعم : لاق

 كلذ حصي الو عوجلاب باذعلا نيماسملا ةبوقع نم سيلو هلام يف الو

 هناف { نيملسملل برح وهو برحلا لهأ ةلزنمب لزن دق نوكي نأ الإ
 اشطعو اعوج تام ولو ىقسي الو معطي ن ١ زوجي ال هنال كل ذب قيقح

 . برحلل ًابصانم ناك اذا

 فرعي الو سبحلا يف هتوقب موقي ام دجي وه ناف : هل تلق

 مل ام هيلع مه امو مهرمأ ةفرعم كرت هل ًاعسو نوكي له هد الو ًأ دنع ام

 ؟ مهيلع اررض ملعي
 نسح وأ لام نم ةيافكلا لاح يف مهدهعب ناك اذا هنأ يعم : لاق

 لاقتناب مهلاح لوحم ملعي مل ام س ةعسلا زئاجلا يف يدنع هل ناك لايتحا
 قيضلا مهيلع ىشخي ام لاح يف مهدهعب ناك ناف ، لاحلا كلت نع

 هل مزلي ام هيلا بلطي الو هسفن نع ربعي ال نمم اوناكو ةرضملاو
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 ىلع يدنع كلذ هيلع ناك مهدهاعت ىلع رداق وهو كلذ نوقيطي الو
 . لاحلا اذه

 نأ هيلع له هب ررضلا مهيلع لخدي ام هدنع حصاذإف : هل تلق
 . كلذ هيلع هنأ يعم : لاق ؟ لاتحي ىتح هقالطإ يف مكاحلا نذأتسي

 لجر سبحلا يف هعم ناك اذإ ناجسلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ لبق وه يلصي مأ ةالصلا ترضح اذإ بابلا هل حتفيأ ى روطقم
 . الوأ هتالصب أدبي هنأ ىعم : لاق

 يلصي مأ هل حتفي مث دارأ اب عوطتيو ةضيرفلا يلصيف : هل تلق
 رظانل ١ وه هنا يعم : لاق ؟ كلذ دعب عوطتي غ هل حتفيو ةضيرفلا

 يف هرما نم يعاريو سوبحملا ىلع ارافسأ وا ءاسملا فخي ل ام كلذ يف

 . هلل هيف ةحصانملاو داهتجالا نم عاطتسا ام كلذ

 وأ ى سبحلا هيلع بجو اذإ مهتملا لجرلا نع لئسو : ةلأسم
 امهلصاوي نم امهيلإ لصوف اسبحف سبحلا اهيلع بجو اذإ ةمهتملا ةارملا
 وأ قلطم لثم ةمهتلا هقحلت عضوم يف لصاولا اذه ناكف سبحلا ىلإ
 ىلإ لصاولا اذه سبحي نأ رمألاب مئاقلل له س امهريغ وأ ةقلطم
 ؟ سبحلا

 نم ءيشب اذهل هتلصاوم يف ةمهتلا هتقحل اذإ هنأ ىعم : لاق
 ىأر ناف ، كلذ يف رظنلا هل ناك هيلع اهراكنإ بجي ىتلا ىصاعملا
 . كلذ لعف ىلوأ سبحلا ىأر نإو كلذ لعف حلصأ سبحلا لبق ةمدقتلا

 ل اهن ١ لاقو رجحب الجر ىمر هنأ رقأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ هيلع هلهج ىنعمب سبحلا كلذب همزلي له « هيف عقت
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 قحتسيف لهج دق ناك لهجلا هجو 5 ناك اذا هنأ يعم : : لاق

 . وأ باصأ براح دق ناك ابر احم ناك ول هنأل سبحلا يدنع كلذ ىعم

 . رجح وأ مهسب ىمر اذإ بصي

 اهمزلي له ةراجحلاب ايمارت اهنا اعيمج ارراقت ناف : هل تلق
 ؟ هيلع لهج رخآلا نأ ايهنم دحاو لك ىعدا اذإ سبحلا

 لهجلا نم يدنع ناك كلذب ارراقت اذإ ، يدنع اذكه : لاق

 . ةبوقعلا هب قحتسي يدنع لهجلاو

 له . ايمارت امهنأ دحاو دهاش دهشو اعيمج كلذ ركنأ ناف : تلق
 ؟ سبحلاب نابقاعيأ ةمهتلا ىنعم كلذب ناقحتسي

 ىنعم هربخب مزلو كلذ يف قدصي نمم ناك اذإ هنأ يعم : لاق
 . يدنع ةمهتلا ىنعم قحلي ام كلذب اهقحل ةمهتلا

 له كلذ يف مهتي ال ناك وأ هتلادع تبثت مل اذإو : هل تلق

 ؟ سبحلاب ةبوقعلا ىنعم اهمزلي

 نينثا ربخب د ةمهتلا ببسب ةقثلا ربخب ليق دق هنأ يعم : لاق
 ةقث نيتقتث انوكي ل ولو كلذ ف مالكلا فيرحتب ناهتي ال نمم

 اوبقاعي نأ نيملسملا تابوقع نم سيل : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 . سمشلاب

 امل ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلا لاقو
 : لاقف بضغف سمنلا يف مهنع لفغأ دق ءيش يف مهبقاع دق اموق ىأر
 . همالك نم كلذ وحن و ا يتب ذام [ سمشل ١ ق
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 نأ دارأ ناطلسلا سبح يف ًاروطقم سوبحملا ناك ناف : هل ليق
 ناك اذإ كلذ هل نإ ؟ هلوحي نأ هريغل له عضوم ىلإ عضوم نم لوحتي
 . ةرطقملا نم نمام ف

 : تلق ''ل نئاهرلا ) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 : ل اق 2؛ سبحل ١ ف ت او هريغ و ( سبحب لظف لجرب ىعس لجرف

 . هيلع هل ةيد الو هماظ نم كيرش وهو همهتاو هملظ نم ملسي ال

 عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 نع هتلأسو هللا همحر ديعس يبأ هدلاو نع ديعس هديق امم : ةلأسم

 ماخ لوسرلا ءاج اذإ نجسلا نم ادحأ قلطي نأ هل له ناجسلا
 زوجي الف كحلا ف امأو . ةنانئمطالا ف روجم هنأ يعم : : لاق ؟ كاجلا

 دق مكاحلا نا : لاقف رخآب ناجسلا ىلإ لجر ءاج اذاف : هل تلق
 هل نأ يعم : : لاق ؟ هسبح ناجسلل له هسبحيل هيلإ هب هجوي نأ هرمأ

 . كحلا ىنعم ىلع ال قيدصتلا ىنعم ىلع كلذ

 لاقف مكاحلا ملعأو قيدصتلا ىنعم ىلع هسبح ناف : هل تلق
 سبحلا ناجسلا مزلي له كلذ سبحب لوسرلا رمأي مل هنا : مكاحلا
 هيلع نكي مل سبحلا هيلع بجي نم نجس اذإ هنأ يعم : لاق ؟ كلذب

 هيلإ لسري هنأب مكاحلاو ناجسلا نيب ترج دق ةداعلا تناك اذإو سبحلا
 ناجسلا ىلع نكي ل سبحلا قحتسي ال نمم اناسنإ سبحف ء ةمالعب

 . ابس هل تبت دق هنأل سبح

 ىنعمب سبحلا لجرلا مزل اذاف : هل تلق ديعس يبأ نع : ةلأسم
 نإ اهب هتولخ ىنعمل سبحلا يف هيلإ هتجوز لوخد عنمي له ةمهت وأ قح

 . ( نيهاربلا هلعل ) ةدايز ةخسن ( ) ١
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 يف ةمهتلا يناعم هقحلت نأ الإ كلذ عنمي ال هنأ ىعم : لاق
 . كلذ ىنعمب عنمب امنإو يناعملا نم ىنعمل عيش ف هيلع اهلوخد

 الإ هيلع لعجي نأ زوجي له : مكاحلا نجس نع تلأسو : ةلأسم
 . كحلا يف ليق هنأ يدنع اذكه : لاق ؟ سبحيو قلطي أنيمأ ةقن

 نم ضعب ةقثلا اذه قلطأو ءام سبحلا يف نكي مل ناف : هل تلق

 اذإ كلذ نامض مكاحلا ىلع لهف س برهف هريغ قحب سبحلا هيلع تبث دق

 ؟ هيلع ردقي مل

 . هفالتا ىلإ دصقي مل اذإ كلذ نمضي ال هنأ يعم : لاق

 ؟ هلام يف ناضلا هيلع ناك هفالتإ ىلإ دصق نإ تيأرأ : هل تلق
 . مكاحلا يعأ يدنع اذكه : لاق

 ىف امأ : لاق ؟ ةقث ريغ انيمأ هسبح يلي نأ زوجي لهف : هل تلق
 هيلع كلذ قيضي الأ وجرأف زئاجلا يف امأو ، كلذ هل زوجي الف مكحلا
 هنأ فخي ملو هسبح يلي يذلا كلذب موقي احالص كلذ يف اجر اذإ

 . هب رمؤي ام قوف ىدعتي

 قح هيلع تبث دق نمم سبحلا نم دحأ بره ناف : هل تلق

 هنا الإ ةلادعلا يف ةقث ريغ وهو سبحلا يلي يذلا اذه يدي ىلع هريغل

 مكاحلا نمضي له ، هب رمؤي ام عيضي الو هب رمؤي ام قوف ىدعتي ال
 ؟ قحلا هيلع قلعت دق يذلا هسبح نم براهلا نم فلت يذلا قحلا

 ىلإ دصقي مل اذإ هسفن لام يف كلذ نمضي ال هنا يعم : لاق

 يف همزلي ال مكاحلاو 4 ه لاملا تيب يف كلذ نايض نوكي نأ بحاو عييضت

 وأ ۔ ةخسن ۔ يفو ءعىطخيو هيدي ىلع فلتت يتلا قوقحلا نم ءيش هلام

 ىلع دمعتي وا ءيش عييضت ىلإ دصقي مل ام همكح يف ءىطخي
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 عيصي و ا كل ١ ف هيطخ ى ذلا كلذ نوكي نأ يبجعي و & هعسي ال ام

 لام تيب يف دمعت ۔ ةخسن يفو ۔ هيدي ىلع داتعا ريغ نم هيدي ىلع

 . هللا

 ؟ هلام نم ءادا هيلع نكي مل لام تيب هل نكي مل ناف : هل تلق

 . يدنع اذكه : لاق

 يدؤي نأ هل له كلذ دعب لام تيب هللا ردق ناف : هل تلق
 كلمي ناك اذإ هنأ يعم : لاق ؟ لاملا تيب نم مكحلا ىناعم نم همزل ام
 . يدنع كلذ هل زاج هيلع ردقو كلذ

 هسبح ىلع هلعجي ةقث مكاحلا بلط ناف : هل تلق : ةلأسم
 حلصي ال هنأ اجر اذإ هريغو سبحلاب كلذ ىلع هربج هل له . عنتماف

 . يدنع اذكه : لاق ؟ ربجلا هل نمم مكاحلا ناكو هريغ كلذل

 نب دمحأ رمأي - هللا همحر __ هللادبع نب ديعس مامإلا تيأر دقو

 دلاخ نب دمحأ عنتماف فوجلا ىرق ضعب ىلوتي نأ ناطحق نب دلاخ

 نإ امإو هب كرمآ ام لعفاف تئش نإ : مامإلا هل لاقو ء كلذ نع

 حلصأ هنأ ىأر اذإ ةيالولا وأ سبحلا نم هرذنعي ملو سبحلا تئش
 . مامالا نم كلذ يف رظنلا هيلع عقو دقو . كلذل

 قحتسي ةمهتب مكاحلا وأ مامالا همهتي لجر نع لئسو : ةلأسم
 له هب مهتا ام لعفي مل هسفن دنع وهو كلذ ىلع سبحف سبحلا اهب
 ؟ سبحلا محقني نأ زوجي

