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 ا هاننجتتتت
 رت هؤام ىوتل) لتقلل از

 عرشلا نايب
 نونالتلاو عبارلا ءزجلا

 فيلأت

يدنكلا ناميلس نب ميهاريا نب دمحم ني هللا دبع ييأ
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 © ققحبلا لات ه

 نم نوثالثلاو عبارلا ءزجلا ضارعتسا هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق
 امو هنم تبثي امو رارقالا ماكحا يف ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا نايب باتك

 مكاحلا فيقوت يفو نويد يفو لوصأ يف رارقإ نم هعاونأ ىتش يف تبثي ال
 يفو 0٠ لوصألا يف ىوعدلاو ءارشلاب ىوعدلا يفو ث هيف عزانتملا ءيسنلا

 نيجوزلا راكنإ يفو جاوزألا نيب مكحلا يفو مكاحلا ىلا ةأرملا جورخ
 ةعيدولاو ةنامألا يفو مهتاداسو ديبعلا نيب مكحلا يفو 0 اضعب امهضعبل

 مكحلا نع ىلوتملا يفو كرشملاو ملسملا نيب مكحلا يفو هطقللا يفو ةيراعلاو

 ... نيملاعلا بر هلل دمحلاو .. كلذ يناعم يفو

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

ه٤١ ٠٥ ةنس ةجحلا يذ :





 محرلا نمحرلا هللا مسب

 «لرالا بابلا»

 موصخلا نم مكاحلا دنع رارقإلا ىف

 هل ءىش ال هنا هل رورقملا نم رارقإلا عفدو
 هل رقأ امب هل هذخأي نا مكاحلا ىلا بلطيف مكاحلا دنع رخآل رقأ لجر ىف لاقو

 ميرغلا ذخأي نا مكاحلا ىلع نا ليق هنا ىدنعف . قحلا بحاص فرصنا مم هددمي مل و هب

 ناف هل تلق . همصخ هرضحي نا ىلا مكاحلا هبسح الإو ءاطعلل ناد ناف هميرع قحم

 هنا ىدنع لاق . هيلع سبح الو ليفكب ذخؤي له قحلل ميلستلاو ءاطعلا ىلا لزن

 الو . همصخ رضحي نا ىلا ليفكلاب ذخؤي لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ ىف ليق

 ءاطعلاب ناد اذإ ليفك الو هيلع سبح ال لاق نم لاقو . ليفكلا رضحا اذا هيلع سبح

 . هريغ وا ناك لصأ نم هل ضرعو

 ثالث هتجوز قلط هنأ همكح مايأ لبق لجر دنع رقأ اذإ مكاحلا نعو : ةلأسم
 هنا ىعم لاق . كلذ ىف مكاحلا مزلي ام . ةجوزلا هذه عم ميقم لجرلاو . تاقيلطت

 اهجوزتو هجوب هنم تجرخ و هريغ اجوز تج وزت دق نوكت نا جرخت امهل لمتحي ل اذا

 بستحي و امهيلع ركني نا ىدنع هيلع ناك مارح ىلع هعم نوكت نا دب نكي مل و . اذه

 عمست ةجح امهل نوكت نا الا امهبقاع الإو مارحلا نم هيلع امه ام اكرت ناف امهيلع

 ج وزلا لاق نا قالطلا اذه ىف امهتجح ناك ناف هل تلق . هللا اذه ىف قحلا نأل امهنم
 8 تاقيلطت ثالث اهقلطف تطلغف اهتأربا وأ اهيدي ىف ىتجوز قالط لعجأ نا تدرأ

 اذه ىف ليق دق هنا ىعم لاق . امهكرت مكاحلا عسيو امهل ةجح اذه نوكي له

 لوقلا اذه ىنعم ىلع هقدصت نا اهل ناك اذاو . هقدصت نا اهل لاق نم لاق . فالتخاب

 هتقدصو فاصنإلا ةأرملا بلطت مل اذا امهيلع ضرتعي نا هريغل الو كاحلل نكي مل
 نم ناك ام الإ فاصنالا هيلا اوبلطي نا الإ اطلسم وه سيل مكاحلاو . هاعدا اميف

 ام ىلع مهل ةبوقعلا ىف ريخم وهف . ةبوقعلا اهيف مهيلع بجت ىتلا ةرهاظلا ثادحالا

 . هيف مهكرت هعسي اميف مهكرت ءاش ناو . هب مهل ذخا ءاش نإ لدعلا هبجوي

 هيلع سيل لاقف رانيدب هل رقأو رمتا هركنأ وأ ارمت لجر ىلع ىعدا نمو : ةلأسم
 بولطملا ركناف . رانيدلا بلطي عجر ةنيبلا نع زجع املف . رمت هيلع يل امنإو . رانيد
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 . ملعا هللاو لبقي ال هرارقا دعب رانيدلل هراكنا ناف . كلذ لك

 هرضح املف همصخ نم ةبيغ ىف قحب همصخل مكاحلا دنع رقأ لجر نعو : ةلأسم

 ىلعف . هريغ عم ادهاش نوكيو رارقالا كلذب هيلع مكاحلا مكحي له هركنا همصخ
 . كلذب هرارقاي مكاحلا هيلع مكح مكحلا _ عضوم ىف مكاحلا عم رقا اذاف تفصو ام

 نم لاقو هرارقاب هيلع مكحي : لاق نم لاق دقف . مكحلا عضوم ريغ ىف ناك ناو

 . انيلإ بحا هيلع مكاحلا ةزاجاو . هريغك دهاش وهو كلذ هرارقاي هيلع مكحي ال : لاق

 هرصبي ال مكاحلاو . هيلع وأ هدنع نا ءىشب همصخل مصخلا رقأ اذا لاقو : ةلأسم

 رظني وهو رقي احلا هآر امب الا كلذب رقملا ذخأي نأ مكاحلا ىلع سيلف رقي وهو هنيعب

 هيلع مكحي له هاري الو ءىشب رخآل رقي ادحأ عمسي نأ مكاحلل زوجيو هل ليق . هيلا
 لاق ۔ هرصبأ ناف هل تلق . هرصبي مل اذا كلذب هيلع مكحي ال هنا ىعم لاق . كلذي
 نا اضيا مكاحلا ىلعو . كلذي هيلع مكحي نا كلذ هل ناك مكحلا عضوم ىف ناك اذا
 ۔ مكحلا سلجم ىف هيلا هموصحخلاو ةعجارملا ىنعم ىف ناك اذا كلذب هيلع مكحي

 «يناثلا بابلا»

 ىمعألا رارقاو موصخلا نم مكاحلل رارقالا يف
 ىذلا لاقف رخآلا ىلع قح امهدحال حصو مكاحلا ىلإ ارضح نيلجر نع لئسو

 امم ج ورخلاي قحلا هيلع يذلا ذخأيو ۔ مكاحلا هلبقيأ مكاحلل ىقح تيهو دق قحلا هل
 . هب هل رقأ ام لبقي تأ هلو مكاحلل رئاج رارقالا تا يعم لاق . ال مأ هيلع بجو

 .هبجوي امب هقح بلاطيو هريغ مكاح ىلإ هتبلاطم عجريو هسقنل مكحي تا مكاحلل سيلو
 . كلذ ىق مكحلا

 لجر رضح و اذكو اذك نالقل هيلع تا ىمعالا رقأ نا تيأرا تلق : ةلأسم

 له .۔ ىمعألا هل رقي ىذلا مسالا ءىطاوي همسا نا لوقيو . هيلع قحلا كلذ ىعدي

 نا ةنيبلاي حصي تا الا كلذ هل سيل تا ىعم لاق . هيلا ملستلاي هرمأي نا مكاحلل

 قالفلا وأ ىمعألا اهفصو ىتلا ةفصلاب فوصوملا ىنالفلا نالف وأ نالف نب نالف اذه
 ىتلا تاقصلا نم تبني امم اده وحت وأ هتفص وأ همسا ءىطاوي مسا ملعي ال ىذلا

 ِ ماكحألا اهب تيخت

 , ناك اذه تأ ركاحلا عم ترقأ مث ىتخال ىتيب فصت تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

_ ٤ .



 اهبدهاش ةداهشب عفتتا . 7 ىمابقب 5 تيطعا اذه اهنم ناك امناو . .ىمأ لزنم

 فصن اهتطعا اهتدلا و نأ ةنرلا اهيلعف ام اهتدلا و رارقا تبلط اذاق . ىتدلاو نم ةطع

 ىتدلاو نأ تلاق ناو . ال ءىش الف ةنيبلا تزجعا ناف . اهيلع اهمايقب اذه اهلزنم
 . اهف تباث وهف . ملعا ال ثيح نم ل ناك هلعل و تيبلا فصنب ل ترقأ

 امهيلع امهدلاو اهكرت امهل راد اهنا نالجر اهاعدا لجر دي يف راد ليقو : ةلأسم
 هب هل رقا اميف هكيرش رخآلا نأ اهفصنب امهدحال رقا مت لجرلا كلذ ركناف ٤5 اثاريم

 راص املف اضعب امهضعبل ارراقتو اعيمج رادلا اهايعدا امهنال نيكيرش هيف نانوكيو

 . اهعيرب رادلا يف هكرشاو اعيمج . رادلا فصن ذخا دق هنا حص فصنلا اذه ىلإ اذه

 هدي يف ىذلا حلاصو مهرد فلأب فصنلا ىلع فصنلاب هل رقأ ىذلا حلاص ولو ليق
 نا لاق نم لاقف . رارقالا دعب فصنلا ىلع هحلاصف فصنلاي هل رقا نا دعي رادلا

 نوكيو . مهرد ةئامسمخ حلاصملا ىلع هل نوكيو هتصح يف وهو هيلع زئاج حلصلا

 لامو هلام ىلع حلاص هنأل لطاب حلصلا نا لاق نم لاقو . ل رادلا عبر رخآلل
 رادلا هذه فصت امهنم دحاو لك ىعدأ ولو ليق . عيبلا ىرجم يرجي حلصلاو . هريغ

 قحلي الو . هل هب رقا يذلل فصنلا ناكل رادلا فصنب امهدحأل رقأ مث امهركناف

 اكيرش امهدحا سيلف دارفنإلا ىلع امهنم دحاو لك ايعدا امهنأل ءىشب هبحاص
 . هبحاصل

 هتجح نم نأ ةجحب اناكد هنم ذخا هنا لجر ىلع ىعدا لجر نعو : ةلأسم

 لاق . ىوعد وأ هنم ارارقإ كلذ نوكي ام ناكدلا اذه قحتسي هل اراد نا لوقي هنا

 ناكدلا قحتست هراد نا هاوعد نا لوقي رخآلا نا لاق امنا هنال هاوعد ىلع دعي هنا يعم

 . هلوق ىنعم ىلع

 نود هل اهنا ةنيبلا دحاو لك ميقي امهيديا ىف راد ايعدا نيلجر نعو : ةلأسم
 اماقاو نيذه دي ىف ىهو ىبنجأ لجر اهاعدا نا تيأرا . ناقصن امهنيب ىهف هبحاص
 ماقا نا تيأرا . هريغ نم ىلوأ ديلا وذو هتنيب ىلا تفتلي ال لاق . ةنيبلا كلذ ىلع

 ةنيبلا هيلع ماقا نم دي نم رادلا عزنتو هتنيب ىلإ تفتلي له اهبصتغا امهدحا نا ةنيبلا
 كلذ ريغ اهيف هل سيل هنال هدي يف ىذلا فصنلا هنم ع زني معن لاق . هنم اهبصتغا هنا

 . هل وهو كلذ لثم رخآلا كيرشلا ىلع ميقي نأ الإ

.هع ٥ ز



 دق هنا لاقو ركناف امهرد نيسمخ لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأس و : ةلاسم

 . ارارقإ نوكي ال اذه نأ يعم لاق . ارارقإ اذه نوكيأ ، ىفوتسا

 هيلع هاعدا لامب لجرل رقأ لجر ىف هللا همحر نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم
 ىلعف . هنم ءىش وأ لاملاب هل هرارقإ دعب ىعدملا نيمي بلطف كلذ ركنا مث يضاقلا عم

 نمل كلذب مكحو . هرارقاب مكاحلا هذخأ مكاحلا ىدي نيب كلذب رقأ اذاف تفصو ام

 . هاوعد ىلع هقدصو هيلا هيعدي ناك امب هل رقأ اذا نيمي هيلع هل سيلو . هب هل رقأ

 همصخل هرارقاب هيلع مكاحلا دنع ةلداعلا ةنيبلا تدهشو ةلداع ةنيب عم هب رقأ اذإ امأو

 هيلع ةنيبلا تدهش و لاملا ركناو هرارقا ركنا ناف . هيلا هيعدي ىذلا لاملا كلذب اذه

 ناك ةداهشلا دعب لاملاب ةنيبلا هل تدهش نم نيمي بلط ناف . لاملاب مكحلا هيلع تبث

 دعب نيمي هل سيلف نيملا بلط مث ةنيبلا هيلع تدهش امب رقا ناك ناف . هيلع كلذ

 ملعا هللاو هاوعد ىلع هايإ هقيدصتو همصخ لاملاب هرارقا دعبو . هنيبلا هقيدصت

 . باوصلاب

 عجر مث قحب بولطملا مهيديأ نيب رقأ اذإ ىلاولاو ىضاقلاو مامإلا نعو : ةلأسم
 هريغ وأ قادص نم هب رقأ امب ذخؤي له 3 هب رقأ ام هيلع اوظفح دقو . كلذ نع
 ملعي مل اذإ رخآ دهاش هعم موقي ىتح مأ كلذ ىوس ام وأ ةباد رقع وأ ةحارج نم

 ناك اذإ هيلع هظفحو هب رقأ امب هيلع مكحي هنا نيملسملا ضعب لاق دقف .. وه الإ هب

 . نحن انلوق وهو دودحلا ىف كلذ زوجي الو . قوقحلا يف كلذ
 انيلع لاقف ىلاولا عم هل رقأف هيلع هل قحب لجر ىلع عفر لجر نعو : ةلأسم

 قحلا اذه نم هيلع مك ىمسيو رقي ىتح ىلاولا هذخأي نأ ىرأف همزلي مك امهرد اذك

 . هنيمي عم هب رقأ ام ريغ هيلع سيلف ءىشب رقأ اذاف كلذب الإ هرذعي الو لجرلا اذهل
 . ملعا هللاو هب رقأ ىذلا همزلي رظانلا لاق

 . نمثلا نم اذكو اذكب لقي مل و ةعلس لجر نم ىرتشا هنا رقأ نمو : ةلأسم
 اذك هيلع هل هنأب ةنيبلا رضحي ىتح هيلع ءىش ال هناف . ءىش ىلع هل سيل لاق مش

 لاق مث . كلذ ىمسو نمثلا نم اذكب اهتيرتشا ىرتشملا لاق ناف . نمثلا نم اذكو

 كلذكو . ملعأ هللاو عفدلاب ةنيبب رضحي نا الإ نمثلا همزلي هنأف ىلع سيل لاق وأ هتعفد

 . ةنيبلا اهيلعو . هيلع .اه قادص الف لع اهل قادص الو اهتجوزت ةأرملا هذه لاق ول

 . ءىش هيلع امل سيل . لاق اذا هيلع ءىش الف وه مك مسي مل و قادصب اهتجوزت لاق ولو
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 . عفدلاب ةنيب رضحي نا الا هيلع وهف اذك ىلع لاق ناو

 هيلا بلط املف هفلتي مل وأ هفلتأف اعاتم لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم

 لتق وأ بئاغ وأ رضاح هديس هنأ رقا ىذلا لجرلاو لجرل دبع هنا رقأ نمثلا عئابلا
 نأ الا قحلا نم همزل امب ذخؤيو . هلوق لبقي ال لاق . هدبع هنا. رقأ مث أطخ الجر

 . هدبع هنا حصي

 هقرخا الجر نا ىعداو قورخم بوثب لجر هرضح اذا مكاحلا نعو : ةلأسم

 هبحاص فصني ىتح بوثلا قرخ ةميق نوكي فيك فرتعاو . هيلع ىعدملا رضحو
 ثدحملا قحليف اقورخم موقيو . هيف قرخ ال احيحص موقي ليق هنا ىعمف . هقرخ نم
 . نيتميقلا نيب ام

 !ثلاثلا بابلا»

 ماكحألا كرت هيف مكاحلل زوجي اميف

 ماكحالاو دودحلا مقي نا هلو هيلعأ رصملا نم رطق مامإلا ىمح اذإو : هل تلق
 يف ناك ام ليق دقف هيلع اماو . كلذ هل نا ىعمف . هل الو هيلع سيل مأ آ سبحيو

 نيبو هنيب اهرازوأ برحلا عضت نا ىلا ماكحألاو دودحلا كرتي :نا هلف ةبراحملا لاح
 ىنبجعي الو .. دودحلا كرت ءاش ناو ماكحألا عدي ال ليق دقف رصملا كلميو . هودع
 هامح دق امم ءىش ىلعو ةلودلا نع كلذب هلغاشت يف فاخي نأ الإ ردق اذإ ءىش كرت

 . هب لغاشتلاو . كلذ ميدقت هيلع بلغي وأ هدي نم ذخؤي نا رصملا نم

 عضتو ىلوتسي ىتح ماكحالا كرت هلو هيلع نا رخا الوق انظفح دقو : هريغ لاق

 . ملعا هللاو اهرازوأ برحلا

 اذا نيملسملل سيل لاقو . دمحم نب رمع باتك يف دجو ام اذهو : ةلأسم

 دودحلا اوميقي نأ مهل سيلف مهبراحي نم رصملا قيتاسر ىف ناكو . رصم يف اوجرخ
 نا ليقو . نيرئاس اوناك اذا دودحلا اوميقي الو . هيف اوميقيو هيلع اولوتسي ىتح
 لاقف . هيلع هميقي نأ دارأف دح هيلع حص دق لجرب ىتأ هللا همحر ىيحي نب هللا دبع

 . هيلع همقي ملف رئاس تنأو هللا كمحر لجعت ال هريغ وأ ةرمس نيملسملا ءاهقف ضعب هل

 مكح اذا لاقو هللا دبع يبأ نع بسحا . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 كلذ ليقو . مهتكلمم دعب تناك ىتلا دودحلا اوميقي نا مهلف . دالبلا يف نوملسملا
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 ىذلا رصملا عيمج ىلع اولوتسي ىح دودحلا اوميقي نا مهل سيلو تميقأ نكي مل نا

 فذقلاو انزلا دح و لتقلا ىه دودحلاو نورئاس مهو دودحلا اوميقي الو هيف قحلاب اوماق

 اوميقي نا هالولل لهف هل ليق . لتقلا نود امف صاصقلاو ركسملا رمخلا برشو

 . مامالا نذاب الإ كلذ مهف سيل لاق . دودحلا

 «عبارلا بابلا»

 هف عزانتملا ءىشلا ك احلا فيقوت ف

 ماقأو . ناويح وأ ضورع وأ لصا نم هدي يف الام همصخ ىلا مصخلا ىعدا اذإو
 هل نكي مل نإف . هدي ىف وه يذلا ىلع مكاحلا جتحا . هل هنا لدع ىدهاش هيلع

 اذهف بلاطلا ةنيب مدهت ةنيب هعم هنا جتحا ناف . ةنيبلا بحاصل هب مكح ةجح هيف

 راضحا يف هدي يف ناك ىذلا لجؤيو ، هقث دي يف لاملا كلذ فقويو فقولا ناكم وه
 | هنا الإ مكحلا لوأ فقولا نال اذه لبق فقولا نوكي الو . هب جتحا ام ىلع هتنيب

 اساب ىرأ الف ةنيبلا ىعدملا هرضحا اذاف . هتفرعم بيغت وأ توفي امم ءىش ناك اذا

 ناك نيلدع نم ةفرعمب ناك ناو . هليزي ال نا لاملا هدي يف يذلا ىلا مكاحلا مدقتي نا

 نولعفي ماكحلا ناك دقف دوهشلا ةلادع نع وه لأسي نا ىلإ هدي يف وه نم دي يف

 . كلذ

 فقوي فيكو لاملا فيقوت نع لئس دقو هباوج يف ىراوحلا وبأ لاق : هريغ نمو
 بلطو . هريغ دي يف لام ىلع بلاطلل دحاو دهاش هب دهش اذإ : لاق نم لاق دقف

 . لاملا فيقوت بلاطلا

 زوجي يذلا لاملا نعو ى هللا همحر ىراوحلا يبأ باوج نمو : رخآ عضوم يفو
 بلاطلل دحاو دهاش هب دهش نأ لاق نم لاق دقف ، فقوي فيكو هفيقوت يلاولل
 برض رخا ادهاش هعم ناو لاملا فقوي نأ بلاطلا بلطو ث هريغ دي يف لام ىلع

 نيدهاشب الإ فقولا نوكي ال لاق نم لاقو . لاملا فقوو & كلذ يف الجأ هل مكاحلا
 دقف ، لاملا قيقحتو ةداهشلا هذه لاوزب ةنيبلا هيلع تدهش يذلا هيلإ بولطملا جتحيف

 ءيش يف ةعزانملا تعقو اذإ كلذكو ث اذه هابشأو اذه ىلع فقوي لاملا اذه نإ ليق

 نامضب نيبلاطلا دحأ ىلإ ملسي وأ ةقث دي يف لعجي ليق دقف . ناويحلا لثم لاملا نم
 كاحلا ناك ةلداعلا ةنيبلا تدهش اذا اضيأ لوصألا كلذكو . مكاحلا يأر هيف ذفني ىتح
 . نيملسملا يأرب همكح هيف مكاحلا ذفني ىتح لاملا فقو مكحلا ذافنا يف رظنلا يف
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 نيدهاشلا نع لاؤسلا يف مكاحلا ناكو نادهاش دهش اذا هنا لاق نم لاقو . هريغ نمو
 يبا باوج نمو . نيدهاشلا ةلادع نع مكاحلا لأسي نأ ىلإ اذه ىلع لاملا فقو
 لاملا فيقوت كاجلا ىأر اذاف . م احلا نم مكح لاملا فيقوت نا هللا همحر ىراوحلا

 كاجلا مزلي ىذلا مكحلا نم كلذ نأل نيمصخلا دحا كلذ بلطي نكي مل ولو هفقو
 لاملا فقوي ىتمف ةنيبلاب امهاعدف ك احلا ىلا اعزانت نيلجر نعو هريغ نمو . هيف رظنلا

 هدي يف وه ىذلا دي نم فقوي ال لوقاف امهدحأ دي يف ناك اذإ هيف اعزانت ىذلا
 جتحيف رخآلل لدع ىدهاشب موقي ىتح هرمث هل ناك نا هترمثو نيلدع نم ةفرعمب الإ
 { رخالا ىلا هميلست ىف لجعي الو هتجح ىف رظني ىتح هدي نم هفقوي هناف ةجحب هيف

 ناو . ةرمت هيف ناك نا هترمئو نيلدع نم ةفرعمب هدي ىف وه نم دي ىف نوكيف الإو
 . ةرمث هل نكي مل ولو نيلدع نم ةفرعمب هدي ىف اضرا ناك هفلت فاخي امم ءىش ناك

 ىعدملا اهحصي ةنيب الإ لاملل مكاحلا نم فقولاب مكحلا نوكي دقو . ال ليق هريغ نمو
 لاقو . نادهاش كلذب دهش اذا دوهشلا ليدعت نع لاسي ىتح اهتلادع تبنت الو

 نع لأسي ىتحو رخآ ادهاش رضحي ىتح اضيأ فقولاب مكحي دحاو دهاش لاق نم
 مايقلا لاملا هدي ىف ىذلا ىلعو . ةقث دي ىف لاملا مكاحلا لعجيو . اضيأ ىناثلا ليدعت

 امو هتلغ نم لصحي امب هيلع افرشم نوكي مكاحلا هلعج ىذلاو . هريغو ىقسلا نم هب

 ليبس ىلع كلذل هلعج اذا مكاحلا دنع الوبقم هلوق نوكيو هتلغو هلصا نم فلتي

 نا ىلا داهشالاب رما مكاحلا نوكي نا الإ كلذ ىلع دهشي نا هيلع سيلو . مكحلا

 مزلي امناو لاملاب مايقلا كلذل مكاحلا هلعج ىذلا مزلي الو امهدحال لاملا اذه حصي

 دلبلا ةنس ىلع هؤانع لوألل ناك ىناثلل حص ناف . الوأ هدي ىف ناك ىذلا لاملاب مايقلا

 نع لاؤسلا ىف مكاحلا ناكو ، نادهاش دهش اذا لاق نم لاقو . هلوق ىنعم ىلع

 . نيدهاشلا ةلادع نع مكاحلا لأسي نا ىلا اذه ىلع لاملا فقو نيدهاشلا

 نالجر عزانت اذاو . ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبا باتك نمو : ةلأسم
 هاوعد ىلع ةنيبلا ىعدملا ماقاف . امهدحا دي ىف وهو لوصالا نم هريغ وأ راقع لام ىف
 لأسيو هيف مكحلا ىهتني ىتح هيلع هرجحيو لاملا ليزن ال نا هيلع ىعدملا مكاحلا رمأ
 ةجح حضوأ ناف & مصخلا لع جتحا امهتلادع تتبث ناف . لدعملا ةنيبلا نع مكاحلا

 ةموصخلا عطقو هتنيب هل دوهشملل مكح الإو كلذ نيبيل الجأ هلجأ ةنيبلا هذه لاطبإب

 اوناكو مهنع لأسي ال نمم مهو ىضاقلا دنع الودع ىعدملا ةنيب ناك ناو . ةجحلا دعب

 ةحص دعب لاملا رجحي مل و . هيلع ىعدملا ىلع ةجحلا دعي الا مكحلا رجي مل هئايلوا نم
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 ةعزانملا تناك ناو . مكاحلا ربج الإو بجوت ىوعد هيلع دوهشملا ىعدي نا الإ ةنيبلا

 ىعدملا تبني ءافو هل ولو افورعم هيلع ىعدملا ناكو ناويحلا نم ءىش ىف ىوعدلاو

 ٠ ناك هلازأ ناف مكحلا ىهتنم ىلا هيف ىعدملا ليزي ال نا هيلع رجحو ةميقب هدي ىف هيف
 ناك ناو . ىعدملا ةنيبب مكحلا بجو نا ةميقلا هنمضو بدالا همزلو مكاحلل ايصاع

 ىلا هعفدو هدي نم هجرخا بيرغ هيلع ىعدملاو هوحنو ناويحلاك لقني امم هيف ىعدملا
 . جاتحي ام عفد ىعدملل بجواو { ةنؤملا ىهو قافنالاب ديلا بحاص رمأو . هدنع ةقث

 . ىنعو قفتا امب هيلع عجرو ةقفنلاو ةنؤملا نم هيلا

 لام ىف ىوعد لجر هيلا ىعدا لجر نعو ى هللادبع ىبا باوج نم : ةلأسم

 باّيغا موق ىلا هنم ءىربو لاملا اذهب رقاو فلحي نا ىلبأف هنيمي بلطو هركناف هدي ىف
 هل امب ةلداعلا ةنيبلا ىعدملا عمو فلحي ال هنا لاقو . ةكمب مهدلاو عم نايبص ةكمب

 لوقأف . هتجح بئاغللو هلام ىلإ هلصويو ةنيبلا هنم مكاحلا عمسي له لاملا اذه ىف
 لاملا اذه جرخيو هب هل رقا نمل لاملا اذهب هرارقا هيلع تبثي مكاحلا نا تفصو ام ىلع

 هميقي ىذلا ةقثلا لجرلا دي ىف ةفورعم ةظوفحم هترمث نوكتو ةقث دي ىف هلعجيو هدي نم
 ىلع جتحي نا ةكم ىلا نيجراخلا نم هب قثي نم رمأيو ةكمب بايغألا ءالؤهل مكاحلا
 ةلاكو وأ وه مدق ناف ، مهنع عزاني نم لكوي وأ عزاني جرخي نا نايبصلا ءالؤه دلاو
 دالؤه دلاو مدقي ل ناو هدنع هل حص ام لإ هلصوأو ىعدملا ةنيب ك احلا عمس هنم

 ىنثتساو لاملا اذه ىف هل حص ام ىلا هلصوأو ىعدملا ةنيب مكاحلا عمس ةلاكو الو نايبصلا

 . لجرلا اذهل حصام مدهت ةجح مهل تناك نا مهتجح نايبصلا ءالؤهل

 دحاو لكو . امهنيب اميف الام اعزانت نيلجر نعو ، ىراوحلا ىبأ نع : ةلأسم
 عم فوقولا بجوي امم ائيش ىأر مكاحلا نا مث ك ىدي يفو يلام اذه لوقي امهنم
 بلط الو كلذ نامصخلا رصبي مل و . فقولا بجوت ىتلا دوجولا نم هجوب نيملسملا
 لوقي ىتح مأ كلذ ىأر اذا هيأرب لاملا اذه فقوي نا مكاحلا ىلع بجعأ امهدحأ كلذ

 فقولا هيف بجوي ام لاملا اذه ىف ىأر دق مكاحلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف . نامصخلا
 ىلع هيف مكحلا حصي ىتح امهدحا الو نامصخلا كلذ بلطي مل ولو . هيأرب هفقوأ

 نايعادتي نيلجر ىف لاقو . باوصلاب ملعا هللاو لاملا اذهب بجي نمل مكحلا هيف ىرجي ام

 ةنيبلا رضحي نا ىلا لجر دي ىف لاملا فقوي نا ابلطو اقفتي مل و لوصالا نم الام
 نا هدنع تبثي امناو اعطق لاملا اذه فقوي نا مكاحلل سيل نا . حلص ىلع اقفتي وأ
 . ءىشب عطقي الو اذكه :طرشب هنايعادتي ىذلا :لاملا اذه فيقوت ابلط
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 امهيأ ىلع لدع دي ىلع يضاقلا اهعضوف ةباد يف امصتخأ نيلجر نعو : ةلأسم

 نأ الإ © ةقفنلاب اعيمج مكاحلا امهذخأ نيمصخلا ريغ دي يف تناك نإاف . ةقفنلا نوكت

 اهيلع قفني نأب اهب رقأ يذلا مكاحلا رمأيو دي وذ وهف ث امهدحأل اهنأ هدي يف يذلا
 تحص نم هيلع ام در هريغل تحص نإو 3 هتباد ىلع قفنأ دق ناك هل تحص نإف

 اهاقحتسا نإو . رخالا ىلع در هل تحص نملف اعيمج اهيلع اقفنأ اذإ كلذكو .3 هل
 . هدي ىف يه نم ىلع ةقفنلاف امهدحأ دي يف تناك نإو . امهدحأ ىلع در الف اعيمج
 . اهقفنأ نم ىلع ةقفنلا در امهدحال اهب ىضق اذاف

 لوصالا نم ءىش ىف نامصخلا هيلا مصتخا اذا مكاحلا نا ليق لهو تلقو : ةلأسم

 ىتح هدي ىف وه نم دي ىف لاملا رقي نا ةنيبلا ىعدملا حصي ل ولو امهدحا دي ىف وه

 سيلو . لاملا هدي ىف ناك اذا كلذ ليق دق هنا ىعمف . هاوعد ىلع ةنيب ىعدملا حصي

 . هدي نم عزني الو هدي ىف هدنع كرتيو مكحلا هل بجومب لاملل ىعدملا ىوعدب

 هنا ىعدملل ةنيبلا تحصو ةلغ هنم لغتساو هدي ىف وه نم دي ىف هرقأ نإو تلق
 . ةنيبلا هل تحص نا هنا ىعمف لاق . رخالا دي نم هعزني نا هلوأ مكاحلل له هل

 هل موكحملا كلذ بلط نا هيلا هميلستب رمأو هب هل مكح كلذب هل مكحلا بلطو

 ل و اهعطق اذا هنع همصخ ةجح عطقي دقو هعم كلذ ةحصب هل دهشت نا ىنبجعيو

 اهيلع دهشيو هماكحا تبني نأ هل ىغبنيو هماكحأ ةلمج نم كلذ نال كلذ هيلا بلطي

 . ضعبل مهضعب ىلع هيعرلا قوقح تابثالو هلل اهيف تبثي
 نم هفقو زاج دقف هريغ وأ لام نم قح لجر ىلع لجرل حص اذاو : ةلأسم

 . لاملا ملس الإو ةجح هل تناك ناف هيلع جتحيو ةقث دي ىلع هدي

 وا لوصالا نم هدي ىف الام لجر ىلع ىعدا لجر ىف نسحلا وبا لاق : ةلأسم
 بئاغ لجرل هدي ىف ىذلا هب رقا هيلا هبلط املف ةعتمالا نم وا . ناويحلا نم هريغ نم

 رقأ ام هنا هنيمم بلطي نا الا ةموصخ لاملا هدي ىف ىذلا نيبو ىعدملا نيب سيل هنا
 رضحا ناف لاق . نيملا اذه هل هيلع ناف اقح هيف هل ملعي الو اذه نالفل لاملا اذهب

 هيلع جتحا ةجحلا هلانت ثيح نامع ىف بئاغلا ناكو هل هنا ةنيب لاملا اذه ىعدملا

 هتبيغ ملعت مل و رحبلا عطقو . ةجحلا هلانت ال ناك ناو . ةجحلا دعب مكحلا هيلع ذفناو

 بئاغلل مقي نا هيلع سيلوأ هل تلق . هتجح بئاغلل ىنثتساو ىعدملل لاملاب مكح
 بئاغلا اذه ىلع حص ول كلذكو هل تلق . ال لاق . هيلع جتحيو ةنيبلا عمسي اليكو

 عمتسيو هل جتحي اليكو هل ميقي الو هيلع ذفني مك احلا ناكو لام هلو ةنيبلاب هيلع قح
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 بئاغلا رمأ ىف ريخم مكاحلا نا اولاقو لاق . هتجح بئاغلل ىنثتسيو معن لاق . هنع ةنيبلا

 سيل هنا ليق دقو . هريغ لاق ۔ لخدي مل ءاش ناو هيلع مكحلا ىف لخد ءاش نا

 نكي مل ام هلام حالص ىق هل مايقلا رمأ ىف ريخ امناو . بئاغلا ىلع مكحلا ىف ريخمب
 تلق هنمو ، رضاحلا هكيرشل كلذب مايقلا بجي لام ىف ةكراشم وأ قح دحأل هيلع
 مهدلاو ىلع ةنيبلا عامس رضحي نم ماتيألل مكاحلا مقيأ ماتيأ هلو نيد لجر ىلع حص اذاف

 . نسحف اليكو ماقأ ناو هتجح . بئاغلل كلذ ري مل و معت لاق . ىعدملا فلحو

 ,سماخلا بابلا»

 اهيف نيماو لوصألا ىف مكحلا
 مكاحلل له ىعدملا ىلع نيمبلا هيلا ىعدملا دارأو الام لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 حصي مل اذا لاملا نم هتبيغ ىف هل ناك هدودحب لاملا اذه ةفص ىلع ىعدملا فلحي نا
 تناك اذا كلذ هل هنا لوقلا ضعب ىف هنأ ىعم لاق . وه نمل هنيعب لاملا مكاحلا عم

 ىعمو . هيلع ىعدملا اهب رقا ول نا مكحلا ىناعم ى كردت ديدحتلاي ةفوصوملا ةقصلا

 ىلع كلذ لقثت ناو . اهيلع فقولاو ةداهشلاب الا لوصألا ىف نيملا نوكت ال ليق هنا

 ىعدملا فلحي نا مكاحلل لهف : هل تلق ، لاملا ةرضحب مصخلا فلحي نم لسرأ مكاحلا

 اذه اعيمج امهاوعد الا اذه نمل مكاحلا عم حصي مل ولو . لاملا اذه ىلع هيلع ىعدملل

 هبصغ رخالا نا ىعدي امهدحاو هدي ىف هنا لوقيو . لاملا اذه ىعدي امهدخا لاملا

 ديلا مكح هدي ىف رقتسي دي لاملا اذه ىف امهدحال حصي مل اذا هنا ىعم لاق . هايا

 . كلذ ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك يعد هسفنل هيعدي امهنم دحاو لك هايعادتف هيف

 فلح نيملا نع امهدحا لكن ناف . اضعب امهضعبل امهفلح اعيمج ةنيبلا ازجعا ناف
 ۔ نيملا مكح هيف ه عطقني ام ىلع هنايعادتي ىذلا لاملا نم همصخ ةجح هنع عطقو رخآلا

 امهضعب افلح دق امهنأل اضعي امهضعب ىلع ءادتعالا نع امهعنم اعيمج افلح ناو

 ىلع هيف احلطصا ناف . نيملا ىنعمب هبحاص ىلع ببس امهنم دحاو لكل راصو اضعب
 . هعنم مكحلا قحتسي ي ام ىنعم ريغي هبحاص ىلع ىدعت امهيأو امهيلا كلذ ناك ءىش

 امهنم ءىش نوكي وأ ةنيبلاب الإ لوصالا ىف مكحي نا مكاحلل سيل ليق دق هنا ىعمو

 ةنيبلا يعدملا ىلع نوكيو ديلا ةجح هل نوكتو ايعدم هيلع ىعدملا نوكيف دحأ دي ىف

 فلح ىذلا كلذ ميلستب رمأ لاملا هدي ىف ىذلا فلح ناف . نيملا هيلع ىعدملا ىلعو

 فلاحلل لاملاب مكحي الو . هتجح هنع تعطقو هفلح نم ىلا هدي وهو هيلع همصخ
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 دري مل و لاملا هدي ىف ىذلا فلح ناو هيلع عطقل . هدي ىق ناك ىذلا ىلع الإ اعطق

 . هلاحب هدي ىف هكرتو فلح اذا هيلع ىعدملا ةجح فرص همصخ للا نيعلا

 نه ةيحاض هيلا تل نهتدلاو نا لجر ىللا نيعدأ ةوسن نع هتلأسو : : ةلاسم

 نيمي اذه ىق همزلت له هنيمي ةوسنلا نيلطف لجرلا ركناو . نهدلاو هقلخ لام نم

 ىلع ةيحاضلا هذه نيعدا ناف تلق . ةفصلا هذه ىلع نيمي هيلع ىل نيبي سيل لاق

 تجلا نهتدلاو نا نيعدا اذا لاق . هنيمي نبلطف كلذ ركنأو هدي ىف اهنأو . ةفصلا هذه

 فورعم لام ةيحاضلا ىف ناكو هدي ىف اهناو . نهدلاو فلخ امم نهل ةيحاض هيلا
 هدي ىف نهل اهنا نيعدي امم اقح اهيف ءالؤهل ملعي ضرأ هدي ىف ام هللاي نيمي هيلع ناك
 . اثاريم نيعدي نهتال . نهدلاو فلخ امم

 ىلع الجر فلحي نا دارأ لجر نعو هللا همحر نسحلا ىبا باوج نم : ةلأسم

 تفصو ام ىلعف هدجي نا لبق هفلحي نأ زوجي له تلق . عمتجم وأ قرفتم هيعدي لام
 دعب هدودح ىلع فلح امهياف . كلذي رقاو هافرعو هدودح عيمجت لاملا ادح اذاف

 فوقولاو هافرعو هي ارقأو هادح اذا هنع ابا ولو . كلذ زاج ةتفرعم و هدودحم امهرارقا

 خيشلا باوج ىف هتدجو يلإ بحا لوألا لوقلاو . مكحلا ىف يأرلا وه لاملا ىلع
 . هيلع فقي مل ولو هدودح ىلع فلح هدح اذإ رياج ىيأ

 ديعس نب نسحلا نب ىلع نسحلا وبا ىضاقلا هفلأ ىذلا باتكلا نمو : ةلأسم
 ثلثلا ىعدي رخالاو . هل هنا لوصالا نم الام ىعدي امهدحا نيمصخ ىف شيرق نب

 امهاوعد ىلع امهنيب مكحي نم امهفلحف كلذب ةنيب هعم الو امهدحا دي ىف نكي مل و هنم

 ةنيبب الا لاملا اذه ىف مكحي ال مكاحلا نا هيف تفرع ىذلا . لاملا مكح نوكي فيك

 حرط ناو . امهيلا كلذف ءىش ىلع هيف نامصخلا قفتا ناف . ةمدقتملا ةفصلا ىلع

 . اقفتي ىتح مكاحلا هنع هفرص . هفرص رخآلا مصخلا بلطو لاملا ىق هدي امهدحا
 مل و لام ىف ايعادت اذا نيمصخلا نا تدجو ىذلا ىلع ويا ىضاقلا لاق : ةلأسم

 لاملا كلذ ىف هدي نيمصخلا دحا حرط مت امهدحا دي ىف الو امهيديا ىف هنا حصي

 اميقي ىتح هنع هفرصي نا مكاحلل ناك . هنع هفرص مكاحلا ىلا رخآلا مصخلا بلطو
 . ملعا هللاو هيلع امه اقفتي وأ تانيبلا

 . مكح هيف ف لصفني نا لبق هعيب نيمصخلا دحا دارأ ةعزانم هيف لام تلق : ةلأسم

 نع عنمي سيلف نيمصخلا دحأ دي يف نوكي نأ الإ 3 معن لاق . هعيب نع عنمي له
 . اذه دي يف وهو هيعدي رخآلا ناك اذإ هعيب
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 همحر ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبا باوج نم هنا دجوي اممو : ةلاسم

 فرعا سيل معن لجرلا لاقف لجر ضرا ىف ةطلتخم اضرأ ىعدا لجر نعو ى ةللا
 كلذ ىف نيملا نوكت فيك تلق . هيلع فلحاو تثش ام دخ كنا الا كضرا دودح

 ىلعف . اقح اهيف كل ملعا ام ىضرا هذه لاقف دح نا تيأرا . ملعلاب وأ عطقلاب
 بحاص ىعدا ناف . هفرعا ال ائيش ضرألا هذه نم نالفل نا رقأ اذا تفصو ام

 هذه لاقو . هذخف هيلع فلحاو تئش ام ذخ هل لاقو . اهفرعي هنا هل رقملا ضرالا

 ضرغي ال نا هفلح ىذلا هنع فرصيو . ىعدا ام ىلع هفلحي نا مكاحلل ناف ىضرأ
 سيل نكلو هاوس هنع فرصي امناو . مكاحلا هب هل مكحي الو . هيلع فلح اميف هل
 وأ اهثرو وأ اهارتشا هنا ىعدي نكلو . عطقلا نيميلا هذه اوفلحي نا نيملسملل بحا

 تراص اهنا ىعدي ام ىلع فلحف . لالخلا هوجو نم هجوب هيلا اتلاز وأ هل تبهو
 فرص اك هنع فرص فلح اذاف . اقح اهيف رخالل ملعي الو هوجولا ىأ نم هيلا

 دجوي هنال هتيال و ىلع وهو . كلذ هلف عطقلا ىلع فلح ناو . عنملا نم لوألا ف

 هدج نم هوبأ اهثروو . هيبا نم اهثرو لجر دي ىف ضرألا تناك اذا راثآلا ضعب ىف
 هريغ لاق . ملعا هللاو فتعي مل هل اهنأ دهاش دهش ناف ، دادجا ةثالث ىلا اهوثراوتف
 امناو هل اهنا دهشي نا دهاشلل سيل لاق نم لاقف كلذ ىف ةداهشلا ىف فلتخا دقو

 اعطق دهش نا لاق نم لاقو . ةبهلاب وأ ثاريملاب وا ءارشلاب وأ ديلاب هتفرعمب دهشي

 وهف ءىش هدي ىف ناك نم نا سانلا نيب فراعتملا وه اذه نال كلذ زاج هل اهنا

 . هل وهف ائيش ىرتشا نمو هل وهف ائيش ثرو نمو . هل
 ىعدي ىذلا بلط نا تيأرا تلقو بسحا اميف نسحلا ىبا باوج نمو : ةلأسم

 ىمسو كيكاكم ىعدا اذا معنف . كيكاكم عبس رذب ىعدملا نيمي هدلاول ضرالا

 ىلع فلح كلذ فرع اذاف . حرلا لوط ىه مكو حر نم ىه مك ىمسو . كيكاكم
 تلق نيملا ىف تركذ ام اماو . هدودحب فلح ام ىلع مكاحلا هل مكحو . دودحم ءىش
 نم اندجو ام ىلع ملعاف . ةمهبم اذك وا اذك رذب ىلع الجر فلحي نا مكاحلل له

 ام ىلع فلحم نأ ىأر نم مهنمو دودحم ءىش ىلع الا فلحي نا ري مل نم ماكحلا

 ءاش امب رقيو مهملا كلذ نم رضحم كلذ ىلع فلح ىذلا لاقي ش . مهبملا نم هيعدي

 نم رثكا هتصح نا لاق ناو كلذ ليبسف مهبملا ىلع فلح ىذلا هقدص ناف . هنم
 رضحا ىذلا نيمي بلطو ةدايزلا عدي مل ناو . ةدايزلا نم ىعدي ام ىلع فلح اذه

 . هرضحاو هب رقا دق امم رثكا ضرألا هذه ىف قح نم هل هلبق ملعي ام فلحي هب رقأ ام
 ىلغ نيملا دري وا دودحم ءىش ىلع الا فلحي نا ىلوا ضرالا بحاص هرك انه نمف
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 باوصلاب ملعا هللاو دريو هيلع ىعدي ام ىلع فلحي نا مهبملا ىف ءاوس هيلع ىعدملا

 ردي الو . حرلا لوط مك فرعي مل اذا دودحملاو مهبملا ىف انفرع ىذلا اذهف . كلذ ىف

 مكاحلا هب مكح امم هيف فالتخالا كانملعا دقو . مهبملا نم اذهف ضرألا نم كوكملا مك

 . هللا ءاش نا كلذ باوصف نيلوقلا دحأب لدعلا نم

 اقح لجر ىلا بلاطلا ىعدي نا رخآ هجوو . رفعج نبا عماج نم : ةلأسم
 . ىقح لك ف كلذكو . هثرو تيم لبق نم انيد هل نا وا هارتشا وأ هترو لام ىف

 لبق نم اقح هيلع اذهل ملعي ام هيلع ىعدملا فلحي امناف هريغ لبق نم همزل هنا ىعدي

 . عطقلاب فلحي الو ىعدي ام

 «سداسلا بابلا»

 هيف نماو لاملا ءارش ىوعد ىف

 لاملا لاقف ىوعد رخا لجر هيف ىعداف الام ىرتشا لجر نع دمحم وبأ لئسو

 نيمي ىلا لزنو ةنيب ىعدملا عم نكي مل ناف تلق هل لاملا نا ةنيبلا هيلع لاق . ىلام
 هفلحي نا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع تظفح لاق . ىرتشملا فلح فيك ىرتشملا

 وبا لاقو . هوجولا نم هجوب اقح هيف اذهل ملعي امو . لاملا اذه ىرتشا دقل هللاب

 نم هجوب اقح هيف اذهل ملعأ امو . لاملا اذه تثرو دقل هللاب ثراولا فلحيو دمحم

 هجوب اقح هيف اذهل ملعا امو ىل بهو دقل هللاب فلحي هل بوهوملا كلذك و . هوج ولا

 . هوجولا نم

 ءاجف هارتشاو الام ثرو لجر نعو هللا همحر نسحلا ىلا باوج نم : ةلأسم
 هثرو دقلو لاملا اذه ىرتشا هنا هل فلحم نأ فاخف هيف هعزانيو هيعدي نم هيعدي

 . عطقلاب فلحي نا ثراولا وا ىرتشملا اذهل له هل تلق . ةنيبب ىعدملا هفلكي نا

 دقل فلحي : لاق :نه ةلاقو عطقلاب فلحي : لاق نم لاق نيميلا اذهف تفصو ام ىلعف
 اذهو . هوج ولا نم هجوب اقح هيف اذهل ملعي الو نالف نبا نالف نم لاملا اذه ىرتشا

 انهاه ىعدملا سيلف هريغ نم ىرتشا ناك نا ةنيبلا ىعدملا نم فاخي هنا تركذ ىذلا

 اذكو اذك نالف نم ثرو وأ ىرتشا دقل هنيميو نيملا انهاه امناو . ةنيبلا ىف لوق
 مكحلاب ىلب نم ىلا هيف اذه امناو زاج عطقلاب فلح ناو . عطقلاب فلحي نا ىأر هلعل

 ىلا برقا هار نيلوقلا دحا ىأ ىلع هفلحيو كلذ نم لدعلا رظناف . نيملا اذه ىف
 كلذ زاج ملعلاب وأ عطقلاب كلذ نم هب فلح امو ءاهقفلا لوق نم امهالكو . قحلا
 . هللا ءاشنا
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 ضياق لجر نعو . رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع ىنا باوج نمو : ةلأسم
 تمدق محش هتجوز ىأرب كلذ نا لاقو . صالخلا نمضو ةبئاغ ىهو هتجوزل لامب الجر

 هنا جوزلا رقاو اهيأرب نكي مل هنا تركناو . ضايقلا كلذ تضقنو تريغو حورا
 تفصو ام ىلع اهل ىذلاب ىلوأ اهنا لوقأف . فلحت نا اهيلع له تلق . اهيأرب نكي م
 عضوملا وا لاملا اذه نا فلحم نا بحاو . اهنيمي لا مصخلا لزنو اهيلع ة هنيب مقي ل اذإ

 اهيأرب هنأ ضايقلا اذه نم ىعدي ام لبق نم هيف اقح مصخلا اذهل ملعت-ام اهل دودحملا

 . كلذ ريغ هجوب الو كلذب تيضر اهنا وا

 نعو . مهجلا نب مشاه ىلا ناميلس نب دمحمو هفيذح ىبا نب العلا نم : ةلأسم
 قفو . هل لاملا نا ةنيب امهنم دحاو لك ماقاو اعيمج هايعداف نامصح هيف ع زانت لام

 . كلذ امهيلعف اضعب امهضعب ناميأ دارأ ناف . نافصن امهنيب لاملا نا ىأرلاف { هدي

 فلحي مل نم تع ىبنلا لوق كلذ ىف ةجحلاو . ءىش هل نكي مل نيملا نع لكن نمو
 . هل قح الف هقح ىلع

 ترقأف تضرم ةأ رما نعو ئ ىراوحلا ما باوج نم هنا دجوي اممو : ةلأسم

 اوركابتو هتنيب تتامو لسف نم الام ف لسف ام و فورعم الام نم ءىشب اهل خأل

 . ىفلحا خألا لاقف نهلسف اهاخا نا الا اهل عضاوملا هذه نا ةنيبلا ةأرملا ترضحاو

 خألا ناك ناف ىعدي امم قح اهيف اهيخأل امو امل عضاوملا هذه نا هللاب نيمي اهيلع لاق

 ناكو خألل لسفلا ناك كلذب ةأرملا هل ترقأف اهيار نود هيارب لسفلا كلذ لسف

 تلاق تدارأ ناو . هلسف ةميق هيلع تدرو لسفلا تذخا تدارأ نا ةأرملل رايخلا
 لجرلا ناك ناو . اهضرأ نم هلسف علقي نا لجرلا ىلعو كلذ اهلف هلسف علقي هل
 كلذ ركنأو امهنيب طرش ىلع هلسف هنا تلاقو كلذب ةأرملا ترقأو اهيأرب لسفلا لسف
 اهنم ذخأ ءاش ناؤ اهضرأ نم هعلقو هلسف جرخأ ءاش نا لجرلل رايخلا ناك لجرلا
 تفلح ضرألا هذهب هل ترقأ اهنا اهيلع ىعدا ناو . هيلع مك احلا مكحي موي هلسف ةميق

 4 نم اهيلع ىعدي ام لبق نم ضرألا هذه ىف اقح هل ملعت ام اهنا هللاب انيم

 . ةأرملا هذه رارقإب هل ضرألا هذه نأ فلح هيلع نيملا تدر نإو . كلذب هل

 . مويلا اذه ىلإ ضرألا هذهب هل اهرارقإ دعب نم اقح اهيف اهل نأ ملعي

 ىلع هعيبي هنا هيف ةليحلاف هنيبلا مدعو الام لجر نم لجر ىرتشا ناو : ةلأسم
 عنام ال و زجاح الب هيلع هعاب هنا دهشيو لاملا بر نم ةرضح ىف هب قثي نمم هريغ

 ناف . ةنيبلا ةماقا نم عئابلا ملسو هدي ق هنا ةنيبلا هنم بلط هذي ق نم ىعدا ناف

 عفاد الب هيف ثدحأ دق هنا اودهشيل دوهشلا نم ةرضحب اثدح هيف ثدحي نا هنكما
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 . اضيأ ديج وهف هدي ديلا ناو عنامال و
 نا هل زوجي له هنيمي بلطو عدم هيلع هاعداف الام ثرو لجر نعو : ةلاسم

 . هيلا ىعدي ام ىلع اقح هيف اذهل ملعي امو . هثرو دقل فلحي امناو هل هنا فلحي

 «عباسلا بابلا»

 خراتلا ىفو رادلاو ضرألا ىف ىوعدلا

 ضرأ ىف الجر عزان لجر نعو هللا همحر يلع ىبا نع هنا تدجو بسحأ اممو
 هيلعو ضرالا بحاصل ةعارزلا لاقف . اهب ضرالا بحاصل مكح ممت امهدحا عرز دقو

 . ع رازلا ىلع ةنؤملا دري نا

 هدي ىف ىه ىذلا نم اهارتشا هنا لجر ىعدا راد هدي ىف لجر نعو :: ةلأسم

 اهضبقو مهرد فلاب ىعدملا نم اهارتشا هراد اهنا ةنيب هدي ىف ىذلا ماقاو . مهرد فلاب

 رخآلا ةنيب ةنيبلاف دوهشلا تخرأ نا هنا كلذ ىف لوقلاف . ضبقلاب دهشي مل و هنم

 نم ةنيب ةنيبلاف ىرخألا ةنيبلا خرؤت ملو دوهشلا دحأ خرأ ناف . هيلع نيماو امهنم
 اودهش اذإ هب دهشت مل وأ ضبقلاب ةنيبلا تدهش ءاوسو نيملا هيلعو هدوهش تخأ
 . ءارشلا حيحصتب هب

 دوهشلا قفتا اذا هنا نيملسملا نع ظفحي هنا مزاح نب هللا دبع لاق : ةلأسم

 ىوتسا ناف . ءىشلاب قحأ اخيرات اهلوأ ناك . دودحم فورعم ءىش ىلع اعيمج نيلجرل

 . هديأ يف ءىشلا كلذ ناك نمل ىلوأو قحأ امهنم ديلا وذ ناك دوهشلا خيرات

 اولاقف اهيف هينب فلخو اهيف تام مث امايا لجر راد لجر نكس اذاو : ةلأسم
 ىنبل تبثت اهناف . اهايا هترجا امناو ىراد ىه لجرلا لاقو . انل اهكرت انيبا راد هذه

 . كلاهلا اهرجا هنا ةنيبب لجرلا ىتأي :نا الا هدعب نم كلاهلا

 ىف اراد وأ اضرا امهنم دحاو لك ىعدا نالجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو : ةلأسم
 ىغبني هناف . اذكو اذكب هنم اهارتشا هنأ ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقاف رخآ لجر دي

