
 





 ناخ :نلس
 ةفاتشثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

    

 :يدنكلا متماراندمجثرلاعلا

 ناءزجلا

 نوظالخلاو تماخلا
 نوثالثلاو سداسلاو

٤١٢٦ ه ا _ ١٩٩٢١





نوثالثلاو ماخلا ءزجلا





 محرلا نمحرلا هللا مسب

 نيدلا يف لوألا بابلا

 اذا هيارب هبلاط هلجؤي نأ الا نيدلا بحاص سبحيو رفعج نبا باتك نمو
 كلذ لعفي مل ناف . هقح هيلا عفدي نأ هرمأف . هنم هفصني نا مكاحلا يلا بلط

 نم ضرتعي نا نيب ريخ هلام ضرعو لام هل ناك ناو . هقح هيطعي ىتح هبسح
 اوضرتعي نا اوهرك ناف هلام عيب ام ردقب هلجؤي نا نيبو دلبلا لودع يأرب هلام
 قوقحب ايلم اليفك هيلع ذخا نايدلا هرك ناف . هلام عيبي ام ردقب ك احلا هلجا

 هرضحا ناف . ليفكلا ىلع قحلافالاو لجألل هرضحا ناف . لجألا ىلا موقلا
 قوقح رضحي ملو لجألا ىضقنا ناف نايدلا قوقح ليفكلا مزلا الاو . لجألل

 ذخؤي . حبسملا نب دمحم لاق . مهقوقح موقلا ىطعي ىتح هسبح وه رضحو سانلا
 . قحلاب ليفكلا سبح ولو قحلاب هيلع لفاكلا رضحا ام ىتم قحلاب هيلع ليفكلا
 . قحلا هيلع لوفكملا ىطعي مل ام

 نكلو ءافو هلام نأل . هيلع ليفك الف ايلم ناكو هلام ضرع اذا : ةلأسم
 . هنايدلو هل لجألل عقي ام ةلاغ ناك هلام اوضرتعا ناف . هلام مكاحلا هيلع رجحب
 . لاملا نم هتصح فلسلا بحاصل عيب هلام اوضرتع اف افلس نيدل ا نم ن اك ناو

 12 نا ليق دقف . سبحلا يف نيدلا هيلع يذلا دعق ناف هفلس هب هل ىرتشاو

 نب دمحم كلذ ركذو قوقحلا نم هيلع حصام ىطعيو هلام عيبي ىتح هسبح

 . زيزعلادبع نب ناميلس نع . بوبحم

 كرتو تام لجر ى . رفعج نب دمحم رباج ىبا باوج نمو : ةلأسم
 . الاح نوكي هنا ليق دقف الاح نوكي له هريغو فلس نم ًالجآ انيد هسفن ىلع
 . هتقو ىلا فلسلاو هلجا ىلا وهف هقحب ةقث ليفك بلاطلل مدقتي نا هريغ لاق
 يبا نعو . باوصلاب ملعا هللاو هقح قحلا بحاص يطعي ىتح لاملا مسقي الو
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 هلام عابي نا بلطي وهو نيدلا ىلع تومرضحب سبحلا يف الجر تيار لاق يلع
 لاق . هنيد ءاضقو هلام عيب ىلي يذلا وه نوكي ىتح هسبحب مامالاو هنيد ىطعيو

 عاب نيدلا ردقب الا لاملا نم هل قبي مل اذاف قحلا يدؤي ىتح سبحي انا يسأرو
 هسبحي مكاحلا نا ناثع يبا نع ةبقع نب حاضولا ىورو . نيدلا ىضقو مامالا

 هنيد ءاضق ىلع هسبحي مكاحلا نا ليق دقو لاق . مكاحلا عاب الاو عاب ناف ارهش

 حاحلا عاب نيدلا ىضقو لاملا عيب نع يدامتلا هنم يارو سبحلا يف يدامت ناف

 . نيدلا ىضقو هلام

 هلام مكاحلا عابالاو عاب ناف رهشا ةثالث سبحي ليق دقو لاق : ةلأسم
 . هنيد ىضقو

 هيلع ذخا هنم ةءاربلا ىعداف قح لجرل لجر ىلع حص اذاو : ةلأسم
 . هقحب هل ذخا الاو ءيري هنم هتارب حص ناف الجا هلجأو ايلم اليفك

 تبلطو قادص هيلعو . هلامب طيحي نيدب هيلع عفر لجر نعو : ةلأسم
 صصاحت اهناف تفصو ام ىلعف . هيلع لجآ وهو اهقادص ةصحب هئامرغ عم هتارما

 تومي نا يلا افوق وم هلام نم ةصحلاب اهل عقو ام نوكيو هلام ف اهجوز ءامرغ

 نمو . هيلا كلذف اهقادص نم هايا اهلجع ناو اهقلطي وأ اهيلع ج وزتي وأ امثدحا

 ىلع هدي نم هفقو زاج دقف . هريغو لام قوقح لجر ىلع لجرل لضف باتك
 تبث انيد ناك ناو . لاملا ملسالاو ةجح هل تناك ناف هيلع جتحيو ةقث دي
 ءاداب هنع لاز دق هنا قحلا هيلع يذلا يعدا ناف . هقح تبت لدع يدهاشب

 يتأي ام ردقب الجا لجأو . ليفك هيلع هبحاصل ذخؤيو ةنيبلا هيلعف . هريغ وأ
 ناف . هيلع قحلا نا بلاطلا نيمي يلا لزنو هنيب نكت مل ناف . اهعضوم نم هتنيب

 ىلع نيماو . هيلا ىدال هنا ىعدا يذلا ىلا نيملا در ءاش نا فلح بلاطلا ءاش
 . ىعدملا وه ةءاربلل يعدملاو ىعدملا انهاه هنال . اهيلع ربجيو ةءاربلا ىعدا ىذلا
 بلاطو . ةنيبلا هيلعو ىعدملا وه ةءاربلا ىعدملاو رذنملا نبا لاق . هنيبلا هيلعو
 . ةنيبلا هيلعف ةءاربلا يعدملا ىلا نيميلا در ناف نيملا هيلعو . هيلع ىعدملا وه قحلا

 . يعدملا انهاه هنال قحلاب ذخا نيملا نع لكن ناو . ربو فلح ءاش ناف
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 . هيلع نادهاشلا هب دهش امب رقا اذا نيميلا ىلع ربجي امنا حبسملا نب دمحم لاق

 ناذه يادهاش ىل دهش دقل نيدهاشلا بحاص ىلع نيحلاف دعب اركنم ناك ناف

 نم سبحيو باوجلا نمو . قحلاب ذخؤي مث تقولا اذه يلا هنع لاز امو قحب
 هنم هفصني نا احلا ىلا بلط اذا هيارب هبحاص هلجؤي نا الا نيد هيلع حص

 نيدلا باحصأ ريخ هلام ضرع ناف . هيلع حص ام همصخ يلا عفدي نا هرمأ

 اوهرك ناف هلام نم عيبي ام ردقب هولجؤي نا نيبو هلام نم هنم اوضرتعي نا

 هيلع ذخاو نايدلا هرك ناف . هلام نم عيبي ام ردقب مكاحلا هلجأ . اوضرتعي نا

 ليفكلا ىلع قحلاف الاو لجالا رضحا ناف . لجالا ىلا موقلا قوقحب ايلم اليفك

 رضحي ملو لجألا رضحا ناف سانلا قوقح ليفكلا مزلالاو لجألا هرضحا ناف

 موقلا ىطعي ىتح سبح لجألا دعب رضحو . قحلا رضحي ملو ٦ سانلا قوقح
 ليقو . هلام ضرع اذا ليفك هيلع لمحي ال لاق نم لاقو هريغ نمو . مهقوقح
 رجحي نكلو . ليفكل ا سبحي الف الاو هيلع ردقو هب 1 ناف ليفكب بلوط اذإ

 لجالا نايدلل رضحأ ناف باتكلا نمو . هؤامرغ كلذ بلط حص اذا هلام هيلع
 رضح دقو قحلا رضحي ملو لجالا يضقنا ناف . نايدلا قوقح ليفكلا مزلالاو

 قحلا طعي ملو نجسلا يف دعق ناف . مهقوقح موقلا ىطعي ىتح سبح لجألا دعب
 مهضعب لاقو . ناثع نب ناميلس لوق . مهقوقح سانلا ىطعاو هلام مكاحلا عاب

 ماما نع بوبحم نبا دمحم ركذ . كلذ مهيطعيو هلام عيبي ىتحج سبحي لب

 . رهشا ةنالث لاق نم لاقو هريغ نمو . زيزعلا دبع نب ناميلس . تومرضح
 ةبقع نب حاضولا لاق هريغ نمو . يلا بحأ لوألا لوقلاو رهش لاق نم لاقو
 لاقو ىلع يبأ نعو . مكاحلا عابالاو عاب ناف ارهش هسبحي مكاحلا نأ ناثع يبأ نع

 ىطعيو هلام عابي نأ بلطي وهو نيدلا ىلع تومرضحب _ نجسلا ىف الجر تيأر
 انأ يأرو . هنيد ءاضقو هلام عيب ىلي يذلا وه نوكي ىتح هسبحي مامالاو هنيد
 . نيدلا ىضقو مامإلا عاب نيدلا ردقب الا لاملا نم هل قبي ل اذاف يدؤي ىتح سبحي

 ملف لام هلو نيد هيلع يذلا يف لاق نم لوقب ذخا انا هللادبع وبا هريغ نمو

 هسفن نع ىضقيو . هلام وه عيبي ىتح سبحي هنا هقح قحلا بحاص طعي ملو هعيي
 حص يذلا ىطعي ملف لام هلو رخال نيد هيلع حص نمو . هل اهيلع رجحب وأ
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 حاحلا هذخا همصخ نم مكاحلا ىلا فاصنالا مصخلا بلط اذا ديعس وبا لاقو

 هرواش ناف . كلذ مصخلا بلطي ل ناو هسبح الإو هاطعاو هفصنا ناف . كلذب

 هميرغل قح لجر ىلع لجرل حص ناو رفعج نبا عماج نمو . نسحف كلذ ىف
 هقح هيلا ملسي مل ناف هيلا كلذ ملستب هرمأي مكاحلا ناف . فاصنالا هنم بلطف

 هناف هراسي حصي ىتح سبحي ال هنا ليق دقف هقح ىلع هل هسبحي نا هيلا بلطف

 قحلا ءادا هيلع هنا حصي ىتح م احلا هيلع مكحي الف ارسعم نوكي نا نكمي ناك

 بجو اذا لاق نم لاقو . همزلي ام ءادا نع هعانتم ال . ةبوقع سبح عنتماف

 هنع لأسي لاق نم لاقو . هسالفا حصي ىتح سبح عنتما ناف هئاداب ذخا هيلع

 رظني ىتح هريغ لاق . هترضحب ًاليفك هيلع ذخؤي نكلو سبحي الو هب ةربخلا لهأ
 لاقو . هراسي ىلع ةنيبلاب همصخ ىعدي لاق نم لاقو . هرمأ لمهم الو هرما ف

 راسي هدنع ام نا نيمي هيلع لاق نم لاقو . هراسعإ ىلع ةنيبلاب وه اعدي لاق نم

 الو لام هل نكي مل ناو . هنم ائيش الو اذه هيلع يذلا قحلا اذه هنم يدؤي

 ام امهنا ةفرعملاو هب ةربخلا لهأ عم نيل دعب مكاحلا عم حصي ىتح سبح راسي

 . هنايدل هيلع ضرفيو . اراسي الو الام هل ناملعي

 يعدا نمو . هللا هيضر ةكرب نب دمح نب هللادبع دمحم يلا نعو :: ةلأسم

 ةنيبلا هيلعو مكاحلا هلوق هنم لبقي مل مكاحلا دنع هيلع قح توب دعب ًاراسعإ
 مادعإلا ىلع ةنيبلا عاتسال سيلو . انباحصا رثكا لوق يف هاعدا يذلا راسعإلاب
 دجي هنا ىعدا اذا قحلا بحاص ىلع ةنيبلا نا انباحصأ ضعب لاقو . رظتني تقو
 مادعألا يعدملا لوق لوقلا ناو . مكاحلا هب مكح يذلا قحلا عفد ىلا _ ليبسلا

 امدعم نوكي نا لمتحا اذاف . لاومألل نيكلام ريغ لصألا ىف مهدنع سانلا نال

 بجوي رظنلاو . دحأل كلم ال نا وهو لصألا ىلا عوجرملاف . ىعدا ام ىلع
 هيلا راص يذلا قحلا عفد نع مادعإلا نم هيعدي اميف هلوق لبقي ال نا يدنع
 تبني ام مدع ىف هقدص لمتحا نا هنال سانلا نيب ىرجت ىتلا تالماعملا قحب لدي

 قحلا اذه يف . هيلع قحتسا ىذلا لدبلا لاوزل يعدم هناو قحلا نم هيلع
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 هنأل هلوق لوقل ا ناك هتمذ ف بجو وأ قادص نم هيلع قلعت قحل ا ناك ناف

 . ملع ١ هلل او ل ام هل كلمتي ل

 بلطو . قحلا نم هيلع ال سبح نيع نم لام هل حص اذاو : ةلأسم

 نأ ىبأ نأ كلذكو . هيلعام يدؤيو هلام عيبي ىتح سبح هل سبحي نا همصخ

 ام ملسيف هعانتمال ةبوقع سبح قوقحلا نم هيلع ام سنج نم هدي يف ام ملسي

 هيلع ام سنج ريغ نم هدي ىف امث ضرعي نا بلط ناف . هميلست هيلع بجو دق
 لذب اذاف ةبوقع سبحلا نال . هيلع سبح الف اوضرتعي نأ هؤامرغ ىلاف قحلا نم

 ضرتعي مل ناف . اهعسو الا اسفن هللا فلكي الو . هيلع ةبوقع الف هدي ىف ام
 قحلل ملستلاب ندي ملو اطعلاب ناد ناف تلق . ضورعلا هنم مهيلع اميف ءامرغلا
 كلذ يف نا يعم لاق . ليفكلا رضحأ اذا هيلع سبح الو ليفكلاب ذخؤي له
 الاو همصخ رضحي نا ىلا لاق نم لاقو ليفكلاب ذخوي لاق نم لاق . ًافالتخا

 هلام ضرعو ءاطعلاب ناد اذا ليفك الو هيلع سبح ال لاق نم لاقو . سبح
 . هريغ وأ ناك لصا نم

 دربلاو رحلا ىف هنكسل هيفكي ام ردقب هلزنم نم هل كرتي سلفملاو : ةلأسم
 . كلذ ىف عايب الو

 هئامرغل ةضيرف هيلع تضرف سلفأو همادعا حص اذا نوي دملاو : ةلأسم
 جتحاو هدؤي ملف هيلع كلذ عمتجاف ةضيرفلا لها رضح ناو هيلع سبح الف

 لمعي نا هركف ةعانص هل نوكي نأ الا اضيا سبحي ال هنا ليق دقو . رذعي م

 . ليفك هيلع سيل سلفملاو . هرذع فرعي وا لمعي ىتح سبحي ناف

 هنايدل هل امب مكح نم لك كلذكو لاق هللادبع يبا نع : ةلأسم

 عقي ام رظني هناف هريغو قادصلا نم لجأ قوقحلل ناكو مهقوقحب هنوصصاحتي

 ر كلذ لجأ لحم ىلا افوقوم نوكيف لاملا كلذ نم هتصحب لجألا قحلا كلذل
 نايدلا نيب نوكيو قحلا لحي ىتح لاملا بحاصلاف وقوم لاملا كلذ ةلغ نوكتو

 نوكت رثؤملا وبا لاق . مهيلا راص اميف ءافو مهل نكي مل نا لجاع مهقح نيذلا
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 لجالا باحصال سبحيو . صصحلاب لجآلاو لجاعلا باحصا نيب ةلغلا
 نيدلا باحصأل خضريو يراوحلا وبا لاق . ءافو لاملا ىف نكي مل اذا مهصصح
 . لاملا نم مهتصح ردقب ةرمثلا هذه نم لجالا

 يضر ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمح 1 نع هنا دجوي امثو :: ةلأسم

 فيكو هلام ناسنإلا ىلع رجحي فيك يضاقلاو مامالا نع هتلأسو . هنع هللا

 . نالف نب نالفل نالف نب نالف ىلع يدنع تبث دق هنا بتكي لاق . بتكي
 دقو . هيلع هلام رجح ءامرغلا ينلأسو . نيدلا نم اذكو اذك نالف نبا نالفلو
 كلذ دعب هيلع حص ناف لاق . هتنؤمو هتقفنل هنم هل دب ال امل الا هيلع هترجح
. مكاحلاو هسفن يف كلذ ناكو . ءامرغلا ىلع لخدي مل نيدت وأ نيدلا نم



 ميرغلا عم لكألا ىف يناثلا بابل
 هب وأ هل امب عافتنالاو

 بسحيلف لكا ناف . هميرغ عم ميرغلا لكأي نأ ابرلا نمو لاق رثؤملا وبأ لاق

 . نيدلا لبق ةطلاخم امهنيب ناك نوكي نا الا هقح نم هحرطيلو لكا ام

 يف وهو هيف هلطميف لجر ىلع نيد هل نوكي لجرلا كلذكو : ةلأسم
 ءاش ام هعم ثبليف هب رقيف هميرغ هفيضيف هيلع لزني نا هيلع لاتحاو هدلب ريغ
 . هقح هافوا ىتح ةرم دعب ةرم لعفي كلذك لزي ملف هدنع نم جرخي ت . هللا

 . هميرغ ذئموي وهو هدنع لكا ام ردق هقح نم هل عفري هنا ءاهقفلا نع رثالا ءاجف

 سابع نبا نع ةمركع نع بويا نع . ةرفص يبا عماج نمو : ةلأسم
 نع . ةباد ركذ الو ةمارك هبحاص نم لبقي الف افلس لجرلا فلسا اذا لاق

 هنا يعم ديعس وبا لاق . ةعفنم رحي فلس لك هركي ناك نيريس نبا نع بويا
 امناو . هب سأب الف ءاضقلا دنع ةعفنملا رجام هنا ليق دق هنا وجراو اذه ليق دق
 هل يذلا هميرغ يلا هنم ناسحالاو ميرغلا نم عافتنألا اماو ضرقلا دنع كلذ
 هنا يعمو . قحلا ةيقت عضومل زوبي ال كلذ نا ليق دق هنا ىعمف . قحلا هيلع

 ضعب يف عيمجلا يف اقلطم كلذ ءاجو . ابرلا نم هميرغ عم ميرغلا لكا نا ليق دق

 فراعتيو . كلذ لنم هنم ىرجي ناك نمم زئاج كلذ نا ليق دق هنا يعمو . لوقلا

 ةهج نم هببسب ثدح امنا نكي مل ام لكو هل اميرغ نوكي نا لبق . مهنيب كلذ
 باتكلا نمو . كلذ لثم هنم ربجي ال هنا يعمف . هتيقت عضومو ثداحلا نيدلا

 اهبسحاف ةيده كميرغ كيلا ىدها اذا يعخنلا لاق يدع نب سنا نع جاجح نع

 لوألا لنم يعم اذه ديعس وبا لاق . كلذ لثم رمع نبا نعو . هيلع كلام نم

 . هيف لوقلا ىضم دقف امهنيب نيدلا لبق زوجي ناك اذا

 لزني ال قحلا بلاط نا لاق نم لاقو . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 هني ده لبقي الو ةخسن يفو ةيده هنم لبقي الو هماعط لكأي الو . هميرغ ىلع
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 نا بولطملا سفن ةبيطب كلذ ناك اذا وجراو . هقح نم كلذ بسحي نا الا

 . ساب هب نوكي }_١ل

 لاقو . هميرغ عم ميرغلا لكأي نا ابرلا نم كلذ نا ليق دقو لاق : ةلأسم
 . سأب الف تقولا كلذ ريغ يف اماو . هقحب هبلاطي ءاج اذا كلذ امنا لاق نم

 لاق نم لاقف . هدلو رغ عم لكأي نا هل له لجرلا نعو : ةلأسم

 اغلاب هدلو ناك ناو . هدلو ميرغ عم لكأي نا هل نكي مل ايبص هدلو ناك نا
 . كلذ هل ناك

 نا ميرغلل اوهرك دق مهنا ملعاو . ىراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 هلام نم ءىشب عفنتسي الو رثك وأ كلذ لق ةعانص نم ءىش ىلع هميرغب نيعتسي
 وا هيداتسي هاتا اذا انعم اذه امناو كلذ نم لعف ام لنمب هافاك كلذ لعف ناف

 عم هاضاقتي نا ديري هئامرغ نم اذهو هءامرغ ىداتسيل دلبلا كلذ يلا جرخ

 ءىشب عفنتساو ءىش ىف هناعا وأ هميرغ لام نم ءىشب عفنتسا اذاف . ءامرغلا
 . كلذ لنمب هافاك هعاتم نم

 قح لجر ىلع هل لجر نع هتلأسو . يراوحلا يبا نع بسحا : ةلأسم
 هيلا راص املف . قحلا هل هيلع يذلا يلا قحلا بحاص جرخف . رخآ دلب يف وهو

 ينلعجا لاق . هقح هاضق املف هنيد ماعط نم قحلا بحاص لكاف هارقاو همركا

 هلحا اذا لاق . لحلا كلذ هعفني له لحلا يف تنا هل لاق كماعط نم لحلا ىف

 عفتني ل هقح هيضقي نا لبق نم هلحأ ناف هل عس او وهف هقح هاصق ام دعب نم

 . هلكا يذلا ماعطلا كلذ نمت هيلعو . لحلا كلذب

 هيضتقي الوأ هب هيضتقيو نيدب هبلطي لجر ىلع لزني لجر يفو : ةلأسم
 ةميق هيلا عفدي نا هيلعا هدنع نم لكأ اميف همزلي ام تلق . هدنع نم لكاف هب

 ليقو . هميرغ عم ميرغلا لكأي نا ابرلا نم نا ليق دقف . ال ما هدنع نم لكا ام
 يفوتسي نا لبق . هل هلح زوجي الو هدنع نم لكا ام ردقب هصصاقي نا هيلع نا
 . تلاز دق ةيقتلا ةلاح نال زاج كلذ دعب هلحا م هنم هقح يفوتسا ناف . هنم
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 اذا اماو . هبيطتو لكألا كلذ بجوت ةلصاوم كلذ لبق امهنيب نكي مل اذا اذهو
 قوف هنم ددزي ملو . نيدلا امهنيب ثدح ش اهب كلذ بيطت ةلص امهنيب تناك

 . كلذب سأب الف نيدلا ثودح لبق ةلصاوملاب امهنيب زوبي ناك ام

 اهلمع ةوعد يف هاعدف نيد لجر ىلع هل لجر نئاهرلا باتك نم : ةلأسم
 لكأي ال نيدلا اذ نا ليق دق لاق . ال مأ كلذ هعسب اعد نم ةلمج يف هعم لكاف
 لبق امهنيب ىرجي ناك وأ . ةداعلا فراعت يف كلذ ناك اذا هنا يدنعو هنيد عم
 هعسي هيلع قفني وهو امايا هفاضتسا ناف تلق . هيلع ءىش الو هل زياجف نيدلا

 لك اي الو . هميرغ ىلع لزني نا هل زوجي ال نيدلا اذه لاق . هل مزلي امو كلذ
 تلق . امهنيب كلذ دوع دق يذلا الا هقح نم كلذ بسح هعم لكا ناو هماعط

 . ال مأ هنم أربي هيلع يذلا نيدلا هل بهو وأ هتخا وأ هتنبا هجوز نا تيارا

 هل زياجف هجوز اذا هل بهي نا ىلع طرش كلذ يف امهنيب نكي مل نا ىعم لاق

 ةدايزو ةأرملل زوجي كلذ نا ليق دقف كلذ يف طرش امهنيب ناك ناو . كلذ
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . ةوشرلا ذخا زوجي الو . ملعا هللاو اهقح يف
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 لجالا قحلا ضبق يف ثلاثلا بابلا

 ميلست قحلا هيلع يذلل له . لجأ يلا لجرل قح هيلع لجر نع هتلأسو
 هلجأ ىلإ قحلا ريخات سيلا زوجي ال مل تلق . ال لاق . هبحاص ىلإ هلحم لبق قحلا

 . هيلع سيل امب عوطتملا هلزنمب وه هل هليجعتو هايا هميدقتف قحلا هيلع يذلل قح وه
 ةدايزو هقح هيلإ راص دقف هلحم لبق هلجعت مث لجأ ىلإ ناك اذإ قحلا نأل . ال لاق
 . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي كل ذكو لاق . ليجعتلا ىه ةدايزلاو

 لاق كلذب عربتملا وه ميرغلا ناك اذإ كلذ زاوج رنألا يف تدجو يناف تلق
 . ىلإ بحا لوألاو . ءاهقفلا ضعب لوق اذه . معن

 لجر ىلع هل ناك لجر نعو . رثؤملا يبأ باوج هنا بسحا امم : ةلأسم
 دقو كلذ هركف هتيقب مدهو ائيش هقح نم لجعي نأ بحاف ديعب لجأ ىلإ قح

 اذكو اذكب يلام نم ائيش كعيبا بلاطلل بولطملا لاقف . بولطملا كلذ بحا
 يذلا لجألا ىلإ اذكو اذك لجأ ىلإ هيلع يذلا قحلا كلذ رادقم نمنلا نم
 ناكو . اهعيب ديري يذلا ةعلسلا نمت ىلع ديزي ارينك نمنلا ناكو . هقح هيف لحي

 كلذ طرتشي ملو ةيقبلا هطحو ءىشلا اذه ليحعت ةبحم امهنم دحاو لك ريمض يف
 ًاساب ةعيابملا هذه يف نوكي له . ةعيابملا هذه اعيابت امهنا الا ضعب ىلع امهضعب

 طرش امهنيب نكي مل هنأل . ملعا هللاو ابرلا هيف لخدي اعضوم انهاه ىرن امو
 . هنع يبنم اعيب اعيابت الو ةعيابملا دسفي

 لجأ ىلإ هيلع هل اقح الجر يضق لجر يف هللادبع يبأ نع ليقو : ةلأسم
 يذلا كلذ هنم ذخأي عجريو هل كلذ نا اولاق لاقف هيف عجري نأ هل ادب مث

 . هلحم لبق قحلا بحاص هب عفتنا ام ردقب هب عفتنيف كلذ هقح نم هايا هاضق ناك

 سيل هناف هقح نم ائيش بولطملل كرت بلاطلا نوكي نأ الا يراوحلا وبأ لاق
 . انظفح اذكه لاقو . هاضق امب بلاطلل عجري نأ بولطملل
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 اهقادص لجآ اهجوز اهيلع ضرع اذا ةأرملا نعو : ةلأسم ىوري لاق . اهقا آ
 . لع صرع اذإ كلذ ىلع ث لاق هن بجعتم اناو . اهقح اهيلع ش : : وبحم نع

 كلذ لبق تظفح تنكو . هذخات نا لجالا اهقادص ىلع ربجت ف كلذ نم هللذ اق تظفح تد . 9 . ربجت لاق هنا ب .حم نرب دمح .
 , َ ُ ١

 ع :
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 اهيلع ضرع اذإ هذخات نا ىه ربجم الو اهيلإ عفري نأ وه ربجي ال هنا . -
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 هلجأ لبق ضبق اذإ قحلا لحم ىف عبارلا بابلا

 بلاطلا ذخأي لاقف لجأ ىلإ قح هيلعو تام نمو . رفعج نبإ عماج نمو
 ناك . اليفك هل اومدق ناو هلجأ ىلإ هناف فلسلا الإ لجآلا لحي مل ولو هقح

 نمو . بلاطلا يضقيو لجألا غلبي ىتح لاملا نومسقي الفالاو هلجأ ىلإ كلذك
 هقح ردقب افوقوم لاملا نم هل اوكرتيو لاملا اومسقي نا مش لاق نم لاقو هريغ

 هبجوي ام ىلع ميرغلا لام يف وهو . ميرغلا تومب لحي ال هلجال قحلا لاق نم لاقو
 . قحل

 هيلعو تام لجر ىف ىلع نب يسوم لاقو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 لاق يراوحلا وبأ لاق . هيلع يذلا قحلا لح دقف تام اذاف لجأ ىلإ قح لجرل

 . كلذ هبجعي هتيأر لاقو . لجألا كلذ ىلإ هنا راثآلا يف اندجو ناثع نب ناهبن
 هيلعو تام اذإ لجرلا نأ هللادبع وبأ لاق . ممت نب نازع باتك نم هريغ نمو
 هورخأ اؤاش ناو . هقح لجرلا اوطعا اوءاش نا رايخلا هتنرول نأ لجرل قح
 ىسوم ناك كلذكو لاق . كلاهلا لام نم هل اوفقواو هلجأ ىف اوفقو اذإ هلجأ ىلإ
 وبأ لاق . رشبملا نب ديعس يأر ناك اذه نا ىسوم لاقو . لاق دق يلع نب

 نأ لوقلا اذه ىلعف . هقح كلاهلا تومب لحي ليقو هلجأ ىلإ وه ليق دق ديعس
 اونمضتو ةقت يدي ىلع هولعجو قحلا رادقمب هنم اولزع لاملا مسق ةثرولا دارأ

 . هقح ىلإ راص دقف هقح لجرلا ضبقو لجألا ءاج ناف . لاملا ةلمح يف كلذ

 ًافلس ناك اذاو . كلاهلا لام ةلمج يف هقح ناك نيمألا دي نم كلذ فلت ناو
 نومسقي ةثرولا ناف تلق . هتقو ىف الا هذخأي الف لحي مل رمت وأ رب نم لجأ ىلإ
 بحاصل اومدق اذا لاقو . هقح لجرلا ذخأي ىتح هومسقي ال لاق . لاملا

 نازع باتك نمو . اضيأ لحي ىتح اهذخأي الف مهاردلا يف ةقث ًاليفك مهاردلا
 لجرلا نا . هللادبع وبا لاق . يضاقلا هفلا يذلا باتكلا ىف بوتكم ممت نب

 ناو هقح لجرلا اوطعا اوءاش نا رايخلا هتنرول نا لجرل قح هيلعو تام اذا
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 قحلا رادقمب هنم اولزع لاملا مسق ةثرولا دارأ اذاف .هلجا ىلأ هورخا اوءاش

 لعفي كل ذكو . لاملا ةلمج يف هقح ناك فلت ناف هلجأ ىلإ هقث دي ىلع هولعجو
 . كلاهلا ىلع ناك اذإ فلسلا ي

 لحي ىتح هذخأ هتنرول نكي مل لجأ ىلإ نيد هلو تام نمو : ةلأسم
 . ةدملا ىلإ مهل قحلاف مهيلإ لوحت كلذ نأل . هلجأ

 بجي لاح وهف لجأ ريغ ىلإ بجو اذإ عيبلا نأ ىلع سانلا قفتا : ةلأسم
 نوكي ال لجألا ناو هلجأ ىلإ وهف ىمسم لجأ ىلإ ناك ناف هدقع مامت دعب هذخا
 . دساف عيبلاف . لوهجم لجأ ىلإ نيعيابتملا دقع دهع ناك ناو ادودحم امولعم الا
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 لجا ىلإ ناك نا عيبلا نمث ىف سماخلا بابلا

 ىف بتك هنا زيزعلا دبع نب رمع نع ديمح نع . هرفص يبأ عماج نمو
 نكلو . هيلع ىقب ام هل لعجي نأ ىلع ءىش هتبتاكم نم هنع طحت ال هنا بتاكملا

 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هنع ىهن دقو ءاش مكبو ءاش امب اضورع هعيبي

 اقفتا اذإ يفوتسيو طحي نأ زئاج هنا ليقو اذه ليق دق هنا يعم ديعس وبأ لاق
 يعمو . ائيش هلام نم كرت اذإ هلجأ لبق هذخأي نأ لجأ ىلإ ناك اذإ كلذ ىلع
 ناك امم هلجعي نأ لاملا يف قحلا هيلع يذلا سفن تباط نا كلذ زاجا اضعب نا
 ريناندلاب لجأ ىلإ عويبلا نم ناك ام اماو ههابشاو فلسلا الا عويبلا نم

 هنا ءاطع نع عيبرلا نع باتكلا نمو . ليق دق ام ىلع اذه هيف زاج مهاردلاو

 كلذ رمع نبا تلأسف . كنع طحأو يل لجع لاقف نيد لجر ىلع يل ناك لاق
 ل نيبي ال ديعس وأ لاق . تارم ثالث اهلوقي ابرلا همعطي نا ديري اذه لاق.

 اذه لثم يف لوقلا ىضم دقو عيبلا تاقفصو ع ويبلا دنع ابرلا امناو ابر اذه يف

 وه امب عستا نمو . نسحا وهف طوحالاب ذخأو هرومأ عيمج ىف دعبتو هزنت نمو
 . يراوحلا وبأ لاقو . هللا ءاش نإ اندنع كلذ هعسو نيملسملا لوق نم جراخب سيل

 هلزأج ائيش هقح نم طح اذإ ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقو . ةلأسملا هذه يف
 . فلسلا الا ليجعتلا

 لجأ ىلإ نيد هل يذلا يف رمع نبإ لاقو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 نم لاقو هريغ نمو . ابرلا همعطي نا ديري لاق . كنع طحاو يل لجع لاقف
 لبق هقح ذخأي نأ نمثلا نم هنع طح اذإ زئاج كلذ نا ملعلا لهأ نم لاق
 نا لاق نم لاقو . لجألا لبق زوجي ال هناف فلسلا الا كلذ عيمج يف . لجالا
 . هنع طحي مل ولو لجألا لبق هيضقي نا نيدلا هيلع ىذلا يضر اذا زئاج كلذ

 يف . (ةمر يبنلا نع قوقحلا يف . لجألا لبق ذخألاو طحلا ىف كلذ ىوريو
 لاقف لجا ىلا اقوقح سانلا ىلع انل نأ اولاق مهجارخا دارا امل هنا ريظنلا ىنب
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 هذخأت نأ اهلف قادصلا نم اهجوز ىلع ةأرملا لجأ امأو . اولجعتو اهنم اوعض
 . باوصلاب ملعا هللاو ائيش طحت نا الب كلذ ىلع اقفتا نا

 هعيب زبي مل ناويح وأ رمت وأ بح نم لجا نيد هل ناك نمو : ةلأسم

 . ملعا هللاو ناعاصلا هيف ىربي ىتح وأ ءاش نمل عيبي مث هيلع نمم هضبقي ىتح

 عاب لجر نعو هللادبع يأ نع ذَجؤيو . هللا همحر ىلع يأ نعو :ةلأسم

 لبق نم لجرلا ىلع يلاولا ىلإ عفر قحلا بحاص نا مث . لجأ ىلإ اعيب لجرل
 ىلاولا ىلإ بلطف . كلذ ىلإ ىلاولا هب رقي ملف رثكأ وأ لقا وأ رهشب هقح لحم
 هنا حص ناف جرخي نأ فاخأ يلا لاقو هقح لحم ىلإ اليفك هيلع هل ذخأي نأ

 نا هيلعف . قحلا بحاص لحم ىلإ هنم { هعم هعجرلا نكمت ال عضوم ىلإ جرفي
 يلا ةعجرلا هل نكمي عضوم ىلإ اجورخ ديري ناك ناو . هسفنب اليفك هل مدقي

 حصي مل ناو . اليفك هيلع ىرأ الف جرخي هنا حصي مل وأ قحلا بحاص قح لحم
 ديري ام هنا هللاب نيمي هيلعف ليفكلا هيلع هل همزلي عضوم ىلا جورخلا ديري هنا
 ليفكلا هيلع بجو 7 هيلع هل ناك نا تيارأ تلقو . عضوملا كلذ ىلا جورخلا

 ىلاولا هيلع مدقيلف لاق . ال ما اليفك مدقي ىتح سبحلا ىف سبحا اليفك مدقي ملف
 هجورخ نوكيو قحلا بحاصل اليفك مدقي ىتح كلذ هدلب نم جرخي ال نا

 ناك جرخي ال نا يلاولا هيلع مدقت نا دعب جرخ ناف هللادبع وبأ لاقو . هيأرب |

 همزلي الف هيلع هل مدقتي مل نم اماو . هيلع هل مدق نمل هلام نم عيبي نا يلاولل

 . هجورخ دعب هقح حص ولو

 مهارد يف تركذو . دمحم نب رمع ىلإ بوبحم نب دمحم باوج : :ةلأسم

 مكنا تلقو . هنايد ىلع اهتمسق ىرا . هندعم نم ىتلا ىسوجلا ىناث نيد نم ارج

 تناك دقو . مهنم يقب نم نوفرعت الو يكزاب ناك نم الا هنايد نوفرعت ال

 لهف مهنوفرعت ال مكناو اهريغو راحصب ريثك نايد ىلع تمسق ىلوألا مهاردلا
 . كلذ ايف هجولا فيك ما هئامرغ نم متفرع نم ىلع مهاردلا هذه مسق مكل زوبي

 يلاو ىلإ اباتك بتكيو هئامرغ ةفرعم ىصقتست ىتح اهمسق ىف اولجعت ال لوقاف

 ىلع قح هل ناك نم ةعمجلا موي يفو . قاوسألا لهأ يف ءادنلاب رمأب راحص
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 اندنع هقح حيحصت ف لكوي وأ كيلإ ج رخيلف كلاهلا ىسوجلا ىلاث نيد ارج

 نم لكوي وأ جرخيف كلبق ةنيب هل تناك وأ كدنع وأ انلبق ةنيب هل تناك نا

 . مهقوقح حيحصت نكمي نوكي ام ردقب الجا مهل لعجاو هتصح هل ضبقي

 هقحب عرش هيلع قح هل حص نمف هللا ءاش نإ كلبق نميف ءادنلاب رمأت كلذكو
 نم ىلع مهاردلا هذه مسق ناك هقح حصي ل نمو مهومتفرع نيذلا هئامرغ عم

 . هللا ءاش نا متدهتجاو مترذنا نا دعب نم هقح حص

 لبق ترسيا نا طرتشاو مولعم لجأ ىلإ ريخاتب عاب لجر نعو : ةلأسم
 س اب الف هيلإ ىهتني رهش امهنيب ناك اذإ لاق . ىنيطعت نا كاطع جرخ وأ كلذ

 . كلذب

 ائيش ينتيطعا نا لاقو لجا يلا اعيب لجر نم عاب لجر نعو : ةلأسم
 هريغ نمو . هلجا ىلإ الا ائيش هنم ضبقي نا هل لحي ال لاق . تلبق لجالا لبق

 اذإ كلذ امهلف ائيش هلجعي نا كلذ دارأ نا كلذ طرش اذإ هنا ليق دقو لاق

 مهاردب هل عاب ناك نا حبسملا نب دمحم لاق هريغ نمو . هاطرش دق كلذ ناك

 وهف لالح يل وهف لجالا لبق ائيش ىنتيطعا نا هيلع طرشو لجا ىلإ ريناندب وأ
 . الف ريناندلاو مهاردلا ريغ ناك ناو . زئاج

 نع هتلاسو ناليغ نب مشاه نع دمحم نب يراوحلا بتك نمو : ةلأسم

 هل له اذكو اذك رهش يلا ىمارد تقو رخآ لوقيو مهاردب أرب عبيي لجر
 مويل ا اذه نم ىقح لاق ناو تلق . ال لاق تقولا كلذ لبق ائيش هنم ذخاي نا

 لعج دقو افلتخا نا لاق . ائيش هيطعي نا هيلا بلط مث اذكو اذك تقو يلا

 . ملعا هللاو روهشلا ددع ىلع مسق اذكو اذك ىلا مويلا اذه نم هتقو لوا

 هلجا ,لجاع نيد لكو ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبا نع : ةلأسم
 ىرقلا يراوحلا وباو رثوملا وبا لاقو . هليجات مكحلا ىف لطبيو لجاع وهف هبحاص
 ناكف مكحلا ىف تبث مولعم لجأ ىلإ ناك اذإ ضرقلا نا انباحصا نم امهريغو

 كرت بجوي اضيأ ءالؤه نم لوقلا اذهو . لاجالاب دقعنت ىتلا ليبس هليبس
_ ٢.٠



 انباحصا ضعب لاق دقو . هبحاص هلجأ ناو لجاع لجاعلا نا مهلوق نم هولصا ام
 هريخات نا الجاع راص مث الجآ ناك وأ لصألا يف لجاع وه امم هريغو ضرقلا نا
 ةفئاطلا هذه تلاق ام بجوي رظنلاو بجاو مكحلا ىف هليجعتو دعو هبحاص نم

 . ملعا هللاو

 كرتو كله لجر نعو . رفعج نب دمحم رباج ىبأ باوج نمو : ةلأسم
 الاح نوكي هنا ليق دقف الاح نوكي له هريغو فلس نم الجا انيد هسفن ىلع

 مسقي الو هتقو ىلإ فلسلاو هلجا ىلإ وهف هقحب ةقث ليفك بلاطلل مدقتي نا الا
 . باوصلاب ملعا هللاو هقح قحلا بحاص ىطعي ىتح لاملا

 ىمهارد تقو رخا لوقيو لجا ىلإ ارب عيبي لجر نع هلأسو : ةلأسم
 تلق . ال لاق تقولا كلذ لبق ائيش هنم ذخأي نا هل له اذكو اذك تقو ىلا

 . ائيش هيطعي نا هيلإ بلط مث اذكو اذك تقو ىلإ مويلا اذه نم ىقحو لاق ناف
 ددع ىلع مسقا اذكو اذك ىلإ مويلا اذه نم هتقو لوأ لعج دقو افلتخا نا لاق
 . ملعا هللاو روهشلا

 هذخأي الف لجا ىلإ نيد لجر ىلع هل ناك نم دمحم وبأ لاق : ةلأسم
 . قحلا ىلع ةدايز كلذ نال لجالا لبق

 ىلإ نيدلا لقتنا ال ام فلخو لجآ نيد هيلعو تيملا تام اذإو : ةلأسم
 فلسلا الا انباحصأ لاق . الجآ ناك نا دعب الجاع نيدلا راصو هب قلعتو لاملا

 نوكي ام ردقب تيملا ةكرت نم هبحاصل فقويو هلجأ ىلإ نيدلا رئاس نم هناف
 تقو ىلإ فلسلا ريخأت ىف مهلوق هجو ملعا ملو . هلحم تقو ىلإ هقح نم ءافو هل
 ةجحلا مهل بلطن نحنو ةلجؤملا نويدلا نم هريغ نيبو هنيب اوقرف نيأ نمو . هلحم
 نع لقتني الجؤم ناك ام متلق مل لئاق لاق ناف . ةمالسلا هللا ردق نا كلذ ىف
 تيملا لام نال هل ليق . كلذ بجوا ىذلا امو هتقو لبق الاح ريصيو هلجأ
 كلذ ىف نال هيف فرصتلا نم عونمم ثراولا نال هل قحتسم ال افوقوم كرتي ال
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 الا تيملا ةكرت نوقحتسي ال ةثرولاو هنع هكلم لاز دق تيملاو . نويدلل ةعاضا
 . نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم هباتك ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا طرشلا ىلع

 ءامسلا نيب ةقلعم نمؤملا حور لاق هنا (ةلتر ىنبلا نع ىور املف اضيأو
 هلأسن هللاو ةميظع نيلاب ةتحملاف احيحص ربخلا ناك ناف هنيد ىضقي ىتح ضرألاو
 . ءالبلا ةيافك
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 كرشم ىلع ناك اذإ نيدلا ىف سداسلا بابلا

 ضعب ىلع مهضعبل وأ ملسا مث هل وأ

 رمخ فلخو . ىدوهيلا تامف ىدوهي ىلع قح هل ناك لجر نع لئسو
 اريزنخ هقحب ذخأي نا قحلا بحاصل له . ريزنخ نم وأ رمخ نمت وأ ريزانخو
 زوجي الف قالطالا ىنعم ىلع رمحلاو ريزانخلا اما لاق . كلذ نمث وأ ارمخ وأ
 حصي مل هب عافتنالا زجي مل امو . نيملسملا نم اهب عافتنالا زوجي الو . نيملسملل
 زوجي اعافتنا ريزنخلا ىف ملعا الو . عافتنالا ىنعملالا ىدنع هذخأ الو . هكلم
 لوزن ىنعمل هل عقي كلم توبث ىل نيبي الو هنم رارطضالا لاح ىف الا هجوب

 رعشب عفتني ليق دقو . هلاح ىفو كلذ هلاحب هيلع مكحلاو لاحل هنم رارطضا

 ىدوهيلا كلم ىف هتميقب ريزنخلا ىلإ ذخألا ىلإ دصق نا كلذ ىف رظنيف ريزنخلا
 لاقي ام ضعب ىف هل قلطملا هرعشب عافتنالا ىنعمل ىدوهيلا كلم ةميق ىف زوجي امك
 تقولا ىف زوجي ءىشب هنم عافتنالا يأ دصقلا ىلع امارح جرخي ال هنا وجرا ىناف
 اذإ لاق نم لاقف . اهيف فلتخي دقف رمخلا امأو قحلاب هيف هذخأ هل زوجي ىذلا

 الو . كلذ زوجي ال لاق نم ل اقو . اهب ع افتنال ا زاج لحلا ىنعم ىلإ تلاحتسا

 ناف فالتخالا ىنعم تبث اذاف الالح مارحلا دعب الو ارهط سجرلا دعب لوحتي

 نم هعسي امب اهنم عفتني هنا داقتعا ىلع ىدوهيلا كلم ىف ىوست ام ةميقب اهذخأ

 تناك ول اهنأل عافتنالا ىلإ دصقا ذإ نوكي نا . ىدنع كلذ دعيي مل الخ اهليوحت
 . اتآ ىدنع كلذب نكي ىل زئاج وه ىذلا ىنعملا اذهف اهقري ملو اهكسماف هدي ىف

 عم كلذ ةميقب اهذخا الخ تراص اذإف اهجلاعي نا ىلع ةميق ريغب اهذخا ناو

 لطبي نا هيلع سيلو هقح ذخأي نا هل زئاج هنال . كلذ ىدنع دعي مل نيملسملا
 ىنبجعا نيملسملا عم ًالخ اهتميق نم رفوأ ىدوهيلا عم ارمخ اهتميق ناك ناو . هقح
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 اكاح ناك اذإ نيتميقلا لضفا ةنرولل بستحت نا مكاح هلوأ مكاح هيلع مكحي ملام

 زوجي نم ىلع كلذ عاب دق ىدوهيلا ناك اذإ ريزخلاو رمخلا نمث امأو . هسفنل

 دوهيلا نيب ةتباثلا عويبلا نم لاح هجوب نمث ىلإ لاحتساو دوهيلا نم هيلع هعيب
 كلذ هل ناك . ىدوهيلا اذه ىلع ملسا ول ليق دقف . كلذ هل دقعناو مهنيد ىف

 سيلف هضبق نكي مل ناو هضبق نا كلذ هل ليق دقو . هضبقي مل وأ هضبق نمنلا

 نكلو هنيد ىف هيلع مارح نمت نم وهو كلذ هل سيلف هضبق ولو ليقو . هذخا هل
 الف هنيعب وه ماد امو الالح هل تناك هريغ ةعلس هب ىرتشاو هريغ ىف هلوح نا

 لحي ال ىذلا مارحلا نم هلصا ناك اذإ هل هملك كلذ زوجي ال ليقو . هل لحي

 ناك اذإ اهلك هوجولا هذه ىف ىدنع ميرغلاو . نيملسملا ىف مالسالا نيد ىف هل

 ملسا اذإ لاملا لصأ هل ىذلا قحلا بحاص ىدنع هبشي هقح ذخا ىنعم ىف املسم
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةلأسملا هذه تضرع . لوقلا نم ىضم ام ىلع

 وأ ىدوهيلا ىلع هل نوكي لجرلا نا انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم
 لحي ال ملسملا نا رمخ نمث وأ ارمخ الا هل دجوي الو تومي مث نيدلا ىلا رصنلا
 . ريزنخ نمث الو اريزنخ الو رمخ نمث الو ارمخ هقحب ذخأي نا هل

 نيد ضعب ىلع مهضعبلو برحلا لهأ نم موق ملسا اذإو : ةلاسم
 هنولحتسي اوناك اميف الا ليق اميف هب نودخوي مهناف . مهكرش لاح ىف بلاطمو
 مهيديأ يف ناك ام اماو . عوضوم مهنع وهف مهنيد ىف زئاج وهو . مهنيد ىف

 . هلهأ ىلإ دري هناف نيملسملل

 ةيواعم ابأ تلأس . رثالا نم خسانلا اهداز ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مث ريزانخ وأ ارمخ اكرشم ضرقا كرشم لجر نع هللا همحر رقصلا نب نازع
 دقف ملسا اذإ . ال لاق ريزانخلاو رمخلا كرشملا نم ىضتقي نا هلا ضرقلا ملسا

 يذلا اذح كرشملا ىلع ناك نا كلذكو هل تلق . ريزانخلاو رمحلا هيلع مرح
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 رمخلا نمت هنم ذخأي ال لاق . ملسا نا دعب هذخأي نا هلا ريزانخو رمخ نمت ملسا
 نمث هدي يفو ملسا مث ناكرشم امهو هنم ذخا دق ناك ناف هل تلق . ريزانخلاو

 رمخلا هنم ذخا ناف هل تلق . دل لاق لالح هل وها هنيعب ريزانخلاو رمخلا

 لالح هل ىها اهنيعب ريزانخلاو رمخلا نمت هدي يفو ملسا مث ناكرشم امهو ريزانخلاو
 ضرتقملا ناف هل تلق . ريزانخلاو رمخلا هل لحت ال لاق . كلذ يف يأرلا فيك مأ
 ناك اذإ كرشملا اهبحاص ىلإ ريزانخلاو رمخلا يدؤي نأ هيلعا . ملسا يذلا وه

 لاقو . هيلإ كلذ ةميق ىدؤي نأ هيلع لاق نم لاق امهكرش لاح يف اهايا هضرقا
 ماكح نم مكاح هيلع مكح نا كيلإ بحا امف هل تلق . كلذ هيلع سيل لاق نم

 فيكو هل تلق . اسأب كلذب را مل ريزانخلاو رمخلا ةميق هيلا يدؤي نأ نيملسملا
 ريزانخ وأ رمح هيلعو ملسا اذإ فلتخا دقف ريزانخلاو رمخلا امأ لاق . هيلع مكحي
 لاومأ نا وه لاقو هيلع مكحي ال لاق نم لاقو . هتميقب هيلع مكحي هنا كرشم

 ايلو كل ناكو . كرشملا همكاح لو هيطعي نا وه ىبأ ناف هل ليق . مل سانلا

 . ملعا هللاو ريزانخلاو رمخلا هميق هطعي مل نا . هتيالو كرتا ال لاق هتيالو كرتتا

 كلذ يف ملعن الو . كرشملا ىلإ كلذ ىدؤي نأ هيلعف ريزانخلاو رمخلا نمت امأو
 عضوم هنا ىل نيبي ال ملعا هللا ديعس وبأ لاق . اهلنم وه نم اهاواسو . افالتخا
 اريخالا مالسالا هديزي الو هيلع ام ملسملل نوكي نا ينبجعيو هيف فلتخي ال ام

 نوكي نا ىدنع دعيي الف امهنيب مالسالا لوخدل ناك اك ذخاي نا هل سيل هنا اك

 مكحا ناو ىلاعتو كرابت هللا لوقل كلذب مه مكحي نا نيملسملا مكح ىف مهل

 اهنمث ميرحت تبن اذإو . اهنمث ميرحت ةنسلا ىف تبثو رمخلا ميرحت هللا لزنا امب مهنيب
 لهأو باتكلا لهأ مهئاوها عابتا كلذكف مهسفنا تاذ ىف مالسالا لهأ ىلع

 مهنيب مكحي نا رمأو هللا لزنا ام ريغب مهئاوهأ عابتا نع هللا ىهن تلقو . كرشلا
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هللا لزنا امب
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 نويدملا مزلي امم ءىش ىف عباسلا بابلا

 كلذ هبشا امو ةضيرف وأ ةراجا نم همزلي الوأ

 ال لاق هرجوي نأ حلصي له ءىش هل سيلو نيد لجرل هيلع لجر نعو
 . ةمولعم ةبيرض رهش لك هيلع برضي الو هرجاتسيو هيعستسي نكلو

 بوبحم نب دمحم باوج نم هلعل هساير نب دمحم ىلا هباوجو :: ةلأسم

 باحصا بلط مهيفوي الو سانلل نويد هيلع لجر نعو . هنع باوج رثا نع هنال
 لوقأف . ال ما كلذ مهلأ ةعيضب هولمعتساو هورتكي نا مهنم دحاو وأ نويدلا

 . لام هل نكي مل اذا مهيلا اهبدؤي ةضيرف هيلع مه ضرفي نكلو هيلع مه كلذ سيل
 بحاص بلطو ءىش هعم نكي ملو سلفأف نيد هيلع لجر نعو : ةلاسم
 كلذ نوكي الف هل كلذ نوكي له هيلع وه قفنيو هسبحي نا مكاحلا ىلا قحلا