 ةدناعم ريغ نم محقناو قح هيلع تبثي ل اذا هنا يعم : لاق

 قيضي ال هنأ وجراف هذخأ اذا قحلا نع عنتمي الو فافختسا الو قحلل
 . كلذ هيلع
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 ىلع ردقي مل اذا سبحلا بقني نأ هل زوجي كلذكو : تلق

 هيلع فاخأ : لاق ؟ كلذ نامض هيلع نوكي لعف ناف : هل تلق

 . ناضلا
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 نوتالثلاو يداحلا بابلا

 ةمهتلاب سبحي نهفو ، ةمهتلاب سبحلا يف

 ؟ مهتلا ىلع سبحي نأ هل له مكاحلا نعو

 وأ مهتلا بابسا ترمفناظت اذا كلذ هل ليق دق هنا يعم : لاق

 . اهلثمو اهب ةمهتلا يناعم هقحلت نم ىلع اهبابسأ تناب

 ؟ ةمهتلا سبح ىصقأ مكو : هل تلق

 رظن ىنعم ىلع الا افورعم ائيش كلذ يف لقن مل هنا يعم : لاق

 . كلذ هل زوجي نمو كلذ لهأ نم ناك اذا هداهتجاو مكاحلا

 اهيف جرخي امنا : لاق ؟ ةمهتلا سبح لقأ كف : تلق باتكلا نمو

 . دودحم ريغ اهيف لصألا نأل رظنلا ىلع

 ناك اذا : لاق ؟ مايأ ةثالث ةمهتلا سبح نا ليق لهو : تلق

 . لوقلا
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 هنا يعم : لاق ؟ اموي نيعبرأ ةمهتلا سبح زواجي لهو : تلق

 ىلع مهتلا ترهاظت اذا هنإ ليق اممو ، رظنلا ىلع كلذ هب زواجي ليق

 ىلا س ادبأ سبحلا رمع ةرهشلا ىنعب كلذ ىلا راصو قرسلاو لتقلاب مهتملا
 . مالسالا لهأ هنم نمأي ةبوتو ةعجرلا لاح نم رهظي نأ

 وأ برض ةمهت ىلع الجر سبح اذا مكاحلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ةثالث وأ مايأ ةرشع هسبحف ارهش هلثم سبحي ام لثم قرس وأ حرج

 ؟ كلذ هل له هسبح يصقتسي نأ لبق هقلطأ مث مايأ

 وهو هآر دق ىنعمب يأر داهتجا رظن كلذ لعف نا هنا يعم : لاق

 ىنعم ىلع ناك نإف ى كلذ هل زاج يأرلا لهأ يأرب وأ ، يأرلا لهأ نم
 ةلاهجلاب ماكحألا نم ءيش يف مكاحلا لخدي نأ يفبني الف ةلاهجلا

 هل يغبني دقو ، هيف مكحلا رصبي مل امم هل ضرعي ايف ماعلا لهأ رواشيو

 هيارب دبتسي الو ةروشملا هنكما اذا هل ضرع ام عيمج يف رواشي نا

 قحلا ىنعم كلذ قفاو ناو هيف ةمصو كلذ ناك كلذ لعف نإف ، هماعو
 . اهلهأ دجي وهو ةروشملا كرت هنأ الا

 ًاهتم ناك اذا لجرلا ( ةفاضملا ةدايزلا نم ) : ةلأسم

 ؟ ةمهتلا هيلع اوركني نأ هناريج ىلع له هلزنم يف ةرغلا لايعتساب

 كح بوجو يف ماكحألا عقوم عقي ال يعم ةمهتلا مكح : لاق

 مكاحلا كح ىلع ال ةليضفلاو ةليسولا ليبس ىلع بجاو كلذ امناو ريكنلا
 موزللو مهتردقل كلذب اوهقي نأ بجاو كلذ امناو ى هناوعأو مامالا ينعأ
 لهأ ىلع مالسالا يف داسفلا لوخد كلذ عييضتب اوفاخ اذا مهل رمألا

 لوقل نيدلا يف امز ال كلذ نوكي نأ لاح ىلع يل نيبي الو ى مالسالا
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 عطق يف انه اه مزاللا وه مكحلاو ةمهتلاب الو نظلاب مكحي الو نيملسملا
 . ماكحألا

 نم ءىش يدنع سيل : لاقف ؟ هيلع ريكنلا دارأ اذاف : هل تلق

 ىتح هتيب اولخدي نأ اوبلط اماف ، كلذ لمعي نمم انأ الو ، كلذ
 ؟ لوخدلا نع مهعنم هل له لوقي ام قدص اورظني

 نوكي نأ الا اضعب اهضعب ىلع ةيعرلل كلذ سيل نأ يعم : لاق
 . مكاحلا م اقم موقت نمم ةعامج

 عرشلا نايب باتك ىلا عجر
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 ةمهتلاب ذخؤي نهيف
 نيمهتملا يفنو مهتلا هقحلت نمو

 ربنملا يلع همالك يف ملكت بوبحم نب دمحم نا : حبسملا نب دمحم لاق
 هيلع حلطصا ام الا ةلداعلا ةنيبلاب الإ كحي ال مامالا نا : لاقف

 . مهتلا لهأ سبح نم نوملسملا

 اهب نيفورعملا نونفلا يف مهتلا نأل كلذو : حبسملا نب دمحم لاق

 ةقرسلا يف فورعملا قراسلا لثم اهيلع مهرمأ رهاشلا اهب نيفوصولملا
 لبقي سيلو هتلاهجب فورعملا لهاجلاو كلذب بوسنملا قرطلا عطاقو

 هذه نم هيف سبالتي الو هب فرعي الو هيلا بسني ال نم ىلع اذه
 نم سانلا يف نأل هلاقم قدصب الو ةلادعب فرعي ال ناك ولو عنصلا

 بهذم اذكه ءايشألا هذه هقحلت سيلو هقفلاب فرعي الو هنم لبقي ال

 . مهتلا

 ةلادع هل نم اماف ى مهتلا لهأ ةمهتلا قحلت اضياو : ةلأسم

 . نيمي هيلعو ةحصب الا ذخؤي الف نيملسملا عم ةيالوو
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 رتسلا لهأ اهب سبحي ال هنا : ةقرسلا يف لاق نم لاقو

 حص اذا كلذ قحلي امناو س ةحصب الإ ةلادع مهل نكي مل ولو تاتويبلاو

 . قرسلاب ةمهتلا لهأب ببسلا

 هنأب ةمهتب مها نم لك نكمي ال : حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم

 يف ىذالا ةلقو ةفعلاب فرعي ةلادع هل يرجت ال يذلا لجرلا نوكي دق

 لدعلا لجرلا نوكي دقو س ببسب الإ ةمهتلا همزلأ الف ، هدلبو هعضوم

 . ءايشألا رئاس يف كلذكو هب ذخأ ةحيبق بابسا هيلع ترهظ اذاف

 . لدعلا الا مهتم لك قحلت ةمهتلاو : ةلأسم

 جرخي نأ الا دحأ ىفني سيلو ( فنصملا ) باتك نمو : ةلأسم

 وأ ناك الجر ةبوقعلا هيلع ليطأ كلذ يف ىدامت اذا هنا الا ، هيأرب

 . ةأرما

 لثم ىهالملا لها نم بيرلا باحصأ ناك اذا : رثوملا وبأ لاق

 ملو مينم كلذ رهظي نأ داكيو روجفلاب نيمهتملا وأ نيباعللا وأ نيثنأتملا

 سأب الف ةيرقلا يف داسفلا نورهظي ةارط مه امناو دلبلا لهأ نم اونوكي
 . نورغاص مهو اهنم اوفني ن ا

 ةقثلا نود ام قحلت مهتلاف : هل تلق ديعس يبأ نع : ةلأسم

 ؟ داسفلاب ًآروهشم نكي مل ولو ةداهشلا زئاجلا
 مها مث هتقت ىنعمو هتلادع حصت مل نم : ليق دق هنا يعم : لاق

 ذخؤي نأ زاجو ةمهتلا هتقحل ههبشي امب اهيف هيلع ةمهتلا ببسب
 هقحلت ال نيمألاو س نيمألاو نئاخلا نيب لاح ةمهتلا نأل 0 ةمهتلاب

 هتنامأ حصت مل نمو هبشأ هب ةمهتلاو هتيانج همزل دق نئاخلاو ةمهتلا
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 ةحص نود ةمهتلاب ذخألا تبث اذا ةمهتلا ىنعم هيف زاج هتنايخ الو

 . ةنايخلا

 ؟ كدنع ةنايخلا ةحصو ةمهتلا نيب قرفلا امف : هل تلق

 حصي هنأ هانعم جرخ اهتحصو انه اه ةنايخلا نا يعم : لاق

 عضوم يف نوكت نأ ةمهتلاو ، هيلع يعدأ امب وأ هب مهتا اب مكحلا هيلع

 موزلب هتنايخ اهب بجي ةحص ريغ نم هانعم هيلع تبثيو ةمهتلا

 . اهكح

 هموزلو ريزعتلا توبثك اهتوبت ىعم ف كدنع ةمهتلاف : هل تلق

 رظنلا بجوي نأ الإ كلذ ىنعم هبشي هنا ىعم : لاق ؟ هيف لوقلاو
 . صوصخم يف امهنيب ام قرف

 ةحصب ةمهتلا هقحلت ال لدعلا ةقثلا نأ ىعم : لاقو : ةلأسم
 . هيلع يعدأ امب رارقا وأ لدع يدهاشب ةحصلا ماكحأ هقحلت امناو

 ايف ةمهتلا يناعم بجوي ام ببس ال هنا ىعمو تلق : ةلأسم

 . ةقث وأ الدع نكي مل ام ةمهتلا بابسأ هتقحل هلثم نم ولخي ال

 ةقث الو ةلادع الو ةيالو لجرلل نكي مل اذإف : هل تلق : ةلأسم

 ؟ مهتقث حصت ىتح مهتلا هقحلت له سانلا نم لزانملا هذه ادع ايف

 هتمزل هتقث حصت مل نا كلذ زوجي : ليق دق هنا يعم : لاق

 . ههبشيو كلذ نم هب قيلي امم مهتلا يف كحلا رهاظ يف ةمهتلا

 هيلع نمؤي ايف هلوق لبقي له ةلزنملا هذهب دحأ ناك اذاو : تلق
 . كلذك هنأ يعم : لاق كلذ صوصخم يف
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 له دحأ ىلااهاعدا راثآ هب رصبا اذا نونجلا نع هتلأسو : ةلأسم

 يف طيلختلاب فرعي ال ناك اذا هنا ىعم : لاق ؟ ةمهتلاب هل ذخؤي

 ل همالك يف طيلختلاب فرعي ناك اذاو ، هاوعد عمست يدنع ناك همالك

 . ةمهتلا هب ببستي ام ريغ نم نوكي ىتح هاوعد يدنع عمست

 دق ناك اذا يلاولا يف لوقت امو ، دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم

 بقاعي نأ همزلي له س كلذب ملع مث ثدح هتيالو لبق ىرج
 ؟ هباحص ا

 ناك هقصنا قحلا هل نم بلطو قوقحلا نم ناك ناف : باوجلا

 قحلا مايأ يف ناك ناو س هدعب وأ قحلا مايق لبق اهدعب وأ هتيالو لبق
 ملعأ هللاو كلذب ذخأ

 انخايشأ هيلع انكردأ يذلاف س مهتملا نع نسحلا نع : ةلأسم

 آفورعم ناك نم مهتلا ىلع نوسبحي مهنا مهنم انقبس نمع انغلبو

 مهل نيبتي ىتح هنوسبحي سيلف ةمهتلاب فرعي مل نم اماو ، ةمهتلاب
 . هب مهتا ايف نيهلا هيلعو نيمهتملا ةلزنمب مهدنع قحتسي امو هتمهت