 مل و نيتنيبلا ىدحا تتقو ناو امهنم لوألل ءارشلاو تقولا بحاصل اهب ىضقي نأ

 ناو . تبثا تتقو ىتلا ةنيبلاو تقولا بحاصل اهب ىضقي نا ىغبنيف ىرخالا تقوت

 . امهدحا دي ىف نكت مل و ةنيبلا توتسا اذا امهنيب ىهف . اتقو نيتنيبلا ىدحا تقوت م

 هنا رخآلا ىلع امهنم دحاو لك ىعداف نالجر مكاحلا ىلإ عفترا اذاو : ةلأسم
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 هناو ضرألا هدي يف تسيل يذلل اهب مكحي هناف امهدحا دي يف يهو اضرأ هل عاب

 يه يذلل اهب ىضقي ضعب لاقو . بجاو هل ءاضقلاو ةلوبقمل هتنيبف . يعدملا وه
 يف يذلل ىهف امهتنيب توتسا اذا رثؤملا وبأ لاق . يلإ بحأ لوألا يأرلاو هدي يف
 يه يذلل اهب ىضقي ناهبن لاقو يراوحلا وبأ لاقو . ءارشلا هل تبثيو هنيمي عم هدي
 اهعاب هدي يفو هل اهنا امهنم دحاو لك ةنيب تدهشو ةنيبلا تقوت مل ناو . هدي يف

 مكاحلا ىلا عفترا اذاو 0 انيأر كلذكو نافصن امهنيب اهنا لاق نم لاقف . رخآلا هل
 ىلع ةنيبلا ماقاو هيلا اهملس رخالاو هل اهعاب امهدحأ نيلجر دي يف اراد ىعدي لجر

 ءىش سيل اهتداهش ناف ملس يذلا الو عاب يذلا امهيأ دوهشلا فرعي مل و . كلذ

 امهنم دحاو لك نا نيلجر ىلع ادهشف نيدهاش لجر ماقأ ناو . ءىش يعدملل الو

 فلالا لجرلا اذه ىضق امهدحا نا مث . مهرد فلا لجرلا اذهل هيلع نا امهدهشأ

 . يقابلا فلألا هيلع ىذلا امهيأ الو ، ءىربلا امهيأ ناملعي الو امهنم ءىرب و هيلع يذلا

 ذخويف فلألا هيلع ىقب يذلا ىلع ادهشي ىتح امهتداهش زوجت ال هنا لاق نم لاقف
 . . ذخأن كلذبو هنم

 امهدحأ ماقأف لجر دي يف اضرأ نايعدي نالجر مكاحلا ىلإ عفترأ اذاو : ةلأسم
 مهرد فلاب اهنهترا هنا ةنيبلا امهدحأ ماقأو . اهضبقو مهرد فلاب اهارتشا هنأ ةنيبلا

 ىضقي هناف لوألا امهيأ ملعي مل ناف . امهنم لوألل اهب ىضقي نا يغبني هناف . اهضبقو

 هنا ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ ناو 3 انيلا بحأ وهو © نهرلا لطبيو يرتشملل اهب
 . هقحب انهد اهفصن امهنم دحاو لكل نوكي هناف . ةنيبلا تقوت مل ناو امهرد فلاب اهنهترا

 رخآلا دي يف اضرا وأ اراد امهدحأ يعدا نالجر مكاحلا ىلإ عفترا اذاو : ةلأسم
 لجرلا كلذ انالف نا رادلا هدي يف يذلا ةنيبلا ماقا ناف . هنم اهارتشا هناو نالفل اهنا

 اهايإ هرجا وأ هدي يف اهنهرا وأ اهظفح يف هل ليكو وأ رادلا هذه هنكسا هريغ وأ
 رادلا هذه نا لاقو . كلذ ىلع ةنيب مقت مل ناف اهيف يعدملا نيبو هنيب ةموصخ الف
 بحاص نا ةنيبلا يعدملا ماقأ ناو . كلذ عيمج يف مصخ وهف هدي يف رادلاو يل تسيل
 مكحي الو . ةلاكولاب هيلا اهعفدي مكاحلا ناف هل اهعاب وأ اهضبق يف هلكو رادلا هذه
 . مصخلا رضحي ىتح ءارشلاب هل

 هذه نا لدع يدهاش ماقاو . لجر دي يف اضرأ لجر ىعدا ناو : ةلأسم
 ناكو . نمثلا هنم ىفوتساو مهرد فلأب هل اهعاب هناو تيملا نالفل تناك ضرألا
 ةداهش زبت مل الام كرت تيملا ناك :نا لوقنف عئابلا تيملا نيا وه نيدهاشلا دحأ
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 ‘ هارتشأ يذلل لاملاب مكحو هذه هنبأ ةداهش تزاج الام كرتي نإو . هذه هنبأ

 ثرو اميف يرتشملا هيلع عجري نأ هسفن نع عفدي هناف لام هيبأ نم ثرو اذإ كلذو
 نم ثرو نكي مل ناو اهيلا لصي مل اذا ضزألا هب ذخأ يذلا نمثلاب هيبأ لام نم
 تحص اذا ديعس وبأ لاق . ءىشب هيلع عجري ال ىرتشملا نأل هتداهش تزاج ائيش هيبأ

 نكي مل و . امرغم اهنع عفدي وأ انغم كلذب هسفن ىلإ رجي مل و لاملاب يعدملل ةنيبلا
 هتبثأ دق ينأ بتكو . لاملاب يعدملل مكاحلا مكح كلذ لطبت ةجح هيلع ىعدملا دنع
 ضارتعالا نع هتعنمو هنع نالف ىوعد تعطقو هتنيب نم يدنع حص امب نالف دي يف

 . نالف ةجح ليزت ةجح نكت مل اذا لاملا كلذ يف هيلع

 ىلع همصخ هل فلحي نا مصخلا بلط ناو . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 يف تناك ناو . لودعلا هعمو هلوسر وأ مكاحلا اهيلع فقو . لخن وأ ضرأ وأ رود
 بلطي يذلا مصخلا دحي مث لودعلاب اهيلع فقي نا كلذ يلاو ىلإ بتك رخا دلب

 جاتحي مك احلا نأل هل كلذ نا فلحيف هيلا نيملا دري وأ همصخ فلحي ش أطخ هطخيو

 فقو وأ اديبع وأ اباود وأ اعاتم ناك ناو . هيلع هفلح امب هل مكحي نا نيمبلا دعب نم

 هيلع مكاحلا دهشي نا يغبني دقو هيلع ناميالا ترج ممت نيملا دنع مكاحلا يدي نيب

 ةحصلا نوكتف كلذ ضعب ركني وأ همصخ تنعي مصخلا عجري نا ةفاخم هدنع هبتكيو

 . مكاحلا عم

 . مكحلا اهدنع نيملا ناف ناميالا دنع تبثتي نا مكاحلل ىغبنيو : باتكلا نمو

 . هيلع هفلح ام ذفني نا همزل دقف فلح اذاف

 لام ىلع ناعزانتي نالجر وأ ضيرم وأ ردخلا ىف ةأرما نوكت نا : رخآ هجوو
 نأ بلاطلا رمأي كاحلا ناف . بئاغلا لاملا ىلع نيملا مصخلا بلطي و رخا دلب يف

 لاس هدح اذاف هدودح هب طيحت ام عيمجو هعضوم و هدلب يف هبلطي ىذلا لاملا دحي

 ناو . هرارقاب هيلع مكح همصخ هناو هتفرعمب رقا ناف . لاملا كلذ نع مصخلا مكاحلا

 ملعي ام هنا ةدودحملا هدودح كلذ ىلع فلح هل وه اذه هدودح لاملا كلذ نا لاق

 فلح امهيأف كلذ لثم ىلع مصخلا فلح همصخ ىلإ نيملا در ناو . اقح هيف همصخل

 . الودع دوهش كلذ ىلع دهشاو مصخلا اذه ىلع دودحلا لاملا اذهب مكاحلا هل مكح
 هنع هفرصو اذكو اذكب اذه ىلع اذهل مكح دق هنأ اذه لثم يف مكاحلا دهشي امناو
 . لدع يدهاشب الا لاملا كلذ سفنب هل هيلع مكعت الو . هيف

 فلح دق دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركي ابأ تيأرو يضاقلا هفلأ يذلا باتكلا نمو
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 . ةفصلا ىلع هيف ناعزانتي ىذلا دلبلا يف لاملا كلذو الام همصخ هيلا يعدا الجر
 بلط اذا مصخلا نع دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ايا تلأسو . لاملا ىلع فقي مل و
 لاق . كلذ هل له انيمي ةدحاو لك ىف هقرفتم عطق ىلع همصخ فلحي نا مكاحلا ىلا

 هفلحي مهضعب لاقو . كلذ عيمج ىف ةدحاو انيمي الإ هيلع ري مل ضعب فالتخا هيف

 ىلع فلحو . كلذ لعف هنا هدلاو نع كلذ عفرو . ملعا هللاو انيمي ةعطق لك ىلع
 . ملعا هللاو انيمي ةعطق لك

 اهلك هبلاطم مصخلا عمجي نا اندنع ىأرلا نمو : رفعج نبإ عماج نمو : ةلأسم
 تا هل سيلو . ةدحاو انيمي هفلحي مث اهيلع هفلحي نا دارأ اذا همصخ ىلا اهبلطي ىتلا

 نيميلا نوكت م هيلاطم عمجي ىتح كلذ ىق مكاحلا هيلع دكأتيو انيمي ءىش لكل هفلحي
 ۔ ةدحاو اهيلع

 امهدحا دي ىف الو امهيديا ىف ًالام نايعدي نالجر مكاحلا ىلا لصو اذاف : ةلأسم
 ىعدم رخآلاو ايعدم امهدحأ نوكي نا ةموصخلاو ةموصخ امهنيب لعجي ال مكاحلاف

 ىلع نيمصخلا دحا ىعدا ناو . ةمئاق نيعل دي نع اعنم بجوت ةموصخلاو . هيلع

 هيلع ىعدا نا كلذكو . امهنيب ةموصخلا تطقس هنم هيلا ءىربف هدي ق الام هبحاص

 ةموصخلا تطقس همصخ هفصو ىذلا لاملا كلذ نم هيلع ىعدملا ءىربف ةفصب الام

 ىنائلا ءىرب ناف . يناثلا ىلا ةموصخلا تداع رخا دي ىف ىعدا ام دجو ناو . هنع

 مهنيب اضيأ ةموصخلا تناك رخا هعنم ناف هيف ىعدملا نم هيلا ءىربو ىوعدلا نم
 هقدصي نأ الا لاملا نم هيلع ىعدملا ىربتب هاعدا ىذلا لاملاب مكاحلا مكحي الو . هنيبو

 كلذكو . ةنيبلاب الا مكاحلا هل مكحي الو هدي ىف وهو هملسيو . هاوعد ىلع مصخلا

 هنم هعنمي الو . ك احلا هب مكحي هنم 7 هاوعد ىلع هقدصي ل و هدي ىف ناك نا

 . هضبق نا

 اهشعقب رقيو اهشعقيف رخآ يجيف ةلسف ضرأ ىف لسفي ىذلا نعو : ةلأسم
 ىأ ىلعف هضرأ ىف لسف امنإ هنا ةلسفلا بحاص لوقيو . هضرا ضرالا نا لوقيو
 تامضب ذخؤيو ةلسفلل شعاقلا رقأ ناف ، دي وذ امهدحأ ىأو ث ةنيبلا نوكت امهدحا
 ىوعدلا عم لسنفلا نأل اضيا ضرألل ىعدم هنا لوقاو . كلذ ىف ىعدملا وهو كلذ

 ىعداو ةرمثلا هذه دج هناي نامصخلا رراقت اذا تلق . انفرع كلذك ضرالا ىف دي
 . بصغلا دح ىلع ابلغتم اهدح هنا رخالا لاقو . هل اهنا قحي اهدج هنا داجلا
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 ىعدا اذا كلذكو. ليبسلا اذه ىلع عرزلا تاو كلذك لحتلل ىعدملا ىأ نمو تلق
 دصاحلاو هتلخن ةلخنلا نأ داجلا ىعدي ام الإ هلخت وأ هنيب وأ هضرأ اهأ اضرأ نامصخلا
 دادج هلك فكلذ نا رخآلا مصخلا لاقو . هلزنم لزنملل نكاسلاو هعرز هنا ع رزلل

 ريغ وأ رئاجلا ناطلسلا ةهج نم ايصغو ابلغت لزنملا نكسو ع رزلا داصحو لخنلا

 نكس وا . لاملا اذه رمثت هنا رخالل نيمصخلا دحا رقا اذا تفصو ام ىلعف . كلذ

 ىعدملا اذهو ۔ لاملا اذه ىف ديلاب همصخل مصخلا رقأ دمقق هيف نايعادتي ىذلا لزنملا اذه

 نم عرزلا داصحو لخنلا دادجو لزنملا ىنكسب هل همصخ رارقإ عم لاملا اذه ىق

 هنا حصي نا الإ تقصو امي هل رقا دقف ائيش هل رقملا اذه ىلع ىعدملا اذف لاملا اذه

 تفصو امب هل رقأ نم لوق لوقلاو . ىنكسلا نم همصخ هب هل رقأ دق ال بصتغم
 ۔ هيلع ىعدي ام ىلع بصتغم هتا حصي ىتح هل همصح رارقاي لاملا ىق دي ود وهو
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 امهدحا لاق . كلذ رمع وا لزنم وا لام ق امصتخا اذإ تامصخلاف تلق . كلذ مهناف

 رخالا لاقو ۔ هثراو وهو هوخأ وأ همأ وا هدلاو هارتشا لاملا اذه وا لزتملا اذه نا

 . ىتيب اذه لاق تاف تلق ىعدملا امهيأف تلق . هثرو هتيب لاق وأ هتيب وأ هلام هنإ
 لوق ىل لزنملا وأ لاملا تا اذه لوق اماق تقصو ام ىلعف ۔ ىتيب اذه رخآلا لاقو

 هاخأ وأ هابأ تا ىعدا ناف ٤ هتراو وهو ، هوخأ وأ هتدلاو وأ هدلاو هارتشا هتا اذه

 ىلع ةنيبلاب لوصالا ىلع امهتم دحاو لك ىعديو نايعدم امهالكف ۔ كلذ حصو اكله

 امهتم دحاو لك فلح الو ةنيبلاي الإ اهيف ديلا توكت ال لوصالا نال اريف نايعادتي ام

 نايعادتي ىلا لاملا ىق ةبلاطملا ىف هنع رخآلا ةجح عطق فلح امهيأف نايعادتي ام ىلع

 كلذكو ۔ مكاحلا عم كلذ ىق هل ةجح الف امهدحا فلحي مل ناو ۔ نيملا ةجح نم هيف

 ىق هبحاص نع امهتم دحاو لك ةجح عطقو . هلاحب لاملا ك احلا كرت اعيمج اقلح نا

 نا حصي ناو . اضعب امهضعب نع امهعتمي كل ذكو ۔ قحلا هبجوي امي الإ ةبلاطملا

 . كلذ ق هل هموصخ ا اق هاحا الو هتدلاو الو كله هدلاو

 هارتشا هناو ٨ هل هنا ءانالا امهدحا ىعداق ءاتإ ناعزانتي نيلجر ى ليقو : ةلأسم
 رخالا ىلعو هي ىلوأ ديلا اذ نا هنهرو هل تاك هتاو اذه دي ىف تاك هناب رخآلا رقأو

 ۔ ةنيبلا
 مه ٥
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 «نماغلا بابلا

 لوصألا ىف مكحلا
 . ىضاقلا ىلإ عفري نا ثدحملا بلطف هيلع عفر مث اثدح لجر ىلع ثدحأ نمو

 اذه هثدح عفري نأ هيلع سيلف ىضاقلا ىلا عفترا مث ثدحلا جرخا رخآلا لاقو

 بلطو ثدحلا ركنا ناو مكاحلا ىلا امهنيب عفريلو . هكلم ىف ثدحا امنا هنا ىعدا اذإ

 ىدهاشب ثدحلا هعم حصي ىتح هعم فقي الف ثدحلا ىلع فقي نا ىلاولا ىلا عفارلا

 . ةجح هدنع نوكي الف كلذ ىف هيلع جتحي نا دعب كلذب هرمأي مث لدع

 ءاجف مكاح نم ةيضق امهنم دحاو لك ىعدي لام ىف اعزانت نيلجر نعو : ةلأسم
 دوهشلاو هب هل ىضق انالف نأ نيدهاش اذه ميقيو . هب هل ىضق انالف نا نيدهاشب اذه
 ايعدا نيلجرل نا ٣ كلذكو تلق نوخرؤي الو هبحاص لابق هل ىضق نم نوردي ال

 دي ىف عيبلا و . ءافولاو عيبلاب لدع ىدهاش امهنم دحاو لا اك رضحاف لجر نم اعيب

 ناذللا اماف . نوخرؤي الو هبحاص لبق هل عيبلا هل ناك نمل دوهنشلا ىردي الو امهدحأ

 ناف رايخلاب كلذ ىف مامالا ناف ةيضقلا امهنم دحاو لك ىعدا اذاف لاملا ىف ناعزانتي

 ىف وهو تانيبلاب هيف امهاعد ءاش ناو . هيف لخدي مل و هيلع وه ام ىلع هرقا ءاش

 نايعديو بجاو قح وه نيمكاحلا مكح نا انعم ىذلا هريغ لاق . هدي ىف وه نم دي

 هنا ةحصب الإ رخالا ىلا هدي نم عزني م امهدحأ دي ىف ناك ناو ةنيبلاب كلذ ىلع

 رخالا نم ىلوأ ديلا اذ ىرأ ىناف عيبلا ىف ناعزانتي ناذللا امأو هنمو . تبثي هجوب هل

 . ةيشاحلا نم اذهو رخالا لبق هل ناك عيبلا نا ةنيب اذه ميقي نأ الإ

 ءانبلاب الإ نوكي ال ديلا اذ نأ ملعاو : نيملسملا بتك نم ةروثنم نم : ةلأسم

 ماقا اذإ دي اذ اذه نوكي ال اهلمعو اهيقسو ضرألا مدر امأو . ةعارزلاو سرغلاو

 دهشت ىتح دي اذ اذه نوكي الف اهلمعي وأ اهيقسي وأ ضرالا مدري هانيأر انا ةنيبلا
 اذهف رادجلا اذه ىنبي وأ رجشلا اذه سرغي وأ ضرألا هذه عرزي هانيأر انأ ةنيبلا
 . باتكلا ىلا عجر هيشاحلا نم هتدجو ام ىضقنا . كل تفصو ام ىعدا اذا

, 

 الجر ضياق لجر نعو هللا همحر دمحم نبا رهزالا ىلع ىبا باوج نمو : ةلأسم
 ةجوزلا تمدق ش ىتجوز ىأرب كلذ نا لاقو صالخلا 7 ةبئاغ ىهو هتجوزل لام

 مل هنا اضيأ جوزلا رقاو اهيأرب نكي مل هنا تركناو ضايقلا كلذ تضقنو تريغو
 دمت دق اهم امت . اهم أرب نكي
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 ق اوعزانت رثكأ وأ ةعب رأ وأ ةنالاث وأ نيلجر نعو ىراوحلا ىبا نع : ةلأسم

 اوراصو ىدي ىفو ىلام اذه لوقي مهنم دحاو لك مهنيب اميف ءام وأ لخن وأ ضرأ ةعطق
 . مكاحلا ىلع بجي ام ىدي ىفو ىلام اذه لوقي مهنم دحاو لكو مكاحلا ىلا اعيمج
 لاملا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف . نيملا نوكت مهيأ ىلعو ةنيبلا نوكت مهيأ ىلعو

 مهيديأ ىف لاملا ناك ناو . ةنيبلا رخالا ىلع ناكو هب ىلوأ وه ناك مهدحا دي ىف

 ناميالا تناك اعيمج ازجعا ناف ىعدي ام ىلع ةنيبلا مهنم دحاو لك ىلع ناك اعيمج

 اذه نم ءىش هل نكي مل مهنم فلحي مل نمف مهنيب لاملا مسق اوفلح اذاف اعيمج مهيلع

 الو اعيمج لاملا اذه نم مكاحلا مهعنم مهنم دحا دي ىف لاملا اذه نكي مل ناو . لاملا

 اذه نم ائيش مهيلا ك احلا ملسي مل ةنيبلا اوزجعا ناف ةنيبلاب مهاعدو مهيلا اوضرعي

 ك احلا دارأ ناف . لاملا اذه نم نوعدي ام ىلع ةنيبلا اوميقي ىتح اعيمج مهعنمو . لاملا

 هل ناك لاملا اذهف ضرعي نا ىبا ناو . كلذ هل ناك ةقث دي ىف لاملا اذه فقوي نا

 ن وعزانتملا حلطصاف مهدحا دي ىف هفقوا ال و لاملا اذهف ضرع ك احلا نكي مل ناو . كلذ

 هفق وأ دق ك احلا ناك ناو . كلذ نم مهعنمي نا مكاحلل نكي مل لاملا اذه ىف مهنيب اميف

 ديلا نا ملعاو { باوصلاب ملعا هللاو مهريغ ىلا الو ةحصلا ىلع الإ مهيلا ملسي مل

 نوكي ال اهلمعو اهيقسو ضرالا مدر امآو هعارزلاو سرغلا وآ ءانبلاب الإ نوكت ال
 نوكي الف . اهلمعي وأ اهيقسي وأ ضرألا هذه مدري هانيأر انا ةنيبلا ماقا اذا دي اذ اذه
 وأ رجشلا اذه سرغي وأ ضرألا هذه عرزي هانيأر انا ةنيبلا دهشت ىتح دي اذ اذه

 . كل تفصو ام ىلع ناك اذا دي وذ اذهف راذجلا اذه ىنبي

 نامعساقتي اناك و نيلجر نب ها رت لام ق شي رق نب ديعس مساقلا أ نع : ةلأسم

 هلك لاملا امهدحا لاق اضيأ ةرمثلاو لصالا ىف افلتخا امهنا مث نافصن امهنيب لاملا ةرمت

 ةرمثلا مسق سيل لاق . امهنيب مكحلا فيك ىل فصنلاو كل فصنلا رخالا لاقو ىل

 ةحصلا امهيلعو نايعدي امم لصالا نم ءىش ىف مكحلا امهف بج وي امم امهنيب فصنلاب

 . مكحلا بج وم نم ك اجلا ىري ام ىلع كلذ ىف امهنيب مكحلاو لصألا ىف امثاوعد قدصي

 نيلجر نعو . هللا هممح ر حور نب دمح هللا لذبع با باوج نمو : ةلاسم

 هيلع فلحي نا بلط و . هبحاص نود هسفنل هيعدي امهنم دحاو لك لام ىف ناعزانتي

 اعيمج افلح ناف . نيملا اعيمج امه ناك رخالا نود هيف دي امهدحال حصي مل اذاف
 . هيف امهنيب مكحلا كلذ ليبس ىلع ناك ةداهشلا تأفاكت اذا كلذك و . نيفصن هامستق
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 كاحلا ىلا الصو نيلجر ىف تركذو . هللا همحر نسحلا ىبا باوج نمو : ةلأسم
 . هدلاو نم هثرو اثاريم اذكو اذك رذب اهيف هل نا ىعدي امهدحا ضرأ ةعطق ىف ناعزانتي

 ةنيب امهدحا عم نكي مل و اثاريم لقي مل و . هل اهنا اهلك ضرألا هذه ىعدي رخالاو

 نيذه ىف مكحلا فيك تلق . هبحاص نود فلحي نا امهنم دحاو لك بلطو دهشت

 امهدحأ دي ىف ضرألا هذه تناك ناف تفصو ام ىلعف . ةفصلا هذه ىلع نيلجرلا
 ىلع نيمبلاف ةنيب هعم نكت مل ناف ةنيبلا هيلع ناك اهضعب وا اهلك هيلع رخآلا ىعداف

 عقيو ىعدي ام ىلع فلحيف ىعدملا ىلا نيملا دري وأ فلحي نأ هدي ىف ضرألا نم
 فصنلا ىف ىعدملا وه هنا لاقيف . اهفصت ىعدملل نا هيلع ىعدملا رقأ ناف . مكحلا
 تناك ناو . باوصلاب ملعا هللاو اذه ريغ ليق دقو . اهفصن هل نأ رقأ اذا قابلا
 . اهيلع اعيمج افلح ةنيب امهعم نكت ملو اذه اهاعداو امهدحا دي ىف تسيل ضرألا

 امأ . نيعلاب رخآلا ذخؤيو فصنلا بجوتسا امهنم فلح نمف نيفصن امهنيب تناكو
 ىلع امهو اهلاب ضرالاف امه الك فلحي مل ناف سبحلا اماو ملسي نا اماو نيملا

 . امهاوعد

 افلح ناف امهدحا دي ىف ضرألا نكت مل اذا نافلحي امهنا : رخآل هنم باوج ىو
 ءىش هل نكي مل نيملا نع امهنم لكن نمف نيفصن امهنيب مسق ةنيبلا مدع دعب اعيمج

 وأ هيلع افلحيو ةنيب هيلع اميقي ىتح اعيمج لاملا نم اعنم اعيمج نيميلا نع الكن ناو
 عجر . باوصلاب ملعا هللاو مكاحلا كلذ ىلي نا ريغ نم امهنيب اميف حلص امهنيب ىرجي

 ىعدملا تيأر اهلك رخآلا ىعداو اهفصن امهدحا ىعدا ناو . باوجلا ىلا باتكلا
 ىعدم هنال لكلا ىعدي ىذلا نيملا رخآلا ىلعو ةنيبلا هيلعو ىعدملا وه فصنلا ىف

 رخآلا راصو قابلا فصنلا ىف ايعدم راصف هاوعدب فصنلا رخآلا ملس دق فصنلا
 هنال كلذ ىف نايعدم اعيمج امهنا ليق دقو لاق . باوصلاب ملعا هللاو دي وذ هنأك

 . لوملا ضعب ىف ايعدم كلانه نوكي هناف فصنلاب رخ الل رقيو فصنلا امهدحا ىعدي

 . ملعا هللاو نايعدي اميف نييعدم اعيمج نانوكي لاق نم لاقو

 . هسفنل مهنم دحاو لك اهيعدي اضرأ وأ ةلخن مهنيب نوعزانتي نيذلا اماو : ةلأسم

 مكح . ةنيب هيلع ماقاو مهدحا دي ىف لاملا اذه ناك نإاف ةنيب هاوعد ىلع رضحتو

 . امهتنيبب امل كلذب مكح مهنم نينثا دي ىف تناك نا كلذكو . هدي عم هتنيبب هلا
 مكح مهاوعدو مهتانيبب ةيوسلاب اهب مهل مكح مهلك مهيديأ يف تناك نا كلذكو

 . كلذ ىلع اضعب مهضعب ناميا اوبلط ناو مهناميأ عم اعيمج اهب مهل
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 ع زانت اذاو . ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمح ينأ نع عماجلا نم و : ةلأسم

 رخالا ىعداو . لكلا امهدحأ ىعداف . امهيديا يف ىهو ضرأ وأ راد يف نالجر
 ىعدمل فصنلا ىعدم فلخ نأ دعب نيفصن امهنيب مسقت اهناف . امهل ةنيب الو فصنلا

 هاوعد ىلع لدع ىدهاشب ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقا ناف . ةداي زا نم ىعدا امب لكلا

 ديلا بحاص ةنيب ةنيبلا لعجي مهضعبو ديلا عم ةنيبلا لوبق يف نوفلتخي انباحصا ناف

 . دي ريغب ةنيب نم مكحلا بجوي اميف ىوقأو تبنأ مهعم ةنيبلا عم ديلا عاتجا نأل
 مكحي ال ىذلاف ديلا بحاص ةنيب عمسي الو هل دي ال يذلا ىعدملل مكحن مهضعب و

 نيملا ركنملا ىلعو ةنيبلا ىعدملا ىلع يع ىبنلا لوق رهاظب جتحي ديلا بحاص ةنيبب
 اماو . كلملل ةبجومب سيلف كلملا ىلع ليلد هدنع ديلا ناو . ىعدملا ةنيب ةنيبلا لعجف

 بحاص ةنيبب مكح هنا كلع ىبنلا نع ىور امب جتحاف ديلا عم ةنيبلا بجوأ نم
 ىذلا ىعدملا ةنيب لطباو هتنيبب هل مكحف . اهجتنا هنا ةنيبلا هل تدهش ىذلا سرفلا

 نورخآ لاق . كلذكف كلملا بجوت ديلا نأب ءالؤه جتحاو . سرغلا ىف دي هل سيل
 ىعدملا ةنيب ةنيبلا ناك و . امهعم ةنيبلا ع امس ىلا جتحي ةحي مل كلملا بجوت تناك امل ديلا نا

 . ىنعمب قلعت دق نيقيرفلا نم مو كلمتل ةيجوم يع كلا لع ليل ديلا تا ن اذهو

 ىلعف ماكحالا يف ىواعدلا ربتعت مهلوصأ ىلعف . قيفوتلا هللابو هب جاجتحالا غ وسي

 رخالا نا هيعدمل لكلا لعجو . دي هل تسيل ىذلا ىعدملا ةنيب ةنيبلا لعج نم لوق

 ىف هدي توبثل ةنيب عمست الو هدي يف اميف ةبولطم ةنيبلاف . فصنلاب هل فرتعا دق

 رادلا مسقت اهناف ديلا بحاص ةنيب ةنيبلا لعج نم اماو . ىوعدلا هيف ىذلا فصنلا

 هدي عم ةنيبلا هل تدهش دق فصنلا بحاص نال نيفصن مهل اهب مكحيو ضرألاو

 ىلع تدهش رخآلا ةنيبو هديل فصنلا هل تبثف لكلا ىلع لكلا ىعدم ةنيب تدهشو

 فصنلا بحاص نأل . قيفوتلا هبو ملعا هللاو انلق ام انلق كلذلف دي ريغب قابلا فصنلا
 لكلا ىلع لكلا ىعدم ةنيب تدهشو . هدي عم تدهشو هدي عم ةنيبلا هل تدهش دق

 انلق ام انلق كلذلف هدي ريغب يقابلا فصنلا ىلع تدهش هتنيبو هديل فصنلا هل تبن
 عمست الو ىعدملا ةنيب ةنيبلا لعج هفينح وبأ امأو . قيفوتلا هبو باوصلاب ملعا هللاو
 لطبيو هتنيبب هل مكحيو ديلا بحاص ةنيب ةنيبلا لعجيف ىعفاشلا امأو . ديلا بحاص ةنيب

 . دي هل تسيل ىذلا ىعدملا ةنيب

 مهل نا ضرألا هدي يف ىذلا رقأف لجر دي ىف اضرأ ةعامج ىعدا اذإو : ةلأسم
 نيبئاغ نورخآلاو ارضاح مهدحا ناكو . اهلك انل ىه لب مه اولاقو . امهس اهيف
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 انيمي ىنوفلحيو اعيمج اورضحي ىتح فلحأ ال لاقف ضرألا هدي ىف نم فلع نأ دارأو
 ركلف نيملا ىلا اولزنا اذا مهناف . نيميب ىنعبتي نا مكنم دحاو لكل سيلو ةدحاو

 ريغ مهنم دارأ نم اح كلذكو . هل بجي ام ىلع دارأ نإ انيمي هفلخ نأ مهنم دحاو

 رخا لوقو . لوق ىلع هسفنل ىعدا اميف ةنيبلا هيلعو ديلا مه تتبث دق هرارقإ نأ

 هدي ىف اميف ىعدم وه سيلو هب رقأ ام هل تتبث دقو هدي ىف اميف هلوق لوقلا نا

 رضاحلا نا الإ نيبئاغلا دنع ام ملعي مل ناف . هب رقأ ام الإ تبني :ي الو هب رقي مل اذإ

 كلذ هل سيلف اعيمج اورضحي ىتح ضرالا هدي ىف ىذلا لاقف مهلو هل اهنا ىعدا اذإ

 . فلح وأ همصخ ىف هيلع ىعدي اميف وأ هب رقي اميف همصخل مكحلا هيلعو . لوق ىلع

 . فلحيو هتصح ىف فلحي نأ رضاحللو . اورضحي ىتح نيبئاغلا ىف هيلع مكحن الو
 . ملعا هللاو هؤاكرش رضحي ىتح همسق هل سيلف ةمسقلا امأو

 ىعدي لام ىف مرق عزانت اذا كلذكو ، دمحا نب نسحلا ىلع ىلا نع : ةلأسم
 . مهنيب مكحلا فيك ةنيب كلذ ىلع مقت مل و كلذ رخآلا ركنأو هل هنا مهنم دحاو لك

 نع لكن نمف . مهيلع كلذ ناك اضعب مهضعب ناميا اوبلطو ةنيب مهدحأ مقي مل اذاف
 اضعب مهضعب ىلع اودتعي نا اوعنم اعيمج اوفلح ناف همصخ نع هتجح تعطق نيملا
 مهدحأ دي ىف لاملا نا تاقث ريغ مهو دلبلا لهأ نم رهش ناف هل تلق . ملعا هللاو

 مامالا باوج ىف كلذ دجوي دقف . ال مأ لاملا نم ىعدملا عنميو ةرهش هذه نوكتأ

 دلبلا لهأ نم رتكا نم ةرهشلا هذه تماقا اذاف تلق . ملعا هللا و ديعس نب دشار

 نع هفرصي وأ هدي عفري نأ هرمأي وأ لاملا نع مصخلا عنمي نا ىلاولا رمأي فيك
 . ةنيبلا نيقابلا ىلع ناك امهدجا دي ىف هنا تبث اذاف . كلذ زوجي فيكو . همصخ

 ناف تلق . هنع اوفرص فلح اذاف نيمبلا الا هيلع مهل نكي مل ةنيب مهل مقت مل ناف

 ىعدي وهو نيملا همزلت فيك هدي ىف لاملا ناب ةرهشلا هل تماق ىذلا نيمي بلط

 . ملعا هللاو اقح هيف ىعدملا اذهل ملعي ام هلام هنا فلحيف . هلام هنا

 ريغ عاشم لام ثلث هل لجر ىف هللا هظفح ديعس ىبا باوج نمو : : ةلأسم

 الإ لاملا لجرلا ضبقو . لجرل هعابف «ءامو ضرأو لخنه فورعم دلب ىف موسقم
 لاملا مسق دعب لاملا اذه نم نانلثلا هل نم اهزاحو اهضبقي مل لاملا اذه نم اضرأ
 ىنب ىذلا ةثرو ىلع لاملا اذه ثلث عاب نم ىعدا ش . ابلا تامو اتيب اهيف ىنبو

 ىف ئعدي اميف ةنيب همزلت له تلق . اهعبي مل و هل ضرأل ا هذه نا تيبلا اذه هيف

 اهنيعب .اهعيب هيلع حصي مل و . لاملا ةلمج ىف هل تحص اذا هنا ىعمف . ضرألا هذه
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 ةنيبلاب اهعاب هنا حصي نا الا لاملل عئابلا وه ناك اذا هنيمي عم هلوق لوقلا ناك

 اذه ثلث ىلع مهنيمي بلط و اهزجعا ناف ةنيبلاي كلاهلا ةثرو هاعدا نا كلذكو تلق

 اذه نم ذخأي لاملا هل اوكرتو نيملا نع اوعنتماف مهدلاو مهيلع هفلخ ىذلا تيبلا

 هنم هيرتشي نا دحال له هذخاو هيف ىعدي ام ىتم مهدلاو مهيلع هفلخ ىذلا لزنملا

 هفلخو كلهو . هانبو هرمع دق لجر دي ىف ناك هنا ملع دقو . ةفصلا هذه ىلع

 امناو . هعيب حصي مل و لاملا اذه لصالا ىف هل ناك اذا هنا ىعمف . ةثرولا هذه ىلع

 ريغي ال وهو هترضخ ىوعد كيرشلا هيلع هعدي مل و لاملا ىف كيرشلا دي ىف ناك

 . هدي ىف وه ىذلا هل رماعلا هيلع هعدي مل ام كلذ هل هنا لوقلا ضعب ىف ركني الو

 ىعدا اذا لزنملا اذهف ىعدملا كلذكو تلق . هنم ىرتشي نا ىدنع زاج هل ناك اذاو

 نم نيمي بلطف ةنيب هب هدنع نكي مل و لزنملا اذه ىف ىذلا دامسلا اذه ثلث هل نا

 يعدملا اذه ضبقف يعدي ام نيبو هنيب لحي مل و نيملا نع عنتماف لزنملا اذه هدي ىف

 هنم ىرتشي نا دحال زوج له . هعابو دامسلا نم هيف ام ثلثو :لزنملا اذه ثلث

 ىتلا ىوعدلا هذه ىلع هزوحيو هضبقي نا دعب دامسلا اذه ثلثو لزنملا اذه ثلث

 مكح الب ىعدملا هضبقو لزنملا اذه هدي ىف ىذلا هيلا ىعدملا فلحي مول حصت مل

 ىضم دقف لزنملا اماف . ةفصلا هذه ىلع هنم هيرتشي نا دحال زوجي له ك اح نم

 دامسلا نم لزنملا ىف اعمتجم ناك ام ليق دقف دامسلا اماو . هل هعاب نا لوقلا ىنعم هيف

 نم عمتجا اميف ديلا وذ وه ناكسلاو لزنملا بر نود هل نكاسلا لوق هيف لوقلاف

 بر لوق هيف لوقلاو . لزنملا مكح همكحف عومجم ريغ اقرفتم ناك امو دامسلا
 الا هنكسيو لزنملا هدي ىف نمل نوكي اذه ىلعف اعمتجم دامسلا اذه ناك اذاف . لزنملا
 . هميلست روج امب هملسي نا

 امهدحا دي ىف لام ىف اعزانت نيلجر نعو ، ىراوجلا ىبا باوج نمو : : ةلاسم

 ىذلا لاملاو . لاملا هدي ىف ىذلا فلحي فيك ناميالا ىلا الزنو . ةنيبلا ىعدملا زجعاو
 ديعب ناكم ىف نيملا تناك ىذلا لاملا ىلع نيملا نكت مل و دحي مل لجرلا هيلع فلح

 . دحت مل لاملا اذه نا جتحا نا ىعدملا ىلع نيعلا هذه تبنت له لاملا عضوم ريغ

 تفص و ام ىلعف . هنيعب لاملا ىلع ةيناث هفلحي نا هل له هنيعب لاملا اذه ىلع فلخ مل و

 ىلع ناك . هيلع هفلح ىذلا لاملا هدي ىف ىذلا فلحي مث مكاحلا دنع لاملا دحي مل اذاف

 ىلع الوا فلح ىذلا فلحف عجر فلح اذاف . لاملا اذه ىلع هفلح ام نيملا ىعدملا
 اولاق دقف ةبئاغلا لاومالا ىلع فلحي نا ك احلل زوج له تلق . ايناث هللاب انيمي لاملا
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 . بئاغلا لاملا كلذ ىلع فلع نا مكاحلل زاج هدودحب هومسو لاملا اودح اذإ

 نا نيلاملا دحا بحاص ىعدا نيلام نيب تاوم نع ديعس وبا لئسو : ةلأسم

 كلذ ىق ناميالا نوكت فيك كلذ ىق نيميلا ىلا الزانتو . هريغ تود هل تاوملا كلذ

 هيق اذل نا ملعي امو . هل لاملا اذه تا اعطق فلحلا فلحت ديعس وبا لاق ۔ امهنيب

 ريغي ىتود اقح هيف اذهل ملعا امو اذكه هتكردا لاملا اذه نا رخالا فلحي وأ ۔ اقح

 . اذه هكلمب هقحتسي ام

 : هلكأيو هيعدي لام هدي ىف لجر نعو ع ىراوحلا ىبا باوج نم : ةلأسم

 له ء ةلداعلا ةنيبلا كلذي تدهشو هيبأ نم هثرو هلام لاملا نا ةنيب رخا لجر ماقا

 ام نيمي هيبأ نم هثرو هنا ةنيبلا هل تدهش ىذلا ىلع هدي ىف وهو لاملا لكأ ىذلل
 ىلع ۔ ةنيبلا نم ىلع ركتي مل و ريغي ملق لاملل هاوعد الو لاملا لجرلا اذه لكأب ملعي
 ىلع نيملا نا تفصو ام ىلعف . ةنيبلا هل تدهش ىذلا ىلع وأ لاملا هدي ىق ىذلا

 هل تدهش ىذلا لاملا اذه نا هللاي انيمي فلحت لاملا قحتساو ةنيبلا هل تدهش ىذلا

 ةنيبلا هل تدهش ىذلا لاق تاو . اقح هيف اذه ملعي امو هيبأ نم هثرو هتا ةنيبلا هب
 تدهش دقل نيملا هيلع ناك . ةنيبلا هب هل تدهش ام الا اذهب هل ملعا ال لاملا اذهب

 تدهش اينا ملعي امو . هل سيل امي هل تدهش اهبنا ملعي امو 4 لاملا ادهج ةنيبلا هل

 همصخ فلحت همصخ ىلا نيمل دري وأ ، اقح لاملا اذه ىف اذهل نا ملعي امو } لطايب هل

 نم هجوب اقح هيق اذهل نا ملعي امو ۔ هل لاملا اذه نأ همصخ ىلا نيميلا در اذاف
 ۔ ءىش هل نكي ل فلخت تا ىتاو نيميلا نع لكت تاو هل لاملا ناك فلح نتاف ۔ هوجولا

 امهتيب اعزاتت نيلجر نع هللا كمحر تلأس ء ىراوخلا ىبا نم باوج : ةلأسم

 ۔ ىدي قو ىضرا هذه لوقي امهنم دحاو لك لوصألا نم اهريغ وأ ضرأ ةعطق
 ادغتاو ايف اثدح اميتم دحاو لك تثدحأ وأ اثدح ابيف امهنم دحاو ثدحأ دقو

 ىلع تالتتقي ًاتالفو اتالف تا هل لاقق ۔ كاحلا ىلا ساتلا نم ءاج نم ءاجو ۔ لاتقلاي
 ۔ اضعب امهضعب نم امهعنميو ، امهيلا بهذي نا مكاحلا ىلع بجخأ ء اذكو اذك عضوم

 ىق امهدج و تاف ايلا مكاحلا لسرا ةلداعلا ةنييلاي مكاحلا عم حص اذاق تقصو ام ىلعف

 ىتح مكاحلا كلذ مزلي سيلو غ امبتلاج نم مكاحلا ىري امي امهسبح و امهذخا امهلاتق
 اقح رخآلا ىلا امهدحأ بلطي الو اقرافت دق امهدجو ناف ، لدع ادهاش هعم دهشي

 دحاو فلك دحاو فلك ةعطقلا كلت امهتم دحاو لك ىعدأ نإف ء امف ضرعي مل
 ىلع اقلح ترزق غ امهنيب تاميألا تتاك ةنيبلا ازجعأ نراق ء ىعدي ام ىلع ةنيبلا امهنم

۔ ٢٨ .



 فلح ناو نافصن امهنيب كلذ ناك امهيديا ىف وهو . هنايعدي ىذلا عضوملا كلذ
 ىذلا رخآلا ضراعي نا مكاحلا هعنمو ءىش هل نكي مل نيملا نع رخالا لكنو امهدحا

 نافصن امهنيب ناك هل عضوملا كلذ نا ةنيب امهنم دحاو لك ماقا نا كلذك و . فلح

 سيلو ءانب وأ لسف نم رثأ اهيف هل امهدحا ناك ناو . باوصلاي ملعا هللاو ناميالا دعي

 . ىعدي ام ىلع ةنيبلا رخآلا ىلعو . ديلا اذ وه رثألا اهيف هل ىذلا ناك رثأ اهيف رخالل

 دي ىف الو اذه دي ىف حصي مل اذإ ءىشلا كلذكو . امهنيب ناميألا تناك زجعا ناف
 ىلعف . ءىشلا كلذ ىلع اعيمج احصا ناف امهنيب مكحلا نوكي فيكو تلق . اذه

 دي ىف وه سيلو لوصالا نم وهو . نيمصخلا دحأ دي ىف حصي مل اذاف تفصو ام

 ف عقي سيلف هل اهناو . اهيف دي وذ هنأ ةنيب امهنم دحاو لك رضح لا ناف . امهريغ

 هيف ناعزانتي ىذلا لاملا اذه نا انيمي امهنم دحاو لك فلحي نا الإ مكح عطق كلذ

 هبحاص ةجح مكاحلا عطق كلذ ىلع فلح امهيأف اقح هيف اذهل نا ملعي ام . هل وه

 مكحي مل و هلاحب لاملا مكاحلا كرت كلذ ىلع اعيمج افلح ناو . لاملا اذه ىف هاوعد ىلع

 مهفاف تانيبلاب نيبتت ماكحالاو موصخلا نيب ةجحلا عطق امنا ناميألا نأل امهدحال هب

 . كلذ

 هل نأ لجر ىلع ىعدا لجر ىف دمحأ نب نسحلا ىلع ىبا نع بسحأ : ةلأسم
 ةصح ىدنع هل هيلع ىعدملا لاقف . ةكردم ريغ عبر وأ ثلث وهو ةصح هترمث ىف

 ىعدملا لاقف مكحلا هنيبو ىنيبف الإو . ةلماك هيلا اهملسا مل ناف هيلا اهملسأ تكردأ اذا

 هنأ تفرع ىذلا . كلذ ىف مكحلا فيك ، فلح نأ امإو ىعدا امب ىل رقي نأ امإ

 رقأ امف ، كلذ نم هرذعي الو ىه مك نيبي ىتح مكاحلا هذخأ هتصح همصخ رقأ اذا

 . ملعا هللا و هنيمي عم هريغ هيلع نكي مل هب هل

 همصخ ىلع مصخل مكاحلا مكحن نأ زوج ال لاق نم لاق : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 نع عفدي نكلو . هنيميب مكاحلا هل مكعي الو ةنيبلاب الإ لاومالا نم لوصالا ىف

 لاق . ملعا هللاو نيمين هل مكح لب لاقف هللا همحر نسحلا وبأ امأو لاق . همصخ
 .. رثؤملا ىبأ نب دمحم هللادبع يبا ىلا هعفري ديعس ىأ نع لوألا لوقلا تظفح هريغ
 .. ملعا هللاو

٢٩



 «عساتلا بابلا»

 ساد وأ هبحاص ملع ريغ نم امهدحأ اهتج لخن ىفو ةعارز ىف نيكيرش نعو
 ام ىلعف عرزلا ىف وأ لخنلا ىف هناخ ام نيميلا همزلت له هبحاص ملع ريغ نم ع رزلا

 . كلذ ىف هكيرش ناك اذا كلذ الا همزلي الف . تفصو

 نم لغتسا نا ىلا هلطامو نمثلا عئابلا ىلا عفدي مل و الام ىرتشا نمو : ةلأسم
 ةلغلاف رثؤملا وبأ لاق . هيلع لاملا دري نأ دارأو هطعي ملف نمثلاب هبلاط مث ةلغ لاملا

 هتلطامم ىف مثأ وهو هقح هيطعي ىتح لغتسي هعدي ال نا عئابلا ىلع ناكو . ىرتشملل

 . . ملعا هللا و هيلع ردقي وهو هايا

 «رشاعلا بابلا»

 ضورعلا ىف مكحلاو ىوعدلا
 هارتشا هناو هل هنا ءانإلا امهدحا ىعداف . دحأ دي ىف ءانا اعزانت نيلجر ىف ليقو

 ىلعو هب ىلوأ ديلا اذ نا . هنهرو هل ناك هنأو اذه دي ىف ناك هنأ رخآلا هل رقأو

 . ةنيبلا رخالا

 هناو هل هنا ءانالا امهدحا ىعداف ءانا ناعزانتي نيلجر ف ديعس وبا لاق : ةلاسم

 رخآلا ىلعو هب ىلوأ ديلا اذ نا هنهرو هل ناك هناو هدي ىف ناك هناب رخآلا رقاو هارتشا
 . ةنيبلا

 مقمقو اروت ةين او هسنج الو هعرذ ملعي ال بوث لجر ىلع هل تبث نمو : ةلاسم

 كلذ نم طس ولا وهو هل تبث ام بهذي ال هناف . ةفورعم ةميقب ةينالاو تسط وأ

 هسنج و هتغسب بوثلا فصت ةنيب ءىشلا كلذ هيلع تباثلا دنع نوكي نا الا بوثلا

 . هل وهف هردقب ع ابملا كلذ وأ

 «رشع ىداحلا بابلا»

 قوقحلا لاوز ىف لجرلا ىوعد ىف

 كلذ هباش امو هيلع اهلجا لح امدعب هنع

 ناك لجر ىف لاق هنا رشبم نب ديعس ىلا بسني اباوج تيأر هللا دبع وبا لاق

 بلطي ملو اذكو اذك اهنم هيلع مجن لك لحي ةمولعم موجن ىلا اقح لجر ىلع هل
_ ٢٠



 هنا بولطملا لاقو . رخآلا , مجنلا ىف عيمجلا بلط ىتح ائيش رخالا ىلا قحلا بحاص

 . ائيش هنم ضبقي مل هنا قلا بحاص ' لاقو & ةيلاخلا موجنلا ىف هيلع لح ام هافوآ دق
 ةللادبع وبا لاق . بولطملا لوق اهيف لوقلاو موجنلا نم الخ امل ءىيش هل سيل ديعس لاقف
 حنلا كلت ىف هيلع لح ام هيلا عفد دق هنا ةنيبلا بولطملا ىل اع لب ال ى طلغ اذهو

 هالب ل اج رلا لخد اذا لوقي نم لوق ىلع هلعل تلق 3{© هب ذوخأم وهف الإو 53 ةيلاخلا

 نكي مل ناو . اهدقن اهافوأ هنا جوزلا لوق لوقلا ناك دعب نم اهدقن هيلا تبلط مش
 اذه معن لاق . هتضبق اهنا ةنيب اهيلع موقت ام الا هضبقت مل اهنا اهلوق لوقلاف اهب لخد

 . هلوقب كلذ ىف ذخان مل و ءاهقفلا هفلاخو . هدعسم لوق

 مهاردب لجر ىل اع ىعدا نمو . هلجاع مهاردب الجر بلطي لجر نعو : ةلأسم

 قحلا بحاص بلطو ةلجاع اهنا بلاطلا ىعداو لجأ ىلا اهنا بولطملا ىعداف ةلجاع

 ىف ىارلا فيك تلاس . قح ىلع مويلا كل ام هللاب فلحا انا بولطملا لامف . هنيمي

 ركنا اذإ كلذب ةنيبلا هيلعف هامسو لجأ ىلا هيلع هل هنا قحلاب بولطملا ىعدا اذاف . كلذ
 . هيعدي ىذلا لجالا ىلا بولطملا ىلع هل قحلا اذه ام هللاب هنيمي عم لجألا بلاطلا
 هجوي قح هيلع بلاطلل ام فلحي نأ هيلع ناف . بولطملا نيمي ىلا بلاطلا لزن ناو
 . بلاطلا ىأرب الإ لجألا ىلع فلحتسي الو هوجولا نم

 تلفك لاق هقح هيلا بلط املف قح لجرل لفك لجر نع تلأسو : ةلأسم

 هيأر وهو ليفكلا ىلع ةنيبلا لاقف لاح وه رخآلا لاقو . ةنس ىلا كل
 . ريخأتلاو ميدقتلا ىف نافلتخيف نيمجن ىلا لجرل نيد هيلع لجر نعو : ةل اسم

 نم لاقو . اذه ليق دقو لاق هريغ نمو . ةنيبلا هيلعو ىعدملا وه اندنع بولطملاف
 . نيلجالا برقال ىعدملا وه بلاطلا نا لاق

 نيمجن ىف هايإ هيطعي نمثب اعاتم لجر نم ىرتشا لجر نع مشاه لئسو : ةلأسم
 لاقو . ثلنلا رخالا ىفو نانلثلا لوالا مجنلا ىف عئابلا لاقف ظيقلا ىلا وأ فيصلا ىلا
 لاق هريغ لاقو . ةنيبلا عئابلا ىلع لاقف . نانلغلا رخالاو ثلنلا لوألا ىف ى رتشملا

 . ةنيبلا ىرتشملا ىلع ليق دقو

 نومضملا لاقو رهش ىلا مهرد ةئامب نالف نع تنمض لاق لجر نعو : ةلأسم
 نال معن لاق هريغ نمو نماضلا لوق لوتلا د دمحم وبا لاق . ةلاح ىه نكلو . ال هل

 . لجأ ىلا اهنا ملعي ىتح ةلاح ع ويبلاو لجأ ريغ ىلاو لجأ ىلا نوكي دق نامضل
 ن رمضل لاقو ، رهش ىلا مهرد ةئامب نالف نع تنمض لاق لجر نعو : ةل اسم

 معن لاق هريغ نمو . نماضلا لوق لوقلا دمحم وبا لاق & ةلاح ىه نكلو © ال هل

 لجأ ىلا اهنا ملعي ىتح ةلاح ع ويبلاو لجأ ريغ ىلاو لجأ ىلا نوكي دق نامضلا نا

_ ٢٣١



 «رشع ىفاثلا بابلا»

 كلذ ريغو مكاحلا ىلإ ةأرملا جورخ ىف
 ىأ ىلا تجرخ مالسلا اهيلع ةمطاف نا تبث امل زئاج ماكحألا ىف ةأرملا جورخو

 ٠ مكاحلا ىلا ةأرملا ج ورخ ىلع ليلدلا نمو . كدف نم اهثاريم سمتلت هنع هللا ىضر ركب
 نم تكنف ةع يبنلا ىلا تءاج اهنأ نايفس يبأ جوز ةبتع تنب دنه نع ىور ام

 ريغب اهجوز لزنم نم اهجورخ مالسلا هيلع ىبنلا اهيلع ركني ملف نايفس ىبأ اهجوز
 اهل هتباجإو اهمالك هعاتساو اهيلع كلذ زاكنا نع ةَقْيَع ىبنلا توكس ىفو . هنذا

 مع ىلا ىلإ ىنأ نب هللا دبع تنب ةبيح جورخ كلذكو . كلذ زاوج لع ليل
 امهنيب هرظنو هل هراضحاو هيلا كرت ىبنلا لاسرإو سيق نب تباث اهجوز نم وكشت
 . ملعا هللاو مكحلا نم هيلا جاتحت اميف اهجوز نذا ريغب ةأرملل جورخلا زاوج ىلع لدي

 تاردخملا نم ةأرما ىلع ىعدا نمع تلأسو 3 دمحا نب نسحلا ىلع ىبا : ةلأسم
 ىذلاف . كلذ هل له مكحلا سلجم ىلا اهراضحا بلطو ىوعد سانلا هوجو نم

 نكلو . مكاحلا ىلا راهنلاب جرخت نأ اهمزلي مل تاردخلا نم تناك اذا ةأرملا نأ تفرع

 . كلذ اهل ناك اهنع مكاحي نم لكوت نأ تدارأ نأو . مكاحلا ىلإ جرختو ليللا ىلإ رخؤت
 مكاحلا رمأ نيملا اهيلع تبجو اذاف نيميلا يف الإ ءىش لك يف اهماقم ليكولا موقيو
 اذاو نيميلا ببسل اهلزنم نم جرخت الو اهمصخ نم رضحمب تاقثلا نم اهفلحي نم
 فوشكم هجو ىلع الا نوكي ال مكحلا نأل اههجو جارخإ نم دبالف اهفلحت نأ دارأ
 . ملعا هللاو

 « رشع ثلانلا بابلا»

 ةقفنلاو ةوسكلاو جاوزألا نيب مكحلا

 اهجوز ةأرملا عنم ىفو

 . ىنأف ابابلج اهوسكي نا هيلا تبلطو اصيمق وأ رازإ اهجوز اهاسك ةأرما نعو
 . اهايإ هتبطخ مايأ ىف اهدقن نم اهيلإ ىدأ ناك امم بابلج وأ ةعنقم ىلع اهلكوو
 ام يعلخا اهل لاقف امهتركنأو بابلجلا كلذ وأ ةعنقملا كلت سبلت نا ىه تهركف
 اهدقن نم ابايث تضرتعا تناك اذاف تفصو ام ىلعف . ارازإو اصيمق الا ىل كدنع

 تبلط ناف . اهب زاج اذه ناك اذا هل بايثلا كلت سيلو هنود نم اه بايثلا كلتف

٢٣٢



 تفلح اهنيمي ىلا لزنو ةوسك اهدنع هل نا ىعدا ناو . كلذ اه ناك هنم اهتوسك

 سيلو ٠. ا هت وسك نم ىه سيلو اهدتن نم اهضرع ابايث اإ ةوسك هل اهدنع ام
 تز

 تقدص اذإ ثنح اهيلع -

 ىعدا مث ىضم امل اهتقحتساو ةوسكلاو ةقفنلا ةجوزلل ضرف اذا ليقو : ةلأسم
 هعنمت نكت مل اهنا ىه تفلح نا ناميألا امهنيبو ايعدم ناك اهسفن هعنمت تناك اهنأ
 نيملا نع تلكن ناو . كلذ ملستب هيلع مكحو ةرشعلا هل اهمزلي ام لاح ىف اهسفن
 ةقفنلا قحتست ت مل هرشاعت نكت مل و . اهسفن هعنمت تناك اهنا فلحف هيلا نيملا تدروأ

 ناميأ اف هب ذخأ ال!و ءىش هيلع ضرف دق نكي مل اذإ امأ و . ةرشاعملاب الإ ةضورفملا

 هترشاعمب ذخؤت امناو . هلاوز اهيلع يعديف ءىشب يضم اميف اه مكحن ال هنال كلذ يف
 . هيلا تبلط ذنم لبقتسي امب امهل ذخؤيو

 تنز اهنأ هتأرما ىلع ىعدأ لجر نع تلأس . ىراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اذه يف امبو هللاب فلحا هل اولاقو لجرلا اوذخأف . اهلهأ ىلإ كلذ غلبف عجرف لجرب

 ملو ةنيبلا هدنع نا لاقو فلحي نأ لجرلا ىبأف اهقادص نم ءىرب تنأو فحصلل
 اذه لكوي مل و اهلهأ دنع ةأرملا تيقبو رحبلا بكر لجرلا نا م : اهيلع كلذ حصي

 ةأرملا اوبرقي نا لجرلا لهأ ىبأف اهقح ةأرملا تبلطو هلام يف ا نم ادحأ لجرا
 ةبيغ تحص اذاف تفصو ام ىلعف . هلام يف ةقفن اهل بجت له لاملا نم ءىش لإ

 . اهجوز لام ىف اهتوسكو اهتقفن هتجوزلف رحبلا بكر دق هناو ن!ءع نم لجرلا اذه
 اهوسكيو اهجوز لام نم ةأرملا هذه ىلع قفني نأ هيلع ناك ليكو لجرلل ناك ناف

 هتبلطف هيلع ال بجو دق اهقح نوكي نأ الا هلام نم اهقح اهضبقي نأ هيلع سيلو
 بئاغلل ىنثتسيو اهقح اهيضقي نا ليكولا ىلع بجي كلذ دنعف اهقحب ايلوتم برهف هيلا
 . هتاكربو هللا همحرو كيلع مالسلاو . مكاحلا كلذ ىلو ليكو هل نكي مل ناو . هتجح

 ىعدا ش ىضم امل اهتقحتساو ةوسكلاو ةقفنلا ةجوزلل ضرف اذا ليقو : ةلأسم

 هعنمت نكت مل اهنأ ىه تفلح ناف ناميألا امهنيبو ايعدم ناك اهسقن هعنمت تناك اهنا

 نيملا نع تلكت ناو . كلذ ميلستب هيلع مكح ةرشعلا هل اهمزلت ام لاح ىف اهسفن

 ةقفنلا قحتست مل هرشاعت نكت مل و اهسقن هعنمت تناك اهنا فلحف هيلا نيملا تدرو

 ناميا الف هب ذخا الو ءىش هيلع ضرف دق نكي مل اذا امأو . ةرشاعملاب الا ةضورفملا .