 . هئامرغل ةضيرف 12 هيلع ضرفيو هل

 سبحي ليق هنأ ةعنصلا لهأ نم ناك اذإ لجرلا نأ ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 . بعلي كرتي الو فصنيو لمعي ىتح هتعنص ىلع
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 ' نويدملا ىف نمانلا بابلا

 نويدملا ىلع ليفكلا بلطو نيدلا لحم ىفو

 عوفرملا لوقيف قحب لجر ىلع عفري لجر نعو . ةللادبع ىبأ باوج نمو
 نيدملا هركف . كيطعاو ىلام نم عيبا ىتح ىلد دم وأ ىلام نم ضرتعا هيلع

 بولطملا دجي الف . اليفك هيلع ىل ذخ ىلاولل لوقيو هبحاص ددمي وأ ضرتعي نا
 اذاف . ًاليفك هيلع ذخأي ملو هعياب موي هعياب دقو الوا هل سبحي تلقو . اليفك
 هيف عيب ال نا هلام ىف هيلع مدقتاو . اليفك هيلع ذخا ملو هتلجا لام هل ناك
 هبحاصل عيبي نأ دارأ ناف . هقح هبحاص ىطعيو لجالا لحي ىتح ضايقالو هبهالو

 هيلع عفرو لام هل نكي مل ناف تلقو . هبحاص قحب هبحاصل هعيب نوكي كياربف
 هيلع ذخ بلاطلا لاقف لجألا ىلإ ىطعي وأ لمعي نا بولطملا بلطو هميرغ
 اما هريغ لاق . ليفك الو هيلع مكح الف اليفك بولطملا دجي مل ناف . اليفك

 . افالتخا كلذ ىف ملعن الو . هيلع ليفك الف لمعي ىتح لجاو هل لام ال ىذلا
 هيلع ليفك ال لاق نم لاقف . فالتخا هيفف هعيبي ىتح لجأو لاملا هل ىذلا امأو
 هبحاص ىطعيو لجألا لحي ىتح ضايقالو ةبهالو هيف عيب ال نا هلام ىف هيلع مدقتو
 . هعيب ىف ىناوتي وأ هلام فلتي نأ نكمي هنال ليفكلا هيلع لاق نم لاقو . هقح

 مث لجأ ىلإ اعيب لجرل عاب لجر نعو هللا هحر ىلع ىبأ نعو : ةلاسم
 لقا وأ رهشب هقح لحم لبق نم لجرلا ىلع ىلاولا ىلإ عفر قحلا بحاص نا
 ىلإ اليفك هيلع هل ذخأي نأ ىلاولا ىلإ بلطف . كلذ ىلإ هب رقي ملف . رثكأ وأ
 عضوم ىلإ جرخي نا ديري هنا حص ناف جرخي نا فاخا ىنا لاقو . هقح لحم
 اليفك هل مدقي نا هيلعف . قحلا بحاص قح لحم ىلإ هنم ةعجرلا هل نكمي ال
 . هبحاص قح لحم ىلإ ةعجرلا هل نكمي عضوم ىلإ اجورخ ديري ناك ناو . هسفنب
 ليفكلا هيلع ناك نا تيأرا تلقو . اليفك هيلع ىرأ الف جرخي هنا حصي ل ناو

 ال نا ىلاولا هيلع مدقيلف لاق . ال ما اليفك مدقي ىتح سبحيا اليفك مدقي مغ

 . هيارب هجورخ نوكيو قحلا بحاصل اليفك مدقي ىتح كلذ هدلب نم جرخي
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 هفقو زاج دقف هريغ وأ لام ىف قح لجر ىلع لجرل حض اذإو : ةلأسم
 ناو . لاملا ملسالاو ةجح هل تناك ناف . هيلع جتحيو . ةقث دي ىلع هدي نم

 هنا قحلا هيلع تبث ىذلا ىعدا ناف . هقح تبث لدع ىدهاشب تبنف نيد ناك

 الجأ لجأو ليفك هيلع هبحاصل ذخؤيو . ةنيبلا هيلعف هريغ وأ ءادأب هنع لاز دق

 دعب هيلع قحلا نا بلاطلا نيمي ىلإ لزن ناف اهعضوم نم هتنيبب تأي ام ردقب
 ىعدا ىذلا ىلع نيمبلاف هيلا هادا هنا ىعدا ىذلا ىلإ نيملا در ناو فلح ءاش ناف

 . ىعدملا انه اه هنال اهيلع ربجي ةءاربل ١

 بلط اذا هيأرب هبلاط هلجؤي نا الا نيد هيلع حص نم سبحيو : ةلأسم

 هيطعي ىتح . هسبح لعفي مل ناف هقح هيلا عفدي نا هرما هنم هفصني نا مكاحلا ىلا
 نم اوضرتعي نا نيب نويدلا باحصا ربج هلام ضرعو لام هل ناك ناف . هقح

 نا اوهرك ناف . هلام عيبي ام ردقب هولجؤي نا نيبو دلبلا لودع ىأرب هلام
 قوقحب ايلم اليفك ذخاو نايدلا هرك ناف هلام عيبي ام ردقب مكاحلا هلجأ اوضرتعي
 ناف نايدلا قوقح ليفكلا مزلالاو لجالا ىلإ هرضحا ناف . لجالا ىلإ موقلا

 . مهقوقح موقلا ىطعي ىتح هسبح رضحو سانلا قوقح رضحي ملو لجآلا ىضقنا
 نجسلا ىف ىدامت اذإ مهضعب لاقف . هيف ءاهقفلا فلتخا دقف نجسلا ىف دعق ناف

 مهضعب لاقو . مهقوقح سانلا ىطعاو . نجسلا ىف هلام مكاحلا عاب قحلا طعي ملو
 ماما نع هللا هحر بوبحم نب دمحم كلذ ركذ مهيطعيو هلام عيبي ىتح سبحي لب

 . زيزعلادبع نب ناميلس تومرضح

 لجأ ىلا قح لجرل هيلعو تام لجر ىف ىلع نب ىسوم لاق : ةلأسم
 الف . لحي مل ارمت واأ ارب لجا ىلإ افلس ناك اذاف هيلع قحلا لح دقف تام اذاف
 ذخأي ىتح هنومسقي الف لاق . لاملا نومسقي ةثرولا ناف تلق . هتقو ىلا هذخأي
 الف مهاردلا ىف . ةقث اليفك مهاردلا بحاصل اومدق اذإ لاقو . هقح لجرلا

 . اضيأ لحت ىتح اهذخأي

 دارأ ناف هلجأ ىلإ هلك لجآ قحلا لاق نم لاقو اذه ليق دق هريغ لاق
 . قحلا بحاصل ايفو ايلم اليفك اومدقي نا مهيلع ناك لاملا اومسقي نا ةثرولا
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 . قابلا اومسقيو هقح ءافو ردقب لاملا لصأ نم هيلع اوفقوي وأ هقح
 قادص نم هتجوزل لجر ىلع قح هعم حص اذإ مكاحلا نع لئسو : ةلأسم
 تالماعملا بابسأ نم كلذ ريغ وأ عيب وأ ءارش لبق نم لجرل قح هيلع حص وأ
 وأ ال ام هل نا حصي ىتح وأ تقولا ىف هميلستب هيلع مكحي نإ مكاحلل تلق

 نا حصي مل اذإ ليق دق هنا يعم لاق . كلذ يف هجولا فيك وأ راسي هدي ىف

 . هيلع ليبس الف هنم ائيش وأ قحلا لثم هنم يدؤي اراسي هدي يف وأ ال ام هل
 كلذ يف ةنيبلاب همصخ ىعديو . ناك هجو يأ نم قحلا نم ناك ام عيمج ىف
 . بستكم لاملا ناو . هل لام ال هنا هيلع سانلا ام لصأ نأل الام هل نا ىعدا نا
 لام هل ثدح هنا ملعي ىتح هل لام ال هنا لصألاو نكمي الو نوكي نا نكميو

 . ءىشب الا بقاعي الو هيلع سبح ال هنأل ةجح هب هيلع موقت ال ءىشب ذخؤي الف

 كلذ يدا هنم هيلع بجي ءىش هل تبث ناف هب ةربخلا لهأ هنع لأسي هنا ليقو

 ةنيبلاب همصخ :ىعدي الو هب ذخؤي ل ءىش هيلع تبني ل ناف . هنم ائيش وأ قحلا

 لاق نم لاقو . هنع لأسي ىتح سبحلاب هيلع لجعي الو . ةبلاطملا ىف كرتي الو
 ذوخام وهف لام هل ناك اذإ مالسالا يف . هيلع تبث دق يذلا قحلا هيلع تبن اذإ

 هل لام ال هلوق نالو لاحلا نم لاح يف لاملا ناكمأل هيلع بجي ام ءادآب _
 سبح الاو هادا ناف همزلام عيمجب ذخؤيو ةنيبلاب يعدي ام حصي ىتح يوعد

 تبث اذإ ليق دق هنا ىعمو . همزل دق ام ءادأ نم ةءارب هل حصي وأ هيدؤي ىتح

 هدي يف تبثو كلم ضوع هب هيلا راص دق ام ةنيب وأ رارقاب قوقحلا نم هيلع

 هوجولا نم هجو وأ هل تبني تبني مل هل تبهو ةبه وأ هارتشا ءارش وأ هبصغ لام نم

 حصي ىتح كلذ لنمب ًاذ وخام ناك كلم هل ببس هدي ىفو لام هب هل تبث دق

 هب جوزت قادص لثم هيلع ىذلا قحلا ناك ناو . ةنيبلاب هدي نم لاز دق هنا
 ىذلا اذه كلذ هابشا وأ حرج وأ ةيد لثم لام هب هل تبني ال ثيح وأ ةأرما

 هنم هيدؤي ام هل هنا ةنيبلاب همصخ ذخؤي يذلا هلثمو اذهف ضوع هل تبني ال

 حصي ىتح هنم قحلا ءادأب ًاذوخام ناك هدي يف ضوع هب هل تبن دق ناك امو
 . هلاوز
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 نا مث لجا ىلإ اعيب لجرل عاب لجر نعو هللادبع يبأ نعو : ةلأسم
 رثكأ وأ لقا وأ رهشب هقح لحم لبق نم لجرلا ىلع ىلاولا يلا عفر قحلا بحاص
 لحم ىلا اليفك هيلع هل ذخأي نا يلاولا يلإ بلطف . كلذ يلإ يلاولا هب رقي ملف
 نكمي ال عضوم يلا جرخي ديري هنا حص ناف . جرخي نا فاخا يلا لاقو هقح
 ناو . هسفنب اليفك هل مدقي نا هيلعف قحلا بحاص قح لحم يلا هنم ةعجرلا

 يرا الف جرخي هنأ ، حصي مل وأ قحلا لحم يلا ةعجرلا نكمي اجورخ ديري ناك
 تيأرا . عضوملا كلذ ىلإ جورخلا ديري ام هنا هللاب نيمي هيلع نكلو . اليفك هيلع

 مدقيلف ال مأ اليفك مدقي ىتح سبحيا اليفك مدقي ملف ليفكلا هيلع بجو نا
 هيلع مدقي نا دعب جرخ ناف اليفك مدقي ىتح هدلب نم جرخي ال . يلاولا هيلع
 الف هل مدقتي ل نم اماو . هيلع هل مدق نمل هلام نم عيبي ن ١ ل اولل ناك ىلاولا

 . هجورخ دعب هقح حص ولو

 هل رقاف مكاحلا ىلا هيلع عفرف قح لجرل هيلع لجر نع لئسو . : ةلأسم
 وأ مكاحلل لهال ام عيبي وأ لاتحي نا ةدم بلطو ءىش ىعم سيل لاقو . قحلاب

 هنا ىعم لاق . هاري ام ىلع هيأر ريغب وأ نيدلا بحاص يأرب هددمي نا هيلع
 هسالفا حصي ىتح سبحيو قحلاب هذخا هلاح فرعي مل اذإ هنا لوقلا ضعب يف
 ىتح . سبحلا هنع ج رفا اذه حص اذاف هعيبي هل لام ال نا قحلا كلذل همدع وأ

 هتردقو . هترسي حصي ىتح سبحي ال لاق نم لاقو . هلام عيبي ام ردقب وأ هنكمي

 بلط هنا الا هراسي حص ذاف هل تلق . لوقلا طسوأ اذه لعلو قحلا ءادأ ىلع

 الو قحلا ءادأب ذخا ارسوم ناك اذا هنا يعم لاق . همصخ ىلع هل له ةدم
 ذوخام وهو . هيلا كلذف كلذ راضحا يف الوسر لسري نأ وه دارأ ناف رخؤي
 بلطف لام هل ناك ناك ناف تلق . هلوق ىنعم ىلع هترسي حص اذإ اذهو قحلاب
 نا هلام هل عيبي نم لكويو قحلاب ذخؤي وأ كلذ يف ددمي هلام عيبي ن ١ يلا ةدم

 همصخل هلذب اذإ هلام عيبي ىتح لجؤي هنا رثألا ىف دجوي هنا يعم لاق . دارأ

 . هعيبي وأ رعسلا لدعب

 اذكو اذك رهش ةرغ ل ا قح لجرل هيلع لجر نع هتل أسو : ةلأسم
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 وأ هطسو وأ رهشل ١ لوأ ف قحلا اذه هيلع لحي ىتم ١ ذكو اذك رهش ىلإ وأ

 . قحلا هيلع بجو دقف رهشلا كلذ لاله له اذا لاق . هرخا

 غولبلا لبق كلذ ناك ردي ملو ةعبت همزل هنا ركذ يذلا يف لاقو : ةلأسم
 . هابص يف ناك هنا كلذ ملعي ىتح كلذ همزلي ضعبف هيف فلتخي هنا هدعب وأ
 . ىنعملا اذه غولبلا دعب كلذ لعف هنا حصي ىتح كلذ همزلي ال ضعبو

 وأ جحل جورخلا نيدلا هيلع يذلا ميرغلا دارا نا تيأرا تلق : ةلأاسم
 لجأل جورخلا نع عنميو ةماق الا همزلتا رصملا نع جرخو ىنعم بلط وأ وزغ
 بحاص ءافو هدي ىف لعجاو انيما اليكو لكو هل لاقي لاق . هيلع يذلا قحلا
 هيلا عفد ءاش نا لاق . ةفصلا هذهب اليكو دبي مل ناف تلق . هلجا ىلا قحلا

 . هرمأب اهذخا قحلا لج اذاف . قحلا لحم يلا ةعيدو هدي ىف ناكو قحلا اذه
 ىربي ال سيل وأ تلق . معن لاق هيلع ايقاب قحلا سيلا ةعيدولا تعاض ناف تلق

 وه لاق . الوأ هجورخ دعب هيلا ريصي هقح نا ملعي الو ةتعيدو هيلا عفد اذا
 ليكولا دي يف ام نا اك تعاض دق ةعيدولا نا ملعي ىتح هيلا ريصي قحلا نا ىلع

 ىف هجولا فيك تلق . هبحاص ىلا قحلا ميلست ىلا لصي الو عيضي نا زوجي
 كلذ ىلا اعيب هل عيبي لاق . هجورخ دنع هيارب ةليحلاو قحلا اذه يف صلختلا
 . ةءاربلا عقتو اهيف نامضلا نوكيو جرخيو هيلع يذلا نيدلا لثمب لجألا

 الحي ل نيد هلو نيد هيلع نوكي لجرلا نع بوبحم نبإ تلأسو : ةلأسم

 عفداف تدم تغلب اذإ لوقي ةدملا لبق هميرغ ىلع هبلاط ىلوف امشدحا لح دق وأ

 . ةدملا لبق ضبقلا هركي امنا زياج .. لاق كيلع ام نالف ىلإ

 ىعمف . انيد كلذ دعب نيدتي مث هل امب طيحي نيد هيلع يذلا امأو : ةلأسم

 يف هلام رجحب هيلع مكح دق مكاحلا نكي ملام هلام ىف رخآلاو لوألا نيدلا نا
 . لوألا نيدلا

 ناك اذا لجرلا نا ديعس وبأ لاق . ديعس نب دمحم نم باوج : ةلاسم
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 . بعلي كرتي الو فصنيو لمعي ىتح هتعنص ىلع سبحي ليق هنا ةعنصلا لهأ نم

 هلطمو مهارد هنكمي ملو مهارد نيد لجرل هيلع ناك نمو : ةلأسم

 هدحجي ملام كلذ هعسي . معن لاق . ال ما كلذ هعسي قافنب هتعلس عيبي نا ىلا

 . هيطعي الف مهارد هنكمي وأ هقح

 لبق نم ضعب نود هئامرغ ضغب نيدلا هيلع ىذلا ىضق اذإو : ةلأسم
 نيملسملا ىلإ هيلع عفر ناف . هتيطعو هؤاضق زاج . نيملسملا عم هيلع عفري نأ

 مهنال زجي مل قوقحلا لهأ هيلع عفر اذإ هنأل هلام ىف كلذ زبي مل ىطعاو ىضق مث
 لبق هيلع ناك قحلا نأ ملع تانيبلا تحص اذاف . تانيبلاب مهقوقح ىلع نوعدي

 هعيب نأ هللا همحر ىلع نب ىسوم نع انغلب اذه ريغ لوق اهيفو . هلوق اذه كلذ
 لوق اهيف ليق دقو لاق هريغ نمو . ك احل ا هيلع رجحي ملام هزئاج هتيطعو هؤاضقو

 مكحي ىتح لاق نم لاقو ءىش كلذ نم زجي مل قوقحلا تحص اذإ هنا ثلاث
 فرصتل او أ هلام ةل ازا كاجلا هيلع رجحي ىتح لاق نم لاقو . ملستل اب ك احلا هيلع

 . سلفي ملام لاق نم لاقو هيف فرصتلاو هتلازا ةخسن ىفو هيف

 وهف سبحلا يف ارسعم سبح نم ليقو . رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 . املاظ ناك لعفي ملف هنيد هسفن نع يدؤي نا عيطتسي ام هدنع ناك نمو مت آ

 . تانسحو رجأ ىف وهف هئاضقب متهم وهو مت أم ريغ نم نيد هيلع ناك نمو

 ا ١ موي لكف ملسم ىلع نيد هل ناك نم كل ذكو . هيلع ن دلا كلذ ناك ام

 دنر يبنلا باحصا ضعب ناك ليقو . ىصع ١ل ام رجألا نم هلف هرظتناو

 . دعب نم هكرتي ش ريخأتلا هيف لاطا قح هل ناك اذا

 رئب بحاص لجر نعو دلاخ نب دمح ىلإ ىلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 .امو يتنؤم ينطعاو ىلع قفنا يوطلا بحاصل لماعلا لاقف لجر عم اهعرزي
 ام هرضحاو . هيلع قفناف ىلع كل ناك ام يفوتساف ىلمع كردا اذاف . جاتحا
 اضيأ بلطو .مهقوقح لماعلا ىلإ ءامرغلا بلط لمعلا غلب املف هيلإ جاتحي
 . 4 قح ل ماعلا ىلإ ر :بلا بحاص كلذ
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 نم يقب ناف هلك يقح ذخا اناف ىتقفنب لمعلا ىلع ىوق امنا رئبلا بحاص لاقف
 لجرلا ناك نا لاق . ةصحلاب الا كلذ ءامرغلا اوهركو مكل وهف ءىش لمعلا
 هيلع قفنا يذلا نا ىرن اناف لجرلا ةقفنب هلمع ماق امناو . هقفن دجي ال ام دعم

 بحاص طرش نا كلذكو . ءامرغلا نيب يقابلا نوكي مث هتقفن يفوتسي ىتح ىلوا
 ىهف ىقح يفوتسا ىتح يدي يف ةقث كلمعو . كيلع قفنا يلا لماعلا ىلع رئبلا
 نمو . زوجي الف امهل وقب اماف هيلع قفنا هنا ملعي ىتح هريغ لاق . اهلثم اندنع
 ال هنال ةقفنلا ةلزنمب هنال عرش هيف ءامرغلا نا ليق دق هنا بسحاو لاق هريغ

 . ءامرغلا نيب ةوسا ةقنلاو كردت نا لبق ةرمثلا نهر زوجي

 ىضقو هلام عيب هيلع قحلا حص اذاف نيد هيلعو رحبلا عطق نمو : ةلأسم

 . انيمي نيدلا باحصا فلحو . هنيد

 تبلطف كله مث هب مهل رقا قحب هتوم دنع هلام هتوخا ىضق لجرو : ةلأسم

 ناو صصخحلاب لاملا ىف ةوسأ اندنع ةوخألاو ةأرملاف حص ىذلا اهقادص هتأرما
 . هب مه دهشا يذلا لاملا ةميقب مهف برض وهام ةوخألا قحب ىمس نكي م

 هلام نم ءىزبف هل امب طيحي نيد هيلعو ةافولا هترضح لجر نعو : ةلأسم
 ةزاجا ىلع ىوقا امف لاق اميف امهتم ناك نا لاق . هيف يل قحال نالفل ىلام لاقو
 ثاريم نم ببس كلذل ناك نكي مل ناو بذكلاب دلبلا لها همهتا اذا كلذ

 . هيف لاق اميف هلامب ىلوا وهف كلذ وحن وأ هل ىصوملا نم ىوعد وأ

 حصو اقح هيلع يعداو همصخ ىلع مصخلا عفر اذاف هل تلق : ةلأسم

 . هلازأو هريغل هلامب مصخلا رقاف كلذ ريغ وأ ةنيب وأ رارقاب مكاحلا دنع قحلا
 لاقو . هلام مكاحلا هيلع رجحي ملام كلذ ليق دق هنا يعم لاق . كلذ هل له
 هلام هيلع رجحي نا مكاحلا ىلعف هل تلق . قحلا حص اذا كلذ هل سيل لاق نم
 بلط ناف هل تلق . كلذ هيلع سيل هنا يعم لاق . كلذ مصخلا بلاطي نأ الب

 رجحي ال ليقو . كلذ ليق دق هنا يعم لاق . هلام همصخ ىلع رجحي نا مصخلا
 . هيلع يذلا قحلا ردقب الا
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 ىذلا ىعدا ناو . هقح تبث لدع يدهاشب تبنف انيد ناك ناو : ةلأسم

 هيلع هبحاصل ذخؤيو ةنيبلا هيلعف هريغ وأ ءاداب هنع لاز دق هنا قحلا هيلع تبث

 ةخسن يفو يلا لزن ناف . هعضوم نم هتنيبب يتأي ام ردقب الجا لجأ وأ ليفك
 بلاطلا ءاش ناف دعب هيلع قحلا نا بلاطلا نيمي يلإ لزنو هنيب هل نكي مل ناو

 يعدا يذلا ىلع نيميلاو هيلا هادا هنا يعدا يذلا يلا نيملا در ءاش ناو . فلح

 هيلعو يعدملا وه ةءاربلا يعدملاف ةخسن يفو . يعدملا انهاه هنال اهيلع ربجي ةءاربلا

 يعدملا ىلإ نيميلا در ناف . نيميلا هيلعو . هيلع ىعدملا وه قحلا بلاطو ةنيبلا

 هنأل قحلاب ذخا نيملا نع لكن ناو ءىربو فلح ءاش نا نيملا هيلعف ةءاربلا
 ىلإ بلط اذإو . هيأرب هلجؤي نأ الا نيد هيلع حص نم سبحيو . يعدملا انهاه
 هيطعي ىتح هسبح لعفي مل ناف . هقح هيلا عفدي نا هرما هنم هفصني نا مكاحلا

 هلام نم هنم اوضرتعي نا نيدلا باحصا ريخ لام ضرعو لام هل ناك ناف هقح

 ناف . هلام نم هخسن يفو هلام عيبي ام ردقب هولجؤي نا نيبو دلبلا لودع يأرب

 هيلع ذخاو نايدلا هرك ناو . هلام عيبي ام ردقب مكاحلا هلجأ اوضرتعي نا اوهرك

 قوقح ليفكلا مزلالاو لجؤلل هرضحا ناف لجألا يلا موقلا قوقحب ايلم ًاليفك
 ىتح هسبح هرضحو سانلا قوقح رضحي ملو هخسن لجألا يضقنا ناف نايدلا

 ىطعي ىتح سبح لجالا دعب رضحو لجالا يلإ ةخسن يفو . مهقوقح موقلا :ىطعي
 فلتخا دقف . نجاف نجسلا يف دعق ناف هخسن ىفو حدعق نجسلا يف دعق ناف
 قحلا طعي ملو نجسلا ىف نجامت ةخسن يفو يدامت اذا مهضعب لاقف هيف ءاهقفلا
 لاقو . ناثع نب ناميلس لوق اذه . مهقوقح سانلا ىطعاو هلام مكاحلا عاب

 ماما نع بوبحم نب دمحم كلذ ركذ مهيطعيو هلام عيبب ىتح سبحي لب مهضعب
 ىتح سبح راسي الو لام هل نكي مل ناو . زيزعلا دبع نب ناميلس تومرضح
 الو الام هل ناملعي ال امهنا ةفرعملاو هب ةربخلا لهأ نم نيل دعب مكاحلا :عم حصي

 . هنايدل هيلع ضرفيو هجرخي مث اراسي

 نويد نم ن اك ام لك نأ ملعل ١ له ١ نم هنع ظفحي نم لك عمجا : ةلأسم

 . معن ديعس وبا لاق . هسالفاب لحي ال هلجا ىلا كلذ نا'لجا يلا سلفملا
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 . ملظ ينغلا لطمو ملظ رسعملا ضك هللا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 هناف هلام ضرعيو . لام هلو قحلا هيلع حصي يذلا يف ليقو : ةلأسم
 . هلام يف هيلع مدقيو هيلع ليفك ال لاق نم لاق . فالتخا هيفو هعيبي ىتح لجؤي
 امأو . هعيب ىف اناوتي وا هلام فلتي نا نكمي هنال ليفكلا هيلع لاق نم لاقو

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو هيلع ليفك الف لمعي ىتح لجاو هل لام ال يذلا

 هسفنو هلام ىف ةنايد نم اهريغ وأ هتجوزل هيلع قحب دهشا نمو : ةلأسم
 اذإ اماو . هعيب نم اضيأ وه هعنمي الو هلام يف ءاكرش ءامرغلاو فيعض كلذف

 لام ىلع ةأرملا جوزت ناو . هعيب هل سيلف فورعم لام ىف قحلا كلذ نا دهش

 . اه كلذف فورعم

 نم هلام يف ءامرغلا نم اهريغ وأ هتجوزل هيلع اقح لعج نمو : ةلأسم
 ىلع يبا نعف هلام نم هامس دق عضوم يف وأ هيبأ نم هثاريم يف وأ اهامس دق ةيرق

 . هقح يفوتسي ىتح ءامرفغلا هيف هكراشي الو هب ىمس ىذلا عضوملا ىف قحلا اذه نا

 همحر بوبحم نبا لاقو . هللا هححر ىلع يبا لوق اذه . هللا همحر يراوحلا وبا لاق

 . قحلا بحاص هضبقي ملام عرش هيف ءامرغلا هللا
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 هماكحأو سلفملا ىف عساتلا بابلا

 ةيواعم يبا نع دجوي اممو ةبهو رارقاو ةيطعو ءارشو عيب نم هل زوجي امو
 ناك نا لاقف يرتشملا سلفا مث اعاتم لجر نم ىرتشا لجر نعو . هللا همحر
 وهو هارتشا ناو . عاتملا يف ةوسأ ءامرغلاو عئابلاف . ىرتشا ام دعب نم هسالفا

 لخدي مل هعاتم كردي ل ناو هذخا هعاتم كردا ناف هسالفاب عئابلا ملعي لو سلفم

 عاتملا دجو نا بصتغملا ةلزنمب وهف تام مث هسالفا دعب هارتشا ناو ءامرغلا عم

 ۔ نود ءافولا هلو . هلام يف عاتملا نمثف عاتملا دجوي مل ناو . هبحاص هذخا هنيعب

 سلف نيذلا ءامرغلا دعب ءافولا هل نا انعم ىذلاو . ملعا هللا هريغ لاق . ءامرغلا

 . مهقوقح ىلع

 وأ ائيش سلفملل عاب نمف تلق . ديعس يبأ نع دجوي امو : ةلأسم
 كرديو لطاب عيب وهف اسلفم ناك اذإ لاق . ادساف اعيب هارتا ائيش هنم ىرتشا

 هنم ىرتشا وأ عابف سلفم هنا ملع ناف تلق . ليق اميف هدجو ام ثيح هلام

 رجح املاع ناك نم سلفملا قحلي الو . هلام لطبي له سلفملا دي نم هلام فلتو

 اذإ لاق . نيملسملا مكاح نم هسيلفتب ملع دق هنا الا املاع نكي مل وأ سلفملا عيب

 ىتلا قوقحلا دعب الا سلفملا لام ىف قح هل نكي ملو الطاب عيبلا ناك كلذ ملع

 . فلت نا هتمذ هل نماض وهو .اهيف سلفأ

 نعو دلاخ نب دمحم نب يسوم ىلإ . ديعس نب رمع باوج نمو : ةلأسم

 كردت نأ الا اهايا هتلازاب تبهذ دقف اهلازا مث ةباد لجر نم ىرتشا سلفم لجر

 نمو . اهنم ءىشب ءامرغلا هعم لخدي الو . اهعاب يذلا يلا عجرت اهناف هدي يف

 يرتشملا نوكيو اهذخأيف اهنيعب اهكردي ةبادلا بحاص نا ليق دقو لاق هريغ
 ناف . باوجلا نمو . ةضيرفلا دعب ةبادلا نمث نم ملس اميف . ءامرغلا نم ميرغ

 نيب ةوسا وهف هقح هنم ىضتقا عاتملا بحاص ناك وأ ائيش قرف سلفملا ناك

 . نيدلا ةلزنمب ىهف اهنيعب دجوت مل اذإ ةبراضملا تناك ناو ءامرفلا
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 سلفا وأ يرتشملا تام اذإ لاق هنا . ( هنل يبنلا نع ىوريو : ةلأسم

 لاق نم لاقف . كلذ ليوأت ف فلتخاف ليق . هتعلسب ىلوا ةعلسلا بحاصف

 يف عئابلا نا اهنيعب ةمئاق ةعلسلاو تاموأ يرتشملا سلفا ىتم هنا ثيدحلا رهاظب

 . ءامرغلا عم هل قح الو اهتدايزو . اهناصقنب اهنيعب اهذخا ءاش نإ رايخلاب كلذ
 ءامرغلا عم نمنلاب هل برضف ةعلسلا كرت ءاش ناو سلفملاو تيملا لام رئاس ىف

 كلذ هل سيلو سالفالا ىف كلذ هل هنا لاق نم لاقو . سلفملا وأ تيملا لام ىف
 لاقو . ةثرولا ىلا هرما عجريو كلاملا ةحح لاوزب هقحتسي توملا نال توملا ف

 ناك اذا ءامرغلا عم نمنلا هل امناو سيلفتلاو توملا ىف هل سيل كلذ نا لاق نم

 نم فالتا كلذو زئاج عيبلاف سلفم ريغ ىلع وهو ىرتشملا هقحتسا دق عيبلا

 هل امناو عيبلا قحتسا نا دعب هسالفا امناو . سلفمب لجرلا سيلو هل امل عئابلا
 ةعلسلا بحاصف (للعر هللا لوسر لاق امناو . سلفم وهو عيبلا عقو اذا كلذ
 . اهب قحا اهبحاصف سلفملاو تيملا دي ىف ةعيدو وأ ةناما تناك ناف هتعلسب ىلوا

 عقو اذإ هل كلذ نا لاق نم لاقو . هتعلسب قحا عئابلاف (نر ىبلا لقي ملو

 ال ام ذخأ وه امناف هؤارشالو هعيب زوجي ال سلفملا نال سلفم ىرتشملاو عيبلا

 عئابلاف تام ىتح ةعلسلا ىرتشملا ضبقي مل اذاف تيملا اماو . ءارشالو توبت ريغب

 مل اذا هلك وه اذه امناو . ءافو لاملا ىف نكي مل اذإ ءامرغلا نم هتعلسب ىلوأ

 عيبلل انماض ناك عئابلا نا لئاقلا اذهل ةجحلا نمو . فالتخالا ىلع ءافو نكي
 هب ىلوا عئابلاف ىرتشملا هضبقي ل اذاف . هلام نم فلتولو ىرتشملا تام نا ىلا

 صقن ناو ءامرغلل ناك ءىش ةعلسلا نمت نم لضف ناف . هقح ىفوتسي نا ىلا

 ىلع وهف سلفا نا كلذكو . هقح نم صقن ام ردقب ءامرغلا صصاح ءىش اهنم
 ناك سلفا اذا هنا لوقي نم لوق ىلع سلفملا ىف ليقو . هضبق نكي مل اذا اذه

 ءامرغلا نم هل امب قحأ وهو . ءامرغلا هيف لخدي الو هنيعب لام لاملا بحاصل
 اضرا وا ةرضخ عرزلاو ىرتشملا سلفا مث ىرتشملا اهعرزي اضرأ لاملل ناك ناف

 وهو . عئابلل ضرالاو ىرتشملل عرزلاو سارغلاو ءانبلا ناف . اهسرغ وا اهانبف
 نا نيبو . ءاضيب اضرا سارغالو ءانب ريغب هضرا ةميق هل نوكي نا نيب رايخلاب
 كلذ ةلمج عابي ضرالاو سارغلاو ضرألاو ءانبلا ةلمج ىف ءامرغلل اكيرش نوكي
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 اماو . سارغلاو ءانبلا نمث ءامرغللو نمنلا ةلمج نم ءاضيب ضرألا نمث هل بسحيو
 ىرتشملا لام ىف ةدايز كلذف هدي ىف لخنلا ترمثا اذإ لخنلاو ضرألا ىف ةرمنلا
 ناك ناف . هدي ىف ترمثا تناك اذإ ءىشب ةرمنلا ىف وه لخدي الو ءامرغلل وهو

 لصا وه كلذ نال ةرمنلاو لاملا هلف ىرتشملا دي ىف تدازف ةرمثم ىهو اهعاب
 . هل ام ريغو هلام

 لجا ىلا نويد هيلع ناك نا هلام هيلع روجحملا سلفملا ىف ليقو : ةلأسم
 ىلإ وه لاق نم لاقو هيلع ىتلا نويدلا لحت تيملا ةلزنمب هنا لاق نم لاق هنا
 قوقحب رقا نا هيف ليقو . لجالا ىلإ مهقوقح قوقحلا باحصال فقويو هلجأ

 هلام هيلع فقوي نا لبق قوقحلا هذه هيلع :تناك هنا لاقو . سانلا نم دحال

 نم لاقو . ءامرغلا عم هقح قحلا ىذل نوكيو تباث هرارقا نا لاق نم لاقف
 رادقمب هصصاح هقدص نمف مهنم دحاو وا ءامرغلا هقدصي نا الا تبني ال هنا لاق

 اميف هيلع تباث كلذ نا لاق نم لاقو . ميرغلا لام نم هقحتسي اميف هل عقي ام

 ليقو . هيلع ءامرغلا اهقحتساو هتمزل دق ىتلا قوقحلا هذه دعب لام نم بستكا

 ىلانلاو . دودرم لطاب هنا امهدحا نالوق هيفف هب رقا وا هلام نم ائيش بهو نا

 . لاملا اذهو قحلا اذه دعب لام نم هل ثدحي اميف فوقوم هنا

 كرتو هسيلفتب مكاحلا مكح وهأ هسيلفتب سلفملا ةحص امو تلق : ةلأسم
 كلذب هيلع ضقي ل ولو . لاملاو راسيلل همدع ما هدنع نم ءارشلاو هتعيابم

 تبنت قوقح ىف نيملسملا ماكح نم اح هسيلفتب ىضق اذإ سلفملا لاق . ك احلا

 ائيش هنم ىرتشا وأ ائيش هل عاب نمف تلق . قحلا هوجو نم هجو وهو هيلع
 هدجو ام ثيح هلام هكرديو لكاب عيب وهف اسلفم ناك اذإ لاق . ادساف اعيب هارتا

 . هلام فلتو هنم ىرتشا وأ ائيش هنم عابف سلفم هنا ملع ناف تلق . ليق اميف

 . سلفملا عيب رجحب املاع ناك نم سلفملا قحلي الو هلام لطبي له . سلفملا دي نم
 كلذ ملع اذا لاق . نيملسملا مكاح نم هسيلفتب ملع دق هنا الا املاع نكي مل وا

 اهيف سلف ىتلا قوقحلا دعب الا سلفملا لام ىف قح هل نكي ملو الطاب عيبلا ناك

 . فلت نا هتمذ ىف هل نماض وهو
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 عاب لجر نعو مهجلا نبا مشا ىلع نب ىسوم باوج نمو : ةلاسم
 ناك ناف . سلفم ىرتشملا اذا عيبلا ضبق املف افراع هب نكي ملو اعيب لجرل
 وهف لاو الو ضاق هسلفي ل ناو . دودرم هعبف لاو وأ ضاق هسلف دق ىرتخلملا

 .. زئاج اندنع عيبلاو ءامرغلا عم

 الف هتسلف دق ىنأ اوملعا لوقي لاق سلفملا سلفي فيك تلق : ةلأسم
 . هوعيابت

 ىتح ائيش هنمث نم ضبقي ملف لجر نم هل امالغ عاب لجر نعو : ةلاسم
 ناك ناو هعيبي هل مالغلاف ائيش ضبقي ل اذا لاقف سانلل نيد هيلعو ىرتشملا تام

 . صصخحلاب نايدلا نم هنمث نم ذخأيو عابي دبعلا ناف ائيش هنمث نم ضبق دق

 هئامرغل ةضيرف هيلع مكاحلا ضرفف سانال نيد هيلع لجر نعو : ةلأسم
 حاحلا هسلف نا دعب نم لام سأر ذخا مث نيدلاب ذخأي ال هيلع رجحو هسلفو
 هرارقاب الا ةنيبلا دهشت الو لام سأر مهرد فلا نالفل ىدنع نا ادوهش دهشاو

 وا ةبراضملاب هل رقا نمل وا هئامرفل ىه نمل مهرد فلا هل .دجوف لجرلا كلهو
 هرارقا ناك ةبراضملاب هل رقا نمل نود ةصاخ هئامرغل ىه لاق . اهيف ءاكرش اونوكي

 مهارد نم ىدنع ءىش لك نا ىصوا نا كل ذكو . ضيرم _ وه وا هتحص ىف
 نود ةصاخ هئامرغل نوكي كلذ ناف ةبراضم نالفل وهف سانلا ىلع نيد وا اهنيعب

 احرج الجر حرج وا قادصب ةأرما ج ورت ناف تلق . ةبراضملاب هل رقا ىذلا

 بحاص لخديو ءامرغلا عم لخدت له . ةأرملا قلط مث هحرج نمل ةيد هيلع تناكو
 الف ةأرملا اماو ءامرغلا عم لخديف ةيانجلا اما لاق . اتيم وا ايح ناك مهعم ةيدلا
 - ِ . مهعم لخادت

 نيب وهف سلفا ش موق لام ذخأ نمو . رفعج نب عماج نمو : ةلاسم

 اوملعي ملو . سلفا نا دعب ةخسن ىفو ةيانج كلتف سلفأ نا دعب هذخا ناو ءامرغلا
 . هنيعب هكردأ اذا هل امب قحا لاملا بحاصو ةيانج كلتف

 لجر نم ىرتشا سلفم لجر ىف انباحصأ لاق هللادبع وبأ لاق : ةلاسم
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 راص دق لاملا اذهو عيبلا دعب هسالفاب ملع مث سلفم هنا عئابلا ملعي ملو اعاتم
 تلق . هلام بهذي الو هنيعب هعاتم ذخأي نأ عئابلل ناف . سلفملا ىرتشملا دي ىف
 ىرتشملا هضبقو رخا لجر نم هعابف هدي نم عاتملا اذه فلتأ دق سلفملا ناف

 ىرتخملا عجريو . هدي ىف هدجو نم دي نم هذخأي نا هل ناو هعاتم كردي لاق

 ناك ناف تلق . ءامرغلا هب صاحي هيلا هعفد ىذلا نمنلاب سلفملا ىلع عاتملا اهل
 ادحاو نوكي هنا لوقأ لاق . لجر نم هعابوا :هلكأف اماعط هنم ىرتشا امنا سلفملا
 نأ دعب نم انيد لجر نادتسا اذاو لاق . مكاحلا هيلع رجحي مل ام هئامرغ نم
 لاملا كلذ ناف الام بستكا مث . هئامرغل ةضيرف هيلع تضرفو هسالفا رهظا

 مهعم لخدي الو . اوفوتسي ىتح مهقوقح ىلع سلف نيذلا هئامرغ ىلع مسقي
 نيلوالا هئامرغل ةضيرفلا هيلع ضرف نا دعب هنم نادتسا ىذلا نيدلا اذه بحاص

 . وه ذخأ اوفوتسا اذاف

 ام رادقمب هلزنم نم هل كرتي سلفملاو . ناطحق أ ماكحا نمو : ةلأسم

 . كلذ عابي الو رحلاو دربلا ىف هنكسل هيفكي

 لجأ ةضيرف هيلع تضرفو سلفأو همادعا حص اذإ نويدملاو : ةلأسم
 هيلع كلذ عمتجاف . ةضيرفلا لهأ لجأ رضحا ناو . هيلع سبح الف هئامرغل
 هل نوكي نا الا اضيا سبحي ال هنا ليق دقف ردقي نكي مل هنا جتحاو هدؤي ملف

 سيل سلفملاو هرذع فرعي وأ لمعي ىتح سبحي _ هناف لمعي نا هركف ةعانص
 ( . ليفك هيلع
 ديعس نب نسحلا يلع لأ ىضاقلا نع باتكلا ةيشاح ةيشاحلا نم : ةلأسم

 هسبحت الف ديلا قيضو رقفلا هيلع ىذلاو هيلع سبحال مدعملا نأ كملعا شيرق نب

 ملسي ىتح راسي هل ناك ناو . هدلب لهأو هناريج نم هب ةربخلا لهأ لأست ىتح
 هللاو هتبسكم ردق ىلع هيلع ضرفي ةبسكموذ ناك ناو . قح نم هيلع تبني ام
 . ملعا

 ىهف هئامرغ ضعب ىلإ مهاردب ثعب اذإ سلفملاو عجر ةلأسم : ةلأسم
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 نمل ىه لاق نم لاقف مهدحا ىلا ةيدهب ثعب نا اماو . مهلك صصحلاب مهنيب

 ءامرغلا نا ليقف . هقح هاطعاف سلفملا ىلا ءامرغلا دحأ جرخ ناف . هيلا ثيدها
 . مهصصح ردق ىلع هتقفنو هانع ام ردقب مهيلع هلو . كلذ ىف ةوسا

 سبح الف هئامرغل ةضيرف هيلع ضرفو سلفو همادعا حص اذاو : ةلأسم
 ىتح نييبنجالا عم ةضيرفلا ىف هدلو لخدي مل هيلع نيد هدلول ناك ناو . هيلع

 ربجي مل مهيطو هل لحي الام عاضر مهنيبو هنيب ديبع هل ناك ناو مهقوقح اوفوتسي

 يلع ربج مهريغ لام هل نكي مل اذإ رثؤملا وبأ لاق . مكاحلا مهعبي ملو مهعيب ىلع

 . هنيد ىف مهعيب

 وبأ لاق . هللا هيضر ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم ىبأ نعو : ةلأسم
 نا عئابلل نا سالفا ىرتشملل ثدح مث ةعلس لجر نم عاب لجر ىف هللادبع

 نوكي نا ولخي ال عيبلا نال رظن لوقلا اذه ىفو . اهذخأيف ةعلسلا ىلع عجري
 . سلفا ش هركذل ىنعم الف ادساف ناك ناف . ادساف وأ احيحص لصألا ىف عقو

 هنم ثدح ريغل هنع هكلم ليزي ال هسالفا ثودحف احيحص اعيب عقو ناك ناو

 نكي ملو تاموا سلفا مث رامح لجرل عاب لجر ىف ىلع وبا لاق . ملعا هللاو
 . هلام نم مهقوقح ءامرغلا بلطو ءامرغ ىرتشمللو لجأ ىلإ هعاب وأ نمثلا ضبق
 بلطو رامحلا ريغ كلمي سيلو سلفا دقو . هنايح ىف هيلا اوبلطو تامدقو
 رامحلا لاق . هب قحا انإ لاقو هنم وأ هرامح ذخأ هيلا عفادلا راملا بحاص
 ىلع طرش نوكي نا الا هقح ردقب هيف مهصصاحي رامحلا بجاصو ءامرغلا نيب
 كلم نع ةلازا الو عيب هيف كل سيل . رامحلا ىف ىقح نا عيبلا دنع ىرتشملا

 رئاس نم ىلوأو هب قحا وهف عيبلا ىف اذه طرش دق ناك اذاف ىقح ىفوتسا ىتح
 كلملا نال رظن ةلأسملا هذه ىفو عيبلاب هيلع هطرش ىذلا طرشلا لجال . ءامرفلا
 عيبملا ىف فرصتلا نم عنمي طرش عيبلا ىف ناك اذاف فرصتلا هبحاصل حيبملا وه
 . ملعا هللاو اعيب نكي مل

 بهذ اإ رجشلا سلفت لاقي رجشلا سلفت نم ذوخأم سالفالا : ةلأسم
 . اسلفم ىمس لجرلا لام بهذ اذإف ءاتشلا ىف هقرو
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 الا ءامرغلا نم ميرغ وهف لجرل لام هدنعو سلفملا تام اذإو : ةلأسم
 هذخا هنيعب نالف لام هنا ةنيبلا تماقو . هنيعب افورعم ادوجوم لاملا نوكي نا
 . نيدلا ةلزنمب ىهف اهنيعب دجوت ل اذا ةبراضملا كلذكو . ءامرفغلا نود

 هيلع لعجو بولطملا سلفأف مهارد لجرل هيلع لجر نع لئسو : ةلأسم
 ىذلا لجرلا ىلإ ءاج سلفملا لجرلا نا مث هريغلو لجرلل نيد هيلعو سانلل ةضيرف
 سيل لاق . ءامرغلل هرهظي وأ هنم هيضقيا هئامرغ نود هقح ماهتب قحلاب هبلطي

 . كلذ هل قحتسا ولو ءامرغلا نود هنم هقح ضبقي نأ بلاطلا لجرلل

 ىف ةضيرف هيلع ضرفا ذا اليفك هيلع ذخؤي له سلفملا نعو : ةلأسم
 باحصا نم ناكو . ديعب دلب ىلا هئامرغ نع بيغي نا ةفاخم هيلع ىتلا نويدلا

 باحصا نم ناك اذاف تفصو ام ىلعف . كلذ ريغ وا اراجن وا ادادح تاعانصلا
 . اليفك هيلعاو ذخأي نا نايدلا بلطو هنايدل ةضيرفلا هيلع تبتكو تاعانصلا

 هل سيل ىذلل سيلفتلا امناو سيلعت تاعانصلا باحصال سيلو كلذ مهف ناك

 هروسيم ىلا رظن هبسكم الو هل لام ال امدعم نويدملا ناك اذاف ةعانص الو لام

 ءالفك مهدالوأ ضئارف ىف مهيلع سيل ءابآلا كل ذكو . ليفك هيلع ذخؤي ملو

 . نيرسعم وا نيرسوم اوناك

 ةبسكم هل نكي ملو هسالفاب ةنيب . مكاحلا عم لجرلل دهش اذاو : ةلأسم

 سيل هنال هدلو لجال اهلمعب ةعيض ىلع ربجي ال هنا ةضيرفلاب هدلو ما هتبلطو
 . هيلع نيد كلذ

 دق نايدلل ةضيرف هيلعو هل هيلع نيدب دحال سلفملا رقا .اذإو : ةلأسم
 ةضيرفلا هذه ىف هل رقأ ىذلا مهصصاحي مل نايدلا كلذ ركناو . مهقوقح تحص
 ىتح انيد نا دي ال نا سلفملا ىلع ك احلا مدقتيو . لدع ةنيب وا مهرارقاب الا

 رقأ نمل هيلع هب رقأ ام نوكيو هيلع اوعفر نيذلا هنايدل هيلع ضرف ام ىدؤي

 هيلع ىعدا ناف . مهل رقأ نيذلا ذخا اوفوتسا اذاف نايدلا عم لخدي الو . هب هل

 ضرف نيذلا ةضيرف ىف لخدي مل . هيلع مكاحلا رجح دعب نم هب هل رقأف انيد دحأ
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 ةثرح هتبسكم تناك ناف هيلع احلا رجح لبق هيلع هل هنا لدع ىدهاشب الا مهل

 فصن هل كرت لايع هل ناك ناف . هتبسكم تءاج اذاف هنايدل راثلا ىف هيلع ضرف

 نكي مل ناف مهقوقح ردق ىلع هيف نوصص احتي هنايدل فصنلاو هلايعل هتبسكم

 لجاع نيد هيلع ن اك ناف . هئامرغ نبب نبنلنل ١ قرفو هلمع ثلث هل كرت لاي ايع هل

 تناك ناو . هقح لح ىتح تعفرو هتصح ردقب لج آلا بحاصل عفر لجا او

 كلذكو . هتبسكم ردق ىلع رهش لك ىف هنايدل هيلع ضرف ةثارحلا ريغ هتبسكم

 امهنا ةفرعملاو هب ةربخلا لها نم نيل دعب مكاحلا عم حصي نا دعب كلذو ىعم

 له ءامرغلا كلذ ركنيو نيدب رقي هلامب طاحم سلفم لجر نعو : ةلأسم
 لاق . هلام ىلع ىتأي نيد هيلعو توملا دنع هل رقأ نملو هلوقو . هرارقا زوجي

 ريغ هرارقاف الاو ةنيبلاب الا هلوق زبي مل هعيب درو هسلف لاو وا ضاق ناك نا
 هتسلف دق ىلا اوملعا سانلل هسلجم ىف لوقي لاق . سلفي فيكو هل تلق . زئاج
 . كلذ وحن وا هوعي ابت الف

 كرتو هسيلفبت مكاحلا مكح وها هسيلفتب سلفملا ةحص امو هل تلق : ةلأسم

 كلذب هيلع ضقي مل ولو . لاملاو راسيلل همدع ما هدنع نم ءارشلاو هتعيابم

 تتبث قوقح ىف نيملسملا ماكح نم مكاح هسيلفتب ىضق اذا سلفملا لاق . مكاحلا

 . قحلا هوجو نم هجو وهو هيلع

 فيك عرزلا جاتحاو ضرم مث هعم ًاعرز لجر عم لمع سلفم : ةلأسم
 سأرلا نم ةراجإلاف ةراجا تناك ناف هيلع ةراجأ نوكت ما . ةلغ عابي هيف ىتوي

 هيلع رجأتسي ك احلا نأل لاملا سأر نم ةراجالا نوكت لاق . نيدلا عم نوكي وا

 ىلع جوزت نا تيأرا . هترجأ ريجالا ذخأي ام دعب لضفلا نايدلل نوكي امناو

 عم لخدي ال لاق . ال ما مهعم لخديو نايدلا ىلع كلذ تبني دقنو قادص
 دقف قادص هتجوزل هيلعو سلف لجر نوكي نا الا لاملاب ىلوأ نايدلاو . نايدلا
 دعب اهب هجيوزت ناك اذإ امأو . ةصحلاب نايدلا عم لخديو لجالاب برضي ليق

 اهرماو هرماو سيلفتلا دعب نايدلا نم ثدح نم الا لاملاب ىلوأ نايدلاق سيلفتلا
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 . هنع هللا ىضر دمحم وبأ لاق اذكهو دحاو

 ركب ىبأ نع تظفح دقو ىضاقلا هفلا ىذلا . باتكلا نمو : ةلأسم
 بلطف هسالفا لاح ىف ةيانج ىنج اذإ هنا . ىضاقلا دلاخ نب دمحم نب دمحا

 هللاو هلام ىف مهنوصصاحيو ءامرغلا عم هولخدي مهناف هيلع اوعفرو ةيانجلا لهأ

 . ملعا

 ضرف اذإ اليفك هيلع ذخؤي له سلفملا نعو ىراوحلا ىبأ نعو : ةلأسم
 نم اهيف ناكو ديعب دلب ىلإ هئامرغ نع بيغي نا ةفاخم نويدلا ىف ةضيرف هيلع
 ناك اذإف تفصو ام ىلعف . كلذ ريغ وأ اراجن وأ ادادح تاعانصلا باحصا

 اوذخأي نا نايدلا بلطو . هنايدل ةضيرفلا هيلع تبتكو تاعانصلا باحصأ نم

 سيلفنتلا. امناو سيلفت تاعانصلا باحصأل سيلو . كلذ مه ناك اليغك هيلع
 ةبسكم الو . هل لام ال امدعم نويدملا ناك اذاو . ةعانص الو لام هل سيل ىذلل

 ضئارف ىف ليفك مهيلع سيل ءابآلا كلذكو ليفك هيلع ذخؤي ملو هروسيم ىلإ رظن
 . نيرسعم وأ نيرسوم اوناك مهئانبا

 . نيمي هيلع سيل لاق نم .لاقف سلفملا نيمي ىف انباحصا فلتخا : ةلأسم
 قوقحلا هذه هنم ىضقي لاملا نم ءىش هعم امو هلام هللاب فلحم لاق نم لاقو