 نبي ملو برضب اهجوز ةأرملاو هتجوز لجرلا مهتا اذاو : ةلأسم
 ملو كل تفصو امم نيبي امم الزنم نم قرسب اهمهتا ناو ، رثأ ةمالع هل

 يف امم ائيش ايعداو نبي مل نإو . امهريغك اهيف ةمهتلا هقحلت نمم انوكي
 { اضعب اهضعبل اذخؤي مل عاتمو ةوسكو ريناندو مهارد لثم امهلزنم

 ىف اوناك اذا دالوألاو ةوخألا لثم دحاو لزنم يف ناك نم لك كلذكو

 ةنيبب الا ذخؤي مل قرسلا نبي ملو ىتش لزانم يف اوناك ناو ، دحاو لزنم
. ضعبل مهضعب ذخأ كل تفصو اك



 اهجارخا ةيرقلا لهأ بلط اهسفن يف ةمهتم ةأرما نعو : ةلأسم
 بجوو ركنم اهيلع رهظ ناو اهيلع كلذ مهل سيل : لاق ؟ ةيرقلا نم

 . كلذب تذخأ قح اهيلع

 نم اهيفن زوجي له ، حاضيالا يفو ( فنصملا نم ) : ةلأسم
 نا مكاحلا ىلع كلذ قيضي الف ؟ دالبلا لهأ نم وأ تناك ةبيرغ دالبلا

 . ملعأ هللاو هآر

 عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 وأ دبع وأ ةأرماو لجر مكاحلا ىلا رضح ناف : هل تلق : ةلأسم

 الجر نأ ىعدا ةحارج رثأ هبو قهارم ريغ وأ ًاقهارم ايبص وأ غلاب ةمأ
 هلوق يف ةدايزلاب ةمهتلا دح يف وأ ةقث ريغ عفارلا اذهو ث هبرض
 هنا رثألا هيف يذلا اذه همهتا يذلا لجرلا ىعداو ، هلعف يف يدعتلاو

 رضح هنا يعدي نمم هريغ مكاحلا ربخأ وأ هسفن برض وأ هسفن حرج
 همصخ هل ذخأي رثألل يعدملا اذه ىوعد يف مكاحلا لعفي ام س هتموصخ

 هعفر امو همصخ ىعدا امو هسفن يف هتمهت ىنعمل هل هذخأي ال مأ ةمهتلاب

 ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ هسفنب هلعف نم ربخلا نم هريغ

 اهنم ذخأ اذه يف ةمهتلا ىنعم اعيمج اهقحل اذا هنا يعم : لاق

 . اهيف هبشلا كرت امهرما هبتشا ناو رظنلا يف هيف ةمهتلاب بلغألا

 هيف نادسفيو سانلا لاومأ ناقرسي نالجر هيف دلب يف : ةلأسم
 هل سيلف ؟ مهجرخي نا دلبلا خيشل زوجيا لتقلاب مهتا دق نم مهنمو
 . ملعأ هللاو ركنملا مهلعف نم مهعنم هل امنإ س دلبلا نم مهجارخا
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 نوتالقتلاو ثلاثلا بابلا

 تبثي ايفو ةمهتلا يف

 ىرقلا نيب قرطلا يف وأ ودبلا يف ىرقلا نع بيغي نم مهتلا نمو

 ثدحي وأ لتقي وأ سانلا بلسيو قرطلا عطقي ۔ ةخسن يفو ۔ عطقف
 يف ثدح وأ ، يعدملا الا هب ربجي دحأ رضحي ال امم هريغ وأ ريعب يف

 ه ركنيف رضح دق ناسنا ىلع ىعدي وأ ةالولا ىلا عفريف ةالف يف يوط

 ىتح هسفنب ليفكب يلاولا هذخأف هركناف رضح دق ناسنا ل ىعدا نإف
 ىلع يعدي ناك ناو مهتملا ۔ ةخسن يفو ۔ ةمهتلا هب قحتسي امي هل نيبي

 هيلا عفر اببس هل دجو ناف س ثدحلا رظني نم هعم ثعب بئاغلا

 . ًادحأ سبحي مل اببس دجي مل ناو ى ةمهتلا همزلأو هيلع ىعدملا

 هلزنم به وأ ًانغ وأ ًاريعب وأ البا هل ذخأ هنأ ىعدا نإ كلذكو

 اودجو ناف > كلذ نع اوثحبي ىح هباحصأ هعم ثعب كلذ هابشأ وأ

 . ىري ام هيف يلاولا لمعيف يلاولا ىلا هوعفر هتمه
 اذاف س قيرطلا عطقب ةيصوصللا مهيلا بوسنملا صوصللا امأو

 ءاج ناف ، ببسلاب يعدملا اعدو مهسبحو مهذخأ مهدجوف هيلإ كلذ عفر
 . مهسبح مهتلا بابساب كذل
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 ليق دق : لاق ؟ مهتلا ىلع سبحي نأ هل له مكاحلا يفو : ةلأسم

 هقحلت نم ىلع اهبابسا ناب وأ مهتلا بابسأ ترهاظت اذا كلذ هل نا

 ؟ مهتملا سبح ىصقأ مك : تلق . اهلثممو اهب ةمهتلا يناعم

 رظن ىنعم ىلع الا افورعم ائيش كلذ يف لقي مل هنا يعم : لاق

 . كلذ هل زوجي نممو كلذ لهأ نم ناك اذا هداهتجاو مكاحلا

 له ةمهتلا نعو ، ديعس نب دمحم ديعس يبأ نع ديق امبو : ةلأسم

 ؟ كلذ ىلع سبحلا زوجيو بابسلاو فذقلا يف اهانعم تبثي
 يذلا لطابلا نم ءىش يف اهانعم تبن اذا هنا ىعم : لاق

 كلذ حصي ماف دحلاب وأ هيف قحلاب ذخأ هيلع حص ولو هلعف هل زوجي ال
 . لطابلا عنمي نأل ةمهتلا ىنعم يدنع هيف ناك ةمهتلا يف تببستو

 ؟ اهانعم تبثيو مهتلا مزلت ايفو : هل تلق هنعو : ةلأسم

 حورجلاو لتقلا نم ءىش يف اهانعم تبث اذا هنا ليق دق هنا ىعم : لاق

 الف لاومألا يف امأو ة ةمهتلاب ذخألا هيف ناك نادبألا يف ثادحالاو
 . ةنيبلاب الإ نوكت

 هيف تبث اهانعم تبث اذا كلذ عيمج يف : ليق هنا ؛ ىعمو

 . همزلي وأ كلذ هل زوجي نمل هيف زاجو ةمهتلاب ذخألا
 ةعامج مهو مكاحلا ىلا لجرب اوتأ ةعامج نع لئسو : ةلأسم

 مزلي ام تكاس وهو ركانملا نم ًائيش لعف هنا سانلا رئاس نم هوربخاف
 ؟ هيف هلعفي نأ هل كلذ زوجي امو مكاحلا

 مل هقيدصتب عطقي امو هربخ هعم رهاظت اذا هنا ىعم : لاق

 .ةمهتلاب هيلع هل ذخألا بجوي ثدحجب هيلع عوفرملا اذهل ةمهتلا ببسب
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 مل ناو كلذ ىنعم س ىلع هبقاعيو ةمهتلاب هذخأي نأ هل ناك 2 ةبوقعلاو
 كلذ هل نكي مل هوجولا نم هجوب هيف ةمهتلا ىنعم مهقحلو كلذ هل عقي
 دوهشب وأ سوبحملا نم ةمهت هقحلت ال نم هريغ نم هرمأ نيبتي ىتح هيلع
 وأ نونغي مهنا ةعامج ىلع لدع ريغ دهش ناف هيلع حصي وا ي هيلع كلذ

 ؟ هلوقب نوسبحي ةيصعم اولعف وا اونغ

 ىلع لبقي هنأ دجوي هنال هلوقب نوسبحي مهنا تفرع دق : لاق

 . هلثم مهتم مهتمل ١

 هيلع تبثت نهف فلتخي هنا ىعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ةبوقعلا غالبا وأ قحلا ىلا عوجرلا هنم بلطف يناعملا نم ىنعم ةمهتلا
 ىلادايقتالا نع عنتماف ماوقلا نم رظنلا بجوأ ام وأ سبحلا كلذ يف هل

 ه كلذ ىلع براحي هنأ : لاق نم لاق هنأ يعم ماوقلا ىصعو كلذ

 . رثؤملا يبأ نع كلذ ىوري
 هيلع ميقأ ةليح لكب هيلع ردق ناو براحي ال هنا : لاق نم لاقو

 رقصلا نب نازع نع كلذ ىوريو ، ةبراحم ريغ نم رظنلا بجوا ام
 . ۔ هللا همحر ۔
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 نوتالثلاو عبارلا بابلا

 اهلصأ نايبو ةمهتلا يف

 : لاق ؟ ةمهتلا توبث لصأ نيا نهف : هل تلق ديعس يبأ نع

 . هلهأو مالسإلل مهنم ًارظن نوملسملا هيلع حلطصا حلص ليق هنأ يعم

 ةي ينلا نع ةنس هيلع تتبث امم كلذ نأ ماعت ملو : هل تلق
 . ةماسقلاب مكحلا يناعم نم هبشي ام الإ ًابوصنم كلذ ملعأ ال : لاق
 ههبشي ام قلي هنع ءاج دقو . ةمهتلا لصأ ىنعم ىلع الا جرخت ال اهناف

 يف صوصخلا ىنعم ىلع جرخي كلذب همازلا لعلو ، همزلا هنا كلذ
 . ءامدلا

 زوجت ال مهنم قافتا وه نيماسملا رظن يف ةمهتلا توبثف : هل تلق
 : لاق ، فالتخالاو يأرلا ماكحأ يف هانعم تبثي مأ كلذ ةفلاخم
 . هلهأو مالسالل حالص هنا رظنلا ىنعمب عقو اذا كلذ كرت ينبجعي ال

 داسفلا نم هب ىجري امب دشا هنم فاخي نا الا داسفلا فوخ هكرت يفو

 رظنلا ىنعم ىلع جرخ اك هكرت رظنلا ىنعم ىلع جرخ رمألا نالطبو
 . هب ذخألا
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 هموزلو ريزعتلا توبثك اهتوبث ىنعم يف كدنع ةمهتلاف : هل تلق

 رظنلا بجوي نأ الا كلذ يعم هبشي هنا يعم : لاق . هيف لوقلاو

 . صوصخم ي امهنيب ايف اقرف

 ريزعتلا كرت ًامامإ نأ ول لاق نم لوق كدنع جرخي ام : هل تلق

 ىلع ىنعملا اذه جرخي هنا يعم : لاق ؟ املاس ناكل دودحلا الا مقي ملو

 نيعي نوكي نا الا كلذ ىنبجعي الف هنم دلوتي امل ارظان هكرت نا هنا

 ىلع مزعيف هيلع اوقفتاو ةمئألا هتلازاب لمع دق يذلا داسفلا كرت ىلع
 . مه ببسك هل ًاببس. نوكيو ىنعم ريغب هتلازا ىلع رداق وهو هكرت

 امنا هنا يعم : لاق ؟ كدنع ةمهتلا سبح لقأ كف : هل تلق

 . دودحم ريغ اهيف لصألا نأل رظنلا ىلع اهيف جرخي

 ؟ مايأ ةثالث ةمهتلا سبح ليق دق هنا كدنع لهو : هل تلق

 ىلع سيل رظنلا ةهجو ىلع وه امناف س كلذ ليق ناك نا هلعل : لاق

 . لوقلا نم عامجالا هجو

 : لاقو تومي نأ لبق بورضمل الجر لجر مها اذاو : ةلأسم
 مهتا : لاق ناو ث هل الو هريغ اومهتي نأ ةثرولل سيلف ينبرض نالف
 كلذكو هريغو قرسلا يف كلذكو . مهتي نأ هلف هريغ مهتا مث انالف