 هترشاعمب ذخؤت امناو هلاوز اهيلع يعديف ءىشب ىضم اميف اهل مكحي ال هنال كلذ ىف

 . هيلا تبلط ذنم لبقتسي اميف اه ذخؤيو
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 له مكاحلا ىلإ اهرمأ تعفرو هتجوز نع باغ اذإ لجرلا نع تلأسو : ةلأسم
 ةجح عمسي نأ لبق هيلا تعفر ذنم ةوسكلاو ةقفنلا اهجوز ىلع امه بتكي نا مكاحلل

 موي كلذ اه بتك تبلطف تعفر اذا اهنا ليق دق هنا ىعم لاق . كلذ يف ج وزلا

 جتحي ىتح هلام ىف كلذب هيلع مكحن الو . بئاغلا ج وزلا ةجح ىنثتساو . تبلط

 ذنم ةقفنلاو ةوسكلاب اه مكاحلا هذخأ الإو اهتوسك كلذكو . هنم ءىشب وأ هتبيغ يف

 ج وزلا مدق ناف هل تلق هيلع كلذ ذنم امهنيب ةيجوزلا تحص اذا هيلا كلذ تبلط

 ةقفنلا و ةوسكلا نم ائيش هيلع بتك هزا هربخا الو هيلع جتحي ل و هم ودقب ك احلا ملعو

 ىلع ابتاك تنك كنأ ىنملعت مل جوزلا لاقف . كلذب هبلاط مث نامز كلذل الخ ىتح

 مأ ةوسكلاو ةقفنلا نم هيلع بتك ام هنع لوزيو جوزلل ةجح هذه نوكت له ائيش
 . مكاحلا ىلإ اهتقفنو اهتوسك ةأرملا تبلط اذا هنا ىعمف لاق لاح ىلع هنع كلذ لوزي ال

 ال و اهيلع قفني ال هنا ةنيبب كلذ ىلع يعدت الو ال لصالا ق بج وأ هنأ يدنعف

 ةحصلا هيلعو . ةيجوزلا مكحب هيلع هللا مكح يف كلذ اهل مزال لصالا ىف هنال اهوسكي

 ىضم ا.يف ةقفنلاو ةوسكلاب اه ذخؤي ال اولاق امناو . اهوسكيو اهيلع قفني ناك هنا

 اماو . مكحب بلطت نا لبق نم ءىشب اهل مكحي ال هنال بلطت نا لبق نم مكحلا يف

 كلذ نم ائيش وأ ةقفنو ةوسك اهلبق ىعدا ناف . كلذب اهل ذخؤي هناف تبلط اذا

 لوقلا ناك زجع ناف . ةنيبلاب كلذ ىلع ذخأ هلك وأ هيلع بجو ام ضعب هب ليزي ام

 الو . هيلع ةجحلا دعب الا هلام نم كلذ ذافنا يف هيلع مكحي الو . اهنيمي عم اهلوق

 حصي نا الإ ةقفنلاو ةوسكلا تبلط ذنم اهل ذخؤيو ادهاش وأ ابئاغ ناك كلذ عفني

 . اهبلطب مكحلا ىف اهل تبثو تبلط نا دعب نم اهيلع قفنيو اهوسكي ناك هنأ

 ايلوتم ج رخ هنأ ةنيب ىه ترضحأو . اهيلع قفني ناك هنا ةنيب رضحأ ناف هل تلق
 وه هنال ةقفنلا ةنيبب ذخؤي هنا ىدنعف لاق . ذخؤي نيتنيبلا ىاب ائيش امه كرتي مل و

 اهرمأ تعفر نا تيأرا هل تلق . تانيبلا تأفاكت اذا ىعدملا ةنيب ةنيبلاو . ىعدملا
 نأ مكاحلل له ةقفنلاو ةوسكلا اهجوز ىلع اهل بتكي نا هيلا بلطت مل و مكاحلا ىلا

 بلطت نا الا هيلع بتكي نا هل نأ كلذ ملعا ملف لاق . هيأرب جوزلا ىلع اهل بتكي
 مدق املف هيلا بلطت نا ريغ نم هيأرب مكاحلا اهل بتك نا تيأرا تلق . هيلا كلذ

 باتكلا ىف لعف ام مكاحلل تمتأو . بتك امب اهل جوزلا ذخأي نا مكاحلا دارأ جوزلا
 تبلط اذاف لاق . مكاحلا لعف ةأرملا ماتب جوزلا ىلع كلذ تبثي له هيأرب جوزلا ىلع
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 زئاجلا وه اذهف اذه ىلع اهل بتكو جوزلا ىنعأ اهل هيلع بجي امو فاصنإلا هيلا

 ناف . ال مزلي ام بلطت امناو ماكحالا ججح ملعت نأ اهيلع سيل ةأرملا نأل . ىعم
 بتكف اهل همزلي ام الو . فاصنإلا هيلا بلطت مل و هجورخ رمأ هيلا تعفر امنا تناك

 هبتك كلذ بلطت نا لبق ىضم اميف اهل همزلي ام كلذ ىف تبثي ال اذهف اذه ىلع اهل

 ةقفن اهل فلخي مل و هتجوز نع باغ اذاف هل تلق . هملعي مل وأ هملع هبتكي مل وأ

 ىف كلذ مزلي له © ىضم امل تبلط مدق املف . كلذ ىف هيلع جتحت مل و ةوسك الو
 كلذب هيلع مكح ال هنا ليق دقف مكحلا ىف اما لاق . هللا نيبو هنيب اميفو مكحلا
 نما الو هب هللا هدبعت اميف مراغ هنا ىعمو . ملاظ ماف كلذ ىف وه امأو . مكاحلا
 اميف عطقلاب نماض هنا لاق دق اضعب لعلو . رذع ريغ نم هكرتل دمعت اذا كلذ هيلع

 نا بسحاو . هنع وفع وأ ىضرو ءاداب الإ هنم هل ج رخ ال و هب دبعتم هنال همزلي

 لوق ىلعف هل تلق . ىضم ام كرتو لبقتسي ام حالصاو ةبوتلا هئزبت ال لاق اضعب
 تردق اذا هلام نم ذخأت نا اهل له اهيطعي ملو . امهنيب اميف هتبلاط نا كلذ همزلي نم

 اهعسي امب ذخأت نا اهل زاج اهعسي اميف هيلع تتبثأ اذا هنا ىعمف لاق . هملع ريغب هيلع
 دمعت ريغب هتجوز ىلع لجرلا قفني مل اذاف هل تلق . قح ةجح كلذ نم اهعنمت مل ام
 الو قرف امهنيب مأ دمعتلا لثم اذه نوكيأ كلذ ىف رصق هنا الا كلذ كرت ىف هنم
 قحال رصقملا ماكحاو . هيف هل رذع ال مزاللا نع رصقملاف لاق . لاح ىلع كلذ همزلي

 هل تلق . ارداق ناك اذا هيف هل رذع ال ىدنع هنم اذهو ءايشا ىف دمعتلا ماكحاي

 ةقفن نم همزل ام كرت نم ىضم ام ءادأ همزلي له ًألام دافتسا ت ازجاع ناك ناف

 هيلع اموكحم ناك نا هنا ىعمف لاق . لاملا هباستكا نيح ىف هرذعو همدع لاح ىف

 دنع هل مزال كلذف كلذ ىلع اقفناو هترخأ نا كلذكو . مكحلا ىف هيلع وهف كلذب

 . موزللا ىف رذعا اذه ىف مودعملا نوكي نا ىنبجعيف كلذك نكي مل نا اماو . هروسيم

 ناك لصألا ىف اهقالطب وأ كلذب اذوخأم ناك هنال هنع لئاز ريغ لصالا ناك ناف
 نوكي نا تببحا رذعلا لاوز عضومل نكلو كلذ نع هل رذع الف ارسوم وأ امدعم
 لجرلا ج وزت اذاف تلق . تباثلا حلصلا وأ نامضلا وأ مكحلا توبنب الا هيلع ءىش ال

 اهيلع قفنيو زخلاو ريرحلا اهوسكي نا تنلطف رقتفا مث ةينغ ىهو اينغ ناكو ةأرملا
 لعفي ىتح اهقالط ىلع ربجيأ كلذ ىلع ردقي ملف هئانغ لاح ىف هدنع تناك ام لثم

 . هقفنلاو ةوسكلا نم هتقاط الإ وه فلكي الو هعم ماقملا ىلع ىه ربجت مأ اهل كلذ

 اهلثم ةوسك اهل نا ليقو . اريقف وأ ناك اينغ اهلثم ةوسك اهل نا ىعم ىذلا لاق
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 . ةطسو ةقفنو ةطسو ةوسك نم ردق امف الاو اهلثم ةوسك ىلع ردق نا هتردق ىف

 لوحتلاب اهب رضي الو اهمكح لوحتي ال نا ةينغ ىهو اهجوزت ناك اذا هنأ ىنبجعيو

 اهقلط ءاش ناو . اهب ررض ريغب اهكسما ءاش نا هيلع اهمكح اش تبثيو اهلاح نع

 كلذ ىلا رطضت نا بحا الف هقفنلاو ةوسكلا اماو . اهقح نم هروسيم اه ناكو

 . ةرضملا اهيلع لخدتو اشاح نم صقنيف هعم

 عنمت نا اهل له جنوزتلاب تملعو هتأرما ىلع ج وزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 لوق ىف ىل نيبي ال لاق . كلذ ىف ةدملا تلاط ولو اهلجا اهيفوي ىتح اهسفن اهجوز

 اهجوز عنمت نا اهل زوجي له اهب زجي مل ناك ناف تلق . اهب زاج دق ناك اذا انباحصأ

 . انباخصا لوق ىنعم ىلع كلذ ليق دق هنا ىعم لاق . اهلجاع اهيفوي ىتح اهسفن

 زاوجلا لبق ق اهلجا اهيفوي ىتح اهسفن هعنمت نا امل له اهلجاع اهاف وأ ناك ناف هل تلق

 . ىمسم لجأ هل ناك اذا هلجأ للا الا الجآ ناك اذا انباحصا لوق ىف كلذ ذ ملعا ال لاق

 ىهو زاوجلا دعب هب هتبلاط اذا لجالا ملستب هيلع مكحي له اهب زاج ناف هل تلق
 . هلجا ىلا الا كلذ ىل نيبي الف ىمسم لجا هل ناك اذا هنا ىعم لاق . هدنع

 تعداو ريرحلا ةوسكلا ةأرملا تبلط ناو تلقو نسحلا ىلا باوج نمو : ةلأسم
 تفصو ام ىلع اذهف . ناتكلاو نطقلا ةوسك اهرضحي نأ ج وزلا بلطو اهسابل هنا

 ريرحلا اهل ناك ريرحلا اهسابل نمم ىهو اهجوزت ناك ناف . اهلثم ةوسك هيلع اهل
 اعج اذا اهسابل نم مكاحلا عم حص ام اهل ناك ناتكلاو نطقلا اهسابل نمم تناك ناو

 . كلذ ةفرعم جوزلا ركنا اذا ةنيبلا اهيلع ناك ةيعدم ىه تناك ناف . مكحلا ىلا

 . باوصلاب ملعا هللاو اهسابل نم هعم حص ام اهب مكح مكاحلا عم كلذ تحصا اذاف

 ملعن ملف هريغو رطفلل ةبرصلاو ةيحضلا اهل اهجوز مزلي له ةأرملا نعو : ةلأسم
 © ملعا هللاو هيلع بجاوب كلذ سيلو . مكحلا ىلا عجر اذا جوزلا مزلي كلذ نا

 ةضيرفب وأ ةوسكلاب اهجوز ىلع عفرت ةأرملا نعو ، ىراوحلا ىبا نع هخسن ىف ةدايز
 نأ بلطتو برهي نا فاخت اهنا ةأرملا لوقتو ةوسكلا ىف لجؤيفا اذه هابشأو اهدلو

 تفاخ اذا اهجوز ىلع ليفكلا ةأرملا تبلط اذاف تفصو ام ىلعف . ليفك هيلع اهل ذخؤي
 تيأر دقو . هسفنب اليفك اهرضحي نا هيلع كلذ اهل ناك ةوسكلا ىف لجأ دقو برهلا

 سبحلا امناو . سبح هيلع نكي ليفكلا ىلع ردقي مل نا لوقاو & كلذب مكحي «ناهبن»

 . كلذب ليفك هيلع ذخؤي الف هيبأ ىلع همأل دلولا ةضيرف امأو . ليفكلا ىلع ردقي نم ىلع
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 ارشع عبارلا بابلا»

 بويعلا يف جاوزألا نيب مكحلا

 تحلصاو اهب جوزلا زاج نراف ، ناعزانتي ذم ةنس نالجؤيف نينعلاو ءاقترلا امأو
 © نينعلا نيبو اهنيب قرقو قادص جوزلا ىلع اهل كي مل الإو ، قترلا نم اهسفن يه
 لجرلا لوق لوقلا : رثؤملا وبأ لاق 0 هيلإ رظن وأ جرفلا سم ناك نإ اهقادص اهلو

 لخدو اهحاكن قاطأو اهحكن دقل هللاب فلحتسا عامجلا قاطأو اهب زاج هنأ لاق اذإ

 هل لاقي مث اهعماج ام تفلحتسا اهيلا نيملا در ناو . ءاسنلاب لاجرلا لوخدك اهب
 اهلوق لوقلاو اهقادص اهئاطعأو . اهقالط ىلع ربج ردقي مل و لجأت اذاف ةنس لجؤي
 هرارقاب أرتس اهيلع ىخرا وأ اباب اهيلع قلغا هنأ حص اذا اهجرف سم دقل اهنيمي عم
 . نيلدع ةداهش وأ

 ءاقترب تسيل اهنا ةأرملا تركنا اذإ لاق نم لاقو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ءاسنلا نم هب قثي نمم كلذ ةحص هيلعف الاو . ءاقتر اهنأ ملعت ال اهنا نيمبلا اهيلعف
 قترلاب اهافرع وأ كلذ افرعو لبق نم اهاجوزت دق اناك نيلدع نيلجر نيدهاش وأ
 ةداهش زوجت الف كلذ ريغ اماو . نيلجرلا ةداهش تزاج اذه ىلع ناك نإ ةيبص ىهو

 .. عرشلا نايب باتك ىلا عجر .. اذه يف لاجرلا

 !رشع سماخلا بابلا

 هدعب هتعدا وأ هتجوز دعب لاملا ىعدا اذا جوزلا يف

 مهدج توم دعب هوعدا اذإ دلولاو دلاولاو

 ىذلا لزنملا ىف ام امهدحأ ىعداف نيجوزلا دحأ تام اذاو . دمحم يبأ عماج نمو
 وأ ناويح نم امهنم ىحلا لوق كلذ ىف لوقلا ناف هيف امهعاتجا مايأ هنانكسي اناك
 امهنم ىحلا قدصي ال ضعب لاقو . انباحصا لوق رثكا ىف كلذ ريغو ثانأ وأ قيقد

 قدصت ةأرملا نا ىلا بهذي هناك نيجوزلا نم ةداعلا قيرط نم هلثم كلمي اميف الإ
 فيسلا يف لجرلا قدصيو . هيوحت امو ةلطنلا وحن تويبلا ىف ءاسنلا ةلا نم وه اميف

 هناش نم سيل اميف امهنم دحاو لك قدصي الو لجرلل حلصي امو سرتلاو ةفحجلاو
 اهمأو اهيبأ نم ثرت دق ةأرملا نأ امهنم ىجلا قيدصتب لاق نم جتحاو . هسفنل هذاختا

 لثمو . اهريغل ةناما اهدي يف نوكي دقو نيبراحملا ةنوعل ىرتشتو لاجرلل نوكي امم
 ىعادتي ام ليبس هنايعدي ام ليبسب نايعدم امهنا ىدىع بجوي رظنلاو . زوحت اذه
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 . هتضبق يفو امهنم هدي يف ناك نمم ضعب ىلع مهضعب ىعديو كالمألا ىف سانلا

 كراشم وأ كلم ىوعد هيف هيلع ىعدا نمو هيف درق لوقلا ناك هزوح ىف لخدو
 ضعب ءامد موق لحتسال مهيواعدب سانلا ىطعا ول ع ىبنلا لوقل ةنيبلا هيلع ناك

 ىحلا ىوعد ىلع لدي اذهف . نيمبلا ركنملا ىلعو ىعدا نم ىلع ةنيبلا نكلو . مهلاومأو
 . موصخلا نم امهريغ ىوعدك كلاهلا ةثرو عم امهنم

 ةرحلل ام لثم ةجحلاو ىوعدلا نم امهل له ةيمذلاو ةمألا نع هتلأسو : ةلأسم
 تلق . معن لاق . ةينالا نم هتيب ىف هنايعدي امم ىفوت اذا ج وزلا لام ىف ىوعدلا نم

 . كلذ هل معن لاق ةرح وأ تناك ةمأ هتجوز تيب ىف ام ىعدي دبعلا كلذكو

 له ، ترتس ام اهنيمي ةثرولا بلطيف هتجوز دنع تومي لجرلا نعو : ةلأسم
 ىتح سبحت معنف لاق . اهيف لوقلا فيك فلحت ملف تسبح ناو { كلذ ىلع سبحت

 . لجرلا كلذكو سبحلا ىف تومت وأ فلحت ىتح ادبأ سبحلا ىف لازت الو فلحت
 نا مث تام ىتح هلكأيو هزوحي لام هدي ىف ناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . جوزلا ةثرو نود لاملا اه نوكي له اهل لاملا نا هتوم دعب ةنيب ترضحا هتجوز

 اهب تبثي لهف هل تلق . اهل هنا ةنيبلا ةحصب ةجوزلل نوكي لاملا اذه نا معن لاق

 لكأي ناك هنا حص اذا هتايح ىف ناك ام ىلع ج وزلا ةثرول ةلك آلا نوكتو لاملا ىف ىه

 نوكيو كلذ مهل سيل نا ىعم لاق . ركنت الو ريغت ال ىهو ةجوزلا نم ملعب لاملا اذه
 حصأو هل هنا لاملا اذه لكآلا اذه وخا لاملا اذه ىعدا ناف تلق . هكلاهلل لاملا
 الو ريغي ال وهو هزوحيو هملعب هلكأي ناك لكآلا اذه نأ حصو . ةنيبلا كلذ ىلع
 هيلع لوكأملا نم ملعب عنملاو زوحلاو ةلكالا تحص اذا ليق دق هنا ىعم لاق . ركني
 لاق . ةجوزلاو خالا نيب قرفلا امف هل تلق 2 زئاجلا لكألا هتوم دعب هل ةجح ال هنا

 كلذكو . ءىشب اهيلع هزوح سيلو ةيطعلا ىف زارحا نيجوزلا نيب سيل اولاق مهنا ىعم
 ةدحاو هيف ديلا ىذلا لاملا ىنعمب امهل ام ىنعم جرخي هنال ءىشب سيل هيلع اهزوح

 هدي ىف ناك اذا دلاولا كلذكو هل تلق . زوخحلاو ديلا ىف ةجحلا امناو اعيمج امهنم
 لاملا نا هتوم دعب ةنيبلا هدلو هرضحاو تام ىتح هدلو نم ملعب هلكأيو هزوحي لام
 دق دلاولا نال ةنيبلا ةحصب دلولل نوكي نا ىعم اذكه لاق . هدلاو ةثرو نود هل

 زئاحلاو دلولا وه لكآلا ناك ناف هل تلق . دلولل وهو هيلع هلكأيو هدلو لام زوحي
 ةنيب ۔الاولا رضحاف ركني الو كلذ ريغي ال دلاولاو تام ىتح هدلاو نم ملعب لاملل

 نوكي نا بجوي سايقلا نا ىعم لاق . دلولا ةثرو نود هل نوكي له هل اذه نا
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 امههابتشا ىدنع بجويف رظنلا امأو . هدلاو نم زارحالا هيلع نال دلولا ةثرول لاملا
 لصالا ف ءاوس هلك لاملا نال هلام وهو . هلامب هدلاو لكأ هيلع زوججن دق دل ولا نال

 نيلاملا هابتشال هل وه هدلو هلام لكأي دقف . كيبال كلامو تنا ةقيَع ىبنلا لوقل
 . اهدلو نم ةيطعلا ىفو اهدلو لام ىف دلاولا لثم نوكت له دلاولا كلذكو هل تلق

 ق هبشيو ةدلاولا نود دلاولل وه امنا كلذ نا انباحصا لوق ةماع ىف امأ ىعم لاق

 ام هبشيف اهدلو لام ىف ةدلاولل زوجي اميف امهنيب كلذ ىف ةاواسملا ىنعم مش وق ضعب

 لوق ضعب ىف نا ىعمو . فورعملاب هنم قافنالاو هلام نم عافتنالا نم دلاولل زوجب

 اعيمج ناوباو نادلاو امهنال اذه ىف امهنيب اوواسيو دلاولل ام ةدلاولل نولعجي مهخا انم بت

 . نادلاوو ناوبأ دارفنالا ىلع وه اك بأو ةدلاو دارفنآلا ىلع ىهنف

 نم ةيطعلاو رارقالا حصي ىتح ةجحب سيل هدلاو لام دلولا زوح و : ةلأسم

 ةجوزلا روحو هتج وز لام ج وزلا زوحو . هدلو لام دلاولا روح كلذكو . بالا

 حصي نا الا ةجحب سيل مهزوح ءالؤه لك هتدلاو لام دلولا زوحو . اهج وز لام

 رارقالا حصي وأ . ملعأ هلاو نوركني الو نوريغي ال مهو ه ةرضحلاب ,ءاعدالاو زوحلا

 موقل ةراثا ىف مول تناك اذا ةلكأملا نا | نيملسملا م نع . ظفح هنا لاقو : : ةلأسم
 . ةراثالا لهأ نم هلكاملا باحصا نكي مل اذا هتلكانب هدي ىف تناك نمل اهنا نيرخا

 ال بكرو اهتيب باب ىلع هبكرف اباب هتجوز تيب ىلا ىتأ لجر نعو : ةلأسم
 كلذ ريغو نهدلل زازكلاو ةلحصلا اهنيب ف ىرتشي و . هدنع نم انعو اعاذجأ هتيب ف

 كلذ اهيلا بلطي مل و اهدنع نم جرخو نارب هتجوز نيبو هنيب عقو مث تيبلا ةلا نم

 ةارملا ةثرو بلطف تتام نا لإ ة ريثك نونس كلذل الخو اهريغ ةارما ج وزت ىتح

 اهلاسي مل و تتام اذا ةأرملا ىلع هل كلذ نوكي له . ةلالا كلتو ةلحصلاو بابلا كلذب

 ةيراع هنا طرش ريغل هيلع هبكر اذإ تيبلل همكحو تيبلا يف ةرامعف بابلا امأف . هنع

 رئاس اماو ٠. ثراولل ةجح الف اهتيب يف هماقا لق هنالو اهتيب ف ةرامعلا ةلزنمب هنال

 هنا حصو اهيلا اهنم ميلست الو كلذب ةبه هيف حصي ل اممف هتركذ ىذلا كلذ

 . هدعب نم هتثر ولو . هل وهف هارتشاو
 نبا دمحم نب هللادبع دمحم ابأ تلأس { دلاخ نب دمحا نب دمحم لاق : ةلأسم

 كله نا ىلا هيبأل الام لغتسيو اضرأ عرزي هدلو ناك لجر نع . هللا هاقبا ةكرب
 كلذ ركناف . مهبحاصل ضرألا نأ اوعدأ هيبا توم دعب دلولا ةثرو نأ مث هوبأو دلولا
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 تبني الو ةجح هدلاو لام هلالغتسا الو دلولا ةعارز سيل لاقف بألا ةثرو
 ايح ىف لاملا اذه ىعدي ناك دلولا نوكي نا الإ لصألا ىف ةدعب نم هتثرول
 هدعب نم هتثرولو هل تبثي اذهف ركني الو ريغي الو رضاح دلاولاو . هل هنأ

 تبثي الف . لصأال هنم ىوعد الب هيبأ ةايح يف هيبأ لامل هلالغتساو هتعارز

 ىحف لصألا اماو . هتثرولو دلولل ةعارزلا نأ الا هتثرولو دلاولل لاملاو هدعب نم هتثرول

 . تفصو اك نوكي

 !رشع سداسلا بابلا»

 كلذ ىف ىوعدلاو مكحلاو قادصلا يف نيما

 راثألا ضعب ىف دجوي هنا © هيقفلا ديعس يبأ خيشلا طخن ةعقر يف ابوتكم تدجو

 هنأ . كلذ ىلع اهنيمي ةثرولا بلطيف ةثرو هلو قادص اهجوز ىلع اهل حصي ةأرملا ىف
 . تقولا اذه ىلا قادصلا اذه هيلع اهل نا هللاب انيمي تفلح كلذ هيلع ىعدت تناك نا

 دوهشلا ءالؤه نا ملعت ام هللاب انيمي تفلح ةنيبلا اهل تماق ناو . هنع لاز هنا ملعت امو

 هاجلا ام هنأ هللاب انيمي تفلح كلذب اهل هرارقا ةهج نم ناك ناو . لطابب اهل اودهش

 . هللا ءاش نا هيف رظنيف ىنعملا ىلع هتديق اذه وحن ىلع لطابب اهل رقأ هنا ملعت امو

 . ك احلا ىلا هيلع تعفرف اه همزلي ىذلا هتأرما قح نع ىلوت لجر نعو : ةلأسم

 . كلذ ةأرملا تركناف اهقحب لوتي نا لحتساف اهتعماج هعنمت ةأرملا نا ىعداو كلذب رقأف
 دق ناك اذاف اهقادص اهقحب ىنعت تنك ناف تفصو ام ىلعف . نيمي امهنيب له تلق

 ريغ نم اهسفن هتعنم اذا ةمثا ىهو . اهسفن اهعنم هليزي الو هيلع اهقادصف اهب زاج
 . اه همزلت ةجح الب رذع

 تماقاو ج وزلا توم دعب نم هتبلط مم اهقادص اهجوز ةأرملا تطعأ اذاو : ةلأسم
 ام هللاب انيمي فلحت نا دعب اهقادص اهف نا . اهيلا هبلط ام دعب الا هتطعأ ام اهنا ةنيب

 . اهيلا عىسي نا هنم ةيقت الإ اهقادص هتطعأ
 ةأرملا تبلطف . بألا تام مث هتجوز قادصب هدلو نع لجر لبق ناو : ةلأسم

 ام هللاب نيملا هيلعف . ءىش كل سيل لاقف . هدلاو هب ليق ىذلا اهجوز نم اهقادص
 . الام فلخت مل ناو . الام هدلاو فلخ اذا كلذو قادصلا اذه هدلاو ىلع نا ملعي

 . ءىش اهف جوزلا ىلع سيلف
 ةثرولل نيمي الف تامو هتحص يف اهقادص هتجوز ىضق ىذلا يف ليقو : ةلأسم

 اهنأ نيملا اهيلع مهلف ضرملا يف كلذ ناك اذا اماو . مهيلع تباث ءىش كلذو . اهيلع
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 سيل اهل هئاضق يف لقي مل ناو اهقح نم رثكا هنأ ملعت الو اهيلا هأجلا هنأ ملعت ام
 اذاو لودعلا ىأرب اهقح اهاضقو هصقنو كلذ مامتإ يف رايخلا مهلف ءافوب اهل وه هل

 اهملع ىلع تفلح اذاو كلذ ىف ةحصلا اهيلع ناك نيعلا اهنع عفر اهجوز نا تعدا
 . اه زئاج كلذو . ءىش كلذ ىف اهيلع سيلف

 اهيلا هنم بلطم ريغ نم اهتحص يف اهقح هتجوز هل تكرت لجر نعو : ةلأسم .
 اورضحاو امه قح هيلع سيل هنا ىعداف اهقحب ةثرولا هبلاطف تتامو تضرم اهنا مش

 اودهشي نأ دوهشلل له تلق .. هيلع اهجوزت ىذلا قحلاب مهل تدهشو ةنيبلا مهل
 اودهشي نأ مهل الو مهيلع سيلو . نوملعي امب كلذ نم نودهشي مهنأ ىعمف . كلذب

 توبث نم نوملعي ام مهتداهش نع هراكناو ج وزلا ىوعد مهعنمت الو ىدنع ملع ريغب
 نوملعي ال مهنأ مهتداهش نع اوصحف نا مهنا ىعمو . كلذب هرارقاب جيوزتلا هدقعب قحلا
 اودهش اذا مهنا ىعم و . ملعلا ىلع مهيلع كلذ ناك هنم ائيش الو قحلا اذه تفوتسا اهنا

 مهل ةداهشلاو قحلا كلذب هرارقاب وأ ىمسملا قحلا ىلع جيوزتلاب هلوبقو قحلاب هيلع
 هتقو ىللا هيلع تباث هنا دوهشلا دهشت و مكحلا ىف هيلع كلذ تبث . هسفن ىلع

 له ءافولا وه ىعداو ءافولاب ةنيب هل حضت و قحلاب ةنيبلا تحص نا تلقو . اذه

 له . قحلا ةلمج ةنيبلا هيلع تحص دقو هتفوتسا دق اهنا تفلح ناو . نيمي هيلع

 فيكو . مكاحلاو دوهشلا نع باغ اميف اهؤافو نكما اذا هنيمي عم هلوق لوقلا نوكي
 هيلع تبثي هنا ةنيبلاب قحلا هيلع حص اذا هنا ىعمف . كدنع ةلاسملا هذه ىف ىأرلا

 ناك اذا لجاعلا ىف الإ . نيملا هيلا ةثرولا درت نا الا ءافولا ىف ىعدم وهو مكحلا ىف

 هنال هاعدا اذا . لجاعلا عفد ىف هلوق لوقلا نا لاق اضعب نأ ىعمف . اهب زاج دق

 لجأآلاو لجاعلا ىف ىعدم هنا لوقلا رثكا نأ ىعمو . اهيلع هئادأب الا اهيلع هل ليبس ال
 . اهب لخدي مل وأ اهب لخد اهتوم دعبو اهتايح ىف

 . قاقشلا امهنيب عقو ىذلا اهجوزو ةأرملا رمأ نم تركذ ام تمهفو : ةلأسم
 بهذلا نا تركذو . رمت نم نارخدمو اهل هدنع ابهذ اهجوز ىلع تعدا ةأرملا ناو
 ىلعو . قناد فصنو نيلاقثم الا اهل هيلع سيل هنا ج وزلا لاقو . فصنو ليقاثم ةسمخ

 ركذو . كلذ هدعت اهنا كلذ ىه تركناو ، كلذ ىلع ردق ام ىتم اهيلع هدري نأ

 ءيش نع هلأست ال لاملا ىف نيضوافتم اناك امهناو . الام هتجوزلو الام هل نا ج وزلا
 ناك امع ادرفنم ارخدم اهل ملعي مل و . طلتخم وهو زنكو اطلتخم رمتلا ناكو اهلام نم
 هيف نا لوقت ارخدم نم اه ىذلا ةجوزلا تبلط مث قاقشلا امهنيب عقو نا ىلا اهل
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 هدنع نم اهجرخا ناك امنا كلذو قاقشلا امهنيب عقو 1 هأرملاو . هرمت نم اريسي ائيش

 . اهقح نم هيربت نا رقأ تركذو اهقرافي نا هيلا تبلطو ةأرما (لصالا ىف طقس)

 نيح الإ بلطت مل و ىضرلا نيح هب رقأ ىذلل (طقس) دعأ هتجوز نا جوزلا ركذو

 اهل رقأ ام الا بهذلا اذه نم ةأرملل سيلف ةفصلا هذه ىلعف . قاقشلا امهنيب عقو

 دري وأ هب اهل رقا ام الا اهل هعم ام هللاب انيمي جوزلا فلحي ناميالا امهنيبو ج وزلا هب

 اماو . قحلاب هيلع مكح امهاوعد ىلع فلح اذاف . ىعدت ام ىلع فلحيو اهيلا نيملا

 بارجلا ناك اذا امهنيبف ىقب امو اعيمج امهنيبف رمتلا نم بهذ امف رمتلا رمأ نم تركذ ام

 . هنيمي عم هب ال رقا ام الا بارجلا اذه نم اهل سيلف طلتخم رمتلا نا رقاو جوزلا دي ىف

 . نافصن امهنيب بارحجلاف رمتلا نم ىقب بارجلا اذهو 3 اطلتخم ناك رمتلا نا لاق ناو

 بهذلا اذه هتطعا ةأرملا نا جوزلا لاق اذإ امأو . ةنيبلا هيلعف رثكالا ىعدا امهيأف
 ناك نا نيمي ةأرملا ىلعو . ةنيبلاب الا كلذ هنم لبقي مل و هنم لبقي مل اهنم ىضر نع

 هايا هتطعا امو بهذلا اذه اهيلا بلط دقل هللاب انيمي فلحت بهذلا اذه اهيلا بلط
 تلكن ناو . تءاش ىتم اهبهذ ىف ةعجرلا اهل ناك كلذ ىلع تفلح اذاف . بلطمب الإ

 ةارمللف بلطلاب ج وزلا رقا ناو . بهذلا نم ءىرب كلذ ىلع فلح اذاف . اهيلا هنم

 ءادا نع امدعم ج وزلا ناك ناو . بلطلا لبق نم اهجوز هتطعا ءيش لك ىف ةعجرلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو هتردق نم ىري اك ةدم هددميف بهذلا

 ةبيط هتأرباو اهيلا بلط اذا هنا لوقي نم لوق ىلع ىل نيبي ىذلاو : فيضملا لاق

 لب اهيلا بلط دقل نيملا نوكت نا ىنبجعي الف أربي هنا ةيقت ريغ نم كلذب سفنلا

 ركفتو مكحلا ىف لوقلا اذه عقوم رظناف . كلذب سفنلا ةبيط هايا هتطعا ام نيملا نوكت

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . ملعا هللاو روهشم ل وق هناف هيف

 نم اهثاريم لبق نم امهرد رشع ةعبس اهجوز ىلع تعدا ةأرما نعو : ةلأسم

 اهجوز نا اهمصخ رقاو . اهريغ ثراو هل سيلو تام اهجوز ناو . نالف اهجوز
 هنا ملعي ام هللاب انيمي اه فلحت له تلق . اهمصخ نيمي تبلطو هتوم رهش نالف

 نم اهل هيلعو تام نالف اهجوز نا ىعدت ام لبق نم قح ةارملا هذه ةنالفل هيلع

 نا ىنبجعيف . اذه لثم ىف نيملا فيك وا امهرد رشع ةعبس نالف اهجوز نم اهثاريم
 اهل هيلع هنا ىعدت امم امهرد اذك وأ اذك اهل هلبق وأ اهل هيلع نا ملعي ام اف فلح
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 نا كلذكو تلق :. اهريغ هل ثراو ال هنا ىعدت ىذلا اهجوز نم اهثاريم لبق :نم
 ثراو هل سيل نا ىه تعداو . مهارد ةعبس ةأرملا هذه ج وزل هيلع نا لجرلا اذه رقا

 ىف سيلوأ كلذ اهمزلي له تلق . اهريغ اثراو هل هنا ملعت ام اهنيمي بلطو اهريغ

 نم اهل هنا هيعدت ىذلا قحلا ىلع اهنيمي هيلا ىعدملا بلط اذا اهفلحي امنإو . نيمي اذه

 هل نا ىعمف اهريغ اثراو اذه اهجوز نالفل ملعت ال اهناو . نالف نم اهثاريم لبق
 اهجوزل هيلع ىذلا قحلاب رقا اذا اهريغ اثراو اذه اهجوز نالفل ملعت ال اهنا انيمي اهيلع

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخأت الو . ىلوق نم كل تفصو ام ربدت اذه

 امحر ناو . هتجوز كرتو كله لجر نعو : ناورم ىبأ ىلإ ىلع ىبا باوج نمو
 مه مهنأب مه ترقا ةجوزلا ناو مهبسن حصي ملو محرلا ىف مهبسنب اتابثا بلط هل
 . مهبسن تيبثتب ةجحلا اوبلط اوعجر مث نمثلا اوذخأو مهثاريم مهنم ترتشا مث ةثرولا

 & نمنلا اودرو مهف ةرقملا ةجوزلا نم مهثاريم ذخا اوبلطو مكاحلا عم كلذ مه تبنيف

 بلط مث ةفرعملا دعب نم مهدنع نم اهنم ءارشلا ناكو اهئارشو اهرارقاب ةأرملا تجتحاو

 عاب هنا جتحي لجرلاو . عيبلا ضقن موقلا بلطي ام ىلعو . لاملا ىلع فوقولا كلذ
 اهرارقاو اهسفن ىلع مهل اهمكحف .ثراولا وه هنا ةأرملا تمكح دقف هكلمي نكي مل و
 ةعبت الو ةجح ةأرملا ىلع مهل ىرن امف . اوفرع ام اوعاب مم هتابثا دعب نم حيحص رمأ
 اهراكنإ ىلع مهنم عيبلا اذه ناكو . مهتركناو مهتعفد ةأرملا نوكت نا الا تفصو ام ىلع

 ىرن امف اوعاب ىذلا اوفرعو مهل ةرقم ىهو اهل عيبلا ناك ناو . مهيلع زجي مل ةجح

 . ةجح اهيلع مهل

 تالخن رشعب اهل رقأو كله مث جوز اهل ةأرما نعو . ىراوحلا ىبأ نع : ةلأسم
 نم الخ دقو هبلطت مل و . انمث طعت مل و ةثرولا ىلع لاملا اومسقو تالحنلا تضبقو

 :. ابجاو اهل هنا تملع الو قحب هتعدو ام فلت اهنا تلاقو . اهنم تبلط مت نونس كلذ

 لام نم اهتميق اهلف ءايحا لاملا اذه اومسق نيذلا ةثرولا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ناو . ثروي لام ناك اذا مر ريغ وأ مر ىف ةثرولل بجو ناك ام ثيح اهجوز

 مسق اهثاريم لطبي الو اهجوز لام ىف ةأرملا هذه ثاريم الف اوتام دق ةثرولا ناك
 : هللا همحر نسحلا ىبا باوج نمو . دحاو مهنم ايح ةثرولا ماد ام لاملا

 كلذ بلطي تيملا كلذ نكي مل و تام دق ثراو ثاريم ىعدا نمو : ةلأسم
 اعباتتم رخآلا تومو لوالا توم نوكي نا الا بلطم ثراولا اذهف سيلف . بلطملا
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 ىلا عاشم لوالا لاملا نا هل دهشت لدع ةنيب ةصحلل بلاطلا اذه عم نوك نأ الإ

 اومسق كلذ حص اذاف . مويلا ىلا مسق هيف ىرج دنا نادهاشلا ملعي ال اذه توم

 سيل لاق نم لاقو . اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو . لوالا ىلع ثيراوملا ىلع لاملا

 ل هنا حصي نا الا مسقلا حصي ل و ةثرولا نم لو هالا بلطي ل ام بلطي نا ل

 سيل نكلو بلطي نا ىناثلل لاق نم لاقو . ةثرولا نيب هلاخ لام هناو عطقلاب مسقي

 اولق وأ اورك اوناك ام لاق نم لاقو . ىناثلاو لوالا بلطي مل ام بلطي نا ثلاثلل
 نم قح هيف هل هنيعب لاملا اذه نا حصي نا الا لاملا مسق حصي ل ام مهتجح مهلف

 مهتجح محل تناك اعباتتم ترولملا ناك نا لاق نم لاقو . هوج ولا نم هجوب هناريم لبق

 لوالا بلطي مل ام بلطي نأ ىناثلل سيلف اتوافتم توملا ناك ناو . مسقلا حصي مل ام

 لاق نم لاقو . ثلانلاب لوقي نم لوق ىلع كلذكو . كلذب لوقي نم لوق ىلع

 ثراولا ةجح كلذ ليزي الف ىوعدلا وا مسقلا حصي مل امف اوتوافت ولو اورثك ولو
 . باوسصلاب ملعا هللاو

 ىلع تماقاو . هتأرما اهنا تعدانف ةأرما ت ءاجف تام بي رغ لجر نعو : : ةلأسم

 هريغ نمو . نمثلا عبر ىطعت ام لقاف ، ثاريملا نم ىطعت م ك هتأرما اهنا ةنيب كلذ
 . هب ةربخلا لهأ نزم مهو ادلاو تيملل اوملعي ل مخ زا ةنيبلا دهشت نا الا معن لاق

 . عب رلا عب ر ىطعت ام لقاف كلذب تدهشا اذاف

 ىعدملا لأساف لأسي سيل هيلع ىعدملاو ائيش دحا ىلا عدم ىعدا اذاو : ةلاسم

 ءىشلا هدي ىف ىذلا لأساف هئيش ءىشلا نا ىعدي امب هتنيب ماقا ناف ىعدي امب ةنيبلا

 ماقا ناف ةنيبلا كلذ ىلع هلأساف هبجاو اهنا ىري ىوعد ىعدا ناف . هدي ىف وه امب
 . ملعا هللاو هلام لاملاف كلذ ىلع ةنيبلا

 اهماقا ناف . ىعدي امب ةنيبلا ىعدملا لأساف لسن ريغ ىلا عدم ىعدا ناو : ةلأسم
 ىلع هلأساف ةبجاو اهنا ىرت ىوعد ىعدا ناف هدي ىف وه امب هدي ىف ىذلا لأساف

 . ةنيبلا كلذ

 فلكي ةنيبلا رضحاف هتأرما تناك اهنا لجر ىعداف تكله ةأرما نعو : ةلأسم
 هتارما تناك اهنا تدهش اذا كلذ فلكت الف . تتام نا ىلا هتارما اهنا دهشت ةنيبلا

 . اهقراف هنا ملعت ال

 ل و نونب اهل ناكو اهل الام تفلخو تتامف ةنبا هل تناك لجر نعو : ةلأسم
 ' رتو بلطي ل و رخا انبا كرتو تام ىتح هنولك اي اهينب ديب هكرتو اهنم هثاريم بلطي
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 تفص و ام ىلعف {“ سدسلا هل اوج رخأ ىتح مهرتجا ممت ةنس هيخأ ىنب ىدي يف لاملا هنيا

 بلطي مل ام بلطي نأ هل سيل اولاق امنإو هينب نم هيبأ ثاريم بلطم كلذ خألل نإف
 بلطي مل ام اوبلطي نا خالا دالرال نكي مل هيبأ توم دعب خالا تام ول كلذو هوبا

 ٠. وه بللطي ش هتثرو بلطي لوالا تيملاو ينانلا تيللا وه امنا و ۔ كلذ مهفاف مهوبأ

 عيمج هتج وزل رق اف مهارد وا ل اخن نم فادص قح هتح ورس . هيلع لجر ف : ةل اسم

 هيلا تبلطف ىح وه وا تام و . اض هيلع يذلا قحلا اهضقي . و اش اش هلام لاقو هلام

 تلق . اهقح هيلع بجح لهف تلق . هيلع ىمح و هب ل و آ كلذ امنا تلاق و . اهقح

 هيلع اهقح . لقي مل و هلامب اه رقأو . ةأرملا قح هيلع يذلا لجرلا اذهو كلذكو

 اهقح و مكحل ١ ف اهقح نم ىربي ا و هر ١ رق ١ تبثي ليق دقف . اهقح نم ىربي له

 همزلي يذلا هتارمأ قح نع ىلوت لجر نعو ، نسحلا يبأل باوج نمو : ةلأسم
 نأ لحتساف اهتعماجم هعنمت ةأرملا نا ىعداو كلذب رقأف مكاحلا ىلإ هيلع هب تعفرف اهل
 تنك ناف تفصو ام ىلعف . ناميا امهنيب له تلق كلذ ةأرملا تركناو اهقح ىلوتي
 اهسفن اهعنم هنع هليزي الو هيلع اهقادصف اهب زاج دق ناك اذا اهقادص اهقح ىنعت

 . اه همزلت ةجح الو رذع ريغ نم اهسفن هتعنم اذا هما ىهو

 هيلعو ةأرماب اجوزتم ناك لجر نع تلأس © ىراوحلا يبأ باوج نم : ةلأسم
 دعب نم لجرلا اضيا تامو هل ةنبا هيراج هعم تفلخو . ةأرملا تتامو قادص اهل

 لجرلا ناكو . ىرخا ةأرما نم رخا هل ادلوو ةتيملا ةأرملا تنب نيميتي فلخو ةرمل
 ءاج نا لا هللا ءاش ام كلذل ااخف ءىش هلبق هكلاهلا هتأ رما ةثرول صوي مل و ىصوا

 مهتبحاص و ميتيلا اذه لام ىف مهتبحاص لام يف مهتبحاص قادص يف دوهشب ةأرملا ة ةثرو

 تنب هنالفل نالاف نب نالاف ىلع ةنيبلا تدهشو . قحلا هيلع يذلا تامو تتام دق

 تفصو ام ىلعف . جوزتلا ىلع دهشت امنا ةنيبلاو . هيلع اهجوزت ةلخن اذكو اذكب نالف
 اذك قادص ىلع نالف تنب ةنالف ج وزت نالف نب نالف نا ةلداعلا ةنيبلا تدهش اذا

 لاز هنأ نوملعي الو ، نالف تنب ةنالفل قادصلا اذهب لبق نالف نب نالف نأو اذكو
 لجرلا اذه ىلع قحلا اذهب ةداهشلا تتبث دقف لجرلا تامو ةأرملا تتام نا ىلإ هنع
 لج ر رلا اذه ع مف وهف ةارملا توم دعب لاجرلا ىلع بجو امنا قحلا نال ةارملا ةثرول
 اوبلطي مل و ةثرولا تام اذاف . ةثرولا هذه تومت ىتح قحلا اذه لطبي الو و هلام يف
 فلكت الو . ج وزلا ىلع يذلا قادصلا اذه ىف بلطم مهدعب نم ةثرولل ن كي مل ائيش
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 نالف تنب هنالف ج وزت نالف نب نالف نأ اودهشي نا مهيلع امناو عطقلا ةداهشب ةنيبلا
 . اذكو اذك ىلع

 : هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا باوج نمو { باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 تام و . جاوزلا موي ةقرو يف اهقادص بوتكم هنا الا قادص اه هيلعو ةجوز هل لجر

 كصلا يف ام اهل تبثي ءىشب كل ىصوأ ام ةثرولا لاقو قادصلاب صوي مل و لج رلا

 تبث كذلا ىف ةثرولا هذه يف امب ا دهشت ةلداع ةنيب اه تماق نا باوجلا . ال مأ

 . ملعا هللا و امل

 ركناو دلولا ركنأو هدلو هيلا ىعدا لجر نعو رباج يبا باوج نمو : ةلأسم
 تناكو جيورتلاب ةنيب تماقاو دلولا رضحي مل و دلولاب هرارقاب الإ ةنيب نكت مل و ةأرملا

 اهنا انعمسو تدلو اهنا انعمسو نالف ةجوز نالف تنب ةنالف نأ انعمس انا مهتداهش

 فورعملاو اندنع يأرلا نكل . هفيعض تفص ٠ ام ىلع ةداهشلا هذه نأ لوقأف . تقلط
 نا هيلع دوهشملا ىلع زوجت توملاو بسنلاو ح حنلا يف ةداهشلا نا نيملسملا راثا يف

 وه كلذ ناك اذا هدج و هابا فرعي مل و . نالف نب نالف اذه نا نادهاشلا دهشي

 . هب تدهش ىذلا نالفب افراع وه ناكو دوهشملا فورعملا
 تبث دلولا اوفرعو دلولاب هرارقاب ةنيبلا تدهشا اذا : هللا .همحر يراوحلا وبا لاق

 . هدلو اذه تلاق اذا هيلع ةقدصملا ىهف ةأرملا هذه نم دلولاب رقا اذاو . هيلع

 تيملا دهشي مل ولو رهاشلا توملا ىف كلذكو : باتكلا نم هنا وجرأ : ةلأسم

 كلذ ىلع ةأرملاو لجرلا ناك مت جيورتلاب عمسا اذا حاكنلا ىف كلذكو . هتوم دنع

 امهب فراع وهو . فورعملا رهاشلا وه كلذو هتجوز ىهو اهجوز وه هنا مهدنع
 . لدع يدهاش ةداهشب هعم حصي مل و حاكنلاب دهشي مل ولو كلذب دهاشلا دهشي

 دقو . ةأرملاو لجرلاب فراع هنا الا هب غمسي ملف هقبس دق حاكنلا ناك ول كلذكو

 . كلذب دهشي دهاشلاو هتجوز ىهو اهجوز هنا كلذ ىلع اهرمأ لاط
 دلولا نوكي م اهداليمب عمسي مث لماح اهنا ةأرملاب عمسي دلولا كلذك و : ةلأسم

 هنال كل تركذ ام فرع دق ناك اذا مهدلو هنا لذب مهل دهشي دهاشلاف . مهدنع
 دلوب رقأ ناك ناف دلولاب رقأ اذا يذلا اماو . ةأرملا داليم لودعلا رضحي نا نكمي ال

 . ةنيب هل نكت مل و ةجوزلا ركنا يذلاو . ةعجر هل نكت مل و رارقالا هيلع تبث فورعم
 رقي وأ اهقيلطت ىلع ربج كلذ ركناو . اهجوز تقولا كلذ هنأ يعدت تناك ناف

 . همزلي يذلاب هنم فصنيف هيلع تعدأ امب
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 كلذ يفف . ةنيب نكت مل اذا كلذ يف نيمي همزلت له هدلو ركنا نا : تلقو

 بحا اناو ، اناميا اذه يف ري مل نم مهنمو . نيمبلا همزلأ نم يأرلا لهأ نمف فالتخا

 . ظيلغتلاب نيملا هيلع نوكت نا

 . ةقفن الو ةوسك لبق نم دلولا اذه قح هيلع ام فلحي : يراوحلا وبأ لاق

 . ذخان اذهبو . دلولا ذه لبق نم قح اهل هلبق ام ام فلحت كلذكو

 هيلع تماقاف كلذ ركناو اهكلمأ هنا ةأرما هيلع تعدا لجر نعو : ةلأسم
 تيم وأ يح هيلع كلذ ناك ائيش كلذ ىرأ ال لاق . اهكلم هنا هرارقاب نيدهاش

 هللاو اروهشم كلذ نوكيو هنالفب ج وزت انالف انعمس دق انا نادهشي نيدهاشلا ىلع الإ

 ا . ملعا

 امو ةقفنلاو . قادصلا يف ةيجوزلاب هرارقا زوجي ليق دقو هريغ نمو : ةلاسم

 نيدهاشلا ةداهش كلذك و . اهثريو هثرتل اهب هرارقا زوج الو قوقحلا نم هيلع قحتست
 هرارقا ىلع ةداهشلا هذه زوجت الف . هب هرارقإ زاج رقا اميف هيلع ةزئاج هرارقاب هيلع

 ضعب هزاجاف . ةج وزلاب رارقالا ف فلتخا دق هريغ لاق . همزلت ىتلا قوقحلا نم

 ىوعد هنال . كلذ زجي ل ضعبو اهل همزلت ىتلا قوقحلا يف هزاجا ضعبو . لاح ىلع

 ىلع كلذ ف نمع الو ةنيبلاب كلذ ىلع يعدملا ىعدي و هؤاطخ و كلذ باوص نكمي

 ال هنا انباحصأ نزم لوقلا ةماعو . كلذ ف نملا ىأر دق اضعب لعلو ئ هركنا نم

 . حاكنلا باسنا نزم قتشم هنال باسنالا ف نمع ال انظفح كلذكو . حاكنلا ف نمع

 نم ملعلا لها ضعب حاكنلا يف نيملا ىار يذلاو انباحصا لوق نم انفرع كلذكو

 يف نيمي ال هنا لمعلا نا الا هيف قوقحلا قلعتل انباحصا ضعب كلذ دعبي مل انموق

 ملعا هللاو . راصبألا يوذ نع رابخألا كلذ تلقنو راثآلا تءاج كلذب . حاكنلا

 . باوصلاب

 « رشع عباسلا بابلا»

 اركانت وأ جيوزتلا ىلع ارراقت اذا ةأرملاو لجرلا ىف

 هنأ جتحا ناف اهتجوزت دق لاقو . ينجوزتت مل هتارما تلاق لجر نع هتلاس و
 ديعس وبأ لاق . ىه تفلح لكن ناذ نيميلا هيلعف ينجوزتي مل لوقت يهو اهج وزت
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 ىفف . ةأرملا نم رارقاب الو ةنيبلاب جوزتلا ةدقع حصت مل اذا هللا همحر ديعس نب دمحم
 لوقلا نم نسح وهو ة رك انملا تعقو اذا حاكنلا ف نمي ال هنأ انباحدا لوق رثكا

 كلذ ىلع ناملاسي امناو . امهنم ىوعد وه امنا جوزتلا يف ضعب امهضعبب امهرارقإ نأل
 . امهيلع روجحم هنال ةحصب الإ كلذ ىلا نابرقي ال امهنا قحلا لصأ يفو . ةملاسم

 هيف نيملا توبثب لوقلا اذه جرخن دقو . نيمبلا هيف نوكت فيكف رارقإلا زوجن الو
 ةضراعم نم اميلع مايقلا و امش ةملاسملا دنع ىق وقحلا نم ضعب امهضعبل امهم زلي امهنا

 . ةجحلاب امهيلع مايقلاو امهيلع نيركنملا راكنإ
 نا نوملسملا دارأ املف ةأرما نطب ىلع دجو نميف ةيواعم وبأ لاقو : ةلأسم

 قرفي لاق . اوتام دق ةنيب ايعداف اهجوز ةأرملا تلاقو يتأرما لجرلا لاق . امهوبقاعي

 . كلذ ىوس امع اقعيو امهنيب

 . كلذ زئاج وهف ضرملا يف جوزلاب ةجوزلاو ةجوزلاب ج وزلا رقا اذإو : ةلاسم
 ال نم الإ لدع ادهاش هت رهش ىلع ماقاو امهناريج دنع اروهشم امهجت وزت ناك اذا

 ناثراوتي الف ثاريملا اماو . هيلع نيد وهف قادصب رقأ ناف . ضرملا يف رارقالاب فرعي
 ٠. مهنع عفدي محر وا ةبصع كلاهلل ناك اذا

 كلذب ارقأف . ةيجوزلا نايعادتي ةأرماو لجر مكاحلا ىلإ رضح اذاف تلق : ةلأسم
 امهنا ىعم لاق . ال مأ امهقدصيو كلذ ىلع امهرقي كاحلل له دحأ كلذب دهشي مل و

 دحاو لك ىلعو امهسفنأ ىلع نارقم امهو . نينومأم اناكو كلذ يف ابارتسي مل اذا
 وبأ لاقو . رارقالا ىنعمي هيجوزلا مكح نم هل هسفن ىلع هب رقأ ام هبحاصل امهنم
 امهمزلي امب امهذخأي مكاحلا نا تفرع يذلا ، هللا همحر نانع نب دمحأ نب نسحلا ىلع
 عم نكسلا ىلع ةارملا ربجت و . ةيج وزلاب امل مكعت ال و ةيج وزلا مكحن اضعب امهضعبل

 هللاو هل ةجوز تناك نا مكاحلا اهيلع طرتشيو كلذ ىلع اهسبحتو تعنتما اذا لج رلا

 . ملح

 « رشع نمانلا بابلا»

 اضيأ ةأرملاو هتجوز ركنا اذإ لجرلا يف

 تماقأو . كلذ وه ركنأو اهجوز هنا لجر ىلع تعدا ةأرما ىف هللادبع وبا لاق

 ىتح ىنيربيف ةأرماي هل تسل تنك نا تلاقف . مهتداهش مقت ملف اهجوز هنا ىلع ةنيب
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 . كلمأ ال ام قلطا الو كلذ كلما ال ىناف كسفن كل ءىربا ال لاقف جاوزالل لحا

 . كلذ نع هل رذع الو ث هيربتو اهيربي نا ربجي هللا دبع وبا لاق

 هنا اهرارقاب نيدماشلا اهيلع ماقأف هتركنأو ةأ رما حي وزت ىعدا لجر فو : ةلاسم

 رارقالاف ةركنم ىهو . هرارقاب الإ لصألاب ةنيب مقت مل و . اهيلا ىوأي ناكو . اهجوز
 ىوأي اروهشم افورعم ارمأ نوكي نا الا لصالاب ةنيب نكت مل اذا فيعض جيورتلاب

 كلذف نيدهاشلا عمو جيورتلاب ارراقتو سانلا دنع كلذ افورعم اهدنع نم ج رخو اهيلا
 ةي ملو ةنيب هيلع تماقاو ركنآو ةأرما كلم لجر ىف بوبحم نب دمحم لاقو . تباث
 ع اهل نكلو ةنيبلا ليدعت تي اذا حاكنلا ىف ناميا ال لاق . هنيمي تدارأف مشدع

 . هريغ الو قادصلا نم قح اهيلع اه ام فلخ قادصلا ىف نيي .