 . اهنم ائيش الو هيلع ىتلا
 انطعا ءامرغلا لاقف كلذ غلبي هل لامالو نيد هيلع ناك نمو :: ةلأسم

 الام باصا مث لعفف كل هبهنو كيلع ىذلا لضفلا نم كأربن نحنو اذه كلام
 هوطعي نا الا مهل ام نم هيلع لضف ناك ام مهيلا ىدؤي نا هيلع ناف كلذ دعب
 . مهلاومأب بهذي نا هل سيلو ءاسأب ذئنيح هيلع ىرأ الف هب مهيتأي ام دعب نم هايا

 اذاف . اعيمج مهلام بهذي نا ةفاخم مهنيدل ءافو نكي مل ىذلا هل اماو ذخا امناو
 هيلع سأب الف هيلع هودرو هوكرت ناف . هيلع ىقب ام مهيلع ضرعيلف الام ب اصأ

 فاصنا مهاطعاف حلص ىلع مهحلاص ناك ناف هب قحا مهف هوذخا ناو . ذئنيج

 حلصلا ناف هيلع لضف ام مهيلع دريلف الام باصا مث . كلذب اوضرو مهلاومأ
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 اهوعابو اهوذخأف مهلاومأ نم اهب اوضرف ضرأ هل ناك ناف .ةبهلا نم دشا انهاه

 اهودري نا الا مهلاوما ةيقب مهيطعي نا هيلعو ءاوس هلكف مه ىذلل ءافو اهيف سيلو
 مهل لقيلو لام نم هدنع ام مهيطعي نكلو . هيلع سأب الف اهايا مهيطعي نا دعب
 مهاطعا اذاف . مكلاومأ ةيقب مكتيطعا الام تبصأ ناف ىلع وهف مكل ىقب ام

 نا كنا تمعزو . هبانل تفرتعا ام انتيطعا دق اولاقف مهل فرتعاو هدنع ام

 اذه هل اولعفو اذه مهف لاق اذإف كل وهف كيلع انل ىقب ام انتيطعا الام تبصأ
 . كلذ دعب ال ام باصا نا مهيطعي نا الو اسأب هيلع ىرأ الو ءىرب دقف

 . هرقفل لحلا ىف هلعجو هأربأف سلفأف قح لجر ىلع هل ناك نمو : ةلأسم
 نا الا نيدلا كلذب هيلع دوعي الو قحلا نم ىرب دقف رقف مدع لاح ىف وهو
 الو هنم ءىش وا هنيد ءاضق ىلع ردقي ام هعمو . سالفالاو رقفلا رهظا نوكب

 هأربا ىذلا نيدلا نم أربي الف هرقف نم هل رهظ :ام ىلع هأرباف هميرغ كلذب ملعي
 . . هميرغ هنم

 مامالا دنع كلذ عفترا وأ (طقاسر الجر سلف اذإ ىلاولا نعو : ةلأسم
 تلق . لدعلا هجو ريغ ىلع كلذ نوكي نا الا هلبقيو معن لوقأف مكاحلا وأ

 . هلثم وه معنف ىلاولا ةفيلخ كلذكو

 .هنايدل رهش لك ىف سلفملا ىلع ضرفيو . ناطحق ىبأ باتك نمو : ةلأسم
 اذاف هنايدل راثلا ىف هيلع تضرف ةثارح هتبسكم تناك ناف . هتبسكم ردق ىلع
 هنايدل فصنلاو هلايعل هلمع فصن هل كرت لايع هل ناك ناف . هتبسكم تءاج

 ناو . هلايع ىلع اعساو فصنلا نوكي نا الا مهقوقح ردق ىلع هيف نوصصاحتي
 هيلع ناك ناف . هئامرغ نيب نانلثلا قرفو . هلمع ثلث هل كرت لايع هل نكي مل
 . هقح لحي ىتح تعفرو هتصح ردقب لجالا بحاصل عفر لجاو لجاع نيد
 هتبسكم ردق ىلع رهش لك ىف هنايدل هيلع ضرف . ةثارحلا ريغ هتبسكم تناك ناو
 لاملا نم هتصح فلسلا بحاصل عيب هلام اوضرتعاو فلس نيدلا نم ناك ناو
 نايدلا عم ةصح اهل تناك . قادص هتجوزل هيلع ناك ناو . هعلس هب هل ىرتشاو

 عقي ام ةلغ تناك الجآ اهقح ناك ناف الجآ وأ الجاع ناك نا . اهقح ردقب
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 نامكاحلا هيلع رجح سلاقت اذإو اهقح لبي نا ىلا هل هنال عقيام ةخسن يفو هل اهل

 رقا ام نوكيو هيلع اوعفر نيذلا هنايدل هيلع ضرف ام ىدؤي ىتح انيد نادي ال

 ناف مهل رقا نيذلا ذخا اوفوتسا اذاف نايدلا عم لخدي الو . هب هل رقأ نمل هب
 نيذلا ةضيرف ىف لخدي مل مكاحلا رجح دعب نم هل رقأف انيد هيلع دحا ىعدا
 ناك نا كلذكو . هيلع مكاحلا رجح لبق هل هنا لدع ىدهاشب الا مه ضرف

 موقلا قوقح ىدؤي ىتح اثدح هيف ثدحي نا . هلام هيلع ر احلا رجح لام هل

 عم ةضيرفلا ىف هدلو لخدي مل نيد هيلع هدلول ناك اذاو . هلجاو هسبح دعب

 ةخسن عاض مهنيبو هنيب ديبع هل ناك ناو . مهقوقح اوفوتسي ىتح نييبنجالا

 وبا لاق . مكاحلا مهعيب ملو مهعيب ىلع ربجي مل مهؤطو هل لحي ال ام عاضرلا نم

 ىف اوعيب تام ناو . هنيد ىف مهعيب ىلع ربج مهريغ لام هل نكي مل اذا رثؤملا

 مهنيبو هنيب اديبع هلام ناك ناو . ةخسن ىفو مهريغ لام هل نكي مل اذا هنيد

 ىلع ربجي مل مراحملا ىوذ لاجرلاو ءاسنلا نم مهؤطو هل لحي الام ةعاضرلا نم
 ىف اوعيب تام ناف هتايح ىف مهعيب هل زجي مل هنال لام هل نكي مل ولو . مهعيب
 ملو هلام عيب هريغ لام هلو دلو هل ناك ناو . مهريغ لام هل نكي مل نا هنيد
 هينب ريغ هتثرو ناك نا كلذكو . نيدلا ىف اوعيب دلو هل نكي مل ناو . اوعاب

 لام هل نكي مل ناو . اوعابي ملو لاملا عيب مهريغ لام هلو هحاكن هل لحي ال نمم

 كلذكو . عاضرلا نم ةثرولا نمو مهنيب ام ىلا تفتلي ملو نيدلا ىف اوعيب مهريغ
 . مكاحلا مهعيي ملو مهعيب ىلع ريجي مل ةايح وأ توم لجا ىلإ نب ربدم اوناك نا
 ىتح نايدلل مهتلغ نكتلف سانلل قوقح هيلع حصو بئاغلا اوناك نا كلذكو
 . لوال ١ لنم وه ش تام هنا حصي

 هيلع تضرفو هسالفا رهظي ام دعب نم ايند لجرلا نادتسا اذإو : ةلأسم
 سلف نيذلا هئامرغ ىلع مسقي لاملا كلذ ناف الام بستكا ح هئامرغل ةضيرفلا

 نادتسا ىذلا نيدل اذه بحاص مهعم لخدي الو اوفوتسي ىتح مهقوقح ىلع
 ك احلا هل هذخا اوفوتسا اذاف نيلوالا هئامرغل ةضيرفلا هيلع تضرغ نا دعب هيف

 . كلذب

 الو رحلاو دربلل هنكسل هيفكي امردقب هلزنم نم هل كرتي سلفملاو : ةلأسم
 ( . كلذ ىف عاب
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 هلعف زوجي ام ةخسن ىفو هلعف بجب ام رشاعلا بابلا

 هل زوجي ال امو كلذ ريغ وأ ةيطع وأ ةقفن نم نيدملل

 نيدلا ءاضق ريخأت نم
 قفنيلف ملاظملاو نيدلا هب طيحي لام هلو نيدر جحو ملاظم هيلع ناك نمو

 الو هريغل الو . دل ول هنم بهي الو ادحا هنم فيضي الو توقلاب هلايع ىلع
 . لعف اميف امثآ نوكيو ةبهلاو قتعلا ىضم قتعا ناف ناف همدخ نم ادحا هنم قتعي

 هب مقي امم هلثم لكأي ام لثم لكأي هناف نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم
 ىسوم نع كلذو كلذ هبشا امو محللا لكأي الو . عوجلا هب دشيو بلصلا
 . هللا دنع ملسي نا وجراف اذه لعف اذاف هللا همحر ىلع نب

 هل لام الو هءاضق ديريو نيد هيلع ىذلا اماو ديعس ىبا نعو : ةلأسم
 قدص اذا . رومالا عيمج ىف رذعلا هل ىجري ىخا زجاعلاف هئادا ىلع ردقي الو

 اسفن فلكي ال هللا نال هادأل كلذ ءادأ ىلع ردق ول هنا هنم ملعو هتدارا ىف هللا

 ناو . لاقف رسعملا هللا رذع دقو هءادأ دقتعيو همزلي امب اذه نيديف . اهعسو الا

 هءادأ هيلع بجو رسيلاب هئادأ ىلع ردق اذإف . ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك
 هرذعو هنع هللا زواجي نم لاح ىف وهف ةرسيملا لاح ىلإ لصي مل امو . هللا ءاش نا

 هدابعل نيبي ام ليبس ىلع لضف ىجري امناو . ةرخآلا ماكحاب هللا ىلع مكحي الو
 ملعا هللاو هقيفوتو هل دعب مش ىلوتملا وهو هقلخب ملعا هللاو ةرهاظلا هماكحا نم

 . باوصلاب

 ىسوم نع خيشلا لاق . نيدلاب محللا ىرتشي له نويدملا نعو : ةلأسم
 . ال محللا لاق . هللا همحر ىلع نب

 ارسعم رظن نم لاق هنا . (نر ىنبلا نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . ةمايقلا موي هلظب هللا هلظا هنع عضو وا
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 نويدملل زوبي اميف رشع ىداحلا بابلا
 زوجي ال امو قحلا ريخات نم هلعف

 هتعلس عيبي نا ىلا هلطمو مهارد هنكمي ملو مهارد نيد لجرل هيلع لجر نعو
 هنكمي وا هقح هدجحمي مل ام كلذ هعسي معن لاق . ال ما كلذ هعسي له قافنب

 . هيطعي الف مهارد

 هدي ىف ةنامأ وا هيلع هلاقح لجر ىلا بلطي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ديري وهو هقح نعو هتناما نع هعفادف الغش هل نا الا اهميلست ىلع ردقي وهو
 نامض هيلعو . مث اوهف رذع هل نكي مل نا لاق . كلذب امٹثآ نوكي له هيلا هعفد
 . اهميلست ىلع ردقي وهو اهبحاص اهبلط نيح اهايا هعنم ءىش هنال تفلت نا ةنامالا

 . ملظ ىنغلا لطم لاق وأ ملظ رسوملا لطم (ةلمر ىبنلا لوق ىنعم امف تلق
 وأ هيلا جاتحم هبحاصو هدي هلانتو هيلع ردقي سنج نم هقح نوكي نا وه لاق

 هدنعو دحاو مهردب بلطي ںاك اذإ امأف هيلإ هعفدي الف هبلطي هنا الا جاتحم ريغ

 لط اممب سيلف ءىش مهساردلا نم هدنع سيلو بكارملاو رودلاو ةريثكلا لخنلا
 . هبحاص ىلإ قحلا عفد ديري ناك اذا مثآ الو

 هدي ىف ام مهل لذبف هئامرغ نع هلام زجع اذإ ميرغلا ىف ليق : ةلأسم
 هئزجي هنا مهمتكي لو مهقوقح ةيقب نم هوءرباو هب هارتشا ىذلا مهقحب هب اوضرف

 نكي ل فاريم وا ةدئافب كلذ دعب لام هل رهظ ناف صالخلا هل ىجريو كلذ

 مهمتكي مل اذا كلذ هيلع سيل نا ىدنع لاق . ىقب ام مهيفوي نا ىدنع هيلع
 . بذكلاب مهل ام رجاتسا هنال ىقب ام مهيفوي نا ىدنع هيلع ناك مهمتك ناو ائيش

 يف سيلو ةئيسنب سانلا نم ىرتشيف عيبيو ىرتشي ىذلا اماو :: ةلأسم

 سانلا لاومأ فالتا كلذ يف دصقي الو همزلي ام ءادأب انئاد ناك اذاف دقن هدي

 زوجي الف سلفملا اماو مثا كلذ يف هيلع يل نيبي الف هعيب لطبو سلف دق نكي ملو
 رجحي الف هسيلفتب مكحي مل امو سانلا لاومأل فلتم وه امناو ءارش الو عيب هل
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 . هللا ءاش نا ءارش الو عيب هيلع

 هئآدا ىلع ردقي ملف رقتفا وأ هيسنف نيد قح هيلع ناك نم ليقو : ةلأسم
 روذعم هنا لاق نم لاقف رقتفا مث ينغ وهو قح همزل ناك ناو . كلذب روذعم هنا

 اذا اينغ نكي مل ولو . لايتحالاب لاح لك ىلع جورخلا هيلع نا لاق نم لاقو

 . هسفنب جورخلا ىلع ردق
 قلعتي امو نويدلا نم بجاولا ءاضق ريخأت يف انباحصا فلتخا :: ةلأسم

 فيضو كلذ ريخأت مهضعب عسوف تارافكلاو لامعألا نم ضئارف نم ندبلاب
 لجو زعا هللا لوقل ةردقلاو ناكمإلا عم كلذ ليجعت بجوي رظنلاو . نورخآ

 بجوي اذهو ملظ رسوملا لطم (ةيع) يبلا لوقو مكبر نم ةرفغم يلا اوعراس
 لدب يضقت تناك اهنع هللا ىضر هشئاع نا يور املو زجاعلاو مرعملل رذعلا
 ددعل ربخلا دري ملو رخؤت تناك اهنا ىور دق لئاق لاق ناف . نابعش يف ناضمر
 تناك امل هل ليق . ليجعتلا ناكما عم ريخأتلا يف رذعلا نوكي نا بحنف هترخا
 لكو هءاضق ديري نيد هيلعو تاب نم لاق هنا . () يبنلا نع ةياورلا هذه
 لعفلا دارا نم رذع ىلع ليلد اذه يف ناك حبصي نا يلإ هناظفحي نيكيم هيلع هللا

 . ملعا هللاو هلعف ىلع ردقي ملو هيلع دهتجاو

 . هلل ١ هيضر دمحم يأ عم اج نم : ةل اسم

 ةرينك نويد هيلع الجر نا ولو هبحاص ىلع قيضملا نيدلا ىف : ةلأسم
 اميف هل نكي مل هيلع ام ردقب هكلمي لام هلو . اهبكترا ملاظمو اهبصتغا لاوما نم

 ردقب الا . ملاظملا كلت يف هئاضق نع هسبحيو هيف فرصتي نا هقلاخ نيبو هنيب

 ائيش هنم بهو ناف لئاق لاق ناف . هلثم توق ىلإ هغلبي يذلا هتوقل هيفكي ام

 وه معن هل ليق .. كلذ هل زوبي ناكأ هيلع جوزت وأ ائيش هنم ىرتشا وأ عابوأ

 اماو . مكاحلا هب مكحيو زوجي كلذ لك كالملا فرصت هيف فرصتي نا هلو هكلم
 زيوبت عم اموثام نوكي هنا متلق ملو لاق ناف . مثآ وهف هبر هللا نيبو هنيب اميف |

 فرصتيو هنم قفني نا هلو . هل لام وه لاملا اذه نا هل ليق . هيف فرصتلا هل مك
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 ملاظملا باحصأ نال هللا نيبو هنيب اميف كلذ هل زوجي امنا انلق امناو ءاش فيك هيف

 مهقوقح ملست ىلع ردقي ناك اذاف . مهلام مهيلع سبحي نا هل سيلف هيلع نوقيضي

 هيلع لوسرلا لوقل ةيصعم مهيلع كلذ هسبح ناك اهيف هيلع نيعسوم ريغ مهو
 بلاطملا هلزنمب هلام ىف هيلع يدعتملاو هنم بوصغملاف ملظ رسوملا لطم مالسلا
 وه يذلا هقح ريخأت ىف هيلع اعسوم الو هملظ نمل حيبم ريغ هنال هيلع قيضملا

 اهلمحت نويد نم لاومألا هذه تناك نا نولوقت امف لاق ناف . هتميق وأ هلام نبع
 اذه هل ليق اهل دب مهيلا عفدي ملو مهنع اهسبح نا مثإ هيلع له . اهب ابرا نم
 مهيلع سبح نا امثآ نوكي ذئنيحف اوقيضيو اوبلاطي نا الا مهيلع هسبح ىف مثآ ريغ

 هبابرا ىارب هلمحت ام ملاظملاو نويدلا نيب متقرف لو لاق ناف . كلذ ىلع ردقي وهو

 كلذب مهسفناو هبابرا ىأرب هلمحت نيدلا نا هل ليق . مهيار ريغب هلمحت ام نيبو

 هسبحب مهسوفن بيطت الو اوبلاطيو . هيلع اوقيضي نا الا مثآ ريغ وهف ةبيط
 اماو . مهقوقح عفد يلا ليبسلا دبي وهو مهنع هايا هريخأتب مثأي ذئنيحف . مهيلع
 هبيط ريغ كلذب مهسفناو مهيار ريغب مهل ذخآلاو مهلاوما يف سانلا ىلع يدعتلل
 هللا جرح دقو هتبلاطم ىلا ليبسلا اودجو نا هل نوبلاطو هيلع نوقيضم مهو

 سبحي نا هثراول لهف لاق ناف . مهقوقح مهنع هريخاتو هيلع مهلام هسبح هيلع

 يدعنملا تام اذا هنع ثرو نمل زوجي ناك ام وأ هموي توقل ائيش لاملا اذه نم

 ثراولاو لاملا كلذل اكلام ناك تيملا نأل زوجي ال هل ليق . نويدلا هذهب رقاو
 دعب نم هركذ لج هللا لاق . اهلك نويدلا كلت يضقي نا دعب الا كل امب سيل
 مثأي له ةرينك تاوكز هيلع ناك ناف لاق ناف . نيد وأ اهب يصوي ةيصو

 نم وأ مامألا اهب بلاطي ٤ بلطي نا الا اهرخا نا مثأي ال هل ليق . اهريخأتب
 ماما نكي مل ناف لاق ناف . امثتآ ناك اهرخا نا مثأي ذئنيحف . مامالا رمأب اهبلاطي
 ىري نا الا اهريخأتب مثأي ال هل ليق . ليوطلا نامزلا اهرخا نا هيلع قيضي له
 لاق ناف . مهنع اهرخا نا مثأي ذئنيحف ىرع وأ عوج نم لاح ءوسب ءارقفلاب

 موصخب سيل ءارقفلا نا هل ليق . هنم بلطت ملو اهريخأتب ايصاع نوكي هنا متلق ملو
 ةجاحلا ىديدش اوناك ناف مهل اقح اهلعج ىلاعت هللاف اهوقحتسا ناك ناو اهيف
 ةاكز هيلع نمل متلعج ملو لاق ناف . مهنع اهسبح نا امثآ ناك كلذب ملعي وهو اهيلا
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 ملعلا لهأ نيب عزانت ال هل ليق . اهايأ هريخأتب مثآ ريغ نوكي نا اهب بلاطي ملو
 بجت تناك ةمئالا راصعا يفو . ةلعر يبنلا مايأ يف عضاوملاو ىرقلا لهأ نا
 ةدملا كلذل يضم ولو اهل ضباقلا لصي نا يلا اهنوسبحي اوناكو تاوكزلا مهيلع
 . هتلزنمو هتلادع نع اهبحاص جرخُم ريغ اهريخأت نا ىلع لدي اذهف . ةليوطلا
 ملاظملا نم نويدلا هيلع يذلاو يدعتملاو بصتغملا اذهل نكي مل اذاف لئاق لاق ناف

 زجا ملف هدي يف لاملا اذه رخؤيو . مهقوقح قوقحلا باحصا نع سبحي نا
 يذلا وه هدي يف وه ىذلا لاملا نكي مل اذإف هل ليق . هيف ةراجتلاو هعيب هل مت

 باحصأل سيلو ةقيقحلا يف هل كلام وهف هبحاص يأر ريغب هذخاو هنيعب هبصتغا

 مم اي :اي هنا هل انلق امناو . هل لام وه لب محل لام وه سيلو ليبس هلام ىلع ملاظملا

 هنا متلق اذاف لاق ناف . ملظ رسوملا لطم «يَعر يبنلا لوقل مهنع هايا هريخأتب
 هل نا اولوقف هنع لياز ملاظملا باحصا كلم ناو ةقيقحلا يف لاملا اذه كلام

 هاضق نع هايا هريخأتب شا هنا انلق امنا هل ليق . هيلع نأ الو . هب رجتيو هبهب نا

 نا كلذ ىلع لديو . هللا رما هتفلاخم مثآ وهف كلذب هرما دق هللا نأل ملاظملا يف
 كلذ عم هايا هللا يهني . هبرل صاع وهو هلام هقافنا يف ايصاع نوكي فرسلملا
 لاق ناف . امثآ هلعف ىف ناك ناو هكلم هنأل زئاج هئارشو هعيب يف هتيطعو هتبهف
 مدعو مامالا باغ اذإ ةاكزلا ةبلاطم يف امصخ ءارقفلا نوكي نأ زوبي ال ملو

 ةاكزلا نا هل ليق . مهل ىه ةاكزل اذإ نيدلا باحصأ ماقم كلذ يف اوموقي نا

 اهيف اموصخ اونوكيف مهنايعاب موق نود مهنم موقل سيل ىهو ءارقفلا ةعامجل ىه
 زاج مهريغ اهاطعاو موصخلا ءالؤهل اهطعي ل ول ةاكزلا هيلع يذلا نا ىرت الا

 قيفوتلا هللابو انلق ام انلق كلذلف هل
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 هنايدل ميرغلا ىلع ةضيرفلا ىف رشع يناثلا بابلا

 باحصا نم ناكو هنيدب موقي لام هل سيلو نيدلا هيلع ىذلا نعو

 . لايع هل ناك اذإ هنايدل ضرفي مكو . هلمع يف هيلع ضرفي مك تلق . تاعانصلا
 تاعانصلا باحصا نم تركذ ام بسح ىلع اندجو يذلاف تفصو ام ىلعف
 لدع نم ىري ام ىلع مهبسكو مهتعانص ردق ىلع مكاحلا مهيلع ضرفي امنا هنا
 هتدافاو عناصلا بسح ىلع وه امنا كلذ نأل . فورعم ءىش رهش لك ىف كلذ
 نارثالا مهيف ءاج دقف ثانا رحلا باصا اماو . كلذ هلقو هلايع ىف هتنؤم ةرثكو
 لايع هل نكي مل ناو . هنرح نم بسكام فصن هلايعلو هل كرت لايع هل ناك
 . مهنيب هنوصصاحتي هنايدل نانلنلاو هنرح نم بيصي ام ثلث هل كرت

 اهنا تعدأف هل ةأرما قلط لجر ىف لوقت ام دمحم يبأل تلق : ةلأسم
 ىرخا ةجوز هلو ام دعم ناك ناف تلق . معن لاق اهل ةقفنلا هيلع له لماح
 قفنيو هلايع نم ىه لب لاق . عفري مأ نايدلا عم اهتقفن نوكت نيد هيلعو لايعو

 قفنيو هلايع عم نوكت ىهف هنيد يف هبسك ىنلث هلايعلو هل اولعجي اوناك لاق . اهيلع
 . ملعا هللاو اهلمح نابتسا اذا اهيلع

 لاقف هتبسكم نم هيلع ضرفي امو ميرغلا نم ذخؤي اميف فلتخاو : ةلأسم
 . هتبسكم فصن لاق نم مهنمو . هتلق وأ هبسك ةرنك نم لمعي ام ردقب لاق نم
 ملعي ام ردق ىلع هتبسكم ىنلت لاق نم مهنمو . هتبسكم ثلث لاق نم مهنمو

 . هلايع ةقفنو هتقفن نم لضف ام همزلي امنا نورخا لاقو . هتعنصو هبسك نم

 ناك اذا لام سيل نم ىلع بجي ام تركذو نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 هيلع بجو اذا هتعنص ىف ةعنصلا يذ ىلع ضرفي مكو سانلا لاوما يف اعراز

 لمع نم تاباوجلا باحصا نم عرازلا اماف تفصو ام يلعف . هديب ةخسن قحلا
 قوقحلا نم هيلع حصي اميف ضرفي اذهف سانلا عم ةعارزلا نم هديب هخسن هدي

 هل كرت لايع هل ناك ناف هتعارز نم هتصح دصح اذاف هترمث تقو كاردا ىلع
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 كرت لايع هل سيل ناك ناو . هئامرغل ثلنلاو هتعارز انلث هتعارز نم هلايعل
 ضرفيف تاعانصلا لها اماو . هئامرغل فصنلاو هتنؤمل هتعارز نم فصنلا هل

 هلق نم ةعنصلا بحاص هعم قحتسي امب رهش لك يف ىري ام ىلع مكاحلا مهيلع
 رظني ام الا دودحم ءىش كلذ ىف سيلو كلذ ىف . لدعلاب هتلوع ةرتكو هتبسكم

 لايع هل سيل نمو . لايع هل نم ىلع تاعانصلا لهأ نم هيلع موكحملا يف مكاحلا

 . كلذ ىف لدعلا لهأ داهتجاب ىري ام ردق ىلع مهيلع قوقحلا باحصال ضرفي

 . ناطحق 1 باتك نمو . يراوحلا نب لضفلا باتك نم : ةلأسم

 . راسي الو لام نويدملل نكي ل ناو . ناطحق يأ باتك نم كلذف ةخسن

 هل ناملعي ال امهنا ةفرعملاو ةربخلا لهأ نم نيل دعب 12 عم حصي ىتح سبح

 ناف هتبسكم ردق ىلع رهش لك يف هنايال هيلع ضرفيو هجرخي مث اراسي الو الام
 . هتبسكم تءاج اذا }\. تلح اذا هنايدل راثلا يف هيلع ضرف ةثارح هتبسكم تناك
 هنايدل فصنلاو هلايعل هلمع فصن .3 هتبسكم فصن كرت لايع هل ناك ناف

 هلمع ثلث هل كرت لايع هل نكي .ل ناو . مهقوقح ردق ىلع هيف نوصصاحتي
 لجالا بحاصل عفر . الجآو الجاع نيد هيلع ناك ناف هئامرغ نيب نانلنلا قرفو
 لج الل عقي ام ةلغ تن اك هلام اوضرتعا ناو هقح لحي ىتح فقوو هتصح ردقب

 بحاصل عيب ال ام اوضرتعاف فلس نيدلا نم ناك ناو . لجاعلا هنايدلو هل

 تناك هتجوزل قادص هيلع ناك ناو هفلس هب هل ىرتشاو لاملا نم هتصح فلسلا

 اقح اهقح ناك ناف الجآ وا { الجاع ناك نا اهقح ردقب نايدلا عم ةصح اه
 نا ماحلا هيلع رجح سلافت ناو . اهقح لحي نا يلا اهل عقي ام ةلغ ناك الجا
 هيلع يعدا ناف . هيلع اوعفر نيذلا هنايدل هيلع ضرف ام يدؤي ىتح انيد نادي

 عم ةخسن يفو . ةضيرف ىف لخدي ل 17 ا رجح دعب نم هب هل رقاف انيد دحا

 . هيلع مكاحلا رجح لبق هيلع هل هنا لدع يدهاشب الا مهف ضرف نيذلا ةضيرف
 ذخأ اوفوتسا ناف . نايدلا عم لخدي الو هب هل رقا نمل هيلع هب رقا ام نوكيو
 ثدحي ال نا هلام مكاحلا هيلع رجح لام هل ناك نا كلذكو . مهل رقا نيذلا

 هسبح دعب موقلا ةخسن يفو هلجأو هسبح دعب موقلا قوقح يدؤي ىتح اثدح هيف
 يدؤي ام هدنع ام انيمي هيلع نا سلافتا اذا هيلع ماكحلا ضعب دقو . هلجأ زا
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 ضرف نييبنجألل نيدو هدلول نيد هيلع ناك ناو . هيلع تحص ىتلا قوقحلا هب

 نم مهنيبو هنيب اديبع هلام ناك ناو . مهعم هدلو لخدي ملو نييبنجألل هيلع
 زوجي ال هنال لام هل نكي مل ولو مهعيب ىلع ربجي مل مهئطو هل لحي ال امم ةعاضرلا
 . مهعيب ىلع ربجي م ةايحوأ توم لجأ ىلا نيرب دم اوناك اذا كلذكو . مهنيب هل

 مهتلغ نكتلو . قوقح هيلع حصو بئاغل اوناك نأ كلذكو مكاحلا مهعي ملو

 نم مهنيبو هنيب اديبع هلام ناك ناو . ةخسن يفو تام هنأ حصي ىتح نايدلل
 . مهعيب ىلع ربجي مل مراحملا ىوذ لاجرلاو ءاسنلا نم مهئطو هل لحي ال ام ةعاضرلا

 نا هنيد ىف اوعيب تام ناو هتايح يف مهعيب هل زجي مل هنأل لام هل نكي مل ولو
 اوعابي ملو . هلام عيب مهريغ لام هلو دلو هل اوناك ناو مهريغ لام هل نكي م
 ال نم هينب ريغ ةثرو اوناك نا كلذكو . نيدلا يف اوعيب دلو هل نكي مل ناف

 مهريغ لام هل نكي مل ناو . اوعابي ملو لاملا عبب مهريغ لام هلو . هحاكن هل لحي
 نإ كلذكو . عاضرلا نم هثرولا نيبو مهنيب ام يلا تفتلي ملو . نيدلا ىف اوعيب
 . مكاحلا مهعبي ملو مهعيب ىلع ربجي مل ةايح وأ توم لجأ يلا نيرب دم اوناك

 ىتح نايدلل مهتلاغ نكتلف سانلل قوقح هيلع حصو . بئاغل اوناك نا كلذكو
 . ىدانملا ةرجا ىفو اهريغ وا هتجوزل ناك . لوألا لثم وه مث تام هنا حصي

٥ ]



 نويدملا لام عيب ىف رشع ثلاثلا بابلا

 لاق نم لاقو . عبرلا نبغ هيف ناك اذا هلام عايب ال هنا نويدملا ىف ليقو

 لاقو . نيدلا ىف كلهتسم هنال قفني ام فيك عابي هنا لاق نم لاقو . ثلنلا

 . ثلثلا وا عبرلا نارسكلاب هلام عابي نا هيلع لاق نم

 نكي مل اذا هلزنم ىف ىذلا هناتسبو هلزنم هل كرتي لاق نم لاقو : ةلأسم
 دب ال اميف الا اهجارخا نكمي ال قيرطلا تناك اذا هلزنم ىف الا قيرط ناتسبلل

 كلذ ىف ىدنع ىنعملاو هرازا قوف ام عابي هنا لاق نم لاقو . هنكس نم هل

 . هرازا الا هل كرتي الو هلام عيمج عابي هنأ

 نا الا عيبي نأ هيلعف ناصقنب الا ًايرتشم هل دجي ملف هلام عيب ىف مكاحلا هلجأف

 . ثلثلا ناصقن ىلا نورخآ لاقو . هعبر نمثلا نع رسكني

 هدنع ىهو هايا اهيفوي نا اهلجاع ةيقبب اهجوز تبلاط ةأرما نعو : ةلأسم
 اهل ليق دقف اهيلع جوزتي وا اهقلطي نا ريغ نم كلذ هيلع له تلق . ةنكاس
 بجي اك الإ هيلع بجي ال نيدلا ةلزنمب اهقادص نوكي لهو تلق . هيلع كلذ
 ىف نيدلا ىف هتيقب ملسو هلام نم كرتي اميف هل نوكيو . هلهأ ىلا نيدلا ءادأ
 نيب ةوسا هل امو . ةمزاللا قوقحلا رئاسك اهقح نا ىعمف . ءاوس فالتخالا

 . قوقحلا باحصأ نم . هترثكب رنكملاو . هتلقب لقملا مهدحأك ىهو . هئامرغ
 مهلوق ىناعم ىلع جرخي وأ. نيملسملا نم ملعلا لها نم لاق ادحا ملعا الو تلق
 هلايع توقو هتوقو همداخو هنكس دعب الا هنيد ءاضق هيلع بجي ال هنأ ىدنع

 اروذعم ناك اذه هقرغتسا امو نيدلا ىف ناك اذه نع لضف امف لوحي ىتح هتنس ىف
 ىدنعف نكسلا اماو . كلذ ىف مكحلاب هنم بلوط هب بلوط ولو نيدلا ءادا نع
 . ىقب ام هيلع عابيو . هنكس نم هلثم نكس نوكي نا ىنبجعيو افالتخا هيف نا

ءادأ ىلع ردقي ال نمم ناك اذا همداخ هل ليق امنا هنا ىدنعف مداخلا امأو



 ىلع ردقي ال ىذلا هبارشلو هماعطلو ةراهطلل مداخب الا ةشيعملا ىلع الو ضئارفلا

 ىف هيلع ناك ناف هرما ىف رظني نوكي نا بحاو ىعم نه دحا وا هيلا غولبلا

 . ررضلا لخدي ل اذه دنع كلذ هتقو ىف هسفن ىف وا هنيد ىف ررض همداخ عيب

 كلذ نم ارسفم تملع امناو . ًارسفم كلذ ملعا الف ةنس هلايع توقو هتوق اماو
 . ةقفنلا ىف اذهف هيف هلام ملستب هيلع مكحي ىذلا كلذ هموي هلايع توقو هتوق

 هلايعلو هل ةماتلا مهتوسك مهل تناك ةوسكلا ىلا نيجاتحم اوناك ناف ةوسكلا اماو

 ةقفنلا اماو . تقو لك ىف اهررض ةوسكلا نال هتقو ىف ررضلا كلذ ىف هيلع نال

 ررضلا هيلع لخدي الام هل رظني امناو نوتومي وا نويحيا ىردي ال دعب اهررض ناف

 ىتئام هدنع نأ الا هل لامال ناك نا تلقو . هتقو ىف راضي الف كلذ هتقو ىف

 له اهنم شيعيو ىرتشيو اهيف عيبي هلام ىه اهب براضي مهرد ةئام وا مهرد
 سأر ريغ هحبر نم هتلوعو هتوق دعب هدنع لضفي نا الا نيدل ا ءادأ كرت هعسي

 ىلع هنيد ءادأ ىلع روذعم وهف اذه هقرغتسا امو نيدلا ىف ناك لضف امف . لاملا
 حبرلا نم لضف ام الا هلام سأر نم هنيد ءاضق هيلع نوكي الو . ةفصلا هذه
 دقو . لاملا لصا لثم ليق ام ضعب ىف ىدنع اذهو هل اذه ملع الف اذه ىلع
 كرتي هنا ليق امم ملعا الو هؤادا هيلعو نوها وهو لاملا لصا ةلزنمب سيل هنا ليق
 . ملعأ هللاو . مكحلا ىف اذه لثم هل

 عابت نا اهبحاص ىلع لمحي ال ملعلا بتكو فحصملا . لاقو : ةلأسم
 ' هل تلق . ناضمر رهش ةرطف ىف الو ناميالا ةرافك ىف اهعيبي الو . نيدلا ىف
 اذه . ال لاق بتكلا ةلزنمب نوكي له دعب هيف بتكي مل ساطرق هعم ناك ناف

 اهيف نوكت ىتلاو راعشا اهيف ىتلا بتكلا ىف لاق كلذكو . دعب ةعتمألا ةلزنمب
 ىف عابيال هنا ةمكحلاو ىدهلا ةلالد هيف نوكي امم ءايبنالا ثيدح وا ةمكح
 . عايي هناف كلذ ريغو عفنت ال ىتلا راعشألا اهيف نوكي ىتلا بتكلا اماو . نيدلا
 ام ىلع اذه لاق وه هنا الا ةلمج ىنعي هنأك نيدلا ىف هبتك عابتالو اولاقو لاق

 . باتكلا ىف ليق

 ىلا هنيد ءادأب هيلع مكح مكاحلا ىلا ميرغلا ىلع عفر اذإ ليقو : ةلأسم
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 لاقو . ءىش هرازا قوف لاملا برل سبحي الو رازالا قوف ام ءامرغللو . ءامرفلا
 هنكس هل لاق نم لاقو . هلايع توقو هتوقو هلام نم امهسبلي نابوث هل لاق نم
 ىلع ردقي ال ناتسب هنكس ىف ناك ناو هنكس لاق نم لاقو هنكس هيلع عايالو

 هيلع ضرفو هل ةخسن ىفو هيلع كلذ عدو . كلذ هتاتسب نم الا هيلا لوصولا

 اذاو . اثارح وا اعناص ناك نا هتنارح وا هتعانص ىف وأ ناتسبلا ةرمت ىف ةضيرف

 وا لام لصأ نم هيدؤي نا هدي ىف ام عيمجب هيلع مكح قوقحلاب ميرغلا ذخأ

 كلذ نم هلايعلو هل هموي توقل الا ءىش هنم هل سبحي ملو ناويح وا ضورع
 ةضيرف هيلع ضرف هنيد نم ىقب امو . هنيد ىف هعيبب هيلع مكحي ام هدي ىف ىذلا

 هتثارح نم هل لعبي كلانهو . هتضيرف ىف قحلا ءاداو لمعلاب رماو هتعنص ىف
 كلذ رئاسو . هلمع ثلنف لايع هل نكي مل ناو . لايع هل ناك نا هلمع فصن
 توقو هتوق نع لضفي هنأ مكاحلا ىري ام ردقب هيلع ضرفي امنا تاعانصلا نم

 هيلع مكحيف هدي ىف ناك ام امأو . لبقتسي اميف مكاحلا هب مكحي ام اذهف . هلايع

 كلذ بسح ىلع لبقتسي اميف . ةضيرفلا هيلع ضرفي مث هموي توقالا هئادأب
 . لوقلا ضعب ىف انفرع

 جرخو ىلوت مث ةوبسكو ةقفن نم هتجوزل قح هيلع لجر نعو : ةلأسم
 ما هتجوز ىضقتو هلزنم عابي له هلزنم عابي له هلزنم الا فلخي ملو ةكم ىلا
 كلذ ريغ ىف عابيالو . اهتوسكو هتجوز ةقفن ىف هلزنم عابي معن لوقأف عاييال
 . انعم كل ذك وه معن لاق هريغ لاق . اهريغل الو اهل نويدلا نم

 هنكسي تيب الا هل نكي مل اذا لجرلا نا انعمس دلاخ نبا دمحم لاق : ةلأسم
 اذاف قادصالو هنيد ىف هلزنم عابيالو . هتيب نم جرخي ل قادصو نيد هيلعو

 نيدلا ناف اماتيا كرت ولو نيدلا ىف هريغ وا لزنم نم فلخ ءىش لك عيب ام
 . ىضقي نا قحا

 لاق هاوس لام هل نكي مل اذا نيدلا ىف لجرلا لزنم عابي لهو : ةلأسم
 نايدلاف ةقن ناك ناف عابي هناف هقنوا وأ هنهرأ لزنملا بحاص نوكي نا الا . ال
 . نايدلا نم ىلوأ نهترملاف اضوبقم انهر ناك ناو . ءاوس هيف
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 يأرب ةعمجلا موي ديزي نميف لجر لام ىلع ىدان لجر نعو : ةلأسم
 اضقتنم اعيب كلذ نا نوملسملا يار مث عيبلا بجواو عاب مث يلاولا ريغو يلاولا

 يذلا لام يف نوكي نم ىلع تلق . تباث هل وه لاق . هلعج يدانملل تبني له
 الو قحلا هيلع يذلا لام يف ال لاق . قوقحلا باحصأ لام يف وأ قحلا هيلع

 ناك ناف تلق . ءادنلاب هرمأ ناك يذلا ىلع نكلو . قوقحلا باخصأ لام ف

 . ءادنلاب رمآلا ىلع لعجلاف اذه رمأب عابوأ ادساف اعيب

 هلام ىلع ناطلسلا ىدانف اقح لجر يلا بلط لجر نع لئسو : ةلأسم
 تيملاو يحلا لاق . اتيم وأ ايح ناك نا لاق . لاملا يلع لاق يدانملا رجأ نم ىلع
 . لاملا ىلع رجألا ءاوس

 ءارك ناف نايغألاو ماتيألا لاومأ نم عيب امو . ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 . لاملا باحصا ىلع نوكي يداملا

 هتعانص هلآ عيبي نا هيلع له نيد هيلع ناك اذا عناصلا نعو : ةلأسم
 رازألا قوف ام ءامرغلل لاق نم لاقو . هتعانس ةلآ عابت معنف لام هل نكي مل اذإ
 هنا ليق دقو معن لاق هريغ نمو . هب هتدوع يداوي رازا الا هل كرتي ال لوقي
 . هتعانص ةلا عناصلا ىلع عابال

 رسكلاب الا نويدملا لام قفني مل نا بوبحم نب دمحم نع ليقو : ةلأسم
 ثلنلا هلام نم طحني نأ رسكلاو . راثلا ىف قحلا هيلع ضرفو هعيب هيلع لمحي م

 عيبلا ىلع هلام ضرعف نيد هيلعو لجرلا تام اذا ليق دقو هريغ نمو . عبرلا وأ
 هدنع ناك نم كلذكو . رسكلا ىلا رظني الو عابي هناف رسكلاب الا قفني ملف
 الو رسكلاب عابي هناف قحلا طعي ملو لجألا يضقناف لجا يلا هقحب ةقث وأ نهر
 قحلا بحاص دنع نكي ملو عيبلل هلام ضرعو نيد هيلع ناك نم اماو . رخؤي
 مل رسكلاب الا هلام قفني مل نا هنأ بوبحم نب دمحم نع ليقف ةقث الو نهر هب
 هلام نمت نم طحني نا رسكلاو . راثلا يف قحلا هيلع ضرفو هعيب هيلع لمحي
 بسحأو اذه ليق دق هنا ديعس وبا لاق . عيبلا موي رعس نع عبرلا وأ ثلنلا
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 . قحلا يدؤي ىتح لام ميرغلل سيلو . هيلع يذلا قحلا ءاداب ذخؤي ليق هنا
 ىف ال هموي رعس نع رسكنا اذإ وه امنا لوألاو لاق كلاهلا لام يف ثراولاك
 نيد ناك ناو لضف باتك نمو . فرعت ىتلا اهنامثأ نع لاومألا رعس راسكنا
 اوضرتعي ملو . نايدلا ىلع لاملا ضرعف نيدلا هيلا بلطف ثراو هتروو تيم ىلع

 هيلع سيل نيدلا نأل نوي دملا ةلزنمب نكي مل مدعلاب جتحا وأ ةخسن يفو جتحاو
 عبرأ ىف هيلع يدان اذإ هعيبب رمأي وأ مكاحلا هيلع يداني تيملا لام يف نيدلاو
 نيذلا اوطعي وأ لاملا اودفي نا ةثرولا ىلع جتحي ام دعب نم عيبلاب رمأي مث عمج
 سيلو . لاملا عاب اوطعي مل ناو مهل لاملاف اوطعا ناف نيدلا اوطعيو ةخسن ىفو
 عيفشل ا ةلزنمب كلذ ىف مه ليق دقو هريغ نمو . لجا نيدلا راضحا ىف ةثرولل

 . ماي ا ةثالث

 هلام ناك نا لاق هنيد ىف هلام عيب ىف لجرلا لجؤي ك تلق : ةلأسم
 . ةدحاو ةعمج لجا ضورعلا نم ناك ناو عمج عبرأ لجا لوصألا نم

 يضر بوبحم نب دمحم هللا دبع وبا لاق . ناطحق يبأ فيلأت نم : ةلأسم
 اذاف لزنملا ىف ناتسبو هلزنم الا لام هل سيلو نيد لجر ىلع ناك اذإ . هنع هللا
 هلزنم ريغ نم قيرط هل ناتسبلا كلذ ناك ةخسن ىفو قيرط ناتسبلا كلذل ناك

 لضف هيف نوكي نا الا هلزنم عابي الو . مهقوقح ءامرغلا ىطعيو هعيبي نأ رما
 نا ريغ نم هلزنم يف اضيا قيرط ناتسبلل جرخي نا نكمي ناك ناف هنكس نع

 . قيرط ناتسبلل نكي مل ناف ةخسن يفو . ءامرغلل ناتسبلا عيبي نا رما هبرضي

 ناتسبلا عيبي نا رما هب رضي نا ريغ نم هلزنم نم قيرط هل جرخي نا نكمي ناكو

 هنأل هعيب ىرا الف هلزنم يف هيلع ررضب الا هقيرط نكمي ال ناك ناو . ءامرغلل
 ىفو ليقو هلزنم ىف عيبلا لخذ دقف هقيرط ةخسن ىفو هقيرطب عيب اذإ ةعاسلا
 نيدلا هيلع يذلا لزنم عابي ال ليقو . هنيد ىف هلزنم عابي ال ليقو . ةخسن

 نكسو هنكس نع لضف هيف نوكي نا الا هؤامرغ كلذ بلط اذإ يح وهو هنيد يف
 عسوأ وه امب & عسوا ام دجي هناف تلق . يقابلا عابيو مهيفكي ام مهف كرتيف هلايع

 ريغ لام هل سيلو نيد 0 نيدلا هيلع يذلا يف عابي ال لاق . هنمث ضعبب هنم
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 عابيو هيزبي ةخسن يفو هيفكيام ردقب هل كرتيو اهسبلي يتلا هتوسك عابتالو .ةلزنم
 امث ةخسن ىفو نم تناك ام هبتك الو هفحصم الو هلعن ع ايب الو . اهنم يقب ام

 ملعلا نم كلذ ناف نيملسملا ريس وأ (ةِيم) ءايبنألا ثيدح وأ ملع نم ناك
 ولو هنيد ىف همتاخ { همداخ عابيو هنيد ىف هفيس عابيو لاق . ةخسن يفو عابيو
 عابي له . مداخلا ةمدخ ىلا جاتحي انمز ناك ناف تلق . هريغ لام هل نكي مل

 هعم سيلو هسفن رما مقي ال ناك اذإ لاق . هريغ لام هل نكي مل ولو . هنيد يف

 هدلو نم هيلع مايقلاو هتمدخ هيفكي « همزلي نمث همدخ هيفكيو هنأشب موقي نم

 موقيو . همدخب كرتيو اذه همداخ عابي نا ىرأ ال يلاف ةخسن ىفو ىرأ الف
 . معن لاق هبكري هخسن يفو هيلع بكري يذلا هرامحو هسرف عابيو تلق . هنأشب
 ةخسن ىفو اهبكري ةباد هل كرتي نا بلطو يشملا ىلع ردقي ال نمز هناف تلق

 . اهيلع هللا لضف نم بلطيو ةخسن يفو لاق هللا لضف نم بلطيو . اهيلع بكري
 لضف نم بلطلل اهيلع بكري ةبادلا هل كرتي نا ىسعف كلذك ناك اذا لاق

 هناف رازألا ىوس عابي هنأ راثآلا ضعب يف تدجوو هريغ نمو . هيزجت ةباد هللا
 . هلثم رازا لاق هل كرتي ىذلا رازألا دح امو تلق . هاوس ام عابيو هل كرتي

 وأ هلايعب موقي نا هدهج وه هبسك نويدملا ناك ناف هل تلق : ةلأسم
 مكحي اميف ءاهقفلا فلتخا دق لاق . نيد هيلع هل نميف ةليحلا فيكف . هتأرما

 وأ هبسك ةرثك نم ملعي ام ردقب هبسك يف هيلع ضرفي لاق نم مهنمف . هيلع
 لاق نم مهنمو هبسك ثلث لاق نم مهنمو هبسك فصن لاق نم مهنمو . هتلق

 لضف ام همزلي امنإ نورخآ لاقو . هتعنصو هبسك نم ملعي ام ردق ىلع نانلنلا

 . يلا بحا لوقلا اذهو مهتوسكو . هلايع ةقفنو هتقفن نم

 ىطعتا . اهردقب قادص هتجوزل هيلعو مهارد هدي يف لجر نعو : ةلأسم
 ردق كلذ نم هل كرتي لاق . ءىش كلذ نم هل كرتي ما اهلك مهاردلا ةأرملا

 موكحم يقابلاو قحلا ءاداب هيف هيلع مكحي يذلا كلذ هموي ىف هلايع ينغيو هينغي ام

 تيأرا هل تلق . كلذ يف مهل رظنيو مهتنؤم نم يدنع ةوسكلاو هميلستب هيلع
 هل مزاللا قحلا ءادا ىف هيلع عابي ليق لاق ضرأ وأ لخن هدي يف يذلا

_ .٦



 اضورع ناك ول نا تيأرا هل تلق .مهارد هلام ناك ول نا ةلزنمب ةنمث يف نوكيو
 امو هل تلق . ةتباث ةلعل هكاسما بجو ام الا هلام هيلع عابي ليق لاق اناويحو

 ةيانغ الام لاق . كلذ نم ءىش اهب كسمي ىتلا هلغلا نم هل جرحن كدنع نوكي
 . كلذ ىف لودعلا رظنيف تقولا يف هلوع همزلي نمل وا هب الا

 رضح دق مداخو ةباد الا لام هل سيلو نيد هيلع لجر نعو : ةلأسم
 دارا ناف . ال ما كلذ مهل . امهعيب هؤامرغ بلطو امهيلع رضحي وأ امهيلع

 احلا نم ربجالو هيلا كلذف مهل اوضرتعي نا وأ مهقوقح يف امهعيب امهبحاص
 . رذع دح ىف ريصي وأ مهقوقح مهيفوي ىتح سبحلا هيلعف كلذ هرك ناف . هيلع

 امهيلع هتعارز مامت ضرتعملا وأ يرتشملا ىلع ينسيلف امهضرع وأ امهعاب ناو
 هنم رتشي مل ناف رثؤملا وبآ لاق . هللا ءاش نا زوبي كلذ ناف . مولعم تقو ىلإ

 مل ناو هتعارز ىضقنت ىتح هتباد عيبي ناربج هيلع سيلف طرشلا اذه ىلع دحأ
 مداخلا ىلا اجاتحم ناك ناو . امهريغب وا امهعيبب هنيد ىضقي ىتح سبح رضخ نكي
 . نكسلا ةلزنمب وهف هسفن مدخي نا عيطتسي الو هتمدخ
 ةدعسم اماف ديزي نم قوس ىف هلام عاب نميف تركذ ام اماو : ةلاسم

 ةعيبب ةالولا رمأو سلفا نم الا ديزي نم قوس ىف ءايحألا لام عابي سيل لاقف

 هركو ةعاضبلاو بونلا ىف صخر نكلو . قوملا لاومأ ديزي نميف عابي امناو
 ديزي نميف ءايحألا لام عابيال لاقف . نامع نب ناميلس اماو . لاومألا عيب
 ةعاضب وا بوث عيب دارأ نمف هعيبب ىضاقلا وا ىلاولا رمأ نمو سلفم لامالا

 . الف ءادنلا اماو اذكو اذك تيطعا لوقيو سانلا ىلع هضرعيو هب روديف

 سانلا قوقحب ىلوت لجر نعو حبسمو مشاه نع هنا دجوي اممو : ةلاسم
 تيأرا . ةسكامم وا ةمواسم وأ ديزي نميف هلام عابي فيك قح هيلعو باغو
 ديزي نميف عابيال ىسوم لاق مشاه لاق هتعفش عيفشلا كردي له ةديازم عيبب نا

 . افالتخا اهيف لعلف هعفشلا اماو . ةمينغلاو ثاريملا الا

 ر دقب ل زرنمه نم هل كرتي سل او : ةلاسم
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 .كلذ عابيالو رحلاو دربلا يف هنكسل هيفكيام ردقب
 هتعانص ةلآ عيبي نا هيلع له نيد هيلع ناك اذا عناصلا نعو : ةلاسم

 قوف ام ءامرغلل لاق نم لاق دقو . هتعانص ةلآ عابي معنف . لام هل نكي ل اذا

 دقو معن لاق هريغ نمو . هب هتروع ىراوي رازا الا هل كرتي ال لوقي رازالا

 . هتعانص ةلا عناصلا ىلع عابيال ليق

 هيلعو ةرضخ اعرز اهيلع لمع ةيراج وا ةرقب هل لجر نعو : ةلأسم
 رماي مامالا ناف ةرضخلا غلبت ىتح ما امهريغ هل سيلو ةرقبلاو ةيراجلا عابتا نيد

 لها ىأرب الا امهعيب رخؤي ال نا بحن دقو . ةرضخلا غولب ىلا كلذ كاسماب

 . مهقوقح لطبتو امهيلع ثدحلا ةفاخم نيدلا

 سيلو نيد لجرل هيلع لجر تلق ناثع نب دمحم باوج نع : ةلأسم
 هبشي ام وا هنكسي لزنم وا هيلع جسني بشخ وا هيلع رفسي رامحالا لام هل