 نا مهل نكي مل هريغ اومهتاف اوعجر مث هلتق نالف : اولاق اذا ءايلوألا
 . كلذ مهلف هريغ اومهتا مث انالف مهتن اولاق ناو ، هريغ اومهتي

 تببست مث ةمهتلا ىلع سبح اذا ، مهتملا نع لئسو : ةلأسم

 له كلذ دعب همهتا نم هل سبحي نأ مهتملا بلطو هريغ ىلع ةمهتلا
 ؟ يناثلا هل سبحيو سوبحملا لوألا مهتملا قلطي نأ مكاحلل
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 ه كلذ لعفي نأ مكاحلا ىلع هل كلذ نا ليق هنا يعم : لاق

 تبسن ةمهتلا تمادام 0 ةعامج ىلا الو ةمهتلل ببست ام هريغ كلذكو

 ىلع ةمهتلا تبثت مل ام رخآلا جرخيو ادحاو سبحي نأ مكاحللف دحأ ىلع

 . هيلع قحلا نيبيو هنيعب دحأ

 الإ ملعأ سيل : لاق ؟ فورعم دح ةمهتلا سبحل لهف : تلق

 . هعمةروشملاو معلا لهأو مكاحلا نم رظنلا عقي ام

 حص مث ةدم قرس وأ دح ىلع ايه مكاحلا سبح ناف : هل تلق

 هن ١ يعم : لاق ؟ ءيش كل ذ سبح ف كال ١ مزلي له هربع ىلع

 ةمهتلا هقحلت نمم سوبحملا ناك اذا مهتملا الو كلذ يف ءيش مكاحلا مزلي ال
 . كلذ يف

<>      
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 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ؟ يه فيكو ةمهتلا ببس ي

 وهأ ، ةمهتلاب مهتملا ذخؤي ىتم : هل ليقو ، ديعس يبأ نع
 ؟ ةقث دحاو لوقب مأ هلعف نم هيلع كلذ ةرهشب مأ هيلع ىعدملا ىوعدب

 قيرط نم الإ ىوعدلا ىنعمب كلذ تبثيال هنا ىعم : لاق

 لثمك هيف ةمهتلا ىنعم هب مهتملا قحلي يذلا ثدحلا ببسب تبثي ام

 ةمهتلا هقحلت نم كلذب مهتي مث هلام يف داسفلا وأ برضلاو هيف حرجلا

 ؟ ةمهتلا بابسأ نم جرخي اذكه اذه هيلع هيعدي وأ

 لوق نم نكي مل ولو ينعدملاو مهتملا لوقب : ليق هنا ؛ يدنع ايف

 هلثم يف رثأ كلذل دجوي نكي مل ولو ةقثلا دحاولا لوقب تبثيو . هريغ
 دقو رثأ هل كردي ام وأ ى فذقلاو بابسلا لثم رثأ هل كردي ال ام

 نأل كلذ هبشأ امو لخنلاو عرزلا زازجو برضلاو حارجلا لثم لاز
 ةنيبلا تماق ول ذإ ةحصلا ببسب هنأل ةمهتلا بجوي ببس ةقثلا لوق

 . ةمهتلا بوجو ىنعم اهضعبب ناكو ةمهتلا تلازو قحلا تبت
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 نم نوكي هنأ وجرأو : ليق هنا يدنع ايف ةرهشلا ىنعم كلذكو
 يف اومهتي مل ام كلذ ينبجعيو ى مهتقث حصت مل ولو ادعاصف نينثالا ربخ

 بجوي ىنعم ادعاصف نينثالا نال ةمهت ىنعم مهب مقي ل اومهتا ناف مهلوق

 قحتسي مل ام ةمهتلا توبث نوكي هانعمب سبحف ةلادعلا تحصو قحلا

 ىنعم بجو مهتد اهش تحص نإ ةنيبلا ىنعمب مهو مهتي و ا املوق يف

 ملو امهتي لو ١ :7 الزن اذا ني دبعل لوق نم يبجعي كل ذكو > ل ١

 يف بذكب اهتي ىل اذا نايبصلا نم نيلقاعلا نيقهارملا نمو اناختسي

 . كلذ

 غلبلا رارحألا لاجرلا ةلزنمب مه رارحألا ثانالا كلذكو : هل تلق

 . يدنع اذكه : لاق ؟ راغصلاو مهنم

 ؟ ديبعلا ةلزنمب مه راغصلا ءامالا نم غلبلا كلذكو : هل تلق

 كلذ يف اومهتي ملو كلذ يف مهقيدصت ىنعم عقو اذإ يدنع اذكه : لاق

 . هلثم يف مهقيدصت عقيو كلذ ىنعم نولقعي مو

 اونوكي ملو كلذ ىنعم نولقعي نايبصلا ناك ناف : هل تلق
 منا يعم : لاق ؟نيقهارملا لثم ةمهتلا ىنعم مهلوقب تبثي له نيقهارم

 . ةمهتلا ىنعم يف يدنع كلذ ىوتسا هب مهقيدصت ىنعم عقوو اولقع اذا

 : لاق ؟ ال مأ اهيلع سبحيو يصلا ةمهتلا قحلت لهف : هل تلق

 فالتخاب سبجلا ىنعم بجوي ثدح هنم حص اذا : ليق دق هنا ىعم

 . هسبح ف

 ريغ يف سبحي : لاق نم لاقو . هيلع سبح ال : لاق نم لاقف
 يف هئافكتسإ ءاجر ى ديدهتلاو بيهرتلا ىنعم ىلع ةبوقعلا لهأ سبح
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 دق هنأل كلذ ىنعم سبحلا يف يدنع تهبشأ ةمهتلا تتبث اذإف ، كلذ

 . نيقهارملاو نايبصلا نم كلذ نوكي

 ؟ رارحألا نايبصلا لثم ءامإلاو ديبعلا يف كلذكو : هل تلق

 . نيغلاب ريغ اوناك اذا يدنع اذكه : لاق

 نمم نيدهاش وأ ةقث ربخب تبثت ةمهتلا نا ليقو : ةلأسم
 . نيتقث انوكي مل ولو كلذ لثم يف مهتي ال

 نم ةعامج مهو مكاحلا ىلا لجرب اوتأ ةعامج نع لئسو : ' ةلأسم

 مزلي ام . تكاس وهو ركنملا نم ًائش لعف هنأ هوربخأف سانلا رئاس

 ؟ هيف هلعفي نأ هل زوجيو مكاحلا

 ببسب هقيدصتب عقي امو هربخ هعم رهاظت اذإ هنأ ىعم : لاق

 ةمهتلاب هيلع هل ذخألا بجوي ثدجب هيلع عوفرملا اذهل ةمهتلا
 ىل نإف . كلذ ىنعم ىلع هبقاعيو ةمهتلاب هذخأي نأ هل ناك س ةبوقعلاو

 كلذ هل نكي مل هوجولا نم هجوب هيف ةمهتلا ىنعم مهمزلو كلذ هل عقي
 رهشي وأ نيربجلا نم ةمهتلا هقحلت ال نم ريغ نم هرمأ نيبي ىتح هيلع
 . حصي وأ هيلع كلذ

 مأ اهيلع سبحيو يصلا ةمهتلا قحلت لهف : هل تلق : ةلأسم

 ؟ ال

 ىنعم بجوي ثدح هنم حص اذإ : ليق دق هنأ ىعم : لاق
 . هسبح ف فالتخاب سبحلا

 ةرجازلا دنع هيسنف مهارد سيك هدنع ناكو راحصب ناك هنأ هب قثأ نم ينربخأو خسنلا ضعب يف ةدايز ( )١
 هلوقب هبحف هللا هحرديعس نب داده نب نايلس يبأ يضاقلا ىلإ هيلع عفرو رجازلا مهتاف هدجي ملو عجرو ىضف
 . ببس الب هلوق لبقي ليق ةقثلا نا لاقف انباحصأ ضعب كلذ نع هلأسف ببس الب
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 ريغ يف سبحلا : لاق نم لاقو ، هيلع سبح ال : لاق نم لاقف
 يف هافكتسا ءاجر ديدهتلاو بيهرتلا ىنعم ىلع ةبوقعلا لهأ سبح
 دق هنألو س كلذ ىنعمل سبحلا يف يدنع ةمهتلا تتبثتسا اذاو 2 كلذ

 . نيقهارملا نايبصلا نم كلذ نوكي

 : لاق ؟ رارحالا نايبصلا لثم ءامإلاو ديبعلا كلذكو : هل تلق

 ؟ ديبعلا نم نوغلابلاف : هل تلق . نيغلاب ريغ اوناك اذإ يدنع اذكه

 نم نيغلابلا قحلي ام سبحلا يف مهتلا يناعم نم مهقحلت هنأ يعم : لاق

 . مهيف كلذ ىنعم بجو اذإ رارحألا

 تبث اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ديسلا يأرب كلذ نوكيف : هل تلق

 يناعم يف هديس ىلإ رمألا امنإو هديسل يأر كلذ يف نكي مل ةبوقع هيلع
 . رش ءافكتسا الو ةبوقع اهيف سيل ىتلا قوقحلا

 اناك اذإ نينثا ةداهشب حصت ةمهتلا نا : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 كلذكو ‘ كلذب ايهنم ةداهشلا زوجت نم ةلزنمب انوكي مل ولو نيمهتم ريغ

 ملو اديبع اوناك ولو س مهنم كلذ زجي مل نيمهتم اوناك نإو ، ةقث دحاو

 . ماروألاو ةرملاو ةرضخلا رثألا : اولاق : ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 لجر نع هتلأسو ۔ هللا همحر ۔ دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم

 كحلا فيك كلذ رخآلا ركنأو اليتق هل لتق هنأ لجر ىلع ىعدا

 ؟ مهنيب

 ىعداو مكاحلا ىلإ عفرو هتبلاطم هل يلي نم هل لتق هنأ حص اذإف
 هيلع بجي امب ذخأ رارقإ وأ ةنيبب كلذ حص نإف ى هلتق هنأ دحأ ىلع
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 ةمهتلا هقحلت نمم يعدملا ناكو كلذ حصي مل نإف س ةيد وأ صاصق نم
 مهتي نأ مدل ١ يلولو . اه ديكأتو اهتحص ف هتمهت ر دق ىلع هل هسبح

 ةمهتلا هقحلت نمم همهتا نم هل سبحي نأ مكاحللو هريغ همهتي يذلا اذه

 سبحلا هل صقتسي مل ام امأو ةحصب الإ هنم لبقي مل كلذ دعب هريغ

 ل هلتق يذلا وه هنا دحأ هيلع ققح نإ كلذكو هل ذخأ مهتي مادامف

 . ملعا هللاو هريغ مهتي نا هل نكي

 ًاهتم دحأ ناك اذإ هنأ انفرع يذلا : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 دجو مث ،هريغو رجلا نم مارحلا ذيبنلا برشي وأ تاعامجلا يف بارشلاب

 ركنم ركسملا بارشلا ىلع عاتجإلا نأل سبحي هنإف بارشلا ةحئار هيف
 ذيبن نم مارحلا ذيبنلا برشو ذيبنلا ىنعأ الالح لصألا يف ناك ولو

 هيفو مهتلا ىلع مهتلا بابسأ ترهظ اذإف ى ركسملا نم هريغو رجلا
 . مهتلا ىلع هسبح ناكو مهتلا بابسأ هقحل بارشلا ةحئار

 يف نادبألا يف ةمهتلا لثمن لاومألا يف ثادحألا يف ةمهتلا امأو
 ل اذإو ى لاومألا يف ةمهت ال هنا : لاق نمم ذاشلاو ع ملعلا لهأ لوق رثكأ

 يف لطبي نأ زاج تاروجحملا يناعم يف تبثي ملو لاومألا يف ةمهتلا زجت
 امنإو س نادبألا يف يدعتلاك داسف لاومألا يف يدعتلا نأل نادبألا