 فشكو اهب لخد ىتح ةيراج ج وزت لجر نع خيشلا نع نايح ىفربخا : ةلاسم

 ولو تبذك لاق . ةكرشم تنك ىنتكلم نح ةيراجلا هل تلاق اهنم باصاو انع

 . ادساف احاكن ناك اهب لخدي نا لبق نم تلاق اهنا

 لاق . كرشلا ق تنز اهنا تمعزو ةملسم ج وزت لجر نع هتلاس و : ةلاسم

 اهنا تلاقف ةملسم ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو هريغ نمو . اهكسمي نا سأب ال
 . كلذ ءاشي نا الا اهقيدصت هيلع سيل ليق دق هريغ نمو . اهقرافي لاق ك تنز

 . اهقادص هيلع و اهعم ماقا اهبذك ناو . قادص الب هنم تج رخ اهقدص ناف

 اهتدع تضقناف ةأرما قلط لجر ىف لاق نم لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ةنيبلاب الا ناميا اذه ىف سيل لاق . كلذ ىه هتركناو اهدر دق هنا معز محش

 . اباغ وأ اتام دق نادهاشلاو . اهملعب نيدهاش اهدرب تدهشا دق لاق ناف : تلق

 . هنم تناب دقو ةنييلاب الا نيمي انه اه سيل : لاق

 دقو . ةدعلا ىف ىه تركناو ةدعلا ىف درلاب اهملعا هنا لاق اذإ امأو : ةلأسم

 عجر . هتأرما ىهف ةدعلا ىف كلذب اهملعا دقل فلح نيملا هيلا تدر ناو . هنم تناب
 ِ ع رشلا نايب باتك لا

. ٤٩



 « رشع عساتلا بابلا»

 مهركنا اذا دلولاو هتأرماو لجرلا نيب مكحلا

 اهركناو دلو هنم اهعمو اهجوز هنأ ةأرما هيلع تعدا لجر نع هللا كمحر تلأسو
 ةأرملا تعدا اذا اولاق دقف تفصو ام ىلعف . هنم دلولا كلذ الو هتجوزب سيل ابنأ
 لجرلا ناف كلذ لجرلا ركنأو . كلذ ىلع ةنيب امهل نكت مل و اهجوزت هنا لجرلا ىلع

 لبق نم قح ةأرملا هذهل هيلع الو هلبق ام كلذ دعب فلخ مت ةدحاو اهقالط ىلع ربجن

 نيملا تناك عضري ناك اذاف دلولا اماو . ةأرملا ىف اذهف آ قادص الو ةوسك الو ةقفن
 ناك اذا اذهو هتوسك الو ىبصلا اذه ةيابر لبق نم قح ةأرملا هذهل هيلع الو هلبق ام
 .هيلع الو هلبق ام فلح ماعطلا لكاي نمم ناكو . عضري ال دلولا ناك اذاو . عضري

 اذه نم رضحمب ةضيرف ىبصلا مأل ضرف مكاحلا ءاش ناو . ةقفن الو ةوسك ىبصلا اذه
 هتسك و اهدلو ىلع تقفنا امم هقفن وأ ةوسك نم ةضيرفلا ةأرملل تبجو اذاف . لجرلا

 . هتقفنو يبصلا ةوسك لبق نم قح اهل لبق الو ةأرملا هذهل هيلع ام نيملا لجرلا ىلع ناك

 . اهجوز هنا حصي مل و ةوسكلاو ةقفنلا اهجوز ىلإ تبلط ىتلا امأو : ةلأسم
 هبلاطت نيذلا اذه اهل همزلي ام هللاب انيمي اه فلح هناف . هنيمي تبلطف كلذب رقي مل و

 اهجوز وه ام فلحي الو ةيجوزلا قح نم هيلع هقحتست امب ةقفنلاو ةوسكلا نم هب
 هب هبلاطت يذلا اذه اهل همزلي هنا هللاب تفلح نيملا اهيلا در اذاو . هتجوز ىه الو
 فلح نأ يل نيبي الو هيجوزلا مكح نم هيلع هقحتست امم ةقفنلاو ةوسكلاو قحلا نم
 هنا يعمف . اهقلطي وأ اهيلع قفنيو اهوسكي نأ امأ كلذ يه بلطت نأ الا اهقالطب

 لحتل ىتجوز تناك نا ينم قلاط هذه ةنالف لوقي اهل هقالطو . كلذ ىلع ربن

 . هريغب الو كلذ ةحص نم بلطت ام رمأ يف اهقالطب فلحي هنا ملعا الو جاوزألل

 نيدهاش هيلع تماقأف ركناو اهكلم هنا ةأرما هيلع تعدا لجر نعو : ةلأسم
 ىلع الإ تيم وأ ىح هيلع كلذ ناك ائيش كلذ ىرأ ال لاق . اهكلم هنا هرارقاب

 . ملعا هللاو اروهشم كلذ نوكيو هنالف ج وزت انالف نأ انعمس اناب نادهشي نيدهاشلا

 . ينجوزتت مل هتأرما هل تلاق لجر نع هتلأسو ، يلع يبأل باوج نمو : ةلأسم
 لكن ناف نيميلا هيلعف . ينج وزتت مل لوقت ىهو اهجوزت هنا جتحا ناف اهتجوزت دق لاقو
 ةأرملا نم رارقالاب الو ةنيبلاب حاكنلا ةدقع حصت مل اذا ديعس نب دمحم وبأ لاق . تفلح

 لوقلا نم نسح وهو . ةركانملا تعقو اذا حاكنلا يف نيمي ال هنا انباحصأ لوق رثكا ىفف
 . اهيف لوقلا مدقت دق امهنم ىوعد وه اما ج وزتلاب اضعب امهضعبب امهرارقإ نال
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 "نورشعلا بابلا »

 كولمملا نم دلولا فرعي ملف دلوب رقا نميف
 ىدلو امهدحا نآ لاقو ةنيفسلا يف نامالغ هعمو مدق لجرو : هللا دبع ينأ نع

. 

 ادحأ افذق أ ةداهش ادهشيف ٠ هنبا امهيأو ٠٨ همالغ امهأ ردي ل ه تام ش يمالع ر خالا و
١ 

 . ٠ افذق نح نادخ و امهفذق نم دخو امهتداهش زو ت و نارح امه لاق . دحأ امهفذق .

 هتميق فصتب رقملل امم دحاو اك ىعسي و .

 كلذ هدبعلو دبع هل لاجر نعو . هللا همحر ةيواعم ينا نع دجوي اممو : ةلأسم

 ءالؤه دحأ هتحصو هتايح يف لاقف 3 نيفلتخم اناك وأ نطب يف ادلو . نانبا هنبال و ن

 . نوعستسيو مهلك نوقتعي مهنا كلذ ي لوقلاف © هديبع اوناك ناف ، مهيأ نيبي مل و

 . هتميق ثلث ىف ؤ امهوبأ ىعسيو . امهدحا ىلع ةياعس الف دحاو نطب يف ف نانبالا نا :

 ه ىعسيو هتميق عبر ف امهنم دحاو لك ىعسي هناف نعفلتخم ن هنطب ىف نانبألا ناك نا
\ 
«
 
_
۔
۔
 ملعا هللا هريغ لاق . هتميق 4 اب ر ] هنالث ف ربكالا نبألا ىعسي و هتميق فصن 5 امه وب 

 جنم دحأ ىلع ةياعس ال هنا "ريف دقو ةياعسلا ةيئزجت ف تدرأ ام ىنعم ىلع فقن م

 ةياعسلا زوجت الو رح مهدحأ نا لاجم الف مهيلع قتعلا لخدأ وه هنال هببسب 0 اذا
- ١ 

 ملعا هللا و رحا ف .

 !نورشعلاو يداحلا بابلا »

 مألاو بألا هيف فلتخا اذا دلولا يف

 لج رلا رضحو لجر دل و هنا تعدا لفط يبص اهعم و ٥ ةأرما كاجلا رضح اذاف هل تلق

 . ةنيبلاب اهوعدي مكاحلا نا ىعم لاق . مكاحلا لعفي ام هدلو وه سيل هنا يبصلا ركن اف

 اذه نا نيمي هيلع له هدلو هنا يبصلا اذه ىلع ةنيبلا ةأرملا تزجعا ناف : تلق

 دلو وه سيل يبصلا

 يف ةارملا هذهل بج امف تلق . بسنلا يف نيمي هيلع سيل ليق دق هنا يعم : لاق

 لاق هدلو هنا فلعت نأ اهيلع له دلولا اذه يف نيملا اهيلا در نا تيأرأ . يوعدلا هذه

 . هيف نيمي ال بسنلا نال اذه يف نيمي اهيلع سيل هنا ىعم

 الو نيمي هيلع بجت مل و لجرلا هب رقي مل اذا ىبصلا اذه مكح نوكي امف : تلق
 دلو اهمزلي هنا ىعم : لاق 3 اهدلو هنا ةرقم مألاو هدلو هنا فلحت نأ ةأرملل ناك
 . اهريغ ىلع حصي ىتح
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 تلاقو . ىنم سيل هنا ج وزلا لاقف ىلبح اهدجوف ةأرما ج جوزت لجر نعو : ةلاسم

 رس اهيلع لخدي ناك هنا ةنيب تماقا نا : لاق 3 ارس لع لخدي ناك هنم وه ةأرملا

 رهشا ةتس نم لقأل تدلوف اهجوزت نا هللا همحر رثؤملا وبا لاق . اهنعالو مزلا ةينالع وأ

 اهيلع موقت وأ روجفلاب رقت نأ الإ اهيلع دح الو اهقرافيو امهنيب ةنعالم الف اهكلم نم
 اهفذقي مل و . دلولا نم ىفتناو رثكا وأ رهشأ ةتسل تدلو ناو . لودع دوهش ةعبرأ ةنيب
 رضحت نا الا دلولا نم ءىرب يريغ اجوز تج وزت اهلعل وأ تهركا اهلعل يردأ ال لاقو
 . هيلع الو اهيلع دح الو ةنعالم امهنيب سيلو اهب الجخ دق هنا ةنيب

 . دجوي اميف بوبحم نب دمحم نع اضيا وهو 3 اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو
 دلولا همزلي الو ةنعالملا امهنيب ناك هافنف رثكا وأ رهشأ ةتسل هب تءاج نا لاق نم لاقو
 . اهب الخ ذم رثكا وأ رهشأ ةتسل هب يتأتف اهب هتولخ حصت وأ زاوجلاب رقي نأ الا

 "نورشعلاو يناثلا بابلا»

 اهقالط ىلع اهجوز ربجي يتلا ةأرملا يف
 امهيا ةنيبلا فرعت مل و امهيدحا قلط هنا هيلع ةنيبلا تدهشف ناتأرما هل لجر نعو

 ىتح ربجن ج وزلا نأ ملعلا لهأ لوق نم انفرع امم اذه يف لوقلا قبس دقف اهسفن ةقلطملا

 ىلع رقي ىتح اعيمج امهنع عنميو سبحيو كلذ نم رذعي الو قالطلاب امهادحا ىلع رقي
 . اعيمج هاتثرو قالطلاب امهادحا ىلع رقي نأ لبق تام ناف . قالطلاب امهدحا

 اهنأ ىرخآالل اهنم ةدحاو لك فلحت نا هلأسملا يف تدجو : باتكلل رطسملا لاق

 . ملعا هللاو اهقلط ىتلا ىه اهنأ ملعت ام

 دي يف اهقالط لعجي نا هتجوز تبلطف رحبلا يف بيغي نا دارأ نم لاقو : ةلأسم
 ةدحاو ةقيلطت لعج ناف . ايزاغ جرخي نأ الإ كلذب ىلاولا هرمأيو . اهل كلذف لجر

 كاح نم مكحب كلذ ناك اذا لاق . هدي يف لوعجملا ىلع عجر ناف تلق . كلذ ىزجأ
 . كلذ هل نكي مل

 قالط ىلع لجرلا ربجي نا هل زوجي له . كاجلا نع رع © يراوحلا يبا نعو : ةل اسم

 ةأرملا بلطت ىتح كلذ مكاحلل سيلف . كلذ ةأرملا بلطت نا ريغ نم رر اهركنأ ةأرما

 ةقفن نع زجعي يذلا كلذكو . اهقالط ىلع مكاحلا هربجأ هيلا ةأرملا تبلط اذاف . كلذ

 امأ ةأرملا تبلط اذاف . كلذ ةأرملا بلطت ىتح اهقالط ىلع هربجي نأ مكاحلل سيل هتجوز

 . اهقلطي نأ اماو . قفني وأ وسكي نا اما . مكاحلا هربجيف كلذ دنعف قلطي نا امأو قفني نا
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 ركناف ، هنم ةوسكلاو ةقفنلا بلطو نالفل دبع هنا ىعدا لجر نعو : ةلأسم

 اذإ لجرلا ربجي اك ، قتعي وأ ةقفنلا ىلع ربجي له ، همالغ وه سيل هنأ لاقو لجرلا
 © هاسكو دبعلا ىلع قفنا ءاش نأ هيلع كلذ معنف رقي وأ قلطي نأ جيورتلاب رقي مل
 برعلا نم هنإو ڵ بسنلا فورعمب سيل ةيدوبعلاب رقملا ناك اذإ اذهو © هقتعا ءاش نإو

 قتعلا ىلع هل رقملا ربجي الو 5 ةيدوبعلاب اذهل هرارقا زجي مل ةيرحلاب همأو هوبأ فورعم وأ
 . .- ةقفن الو ةوسك ىلع الو

 كلذ بلطت نأ دعب اهقالط ىلع جوزلا ربجي امنا ةأرملا نا تظفحو هريغ نمو

 تعدأ اذا كلذو اهقلطي ىتح ربجت هيجوزلا اهركنأ دقو هقالط تبلط اذاف مكاحلا ىلإ

 . ملعا هللاو اهدر ىلع ربجي ايعجر اقالط تعدا .نا اماف . انئاب اقالط هيلع

 . اهقلطي ىتح ربجي اهتوسكو هتجوز ةقفن نع رارحالا نم زجع نمو : ةلأسم
 اهلجاع يف الجا لعج ناو . اهب زوجي نا ىلإ هتباجا وأ اهب زاج اذا كلذ همزلي امنإو
 . لجألا يضقناو قادصلا نم

 ىضقناو الجا قادصلا نم اهلجاع يف لجأ اذا هنا تفرع اذكه : هريغ لاق

 قفني نا الا قالطلا ىلع ربجي قالطلا ةأرملا تبلطف اوسكي مل و قفني مل مث لجالا

 . وسكيو
 . اهقالط ىلع ربج اهتوسكو هتأرما ةقفن نع رارحألا نم زجع نمو : ةلأسم
 سبح مث ةأرما كلم لجر يف ، هللا همحر ىلع نب سومل باوج يفو : ةلأسم

 . لجالا دعب وسكيو قفني مث سبحلا يف لجؤي لاق . اهيلا يدؤي نأ تبلط مث سبحلا ىف
 مل ناف لجؤي : لاق ث هل لام الو لمعلا ىلع ردقي ال يذلا ضيرملاف : تلق

 اذه سبحو ضرمو دقنلا ىطعا دق ناك نا تيأرأ : تلق & قلط ءىش ىلع ردقي
 هناف ضيرملا اماف : لاق ، قلطي وأ لخدي نأ ةأرملا تبلطو عامجلا ىلع ردقي الف

 اسكو قفنا اذا سوبحملا كلذكو . وسكيو قفنيو هتأرما ىهف ردقي مل ناو . اهيلع زاج
 قلطي نا همزل نمو . قلطي نأ مامالا هرمأ قفني مل ناو . قلطي نا هيلع مكحي مل
 . عانتمالاو سبحلا دعب هنع مامالا قلط . قلطي نا اباف

 اهركناو . فاصنإلا تبلطو اهجوز هنا لجر ىلع ةأرما تعدا اذا ليقو : ةلأسم
 هذخأيف رقي وأ هتجوز تناك نا اهقالط ىلع مكاحلا هربجي نا هيلعف هتجوزب تسيل اهنا
 . اهسفنب كلمأ ىه ليقف اهجوز ىعري يذلاب ضرت مل اهنا تركنا ىتلا امأو . اهقحس
 . جوزتت نا امه لحي الف هب تيضر اهنا ىنه تملع ناف . اهقلطي نا ربج هيلع سيلو

_ ٥٢٣



 جوزتأ نا ينرمأ وأ ىنلسرأ نالف لاق ناف بئاغ لجر ىلع جوزت نمو : ةلأسم
 اهقادص همزلي الو ، اهقالط ىلع ربجي هناف كلذ ج وزملا ركنا مث اذه ىلع هجوز ناف هل

 بلاطملا جوزتملا ىلع ناف © هيلع وه جوزت امنإو هلسرأ هنا لقي مل ناف { لوسرلا الو

 . هرما نوكي نا افوخ اضيا اهقالط ىلع رخآلا ربجي ليقو . قادصلا فصن اهل

 سيلو اهنيبت ةدحاولا ناف ةدحاو مكاحلا مكحي هتجوز لجرلا قلط اذإو : ةلأسم

 . هريغ اجوز حكنت ىتح ثالثلاك ىهو ةعجر اهيلا هل
 نا مكاحلا ىلإ تبلطف هنع يلوتلا اهجوز نم تفاخ ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم

 ىعم : لاق ، هيلع كلذب اهل مكحي له اهنع باغ ىتم لجر دي يف اهقالط لعجي
 ىري نمم لجر دي يف ةدحاو ةقيلطت جوزلا لعج ناف : تلق & كلذب اهل مكحي هنا

 لعج ناف : هل تلق ، كلذ هنع ىزجي هنأ ىعم : لاق & كلذ هنع ىزجي له ث مكاحلا

 3 هيلع عقي مك تاقيلطت ثالث لجرلا اهقلطف نيبي مل و المحم لجر دي يف اهقالط
 مسي مل ام اثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو هدي يف لوعجملا قلط ام قلطت اهنا ىعم : لاق

 دي نم لوزيو & كلذ هل له هدي يف لوعجملا ىلع عجر ناف : تلق ث ائيش ج وزلا
 هل نكي مل قحب وأ مكاح نم مكحب كلذ ناك اذا هنا يعم : لاق © قالطلا لجرلا

 نأ مكاحلا ىلا بلطف برهلا هتجوز نم جوزلا فاخ نا كلذكو : هل تلق ، كلذ

 برمحلا اهنم فيخ اذإ ,كلذ اهيلع نأ ىعم : لاق ، كلذ اهيلع له اليفك اهيلع ذخأي .
 . هلوق ىنعم ىلع

 لوقيو . ءارشلا ىرتشملا ركني مث لجرل هتيراج عيبي لجرلا يف لاقو : ةلأسم
 ءىربا وأ ىتيراج ىنلقا يرتشملل عئابلا لاقف ث ةنيبلا عئابلا زجعيو ةيراجب ىل اهسيل
 كليقا ال رخآلا لاقف كلذ ىلع الا اهنطو لحتسا ال ينإف اهؤطو يل لحي يك اهنم يلإ
 ءىربي وأ هليقي نأ هربجي مكاحلا نا هللا دبع وبأ لاقف . هنم كيلا ءىربأ الو كلمأ الام

 . لعفي ىتح هل رذع الو اهنم هيلا
 تماقاف . كلذ وه ركناو اهجوز هنا لجر ىلع تعدا ةأرما يف تلأس : ةلأسم

 ىتح ينيربيلف هتأرماب تسل تنك نا تلاقف . مهتداهش متت ملف اهجوز ىلع ةنيبلا

 ال ام قلطا الو . كلذ كلمأ ال ينأف . كسفن كل يربأ ال لاقف جاوزألل لحا
 . كلذ نع هل رذع الو هيربتو اهيربي نأ ربجي هللادبع وبأ لاقف . كلما

 مل وأ اهب لخدف اهاضرب ةأرماب جوزت يبص نعو & يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
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 يضر دق نوكي نا فاخأ ينإف ىنقلطي ةأرملا تلاقف . اههرك غلب املف اهب لخدي مل

 نا نكمي دقو ، كلذ هيلع اهل معن لاق © كلذ هيلع امه له ء هناسلب اهراك هبلقب

 ريغ امهيأف . اعيمج اغلب مث نييبص اناك نا كلذكو . هنيبو اهنيب اميف يضر دق نوكي
 ناو . اهيلع كلذ هل ناك تيضر ام اهنيمي لجرلا بلطو ةأرملا تريغ نا ، جيوزتلا
 . هيلع اهل كلذ ناك اهقلطي نا ةأرملا تبلطو لجرلا ريغ

 مل و اهجوز هنا حصي مل و ةوسكلاو ةقفنلا اهجوز ىلإ تبلط ىتلا امأو : ةلأسم
 هنا يعمف . اهقلطي وأ اهيلع قفنيو اهوسكي نا اما ةأرملا تبلط اذاف . كلذب اهل رقي

 امناو يتجوز تناك نا ينم قلاط هذه ةنالف لوقي نا اهل هقالطو . كلذ ىلع ربج

 . جاوزألل لحت ىكل اذه ىلع ربجي

 نا ىنم قلاط هذه هنالف لوقي نا ربجي هنا ىدنع كلذ يف ىنعملا : هريغ لاق

 . ملعا هللاو جاوزألل لحت ىكل اذه ىلع ربجي امناو يتجوز تناك
 ةبيغلا ليطي نأ كدحأ دارأ اذا لاق هنا هللا همحر : باطخلا نب رمع نع انل ركذو

 راسي ام اديعبو هنم ابيرق نوكي دقف جحلا دارأ نأ هنأ لوقأ ىذلاو . هلهأ نذأتسيلف
 ةضيرف ةجحلا تناك جحلا ىف هتأرما نذأتسي نا هيلع ىرأ الف رثكأ وأ لقأ وأ ةنس هيلا
 ديري نأ الا . ةلفانلا يف هل ىرأ الف . اهب رضي نأ ديري امغارم نوكي نأ الإ ةلفان وأ

 نأو . هيلع سأب الف هل تنذأ ناف . ةكم ىف يف موقأ نأ ديرأ ينا اهل لوقيف هرواجملا

 جورخلا دارأ ناو . عجريو جحيو قالطلا تبحأ نأ اهقلطي نأ ىرأف كلذ تهرك
 نا تيضر نأف هنذأتسي ىتح جرخي الف : ةبيغلا هيف ليطي ديعب رفس وأ ةراجت يف

 الو . اهقلطيف ةبيغلا اهنع ليطي نأ تهرك نأو . هل عساو كلذف اهقلط الاو جرخي

 . اهنذإب الإ رهشأ ةعبرأ نم رثكا بيغي نا هل ىرأ الو ةبيغلا اهنع ليطي
 هلأسف . هيلا ةقفنلا تبلطف مكاحلا ىلا اهجوز ىلع تعفر ةأرما يف ليقو : ةلأسم .
 لاق وأ . معن لاقف . اهتقلط ك احلا هل لاقف ةأرماب يل اهسيل لاقف كلذ نع ك احلا

 نكي ل اذا قالط هلك اذه ىيف همزلي نا اهتقلط وأ اهقلط تنك وأ اهتقلط دق وه

 . لبق نم اهقلط
 مكحي تلق ىبأف لوخدلا هيلع تضرعف لخدي مل و ةأرماب ج وزت لجرو : ةلأسم

 عامجلا هيلا تبلط اذا هنا ىعمف . لجآلاو لجاعلا اهيلا هلك اهقح ءادأو اهقالطب هيلع
 رظن وأ سم نكي مل ناو . اهقالط ىلع ربج الإو اهئثطو ناف . ةنس ددمي ليق دقف
 . ةلع ريغل عنتما اذا هلك قادصلا هيلع امنإف
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 هل ليقف ةأرما كلم لجر نع ديلولا ابأ تلأس ) رفصألا باتك نم : ةلأسم

 : تلق ، قلطي ىتح سبحي لاق . هرك ناف قلط هل لاقي لاق . ءىش ىلع ردقي ملف ذأ
 نم زجع نمو . قادصلا ىطعي نا هيلعف رسيأ نا : لاق ، قادصلاب فيك قلط اذاف

 . اهقالط ىلع ربج اهتوسك وأ هتأرما ةقفن نع رارحألا

 «نورشعلاو ثلاثلا بابلا»

 ىلع ىواعدلا تناك اذا مكحلا

 بئاغ مهيف وأ نينثا نم رثكا وأ نينثا

 هنا يعداف نيثراو نيلجر دي ىف اضرأ وأ راد يعدي لجر مكاحلا ىلإ عفترأ اذاف

 & نيدهاش ماقأ دهاش رخآلاو بئاغ نيثراولا دحأو هنم اهاثرو ىذلا تيملا نم اهارتشا

 ىلإ تفتلي الو ةنيبلا هب تماق ام عيمجب دهاشلا ىلع يضقي نا مكاحلل يغبني هناف

 . تيملا ىلع تناك اذا يوعدلا نال كلذ يف مصخ دهاشلا نا لبق نم بئاغلا ةبيغ

 مل وأ ضرألاو رادلا اومسق اوناك ءاوسو . كلذ يف مصخ وهف رضح ةثرولا ىاف
 . مهنم ريبكلاو ريغصلا ىلع هلك كلذ ىق ءاضقلا ىضمي نا هل يغبني هناف اهومستقي

 بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاقو . هللا همحر ىلع نب ىسوم ىلع يبأ لوق كلذ وحنو
 بئاغ ىلع يضقي ال هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو . رضحي ىتح مهنم دحاو ىلع مكحي ال

 رضح نم ىلع ةيضقلا ىضمتو ليكو هل رضح وأ رضحي ىتح هتصح يف ةثرولا نم
 . ذخان اذهب هللا همحر ىراوحلا وبا لاق . ةصاخ هتصح ىف

 دحاو لكل همزلي له ركناف ىوعد لجر ىلع اوعدا ةعامج نع هتلأسو : ةلأسم
 . نيمي الا عيمج مهفل نكي مل دحاو تقو ىف اعيمج اوعدا اذا لاق . رخالا نود نيمي

 ىذلا مصخلا كلذ ىلع نيمي دحاو لكل ناك دارفنالا ىلع مهنم دحاو لك ىعدا ناو

 لاقف مهاردلا ركنم وهو ًادغ ىنفاو هل لاقو مهارد هيلع ىعدا ناو . هيلع نوعتي

 رقي مل هنال ءىش هضزلي مل دغ ىف هفاوي ملف مهاردلا هذه لعف ادغ كفاوأ مل نا
 . ءىشب هل

 امهس لجر ىلع ىعدي مهنم دحاو لك نيعمتجم اوءاج اذا موصخلا نعو : ةلأسم

 انيمي همهس ىلع هفلحي نأ مهنم دحاو لك بلطف كلذل ركنم لجرلاو هدي ىف لام ىف

 انفرع ىذلاف . كلذ ىف هجولا فيك ةدحاو انيمي مهعيمجل فلحب نأ لجرلا بلطف
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 اوناك ءاوس هاوعد ىلع نيمي مهنم دحاو لكل بجت موق لاق . افالتخا ةلأسملا هذه ىف
 تناكو اوعمتجا اذا موصخلا نا لاق نم لاقو . نيقرفتم وأ ةعزانملا نيح ىف نيعمتجم
 نيملسملا لسو ملعا هللاو مهعيمجل ةدحاو انيمي الا فلحي مل دحاو لجر ىلع مهيواعد

 ع اهنع

 نا بلطو . هوثرو لام نم اقح ةعامج ىلا ىعدي لجر ىف تركذو : ةلاسم

 تفصو ام ىلعف . قحلا كلذ ىلع انيمي هفلحي دحاو لك بلطف نيملا هيلا اودرف مهفلحب
 . ةدحاو نيمي مهل هيلع امناف . مهنم ةرضحب مهتلمج ىلإ كلذ بلط نا هنا ليق دقف

 دارفنالا ىلع انيمي مهنم دحاو لك فلحيف وه اماف . انيمي مهنم دحاو لك ىلا بلط ناو

 . كلذ مهفاف كلذ ىلع مهناميأ بلط اذا

 لام ميتيو بئاغ نيبو هنيب ىذلا امأو . دمحا نب نسحلا يلع ىبا نع : ةلأسم
 اذهل ملعي الو هئاكرشلو هل لاملا اذه نأ فلحي هناف . هنيمي بلطو هيلع ىعدم ىعداف

 . ملعا هللاو اقح هيف ىعدملا

 ارادج ىنب لجر نع هللا همحر رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نم : ةلأسم

 . قيرطلا كلت باحصأ ىأرب دحاو لجر هفلحي نا زوجي تلق زئاج وأ موقل قيرط ىف
 . هسفنل هفلحي نا هلو مصخ مهنم دحاو معنف

 «نورشعلاو عبارلا بابلا
 اميف همصخ مصخلا قيدصت يف

 هنم ءىشب وأ هضعبب رقي وا هيلع ىعدي
 ضبقي ل وأ لاملا لجرلا ضبقو هقدصف هدي ىق الام لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 . ىرت ام كلذ نع تعروتو هتقدصف قح هنا تننظ لاقو هلام ىف لجرلا عجر مش
 هل ةعجر الف فورعم هعم لام ىلع هاوعد ىلع هقدصو هل لاملا اذه نا رقأ اذا لاق

 . هضبقي مل وأ رخآلا هضبق كلذ ىف

 هيلا ىعدملا مكاحلا لأسف مهرد ةئام مكاحلا دنع لجر ىلع ىعدا لجرو : ةلأسم
 ةئاملا هتمزل هركنا ال لاق ناو . اذهب ةئاملا همزلت ال هناف ، ركنأ ال لاقف © كلذ نع

 . ملعا هللاو هنم ًارارقإ كلذ ناكو

 ةبادلا هدي ىف ىذلا رقأو . لجر هيلا اهاعذاف ةباد هدي ىف لجر نعو : ةلأسم
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 هدي ىف ىذلا دنع ناك نا لاق . اهلك رخآلا ىعداف رثكأ وأ لقأ وأ فصنلاب رخآلل
 ىف ىذلا اذهل ملعي ام نيمي هيلعو ث اهب ىلوأ رخآلاف الإو اهفصن هل نا ةنيب ةبادلا

 ىف ىذلا اذهل ملعي ام نيمي هيلعو . اهب ىلوأ رخآلاف الاو اهفصن هل نا ةبادلا هدي

 سيل نورخا لاقو . هوجولا نم هجوب اقح اهيف هل ملعي ام اهفصن هل نا ةبادلا هدي

 . ملعا هللاو . لوقلا رثكا وهو هب رقأ ام الإ هيلع

 نع لئسف ك احلا دنع مهارد ةرشع لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلاسم

 هيلا ىعدا امب هنم اتباث رارقالا اذه نوكيأ قداص وه همصخل مصخلا لاقف كلذ

 هنال ءىشب هيلع مكحي الو لوقلا اذهب ارقم نوكي ال اذه نا ىعم لاق . همصخ

 . هيلع هذه هاوعد ةحصب اذه ملعي الو اذه هلوق ىف قداص هنا هلوق ىف ىنعملا نمكي

 هقيدصت نوكي ىنعملا اذه ىلعف هيلع هاوعد ةحصب ملعي الو اقداص نوكي نا نكميو

 . هيلع هاعدا امب هنم ارارقإ هل

 ىعدملا رقأو هدي ىف وه لام ىف ىوعد لجر ىلع ىعدا نميف ليقو : ةلأسم
 . هلك هيعدي ىعدملاو هيف ةصح اذه همصخ نا هدي ىف سيلو لاملا هدي ىف ىذلا هيلع

 ىقب اميف ىعدم وه هب رقا امب هيلع ىعدملا رارقاب ىعدملل تبني امنا لاق نم لاقف

 ىعدملا رقا اذا لاق نم لاقو . هيلع ىعدملا هب رقي مل اميف ناميالاب ماكحالا امهنيبو

 رقملاو ديلا وذ وهو ديلاب ىلوأ هل رقملاو . هيعدي اميف ىعدم مصخ وهف ءىشب هيلع

 ىعدي امهدحاو هلك لاملا امهدحا ىعدا اذإ امأو اذه ليق دق معن : هريغ لاق

 . نايعدي ام ىلع ةنيبلاب نايعديو اعيمج نايعدم امهف ءىشب همصخ رقي الو ائيش هنم
 . نايعدم اعيمج امهف كلذ همصخ ريغل ىقب امب رقاو هنم ائيش ىعدا نا كلذكو

 ةعتمألا وأ ضورعلا نم ءىش وأ بوث وأ ةباد امهيديأ ىف نيلجر ىف ليقو : ةلأسم
 . همصخ ىقابلا هفصنو هفصن هل نا رخآلا لوقيو هل هنا امهدحا لوقيف . نايعادتيف

 هل هنم رارقا هتلمجل هاوعد عم فصنلاب نيمصخلا دحا رارقا نا لاق نم لاقف لاق

 رضح ل ناف . كلذ ىف ديلا اذ وه ن وكيو ةنيب ىعدي ام ىلع حصي ل ام كلذب

 ام هل ءىشلا اذه نا هللاب نيمي همصخ ىلع هل ناك فصنلا نم ىعدي ام ىلع ةنيب
 امهنم دحاو لك ىعدي لاق نم لاقو . هل هلك نوكي مث اقح هيف اذه همصخل ملعي

 فصنلاب هل رخالا رارقا عم ةلمجلل ىعدملا قحتسا ةنيبلا زجعا ناف ىعدي ام ىلع ةنيبلاب

 بلط ناف . عبرلاب هديل هقاقحتساب رخالل نوكيو . امهيديا ىف ىذلا لاملا عابرا ةثالث
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 امش ناك اعيمج افلح ناف . كلذ هل ناك ىعدي ام ىلع هبحاص نيمي امهنم دحاو لك

 همصخ ةحح هنع هف رصتف رخألا فلحو امهدحا لكن ناو . انفصو ام ىلع كلذ

 الو ءىش ىلع احلطصي وا فلح ىتح كلذ ىلع امهف اعيمج افلحي مل ناف . كلذ ىف
 ضعب امهضعب نع فرصيف . افلخ نا الإ اذه ىلع ءىشب كلذ ىف امهل مكاحلا مكحي

 امهنم دحاو لك ماقأ ناف . كلذ ىلع ةنيبلاب مكحيف ءىش ىلع ةنيبلا اميقي وأ امهتحج

 لكلا ىلع ةنيب لكلا ىعدي ىذلا رضحا ناف كلذب امهل مكح ىعدي ام ىلع ةنيب

 قحتسا كلذ ىف دي وذ امهالكو فصنلا ىلع ةنيب فصنلا ىعدي ىذلا رضحأ وأ

 هيلع ىعداف ةيصو ريغ ىلا كله لجر نعو ث يلع ىبا باوج نمو : ةلأسم
 بتكو مهدلاو ىلع ىعدا ىذلا نيدلا مهسفنأ اومزلأو تيملا ةثرو هقدصو انيد لجر

 ىذلا لاقف . انتعدخ اولاقف مهيلا بلط لجرلا ناو . ًادوهش مهيلع دهشأو اباتك مهيلع
 قحلاف . مكلبق ىقح حصو هتأرباو ةنيبلا هيف يذلا باتكلا تقزمو يل متنمض قحلا هل
 . ملعا هللاو مهيلع

 يعدملل هيلا ىعدملا رقأف ةلخن لجر ىلع ىعدا لجر نع رثؤملا ابأ تلأس : ةلأسم .

 يف همزليو . اهنم ءىشب هرارقال ايعدم هيلع ىعدملا نوكي له ةلخنلا سادسا ةسمخب
 اهلك هل اهنا ةنيبلا يعدملا ىلعو هب رقأ ام هيلع تبثي مأ اهسدس هل نا ةنيبلا كلذ

 لاق . اهنم سادسا ةسمخ الا هل ام يعدملل نيما هيلا اعدملا ىلعف . ةنيبلا زجعا ناف

 . اهنم ءىشب هرارقاب ايعدم نوكي الو . يعدملل هرارقا ةلخنلا هدي يف يذلا ىلع تبثي

 © اهسدس هل نأ هللاب فلحتسا ةنيبلا زجعا ناف . اهلك هل اهنأ ةنيبلا يعدملا ىلعو

 ةنيبلا اعيمج امهيلعف هدي ىف نكي مل ناف هيلا يعدملا يدي يف ةلخنلا تناك نأ اذه

 دحاو لك فلحتسا تانيبلا تقفتاو هل اهنأ ادهش نيدهاش امهنم دحاو لك رضحا ناف

 . امهنيب مسقت مث هل اهنأ امهنم

 يعداف اهفصنب رخآل ةباد هدي يف لجرلا رقأ اذإ ، حاضولا نب دايز لاق : ةلأسم
 هيلعو . اهفصن هل نأ ةنيبلا هدي يف يذلا عم نوكي نأ الإ هل ىه لاق . اهلك رخآلا

. هب هل رقأ ام الإ هل سيل نورخآ لاقو هوجولا نم هجوب اقح اهيف هل ملعي ام هللاب نيمي



 «نورشعلاو سماخلا بابلا»

 باودلا يف مكحلا

 ةجاجدلاو نيرانيد ىواست لجرل ةؤلؤل تعلتبا ةجاجد يف انموق ضعب نعو
 اهتميق ةجاجدلا بحاص ىلإ عفدأ هل لاقيف رثكألا بحاصب أدبي لاق . ارانيد يواست
 بحاص ىلإ عفدا ةجاجدلا بحاصل ليق . ال لاق ناف . كيلا ةجاجدلا ذخو ارانيد
 نأ ىلع ةجاجدلا تعيب لعفأ ال لاق ناف . ةجاجدلا كنأشو نيرانيد اهتميق ةؤلؤللا

 . نيثلثلا يف اهصصح ردق ىلع نمثلا نامسقي مث نيرانيد يواست ةؤلؤل اهفوج يف
 هل ليق الاو هل لامقي ام لعف ناف اهنم رثكألا بحاصل رييختلا يف أدبي امناو ثلثلاو

 ةضيب اهنطب يف دجو مث ةجاجد تتام اذاو . انفصو ام ىلع اذكو اذك لعفت نا رتخا

 . هلكأ زئاجو هكلم يف تتام يذلا اهبرل وهف خرف اهنم جرخف تخرفنف
 يعدي يذلا يف تركذو ، نسحلا يبأ نع بسحا باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 رامح تذخا دق ًارامح هل تلكأ ينأ ملعا ام رخآلا لوقيف ًارامح هل لكأ هنا لجر ى ا

 © نيملا نم ىلعو امهنم يعدملا نم تلق . كل سيل وأ كلذ فرعا سيلو .
 هدنع ناك ناف . يعدملا وهف هرامح لكأ اذه نا يعدا نم يعدملا تفص و ام "

 قح هل هلبق ام هللاب فلحي . هيلع اعدملا ىلع نيمبلاف الاو . هرامح لكأ اذه نا ةنيب

 لكأ اذه نا فلحيف ىعدملا ىلع نيميلا دري وأ هوجولا نم هجوب اذه هرامح لبق نم

 ارامح لكأ هنا هلوق سيلو هيلع فلح امب ذخؤيو . مكحلا عطقني م هيف هل املاظ هرامح
 ناك اذا عطقلاب الإ نيمي هيلع سيلو . ملعا هللاو هرامح لكا هنا رقي ىتح هل همزلي امم
 هيلع ىرن الف ًايشحو ًارامح لكأ هنا هلوقو نيملا هيلا در نا عطقلاب فلحي بلاطلا

 ناو . ثناح وهف اذهل ارامح لكأ هنأ ملعي وه ناك ناف . كل تفصو امك الإ نيمبا
 هيلع سيلف ًارامح اذهل لكا هنا ملعي ال ناك ناو . قحلا دنع ةحار كلتف هبسح ناك
 خيشلا لوق نم انفرع دقف ًايشحو هلعجو هبر فرعي الو ًارامح لكأ ناك ناف هملع الإ

 هو و

 وحن لهأ اهل سيل نا ملعي ىتح لهأ ام رمخلا نا هتاباوج صعب ف يراوجلا يبأ

 نم لكأ امم صالخلا لجرلا اذه ىلعو . ظفللا فالتخاو . فالتخالا لوقلا اذه
 . باوصلاب ملعأ هللاو بابرأ اه سيل احيحص شحولا ريمح نم هنا ملعي ىتح ريمحلا

 دبالو ضعب امهضعب نع ليحم ال عضوم يف اتقتلا اذا نيتبادلا يف دجوي : ةلاسم

 امهيأ امهنيب راتخي مث . ةميق ناموقي لوقو . انمث امهلقا فلتت لوقف . امهدحأ فلت نم
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 فلتي نأ بحأو لاق ، طقسي يقابلل فصنلاو . يحلا بحاص ىلع نمثلا ناك فلتأ

 . ةميقلا يف امهنم ءىدرلا

 نيدهاشب امهنم دحاو لك ءاجف اريعب ايعدأ نيلجر نأ ، هفرط نب ميمت : ةلأسم

 نيصح وبأ لاق ، قحأ خيراتلا لوقي يرش ناكو ث امهنيب هب يع هللا لوسر ىضقف
 ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقاف ةباد يف نالجر هيلا مصتخا هنييع نبا هللا دبع تدهش

 ءايشألا عيمج اذه ىلع كلذكو } نييرصبلا لوق وهو هدي يف يه يذلل اهب ىضقف
 مصتخاو ، مكحلاب ىلوأ ةنيبلا عم ديلا نأل هدي يف وه يذلل هب تيضق ةنيبلا ماقأ اذإ
 يذلل اهلعجف هل اهنا نيدهاش امهنم دحاو لك ماقاف نيرهقلاب ةباد يف «هنييع نبا» هيلإ

 . هدي ىيف

 يف يذلا رضحاف امهدحأ دي يف ةبادلاو ةياد يف ناعزانتي نيلجر نعو : ةلأسم
 . اهجتناو هتباد ةبادلا نا نيدهاش رخآلا رضحأو هتباد ةبادلا نأ نيدهاش ةبادلا هدي

 ناملعي الو هنم تبهذ ىتح هدي يف لزت مل اهناو اهجتنا لجرلا نأ نادهاشلا لاق ناف

 ىتاي نا ىلا ةبادلاب ىلوأ وهف نيلدع اناكو هتباد بلط يف ناكو بهو الو عاب هنا

 . هيلع ررقي هجو وأ ةبه وأ ءارشب رخالا
 ىوتساو دوهشب ءاج امهنم دحاو . لك ةباد يف امصتخا نيلجر ىفو : ةلأسم

 . هدي يف ىه ىذلل ةبادلا لاق دوهشلاب

 نيلجر نأ .. يبأ نع ىروثلا نايفس نع دلاخ نبا دمحم ىفربخأ : ةلأسم

 وه ىذلل يع تيع ىبنلا هب ىضقف هدنع جتن هنا ةنيبلا تبثا امهالك سرف ىف امصتخا

 . هدي ىف

 بحاص بلطف سرخ وأ ةرج يف هسأر لخدا ةاش وأ روث ناك ناوأ : ةلأسم
 سأر عطقي نا الإ كلذ ىلع ردقي ملف مهءانا اوصلخي نأ ةبادلا بحاص ىلا ءانالا

 نيمهردب ةرجلاو ةينامثب ةميهبلاو ةرشعب ةرجلاو سرخلاو ةميهبلا ىلع اوديز انلق . ةبادلا
 . هترج نمث مرغاف تئش ناو هتباد نمث مرغاف تئش نا هل انلق ، ذخأ داز نمف

 . هنيمي كلذ هيلا ىعدملا ركناو ةرقب وأ ةرامح لجر ىلع ىعدا لجر نعو : ةلأسم

 تلق فلحي فيكف . ىعدي امب ذخأيو فلحي نا ىعدملا ىلا نيملا هيلع ىعدملا درف
 ىلع ةعزانملا تناك اذاف . فلح اذا نيملا دعب ةرقبلاو ةرامحلا ىف ةظفل نوكي فيك

 فلتا هنا ىعدي ناك ناو . هيلع فلح ام الا نكي مل و . اهيلع فلح اهنيعب ةرامح
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 نماضلا لوق كلذ ىف لوقلاف . ابئاغ ائيش اذه وحنو اهعاب وأ اهقرس وأ ةرامح هل
 الا نيملا نوكت الف ةدهاش ةرامحلا وأ ةرقبلا تناك اذا . ىعدملا فلح اذا هنيمي عم

 لوقلاف . كلذ ىلع فلحو اهدحي مل و اذكه ةرقب وأ ةرامح هيلا ىعدا ناو . اهترضح
 هرامح ام هللاب انيمي فلحيف اذه لثم نم ءىش هيع بجو اذا هنيمي عم مراغلا لوق

 حصي نأ الإ هذه نم ريتخأ وأ هذه نم لضفا هيلع اهبجوتسا ىتلا هترقب الو اذه
 راضحا دعب نيملا نوكتف تلق . اهلضف وأ هترامح ةدوج نم ىعدي ام ىلع ةنيب ىعدملا
 تناك اهنيعب ةباد هيلع ىعدي ناك نأ اذه يف باوجلا ىضم دق لاق . اهلبق وأ ةرامحلا
 رضحي نا مراغلا ىلع سيلف اهدحي الو ةرامح هيلع ىعدي ناك ناو . اهنيع ىلع نيملا

 . نيملا وأ ةنيبلاب كلذ هقاقحتسا دعب هيلع ىعدملا ىعدي ام

 ىعدا لجر نعو . هللا همحر حور نب دمحم هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 ىعدملا ركناف . فلتو باغ دق هاعدا ىذلاو كلذ ريغ وأ افيس وأ ةباد لجر ىلع
 ىعدملا هموق نا هنا ملعأف ، كلذ يف نيمملاو مكحلا نوكي فيك نيملا ىلا لزنو هيلع
 ىعدملا عدي مل ناو . اذكو اذك هتميق ناو كلذ ىلع نيملا ناك باغ دق ىذلا كلذ

 ىعدملا فلح ناف . كلذ ىلع نيميلا ناك ةميق هل دجي مل و هنيعب افوصوم افيس الو ةميق

 كلذ يف ىعدملا ىلا نيملا هيلع ىعدملا در ناو . ىعدملا ةبلاطم ةجح هنع فرص هيلع

 رضحي نا هيلع ىعدملا ىلع كلذ دعب ناك مث هتفصب ءىشلا كلذ ىلع ىعدملا فلح
 فلح ىذلا ءىشلا كلذ ام ناب نيملا هيلع ىعدملل مث . ءىشلا كلذ سنج نم ائيش

 ال مث اذه نم لضفأ كلذ هئيش نأب ىعدملا ىلع نيملا دري وأ اذه نم لضفأب هيلع
 ىلا نع انظفح اذكه اقفتي ىتح كل تفصو ام ىلع اهفلحيف ن اميأل ا ددرت ل ازي

 . اذه لثم يف هتلا همحر ىراوحلا

 «نورشعلاو سداسلا بابلا»

 ديبعلا يف مكحلا يف ىوعدلا

 ةكلملاب اهرارقا ىلع دوهشلا دهشت هلثم امناف . لجرل ةكولمم اهنا ةمأ ترقأ اذاو
 ىف نيب قيرفتلاو .. عطقلا ةداهش ريغ رارقالا ةداهش نال هتمأ اهنا نودهشي الو

 ف تبثتو كلملا رئاس ف تبنت ك كلملا ف سافنالا ف تبثت ال ديلاو . ماكحالا

 كلام نب ه تلصلا مامالا لا . . محرلا محرلا هللا مسب . . رشبلا ريع ناويحلا رئ اس

 اكولمم ع ايعدا نيلجر نع هللا كمحر تلأس . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع

 سمخ ذم هدقف نا ىلإ غلبي مل ىبص وه ذم همالغ هنا لدع ىدهاش امهدحأ ماقا
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 وهو نالا هيلا لصو نا ىلإ ثدح هيف ثدح هنا ناملعي ال نينس عبرأ وأ نينس

 همالغ وه ام رٹكا ءايشا دهاشلا رسفي ل و كيدي نيب هب فقو دقو .. نالا هدي ىف

 هارتشا رضح ىذلا نالف نب نالف مالغ مالغلا اذه نا لدع ادهاش رخالل دهشو

 نينس تس ذم هدي يف ناكو . نمثلا هل نزوو مهرد ةئام ثالثب نالف نب نالف نم

 ادهاش دهشو . رهشلا اذه ىف هدقف ىتح اثدح هيف ثدحا هنأ ملعن ال نينس سمخ وأ
 ىذلا لج رلا مع هيلع عقو ىتح هارتشا ىذلا اذه دي ىف ناك مالغلا اذه نا لدع