 هيف نوكي نا الا هنكسي ىذلا هلزنم عايبال ليق هنا ىدنع ىذلا لاق : اذه

 كلذكو .. اهب ىلأتي هينآ نم هيلا جاتحت ام عاييالو هنكسي ام ردقب هل كرتيف ةعس
 همزل اذاف رامحلا اماو . هل كرتي عناص وهو هب الا هلمع حلصي ال ىذلا بشخلا

 دعبو عانتمالا دعب تفصو ام ريغ لاموا ةاشوا رامح نم هلام مكاحلا عاب قحلا

 . كلذ ىف رظناف هيلع ةجحلا

 ىفوي ىتح هعيبي ال نا هلام مكاحلا هيلع رجح لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هيلع رجح مكاحلا نا ملع نمل زوجي له ةريرس هلام نم عيبي نا دارا مث هءامرغ

 ترجح ىتلا نويدلا ىفوي ىتح هعيب تبني ال هنا ىدنع لاق . هنم ىرتشي نا هلام

 ذئنيح ًامات عيبلا نوكيأ رخآ عضوم نم هنيد ىضقو هنم ىرتشا ناف هل تلق . هيف

 تباث هنا بهذي هتيأر ام ىنعم ىلع ىدنع لاق . عئابلا نم ةماتم ىلإ جاتحي ما

 املف نيدلا اببسب قلعتل لاومالا ىف تبني مل امنا هنال هنيد ىضق اذا لوألا عيبلاب
 . لوألا ىف دقعنا دق عيبلا ناك نيدلا لاز
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 نيدلا ىضقيو هلام عيبي نا هيلعا نيد هيلع ناك نمف هل ليق : ةلأسم
 هلام عيبي نا كلذ هيلع ىأرف نيدلا هل ىذلا هيدأتسي مل ام املاس نوكي ما

 ناك اذا نيدلل كرتي مكف هل ليق . نيدلا بحاص هدأتسي مل ولو هنيد ىدؤيو

 . كلذ قوف ام ءامرغللو رازالا هل ليق دق هنا ىعم لاق . هلام جاتحي هيلع ىذلا

 كرتي لاق نم لاقو . كلذ قوف ام ءامرغللو ءادرو رازا هل كرتي لاق نم لاقو

 كرتي لاق نم لاقو . كلذ قوف ام ءامرغللو . هنكسو هموي توقو هتوسك هل

 قوف ءامرغللو مداخلا نع ةينغ هل سيلو . مدخي نمم ناك نا مداخو هبتك هل

 . كلذ
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 نويدملا ةلازا ىف رشع عبارلا بابلا

 كلذ ريغو قتع وأ رارقاب هلام

 او ذخأي نا اودارأو هؤامرغ هاضاقتف ةيراج هل تناك لجر نع لئسو
 زاج هنيد ءافو لام هل ناك اذا ةخسن ىفو نا لاق . اهتقتعا دق لاقف ةيراجلا

 هل زبي مل هسالفا رهظ دق ناك ناو . هقتع زجي لام هل نكي مل ناو . هقتع

 هءامرغ هيلع عفر اذا اماو . ملعا هللا ىضاقتلا هللادبع وبا لاق . ةبهالو عيب

 . ءافو هلام نم ىقب اميف نكي ل اذا هتبهالو هقتع كلذ دعب زجي ل مهنم دحاو وا

 تحصول لاق نم لاقو . ك احلا دنع قوقحلا حصت ملام ليق دقو لاق هريغ نمو

 . هلام مكاحلا هيلع رجحي مل ام زئاج كلذف قوقحلا

 هيلع عفرف سانلا ضعبل قح هيلع بجوو دبع هل لجر نعو : ةلاسم
 ضعبل لاقف . هيلع ىذلا قحلا ءاضقو هلام عيبب هيلع مكحي له مكاحلا ىلا هقحب

 رارقا ءافوب هل هسيلو ىتلع هل قحب ىدلاول وه ىدبع نا ىلعاو دهشا هرضح نم
 دبع لك لاقف ادبع كل نا هميرغ هل ركذ نا امل مث . بئاغ هدلاوو هب هل ىنم

 ىف هقحلي هناو تبنت ال هتداهشو كلذ هرارقا نوكي نا فاخ مث رح وهف ىل
 . ةعداخم الو اهيف ءاجلا ال ةحيحص هتداهش تناك اذا هنا ىعم لاق . ءىش هدبع

 هرجحيو هلام ىف هيلع مكاحلا مدقتي ملام هاضق زوجي لوقلا ضعب ىف ليق هنا وجراف

 .قتعلا همزلي نا فاخاف قدصلا ريغ ىلع ناك ناو .هيلع

 مشاه ىلا ناميلس نب دمحمو ةفيذح ىبأ نب ءالعلا باوج نم : ةلأسم

 هيلا بلطف نيد هيلع لجر نعو ةخسن ىفو هيلا بلطي لجر نعو . مهجلا نب
 ىذلاف ائيش هيطعن الفالاو ةنيب ماقأ نم مهضعب لاقف . مهلك مهل رقاو ريثك ءامرغ
 ماقا ننمف هرارقا زبي ل لاملا نم رتكا نيدلا ناك اذا هنا كلذ ىف نوملسملا ىري

 نيقابلل هرارقا هيلع زاج لاملا تانيبلا لهأ صصاحت اذاف هقح تبث ةلداع ةنيب

 نم تبنا وهو هسفن ىلع هرارقا زاج هنيدل اعساو هلام ناك ناو . مهف ىعسو
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 هلام كاحلا هيلع رجحي ملام هنا ليق دقو ملعلا لها ضعب لاقو هريغ نمو . ةنيبلا
 قوقح تحص اذا هرارقا زبي مل هؤامرغ هيلع عفر اذا لاق نم لاقو زئاج هرارقاف

 اميف زئاج هرارقاف هسالفإ حصيو سلفي مل ام لاق نم لاقو . ةنيبلاب نيعفارلا
 . لاملا نم هيدي ىف

 جرفم نب دمحأ خيشلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم
 هل امب هماحرا نم دحا وا هدلو وا هتجوزل رقا ضيرم لجر نعو . هللا همحر
 قحب هرارقاو هنويد ىفيل لام هل ىقب الو سانلل ةريثك نويد هيلعو هفصن وا

 مهنيد نايدلا بلط اذا كلذ ىف مكحلا ام لاملا اذه ريغ كلمي ال وهو نامضو
 لاملا عابي مث ًالاقنم اذكو اذك نوكيف هب هل رقا نمل نمنلاب لاملا اذه برضيا
 ىذلا قحلاو مهاردلاو نايدلا مهارد ىلع هل رقا نم نيبو نايدلا نيب هنمت طقسيو

 ىوس ةفصلا هذه ىلع معنف باوجلا . كلذ ىف مكحلا فيك ما كلاهلا هب هل رقا

 هدلو نيدب ادلاو بذعي ال هللا نأل قوقحلا ىوذ دعب نم الا ذخأي ال دلولا
 . باتكلا ىلا عجر ملعا هللاو

 هيلع عفر مث نيد لجر ىلع لجرل ناك اذإ ةللادبع وبأ لاق : ةلأسم
 رقا قحب مهريغ وا هئامرغ نم ادحا هلام ىضق مث مكاحلا ىلا مهقوقحب هؤامرغ

 قبي مل اذا لاملا اذه ىف مهقوقحب هئامرغ عيمج عرشيو . هؤاضق زجي مل هيلع هب

 . هب هاضق ىذلا نمخلاب ىضقلملا مهعم هيف عرشيو مش ءافو هيف نوكيو لام هل

 ردقب هيف نوصصاحتي لاملا كلذ ةميقب مهعم عرش نمنلاب ىمس نكي مل ناو
 نمنلا ىفوتسا دق هنا رقأو فورعم نمنب لاملا اذه عاب اذاو . مهقوقح

 هارتشا ىذلا مهعم لخدو مهقوقحب لاملا اذه ىف هؤامرغ عرشيو هعيب ضمي مل

 مهعم برض نمنلا ايمسي ةخسن ىفو مسي ل ناو هب هنم هارتشا ىذلا نمنلاب

 دحأ هيلع عفر ناك هنا ىرتشملاو ىضقملا ملع كلذ ءاوسو . لاملا كلذ ةميقب

 ىلع مهل ناف لاملا اذه ىف ءافو هئامرغل نكي مل ناو . ملعي مل وا هئامرغ نم

 نمنلا اذه ةلمج ةخسن ةعامج هافوا دقل ىرتشملا فلحي هللاب انيمي اضقملاو ىرتشملا
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 هيلع هل قحب لاملا اذه هاضق دقل ىضقملا فلحيو . لاملا اذه هب هنم ىرتشا ىذلا

 ام حال هنا فلح اقح هيلع هل فرعي ال هنا لاق ناو . خ وه ناو . اذك وهو
 ىفو نا اماو لاق . هيلع هل قح ريغب هيلا هنم ًءاجلا لاملا اذه هاضق ام هنا ملعي

 هعاب مث اندح هيف ثدحي ال نا هيف هيلع مدقتو هلام مكاحلا هيلع رجح اذا ةخسن

 هعيب عجريو ءىشب ءامرغلا عم ىرتشملا الو ىضقملا لخدي الو لطييو هعيب متي مل
 مامالا ىلإ هئامرغ نم دحأ هيلع عفر ءاوسو تلق . قح نم هل همزل امب هيعستسيو

 مهنم دحأ لام هيلع رجح وأ ةخسن ىفو رجحو مهدلب ىلإو ىلاولا وأ ىضاقلا وأ
 ماكح نم دحأ ىلإ هؤامرغ هيلع عفر اذإ نكلو لاق . معن لاق ةفصلا هذه ىلع

 لخدي الو . اذه هرارقا زاج هنود نالف نب نالفلا اذه هلام نا رقا مث نيملسملا |

 حاحلا هيلع رجح اذإو . نيمي هب مهل رقأ ىذلا ىلع مهو لاملا اذه ىف :هؤامرغ

 ىف ءامرغلا عرشو . هرارقا لطب دحأل هب رقأ مث اندح هيف ثدحي ال نا هلام
 لجا ىلإ نويد هيلع تناك اذإف ةخسن ىفو انويد ناك ناف تلق . لاملا اذه

 لحم ىلا مهبوني ام فقويو هلام ىف هئامرغ عم نولخديا هتجوزل لجا قادصو
 نوكيا نوقابلا عفري ملو هئامرغ نم دحاو هيلع عفر ناف تلق . معن لاق مهقوقح

 ىف هسفن ماقم موقي امنا لاق نيرخالا ماقم موقيو . هيلع عفر ىذلل لاملا اذه

 تلق . عفر ىذلل ام لنم هيلع اوعفري مل يذلا ءامرغلا رئاسك نوكي الو . هقح
 لازا ىتح مكاحلا عم ةلداعلا ةنيبلاب مهقوقح حصت ملو مهركناف هيلع اوعفر ناف

 عفارلل قح حصي ملام زوجي هايا هتلازا نإ لوقأ لاق . ال ما هلام ةلازا زوجتا هلام
 ةللادبع وبا لاق . مكاحلا عم عفارلا قح حصي مل ام ةخسن ىفو مكاحلا عم هيلع

 زجي مل هلام هيلع رجحف ىلاو وا مكاح ىلا مهقوقحب هؤامرغ لجر ىلع عفر اذا
 . ضيرملا ةلزنمب وهو هؤاضق الو هضايق الو هتبه الو هلام عيب كلذ دعب هل

 رصي مل ام هرارقا زوجي معن لاق . هل رقأ نمل هرارقا زوبحيا هريغل هنارقأ ناف تلق
 ملو هئامرغ نم دحاو عفر ناف تلق . هئامرغل ةضيرف هيلع ضرفيو سيلفتلا دحب

 لاق . نيرخالا ماقم موقيو . هيلع عفر ىذلل لاملا اذه نوكيأ نوقابلا عفري

 هيلع اوعفري مل نيذلا ءامرغلا رئاسك نوكي الو . هقح ىف هسفن ماقم موقي امنا
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 ةنيبلاب مهقوقح حصت ملو مهركناف هيلع اوعفر ناف تلق . عفري ىذلل ام لثم
 هتلازا نا لوقا لاق . ال ما هلام ةلازا زوبيا هلام لازأ ىتح مكاحلا عم ةلداعلا
 هللادبع وبأ لاق . ىرخا ةعقر ىفو . مكاحلا عم عفارلا قح حصي ملام زوجت هايا
 ل مهقوقحب هؤامرغ هيلع عفرف هل امب طيحي نيد هيلع ناك اذا لجرلا نا انعمس
 هؤاضق الو هتيطع كلذ دعب هل زجي مل مهقوقحب هؤامرغ هيلع كلذ دعب هل رب

 هل نكي مل اذا نيرخآلا نود هئامرغ نم ادحأ ىضقي نا زوجي هلام نم ءىشل

 ىتح هعيبو هؤارشو قوقحلاب هرارقا زوبي نكلو لاق . ءافو هيف كلذ ريغ لام
 زوجي ال كلذ دنعف هئامرغل ةضيرف هيلع ضرفي وا كلذ ىف مكاحلا هيلع مدقتت
 . ملعا هللاو ةعقرلا ىف تدجو اذكه هرارقا الو هؤارش الو هعيب ءامرغلا ىلع
 . باوصلاب

 مهلك مهيب ىهف هئامرغ ضعب ىلإ مهاردب ثعب اذا سلفملاو : ةلأسم
 . هيلا تيدها نمل ىه لاق نم لاقف مهدحا ىلا ةيدهب ثعب نا اماو . ةصحلاب

 . هسفنو هلام ىف هنايد نم اهريغ وا هتجوزل هيلع نا دهشأ نمو : ةلأسم
 اذا اماو . هعيب نم اضيا وه هعنمي الو هلام ىف ءاكرش ءامرغلاو فيعض كلذف
 ام ىلع ةأرملا جوزت ناف هعيب هل سيلف فورعم لام ىف قحلا كلذ نا دهشا

 . اه كلذف فورعم

 هسفنو هلام ىف هنايد نم اهريغ وا هتجوزل هيلع قحب دهشا نمو : ةل أسم

 . هعيب نم اضيا وه هعنمي الو هلام ىف ءاكرش ءامرغلاو . فيعض كلذف

 مث ىلاولا هلجأف قحب لجر ىلع عفر لجر ىف لاق نم لاقو : ةلأسم
 . ةصحلاب لاملا ىف عرش ءامرغلاو هل سيل كلذ نا هلام هتأرما ىضقف فرصنا

 زوجي ال مث هرجحيو هلام ىف ناطلسلا هيلع مدقي ىتح لاق نم لاقو
 قوقحلا نود نويدملل ىذلا لاملا ناك اذاو . ىلا بحا ىأرلا اذهو هيف هؤاضق

 هرارقا زبي مل . قوقحلا هذه باحصال مكاحلا هب مكح دقو هيلع تحص ىتلا
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 ءالؤه نيب لاملا اذه نوكيو لدع هتنيبب الا كلذ اوركنا اذإ مهريغل لاملا اذه ىف

 . هيلع هب رقا ىذلا قحلاو ةصحلاب

 دمحأ هيقفلا خيشلا باوج نم ةيشاحلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . هضرم ىف وأ هتحص ىف هلامب هدالوال رقأ نم نع تلأسو هللا همحر جرفم نب
 هتجوز ىقبتو هدالرال هرارقا متيأ سانلا نم اهريغ وأ قادص هتجوزل نيد هيلعو

 ام ىلعف باوجلا . ال ما قوقحلا باحصأ كلذكو . ثاريم الو قادص الب
 اماو . قوقحلا باحصاو ةجوزلا طرفتو رارقالاب تباثف ةحصلا يف اماف تفصو

 سلفم لجر نعو باتكلا ىلا عجر . ملعا هللاو ىل وأ قوقحلا وذف ضرملا ىف

 ءامرغلا نوصاحي ال مهناف ءامرغلا ركنيف قحب موقل رقيف هل امب طيحي نيد هيلع
 . ةنيبلاب الا

 هللا ىضر ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم ىا نع هزا دجوي امه : ةلأسم

 هلام ناسنالا ىلع رجحي فيك ىضاقلاو مامالا نع هتلأسو . بسحا اميف . هنع
 نالغل نب نالف نب نالف ىلع ىدنع تبث دق هنأ بتكي لاق . بتكي فيكو
 رجح ءامرغلا ىنولأسو نيدلا نم اذكو اذك نالف نب نالفلو نالف نب نالف نب

 كلذ دعب رقا امف لاق هتنؤمو هتقفنل هنم دب ال امل الا هيلع هترجح دقو هلام
 . هسفن ىف كلذ ناكو ءامرغلا ىلع لخدي ل نيدت وا نيدلا نم

 املف بح قحلاو قح لجر ىلع هل لجر نعو ديعس ىلا نع : ةلاسم
 ديري هنأ همهتاو بلطي . هريغ رضحي ملو . كريغل نيد ىلع لاق هقح ذخايل رضح
 هيلع قحب رقا اذا هيلع ةجح كلذ ىف اذهل له تلق . هلطييو هقح هصقني نا

 اح ةرضح ىف كلذ ناك ناف تفصو ام ىلعف ةصحلاب هقح هيلا عفدي نا ديريو.

 هيلع رجح دق ناك ناو . قوقحلاب هرارقا زوجيف هلام ك احلا هيلع رجحب ل امف

 اذه هب مكح دق ناك اذا هدي ىف ىذلا لاملا اذه ىف قوقحلاب هرارقا زبي مل هلام
 مهنيد ىلع نونومأم سانلاف مكاح كلانه نكي مل ناو . هيلع رجحو . مصخلا

 رقأ نم كلذ ىف فنعي الو هريغل نوكي نا نكميف قحلا اذهل اكو . مهتنامأو
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 . هللا ءاش نا كلذ مهناف هءاضق دارأو سانلا نم دحال هيلع قحب

 هيلع مكح دقو هدبع قتعا نم نا اوعمجا . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هقتعا اذا هيف اوفلتخاو . لطاب هقتع نا هلام هيلع رجحو ءامرغلل نيدلاب مكاحلا

 ضام هقتع مهضعب لاقف . هيلع امب هلام يف ءافو الو نيدلاب هيلع مكح دقو

 رجحي ملام هقتع يدنع بجوي رظنلاو لطاب هقتع مهضعب لاقو . هيلع رجحي ملام
 . ملعا هللاو رجحلا لبق هدي نع هجارخاو هلام يف فرصتلا هل نال مكاحلا هيلع

 كمحر تلأس . هللا ديبع نب دلاخ يلإ مهاربا يأ باوج نمو :: ةلأسم

 جوزلا جرخ مث هلامو هسفن يف اهقح هيلع بتكو ةارما جوزت لجر نع هللا
 رحبلا عطاق بئاغ اهجوزو تكله نا يلا هتجوز دي يف لاملا كرتو . رحبلا عطق
 لاملا هل بوهوملا ضبقي ملو ةبه لجر يلا هلبق وأ هتجوز توم دعب هلام لازا مغ
 لاقف اذه وحن نع انلأس دقف قادص اهجوز ىلع ةأرمللو . بهاولا كله ىتح
 هل سيلف ادودحم هلام نم ءىش يف ناك اذا قادصلا نا ملعلا لهأ نم لاق نم
 مث ءاوس هلام يف ناك ناو . اهقح يفوتست ىتح لاملا كلذ يف اهقحو ةلازا هيف

 ةبهلا ناف لاملا هل بهوملا ضبقي ملو بهاولا كله مث هل ةبه رخآ لجر يلإ هلازا
 دارا هنا عم اهجوز لام يف اهقح ةأرمللو . تبنت مل . زرحت مل اذإ ةيطعلاو هيطع
 رارقاب رأ قحب هلازا ناك ناو . كلذ نم حصي ام ىلع اهنم مهناريم اهتنز ولو
 . ملعا هللاو هيلا ليزا نمل تباث كلذف . نيملسملا دنع ةحصلاب كلذ ريغ وأ

 لاقف . مهلك مهل رقاو . رينك ءامرغ هيلا بلطي لجر نعو : ةلأسم
 ناك نا هنا نوملسملا ىري يذلاف . ائيش هيطعن الف الاو ةنيب ماقأ نم مهضعب

 صصاحتا اذاف . هقح تبث ةلداع ةنيب ماقا نمف هرارقإ زبي مل لاملا نم رثكا نيدلا
 . ةنيبلا نم تبثا وهو هسفن ىلع هرارقا زاج لاملا تانيبلا لهأ

 سانلل قوقحب نوملسملا هبلط لجر نعو . يلصوملا ركب يبأ نع : ةلاسم
 لضف امو اهقح الا اه سيل لاق هلام اهاضق هنا هتارمال دهشاو مهنم برهف
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 . قوقحلا لها ىطعا اهقح نم

 هل امب لجرل دهشا نم نعو . بسحا اميف يراوحلا يأ نع : ةلأسم
 يذلا لجرلا اذه ىلع نايدلا لخدي له . سانلل هيلع نيدي اضيا رقاو هيلع قحي
 لخد هضرم يف لجرلا اذه نم رارقألا ناك ناف تفصو ام ىلعف . لاملاب هل رقا
 نايدلا نوكي نأ الا هعم نايدلا لخدي مل هتحص يف هل رقا ناك ناو . هعم نايدلا
 هعم نولخدي نايدلا ناف هيلا مهقوقح اوبلطو . مكاحلا عم مهقوقح تحص دق

 . مكاحلا عم هيلا مهقوقح نايدلا بلط ام دعب نم قحب لجرلا اذه رقأ امنا ناك اذإ
 مهقوقح نايدلا بلطي نا لبق نم هيلع هل قحب لاملاب لجرلا اذهف دهشا ناك ناو

 امنا ناك ناو . هيلع هل قحب هل دهشا اذا اذهو لاملا لجرلل تبث مكاحلا عم هيلا

 مل وأ مهقوقح نايدلا بلط لاملا لجرلل تبث قحب هل مسي ملو لاملاب هل دهش

 هيلع رجح دق مكاحلا نوكي نا الا ةحصلا ىف وأ ضرملا ىف كلذ هنم ناك اوبلطي

 هل دوهشملا قح كلذ ناكو لاملا ةميق يلا رظن هعم نايدلا لخد اذاو . هلام

 لاملا مسقي مث لقي مل وأ ءافوب هل هسيلو لاق كلذ ءاوسو قحلاب مسي مل اذا هب
 نمت نم كلذ هل ناك نمثلا لثم نم لاملا ةميق باصا امف هيلعو . نايدلا ىلع
 . مهفاف مهقوقح ردقب نايدللو لاملا

 نود هاضقف ىتش سانلل نيد هيلعو هل اميرغ يتا لجر نعو : ةلأسم
 هلام . مكاحلا هيلع رجحي مل ام سابال لاق نيرخآلا هئامرغ

 اهنيعب تدجوف اهنيعب ةعيد وبرقا نم نا انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم
 ءامرغلاف اهبحاصف اهتضرتقا وأ اهتلكا لاق ناف . ءامرغلا نود اهبحاصل ىهف

 نب دمحم خيشلا وهو لوألا باتكلا خسان لاق . لوق اهيفو اهيف نوصصاحتي
 . ملعأ هللاو ةصحلاب عرش ءامرغلاو هنا لوقأ لوألا لوقلاب دادم نب هللادبع

 نايدلا بلطف سانلل نيد هيلعو لام هل لجر نع مشاه :لئس : ةلأسم
 مهنيد لبق اهئاضتقلاب مقت نا اهيلع له هتضتقا اهنا ةنيبلا ةأرما تماقاف . مهقح

 . مهقحب هيلع مهعفرو مهنيد دعب هتضتقا اهناب ةنيبلا مهيلع ىراف
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 ذخا اوداراو هؤامرغ اهاضاقتف ةيراج هل تناك لجر نعو : ةلأسم
 رجي ل ءافو هل نكي ل نا كلذ ىف ءاهقفلا ضعب لاقف اهتقتعا دق لاقف ةيراجلا

 هؤامرغ هيلع عفر اذا اماو . ملعا هللا يضاقتلا هللادبع رثؤملا وبا لاقو . هقتع
 هريغ نمو . ءافو ىقب اميف نكي مل اذا هتبهالو هقتع كلذ دعب زبي مل مهدحا وا

 هل ام 12 هيلع رجح ل ام هرارقاو هؤاضقو هتبهو هقتع زوجي لاق نم لاقو

 . هؤامرغ هيلع عفر ولو

 عيمجب هينبل دهشا مث هيلع اوعفر مث نويد سانلل هيلع لجر نعو : ةلاسم
 ِ . هيلع ةرضملاو بجاو ءاضقلاف قحب هلام

 دمحم خيشلا هتظأو باتكلا خسان اهداز . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 نيد هيلع لجر نع هللا امهمحر بوبحم نبا دمحم نعو . دادم نب هللادبع نب
 له مهنيد نايدلا بلطف بالا تام غ هتحص يف نيد نم هيلع ام هاضقف هنبال

 هدلو ىطعا نويدم لك يف اندنع كلذكو . ال لاق يضتقا امب نبألا ىلع نوعجري
 لاملا راص نمل زئاج كلذ نا هايا هاضق وأ هل هعاب وأ ةحصلا ىف هلام هريغ وأ

 . هب دهشا يذلا ىلع ةرضملاو مكحلا يف هيلا

 يلوأ نييبنجألا نيد ناك . نيد نييبنجأللو نيد دلولل ناك اذإو : ةلأسم

 . ملعا هللاو هدلو نيدب ادلاو بذعي ال يلاعت هللا نا هيف ةجحلا دلولا نيد نم

 هصحلاب هلف ضرملا يف نبألا ىضق اذإ لاق هنا دايز يبأ نعو : ةلأسم
 ميرغ وهو هدلاو هاضقام ةميقب هل برضالاو هقح فرع ناك ناف ءامرغلا عم

 الا دلولا نم يلوأ نايدلا دادم هللادبع نب دمحم هتظا خسانلا لاق . ءامرغلا نم

 . ملعا هللاو قوقحلا لهأ عفري نا لبق ةحصلا ىف ءاضقلا نوكي نا

 اوفوتسي ىتح نييبنجألا عم لخدي ل هيلع نيد هدلول ناك ناو :: ةلأسم

 اعلخ نكي مل اهجوز اهعلاخف اهلام ةأرملا ىلع مكاحلا رجح اذاو : ةلأسم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ةيدفب الا نوكي ال علخلا نأل هقيلطت ناكو
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 ءىش ناسنأل هيلع ناك نميف رشع سماخلا بابلا

 ءىش نم هل مزلي اميف هملسف
 ريجألا ةوسك ناك اهل ريجألا قحتساف موق دنع نم ةجح ذخ أريجا ىف لاقو

 يصرلا ىلع بجي الو . هلام ف مهتقفن ىف هيلع هنوقحتسي ام مهتقفنو هدالواو

 نكي م اذا مكحلاب هتجح عطقيو هيلع كلذب مكحي نأ الا مهيلا كلذ ملسي نا
 كلذ ريجألا لام يف اوقحتسا اذاف هنم ءىش وأ مهيلا كلذ ملستب ريجألا هرما
 . هماقم موقي نم وأ مكحلا هبجوي ام ىلع مهيلا كلذ ملستب رمأ

 سيلف ةجوزو راغص دالوأ بئاغللو قح بئاغلل هيلع يذلا اماو : ةلأسم

 مكحي نا الا كلذ نم بئاغلا مزلي اميف هيلع ىذلا عفدي نا قحلا هيلع يذلل

 الو ميرغلا ىلع كلذ سيلو ك احلا ماقم موقي نم وأ . لدع مكاح كلذب هيلع

 . مكحلاب الا هل

 رمت وا بحوأ ريناند وا مهارد نم ةعيدو هدي يف ناك نمو : ةلأسم
 ةجوز يلا ملسي نأ ةعيدولا هدي يف نمل زوجي الف . ةعيدولا هل ىذلا تامو بايثوا

 يلا ةنيبلاب كلذ ىلع حص ولو . هئامرغ نم دحا ىلا الو اهقح نم ائيش كلاهلا ا
 ءامرغلا يلا كلذ ملستب هيلع مكحيو لدعلا لها ماكح نم مكاح عم كلذ حصي نا
 . كلذ مهفاف مكحلاب هل زياج كلذف

 رابخألا تءاجو ةكم رفس رفسلا ىلا باغ لجر ىف تركذو .: ةلأسم
 ةنباو ةجوز هلو . ةايحب ربخ هل تأي ملو هتوم حصي ملو رحبلا ىف رسك هنأب
 عفري نا هل زوجي له تلق . هنم صالخلا دارأف نيد هل لجر ىلعو . ةريغص

 يذلا نيدلا امهيلع قفنيو ةضيرف هتنب الو بئاغلا ةجوزلا اوضرفيف نيملسملا يلا
 نوملسملا كلذب ماق اذاف اذهب بئاغلا نيد نم أربي لهو تلق . بئاغلل هيلع
 .كلذ ملسو مكحلا قاقحتسا هلام نم بئاغلا ىلع كلذ قحتساو ماكحلا ماقم
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 ىلع ماكح نيملسملا نأل . هللا ءاش نا كلذب نيدلا هيلع ىذلا ءىرب مكحلاب

 مهتالوو ةمئالا ةاضقو ةمئالا نم ةيعرلل مهماكحا ةمزاللا ماكحلا مدع اذا سانلا

 . كلذ زوجي الف مكح ريغب ايتفلا ىلع اماو

 نا كلف نيد ملاظلل ىدنع اناو ملعا اناو اديز ملاظ ملظ اذاو : ةلأسم
 نايب باتك ىلا عجر . نيملسملا ضعب لوق ىلع مولظملا ىلا نيدلا كلذ ملست

 . عرشلا

_ ٧٢٣



 هيلع ام ءاضقب رمألا رشع سداسلا بابلا

 هنع ىضق هنا هريغ ربخ وأ كلذب هلاسرلا وأ

 هنا هربخاف . هقح هيطعي نا ةقث ريغ الجر رماف قح لجرل هيلع لجر ىو
 ك هربخاو . هلأسيف قحلا هل يذلا قحلا هيلع ىذلا يقلي ملو هقح هيلا عفد دق
 . هقح هطعي مل هنا ركنيف قحلا بحاص هيلا بلطي نا الا ءىرب دق هنا نمنلا

 نا لاق نم لاقو . ةقث نوكي نا الا كلذ زوجي ال لاق نم لاقو هريغ نمو

 هطعي مل ناو هاطعا دق هنا هل لاق اذا كلذ زاج هيطعي نا هرماو قحلا هاطعا

 ريغ وأ ةقن ناك كلذ زوبي ال ليق دقو . ةقن نوكي نا الا كلذ زبي مل كلذ

 ةنيبب كلذ حصي وأ قحلا هل يذلا رقي وأ قحلا هيلع يذلا كلذ ملعي نا الا ةقن
 . لدع

 اهيلا لسري نا ىفتكي ةأرما ىلا لحلا بلطي نا بحا نم نعو : ةلأسم
 ىلعف ةأرملاب ىفتكيا اه قحب اهيلا ثعبي نا دارا نا كلذكو . ال ما اهب قني ةأرما
 اهنمأي ناك اذا ةأرماب ىفتكي لوقي هللا همحر رثوملا وبأ ناك دقف . تفصو ام

 ام اذا اهعم ثعبيو لحلا بلط ىف اهلسريو هقث هعم نكت مل ولو . كلذ ىلع
 كلت ىلع لاجرلا نم دحا ناك نا كلذكو . كلذ ىلع اهنمأي ناك اذا ديري

 اماو . صالخلا رما ىف لوقلا اذه ىلا انحو رتسا دقو ةقث نكي مل ولو . ةلزنملا

 . ةلداعلا ةنيبلاب الا نكي مل عزانتلاو راكنالا عقو اذا

 وأ هصلخي هنا لجر هل لاقف قح رخآل هيلع لجر نع هنلأسو : ةلأسم
 . كنود ىلع وهو هب نماض انا لاق نا هنا يعم لاق . هيزجي له هل هلحتسي

 مل هل هلحتسي هنا لاق ناو . هلأسي نا ةنانمطألا ىنعم يفو هيزجي هنا ليق دقف
 . هل هلحتسا دق هنا لوقيف هلأسي نا الا كلذ هزجي

 اناسنا وأ اكيرش وأ هل اليكو رم اف قح لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
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 . قحلا هيلع يذلا باغو . معن لاق قحلا لجرلا يلا ملسي نا لام هل هدي يف

 . كيلا ملسا ال نا يلرمأ ذاع هنال ائيش كيلا ملسا سيل لاملا هدي ىف يذلا لاقو

 حاحلا مكحي الو همزلي الف مكحلا ىف اماف . تفصو ام ىلعف رومأملا مزلي له

 عفدي نا اذه رما قحلا هيلع يذلا نا ةنيبلا دهشت ىتح ركنا وأ رقأ هعفدي هيلع
 ةفصو اك اذكه الا مكحلا نوكي الو روماملا اذه ريغ ليقو . هقح هلام نم هيلا
 . كل

 ةقث لجرل لاقف لجرل قح هيلع ناك نمعو يراوحلا يأ نع : ةلأسم
 كيفكا انا ةقثلا هل لاقف هيلا هملست نالفل ىلع اقح كيطعا نا بحا نيملسملا نم
 كلذ كيفكا انا هل لاقو ائيش ذخأي ال نأ ةقنلا ابأف هل لاقف عجر مث . كلذ
 نكسي ناك قحلا هل يذلاو ةقثلا لجرلا تام ىتح كلذ نع هلأسي عجري مل مش
 حاضولا نع هللا هحر رثؤملا وبأ انل لاق دقف . هعم نكسي ال وأ ةقنلا لجرلا دنع
 هيلع ةقالع نم هصلخي نا هلسرأ هللا همحر ىلع نب يسوم نا . هللا همحر ةبقع نب
 ىلع يبا نع قحلا كلذ تيداف ةبقع نب حاضولا لاقف ةرصبلاب لاق هنا بسحاو

 اعيمج هللا مهمحر هب هتقثل كلذو كلذ نع ينلأسي ملف ىلع ىلا ىلا تعجر م
 ءاضقب هاضرا وأ هنع يضقي ائيش هعم ىلع وبأ ثعب ؛ لاق انا تككش دق ىلا الا
 ش هنع يضقي ةقثلا اذه عم ثعب لجرلا اذه ناك نا لوقن انا الا قحلا كلذ

 ل ناك ناو .: هللا همحر ىلع وبأ لعف ك ءىرب دقف كلذ نع هلأسي عجري ل

 هصلخ دق هنا ملعي ىتح لوقيف كلذ كيفكلا انا لاق هنا الا ائيش هعم ثعبي
 ءاوس هلك ناكل ةيصو ةبقع نب حاضولا ىصوأ ىلع ابأ نأ انقيتسا ولو كلذ نم

 . هعم نكسي مل وأ هعم نكسي ناك

 ملسيو هنم ذخأي نا ةقث يلا بلطف قح لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 يذلا لجرلا تام كلذ دعب مث كلذ كيفكا انأ لاقو . ةقثلا ىبأف لجرلا يلإ
 يسوم نا ةبقع نبا حاضولا نع رثوملا وبأ لاق دقف . كلذ هيزبي له لجرلا دعو

 لاقف . ةرصبلاب اهنا بسحا هيلع ةقالع نم هصلخي هلسرأ هللا همحر ىلع نب

 هتقثل كلذ نع ىنلسي ملف تعجر مث ىلع يبا نع قحلا كلذ تيدأ حاضولا
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 ملس نا هنا لوفت انا الا هاصوا وأ ائيش هيلا ملس هنا تككش دق ىلا الا ىب

 . ملعا هللاو فرعي مل نكلو كلذ ىزبحي ناك هاصوا وا هعم لسرا هنا هللا همحر

 دعب هربخا مث كنع ىدأ ؤا انا ةقث هل لاقف نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم
 هيلع ىذلا لاق ناف . ءىربي هناف هنع ىطعا امث اضوع هنم بلطي الو هاضق هنا

 هربخاف ينع يضقت امم ال دب كيطعا اناو اذكو اذك ةيرق نم انيد ينع دا نيدلا

 نال قحلا بحاص رارقا وأ ةنيبلاب حصي نا الا ىربي ال هناف هنع يضق دق هنا

 نم كلذكو . ةحصلاب الا هاوعد هنم لبقي الف اقح ذخأيل هسفنل يعدي اذه
 هرمأو لعفا هل لاقف يلام نم كنع هذفنا انا هدنع ةقث لجر هل لاقف ءىش همزل

 . ىربي هناف كلذب ملعاو هنع ذفناف كلذب

 هاضقف هيلع نيد ءاضقب ناسنا ىلع عربت نم نوملسملا لاق دقو : ةلأسم

 الو . هنع ىضقملا نع طقسي نامضلا نا هضوع ذخأيل هاضق وا هرمأ ريغب هنع

 . هنع ىضقملا نع ىضاقلل ءىش

 ىلع كل ناك قح نم هذه لاقو . مهارد لجر ىلا عفد نمو : ةلأسم
 هيلع اهدري نا بلطف عفادلا عجر مث لجرلا اهضبقف هنع اهايا كتيضق نالف
 نالف ركن اف نالف ىلع هل هنا نظي وهو اهعفد امنا هنا جتح ١ ولو . ةعجر نكمي ل

 . كلذ ة ىف هل هعجر الف هيأر ريغب هنع كتيضق لاق وا هيلع هل قحال نا

 . هرما الو هيأر ريغب هنع ىضق هنال هنع ىضق ام لثم ىضقملا نم ذخأي نا هل الو
 هل ناك هل ىذلا هقحب هذخأي نا دارأف ىضقملل قح هنع ىضقملا ىلع ناك ناو
 ةلزنمب هيأر ريغب ىضاقلا هنع هاضق ىذلا لاملا اذهو مهاردلا هذه ىمسيو . كلذ

 . ةضوبقملا ةيطعلا

 هراد وا هلام ىضق دق هنا لدع ىدهاشب هسفن ىلع دهشا نمو : ةلأسم

 نالف لام نم كلت وا ىبنجا لجر وا هنبا وا هيبأ ىلع هل قحب انالف هذه هلخن وا
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 لاقو . ضقنلا بلطف كلذ نع دهشملا عجر مث تلبق دق نالف لاقو هل دوهشملا

 كلذ ىف هل ةعجر الف ىريغ ىلع كل وه امناو ىلع كل سيل قحب كل تدهش امنا
 الف قح هنع ىضقملا نالفل ىلع سيل هنع ىضق ىذلا لاق ناف . هيلع مات وهو

 نالف ىلع كل نا فلحا ىضقملل ىضاقلا لاق ناف . اضيأ ىضاقلا اذه ةعجر
 . هنع ىنتيضق دق نكلو اقح هيلع ىل ملعا ال لاقف هنع كتيضق ىذلا اذه
 الو ةعجر اذه ىف لاملا اذف ىضاقلل سيلف . كلذب كسمتا اناو ىل هنع تررقاو

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . ةجحلا هذه هعفنت

 بحاص نا ةقث لجر هل لاقف قح لجرل هيلع هتلأس لجر نعو : ةلأسم
 هئزجي له قحلا كلذ نم هل هلحتسا دق هناو . هقح نم هلحأو هأربا دق قحلا

 . كلذ هأزجا ةقث ناك اذا . معن لاق هلحتسي نا هرمأ وه نكي مل اذا كلذ

 نا هرما نكي مل ولو . قحلا كلذ هنع هاضقوا هنع هاطعا هنا لاق نا كلذكو

 ىرتشي نا هرما هنأ ولف هل تلق . كلذ هئزبي هناف هنع هيطعي نا الو هنع هيضقي

 نكي مل اذا كلذ هئزبي يه هل اهارتشا دق هنا هل لاقو . هل اهارتشاف ةيراج هل
 هل ناكو . كلذ هأزجا ةقث ناك اذا معن لاق . كلذ لبق هل اهيرتشي نا هرمأ

 كلذ ءاوسو تلق . اهلثم هب ىرتشي امب هل اهارتشا دق هنا هل لاق اذا اهأطي نا
 اذا كلذكو هل تلق . معن لاق امهلوق نم كلذ هئزبي لجر وا ةأرما ةقنلا ناك

 وأ ماعطالاب هنيمي نع هل رفك وأ هل معطا وأ راهظ نع هل قتعا دق هنا هل لاق
 هئزجي ال لاق كلذ هئزبي له هتمزل ةالص ةرافك نع رفك وأ ةوسكلاب وأ قتعلاب

 تارافكلا كلت هيلع نا هملعا وأ هنع ىضقي نا هرمأ نوكي نا الا كلذ

 هرما نكي مل ولو كلذ . هأزجأ تفصو دق امب هنع اهرفك دق هنا هل لاق مث

 . ةقث ناك اذا كلذ هيلع نا هملعا اذا هنع هيضقي نا

 ةاش هنم تيرتشا لجر نع هتلأسو . هللا همحر ةيواعم ىبا نعو : ةلأسم

 اذكو اذك وهو هقح هيلا عفدا لجرلل تلقو ةقث ريغ لجر عم هتلسرا مث اهتضبقو
 هقح هيلا عفد دق هنا ىنربخأف . هقح هيطعي نا هتلسرا ىذلا لجرلا ىنءاج مث
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 تئرب دق لاق . كلذ نع هلأساف قحلا بحاص لجرلا رأ ملو كلذ انا ملعأ ملو

 معن لاق هريغ لاق . هقح هطعي مل هنا ركنيو قحلا بحاص كيلا بلطي نا الا
 ىضريو قحلا بحاص كلذ لبقي وا ةقث نوكي ىتح لاق نم لاقو اذه ليق دق
 . هب

 ةيرق نم ىلع انيد ىنع ةا رخآل لاق نمو . ةفاضملا ةدايزلا نم :: ةلأسم

 نا الا ىربي ال هناف هنع ىضق دق هنا هربخأف هل دب كيطعا انأو اذكو اذك
 هاوعد لبقت الف ًاقح ذخأيل ىعدي اذه نال قحلا بحاص رارقا وا ةنيبلاب حصي

 . ةحصلاب الا

 هربخا مث كنع كنع هيدوأ انا ةقث لاقف نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم

 ىلا عجر . ىربي هناف هنع هاطعا امم اضوع هنم بلطي الو هاضق هنا دعب نم
 . عرشلا نايب ب اتك
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 قح لجرل هيلع نميف رشع عباسلا بابلا
 هريغ ىلا هميلستب هرمأف

 ىذلا لاقف مهارد ةسمخ لجر ىلع هلو مهارد ةسمخ لجرل هيلع لجر نعو
 لاقف هل ىهو . نالف ىلا ىل كيلع ىتلا مهاردلا ةسمخلا ملس هيلع ىذلل هل
 ريحم هنا ليق دقف ارارقا هل رقا اذا هنا ىعم لاق . ملس دق هنا قحلا هيلع ىذلا

 نابلطي م احلا عم اقفتي نا الا هب هل رورقملا ىلا هعفد ءاشناو هيلا هعفد ءاش نا

 نم رارقإلا حصي مل اذا حاحلا ىلا هملسي ليق دقف هل رورقملاو رقملا اعيمج كلذ
 هنا لاقف ًاريخم ناك اذاف . رييختلا هجو ىلع ىدنع وهف رارقالا حص اذاو رقملا

 ىنعم هجو ىلع قاي أي رارقالا ناك نا رارقالا هجو ىف قدصم هنا ىعمف . هعفد دق

 هل هيلع ام ملسي نا هرما امناو هرارقا نكي مل ولو هب هقحتسي طقلب نومضملا

 تبث اذاو _ اقبم هيلع هل وه امم هسفن ةءارب ىعدي هنال اقدصم نكي مل هيلا

 حصي ىتح رقملا ىلا هعفد ىف اقدصم نكي مل هتمذ ىف انومضم هب هل رقملل رارقإلا

 . عفدلاب رما امناو رقي مل ول نا رقملل هيلع ام نومضم ىف اقدصم نكي مل امك كلذ

 ةرشعلا هيلع ىذلا رمأف . مهارد ةرشع لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 ىلا كدنع رومأملل ةرشعلا هل ىذلا لاقف . ةرشعلا هل ىذلا ىلا اهملسي الجر

 هيلا ملست ال هل لاقف رومأملا ىلا عجر رمآلا نا مث . معن لاق . مهارد ةرشع

 له هيلا اهملسي نا هل رومأملا ةرشعلاب هل رمأ ىذلا بلاطو . مهاردلا ةرشعلا

 كل نم اضاناو كل ىلع ةرشعلا هذه لوقي ىتح . ال لاق هيلع هل ةتبات نوكت

 هلوقو . اهب هل نمض ىتلا ةرشعلا هذه هيلع هل تبث مث مهاردلا ةرشعلا هذهب

 هدنع عيضو وه ام اهنمو . ةنامأ نوكي ام اهنم هوجو ىلع فرصتت كل ىدنع

 . ملعا هللاو مكحلا ىف كلذب جتحا اذا

 ىلا اهملسي نا هرماو مهارد لجر ىلا عفد لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 اهملسي ىتح نماض وه ديعس وبا لاق . هيلا اهملسي هريغ ىلا اهملسف . نالف
 . هرمأ نم لا
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 اهملسي نا هرماو . هيلا اهملسو مهارد لجر ىلا هجو نم نعو : ةلاسم
 ىذلا تام وأ مهاردلا هيلا هجو ىذلا تام ىتح هيلا اهعفدي ملف نالف ىلا

 . هيلا تهجو ىذلا ةنرو ىلإ وأ اهب هجو ىذلا ةنرو ىلإ اهعفديأ هيلإ تهجو
 ثعب ىذلا تام ناف . تفصو ام ىلعف . امالك اتاموا نيلجرلا دحأ تام دقو

 هذه ملس هعم ثوعبملل ثعابلا لوقي نا الا هتنرو ىلع ةدودرم مهاردلاف اهب
 . هيلا اهب ثوعبملل مهاردلا تناك اذكه هل لاق اذاف . هل ىهو نالف ىلإ مهاردلا

 تناك هيلا اهب ثوعبملا تام ناو . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلب كلذك

 كلذك لاق اذاف . هل ىهو هيلا اهملس لوقي ىتح ثعابلا ىلع ةدودرم مهاردلا

 تفصو امك اهيف لوقلاف اعيمج اتام ناو . هيلا اهب ثوعبملا ةثرول مهاردلا تناك
 . كل

 نا مهاردلا هل ىذلا هرمأف مهارد لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 ىذلا ىلا رومأملا ملسف . مهاردلا نم هيلع هل ام انالف ىطعي وا نالف ىلا اهملسي
 تناك ناف . تفصو ام ىلعف . امهيضارت نع ابح هيلا ملسف مهاردلا بحاص هرما
 ذخأي نا هل زوبي ال اهلاحب همشاردو زوبي ال اذهف لجرلا دي ىف ةنامأ مهاردلا هذه
 هاضق ناك ناو اهريغ ملسف اهملسي نأ هرما هنأل . اهبحاص ىأرب الا ائيش اهنم
 اذه فلتا دقو . همارد هلو . نيدلا هيلع ىذلا ءىرب دقف هيلع ىذلا هنيد نع

 ىفو دقو لاملا بر رما فلاخ هنال نيقيرفلا دحأ ىلع هل تبثي قح ريغب هل ام
 هرمأف مهارد يهو هيلع انيد لاملا اذه ناك ناو . هيلع هل ةعجر الف . هقح اذه

 مهاردلاب هيلا عفدف مهاردلا قح نم هل هيلع ام هيلا ملسي نا مهازدلا هل ىذلا

 قحلا هيلع ىذلا ءىرب دقو . هيلع كلذ تبل دقف . امهنم ضارت نعو اضو رع
 هنع قحلا ءادأب هيلع ع وطت هنأل هيلع هل ىذلا هقح لجرلا ىلإ ملسي نا هيلعو

 رمآلا قح نم هل ةءارب الو ضئاقلا ىلع هل ةعجر الف هب رمأ اميف هرمأ فلاخو
 ركذي ملو مهاردلا نم هل نالف ىلع ام نع هاضق اذا اذهو . باوصلاب ملعا هللاو
 طرشو . نالفل هيلع ىتلا مهاردلا هذه ىضق اذإ اماف مهاردلا نم نالفل هيلع ام
 ءاضقلا نالف متأ ناف فوقوم ءاضق اذهف ىلع امب وا نالفل ىلع امم كيضقا امنا ىلا

 ءاضقلا تبثو ىضاقلا قحلا هيلع ىذلا ءىريو . لوألا قحلا هيلع ىذلا ءىرب
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 هاضق ىذلا ىلع هل قحلا ناك لوألا قحلا هل ىذلا كلذ متي مل ناو . ىضنقملل
 تناك ناو . ضورعلا نم ءاضقلا كلذب هنم ضبق ام در ىضتقملا ىلع ناكو

 نم اذكو اذك نالفل هيلع ام نع نالفل هعم ىتلا ةنامألا هذهب هاضقف ةنامأ هل
 ةنامالا بحاص متأ ناف . ةبئاغ ةنامألا نأل لوهجم فوقوم ًاضيا اذهف ضورعلا
 بحاص كلذ ريغ ناو . ناقيرفلا ءىربو كلذ تبن ةنامألاب مهتفرعم دعب العف ام

 هنم ضبق امب هقحب ىضتقملا ىرتشملا ىلع عئابلا عجرو . هتناما هل تناك ةنامألا

 كلت تناكو . ةلاسرلا ليبس ىلع ةنامألا هيلا ملس ناو . باوصلاب ملعا هللاو
 اهملسفا تفصو ام ىلع اهملسف تفصو ام ىلع اهميلستب هرما وا ةحيحص ةلاسرلا
 هيلا عفد ول كل ذكو . اتباث ًازئاج اذه ناك هيلا اهميلست دعب نم اهب هعياب ش

 ناك هيلع ايضارت ام اهب هل عاب مث هب هرمأ ام ليبس ىلع مهاردلا نم هل هيلع ام
 تلق امناو" . باوصلاب ملعا هللاو كلذ ىف مهنم دحأل ةعجر ال اتباث ًازئاج اذه

 كلذ متأف رمآلا ملع ىتح . هالعف اميف اضقانتيو . اعجارتي مل اذا فوقوم هنا كل
 ادارأ وأ رمألا تام نا امأو . كلذل هرييغتو همامتا ىلا هافقوي نا اعيمج اعمجأ وا
 تفصو ام ىلع امهنم دحاو لك عجريو . ضقتنم كلذف كلذ ضقن امهدحا وأ

 ىذلا قحلا نوكيو هنم ضبق ام هنم ضباقلا ىلع قحلا هيلع ىذلل نوكيف . كل

 ةايح ىف كلذ ناك ناو . اهلاحب رمآلل نوكت ةنامألا كلذكو . هلاحب رمآلل هيلع
 هل رمأ ام هب هل رمأ نم ىطعي نا رومأملا دارا نا امثرمأ ةلمج ىلع اناك رمالا

 ميلست بحا ناو . كلذ هل ناك كلذ تبنيو . هل هتيطع عست ام ليبس ىلع هب

 ىغبني امو ريخم كلذ ىف ناك ةنامألا هل هعم وا هل قحلا هيلع ىذلا ىلا كلذ
 متي نا لبق رمألا تام ناو . بات اذا هل زاج كلذ لعف ناف هدعو فلخي نا

 هب رمأ ام رومأملا ملسي نا لبقو ةلاح ليبس ىلعو . هتلمجب ناك نا انفصو ام

 ىلا ملسيو . ائيش رمضالا ةافو دعب ملسي نا هل سيلو رمآلا كلذ ضقتنا دقف
 ىضتقملا ىلع عجريو . ةنامالا نم هل هلبق امو . نيدلا نم هل هيلع ام رمآلا ةنرو
 كلاهلا لام ىضتقملا قحليو ضورعلا نم هيلا ملس امب لطابلا ضقتنملا ءاضقلاب هنم
 نا هلك اذهو . قحلا هبجوي امب ةينالعلاو . ةريرسلا ىف هقحب قحلا هل هيلع ىذلا
 رمآلا نالفل ىذلا قحلاب ىضتقملا نالفل قح نع ءاضقلا ليبس ىلع ناك
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 هميلستب رما امناو قح هل رومأملل رمألا ىلع سيل ناك نإو . باوصلاب ملعا هللاو
 لام ىف هل رومأملل قحالف ةيطعلاو ةبهلا هجو ىلع وا هل ىضاقتلا هجو ىلع هيلا
 هل ءاضقلا ناك اذا قحلاب الا زوجي الام هنم ضبق نم ىلا ضبق ام ملسو رمألا
 هللاو رمآلا قحلا بحاص مامتب الا متيالو . فوقوم هنأل . كل تفصو ام ىلع
 اهذخأف لجرل مهارد لجر عم لسرأ لجر نعو باتكلا نمو . باوصلاب ملعا
 همهاردب هنا هملعي ملو بحلا هيلا ملسف بحب مهاردلا هل ىذلل رماو . اهيلع نمتؤملا
 هاطعاف هيلا اهملسيل مهاردلا هذه لسرأ ناك ناف تفصو ام ىلعف . هيلع هل ىتلا