 هنأل ركنملا ةلازإل كلذ ىلع اوقفتاو ةمهتلاب ذخألا ىلع نوملسملا حلطصا
 ناك ةنيبلاب مهيلع حصيو داسفلاب اونياعتي ىتح داسفلا لهأ كرت اذإ
 طسبت نأ نم نونمآ مهنأل ، لطابلا نم مهاكمإو هيلع مهيدعت نم كلذ
 نيملسملا لدع روهظل ةيعرلل لامهإلا نم حيحصلا اذهو يديألا مهيلع
 . يديالا قالطاب يدعتلا نيبو مهنيب لاحف

_ ٢٢٥ _



 ركنملا كرتب بابسأ هنم رهاظلل كرتلاك اذه ىنعم جرخي كلذكو

 ذخأو ةمهت ةمث نكي مل ركنملا حص اذإف ، ركنملا ةحص هنم نيبتت ىتح

 يف ةمهتلا ىلع ذخألا لطبأ اذإو س ةمهتلا ىلع ذخؤي ملو حيحصلا ىلع
 . كلذ يناعم يف فالتخالاو اهلك ءايشألا يف لطبيو زاج ءيش

 يف ثادحالا نم دشأ هنأ انفرع يذلاف ةقرسلاب مهتملا امأو

 ه فيفعتلا ىلإ ةلاحتسالاو يواعدلا اهيف نكمي لاومألا نأل لاومألا

 : ركنملا مسا ىلع عقي مسا وهو يواعدلا يناعم نم جراخ قرسلا ىنعمو

 ه ركانملا عيمج يف زاجو تبث ركنم ءيش ىلع ةمهتلاب ذخالا تبث اذإف
 عيمج يف نوكي نأ زاج ركانملا نم ءيش يف ةمهت ال هنأ تبث اذإو
 لطبو ركانملا ةحص ىلعألا ةمهت نكي ملو ةمهتلاب ذخألا زجي ملو ركانملا
 . ةمهتلاب ذخألاو رظنلا يناعم داهتجا يف نوملسملا هيلع عمتجا ام لصأ

 هنأ لجر ىلع ىدعتسا اذإ لجرلا يف ‘ ديعس يبأ نع : ةلأسم

 وأ { هبايث يف ثدحأ ىتح هنطب ىلع ءىطو وأ هبرص وأ هدي رسك

 ىلع تدعتسا ةأرما وأ ، هلام وأ هلزنم نم ائيش ذخأو هلزنم لخد

 هلعفي نأ مكاحلا ىلع بجي ام س اذه لثم اهيف لعف هنأ ةأرما وأ لجر

 ؟ كلذ هيلع ىعدملا ركنأ اذإ امهنيب

 رثألا نم هيعدي هب امم ءيش هب ناك اذإ يدعتسملا نأ يعم : لاق

 . ةمهتلاب هل ذخأ ةمهتلا همزلت نمم دحأ ىلع هاعداو رسكلاو حورجلاو

 وأ هرشو هيدعت نم كلذ يف مكاحلا هاري ام ىلع ةمهتلا سبح سبحو

 اذإ كلذ يف مكاحلا رظن داهتجالا دودحم ءيش ةمهتلا سبحل سيلو هتلز

 . هل زئاجو هيلع كلذ بجو
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 همصخ وعدي : ليق هنأ ؛ يعم ةمهتلا ىنعم سبحلا ىصقتسا اذإف

 قحلا هيلع بجو هتنيب رضحأ نإف ، قحلا توبثل يعدي ام ىلع ةنيبلاب
 ناك نإو نايعدي ام ىلع نامالا امهنيبو ةمهتلا ليبس ىلع هقلطأ الإو

 هيلع حصت نأ الإ ، ةمهتلاب ذخؤي مل . ةمهتلا هقحلت ال هيلع ىعدملا
 . هل فلحيف هيلع ىعدي ام ىلع هنيمي ىلإ عجري وا ةنيبلا

 ماجلا هاري اب هثدح ىلع بقوع ثدحلاب ةنيبلا هيلع حص نإف

 بجي يذلا قحلاب هذخأ مث اعيمج وأ برض وأ سبح نم هتبوقع نم
 نوكي امنإو هصخ كلذ بلط نإ سبحلل قحلا رخؤي الو ، هيلع
 ثدحلا رش ردق ىلعو هرغصو همظع يف ثدحملا ثدح ردق ىلع سبحلا

 نا ةمهتلا ىنعم ىلع سبحلا قحتسا اذا نوكي نا ينبجعيو . مهتملا

 هل نمم وهو كلذ ريغ مكاحلا ىري نأ الإ مايأ ةثالث سبحلا لقا نوكي

 . هيلا كلذف رظن

 ؟ لاومألا يه امناو نادبألا يف رثأ اهل كردي ال ىلا ىوعدلا امأو

 هبقن وأ رادجلا رسك يف ثدحلا ببسب ةحص نكمأ اذا : ليق هنا ىعفف
 هلام وهو ةمهتلا هقحلت نم مهتاو ، كلذ هبشأ ام وأ بابلا رسك وأ
 يصو وهو ميتي لام وأ هيف هتلاكو تحص دق لام وأ ثدحلا هيف يذلا

 . لوقلا نم هيف ىضم ام بسح ىلع ةمهتلاب هل ذخأ 2 كلذ هابشأ وأ هل

 هذه لثم ىعداو رثأ يدعتسملا ناسنالا دسج يف نكي مل اذا امأو

 كلذ ىلع ىعدي : ليق دق هنأ ىعش ؟ اهب اهلعف هنا هريغ ىلا ىوعدلا
 نع زج ناو ث هل تبث يذلا قحلاب هل ذخأ اهرضحأ اذاف 7 ةنيبلاب
 وأ نيتقث وأ دحاو ةقث ةداهش نم ةمهتلا ىنعم بجوي ام رضحأو ةنيبلا

 ىنعم ىلع ةمهتلاب هل سبح كلذ لثم يف نايهتي ال نمم نينثا ربخ
 . ةمهتلا ف ىضم ام
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 ؟ كدنع ةمهتلا سبح سبحلا لقأ مكف : تلق هنعو : ةلأسم
 اهيف لصألا نأل رظنلا ىنعم ىلع اهيف يدنع جرخي امنإ هنا يعم : لاق

 . دو دح ريغ

 : لاق ؟ مايأ ةثالث ةمهتلا سبح نا ليق هنا كدنع لهو : تلق

 نم عامجإلا هجو ىلع سيل رظنلا هجو ىلع وه امناف كلذ ليق ناك نا
 . لوقلا

 ىلا ةدملا كلذ يف يأرلاو هددمي نأ هصخ ىضر ناف : هل تلق

 كلذ نأ يعم : لاق ؟ هاري ام ردق ىلع مكاحلا ىلا كلذ ما يضر مصخلا
 . كلذب يضر اذا مصخلا ىلا

 هب مهتيف عطق عرز وأ قرس بوث لثم يف لوقت ام : ةلأسم

 وأ قحلا بحاص ناك اذا ةمهتلاب هذخأ يلاوللا تاقرسلاب مهتم ناسنا

 بحاص هيلع عفري ىتح مأ سبحلا ىلع هبقاعيو دلبلا نم ابئاغ بوثلا
 ؟ لاملا

 كلذ نيبت اذا تركذ امب مهتملا يف ىلاولل كلذ عسوم : باوجلا

 . ملعأ هللاو مهيلع

 بقن نم ليللا يف ثدح هيلع ثدحأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 مهتاف ثادحألا نم كلذ ريغ وأ ةباد رقع وأ عرز وأ رجش علق وأ تيب

 همهتا نم مكاحلا هل ذخأو ، مكاحلل هرمأ عفرو رثكأ وأ نيلجر كلذب

 ةمهتلا لازأف هيلع ثدحأ يذلا عجر كلذ دعب ناك اماف هل مهسبحو

 ةمهتلا هنع لازأ يذلا جرخي نأ مكاحلل نوكي له ء نيمهتملا دحأ نع

 ؟ مهتملا لوقب سبحلا نم
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 نمو مهتملا اذهل ةمهت ىلع سبحلا قحتسي مل اذا هنا يعم : لاق

 . سبحلا هنع لاز ةمهتلا هنع تلاز اذإف هسبح كلذ لجأ

 هيلع رهاشتي ةمهتلا هذه ببسب سوبحملا اذه ناك ناف : هل تلق

 ببسب سبحلا لخد دقو كلذ ريغ وأ هب مهتا دق ام لثم ركتملل هباكترا
 ؟ ال مأ سبحلا يف هل دمي نأ كاحلل له ض ةمهتلا هذه

 سبحلا لخداغناو ةمهتلا هذه ريغب قحتسي ناك اذا هنا يعم : لاق

 هاري ام ىلع قحتسي امب هسبح مكاحلا وأ مامالل ناك ةمهتلا هذه ببسب
 . كلذ يف رظنلا مكاحللو هقالطا يف ليبس هيلع مهتملل سيلو

 لهف ةفصلا هذه ىلع بجي هسبح ىري مكاحلا ناك ناو : هل تلق

 هناو ، هنع هتمهت لاز دق همهتا يذلا نالف هنا سوبحملا فرعي مكاحلا ىلع

 مكاحلل سيل مأ ركانمال هباكترا نم هيلع رهاشت ام ببسب سوبحم وه
 ؟ هلاح ىلع سبحلا يف هكرتيو كلذ

 كلذ لعف نإ نسحو كلذ يف رظانلا مكاحلا نا يعم : لاق

 نم رابتعالا بابسا نم هقحلي ام مهتملا نع لوزي ال نأل هفرعو
 . مهتملا

 ىلع سبحلا يف مكاحلا هكرتو كلذ مكاحلا لعقي مل نإف : تلق

 ةمهتلا ةلازا نم ها د يذلا نس كدح هق ام هرم لو ىلوألا هتلاح

 مأ كلذ مكاحلا عسيأ هنع

 مهتملا قحلت نا فاخي وأ نيبتي مل اذا كلذ هعسي هنا يعم : لاق

 فاخ ناو ، كلذ هناتك بابسأ نم ررض ةمهتلا هنع لاز دق يذلا هل
 . كلذ همالعا يارلا بجوأ ناك مهتملا ىلع ررضلا
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 نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ لاق ( حاضيالا ) باتك نم : ةلأسم

 تعنتماف دلبلا نم اهيفن يلاولا دارا لاجرلاب ةمهتم ةأرما يف : دلاخ

 سبحلا اهيفن ناك كلذ يف تدامت اذا اهأ دلبلا نم جورخلا نع

 . هيف فلتخه دلبلا نم اهيفن امأو

 ''غرشلا نايب باتك ىلا عجر

 . ةدايزلا تضقنا

 وأ كلذ لبق نم نيبارتسم اوناك كلذ نم نوعني : لاق . لزنم يف نونكاس مهو ةجوز امهدحأ دنع نيرخآ نع ( ) ١

 . يتآلا بابلا يف يتأتسو نوبارتسم مهف نينكاستم اوناك اذإ مهأ مه يدنعو نيبارتسم ريغ
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 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 جورفلا يف مهتلا
 باودلاو رثبلا يف ءطولاب

 اهسفن ىلع اهبلغ هنا لجرلا ىلع ةأرملا يعدت نأ مهتلا نمو
 تقو يف امهلزنم ف اهعم دجو وأ هب ةقلعتم تدجو ناف س اهئطوف

 3 فلحي ببست كلذل نكي مل نإو ، بقوع اهيلع هلثم لخدي ال

 يذلا وه هنأ لجر ىلع يعديف احيرج وأ اليتق لجرلا دجوي نأ اهنمو
 . هنم لبقي الف مهتيف عجري مث هحرج