 ىرتشملا دي يف ناك وهو . هيخأ نبا ىلإ هلصوأو هذخأف نالوألا نادهاشلا هل دهش

 لوقأ اف . ةداهش ىوقأ نيدهاشلا ىأو ا مالغلا اذهب ىلوأ نم هللا كمحر تلآ اسو 0 هل

 غلبي مل ىبص وه ذم همالغ هنا نالدعلا نادهاشلا هب هل دهش ىذلا نا هللا كمحر

 نأ ىلا اثدح هيف ثدحا هنأ ناملعي ال نينس عبرأ وأ نينس سمخ ذم هدقف نا ىلا

 ىوقأ هتداهش نأو ىلوأ مالغلا اذهب اذه نا ىرأف . هدي يف مويلا وهو نآلا هيلا لصو
 مويلا ىلا هل كولمم مالغلا اذه نأ رخالف هللاب انيمي هيلع ىرأو . هتداهشو رخآلا نم
 ناف . هل كولمم وهأ نيدهاشلا صحفي نا ىرأو . مالغلا اذهب ىلوأ وهف فلح اذاف
 . همالغ امهلوق الا هل كولمم هنأ ادهشي مل ناو امهتداهش تمت دقف هل كولمم هنا الاق
 ةداهشلا هذهب قرلا هيلع بجوأ الو هتجح هلف كولممب سيل هنا مالغلا اذه جتحاو
 نأو . غلبي مل اريغص وأ ايمجعأ ناك وأ ائي ائيش عدي ملف تكسو رح هنا ىعدا اذا
 ىتح همالغ وه نيدهاشلا لوقب قرلا هيلع تبثي ال هناف . امهريغل هنإ لاقو اغلاب ناك

 . هل كولمم وه الوقي

 فلحي معن لاق . ناميا مهيلع له ةكلملا اوركنا اذا ديبعلا نع لئسو : ةلأسم
 . ةكلملا قيرط نم اقح لع اذهل ملعي امو رح ىنإ هللاب انيمي

 وهو . هل هنا رخآلا لاقو امهدحأ عم دجوف ًادبع ناعزانتي نيلجر نعو : ةل أسم

 ميقي ىتح هب ىلوأ نوكي نم كلذ ىلع ةنيبلا ماقاو ىل وه ىدبع رخألا لاقو هدي ىف

 . قحلا هوجو نم هب هقحتسي هجوب لدع ىدهاش هدي ىف وه ىذلا

 ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقا نيلجر يف لاقو ايركز دايز يبأ ىضاقلا نع : ةلأسم
 . هل كولم رخآلا نوكيو امهنم لوألا ةنيب ةنيبلا نا . هل كولمم هنا هبحاص ىلع

 نعو : هللا مهمحر ىسوم نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم باوج نم : ةلأسم
 رخآلا لاقو . مهرد ةئام عبرأ ىتيراج نمث ىنطعا مهدحأ لاقف ةمأ يف اعزانت نيلجر

 نأ ىرأ لاق . اهكتعب ىنكلو اهكجوزأ مل اهديس لاقو . ىنم لماح ىهو اهينتجوز

 الإ عيبلا الو تبثي جيورتلا ىرأ الو . يعدي ام ىلع ةنيبلاب ىعدي امهنم دحاو لك
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 تناك نا اهنا ىرأو { هلوق لوقلا ناك هاوعد ىلع ةلداع ةنيب هل تماق نمف ةنيبلاب

 لدع ةنيب امهنم دحاو لك ماقأ ن اف | هديس دبع وهو هب رقملا لجرلا نم وهف الماح

 تمسو ةنيبلا هيلع تماق ام ىلع نمنلا هيلعو 0 لجرلل امزال عيبلا ىرأ يناف لاق ام ىلع

 جم وزتلاف ، كلذ ركني ديسلاو اهديس نذإب اهجوزت هنأ لدع ةنيب رخالا ماقأ نإو © هب
 . اهديسل لحتل عيبلا ضقن ىلع جيوزتلا ىعدملا ربج ةنيب امهدحأ مقي مل نإو & تباث

 نب دمح رقأف هيعدي ناكو برهف دبع بوبحم نب دمحمل ناك لاقو : ةلأسم

 دمحم لاقف . نيدهاش بوبحم نب دمحم ماقأ ىتح دبعلا نم كلذ اولبقي ملف . بوبحم

 ماقأو لجر هاعداف لجر دي ف دبع ناك اذاو © رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 هكلم ىف دلو هدبع هنا ةنيبلا هدي ىف ىذلا ماقأو .هكلم ىف دلو هدبع هنا ةنيبلا هيلع

 . هقتعا ىذلل هب ىضقي هنا ليقف امهدحا هقتعا ناف . هدي ىف وه ىذلل هب ىضقي هناف

 لاقو هدبع هنا ملسملا ىعدا ىنارصنو ملسم نيلجر دي ىف ىبص ىف هنمو : ةلأسم
 فصن ىف ملسملل ىعسي ملسم رح هنا هللا دبع يبا نع ليقف . هنبا هنا ىنارصنلا

 . ىبصلا هثرو املسم ىفارصنلا تام ناف هنمث

 اوريغي ملف نوعمسي مهو ىديبع ءالؤه لجر لاق اذا لاق نم لاقو : : ةلأسم

 مهمزلا نأ بحا الو هدي ف اوناك اذإ هديبع مهف © لعب نم اوركنا مث اوركني و كلذ

 . هديبع 2 حصي ىتح توكسلاب ةكلملا

 قرلا مهيف حصي ىتح ةيرحلا ىلع مهنال ديبعلا يف حصأ رخآلا لوقلا : هريغ لاق

 . هل ديبع مهنا ةنيبلا ىعدملا مقي نأ الإ رارحا مهنا ةنيب مهيلع سيلو

 لجر هيعديو هل هنأ ىعديف ريبكلا دبعلا هدي يف نوكي لجرلا ليقو : ةلأسم
 الإ بئاغ ناسنال هنأ رقأ ولو . هل رقأ ىذلل وهف ليق . هل هنا دبعلا لوقيو رخا

 . دبعلا رارقإ ىلإ تفتلي ل كلذ حص ناف هدي يف وه يذلا اذم دبع هنا حصي نأ

 انأ وه لوقيو ىدبعو هل هنا هدي ف وه ىذلا لوقيو اريغص ايبص دبعلا ناك ناف

 ىبصلا نع عفدي دحأ ناك نأ كلذكو . هل دبع هنا ةنيب موقت ىتح رح وهف . رح

 مكاحلا ىلع نكي مل هنع عفدي دحأ نكي مل و ملكتي ال ىبصلا ناك ناو . رح وه لاقف
 . هدي ىف وه ىذلا ضراعي الو مهيديأ ىف امع سانلا لأسي نأ

 دق ةيراجلا ناب ةنيبلا ماقأو . تقرس هل ةيراج ىعدا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
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 ضرأب هل ةيراجلا نا ملعن انك دقو . بهو الو عاب هنا ملعن ال اولاقو . هل تناك
 اودهش ناف لأست ةنيبلا نكلو ةمارك الو ةيراجلا ىطعي الو زوجي ال لاق . اذكو اذك
 الو اهدقف هنا ضرالا كلتب ركذي هانعمس و اذكو اذك ضراب هل تناك ةيراجلا نأ

 اهنا ةنيبلاب ءىيجي ىتح ءىشب سيل اذهف بهو الو اهعاب ملعن الو تعنص ام ىردن
 . ضرالا كلتب اهدقف ناو .هتيراج

 تام هنأ ةنيب تدهشو اذه ىضرم نم تم نإ رح ىمالغ لاق نمو : ةلأسم

 دوهش زيجا لاق . ضرملا كلذ نم ءىرب هنا ىرخأ ةنيب تدهشو ضرملا كلذ يف
 لاقو . كلذ هضرم ىف تام هنا لاق . دبعلا نا الا ةنيب كلذب دهشت مل ناو . قتعلا

 مه تماق ناف © مهنيمي عم ةثرولا لوق لوقلاف { ضرملا كلذ نم تمي ل هنا ةثرولا

 . ىعدملا وه هنال دبعلا ةنيب تزيجا اعيمج ةنيبلا

 ماقأ مث نالفل دبعلا اذه نا رقأ لجر ىفو ث هللا همحر ةيواعم يبأ نع : ةلأسم

 هل دبعلا نا لوقي نالفو . اتقو ةنيبلا تقوت مل و مهرد فلأب هنم هارتشا هنا ةنيبلا
 نا الإ مهب عفتني ال ةنيبلاو اذه رارقاب نالفل دبعلا نأ الإ لوقأ امف . عيبلا دحجيو

 اذكب ىل هعاب نالفل دبعلا اذه لاق نا : تلقو . رقملا رارقإ دعب ءارشلاب اودهشي

 . الصتم مالكلا ناك اذا هل وه اذه ىلعف كلذ ىلع ةنيبلا ماقاو اذكو

 . امهنع هللا ىضر كلام ابأ خيشلا ةكرب نب هللا دبع دمحم وبأ لأس امم : ةلأسم
 ىعدملا رضحاو . هيلع ىعدملا ركناو هل دبع هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو
 . امهتداهش لبقت ال لاق . كلذ ىلع امهتداهش لبقت له دبع هنأ ادهشف لدع ىدهاش

 فيكف تلق . مكاحلا اهلبقي ال أطخ ةداهش هذه نأل لاق امهتداهش لبقت ال مل تلق
 . بهو الو كلذ عاب هنا ناملعي ال هدبع هنا نالوقي لاق . مكاحلا اهلبقي ىتح نادهشي

 ىلإ اجرخ نأ تيأرأ تلق . ةبه الو عيبي هكلم نم جرخ هنأ ملعن ال نالوقي وأ

 نادهشي فيكف . امهوفرعو هجولا اذه ىلع زوجت ال ةداهشلا نأب مهربخأف سانلا

 اهعمسيو امهتداهش مكاحلا لبقي له ةداهشلا هذه انم عمسا هل الاقف مكاحلا ىلإ اعجرن
 تدر نم سيلأ تلقو . ةيدوبعلاب هيلع ىعدملا ىلع مكاحلا مكحيو معن لاق . امهند
 تدر امنإ تناك اذإ كاذ ىلب لاق . كلذ ىف ةيناث مكاحلا اهلبقي دعي مل ءىش يف هتداهش

 دهاشلا نال اهلبقي مل مكاحلا ناك نأ امأف . هلجأل امهتداهش زوجت ال ىنعمل وأ قسفل
 . هنم زوجت هناف اههجو ىلع ةداهشلاب تأي مل
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 اهركنيف قتعلا اهديس ىلع ىعدت ةمأ نعو 03 ناطحق يأ باتك نم : ةلأسم

 همألا تلاق ناو . ناممب اهتنيبب ىتأت ىتح الجأ اه برض ةنيب تعدا ناف . كلذ
 . مولعم رجأب هل اهتمدخ نوكتو اهمدختسي نا اهديسل ناف رحبلا ءارو نم ىتنيب نأ
 . اهيلا هيدؤي ىقابلاو اهتوسكو اهتقفنب اهديس اهصصاقيو اهرجأ اهل تحص ناف

 امهدحأل ةما اهنا ترقاف نانثا اهايعادت اذإ ةمآلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 ناو . اقح اهيف هل ملعي ام هللاب نيمي هيلع هلف . هل ترقا ىذلا نيمي مصخلا بلطو

 فلحي اهسفنب ه لاهرارقا ىعدي امنا ناك ناو اهسفنب هل اهرارقإ ريغ نم هسفنل اهاعدا

 . اقح اهيف اذهل ملعي الو الطاب هل اهسفنب ترقأ اهنا ملعي ام

 له © رضاح ريغ نالفو نالفل دبع هنا ىعدا لجر دي ىف دبع نعو : ةلأسم

 اذا كلذ هلف هضبقي بئ بئاغلا ليكو أي نأ الإ هنم عنمي الف ، هدي يف وه ىذلا عنمي

 مكحيف هل هنا هدي ىف وه ىذلل ةنيب موقت نا الا زئاج هسفنب هرارقا نأل ل هسفنب هل رقأ

 . كلذ ىف لوقلا ام ىدبع وه سيل لاقف ارضاح نالف ناك نا تلقو . ةنيبلا لوقب

 هدبع هنا لاق ناف تلق . هنم ع زني ال هدي ىف وه نم دي يف هنا كلذ ىيف لوقلاف

 نمل هنا ةنيب مقت مل اذا هسفنب هل رقا نم ىلإ ملسي هنا انلوقف ث هيلا ملسي له هاعداو

 . هدي ىف وه

 ىف ةمآلا تناك اذاو ، نالجر اهاعدا اذا ةمألا نع ديعس ابا تلأس : ةلأسم
 انت ا ةنيبلا رخآلا ماقأو © ةنيبلا كلذ ىلع ماقاو ةنس ذم هل اهنا لجر اهاعداف لجر دي

 ميضعب لوق ىفو . مهضعب لوق ىف نيتنسلا بحاصل اهب ىضقي اهناف نيتنس ذم هل
 .اقاو رخآ لجر اهاعداف لجر دي ىف ةبادلا تناك اذاو . نافصن امهنيب اهب ىضقي هناف
 فرعف نينس ثالث تنب ىه اذاف اهنس ىف مكاحلا رظنيف . نينس رشع ذم هل اهنا ةنيبلا

 . ىعدا ام ىلع هتنيبب لبقي ال هنأ كلذ

 هدقنو مهرد فلأب لجر نم ةمالا هذه ىرتشا هنأ لجر ىعدا اذاو : ةلأسم
 اهارتشا هنا ةنيبلا رخآلا ماقاو نالف دي ىف ةمالاو هتنيب كلذ ىلع ماقاو اهقتعأ هناو نمنلا

 مداخلا ىضقيو ىلوأ قتعلا بحاص ناف . نمثلا هدقنو مهرد فلأب كلذ نالف نم

 ةلزنمب انهاه قتعلا نال ريبدتلاو لام ىلع قتعلا كلذك و . رخالا ىلع عئابلا دريو قتعيو
 ام ىلوأ قتعلا هريغ لاق . عيبلاب ىلوأ هتلعج هدي ىف تناك ول اهنا ىرت الأ & ضبقلا

 . قتعلا لبق ءارشلا حصي مل
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 املف . اهنمث عفدي مل و ةيراج لجر نم ىرتشا لجر ىف ، يلع ىبأ نعو : ةلاسم
 ىنطعي مل نا لوقيو هيلع جتحي لاق . ةيراج هنم رتشي مل هنا ركنأ نمنلا هيلا بلط

 باتو عجر ناف . هقح ىفوتسيو اهعيبي نا هل لاق . ىقح تيفوتساو اهتعب ةيراجلا نمت

 هللاب انيمي هل فلحيف هيلع عفرو اهعاب نا دعب نمثلا هيلا عفدو ةيراجلا هيلا بلطو

 ىرتشملا اهبلط مث هل اهب ىرتشي نم رمأو ةيراجلا ىلع ءادنلاب رمأ ناف . قح هل هلبق ام

 . اهكردي هناف ركنملا

 ىلع قادص ةيراجللو قادص ق اهاضق وأ ةيراج عاب نم دمح وبأ : ةلأسم

 . اهقتعا نم نود امف قادصلاف اهقتعا ناف { عئابلل قادصلاف ، ج وز

 اهل عبت اهقادص نسحلا وبا لاقو . ملعا هللاو اهل عبت قادصلا ليقو : هريغ نمو

 . دبعلا نمث ىف عئابلا ىلع اهقادصف ةجوز هلو همالغ عاب نمو . عئابلا هينثتسي ىتح

 «نورشعلاو عباسلا بابلا»

 مهئامصخو ديبعلا نيب مكحلاو ىوعدلا

 ركنأو ةمرحلا وأ قالطلا اهجوز ىلع تعدا اذإ ةمألا ىف لوقت امف : هل تلق

 ءاش نا . اهجوزل اهنم ةمكاحملا ىف اهل نذأي نأ امأ اهديس ربجي هنا ىعم لاق . كلذ
 اهجوز نيمي نم كلذ ىلي نا وه كلذ راتخا نا تيأرأ : تلقو . كلذ وه ىلي نا

 تيأرا : تلق . ىدنع اذكه لاق © ديسلا ىلع كلذ هل نوكي له 3 ىه اهمتكاحم

 . ديسلا نم كلذ ىف نيملا ىرجت فيك اهنع ديسلا فلحي نا ىضرو اهيلا نيملا در نا

 . نالف اهجوز ىلع اذكو اذك تعدأ وأ اذكو اذك تلاق دقل فلحي هنا ىعم لاق
 اهيعدت ىتلا ىوعدلاب ىمسيو هيلع اهتعدأ ىتلا اهاوعد نم كلذ ىف ةبذاك اهنا ملعا امو
 مكحلاب امهتجح عطقب امهنيب مكاحلا قرف مصخلا ىضر دعب ديسلا فلح اذاف . اهسفنب

 ديسلا فلحي نا جوزلا ضري مل نا تيأرا هل تلق . كلذ ىف امهنيب ىرج ىذلا

 نم جوزلا بلطي ام ىلع فلحتل اهكرتي نا ديسلا ربجي له ىه اهنيمي بلطو اهنع
 ناف هل تلق . كلذ ىلع ربجي ه:ا ىدنع اذكه لاق . نيمبلا اهيلإ در نا كلذ ىف اهنيمي

 نا امأ وأ اهعدي نا اما كل.اب سبحلا همزلي له . اهجوزل فلحتل اهكرت نع عنتما

 اهنا ملعا امو . اذكو اذك تلاق دقل فلحي نأ امأ ديسلا مزلي هنا ىعم لاق . سبحي
 نإ كلذكو تلق . كلذ دحأ لعفي ىتح سبح عنتما ناف . اهعدي نا اماو .0 ةبذاك

_ ٦١٧



 امإ سبحلا همزل اهنع كلذ وه مىلي نأ وأ نيملا ريغ ىف ةمكاحملل اهكرت نع عنتما

 ديبعلا كلذكو هل تلق . كلذ همزلي هنا ىعم لاق . اهعدي نأ امإو . هل كلذ ىلي نا

 سفنألا ف مهيلع ىوعدلا تناك ولو اذه ىف ةمألا لثم وه هيلع ىعدي ام عيمج ف

 امع دبعلا نع ديسلا فلحيف نيمبلا ىناعم ىف لوقلا اماو ىدنع اذكه لاق . لاملاو

 . اذه هدبع ىلا ىعدي امم اقح ىعدملا اذهل هلبق نا ملعي ام هيلع ىعدي

 هنا ديعس وبا لاق . مهيلاوم نذاب الإ ناميأ مهيلع الو كيلامملل سيلو : ةلأسم
 دف ىبنلا نع رنألا هيف ءاج دق هنا ىعمو . فالتخا هيف ملعا الو كلذ ليق دق

 هديس عم هل نيمي ال هنا ملعلا لها كلذ لوأتف . هديس ىلع دبعل نيمي ال لاق هنا

 نذا ءاش نا رايخلا هديسلو هديس نذإب الإ فلحي الو ةموكح ىف فلحي ال هنا ىأ
 نيمبلاو دبعلل اميف نيملا تءاج اذاف © هنع مكاح ءاش ناو . مصاخ و كاحي نا هل

 نيمي الف نيملا هيف هيلع ناك امو . فلحي نا هل نذا ءاش ناو فلح ءاش ناف هيف
 امم هيف هرارقإ زوجي اميف الا لدع ةنيبب الإ هديس ىف ماكحألا هيلع تبنت الو . هيلع
 انوذام ناك ام نيدلاب هرارقإ زوجي هنا لوقلا ضعب ىف هناف ةراجتلا نم هيف هل نذأ دق
 هيلع ترجح و ةراجتلا نع لزع دقو ةمكاحملا تناك اذاف . اهيف نيدتلاو ةراجتلاب هل

 ال لاق نم لاق هنا ىعمو . ليق هنا ىدنع اميف نيدلا ىف لاح ىلع هرارقإ زجي مل

 هيلع نيمي ال لوقلا اذه ىلعو ةراجتلا لاح ىف وهو رقأ ولو . لاح ىلع هرارقا تبثي
 رايخلا هديسل ناك هنيمي همصخ بلط اذاف هرارقا زيجي نم لوق ىلعو . لاح ىلع

 الو . هيلع تنبل رقا ول هنال هاوعد ىف هقدص ءاش ناو فلحي نا هل نذأ ءاش نا
 ءاش ناو ةراجتلا ىف نيملا ىف هل نذأ ءاش نا رايخلا انهاه ديسلل نوكي نا ىل نيبت

 تايانجلاو ثادحالا رئاس ىف اماو . هتراجت لاح ىف نيدلا اذه نادا هنا ملعي ام فلح

 فلح ءاش ناو . فلحيو مصاخي نا هديعل نذا ءاش نا رايخلا ديسلل نا ىعم هنإف
 تحص ول مكحلا ىف قلعتت ىتلا ةيانجلا هذه ىنج اذه هدبع نا ملعي ام ملعلا ىلع وه

 تانامألاو نيدلا نم وه امناو تايانجلا نم نكت ملام اماو . هديس ىلع تبثتو هتبقر ىف

 ءىش هنم ديسلا ىلع نكي مل دبعلا ىلع حص ول كلذف . ديسلا ىلع تبثت ال ىتلا

 قلعتي ىتلا تاعانصلا نم اههبشي ام وأ ةراجتلا ىف هل نود ام مايأ ىف نكي مل اذا
 نكي مل ةنيبلاب حص ول كلذف ةراجتلا ىنعم هبشي كلذ نوكيف تانومضملاو نيدلا اهيف
 . اًم اموي قتعا نا ديعلا ىلع قلعتم كلذ امناو . هيف هيلع هموبصخ الو ديسلا ىلع

 ةجح ال تانومضملا نم برضلا اذه ىف نا ىعمو . هيف ءىش الف دبعلا تام ناو

 ىلع نيملا هل تبنت ثت ملعا الف هديس ىلع هنيمي امأو . ةموصخلا ىتعم ىف ديسلا ىلع هيف
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 هيلع ناك قتعلا هيلع ىعدا ناف . قتعلا هيلع ىعدي نأ الإ هوجولا نم هجو ىف هديس
 ىنعم ىعدمو هيلع كلملا توبث لاح نع ليحتسم هنال هديس ىلع نيمبلا هلو . ةنيبلا
 نم دلوتي ام كلذكو . هيلا نيملا در ءاش ناو . هل فلح ديسلا ءاش ناو . ةيرحلا

 ولو ةنيبلاب ديسلا ىلع حصي الو . هيلع تايانجلا نم قتعلا هب بجوي ىذلا اذه لثم
 هيلع تايانجلا بابسا نم تالثملا نم هيلع دبعلا كلذ ىعديو . دبعلا قتع هيلع حص

 هل نيملا ىف رظنيو قتعلا ىنعمل هل نيملا هيف بجوت ىتلا بورضلا نم ىدنع كلذف
 ةءاسالاو ةقفنلاو ةوسكلا ىف هل هملظ نم برضلا هيف هيلع فاخي ام هيلع ىعدا نا

 هيلع هل اموكحمو كلذ نع اعونمم ناك كلذب ديسلا رقأ ولو هل زوجت ال ىتلا هيلا
 هيلع ىعدملاو يعدملا ةلزنمو هيف مصخلا ةلزنمب ناك هب هيلع هل اموكحم ناك اذاف . هب

 هيلع ىعدملا ىلعو ةنيبلا ىعدملا ىلع ةنسلا ةلمج ىف تبثي دقو ماكحالا نم تبني اميف

 . هديس ىلع هب دبعلل مكحي ىذلا لبقتسملا ىف هانعم تبثي اميف ىدنع كلذف . نيملا

 ىف هملظ ىف دبعلل نامض مكح هيف هيلع نكي مل هديس هب رقا ولف ىضم اميف امأو
 ىنعم هب تبثي نكي مل ام هريغ وأ برض نم هيلا ةءاسإلا ىف الو . هتوسك الو هتقفن
 . هديسو دبعلا نيب ىوعد الف ءايشالا عيمج ىف ىواعدلا رئاس امأ و . تالنملا نم هقتع

 كلذ نم ائيش ثدحي نأ الإ ، ملعا هللاو هملعا اميف نيملا امهنيب نوكتف ةموكح ال,

 . هيف رظنين
 نا ىلاولا هرمأي له نيدب هيلع عفري دبعلا نعو ، رفصألا باتك نم : ةلأسم
 . كلذب سأب ال لاق . هيطعي
 هتراجت ىف هنادأ هنأ اذهب رقأف ةراجتلا ىف هل انوذأم رجات ناك اذا لاق : هريغ نمو

 ءىشب هيلع مكحي الف ارجات نكي مل ام هئادأب مكاحلا رمأي هناف كلذ هيلع حص و

 . هديس ىلا مكحلاو
 . نيد هيلعو امهدحأل رجات دبعو نارح نالجر مامالا ىلا عفترا اذإو : ةلأسم

 اهلعجي نأ مكاحلل ىغبني هناف . مهنم دحاو لك اهيعدي راد وأ ضرأ اعيمج مهيديأ ىف ه

 . نيفصن نيرحلا نيب اهلعج نيد دبعلا ىلع نكي مل ناو اثالثأ مهنيب
 كلذ نم لقا ناك ناو رادلا ثلثب طيحي دبعلا نيد ناك اذا معن : رثؤملا وبا لاق

 . نيفصن نيرحلا نيب دبعلا نيد دعب رادلا ثلث نم ىقب ام ناك

 داده ناميلس ىبا ىضاقلا نع ايركز وبأ ىضاقلا هفلأ ىذلا باتكلا نم : ةلأسم

 هنيم بلطو ركناو . قتعلا هديس ىلع ىعدا اذا دبعلا كلذكو هل تلق . ديعس ن
- 
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 ىضر ناف هقتع هنيمي نأ مكاحلا هيلع طرتشي معن لاق . دبعلا ىلا نيميلا درو مكاحلا ىلا

 هدبع هنا معزو لجر ىلع لجر ىعدا اذاف : هل تلق . قتع هفلحو ديسلا كلذب

 . هيلع كلذ ىف نيمي ال لاق . نيمي هيلع له هنيمي بلطو ركناف

 ركني وهو اهئطو هنا الجر ةمألا ديس مهتا اذا رثؤملا وبا لاق هريغ نمو : ةلأسم
 . ءعىطو ام فلحي الو اهديس ىعدا امم اهرقع هيلع بجوي اهيف ائيش لعف ام فلحتسا

 هديسلو هديس نذإب الإ فلحي الو ةموكح ىف فلحي ال دنعلا ىف ليقو : ةلأسم

 نيملا تءاج ناو . هنع مكاح ءاش ناو . مكاحي وأ مصاخي نا هل نذأ ءاش نا رايخلا

 نيمبلا هيف هيلع ناك امو . فلحي نا هل نذأ ءاش ناو . افلح ءاش ناف نيمبلا دبعلل اميف

 رئاس ىف امأو . ةنيبلا الإ هديس ىلع الو . مكاح الإو هيلع تبثت الو هيلع نيمي الف
 ناو فلحيو مصاخي نا هدبعل نذأ ءاش نا . رايخلا ديسلل هناف تايانجلاو ثادحألا

 مكحلا ف قلعتت ىتلا ةيانجلا هذه ىنج اذه هدبع نا ملعي ام ملعلاب وه فلح ءاش

 هيلع هل نا ملعا الف هديس ىلع هنيمع امأو . هديس ىلع تتبثو هتبقر ق تحص ول

 . قتعلا هيلع ىعدي نأ الإ ءايشالا نم ءىش ىف انيمي

 بجي هناف ىنقتعا دقو ىكلام ناك انالف ناف لاق دبع ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 دبعلا ديس ىلع نيمي ال هنا مهلوق ىنعم ناو . ةنيب دبعلا عم نكي مل نا نيمي هيلع هل

 لاق . نيمبلا هيلع ناك اذا فلحي فيكف هل تلق قتعلا هل بجوم هيلع نوكي ال اميف

 . هذه كتعاس ىلا كيلع ةيرحلا هل بجوي اقتع اذه انالف تقتعا ام هللاب انيمي فلحي

 ىف ناكو . هبرض ارح الجر نأ دبعلا هيلا عفر اذا مكاحلا نع هتلأسو : ةلأسم
 لاق . كلذ ىف مكحلا فيك . مهتملا قالطا مكاحلا دارأ مث مهتملا هل سبحف رثألا دبعلا

 حصي امب اليفك سوبحملا ىلع ذخأ الإو ارضاح ناك نا هديس ىلع جتحي مكاحلا نا ىعم
 ناكو اليفك بصي ل ناف : هل تلق .. دبعلا هيلع اهاعدا ىتلا ةمهتلا هذه نم هيلع

 سبحي مل سبحلاب ةبوقع هيلع قبت مل و هقالطا نا اذإ : لاق © لوقلا ام . ابئاغ ديسلا

 . ىوعدلا هذه نم هيلع حصي قح الا

 نكي مل و دبعلاو دبعلا وأ رارحألاو ديبعلا نيب مكحلا ىف كدنع ام تلق : ةلأسم
 وأ ةافاوملا يف مكاحلا عم ةجحلا مهيلع مصخلا ميقي له لمعل الو ةراجتلل اوجرخأ

 رماب مهراضحأ ىلإ كلذ يف جاتحي الو نويدلاو قوقحلاب كلذ يف مكاحلا مهذخأي
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 هجولا فيك تلق . قوقحلاب رارقالاو ناميالا ةعزانملا دعب نوكيو ةعزانملل مهتاداس

 نذا ناف . كلذ ةبلاطم ىف دبعلا ديس ىلع جتحي هنا اذه ىف انعم ىذلاف . كلذ ى

 مصاخي نأ ديسلا ىلع نكي مل هنع مصاخ ناو . هنم كلذ زاج ةموصخلا ىف هدبعل
 الف ةموصخ و ةعزانم نم كلذ ىف هيلع بجي امب ماق اذاف هلمع نع لغتسيو هدبع

 هل نذا ءاش ناف . هديس نذاب الإ هيلع الو هل ةنيب عمتسي الو هيلع الو دبعلل نيمي

 هنع فلحي الو نيمي دبعلا ىلع سيلو . هلك كلذ ىف هنع ماق ءاش ناو . كلذ ىف

 . قحلاب ذخأ فلخي مل نم ىلع ناميألا امناو . هديس ىلع هرارقإ زوجت ال دبعلا نال هديس

 . تانيبلاب هتبقر ىف مزلت ىتلا قوقحلا تركذ ىذلا اذه لثم ىف دبعلا ىلع بج امنإو
 . هنذإب وأ هديس ةرضحب الإ كلذ نوكي الو

 لاق . كلذ ركنأو ةمرحلا وأ قالطلا اهجوز ىلع تعدا اذإ ةمألا نعو : ةلأسم
 . كلذ وه ىلي نأ ءاش ناو اهجوزل اهنم ةمكاحملا ىف اه نذأي نا اما اهديس ربجت
 ام ىلع ةنيب اهعم تناك اذا اهتنيب عاسا وأ كلذ ىلي نأ وه راتخأ نأ تيارأ تلق

 ىرجت فيك اهنع ديسلا فلحي نأ يضر وأ هيلا نيملا دري نأ جوزلا ىباو © هيعدت
 اهجوز ىلع اذك و اذك تعداو اذك و اذك تلاق دقل لاق . ديسلا نم كلذ يف نيملا
 ىوعدلاب ىمستو هيلع تعدا ىتلا اهاوعد نم كلذ يف ةبذاك اهنا ملعا امو . نالف

 امهتجح عطقيو امهنيب مكاحلا قرف مصخلا ىضر دعب ديسلا فلح اذا اهنيعب اهيعدت ىتلا
 . كلذ يف يرج ي ذلا مكحل اب

 له . اهنيمي بلطو اهنع ديسلا فلحي نا جوزلا ضري مل نا تيارأ : هل تلق

 . اهيلا نيميلا در اذا كلذ ىف اهنم ج وزلا بلطي ام ىلع فلحتل اهكرتي نأ ديسلا ربجي

 له . اهجوزل فلحتل اهكرت نع عنتما ناف . كلذ ىلع ربجي هنا يدنع اذكه لاق

 دقل فلحي نأ امأ ديسلا مزلي لاق . سبحلا امإو اهعدي انأ امإ كلذب سبحلا همزلي
 . كلذ لعفي ىتح سبحلا امأو اهعدي نأ اماو . ةبذاك اهنا ملعأ امو . اذكو اذك تلاق

 وه ىلي نأ وأ . نيميلا ريغ يف ةمكاحملل اهكرت نع عنتما نا كلذكو : هل تلق

 : تلق . كلذ همزلي لاق . اهعدي نا امإو كلذ ىلي نأ امإ ، سبحلا همزل اهنع كلذ
 مهيلع يذلا ناك ولو . اذه ىف ةمالا لثم مهيلع ىعدي ام عيمج يف ديبعلا كلذكو
 ديسلا فلحيف نيملا يناعم ىف لوقلا اماو . يدنع اذكه : لاق 3 لاملا وأ سفنالا ىف

 . اذه هدبع ىلا يعدي امم اقح يعدملا اذهل هلبق نا ملعي ام هيلع ىعدي امع دبعلا نع
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 اهرمأي لاق . ةقفنلاو ةوسكلاب هيلع تعفرف ةكولمم ةمأ ج وزت لجر نعو : ةلأسم
 الإ ةوسكلا فصن دحاو لك ىلع لعجيف هالوم وه عديو اهالوم عدت نا مكاحلا

 . هدحو ةقفنلاو هوسكلا وه هيلعف راهنلاو ليللاب هعم اهكرتي نأ
 نوكي هنا تاعانصلا ضعبلو ةراجتلل اجورخ ناك اذا دبعلا يف ليقو : ةلأسم

 ىلا هوعفريو كلذ يف همصاخت نأ هل جرخا دق يذلا كلذ لبق نم قح هل ناك نمل

 الإ فلحي الو كلذ يف فلع الو كلذ ىف هرارقا زوجو . همصخ نوكيو ةموصخلا
 الإ رارقإ الو هل الو هموصخ هيلع نوكي سيلف هيف جرخي مل ام امأو . هديس يأرب
 . هديس كلذ متا ام

 ىلع هرارقا زوجن الو ةنسلا تءاج كلذب هديس عم دبعل نيمي ال ليقو : ةلأسم

 يف مزلت ىتلا قوقحلا نم هيلع حصي ام ىلع ةنسلاب هيلع مكحلا تبني امناو . هديس

 . هوجولا نم هجوب وا دبعلا ةبقر

 لصوتي ىتح مكاحلا لعفي اذام مكاحلا ىلإ هديس ىلع عفزي دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . هديس راضحاب دبعلا رمأي نا مكاحلل سيلو هوعدي نم لسري لاق . ديسلا راضحإ ىلإ

 «نورشعلاو نماثلا بابلا»

 همصخ و ج اسنلا نبب مكحلا

 اعطاقت و اهرصباف ةادس جاسنلا لإ ح رط لجر نعو : هللا همحر يراوحلا يبا نع

 بحاص لاقف ابوث جاسنلا هل لمع كلذ دعب ناك املف . هدنع اهكرت مث . زملا ىلع

 هنا جاسنلا ىكشو رشع ةعبرأ تعقو امنا هذهو . نيرشع تعقو يتادس انا ةادسلا

 ام ىلعف . مه لمع يذلا موقلا كلذ ف جاسنلا مزلي امف نيرخا موقل هتادس لمع

 ءاركب هلمعي جاسن ىلإ ابوث هل حرطي لجر نع لأسي لجر يف تركذو : ةلأسم

 كبوث هيلا تحرط يذلا جاسنلا ناف : لاق هبوث هيلا بلط املف . ءاركلا هيلا عفديو

 هيلا هح رط نم دنع هل هبحصي نا ب ونلا هل ح رط يذلا اذه ىلع له تللق . ب ره

 ءارك هحرط ىلع ذخأي بوثلا حرطي يذلا ناك ناف تفصو ام ىلعف & همزلي ال مأ
 . نيمأ وه امنإو ارجأ كلذ ىلع ذخأي ال ناك ناو . دري ىتح بوثلل نماض وهف

 . هللا ءاش نا كلذ مهفاف هتنايخ حصت ىتح هنيمي عم هلوق لوقلاف
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 ناك هلمع دسفاف بوثلا لمعا اذا جاسنلا ىف لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم
 هذخأي نأ اقفتي نأ الا هلمع يذلا كلذ وه ذخأيو هلزغ لثم هبحاصل نمضي نا هيلع

 غبصي يذلا غابصلا امأو . همزل ام ةميق نم هيلع ىقب امب لماعلا قحليو . هبحاص

 نا بوثلا بحاص كلذ بلط اذاف . هنامض همزل ىتح هبحاص هرمأ ام ريغب بوثلا

 ىلع غابصلل مث اغوبصم ضيبأ موقي بوثلا ناف . ءاركلا غابصلا بلطف بوثلا ذخأي
 . هيف غبصلا داز ام بوثلا بحاص

 موقيو . بوثلل نماض وهف هبحاص هرمأ ام ريغب بوثلا غبص اذاف لاق : هريغ نمو
 تئش نا بوثلا بحاصل ليق اغوبصم هميقلا دياز ناك ناف اغوبصمو ضيبا بونلا

 . ضيبأ كبوث ةميق هنم ذخف تئش ناو هغبص داز ام ةميق هيلع درو كبوث ذخف

 ذخو غابصلل بوثلا عفداف تئش نا هل ليق . ضيبالا نع ةصقان هتميق ناك ناو
 صقن امو هذخف تئش ناو ضيبأ هتميق نم صقن امو هذخف تئش ناو . ضيبأ هتميق

 . هجارخا ىلع ردق ام نيعلاو . نيعب سيل رثا هنال غابصلا ىلع درو هتميق نم

 ناك ناف جاسنلا رمأ يف تركذو . هللا همحر يراوحلا يبا نم باوج : ةلأسم
 نأ رايخلا بوثلا بحاصل ناك ةعانصلا كلتب ةفرعملا لهأ هاري ادساف جرخ بولا
 لودعلا ىأرب بوثلا اذه نم صقن ام ةميق ناصقنب جاسنلا قحلو هبوث ذخأ ءاش

 ىتاي نأ جاسنلا فلكو . بوثلا جاسنلا ىلع در ءاش ناو . ةغبصلا كلت لهأ نم
 عيبي ام ردق كلذ ىف لجالا بلط ناف . هيلع هذخأ يذلا بوثلا لزغ لثم ًالزغ

 ةرشع ىلإ مايأ ةسمخ نم ديعب ريغ الجا كلذ يف جاسنلا لجأ . هيلع بجي امب يتأي وأ
 هيلع يذلا يدؤي ىتح سبحلا حربي الو رجأ جاسنلل نكي مل لجالا ىضقنا اذاف مايأ

 عرشلا نايب باتك ىلا عجر كلذ نم مكاحلا هاري ام ىلع لجألا هل نوكي امناو

 . هترصقمب هيذؤي هنا لاقف بايثلا رصقي راصق ىلع عفر لجر نع لئسو : ةلأسم

 لق . هبرق نم هرصقملا توص فرصب هيلع مكحي له « هاذأ هنع فرصي نا بلطو .

 كلذ يف ةجح عضوملا كلذ يف هل قبس دق نكي مل و اذه هيلع اثدحم ناك نا هنا يعم

 الو ررضلا توبث زوجي الو . هفرص هل ناك اررض كلذ يف هيلع نأ لودعلا يأرو
 ام لعفي نا عنمي مل لودعلا رظن يف ةرضم الو ىذأ كلذ ىف نكي م ناو . ةيذألا
 جاسن ناك اذإ كلذكو : هل تلق . هل حابم وه ام هعضوم يف وأ هكلم ىف ءاش

 فرصي له هنم فاصنالا بلطف هبشخ توص نم ىذألا ىكتشاف هلزنم نم ابيرق
 . كلذ يف لوقلا قبس دقو راصقلا لثم جاسنلا نا يعم لاق . كلذ هنع
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 «نورشعلاو عساتلا بابلا»

 همصخو ىمعأل ا نب مكحل ١

 اذا ىمعألا يف ليقو . ىمعألا ىلع نيمي ال كلذكو . رفعج نبا عماج نمو
 ىمعالا بلطف هنيب هدنع نكت مل و . ىمعألا ىوعد لجرلا ركناف لجر ىب اع اقح د

 . هرصيي ال نمل فلحي ال هنأل ىمعألا ىلع نيمي ال هنا ىمعألا ىلع نيما درف لجرلا نيمي

 ىلع سيل لاق نم لاقو . هقح لطب الإو هقحب هل مكح ةنيب ىمعألا دنع ناك ناف

 لوألا يأرلاو هقحب هل رقي وأ فلحي ىتح ىمعألل نيملا ىلع همصخ ربجيو نيمي ىمعألا
 . هيلا نيملا در اذا نيملا ىلع همصخ ربجي الو فلحي ال هنأ انيلإ بحأ

 ىلإ هاوعد تفقو ىمعألا ةنيبلا زجعأ اذا هللا همحر ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 رقي نأ امإو . فلحي نأ امأ ربج همصخ نيمي بلطو رنضحي مل ناف . ةنيبلا راضحا

 ١ . كلذ نم دب الو مكاحلا هسبح الإو هيعدي امب هل

 . ىمعألا نيمي يعدملا بلطف ىمعألا ركناف ىمعألا ىلع اقح ىعدا نمو : ةلأسم
 قحلاب ىمعألا ىلع هل مكحي امنإو . هرصيي ال نمل فلحي هنال نيمي ىمعألا ىلع سيلف
 نب دمحم نع رث :مل ا يم أ نع هللا همحر يراوحلا وب أ لاق . لدع ادهاش هل دهش اذإ

 فلحي اليكو ىمعألا مقي ىتح هل فلحي مل همصخ فلحي نأ ىمعألا دارأ اذإ و
 . ناهبن لاق كلذكو هل

 ىمعألا فلحي له تركذ ام امأ و 3 عماجلا ريغ نمو نسحلا يبأ نعو : ةلأسم

 اذا امأو . اقح هيلع ىعدا نمل نيمي ىمعألا ىلع سيل ليق دقف هيلع اقح ركنا اذإ
 . باوصلاب ملعا هللاو همصخ هل فلحي نمل لكوي ليق دقف يعدملا وه ناك

 اذا همصخ ىلع عفري فيك ىمعألا نع هتلأسو ديعس يبأ مابكحأ نم : ةلأسم
 عانتمالا بابسأ هل نيبتو هئادأ نع عنتماف قح هل همزل اذإ هنا ىعم لاق . قح هل همزل

 هل عمسي اليكو ميقي نأ هرمأو مكاحلا رضحتسا . مصخلا ريغ هيلع دوهشملا ةرضحب
 هيلا بلطي نم فرعي ال هنال اهبلطي وأ هيلا بلطت ىتلا هموصخلا ىف هيلعو . هتجح

 كلذكو لاق . مكحلا ىنعم ىف هدحجي نم الو هبلاطي نم الو هيلا وه بلطي الو

 امناو . هيلع نيمي ال اك هل نيمي ال هنا ليق دقو همصخ هل فلحو هيلع ةنيبلا عمسي

 نا مكاحلل له كلذك ليكولا نع عنتمأ نأ تيأرا هل تلق . ةنيبلاب هيلعو هل مكحي
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 ام لعفي ىتح سبحلا هيلع ناك همزلي امع عنتما اذإ هنأ ىعم لاق . كلذ ىلع هسبحب

 ناف : هل تلق . هلوق ىنعم ىلع كلذك لكوي نا هيلع نا لاقو . قحلا نم همزلي
 ببست اذا هنا ىعم لاق . كلذ ىلع هربجي نا مكاحلل له 3 مكاحلا ىلا روضحلا نع عنتما

 نا ءاش ناو اليكو ميقي نا ءاش نا رايخلا هل ناك . راضحالا هب قحتسي ام هيلع

 اكاح ناك اذا ىنبجعي لاق . هيلع الو هل ال مأ مكاحلا ىلع كلذف : هل تلق ، رضحب

 . رايخلا هل ناك رييختلا دح ىف ناك اذاو . هيلعو هل كلذ ناك مكحلا هيلع بجي

 كلذ ىعدي لجر رضحأو اذكو اذك نالفل هيلع نا ىمعألا رقا نا تيأرا : هل تلق -
 . هيلا ملستلاب هرمأي نا مكاحلل له هل رقي ىذلا مسإلا ءىطاوي همسا لوقيو هيلع قحلا
 فوصوملا ىنالفلا نالف نب نالف اذه نا ةنيبلاب حصي نأ الا كلذ هل سيل نا ىعم لاق
 هتفص وأ همسا ءىطاوي مسا ملعي ال ىذلا ىنالفلاو . ىمعألا اهفصو ىتلا ةفصلاب
 . ماكحالا اهب تبثت ىتلا تافصلا نم تبثي امم اذه وحن وأ

 ىلإ ةأرما هيلع تعفر ىراوحلا ابأ نا هللا همحر ديعس وبأ انل ىورو : ةلأسم
 نيملا ىراوحلا ابأ رباج وبأ مزلأف ايضاق ليق ام ىلع ناكو رفعج نب دمحم رباج يأ
 هل لاقف ىنفلحي رباج ابأ نأ هل لاقف ناهبن ىلإ ىراوخحلا وبأ لصوف هفلحي نأ دارأو

 هفلحي نأ رباج وبأ دارأ ىراوخحلا وبأ هرضح املف . كينيع هرأ كفلحي ال هناف ناهبن

 لاقف هينيع ىلإ رباج وبأ رظنف ىنيع ىلا رظنأ ىمعأ انأو ىنفلحت رباج ابأ اي هل لاقف
 . هفلحم ملف هبياع هذهو . هبهاذ هذه معن

 هيلا ىعدي اميف نيمي ىمعألا ىلع سيلو : لاق نسحلا يبا نع بسحا : ةلأسم

 . طق ماكحألا نم ءىش يف نيمي هيلع سيلو بسنلا ىلع فلحي الو قحلا نم
 اذإ امأو لاق ،.هنمو هريغ الو ىمعألا ىلع بسنلا يف نيمي ال ليقو : هريغ نمو

 ىعدي نم ىلع نيمبا هل ناكو . هل فلحيو هل مصاخي نم رمأ اقح لجر ىلع وه ىعدأ
 اذك ىلا هبسنيو نالف نب نالف لوقي نأ الا لجرلا اذهل هرازقا زوجي الو لاق . هيلع
 . ءىشلا اذه ىلع هل رقيو اذكو

 ضعب ىفو دحأ ىلع نيمي هلأ الو دحأل نيمي ىمعأل ا ىلع سيل نأ لاق و : ةلأسم

 . ملعا هللاو هل فلحي نم لكوي ىمعألا نأ لوقلا
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 ؛نونالنلا بابلا»

 اهيف نيماو ةنامألا ىف مكحلا

 لوسرلا لاقف ىلع نيد اهناف نالف ىلإ اهعفدا لاقف مهارد لجر ىلإ عفد لجر نعو
 لاق . ةنيب مقي نأ الا نماض هنأ اومعزف ائيش ىلإ :عفد ام بلاطلا لاقو . هيلا اهتعفد
 . نيمأ هنأل هيلع نامض ال هنا هللا همحر ىلع وبأ

 هيلعف . ةنيبلاب هيلا اهعفد نوكي نأ الا قدصم هنا ليق دقو معن لاق : هريغ نمو

 مهاردلا نوكت نا الا لاح ىلع قدصم وه لاق نم لاقو . ةنيبلاب عفدلا حصي نأ

 هقدصي ىتح اهعفد يف قدصي الف انماض اهل نوكي لاح ىف وأ قدصي الف هيلع قحم
 . قدصم هنا اضيأ ليق دقو . كلذ حصي وأ هيلا ىعدملا

 يبأ لوق وهو ث هيلع نامض الف هعيدو الجر ع دوتسا نم : ع ىبنلا نعو
 قدصي هناف هب قدصتي نأ" هرمأ لاملا بحاص نا عدوتسملا لاق اذاو . عيبرلاو هديبع

 . ةنيبلاب الإ قدصي ال هناف انامض هلصأ ناك امو . قدصم نيمألاف ةنامأ لصألا نإ كلذو

 لاقف قح لجرل هيلع لجر يف هلوق وهو راثآلا يف نا لاق ىلع وبأ لاق : ةلأسم
 اعاتم وأ امداخ كيلع ىذلا قحلا كلذب ىل ىرتشا قحلا هيلع ىذلل قحلا بحاص

 دبعلا تام وأ عاتملا فلتو هب ىنترمأ ام تيرتشا هل لاقف . هيلا عجر مث هنع باغف

 هدنع نوكي نأ الا ةنيبلاب الا قدصي ال هنا ليق دقو هريغ لاق . لاق اميف قدصم هنا

 . ملعأ هللاو قدصم هناف اهب هل ىرتشي نأ هرمأف هنامأ
 هل لاقو . هيلا عجرف هدنع نم نمثلا نزيو هل ىرتشي نا هرمأ ناف : هل تلق

 الف نمثلا بلطي ءاجو عاتملا فلتو ، ىدنع نم نمثلا تنزوو كل تيرتشا دق ىنا
 فلتو هيرتشي نا هب هرمأ ىذلا هل ىرتشا هنا ةنيبلاب حص اذا هريغ لاق . ءىش هل همزلي

 هنأ لاقف هل ىرتشي نأ هرأو نمثلا هعم ثعب ناو . هرمأ هنا رقأ اذا نمثلا هل همزل
 . لوألا ريغ وهو اذه قدصم هناف فلتو هل ىرتشا

 دق هنا هل لاقف هيلا عجرف رخا لجر نم نمثلا ضبقي نأ هرمأ ناف : هل تلق
 . كلذ ىف اضيا قدصم هناف عاتملا فلتو ىرتشاو ضبق

 نزي نا لبق عاتملا ىرتشا هنا هل لاقف هيلا عجر مم نمثلا هيلا عفد ناف : تلق

 همزلي الو ءىشب هقحلي الف لاق . هنزي نا لبق فلت دق نمثلا اذاف رظن مث نمنلا

 . ىرتشملل مزال عاتملاو ، عاتملا
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 ١٦2 ١ . , ٤ ع ١ - . . - ع

 لجالا رضح اذإ هل 7 لجا لا مهرد ةئامب اماعط ع اب لجر نعو : ةلاسم

 ىتح ىغبني ال اذه لاق . عاتملا عاضف هرما اك هل ىرتشاف اذك و اذك مهاردلاب ىرتشاف

 ةللادبع وبأ لاق . هدي نم همهارد ذخأي نأ ىرأف هل ىرتشي هيطعي مث همهارد ضبقي

 . ملعا هللاو هل ىرتشا

 هدنع نالف ىل عضو اذه امهدحا لاق هللادبع يبا ىلا نالجر عمتجا : ةلاسم

 نا ىلا لاق . هيلا هعفدا ل و هبارج اذه ىلإ عفدا لاق . معن لاق لوقت ام لاق ابارج

 هل ري ملف هيلا هملسا ىل لاق امنا ال لاق . لجرلا اذه بارجلا اذه كل لاق هتعفد

 . لجرلا هل رمأ ىذلا بارجلا بحاص ىلا درو . ائيش

 هل فرتعيف ابوث وأ ءانإ وأ هباودل افلع لجر هيلا ىعدي لجر نعو : ةلأسم

 هايإ هرضح هنا لاق نا كلذ دعيو 0 هيلا هعفديو هرضحي هنا لاقو © هنامض همزليو هب

 بحاص هدكو . هل بجي اميف هسفن نم هفصنيو هلثم هيلا عفدي هناو { عاض هنا لاق

 اهنا لاق دقو اهدرب ذخؤي نا همزلي لهف تلق . اهنيعب هتعلس هيلع دري نأ الإ ةعلسلا

 اذإ نيمألا كلذكو تلق . كلذ ىف هل رذع ال مأ اهايإ هيطعي نأ ىعديو تعاض
 ام ىلعف . كلذ ىف هلوق لبقي له تعاض لوقي مث تعاض لقي مل و ةنامألاب فرتعا
 اهعفد نع عنتمي مل ام تعاض اهنا لاق اميف قدصم وهف عدوتسملا نيمالا اماف تفصو

 كلذل ذخالاو بصتغملا امأو . هوجولا نم هجوب كلذ همزليف اهعيضي وأ اهبحاص ىلإ
 ىف هلوق لوقلاو . هتميقب وأ هب ذخأ هعايض ىعداو هل ضرتعا اذاف نامض ببسب
 فلخيو . هنيعب مئاق هنا حصي مل ام هتميق وأ لثم هل ناك نا هلثم همزليو . هعايض

 هيلع نوكي مث هزوح ىف الو هعم الو هدي ىف وه امو . فلت وأ عاض دقل كلذ ىلع
 . لثم هل ناك نا هلثم وآ هتميق

 تفده اهنا لاقف ةنامأ ارمت ريخادم رخآ عدوتسا .هنا لوقي ىذلا ىفو : ةلأسم
 امف تلق . كلذ ىقب ءىش نمث نم مهارد ةثالثب اهنم عاب تبهذ امل لاقو ‘ تبهذو

 .. هل ناك هنيمي دارأو هناختسا ناف هلوق ىف قدصم نيمألاف . اذه لثم ىف هيلع بجي
 نمثلا ذخأو . كلذ هل متأ ءاش نا رايخلاب رملا بحاصف رما نم ىقب امم هعاب ام امأو
 هفلت فاخ اذا مكاحلا ىأرب عاب نوكي نا الا هلثم ارمت هرمث نم عاب ام هنمض ءاش ناو
 . نمنلا الا لاملا برل سيلو هيلع نامض الف كلذب هاتفأ نيملسملا ءاملع نم دحأ ىأرب وأ
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 اهعفدي مل ناو ةنيبلاب اهعفد نيمألا ىلعف . ةنيبلاب هيلا تعفد ةنامألا تناك اذا نورخآ
 ىلا ةنامألا عفد دقل نيملا هيلع نا الا اهبر ىلا اهعفد ىف لوبقم هلوقف . ةنيبلاب هيلا
 اهبر ىلإ ةنامألا عفد دقل وأ هنم تعاض اهنا ىعدا اذإ كلذكو . اهيف هناخ امو اهبر

 . اهيف هناح امو

 هناختسا وأ ةنامألا هدنع نم تفلت اذا نيمي هيلع له نيمألا نع هتلأسو : ةلأسم
 وهو . نيمبلا هيلع لاق نم لاق فالتخاب كلذ ىف ليق دق لاق . هنامألا بحاص اهيف
 . هيلع نمع ال لاق نم لاقو . لوقلا رثكا

 ليواقأ اهيف لاق © نيملا نوكت فيك ء نيميلا هيلع لوقي نم لوق ىلعف : تلق
 اهناخ الو اهرتس ام فلحي هنا هللا همحر ديعس يبا خيشلا نع اهيف دجوي ىذلاو هريثك