 وا مل هنا بحلا اذهب هل رقأو كلذب هملعي ملو . مهاردلا هذهب هل دقتعاو ابح
 ضئاقلا ىلع سيلو لوألل مهاردلاف هيلع هزاجو . ةيطعلا هجو ىلع هايإ هاطعا

 ءاش ناو هب هل رما ام ليبس ىلع هل رومأملا ىلإ مهاردلا ملس ءاش ناف هل ةعبت
 بحاص ءاش ناو . ةيطعلا هجو ىلع ناك اذإ اهو . اهب هل لسرملا ىلإ اهملس

 عجر ءاش ناو كلذ هل ناك عفد امب مهاردلا هاطعاو لعف ام هل متأ مهاردلا
 لسرملا ىلع ةعبت الو . قحلا هيلا ملس نم ىلع هل ةعبت الو مهاردلا ذخأف هيلع
 هنا هداقتعا ىفو هيلا لوسرملا ىلا كلذ عفد نيح ناك ناو . هرما فلاخ هنال

 ةبهالو ةيطع هل ىمسالو بحلاب هل رقي ملو . كلذ ىف همزلي ام لهجو مهاردلاب
 ريغ ءىش ىلع تضبق ديلا نأل هيلا ملس امل هيلا ملسي نا هيلعو هلوق لوقلاف

 مل امف ةبهلاو رارقالاو . عيضولاو ةنامالا هجو ىلع ملستلا نوكي دقو . عطقنم

 ناك ناو . ملسملا لوق لوقلاف ملستلا نيح هل ةبجوملا ماكحالا دحأب تبني
 هيلا اهملس نالفل مهاردلا هذه نا لاق . لوسرلا ىلا مهاردلا ملس نيح لسرملا
 رايخلا نا الا ىلوألا ةلأسملا ىف انفصو اك وهف . مهاردلا كسماو ابح هاطعاف
 . همارد هيلا ملس هل همتي مل ناو . مت كلذ متا نا مهاردلاب هيلا لوسرملل هيف

 . هيلا هملسي نا بحلا هيلعف . ةطيرش ريغ ىلع هيلا ملس هنا انفصو اك ناك ناو
 هيلا ملسي نا وه هيلعو . هل قح الف رارقا وا ةبه ىلع هيلا هملس دق ناك ناو

 رايخلا لسزمللف اضيا كلذ ىلع اقفتي مل ناو . كلذ ىلع اقفتا نا همماتي وأ همهارد
 ىلع همات ناو . اهب هلزغملا ىلا اهملس ءاش ناو لسرملا ىلا مهاردلا ملس ءاش نا

 زجي مل بحلا نم هيلا ملس امب مهاردلا لعجو لسرملا اذه
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 هيلا اهملسي امناو . اهنم ءىشب هصصاقي دوعي نأ زوجي الف .اهب رقأ دق هنأل كلذ
 اهملس وأ هتناما ىدأ دق نوكيف هيلإ تملس ىتلا ديلا ىلإ هنم ملستلا هجو ىلع

 هجو ريغ ىلع ناك اذإ لوألا هجولا ىفو . اهب همصاقي وأ اهب هل رقا نم ىلإ
 زوجي الو . هيلا لوسرملا ةصصاقم زوبت الو . لسرملا ةصصاقم هل زوبي رارقإلا
 زاج بحلا نم هيلا ملس امب اهضبقي نا دعب نم هيلا اهملس ناف هيلا اهعفد هل

 لام نم ىهو هضبق ىف رصت ل اهنال . ضبقلا لبق ةماتملا زوجت الو . كلذ ه

 . هيلا اهعفد هلزاجو لوالا ةصصاقم زجي مل رارقالا هجو ىلع ناك اذاو . لوالا

 اهب رقأ دق هنال اذه ىلع اهل هضبق زجي مل هيلا اهعفد نا دعب نم هيلا اهملس ناف

 . كلذ دعب نم هيلإ ملس ناف هنع بيغيو . هملع نم لوزي نا الا هعم هريغل

 . كلذ زاج بحلا نم هيلا لسرملا ىلا ملس امب ىه ام الو ىه نمل فرعي مل مهارد
 . ةيدهلا تلصف اذاف ةيطعلا هجو ىلع ال ةيدهلا هجو ىلع ةلاسرلا تناك ناو

 لوق ضعب لوق ضعب ىفو . هيلإ ىدهملل ىهو لوسرلا دي ىلإ ىدهملا دي نم
 لوسرلا ديو هيلا ىدهملل ىهف ةيطعلا ةلزنمب ةيدهلا نا ل ق نم ل اقو . نيملسملا

 ةئيهلا نا لاق نم لاقو ىدهملا دي نم ةيدهلا لوصفب هيلا ىدهملل ةضباق ةيادهلاب

 . باوصلاب ملعا هللاو ىطعملا زوحب الا زوبت الو هيطعلا ةلزنم
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 هميلستب رمأف رخآ ىلع قح هل نميف رشع نماثلا بابلا

 لسرا وا رخآ ىلا اهملسيل مهاردلا هيلا ملس وأ رخا ىلإ

 كلذ هبشأ امو هيلع ام ءاضق ىف الوسر

 مهاردلا هيلع ىذلا مهاردلا هل ىذلا رماف رخآل مهارد هيلع لجر نعو

 كلذب هيطعي نا هل رما ىذلاو روماملا قفتاف . هل هيلع مهارد هريغ هنع ىضقي نا

 هرما دق ام هنع ىدا دق نوكيو . لوألا ىأر ريغب كلذ زوجي له ارمت وا ابح
 ناكو . هيلع تبث لبق ام هقحب لبق اذا هنا ىدنعف قحلا هل ىذلا امأ لاق . هب
 هل قح الف رمآلا رمأ فلاخ اذإف رومأملا اماو . قحلا هيلع ىذلا ءاضق كلذ
 . رمالا كلذ متي نا الا هيلع ناك نا يدنع قحلا نم ىربي الو يدنع رمالا ىلع

 ملف ديز يلا هملس هل لاقف . قح رخآ ىلع هل لجر يف هل تلق : ةلأسم
 دق هنا يعم لاق . كلذ هيزبي له لوألا ىلا كلذ دعب هب ثعبو . هيلا هملسي

 . هيرجي ليق

 . رمألا تام مث نيدلا كلذ ملس نيد هل هيلع رخآل لاق لجرو : ةلأسم
 لاق ناف هل تلق . رمآلا ةثرول هنا يعم لاق . نيدلا كلذ اذه ملسي نم لإ
 هنا يعم لاق . اتباث ارارقا اذه نوكي له . هل وهو ديز يلا كلذ ملس رمآلا
 ىلا ةايحلا يف رومأملاو رقملاو هب هل رورقملا تام نإف هل تلق . هب هل رورقملل
 ضعب ىف هنا يدنع لاق . ديزل وه رمآلا لوق دعب ءىشلا اذه رومأملا ملسي نم
 رقملا يلإ ءاش ناو هب هل رقملا ةنرو ىلإ هملس ءاش نا رايخلا رومآملل نا لوقلا

 . هب هل رقملا ةثرو ىلإ كلذ ميلست هيلعو رايخ كلذ ىف هل سيل ليق هنا ىعمو
 . ءاش امهيا ىلا ميلستلا ىف نييح هل رقملاو رقملا ناك ولو رايخلا هل نا ليق دقو

 ىلإ ينع عفدا لجرل لاق لجر نع هتلأسو ةميدق ةروننم نم : ةلأسم
 نع هتلأسو . هل رمآلا ىلع ىطعا يذلل تبني ال هناف اضورع هاطعاف مهارد نالف
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 عجر . هل تباث هنا اضورع هاطعاف مهردب نالفل ينع نمضا لجرل لاق لجر

 . باتكلا ىلا

 ىلإ اهملسي نا هرمأو مهارد لجر ىلإ عفد لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 اهملسي ىتح اهل نماض وه ديعس وبأ لاق . هيلا اهملسيل هريغ ىلإ اهملسف نالف

 . هرما نم ىلإ

 هل يذلا هرمأف مهارد لجرل هيلع لجر يف لوقت ام هل تلق : ةلأسم
 رومأملا ملسف . هيلع مهاردلا نم هلام انالف ىطعيو نالف ىلإ اهملسي نا مهاردلا
 تفصو ام ىلعف امهيضارت ىلع ابح هيلإ اهملسي نا مهاردلا بحاص هرمأ يذلا ىلإ

 ال اهلاحب همثاردو . زوجي ال اذهف لجرلا دي يف ةنامأ مهاردلا هذه تناك ناف

 . اهريغ ملسف اهملسي نا هرمأ هنأل اهبحاص يأرب الا ائيش اهنم ذخأي نا هل زوجي
 . همهارد هلو نيدلا هيلع يذلا ءىرب دقف هيلع يذلا هنيد نع هاضق ناك ناو

 بر رمأ فلاخ هنال نيقيرفلا دحأ ىلع هل تبني قح ريغب هلام اذه فلتا دقو
 هيلع انيد لاملا اذه ناك ناو . هيلع هل ةعجر الف هقح اذه ىفوأ دقو . لاملا

 عفدف مهاردلا نم هيلع ام هيلا ملسي نا مهاردلا هل يذلا رمأف مهارد وهو

 يذلا ءىرب دقو . هيلع كلذ تبث دقف . امهنم ضارت نع اضورع مهرادلاب هيلا
 عوطت . عوطتم هنال هيلع هل ىذلا هقح لجرلا ىلا ملسي نا هيلعو قحلا هيلع

 ضباقلا ىلع هل ةعجر الف هب هبرما اميف هرما فلاخو . هنع قحلا ءادأب هيلع

 مهاردلا نم هل نالف يلع ام نع هاضق اذا اذهو رمآلا قح نم هل ةءارب الو
 ىتلا مهاردلا هذهب هاضق اذا اماف . مهاردلا نم نالفل هيلع ام ركذي ملو { مل وأ

 رومأملل امم رمآلا وهو يلع ام نم وأ نالفل يلع امم كيضقا امنا ىلأ طرشو هيلع
 نالفل يلع اميف كيضقا امنا يلا ةطيرشلا هذه تبنتو . مهاردلا نم نالف ىلع هل
 ىريو لوالا قحلا هيلع يذلا ءىرب اضقلا نالف متا ناف . فوقوم ءاضق اذهف
 هل ىذلا كلذ ممتي ل ناو . ىضتقملل ءاضقلا تبثيو ىضاقلا قحلا هيلع ىذلا

 هنم ضبق امدر ىضتقملا ىلع ناكو . هاضق ىذلا ىلع هل قحلا ناك لوألا قحلا

 هعم ىتلا ةنامألا هذهب هاضقف ةناما تناك ناو . ضورعلا نم ءاضقلا كلذب
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 متأ ناف ةبئاغ ةنامالا نال . لوهجم فوقوم اضيا اذهف نالفل هيلع ام نع نالفل

 ناو . ناقيرفلا ءىربو كلذ تبث ةنامالاب مهتفرعم دعب العف ام ةنامألا بحاص
 ىلع عئابلا ةخسن ىفو قابلا عجرو هتناما هل تناك ةنامالا بحاص كلذ ريغ
 ليبس ىلع ةنامألا هيلا ملس ناو . ملعا هللاو هنم ضبق امب هقحب ىضتقملا ىرتشملا
 اهملسف تفصو ام ىلع اهميلستب هرمأ وأ ةحيحص ةلاسرلا كلت تناكو ةلاسرلا

 هيلا عفد ول كلذكو . اتباث ًازئاجا اذه ناك هيلإ اهميلست دعب نم اهب هعياب م

 ناك هيلع ايضارت امب هل عاب م هب هرمأ ام ليبس ىلع مهاردلا نم هل هيلع ام

 هنا كل تلق امناو . ملعا هللاو . كلذ ىف مهنم دحأل ةعجرال اتباث ازئاج اذه
 اعمجا وأ كلذ متأف رمالا ملع ىتح هالعف اميف اضقانتي. وا اعجارتي مل اذا فوقوم
 امثدحا وأ دارأو ارمالا تام نا اماو كلذل هرييغت وأ همامتا ىلإ هافقوي نا اعيمج

 نوكيف . كل تفصو ام ىلع مهنم دحاو لك عجريو ضقتنم كلذف كلذ صقن

 . هلاحب رمآلل ىذلا قحلا نوكيو هنم ضبق ام . هنم ضئاقلا ىلع قحلا هيلع ىذلل
 امثرمأ ةلمج ىلع ناك رمالا ةايح ىف ناك ناف . اهلاحب رمآلل نوكت ةنامألا كلذكو
 . هل هتيطع عست ام ليبس ىلع هب هل رما ام هل رمأ نم ىطعي نا رومأملا دارا نا

 ةنامالا هعم هلو قحلا هيلع ىذلا ىلا كلذ ملست بحا ناو هل ناك كلذ تبثتو

 زئاج كلذ لاق ناف . هدعو فلحن نا نأ ىغبني امو . ًاريخم كلذ ىف ناك

 . هتلمجب ناك ناف . كل انفصو ام متي نا لبق رمآلا تام ناف . بات اذا
 هل سيلو رمألا كلذ ضقتنا دقف هب رما ام رومأملا ملسي نأ لبقو هتلاح ليبس
 . نيدلا . ام رمألا ةثرو ىلا ملسيو . ائيش رمآلا ةافو لعب ملسي نا

 ملس امب لطابلا ضقتنملا ءاضقلاب هنم ىضتقملا ىلع عجريو ةنامألا نم هل هلبق امو
 ىف . هقحب قحلا هيلع هل ىذلا كلاهلا لام ىضتقملا قحليو . ضورعلا لثم هيلا
 نع ءاضقلا ليبس ىلع ناك نا هلك اذهو . قحلا هبجوي امب ةينالعلاو ةريرسلا

 ناك ناو . باوصلاب ملعا هللاو رمآلا نالفل ىذلا قحلاب ىضتقملا نالفل قح
 هل ىضاقنلا هجو ىلع هيلا هميلستب رما امناو قح هل رومأملل رمألا ىلع هل سيل

 ام ملسيو رمضالا لام ىف هل رومأملل قح الف هل ةيطعلاو . ةبهلا هجو ىلع وأ
 تفصو ام ىلع ءاضقلا ناك اذا قحلاب الا هل زوجي الام هنم ضبق نم ىلإ ضبق
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 . باوصلاب ملعا هللاو رمألا قحلا بحاص مامتإب الا متي الو فوقوم هنا كل

 نمتؤملا اهذخأف لجرل مهارد لجر عم لسرا لجر ىف لوقت ام : ةلأسم
 ىذلا همثاردب نا هملعي ملو بحلا هيلا ملسف بحب مهاردلا هل ىذلل رمأف اهيلع
 ابح هاطعأف هيلا اهملسيل مهاردلا هذهب لسرا ناك ناف تفصو ام ىلعف . هيلع

 هاطعا وا هل هناب بحلا اذهب هل رقاو كلذب هملعي ملو . مهاردلا هذهب هل دقتعاو
 ةعبت ضباقلا ىلع سيلو لوألل مهاردلاف . هيلع هزاحو . ةيطعلا هجو ىلع هايا

 اهملس ءاش ناو هب هل رمأ ام ليبس ىلع هل رومأملا ىلإ مهاردلا ملس ءاش ناف . هل
 مهاردلا بحاص ءاش ناف . ةيطعلا هجو ىلع ناك اذإ اذهو اهب هل لسرملا ىلإ
 ذخأف هيلع عجر ءاش ناو . كلذ هل ناك عفد امب مهاردلا هاطعاو لعف ام هل متا
 فلاخ هنال لسرملا ىلع ةعبت الو . بحلا هيلإ ملس نم ىلع هل ةعبت الو مهاردلا
 هنأ هداقتعا ىفو هعفد امنا هيلإ لوسرملا ىلإ كلذ عفد نيح ناك ناو . هرمأ
 ةبهالو ةيطع هل هامسالو بحلاب هلرقي ملو كلذ ىف همزلي ام لهجو . مهاردلاب
 دقو . عطقنم ءىش ريغ ىلع تضبق ديلا نال هيلا ملسي نا هيلعو هلوق لوقلاق
 دحأب تبني مل امف ةبهلاو رارقالاو عيضولاو ةنامالا هجو ىلع ملستلا نوكي
 نيح لسرملا ناك ناو . ملسملا لوق لوقلاف . ملستلا نيح هل ةبجومل ماكحالا

 ابح هاطعاف هيلإ اهملس نالفل مهاردلا هذه نا لاق لوسرلا ىلإ مهاردلا ملس

 هيلا لوسرملل رايخلا نا الا ىلوألا ةلأسملا ىف انفصو اك وهف مهاردلا كسماو
 انفصو امك ناك ناو همثارد هيلإ ملس هل متي مل ناو . كلذ هل متا نا مهاردلاب
 هملس دق ناك ناو . هيلا هملسي نأ بحلا هيلعف . ةطيرش ريغ ىلع هيلا ملس هنأ

 هماتي وأ . همهارد هيلا ملسي نا وه هيلعو هل قح الف رارقا وأ ةبه ىلع هيلا
 ملس ءاش نا رايخلا لسرمللف اضيأ كلذ ىلع اقفتي مل ناو . كلذ ىلع اقفتا نا
 لسرملا اذه ىلع هممات ناو . اهب هل رقملا ىلا اهملس ءاش ناو . لسرملا ىلا مهاردلا

 دوعي نا زوبي الف اهبرقا دق هنال كلذ ىرجي مل بحلا نم هيلا مهاردلا لعجو
 تملس ىتلا ديلا ىلا . هنم ملستلا هجو ىلع هيلا اهملسي امناف اهنم ءىشب هصصاقي
 هجولا ىفو اهب هصصاقيو اهب هلرقا نم ىلإ اهملس وأ هتناما ىدأ دق نوكيف هيلإ
 هل زوب الو لسرملا ةصصاقم هل زوجي رارقالا هجو ريغ ىلع ناك اذإ لوألا
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 اهضبقي نا دعب نم هيلإ اهملس ناف هيلإ اهعفد هل زوبيو هيلإ لوسرملا ةصصاقم
 ىفرصت مل اهنأل ضبقلا لبق ةماتلا زوجت الو . كلذ زاج بحلا نم هيلا ملس امب
 ةصصاقم هل زبت مل رارقالا هجو ىلع ناك اذإو . لوألا لام نم ىهو هتضبق
 . اه هضبق زجي مل اهعفد نأ دعب نم هيلا اهملس ناف . هيلا اهعفد هل زوجيو لوألا
 ناف . هنع بيغيو هيلع نم لوزي نا الا . هعم هريغل اهب رقا دق هنال اذه ىلع

 لسرملا ىلا ملس امب ىهام الو ىه نمل فرعي مل مهارد كلذ دعب نم هيلا ملس
 هجو ىلعال ةيدحلا هجو ىلع ةلاسرلا تناك ناو . كلذ زاج بحلا نم هيلا

 لوسرلا ديو هيلا ىدهملل ىهف . ىدهملا دي نم ةيدهلا تلصف اذاف . ةيطعلا

 ىهو . لوسرلا دي ىلا يدهملا دي نم ةيدهلا لوصفب هيلا ىدهملل ةضباق ةيدهلاب
 . ةيطعلا ةلزنمب ةيدهلا نا لاق نم لاقو . نيملسملا لوق ضعب ىف هيلا ىدهملل

 . باوصلاب ملعا هللاو ىطعملا زوحب الا زوبت ال

 قفناف هلها ىلع اهقفنيل مهارد ةرشع لجر ىلا عفد لجر ىف : ةلأسم
 ذخأيل هترشع مهيلع قفنا اذا هترشعب ةرشعلا نوكي لاق هدنع نم . ةرشع مهيلع

 . شيرق نب ديعس نع خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 دغ دعب نالف ىتأف اذك هيلا ملسف ادغ نالف كاتا اذا لجرل لاق لجر نعو
 . فورعم تقو ىف هيلا ملسي نا هرمأ اذا ال لاق . كلذ هل له . هيلا ملسف
 دعب ىلا وه . هرخأف دغ ىف هاتا ناف تلق . تقولا كلذ ىف الا هيلإ ملسي الف

 هيلعو . دغ ىف الا هيلا ملسي نا هل سيل لاق . ريغي مل وأ رمآلا ريغف ملسف دغ
 دقف هيلا ملس ىتمف ًاتقو هلدحي ملو اذك نالف ىلا ملس لوقي نا الا نامضلا
 اهملس هل ليقو مهارد هيلإ تعفد نمو .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .ءيرب

 كلت نع ديز لوالا رمالا لءاس مل رمأ امك ديز ىلا مهاردلا كلت ملسف ديز ىلا
 عفدب هرمأ يذلل لوسرلا مزليا اهريغ الو مهارد نالف ىلا ملسام لاقف .مهاردلا
 نا الا هيلع نامض ال باوجلا الما هجولا اذه ىلع مكحلا يف نامض مهاردلا

 .نيمأ وهف ةنيبب رومأملا ىلا اهميلستب هيلع طرتشي مل اذإ امأف ةنيبب اهعفدب هرمأي
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 . قيفوتلا هللابو نيمي هيلعف نيختسا اذإف

 الوسر لسرا لجر نعو دمحم نب رادبع دمحم يبأ باوج نمو : ةلاسم
 بهذف هلام نم ةيطع هيطعي ةملكب هلسرأو هعم هل بح نم هيطعي نا لجر لا

 هسفن ىف ىونو هسفن دنع نم بحلا نم ءيشب هلسرا يذلا ثعبف لوسرلا كلذ

 ملكف بهذ مث كلذ لعفف هنعب يذلل هبح ناكم ذخا لجرلا هل ملك اذا هنا

 بلطي لوسرلا اذه عجرف ائيش هيلا ملسي نا عنتماف هيلا لسرأ يذلا لجرلا
 ىلا هتلسرا امناو ائيش كلام نم ملست نا كرما مل انأ لاقف هلسرا يذلا نم هبح

 هذه ىلعف ائيش كل ملسا الف تمعز كدنع نم يتنتيطعاف ءىش يل هدي يف لجر

 الا هيلع دري نا ىرن سيلف تفصوام ىلعف هبح هيلا ملسي نا مزلي له ةفصلا
 وهف الاو هيلا ينتلسرا يذلا يلاطعا نا هنا هتيطع دنع هيلع طرتشا نوكي نا

 تبنت هبلق يف ةينلا سيلو هبح هيلع دري نا هيلع بجو اذه ناك ناف كيلع ىل

 هجوب ارارقا وا ةيطع بحلا اذه هل ىمس نا ليق دق هريغ لاق .اقح ىطعملا ىلع
 ءىش نكي مل ناو قح هيلع هل سيلو لاز دقف مكحلا يف هل هتبثا هوجولا نم
 مكحلا يف ةعجرلا هل ناك اذه هل لاقف هيلا عجر مث بحلاب لاسرلا الا كلذ نم
 ىطعملل زجي مل لجرلا اذه ائيش هيلا لوسرلا هاطعا مث هجولا اذه ىلع ناك ولو
 رمأ ام ريغ لعف هنال هنماتمو هرمأب الا لجرلا بح نم ذخأي نا ةينلا هذه ىلع
 ( . هلهأ ىلا هيدؤي ىتح اذهل نم ضوهف هب

 يذلا يعاتم نم اذكو اذك انالف طعأ لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم

 ىلا عفدي مل هل رومأملا لاقو . ىنترمأ نم ىلا هتعفد دق رومأملا لاقف . كيلع
 رومأملا ىلعف نيد هيلع وه ءىش نم عفدي نا هرما ناك ناف . ةنيبلا نم ىلع ائيش
 تعفد دق لاقف هدنع هل ةنامأ نم عفدي نا هرمأ ناك ناو . عفد دق هنا ةنيبلا
 الا عفد دقل هفلحتسا هنيمي رمآلا دارأ ناو . نيمأ هنأل هلوق لوقلاف ىنترما اك
 . ةنيب الا هدنع نم اهجرخي ال نا هيلعف ةنيبب هيلا عفد رمألا نوكي نأ
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 هملس هل لاقف قح لجرل هيلع لجر ىف نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم
 . هنيمي عم هلوق لوقلاو نيما هنا لاقف . كلذ ركناو . :هتملس ىلإ لاقف لجر ىلإ

 هيلا هملس هنا لاقف متي يلا هملسي نا هرمأ نا كلذكو هرمأ ام ىلع هملس دقل

 هنأل ةنيبلاب الا كلذ ىف هلوق لبقي ال لاق نم لاقو . هنيمي عم هلوق لوقلا ناك
 . كلذ ىف قدصم وهف هدي ىف ةناما نوكي نا الإ . هسفن نع كلذ ةلازا عدم

 هعفدي ةخسن ىفو . عفدي نا رمأ ىذلا هقدصي نا الا هلوق لبقي الف لوألا اماو

 دمحم ىلا باوج نمو . كلذب هل رمضالا رقي وا ةنيبلاب كلذ هل حصي وا هيلا

 هيلع سيل هنا هلوق ىنعمو . هرمأ اك هذفنا دقل انيمي هفلح كلذ ىف همها اذا هنا
 . كلذ نم رثكأ

 اهناف نالف ىلإ اهعفدا لاقف . مهارد لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلأسم
 اومعزف ائيش ىلإ عفد ام بلاطلا لاقو . هيلا اهتعفد دق لوسرلا لاقف ىلع نيد
 نوكي نا الا قدصم هنا ليق دقو معن هريغ لاق . ةنيب مقي نا الا نماض هنا
 امأو قدصم وه لاق نم لاقو .. ةنيبلاب عفدلا حصي نا هيلعف ةنيبلاب هيلا اهعفد

 حصي وا هيلا عوفدملا هقدصي ىتح اهعفد ىف قدصي الف انماض اهل نوكي لاحيف
 هنا ىدنع وهو لوألا خسانلا ىنعا خسانلا لاق . قدصم هنا ليق دقو . كلذ

 هلوق لوقلاو . هيلع ةنيب الو قدصي ةنامالا ىف دادم نب هللادبع دمحم خيشلا

 رومأملا ىلإ هعفد هنا هاوعدب لبقي الف لام وأ نيد نم هيلع ناك ام اماو . هنيمي عم
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . باوصلاب ملعا هللاو ةنيبلاب الا لاملا برل وأ هل

 ملستلاف هيلإ هملسف هيلإ ملستلاب هرمأ اذإ هنا ىعم لاق . هرارقإو وأ ديز ةيطعب
 كلذ هل عقوو ةقدصلا جو ىلع وأ هزاحف ةبهلا هجو ىلع ناك ناف . هوجو ىلع

 ريغب وا كلذ ريغ ىلع هنا حصي ملام . كلذ هعسي نأ وجراف هتانئمطالا ىنعم ىف
 ىدنحح اذه ماكحاو هوجو ىلع ملستل اف كلذ هل عقي ل ناو . لوالا رمالا كلذ

 رومأملا تام ناف هل تلق . هوجولا نم هجوب هلاوز حصي ىتح .. لرالا ماكحأ

 كلذ دري هنا ىعم لاق . هملسي نم ىلا رمضالا تاموأ هيلا هملسي نا لبق هل
 ةثرو ىلا اهملسي رمآلا تام نا كلذكو تلق . ليق اميف رمضالا ةثرو ىلا
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 . كلذ ملعأ ال لاق افالتخا كلذ ىف ملعت لهف تلق . ىدنع اذكه لاق . رمآلا

 تام ولو رومأملا ىلا هملسي نا زوجي هنأ ىراوحلا نب لضفلا نع دجوي هناف تلق
 ىنعملا اذه ىف ليق ام لصأ ىلع ىدنع اذه جرخي ال لاق جرخي ام ىلع رمضالا

 جرخي الو لقانلا وأ بتاكلا نم وا هنم طلغ وأ كلذ ىف صوصخم ىنعم ىلعالا

 . انباحصا لوق ىف ىدنع اذه

 هيلع ىذلا مهاردلا هل ىذلا رمأف رخآل مهارد هيلع لجر نعو : ةلأسم
 كلذب هيطعي نا هل رومآملاو وه اقفتاف هل هيلع مهارد هريغ هنع ىضقي نا مهاردلا
 هقحب ليق اذإ هنا يدنعف قحلا هل يذلا امأ لاق . كلذ زوجي له ارمت وأ ابح
 فلاخ اذاف روماملا امأو . قحلا هيلع ىذلا ءاضق كلذ ناكو . هيلع تبث لبق ام
 نا الا هيلع ناك نإ . قحلا نم ىربي الو رمضالا ىلع هل قح الف رمآلا رمأ

 . رمالا كلذ متي

 قأف . هيلا هملسي نا ءىشب لجر يلا لجر هلسرأ نميف ليقو : ةلأسم
 هلعجا . هيلا هملسي نا هيلا لسرأ دق يذلا كلذ لاقف . هيلا لوسرملا يلا لوسرلا

 هرماو مهارد وأ بايث وأ رمت وا لزنم ىف لعبي بح لثم اذكو اذك عضوم يف
 لوسرملا هلعجيف هنما عضوم ف وأ هرجح ف وأ . ريصح ىلع هما دق هلعجي نا

 سانلا فراعتي ام ىلع ملست كلذو كلذ نم ىرب دقو زئاج كلذ نا . كلذ ىلع

 . اذكو اذك عضوم يف ائيش ىل لعجا لاق ول هنا مك ضبقلا وه كلذ نأ مهنيب

 . كلذك وهف هميلست هيلا لعج اذا اذهو . كلذ هل زاج

 لعجف سلجم ف وهو . ريناند وأ مه ارد ىلع نمتئا نميف ليقو :ةلاسم

 وحنو مهاردلاو ريناندلا ىف نمضي هنا تعاضف هرجح ىف وأ هلعن ىلع ةنامألا كلت
 . اذه نع قرف اذه نال الف بايثلاو .. رماو بحلا لثم امأو تانامألا نم امه

 هللادبع نب ديعس مامالا ىلإ دجوي اميف . مهاربا يأ باوج نمو : ةلأسم

 كيلع يتلا ةعبتلا نم يخا اي تركذ ام اماف . هللا مهمحر بوبحم نب دمحم نبإ
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 ةيصو نم ائيش تيدا تنك كنا تلقو اهنم جورخلا نم كيلع لقث امو كيخال
 كتدلاو نم هوبا هترو امو هيبا نم هناريم يف همزلي ءىش هنم كيخا ىلع كتدلاو

 ابستحم هنع هنيدا تنك نا هنا هوحن تظفحو ىدنع ىذلاف . كلذ تمهف دقف

 ءىشب هقحلت كنا نظا الف هنع هتيدا الو هنع هيلئاس الو هيبلاطم ريغ كنأ ىلع
 لثم هتترو نم ضبقت نا كلف هيف رظانلا تنأو . هنعو كنع هتيدا تنك ناو
 وأ اميتي ثراولا ناك انظفح كلذكو . كيلع هل امب هنع هتيدأ ام عفرتو كلذ

 ىرن الف . كيلا كلذ نم همزلام ىدأ ناف هيلع جتحي غلابلا نا اندنعو متي ريغ
 امب هصصاقت نا كلف متيلا امأو . كدنع هل يذلا هيلا ملستو كل يذلا ذخا

 . هللا ءاش نا ةمالسلا هيف كل وجرنو . كدنع هل امب كل هلبق

 هنا مث قح لجر ىلع هل ناك لجر نع يراوحلا ابا تلأسو : ةلأسم
 يذلا رمآلا ىلإ هلبق ام لجرلا عفدف اذه ىلإ كلبق ام عفدا هل لاقف هيلا يأ

 لوقي ىتح هنم ىربي ال يراوحلا وبأ لاق . ال مأ عفادلا اذه هنم ءىرب دق هرمأ
 اذإ امأو . ءىرب دقف رومأملا هيلإ عفدو اذكه هل لاق اذإف . هل وهو هيلا هعفدا
 ماد ام الا قحلا نم اذه يربي الو هل وه لقي لو ل كلبق ام هيلإ عفدا لاق

 هريغ لاق . هتاممو هتايح يف هنم ءىرب دقف هل وه لاق اذا امأو . ةايحلا يف رمآلا

 رمآلا ةايح يف هعف دف يل كلبق ام هيلإ عفدا هل لاق اذإ دارأ هنا انعم ىذلا لاق
 تام ىتح قحلا بحاص رمآلا ةايح يف هعفدي مل ناف ءىرب دقف قحلا بحاص
 هعفداو هل وهو هيلا هعفدا لوقي نا الا رمآلا ةافو دعب هيلا هملس اذإ ربي مل رمآلا
 توم دعب وأ رمألا هايح يف هيلإ هملسي نا اذهل زاج هب هل رقا اذاف هل وهف هيلا
 . كلذك وهو رمآلا

 لاقو . ةلغو ماعطو لام لجرل هعم لجر نع هللا كمحر تلأس : ةلأسم
 لصيف ةعقرلا يف ام هيلا ملسف ينم ةعقرب كيلا لصو نم لك هنيمأل ةلغلا بحاص
 هجتفسلا بحاص لاق . كلذ دعب اركانتي ش هيطعيف هتعقرب ةعقرلا بحاص هيلا

 لاقف ءىش يقبو ائيش هاطعا وأ كيلا تملس دق ينمألا لاقو ائيش ينطعي م
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 ىلعف . نيملاو ةنيبلاو همامتو قحلا نم ىلع كتعقر يف يذلا كتيف وأ دق نيمألا
 ملس دق هنا نيمألا لاقو هطعي مل نيمالا نإ ةعقرلا بحاص لاق اذاف تفصو ام

 عبتيو هيلع نامض الو هنيمي عم هسفن ىلع لوبقم نيمألا لوقف . هتعقر يف ام هيلا
 ملسي نا قحلا هيلع يذلا ىلعو . قحلا هيلع يذلا قحلا هل يذلا ةعقرلا بحاص

 نيمألا ىلع ةنيبلاف ةنيب نيمألا عم نوكي نا الا هقح ةعقرلا يف قحلا هل يذلا ىلإ
 ءاش نا قحلا هل يذلا ةعقرلا بحاصل نيماو ةعقرلا بحاص يلا قحلا ملستب
 لاق اذإ ءيشب نيمألا عبتي نا قحلا هيلع يذلل سيلو . فلح ءاش ناو فلح
 . انظفح اذه يلعف اذه مهفاف هتعقر يفام ةعقرلا بحاص ىلإ ملس دق هنا نيمألا

 نب دمحم خيشلا هنظاو باتكلا خسان اهداز ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . هنع هللا يضر ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمح ييأ نعو . دادم نب هللادبع

 هدري لاق تامدق انالف دجوف نالف ىلا هملس لاقو ائيش هيلا عفد ناف هل تلق

 بهذو هيلإ هملس نالفل ءىشلا اذه هل لاق ناف هل تلق . هيلإ هملس يذلا ىلإ
 هدريل عجر ناف تلق . هيلإ هملس نم ىلإ هدري لاق تامدق هدجوف هيلإ هعفديل
 . هلرقملا ةثرو ىلإ اهملسي لاقف . كله دق اضيأ هدجوف هيلإ هملس يذلا ىلإ

 يلا ملس هل لاقف رخآ رمأي يذلا يف . ايركز وبأ يضاقلا لاق : ةلأسم
 فلاخ اذإ رمألا ىلع هل ءىش ال هناف امثرد نيسمخ هيلإ ملسف مهرد ةئام نالف
 . هرما

 تفلتف نيسمخ ذفناف مهرد ةئامب هيلا ذفني نا لجر يلا ذفنا نمو : ةلأسم
 . هرما فلاخ ذفنملا نأل ءىش هيلا ذفنملا مزلي مل هيلا افوصو ليق

 الوسر هلعجف نالف يلا اهملسيل مهارد لجر ىلإ عفد نمو : ةلأسم
 رومأملا لاقو . ديز ىلإ اهملست نأ كترمأ رمآلا لاقف رومأملاو رمآلا فلتخاف

 ديز يلا اهعفدا هل لاق ناو . رمآلا لوق لوقلاف ورمع ىلإ اهملسا نا يترما لب

 هيلعو نيما هنأل لوسرلا لوق لوقلاف ائيش يلا عفدي مل ديز لاقو هيلا اهتعفد لاقو
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 اهضبق ام هنا نيمي لوسرلل ديز ىلعو . اهيف هناخالو هتناما ىف يدعت ام رمالل نيمي

 . هنم

 ابح مهاردلاب هاطعاف مهارد لجر ىلإ ملسي نأ الجر رمأ نمو : ةلأسم

 تطقس دقو ءىشب هيلإ عجري الو هرمأ فلاخ هنال ءىش رومأملل رمآلا مزلي الف
 اذإ رمآلا ىلع لامب عربت نم ةلزنمب ابح مهاردلاب يطعملا نال رمآلا نع مهاردلا
 . هرمأ ام ريغ هلام نم هنع ىطعا

 هتعفد دق لاقف دحأ ىلإ هعفدي هرماف لجر ىلع قح هل ناك نمو :: ةلأسم

 . هبحاصل قحلا هيلع بجو ةنيب هل نكت مل ناف ةنيبلاب الا كلذ ىلع هلوق لبقي الف
 هعفدي هرمأ نم ىلإ قحلا اذه عفد هنا ملعي ام قحلا بحاص فلحيف مهنيب ناميألاو

 لاق هيلا هعفدي هرمأ نم ىلإ قحلا اذه ملس دقل فلحيف هيلإ نيملا دري وأ هيلإ
 اهعفدي هرما اذاف عئادولا نم ناك ام اماو لاق . ةصاخ نويدلا يف اذه امناو
 . نيما عم لوبقم هلوق ناف هيلا اهتعفد دق لاقف دحأ يلا

 عفدلاب رومأملا تامف الام لجر يلا عفدي نا الجر رمأ نمو : ةلأسم

 لاملا اذه لاق ناف . رمآلا ةثرو ىلإ هدر اعيمج اتام ناف رمآلا ىلإ هدري هناف هيلا
 رقملا يلا هدريلف هل رقملا تام ناف هب هل رارقا اذه هيلإ عفديف هيلإ هعفدا نالفل

 . عرشلا نايب باتك يلا عجر هب هلرقملا ةثرو يلا هدر اعيمج اتام ناف

 نالف ىلإ اهملس هل لاقف نيد مهارد لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 اذه نوكي له تلق اهبلطي كلذ دعب عجر مث هرما اك . نالف ىلإ اذه اهملسف

 لاقو ةايحلا يف امه الك ناك اذإف تفصو ام ىلعف هللا نيبو هنيب اميف صلخ دق
 كلذب قحلا بحاص رقا اذاف . نالف يلا هملسف قح نم يل كلبق نم ناك ام هل

 هنم هارباو هنم هضبقب انالف رمأو نالف ىلإ هل هيلع ام ملسي نا هرمأ دق هنا

 قح لك هل لاق اذا هللا نيبو هنيب اميف كل ذكو رارقألا اذه دعب هل مكحي الف

 هئارب هعفد اذا هللا ءاش نا ءىرب دقف هنم تيرب دقو . نالف يلإ هعفدا يل كلبق

 . نالف يلا
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 لاقف قح لجرل هيلع لجر ىف هللا همحر نسحلا يبأ باوج يفو : ةلأسم
 دق هنا لاقف . نالف ىلإ كيلع يل يذلا ملس قحلا هيلع يذلل قحلا هل يذلا

 حص اذا هنيمي دارأ نا . هنيمي عم رومأملا لوق كلذ ىف لوقلا نأ نالف ىلإ هملس
 . يلع يأ نع كلذ وحن دجوي دقو معن لاق هريغ نمو . ةنيبب وأ هرارقاب هرما هنا

 هريغ نمو . هسفن نع كلذ ةلاز ال عدم هنال قدصي ال هنا لاق نم لاقو

 رقاو متيلا نالف ىلإ هملس دق هنا لاقف متيلا نالف ىلإ هملس لاق نا كلذكو
 باوج نمو . هنيمي عم رومأملا لوق لوقلاو تباث كلذ ناف رقي ل وأ متيل ا كلذب

 لاقف لجر ىلإ هملس هل لاقف قح لجرل هيلع لجر يفو هللا همحر نسحلا ييأ
 هملس دقل هنيمي عم هلوق لوقلاف نيما هنا لاقف . رمآلا كلذ ركناو هملس دق هنا
 ناك هيلا هملس دق هنا لاقف متي يلا هملسي نا هرما نا كلذكو . هرما ام ىلع

 هنأل ةنيبلاب الا كلذ يف هلوق لبقي ال هنا لاق نم لاقو . هنيمي عم هلوق لوقلا
 . كلذ يف قدصم وهف هدي يف ةناما كلذ نوكي نأ ألا هسفن نع كلذ ةلازا عدم

 كلذ هل حصي وأ هيلا عفدي نارما يذلا هقدصي نا الا هلوق لبقي الف لوألا اماو
 هفلح كلذ يف همهتا نا هنا دمحم يأ باوج نمو . كلذب هل رمآل ا رقي وأ ةنيبلاب

 باوج نمو . كلذ نم رثكا هيلع سيل هنا هلوق ينعمو هرما اك هذفنا دقل انيمي

 وهف هلوعي نم يلا هملسف متيلا نالف يلا متي يلا هملسي نا هرما ناف دمحم يأ

 هملسف . متيلا نالفل ىلع قحلا اذه هل لاق ناو . هب رما ام ريغ لعف هنأل نماض
 هنم اربا نوكأ نأ نوملسملا ىري ام ىلع وأ هيلا ملستلا نوملسملا ىري نم يلا
 كلذ يف هفحلي ال نا توجر هيلا ملسي نا نوملسملا ىرب ام ىلع هملس اذاف
 هراكناو متيلا رارقاو . نمض هريغ ىلا هملسف هيلا هملسي نا هرما اذاو نامض

 . ناميألاو ةنيبلا اذه يف امناو اذه ىلع لبقي ال

 لجر شيرق نبإ نع . خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 كلذ ركناف هيلا ملسف اذك ىتلإ ملست نا نالف كيلإ ينلسرا لاقو لجر ىلإ قأ
 كلذل نيمي همزل كلذ لسرملا ركنا اذإ لاق . هلسرا هنا لوسرلا ركذ يذلا

 يل نمضت نا الا كيلا ملسا ال لاق ناف تلق . نيمي ريغ هيلع سيل لوسرلا
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 ملس اذا . معن لاق لسرملا ركنا نا همزلي له نمضف لسرملا ركنا نا يل امب

 هريغ لاق قيفوتلا هللابو هيلعو هطرش هل ناك طرشلا نم تركذ ام ىلع هيلا
 لوقلا يف هنم ضبق نمل هلسرا ام هنا لسرملا ركنا اذإ نماض لوسرلا نا دجويو
 . ملعا هللاو لوألا

 لصو لجر نعو يلع ييأ نع حاضيألا نم باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم

 هيلا عفدف كيلع هل ىتلا مهرادلا ىنيطعتل نالف كيلا ينلسرا هل لاقف لجر يلا
 دقو ينتلسرا دق لوسرلا لاق اذه تلسرا ام قحلا هل يذلا ركناو مهرد فلا

 مهاردلا هذه فلتا ام نيمي همزليو ءىش هيلع سيلف . يدنع نم مهاردلا تعاض

 لجر نم باتكب ءاج لجر نعو عرشلا نايب باتك ىلا عجر . اهيف ناخالو
 باتكلا كلذ ركناف قحلا كلذ هيلا عفدف ءىشب هبلطي ناكو . رخآ لجر يلا
 لهف احيحص اباتك لعتفا باتكلا لماح داعو فعض هيف اباتك هيلا بتك هنارقأو
 ام ىلعف . هقح قحلا بحاصل . باتكلاب هءاج يذلا يلإ عفد يذلا مزلي
 ملسو هلوق لوقلاف كلذ بتك هنا لوقي قحلا بحاص نكي مل اذاف . تفصو

 قحلا بحاص رقا ناو هيلإ عفد امب باتكلاب هيلإ ءاج يذلا اذه عبتيو هقح هيلا

 هبتك هنا باتكلاب رقا اذاف . فعض هيف كيلإ اباتك تبتك لاقو هنم هنا باتكلاب
 نم ىري دقو ءىش عفادلا كلذ يلع هل نكي مل هعم هل يذلا قحلا رمأ ف هيلا

 . باتكلا فعضب هلوق ىلإ رظني الو هقح
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 قوقحلا ضبق يف رشع عساتلا بابلا

 يف اهحرطف مهاردلا هيلع يذلا ءاجف مهارد لجرل هيلع لجر نع هتلأسو
 ضبقي سيل رجحلا نا باوجلا . قحلا هيلع يذلا ىربي له قحلا هل يذلا رجح

 هريغ لاق . هيلع قحلاف الاو هفلتأ هنا ملع وأ هضبق ناف فلتي وأ هنم ضبقي ىتح

 . رخآ لوق اهيف
 مهدحا داراف ةباد اوقرس موق ف رباج يأ نب ىسوم نع ليقو : ةلأسم

 لوقيو مهددع ردق ىلع ةصحلاب كلذ نم همزلي ام اهباحصأ ىطعي هنا لاقف ةبوتلا

 . كلذ ريغ هيلع سيلو مكل اذه

 لجرلاو قح لجرل هيلع لجر نعو يراوحلا يأ باوج نمو : ةلأسم
 ملف كاش هنا ريغ هقح هاطعا دق هنأ اوجري ناك دقو وه نيا يردي ال بئاغ

 . هسفن يف حصي ىتح وأ قحلا نم ىربيو كلذ هعسيف هطعي مل وأ هاطعا ملعي
 نيملا كلذكو . هلهأ يلا هادا دق هنا ملعي ىتح قحلا هيلع اذهف تفصو ام يلعف

 كش ناك نا اولاق دقف ةالصلا اماو . هنيمي رفك دق هنا ملعي ىتح ةرافكلا هيلع

 هنا ملعي ىتح اهيلصي عجري نا هيلع سيلف اهيف كش يتلا ةالصلا تقو يف وهو
 . اهكرت دق

 يبا ىلع ضورعم بوبحم نب دمحم نبإ ريشب نع دجوي اممو : ةلأسم
 . يراوحلا

 اهاضقو مهارد ةرشع قرس مث مهارد ةرشع هيلع ناك لجر نع : ةلأسم
 مهاردلا ةرشعلا درو بات ناف تلق . ال لاق هاضق يذلا نيدلا نم ىرييأ هنيد يف
 اهذخا ىتلا ةرشعلا درو بات اذإ لاق هاضق يذلا نيدلا نم ىرييا اهقرس يتلا

 اهاضق ىتلا ةرشعلا نم ىريو كلذب رفكي هريغ لاق . هللا ءاش نا ءىرب دقف

 . لوقلا ضعب ىلع اذهو ءىرب دقف كلذ يضق ىتمف ذخا ام نامض همزليو
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 كلذ هبشا امو قوقحلا ضبق ىف نورشعلا بابلا

 نالف نم هل تضبق دق لاقف هل ضبقي الجر رمأ يذلا يف دايز يبأ نعو

 هيلا ملس هنا ةنيبلا هيلعو كلذب هرما هنأل ضبق دق هنا هلوق لبقي لاق هتملسو

 دادم نب هللادبع نب دمحم هلعلو سانلا لاق . ضبق ام نيمي وه هيلعو هل ضبق ام
 . هيلا هملس هنا يعدا اذا هلوق لوقلا نارثألا نم هفرعا يذلا

 عفدف هاضاقتي هاتأف امهرد نيسمخب الجر بلطي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ج رخ املف ةيقبلا يلع درو كلام نزتا بهذا هل لاقو . مهرد ةئام هيفاسيك هيلإ

 اذاف هلام نزتي ىتح نيما وه لاقف هلام نزتي نا لبق مهاردلا تعاض هدنع نم
 اذا هيلا هدري نا طرش هنال هل انماض ناك هدنع نم يقب ام عاض مث هلام نزتا

 ذخ هل لاق ناف . يقب ام نمض نزتا اذاف . نيما وهف نزتي مل امف هلام نزتا
 هيلع نامض الف هدر هيلع طرتشي مل وأ يل ةناما كدي يف وهف يقب امو كقح
 مهاردل ا هذه نم كقح ذخ هل لاق ول كل ذكو . ضبقلا دعب وأ ضبقلا لبق فلت

 . يقب اميف انيما ناك اطرش ىقب اميف هيلع طرتشي ملو

 ءاجف مهارد لجرل هيلع ناك لجر يف هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 هل لاق هضبقا كقح نم امهرد اذكو اذك انهاه . اهارت هل لاقف مهاردب هللا

 بهذف هرما اك هرصيل هنع بهذف نمأم يف هعصت وأ بونلا اذه يف هرص رخآل ١

 الو . ائيش بونلا يف دجي ملف هقح نم هل هعضو ام ذخاي هنا ىلع قحلا بحاص

 هرما ثيح هعضي وأ هرصي نا رخآلا رمأ هناب اذه رقاو هرما يذلا عضوملا يف

 ةنيبلا هيلع قحلا هيلع يذلا نا ليق دق هنا يعمف . لعف دق هناب . رخالا يعداو

 الا نامضلا هنع ليزي الو . هيلع نومضم هنال اذه هرمأ ثيح اهلعج دق هنا

 رقي وأ هضبقب هيلع مكحي يذلا ضبقلا ىنعم هبشي امو قحلا بحاص ضبقب

 نمأم عضوم يف هلعجي نا هرمأف كلام ىرت هل لاقف ةناما ناك نا اماو . هضبقب
 فالخ ةنامالا نأل هنيمي عم نيمألا لوق لوقلا ناك لاملا بحاص هدجي ملف
 بحاضل قحلا هيلع يذلا اذه لاق نا تيأرا هل تلق . يدنع اذه يف نومضملا
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 اذك عضوم يل هعض هل لاقف مهارد ةرشع وهو كقح اذهو كقح ىرت قحلا

 يعداو ائيش عضوملا كلذ ىف قحلا بحاص دجي مل وأ فلتف نيما عضوم اذكو

 دق هنا ةنيبلا قحلا بحاص ىلع نا يعم لاق . هرما ثيح هعضو دق هنا رخالا

 . مهارد ةرشع هنا اذه لاق ام يلع هقدص ناف هل تلق . هرمأ ثيح هعضؤ
 مهارد ةرشع انه اهارت قحلا هيلع يذلا لاق وأ كلذ ىلع كتق دص دق لاقف

 نم ام وأ فلتم عضرم ىف هلعجي نا هرماو . معن لاقف كلذ ىلع ينتقدص دق
 ةنامألا ةلزنمب اذه نوكي له فلتو ائيش اذه دبي ملف هرمأ ثيح رخآلا هلعجن
 هنا لاق اذإ اذه هرما ثيح هلعج دق هنا قحلا هيلع يذلا لوق لوقلا نوكيو

 . يدنع اذكه لاق قيدصتلا دعب هيف هلعج دق

 ملو . هيلا اهملسف مهارد ةرشع رخآل هيلع لجر نع لئسو : ةلاسم
 هب ررقتي ام مالكلا نم هسفن يف ررق اذا ليق دق هنا يعم لاق . كلذب هملعي

 . هيلع ناك هنا هل زاج هدي يف ةنامأ نوكي الو هل هنا

 موق هنأ مث ةعبت هل هيلعو مهارد لجرل هيلع لجر نع لئسو : ةلأسم
 يذلا لجرلا ىلا اهملس ش هيلع يذلا مهردلا يلا هفاضاو مهردب ةعبتلا هسفن ىلع

 يعم لاق . ةءارب كلذ يف هل نوكي له ةعبتلا هميق هفرعي ملو ةعبتلاو مهردلا هل

 كلذ نم اهنم همزلي ام ةميق هاطعاف ةميقلاب اهيف مكحي امم ةعبتلا تناك اذا هنا

 ةميق هيطعي نا هل نكي مل لغملاب هيف مكحي امم تناك ناو . يدنع كلذ هل ناك

 لنملاف هل تلق . هيلع يذلا لنملا هيطعي وأ كلذب كلذب هاضرو هيأرب الا ةعبتلا

 . نزوي وأ لاكي امم هنا يعم لاق . وهام

 هاضاقتي هاتافاضيب مها د لجر ىلع هل تناك لجر نع لئسو :: ةلأسم

 تبصا اذإ ىتح كتجاح اهب ضقاف ادوس ىنمذخ نكلو ضيب يدنع ام لاقف

 ىتح اضرق وأ انهر هاطعا نا لاق . ضيبلا كتيطعاو كنم ادوسلا تذخأ ءاضيب
 . هقح نود ذخأي نا سأب الف هبحاص هل لح ناو سأب الف همشارد لغم هيلع دري

 . ةعفنم رج ضرق لوقيو . هقح نم لضفا هركيو
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 . رخآلا هب ملعي ملو قح رخال هيلع لجر يف ديعس وبأ لاق : ةل اسم

 ررقالو هملعي مل ناو همالعا هيلع نكي مل هل هنا هسفن يف ررقو . هيلا هملس ناف
 . مكحلا ىف ةنامألا ليبس ىلع هيلإ هميلست جرخي هناف . ملع اذه يف هسفن يف

 عفدف قح لجرل هيلع لجر نعو دمحم نب يسوم باوج نمو : ةلاسم
 ام هنمث بسحا . بونلا بحاص لاقف بونلا نمث مك بلاطلا هل لاقف ابوث هيلإ
 هيلعأ تلأس بونلا هنم اوذخاف هيلع صوصللا عقوف كقح نم عفراو تئش