 لقي لو هلتق يذلا وه : لاقو الجر هيلو مهاف لتق نإ كلذكو

 . هل ةماسق الو هريغ مهتي نأ هل نكي مل ، ليق هنأ هيلع ققحو همهتا

 . هيلع ىعدا نم ىلع نيهلا هلف تفصو امم ائيش ىعدا نم لكو

 مقي مل فلحي مل اذإف ءطولا تعدا اذإ لجرلا ىلع ةأرمال كلذكو

 نود ام تعدا نإو ، لعف امو قادصلل فلحي نكلو ، دحلا هيلع

 . هيلع فلح ءطولا

. ٢٤١



 لوقلا ضعب يف هنأل 2 فلح ةباد هل ءعىطو هنأ ىعدا نإ كلذكو

 يف اذه : يراوحلا وبأ لاق . هسبح ببس هيلع ببست نإو ناضلا هيلع
 حص ول هناف ًاناض الو انيمي هيلع ىرأ الف ريمحلاو ليخلا امأو ماعنألا

 : لاق لزنم يف نونكاس مهو ةجوز امهدنع نيوخ أ نعو : ةلأسم

 مهدنعو ث نيبارتسم ريغو كلذ لبق نم نيبارتسم اوناك كلذ نم نوعنمي
 . نوبارتسم مهف نينكاستم اوناك اذإ مهنأ

 قيرط يف اهل ضرتعا الجر نأ تعدا ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم

 كلذ وه ركناف ، هنم مرحم تاذ الو ةجوزب هل يه سيلو اهب قلعتو
 ؟ كلذ يف بجي ام

 ةمهت ببس وأ ةحصب الإ هيلع هتعدا ايف قدصت ال اهنأ يعم : لاق

 . ةمهتلا يناعم هب بجي ايف هيلع نيبت

 عم ًامئاق هدجو هنأ ةلادع هل سيل لجر هيلع دهش ناف : هل تلق

 امل مواقم وهو هنم ثيغتست وأ هيلع حيصت يهو قيرطلا يف ةأرملا هذه
 ؟ ةمهتلا هيلع بجوي امم اذه نوكي لهف

 نمم نيدهاش وأ ةقثلا ربخب تبثت ةمهتلا نا ليق هنأ يعم : لاق
 . نيتقت انوكي مل ولو 2 كلذ لثم يف مهتي ال

 اهب قلعت هنأ ةأرملا هيلع تعدا يذلا لجرلا اذه ناك ناف : تلق

 ؟ ةمهتلاب ذخؤي له « لعفلا اذه لثم نع دعبي ال نمم

 كلذ هتمهتو هتبارتسا ىنعم رمألا يلوأل عقو اذإ هنأ ىعم : لاق
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 نم هيلع تيبست امم ةمهتلا يناعم هقحل هبشي امب وأ كلذب فروعت ام
 . كلذ

 قلعت هنأ ةأرملا هذه هيلع تعدا يذلا لجرلا اذه رقأ ناف : تلق

 ملو تثاغتساو هيلع تحاص اهنأو س قيرطلا يف اهل ًامواقم ناك هنأ اهب

 تعدا امب اليلد هنم لوقلا اذه نوكي لهف ، تعدا ام اهيلا هنم نكي

 ؛ ةأرملا هيلع

 يف وأ هسفن يف كلذب بارتسي عضوم يف ناك اذإ ىعم : لاق
 ذخأيف 0 هيف ناك يذلا تقولا يفو اهيف اهل ةمواقملا تناك ىتلا ةعقبلا

 . ةمهتلا ىنعم قحتسي يدنع بابسألا هذه

 ملف ةفعلاو رتسلاب فرعي نمم لجرلا اذه ناك نإف : هل تلق

 هيلع ةأرملا هذه نم ىوعدلا تناك وأ س اذه نم ءىش هيلع رهظي

 ؟ ةمهتلا هقحلت لهف لوقلا اذهب هرارقإو هيلع لجرلا اذه ةداهشو

 ولخي ال ايف ةمهتلا يناعم بجوي ام ببست اذإ هنأ ىعم : لاق

 . ةقث وأ الدع نكي مل ام ةمهتلا بابسأ هقحل هلثم نم

 هقحلي له س داسفب اهسفن يف ةمهتم ةأرملا هذه تناك نإف : تلق
 ؟ ةمهتلا هذه لثم هيلع تعدا ام

 برقأ كلذ ناك 3 اهسفن يف ةمهتم تناك اذإ ةأرملا نأ يعم : لاق
 : كلذ نأب مهتي نأ الإ ى كلذ هيلع تعدا وأ اهل ضرعت نم ةمهتلا ىلإ

 ةمهتلا هيلع عقي ام ىنعم ريغ ىلع هئارغإل ةدارإلا هجو ىلع اهنم وه اغإ
 . لطابلا نم مهتلا بابسأ نم كلذ ريغب
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 ىوعدلا هذه تعداو ةكولمم ةمأ ةأرملا هذه تناك نإف : هل تلق

 ةرحلاو ةمألا نأ يعم : لاق ؟ ةمهتلاب اهل ذخؤي له دبع وأ رح ىلع

 . ءاوس تامرحلا ق

 نم ثادحألا لهأ ةبوقع لثم اذه لثمب مهتملا ةبوقعف : هل تلق
 اهنأل مهتلا مظعأ نم ةرحلا يف ةمهتلا نأ يعم : لاق . اهريغو حارجلا

 لطاب كلذ لك س ةعواطملاو هاركتسالا ىلع ةكهتنملا مراحملا مظعأ نم

 . مظعأ هاركتسالاو

 هذه ةأرملا هذه هيلع تعدا يذلا لجرلا اذه ناك اذإف : هل تلق
 هقحلت له الدع ةقث لجرلا اذه ناكو هب ةقلعتم تدجوو ىوعدلا

 ؟ كلذب ةمهتلا

 امنإو س ةحصب الإ ةمهتلا هقحلت ال لدعلا ةقثلا نأ يعم : لاق

 . رارقإ وأ لدع يدهاشب ةحصلا ماكحأ هقحلت

 نأ تدارأ اهنأ هب اهقلعتب ةمهتلا يه اهقحلت لهف : هل تلق
 ؟ هحضفت

 يصاعملا نم ءيش يف ةمهتلا يناعم اهل عقو اذإ هنأ يعم : لاق
 . كلذ يف ةمهتلا بابسأب تذخأ هوجولا نم هجو يف كلذب

 ايعادت ةأرماو لجر مكاحلا ىلإ رضح اذإف : هل تلق : ةلأسم

 ىلع امهرقي نأ مكاحلل له س دحأ كلذب دهشي ملو كلذب ارقأو ةيجوزلا
 ؟ اهقدصي وأ كلذ
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 نارقم ايهف س ىينومأم اناكو كلذ يف ابارتسي مل اذإ ايهنأ يعم : لاق

 كح نم هسفن ىلع هب رقأ ام هبحاصل ايهنم دحاو لك ىلعو ايهسفنأ ىلع
 . رخآلا نود قحلاب رارقإلا نم رارقإلا ىنعمب ةيجوزلا

 ايعادت اذإ اهنأ ، ديعس نب دشار مامإلا باوج يف تدجوو
 ظفللا سيل هلوق نم ىنعملا اذهو ايهسبلب ىلوأ امهو ايهنع يلخ ةيجوزلا
 . ملعأ هللاو لوألا لوقلا تفرع ام رثكأو 2 هنيعب

 ايعادت اذإ اهنأ رثألا يف دجو هنأب : دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاق

 . ابقوع كلذ دعب اداع نإف امهيلع مدقتو ايهنيب قرف ةيجوزلا

 مهتت ةأرملاو ةأرملاب مهتي لجرلا تيأرأ : هل تلق : ةلأسم

 ناجوز ايهأ نايعديف بدألل نيماسملا سبح ىلإ ايهيديأب ذخؤيف لجرلاب
 ؟ ايهنم كلذ لبقي له

 ىلع ةلداع ةنيبب الإ اهنم كلذ لبقي ال هنأ ىعم : لاق

 . نايعدي ام

 يلو جيوزت وأ تباغ وأ تتام دق ةنيبب ايعدا ناف : هل تلق

 ؟ امهنم كلذ لبقي له تام دق ةأرملا

 . ةمهتلا عضوم يف اهنأل ايهنم كلذ لبقي ال هنإ يعم : لاق

 . هنع ايهتني وأ اميلع ركنأ ام ىلإ اعجري ال نأ نابدؤيو

 لجرلا ىلع ةأرملا ىوعد امأف . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ةنومأم تناك نإف ى ةشحافلا نايتا ىلا اهرباك وأ اهسفن ىلع اهرباك هنأ

 سبحي مل ةنومأم ريغ تناك نإو . اهلوقب دوهش هيلع نكي مل ولو سبح
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 هنأب هيلع اهاوعد امأف س اهلوقب دوهش هيلع دهشي نا الا اهدحو اهلوقب

 مهتي ال .نمم نادهاش وأ ةقث كلذب هيلع دهش ناك نإف ي متشب اهب هفس

 تناك ولو اهلوقب سبحي هنا ملعا ملف دوهش اهعم نكي مل نإو ‘ سبح

 . ملعأ هللاو ةقث

 ايعدا اذإ ايهأ رثألا يف دجو هنأ : دمحأ نب نسحلا لع وبأ لاقو

 . ابقوع كلذ دعب اداع نإف امهيلع مدقتو امهنيب قرف ةيجوزلا

 ايعدا اذإ اهنأ ، ديعس نب دشار مامإلا باوج يف تدجوو

 سيل هلوق نم ىنعملا اذهو ى اهسبلب ىلوأ امهو ايهنع يلخ ةيجوزلا
 . ملعأ هللاو لوألا لوقلا تفرع ام رثكأو . هنيعب ظفللا

 امن ليسي اهمدو ةضتغم ملسم تيب يف تدجو ةيمذو : ةلأسم
 كلتب هلزنم يف تدجوو كلذ هيلع تعدا اذا اهرقع همزلي نا هيربن

 . الف دحلا امأو ةلزنملا

 عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 لزنم باب برضي ليللا يف كردا لجر نع لئسو : ةلأسم

 ىعداف هدارم نع لئسف ، ركس رثأ هبو ةبزع يهو اهل جوز ال ةارما

 ملعت الو ، اهبلطي ناك هنا : تلاقف كلذ نع ةأرملا تلئسف اهجوزت هنأ

 ؟ ال مأ اهب جوزت ؛ اهجوزت هنأ

 اهب هجوز اهيلو ناو اهل هنا لاقف بايثلا نم ءيش هعم دجوو

 لجرلا اذه رمأ عفرو كلذ نع ةأرملا تعنتماف اهيلع لوخدلا بلطو

 اذه ىعدا ام ةحص هل نيبتي ىتح هسبحي نأ مكاحلل له . مكاحلا ىلا

 ؟ ةارملاو لجرلا
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 وأ لاهجلا نم وهو بارشلا بابسأ هيف ناك اذا هنا يعم : لاق

 كلذ ىلع بقاعي هنإف ث هيلع عاتجالاب وأ مارلا بارشب نيمهتملا نم
 نكي مل اهف جيوزتلا هاوعد امأو 2 قحتسي مكاحلا هاري ام ىلع سبحلاب
 بيرلا ىنعم اهمزلي ام هعم ةولخلاو ةأرملا عم ةولخلا نم هنم ناب
 نم يعدي يتلا هاوعد هنم لبقي ال هناف ةبارتسالا عم كلذ ىعديو
 يل نيبي الو 0 يعدي ام ىلع ةنيبلاب الإ ةأرملا ىلا برقي الو 0 ةيجوزلا
 ةولخ امهنيب نكي مل ام ىوعدلا هذه نم يعدي ام ىلع سبح هيلع

 امهو ةحص ىلع هقدصت وأ ارشاعتيف نيبارتسم انوكي وأ ةبارتسالا بجوت
 عاتجإلا ناعنيي انوكي نأ ىنبجعأ كلذ ناك نإف ، ةبارتسالا دح يف