 . ملعا هللاو نسح اذهو هيلع يه الو ادمعتم اهفلتأ الو

 يعدملا مزلت الو اعدملا مزلت ال ناميألا نمر راعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ليكو دنع لام الو دالب نم مدقي يذلا لجرلاو . بئاغلل ليكولاو ميتيلل يصولا لثم
 كلذكو . اقح هيف ملعي ائيش فلتا الو هدنع الو هيلع ام فلحيف . مهمهتيف لماع وأ

 . هنمتئأ ش هكيرشل لام هدي يف نوكي يذلا كيرشلا

 امو . هدي نم تعاض دقل فلح تفلت هتنامأ نأ ىعدا اذإ نيمألاو : ةلأسم

 . اهيف هناخ

 هتنامأ نأ ىعدا اذإ نيمألا ىف ليق دق هنا هللا همحر ديعس يبا نعو : هريغ نمو
 . هيلع نيمي الو هلوق لوقلا نا لوقي اضعبو نيملا هيلع ىري اضعب نا تفلت

 ةأرملا تومت وأ اهنيمي ةثرولا بلطيف هتجوز ىقبتو تومي لجرلا كلذكو : ةلأسم
 هيف اذه ملعي ائيش فلتا الو رتس الو هدنع ام فلحتسي هناف اهجوز دي ىف الامو

 . هثاريم لبق نم اقح

 رخآلا ركناف مهرد فلا هل هدنع نا لجر ىلع ىعدا لجر ىف لاقو : ةلأسم
 . مهرد فلا هل هدنع ام نيملا هيف ناف . هنيمي ىعدملا بلطو

 اهبحاص بلطو عدوتسملا دنع نم تفلت اذا ةعيدولا ىف يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 . اهيف هناخ الو اهعيض ام هللاب نيمي هلع امناف هنيمي
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 مهاردلا نم ىقبو ملس ام مهاردلا نم ملسو هجرخ ام رمتلا كلذ نمث نم نيفورعم
 كلذكو ، نزو اميف اهنزو الو سانلا نم دحأ ىلع اهجرخي مل مهرد ةئامئالث ردق
 ىصو الب لجرلا كلهو ءيش رمتلا نم ايقاب ناك الو عيبلا يف جرخي مل .رمتلا نم ءيش
 ىباتك يف تفصو ام ىلعف . ضيرم وهو هتوم لبق هتايح يف هب رقأ ناك ام الإ هنم

 ىذلا لجرلا اذه لام يف ىرت امف تلق . امجعم تامو ىصوا الو لكوي مل و اذه
 رقأ الو انيلإ صوي مل اولاق ةثرولا نا لوقت امو تلق . هيلا ريصي فيك كلاهلل ليق

 دج و اذا لجرلا اذه زوجي لهف تلق . اهتداهش ةلوبقم نادهاش هرارقإ ىلع دهش و انعم

 كلذكو . نمثلا ىلع ةدايزلاو لضفلاب هسفن ىلع ديزيو نمث رفوأب هذخأ هلام نم ائيش
 كلاهلا عم تناك ىتلا مهاردلا دوجا امهيأ ىردي الو امهردو امداخو ةينا هل دجو نا

 . مهاردلا ىف لمعي نا ىرت فيك كلاهلا اهدجو ىتلا مهاردلاو

 ضبقو تركذ ىذلا لجرلا لام كلاملا اذه ذخأ نا : هللا كمحر اذه ىف باوجلا
 ناف . هبحاصل هيلع انيمأ وأ كلذ يف ايدعتم امإ نيهجولا دحأ نم ولخي ال . هتلغ
 نم هب رقأ امو . هتافو دعب هلام ىف بجيو هتايح يف نماض وهف ايدعتم هضبق ناك

 لوقلاف . هبحاصل انيمأ ناك ناف { مزال وهف ةلداعلا ةنيبلاب حص وأ كلذ نم ءىش

 ىف هلام ىلع ليبس الو هلوق ىلإ كلذ عيمج ىف عجري امناو . هنيمي عم هتايح ىف هلوق
 . ةنيبلاب كلذ حص اذا هضرتقا وأ عيضتب هنمض هب رقأ امب الا هتافو دعب الو هتايح

 . اهيف هيلع نامض الو ضرالا ىف مهاردلا زرحيو هيلع نامض الو ةئيسنلاب نيمألا عبتي دقو

 هئيسنلاب عاب اذا هيف فلتخا دقف نيمألا امأ ، ديعس وبأ هنا وجرأ : هريغ لاق
 . كلذب لاملا بر هل نذاي نأ الا نماض هنا لاق نم لاقف . لاملا بحاص رمأ ريغب

 وهف ضرألا ىف اهزرحي مهاردلا اماو . عيبلاب رمأ اذا هيلع نامض ال لاق نم لاقو
 وأ ائيش اهيف يعدي نا لبق تام مش ةنامألا ناخ هنا حص اذا نيمألا اماو . لاق اك

 نوكتف اهنيعب ةنامألا حصت نأ الا هلام ىلع ليبس ال هنا لاق نم لاقف . ببسب اهيف رقي
 عم عرشي ءامرغلا نم ميرغ ةنامألا بحاص اذا نيمألا نا لاق نم لاقو . اهبابرال
 لاقو . اهيف ةنامالا هنع لوزت ءىشب اهيف نيمالا لوقي نا الا كلاملا لام ىف ءامرغلا

 ادبي لاق نم لاقو . نيمألا مث ميرغلا أدبيو ءامرغلا دعب نم ةنامألا بحاصل لاق نم
 هيلع نامض ال نوكي نا امإ نيلوقلا دحا كلذ ىف انيلا بحأو . ءامرغلا مث نيمألا
 . ملعا هللاو ءامرغلا عم اعرش نوكي نأ امإو . كلذ ىف
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 ىف كرتو كله لجر نع تلأسو ، ديمح نب كلملا دبع باوج نم : ةلأسم
 دق ذا مهعفني كلذ ىرت امف . مهل اهنإ ةنيبلا اهيلع اوماقاو . سانلا اهفرع ءايشأ هتيب

 وأ ةقرس وأ ةيراع وأ ةعيدو هعم اهنا ةنيبلا موقت نأ الا هتجح تتامو لجرلا تام

 . كلذ هبشأ ام

 اهقحتسا وأ ةنيب ريغب اهارتشا وأ هل تبهو نوكي نأ نكمي هنال معن : هريغ لاق

 تحص نمل اهنا اضيأ ليق دقو . اذهل ىذلا دوهشلا ملعي نأ ريغ نم هوجولا نم هجوب

 . هوجولا نم هجوب اهلاوز حصي ىتح هل

 اهتددر دق ىنإ لاقف هيلا اهبلطف لجرل مهارد لجر عم هجوي لجر نعو : ةلأسم
 اهبحاص ىلا اهتددر دق ىنأ فلحي نأ همزلي له . هنع اهرتس هنا اذه همهتاو اهبحاص لإ
 لجرلا ىلإ اهعفد ىذلا ناك ناف تفصو ام ىلعف . هيلع نيمي الو نيمأ وه امنإ وأ

 نالف ىلا اهتملس دق لجرلا لاقف نالف ىلإ مهاردلا هذه غلب لاقو . هدي ىف ةنامأ

 كلذ دنعف ائيش ىلا عفدي مل هيلا مهاردلاب ثوعبملا لوقي نا الا نيمي هيلع نكي ل

 ىلا اهملسي نا مهاردلاب اذه ثعب مهاردلاب ثوعبملا تام ناو . نيميلا هيلع نوكي

 نكت مل هنيمي لوسرلا اذه بلطف اهبحاص ىلإ مهاردلا تددر دق لاق مث اهملسف نالف

 تام ناف . هيلع نيملا هل تناك . هنيمي مهاردلا بحاص بلطي نأ الإ نيمي هيلع

 دمحلاو اذه ىف قرفلا مهفاف . هيلع نيمي لوسرلل نكي مل باغ وأ مهاردلا بحاص

 . نيملاعلا بر هلل

 لاقف نالف ىلا هعفدا هل لاقو هقح هيلا عفد لجرل نهر هعم لجر نعو : ةلأسم
 هعفد دق هنإ ةنيبلاب ىتأي نأ هيلع لاق ، هضبق نوكي نأ رخآلا ركنأو © تلعف دق
 هعفدا لاقو . ائيش هيلا عفد لجرل انيمأ ناك ناف : تلق . هيلا هعفدب رمأ نم ىلإ
 نيمأ وه لاق نم مهنمف ضيف فلتخا دق لاق . كلذ رخآلا ركناو . هتعفد لاقف نالفل

 . مهقح مهطعيلف يلا هعفد هنا ةنيبلاب تاي مل نا نورخا لاقو . هلوق زوجو

 هنمتئا ةناما لجر ىلإ ىعد لجر ىف لاق نم لاقو اذه ليق دقو لاق : هريغ نمو

 اهتعفد دقو نالف ىلإ اهعفدأ نأ ىنترماو . اهيلع ىنتنمتئا دق نيمألا هل لاقف . اهيلع
 لاقو . هيلع مرغ الو لاق اميف قدصم هنا لاق نم لاقف . ضعبب هضعب الصتم امالك
 ميلستلاب رمآلا هيلع ىعداو ةنامألا ىف لجرلا قدص دق هنال اهل نماض وه نورخآ

 . عفدلاب رمألا نمتؤملا ركنا اذا كلذو
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 نالف دنع نم ةيده هذه هل لاقو مهارد لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلأسم
 . ةيده اهنا معز انالف نا هل لاقف ىمهارد ىنطعا لاقف نالف ءاج مث اهبهذأو اهذخأف
 اهبحاص نا . ملعا هللاو لوقن انف . اهتبهذا دقو 5 ةيده اهنأ ركذ كلوسر نا لاق

 . اهبهذا ىذلا نم اهذخاي

 ىنترمأ لاقف . اهبلطي اهبحاص ءاج مث اهب قدصتي مهارد لجر ىلا عفد نا : تلق

 . ةعلسلا بحاص لوق لوقلاف . اهب قدصتت نا كرما مل اهبحاص لاقف اهب قدصتأ

 لاقو . هرمأ ام نيملا اهبحاص ىلعو . اهب قدصتي نا هرمأ هنا ةنيبلا قدصتملا ىلعو

 . نيمألا لوق لوقلا لاق نم

 لوق وهو هيلع نامض الف ةعيدو الجر عدوتسا نم هع يبنلا نع : ةلأسم
 هنإف هب قدصتي نا هرمأ لاملا بحاص نا عدوتسملا لاق اذاو ، عيبرلاو ةديبع يأ

 قدصي الف انامض هلصأ ناك امو . قدصم نيمألاف ةنامأ لصألا نا كلذو . قدصي

 . ةنيبلاب الإ

 لاقف . هب هيتأيو ائيش اهب هل ىرتشي مهارد لجر ىلا عفد لجر :نعو : ةلأسم
 . نيمأ هنأ هلوق لوقلا ناف . اهتعفد دقو نالف ىلا اهعفدأ نأ ىنرمأو لإاهعفد هنا نمتؤملا

 نمتؤملا ىلع امنإف الإو . هرمأ اميف هفلاخ هنا هيلع ىعدا امب ةنيبلا مهاردلا بحاص ىلعو

 هنال هلوق لوقلاف هيلا هتعفدو تيرتشا دقو ىرتشا نا ىفرمأ لاق نإ كلذكو نيمي

 . نيملا هيلعو نيما
 اهملس دقو . نالف ىلإ اهملسي نأ هرمأ اذا هنا ىعدا اذا ليق دقو : هريغ نمو

 لاقو . اهيلع كتنمتئا مهاردلا بحاص لاق نا كلذكو . مهاردلا بحاص ركناف

 . كيلا هتملس دقو كلذ كل تيرتشا دقو اذكو اذك اهب كل يرتشأ نأ ينترمأ نيمألا

 . ًانماض ناك كلذب هرمأي مل هنا هركناف

 غئاصلا ىلإ هعفدي ةضف وأ ابهذ ةأرما هيلا تعفر لجر نعو : باتكلا ريغ نمو
 دق لاق مث . اهنم هضبقف هغوصي غئاصلا نالف ىلا هعفدا تلاقو . ايلح اهل غوصي
 هنم بهذ غئاصلا نا لجرلا لاق مث . هيلا هعفدي نا هترمأ يذلا غئاصلا ىلا هتعفد

 هنيمي عم هلوق لوقلاو . انامض هيلع ىرأ الف . ائيش ىلإ عفدي مل غئاصلا هدحج وأ

 . هيف اهناخ امو هترمأ امك لعف دقل
 هترمأ نم ىوس غئاص ىلإ هعفد ناو . نيما هنأل كلذك وه معن لاق : ريغ نمو
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 هتعفد دق دق ينإ لاقو . هيأرب وه هعفدف هغوصي غئاص ىلإ هعفدي نأ هترمأ نإو هنمض

 ولو هنيمي عم هيلع نامض الو هنيمي عم هلوق لوقلاف ، غئاصلا ركنأو ، غئاص ىلإ
 . نيمأ هنأل كلذك وه هريغ نمو . هيلع نامض ال لاق كلذ تلعفف اهيلا بلط هنا

 ناك ناف ، العج كلذ ىلع ذخأ نيمألا نكي مل ناو . لاق اك وه : هريغ لاق
 . باتكلا ىلا عجر . ملعا هللاو نامضلا هيلعف العج كلذ ىلع ذخأ

 «نوتثالنلاو يلانلا بابلا»

 ةيراعلاو ةعيدولا ىف يوعدلا
 كدنعا مكاحلا هل لاقف . هيلا اهملس هنا ةعيدو لجر ىلا ىعدا لجر نع هتلأسو

 ةعيدولاب رارقا هنا يدنع لاق . همالكب الوصوم قح هل ىلبق سيل معن لاق . ةعيدو اذهل

 . معن هلوقب الوصوم ناك ولو

 مهرد فلا هعم نا لجر ىلع ىعدا لجر نعو هللا همحر هللادبع وبأ : ةلأسم

 . ةنيبب بلاطلا يتأي نأ الإ هلوق لوقلا ناف كيلا اهتعفد مث يعم تناك لجرلا لاقف

 هنا يعم لاق اذه يف لوقت ام ديعس يبال تلق . هيلا اهعفد هنا ةنيبلا كلذب هيلعف
 عفدلا نم لاق اميف قدصم نيمألاو . ةنامألا جرخم جرخت اهنال هللادبع وبأ لاق اك

 . هيلع نيمي ال ليق ام ضعب يف جرخي هنا ىعمو . يعدملا نيملا بلط نا نيملا هيلعو

 . انباحصأ لوق نم هنأ يدنع سيلو
 رتكا وأ مهارد ةرشع هدنع عضو هن ا لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلأسم

 يدنع سيل وأ قح هل ىلبق سيل معن لاقف . كلذ نع هيلع اعدملا مكاحلا لأسف لقأ وأ
 . معن هلوق نم توكس دعب وأ راكنالا نم هدعب امب . الصتم معن هلوق ناك ءىش هل

 . كلذ دعب هراكنإ هعفني الو معن هلوقب هيلع تباث رارقإ اذه نأ يدنع اذكه لاق

 يدنع كل تناك لب رخآلا لاقف نهر كدنع يل لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم
 . هيلا اهتعفدف ةعيدو هدنع نأ رقأ ىذلا ىلع ةنيبلا لاق . كيلا اهتعفدف ةعيدو

 ائيش راعتسا لجر نع هتلأسو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ناف اهراعتسا ثيح اهنمض نوكي نا الإ ال لاق . مرغ هيلع له عاض هنا ىعدأ اذاف

 . كلذ ريغ هيلع سيلو هفلح همهتا
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 «نوثالنلاو ثلاثلا بابلا»

 اهيف ىوعدلاو ةنامألا ىف مكحلا ىف

 ةنامألا دجو مث . كلذب نادهاش هدنعو هنم تبضغف لجرل ةنامأ هدي ىف لجر يفو
 اهفلت دعب هتنامأ عاجرتسا ىلإ ريصي ىتح كلذب هل نادهاشلا دهشي فيك لجر ديب

 فلتخم هدي نم اهفلت دعب هتنامأ ف نيمألا ةبلاطم نا وجرأ لاق . هدي يف ىه يذلا نم

 اهدرب مكاحلا مكح نالفل نالف دي يف تناك ةنامألا هذه نا حص اذا لوق ىلعو . هيف
 ىف تناك اهنا ةنامألاب نادهاش دهش ناو تلق . ملعا هللاو هدي ف تناك نم ىلإ

 . ال مأ هدي يف تناك يذلا ىلإ ملسي نأ اهب مكحي مكاحلل زوجي نالفل ىهو نالف دي

 اهنأ نادهاشلا دهش اذا هل تناك نم ىلإ ةنامألا درب مكحي مكاحلا نا : باوجلا

 . ملعا هللا و هل هدي يف تناكو اهيلع هعدوتسا نالفل ةنامأ

 . ههبشأ ام وأ روث وأ لمج لثم ةرجأب اهاعر ةباد هدي ق تناك نمو : ةلأسم

 3 مكاحلا مكحي فيكو . كلذب نادهاشلا دهشي فيك بصغلا ىف هليبس كلذ ناكو
 رادقم ىلع نوملعي امب نودهشي امنا دوهشلاو ةلأسملا نيبتأ مل . اقفوم كلذ يل نيي

 . ملعا هللاو ءىشلا كلذ يف طقف مهملعو مهتفرعم
 . هعم هل ىهو ةنامأ مهارد ةرشع هيلا ملس هنا هيلع ىعدا اذا كلذكو : ةلأسم
 . ةنامالا هذه لبق نم مهاردلا ةرشعلا هذه هل هعم ام فلحي هناف
 فلح نمتؤملا ركناو هيلع هنمتئا ام نمتؤملا ىلا ملس هنأ نيمألا ىعدا اذإو : ةلأسم

 فلح هنم تعاض اهنا ىعدا اذا كلذكو . اهيف هناخ امو اهبر ىلإ ةنامألا عفد دقل
 . اهيف هناحخ امو هدي نم تعاض دقل

 ركناو . مهرد فلا الجر عدوتسا هنا ك اجلا دنع ىعدا لجر نعو : ةلأسم

 املف مهرد فلا هعدوتسا هنا لدع يدهاش هيلع ماقأف ءىش هدنع سيل هنا عدوتسملا

 مهاردلا هذه اوذخأف هوقل صوصللا نا لدع ىدهاشب ءاج مكاحلا اهب هيلع مكح
 تقرس اهنأ ادهش ناف . نيدهاشلا لأسي نا مكاحلا ىلع نا لوقنف . اهعدوتسا ناك ىتلا
 اك ءىش هعم هل نكي مل و ءىرب دقف . مكاحلا عم هيف اهركنأ ىذلا تقولا لبق نم

 ال وهف هيف اهركنا ىذلا تقولا دعب نم تقرس اهنا امهخيرات ىف ناك ناو . لاق

 . تقرس ىتح ابصاغ اهل ناك هنال نماض

 تحص دقو اهدحج دقو . كلذ يف ةنيبلا خرؤت مل نإو معن لاق : هريغ نمو
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 حصت ىتح نماض اهل وهف اهل هدوحج لبق تفلت اهنا حصي مل و دوحجلا دعب هيلع
 . اهنم هتءارب

 ىنم اهتضبق دقو مهارد يدنع كل تناك دق لجرل لجر لاق اذإو : ةلأسم
 . هنم اهذخاي مث اهتذخأ ام هللاب رخآلا فلح الإو ةنيبلا هيلعف

 يف يذلا هلام نم ائيش هناخ هنأ ىعدا اذإو ، رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 يف نيملا ناف . ذخأ ام ردق فرع الو هذخأ ثيح هري ملو ائيش هل قرس وأ هدي

 لبق نم قح اذه هيلع الو هلبق الو هدنع ام هللاب فلحي نا هرك ناو اعدملا ىلع اذه
 . هيلا اهاعدا ىتلا يوعدلا هذه

 دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ لاق . يضاقلا هفلأ ىذلا باتكلا نمو : ةلأسم
 كلذ هل هدنع امنإ هيلع اعدملا ركنأف اذكو اذك هل هدنع نا لجر ىلع يعدا لجر يف
 مكاحلا نا هنيمي ىعدملا بلطف كلذ هل هدنع ام هفلحي مكاحلا نا هنيمي يعدملا بلطف

 . هيلا ىعدا ام اذكو اذك هل هدنع ام هفلحي

 مهو وه موق دنع لجر عم نمتؤملا اهعفرف ةنامأ ىلع نمتئا نم نعو : ةلأسم
 همزلي مأ اروذعم نوكيأ نالف ىلإ اهتعفد ينا هل لاق . اهبحاص ءاج املف مهلك دلبلا يف

 داتعالا هيلع اندجو يذلاو . فالتخاب كلذ ىف ليق دقف تفصو ام ىلعف 3 اهنامض

 هنيمي عم كلذ ىف قدصم وهف هيلع هنمتئأ ام ىلع ةقث انيمأ هتنامأ ىلع نمتئا اذا هنا

 هتنامأ ناخ دقف ًانئاخ نمتئا هنا حص نم هناف . هنمتئا يذلا نيمألا ةنايح حصت نأ الإ
 نيمالا نيب زيمي لقع اذ ناكو 0 اهيلع نماي ثيح اهلعج اذاو . هللا نيبو هنيب اميف

 هتنامأ لعج دقل هللاب فلح هنيمي ةنامألا بحاص دارأ اذاف . هيلع نامض الف نئاخلاو

 كلذ ىف انئاخ هنمتئا ىذلا نا ملعي الو اهيف هناخ الو هلام نم اهلثم ىلع نماي ثيح

 دقل فلح ناو . هيلع نامض الف . كلذ ىلع فلح اذاف هعم اهلعج نيح امهتم الو

 . هللا ءاش نا كلذ زاج اهيف هناخ :امو هلام نم اهلثم ىلع هنمأي ام اهيلع نمتئا

 هللا همحر نامثع نب دمحم هللا دبع يبأ طخب ابوتكم ةعقر يف تدجو : ةلأسم

 نا ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجا لاق عدوتسملا اهيف فلتخي ةعيدولا ركذ

 ملعلا لهأ رثكا لاقو . هلوق لوقلا ناك تعاض اهنا ركذ مث ةعيدولا ذخأ اذإ عدوملا

 ضبقلا حص اذا نماض هنا لوقي نم لوق الا معن ديعس وبأ لاق . هنيمي عم هلوق لوقلا

 . اهفلت حصي ىتح كلذكو . هل اهضبق حص دق هنال تفلت اهنأ حصي ىتح اهل هنم
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 اهعيض امو تفلت دقل هنيمي عم هلوق لوقلا ليق دقو . هب لومعملا وه لوألا لوقلاو
 يعفاشلاو يروغلا نايفس لاقف . اهتددر دق لوقي عدوملا يف ىف اوفلتخاو . اهيف هناخ امو

 . اهنم ءىربي ال هناف ةنيبب هيلا اهعفد نا كلام لاقو . هنيمي عم هلوق لوقلا امهريغو
 وبأ لاق ةنيب ريغب ىربي هناف . ةنيب ريغب اهعفد ناك ناف . ةنيبب الا اهتعفد دق لاق اذا

 لاق ول كلذكو . ىنم اهضبق دق لاق هنا اوعمجأ دق مهنأل حيحص يروثلا لوق ركب
 هنم اهضبق دق هنا هرارقإ نال معن ديعس وبأ لاق . هلوق لوقلاق . كيلا اهددر دق

 الا ضبق اذا قدصي ال ناك ناف . امهنيب قرف الو اهضبق هنأ هيلع ةنيبلا ماقم موقي

 يذلا يف قدصملا وهف الاو ةنيبلاب الا هملسو ضبق دق هنال قدصي ال كلذف . ةنيبلاب

 كرمأب نالف ىلإ اهتعفد عدوملا لاق اذاو . ةنيبلا ماقم موقي هرارقا ةنيب ريغب وأ ةنيبب ضبق

 . امهريغو كلامو يعفاشلا لوق يف نماض وهو . هلوق لبقي مل لاملا بر كلذ ركناف
 وه لوألا لوقلا ديعس وبأ لاق . هنيمي عم عدوتسملا لوق لوقلا ىليل ييأ نبا لاقو

 لاملا بر نوكي نأ نكميو . نيمأ عدوتسملا نال لصأ هل رخآلاو نسحأو رثكألا

 هيلع نامض ال لصالا يف وه امب نامضلا همزلي نا ديري وهف ركنأو كلذب هل نذأ دق

 دق لجرلا لاقف هيلا هعفدب رمأو لاملاب هلوسر عم ثعبي لجرلا يف اوفلتخاو . هيف

 ةنيبلاب الإ لوسرلا لوق لبقي ال كلام لاقف ائيش ىل عفدي هيلا لسرملا لاقو . هتعفد

 ول هزأل نيمأ هزأل هنيمي عم عدوتسملا لوق لوقلا يأرلا باحصأ لاقو . مرغ ًالإ و

 ىلع نامض ال ليقو جرخي هلك ديعس وبأ لاق . هلوق لوقلا ناك كيلا اهتددر دق لاق

 عدوتسملا ىلع نيميلاو كلذب لسري نأ هل زاج اذا لسرملا ىلع الو ةعيدولا يف لوسرلا

 لوسرلا ىلع نيماو . اهيف هناخ امو كلذ ىلع هنمأي نم عم هيلا اهب ثعب دقل عدوملل
 هعقرلا يف هتدجو ام اذه . مهاوعد نم مكاحلا هاري ام ىلع لسرملاو ةعيدولا بحاصل

 سيل نا ىنعملاو هلك رادملاو لاق . هيف رظنيف رثالا نم هنأ ةعقرلا بحاص هركذ امم

 الإ يدي نم تعاض دق وأ اهب تذفنا دق وأ تعفد دق لاق اذا نامض نيمألا ىلع
 . باوصلاب ملعا هللاو نيملا

 يف لعجو . كادهو هللا كحلصأ دعب امأ { ىراوحلا يبا باوج نم : : ةلأسم
 ةلغلا بحاص لاقو . ةلغو ماعطو لام لجرل هعم لجر نع تلأس . كاقي ةيفاع

 بحاص هيلا لصوف . ةعقرلا يف ام هيلا ملسف يتم ةعقري كيلا لصو نم لك هنيمأل

 . ايش ينطعت ل ةجتفسلا بحاص لاق . كلذ دعيا ركانتي غ هيطعيف هتعقري ةعقرلا

 يذلا كتيفوأ دق نيمألا لاقف ءىش يقبو ائيش هاطعاو كيلا تملس دق نيمألا لاقو
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 بحاص لاق اذاف . تفصو ام ىلعف . نيماو ةنيبلاو همامتو . قحلا نم ىلع كتعقر ىف
 لوبقم نيمألا لوقف هتعقر ىف ام هيلا ملس دق هنا نيمألا لاقو هطعي مل نيمألا نأ ةعقرلا

 هيلع يذلا قحلا هل يذلا ةعقرلا بحاص عبتيو . هيلع نامض الو هنيمي عم هسفن ىلع

 نوكي نأ الإ هقح ةعقرلا يف قحلا هل يذلا ىلإ ملسي نأ قحلا هيلع يذلا ىلعو . قحلا

 ةعقرلا بحاصل نيعلاو ةعقرلا بحاص ىلإ قحلا ملستب نيمالا ىلع ةنيبلاف ةنيب نيمالا عم
 لاق اذا عىشب نيمالا عبتي نا قحلا هيلع ىذلل سيلو . فلح ءاش نا قحلا هل ىذلا
 . انظفح اذه ىلعف اذه مهفاف هتعقر يف ام ةعقرلا بحاص ىلا ملس هنأ نيمألا

 يرجت ناميالا نأ تانامألا يف يواعدلا ىف اولاق مهنا يعم ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 . اهنزو مك نيبي ىتح صحف مهارد يعدا ناف . يعدملا نم ةيضقلا ىنعم ىلع اهيف

 . عدوتسملا اهضرقأف مهارد الجر ع دوتسا لجر نعو ةيواعم يأ نع : ةلأسم

 كل اهنأ فلحا هل اولاقف ضرقا ام عدوتسملا بلطف اماتيأ كرتو . ضرتقملا تام مث

 اهضبق ام هللاب فلحي لاق . يل سيل امب فلحا الو ىدنع ةعيدو هذه لاقف . ذخو

 . اهب هل ىضق فلح اذاف تام ىتح اهنم ءىرب هنا ملعي الو اهايأ هضرق ذنم هنم

 . ال لاق . كلذ هيلع له ةعيدو اهنا هنيمي اوبلط ناف تلق

 هتجح لزت مل ةعيدو اهنأ رقأ ول هنأل ةعيدو اهنا نيمي هيلع سيل معن : هريغ لاق
 هريغل قحلا نال اهنم ءىرب هنا ملعي ام فلحي امنإو اهيف امصخ لاح ىلع ناكو اهيف

 ضبقب ءىرب دق نوكيف وه هضبقي مل و لاملا بر كلذ ضبق دق نوكي نا نكميف

 اهمرغ ناك ناف هل ليق . ضبقلا يف عطقلابو ةءاربلا ىف ملعي ام فلحيف لاملا بر

 اهبلط نا دعب اهمرغ اذا معن لاق . هل اهنا فلحي له اهايأ هعدوتسا يذلا هدنع نم

 . ملعا هللاو هل تراصو اهضبق دق هنأل اهب هل مكحي ملف مكاحلا ىلإ

 اهلدب اهبر ىطعا اذاف اهنيعب اهنمض دقف اهبر رمأ ريغب اهضرقأ اذا : هريغ لاق
 بر كلذب يضر اذا هل ىهف . مكح ريغب وأ مكحب هنيعب اهب هقحل ىذلا نامضلاب

 يدنع اذكه ضرقتسملا ذخأ ءاش ناو هقحب ضرقملا ذخأ ءاش نا رايخلا هل نال لاملا
 . ملعا هللاو

 هيلا اهبلط مث ارس هنم اهبحاص اهدرتسا مث ةينالع ةنامأ هيلا تعفد نمو : ةلأسم

 ريغ فلكي الو . هتنامأو هلوق مهل امناو . نيمي الو ةنيب نيمألا ىلع سيلف مايأ دعب
 لاقو . اذه لاق نم مهنمف هيف اوفلتخاو . هملظ دقف كلذ ريغ هيلا بلط نمف كلذ
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 ةنيب امهنم دحاولل سيلو . هنم اهضبق مث ريناند الجر عدوتسا لجر نعو : ةلأسم
 دق هناب هيلع ةنيبلا لاق . كيلع اهتددر دقو ىنتعدوتسا كنا رقاف . هيلا اهبلطي عجر ش

 . هيلا اهعفد

 اهعفد نوكي نا الا هيلا عفد دق هنا نيمألا لوق لوقلا نا ليق دقو لاق : هريغ نمو

 . هيلا اهعفد هنا ةنيبلا هيلعف © هعدوتسا نيح ةنيبب نمتؤملا هيلا

 «نوتالثلاو ىداحلا بابلا»

 عدوتسملا اهدرف ارس تعفد اذإ ةنامألا ىف

 كلذ هبشا امو ارهج وأ ارس

 سيلف مايأ دعب هيلا اهبلط مث . ارس هنم اهبحاص اهدرتسا ةينالع ةنامأ هيلا تعفد نمو

 هيلا بلط نمف . كلذ ريغ فلكي ال هتنامأو هلوق مهل امنا نيمي الو . ةنيب نيمالا ىلع

 ةنامالا تناك اذا نورخا لاقو . اذه لاق نم لاقف هيف اوفلتخاو . هملظ دقف كلذ ريغ

 اهدر ناك ةينالع تناك ناو . نيمألا ىلع نامض الف ةينالع وأ ارس اهدر ناك ارس
 در هنا نيمألا ىعدأ اذا هنا لاق نم لاقف اضيا كلذ ىف فلتخا دق هنا عم . ةينالع

 ف اهنأ وأ هد وج ولا نزم هج وب اهفلتأ دق هنا حصي نأ الا هنيمع عم هل وق لوقلاف هتنامأ

 رارقاب هيلا تراص اهنا حص اذإ اهنامض هيلع الاو اهعفدب ةنيبلا هيلع لاق نم لاقو . هدي

 ناف . اهدر ىف ةنيب هيلع سيلف ةنيب ريغب هيلا تعفد اذا لاق نم لاقو . ةنيبب وأ هنم

 ىف قدصم وه لاق نم لاقو . اهل نماض وهف الإو ةنيبب اهدر هيلعف ةنيبب هيلا تعفد

 . ملعا هللاو ةنيب ريغب وأ ةنيبب هيلا تعفد اهدر

 لوقلاف رخالا ركنأو تعذفد لاق اذاف عدوتسملا اماو 6 رفعج نب عماج نمو : ةل اسم

 . ىعدأ امب ةنيبلا اضيأ وه هيلعف . ةنيبب هيلا عفد .نوكي نأ الا هنيمي عم هلوق

 نيمألا ىلعف ةنيبلاب تعفد ةنامألا تناك اذا ليق دق معن لاق هريغ نمو : ةلأسم
 نيملا هيلع نأ الا اهبر ىلا اهعفد ىف لوبقم هلوقف ةنيبلاب هيلا عفدت مل ناو . ةنيبلاب اهعفد

 ١ . اهيف هناح امو اهبر لإ ةنامالا عفد دمل

 نع هللا كمحر تلأس ئ هللا همح ر دمح نب هللادبع دمح يأ باوج نمو : ةلأسم

 ابارج اذكو اذك لجرلا كلذ لام ةلغ نم عاب هنا رقأف لجرل ةلغ هدي يف تناك لجر
 سانأ ىلع ج خأف اذكو اذك غلبف نمثلا كلذ بسحف . امهرد اذكو اذكب بارج لك
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 «نونالنلاو عبارلا بابلا»

 ىبصلا ةقفن ىف نيماو مكحلا

 اهدلاو دنع نم اهل اهتضبق ىتلا اهتوسك نا اهدلاو ىلع ةيبصلا ةدلاو تعدأ اذاو
 لبق ىرخا ةوسك هتنبال رضحم نا هيلعو اهلوق لوقلا نوكي له . تعاض اهدلاو

 لوقلاو . اهيف ةنيمأ نوكت نا ينبجعيف . طرش ريغ ىلع اهتضبق اذا لاق . ةنسلا خالسنا

 تضق ناف هل : تلق . 7 .؟

 ىلع نوكيو ىرخأ ةوسك اهدلول اهرضحي نا هيلع له اهفلت حصف ةوسكلا دلاولا نم

 . ىدنع اذكه لاق . رذعب فلتلا حص ولو هل تلق . دلاولل هب تنمض ام نامض ل

 ةقفنل ةينآو هلحصو ردق لثم ءايشا اهيلا عفدو هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم
 هدلو ىلع كلذ تقفنا اهنا تلاق ناف . ةنس الو نيرهش الو رهشل ركذي ملو هدلو

 هيلا تبلط مث هدلو ىلع هتقفنا دق اهنأ تلاق ناف . كلذ دعب بجي ام تلق . غرفو

 بجي له . كدلو ىلع هتقفنأ دق تلاقف ىنم تذخأ ام ىلع ىدر لاقف . كلذ دعب
 هدلو ةقفن هيلعو هدر اهيلعو اهيلع نومضم وهف هدلو ةقفنب كلذ اهاطعأ اذاف كلذ هل

 هدلو ىلع هتقفنأ اهنا تلاقو . كلذب اهل نذأو هدلو ىلع هقفنت اهايأ اهاطعا ناك نإو

 . كلذ ىف دارأ نا اهنيمي عم اهلوق لوقلا ناك

 لكأي وأ عيضر دلو اهنم هدنع ناكو هتجوزو وه ىرابت لجر نعو : ةلأسم
 ةنس الو ارهش ادح كلذل دجي مل و هتقفنب وأ هتيبرتو . هتعاضرب هل الام اهيلا عفد

 . هيلع دلولا تحرطو هتبر ام هتبر مث روهش وأ نيتنس وأ ةنس ةقفنب وأ نيتنس الو
 كلذكو . لاملا كلذ ىف اهف بجي امف تلق . هرماب مايقلاو هعاضرو هتيبرت تكرتو

 افورعم الام اهيلا عفد اذاف . ائيش وأ كلذ اهل تبثي ناك له دلولا هيلع حرطت مل ول

 اهيلعو . اهل كلذ تبث ةفورعم نينس وا هفورعم ارهشا هعاضرب وا هتيبرت وا هتقفنب
 . اهل ءىش الف رذع ريغ نم كلذ تكرت ناو . هيدؤت ىتح كلذب تذخأ هتحرط نا

 كلذ تبثي الف هفورعم مايأ الو ةفورعم رهشأ الو ةفورعم نينس ريغل كلذ ناك ناو

 ناك هتعض رأ ناو هيلع تقفنا ام اهل ناك هتعضراو هيلع تقفنا ناو . ضقتنم وهو

 ةقفنلا تناك ناو . هللا ءاش نا مت كلذ ىلع اماتت ناف لودعلا يأرب اهعاضر ةرجأ اهل

 ىدنع كلذف . افورعم ائيش ةنس الو رهش لكل الو موي لكل يبصلل ضرفي مل و ةلوهجم
 . ىلاعت هللا ءاش نا ممت اماتت ناو . ضقتنا كلذ ىق اضقانت ناو اضيأ لوهجم
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 !نوثالثلاو سماخلا بابلا»

 ةقدصلاو نهرلاو ضرقلاو ةطقللا يف مكحلا
 لزنو ركنأف اهايإ هطعي مل و اهذخأف مهارد طقل هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 . اقح اهيف اذهل ملعي مهارد طقل ام فلحي لاق . نيملا ىرجت فيكف نيملا ىلإ

 لجر ىعدا ةأرما يف هللا همحر يلع نب ىسوم لاق يلع نب دمحم لاق : ةلأسم

 هللاب انيمي اهفلحف ةأرملا تركناو جوزلا تامو مهارد هنم اهجوزو ىه تضرتقا اهنا
 ضرتقا اهجوز نا ملعت ام اهفلحو . اعطق مويلا اهيلع مهارد نالف نم تضرتقا ام

 هللاب هدحاو انيمي هللاب انيمي اهيف فلحت نأ ىيأرو . ءىش هنم مويلا هيلع اضرق نالف نم

 . اهجوز ضرتقا ام لبق نم اهيلع اهنأ يعدي ام لبق نم اذكو اذك هل اهيلع ام

 لاقف ةمالع ريغب هسفنل ةطقللا ىعدا اذإ ةقثلا ىف فلتخا ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 . لصألا ىف عدم هنأل زوجي ال لاق نم لاقو . هاوعدب هيلا ملست نا زوجي . لاق نم

 لاقو . مهرد ةئامب فلأ ةميق هنهرأ هنا لجر ىلع ىعدا لجر نعو : ةلأسم

 لا عفدت ل رخألا لاقو . كيلا هتعفد دقو مهرد فلأ ةميق ينتنهرأ دق هيلع اعدلملا

 امب ذوخأملا وهف افلأ هنهرأ هنأ رقأ اذاف . ةنيبلا فلكي نمو هيف مكحلا فيك ائيش
 هعم ناك وأ هطقل وأ هرج أتسا و ائيش راعتسا نمو . هدر ىلع ةنيبلا فلكيو هب رقأ

 . مصخ هيف وهف هنم قرسو ًانهر وأ ةعيدو و ةبراضم

 اذا ةطقللا طقتلملا نيمضت ىلع انباحصا قفتاو ، دمحم ينأ عماج نمو : ةلأسم

 ءارقفلا ىلع اهقرفي نا دعب نامضلا هنع اوطقسي مل و اهب ةقدصلاب رمأو الوح اهفرع

 نأب اهبحاصل اهظفحب هورمأو . يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا كلذ ىلع مهقفاوو
 دعب هولعجي مل و اهنامض كلذ عم هومزلأو اهبر فرعي مل اذا لوحلا دعب اهب قدصتي
 اهيف مصخ وه لاق نم لاقو . اهقراس عم اهدجو اذا اهتبلاطم ىف امصخ تقرس نأ
 . ملعا هللاو اهتبلاطم ىف مصخ هنا ليق دق : هريغ لاق ۔ ملعا هللاو

 نكي مل قراسلا عم طقاللا اهدجوف تقرس اذا ةطقللاو باتكلا نمو : ةلأسم

 . ملعا هللاو اهيف مصخ وه ضعب لاقو . اهتبلاطم ىف امصخ
 . لجر دي امهدجو مث اعيمج هنم اتعاضف ةطقلو ةنامأ هدي ىف لجر نعو : ةلأسم

 امأو . اهيلع هنمتئا ىذلل اهذخأي وأ اهكفي ىتح اهيف مصخ وهف ةنامألا امأ لاقف
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 تعاض اذا اهنم ءىرب دق وه هنأل هدي يف ىه يذلا نيبو هنيب ةموصخ ال هناف ةطقللا

 . هيعديف قح اهيف هل سيلو

 . هدي ىف ىه نل امصخ نوكي اذه ىلعف

 كل تناك لب رخآلا لاقف . نهر كدنع ىل لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم
 . هيلا اهعفدف ةعيدو هل هدنع نأ رقا يذلا ىلع ةنيبلا لاق & كيلا اهتعفدف ةعيدو يدنع

 كلذ يناطعا امنا هيلا ىعدملا لاقف . انهر هنهرأ هنأ رخآ ىلإ ىعدا لجر : ةلأسم

 نهرلا ضبقب رقا دق هيلع ىعدملا يدنع لاق . امهنم لوقلا نمل يريغ دنع هل هنهرأ

 . قيفوتلا هللاب و هنهري نأ هرمأ هنأ يعدي امب ةنيبلا هيلعف هنع كلذ ليزت ىوعد ىعدا ش

 هدنع ام انيمي هفلحي نا هيلا بلط ش لجر دنع انهر نهرا لجر نعو : ةلأسم

 بلاطلا لأسي نأ مكاحلل له . مهارد هدنع نهرأ دق ناكو . امهرد اذكو اذك هل

 ىلع سيلف تفصو ام ىلعف . كلذ ىلع هفلحيو هيلع قحلا اذه هل راص ناك فيك
 مهاردلا هذه ام لأسا مكاحلا لاق اذاف . هيلا بولطملا كلذ بلطي نأ الا كلذ مكاحلا
 لأسي نأ مكاحلا ىلعو بولطملل كلذ نأ اولاق دقف . ببس ىأ نم هدنع هل ىتلا
 وأ اذكو اذك هل هعم وأ . اذكو اذك هل يدنع بلاطلا لاق اذا كلذو كلذ نع
 بلط اذاف & بلاطلا فلحي الو بولطملا فلحي اذكو اذك هل هيلع بلاطلا لاق اذا

 ىلع كلذ الو . كلذ هل نكي مل هببس امو هل هيلع ىذلا قحلا اذه فيك ، بولطملا
 . اذه يف قرفلا مهفاف مكاحلا

 ىتأو لجر اهبلطو . .-ةرسو تعاضف هطقل هعم تناك نمع هتلأسو : ةلأسم
 نوكيو اهيف هناخ ام نمو ةموصخ هطقللا ىف هيلع له . كلذ ىلع هنيمع بلطو اهتفصب

 . اهيف نيمي الو ةنامالا لثم نيمي الو ةموصخ ةطقللا ىف سيل لاق . ةنامالا لثم كلذ

 ملو . اهذخأف مهارد هل طقل هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو : ةلأسم
 طقل ام فلحي هنا ىعم لاق . نيملا ىرجت فيك نيملا ىلإ لزنو ركناو اهايأ هطعي
 . ةعاسلا هذه ىلا اقح اهيف اذهل ملعي . مهارد

 ىف كلذ تلعف امنا لاقو . هيف عجر مث لجر ىلع لامب قدصت نميفو : ةلأسم
 . هنم بضغ دح ىف كلذ لعف امنا هنا هنيبلا هيلعو كلذ هل سيل لاق . بضغ دح
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 !نوثالنلاو سداسلا بابلا»

 هريغ وأ ىصولل متيلا لام ىف

 ناف . متيلا لام نم هل هيلا بلط نا قح ىلع ةنيبلا متيلل لمحي نا ىصوللو
 عمسي مل هثراو وأ متيلا دح ىلع وأ هيبأ ىلع اقح وأ اقح متيلا لام ىف دحأ بلط
 نع اجتحا ناف ةنيبلا عامس رضحي ىتح ليكولاو ىصولا ىلع جتحي ىتح ةنيبلا مكاحلا

 دحأ ىلع سيل هنا ضعب لاق دق حبسملا نب دمحم لاق . مكحلا ذفنأ الاو ةجحب ميتيلا

 . نيمي هيلع سيل امك ميتيلل نيمي

 2 هللادبع ىأ يأ باوج نمو : ةلأسم

 بلطو ةداهشلا تفعضو ةيصوب اهلام ىف ميتيل تصوأ اهنا اهضرم ىف امهتدهشا ةنالف
 اوهركف لاملا اذهب ميتيلا اذه تصوأ اهنأ نوملعي ام ةكلاحلا ةثرو فلحي نأ متيلا ىلو
 لاملا اذه ناك اوفلحي نا اوهرك اذاف . لاملا اذه ميتيلا اذل تبني تلق . اوفلحي نا

 لاملا اذه ىف اوثدحي ال نا مهرمأيو متيلا غلبي نا ىلا هترمثل نيلدع ةفرعمل مهيديأ ىف
 . باوصلاب ملعا هللاو هتجح هل نوكيو ميتيلا غلبي ىتح اثدح

 ىتح ىضاقلا رشتسي مل و متيلل عزان هناو ةداهش هعم متيلا ليكو نعو : ةلأسم

 . معن لاق . هتداهش زوجت له دهشو رضح
 ليبسلل وأ اذشلل وأ قيرطلل وأ دجسملل وأ ةيفاصلل بستحملا نع لئسو : ةلأسم

 تلق . فلحي نا هل له نيمبلا هيلع تبجو اذا همصخ فلحي نا هل له . ميتيلل وأ
 بستحملا نا ىعم لاق . ال مأ هتداهش زوجت بئاغلاو ميتيلل ليكولاو بستحلاف : هل

 لاق اذا هتداهش زوجت ليق دق هنا ىعمف ىصولاو متيلل ليكولا اماو . هتداهش زوجت

 اذه لثم ءىش هيف ءاج هنا ملعا الف بئاغلا ليكو اماو . ةموصخلا لبق ةداهش هعم

 ةموصخلا لبق ةداهش هعم نا لقي اذا ىصولاو ليكولا ناف هل تلق . هزاجالا ىف

 ىصولا ةداهش الإ مهلكو نمل ءالكولا ةداهش زوجت الف . ال ما هتداهش زوجت دهش م

 مكاحلل لوقي نا مهل عزان اذا رمؤيو . لقعلا بهاذلا هوتعملاو ىمعالاو ميتيلل ليكولاو

 . هريغ لدع عم هتداهش مكاحلا زيجو ةداهش مهل ىدنعو ث مهل عزانا

 دهشو عزان مث ةداهش هل هدنعو عزاني هنا لقي مل ولو هنا ليق دقو لاق : ةلأسم
 . ةداهش هل هدنع نا لوقي ىتح لاق نم لاقو . زئاج كلذ نا لاق نم لاق دقف
 فرعت ال رصملا نم بئاغ وأ ةجحلا هلانت ال ثيح ناك اذا بئاغلا ليكو نا ليق دقو
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 ولو . ماكحألا هيلع ذفنت هوتعملاو ميتيلا ةلزنمب هنال ةزئاج هل هليكو ةداهش نا هتبيغ

 . . ليكو هل نكي مل
 متيلا ليكو الإ مصخ هنال هلكو نمل ليكولا ةداهش زوجت ال هنا لاقيو : ةلاسم

 . هنع لاسي ال الدع ناك اذإ

 مكاحلل لوقي نا رمؤيو ميتيلل ليكولا ةداهش زوجت ال هنا هللادبع ىبأ نعو : ةلأسم
 . هتداهش تزاج دهشو مصاخو كلذ لقي مل ناف متيلل ةداهش هعم نا ةمكاحملا دنع

 كلذ مكاحلا ىلا مدقت هلعف ىلع هتداهش زوجت الو . هلعف ريغ ىلع مل هتداهش زوجت امناو

 ,.ت م را
 نكي مل و هحرج هنا لجر ىلع لجر ىعدا اذا متيلا ىبصلا نع هتلاسو : ةلاسم

 عطقيو هيصو ىأر ريغب وأ هيصو ىأرب همصخ هل فلحي نا مكاحلل له ةنيب هدنع
 . هيصو هل هفلح هيصو هل ىعدا .اذإ هنا ىعم لاق . هتجح

 الو . بئاغلاو ميتيلا ماقم ناموقي ليكولاو ىصولا كلذكو : لضف باتك نمو
 ىف امهيلع امهرارقاب مكاحلا مكحي الو . ليكولاو ىصولا رارقا بئاغلاو ميتيلا مزلي
 ةداهش زوجتو . الودع اونوكيو رخا دهاش ليكولاو ىصولا عم دهشي نا الإ امهلاوما

 لوقي نا مهل عزان اذا رمؤيو لقعلا صقانلاو هوتعملاو مجعألاو ميتيلل ليكولاو ىصولا
 ءالكولا اماو . مكاحلا مهل هميقي ىذلا ليكولا كلذكو . ةداهش مهل ىدنعو مهل عزانا
 اذا مكاحلا وأ ليكولا وأ ىصولا ىلعو . مهلكو نمل مهتداهش زوجت الف ءالؤه ريغل

 لام نم هوطعي نا هثروي نم دحال ةنؤم اهوتعم وأ امجعا وأ ابئاغ وأ اميتي مزلا

 . متيلا لام نم هوطعي نا هريغ وأ تي

 ابئاغ وأ اميتي مزلا اذا ليكولا وأ ىصولا نعو : ناطحق ىبأ باتك نم : ةلأسم

 . ميتيلا لام نم هوطعي نا هريغ وأ ميتي نم هثراو وه نمع دحأ ةنؤم اهوتعم وأ
 نوكي الو كلذ نم هيلع بجي ام دحاو لك لام نم ىطعي نا ىدنع : هريغ لاق

 . لوقلا اذه ىنعم ىدنع جرخي اذكهو . ميتيلا لام نم كلذ لك

 الو ىصو ةياصو لقعلا حيحصلا غلابلا ىلع زوجي سيلو : لضف باتك نمو
 هلام هل ضبقي اليكو هل مقي بئاغلا ناف بئاغلا الا .اليكو هيلع لكوي نا مكاحلل

 . هيلعو هل مسقلا زاج مكاحلا رمأب هل مساق اذاف . هل مساقيو

 ميتيلل مكحو كله مث هيلا هنم ربتو هل ناك لامب ميتيل رقا لجر نعو : ةلأسم
 هيلا هأجلا نا ملعي ام ميتيلا فلحي نا رقملا ةثرو بلط متيلا غلب املف . هب هل رقأ ام
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 لاملا عزني له فلحي نأ ىلأ ناو ث هيلع كلذ مهل لاق © ميتيلا ىلع كلذ مهل له
 مم سيلف هريغ نبا ناك اذاو هتنبا ناك اذا هدي نم لاملا عزني معن لاق . هدي نم

 . هيلع كلذ

 رقملا اذه عفدو ميتي هثروو هلام نم ءىشي لجرل رقأو كله لجر نعو : ةلأسم
 مكحف كلاهلا هب هل رقأ يذلا لاملا بلطو هب هل رقا ىذلا كله ام دعب نم لاملاي هل
 لاحل هل جتحي نم ميتيل نكي مل و كلذ هل له هيف ةجحلا بلط متيلا غلب املف ۔ هب هل

 اذا كلذو هريغ لاق ۔ مكاحلا هب هل مكح دق ناك اذا ةجح هل لبقت ال لاق . همتي

 . كلذ ىلع نومأم مكاحلا نأل . كلذ دعب نيمي هيلع متيلل نكي مل لاملاب مكحلا هل حص
 اذا هل رقملا ىلع نيميلا متيلل ناك رارقالا حصو مكاحلا نم مكحلا حصي مل اذا امأف
 . متيلا غلب

 الا متيلل هيف مصاخي اميف متيلا ليكو ىلع نيمي الو هللا دبع ىبا نعو : ةلأسم

 هيلع تناك مهارد هيلا عفد هنأ ميتي ليكو ىلع ىعدا الجر نا ولو ۔ ليكولا لعف ىف
 هيلا عفد ام هنا نيملا هيلع هل تناك ليكولا نيمي بلطف . ليكولا كلذ ركناف متيلل

 ... مه اردلا هذه

 امناو فلحي الو فلحي نا هل سيل متيلل بستحماو ، نسحلا ىنأ نع : ةلأسم
 . اذكو اذك اذه نالف ىلع ميتيلا نالف نب نالفل نا ةنيبلا دهشت

 ادحأ نأ هماحرأ نم دحأ ىعدا اذا متيلا ىق ديعس نب دمحم باوج : ةلأسم

 بلطف مكاحلا ىلع هرما . طغتم وه ام ببس ى ميتيلا ىلع روجي وأ هلام ىف هيلع ىدعتي
 لوقي ىذلا كلذ مصخيو هل عزانيو متيلا كلذل بستحي نا هريغ وأ لجرلا كلذ
 ليكولاو ىصولا ماقم موقي هنا ىرت له تلق . متيلا ىلع ىدعتي هنا بستحملا اذه

 ىق انفرع ىذلاف تفصو ام ىلعف . ناميالا ىلا ءامصخلا لوزنو تانيبلا راضحا ىف
 كاحلا ةلاكوب الا هيلع اهعمسي الو ةنيبلا هل عمسيو . متيلل مصاخُي بستحملا نا كلذ

 بستحملا ىلع الو نيمي ميتيلا مصخ ىلع بستحملل سيل كلذكو . دئاولا نم ىصو وأ
 بجو ام هنم ضبقي اليكو مكاحلا هل مقيف قحلا نم متيلل بجو ام ضبق اماو ۔ نيمي
 . ملعا ةللاو هيلع قحلا نم هل

 ىف لكوتي نا هل له ةميتيلا جوز نعو ، نسحلا ني دمحم نم .باوج : ةلأسم
 ىلعف . نيملسملا نم دحا الو مكاح هميقي .نا ريغ نم كلذ ق اهف مدقتي وآ ةعزاتم
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 باستحالا هل زوجي اميف ابستحم نوكي نا الا متيلل جوزلا اذه موقي سيلف تفصو ام

 دلبلا ىحلاص نم ةعامج وأ هريغ وأ جوزلا نوكيو ةقث اليكو ةميتيلل مكاحلا ميقي وأ
 . ملعا هللاو متيلا ةفرعمو ميتيلا قح ةبلاطم هيف ىذلا

 ضبقيو عيبي نا هلف هلامو هدلو ق هاصوو اليكو لك و لجر نعو : : ةلأ اسم

 فلح ال و هنم تيرتش أ ام نمت ىنم ق وتس ا هناف ىرتشي رتشيو عيبي اميف فلح فلختو

 مزليف بيع مكحب هيلع در عاب ىذلا نا ملعي اميف الإ لبقي الو ىفوتسا ام ىعدملا
 لام نم عاب اميف لبقي ال دارأ هنأ انعم ىذلا هريغ لاق . لودع ةفرعمب هسفن كلذ