 مل اذا نيما وه امناو . هيلع نامض الف هنقح عفرو هبسح نكي مل امف . نامض

 . هب هرما ام عطقي

 اهلاكف بح هيرجا ةرشع لجرل هيلع لجر نع هتلأسو ديعس وبأ : ةلأسم

 هتعضو دقو ةيرجا ةرشع كقح كل تلك دق هل لاقو . هريغ دنع اهعضو وأ

 . كلذ ىل نيبب ال لاق هنم اضبق اذه نوكي له تيضر دق هل لاقف نالف دنع كل

 رثكا وأ لقا وأ ضعبلا هنم لاتكا الوسر هجوو تيضر دق لاق ناف هل تلق

 . كلذ يل نيبي ال لاق . هرمأب هنم هلوسر هل لاك دق ذا اضبق كلذ نوكي له

 الف يقب ام اماو . يقبام نود هلوسر هنم ضبق امم ميرغلا ىربيو نمضي امناو

 مث ضبقلا تبني مل اذاو هل تلق . قحلا هل نم لام نم نوكي نا كلذ يل نيبي
 كلذ نكي مل ملف هل تلق . يدنع اذكه لاق ميرغلا لام فلتي امناو بحلا فلت
 امناو . قحلا بحاص يأرب هعضو نم دنع هعضي مل هنأل لاق . ىضر دقو اضبق
 تبني ال رمأ هيف هل لصحي ناريغب تيضر دق رخآلا لوقو . هيارب ميرغلا هعضو
 هعض هل لاقف كبح تلك دق هل لاق نا تيارأ هل تلق . كلذل هنم ضبقلا
 ىنعم هبشي اذه لاق . هنم رمألاب اضبق اذه نوكي له نالف دنع هعضوأ كدنع
 . كلذ يف رما لجأل هنم ضبق هنا لوق يف جرخيف ضبقلا توبث يف فالتخألا

 لاق ناف هل تلق . هرما نع هريغ هل هضبقي ىتح اضبق نوكي ال لوقلا ضعبو
 ينعم هبشيو ضبق يدنع اذه لاق . اضبق اذه نوكي له نالف يلا هملس هل
 كلذ يف رظناف افالتخا كلذ يف ملعا الو ضبقلا

 ةفاخم ًاقح كرت نم نسحلا نب نمحرلادبع لاق زرحم نب ديعس لاق : ةلأسم

 . ايرلا نم وهف الطاب بلط لاقي نا
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 قوقحلا ءاضق يف صالخلا ىف نورشعلاو يداحلا بابلا

 دمعلا و أ ن " ا لييس ىلع ن اك امو اهضبقو

 داراو أطخا هنا ملع مث بايغأل تناك ضرأ يف ةيقاس لعج لجر نعو
 : مه نيا فرعي ال بايغأ موقل ضرأل او لعفي فيك تلأس كلذ نم صلختل ١

 . سأب الف ءارقفلا ىلع عفنتسا ام ردقب قدصت نا . ةيقاسلا ىلإ عجري الف

 : هتجوز الا ثراو هل ملعي مل مث نيد لجرل هيلع لجر نعو : ةلاسم

 درت نا اهيلع ناك ثراو هل حص نا اهيلع دهشيو هتجوز يلا عفدي خيشلا لاق

 . ثراولا ةصح

 نامض نع تقدصت اذإ لوقي ليقو . بتكلا ضعب يف تدجو : ةلأسم

 هفرعأ ال نمل ينمزل امم مهاردلا هذه . كيلع تقدصت دق انأ . هفرعي ال نمل

 . اذكو اذك نم ىلع هل ىذلا قحلا . بحاص نع ةقدصو ىسفن نع ءاضق

 قحلا بحاص نا غ هيسنف نيد رخال هيلع لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هنا الا روذعم يسانلا نا يعم لاق . كلذ هل له كلذ هركناف . كلذ . هبلاط

 . هيسنوأ هملع هل مزال لك ءاداب ةنونيدلا لصأ يف ةبوتلا هيلع

 وهو ةملظم لجرل هيلع لجر نعو هللادبع يبا نع دجوي امم : ةلأسم
 اذكو اذك ةملظم تلع نالفل نا نيدهاش دهش اذا لاقف . هيلا لوصولا هنكمي ال

 تام مث ةقن لا ىصوا ناك ناو . هيلا تيدأ اذا ىربي هناف بات ممت اهب ىمس

 ىربي هنا وجرأف يصولا لبق نم كلذ ناكو . هقح قحلا بحاص يلا دؤي ملو
 . هللا ءاش نا

 ىلا هءاضق لمأي وهو نيد هيلع ناك نم نعو يراوحلا يبا نع :: ةلأسم

 يف لوقلا ام . زارصألا .. هلاش نم سيل وهو ةيصو هل نكي مإو تام ا
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 قوقحلا كلتل ًادحاج هنا ملعي ىتح هتيالو ىلع اذهف . تفصو أم يلعف هيالو

 . مهقوقحب اهلهأل نيدي الو

 امهيلا ملسو هيلع نيد ءاضق ىف نيلجر لكو لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هنع كلذ يزربي له هبحاص نود فلالا امهدحا عفدف هنع ايضقيل مهرد فلأ

 فلالا فصنل نماض هبحاص نود نم عفادلاو هنع تطقس دق فلالا . ال لاق

 ضعبلا عفد يف اليكو لعج امنا هنأل رمأ ام لعف دقو هتنمض مل تلق . لكوملل
 ام نامض هنع تطقسأ هب رمؤي مل امو هب رمأ ام عفد املف . لكلا عفد ي ال

 . هعفد يفدعتم وهو هعفد هنال يقابلا نامض هتمزلأو ضعبلا وهو . هعفدب رمأ
 نكي مل رخآلا نود امهدحأ هعابف هنيعب ءىش عيب يف امهلكو ول هنا يرت الأ لاق
 هبحاص عم الا لعفي ال نا هيلع رجحو هب هرما ام لعفي مل هنال ازئاج عيبلا كلذ
 . ملعا هللاو هبحاص نود هدحو هلعف حصي مل كلذلف

 ىونم هيطعي نا ىلا هاعدف بطر كوكم لجرل هيلع ناك نم نعو : ةلأسم
 تقو يف دجوي ال ام كلذكو . بطر كوكم هيطعي نا بلطف ءاتشلا يف زم
 اذاف تفصو ام ىلعف . كلذ هلأ هتميق ينطعأ نويدملل لاقف هبحاص هبلطي ام

 اقفتي مل ناف ءاشام يلع اقفتي نا امهل ناف ةزاجإلاو فلسلا ريغ نم بطرلا ناك

 ةخسن يفو . مودعملا ءىشلا كلذ ةميق الا ءىشلا كلذ بحاصل نكي مل ءىش ىلع
 وأ همدع يف هتميق ال هتقو يف هتميق هل امنإو . لودعلا ةميقب هتميقب بطرلا نم

 ةراجألا اماو . هلام سأر الا هل سيلف فلسلا امأو . ءىشلا كلذ ءىجم يلا رظني
 مهنا كلذو . مودعملا ءىشلا كلذ ةميق هل سيل لودعلا ىري ام هئانع ردقب هلف
 يف اولاقو . ضقتنم سانلا ىديا ىف ىقبي ال يذلا ءىشلا يف فلسلا نا اولاق

 نزولاو ليكلا نم هب ىرتكا ام الا يطعت الو اهتميق ىطعي الو عابت ال ةراجألا
 . اهضبق لبق ةخسن يفو اهضبق دعب الا اهعيب زوب الو

 هذه ذخ يل لاقف هنم اهتبلطف . مهرد ةئام يل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 سيلو امهرد نيسمخ يوست ةلخنلاو . ائيش كطعا ملالاو مهرد ةئامب يل ىتلا ةلخنلا

 ام ىلعف . ءيش يل هيلع ىقبي له لاق ام ىلع ةلخنلا تذخأف ةنيب هيلع يل
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 رايخلاب كنال ةلخنلا الا كل سيلو مهردلا ةئاملا ىف ةلضف هيلع كل سيلف تفصو

 كل نم ةلزنمب اذه سيلو اهتكرت تئش ناو . كل امب ةلخنلا تذخا تئش نا

 هنم تذخاف ائيش كطعأ مل الاو اهنود ىنم تذخا نا كل لاقو . مهارد هيلع
 رمألا هذخأي مل اذإ هيلع يقب ام اذهلو ىربيال كلذف . مهاردلا نم كقح نود
 . ملعا هللاو يقب ام كرتب هسفن هل بطت مل اذإ اه

 وهو مهاردب هاتاف مهارد فلس لجر ىلإ بلط لجر يف لاقو : ةلأسم
 بونلا كلذ ىلع اهعض فلستملا هل لاقف مهاردلاب كلنتيئج دق لاقف هل ةعيض يف

 لاق . اهدجي ملف . مهاردلا يلا عجر مث هتعيض يف اذه لغتشاو لجرلا اهعضوف
 . هل ةمزال ىهف اهعض هل لاقف اذكو اذك ىهو مهاردلاب كتنج دق هل لاق اذا

 تفرع يذلاف . ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحا : ةلأسم
 . همزلام سنج نم صلخت نزوي وأ لكي ام لثم هل كردي امم ءىش همزل نم نا

 بهذلا اماو . مهاردلا نم كلذ ةميق ىوسي ام موق ضورعلا نم ناك ناو
 رخالا نع امثدحأ نماظعا ناف . ضعب امهضعب نع نايفاكتي امهناف ةضفلاو

 هسنج نم همزلام نع صلخت ناو تفرع ام ىلع هيرجي هلعلف همزلي ام نع يونو
 ( . ملعا هللاو هل طوحا. ناك

 هيلع هعاب ءىشل انمث مهارد لجر دنع نم ذخا لجر نع هنلأسو : ةلأسم
 له . كلذب يضرو اهكرتف ائيش هيلع درف اهقفناف هيلع هدر اهنم درام هنا يلع
 يلع هاطعا امنا ناك اذإ قالطإلا يف هنأ يعم لاق . هيلع اهدر هيلع مأ كلذ هل

 كلذ هل لعج امناو هنا فراعتلا ىنعم ىف فراعتلا ىف اماو . هيلع در اهدري هنا
 يدنع اذه ىلع هيلع سيلف هيلا بحأ كلذ ناك دري مل نا هنا كلذ وه دارا نا
 . در

 يضرو اهايا هدقنأف مهارد لجرل هيلع ناك لجر نع لئسو : ةلأسم
 همزليا هب هلدبي نا بلطو . ائيش اهنم هيلع درف عجر اهدقن نم غرف املف اهب

 هيلع نكي مل زوجت الو دقني ام لاح نم تجرخ اذإ هنا يعم لاق . كلذ
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 ام هنا ةفرعم ىلع هذخأي نا الا اهلدب مهاردلا بحاص ىلع ناكو . كلذ لوبق

 بلطف هيلا اهب عجر مث هنع اهب باغاف تلق . يدنع هيلع تبني هناف زوجي ال
 اهلدب هيلع ناك زوجت ال امم تناكو همارد نم اهنا حص اذا لاق . هلدبي نا

 . يدنع

 لعفف . يل رتكأو . لك رمتب هبلطي لجرل لاق لجر يف لاقو : ةلأسم
 رمألا يلع زئ زئاج كلذ نا لاق نم لاقو هريغ نمو . ضقتنا الاو امثاتت ناف هل

 كلذو فلسلا ريغو . فلسلا يف زئاج كلذ نا لاق نم لاقو . فلسلا ىف الا

 . ملعا هللاو رمآلا ىلع تبان

 هتديف قو دمحم نب يسوم ي دل او نع تظفح ىسوم نب دمحم ل اقو : : ةلأسم

 يدؤي هناف وه نيا فرعي ملو . هيلع ردقي ملو لجرل نيد هيلع لجر يف هنع
 هيلع نكي مل ناف هنع هاضق نيد لجرلا ىلع ناك نا لجرلل هيلع يذلا نيدلا

 ليكو هل نكي مل ناف . يصولا وأ ليكولا ىلإ هملس يصو وأ ليكو هل ناكو نيد
 ثيح ءارقفلا ىلع هقرف نيدلا بحاص فرعي ملو ثراو هل نكي ملو يصو الو
 الف ايح نيدلا بحاص ناك ناف . نيدلا هيلع يذلا صالخ كلذك هلزنم ناك

 هنع .اضقي يدلا وأ يصولا وأ ليكولا ىلإ ملسي امناو . هيلإ ال ادحأ ىلإ عفدي
 ءارقفلا ىلع قرفي ذئنيحف وه نمل فرعي ال وأ كله دق ناك اذإ ثراولا وأ
 . مرغلاو رجالا نيب , ريخ ءارقفلا ىلع قرف ام دعب نم ءاج اذإف . هلزنم ناك ثيح

 مهماربالا ءارقفلا ىلع قرفي الف ةثرولا ىلإ عجر اذاف يحلل اذه زوجي امناو

 . هل لمعي هلام ىف الجر لخدا لجر نع هتلأسو نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 لماعلا دصح املف هريغ دنع نم وأ لاملا بحاص دنع نم انيد لماعلا نيدتف

 هلمع نم باصا ام عيمج هاضقف هيلع ام هيضقي نا لاملا بحاص هيلإ بلط هلمع
 لاملا بحاص ناك اذا لماعلا ىلع لاملا كلذ لاملا بحاصل له . هل هيلع امب
 بحاص ضبقي نا لبق نيدلاب لماعلا رقا ناك وأ هريغل انيد لماعلا ىلع نا ملعي

 سانلل نيد نم لماعلا مزلي امب ملع لاملا بحاص ناك نا لاق . هيلع ام لاملا
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 هيلع ام لماعلا هاضق مث هعم حصو كلذب املاع وه ناك وأ هعم رقا لماعلا ناك
 لبق هاضق امنا ناك اذإ مثإ يضتقملا ىلع نكي مل كلذ دعب ءامرغلا بلط مث هل

 . هيضقي نأ لبق نم مهقوقحب . هوبلاط ءامرغلا ناك ناو . ءامرغلا هبلاطي نا
 مسق اذإ لمعلا ناك اذإ لماعلا لام ىف هل بجي امم هتصح ردقب الا هل سيلف

 ردقب الا لماعلا نم ضبقي نا هل سيلف . رثكا وأ لقأ وأ عبرلا هلان ءامرغلا ىلع
 ىضتقي نا هلو تيملا ريغ اذه ىف ىحلا نا ليق دقو هريغ نمو . هل بجي ام
 . مكاحلا هسلفي وأ هلام حاحلا هيلع رجحي ملام ءامرغلا هبلاط ولو

 هاطعاف قح لجرل هيلع ناك لجر نعو . ىراوحلا ىبأ باوج : ةلأسم
 ىعدا مث قحلا بحاص هضبقف اذكو اذك اذه وأ كقح اذه لاقو مهارد ةرص
 ام ىلعف . نم لوق لوقلاف لاق امع تصقن مهاردلا نزو هنا قحلا بحاص

 نزو قحلا هيلع ىذلا نكي مل اذا . هنيمي عم قحلا بحاص لوق لوقلاف تفصو

 اهضبق مهاردلا هيلا ملس امل قحلا هل ىذلا نوكي وا قحلا هل ىذلا مادق مهاردلا

 هقدص دقو . هنم اذه ليق هنا لاقو هناسلب كلذ رهظأو هل هنم قيدصتلا ىلع هنم

 نا لبق اهنزي نا الا هريغ نمو . رغلا ىلع ةعجر كلذ دعب هل سيلف اذه ىلع

 بغي مل اذا قيدصتلا ىلع اهذخا ناك ولو . تضقنا اذا هعجرلا هل ناف اقرتفي

 . اهب

 اقح كرت نم نسحلا نب نمحرلا دبع لاق زرحم نب ديعس لاق :: ةلأسم

 . ءايرلا نم وهف الطاب بلط لاقي نا ةفاخم

 ىعدي لجر ءاجف مهارد ةرشع ديزل هيلع ناك لجر نع لئسو : ةلأسم
 هرمأ ربتعا . مث هاوعد ىلع هيلإ ملسف . اهضبق بلطو اهضبق ىف ديز نم ةلاكولا
 هيلع عجر اذإ هنم ذخأي نأب هيلع هل مكحي له . رخآلا نم ىوعد وه اذإف
 ىف اهذخأ ىلع وه ردقي نا الا ىعم كلذ هل سيل مكحلا ىف لاق . كلذب

 . هيربت ةجح هل مقت مل هنال كلذ هلف . ةريرسلا
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 هئامرغ نع هلام زجع اذإ ميرغلا ىف ليق هنا ىدنع ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هلاجريو . كلذ هيربي هنا مهنكمي ملو . مهقحب هب اوضرف هدي ىف ام مف لذبف

 نكي مل ثاريم وأ ةدئافب كلذ . دعب لام هل رهظ ناف . مهقح نم صالخلا

 لاملا اذه هل ناك هنا ةنيبلاب حص ناف هل تلق . ىقب ام مهيفوي نا ىدنع هيلع
 اذإ كلذ هيلع سيل هنا ىدنع لاق . مهيفوي نا هيلع له هءامرغ ىضقي نا لبق
 ملام قحتسا هنال مهيفوي نا هيلع لاق . مهمتك ناف هل تلق . ائيش مهمتكي مل

 . بذكلاب

 سانلا باود رقعي ناك هرهم نم الجر نا ريشب انربخا مشاه لاق : ةلأسم
 تلقف لاق مهقوقح سانلل ىدؤيو دفرتسي ناكو بات مث كلذ هابشاو بلسيو

 . رذعلاب ىلوا هللاف الاو كلذ ىلع ردق نا لاق هيلع كلذو . ريشبل

 . هلزنم ىلا اهلمح ةرمنلا ساد املف بحب هلماع فلس ىذلا امأو : ةلأسم

 امب لماعلا عنتمي نا الا هقح نم هسفنل لماعلا بح ذخأي نا هل سيل هنا ىعمف

 هيلا غلبي مكحي الو رمأب هيلا غولبلا ىلع ردقي الو . قحلا كلذ نم هيلع ببي
 . بحلا اذه نم هقح ذخأي نا لوقلا ضعب ىف ىنعملا اذه ىلع هل هنا ىعم هناف
 كلذكو . ةنامالا هجو ىلع هدي ىف اذه نال هتناما نم ىوتسي نا هل سيل ليقو

 ىذلا هقح ىف هيلع ام كلذ ىف هيلعو هفلس نمك وهف هرمأب هيلع فلستي ىدنع

 . هيلع هل
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 قوقحلا ىف ةصصاقملا ىف نورشعلاو ىانلا بابلا

 زوجي ال امو زوجي امو اهريغو ضورعلا نم راصتنالاو

 هيلع اهلو ارينك الام تفلخو هنع تئام مث رسلاب ةأرما جوزت لجر نعو

 . ائيش اهقح نم مهيلإ ملسي ملو ائيش ثاريملا نم ةثرولا ىلإ بلطي ملف ليلق قح
 نم رثكأ اهلام ىف هل ناك اذإ اهقح نم همزل امم ةءارب هل له هلاح ىلع تكسو
 هيلع وه هيلع ىذلا قحلا نا ىعم لاق ةثرولا دي ىف لاملاو اهقادص نم هيلع ام

 . مكح ريغب أ مكحب هيلع ردق اإ هذخأي نأ هلو . اهلام رئاس نم هنم هثاريم هلو
 . هتجوز تفلخ امم ءىش ىلا لصي نا عيطتسي ال لجرلا اذه ناك ناف هل تلق
 . ال ما ةءارب كلذ ىف هل نوكيو هيلعو هل امب ارس ةثرولا صصاقي نا هل له
 نا هل سيلو . مه همزلام مهيلا ملسي نا هيلعو . كلذ هل سيل نا ىعم لاق
 . ةين العالو ارس مهصص اقي

 لامب هل رفظ ناف . هل هيلع نيد وأ هلام ىف لجر هملظ نمو : ةلأسم

 ناك ناو حلص اوهف هب هيبلطي ىذلا عونلا نم ناك ناف . هل كلذف هنم ىفوتسي
 امهنيب اميف هملعاو ىفوتساو . هبحاصل كلذ ىف طاحتساو هعاب كلذ ريغ نم

 نم ىفوتسا دق هنأ نيدهاش اضيا هل دهشيو لاق نم لاقو . هنم ىفوتسا دق هنا

 اركنم لجرلا ناك اذا كلذو . ثدحلا لاحل قحب هبلطي الو . هيلع ناك ام نالف

 هملظ ىذلل هدي ىف ىذلا ناك نا ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . هقح نع ادعبم هل

 ىش لك نم هتنامأ نم ذخأي ىراوحلا وبا لاقو . هتناما نم هقح ذخأي الف ةنامأ
 وا سالفإ لبق نم هقح هطعي ملو هل ارقم ناك ناف تلق . هل ًادحاج ناك اذا
 ابحوا ارمت وا ابح عونلا كلذ نم ذخأي نا هلف ارقم ناك اذا لاق . هيلع سلافت
 ذخآ هل ادحاج ناك ناو . كلذب هملعيو . ريناندب ريناندو رمتب ارمت وا بحب
 نم وا هدنع ةنامأ نم ناك . هيلع هل ىذلا عونلا نمو ةميقلاب ناك امم هنم هب
 . اهريغ
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 اهب ملع دق قوقح هريغل هيلعو قح لجرل هيلع لجر ى ليقو : ةلأسم
 لطم هلطم وا هقح قحلا هل ىذلا دحج قحلا هيلع ىذلا نا م . قحلا هل ىذلا

 هناف هايا هنادجح ىلع . هقح ذخأ نم ةردقم ىلع قحلا بحاص ناكو . ملظ
 كلذ حصول نا . مكاحلا هب هيلع مكحي امب هسفنل مكحي نا .نادجحلا ىلع هل امناف
 رادقمب قحلا هيلع ىذلا لجرلا لام نم ذخأي نا هل امناو قحلا هيلع ىذلا ىلع
 سيلو . ءامرغلل ءافو هيف سيل قحلا هيلع ىذلا لام ناك اذا هلام نم هتصح

 مكحي امب الا هسفنل مكحي نا هل سيل هنال ءامرغلا عديو . هقح ةلمج ذخأي نا هل
 ىذلا هل رقا ناو ليق . قحلا بحاص نادحج عم مكاحلا مدع دنع مكاحلا هب هل

 دق مكاحلا نكي مل ام ًازئاج كلذ هل ناك هقح ةلمج هاطعأو . هقحب قحلا هيلع
 قوقحلا باحصا ناك قوقحلا ىف هلام هيلع رجح دق ناك اذاف . هلام هيلع رجح

 امأو هل ليق . هتايح ىف رخآلا نود ءامرغلا دحأل هؤاضق زجي ملو لاملا ىف اعرش
 ذخأ ىلع ءامرغلا نم دحأ ردقو تامو . هلامب طيحت قوقح لجر ىلع ناك اذا

 رادقم ذخأ اذاف . كلاهلا لام نم هقح رادقمب ذخأي نا الا هل نكي مل ةريرس هقح
 ىلا ولصي مل ءامرغلا نا ملعي ملام . كلذ ريغ هيلع سيلف . كلاهلا لام نم هقح
 لام نال هدي ىف اميف ءامرغلا صصاحي نا هيلع ناك كلذ ملع اذاف . مهقوقح
 كلذب ملعو هقحل ءافو كلاهلا كرت ول كل ذكو ليق . ءامرغل ا نيب ةوسا كلاهلا

 نا كلذ هل ناك . ءامرغلل ءافو لاملا ىفو . هقح ذخأ ىلع ردق مث ءامرغلا دحأ

 ءامرغلا صصاحي نا كلذ دنع هيلع سيلو . كلاهلا لام نم هقح رادقم ذخأي
 صصاحي نا هيلع ناف . هقح ىلا لصي مل ءامرغلا دحا نأ ملعي نا الا ذخا اميف
 ناك اذا اماو ليق . كلاهلا لام نم هدي ىف عقو اميفو . كلاهلا ام ىف ءامرفغلا

 قوقحلا نم هيلع امل ءافو لاملا نم هل ناكو هقح قحلا هل ىذلا دحج مش ايح ميرغلا

 مل ولو . ءامرغلا صصاحي نا هيلع سيلو هقح ذخاي نا هقح هدحج نمل ناك
 تيملاو ىنحلا ىفو . هلام ميرغلا ىلع رجح دق مكاحلا نكي مل ام مهقوقح ىلا اوريصي

 . ملعا هللاو قرف اذه ىف

 هقح هيلا بلطف مهارد ةعبس لجر ىلع هل ناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 منغ نم ةاش ىلع قحلا بحاص بثوف ءىش ىدنع كل سيل لاقو . هركنأف
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 ةاشلا بحاص تكسف . مهارد ةعبس نامثأ نم ىهو اهذخأف قحلا هيلع ىذلا

 درو . كقح ذخ لاقف رشع وحن ةاشلا كلت نم راصو منغلا تجتانت اذإ قح
 ةمئاق اهلوسنو ةاشلا تناك اذا كلذ هل معن لاق . كلذ هل له ىمنغ ىلع

 عاب دق نوكي نا الا هقح ذخأيو همنغ لجرلا ىلع دري نا هيلع ناك . اهنايعأب
 اهلسن نم ةاشلا نم لغتسا اذاف ةاشلا در هيلع سيلف . هكلم نم تلاز وا ةاشلا

 بحاصل سيل ءاهقفلا نم لاق نم لاق دق هنال همنغ لجرلا ىلع در . هقح ردقب
 . هايا هدحج ىذلا عونلا نم الا قحلا هيلع ىذلا بحاص لام نم ذخأي نا لام
 دحاجلا منغ ىلا بلاطلا دمعف هقح هدحجف هبلاطلل منغ دحاجلا ىلع ناك ناف
 منغلا نم دحاجلل نكي مل . بلاطلا عم تمت انتف منغلا نم هقح ردقب اهنم ذخأف
 ل دحاجلا ىلع مهارد هل ناك ناف ءاهقفلا ضعب لوق ىلع اذهو اهلسن نم الو

 ضعب لوق ىلع اذهو . مهاردلا نم الا دحاجلا لام نم ذخأي نا بلاطلل نكي
 رادقمب دحاجلا لام نم ذخأي نا هل ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . ءاهقفلا لوق

 ركني مل مهاردلا هيلع ىذلا تيأرأ تلق . اهايإ هدحج ىتلا مهاردلا ةميق
 اهذخأف ةاش ىلع اذه بثوف هدليو . هلطمي ناك هنأ ريغ هقح هدحجي ملو . لجرلا
 نم ذخأي نا هل سيلف لاق . تفصو امدح ىلع ترثك ىتح منغلا تلسانتو
 وأ لاكي امم هيلع هل ىذلا عونلا نم ذخأي نا الا هقح دحجي ىتح ائيش هلام

 نمو . مهاردلا نم اذكو اذك كيلع ىل لوقيف . جتحا هدي ىف راص اذاف نزوي
 ىنضقاف تئش ناف . ىقح ءافو وهو كبح نمو كمارد نم تذخا دقو بحلا

 اهتبهذاو . مهاردلا هذه انأ تذخا الاو كم ارد ذخو تئش ثيح نم ىمارد
 ناك اذا نبللاو نمسلا نع تلقو . كلذ هل زاج اذه ىلع اهبهذأو اهذخأ اذاف
 دحاجلا ىلع هانع هل نا الإ اهدر هيلع نوكي فيك . انفصو ىذلا دحلا ىلع اهذخأ
 . هيلع اهدر ىتل ١ منغل ا هذه نم هانع امب

 كلذ ريغو مهاردو . ضورع لنم لام ىف ثاريم هل لجر نعو : ةلاسم
 وا ماحقنا نم ةقرسلا ليبس ىلع هذخأي نا الا . هذخأ هنكمي الو رهظي ال امم
 رسكي نا رمؤي ال هنا ىعم لاق . كلذ هل له . هتلقغ بلطو هكيرش لزنم بقن
 ناك اذه لثم لعفي نا الا هلام ىلا لصي أل ناك ناف الزنم بقني الو ارادج
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 بقن وأ رادج رسك نم هريغ لام ىف هثدحا ام نامض هيلعو ًازئاج هلام ذخأ هل

 اهيلإ رظنف . ةيرعتم ةأرما دجوف مهلزنم محقنا ناف تلق . كلذ ريمن وأ . لزنم

 كلذ ىف هيلع له ارس امهنم عمس وأ ةعماجم لثم هتجوزو لجرلا نم نياع وأ
 همزلي امب ةنونيدلا داقتعا ىلع هل بجي ام ىنعم ىلع لخد اذا هنا ىعم لاق . ءىش

 . هيلع ءيش الف ارس ءىش عاتسا الو مرحم رظن ىلا دمتعي ملو

 لوقيف قادص اهتنرول هيلعو هتأرما نم ثاريم هل نوكي نمعو : ةلأسم
 معتف . كيلع ىذلا انقح انيطعت ىتح . لاملا اذه نم كمهس كيطعن ال ةثرولا

 هنم مكتيضق اريم ىل معيتا اذا لوقيف ةجحب جوزلا جتحي نا الا هيلع مهف كلذ

 هبيصن هل اونيبي ىتح كلذ هل ناك ةجحلا هذهب جتحا ناف . ةلخن كلما ال ىلاف

 . كلذ دعب هنم اوضبقي مث

 كلهف نيد مهارد لجرل هيلع لجر نعو ةلا همحر رثؤملا ىنأ نع : ةلاسم
 هل ىذلا با كله مث ركنم وهو كله وأ الام فلخي ملو . نيدلا هيلع ىذلا .

 اذه ناك نا لاق . اذكو اذك نالفل هيلع نا ىصواو . هل خا ناك وأ قحلا

 ىطعي الو . هقح ىفوتسي نا هلف هريغ ثراو هيخال الو هيبال سيل قحلا هل ىذلا

 نوكي نا الا ءافولاب هل دهشي مث كلذ هلزنتسا نا ىفوتسي ىتح ائيش رخآلا ةثرو
 ىلع هوبأ وأ هوخا هبرقا ىذلا لاملا نم هقح ذخأيلف . هنيد ريغ نيد رخآلا ىلع
 . هعم مهنويد تحص اذا مكاحلا مهنيب همسقي هئامرغ نيب قابلا نوكيو . هنيد ردق
 . هلزنتسا نا . هقح ذخأي ءاوس وهف هيخال وا هيبأل هريغ ةثرو هعم ناك ناو
 مهقوقح ىلا هنايد لصوف وه هنيد ريغ انيد نادتسا .قحلا هيلع ىذلا ناك ناو

 مهصصاح مهقوقح ىلا اولصي مل ناو مهصصاحب ملو هقح وه ذخا كلاهلا لام نم
 فرعي ناك امناو كلذ ملعي ل ناو . مهقوقح هيلعو تام هنا ملع اذا ذخا اميف

 . ةصصاحم ءامرغلل هيلع سيلو هقح ىفوتسيف . ال ما هاضق ىردي الف نيدلا هيلع

 هل لجرلا ىلعو . قوقح لجرل هيلع لجر ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 اذهف نا ىعمل مكحالو ةجحب هيلع اذه ردقي لو لجرلا كلذ باغف اضيا قح
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 امهضعبل امهيلع ىذلا قحلا ناك نا هل هيلع امم . بئاغلا كلذ صصاقي نا لجرلا
 ناف هل تلق . لضفلا هل ناك اذه نم رثكا بئاغلا قح ناك ناو . ءاوس ضعب
 ضورع امثدحا ىلع نوكي هنا لثم فلتخم ضعب امهضعبل امهيلع ىذلاقحلا ناك
 . هيف فلتخي هنأ ىعم لاق هل هيلع امردقب هصصاقي نا هل له . دقن رخآلا ىلعو

 لاقو . افلس ضورعلا نكي ملام هل امردقب هسفن صصاقي نا هل نا لاق نم لاقف

 كلت نكت لو . هسفن صصاقي ىذلا ىنعا ضورعلا وه هيلع ناك نا لاق نم

 ىفوقيس مث دقنب هقح ردقب ضورعلا نم . هيلع امث عيبي هنا فلس نم ضورعلا
 هل بئاغلا ىلع تناك نإ كلذكو . دقن هل هيلع ناك .اذإ . بئاغلا ىلع هلام

 . بئاغلا ىلع هلام ردقب ضورعلا نم ىرتشيف دقنلا هيلع وه ناكو . اضورع
 . لوقلا اذه ىلع هضبقيو

 هل زجي مل . هماقم موقي نم وا مكاحلا مصخلا نكما اذاو لاقو : ةلأسم
 . هماقم موقي نم وأ:كاحلا مدع دعب الا همصخ ىلع هسفنل اكاح نوكي نا ىدنع
 ةهج نم . هماقم موقي نم وأ مكاحلا عم قح هل هجوتي ال نا فاخ ناف هل تلق
 مكحي امب هسفنل مكحي نا هل لها اذه وحن وا لذعت ال ةنيب هل وا ةنيب هل سيل نا

 ىتح كلذ هل سيل مأ هتجح عطق اذا هميرغ لام نم ضبقيو . مكاحلا هب هل

 ىف ةجح هدنع نكت ملو . ةريرسلا ىف اقحم ناك اذا هنا ىعم لاق . همكاح
 ال اميف ىنعتي نأ هل سيلو ةفصلا هذه ىلع مكاحلل مدعم ىدنع وهف . رهاظلا

 . هلوق ىنعم ىلع اعفن هيف وجري

 اهب ملع دق قوقح هريغل هيلعو قح لجرل هيلع لجر ىف ليقو : ةلأسم
 لطم هلطم وا هقح قحلا هل ىذلا دحج قحلا هيلع ىذلا نا ش قحلا هل ىذلا

 امنا هنإ هايا هنا دحج ىلع هقح ذخا نم ةردقم ىلع قحلا بحاص ناكو . ملظ
 كلذ حص ول نأ . مكاحلا هب هيلع مكحي امب هسفنل مكحي نأ نا دحجلا ىلع هل

 ردقب قحلا هيلع ىذلا لجرلا لام نم ذخأي نا هل امناو . قحلا هيلع ىذلا ىلع
 سيلو . ءامرغلل ءافو هيف سيل قحلا هيلع ىذلا لام ناك اذإ هلام نم هتصح

 مكحي امب الا هسفنل مكحي نا هل سيل هنال ءامرغلا عديو . هقح ةلمج ذخأي نا هل
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 ىذلا هل رقأ ناو ليق . قحلا بحاص نادحج عم مكاحلا مدع دنع مكاحلا هب هل

 دق مكاحلا نكي مل ام ازئاج كلذ هل ناك . هقح ةلمج هاطعاو هقحب قحلا هيلع
 باحصا ناكو قوقحلا ىف . هلام هيلع رجح دق ناك اذاف . هلام هيلع رجح
 ليق . هتايح ىف رخآلا نود ءامرغلا دحال هؤاضق زجي ملو لاملا ىف اعرش قوقحلا
 ىلع ءامرغلا نم دحا ردقو تامو . هل امب طيحت قوقح لجر ىلع ناك اذا اماو

 ذخا اذاو كلاهلا لام نم هقح رادقمب الا ذخأي نا هل نكي مل ةريرس هقح ذخا
 ءامرغلا نأ ملعي مل ام كلذ ريغ هيلع سيلف نيدلا نم كلاهلا لام نم هتصح رادقم
 ىف اميف ءامرغلا صصاحي نا هيلع ناك كلذ ملعا اذاف . مهقوقح ىلا اولصي مل

 ءافو كلاهلا كرتول كلذكو ليق . ءامرغلا نيب ةوسأ كلاهلا لام نأل . هدي
 ءامرغلل ءافو لاملا ىفو . هقح ذخا ىلع ردق غ ءامرغلا دحا كلذب ملعو . هقحل

 نا كلذ دنع هيلع سيلو . كلاهلا لام نم هقح رادقم ذخأي نا كلذ ناك
 هقح ىلا لصي مل ءامرغلا نم ادحا نا ملعي نا الا ذخأي اميف ءامرغلا صصاحي
 . كلاهلا لام نم هدي ىف عقو اميفو كلاهلا لام ىف ءامرغلا صصاحي نا هيلع ناف

 لاملا نم هل ناكو . هقح قحلا هل ىذلا دحج مثايح ميرغلا ناك اذا امأو ليق

 . نأ هيلع سيلو . هقح ذخأي نا هقح هدحج نمل ناك قوقحلا نم هيلع امل ءافو

 ىلع رجح دق مكاحلا نكي مل ام مهقوقح ىلا اوريصي مل ولو . ءامرغلا صصاحي
 . باوصلاب ملعا هللاو قرف اذه ىف تيملاو ىحلا ىفو هلام ميرغلا

 لجر تلق . هللا هظفح نانع نب دمحا نب نسحلا ىلع لأ نع :: ةلأسم

 ًايسان لجرلا اذهو هاشرأو ىلاولا هملظ دقو ابوث هل هلمعي ًالزغ رابجلا ىلاو هاطعا
 هصصاقي نا هل زوجي له . لزغلا فلتو ىلاولا تامو لوقلا ةميق نم رثكا وه ام
 ىشتراو هملظ امب هصصاقي نا هل زئاج كلذف . كلط انل نيب هيلعو هل امب هعفاريو

 هبوني ام ردق ذخأي نا هل امناف هريغل اقح ىلاولا كلذ ىلع نأ ملعي نا الإ هنم
 . ملعا هللاو كلذ هلزاج ءىشب وه ملعي مل ناو . صصحلاب

 ىل هيلعو ضورعو مهارد قح ىلع هلو تام لجر نعو هنعو : ةلأسم
 ةيواستم ةميقب هصصاقا تدراف ةنيب هل ىلع الو ةنيب هيلع ىل سيلو ريناند
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 نا ىل له ىسفن ىلع تظلغو . ضورعلا نم ائيش تيسنو هتصصاقم تدقنعاف
 وأ ىل ىذلا سنجلا ريغ نم تناك اذا ةصصاقملا زوجت لهو . ةصصاقملا رركا

 نكي مل اذا ةصصاقملا زوبت امناف . فالتخا هيف لهو . سنجلا ريغ نم اهضعب
 . مهقح اوذخاو هقح هيلا اوملس ناف مهيلع جتحا نيغلاب ةثرو هل ناك ناف ةثرو هل
 عاب سنجلا نم نكي مل ناو . سنجلا نم ناك اذا هسفن صصاقالاو كلذ ناك

 زيجي نم لوق ىلعو . هافوتساو هل ىذلا لثمب . هنمثب ىرتشاو هيلع ىذلا

 هللاو هب صصاق ام ىلع ديزي هقح ناك اذا طلغ اذا طلغلا هرضي ال ةصصاقملا

 . ملعأ

 تبلطف اهتضرعف هل اهعيبأ ةؤلؤل ىلا ذفنا لجر ىف لوقت امو هنعو : ةلأسم
 اهايإ ىنيلوي نا انأ لجرلا تلأسو . ريناند ةرشعب لجر نم اهتعبف ريناند ةرشعب
 ريناند ةرشع ىدنع نم لوألا اهبحاص ىلا انا تدقنا مث ريناند ةرشعب ىل اهعابف
 نيح كلذ تدقنا امنا انأو . هتدقنا ام ضوع ىل هب اهتعب ىتلا ةؤلؤللا نمت نوكي
 ىل نوكي انأ هتدقنا ام مكح امو اهبحاصل ةؤلؤللا نمث نكي مل وا اهنمث ذخا انأ

 . كلذ انل نيب ةؤلؤللا نمث نع هنا لب . ةيطع الو ةبه هدقنا ملو . ال ما هضوع

 اهب تعب ىتلا ريناندلا كلت نا ىل اهدقنا ىتلا ةؤلؤللا بحاص رقا نا تيأرا

 . الما كلذ حصي اتيموا ايح ناك ىنم اهارتشا ىذلا تصصاقف كل ةؤلؤللا
 ملست نا كنم اهارتشا ىتلا ةؤلؤللا بحاص كرمأ نكي مل اذاف . كلذ انل نيب
 ةؤلؤللا بحاص كل رقأ دقو . كيأرب كلذ تلعفو هل كيلع ىتلا ريناندلا هنع
 تيم ناك ناو كلذ زاج هيأرب هتصصاقو ًايح ناك اذاف . هيلع ىتلا ريناندلاب

 . ملعا هللاو كلزاج مهيلع ردقت مل ناو مهيلع تردق نا هتنرو ىلع ةجحلا دعبف

 تصوأو ترقاو ةنروو اجوز تفلخو تتام ةأرما نع هنعو : ةلأسم
 جوزلا دنع رمألا رهاظ ىف لضفيو . اهلام قرغتسي ام سانللو ىلاعت هلل قوقحب

 ةثرولا دحأ وهو ءىش اهلام نم همزل اهتوم دعبو . اهتوم لبق اهل جوزلا مزل دقو
 ضعب رقأف صصحلاب قوقحلا باحصا ىلإ هيلع ام ميلستو صالخلا هيلع رسعو
 ىف قح هل راصو اهب . مهل ةكلاهلا ترقأ ىتلا . مهقوقحب هل قوقحلا باحصأ
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 نيب هيلع امب هب هل رقا دق ام صصاقيو عفاري نا هل زوجي له . ةكلاهلا ةكرت

 ةكلالا ةكزت ةقيقح ملعي ال وهو هدروأف افالتخا هيف ظفحت تنك ناو . كلذ انل

 زوجي له نوعفاري الو نوبلطي ال قوقحلاب مهل ترقأ ىذلاو . هيلا رهظ ام الا
 اماو . هتقرغتسا ولو لاملا سأر نم سانلا قوقح نا تفرع ىذلا . كلذ هل

 دحال سيلو . لاملا نم رثكا تناك ولو . ثلنلا زواجت ال ىهف ىلاعت هللا قوقح
 رثكا ذخأي نا. هتركذ ىذلا دحلا نم رثكا تناك اذإ نويدلاو اياصولا لها نم
 كلذل عقي ام ردقب صصاقي نا هل امناو . كلذ ىلع ردق ولو . ةصحلاب هل عقي ام
 . ملعا هللاو هقحب هل رقا ىذلا

 روجلا ىف هتوخاو هتوخا دي ىف هلام ناك ىبص ىف لوقت امو هنعو :: ةلأسم

 ىلا اهنوعفدي لاومألا ةلغ نا هدنعو . هلام ىف نوفرصتي مهارتو ناطلسلا دنع
 ناطلسلا ىشاوح نم دحال نمض كلذ دعب ش كلذ ىلا نكست هسفنو . ناطلسلا

 نم هتوخا هوملس امث ناطلسلا هذخا امم ءىشلا كلذب هعفاري زوجي اريسي ائيش

 نامضلاو ريبكلا ناطلسلا ىلا هتوخإ هل هوملس هلام نا ةنكاس هسفن امناو هلام
 ناك رابجلا نأل ناطلسلا دي ىلا هتوخإ دي نم هميلست نياعي لو . هيشاوح ضعبل

 كلذ عفري ال ناطلسلا ىلا راص ءىشلا نا نكست هسفنو نوفرصتملاو . هل ةالولا
 اذا مهنم صصاق نمو . ملظلا ىف مهلك ءاكرش مهنا لوقلا ضعب ىفف . هسفن

 .)١( ملعا هللاو, هلزاج مهدحأ هملظ

 هتلأسو . هللا هيضر ةكرب نب دمحم نبإ هللادبع دمحم ىبأ نع : ةلأسم
 ىلع هنمتئا هنا ش هطعي ملف هقح هيل ١ بلطف مهرد فلا لجر ىلع هل لجر نع

 ىبنلا نع ةياورلل لاق . كلذ هل زوجي ال لاق .اهذخأي نا هل له مهرد فلا
 ديعس وبأ لاق . كناخ نم نخت الو . كنمتئا نم ىلإ ةنامألا در لاق هنا (دقللعر
 هل ملظل ا دنع هتنامأ نم رصتني نا هل نا ليقو . اذه هبشي ام ليق دق هنأ ىعم

 . ةنايخلا نم لدعلاب راصتنالا سيلو . ةنامألا ريغ نم هلام نم رصتني نا هل اك

 اذا ظفللاب هسفن ءىربي نا هل نا ةلاد هل هيلع نمث هريغل نامض همزل نميف دجوي لاقو : ةلأسم )١(

 . مهنيب ةلالدلا هيف ىربي نامضلا ناك
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 حصي امناو . ةناما ينعم توبث هيف لاملا فلت اذإ بجاولا قحلا ذخأ دعب سيلو

 نخت الو ةيقاب هدي ىف تناك اذإ . هنمتئا نم ىلإ ةنامألا دري نا ةياورلا ىنعم
 هملظ دعب رصتنا نملو ىلاعت هللا لاق دقو ملظلا ةنايخلا امناو . ملظب كناخ نم

 نا ىنعملا يفف . اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو لاقو . ليبس نم مهيلع ام كلئلواف
 . ةئيس راصتنالا دنع سيل ناك ناو . لعافلا لعف ىنعم ىلع جرخت ةأفاكملا

 . هلزنم ىلا اهلمح هرمنلا ساد املف بحب هلماع فلس يذلا اماو : ةلأسم
 ام لماعلا عنتمي نا الا هقح نم هسفنل لماعلا بح ذخأي نا هل سيل نا يعمف
 ناف رمأب هيلا غولبلا ىلع ردقي الو بحلا كلذ نم قحلا كلذ يف هيلع بجي
 سيل ليقو . بحلا اذه نم هقح ذخأي نأ لوقلا ضعب يف ينعملا اذه ىلع هل
 . ةنامألا هجو ىلع هدي يف اذه نال هتناما يفوتسي نا هل

 ىلع سيل لاقو . هطعي ملو هركناف قح لجرل هيلع لجر يفو : ةلأسم

 . هريخب نا هيلعو هل هيلع

 نم لزعمب هل لوقب هل فلحي نأ دارأ اذإ دحاجلا ةصصاقم يف : ةلأسم
 . كل ىلع ىذلا نم يسفن تيرباو . يلع يذلا نم يل يذلا تذخا دق مكاحلا

 . كلذ دعب فلح هفلح نا م
 اذه هميرغل اهلثم هيلعو مهارد ةرشع لجر ىلع هل ناك نمو :: ةلأسم

 حالطصألا هجو ىلع . هل وه امب هيلع ام اهنم دحاو لك عفريو اصصاقتي نا امهلف
 : { .. نيدلاب نيدلا عفر زوجي الو ءاهقفلا ضعب لاقو . حالصالا هخسن

 ىلع مهاردلا هيلع يذللو نيد مهارد لجرل لجر ىلع ناك ناف : ةلأسم

 مهاردلاب يل كيلع ىذلا ىلع مهاردلا كلذ عفرا هل لاقف . مهاردلا هل يذلا

 هجرلا نكلو . هيلع اناك ام ىلع امو . امه زئاج ريغ كلذف يلع كل يذلا

 . هيلع هل امث هبحاص امهنم دحاو لك يربي نا حلصلا يلا الزني نا كلذ يف
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 هانعمو . يلاكلاب يلاكلا نع يهن هنا (نر يبنلا هنع يهنام كلذ يف ةجحلاو

 وه امب هيلع ام اهنم دحاو لك عفريو { اضاقتي نا امهل نا هيفو . نيدلاب نيدلا

 ءىرب هسفن نع ءاضقلا ديرب هل عاب امنإ ناك ناو لاق . حالطصالا هجو ىلع هل

 . باوصلاب ملعا هللاو قرف امهنيبو . ىلوألا لنم اذهو ىرتشملل عيبلا راص اذإ

 نا لبق نيدلا عيب زوجي الو . نيدلاب نيدلا اضق زوجي ال ءاهقفلا ضعب لاقو

 نا اذه ردقو هلاقح رخآ هدحج لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 لاق . كلذ هل زوجي له . هتصحو دحاجلا نكس نم هقح ردقب هلام نم هذخأي
 لزانملا لخدي هنا لوقي نم لوق ىلع هل نذأي مل اذا كلذ هل زوبي نا ينبجعي
 . مهل نذؤي مل اذا نذا ريغب ركنملا راكنال

 ىلع هسفنل اكاح ناسنالا نوكيال هنا رثالا ءاج هناف دعبو : ةلأسم
 كلذ ذ ليلدو . ملعلا لها كلذ ىلع عمجاو (نر يبنلا نع كلذ تبئو . همصخ

 تبني امناف . لدعلاب اومكحت ن سانلا نيب متمكح اذاو هلوق . يلاعت هللا باتك يف

 اونوك لاعتو كرابت هللا لوقل هريغل هسفن ىلعو هريغل هريغ ىلع مكاحلا نوكي نا

 همصخل هسفن ىلع مكحي نا دبعلا ىلعف مكسفنا ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق
 هبلطي مل وأ همصخ كلذ هيلا بلط هيلع عمتجملا مكحلا ىف مكاحلا هب هل مكحي امب

 هنا ريغ . ىلاعتو كرابت هللا نيد ىف قحلا نم همزلي امب هسفن نم فاصنألا هيلعف
 هسفن نم همصخ هفصني لو همصخ ىلع هل 12 ناسنالا مدع اذا كلذ عم

 . (ةلثثعر ىبنلا نع تبث ث دقف هيلع مكاحلا مدعأو قوقحلا نم هل هيلع بجي اميف
 ك احلا ناك ول امب هسفنل مكحي نأ هل زوجيو . هسفنل رصتني هنا بسحا اميف

 . مكاحلا مدع دنع هسفنل امكاح نوكي نا هل سيلو هب همصخ ىلع هل مكح ادوجوم
 رصتنا نملو . ىلاعتو كرابت هللا باتك نم كلذ قيدصتو ك احلا هب هل مكحي امب الا

 اولمعو اونمآ نيذلا الا لاقو . ليبس نم مهيلع ام كئلوأف هملظ دعب نم
 متبقاع ناو لاقو . اوملظ ام دعب نم اورصتناو اريثك هللا اوركذو تاحلاصلا

 ريغ ىلعو . مكاحلا مكح ليبس ريغ ىلع راصتنالا تبنف هب متبقوع ام لنمب اوبقاعف
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 . همصخ مصخلا دحج اذاف مكاحلا دجو اذإ هسفنل اكاح دبعلا نوكي نأ ليبس

 مكحلا مدعو هيلع ةنيب دجي مل وأ هيلع مكحي امكاح دجي ملو . هسفن نم هفصني ملو
 ثراولا وأ رضاح لفغلا حيحص اغلاب همصخ ناك اذا راصتنالا عضوم اذهف
 ح احلاف . ابئاغ وأ اميتي ناك اذإ امأو . ارضاح اغلاب ناك اذإ ةجحلا هلو . اميصخ

 اهيلع ةجح ال هناف 12 مدعو . امهتجحب موقي اح نكي ل اذاف . امهتجح ىلو

 امهيلع كلذ زاجو . كلذ نيح ىف هيف امهنم رصتنا امهام ىف تبت امو امهل الو
 كلذ ىف ماق . متيلل ايصو وأ اليكو امهل ناك اذإو . امهرما مأ امهعسي اميف

 امهيلع ةجحلا ةماقا دعب الا امهنم رصتني الو هيلعو هل ةجحلا تناكو غلابلا ماقم

 . ليكولاو ىصولا ىلع

 خيشلا هنظأو ةخسنلا نم باتكلا اذه خسان اهداز لئاسم هذهو : ةلأسم
 ناثع نب دمحم نب دمحا نب نسحلا ىلع ىلأ نع . دادم نبإ هللادبع نب دمح
 ردق مث . هلام نم ائيش الجر ملظ رابج نع قيفوتلا هللابو تلأس . هللا همحر
 هتفرع ىذلاف . هقح ردقب هسفنل رصتني نا هل له . رابجلا لام ىلع لجرلا اذه
 لام نم ذخأي نا هل نكي مل لجرلا اذه هملظ امب انئاد رابجلا اذه ناك نا هنا
 وهو كلذ هملظف امرحم رابجلا اذه ناك ناو . هنيعب هلام دجي نا الا ائيش رابجلا
 فلتخاو . هملظ امردقب ر ايجلا نم رصتني نا لجرل ا اذهل ناك . مارح هنا ىري

 نا هل سيلو . هلام كلذ لثم دجي نا الا هل سيل هنا لوقي ضعبف . كلذ ىف

 . هنمث ىف ىضقتساو هعاب هلام سنج ريغ دجو نا لوقي ضعبو . كلذ ريغ ذخأي
 امناو . هعيبي نا هل سيل لوقي ضعبو . هسفنل هذخاو هل ىذلا لثم ىرتشاو
 زاجأف اهنم ذخأي نا هل له ةنامالا ىف فلتخا كلذكو . ةميقلاب هذخأي نا هل
 ناك هناف . هتوم دعب اماو . ملاظل ا اذه ةايح ىف اذهو . نورخآ هرزجي لو ضعب

 نا هل نكي مل اهلك قوقحلل ءافو هلام ىف نكي ملو هريغلو هل قوقح ملاظلا ىلع
 لو ءافو هلام ىف ناك ول كلذكو . قوقحلا ردق ىلع ةصحلاب الا هلام نم ذخاي

 لام نم هدي ىف امم ذخأي نا هل نكي مل مهقوقح ىلا قوقحلا باحصأ لصي نكي
 قرغلاو . قوقحلا ىلع ةنيبلاب وا قوقحلاب هملع دعب وه كلذو . ةصحلاب الا ملاظلا
 اذه ىطعاو ليلق لامالا هل سيلو ةرينك قوقح هيلع ناك ول ىحلا نا كلذ ىف
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 هل سيلف تيملاو . هلام مكاحلا هيلع رجحي مل ام هذخأ هلزاج هيلع هل ىذلا قحلا

 تدجو دقو رثألا يف تدجو كلذكو . مكاحلا هب هل مكحي ام ردقب هل امناو كلذ
 يراوحلا ابا لأسف . قح ناطلسلا بابسا ضعبل هيلع ناك حور نبا دمحم نا

 . معن لاقف جارخلا نم ائيش كابأ ملظي لجرلا كلذ ناك له هل لاقف . كلذ نع
 يذلا قحلا لثم لجرلا كلذ هملظ يذلا نم كل لعجي نا كابا لسف هل لاقف
 ةقث كلذ هل لعج يذلا ناك اذإ كلذ انأ تفرعو . كلذب هصصاقو هل كيلع

 حور نب دمحم دلاو لعلو . اذهل هلعج يذلا كلذ وه ذخأي عجري الئل هدنع

 اذإ هصصاق نم ملعي هنا ةصصاقملا يف تفرع دقو يراوحلا يبأ دنع ةقث ناك

 ىفوتسا دق هنا هل نيدهاش كلذب دهشا ةيقت هنم يقتي ناك ناو هفاخي ال ناك

 يف رظناف . كلذ لدعب ملعا هللاو بوتيو عجري نأ ىسع رخآلا نأل هنم هقح
 . هللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخات الو كلذ عيمج
 لاقو هللا هيضر هكرب نب دمحم نب هللا دبع دمح يبأ خيشل ا نع :: ةلأسم

 ملو هدحجو هيلا هملسي ملف هقح بلط مث سانلا نم دحأ ىلع قح هل ناك نم
 مل نا سأب ال هنا هذخاف هدحج يذلا لام نم هقح ذخا ىلع ردقف ةنيب دبي
 ريغ نم اطايتحإ نالف لام نم هقح ىفوتسا دق هنا دهشي اولاق امناو لاق . هملعي

 . مكحأ هبيعنو ملعا هللاو هيلع ابجاو كلذ نوكي نا

 ءيشب لصألا نم ائيش ينملظ نم صصاقا نا يل زوبي لهو هنعو : ةلاسم
 الو ادحاج ناك اذا كلذ زاوج تفرع دقف . يل كلذ رتتسا اذا لصالا نم

 له الخن ىنبصغ نا كلذكو . ملعا هللاو هقح ىلا اهب لصي ام ةنيب هيلع دبي
 كلذ ذخاي نا هل زاج هلخن لثم لخن ىلع ردقي مل اذاف ضراب هصصاقا نا ىل

 اهجوز ىلع اه ناك اذا ةأرملا كلذكو . ملعأ هللاو لوقلا ضعب ىلع ةميقلاب

 ذخات اهنا ةثرولا ملع ولو . اهجوز لام نم ضبقت له ةنيب هب اه موقتال قادص
 اهعنمت ةجح اهيلع مقت مل ام هللا نيبو اهنيب اميف كلذ يف اهلف . ملعت مل وأ كلذ
 ةيدعتم رصت ملام مهملعب ذخأت نا اهل زاج قحلاب نيملاع ةثرولا ناك ناو . كلذ نم

 . ملعا هللاو رهاظلا مكح يف
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 جارخلا ىنم ذخأو ينملظ اذإ لحتسملا نعو . هللا هجر هنعو : ةلأسم
 وأ ىنملظ ام سنج نم ناك هب هصصاقا نا يل له هلام نم ءىشب هل ترفظو
 وأ هنم هرارصا ىلع تامدق وأ هيلع وه ام ىلع اميقم ايح لحتسملا ناك هريغ
 الا كملظ ام صاصق هلام نم ذخأت نا كل نكي مل الحتسم ناك اذاف . هبوت
 باتول نا لصألا يف هنال هذخأ كلف هايا كملظ يذلا هسفن ءىشلا دبت نا
 ىضقنا . ملعا هللاو اتيم وأ ايح ناك هنيعب ءيشلا دجوي نا الا هدري هيلع مكحام
 . هللا همحر . ىلع يبا نع ىذلا
 ةربابجلا ناوعال لجر ىلع بجو اذإو ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 هنم بصتغاو هيلع ىذلا لجرلا كلذ رجا مهنم ملظو قح مهباتكو . مهلامعو
 هبصتغاو هنم ذخآلا اذه هذخا ىذلا اذه هيلع يذلا قحلا كلذ عفري نا هلف الام
 نوملسملا كلذب لاق دقف قحلا هل نم ريغ ملاظلاو هل بصاغلا ناك ناو هايا
 لضألا يف ءاكرش مهلك مهنا كلذ مهباجياو هيلع ىذلا قحلا كلذ نم ءىربيو

 يف ءاكرشو ءانمض مهلكو روجلاو ملظلا ىلع نونواعتملاو ملظلا ىلع ناوعاو .