 لطابلا نم ةبارتسالا ىنعم هب ايهيلع بجوي امم ارهظأ ام ىلع نابقاعي و
 . حاكنلا ةحص نم ةبارتسالا ىنعم نم ايهبربي ام حصي نأ ىلإ

 ةيجوزلا نم ايعادت ام الإ ةولخ ايهنم نكي مل نإف : تلق
 ةيجوزلل هاوعد ىلع مثو ركنملا هبرش نم رهظ ام ىلع مكاحلا هسبحو

 يلخي نأ مكاحلل له 4- ةأرملا هذهب جوزت هنأ دهشف لدعي ال نم رضحو

 ةيجوزلا نم هايعدا دق امو ايهعديو كلذ لثم يف هضراعي الو هليبس

 ؟ ةفصلا هذه ىلع

 نكت مل ولو اهنع ةبيرلا ليزت ةنيب تحص اذإ هنأ يعم : لاق
 هب نارراقتي امل عنملاب الو ةبوقعلاب .ايهيلع ضارتعا مكاحلل نكي مل ةلداع

 . ةيجوزلا نم

 اهجوز اهيلو نأ مكاحلا عم تعدا ةأرما نإف : هل تلق : ةلأسم

 اهسفن ىلع اهرباكي لجرلا نأو 4 جيوزتلا تريغو هب ضرت ملو لجرب
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 . اهنع لجرلا عنيي باتك مكاحلا نم تبلطو ديعب دلب يف يهو اهبلاطيو
 ؟ اهل لوقي امو اهل هلعفي نأ مكاحلل زوجي ام

 اهعم ثعب ماكحألا ىلع هنمأي نمم ةقث مكاحلا عم ناك نإف : لاق
 ء هببسل وا كلذ ةحص ىنعم بلطي نم اهيلع فاخ نإ ةقث اذه ىلع

 كلذ هنكمي مل نإو ، قحتسي ام ىلع هبقاعو كلذ هعنم كلذ حص نإف

 نم وأ نيماسملا نم وأ ماكحلا نم اهتنوعم هيف وجري نم ىلإ اهل بتك
 رمأ نم اذه لثم يف داهتجالا ىعدي الو كلذب مهذخأو دلبلا ةابج

 . جورفلا

 ةأرملاو ةأرملا مهتي لجرلا كلذكو : دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم

 اهضعبب اجوزت دق اها الاقو هيلإ اعجرو دلبلا نم اجرخ مث هب مهتت

 امهرمأ نع ثحبي مأ امهنيب قرفي مأ ايلاح ىلع ارقي نأ زوجيأ اضعب
 ؟ كلذ يف زوجي امو

 نايف 0 اهيلع مدقيو ةحصلاب الإ اهلوق لبقي مل نيمهتم اناك نإف

 قرفي نيملسملا دنع زوجت ال ةنيبب ايعدا ناف . ملعا هللاو ابقوع اداع
 مل امهرمأ بيرتساو نيمهتم اناك اذإف . ةفصلا هذه ىلع امهو امهنيب يلاولا

 : ملعأ هللاو لودعلا ةداهشب الإ لبقي

 ءاسنلا نيب عمجلاب مهتي نم سبحي نأ مكاحللف : هل تلق : ةلأسم
 هنأ يدنع اذكه : لاق ؟ ةنيب ريغ نم ةمهتب كلذ تببست اذإ لاجرلاو

 . يدنع اهحبقأو ركانملا دشأ نم كلذ نأل كلذ سبح لاطيو ى ليق

 له لاجرلاو ءاسنلا نيب عمجي نم ىلع كلذ حص نإف : هل تلق
 هيلع : لاق نم لاق . فالتخا هيف دجوي هنأ يعم : لاق ؟ دح همزلي

 . هيلع دح الو ريزعتلاب بقاعي : لاق نم لاقو ى ينازلا دح
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 دح مجرلا هيلع نوكيف اركب وأ ًانصحم اذه ناك نإف : هل تلق

 اذكه : لاق ؟ دجلا هيلع ىري نم لوق ىلع ركبلا دح دلجلاو نينصحلا
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 نوتالثلاو عباسلا بابلا

 ًاضيأ نادبألاو لاومألا يف ةمهتلا
 كلذ هبشأ امو

 لجر لزنم ف قيرحلا رهظي نأ مهتلا نمو : لضفلا ماكحأ نمو

 اهنم ءيش وأ دجوتف اهدقفي وأ ةروقعم هتباد وأ اعولقم هباب حبصي وأ
 هلخن وأ لبنسلا عوطقم وأ ازوزجم هعرز حبصي وأ س اهدلج وأ اهسأر

 هيلع اذه لثم هريغ مهتيو ةعوطقم هترجش وأ هتمرك وأ ةعوطقم

 وا مد نم برضلا رثا هيفو هدلو وأ همالغ وأ هتباد ذخؤت وأ . سبحلا

 وأ اذه هابشأو مظعلا روسكم وأ دوسم وأ { مرو وأ ةرضخ وأ ةرمح

 وأ هتجوز لجرلا مهتا اذإو مهتلا نم ههابشأو اذهف س ةروسكم هتباد

 امف اهلزنم نم قرسب اهمهتا ناو ث رثأ ةمالع نبي مل برضب اهجوز ةأرملا
 نبت مل نإو امهريغك ايهف ةمهتلا هقحلت نمم نكي ملو كل تفصو امم نيبت

 وأ ةوسك وأ ريناند وأ مهارد لثم نيبتي مل امهلزنم يف امم ائيش ايعداو ءيش
 لثم دحاو لزنم يف وه نم كلذكو ضعبل ايهيضعب ذخؤي مل ، عاتم
 ملو ىتش لزانم يف اوناك ناو ، دحاو لزنم يف اوناك اذا دالوالاو ةوخالا

 . نايبب دحأ ذخؤي ملةقرسلا نيبتت
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 نأ مهتلا نمو ، ضعبل مهضعب ذخأ كل تفصو امك نايب ناك ناو

 تدجو ناف ى اهئطوو اهسفن ىلع اهبلغ .هنا لجرلا ىلع ةأرملا يعدت
 تقو يف اهلزنم نم آجراخ يئر و أ اهلزنم يف وأ اهعم دجوو هب ةقلعتم

 . . .. فلح ببست نكي مل ناو ابقوع . اهيلع هلثم لخدي ال

 زوجي ال امم عضوم يف هبرض هنا هريغ ىلع ىعدا نمو : ةلأسم
 وأ ةقث ريغ وأ ةقث لجر دهشو كلذ نم ارثأ هب نأ ىعداو ث هيلا رظنلا

 ؟ هسبح زوجيا كلذ هب لعف هنا يبص وأ ةأرما وأ دبع

 امنإف ، هرظن هنا هب قثي نم هرضحي ملو رثألا يلاولا رظني مل اذاو
 نادهاش وأ ةقث دهاش هل هبرضب هيلع دهش اذا هيلع ىعدا نم سبحي

 . ملعأ هللاو قيفلت الو فيرحتب مهتي ال نمم

 لجر ىلع ىعدا لجر نعو 4- دمحأ نب نسحلا نعو : ةلأسم

 مهتملا مزليا عولقم وهو راضحلا ىلع فقو وأ ًاراضح ل علق هنا رخآ

 ؟ ال ما ةبوقع كلذب .

 كلذب مهتملا مزل هل هنا رخآلا فرتعا وأ هل راضحلا نأ حص اذإف
 ه هعرز تلكأ هتباد لاق نإ كلذكو ى ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذا ةبوقعلا

 كلذب همزليا ررضلا ىلع اوفقو مهنا دلبلا لهأ نم ةثالث وأ نانثا لاقو
 ؟ ال ما ةبوقع

 هآر نإف س عرزلا ىلع فقي نم يلاولا لسرأ كلذ ىعدا اذاف
 كلذ يفف اراهن ناك ناو ث ًاليل لكألا ناك اذا ةمهتلاب هل ذخأ آلوكأم

 . ملعأ هللاو نوملسملا كلذب لمع دقو فالتخالا
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 وأ قيرح ف كلاملا دجوي نأ ةماسق هيف مزلي ال اممو : ةلأسم

 هذه نم ءىش ف حرط وأ هيلع مدهأ هنأ هيلو ىعداف رادج مده

 . ةمهتلا نم مزلي مل ءايشألا

 قيرحلا يف هوحرط ام نيهلا نيمهتملا ىلعو معن : رثؤملا وبأ لاق
 . اورقي وأ اوفلحي ىتح اوسبح نيهلا نع اولكن ناو هيلع اومده الو

7 < 
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 نوتالتلاو نماقلا بابلا

 صوصللا سبحو هيلع سبحلاو قرسلاب ةمهتلا

 قورسملل رهظ اذاو 2 قرسلا يف ةمهتلا كلذكو ( لصف ) باتك نمو

 بقن نم نيمهتملا ببسب قرسلا رهظ اذاو ۔ ةخسن يفو ۔ بقن نم ببس

 ىعدت ةقرس وأ ، سانلا هآرف قرس ىلع حئاص وأ باب حتف وأ تيب

 نم هل سبحي هناف 4 ادحأ كلذب مهاو كلذ هابشأو عيش اهنم رهظيف

 قراسلا لفق حتف وأ ةقرسلا رثك ردق ىلع مهتملا سبح نوكيو مهت

 الا مهتم الك قحلت ةمهتلاو هرصقو هسبح لوط نوكي ةقرسلا نايبو
 . لدعلا

 فرع يذلاو ‘ ةبوقعلا يف نيفلتخم ةقرسلاب نومهتملا نوكي دقو
 ةأرملاو لجرلاو قرسلاب فرعي ال نم ةبوقع لوط ببسبو قرسلاب
 . ءاوس كلذ يف دبعلاو

 ردق نايبو ةقرسلا ةرثك ردق ىلع قرسلا يف نوديقيو : ةلأسم
 ناك اهحتفي وأ اهبقني مهلاومأو سانلا لزانبب رهش ناك اذاو ، قراسلا
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 وأ هدهجب كلذ يف يلاولا ىرحتيو ى اسبح لوطأو ًاديقو ةبوقع دشأ
 . مامالا رواشي

 نوبلسيو قرطلا نوعطقي نيذلا ليبسلا ةعطق سبحو : ةلأسم

 ليوطلا سبحلا نوقحتسيو 0 كلذب اوفرع اذا ةيعرلا نوفوخيو سانلا
 . دشأ مهريزعت ناك مهيلع كلذ حص اذاف { ليقثلا ديقلاو

 بجوأ يتلا دودحلا مهيلع تيهقأ ةنيبلاب مهيلع حص اذاو : ةلأسم

 . مامالا مهيلع دودحلا ةماقا يلي امناو هباتك يف مهيلع هللا

 ٠ قرطلا عطقب ةيصوصللا مهيلا بوسنملا صوصللا اماو : ةلأسم

 بجوي ام بابساب يعدملا اعدو مهسبحو مهذخأ مهدجوف كلذ عقو اذاف
 . مهسبح مهتلا بابساب كذل ءاج اذاف ، ببسلاب مهيلا

 رابخألا مهيلع تحص نيذلا صوصللا نمو : حبسملا نب دمحم لاق

 نوعدوتسي كئلوأ ى قرسلا ىلا مهبسنل فالتخا مهيف ةماعلا نيب سيل

 . مهتءارب رهظت ىتح مهنم سانلا نمؤيو سبحلا

 رتسلا لهأ اهب سبحيال هنا ةقرسلا يف : لاق نم لاقو : ةلأسم

 . قرسلاب ةمهتلا لهأ ببسلا

 ارثأ دجوو ةنيب هدنع نكت ل اذا قرسلا يعدم نعو : ةلأسم

 هنا ملعأ الف ثيدحلا رهش الو حصي مل اذاف ؟ ال مأ كلذب سبحلا زوجأ

 . ملعأ هللاو ضرألا يف رثألا يذ رثأب هسبحي
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 هيف نادسفيو سانلا لاومأ ناقرسي نالجر هيف دلب يف : ةلأسم
 هل سيلف ؟ مهجرخي نأ دلبلا خيشل زوجيأ لتقلاب مهتا دق نم مهنمو
 . ملعأ هللاو ركنملا مهلعف نم مهعنم هل امنا دلبلا نم مهجارخإ