 مزال كلذف قوقحلا نم كلذ ريغ وا بيع مكحب كلذ نم هيلع هدر ام الا ىماتيلا
 الو فلخي نا هل سيلف لجر ىلع قح ىماتيلل ناك نإ اماو . قحلا مكحب ىماتيلل هل

 وأ ةثرو ناويح ىف الإ ىماتيلل فلحيو فلحي نا هل سيلو ةنيبلاب كلذ امناو فلحي
 مهتلا ىف فلحي نا هل نأ ضعب نع ىوري دقو لاق . مهل ىرتشيو وه عيبي اميف ماعط

 ىصولا نا ليق دقو هريغ لاق . ًالاح اوكرداو ةنيب مهل تبيصا اذا مهتجح عطقي الو
 فلحي نا هلف ةنيبب هقح ذخأ ىلع هل ردقي الو . ايعدم متيلا ناك اذا هل فلحي متيلل

 نيعلا ىلا ىصولا لجعي ال لاق نم لاقو . ةنيبلا ةجح متيلا ىلع عطقت ال نيعلا نأ هل

 . كلذ ريغو ناويحلاو لوصالا ىف كلذو متيلا قح ىلا كلذب لصي هنأ وجري نأ الإ

 . فلحي ال هنال فلحي نا هل سيل لوقي اضعب لعلو لوصالا نود اميف كلذ لاق نم لاقو
 ةثرولا نيمي بلطو اقح هل اهيلع لجر ىعداف تكله ةأرما ىف تركذو : ةلأسم

 دق مهنا قحلا بلطي ىذلا لاقو اوغلبي مل مهنا ةكلاملا دالوأ رماب موقي نم جتحاف

 مهغولب ىلع ةنيبلا رضحأ اذاف اوغلب دق مهنا بلاطلا ىلع ةنيبلاف ! ةنيبلا نم ىلعف 5 اوغلب
 مكاحلل نوكي مل مهغولب ىلع ةنيبلا . مل ناف . مكاحلا ىلا مهوعدي نا هيلع ناك

 . كلذ ٢ مهرمأب موقي نم جتحي وأ مهوعدي نا

 ميتيلا ناك اذاف . متيلا غلبي ش هيلع ىضقيف متيلل رضحي ىصولا نعو : : ةلأسم

 علطي مل ةجحلا تناك ناف . هل ءىش الف ىصولا اهيف عزان ىتلا ةجحلاب رضحي امن
 قيفوتلا هللا لأسنو كلذ ق هتجح متيللف ىصولا اهيلع

 هريغ نمو . ناميا مهيلع ل نايبصلل سيلو . رفعج نبا عماج نمو : : ةلأسم

 فلحم نا هلف ىصولا ام ًأف . بستحملا الو محل فلحم نا محل الو ناميا مهيلع سيل لاق

 ىف مهيلع الو نيمي قيرط ىف الو بئاغل الو ميتيل بستحا نمل الو . دلاولا كلذكو
 . هيلع الو ةيفاصلا ٢ بستحملل نمع ال اضيأ كلذكو : هريغ لاق ٥آ كلذ
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 امأو . كلذ هبشي امو نيدلا ىلع هل فلحتسي هليكوو ميتيلا ىصوو : ةلأسم
 لطبي نأ فاخي نأ الإ متيلا غولب ىلإ كلذ يف نيملاب مكاحلا لجعي ال ليقف لوصألا

 سيلف نيملا امأو . كلذ هلف كلذب ةنيب ماقأو متيلا غلب ناف . هل فلحت سيلف متيلا قح

 . غلب اذا نيملا كلت ريغ هل

 نيمي دحأ ىلع هل سيل هنا ضعب لاق دقو . حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو

 كلذ اضيا ليكولاو ىصولا ىلع نا ليق دقو لاق هريغ نمو . نيمي هيلع سيل اك
 ايجرو قحلا نالطب افاخي نأ الإ لوصالا ىف ميتيلا مصخ فالحتسا ىف الجعي الث
 . ةنيبلا راضحا ىف هغولب دعب هتجح متيلل تناك كلذ ىلع افلح ناف . ةدئاف نيملا ىف

 هليكو هيلع هل فلح دق ام عيمج نم لوصالا ىف كلذ ىف هل نيمي الف نيملا اماو

 . امل اهيف فلحم نا هل ىتلا :ماكحالا نم هيصوو

 هعم نكت ملو هحرج هنا لجر ىلع ىعدا اذا ميتيلا ىبصلا نع لئسو : ةلأسم

 . هتجح عطقيو هيصو ىأر ريغب وأ هيصو ىأرب همصخ هل فلحي نا مكاحلل له . ةنيب

 . هيصول هفلح هيصو هل ىعدا اذا هنا ىعم لاق

 هيلعو ميتيلل مكح اميف هرمأ زئاج ميتيلا ليكوو . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 كلذب ةنيب هل تماقو ميتيلا غلب اذاف هقح ىلع فلحتسا اذا متيلا ةنيب ردهي نا هل سيلو

 . هل وهف قحلا
 هتجح هل مأ متيلا ىلع كلذ زوجيأ هيلع .مكحيف متيلل مكاحي ىصولا نعو : ةلأسم

 . كردأ اذإ هرمأ سأر ىلع ميتيلاف ىصولا ريغ امأف . هيلع زوجي نا فاخأ لاق . غلب اذا

 ةداهشب هل ليكولا دهشف هسفنل كلذ ىلوف مدق مث هل انيد ىضاقي ىف اليكو لكو نمو
 . ةرركم هتلاكو تلاز اذإ ةزئاج هتداهشف هنم اضاقت نم ضعب ىلع

 سيلو هيلعو ميتيلل مكح اميف هرمأ زئاج ميتيلا ليكوو : عماجلا نمو : ةلأسم .
 كلذب ةنيب هل تماقو ميتيلا غلب اذاف هقح ىلع فلحتسا اذاف . متيلا ةنيب ردهي نأ هل
 . هل وهف قحلا

 الو . هلعف ريغ ىلع متيلا ليكو ةداهش زوجت امنإ : هللا دبع وبا لاق : ةلأسم

 . مدقتي مل وأ مكاحلا ىلا مدقت هلعف ىلع هتداهش زوجت الو . هلعف ريغ ىلع هتداهش زوجت

 . مكاحلا ىلا مدقتي مل ولو هلعف ريغ ىلع هتداهش زوجتو

 هل عزانا لوقي نا هل عزان اذا رمؤيو . ميتيلل ىصولا ةداهش زؤجتو : ةلأسم
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 . ةداهش هل ىدنعو

 ىغبنيف دجسمل وآ تيم وأ نونجم وأ لفطل ةداهش ناسنا عم ناك اذإو : ةلأسم

 نالف وأ نونجملا نالف وآ ريغصلا لفطلا نالفل ىدنع لوقيف ىضاقلا ىلا ريصي نآ هل
 كلذ لق ىضاقلا هل لاق اذاف اهب تدهش اهنع ىنتلأس اذاف ةداهش دجسملا وأ تيللا
 . ةمدقملا هذه لبق اذكو اذكب دهشا لوقيف دهاشلا ءىدتبي الو هدنع امب دهش

 نم ىصوس ماقم ماق ةقث اليكو ميتيلل مكاحلا ماقا اذاف ناطحق ىبأ نع : ةلأسم
 مجتيلل مكح امج هنعو هل ةعزانملا ىفو هل بلطي ام ةبلاطم ىفو . هرومأ عيمج ىف هيبأ
 هتعفش عيبب هل املع امه ناو هيلعو . متيلل زئاج وهف ىصولا وا ليكولا ةعانم هيلع وا

 . غلب اذا اهبلط هل نكي مل و تلطب . هل اهابلطي ملف اهقحتسي

 نم متيلا ىلع ايرج نأ ىصولاو ليكولا مكاحلا رمأيو : باتكلا نمو : ةلأسم
 هوتعملاو مجعالا كلذكو . هلام ةنؤمو هلام ىف مكاحلا هل اهضرفي ىتلا هتنؤم هلام

 مهل ةنيبلا المحي نا امهلو . لقعلا صقنب فورعملا لجرلاو . لقعلا صقانلا لجرلاو

 اقح متيلا لام ىف دحا بلط ناف . هريغو ميتيلا لام نم مهتنؤم اوطعيو مهلاومأ نم

 ىلع جتحي ىتح ةنيبلا مكاحلا عمسي مل و هثراو . ميتيلا دحأ ىلغ وأ هيلع وأ هيبأ ىلع

 . مكحلا ذفنا اليو ةجحب متيلا نع اجتحا ناف . ةنيبلا عامس ارضحي نا ليكولاو ىصولا

 نكي مل اذا اقح هل ابلطي نم ميتيلل فلحتسي نا ناطلسلا لبق نم ليكولاو ىصوللو

 هيلا ابلطي نم ريغ ىلا الزنيو متيلا ةنيب الطبي نا ليكولاو ىصولل سيلو . ةنيب متيلل
 الطعي نا امهنم كلذ لبقي نا مكاحلل سيلو . ميتيلا قح لطبي مل العف ناف . قحلا
 ادجو ناف امهل مكاحلا هفلح ةنيب هل فرعن ال الاق ناو . ةنيب هل افرع اذا متيلا ةنيب

 . هقح تبث ام اموي ةنيب

 ةنيبلاي الإ مه تبثي الو ناميا مهيلع الو بئاغلاو ميتيلل نيبستحملل سيلو : ةلأسم

 ناطلسلا هميقي ليكو وأ هيبا لبق نم ىبصلا ىصوالا بئاغلل الو يبصلل فلحتسي الو
 الو محل سيل مهدجاسمو نيملسملا قيرط يف نيبستحملل كلذكو . بئاغلل وأ متيلل

 . ناميا مهيلع

 تيلل ىصولا لثم ىعدملا مزلت الو هيلع ىعدملا مزلي ام ناميألا نمو : ةلأسم
 : بئاغلل ليكولاو
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 ؛نونالنلاو عباسلا بابلا»

 كلذ هبشأ امو مهئابآ نم ناعفرلاو نايبصلا مكح

 لصي ةوق هيف سيلو . تاحارج هيف هنبا نأ ركذو مكاحلا ىلا لصو لجر نعو
 ةقيقح مكاحلا فرعي مل و هنبال فاصنإلا بلطو هبرض انالف نأ ركذو . مكاحلا ىلإ
 فقي ىتح ةقث هعم لسري نا ك احلا ىلا لجرلا بلطف هنبإ نع لجرلا اذه هركذ ام

 هل هذخأيو هرضحي نم همصخ ىلا لسري نا مكاحلا مزلي له . هنبا تاحارج ىلع

 مكاحلا ىلا بورضملا اذه لصي ىتح كلذ مزلي ال مأ : تلق ث ةمهتلا ىلع سبحلاب
 فيكرأ : تلق ث هتاحارج ىلع فقيو هاوعدو هلوق ك احلا عمتسيف هنكمأ ةلاح ىأ ىلع

 مهتيو . هل ىعدي ام هدلاو نم عمس ايبص دلولا ناك اذا هنا ىعم لاق ؟ كلذ ىف هجولا

 مصخلا ةلزنمب كلذ نكي مل اغلاب ناك ناو . هسفنل ىعدي ىذلا مصخلا ةلزنمب ناكو

 بج امب مايقلا هيلعف ةمهتلا بجوي ام بابسأ كاجلا عم رهاظت وأ ةلاكو توبنب الإ

 هدلاو الو نيعدملا نم دحأ رضحي مل ولو ةبوقعلاو سبحلا نم كلذ يف ديدشتلا نم
 ناو . همزلي ام ىلع ال طايتحالا ىلع اذه لثم ىف لآسي نأ ىدنع هلو ليكو الو

 ىلع همهتلا ىنعم هلوقب حصي ىذلا لوسرلا عم حص ناف كلذ ىلع فقي نم لسري
 . هللا ءاش نا كلذ مهفاف هيلعو كلذب ذخألا هل ناك هيلا كلذ عفر ناف . كلذ

 ىعم لاق . اهبلط اذإ ةردملا ىضاقلا هيطعي له ىبصلا ، ديعس يال ليق : ةلأسم
 هل لعجي هنا ىعم لاق . ضرألا ىف عضي مأ هديب كلذ ىطعيف هل ليق . كلذ هل نا
 ناك اذا ءىش كلذ ىف ىل نيبي ال لاق . هديب ىطعا نا تيأرا هل تلق . ضرألا ىف

 . زئاج وهف هل مكحيف هيلا ابولطم وأ ابلاط ملحلا غلبي مل ىبص ءاج ناو . هحلاصم نم
 هل ناك همصخ فلحتسا ناو . غلب اذا هبلطي نا هلو هيلع زجي مل هيلع مكح ناو

 . غلب اذا هفلحتسي عجري ن ١

 زئاج وهف هل مكحيف هيلا ابولطم وأ ابلاط ملحلا غلبي مل ىبص ءاج ناو : ةلأسم
 مكاحلل سيلف همصخ فلحتسا ناو . غلب اذا هبلل۔ي نا هلو هيلع زب مل هيلع مكح ناو

 77 ك احلا ىلا هعفر هفلحتساو ك احلا لهج ناف . هل هفلحتسي نا

 . عجر اذا هفلحتسي عجري نا هلو . هل

 .. بستحم الو مهل فلحي نا مهل الو نايبصلا ىلع سيل لاق : هريغ نمو : ةلأسم
 . دلاولا كلذكو ۔ فلحي نا هلغ ىصولا امأو
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 بولطملا فلحي ىبصلا هدلول قح هيلع لجر نيمي ىلا لزن اذا بألا امأو : ةلأسم
 . اذكو اذك همساب ىمسيو اذه نبا ىبصلا اذه هيلع ام هيلا

 ىلا جتحي نيملا دنع امهيلا راشاو نيرضاح هوباو ىبصلا ناك نا : ريغ لاق

 . هللا ءاش نا نسحف اماممس ناو . ملعا هللاو امهتيمست

 هدالوأ لام يف اقح هدالوأ ىلا ىعدي نم فلحي نا هل سيلف دلاولا امأو : ةلأسم
 زوجي الو . قح هجوب هوقحتسا دق راغصلا هدالوأل لاملا ناك اذا مهيلا كلذ ملسيو
 ةلداعلا ةنيبلاب الا . هيصو رمأب متيلا ىلع الو هدلاو ىأرب ىبصلا ىلع مكحي نا مكاحلل
 بلطي نم فلحي اماو . راغصلا هدالوال اقح دلاولا هيلا بلطي نم دلاولا فلحي امناو

 ول هنال هل الو . بألا ىلع نوكي ال كلذ نال . بألل كلذ سيلف اقح هدالوأ ىلا
 ىعدي ام ىلع ةنيبلا ىعدملا حصا ناف . ناميأ دلاولا ىلع نكي مل دلاولا ىلع نيعلا در
 . كلذ مهفاف قحلا هيلا بجوي ام ىلع هدالوأ لام ىف حصملا ىلع نيملا هل ناك هدالوأ لام ىف

 هل هسبحي نا مكاحلا ىلا بلطو اقح لجر هيلا ىعدا ىبصأ نع هتلأسو : ةلأسم
 الو . هرارقا هيلع زوجي ال ىبصلا نا ىعم لاق . هلو كلذ مكاحلا ىلع له هرارقاب

 لوق ىلع لاومألا ف مكحلا هيلع تبثي نم دح ىف نوكي نأ الا هب مكحلا هيلع تبثي

 . كلذب لوقي نم
 كلذ ىف ليق امم هنا ىعم لاق . هب لوقي نما لوق ىلع كلذ ىف هدح امو : تلق

 هنم رغصأ نم وأ هبارت غلب وأ كلذ حصو ًادعاصف ةنس ةرشع سمخ ىبصلا غلب اذا

 نيغلابلا ماكحأ هقحلي ليق دق لاوحألا هذه دحب وأ رظنلا ىف نيغلابلا دحب راص وأ

 هلك هيأرب لكأ وأ هلام نم معطا نم ىنعم هقحليو دودحلا نود قوقحلاو لاومألا ىف
 كلذ همزليو دودحلا الإ ماكحالا عيمج هقحلي هنا لاق مث هؤارشو هعيب كلذكو . هلح ىف

 رثأ هبو مكاحلا ىلا رضح اذا عرصلا هبيصي ىذلا ىبصلا نع هتلأسو : ةلأسم
 . همهتلاب هبرض هنا ىعدا نم ذخأي نأ مكاحلل له هبرض الجر نا ىعدا اذا برضلا

 هتماقا دح ىف كلذ ىعداو ىري ام لقعي نم دح ىف ناك اذا ىبصلا نا ىعم لاق

 ىذلا ىبصلا دح امف هل تلق . همهتلاب هبرض هنا ىعدا نم هل ذخأي نأ مكاحلل ناك

 دق هنا ىعم لاق . ةمهتلاب همصخ هل ذخاو هاوعد مكاحلا هنم عمس دحلا اذهب ناك اذا

 رضحأ اذاف هل تلق . هتقو ىف رظنلاب الا هرابتعا نوكي الو كلذ ىف لوقلا ىضم
 رمؤي امب امئاق ناك اذإ هنأ يعم لاق ، شرألا هلام نم همصخ ىلغ ةنيب يبصلا اذه
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 تلق . هل ام ضبقي ةقث مكاحلا هل ماقأ الإو هيلا ملس ليكو وأ ىصو نم كلذ ىلع
 مكاحلا هيلا ملسي له ةقث ابستحم موقي ىذلا ناكو ليكو الو ىصو هل نكي مل ناف هل

 ىصولا ماقم متيلا لام ضبق ىف موقي ةقثلا بستحملا نا ليق :دق نا ىعم لاق . هلام
 : تلق . ةجح تبثا كلذ ناكو اليكو هريغ وأ هماقأ مكاحلا ءاش ناو . ليكولاو
 : لاق . ال مأ همصخ هل فلحي نا مكاحلل له همصخ نيمي بلط اذا قهارملا ىبصلاف
 هيلع تتبث نيغلابلا دحب ناك اذا ليق دقو . غلبي ىتح همصخ هل فلحي ال هنا ىعم
 . اهب رقأو اهيلا لزن اذا دودحلا الإ ماكحألا

 وأ ضرأ ةعطق اهقح نم اهاضقو قحب ةأرما جوزت لجر ىف تركذو : ةلأسم
 ةأرملل الخو تعرزو لاملا ترمئو اهزوحو اهكلم وأ اهدي ىف لاملا راصو ءام وأ لخن
 هنم وه ىذلا اهدلول تدهشأ اهنا ةأرملا جوز .ىعداف . ادلو تدلو ىتح ةدم هدنع
 سيل ادوهش لجرلا ىعداو كلذ ةأرملا تركنأو اهقح نم اهاضق ىذلا لاملا فصنب

 مامتا اهبلاطو هل ةأرملا مصخ هدلاو ناكو . ريغص ىبص هل دوهشملا دلولاو تاقثب مه
 ىذلاو اهدلول هب دهشت مل اهنا لاملا ىلع فلحتف نيملا اهمزلأف ةأرملا تركناف ، ةداهشلا
 بلاطي كلذ دعب عجر مث ، نيمبا دعب قحب اهكردي سيل هنا اهرمأ عطقناو هدلاو اهفلح

 دعب ىبصلا ةجح ناو هلكوي مل ىبص هدلوو هدلو نع اهفلح هنا لوقيو لاملا هدلول
 نيمي ةبلاطم كلذ دعب هل سيلف ريغصلا هدلول اهفلح اذاف تفصو ام ىلعف . لاملا ىف
 كلذ ىلع ةنيب هل تناك نا ةنيبلا ىف ةجح هل تناك ىبصلا غلب اذاو . نيميلا ردها اذا

 عمتسي ال كلذكو . اهفلح نا دعب بألل نيمي الو نيملا تبهذ دقو هل نيمي الف الإو

 . هللا ءاش نا كلذ ىف هتجح هل ناك ىبصلا غلب اذاف ةنيب ردهأ ناك اذاو ةنيب هل

 . هنع ةعزانملا ىف ىبصلا ةلاكو زوجت الو هللا دبع ىا نع : ةلأسم

 زوجيو هل نوكيأ اهجوز ىلع ىذلا هتنبا قح عزتنا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . هتبلاطم هل نوكت مث اهقحب اهجوزل هتبلاطم ىف هلكوت ىتح ال لاق . ةبلاطم هل

 لحس لثم ةيماد ريغ رثأ هبو مكاحلا ىلإ عفر ريغص ىبص نع هتلأسو : ةلأسم
 نأ مكاحلل له . مكاحلا هفرعي نمم هبرض الجر نا ىعداف . ةرمح وأ ةرضخ مرو وأ
 كلذ ىف ىف ىبصلا ىنعي الو مكاحلا لسري وأ همصخ راضحاو ىراشلا ذخأب هرمأي

 كاحلا ناك ناو : هل تلق . هيلا غولبلا نم هنكمي ام هجو ىلع كلذ مكاحلا ىلوتي وأ
 ةلالدلاو همصخ راضحاب هرمأي نا هل له . هبرض هنا ىعدا ىذلا همصخ فرعي ال
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 هفرعيف هنع لاؤسلا ىنعمي هيلع لدتسا الو همصخ فرعي مل اذا هنا يعم لاق . هيلع

 دصقلا ريغ نم يبصلا ىلإ كلذ فرص ناف . هنياعم وأ ةفصب هدنع هتفرعم حصت ىتح

 الو سأب كلذ يف همزلي ال نأ وجراف هل رييختلا هجو ىلع الا هينعتو هلامعتسا ىلا
 ىلع كلذ ىف ىنعي نكي مل هل تبث ولو . يبصلل تبثي مل قحلا نأل كلذ هل بحأ
 حصي مل ناو . هعم حص اذا لاح ىلع كلذ ىف هقح ىلع هلاصيا مكاحلا ىلع نأل لاح
 . يبصلا ريغل بدالا امناف هعم

 ىعدا ىذلا همصخ هرضحي نا ىلا دوعقلاب يبصلا رمأي نا متاحلا عسيف : هل تلق
 لاق . كلذ هل زوجي ال مأ همهتي ال نم هتفرعمب هربخأ وأ احلا هفر هفرع نا هبرض هنأ

 وجراف دوعقلا ىف ةرضم ىنعم هيلع هرييخت ىف هيلع نيبي مل و كلذ يف هريخ نأ هنأ يعم
 . كلذ عسي نا

 له . هل دهشت ةنيب يبصلا ىعداو هعفر امب ىبصلا مكاحلا مهتا ناف : هل تلق

 ىعم لاق . ال م هاعدا ام ةحص مكاحلل بسني ىتح هتنيب راضحاب هرمأي نأ مكاحلل

 نيبتي اميف مكاحلل ناك .ةنيب رضحي نأ دارأ نأ رييختلا هجو ىلع هل لوقي مكاحلا نا

 نم نكي مل. اذا كلذب هل رمأي وأ ةنيب هل بلطي اليكو مكاحلا هل ميقي وأ هرمأ نم هل

 . كلذ ىلي
 ىبصلل لجرلا رقأف نيلعن هدنع هل نا ىبص هيلع عفر لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هرارقا هيلع تبثي هنا ىعم لاق . نيلعنلا ملسي نا هرمأي نم ىلاو مكاحلا لعفي ام كلذب

 ناح اذا : هل تلق . دلولل كلذ لثم ىلع انومأم ناك نا ىبصلا دلاو ىلا اهملسيو
 كاحلا ميقيو ۔ هيلع نومأم ريغ ناك اذا هريغ لام هيلا ملسي ال لاق . هيلع نومأم ريغ
 نوكي هنأ ىعم لاق . ليكولا وأ هيف دلاولا رمأ ىفكيو هلام ضبقي ةقث اليكو ىبصلل

 حلصي وأ ىبصلل حلصي اميف اهعيب ىأرلا بجوأ نأ اهنمث وأ اهلعجي نأ الإ هدي ىق ةنامأ
 . هل امب

 نم هريغ ىلع ىداف رثأ هبو مكاحلا ىلا ءاج اذا ىبصلا نع 'هكسو : ةلأسم
 تناك هيعدي ام لقعي ناك اذا هنا ىعم لاق . هاوعد هل عمسي نا مكاحلل له ث سانلا

 نكي ناف هل تلق . ىوعدلا تناك اذا هاوعد عمسي نمم هريغك ىوعدك هاوعد

 له . برض نم هنطب ىف اعجو وأ هئاضعا نم ءىش ىق ناك ارثأ ىعداو رثأ ىبصلل
 لبقي ال هنا ىعم لاق . ال مأ كلذ ىلع هسجيو همهتلاب هيلع ىعدملا ذخأي نا مكاحلل
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 . ةمهتلا ببس اهلثمب بجي ىتلا ةداهشلا نم ببست ام الا هجولا اذه ىلع غلابلا نم الو هنم
 ناكو . مكاحلا ىلا مصاخ اذإ ىبصلا نا ليق دق هنا ىعم ديعس وبا لاق : ةلأسم

 عاتسالاو هتمصاخم روضحب رمأ دلاو هل ناك ناو . هاوعد عمسي هيف مصاخي ام لقعي

 مكاحلا عمس ناف . هل ماقي نا بجي اميف اليكو مكاحلا هل ماقا اميتي ناك ناو . هيلعو هل

 امصخ ناك هل رقأ نإ كلذكو . مكحلا زاجو هتنيب تتبث ; الدع ةنيبلا تناكو هتتيب

 تبثي مل هل فلحي اليكو هل مقي مل ناو همصخ مكاحلا هل فلح ناو هل مكحلا تبنيو
 مكح امأو . هل ال هيلع مكحلا كلذ نال غلب اذا همصخ ىلع نيبلا هل ناكو كلذ هل

 تماق اذاو هسفن ىلع هرارقإ زوجي الو . هل تبث همصخ نم ةنيب وأ رارقإب هتمصاخمب
 تبني امم قحلا هبجوي امب هيلع مكحو . ةنيبلا هل عمسي اليكو هل مكاحلا ماقأ ةنيبلا هيلع

 تناك هترضح ىف هيلع ةنيبلا عمسو هيلع مكحو اليكو ك احلا هل مقي مل ناف هيلع

 ماقا مكاحلا نكي مل و هغولب لبق ةنيبلا تتام ناف اهيف جتحي اميفو ةنيبلا ىق هتجح هل

 هتجح عطقنتو كلذ دعب وأ اهعاتسا نيح ىف ةنيبلا رمأ ىف هلو . هنع عفدي اليكو هل

 تابثا هل سيلو . امهتداهش تبني امم اهيف ىعدي اميف ةنيبلا ىف هتجح هل تناك ليكولاب
 ةجحلا نم هل نوكي ام الا هيلع ةتباث هل امهتداهش و هابص ىف امهتداهش عضوم ةنيبلا
 دوهشملا ةداهش حرط وا دهاشلا نع نيدهاشلا حرط نم لصفلا اذه ىف ىقب امو . اهيف

 لصأ لطبت هنع دوهشملا ةداهش حرط نأل لاق ام ىدنع هبشي وهف نيدهاشلا نم هنع
 ةداهش لطبي ال رخالا دهاشلا حرطو . هنع دوهشملا نع الإ حلصت ال اهنال ةداهشلا

 . ةلأسملا لوأ تكرت ةداهشلا لصأ نم ناك وه هنأل لوألا

 ؛نونالنلاو نماثلا بابلا»

 كلذ ىف نيماو دلولاو نيدلاولا نيب مكحلا

 لوألا لوقلاو نيملا هيلع هل نأ لوقلا ضعب ىفو . نيمي هيدلاو ىلع دلولل سيلو
 . اهيلع هلو . اهدلو ىلع نيملا ةدلاوللو هدلو ىلع نيملا دلاوللو . لإ بحأ

 نيدلاولا ىلع دلولا ىعدا اذاو هللا همحر بوبحم ني دمحم هللا دبع وبا لاق : ةلأسم
 ىذلا قحلا اذه ىلع امكيأرب افلحت نا اتئش نا امهل لوقي مكاحلا ناف ةنيبلا زجعاف اقح
 ناف .: هقح ىلا هانلصوأو هانفلح هيلا نيملا ادرت نا ايئش ناو . امكيلا اكدلو هاعدا
 هلصوأو هقح ىلع ك احلا هفلح نيعلا هيلا در ناو . هاوعد نم ائربو اقلح دقف هل افلح

 هنم هسفن ربا اذاف هدلو لام نم هسفن دلاولا ءىربي نا الإ امهلام نم هيلا
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 ناف . نيملا ىلع نا ربجيو امهيلع كلذ ناف هافلحي الو افلحي نا اهرك ناو . ءىرب
 هيلع قح نم هسفن دلاولا أربا اذاف . هايإ امهنايصع لاحل مكاحلا امهسبح لعفي مل

 رمأف مكاحلا هب هل مكحو ةنيبلا هيلع ماقاو هركناف هدلو هيلع عفر ام دعب نم هدلول
 اقادص كلذ ءاوسو ربي هناف اذه دعب نم هسفن أربا ناف هقح هدلو ىلا ملسي نأ دلاولا

 . قوقحلا نم كلذ ريغ وأ هدلول هيلع ناك

 . كلذ ىف مكحلا فيك تلق . احرج هنبا حرج لجر ىف تركذو : ةلأسم

 هدلول ىذلا قحلا ىلع ال ثدحلا ىلع هسبح كلذ ىلاولا ىلا عفر ناف تفصو ام ىلعف

 ىلا قحلا ءادأب هذخأيو كلذ زاج حرجلا ىلاولا ساقو . هيلع حص ناف . هيلع
 الف هدلول ىذلا قحلا دؤي ل ناف . هلام ضبق ىف اليكو هدلول هميقي نم ىلا هدلو

 هدلو قح نم دلاولا أربي ال اولاق مهنأل ةصاخ ةصاخ شرالا ىف كلذ امناو هيلع سبح
 قوقحلا نم كلذ رئاس اماو . هغولب دعب دلولا هيربي نأ الإ هنم هسفن ربا اذإ شرالا نم
 نم وأ هدلو هبلاطي نا لبق كلذ نم ءىربيو هدلو لام نم هسقن ءىربي نأ دلاوللف

 . ملعا هللاو كلذ مهفاف . اريبك وأ اريغص ناك هدلو هبلاطي نأ دعب

 هرجح ىف هنأ ريغ هنأ ريغ غلاب ريغ وأ غلاب هدلو ىلع عفري لجر نع : ةلأسم

 رمؤي نكلو كلذ ىلع دلولا ربجي الف . هل سبح الإو هتعيضو هلمع مزلي نا بلطي
 . سبحي مل لبقي مل ناف هدلاو ةعيض مزلي نا

 لجر نعو . شيرق نب ديعس نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ىف هيدلاو نأ دلاولا لاقف اذهل دلولا مزلي ام امهتقفن ىف مكاحلا ىلا هادلاو هيلع عفر

 هايعدي امب ةنيبلا نيدلاولا مزلي له . كلذ نع ناينغتسم امهناو . هتقفن نع ىنغلا دج

 . امهمادعا نم نايعدي امب ةنيبلا هدلاو ىلع معن لاق . ةلقلا نم

 ناك اذا فلحي نا هيلع له نيميلا هيلا ادرف ناينغتسم امهنا دلاولا ملع ناف : تلق
 : تلق . امهل نيملا همزل كلذب املاع ناكو نيملا هيلا در اذا معن لاق . كلذ ملعي
 لاق فلحي نا هل له . نيجاتحم ريغ امهنأ امهمهتي هنا الا كلذب فراع ريغ ناك ناف
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ث هيلع نيمي ال مهتملاو { امهل مهتم هنأل فلحي ال اذه ال

 شرأ هدلاو ىلع هل حص اذإ ىبصلا نع هتلأسو ديعس ىبا ماكحا نم : ةلأسم

 غلبي ىتح هدنع هتبثي مأ كلذب هدلول دلاولا بلاطي نا مكاحلل له برض وأ حرج
 ىلع حصو هل بجو دق ام ىبصلا بلط ناو هبلطي ال وأ هقح بلطيو . ىبصلا
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 هدلاو ىلع هل حص دق ام ضبقي اليكو هل لكوي نأ مكاحلا ىلع نوكي تقولا ىف هدلاو
 هفرصيو هدلاو نم هقح هل ضبقي اليكو مكاحلا هل ميقي نا ىنبجعي لاق . ال مأ كلذ نم

 . هجولا اذه ىف متيلا هبشي هنال كلذ ليق دق هنا عقيو هحلاصم ىف

 نا مكاحلا ىلع نوكي هدلول دلاولا ىلع مكاحلا عم اذه لثم حص اذاف : هل تلق
 ةبلاطم مكاحلا ىلع سيل مأ هل هريغ الو دلاولا بلطي مل ولو . هدلول دلاولا بلاطي
 ىذلا قحلا ىدنع هبشي ىبصلا اذهل قحلا اذه لاق . هيلا بلطي نأ الإ كلذب دلاولا

 اذه ىف يلو هل سيل ىدنع ىبصلا اذهو هل يلو ال نم يلو ناطلسلا نال . متيلل

 . هيف رظنيو هيلا لصي وأ اذهب بولطملا وهو هيلو هدلاو نأل قحلا
 هدلو ىلع عفر ىدوهي ىف لوقت امو ، دمحأ نب نسحلا يلع ىبأ نع : ةلأسم

 تفرع ىنإ الإ ائيش كلذ ىف ظفحا ملف . ال مأ هل فلحي له هنيمي بلطو هركناف قحب

 . ملعا هللاو نيمبلا هيلع هل ناك ايدوهي بالاو املسم ناك اذا دلولا نا

 نبألا تام مث اهايإ هنكسأف اراد هل ىنتباو هنبا جوز لجر نع لئسو : ةلأسم
 دحاو لك نكسأو هل نينبأ جوز لجر ناك لاقف هطعا مل و هتنكسا امنإ بألا لاقو
 امهنكسا هنال ثاريم رادلا بألا ةثرو لاقف اعيمج نانبألاو بألا تام مث اراد امهنم
 ىسوم ىلا تبتكف اهنع تام انيوبأ الزنم ناذه نيلجرلا نيذه ةثرو لاقو . انكس
 زجعأ ناف امهيوبأ لحن بألا نأب ةنيبلاب نينبلا ةثرو اعدي ىلإ بتكف . كلذ نع هلأسا

 مشاه لاق مث . ملعأ هللاف اوزجعا ناف انكس امهنكسا هنا ةنيبلاب بألا ةثرو ىعداو
 تفلح انكس ناك ناو هيف نعجرت الف الحن كنبا تلحن تنك ناف هللا قتا هلأس ىذلل

 . ىطعي مث كرادل اهنأو انكس الإ ىه امو . هتلحنا ام انيمي

 نا يعدي رثا هيفو هدلاو ىلع مكاحلا ىلا عفر اذا ىبصلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ىبصلا ناك اذا هنا ىعم لاق . همهتلاب هل هدلاو سبحي نا مكاحلل له اهايإ هبرض هدلاو

 هل ذخأ ةمهتلا هقحلت نمم ىبصلا اذه دلاو ناكو هيلع ىعدي نمم فرعيو لقعي نم
 ىنعملا اذه تبث اذاف هدلاو لعف نم هيلع ءادتعا جرخي هيلا عفر ام ناك اذا ةمهتلاب

 . هلل وه بدألا نأل سبح

 دلاولا نا ىعم لاق . كلذ هل لمعلا موزل ىلع هبرض هدلاو ناك اذاف : هل تلق
 ىف طارفالا ىلا بدألا ىنعم نم برضلا جرخ اذإ اماو . هدلو بدأ ىلع بقاعي ال
 انغلب & بدالا برض نال كلذ ىف هدلو ىف هل حابي ال هنا ىعمف . ارثوم ابرض برضلا

 . حرجي الو رثؤي ال حربم ريغ بألا برضو ثالثلا قوف دازي ال : لاق هنا ع ىبنلا نع
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 ؛نونالنلاو عساتلا بابلا»

 هيلعو بئافغلل مكحل ١

 هل نا ىعدا نم ءاوس سيل هنا . هللا امهمحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىأ نع

 نم بئاغ هثراوو تيم لجر ىلع اقح ىعدا نمك نامع نم بئاغ لجر ىلع اقح
 اذكو اذك تيملا نالف ىلع اقح هل نا نيلدع نيدهاش ىعدملا رضحا اذاف . نامع

 مكحي مكاحلا ناف . نامع ريغ ىف ةثرو هلو نامع ىف اثراو هل ناملعي .الو قحلا نم

 اقح هل نا ةنيبلا ماقا ناو . هقح ىلع فلح اذا تيملا لام نم هقح ىلا هلصويو هل

 هيلع ىذلا ىلع جتحي ىتح هيلع هل مكحي الف اذكو اذك دالب ىف بئاغ لجر ىلع

 ىلع اقح هل نا لدع ىدهاش ماقأ نا كلذكو . ةجحلا هلانت ثيح تناك اذا قحلا

 موقيو اليكو ميقي مكاحلا ناف . وه دالب ىأ ىف ناملعي الو نامع نم جراخ لجر

 قحلا هل حص ام ىلإ بلاطلا لصويو قحلاب هيلع مكحي مث . ةنيبلا هيلع عمسيو هتجحب
 ناممب ناك ولو . مكاحلا نع وأ نيملسملا نع ىلوت هنأ حص اذا بئاغلاو . هلام نم

 فلحي نا دعب هب ىلوت يذلا نيدلا يضقيو ءادنلاب هلام نم عابيو ةنيبلا هيلع تبثي هنإف

 . هبحاص هيلع

 ىلا لجر ىلع عفر لجر نعو . ديعس يبأ ىلع ضورعم هريغ نمو : ةلأسم
 ليكوب بلاطلا سيلو لدع ةنيب كلذ ىلع ماقأو بئاغلا نالفل الام هدي ىف نأ مكاحلا
 . هدي نم لاملا اذه مكاحلا لزعي لاق . بئاغلل ليكوب لاملا هدي يف يذلا الو بئاغلل

 هناف . بئاغلل ليكو هنا ةنيب لاملا هدي يف يذلا مقي نأ الا بئاغلل هقث دي يف هلعجيو

 اذاو بئاغلا نم محر ببسب ناك اذا بلاطلا مكاحلا ربجي امناو هلاحب هدي يف هكرتي

 . كلذ ىللإ هزجم ل محر ببسب هنم نكي

 بئاغلل بستحملا ماق اذا رايخلاب مكاحلا نا ليق هنا يعم : هللا همحر ديعس وبا لاق

 نإف بصتغم هنا حصي مل و لاملا هدي يف يذلا ةلاكو حصت مل و اذه لثم هماحرا-نم

 ىذلا لطاب حصي ىتح هكرتو هنع ىطعا ءاش ناو . ةقث ليك و ىلإ هدي نم هلزع ءاش
 . لاملا هدي ىيف

 نب نازع نع بوبحم نب دمحم نب ريشب نع مكحلا نب ديعس ظفحو : ةلأسم

 مكح هيلع مهقوقحب مهتانيب اوماقاو سانلل قوقح هيلعو رحبلا لجرلا عطق اذاف رقصلا
 . مهقوقح ىلإ مهلصوأو مهفلحتساو . هتجح بئاغلل ىنثتساو هيلع مهل
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 نامُمب ناك ولو مكاحلا نع وأ نيملسملا نع ىلوت هنأ حص اذإ بئاغلاو : ةلأسم
 نأ دعب هب ىلوت يذلا نيدلا يضقيو ءادنلاب هلام نم عابيو . ةنيبلا هيلع تبثت هناف

 فرع نا هيلع جتحي ىتح ىلوتي مل و رحبلا فلخ ناك نم اماو . هبحاص هيلع فلحي
 هنا حصو هعضوم فرعي مل اذاو ،\ لدع يدهاشب هيلع جتحيو ةجحلا هتلانو هعضوم

 قوقحلا لهأ كلذ بلطو . هيلع قحلا حص اذا ءادنلاب هلام نم عابيف نامع نم جرخ

 ثيح تناكو هعضوم فرع ناو هتجح بئاغلل ىنثتسيو . مهقوقح ىلع اوفلحو
 نوملسملا هيلع جتحي ىتح هلام عيب يف لجني ال هناف هيلع نيملسملا نم ةجحلا نكمت

 يأرب هيلع مهل جتحي ةقث لوسر وأ ةقث عم هيلا باتكب مهل نكما اك . هعضوم يف

 . ةقث ناك اذا نيدهاش ماقم نوملسملا هرمأ يذلا لجرلا موقيو هللا دبع وبأ لاق . مكاحلا

 لقعلا حيحصلا غلابلا ىلع زوجي سيلو يباوحلا نب لضفلا باتك نم : ةلأسم
 . اليكو هل مقي مكاحلا ناف . بئاغلا الا اليكو هيلع لكوي نا مكاحلل الو يصو ةياصو

 بلط اذاو . هيلعو هل مسقلا زاج مكاحلا رمأب هل مساق اذاف . هل مساقيو هلام ضبقي
 رضحي نم بئاغلل مكاحلا ماقأ نامع نم بئاغلا نيبو هنيب لام مسق مكاحلا ىلإ بلاطلا
 دهشيو امهس اذكو اذك ىلع مهنيب لاملا نأ حصي نا دعب نم همسقلاب رمأو همهس هل

 ذخأ ناف . كرتشم بئاغلو لجرل نيد لجر ىلع ناك ناو . ادوهش بئاغلا لام ىلع
 . رخآلا ىلع عجري نا بئاغلل ناك لام هل دجوي مل مث هتصح نويدملا نم رضاحلا
 ضبقي ةقث اليكو بئاغلل ماقا مكاحلا ىلا كلذ عفر ناو هتصحب نيدلا نم ذخأ اميف
 نأ بئاغلل نكي مل ، ليكولا دي يف ام فلت مث مهصصح هؤاكرش ذخأو هتصح هل

 يلو وه مكاحلا هنأل . نيدلا هيلع يذلا الو ءىشب اوذخأ اميف ءاكرشلا ىلع عجري
 ليكولاو ىصولا كلذكو ث نيمأ ليكولاو امهتصح امهل ذخا دقو بئاغلاو ميتيلا

 مكحي. الو ليكولاو ىصولا رارقا بئاغلا الو ميتيلا مزلي الو بئاغلاو متيلل ناموقي
 رخا دهاش ليكولاو يصولا عم دهشي نأ الا امهلاوما يف امهيلع امهرارقاب مكاحلا

 . الودع اونوكيو
 . بئاغلا نالفل الام هدي ىف نا مكاحلا ىلا لجر ىلع عفر لجر نعو : ةلأسم

 ليكوب لاملا هدي يف يذلا الو . بئاغلل ليكوب بلاطلا سيلو لدع ةنيب كلذ ىلع ماقاو
 مقي نأ الا بئاغلل ةقث دي يف هلعجيو هدي نم لاملا اذه مكاحلا لزعي لاق ۔ بئاغلى

 مكاحلا ربجي امناو . هلاحب هدي يف هكرتي هناف بئاغلل ليكو هنا ةنيب لاملا اذه هدي يف يذلا
 . كلذ ىلإ هزجي مل محر ببسب هنم نكي مل اذاو بئاغلا نم محر ببسب ناك اذا بلاطلا
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 ىلا هلزيي مل ةقث دي يف لاملا ناك نا بئاغلا لام. يف رايخلاب مكاحلا : هريغ لاق

 سيل هدي يف يذلاو بئاغلا محر هيلا هليزي ىذلا نوكي وأ اليكو هل مقي نا الإ هريغ

 . محر رب

 وهو امحر نكي مل ولو . بئاغلل بستحملا لبقي مكاحلا نأ ليق دقو : هريغ لاق

 .. لخدي مل ءاش ناو هرمأ يف لخد ءاش نا ريخم
 لخد ءاش نا ريخم وه ليقو لاملا اذه يف مكاحلا لخدي ال ليق دقو : هريغ نمو

 ريغ ناك ولو كلذ ىف بستحملا نم مكاحلا لبقي ليقو . لخدي مل ءاش ناو هرمأ ىف
 . محر

 ءاش ناو هيف لخد ءاش نا بئاغلا لام يف رايخلا هل مكاحلا نا لاقو : هريغ نمو

 . هكرت

 نكي ملو هجوت نيأ ملعي مل و لام هلو بئاغ لجر يف هللا دبع يبا نع : ةلأسم
 دودح نم جرخ هنا حص نا لاق . هلام فيقوت ةثرولا ضعب بلطف اليكو لكو
 نوكيف . هتوم حصي وأ عجري ىتح ةقث دي يف هلعجو هلام فيقوت دارأ هلعل نامع
 ل و كلذ مداقتي نأ الإ هلام فقوي ل نامع نم هجورخ حصي ناو هتثرول هلام

 يف مهيأر عمتجا . ةقث دي ىلع هلام فقوي نأ ينبجعيف & نامع نم جرخ هنأ حصي

 بتك كلذ حص اذاف نينس ذنم باغو هيلع هقح نا نيدهاش اعدي نا ىناريإلا رجاتلا

 بئاغللو هنيد ردقب هلام نم عاب الإو ، هيلع ردق ناف دهتجيو هنع لأسي رصملا ىلاو ىلا

 . مدق نا هتجح

 ماقا نامع نم بئاغ نيبو هنيب لام مسق مكاحلا ىلإ بلاط بلط اذاو : ةلأسم
 ىلع مهنيب لاملا نا حصي نأ دعب نم مسقلاب رمأو همهس هل رضحي نم بئاغلل مكاحلا

 لجرل نيد لجر ىلع ناك ناو & ادوهش بئاغلا لام ىلع دهشيو ، امهس اذكو اذك
 ضبقو هتصح ضبقو اليكو مكاحلا هل ماقا ليكو بئاغلل نكي مل ناف كرتشم بئاغلو
 . ليكولا ىلع نامض الف ليكولا دي نم بئاغلل ىذلا عاض ناف . هل ىذلا رضاحلا

 رضاحلا ضبقو ليكو بئاغلل نكي مل ناف ءىش اضيا كيرشلا قحلي الو مكاحلا ىلع الو
 نوكيو ضبق اميف دهاشلا صصاحي بئاغلا ناف تعاضف بئاغلا ةصح تيقبو هتصح

 . ملعا هللاو اعيمج امهنيب فلت ىذلا
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 ١ نوعبرأل ١ ب ابل او

 كرشملاو ملسملا نيب مكحلا

 ىلوأ امهيأ ث ةنيب امهنم دحاول نكي ملو اقح ايعدا كرشمو ملسم نع هتلأسو
 . نيفصن امهنيب قحلا مسق مث اذه فلحيو اذه فلحي نا لاق ، نيمبلاب

 يف ىمذو ملسم يف رثألا يف تدجو تلقف كلام ابأ خيشلا تلأسو : ةلأسم
 . هتاعزانتي ءىش امهيدبا

 معن لاق { اهب مكحيف ةنيب امهدحأل نوكت نأ الإ ملسملل هب مكحي هنأ : باوجلا
 . ةنيبلا تمدع اذا امهنيب هلعجف يلع نب ىسوم اماو ، بوبحم نب دمحم لوق هنظأ اذه

 رضحاو مهرد ةئام ىدوهيلا ىلع ملسملا ىعدا ىدوهيو ملسم نعو : ةلأسم

 مهرد ةئام ملسملا ىلع ىدوهيلا ىعداو هاوعد ةحصب دوهيلا لودع نم لدع ىدهاش

 نمو امهمكح فيك تلق . هاوعدب ملسملا ىلع نيملسملا نم لدع ىدهاش رضحاو

 ليق دق هنا ىعم لاق . ةفصلا هذه ىلع هقح ن. هبحاص ىلإ جورخلا امهنم همزلي

 هاعدا امب نيملسملا ةداهشو . ملسملا هيلع ىعدا امب يدوهيلا ىلع نييدوهيلا ةداهش زوجت

 . هبحاصل هيلع حص امب امهنم دحاو لك ذخؤيو ىدوهيلا

 ؛نوعبرألاو ىداحلا بابلا»

 هترضح ريغب هبلع بجي نمو مكحلا نع ىلوملا

 هترضح ريغ ىف هيلع ةنيبلا عمتسي نمو
 مكاحلا ةردم يرأ وأ هركف نوملسملا هاعد اذا لاق . وه ام مكحلا نع ىلوتملا نعو

 اذه لكف سبح نم وأ ىراشلا دي نم بره وأ ، فاوي ملف ةافاوملاب مكاحلا هرمأ وأ

 هيلع جتحي ىتحف لوتي ملو رحبلا فلخ ناك نم امأو ، هيلع كلذ حص اذا ىلوتم

 ل اذاو . لدع ىدهاشب هيلع جتحيو ةجحلا هتلانو هعضوم فرع نا «ةخسن ىفو»

 قحلا هيلع حص اذا ءادنلاب هلام نم عابيف . نامع نم جرخ هنا حصو هعضوم فرعي

 نم عابي الو . هتجح بئاغلل ىنثتسيو مهقوقح لع اوفلحو قوقحلا لهأ كلذ بلطو
 هلانت عضومب ناك اذا ىراوحلا وبأ لاق . هيلع عفر ناك نم قحب الإ يلوتملا لام نم

 . هتجح بئاغلل ىنثتسيو قح هيلع حص نم قح يف هلام نم عيب الإو . ةجحلا
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 ىلعف . هيلع ردقي الو رتتسيو قحلا هيلا تعدا اذا ةأرملا وأ لجرلا نعو : ةلأسم
 هيلع مكحلا زوجي الف هيلع ردقي مل ناف . ةقثلاب هيلع جاجتحالا ىف داهتجالا مكاحلا
 . ةجحلا دعب الإ

 . هيلع نم ىلع مكحلا ذفنا ةنيبلاب هعم حص اذا ك اجلا نا ليق دقو : هريغ لاق

 . مكحلا هيلع تبث الإو . ةجحلاب ىتأ ناف . هتجح هيلع موكحملل ىنثتساو جتحي مل و
 ۔ ماكحألا نع ىراوتلاو دللاب فرع اذا هلعفي ناك هنأ يلع يبأ نع كلذ ىوريو

 نب ىسوم نأب ىسوم نب دمحم لاق هريغ نمو . هللا ءاش نا لوقلا رثكأ ةجحلابو
 . دحأ ىلع جتحي ال قحلا هعم حص اذا ناك هللا امهمحر يلع

 هيلع اوردقت ملف مكسبح رف نمو هللا همحر ىلع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
  عمج ثالث هيلع ىداني © نمثلا ءاصقتسال هيف دهتجيو هلام ىلع ىداني ىذلا كلذف

 ثالث ىف . غلبي مل نمثلا نا متيأر ناف . قحلا نم هيلع ام ردقي عيب انمت غلب ناف

 . هللا ءاش نإ اودوعت مث رثكا وأ ىرخأ ةعمج يف اودوعت ىتح اولجعت مل عمج

 سبحلا نم براهلا هيلع موكحملا نم ةرضح الب مكحلا مكاحلل زوجي اممو : ةلأسم
 مكحلا نع ىلوتف حصو هيلع تبث دق قحب الجأ هلجأ نا كلذكو هيلع حص نيدب
 فوي مل و ۔ همصخ ىفوي نأ هرمأ ناو . هيلع تبث ىذلا قحلا ىطعاو هلام نم عاب
 . اذه هابشأو مكحلا هيلع ذفنآو هيلع ةنيبلا مكاحلا عمس رذع ريغ نم

 هاعدق ىوعد رخآلا ىلع امهدحا ىعداف نامصخ ك احلا رضح اذاو : ةلأسم

 نأ ىلع جرخق عفدلاب هيلا بولطملا رمأف قحلا حصو ةنيبلا تلدعو هرضحأف ةنيبلاب
 . هملس هدي ىف لام ناك ناو . هقح هبحاص ىطعاو هلام عيبب مكاحلا رمأ ىلوتيف هيطعي
 . نايدلل هلام . عابو مكحلا هيلع مكاحلا ذفنأ سبحلا نم ىلوتف هسبحف نيد هيلع حص ناو

 © نويدلا لهأل هل ام مكاحلا عاب هيلع قحلا حصي نا دعب نم برهو ىلوتف الجا هلجأ ناو

 عيمج ىف كلذكو هلام نم اهقح ىلإ 7 ىلوت مث هتجوزل قح هيلع حص نا كلذكو
 هيلع جتحاف الام هيلع ىعدي امصخ ىفاوي نأ هيلع جتحا ناف . قوقحلا نم همزلي ام

 هيلع عمس رذع ريغل فاوي ملف هيلا ىفاوي لجأ هل ناك وأ فاوي ملف كاحلا ىفاوي نأ

 لدع يدهاشب هيلع حصف ءيش هدي يف ناك نإف ، هيلع مكحلا ذفنأ ىلوت نإف © ةنيبلا

 باغو ًاليكو لكو نإف © هيلع مكح ىلوت مث لجأتو ىعداف مكاحلا هيلع جتحاو . دحأل

 . كلذ هابشأو مكحلا هيلع ذفناو ةنيبلا هيلع عمس عزاني نأ هليكو هركف
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 . ح اجح ١ ريع نم كال ا ت انييل ١ هيلع عمسي امم و رقعج نب ١ عم اج نمو : ةل اسم

 نيا ىردي ال ىذلا بئاغلاو نيملسملا نم ةجحا هيلا لصت ال ىذلا دلبلا نم بئاغلا

 هدلب نم لاومأ مه تناك نا مهلاومأ نم هذفني مجعلاو برعلا نم ةربابجلاو وه
 . هللا همحر ديعس وبآ لاق هوحنب و هريغ لاق

 مصخلا ة رضخ الا ةنيبلا عمسن نأ ن وري ال مهنأ انباحدا نع رثألا ءاج و : ةلأ اسم

 اثاريم ىعدي ناك اذا بسن ق لاق نم لاق دقو . سنل بسنلا و تالاكو لا ق ١إ 7 وأ

 امنأ ناك ناو . بسنلا كلذب ثاريملا ىعدي ىذلا ةمصخ ةرضخ الا ةنيب لبقت مل

 لبقت كلذكو ٠ . ۔ہصخ لكلذ ق هل . نكي مل و ٠ تبثي هناف نالاف نم هبسن تابثا بلطي

 ل لكوملل اقح 'ايكولا بلط اذاف . لكوملا همصخ ةرضح ريغب ةلاكولا ىلع ةنيبلا
\ 

_
 

 . مكاحلا عم تحص اذا ةلاكولا يف ةنيب عامس ىلإ جتخ

 . مصخلا عفري نا ريغ نم بسنلا تبثيو ةلاكولا لبقيو : ةلأسم
 ةعزانملا تناك ناف بسنلا امأو . معنف ةلاكولا ىف امأ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . هليكو وأ همصخ ةرضح الا كلذ ىلع امهدحأ ةنيب عمست مل ثاريم يف نينثا نيب

 ىلاو ىضاقلا ىلا ةنيب هيف عفري بسنلا نا هب لوقأ ىذلا رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 هنا ىرأف اياصولا امأو . ةنيبلا نودهشتسي فيك نوفرعي ةالولا لك سيل هنال مامألا
 . معنف ةلاكولا امأ رثؤملا وبا لاق . ىضاقلا وأ مامالا ىلإ هتنيب عفر ةيصو ىعدا نم
 الاف مكاحلا ىلا هوعدي وأ . هيلع دوهشملا نم رضحمب الا ةنيبلا عمست الف بسنلا امأ و