 . ملظ يذلا لثم هنم ذخا مهنم دحأ لام نم ءىش ىلع ردق اذاف نامضلا

 زئاجف سانلا نم ادحأرابجلا ملظف قح رابجل كيلع ناك اذإو : ةلأسم |

 نميف هللا همحر ناطح نب نارمع هلعف دقو . رابجلل كيلع امم مولظملل ملستت نأ
 ردقب رابجلل هيلع امم نارمع هيلا ملس مث هملظ هنا هفلحف رابج نم املظ ىعدي
 . ملعا هللاو هملظ ام

 هركناف اهب هبلاطف مهارد لجر ىلع هل ناك نمو . ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 تكسف هقح نم رثكأ يوست ىهو قحلل ركنملا منغ نم ةاش قحلا بحاص ذخاف
 نا يراوحلا يبأ نعف .. سؤرأ ةرشع تجتانت ىتح كلذ ىلع ةاشلا بحاص
 نم لكا امو جاتن نم اهنم ناك امو هتاش ةاشلا بحاصلو هقح قحلا بحاصل

 . ادحاج وأ قحلاب هل ارقم ناك اهفلعو اهيفانع امب هنقحلي امو اهنمسو اهنبل

 لجر ىلؤمسلا هللادبع نب ىيحي هيقفلا نع باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم
 مهريغ وأ ةعيبرلا وأ ةعيبرلا رماع لثم كلذ ريغ وأ اضورع ال ام ودعلا هل ذخأ

١١١



 هموقي ةبادلا حبذي نأ دارأو لمجلا وأ ةاشلا لثم هدي يف عقوو .سانلا عيمج نم
 . ةميقلا هذهب ةبادلا هذه تيضتتقا دق لوقيو ىونيو هتميق ىواسي امب هسفن ىلع

 . لالح ىهف ةينلا هذه دعب ةبادلا هذه حبذيو يلذخا امب ىسفنل ترصتنا دقو

 ىلع ةدعاسم دي مهنال ىرخالا ةليبقلا نم ذخأي نا هلزياجف ةليبق هل تذخا ناو
 مهعبت نم لكو ةعيبرلا نم ذخاي زياجف هعيبرلا رماع تذخا ناو سانلا ملظ
 كرتلا كلذكو . لام هل ذخا نمل لالح مهلامف نامع لهأ نم مهدنع ىشمو

 عجر . كشاجلا نم ذخا كرتلا هذخا نم ةدحاو دي مهف مهعبت نمو كشاجلاو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ

 كرتو لجرلا ىفوت لجر دنع نم هراعتسا باتك هدنع ناك نمو : ةلأسم
 لجرلا اذهل له هايا هنريعم هلنم باتك مه لجرلا عمو يصو مهل سيل اماتيا
 . كلاهلا لجرلا دنع هل يذلا باتكلاب هدنع يذلا باتكلاب هسفن صصاقي نا

 ةميق ربكا هدنع يذلا باتكلا ناك ناو . هباتكب هدنع يذلا باتكلا وه ذخأيو
 باتك!ا ناك نا لاق . اذه مهباتك ةميق لضفب ماتيألا معطي نا هل له هباتك نم

 نماض ريغ هنأل ةيراعلا نم هدي يف امب هباتك ذخأي نا هل سيلف هيراع لجرلا دي يف
 همزلي هجوب هفلتا هنا حصي نا الا نامضلا نم هل همزلي امب هلام ذخاي امناو هل

 هنامض همزل اذكه ناك اذاف . هوجولا نم هجوب هنامض هيف همزلي وا نامضلا هيف

 يلا هنم غلبي مل وأ هيلا هقح ملستب كلذ يف هيلع جتحي يصو ماتيألل نكي ملو
 ةميق نم اهقحتسا دق ىتلا ةميقلاب باتكلا اذه ذخأي نا هل زاج ملستو فاصنا
 يفو ماتيألا ةقفن يف كلذ لعج لضف هتميق يف ناك ناف . كلاهلا ىلع هباتك
 هذخأي كلاهلا لام نم ائيش دجي نا الا مهنم دحاو لك قحتسي ام ىلع مهحلاصم

 . الضف هيف ناك اذا باتكلا اذه ذخأي نا هل بحأ ل " هيف سيل هلام ةميقب

 ىلع هل سيلو هقح ردق ىلع هيف لضفال امم كلاهلا لام نم هيلع ردق ام ذخأيو

 هباتك نمض دق كلاهلا نا هعم حصي نا الا هريغ الو باتكلا اذه ذخأي نأ لاح

 قح وأ نيد كلاهلا اذه ىلع هل ناك نا كلذكو هل تلق . هوجولا نم هجوب

 نم هريغ وأ باتكلا اذه ذخأي نأ هلأ هيطعي وأ هنيد ىلإ هلصوي نم دبي ملو
 اذه هصصاقي نا هلأ هل يذلا لثم نيدلا نم هل هيلع ناك نا كلذكو . ةعتمألا
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 . كلذ هل معن لاق .هقح ىلإ هلصوي نم دجي مل اذإ هلك

 قح ىل هيلع لجرو . دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحا : ةلأسم
 . غلاب ريغ هدنع ريغص هدلوو هدلول هنا لاق . ائيش ىدنع عفرو هايا يلدحج

 كلذ زوجي الف . ةنامالا نم ةصصاقملا زيجي نم لوق ىلع ةصصاقم ىل زوجي له
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخاب الو كلذ عيمج يف مظناف . ملعا هللاو

 دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا هنظاو خسانلا اهداز ةدايز : ةلأسم

 ةرشعب ميرغلا هل ىصواف مهارد ةرشع لجر ىلع هل ناك نمو . دمحم يبأ نع
 . هل هتيصوب هنع تطقس دقف مهارد

 مو هايإ هدحجف هريغ ثراو هل سيلو نيد هيخأل هيلع نميفو : ةلأسم
 راصو دوحجلا نم هللا يلا بات اذاف . دحاجلا هثروو دوحجلا تام ىتح هضبقي

 هركنأو الام هبصغ نأ كلذكو . ةبوتلا عم هللا ءاش نا ءىري دقف . ثاريملاب هيلا
 ىلاعت هللا ءاش نا هتبوت كلتف . هباصتغاو هايا هدوحج نم باتو هثرو اذاف هايإ
 ايناث الوق لوألا وهو خسانلا لاق . ثاريملاب هيلا عجر اذا كلذ نم ءىرب دقو
 كلت نا ةلأسملا هذه ةباتك دنع ةلأسملا يلرضحت ملو . رثألا نم ةلأسملا هذه يف
 ثراو هل ناك ناف هثرو نم توم دعب اهبصتغا نمل لحت ال . ةملظملاو ةبيصفلا

 لمعن لوألا لوقلابو ءارقفلا ىلع هبصغ ىذلا عيمج قرف الاو هيلا هملس هريغ
 . عرشلا نايب باتك يلا عجر . ذخأن هبو

 قح ةجوزلل هيلعو ادلوو هل ةجوز فلخو لتق لجرا نع لئسو : ةلأسم
 ربك مالغلا نا مت . متيلا لام نم اهاضقو اليكو ةءارملا تماقاو الام فلخو

 تريغ ةأرملا ا غ قحلاب هبلطت ىهو ءىشب اه صوي ملو كله ش ةأرما جوزتو

 هايا تيضق اذه تلاقو . مالغلا مأ اهتدحجم فلخ اميف ةثرولا تبلاطو اضقلا
 يذلا اهقح ةح ةأرملا تضبق اذاف اهيف تفصو ام ىلعف لاق . اضقلا ةجوزلا ضمت لو

 هريغ الو ليكو هايا اهضبقي مل ولو . هتومدعب هيلع هقحتست قحي اهجوز ىلع اه
 نع لاز دقو زئاج كلذف مكحلا يف قحلاب كلذ يلا لوصولا تمدعا نا دعب
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 . . ةأرملا ىلإ كلذ لوصوب دلولا كلم
 لجر نم الام بصتغا نمو .. باتكلا ةيشاح نم ةدايزلا نم : ةلأسم

 زوجي ال لاق نم مهنم . فالتخا هيفف بصتغملا هثروو هنم بصتغملا تام 5

 مهنمو . هلامذخا هل زوجي الف . هثري نم لتقي يذلاك لاملا اذه ذخا بصتفملل

 لاملا ذخأي نأ هلو هللا ىلإ ةبوتلا هيلعو . لعف اميف هللا ىصع دق هنا لاق نم

 نايب باتك يلإ عجر . ملعا هللاو هل ابصتغم لصألا يف ناك ناو هثرو يذلا
 . عرشلا

 الام تفلخو هنع تتام مث رسلاب ةأرما جوزت لجر نع لئسو : ةلأسم
 ملسي ملو . ائيش ثاريملا نم ةثرولا ىلإ بلطي ملف . ليلق قح اهل هيلعو ارينك
 اهقح نم هثرولل همزل امم ةءارب هل له هلاح ىلع تكسو . ائيش اهقح نم مهيلا

 دي يف لاملاو اهقادص نم اه هيلع امم رثكا اهلام ىف هل ناك اذإ ةخسن ىفو اذإ
 نم هتاريم هلو هنم هثاريم هلو . هيلع وه هيلع يذلا قحلا نا يعم لاق . ةثرولا

 ناف هل تلق . مكح ريغب وأ مكحب هيلع تردق اذإ هذخأت نأ اهو اهلام رئاس
 صصاقي نا هل له هتجوز هتفلخ امم ءىش يلا لصي نا عيطتسي ال لجرلا اذه ناك
 كلذ هل سيل نا يعم لاق . ال ما ةءارب كلذ يف هل نوكيو هيلع امب ارس ةثرولا
 . ةينالع الو ارس مهصصاقي نا هل سيلو . مه همزلام مهيلا ملسي نا هيلعو
 هنم هتصح رادقمب هتجوز هتفلخ يذلا لاملا اذه نم ذخأي نا هل لهف هل تلق
 . ال ما هتجوز قح نم همزلام ةثرولا يلا ملسو هنم هقح ىلا لوصولا مدع اذا

 فرتعي ملو مكحب هيلع ردقي مل ناو . كلذ هل زاج هذخا ىلع ردق اذا هنا يعم لاق
 تلق . هنم هناريم ردقب هنم ذخأي نا هنم هثاريم ىلإ هولصوا الو . ةثرولا هل
 ال امم كلذ ريغو مهاردو ضورع لثم ثاريملا هيف هل يذلا لاملا ناك ناف هل

 بقن وأ ماحقنا نم قرسلا ليبس ىلع هذخأي نا الا هذخا هنكمي الو هل رهظي
 الو ارادج رسكي نا رمؤي ال هنا يعم لاق . كلذ هل له مهتلعع بلطو مهلزنم

 هلام ذخا هل ناك اذه لثم لعفي نا الا هلام يلا لصي ال ناك ناف الزنم بقني

 وأ لزنم بقنو ارادج رسك نم هريغ لام يف هثدحا ام نامض هيلعو . ازئاج
 نياع وأ اهيلا رظنف ةيرعتم ةأرما دجوف مهلزنم محفنا ناف هل تلق . كلذ ريغ
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 امهنم عمس وأ ةعماجم لنم هيف امهرظني هل بحتسيال لاحيف امهو هتجوزو لجرلا نم
 بجي ام ينعم يلا لخد اذا هنا يعم لاق . ءىش كلذ يف هيلع له رس مالك
 الا ءىش عاتسا الو مرحم رظن ىلع دمتعي ملف همزلي امب ةنونيدلا داقتعا ىلع هل

 . يدنع هيلع ءىش الف هل بجي امم هديري ام

 زوجي له لامب لجرلا هل رفف لام يف لجر هملظ لجر نعو : ةلأسم
 هنا هملعيو . هقح لنم هنم ذخأي نأ اسأب ىرن امف . هملعي الو هذخأي نا هل
 . قح يدنع هلام فلخ هفلحتسي نا د ارا ن اف هنم يفوتساو هقح نم ءىرب دق

 هقرس يذلل ةاش هل قورسملا قرس مث لجرل ةاش قرس لجرو : ةلأسم
 كل تذخا دق هل لوقيف هيلع جتحيف هنيمي بلطف هتاشب هل ةافاكم كلذب ديري
 فلح عنتماو هركو يبا ناو كيلع دراو ىلع درف تئش ناف . يتاش لدب ةاش

 . يل اهيعدي ىتلا ةاشلا هذه لبق نم قح هل ىلبق ام

 هل تلق اهدقن نم ءىش هتجوزل هيلع قاب ناك اذا جوزل ا ىف : ةلأسم

 اذا هئار ريغب اهدقن ةيقب اهنم ذخأت نأ اه زوبي له هلام نم مهارد اهعدوأ ناف
 هنم دوحجلاو ةجحلا دعب الا كلذ اهل سيلف لاق . لصألا يف اهل ادحاج نكي ملا

 اهنكماو هملعب هلام نم ذخأت نمأت ملو اهقح اهدحج ناف هل تلق . ملظلا وأ
 اهسفن ىلع تفاخ اذا ليق دق هنا يعم لاق . كلذ اهل له هملع ريغب ذخأت نأ
 نأ اه ناك اهدجحو اهملظ دقو هيلع تجتحا نا اهملظي نا اهلام ىلع وأ هنم

 تلهج هل دهشت ال نا اهعسي لهف هل تلق . ةريرس هل دهشتو هلام نم يفوتست
 ناك نا كلذ اهعسي مل هل دهشت نا تنما اذا اهنا يعم لاق . تملع وأ كلذ

 اهيلعأ توملا اهرضح نا كلذكو هل تلق . هئاداب نئادو هيلع قحلا نا ملعي

 . ليبسلا اذه ىلع ناك اذا "ينبجعي اذكه معن لاق . ىصوت نا

 تام لجر يف انؤاملع فلتخاو . هللا يضر دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم
 يلع ةنيب نيدلا بحاصل نكي ملو سانلا نمدحا ىلا صوي ملو لجرل نيد هيلعو
 ناويحلاو نضورعلا نم كلاهلا لام نم ءىش ىلع ردق نا مهضعب لاقف . تيللا
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 .مكاحلا ماقم كلذ يف هسفن مقيو هقح ضبقو .هيف يضقتساو هعابف ارس هذخأ
 ريغب لعفي هنأل نطابلاو رهاظلا يف ايدعتم نوكيو كلذ هل سيل نورخآ لاقو
 لام يف دجو اذا هنا ىلع اوعمجاو يصو الو . عيبي اميف ليكوب سيل ذا هللا رما
 ليكلاب طبضي امو ةضفلاو بهذلا نم هل يذلا سنجلا نم هلام نيع لثم كلاهلا
 هذخأي الو ارس هيلع ردق اذا كلذ ذخا هل نا فلتخي الو . ىواستيو نزولاو
 يف ةجحب سيل هلوقو رهاظلا يف ايدعتم نوكي هنأل ارهاظ هذخاب هجاوي اراهج
 زوجي ال ملف هلام نمنيدلا تيملا نع ىضقي نا مكاحلل سيل لئاق لاق ناف هاوعد

 لام نم ذخأي نا ىلع ردقو . 12 مدع وأ ةنيبلا مدع اذا نيدلا بحاصل

 لعج ىذلا وه ح احل ا نا هل ليق هنم هنيد يضتقيو كلذ عيبيو هفلخ امم تيللا

 . ماوعلا نم لجرل زاج كلذ زاج ولو . ماوعلل كلذ سيلو هل بصنو . كلذل
 ناف لاق ناف . مكاحلل زوبي امك هنيد هنع يضقيو تيملا لام نم عيبيف موقي نا

 هدحج اذا هل ليق . هلام نم هذخأي نا هل له . هلام نم ءىش ىلع ردقو هدحج
 ناف . توملاو دحجلاب هنم هذخا ىلع ردقي ال هنأل ءاوس كلذ لكف كله وأ

 . مهنيب اقافتا اذه نوكيو ةميق وأ عيبي هلام نم هقح يضتقيو هذخأي ال ملف لاق
 الف . هذخا امريغ هلام نيع نا لجأ نم ةفئاطلا هذه دنع كلذ هل سيل هل ليق
 لام يف عيبلاب فرصتي نا اضيا هل زوجي الو ءارشب الا عاتملا اذه كلمي نا زوجي

 مهارد دجو ناف لاق ناف . هيف هل مدقت كلم وأ ةياصو وأ ةلاكوب الا هكلمي ال

 لاق ناف . زوجي ال اضيا اذه هل ليق . هيلع هل بهذ نم اهذخأي نا هل له

 امهو ةاكزلا يف ضعب ىلع اهضعب لمحيو ضعبب هضعب ةضفلاو بهذلاو زوجي ال مل
 اهكلمي نا زوبي الو ةفراصم يلا جاتحت مهاردلا نأل . زوبحي ال هل ليق ءايشألل ناما
 تنب دنه (يدقليَعر هللا لوسر نذا دق سيلا لاق ناف . هيلع رذعتي كلذو هب الا

 اهدالوا نعو اهنع عطق هنا برح نبا نايفس يبا اهجوز نم هيلا تكش دقو ةبتع
 ليق . هنذا ريغب هلام نم ذخأت نا . (ةعر هللا لوسر اهرماف ةقفنلاو ةوسكلا
 ربخلا يف سيلو . هلام نم اهناييص قحو اهقح ذخأت نا اهل نذا هنأل ربخلا درو هل
 ىوس هايا اهعنم قح نم هيلع هكلمتو هعيبتو اهل بجي ام ريغ ذخأت نا اهرما هنا

 ذخأت نا اهرمأ مالسلا هيلع لوسرلا نوكي نا بجي يذلا لب اهيلإ راصام
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 رمتو بح نم ةفلتخم قوقح اهجوز ىلع ةأرمللو هلام نم اهنايبص يفكيو اهيفكيام
 قح سنج نم وهف هتذخا ءىش لكو كلذ ريغو قادصو باينو نهدو مداو
 هيلع اهقح نيع ريغو اهل يذلا ريغ ذخأت نا نذا هنا حص نا هناف اضياو . اه
 زاج هميرغ لام يف هل قح ذخأي لاح هل مكح نمو . 17 مكحب تذخا اهناف

 . قيفوتلا هللابو هذحخا هل

 هيلع هل لجر راد نم ذخا نمو . اضيا دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم
 . كلذب مهدنع قراس وهف هريغ لام ذخا هنأل انباحصا دنع همزلي عطقلاف قح
 هنم رخالل ادحاج هنم ذوخاملا ناك اذا هنع دحلا طوقس كلذ بجوي رظنلاو

 يبأ لام نم ذخأت نا ةبتع ةنبا دنه رما لمر يبنلا نأل هيلع اقح هل املاظ وأ

 دصقا ذاف هيجوزلا قحب . اهايا هعنم نم هيلا تكش امل اهقح برح نب نايفس

 . ملعا هللاو ربخلا اذهب عطقلا همزلي ال نا بجوي رظنلاف دصقلا اذه

 هبلطف لجر ىلع نيد هل نوكي نمع هتلأسو اضيأ دمحم ىبأ نع : ةلأسم
 لنم رخآ سنج مهاردلا ريغ هدي ىف عقوف مهارد نيدلا هل ىذلاو هطعي ملف

 مهنم . فالتخا هيف لاق . هذخأي نأ هل زوجي له سانجالا نم هريغ وأ رامح
 زوجي ال اولاق لاق . هرزبي مل نم ةجح امف تلق . هزبي مل نم مهنمو هزاجا نم

 ذخأي نا اوزاجا نيدلا ةجح امو تلق . سنجلا كلذ نم هقحالا ذخأي نأ
 ةبقع نب ديلولا ةنبا (١)دنه نا ىنغلب لاق . هل ىذلا ريغ رخآ سنج نم ناسنالا

 لوسر اهرمآف اهجوز نم ةيكاش (ل هللا لوسر ىلإ تلصو . طيعم ىبأ نب
 ديعس نب دمحم لاق . اهدالوأ ىفكيو اهيفكي ام هلام نم ذخأت نأ دنع هللا

 رهاظ ىف اندنع ام رتكاو فالتخالا نم لاق ام وحن اذه لثم ىف جرخي هنا ىعم

 . كلذ ىلع ردق نا هلام سنج نم هل ملاظلا لام نم رصتني نا هل نا لوقلا
 اذاف . رايتخالا ىنعمب هريغ ىلا ىدعتي نا هلام سنج ىلع ةردقلا دنع هل سيلو

 ردق ام عيمج نم هلام نم راصتنالا هل ناك هملاظ لام ىف هلام سنج نم دجي مل

 )١( هيضقلا ترركت هلعلو هبتع تنب دنه روصنملا .
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 ىفوتسيو .هلام سنج نم نمنلا ذخأيو هلام سنج ريغ نم عيبي لاق نم لاقو .هيلع
 همصخ ىلع مكاحلا هل مكحي كلذب نال كلذ ريغ ذخأي الو هلام سنج نم هقح
 عيبب هرمأي مكاحلا ناف هدي ىف ام لذيو هفصني مل وا هلام سنج همصخ مدع اذا

 ىلا ملسيو هلام هيلع عيبي نا مكاحلل ناك ىبا ناف هيلع ىذلا قحلا ملسيو هلام

 هب هل مكحي ام ىلا عجري نا هيلعو هل ناك قحلا وذ مدع اذاف هقح قحلا ىذ

 لودعلا ىأرب قحلا هيلع ىذلا لام نم ةميقلاب كلذ ذخأي لاق نم لاقو . مكاحلا
 لودعلا ةميقب ذخأي نا هل ناك ةميقلا نم لدعلا وه رصبا ناو كلذ نكما نا
 ناو هقح ذخأو هعاب ءاش ناف هل لاملا راص اذاف . مكحلاب الا لاملا عيبي الو

 سنجل امدعم قحلا هيلع ىذلا ناك اذا هنا لصالا ىنعم ىف نال هسفنل هسبح ءاش

 ناو رعسلا لدعب اضورع ذخا ءاش نا رايخلا لاملا برل ناك هيلع ىذلا قحلا

 رذعتي وا هلام لطبي ال نال لاملا برل كلذ ىف رايخلاو هلام عيبي ىتح هددم ءاش

 ميرغلل نكي مل رعسلا لدعب هقح ذخأي نا دارا اذاف تاقوألا هيلع ىتأيو ددملا ىف
 هلام ىف مدقم قحلاو . كلذ هل سيلو لطملاو دللا ىنعمل الا ريخأتلا ىف ةجح

 ضورعلا مدعا نا لوصالا وا ضورعلا ذخا هيلعو هل ناك كلانه نمف همزل اذا
 . لدعلا ىلا برقا هنال ةميقلاب

 امهدحا باغ ت قح هبحاص ىلع امهنم دحاو لكل نيلجر نعو :: ةلأسم

 باغ اذا هنا ىعم لاق هيلع امم هقحب هصصاقي نا هل له .. هيلع ردقي ال ةبيغ

 ناف تلق . هقحب هصصاقي نا هل زوبي هنا هيلع ةجحلاب الو هيلع ردقي ال ةبيغ
 الو هل هيلع ىذلا ىف لعفي فيك هل اذه ىلعو ءىش قح هيلع اذه سيلو باغ
 هعضوم فرعي مل اذإ فالتخالا ىنعم هقحل هنم سيا اذإ هنا ىعم لاق هيلع ردقي

 لوصولا ىلع ردغي ال هنأ ريغ هثراو فرعو هعضوم فرع اذاف انراو هل فرعي الو
 هيلع قحلا نوكيو تقولا ىف فالتخالا مكح هنع لوزي اذه نا ىعمف . هيلا

 ( . هيلع ردقي نا ىلا

 مث اهفلتأف ائيش اهب هل ىرتشي ريناند الجر ىطعا لجر نعو : ةلأسما
 هودعوف هريناند ةثرولا ىلإ لجرلا بلطف هلام ىف اهب هل ىصوأف ةافولا اهب هترضح
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 ذخأي نأ هلف اهنيعب هريناند نم ائيش فرعو هقح نم ءيش ىلع ردق ش .هوطعي نأ

 هل سيلو . ةثرولا ملعيو كلاهلا لام نم ريناندلا مهاردلا نم اهريغ وا هريناند

 . ملعأ هللاو هقحب هل نورقي اوناك اذا هريناند الا ذخأي نا

 معن هل لاق هب هاضاقت املكف قح رخآ لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 ذخأي نا هل له تلق . هلام نم ءىش ىلع اذه ردقو ائيش هيطعي سيلو كيطعا
 اذهو هلطم دق هنا الا املظ هنم فاخي ال ناك اذا اهلبق وا ةجحلا دعب هقح ردقب

 ةلزنمب وهف ملظ لطم هلطم اذا هنا لوقلا ضعب ىف هنا ىعمف . هلام ىلا جاتحم

 جاجتحا هيلع سيلف الاو هنما نا هيلع ةجحلا دعب هلام نم ىفوتسي نا هلو دحاجلا

 نوكيو اهب هرذع عطقني ىذلا ىف هيلع ةجحلا نوكي فيكو تلق . هفاخ اذا
 مل وا مكحلا ىلع ردقي قحلا بحاص ناك اهدعب هلام نم هقح ذخأي نا ميرغلل
 . قحلا ىلا مكاحلا هلصويو مكحلا ىلع ردقي ناك اذا هنا ىعمف هيلع ردقي نكي

 ليق كلانهف مكحلا ىلع ردقي مل اذاو هريغ ىلع هسقتل امكاح نوكي نا هل سيلف
 مكاحلا مدع دنع هسفنل مكحي هنال هيلع ةجحلا دعب هميرغ نم هقح ذخأي نا هل

 نا هقحل ذخآلا لبق هل لوقي نا ىدنع ةجحلا نمو . مكاحلا هب هل مكحي اك
 ذخأ ىلع تردق نا ىلا ملعاف الاو اذكو اذك ىلإ ىل كيلع ىذلا قحلا ىنتيطعا

 وا اهيف مكاحلا هددمي امردق اهيف هددمي ىتلا ةدملا نوكت هتذخا كلام نم ىقح

 . هيلع هل اكاح ناك

 له . ائيش هطعي ملف قح لجر ىلع هل لجر ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 . ذخأف الاو هيطعي نا هيلع جتحي الو هيلع ىذلا ردقب هلام نم ذخأي نا هل

 مكحلا مدع اذاف هل تلق . هيلع ردق اذا هيلع ةجحلا نم هل دب ال هنا ىعم لاق

 ىعم لاق . هيلع ردقي ال ىتح ما هسفنل مكحي نا هلزاج هيف وه ىذلا هدلب نم

 مصخلا هيف ىذلا هعضوم ىف مكحلا غلبيو هتنيب لمح ىلع ردقي هلزنم ىف ناك اذإ هنا

 اذا هدلب ريغ وأ هدلب ىف ناك ءاوسف مكاحلاو ةنيبلاب مكحلا نم ةردقم ىلع ناكو

 ءاوسف مكحلا ىلا غولبلا نع زجع اذاو مكحلا ىلإ غولبلا نم ةردق ىلع ناك
 مكحلا ىلإ غولبلا ىلع ردقي ناك اذإف هل تلق . هدلب ريغ وأ هدلب ىف مكاحلا ناك
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 فاخ اذإ هسفنل مكحي نأ هل زوبي له ءيش مكحلا يف هل حصيال نا فاخي هنا الا
 ىلا اغولب وجري مل اذا هنا ىعم لاق . لاح ىلع مكحلا نم هل دي ال ما كلذ ¡

 غولبلا نم ةردقم ىلع هنا ملعي ناك اذا همزلي امناو كلذ همزلي مل هتردقو مكحلا

 . هلوق ىنعم ىلع مكحل ا ىلا

 كلذب ملكتي نا ىلب ةصصاقملا هداقتعا ىزجي هنا ليق له هل تلق : ةلأسم
 لوزت هناو اذه ىلا بهذي اضعب نا بسحاف هسنج نم ناك اذا هنا ىعم لاق

 لك ءىرب دقو رخآلا ىلع ام لثم امهنم دحاو لك ىلع ناك اذا امهنيب ةبلاطملا

 اذه ىل نيبي الف سنجلا ريغ نم اماو . ةبلاطملا تلازو . لصالا ىف امهنم دحاو
 ناك اذا مالكالو ةيندقع ريغب ءىربي هنا كدنع ليق لهف هل تلق . ملعا هللاو
 هنا . كلذ ليق دق لاق هسنج نم ناكو هل ضيرملا ىلع ام ردقب ضيرملل هيلع

 . كلذ كردا نا ةصصاقملاب الا كلذ زوجي ال لاق نم لاقو امهنيب ةبلاطملا لوزت

 . نالاقنملا هل ىذلا ىلع لجرللو لجرل نالاقنم هيلع لجر نعو : ةلأسم
 فيك هيلع ام ىدؤي نا نالاقنملا هيلع ىذلا داراو نيلاقنلا بحاص تامف لاقنم
 هنوبذكيف . لاقنم هيلع ىلو نيلاقنم مكيبأل نا كلاهلا ةثرول لاق نا فاخي عنصي
 هلاقنم نم رخآلا ذخأيو الاقنم مهيطعي نا هل ىغبني هل ائيش تاه هل نولوقيو
 . كلاهلا ىلع هل ىذلا لاقنلا كسميو مهيطعي نا سأب ال لاق . ال ما هل ىذلا

 لمحي روجلا ناطلس هرخس لجر ىف . ديعس ىبأ باوج نمو : ةلأسم
 نا هل زوجي له ءارك هطعي ملو نادلبلا ضعب ىلا هتباد ىلع هريغ وا اماعط هل
 هل ليق هنا ىعمف . هارك صاصقب هلام نم وا ناطلسلا اذه ماعط نم ذخأي
 . مكحلاب هنم راصتنالا ىلع ردقي مل اذا . كلذ

 ملو اهسكي ملو . ةقفنو ةوسك اهجوز ىلع اهل ةأرما ىف تركذو : ةلأسم
 اهف له تلق بئاغ ريغ وهو . هنم اهفصني نم دجت ملو كلذ اهعنمو اهيلع قفني
 معنف . اهتنؤمو اهتقفنو اهتوسكل هرمأ ريغب هتذخأ . هلام نم ءىش ىلع تردق نا
 . نيملسملا لوق ضعب ىف كلذ اه
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 ىصواو نيد هيلع يل لجرو .دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحا : ةلأسم
 .الما مهاردلا نم يقبام ذخأو هتصصاقم يلا تام مث ةعبت هل ىلعو هب هل ىل

 ةثرولا ىلإ كيلعام ملستو كلام ضبقت نا بحاو انهاه ةصصاقملا بحا امف

 ىلع كلذ زاوج توجر كلذ ىلع ردقتالو ابايغا وأ اماتيا ةنرولا نوكي نا الا

 قفاو ام الا هنم ذخأي الو .كلذ عيمج يف ىخأاي رظنا .ملعأ هللاو ةفصل امذه

 .هللا ءاش نا باوصلاو قحلا

 جرخو . هدنع هعفرو هدنع ةناما وا هلابح الجر عئاب لجر نعو : :ةلأسم

 ناف هعيب ىف ىصقتسيو . هعيبي هل نا هيلع ةنيب هل نكي ملو ةجحلا هلانتال ثيح

 . ملعا هللاو هيلع ناك ءىش هيلع ىقب ناو هل ناك هئاضق نع لضف

 نهترملل سيلو نهارلا تام مث ارانيد لجر عم نهرأ لجرو : ةلأسم
 هيلا اوملس ناف . رضحلا ىلع جتحيف بايغأ مهضعبو رضح ةثرولا ضعبو . ةنيب

 . ملعا هللاو ةثرولل وهف ىقب امو هقح ىفوتساو رانيدلا عابالاو
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 نيدلا ضبق ىف نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 كرتشملا ءىشلاو كرتشملا

 . عزانو كلذ ىف مهدحا بلطف مهركنأو لجر ىلا الام اوعدا موق نعو
 ىعدملا هحلاص وأ هنم ءىشب ا لاملاب هل مكحف ىدحو ىتصح بلطا امنا لاقو
 ذخا اميف هؤاكرش مه لاق . قحتسا اميف هب مهكيرش ءاكرشلا كردي له هيلع

 هتصح ضبقو هتصح هل كو هنم هتصح ف ع زان نوكي نا الا مهصصجب هنوعبتيو

 ناف تلق . مهقوقحب مهبحاص نوعبتيو ذخا امب ىلوا وهو ةعبت هيلع مه سيلف
 مكح وأ حلص ىلع حلاص وأ مهدحأ عابف لخن وأ ضرأ ىف ةكرشلا هذه تناك

 هؤاكرش مهف لخنلاو ضرألا نم ءيش نم هب هل مكح امف لاق .لاملا نم ءيشب هل
 وأ اهنم هتصح هل عاب وه ناو .هئاكرش ىلع حلضلا زوجيالف هيلع حلاص امو هيف

 .مهبحاص نوبلطيو ةعبت هيلع هئاكرشل سيلف هضياق

 امهنم دحاو لك عبتاف نيد امهنيب ناكو . اقرتفا نيكيرش نعو :ةلأسم

 امو امهل وهف اباصا امف امهدحأل ىوت ام ىوتف كلذب ايضرو ءامرغلا نم ةفئاط
 . امهيلعف ىوث

 تامف مهرد ةئام لجرل هيلع لجر نعو . ىراوحلا ىبا نع : ةلأسم
 اغلبو اماتيا فلخو قحلا بحاص تام ش هنيد ىف اليكو لكوو . قحلا هيلع ىذلا

 ضبق اميف انتصح ةثرولا ةيقب لاقو . ائيش مهردلا ةئاملا نم ةثرولا ضعب ضبقف
 نومكحي اوناك دقف متفصو ام ىلعف . نحن انضبق اك اوضبقا ضبق ىذلا لاقو

 نم ضبقي مل نم ناك تيملا ميرغ ىلع نيد نم ةثرولا نم ائيش ضبق نم لك
 تبنت الو نيملسملا لوق نم انفرع ىذلا اذهف رخالا ضبق اميف هتصح هل ةثرولا
 . امهب رقا وا ةلاكولا ركنا ةلداعلا ةنيبلاب الا دحأل ةلاكولا

 ذخأ ناف كرتشم بئاغلو رضاح لجرل نيد لجر ىلع ناك اذاو : ةلأسم
 رخآلا ىلع عجري نأ بئاغلل ناك لام هل دجوي مل مث هتصح نويدملا نم رضاحلا
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 امب ةعبت رضاحلا ىلع بئاغلل سيل رثؤملا وبا لاق . هتصحب نيدلا نم ذخأ اميف
 ىلع بئاغلل ناف . هلام نيدلا هيلع ىذلا ىلع رجح مكاحلا نوكي نا الا ذخأ
 ىذلا ريغ قحلا هيلع ىذلل نكي مل اذا هناصصاحتي هتصح ردقب ةعجرلا ذخا ىذلا
 . رضاحلا هذخا

 هتصح هل ضبقي ةقث اليكو بئاغلل ماقا مكاحلا ىلا كلذ عفر ناو : ةلأسم
 ىلع عجري نا بئاغلل نكي مل ليكولا دي ىف ام فلت مث مهصصح هؤاكرش ذخاو
 متيلا ىلو وه مكاحلا نال نيدلا هيلع ىذلا ىلع الو ءىشب اوذخا اميف ءاكرشلا

 . نيمأ ليكولاو امهتصح امهل ذخا دقو بئاغلاو

 بئافلو . نيد لجرل لجر ىلع ناك ناو : ةلأسم

 ضبقو هتصح ضبقو اليكو مكاحلا هل ماقا ليكو بئاغلل نكي مل ناف كرتشم
 ليكولا ىلع نامض الف ليكولا دي نم بئاغلل يذلا عاض ناف .هل يذلا رضاحلا

 ضبقو ليكو بئاغلل نكي مل ناو .ءيشب اضيأ كيرشلا قحلي الو رضاحلا الو
 اميف دهاشلا صصاحي بئاغلا ناف تعاضف بئاغلا ةصح تيقبو هتصح رضاحلا

 . اعيمج امهنيب فلت ىذلا نوكيو ضبق

 . رضاح لجرل نيد لجر ىلع ناك اذاو . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 هتصح ضبقو اليكو مكاحلا هل ماقا ليكو بئاغلل نكي مل ناف كرتشم بئاغلو

 . ليكولا دي نم بئاغلل ىذلا عاض ناف . هل ىتلا هتصح رضاحلا ضبقو
 نكي ل ناف . ءىش اضيأ كيرشلا قحلي الو م احلا الو ليكولا ىلع نامضالف

 بئاغلا ناف تعاضف بئاغلا ةصح تيقبو هتصح رضاحلا ضبقو . ليكو بئاغلل

 ليق دقو هريغ نمو اعيمج امهنيب فلت ىذلا نوكيو ضبق اميف دهاشلا صصاحي
 ىلا الو . هتصح بئاغلا ىلا لصت ملو لاملا نم هقح رادقم دهاشلا ضبق اذا
 اعيمج ناعجريو ضبق اميف رضاحلا صصاحي بئاغلا نإف لاملا كلذ فلت ناف هليكو
 ىلع قحلا ناك نا كلذكو ءافو . لاملا ىف ناك نإ قحلا ةيقبل كلاهلا لام ىف
 . ميرغلاو رضاحلل بئاغلا كلذ متي نا الا ىقب ام عيمجل انماض ناك ىح ميرغ
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 مهدحال سيل لاق ةعامجل نيدب ىصوا لجر ف مهاربا ا نعو : ةلاسم

 نوكي نا الا مهتصحاو ذخأ دق هءاكرش نا ملعي ىتح كلذ نم هتصح ذخاي نا

 ( . ةقث ىصولا
 ةلادبع نب دمحم خيشلا هنأو خسانلا اهداز ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 تام املف بئاغ امهدحاو امهرد نيرشعب نيلجرل رقا نميفو . هللا همحر دادم نب
 بئاغلا مدق مث داز ىتح هحلصاف هلك قحلاب ًألام رضاحلا ىلا هتنرو ملس رقملا
 ىنع ام هبحاص ىلع درو فصنلا ذخا ءاش نا رايخلا بئاغلل ناف . هفصن بلطف

 . تيملا اهب هل رقا ىتلا مهارد ةرشع ذخا ءاش ناو . هيف

 لام حالص ىف اهملس ناف بئاغل مهارد هيلع ناك نم ليقو :: ةلأسم

 ناك ناف كلذ هأزجأ لدعلا مكاح هحالصب مكحي ىذلا بئاغلا

 .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .هئرزبي الف كلذ ريغ ىلع

 هقحلي له هذخأو هبيصن مهدحأ بلطو ءاكرش موقل نبد نعو : ةلأسم

 سلفا ولو ءيشب هيلع نوعجري الو اهب ىلوأ وهف هتصح ذخأ اذإ لاق .هءاكرش

 ميرغ نم نيدلا نم هتصح ىفوتساف ةدع ءامرغ ىلع نيدلا نوكي نأ الا باغ وأ

 .كلذ ىلع داز اميف هنوصصاحيو ميرغلا اذه ىلعام نم هتصح ملسي هناف دحاو

 ائيش دحأ مهنم ذخأو لجر ىلع ءاكرش نيب لام ناك اذإ هنا ليق دقو هريغ نمو

 ف ءاكرش مهناف كرتشم فاريم وأ كرتشم لام لاملا لصاو .مهلك مش نيدلاو

 .ملعأ هللاو ميرغلا لام نم مهقوقح ىلإ اولصي نأ الا كلذ
 ةرشع لجر ىلع هلو تام لجر . دمجأ نب نسحلا ىلع بأ نع : ةلأسم

 اذه سيلو هتصح ذخأي نا رضاحلل لاقف . بئاغ امهدحا نينبا فلخو مهارد
 . ةنامألا لنم
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 هيف زوجي امو قوقحلا ضبق ىف نورشعلاو عبارلا بابلا
 هنت ىفوتسيو هعيبي ائيش الجر ىطعأ نمو قب دصتلا

 هيف سيك اذه بلاطلل هيلا بولطملا لاقف مهرد فلا لجر ىلع هل لجرو
 . مهرد ةئامسمخ مهاردلا امنا هل لاقف هيلا عجر مث هذخأف هذخف مهرد فلا

 نيح هيلع اهنزو نكي مل اذإ مهرد ةئامسمخب هيلع عجري نا هلف اهتدجو كلذكو
 اهلبقو مهرد فلا اهنا هلوق ىلع هقدص هنا لدع ادهاش دهشي نا الا هيلا اهعفد

 فلالا هيلا عفد دقل . نيمي هيلعو ةخسن ىفو . ءىشب هيلع عجري نا هل سيلف هنم

 تعفد ىتلا ةلأسملا لوا ىف كلذكو . اهنم ءىش ىف هناخ امو . هيلع هل ىتلا
 ام لاب انيمي فلحي نا ةيقابلا ةئامسمخلاب عجرو مهرد ةئامسمخ اهنا لاقو . هيلا
 . مهرد ةئامسمخ الا اهدجو امو اهنم ءىش ىف هناخامو هدي نم مهاردلا هذه لازأ

 قيدصتلا ىلع هقراف اذاف .قيدصتلا ىلع كلذب هقراف اذا كلذو لاق هريغ نمو

 ناك هسلجم يف اهنزو ىلع مهاردلا يف هل قيدصتلا نع عجر مث مهاردلاب باغو
 هيلع يذلا هيفوي نأ هيلعو اهريغوا ىه نزوب اهايا هيفوي نا هيلعو .كلذ هل
 . نزولاب

 قح لجرل هيلع ناك لجر نعو . ىراوحلا ىبا باوج نمو : ةلأسم

 اذكو اذك وهو ةخسن ىفو اذه وا كقح اذه لاقو . مهارد ةرص هاطعاف
 نزو هنا قحلا بحاص ىعدا مث قحلا بحاص هضبقف ةخسن ىفو اهضبقفا

 لوق لوقلاف تفصو ام ىلعف . نم لوق لوقلاف لاق ام نع تصقتف . مهاردلا
 ىذلا مادق مهاردلا نزو قحلا هيلع ىذلا نكي مل اذا هنيمي عم قحلا بحاص
 ىلع هنم اهضبق مهاردلا هيلا ملس امل قحلا هل ملس ىذلا نوكي وا . قحلا هل

 اذه ضبق ةخسن ىفو اذه لبق هنا لاقو هناسلب كلذ رهظاف . هل هنم قيدصتلا
 هريغ لاق . مبرغلا ىلع ةعجر كلذ دعب هل سيلف كلذ ىلع هقدص دقو . هنم
 ىلع اهذخا دق ناك ولو تصقن اذا ةعجرلا هل ناف اقرتفي نا لبق اهنزي نا الا
 . اهب بغي مل اذا قيدصتلا
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 كدنع هعض ىل لاقف كقح تلك دق هل لاق نا تيأرا هل تلق : ةلأسم
 ىنعم هبشي اذه لاق . هنم رمألاب اضبق اذه نوكي له نالف دنع هعض روا

 . كلذ ىف هرما لجأل هنم ضبق هنا لوق جرخيف ضبقلا توبث ىف . فالتخالا
 لاق ناف هل تلق . هرمأ نع هريغ هل هضبقي ىتح اضبق نوكي ال لقوي ضعبو

 ىنعم هبشيو ضبق ىدنع اذه لاق . اضبق اذه نوكي له . نالف ىلا هملس
 . كلذ ىفرظناف افالتخا كلذ ىف ملعا الو . ضبقلا

 نالف ىلا هملسو هلك هل لاقف فلس لجر ىلع هل لجر نعو : ةلأسم
 هملس هلوق امأ لاق . هنم اضبق كلذ نوكي له كلذ لعفف نالف دنع هلعجا وأ
 كلذ ىف ليق دق . هنا ىعمف هدنع هلعجا هلوقو . ضبق هنا ىعم كلذف نالف ىلا

 . هنم اضبق كلذ نوكي ال لاق ضعبو هنم ضبق كلذ نا لاق ضعبف فالتخاب

 هتميق بسحا هل لاقو ابوث هيلا عفدف قح لجرل هيلع لجر نعو : ةلأسم
 نم وهف هقح نم عفريو هبسحي ملام لاقو بونلا فلتف كقح نم عفراو تئشام
 . قحلا هيلع ىذلا لام

 هيلع لجر نع تلأس دمحم نب ىسوم باوج نمو : ةلأسم
 بحاص هل لاقف . بونلا نمث مك بلاطلا هل لاقف ابوث هيلا عفدف قح لجرل

 هنماو ذخأف هيلع صوصللا عقوف كقح نم عفراو تئش هنمث بسحا بونلا
 امناو هيلع نامضالف هقح عفرو هبسح نكي ملامف . نامض هيلع تلأس بونلا
 . هب هرما ام عطقي مل اذا نيماوه

 هل لاقف هدنع اهدجي مل مهاردب الجر بلطي لجر نع لئسو :: ةلأسم

 ىلا اهعفدا معن لاق رخضالا اهري ملو اهضعب كيطعا ابايث تعتبا دق بولطملا

 حبرب اهعابف اهلبقي نا ىبأف هنبا ىلا اهب قلطناف تئربو اذكو اذك ضراب ىنبا

 ىضر ىلع اهذخا ناك ناو . هل حبرلاف اهيضر ناك نا لاق حبرلا نوكي نمل

 . رخالل حبرلاف اهيضر ناو لرالل حبرلاف هنبا اهاري نا لبق احبر دجوف هنبا
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 لصوف مهاردب الجر بلطي لجر ىف نسحلا نب دمحم نم باوج : ةلأسم
 ىهر اهفصو دق عضوم ىف ىل ةرقب ىرت لاقو نويدملا مدعف اهب هادأتساف هيلا
 هنا ىلع ةبادلا نيدلا بحاص لاقف قحلا نم ىلع امب اهذخف بهذا امهنع ةبئاغ
 اهبحاصل ةبادلاف هبجعت مل ناو . هقحب اهذخا هتبجعاو اهدجو ناف . اهيلا ىضمي

 اهدجوف اهب فراع وهو ةرقبلا ىلا قحلا بحاص ىضمف . هيلع قحلاو . لوالا
 . ةرقبلا هدي ىفو ىرتشملا ىقلي عئابلا ناكو . هل اهنا هعم انامز اهفلعو هقحب اهلبقو

 لوالا ةبادلا بحاص ضقن رثكا وا رهشا ةعبرا كلذل ىضم املف كلذ ركني الو

 ةصق ىف تفصو ام ىلعف كلذ ىف قحلا بوجو ةفرعم بلطو . ىرتشملا كسمتو
 عيبلا نا نيملسملا راثآ ىف اندجو ىذلا نأ قيفوتلا هللابو كملعنف ةلأسملا هذه
 .هيلع نيعي ابتملا دنع هنيعب فقي ىتح تبني ال باودلاو قيقرلا نم ناويحلا ىف
 اذا لاق نم لاقو . ضقتنا عيبلا كلذ ضقن امهيأف هنيع ىلع هيلع اعيابت ناف

 اهفرع ىتلا هتلاح نع اريغتم ىرتشملا هدجي مل مث هب نافراع امشو هيلع اعياتي اناك

 ذخان نحنو تباث وهف هيف اهفرع ىتلا هتلاح نم ادئاز عئابلا هدجو الو . هيف

 ناك ضقن امهياف امهنع بئاغ وهو ناويحلا ىلع اعيابت اذا امهنا لوألا لوقلاب
 اهفلع نم ةبادلا ىلع مرغ ام ةميق ىرتشملا ىلع دريف عئابلا ضقن ناف كلذ هل

 انظفحو باوصلاب ملعا هللاو نمنلا دربو كلذب ةفرعملا نم لدعلا لهأ ةميقي
 . ةرثألا ىف اندجو ام بسح ىلع ةلأسملا هذه يف

 ملسف ىل نيد هيلع لجرو . دمحا نب نسحلا ىلع ىبا نع بسحا : ةلأسم
 ةنامالا ةلزنمب اندنع وهف ةنامألا وا نهرلا هلزنمب نوكي فلتف ىفوتساو هعيب ائيش ىلا
 . ملعا هللاو هقح ىفوتسي ىتح

 هيلع لخدف قحب الجر بلطي لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع بسحا : ةلأسم
 بحاص لاق . هقح هنمت نم ىفوتسيو هعيبي نا ىلع هلام نم ائيش هدي ىف عضوف

 عب معن لاملا بحاص لاق هقح ىفوتساو هعيبا كلام عيب ىف كليكو انا قحلا

 تفصر ام ىلعف هقح ىفوتسيو عيبي نا اذهل زوبي له عبف قفن امب كقح ىفوتساو
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 . ()})ححاحلا ىأرب الا كلذ زوبي الف