 انالف نأو هل ةلخنلا هذه نأ ىعدا لجر نع لئسو : ةلأسم

 اهذاذجب همهتا نم هل سبحي نأ مكاحلل له ى اهيف هرصبأو هيلع اهذج
 ؟ يعدملل ةلخنلا نأ مكاحلا عم حصي ىتح وأ ةمهتلاب

 ىعدي امب ةمهتلاب كلذب هل ذخؤي ال : ليق دق هنا ىعم : لاق
 اهنا هيلع ىعدملا هركني وأ ىوعدب كلذ يف دحأ هضراعي مل ام ليقو
 اهناو هل اهنا لاق اذا هيلع ىعدملا وأ مهتملا ينعأ هل اهنا وأ هل تسيل
 هل حصي ىتح هتمه الو اذه يف يعدملا ىوعد لبقي مل يعدمال تسيل
 . لاملا

 نأ انعم دهش هنا هل اودهش ًادوهش مكاحلا ىلا رضحا نإف : هل تلق
 . هريغ اهيعدي ًادحأ نأ ملعن الو يعدملا اذه نالف اهيعدي ةلخنلا هذه

 ؟ اهذاذجب همهتا نم هل ذخأي نأ مكاحلل له

 اودهشي نأ الا ىوعدلا لثم نوكت ةداهشلا هذه نأ ىعم : لاق
 . هدي يف اهناو هل اهنأ

 لهأ ىلا ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 . قسفب وأ ةقرسب مهتم لجر هيلا عفر اذا لماعلا نعو ص برغملا
 نوكي له س ةنيب ريغ نم برضلا دعب كلذب رقأ ىتح هنجس وأ هدلجف
 ؟ هللا لزنأ ام ريغب امكاح
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 انءاملعو انتمئأ هيلع انكردأ يذلا نأ مكاياو ۔ هللا انمحر ۔ اوملعاف

 يذلاو ، مهدنع ةمهتلا هيلع زوجت نمم ناك اذا مهتملا سبح اوزاجتسا مهنا
 ريغ ةبوقع مهتملا ىلع اوري ملو ، الدع نكي مل نم ةمهتلا هيلع زوجت

 لتقلاو قرسلا ملع اذاو ، هب هوبقاع ام رثكأ كلذف ديقلاو سبحلا
 مل كلذ ثدح ملعي مل ام امأف لاومألا يف ةيانجلاو سفنألا يف ةحارجلاو
 نأ الا مهدنع كلذ زوجي الف برضلا امأف س ملعي مل لعف ىلع ةمهت لبقي

 رقملا بدا اوزاجتسا مهناف 2 لدع ةنيبب وأ هرارقاب هيلع كلذ حصي
 . ادح قرسلا يف دجي ل ام تويبلا بقنو ادمع تاحارجلاو لتقلاب

 مل ام تايانجلا بابساو اهيف عطق ال تلا ءايشالل سالتخالا يفو

 . ريزعتلا هبدا اهيناج ىلع اهيف تبثي
 اهنود ام اوزاجاو آاطوس نيعبرأ ىلا ريزعتلا غلبي ال : اولاقو

 لعف نمو ى دودحلا نم ءيش ىلا بدالاب اوغلبي ملف دودحلا لقأ مهدنع

 نا اندنع هيلعف ديقلاو سبحلاو برضلا لتقي رارقالاب مكل تركذ ام

 صالخلا بلطيو هسفن نم هفصنيو هب كلذ لعف يذلا بيطتسي
 سانلا برضو نيملسملا ةحيصن لبقي نأ بأو اكح كلذ ذختا ناف س هنم

 مكح نم سيلو ةربابجلا كح نم اذه ناف . اورقي ىتح مهتلا ىلع
 . هللا لزنأ امم مكحلا نم سيلو نيماسملا

 مل هنيد يف الدع ناك اذا : لاق . نيملسملا ريغ نم مهتملا كلذكو .
 نكي مل نم ةمهتلا قحلت امنإو دبعلا كلذكو ى ةمهتلا اندنع هقحلت

 . مهريغو نيملسملا ةوعدب رقي نمبو هنيد يف الدع

 نأ مهل له : تلق ؟ موق تيب لخد اذا قراسلا نعو : ةلأسم

 مل زوجي هنا كلذ يف ليق دقف ؟ نابض مهمزلي له هوبرض ناو هوبرضي
 . كلذ يف مهيلع ناض الو مهتيب لخد اذا قراسلا اوبرضي نأ
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 مث مهنذإب موق ىلا لجرلا لخد اذا : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 مهل سبحي سيلو نيمي الا هيلع مهل سيلف كلذ مهلزنم يف قرسب هومهتا
 اهل اهمأو اهمأ تراز ةأرما تناك اذإو ي مهنذإي مهلزنم لخد هنأل ةمهتلاب

 اسبح اهيلع بوبحم نب دمحم ري ماف اهومهتاف ةاش مهنم تقرسف جوز

 . نيملا اهيلع ىار امناو

 يف ابحطصاو هنانكسي لزنم يف نالجر ناك اذاو : ةلأسم
 ىلع امهدحأ ىعدا مث 0 ابيرق وأ اديعب ارفس وأ امامح الخد وأ قيرط

 ةمهتلا هقحلت نمم ناك ولو لدع ةنيبب الا هل سبحي ل هقرس هنا هبحاص

 نا همزلي الو نيمالا ةلزنمب راصف هتبحص ىلع هنمتئا يذلا وه هنال

 . نيهلا همزلت هنأ الا سبحي

 هنأ هصخ ىلع ىعدا اذا لجرلا يف لوقت ام : هل تلق : ةلأسم

 ؟ سبحلا هب قحتسي افذق هنم اذه نوكي له هقرس

 تبث ام ىعدي هنأل كلذب سبحلا بجوتسي ال هنا ىعم : لاق

 يف مكاحلا ىري نأ الا كلذب سبحلا همزلي الف ى كلذ حص ول قحلا هب هل
 هبو ملعأ هللاو مالسالا حالص يف رظانلا وهو هيلا كلذف صوصخم

 . قيفوتلا

 لوح الو نايسنلاو طلغلا نم ىلاعت هللا رفغتسا اناو

 يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو
 . آريثك ًاهلست ماسو هلآو
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 ققحملا لاق

 باتك نم نيرتعلاو عساتلا ءزجلا اذه ضرع ىهتنا دق

 . نيتخسن ىلع عوشلا نايب

 ماع اهنم غرف بيرغ نب ديعس نب هللادبع طخب ىلوألا
 . ةرجهلل ةنس فلاو نيتسو نيتنت ١

 غرف موغرلاب ملاس نب رمع نب دوعسم طخب ةيناثلاو
 .ةيرجه ١١٢٥ ماع هنم

 / نابعش / ه يف يتراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو
 .م ١٦ /١٩٨٤/٥/ ةيرجه ٤٤
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 بابلا
2 

 : لوالا با بلا

 :ينننتلا بابلا

 :ثلاتلا بابلا

 : عبارلا بابلا

 : سماخلا بابلا

 : سداسلا بابلا

 :عباسلا بابلا

 : نماتلا باذ ببلا

 : عساتلا بابلا

 :رتاعلا بابلا

 : رتع يداحلا بابلا

 باوبألا بيترت

 ناونعلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف

 برحلا مايأ يف ركنملا كرت يف

 لتقب ةقدنزلا راهظإو يهالملاو بعللا يف
 قوملا ءايحإو ءايحالا

 ءانغلاو جنرطشلاو ةبصقلا يف

 يفو ريناندلاو مهاردلا نم شوشغملا لمع يف
 فرصلا

 نيماسمل افالخ ةلبقلا لهأ نم رهظأ نيف

 مهتشيو مهللضيو مهنيد يف نيملسملا فلاخي نيف

 ننسلاو ضئارفلا عيض نم ةبوقع يف

 نايبصلا بصل يف

 تامهبشتملا ءاسنلا يفو ههبشأ امو حونلا يف

 ءاسنلاب نيهبشتملا لاجرلا يفو لاجرلاب

 ةثاغتسا وأ ةبير نم لزانملا ىلع موجهلا يف
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 ةحنملا

١ 

٤٥ 

٥٥ 

٦١ 

٦٧ 

٦٩ 

٧١ 
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 رشع يناثلا بابلا

 :رثع ثلاثلا بابلا

 : رشع عبارلا بابلا

 : رثع سماخلا بابلا

 : رثع سداسلا بابلا

 : رشع عبانلا بابلا

 : رثع نماثلا بابلا

 : رثع عساتلا بابلا

 : نورشعلا با بلا

 : نورتعلاو ىداحلا بابلا

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 : نورشعلاو ثلاتلا بابلا

 : نورتعلاو عبارلا بابلا

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 : نورتعلاو سداسلا بابلا

 : نورتعلاو عباسلا بابلا

 بارشلا ركانمو بارشلا ةينآ نم رسكي ايف

 رذع وأ ةيقت نم اثدحم ىوآ نيف

 مالسالا يف مهلو مهيلع بجي ايفو نيكرشملا يف

 مالسالا ىلع مهربجو نيكرخلملا دالوأ يف

 مهوبأ وأ املسم مهمأ وأ مهوبأ ناك اذإ دالوألا يف

 ًايمذ مهما وأ

 كرشلا لهاو ىراصنلاو دوهيلا نم نيكرشملا يف

 مهلك

 سبحلا يف رمعي نيفو ةرطقملا يفو سبحلا يف

 هنم نمؤي ىتح

 لتقلا ىلع سبحلا يف
 يفو هدلب يف سبحي نيفو قوقحلا ىلع سبحلا يف

 ةردملا يفو نيلا يقو هدلب ريغ

 باودلا ىلع سبحلا يف

 ماكحالا ذافنإل موصخلا سبح يف

 نيناجملاو نايبصلا سبح يف

 ديبعلا سبح يف

 سوبحملا ةقفن يف

 رمالا ىلع سبحلا يف

 يف مكاحلا لعفي امو هقالطا ديرا اذا سوبحملا يف
 كلذ
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 : نورشعلاو نماتلا بابلا

 : نورتعلاو عساتلا بابلا

 : نوتالتلا بابلا

 : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 : نوثالثلاو يناثلا بابلا

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 : نوتالقلاو عبارلا بابلا

 : نوتالتلاو سماخلا بابلا

 : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 : نوتالثلاو عباسلا بابلا

 : نوتالثتلاو نماقلا بابلا

 :ققحلا لاق

 : باوبألا بيترت

 ةبوقعلا نم زوجي امو دويقلا يف

 ريزعتلا يف

 نجسلا ىلع لعجي نيفو نوجسملاو ناجسلا يف

 ةمهتلاب سبحي نيفو ةمهتلاب سبحلا ف

 يفنو مهتلا هقحلت نمو ةمهتلاب ذخؤي نيف
 نيمهتملا

 تبثي ايفو ةمهتلا يف

 اهلصا نايبو ةمهتلا يف

 ؟ يه فيكو ةمهتلا ببس يف

 باودلاو رشبلا يف ءطولاب جورفلا يف مهتلا

 كلذ هبشا امو اضيا نادبالاو لاومالا ىف ةمهتلا

 صوصللا سبحو هيلع سبحلاو قرسلاب ةمهتلا

  

_ ٢٦٥ 

١٨٧ 

١٩٢٣ 

٢١٢ 

٢٧ 

٢٢٢ 

٢٢٧ 

٢٣١ 

٢٤١ 

٢٥١ 

٥٥ 

٢٦١ 

٢٦٢



 م ٤٢٥ / ٨4٨ : عاديالا مقر

ةفاقتلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو : رشانلا





 طت م ةعم
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