 . رذع ريغ نم ىفاوي

 وأ ىلاو نم ةردملا الجر ىرأ لجر. نعو هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 3 مكاحلا ىلا هعم عجري ملو هقح هيطعي وأ هيفاوي نأ ىلاولا هرمأ وأ . مكاحلا هرمأ
 ريغلو نيدلاو قحلا نم هل هيلع تبثي امب كاجلا هيلع ىضقيو ايلوتم نوكيأ ك باغو

 اذاف . ىلوتم وهف ةردملا هارأ هنأ حص اذا : هللادبع وبأ لاق . اضيا ةردملا هارأ ىذلا

 ىلع ىدون هيلع ردقي ل اذاف . رصملا ىلاو هنع لاس ةلداعلا ةنيبلاب لجرلا قح حص

 . مدق اذا هتجح بئاغلل ىلاولا ىنثتسيو هقح لجرلا ىطعأو عمج عبرأ هلام ا

 لجرلا كلذ لاق . هلام عيبي نأ مكاحلل زوبغ ىذلا ىلوتملا نع هتلأسو : ةلأسم
 ىعدم هنا ك احلا عم كلذ حصيو ىضاقلا ةردم ريغب وأ ةردمب نيملسملا ىلا ىعدي

 ثااث هلام ىلع ىدانيو ةنيبلا هيلع ك الا عمسي ىلوتف نيلدع نيدهاش ةداهشب هيلا
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 وه مكاحلا دنع نوكي ي لجرلاو { هيلع عفر ىذلا ىضقيو ث ةعبارلا ىف بجوي عمج

 كلذف . ىلوتيف اذكو اذك موي ىلإ كمصخ فاو امهدحأل مكاحلا لوقيف . همصخو

 ىنثتسيو . هقح قحلا بحاص ىضقيو هلام مكاحلا عيبيو ةلداعلا ةنيبلا هيلع عمسي اضيأ

 . هتجح هيلع عطقي الو مدق اذا هتجح بئاغلل نا كلذ ىلع دهشيو لوالو اذهل ك احلا

 لجرلا جرخف . موي لل هتح هيطعي نأ ىلع لجأ هلجأ مكاحلا نا ول تيآرا تل

 لجرلا ىطعيو لجرلا لام نم مكاحلا عيبيأ . ال مأ هقح هاطعأ مكاحلا ردي مل و . لجؤملا
 هدح بالل يسسرو . فس هيطعيو اا هفلحتسي لاق ال مأ هقح

 نجسلا نم برهف نجسلا ىف هل سبحف قح لجر ىلع عفر لجر نعو : ةلأسم
 عابي اك اضيأ مهل مكاحلا عيبيأ قح هيلع ةنيبلا نورخا موق ماقأ مث . هيلع ردقي ملف

 برهف نجسف ةقرسب مهتا الجر .نا ولو : هل تلق . ال : لاق ك سبح ىذلا اذهل

 هيلع موق عفرف هيلع ردقي نأ لبقو ذخؤي نأ لبق برهف نجسي مل وأ نجسلا نم
 ايلوتم نوكيأ 0 مهقوقح هيلغ ةلداعلا ةنيبلا اوماقاو . هيلع مهل قوقح يف مكاحلا ىلإ

 عيبيآ ةمهتلا لاحل نجسلا نم وأ اهب مهتا ىتلا ةمهتلا نم بره امناو هلام نم عابيو

 لج ر هيلع حصأ الجر ناف : تلق . ال : لاق © قح هيلع حص نم ىضقيو مك احلا

 هيلع لجرلا قح حصو . ىلوتو ىصع هنا حصو مكاحلا ةردم هارأو . مكاحلا ىلا قح
 نكي مل رخا لجر ءاج مت هاطعاو . لجرلا لام نم مكاحلا هل عابف ةلداعلا ةنيبلاب

 . ال لاق . رخآلا عاب اك هلام مكاحلا عبس يأ © اقح هيلع حصأف . اا ل لع عن

 عم هراكنا حصو هركنا مح . ةبادو الام لجر ىلإ عفر لجر نعو : : ةلأسم

 هعد وتسا هنا مكاحلا عم لدع ةنيب ماقأو اضيأ هيلوت حصو ىلوتف مكاحلا 1 هاعداو . مكاحلا

 تيأرا تلق . ال لاق . ال مأ ه هقح لجرلا ىلإ .عفديو . هلام مك احلا عيبي يأ هب ىلوتف الام

 . مهرد فلأ ىنعد وتسا اذه نا ء ع د وتسملا رقأ و هيلع دهشاو مهرد فلأ هعد وتسا نا

 نادهاشلا هيلع دهش و كلذ حصو ىلوتف ك احلا ىلا هاعداو . كلذ هركنأ اف هيلا للط ش

 ةنامألا لعل ىردي ال هنأل هيلا عفدي ال مأ هقح لجرلا ىلإ عفديو هلام مكاحلا عيبيأ ةئاملاب

 . ال لاق . نمتؤملا ن م تطع دق

 ىذلا دلبلا نم بئاغلا جاجتحا ريغ نم تانيبلا مكاحلا هيلع عمسي اممو : ةل اسم

 نم ةربابجلاو . وه نيأ ىردي ال ىذلا بئاغلاو نيملسملا نم ةجحلا هيلا لصت ال

 حصي امم هل حص ام مهنم دحاو لك ىضقي مث مهلاومأ نم ذفنيو . مجعلاو برعلا
. بئاغلا لام نم



 ىذلا هيلع موكحملا نم ةرضح الب هيف مكحلا ذافنإ مكاحلل زوج امم ليقو : ةلأسم

 ناف ىلوتيف كلذ ىلع جرخيو . هيلا عفدلاب رمأيو مكاحلا عم رخآل قحلا هيلع حصي
 هسبح ناو . هقح قحلا بحاص ىلإ لصويو . قحلا كلذ ردقب هلام نم عيبي مكاحلا

 كلذكو . قحلا كلذ هنع ىضقو هلام نم اضيأ ع اب سبحلا نم ب رهف هيلع حص نيدب

 قحلا ىطعاو هلام نم عاب مكاحلا نع ىلوتف حصو هيلع تبث دق قحب الجأ هلجأ نا
 . هتجوز ريغ وأ ةضيرف نم وأ قادص نم هتجوزل قحلا ناك هيلع هل تبث ىذلا
 ريغل فاوي ملف همصخ ىناوي نا هرمأ ناو . قوقحلا نم همزلي ام عيمج ىف كلذكو
 باغو اليكو لكو ناو مكحلا هيلع ذفنا ىلوت ناف . ةنيبلا هيلع عمس هل حصي رذع

 . اذه هابشاو مكحلا هيلع ذفناو . ةنيبلا مكاحلا هيلع عمس عزاني نا ليكولا هركف

 ةرضح الب هيف مكحلا ذافنا مكاحلل زوجي اممو . ناطحق يبأ باتك نمو : ةلأسم

 ج رخو هيلا عفدلاب هرمأيو . مكاح عم دحأل قحلا هيلع حصي ىذلا هيلع موكحملا نم
 بحاص ىلإ لصويو . قحلا كلذ ردقب هلام نم عيبي مكاحلا ناف ىلوتيو كلذ ىلع

 هلام نم اضيأ مكاحلا عاب سبحلا نم برهف هيلع حص نيدب هسبح ناف . هقح قحلا
 . تمدقت كلذكو . قحلا كلذ هنع ىضقو

 نب نازع نع بوبحم نب دمحم نب ريشب نع مكحلا نب ديعس ظفح و : ةلأسم
 مهقوقحب مهتانيب اوماق اف سانلل قوقح هيلعو رحبلا لجرلا : اذاو . هللا هظفح رقصلا
 ىلا مهلصوأو مهفلحتساو . هتجح بئاغلل مكاحلا ىننتس . هيلع مهل مكح هيلع

 بره وأ هئامرغ نم دحأ نيبو هنيب ةافاوملا فلخأ وأ ر نع ىلوت ناف مهقوقح
 ىنثتساو هيلع هل مكحو هميرغ فلحتساو . ةنيبلا هيلع تعمس نيملسملا نجس نم

 ايلوتم رحبلا بكرف نيد هيلع ناك نمع بوبحم نب دمحم لئس . هتجح ك احلا هل

 هريغ وأ ثاريمب لام هل ثدح نأ ىلإ هبوكر تقو يف لاكم هل سيلو سانلا قوقح
 معن لاق . هنويد ىضقيو هلام مكاحلا عيبي له نيملسملا نم ةجحلا هلانت ال عضوم ىف

 . هلثم دمحم وبأ لاقو

 ناك ولو نيملسملا نع ىلوت هنأ حص اذا بئاغلا يف هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 ىلوتملا لجرلل لعجيو نيدلا ىضقيو هل ام نم عابيو نيدلا هيلع تبني هناف . نامي
 اذا هيلع حصي ىتحف لوتي مل و رحبلا فلخ ناك نم امأو . هافوأ دق هلعل هتجح
 انوكي ىتح . ال لاق . لدع لجرب ىفتكيف هل تلق . ةجحلا هتلانو هعضوم فرع
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 هعض وم ف رعي اذا و . ك احلا لإ ةجحلا هنع نايد ي ه هيلع ناجتحخ نيلدع نيدهاش

 قوقحلا نم هيلع حص امب هيلع ىداني هلام نم عابيف رحبلا عطق دق هنا مكاحلا عم حصو
 \١ا ا

 - ¡ ق ومح ىلع ىش ة وقحلا لهأ فلحتساو . هتحح باغلل ىنثتساو كلذ بلط اذا

 هيلع یدانيف ق وقحل اب ١ ول وت ا لوصا لوصالا عيب نم ناك ام ه . جيدلا عفديو
 \ ذ

 نس

 ص و . 8

 . عمج ثالث
 \ب

 . ةعبارلا يف بجويو

 الا هلام نم عابي ال هنا نيملسملا نع ىلوتي ىذلا هللا دبع وبا ه لاقو : ةلأسم

 عبي كللذ دعب ىتح قح هيلع تبث نمو . هيلع عف رو . هقح ل وت ل اك نم ىخ

 ىلوتيف هقح تبت ىذلل ءاف و هيف سيل هلام ناك ناو . هيلع ةجحلا لعب اا هلام نم

 هيلع تبثت يذلا قوقحلا رظنيو ةميق لاملا موقيف هنع ىلوت ريغب هقح تبث نملو . هنع

 ىتح مهقوقح ردقب قوقحلا اوتبث نيذلل فقويو . هقح ردقب هنع ىلوت يذلا ذخايف

 ن وتبثي مخ اف . ن امع رصم نم ح رخ لق هن ١ حصي نل ١ ال ١ هيلع جتخ و ١ ل وتمل ١ رصح

 . بئ اغل ١ ل ام نم هقح ر دمب ىطعي : هقح ىلع انيمي منم دح۔ا و لك فلح و مهق وقح

 لجعي ال هناف هيلع نيملسملا نم ةجحلا نكمت عضوم ىف ناكو هعضوم فرع ناف

 هيلا باتكب مش نكما اذا ىللذ هعض وم ىف هيلع نوملسملا ج جتحن ىتح هلام عيب ف

 لج رلا ه وقي و هللادبع وبا لاق . ةقث نيملسملا ىأ رب هيلع جتحي مش لوسر وأ ةقث ةمث عم

 . ةقث ناك اذا نيدهاش ماقم نوملسملا هرمأ ىذلا

 كاحلا ةردم يرأ وأ هركف نوملسملا هاعد اذا لاق وه ام ىلوتملا نعو : ةلأسم
 اذه لكف سبح نم وأ ىراشلا دي نم بره وأ فاوي ملف ةافاوملاب | ك احلا هرمأ وأ

 , ملعا هلل او . كلذ حص اذا ىلوتم

 هيلع جتحت ىتحف ل وتي ل و . رحبلا فلخ ن 71 نم اماو . ب اتكلا نمو : ةل اسم

 . ةجحلا هتلان و هعض وم ف رع نا

 ردقب الا هلام نم عابي ال نيملسملا نع ىلوتي ىذلا هللا دبع وبا لاق : ةلأسم

 نم عبي ل اقح كلذ دعب هيلع تبثا نمف . هنع للوتو هقح هيلع عفر ن اك نم قح

 . هيلع ةجحلا لدعي الا هلام

 آ

 هلع ۔حهص ىذلا ٠بدلل ءاف ٨ هف ل هلام ناك نا. . باتكلا },م و : ةلأسم
 - ت صس ر - اب - ر 6 ٠

 ىذلا ذخايف قوقحلا رظنيو ةميق لاملا موقيف دعب نم حص ىذلا نيدللو هنع ىلوت نمل

 للوتملا رضح ىتح هلام نم - ىذلا ر .7 ١ وتبثا نيذلل فقوي و . هقح ردمبي هنع ىلوت
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 ثيح وأ هناكم ف رعي ال و . ن امع رصم نم جرخ هنأ حصي نأ ال ١ هيلع جتحي وأ

 . اهيلع مهفلخيو ك احلا عم مهقوقح نوتبثي قوقحلا باحصا ناو ةجحلا هلانت ال

 . لجر قح هيلوت ناكو نيملسملا نع هيلع ىعدملا ىلوت اذا رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 . اعيمج مهقوقح ءافو هلام ف نكي و هيلع اهوحصاو اقوقح نورخا موق هيلع ىعداف

 نوكيو . هقح مكاحلا هيفويف هلامب ىلوأ ىدنع وهف هلام قرغتسي هقحب ىلوت ىذلا ناكو

 ٠ مهبحاص ىلع كئلوا نيد

 تبنت هناف نامعب ناك ول نيملسملا نع وأ مكاحلا نع ىلوت اذا بئاغلاو : ةلأسم
 . هبحاص هيلع فلحي نا دعب هب ىلوت ىذلا نيدلا ىضقيو ءادنلاب هلام نم عابيو . ةنيبلا هيلع

 لها نم الجر نأ تركذ مامالا بعك نب ثراو نع هزا دجوي امم و : ةلأسم

 ىلع ردقي ال وه نمم قاسفلا نم موق ىلا نامع نم ىلوتف ليقث نيد هيشغ راحص
 جاجتحالا هل هب كيلا تبتك ىذلا تركذو . نوعدملا ىعدا امب مكباتك هيلا لصوي نا

 سانلا قوقحب ايلوتم هجرخم نوكيف الام فلخ مل و ابراه جرخ لجرلا نال . هيلع
 هجورخ دعب هل عقو اثاريم لاملا اذه ناكو همادعإ تركذ نكلو . روذعم ريغ وهف
 ردق ىلع نامضب نيبلاطلا لا هعفداف . ثرو ىذلا لاملا ةلغ نم ناك ام رظناف

 هلام عيب هيلع نوكي الو هيلع اوجتحي نأ بحأ ىناف لصالا تتافإ امأو . مهقوقح

 . هتاك رب و هللا همحرو كيلع مالسلاو هيلع ةجحلا دعب الإ

 لقي ملو رخآ الجر ىفاوي نا هريغ رمأي نأ الجر مكاحلا رمأ اذاف تلق : ةلأسم
 له . كلذك همسا لجر دلبلا ىف ناك و اذك و اذك لزني ىذلا نالاف نب نالاف ك اجلا

 كلذ ناك نا هنأ ىعم لاق . ال مأ لجرلا ةافاومب كلذ رمأي نأ لجرلا كلذل زوجن

 كلذ ناك ناو . ةحصب كلذ نوكي وآ اذكو اذك لزني ىذلا نالف نب نالف ىتح

 همصخ ىفاوي نالف نب نالفل لوقأ نأ ىفرمأ مكح الب ةنانئمطالا ىنعم ىلع جرخن
 . هلوق ىنعم ىلع هلزنيو ىمسي ىتح كلذ حصي ال هنال هيفاوت نا كل لاق لوقي الوأ

 ىلع كلذ ناك املف ةنانئمطالا ىلع هيفاوي نا هل لوقي نا هل زوجت لهف : هل تلق

 هل زوجت لهف هل تلق . هل وق ىنعم ىلع كلذ ريخ ىف هنم دل وت ام وأ مكحل ١ ىنعم

 ,كي مل مكحلا هجو ىلع جرخن هنأ ىعم لاق . ةنانئمطالا ىلع هيفاوي نا هرمأ دقو
 \ثص

 نا هنأ ريغ مكحلا هجو ىلع جرخت ام ىلع الإ ةنانئمطالا هجو ىلع هلعفي نا كلذ هل
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 كلذ نكي ناف ىفاوي نأ اذكو اذك لزانلا نالف نب نالف رمأ دق هنأ هلأس نأ هل لاق
 لزانلا نالف نب نالف ترمأ دق ىنأ هل لاق ناف هل تلق . كلذف هب ىنترمأ ىذلا وه

 هي زجح هنأ ىعم لاق ؟ كلذ هعسي له © هب ىنترمأ ىذلا ناك نالاف لقي ل و اذكو اذك

 ىذلا هيفاوي نأ هرمأ هنأ لاق دق ناكو هسبحف ك احلا لجرلا ذخأ ناف هل تلق . كلذ

 رافغتسالا هيزجح له هريغ وأ كلذ لجأ نم هسبح مالع ملعي ل و . كلذ ىلع هب هرمأ

 . هل وق ىنعم ىلع كلذ هل هنا ىعم لاق . كلذ ريغ همزلي ال و

 ىلعف . هيلع ردقي الو رتتسيف قحلا هيلا بلطي لج ر رلا وأ ةأرملا نعو : ةلأسم

 مكحلا هيلع زوج الف هيلع ردقي ناف . ةقثلاب هيلع جاجتحالا ف داهتجالا مك احلا

 ىلع مكحلا ذفنأ ةنيبلا هعم تحص اذإ مكاحلا نا ليق دقو هريغ لاق . ةجحلا دعب الإ
 هيلع تبث ال ا و ةجل اب 8 أ ناف . هتجح هيلع م وكحملل ىنثتسي و جتحي ل و . هيلع نم

 ماكحالا نع ىراوتلاو دللاب فرع اذا هلعفي ناك هنأ يلع ىبأ نع كلذ ىوريو . مكحلا
 . هللا ءاش نا لوقلا رثكأ ةجحلاو

 تبلوط هتثدحا ثدعن اهعانتما ناك ناف تويبلا ىف تعنتما اذا ةأرملاو : ةلأسم

 اهنيب ةمكاحم نع اهعانتما ناك ناو . اهب هللا رفظي ىتح نويعلا اهيلع لعجو كلذ ىف

 . كلذ ىف رظناف ءاش فيك اهرضحي نأ

 كاحلا ىلعف . امهيلع ردقي الو نارتتسيف امهيلا بلطي لجرلاو ةأرملاو : ةلأسم
 مكحلا امهيلع زوجت الف امهيلع ردقي ل ناو . ةقثلاب امهيلع جاجتحالا ف داهتجالا

 نم ىدنع ليق ام رتكا ق لوقلا اذه ج رخت هنا ىعم ديعس وبا لاق . ةجحلا لعب الا

 مكحلا هيلع حصو مكحلا نع هراتتسا حص اذا ليق دق هنا ىعم و . انباحصا لوق

 ف دج وي لق و .. هيلع حص دق ام لي زت ةجح هل تن اك نا هتجح هل ىنثتسي هز ا الا

 موكحملل ىنثتسيو جتحت مل و لاح لك ىلع مكاحلا هذفنأ مكحلا.حص اذإ هنأ لوقلا ضعب

 نأ دمح نب ىسوم هدلاو نع ظفحب هنا ىسوم نب دمح لاق . ةجخ جتحأ نإ هيلع

 . دحأ ىلع جتحت مل قحلا هعم حص اذا ناك هللا امهمحر يلع نب ىسوم

 كلذ ىف دنع هروضح بلطو . مكاحلا ىلإ لجر ىلع لجر عفر اذاو : ةلأسم
 نم رذع هل نوكي نأ الإ هيفاوي نأ هيلعف دغلا ىلإ ريخأتلا هيلع ع وفرملا بلطو مويلا

 . رذعب سيلف ايندلا لاغشأ نم لغش ناك ناو . ضرم
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 يف ًألجأ امه لجؤيو هيلا اعزانت اذا نيمصخلا فرصي نأ مكاحللو : ةلأسم
 اميف لخدي نأ فاخو هيف كش وأ امهنيب اميف مكحلا رصبي مل اذا هيلا امهروضح
 . نايبو نيقيو لدعب الا مكحن ال مكاحلا نأل هيف لخدي ام لدع رصبي ىتح هعسي ال

 رخآلا ىلع امهدحا ىعداف مكاحلا ىلإ نامصخلا لزن اذا لوقت امف هل تلق : ةلأسم
 امإو فلع نأ امإ مكاحلا هربجي له همصخ نيمي ىلا لزنو . ةنيبلا زجعاو رك كناف اقح

 اميف ىدنع اذكه لاق . كلذ همصخ بلط اذا سبح إ و ىعدملا ىلا نيمبلا دري نأ
 ىأرب الإ هعدي ال نا ك اجلا ىلع له فرصني نا بلط اذا هل تلق . نيملا در هيف هل

 . هيلع مكحلا هجوتب لقتعم هنأل كلذك هنأ ىعم لاق . همصخ

 رخآلا ىلع امهنم دحاو لك ىعداف نامصخ هرضح اذا مكاحلا نعو : ةلأسم
 هنأ ىعم لاق . رخآلا لبق مكاحلا هفصني نيمصخلا ىأف كلا ىلا فاصنالا بلطو

 عمسي مث همصخ نيبو هنيب مكحلا عطقني ىتح لوالا ىعدملا نم عمسي هنأ ليق دق

 . فاصنالاب أدبو هنم عمتسا ءاش امهيأ كلذ ىف رايخلا هل ليقو ىناثلا نم

 . مكاحلا هب هل هذخأي نأ هل له سبحلا لبق هقح ذخأ مصخلا بلط اذاف : تلق

 اذاف . هلل ةبوقعلا نأل ةبوقعلا نم ىلوأ هتوف فيح اذا دابعلل قحلا نأل كلذ هل لاق
 ةقثب مكاحلا ىلع قلعتي مل اهب ذخألا تاف

 لئاسلا لاؤسو مصخلا ىوعد ىلع اديزي نأ هيقفلا الو مكاحلل سيلو : ةلأسم
 رخالا ىلع امهدحا ىعداف . هيلا امصتخا نيلجر نا بوبحم نب دمحم نعو . ائيش
 ل و ٥ لخنلاي .بوبحم نب دمحح مكحف . ةنيب كلذ ىلع رضحأو ٠ اهب رش و ةلخن اذك و اذك

 . ءامل ١ نم اهبرشي لقي مل لاقف برشل شلاب هل مك كحت ال مل هل ليقف . برشلاب هل مكخ

 ائيش اديزي نأ هيقفلا ال و مكاحلل سيل لاقف . نم الإ نوكي ال برشلا هل ليقف

 . امهدنع نم

 همصخ لا اهبلطي ىتلا اهلك هبلاطم مصخلا عمجن نا اندنع ىأرلا نمو : ةلأسم
 انيمي ءيش لكل فلخ هل سيلو ةدحاو انيمي اهيلع هفلخ م مث { اهيلع هفلخ نا دارأ اذإ
 . ةدحاو نيملا هيلع نوكت ش هبلاطم عمجن ىتح كلذ ى ك اجلا هيلع دك ًأتي و

 لأسي نأ بلطف نيملا امهدحأ ىلع بجوف نالجر مكاحلا ىلا عزانت اذإو : ةلأسم
 كلذ بلط هسفنب اليفك هيلع ذخأيو ةدم كلذ ىف هددمي نأ مكاحلل له 5 هنيمي نع
 نيملسملا نم دحأ لوق نم ملعا ال : لاق ؟ كلذ هل سيل وأ بلطي مل وأ قحلا هل ىذلا
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 كلذ هل ناك نإو فلخ وأ فلخ نأ ىدنع ناك نيملا هيلع تتبث اذإو . كللذ هل نا

 . لدعلا وه هيلع ىعدي ىذلا نال كلذ هل لعجو . همصخ كلذب ىسذري نأ الإ

 . هيلع ءيش الو فلحيف هيلع نكي مل ناو كلذ هيلع ررقيف هيلع قحلا ناك ناف

 ءىش دعب ائيش ناميالاب الجر تنعتي هنأ لجر نم مكاحلا عم ناب اذإو : ةلأسم
 ةفلحتسا ىتح اهلك كبلاطم عمجاف ةدحاو انيمي الإ كل هفلحتسا ال ىنا هيلع جتحا

 دمحر بوبحم نب دمحم كلذ لعف ، اهدعب كل هفلحتسا عجرا ال ىناف ةدحاو انيمي كل
 س ِ
 مجح و دللا

 ىواعد لجرلا ىلع ةأرملا تعداف ةأرماو لجر هيلا رضح اذإ مكاحلا نعو : ةلأسم
 _- س . ح

 ح اجلا ہحح اه . نااف تنب ةنالف همصخ ىه اج رش ذا ه اههج و ٥ ة رد تاس ىد و ٥ ة ريثك ثك

 تبنت ن ةيؤرلا ل إع الإ مكح ال مكاحلا نا ليق دق لاق . اههجو ىلا رظني الو

 وآ نااف نب نالاف هنأ رتتسملا هيلع ىعدملا ىل اع ةنيب وآ ىعدملا ةحح 1

 ىضاقلا دنع ةأرملا هذه تدعق نا تيأرا هل تلق . ىنعملا اذه ىلع نايعادتي ىذلا

 دحاو لدعب دحاو ئ نيقرفتم سانلا رئاس نم ةعامج ةعامج اتف رعم هححص ىلع دهش م

 هذه نوكت له ءاسنو الاجر ادعاصف رفن ةعبرأ دح نم نالف ةجوز ىه هذه نا

 انل نب ةداهشلا لوبقم لدع ال ؤه عم ناك نإو ٥ . اهيلعو 7 مكحلا حصي ة رهش

 . ملعا هللاو كلذ ركني مل ام تدجو اميف زئاج كلذ : و .. هللا كمحري كلذ

 عمسي ىتح ک رمقل ١ ل ١ ج رخ نا هيلع دهشي ىذل ١ مصخ ا ىمل : ةل اسم

 هنكلو . هوج ولا نم هجو ف اذه ملعن ال و هرذع عطقني و هلع و هسفن ىلع ةنيبلا

 مكاحلا هيلع عمس ءاش ناو . كلذ ىف لكو وا هيلع ةنيبلا عامسل جرخ ءاش ناف ريخ
 مزلأ ءاملعلا نم ادحا نا ملعن الو ةنيبلا عامسب هرذع عطقنا اذا هيلع مكح و . ةنيبلا

 . دوهشلا ىل ١١ ج ورخلا / كاخا ال و . هيلع موكحملا مصخلا

 ىفعتساو ةموصخا كرت ءاش ناو مصاخ ءاش نإ هنأ مصخلا ىف اوعمجاو : ةلأسم
 ةنيبلا هيلع عمسي اليكو لكوي نا هل ناك قحلا هيلع ناك اذاو . قحلا هل ناك اذا اهنم

 قات دق مصخلا كلذكو ةنيبلا عامسل كلذ ىلع ردق ولو ةيرقلا مكاحلا ىلا لصي الو

 ماكحالا نم نوكت دقو ماكحالا ىف لكوي وا ةمكاحملا ىف ج رخ نآ نسحو ةلاح هيلع

 ةلاك و كلذ ق هل سيلف امف ةموصخلا و د ودحلا نم هم زلي ام وه و ةلاك و هيف سيل ام

 . هيلع دودحلا ةماقا ىف
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 هيلع الو هل ةنيبلا عمسي جرخي نا هيلع دهشي ىذلا مصخلا ىلع سيلو : ةلأسم
 . ةنيبلا هيلع مكاحلا عمسيو لكوي ال نأ هلو لكوي نأ

 ريغ ىلع ناميالا اوعادتف ناميألا ىلإ موصخلا تلزن اذا مكاحلل ىغبنيو : ةلأسم
 . مكحلا هجو ىلع مهفلحتسيو نيملا مهمزلي ىذلا مهفرعي نا مكحلا ىق مهمزلي ام

 . مكحلا هجو ريغ ىلع مهفلحي الو
 دهشيو هل بتكي نا فلحلا بلطو همصخل امصخ مكاحلا فلح اذإو : ةلاسم

 . كلذ هيلعف هل

 غرف اذاف ىوعدلا نم ءىش ىلع همصخ مصخلا فلح اذاف هل تلق : ةلأسم
 هنا ىعم لاق ؟ كلذ هل له ث كلذ ىف هنيمم بلطف ىرخا ىوعد هيلع ىعداف داع

 . هيف هفلح ىذلا مويلا اذه ىلا هنع ىوعد لك عطقي ل ام كللذ هل

 نم كلذ نأل ىدنع اذكه لاق . هبلاطم عمجي هرمأي نأ مكاحلا ىلعو : هل تلق
 . اضعب مهضعب موصخلا تنعتي ال ناو ماكحالا حلاصم

 ائيش هيلع ىعدا ش هفلحف هنيمي بلطو ىوعد هل قبي هنا لاق اذاف : هل تلق

 ظفللا امف هل تلق . هيواعد عطقي ل ام ىدنع اذكه لاق . ها وعد عمست له رخا

 كلذ نم نا ىعم لاق . كلذ دعب ىوعد هل عمسي الو هاوعد عطق بجوي ىذلا

 ىضم اميف اذه كمصخ ىلع كل تناك ىوعد لك تعطق دق مكاحلا هل لوقي نا

 دعب هيلع ىعدا مث هيواعد ىلع هفلحو معن لاق اذاف . مويلا اذه ىف تقولا اذه ىلا

 . هاوعد هنع عطقنا دقو تقولا كلذ ىف ىوعد كلذ دعب هل عمست مل كلذ

 كلذ ىف هيلا لزن مت قح هل همزلي ام ردق كلذ ىف هنع باغ اذاف : هل تلق

 نكمأ اذا ىدنع اذكه لاق . كلذ هنم مكاحلا عمسي له هيلع ىعداف ةييغلا دعب مويلا

 اذكه لاق . هبلاطم عمجن نا مصخلا رمأي نا مكاحلا ىلعو هل تلق . كلذ ثودح
 . اضعب مهضعب موصخلا تنعتي ال ناو ماكحالا حلاصم نم كلذ نال ىدنع

 له . هلازأ وأ هريغل هلامب مصخلا هب رقأف مكاحلا دنع قحلا حص اذاف : هل تلق
 لاق نم لاقو . هلام هيلع مكاحلا رجحت مل ام كلذ ليق دق هنا ىعم لاق ؟ كلذ هب

 نأ نودب هلام هيلع رجح نا كاحلا ىلعف : هل تلق ء قحلا حص اذا كلد هل سيل

 . كلذ هيلع سيل هنأ ىعم لاق . كلذ مصخلا بلطي

 . هيلع هقح حص دق ىذلا هلام همصخ ىلع رجح نأ مصخلا بلط ناف : هل ت اق

س ١١١٧



 الإ هيلع رجحب ال ليقو . كلذ يق دق هنا ىعم لاق 5 هلام رجحت نا مكاحلا ىلع له

 . هيلع ىذلا قحلا ردقب

 نوكي له هقرس هنأ همصخ ىلع مصخلا ىعدا اذا لوقت امف هل تلق : ةلأسم
 يعدي ام كلذب سبحلا قحتسي د ال هنا ىعم لاق . سبحلا هب قحتسي افذق هنم اذه

 م ؟ احلا ىري نأ الإ . كلذب سبحلا هم زلي الف كلذ حص ول نأ قحلا هل هيلع تبني ر ام

 . مالسالا حالص ف رظانلا وهو .. هيلا كلذف صوصخلا ف كلذ

 قح لجرل هيلع ملسم نعو . رثؤملا يبا باوج نم هنأ بسحأ اممو : ةلأسم
 هعم ىتاي نأ هيلع له املسم امكح امهنيب مكحي نأ قحلا بحاص بلطف ردقي ال
 ىتلا قوقحلا عيمج هيلع ضرع ناو . نسحأ دقف املسم امكح هعم مكح ناف . هيلا

 هبحصي نا هيلع ىرأ امف . كلذ ريغب نوملسملا هيلع مكح الو اهب ضري ملف . همزلت

 ىلع سيلف . كلذ هيلع له قساف لجر ىلا هعم قاي نا بلط ذنا تيأرا متلق و

 . ملعا هللاو مهسفنا نم قحلا اوطعيلو نيقسافلا اوسكحت نا نيملسملا

 "نوعبرألاو ىنانلا بابلا»

 هنم ذخألا ىلع هموقيف ائيش رخآ نم ذخأي نميف

 كلذ ريغو مكاحلا ىلإ هيلع عوفرملا للع ىفو

 بلطو { مويلا كلذ يف هدنع هروضح بلطو مكاحلا ىلا لجر ىلع لجر عفر اذاو

 . ضرم نم رذع هل نوكي نأ الإ هيفاوي نأ هيلعف ؛ دغلا ىلإ ريخأتلا هيلع .ع وفرملا
 لاقو كل لع ءيش ال هل لاق نإو ، رذعب سيلف ايندلا لاغشأ نم لغش ناك نإو

 لاقف ‘ كيلع ىتلا مهرد ةئاملا هذهف ادغ ينفا وت , ل نأ لاقف 6 معن لاقف ادغ ىنفاو ٠

 8 دغ يف هفاوي ملف ةئاملا كلتل ركنم وهو كل لع مهرد ةئاملا هذهف كفاوأ مل نأ

 . ءيشب هل رقي مل هنأل ءيش همزلي مل
 ىعدملا ك اجلا لاسف مهرد ةئام ك احلا دنع لجر يلع ىعدا لجر نعو : ةلأسم

 هتمزل هركنأ ال لاق نإف ز اذهب ةئاملا همزلت ال هنإف ، ركنأ ال لاقف ، كلذ نع هيلع

 . ملعا هللاو هنم رارقإ كلذ ناكو . ةئاملا
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 وهف هتفلتأ نإ فيغرلا بحاص لاقف افيغر لجر دنع نم ذخأ نمو : ةلأسم
 هتميق الإ هيلع سيلف هفلتاف . رانيدب كيلع

 همصخ قفاويل هقث ريغ وأ ةقث الوسر دحأ ىلإ ثعب اذا مكاحلا نعو : ةلأسم
 لاقف مكاحلا هلأسف . كلذ دعب هافاوو مكاحلا هيلا لسرأ ىذلا تقولا ىف فاوي ملف

 هسبح مكاحلل له تلق . مكاحلا هيلا لسرأ ناك يذلا تقولا يف الوغشم ناك هنأ
 كاحلا هلعج اذا ةقثلا ناك ناف . هيلع سبح الو ارذع الوغشم ناك هنأ هلوق نوكي مأ

 هلغشا امو ةجح هب موقت هملعا الف ةقث ريغ ناك ناف ةجح نوكي نأ بحاف كلذل

 هب وقعلاب هيلع لجعي نا بحأ الو هنم كلذ لبق رذعلا هيف هل امم ناك ناف . كلذ

 هتوف فاخ امم لغشلا كلذ ناك نا ينبجعيو . رذع هل نوكي ال ىتح رذتعأ نإ

 هيف هكرتو هيف لاغتشالا هعسي امب ررضلا هيف هيلع نوكيو . هايند وأ هنيد رمأ نم

 رذعلا كلذ يف هل نوكي نأ بحاف ةرضم

 دنع وأ رجتم وأ ةعيض ىف هيراش وأ يضاقلا لوسر هباصأ نإ كلذكو : تلق
 بهذيو . هتعيض نع هلطعيو هذخاي نا لوسرلا وأ ىراشلل له . ةعيض يف هريغ

 همزلي امم لطعي نأ بحأ الو كلذ يف يدنع لوقلا ىضم دقف . همصخ ةافاوم ىلإ هي

 ىدنع كلذو هترجأ ليزي هكرتو هب مايقلا هيلع بجاو كلذ نال هددميو . كلذ نم

 . مالسإلا ىف رارضإ الو ررض الو ةرضم

 !نوعبرالاو ثلاثلا بابلا»

 ةعارزلا لمع نم همزلي امع يلوتملا يف
 نم هترجإ ذخأي نأ اذهل له ةبادلا ىف هكيرش باغ اذاف : تلق ديعس يبأ نع

 ام رادقمب ذخأيو اهب موقي اذه ناك اذا اهب مايقلا نم بئاغلا مزلي ام بئاثلا لام
 . هرجأ هل نكي مل اعوطتم اهب ماق اذا يعم لاق . بئاغلا مزلي

 لزني وأ مكاحلا مكحب اهب موقي ىتح اعوطتم جرخي اهب همايق نأ كعمف : تلق
 . هلام نم ةرجالا مزلي امم هانع ردقب هل ناك مكاحلا نم مكح مدع ىف

 مكخلا هجو ىلع اهب ماق دقو اهلك هتصح كلهتست ةرجالا تناك اذاف : هل تلق
 كلذب مكحي نا مكاحلل سيل هنا يعم لاق . ةرجالاب هسفنل اهلك ةبادلا ذخأ هل له
 امهضعبل امهيلع سيلو . اضعب امهضعبل نيكيرشلا ىلع كلذ نأل اهعيبب مكحي امنإو
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 . هجوب كلذ ىأرلا بجوي نأ الإ ةبادلا ىلع ناقفنيو نيكيرش انوكي نأ ضعب
 ةعارزلاب مئاقلل له . امهدحأ باغو ةعارز يف امهنيب ةصحلا تناك ناف : هل تلق

 . اهلك بئاغلا ةصح ةرجألا تكلهتسا ولو هسفنل اهلك ةعارزلا ذخأ مكحلا هجو ىلع
 امب وأ مكحلاب كلذ ناك اذا هب موكحم كلذ نال كلذك يدنع جرخ هنا يعم لاق
 . ك احلا مدع دنع زئاجلا نم ههبشي

 مكخ له ةرجالا نم ءيش هتصح دعب بئاغلا ىلع لضف نا تيأرا : هل تلق

 هنأ ىعم لاق . اهسفن ةعارزلا نم ةصحلا الا هل سيل مأ لضفلاب بئاغلا لام يف هل

 . كلذب ذخأ رضح ول ناك اذإ بئاغلا لام ىف زئاج كلذ ناك مكحلاب كلذ تبث اذإ

 ردقب هل سبحت نأ هتعارز نع ء ع رازلا باغ اذإ نوكي نأ هل ىرت لهف : هل تلق

 سيلف اكيرش ناك اذا هنا ىعم لاق . اهب مئاقلل اهلك ةعارزلا نوكتو رضح اذإ انع ام

 . ارضاح ناك اذإ همزلي ام مزلي امناو هرجألا بئاغلا ىلع امناو ةعارزلاب مئاقلل كلذ

 ىري هلعلف ةرجألا ةلزنمب هلعجت و ةكراشملاب لمعلا تبني ةر ال نم لوق ىلعف لماعلا ماقاو

 . كيرشلا لثم يدنع وهف ةكراشملاب لمعلا تبثي نم لوق ىلع امأو . كلذ هل

 ىرتشي لجرلا يلاولا رمأيف لجرلا عم لمعي لجر نع ناورم ابأ تلأسو : ةلأسم
 يلاولا ىأرب ناك اذا لاق . هيلع ىرتشا ام ردقب لمعلا ءاجف هلمع كردي ىتح هيلع

 . هيلع ىرتشا يذلا هبحاص يفوتسي ىتح ءامرغلا نم ادحأ ىطعي الف

 ريغ نم جرخ مت ردق ام هعم لمعف لمع ىف الجر كراشي لجر نعو : ةلأسم
 . هباهذ ملع اذا هيلع ةرجألاب يلاولا هرمأيأ ، يلاولا ىلا هيلع عفرف هنع ًأطبأف هنذ
 ةراجإلاب ىلاولا هرمأي امم اذهف . هجوت نيأ ملعي ال ىسعو هيلع جتحيو بلطي ىتح و
 . هيلع جتحي الو بلطي الو هيلع

 هتجح هلف . ةجح كلذ ىف هل له . ء ع رزلا لولح دعب نم مدق نأ هنع و : ةلأسم

 . ةلداع ةنيبب ىلع ءاجو فيصلا ىلإ نذا وأ هتقفن نم ءىرب لاق نإ

 رجأتسا نأ اضيأ هنعو هفيذح يأ ن ءالعلا باوج نم هنأ بسحأ : ةلأسم
 نم رظن كلذ يف لاق : باوجلا . هكيرش باهذ ىلع دهشأ نأ دعب نم هيأ رب لج رلا

 ل طش دق ناك ناو & بهاذلا مزل ططشي و دهتجا دق ناك ناف لودعلا يوذ

 . مزحأ ىلاولا ىلا كلذ عفرو . باغ ام لثم ةراجإلا نم لودعلا ىري ام ردقب بهاذلا
 . بجوأو كلذ بحاو
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 مايقلا ف ؤ ةرضملا هكيرش فاخ و ةجحلا هلانت ثيح لماعلا براغ اذإو : ةلاسم

 اوموقي ىتح مكاح نكي مل نإ نيملسملا ةعامج ىلإ وأ مكاحلا ىلإ هيلع جتحا لمعلاب

 ىلع نيدهاش دهشأ ةعامجلا وأ مكاحلا مدعأ ناف لدعلا نم همزلي امب كلذ ىف هيلع

 لام ىف كلذ ناكو دلبلا نم ةرجالا لدعب اريجأ كلذ رجتئاو هلمعب مايقلا نع هتبيغ

 لمعلا لامك ىلع هلمعتسا امنا هنال قح كلذ يف هل سيلو . هيلع كلذ حص اذا لماعلا

 . هنم ءىشب و .أ هب الا ةعارزلا موقت ال امم لمعلا نم همزلي ام كرت اذا : لاق نم لاقو

 هنال ةرجأ الو هل لمع ال موق لاقو ةعارزلا ىف هل قح الو . ىضم اميف هترجأ هلق

 ىش الف ةرجالا ةلزنمب ىهو . ءافولا دعب الا هل عيش الو لموع هيلع امب فوي مل

 زئاج كلذق . لاملا بر هلمعا اذا كلذو هرخا ىلا هلوأ نم لمعلا لامكب الإ هل

 هقلاخ نيبو هنيب اميف هل

 ةعارزلاب امهنم مئاقلل له امهدحأ باغ نيكيرش نيب ةعارزلا نع لئسو : ةلأسم

 . اهلك بئاغلا ةصح ةرجالا ىف كلهتسا ولو اهلك ةعارزلا ذخأ مكحلا هجو ىلع

 مكحلا مدع ىدنع زئاجلا نم `نأل كلذك 3 ىدنع ج رخ هنا ىعم اام

 بئاغلا ىلع هل مكح له هتصح دعب ءىشب بئاغلا ىلع لضف نا تيأرا : هل تلق

 ىف كلذ تبث اذا هنا ىعم لاق . اهسفن ةعارزلا نم ةصحلا الإ هل سيل مأ لضفلاب

 . كلذب ذخأ رضح ول ناك اذا بئاغلا لام يف كلذ ناك مكحلا

 ىنعم ىف يضم ام ىلع هل ام مكحلا ىف هلام زئاجلا ىف هل كلذكو : هل تلق
 . ءاوس هلك كلذب ذخأ رضح .اذا ناك اذا يدنع ءاوس هلك لاق . مكحلا

 . اهب مئاقلل اهلك ةعارزلا نوكتو رضح اذا ىنع ام ردقب هل بسخ : هل تلق

 ةرجألا بئاغلا ىلع امنإو . ةعارزلاب مشاقلل كلذ سيلف اكيرش ناك اذا هنا ىعم لاق

 ىنعمب لمعلا تبثي ال نم : إعف لماعلا اماو . ارضاح ناك اذا همزلي ام همزليو
 لمعلا تبني نم الوق ىلع اماو . كلذ هل ىري هلعلف ةرجالا ةلزنمب هلعجيف ةكراشملا

 . كيرشلا لثم يدنع وهف ةكراشملاب

 نوكي له . هتصح نم ءيش هتمزل ىتلا هترجا دعب بئاغلل لضف ناف : هل تلق
 لاق . نامض هيلع نكي مل هنم عييضت ريغ نم تعاض اذا ةنامأ كلذب مئاقلا دي يف

 نماض هنا ليق دقو . لدعلاب ةمساقملاب كلذ نامض ناك اذا كلذ ليق دق هنا يعم

 . هلام هلمج ق هكيرش ةصح نم ذخأ .1
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 4 ج رخ رضحخ ام رضحخ املف يوط ةعارز ق موق عم ذخأ لجر نعو : ةل اسم

 هذه لاقف فورعم ءزجب هناكم الجر اوذخأ دق موقلاو . اوءاج مث باغ ام باغف

 هلانت عضوم ىلا باغ ناك ناف : تفصو ام ىلعف { هترجأ لعف متلمع امو ىتعارز
 مث هريغ الماع هناكم لخداو . هكيرش هيلع جتحي ملف عضوملا كلذ يف ةجحلا هيف

 لماعلا اذهل هيلع ةرجأ الو ًأمات هلمع هيلع هلف . هلمع بلطف لوألا كيرشلا عجر

 ناك و ةجحلا هيف هلانت ال عضوم ىلا باغ ناك ناو . هلمعتسا نم ىلع هانعو رخؤملا

 هلو لوألل ىش الف ك احلا ىارب رخ ملا لماعلا لخداو . هيلا عفرو مكاح ذلبلا . .يف

 لخدا ناك ناو . دلبلا حلاص ىأرب كلذ نوكيف كاح دلبلا ىف نكي مل ناو هؤانع

 لماعلا اذه ٥هءانع د ر ءاش نإ رايخلا هل ناك لوألا مدق ش هيأ رب الماع ضرألا بحاص

 . ل ودعلا ىأرب ٥ءانع ذحأ ءاش نإو ئ هتعارز ذخأو رخؤملا

 مايق نم هيلع بجي ام طبع اذا لماعلا نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مكاحلا هيلع مكح نأ كلذ يف ةجحلا نم نا ىعم لاق . ةجحلا هب موقت هللام هتعيض

 دوهشلا ةداهشبف نكي ناف مكحلا هب هيلع تبني ر امي هرذع عطقي و . هيلع جتحيف

 كلذب ءرقي نأ الإ مكحلا ىف سيل . بج اميف كلذ ا نو امناف دوهشلا مدع ناف هيلع

 جتحأ دق هنأ لاق اذا ةجح هيلع لاملا بر ىوعد سيلو . هيلع جتحا هنأ حصي وأ

 اميف هيلع جتحاو دوهشلاو ك احلا نم كلذ لوصو لاملا بر مدع ناف : هل تلق

 هعسي هنا يعم لاق . امهنيب اميف هيلع جتحا اذإ هيلع رج اتسي نا هل زوجت له . امهنيب

 . زئاجلا يف كلذ

 ريغب هلمع نم ةرجألا ىطعي نا هعسي له هعسي امب هيلع رجأتسا ناف : هل تلق

 هسفن نع ىضقي ن أ هلعلف . ةجحلا دعب الا كلذ هل زوجت ال هنا ىعم لاق . ةجح

 لماعلا لزنم ىلإ لوصولا لاملا بر ىلعف هل تلق . ةجحلا هتنكمأ نإ هلام ذخأيو
 يعم لاق . هيلع رجأتسي و رضاح 3 هنأ دهشي نا هل مأ هتعيض ة رضاح نع ٥هدمقتفا ذا

 هب موقت نم وأ . كلذ هنكما نإ ةجحلا نم ردق ام فيك هيلع جتخ نأ هيلع نأ
 فوخ نم وأ ضرم نم ارذع هل لعل هنأل هنانئمطا وأ مكح نم كلذ يف ةجحلا

 . هيلع ةجحلا ةماقإ لبق هتوف فاخي هب مايقلا همزلي يذلا لمعلا نوكي نأ الإ ضراع وأ

 كلذ ىلع دهشيو . رعسلا لدعب كلذ لثم يف هيلع رجأتسي نأ هل نوكي نأ ينبجعيف
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 تاوفب الا هعضوم نم ةجحلا هيف نكمت الو هتوف فاخن نيذلا هل مزاللا نع هتبيغ ىلع
 ينبجعأ الإو . مكحلا ىنعم يف كلذ نم هيربي رذع هل ناك ناف هرمأ يف رظني مث كلذ
 دجأ الو ررضلا لاملا بر ىلع لخدي ال نأل هجولا اذه ىلع كلذ هيلع تبني نأ
 كلذل هبر اضر نع الإ ناسنالا ىلع تبثيو ررضلا بجوي ائيش مالسإلا ماكحأ ىف

 هتابثإب ناسنالا يضر ولو تبثي ال لطابلا ناف الطاب كلذ نكي مل ام هسفن ىلع هتابناو

 . هسفن اع
 اح

 نوثالثلاو عبارلا ءزجلا مت ققحملا لاق
 هنوعو هللا دمحب عرشلا نايب باتك نم

 نم عبارلا دحألا موي ىف هخسن نم غارفلا ناكو
 م٤٨٩١ ةنس ربوتكأ رهش نم لوألا ه٥٠٤١ ةنس مرحلا رهش

 . نيتخسن ىلع اضورعم
 يديعسوبلا ملاس نب سيمخ نب دمحم طخب : ىلوألا

 ه٦٤٢١ ماع اهنم غ رف

 ملاس نب دمح ني سيمح نب ديعس طخب : ةيناثلاو
 يكلاملا دوعسم نب سيمخ نب رماع خيشلا ىلع ةضورعم

 ه٤٣٣٢١ ماع اهنم غرف يديعسوبلا لالم نب دمح نب دوعس ديسلاو
 ينراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس : هبتك
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 تاعوضوملا سرهف

 ٣ رورقملا نم رارقإلا عفدو موصخلا نم مكاحلا دنع رارقإلا يف : لوألا بابلا
 . هل ءيش ال هنأ هل

 ٤ . ىمعألا رارقإو موصخلا نم مكاحلل رارقإلا يف : يناثلا بابلا
 ٧ . ماكحألا كرت هيف كاحلل زوجي اميف : ثلاثلا بابلا

 . هيف عزانتملا ءيشلا مكاحلا فيقوت يف : عبارلا بابلا

 ١٦ . اهيف نيملاو لوصألا يف مكحلا : سماخلا بابلا
 ٥ ١ . هيف نيمبلاو لاملا ءارش ىوعد ىيف : سداسلا بابلا

 ١٧ . خيراتلا يفو رادلاو ضرألا يف ىوعدلا : عباسلا بابلا

 ٢٢ . لوصألا يف مكحلا : نماثلا بابلا

 ٣ . لوصألا رامث يف مكحلا : عساتلا بابلا
 ٣٠ . ضورعلا يف مكحلاو ىوعدلا : رشاعلا بابلا

 ٣٠ لح امدعب هنع قوقحلا لاوز يف لجرلا ىوعد يف : رشع يداحلا بابلا

 ۔ كلذ هباش امو هيلع اهلجأ

 ٣٢ . كلذ ريغو مكاحلا ىلإ ةأرملا جورخ يف : رشع يناثلا بابلا
 ٢ ٢٣ اهجوز ةأرملا عنم يفو ةقفنلاو ةوسكلاو جا اوزألا ف مكحلا : رشع ثلانلا بابلا

 ٣٧ . بويعلا يق جاوزألا نيب مكحلا : رشع عبارلا بابلا

 ٣٧ هدعب هتعدأ وأ هتجوز دعب لاملا ىعدا اذإ جوزلا يف : رشع سماخلا بابلا
 . مهدج توم دعب هوعدأ اذإ دلولاو

 ٤٠ . كلذ يف ىوعدلا يف مكحلاو قادصلا يف نيعلا : رشع سداسلا بابلا

 ٤٧ اركانت وأ جيوزتلا ىلع ارراقت اذإ ةأرملاو لجرلا يف : رشع عباسلا بابلا
 ٤٨ . اضيأ ةأرملاو هتجوز ركتأ اذإ لجرلا يف : رشع نماثلا بابلا
 ه. . مهركنا اذإ دلولاو هتأرماو لجرلا نيب مكحلا : : رشع عساتلا بابلا
 ٥١ . كولمملا نم دلولا فرعي ملف دلوب رقأ ن نميف : نورشعلا بابلا

 ١ . مالاو بالا هيف فلتخأ اذإ دلولا يف : نورشعلاو يداحلا بابلا

 ٢ . اهقالط ىلع اهجوز ربجي يتلا ةأرملا يف : نورشعلاو يناثلا بابلا
 ٥٦ رتكأ وأ نينثأ ىلع ىواعدلا تناك اذإ مكحلا : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

. بئاغ مهيف وأ نيتثأ نم



 ٥٧ وأ هيلع ىعدي اميف همصخ مصخلا قيدصت يف : نورشعلاو عبارلا بابلا

 . هنم ءيشب وأ هضعبب رقي

 ٦ باودلا يف مكحلا : نورشعلاو سماخلا بابلا

 ٦٢ ديبعلا يف مكحلا يف ىوعدلا : نورشعلاو سداسلا بابلا

 ٦٧ مهئامصخ و ديبعلا نيب مكحلاو ىوعدلا : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ٧٢ همصخو جاسنلا نيب مكحلا : نورشعلاو نماثلا بابلا
 ٧٤ همصخ و ىمعألا نيب مكحلا : نورشعلاو عساتلا بابلا
 ٧٦ اهيف نيمبلاؤ ةنامألا يف مكحلا : نوندالاثلا بابلا

 ٧٨ ارس عدوتسملا اهدرف رس تعفد اذإ ةنامألا ىف يف : نوثالثلاو يداخجلا بابلا

 . كلذ هبشأ امو ارهج وأ

 ٨٢ ةيراعلاو ةعيدولا يف ىوعدلا : نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ٨٢ اهيف ىوعدلاو ةنامألا يف مكحلا يف : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 ٨٨ يبصلا ةقفن يف نيمبلاو مكحلا : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ٨٩ ةقدصلاو نهرلاو ضرقلاو ةطقللا يف مكحلا : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ٩١ هريغ وا يصولل ميتيلا لام يف : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ٩١٧ كلذ هبشأ امو مهئابأ نم ناعفرلاو نايبصلا مكح : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ١٠١ كلذ يف نيميلاو دلولاو نيدلاولا نيب مكحلا : نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ١٠٤ هيلعو بئاغلل مكحلا : نوثالنلاو عساتلا بابلا

 ١٠٧ كرشملاو ملسملا نيب مكحلا : نوصبرألا بابلا

 ١٠٧ هترضح ريغب هيلع بجي نمو مكحلا نع يلوتملا : نوعبرألاو يداحلا بابلا

 . هترضح ىف هيلع ةنيبلا عمتسي نمو

 ١١٨ هنم ذخألا ىلع هم وقيف ائيش رخا نم ذخ أي نميف : نوعبرألاو ىناثلا بابلا

 . كلذ ريغو مكاحلا ىلا هيلع عوفرملا للع يفو .
 ١١٩١ . ةعارزلا لمع نم همزلي امع يلوتملا يف : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

عاديالا مقر : ٦٥٤1٤ /٨٩