 لجر ىف هللا كمحر تركذ بسحا اميف نسحلا ىبا نع بسحأ : ةلأسم
 لماعلا لبق نيد ىف لماعلا بح ذخأف . ىرقنهلا ىتأ لماعلا ساد نأ املف لماع هل

 لماعلا ءاجف دهاش ريغ بئاغ لماعلاو بحلا ةيقب نيد هل رخا الجر ىطعاو . هل
 الف تفصو ام ىلعف ىرقنهلا مزلي له تلق هايا هضبقي نأ هقحب ىرقنهلا بلطف
 ناك اذا امأو هملظيو هقح لماعلا هدحجي نا الا هديب لماعلا بح ىرقنهلا ذخأي
 دعب هضبقي مث . ليكلاب هبيصن ضبقي اي نا هيلع حبتحيو هوعديف هقحي هل ارقم
 لماعلا ىلع هل نم ىلا لماعلا بح نم ىرقنهلا هعفد ام اماو . ةيناث هليكب كلذ

 ىرقضحلا هب ذوخامو لماعلا ىلع هدر ىرقنهلا مزلي كلذف لماعلا يار ريغب نيد
 هرارقاب لماعلا بح يرقنهلا هيلا عفد ىذلا اماو لماعلا . كلذ هل متي نا الا

 ىرقنهلا نم بحلا اذه ذخا يذلا اطه دحج دق ناكو لماعلل بحلا اذه نا

 يف الا در هيلع سيلف نالغل بحلا اذه نا يرقنهلا رارقاب هنم يفزتساف هبلط وأ
 مل لماعلا ناك ناو .هب ذخا بحلا اذه يرقنهلا نم ذخا هنا رقا اذا مكحلا
 نم لماعلا بحل ذخالا عسي الو .لماعلا بح نادري امثالكف اعيمج امهدحجي

 امهدنع نوكي سيلو . انفصو امك لماعلا اعيمج امهبلطي وأ لماعلا يأرب الا ىرقنهلا
 امهيلع ليكي نم ارماو . كلذب هاملعا مث اردق امب هنم ايفوتسا ةنيب لماعلا ىلع

 . ةنيب هيلع امهدنع سيلو . امثدجحي نا الا لماعلا بح امهيديأب نا ذخأي الو
 فصنو هتصح ذخأف بحلا نم هتصح ذخأي نا لماعلا ىرقنهلا هب رمأ ام اماو

 ابح امسقي نا لماعلل الو ىرقنهلل زوبي ال اذهف . بئاغ هكيرشو هكيرش ةصح
 ذخأي الو . ةمسقلا نع . هيلع ةجحلا دعب عنتميو رضحي ىتح كيرش هيف امهل

 . ملظالو هنم نادحج ريغب ذخؤي نا زوجي الو هجو يلعالا لماعلا اذه بح

 رمأيو كلذب امه رمأيو ليكلاب امهيضقيو ليكلاب هتصح هقح ضبقيو رضحي ىتح

 . هنع مهيضقيو مهيلع ليكي نم
_ 

 س

 )١( هعيب يل هلكو وا هعيب هل نا دجوير خسانلا لاق .
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 ىف هيطعي نا يلا هاعدف بطر كوكم لجر ىلع هل ناك نمو : ةلأسم
 كوكم هيطعي نا بلطو لعفب ملف ءاتشلا ىف رمت ىكركم هخسن ىفو ىونم ءاتشلا

 هراجإ الو فلسلا ريغ نم بطرلا اذه ناك اذاف تفصو ام يلعف هتميق وأ بطر

 نكي مل ءىش يلع اقفتي مل ناو . زئاج وهف هيلع اقفتا امف ةراجألاو ةخسن ىفو
 ىلإ هرظني وأ . همدع دنع هتميق سيل هتقو يف هتميق الا ءىشلا كلذ بحاصل

 ةراجألا اماو . هلام سأر الا هل سيلف فلسلا اماو . ءىشلا تقولا كلذ ءىجم .
 اولاق مهنأل . مودعملا دودحملا ءىشلا كلذ سيل لودعلا ىري امب هانع ردقب هلف
 نزولاو ليكلا نم هب ىرتكا ام الا ىطعت الو اهتميق ىطعت الو عابتال ةراجألا ىف
 .... اهضبق دعب الا اهعيب زوبي الو

 هنم ضبق هنا لجرل لجرلا رقأ اذا لوقي ديعس ابأ تعمس دقو : ةلأسم
 هاطعا هنا لاق اميف ع دم هنأ مهاردلا بحاص كلذ ركنأف ائيش اهب هاطعاو مهارد

 . هاطعأ هنا لاق اميف لجرلا ىلع ايعدم راصو ضبقلاب رقا دق هنأل مهاردلاب

 هيلا بولطملل بلاطلا لاقف مهرد فلأب الجر بلطي ناك نمو : ةلأسم
 هاتأف ةبه كل ةيقابلا ةئامسمخلاف اذكو اذك موي مهرد ةئامسمخب يتتيتا اذا
 همثاو هنم فلخ كلذف ةيقابلا ةئامسمخلا كرت بلاطلا هركف . ةئامسمخب بولطملا
 . هللا ءاش نإ مكحلا يف دعولا كلذ هيلع تبني الو هيلع

 كلذ نم كنتأربا دق هل لاقف مهرد فلا لجر ىلع هل ناك نمو : ةلأسم
 هيلع عجر ناف ةيوشم اهيف ةءارب هذهف مهارد ةرشع يلا ملست نا ىلع فلألا
 فلألا نم كنتأربا دقف مهارد ةرشع ىلإ تملس اذا هل لاق نا اماو . ةعجرلا هل
 . ةيونم اذه ىف سيلو ءىرب دقف هيلا ملسف

 اهنم ىنم تضبق دق لاقف . مهرد ةئام لجرل هيلع ناك نمو : ةلأسم
 ضبق دق هنا رقا اذاف هذه ريغ نم كلذو . تيمس اك اهنم تضبق يذلا لاق اذك

 . اذه ريغ هل قح نم هنا ةنيب هل موقت نا الا هيلع هل وهف ائيش هنم
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 هقح ضبق نع عانتمالا _ نورشعلاو سماخلا بابلا
 قوقحلا ضبق بج نياو

 . عنتماف اهتميق هنم ضبقي نأ هيلع ضرعف ةعبت لجرل همزل لجر نع لئسو
 اذهل همزل دق اميف لجرلا اذه لعفي فيك عنتماف اهنم هل همزل امم هيربي نأ هلأسف

 نع عنتمملا لجرلا اذه ىلع عفري ةعبتلا همزل دق يذلا نا ىعم لاق . عنتمملا
 هب هل رقا ام هنم ضبقي نا نيب مكاحلا هربج مكاحلا ىلا رضح اذاف . هقح ضبق

 نا نيب مكاحلا هربج مكاحلا ىلا رضح اذاف . هقح ضبق نع عنتمملا . لجرلا اذه

 نيذه نع عنتما ناف همزل دق امم هيربي وأ . لجرلا اذه هب هلرقا ام هنم ضبقي
 ىربي نا امأو . هقح ضبقي نا اما نيرمألا نيذه لعفي ىلع مكاحلا هربج نيرمألا
 مكاحلا لجرلا اذه مدعأ ناف تلق . كلذ يف هل رذع الو همزل دق امم لجرلا اذه
 لجرلا اذه داراو هيربي وأ هقح هنم ضبقي نا لجرلا اذه عنتماو هيلا عفري نا
 لاق نم لاق . كلذ يف فلتخي هنا يعم لاق . لعفي فيك همزل دق امم صالخلا
 . هيلع ةيصو ال هنا يدتعف اذه ىلعف هل قح الف هذخأي ملف هقح هيلع ضرع نم

 ضبقلا يف هل قحال وه امنا ليق هنا ىعمو . ينعملا اذه ىلع كلذ نم ىرت دقو

 . كلذب ةيصولا هيلع نوكي اذه ىلعف هلاحب قحلاو ميلستلاو
 ءىش هيلع يذلا ىلع سيلو نويدلا نم برض ابرلا نا ليقو : ةلاسم

 نويدلا نم قحلا هل يذلا ىلعو هدلب يف هؤاضق نوكي امناو . هلمحي نا ابرلا نم
 هضبقي نا قحلا هيلع يذلا هيلع جتحا ناف ابرلا هيلع يذلا دلب هدلب يف هضبقي نأ

 يباف هقح هيلع ضرع نم ةلزنمب وهف هضبقي نا يباف هضبق همزلي نا ثيح نم
 لاق نم لاقو . هقح ضبقي نا يبا اذا هل قح ال لاق نم لاقف . هضبقي نا
 ذخأي ىتح هيلع عفري لاق نم لاقو . هقحب هل ىصوي نأ قحلا هيلع يذلا ىلع

 . هيلع قح الو ءىرب دقف هفصني دحا نكي مل ناف . هقح
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 هنا هدي نم فلتف هريغل ابرلا نم ءىش هدي يف ن اك نم ليقو : ةلأسم

 نكي ملو هيلا هملسي نا هيلع ناك هنأل . كلذ هل ناك هنأل كلذ هل يذلل نماض
 . عيب ببسب هعم ن اك امناو ةنامألا هجو ىلع هعم

 . هنيمي بلطو هيف هيلع عفرف لجأ يلا هبحاصل قح هيلع ناك نمو : ةلأسم
 . قح هل هيلع ام فلحي لاق نم لاقو . لاح قح هيلع هلام فلحي لاق نم لاقف

 اذه هقح نا بلاطلا فلحتسيف الاو . كلذب ةنيبلا هيلعف لجا يلا هنارقا ناو
 لجألا يعدملا يلا نيما بلاطلا در ناف تلق . زئاج وهو . اذكو اذك هيلع

 . نيملا هيلع لاق

 هيلع عفرف . هئاضق ىلع ردقي ملف قح لجرل هيلع ناك نمو : ةلأسم

 ابذاك فلحف مكاحلا هفلحف هءاضق يوني وهو سبحلا نم افوخ هدحجف مكاحلا ىلا

 . بكر امل رافغتسالاو ظلغم نيمي وهو هنيمي رفكيو . هقح لجرلا ىطعي نا هيلعف
 الو . هيلع كتفلح دق ىلا لاقو ميرغلا ابأف هيضقي نا دارأف ءاضقلا هنكما ناف
 . هقح ذخأي نا اما كلذب هيلع مكحي هناف . هنم كلحا الو ادبا كنم هذخا
 ىمري مث ةرص ىف هلعجو قحلا هيلع ىذلا كلذ نم ائيش لعفي مل ناف لحي نا اماو
 هب ىمر ناف ىلع كل ىذلا كقح اذه هل لوقيو قحلا بحاص رجح ىف اهب
 ىذلا ءىرب دقو . هدي ىف راص نا دعب نم هلام عيض دقف هعيضو هرجح نم

 نا اما . هرذعي مل مكاحلا ىلا هيلع عفر ولو . هللا ءاش نا هقح نم قحلا هيلع
 . هقح ذخأي نا اماو لحلا ىف هلعجي
 باتك نم دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا هنظأو خسانلا اهداز : ةلأسم

 كلذب ىربي ال ميرغلا ناف هذخا نع عنتماف هقح ضبق ىلا ىعد نمو . ءايضلا

 اذا ءىربي لاق نم لاقو . رثؤملا ىبا لوق وهو . هقح ذخأيل هيلع عفري نكلو

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم لوق وهو عنتماف هقح ذخأ ىلا ىعد

 انفرع ىذلاف اهضبقي نا ىلاو . هتصح طخس نميف تركذو : ةلأسم
 هنم هدي ىف وا هيلع وه ىذلا لحي نا ىلع وأ هقح ذخا ىلع ربجي هنا كلذ ىف
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 هنم هلحي ىتح كلذ ىلع سبح هنم هلحي وا هضبقي نا ىلا ناف . هميلستب رمأي وأ
 لاق نم لاقو . نيد هل هيلع وا ةناما هل لجر دي ىف ناك اذا كلذو هضبقي وا

 . هل قح الف هذخأ ىلاف هقح هيلع ضرع نم

 هنم هذخأي نا هقح هيلع ضرعف ةعبت لجرل همزل لجر نعو : ةل أسم

 كلذ هيلع ضرع اذا هنا ىعم لاق . همزلي ام كلذ نع ىبأف لحلا ىف هلعجي وا

 ال هنا لاق نم لاق . هيف فلتخم هنا هنجح عطقو ىبأف كلذ ضبق ىلا هريصو
 هنع طحني ال هنا لاق نم لاقو . هذخأي نا ىلاف هقح هيلع ضرع اذا هل قح
 هيلع عفري نا همزلي هنا لاق نم لاقو . ىدؤي نا ىلا هيلع نامضلاو كلذ موزل

 . هلوق ىنعم ىلع هقح ذخأي ىتح مكاحلا ىلا ا

 هل رقأف هيلع هل قحب لجر ىلع عفر لجر ىف هللادبع ىبا نعو : ةلأسم
 نا رخآلا هركو . هقح هيلا عفدا ىتح ىلزنم ىلا ىنبحصي لاقو ىلاولا عم هب
 هيلع ىرأف . طرش هل هيلع نكي ملو دحاو دلب ىف امهو ىلاولا عم الا هنم هضبقي
 . ىلاولا دنع مكحلا عضوم ىف هقح هيلا عفدي نا

 ىف هيلا بولطملاو قحلا بحاص هخسن يفو بلاط فلتخا اذاو : ةلأسم

 عضوم ىلا هراضحا بولطملا ىلعو امهنيب مكاحلا دنع هضبق نوكيف قحلا ضبق
 وبا لاق . بلاطلا ىلع نازيملا نوكي نا بحاف . مكاحلا ةخسن ىفو مكحلا

 ىلع لايكملا كلذكو . انظفح اذكه قحلا هيلا بولطملا ىلع نازيملا ىراوحلا
 . (١)بولطملا

 قحلا بحاص لاقف نزوي وا لاكي امم لجرل قح هيلع ناك نمو :: ةلأسم

 ىفرضحا لب قحلا هيلع ىذلا لاقو . ىقح ضبقا ىتح انازيموا الايكم ىلرضحا
 هيلع ىذلا ىلع نازيملاو قحلا هيلع ىذلا ىلع لايكملاف . كقح ذخو كلذ تنا
 لايكملا كلذكو . رجاب الا هذخأي مل ولو هقح لجرلا هب نزي ىتح هب تاي قحلا

 .عئابلا رهو فسرويل فسوي ةوخا لوق نم ليكلا انل فرا لاعت هللا لوق كلذ ف ةجحلاو يلوعملا رماع نب دمح لاق )١)
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 ىتح لايكملا فلسلا هيلع ىذلا ىلعف رمت وأ بح فلس لجر ىلع لجرل ناك اذا

 . لايكملا هيلعف رمت وا ابح لجرل لجر عاب اذا كلذكو . هفلس هل ليكيو هيفوي

 هليكي وا هنزي ىتح نازيملاو لايكملا هيلع ماعطلل عئابلاو . ناريملا هيلعف هفلس اذاو

 نوكيف قحلا ضبق ىف بولطملاو بلاطلا فلتخا اذاو . هيلا عفديو هنم ىرتشملل

 . مكحلا عضوم ىلا هراضحا بولطملا ىلعو . امهنيب مكاحلا دنع هضبق
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 نم ءىش عفدي رمالا ق نورشعلاو سداسلا بابلا

 عيب وا ةبه وا ةيطع وا ةقفن نم رومأملاو رمآلا لام

 مزلي امو لوقلا نم هنم لبقي امو هريغل

 فلأ ىلا اذه ىمداخ وا ىتجوز وا ىلايع ىلع قفنا لجرل لجر لاق اذاو
 ام ىلع ةنيبلا هيلعف هرما اك قفنا دق هنا ىعداف كدنع نم وا كلام نم مهرد

 . ةقفنلا هذه نم ىعدا ام امهيلع قفنا دق هنا مداخلاو ةجوزلا لوقت ىتح قفنا

 . هريغ نمو

 اذا قيدصتلا زيجي ىذلاف قيدصتلا لثم اذه نا ليق دقو لاق : ةلأسم

 . هنمو هزيجي ال كلذ زيجي ال ىذلاو كلذ لاق اذا هل كلذ زيجي هل دحي مل وا هل دح

 لوقلا لاقف رهش ىف مهرد فالآ ةرشع امهيلع قفنا هنا لاق ناو : ةلأسم
 لنم وهو . ىعدا امب اذه همداخ وأ ةجوزلا ترقا اذا هنيمي عم هلوق كلذ ىف

 اهعفد دق هنا مالغلا لاقف مهرد فلا اذه ىمالغ ىلا عفدا لجرل لاق لجر كلذ

 . مهرد فلا هيلا عفد هنا ةنيبلا عفادلا ىلعف مالغلا ركنا ناو . هلوق لوقلاف هيلا

 هيلع سيلف دحلا كلذ ىلا قفني وأ هيلا عفدي هنا ًادح هل دح اذا ديعس وبا لاق

 ىلوملا ادح هل دح اذا هنا ديعس ىبا لوق ىنعم ىلع هعفد ولو كلذ نم رتكا

 هيلع قفنأو دبعلا ىلا رخآلا عفد ولو هل دح امم هيلع دري نا ىلوملا ىلع سيلف
 . هيأرب هلام فلتا هنال كلذ نم رثكا

 فلا هطعا وا لجرلا اذه ىلا عفدا لجرل لجر لاق ولو لاق : ةلأسم
 نا تدارا امناو . ءىش ىلع كل سيل لاق رومأملا هيلا اهبلط املف لعفف مهرد
 فلا اذه نه هل لوقي نا الا عفادلل رمآلا ىلع ىه لاق . كلام نم هيطعت
 وا هيلا ملس وا هيطعا هلوق معن ديعس وبا لاق . الف الاو هل كدنع نم مهرد
 قدصت وا هلحنا وا هل به هل لاق اذاو . نامضلا هيف هلانماو اذه لك هيلا عفدا
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 . رمآلا ىلع هيف نامض الف اذه هابشا وا هدفرا وا هيلع

 اهاطعاف هل تخا ىلع قفني نا هل ًانبا رما لجر نع تلأسو : ةلأسم
 انأف ىبح نم كيلع هتقفنا ىذلا كلذ ناف لاق نب الا ناو هوبا هرما ام هنبا
 ةأرملا تلأس تلق . هيبا رمأب اهاطعا ىذلاب هتمع بلطي لعجف ىنيضقت نا قحا
 ىأرب اهيلا عفد امنا ناك ناف تفصو ام ىلعف . ءىش اهيخا نب ال اهمزلت له

 اهيلع نيد هنا ىلع هضبقت مل اهنال كلذ در هل اهمزلي الف . هتضبق كلذ ىلعو هيبا
 . هيبا ىأرب هتضبق امناو . هل

 لجر دنع عفر لجر . خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ىل كعم عوفرملا رمتلا كلذ هطعأف ىنم ةمالعب ىلوسر كءاج اذا هل لاقو ارمت

 لسرملا ركناف عوفرملا رملا هيلا ملسف ةمالعلا كلتب لجر هاتاف ةمالعلا هفرعو
 رما ام ىلع عفد اذا نامض نيمألا ىلع سيل لاق . مهنيب مكحلا ام هلسرا ام هنا
 نم دنع نم هرمت بلط ىفرمتلا بحاص رمي ىتح وه نم لوسرلا هفرعي هنأ الا
 الا . هيلع ءىش ال لاق . لوسرلا فرعي ال ناك ناف تلق . هذخاو هيلع عقوت

 اهب ءاج نم ىلا هل لعج ىتلا ةمالعلاب ةنامالا عفد هنا نيمي هيلعف هنيختسي نا

 طخ هبشي باتكب هءاجف . ةمالع امهنيب نكي مل ناف تلق . اهيف هناخ امو
 ةحص الب عفد دقو . نومضم لاومالا ىف أطخلا لاق . هيلا عفدف رمتلابحاص

 ءاجو نيمالا دنع ةقث لوسرلا نوكي نا الا نامضلا نم ىربي الو مكحالو

 نمضي ال نيمالا ناف . لسرملا دنع ةقث ديب ةنامألا بحاص مقر هيلع باتكب

 نايب باتك ىلا عجر . نوملسملا هب لمع دقو لبقي ةقنلا ديب باتكلا نأل
 . عرشلا

 اذك نالف يلإ ملس ةعلس عبي رجات لجرل لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 . هيلا ملسملا وأ رمآلا ىلع نمثلا نوكي نم يلع اهعيبت يتلا ةعلسلا كلت نم اذكو

 لاق ناف هل تلق . عيبب لجرلا اذه ناك اذا رمآلا ىلع نامضلا نا يعم لاق
 تلق . يدنع اذكه لاق . ءاوس كلذ لكف هيلا عفدا وا هضبقا وأ هيلا ملس هل
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 نامضلا نا يعم لاق .اذه هلوقب نامض هيلع نوكي له اذكو اذك هل عب هل لاق ناف هل

 ريغ نملا هعمو ةعلس هدنع نم يرتشي رجات ىلإ لجر لصو ناف تلق .رمآلا ىلع
 عيبتال اكلام لجر هل لاقف هل عيي نا هل رجاتلا روشي مل هنا

 هنا يعم لاق . نامض لئاسلا ىلع نوكي له هل عابف . معن لاقف لجرلا اذهل
 اذهل له رمآلا فرصناو هل عيبي نا هرما ناف هل تلق . نامض هيلع نوكي ال
 لاق اذا هنا يعم لاق . ال ما هيلا ملسيو ىرتشملا نم نمثلا ضبقي نا رجاتلا
 هل لاق ناف هل تلق . نمنلا هنم ضبقي نا هل زاج كتعلس نمت ذخ يرتشملا هل

 رجاتلل له . يرتشملا يقبو . رمالا فرصناو هعيابف اذكو اذك اذه ىلع عب
 . ال مأ نمنلا هيلا ملسي ىتح هتعلس لمحي هعدي الو نمثلاب يرتشملا بلاطي نا
 هيلا عفدي ىتح هتعلس كاسما هل يدنع ناك هيلا اهملسي مل ناك نا هنا يعم لاق

 هيلا اهملس اذا ةجح يدنع هيلع هل نكي مل هيلا اهملس دق ناك ناو . نمنلا

 . عيبلا ىلع

١٤٤



 ناسنا ةعيابم رمأ نميف نورشعلاو عباسلا بابلا

 رسؤم وأ ةقث وأ يفو هنا لاقو هفلس وأ هتنيادمب وأ

 لجرل لجر لاق نا تلقو . هللا هجر نسحلا يبا نب دمحم باوج نمو
 لجرلا سفن نمضف ينفلسي وأ ينعيابي ىتح كسفن نمضف نالف يلا بهذا
 ناك ناف . ءىش هيلع لخدي له تلق . لجرلا اذه لوق ىلإ عياب وأ فلسو

 هرغ ناك ناو . ءىش هيلع لخدي سيلف هلام لجرلا ىفوتساو . هتنيطب يف قدص
 غازو . رخآلا هملظ مث يلع كل هناف هفلس وأ هعياب وأ هنياد ىفو هنا لاق وأ

 هللاو هرغ دقف هلوقل هفلس ناك نا هنال مرغلا نم نمضملا ريي مل هقح ءافو نع
 . باوصلاب ملع ١

 دارأ لجر ىف . ركب يبأ نبا ديعس نب دمحم مهاربا يبأ نع : ةلاسم
 لاقف مدعم ريغ وأ مدعم ةقث ريغ وأ ةقث ةفرعم هب هل نكي لو الجر فلسي نا

 هيلع راشا نم ىلع فلسملا عفرف هطعي مل مث هفلسف هفلس هب قثي نمم لجر هل
 . قحلا ريشملا دمحم نب رمع مزلاف هللا هتحر يضاقلا دمحم نب رمع يلا هفلسي نا

 رجاتلل لوقيف هنم ىرتشي لجر هيتايف ارجات رضحي لجر نعو : ةلأسم
 . كلذ همزلي له رسومب سيل لجرلا اذاف . رجاتلا هل عيبيف رسوم لجر اذه

 لاق نم لاقو . هرغ هنال همزلي هنا ليق دقو لاق هريغ نمو . همزلي ال اولاقف

 همزل رسوم ريغ تقولا كلذ ناك ناو هيلع نامض الف سلفا مث ارسوم ناك نا
 . هرغ هنأل نامضلا

 معزف يلا اهنعبا نا هيلا بتكف لجر عم مهارد هل لجر نعو : ةلأسم
 هنا ةنيبلا هيلع ىرأف . ءىش هيلا لصي مل مهاردلا هل يذلا لاقو . لعف دق هنا
 اهنعيب نا هيلا بتك هنا لصألا بحاص هل رقا اذاو نيمأ لجر ىلا اهملس دق
 . هعفني الف اهتتعب دق هلوق اماو . هب قوثوم نيما دنع الا اهنعبي نا هل نوكي الو
 . اهبحاص رمأب نيما عم الا هتنامأ ثعبي نا هل زوجي ال هنأل معن هريغ لاق
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 قحلا هل ىذلاو ةلاوحلا يف نورشعلاو نمانلا بابلا
 نيدلا هل يذلا بلط وأ دحأ ىلع هقحب لاحي نأ بلط اذا

 زوجي ال امو ةعجرلا هيف زوجي امو

 نا هميرغ يلا قحلا بحاص بلط اذا لاق رشبملا نب ديعس نا لجر لاقو

 ناو هيلع هل ةعجر الو ءىرب دقف هيلع هل قحب هيلع هلاحاف نالف ىلع ىنلحا

 هقحف هبلطمب هلاحاف نالف ىلع كليحا بلاطلل لاق يذلا وه قحلاب بولطملا ناك

 . بهذي ال

 يذلا سلفأف لجر ىلع هب هلاحاف نيد لجر ىلع لجرل ناك اذإو : ةلأسم
 هل يذلا ناك ولو . هقح لصا هيلع ناك يذلا ىلع عجري نا هلف هيلع ليحا

 نا الإ لجرلا اذه ىلع اذه هقحي هليحي نأ قحلا هيلع يذلا يل بلاطلا وه قحلا
 نا هل سيل هناف . لجرلا اذه ىلع اذه هقحب هليحي هنا ىلع هتعيابم لصا نوكي

 . قحلا لصا هيلع يذلا ىلع عجري نا هلف كلذك نكي مل اذاو . رخآلا ىلع عجري

 . لوأل ا هبحاص ىلع هقحب عجري هناف اسلفم نكي لو هل لامالو تام نا كلذكو

 ىلع ةعجر الف . هقحب هيلع ليحا ىذلا لبقو بولطملا ىربا بلاطلا ناك ناو
 هقحب هل لبق يذلا لبقو بولطملا ىربا بلاطلا ناك ناو ةخست يفو . لوألا
 . لوألا ىلع هل ةعجر الف

 قحلا يطعي نا لبق . قحلاب هيلع لاحملا تام نا لوقت ام تلقو : ةلأسم
 ةعجر هل له وأ هئامرغ عم هقح كلاهلا لام يف اذه كردي له . هيلع يذلا
 لوألا ءىرب دقف لوألا ىرباو هقحب اذه لاتحا دق ناك اذاف . لوألا هميرغ ىلع
 لاتحملا اذه ملعي ملو اسلفم نوكي نا الا تامملاو ةايحلا يف هيلع اذهل ةعجر الو

 ةعجرلا هل هناف كلذب ملعيال اذهو هل ام قرغي ام نويدلا نم هيلع وأ هسالفاب

 كولمم هنأ ملعي ال وهو اكولمم ناك نا كلذكو . ةعجرلا دارأ نا هبحاص ىلع
 . اذه هابشأو هبحاص ىلع ةعجرلا هل ناف
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 كلت نمنب يرتشملا ىلع عئابلا لاحاو ةباد لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 مهاردلاب لاتحملا كسمتو اهيف بيعب عئابلا ىلع ةبادلا در ىرتشملا نا مث ةبادلا

 هل لفك يذلا وه . معن لاق ةبادلا در دقو ءىش همزلي له . هبحاص ىلع
 نا الا لجرلا ىطعأ يذلا لنمب ةبادلا بحاص ىلع وه عجريو هقح مهاردلاب
 . ةبادلا هذه نمث نم مهاردلاب اذه نمض امنا نوكي

 هلاتحاف . انالف عئابلا لاتحي نا ىلع اعيب لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 هللا دبع لاق . نمنلاب يرتشملا ىلع عجري نا عئابلا داراف هيلع لاتحملا سلفاف
 طرشلا ناكو . نالف ىلع هليحي نا عئابلا يلا بلاطلا وه ىرتشملا ناك نا حور نب

 اذاف عيبلا ضقن يف رايخلا امهنم دحاو لكلف ةلاحإلا عقت مل امف عيبلا ةدقع دنع

 يرتشملا ىلع عئابلا عجر هيلع لاتحملا سلفا غ . امهنم ضارت نع ةلاحألا تعقو

 ىلع عجري الف ةلاحإلا دنع نمثلا نم ىرتشملا ىربا عئابلا نوكي نا الا نمنلاب
 ناكو . نالف ىلع ةلاحألل بلاطلا وه عئابلا ناك ناف هأربأ اذا ءىشب يرتشملا
 . ةلاحالا عقت ملام عيبلا ضقن يف رايخلا امهنم دحاو لكلف عيبلا ةدقع دنع كلذ

 ىلع عجري الو . عئابلا لام نم سلفا هيلع لاتحملا سلفاف ةلاحالا تعقو اذاف

 ريغ ىلع عيبلا ناك نا كلذكو . ةلاحألل بلاطلا وه عئابلا نأل ءىشب يرتشملا
 ناك نا اولاق لاق هيلع لاتحملا سلفأف هلاحا مث طرش الب هعيابف ةلاحإلا طرش
 لاتحملا سلفا ش هيلع بولطملا هلاحاف . نالف ىلع ةلاحالا بلاطلا وه قحلا بلاط

 عيبلا عقو اذا هنا ليق دقو هريغ لاق ةلاحألا دنع قحلا نم بولطملا ءىرب هيلع
 لاتحملا سلفا نا هكردي الو . ضقن امهدحأل نكي مل هنيعب دحأ ىلع هليحي نأ ىلع
 نوكي نا الا هيلع لاتحملا سلفا نا عئابلا عجريو . ضقن هيف سيل ليقو هيلع
 ناك اذاف . اذه ىلع يرتشملا ىلع عئابلل ةعجرال هناف هيلع لاتحملا نا ىلع عيبلا
 ىلع عئابلا عجر هيلع لاتحملا سلفاف كلذ دعب لاتحا مث ةلاح اريغ ىلع عيبلا
 . لوقلا رثكا يف بلاطلا ناك امهيأ يرتشملا

 تئرب دقف رخآ ىلع هليحت نا ىلع اعيب لجر نم تيرتشا اذا لاقو : ةلأسم
 طرش هيف امكنيب نكي ملو هتلحا اذا كيلا عجري امنا كيلا عجري نا هل سيلو هيلا
 . كلذ لبق
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 كلت نمثب عئابلا ىرتشملا لاحاو ةباد لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم
 كلت در يرتشملا نا مث ةبادلا كلت نمثب عئابلا ىلع عجر يرتشملا نا مث ةبادلا

 همزلي له . هبحاص ىلع مهاردلاب لاتحملا كسمتو اهيف بيعل اهبحاص ىلع ةبادلا
 هقح مهاردلاب هل لفك يذلا ىطعي يذلا وه معن لاق . ةبادلا در دقو ءىش هل
 امنا نوكي نا الا لجرلا ىطعا يذلا ءىشلا لنمب ةبادلا بحاص ىلع عجريو
 . ةبادلا نمت نم مهاردلاب اذه نمض

 لاقو . اهلك لاوحألا عيمج يف دحاو ةلافكلاو ةلاوحلا مكحو : ةلأسم

 يعداو ىلع كل سيل امب كتلحا امثدحا لاقف هب لاتحلاو قحلاب ليحلا فلتخا اذا

 . ةلافكلاو نامضلا يف كلذكو ، ليحلا لوق لوقلا ناك . هلامب هلاحا امنا لاتحملا

 عجر كلذ ىلع ذخا ناو الطاب كلذ ناك اذكو اذكب نالفل نمضا لاق اذاو

 ناو هل لاملا ناكو . رمالا ذئنيح مزل ينع نمضا لاق اذاو . عفادلا هب هيلع

 . همزلي نامضلا لاق . مايا ةنالث رايخلاب يلا ىلع مهرد فلاب نالفل تنمض لاق

 ىذلا سلفاف لجر ىلع هب هلاحاف نيد لجر ىلع لجرل ناك اذاو : ةلأسم
 قحلا هل يذلا ناك ولو هقح لصا هيلع ناك يذلا يلا عجري نا هلف هيلع ليحا
 هتعيابم لصا نوكي نا الا هيلع اذه هقحب هليحي نا هيلع يذلا يلإ بلاطلا وه

 ل اذاف رخالا ىلع عجري نا هل سيل هناف لجرلا اذه ىلع هقحب هليحي هنا ىلع

 لامالو تام نا كلذكو . قحلا لصا هيلع يذلا ىلع عجري نا هلف كلذك نكي

 ىربا بلاطلا ناك ناو . لوألا هبحاص ىلع هقحب عجري هناف اسلفم نكي ملو هل

 ةعجر الف هقحب هل لبق ىذلا لبقو ةخسن يفو هيلع ليحا يذلا لبقو بولطملا
 لاق . لوألا ىلع هل ةعجر الف باتكلا اذه ريغ عضوم يفو . لوألا ىلع هل
 هلاحا اذا لوقا هريغ نمو . سلفم لاحتسملاو هاربا نوكي نأ الا معن لاق هريغ

 هقحب عجري نا هل سيل هنا لوقلاو لوألا ىلع عجري نا هل سيلف لجر ىلع هقحب
 . سلفا ولو هنع لاز دقو قيفوتلا هللابو سلفا ولو لجر ىلع هلاحا اذا
 وه ليحلا لاق مث مهرد فلاب الجر لاحا نمو . ةيشاحلا نم : ةلأسم
 . هلامب لجرلل قحلا بحاص ليحلا لام لاملاف . ىلام وه لاتحملا لاقو . يلام
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 . لاتحملا لام لاملاف لاتحملا هلبقو . هيلع يذلا نم قحلا بحاص ليحلا ىرباو

 . نيباتكلا نيذه ريغ رخا عضوم باتك يفو . باتكلا ىلإ عجر

 يذلا سلفأف لجر ىلع هلاحاف نيد لجر ىلع لجرل ناك اذإو : ةلأسم
 يذلا ناك ولو . هقح هلام لصا هيلع ناك يذلا ىلع عجري هناف . هيلع ليحا
 هناف لجرلا اذه ىلع اذه هقحب هليحي نا قحلا هيلع يذلا يلا بلاطلا وه قحلا هل
 هيلع يذلا ىلع عجري نا هلف كلذك نكي مل اذاف . رخآلا ىلع عجري نا هل سيل
 يلا هقحب عجري هناف اسلفم نكي ملو هل لامالو تام نا كلذكو . قحلا لصا

 ىلع هلك قحلا لاتحت ةلاوحلا نال نامضلا ريغ ةلاوحلا لاق هريغ نمو . لوألا
 هناف . هل ءافو الو تومي وأ سلفي نا الا لوألا رغلا ىلع عجري الف لاتحملا

 ىلع عجري الف سلفم ريغ يح لاحلاو هأربا نوكي نا الا لوألا ىلإ هقحب عجري
 ذخا ءاش ناو لوألا ذخأ ءاش نا رايخلا لاملا بحاصل نامضلاو . ءىشب لوألا
 لبق ىذلا لبقو بولطملا ىربأ بلاطلا ناك ناو باتكلا نمو . هقحب رخآلا

 نوكي نا الا كلذك وه معن لاق هريغ نمو . لوألا ىلع هل ةعجر الف هقحب هل
 . سلفم لاحتسملاو هأربأ

 عيمج ف ذحاو ةلاوحلاو ةلافكلا مكحو . ناطحق يأ باتك نمو : ةلأسم

 سيل امب كتلحا امهدحا لاقف هب لاتحملاو قحلاب ليحلا فلتخا اذاو . لاوحألا

 ىف كلذكو . لاتحملا لوق لوقلا ناك هل امب هلاحا امنا لاتحملا ىعداو . ىلع كل
 خيشلا باوج نمو باتكلا ةيشاح نم باتكلا ريغ نمو . ةلافكلاو نامضلا

 رخآ لجر عم لام هلو مهارد لجرل هيلع لجر ىفو . هللا همحر جرفم نب دمحأ
 مهاردلا هل هيلع يذلا ىلع همثاردب مهاردلا هل يذلل رمأ وأ امهنيب عمجف مهارد

 رومأملل ادب غ رمال ا يري مل هنا الا اهضعب هنم ذخأو هلبقتساو اعيمج امهترضحب

 هنا جتحاو . هيلع رومأملا ىلع تيقب يتلا همها ردب هل رمالا ىلع عجري نأ هل
 ةعجرلا هل له ائيش هطعي ملف رخآلا لبقتسا امناو مهاردلا نم رمالا ءىريي نل
 له كلذكو مهاردلا ضعب هيلع رومأملا نم ذخا اذا هل ةعجرال مارمآلا ىلع
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 الف رمآلا اماق ةعجرلا هل هنا باوجلا . ال ما هيلع رومأملا ىلع ةعجر رمآلل

 نم . (ةم) هلوقل هل ةعجر ال ليق دقو ةعجرلا هل رومأملاو لوق ىلع هل ةعجر
 . ملعا هللاو ادبا هل ةعجر الف ةلاحألا مامت نم ليقو . لتحيلف ءىلم ىلع هقحب ليحا
 . عرشلا نايب باتك يلا عجر . هيف رظنيف
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 ةلاوحلا ىف نورشعلاو عساتلا بابلا

 لبقف نامثرد رخآ لجر ىلعو نامرد لجرل هيلع لجر نعو : ةلاسم
 هاربا هنا هل لاقو هنيد نم هارباو نامهردلا هل هيلع يذلل نامهردلا هيلع هل يذلا

 اذا هنا يعم لاق . هاربا نا دعب نم هبلاطي عجر مث هل هيلع يذلا نيمهردلا نم
 يضرو هقحب ليفكلا لاتحاو . هريغ لاتحاو هل هيلع ام هميرغ قحلا بحاص ىربا

 كلذب . ليفكلا بلاطيو ةءاربلا دعب هعجر هميرغ ىلع سيلف كلذب قحلا بحاص
 همزليف رغ ريغ وأ هميرغل رغ هب نمض يذلا ناك ءاوسو . كلذب هل نمض اذا

 نيمثردب لجر هل نمض نا كلذكو هل ليق . ليق هنا يعم اميف نامضلاب قحلا اذه
 نيمثردلا نم هللا كاربا دق لاق كل يلع نيذللا نيمثردلا نم ينتيربا دق هل لاقف
 بجي امف ائيش هطعي مل رخالا لاقو هبلاطي دعب نم عجر مث . يل كيلع نيذللا

 نم ىتتيربأ دق هميرغ هل لاق نيح هميرغل هلوق اما لاق . ةفصلا هذه ىلع هل
 يل كيلع نيذللا نيمثردلا نم هللا كاربا دق هل لاقف يل كيلع نيذللا نيمهردلا
 كاربا دق هلوقب هميرغ نا ليقف ةءاربلا رمأ ىف فالتخا كلذ يف جرخي هنا ىعمف
 . امهنم هخسن هنم كتيربأ دق هلوقك نوكيف ىل كيلع نيذللا نيمهردلا نم هللا
 وأ امهنم كتاربا دق لوقي ىتح هلاحب هيلع قحلاو كلذب ىربي ال لاق نم لاقو

 هميرغل هنم ةءاربلا تتبث اذاو . كلذ نم ىنع باغ اميف ةءاربلا هب بجوي طقلب

 نم ىلع هقح نا يعمف ائيش هطعي ل هل لاق ث هريغ . هقحب نمضو هقح نم

 نوكي نا الا ائيش رخآلا طعي مل ولو هأربا نا دعب هميرغ قحلي دوعي الو نمض
 امناو اسلفم ناك هنامض نيح ىف نوكت رخآلاو لوألا يف اذه عيمج يف نماضلا
 . ملعا هللاو تبني نل نامضلا نأل هقح لطبي نا ينبجعيف نامضلا كلذ ىلع هاربأ

 قحلا ىطعي نا لبق قحلاب هيلع لاحملا تام نا لوقت ام تلقو : ةلأسم
 ةعجر هل له وأ هئامرغ عم هقح . كلاهلا لام ىف اذه كردي له . هيلع يذلا

 لوأل ا ءىرب دقف لوأل ا ىرباو هقحب اذه لاتحا دق ناك اذاف . لوأل ا هميرغ ىلع

 اذه ملعي ملو اذه اسلفم نوكي نا الا تامملاو ةايحلا يف هيلع اذه ةعجر الو
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 كلذب ملعي ال اذهو . هلك هلام فرعي ام نويدلا نم هيلع وأ هسالفاب لاتحلا

 ال وهو اكولمم ناك نا كلذكو . ةعجرلا دارا نا هبحاص ىلع ةعجرلا هل ناف

 انوهرم وأ هلام اقثوم ناك نا كلذكو . هبحاص ىلع هعجرلا هل ناف كولمم هنا ملعي

 . اذه هابشاو هبحاص ىلع ةعجرلا هل ناف . ملعي ال وهو

 ينغ وأ سلفم لجر ىلع قح هل لجر نعو رخآ باوج نمو : ةلأسم
 لمعلا نم ائيش هل لمعي وأ هقح هيطعي هنا لاقو سلفم اضيا لجر ىلع هلاحا مث

 ملع دقو هاطعا الو ائيش اذهل لمعي ملو لجرلا بهذ مث . كلذ ىلع هلاتحاف

 دق ناك اذاف تفصو ام ىلعف . هل لامال سلفم نمض يذلا نا قحلا بحاص
 ةعجر الف . قحلا هيلع يذلا ىربأو هسيلفتب ملاع وهو سلفملا اذه ىلع لاتحا

 عجر ملع ام ناك ناو . هيلع ةعجرلا هلف قحلا نم هاربا نكي مل ناو هيلع هل

 . ادبا كلذ هل ناك . قحلا بحاص ىلع

 نيد هل ناك لجر نعو . هللا دبع ييأ نع رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 لوألا ىلع هب عجريو هقح بهذي سيلف سلفاف رخآ لجر ىلع هلاحأف لجر ىلع
 عئابلا ناك وأ لجرلا اذه ىلع هليحي نا ىلع هعياب امنا ةخسن هل عاب نوكي نأ الا
 هل سيلف سلفاف هيلع هلاحاف لجرلا اذه ىلع هليحي نا يرتشملا ىلإ بلاطلا وه
 ملعي ال سلفم وهو . هيلع هلاحا موي نوكي نا الا ءىشب ىرتشملا ىلع عجري نا

 دق معن لاق هريغ نمو . هنم يرتشملا ىلع وهو هقحب عجري نا هل ناف هسالفا

 رخآلا ىلع هاضرب هقح لقتنا ةلقن هلاحألاف هلاحأ اذإ لاق نم لاقو . اذه ليق
 يذلا نم بلطمب هلاحا ناك نا لاق نم لاقو . هلاحألا موي اسلفم نوكي نا الا
 نم ءافو كردي مل وا هيلع لاحملا سلفا نا هميرغ ىلع ةعجرلا هل ناك قحلا هيلع
 نوكي نا الا ةعجر هل نكي مل قحلا هل يذلا بلطمب كلذ ناك ناو . هلام

 . تباث كلذ ناف ةلاحألا طرش ىلع عقو . عيبلا ناك نا كلذكو . اسلفم نيح
 عئابلا كلذ دارا نا عيبلا ضقتنا ةلاحألا لبق تاموأ هيلع لاحتسملا سلفا ناف

 . يرتشملا ىلع نمثلا ناكو . مت هيلع هيلع ام اتت ناو
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 ناك قحب الجر لاحا لجر ىف . بسحا اميف يلع يبا بتك يفو : ةلأسم
 ىف طرف نوكي نا الا ليحلا ىلع عجري لاق . لاتحملا ىلع ام ءىربف هيلع هل

 لوقي نأ الا هبحاص ىلإ عجر يوتيف لجرلا اهعيبي ةعيب لك لاقي ناكو يضاقتلا
 عجري مل ىوت تاف يلامب نالف ىلع ينليحت نا ىلع بولا اذه كلتعب دارأ هنا عم
 . هيلع

 لجا ىلإ مهارد لجر ىلع هل ناك نمو . باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم

 . باتكلا ىلإ عجر زئاج كلذف هيلع لاحاو مهاردلا كلتب ابوث لجر هعابف

 الجر لاحا عئابلا نا مث نمثب ائيش لجر نم ىرتشا لجر نعو : ةلأسم
 يرتشملا نا مث . نمثلاب هيلع لاحملل ىرتشملا نمضو نمثلا كلذب يرتشملا ىلع
 نا لاق . ءىش يرتشملل عئابلا مزلي له عئابلا هلاقأف ءىشلا كلذ عئابلا لاقا

 هرما نع عئابلل هيلع يذلا نمنثلاب هنع لجرلا ليقي نا يرتشملا رما عئابلا ناك
 عاب امل عئابلا ىلع يرتشملا عجرو هل نمض اذإ لجرلل ىرتشملا ىلع قحلا ناك
 هلرقا ال لجرلل يرتشملا نمضف . نمض اذإ لجرلل نمثلا كلذب رقا يرتشملا
 فلتا يذلا وه هنأل ءىشب عئابلا هلرقا ال لجرلل نامضلا يرتشملا مزل عئابلا
 . ملعا هللاو هلام

 نب دمحم هنا بسحا باتكلا خسان اهداز . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هليحي نا ىلع لجر نم ىرتشا وأ اعيب عاب نمو . هللا همحر دادم نب هللادبع

 ضقتنم فيعض عيبلاف بئاغ هيلع لاحملاو . كلذ ىلع اعيابتف هل ميرغ ىلع نمنلاب
 . زئاج هناف نمنلاب ميرغلا هل لبقيو نمنلاب هيلع هليحيو ميرغلا نيبو هنيب عمجي نا الا
 . باتكلا ىلإ عجر
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 ةلاسرلا يف نامضلا يف نوثالثلا بابلا
 كلذ هبشا امو عيبلاب رمألا ىفو ذخالاب

 ىذلا رباو . اذكو اذك وهو هقحب لجر ىلع لجرل نمض لجر نع هتلأسو
 مل ناف قحلا بحاصل نيمضلا ىلع قحلاف لاق قحلا هيلع ىذلا قحلا هل ىذلا
 كلذب هل ناك قحلاب نيمضلا هل نمض امل قحلا هيلع ىذلا قحلا هل ىذلا أربي

 نوكي نا الا هل قحلا هيلع ىذلا بلاط ءاش ناو . هقحب نيمضلا بلاط ءاش نا

 لام ال ىذلا سلفملاو . قحلا هيلع ىذلا ىلع هقحب عجري هناف اسلفم نيمضلا

 . ةعنص الو ةلغالو هل

 هللادبع نب دمحم خيشلا هنظاو خسانلا اهداز . ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 سيلف نمنلا ىلعو بحزريفق نالف ىلا عفدا لجرل لاق نمو . هللا هحر دادم نب

 هربخأف بحلا عيبي فيك هلأسول كلذك . هفلتا موي هتميق وا بحزيفق الا هيلع
 امناو مهردلا همزلي ال هناف ابح مهردب نالف لا عفدا لاق . هب عيبي ىذلا نمنلاب

 . مكحلا ىف كلذو هعيابي ل هنال هفلتا موي هتميق وا ذخأ ام لثم دري نا همزلي

 ىنح كلوسر لسرا لاقف اهايا هبلطف مهارد لجر ىلع هل نمو : ةلأسم
 رادقم ىلع ابح بولطملا هل لاكف هلوسر بلاطلا هيلا لسرأف . ابح كقحب كيطعا

 امهنم دحاو لك عجريو ضقتنا هاضقن ناو . مت كلذ ىلع امم انت ناف تقولا رعس

 اهب حصيف اهنع ناقرتفيو اهب نايضارتي ةعيابم ىلع اقفتي مل امبر هنال . هقح ىلع
 . عيبلا

 قحلاو نماضلا ءىرب نماضلا هل نومضملا ءىرب اذإ . دمحم وبأ : ةلأسم

 ظفح ىفو لاق . نماضلا ءىريي مل هنع نومضملا أربا ولو هنع نومضملا ىلع قاب
 ناو هنع نومضملاو نماضلا ءىرب نماضلا هل نومضملا ىربنا ناو . ناطحق ىأ

 . نماضلا ىربي ل هنع نومضملا ءىربا
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 ذخألاب ةلاسرلا ىفو نامضلا ىف نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 نامضلا ىفو كلذ هبشأ ام وأ هريغ وأ عيبلاب رمألا ىفو

 تيملا نيد لضف نع نيد نامضو قادصلاب

 هيلع هل نأ لجر ىلع ىعدا لجر نع ىراوحلا نب لضفلا دمحم ابا تلأس
 ىتئام هيلع رخاو . مهرد ىتئام ىنمذخ سانلا نم لجر لاقف مهرد ةئامعبرأ

 مهرد ىتئام هل نزوف . هنم ملعو هيلإ بولطملا نم رضحم الب لعفف ةنس ىلإ مهرد
 عجر ناف كلذ هل سيل لاقف امهرخا ىتلا مهردلا ىتئاملا بلطي بلاطلا عجر مث
 هيلا مهردلا ىتئاملا عفادلا نيبو هنيب ناك ام ضقنو لوألا بولطملا ىلإ اهبلطي
 لاق ناف تلق . هيلا عفد امب هيلع عجري نا عفادلل كلذكو . كلذ هل نكي ل

 دارأف هيلع هل دهشت ةنيب بلاطلا عم نكي ملو ءىش هل ىتلع سيلانا هيلا بولطملا

 بلاطلا لاق ناف تلق . كلذ هل ناف امهيف هيلإ عجري أ مهردلا ىتئاملا هيلإ عفادلا

 نم ىلإ تعفد دقو . مهرد ةئامعبرأ هيلع ىل نا ملعت كنا تررقا تنا عفادلل

 هيلع كل دهشا نا تدرا ناف ءىش هيلع كل حصي ملو ىبأرب مهرد ىتئام هلبق

 بولطملا نع هيلا عفدام هيلع دري نا هيلعف لاق . هنع كتيطعا ام ىلع درو تلعف

 . ملعا هللاو

 ىفوت لجر نعو . ىراوحلا ىبأ ىلع ضورعم هللادبع ىبأ نعو : ةلأسم
 هسفن ىلع دهشاف ىشم سانلا نم الجر ناو الام عدي ملو هرهظ ىلع انيد كرتو
 ىلإ ءامرغلا ىعدو هنم وه ءىرب دقو ىلع وهف نالف ىلع ىذلا نيدلا اذه نا

 نا لبق نم . كلذ نع عجر هنا مث ابستحم هسفن ىلع هب دهشاو مهقوقح ذخأ

 الف سانلا قوقح نم هب نمضام همزلي له تلأس مهقوقح ءامرغلا ىلإ ريصي
 ريغ ءامرغلا قوقحب افراع ناك ولو . هب نمضام نع عجر اذا ائيش هيلع ىرا

 ىطعا اميف الا ةعجرلا هل تناك عجر مث تيم نع نيدب لفك نم نأل . اهل لهاج
 ىطعا امب كلاملا لام اضيا عبتي ن ا هل سيلو هسفن نم اعربتم مهعبتي ل ءامرغلا
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 وا لاملا فلت ىتح كلاهلا لام نع ءامرغلا عفد دق نوكي نا الا هءامرغ هنع
 مهضعب لاق فالتخا كلذ ىفو . نمضي هناف مهدوهش تتامف ةنيب اورضحا

 دارا هلعل هريغ لاق اهنمض ىتلا موقلا قوقحب افراع ناك اذا مزال هل نامضلا

 . كلذ ريغ ليقو اهنمض ىتلا موقلا قوقحب

 وأ انالف الماع ناسنال لاق نمو . رفعج نب دمحم باتك نمو : ةلأسم
 ةخسن ىفو بهذي نأ ديري وهو هب قلعت وأ سلفم وه اذاف هنيادف ىفو هناف هنياد

 جتحا مت هكرتف كقح كيضقا ةخسن ىفو كيطعا اناو . هعد هل لاقف بيغي نا
 افراع ةخسن ىفو قحلا فرعا نكا مل ىلا جتحا مث بهذ ىتح هكرتف ةخسن ىفو

 حص ىذلا قحلا لبقيو همزليو هنم لبقي ال كلذ ناف اريسي هتمثوت امناو قحلاب
 . ىرأ ال رثؤملا وبأ لاق . هيلع حصي ىذلا قحلا همزليو . ةخسن ىفو . هيلع هل

 هل لاقو ءىش ىف اناسنا عقوا نم لك كلذكو . فرع ام الا قحلا نم همزلي

 كلذ لعف اذا . هيلع وهف ىلع .وهف هنم كمزل املك هنا لاقو ةخسن ىفو املك
 ةخسن ىفو فرع ام الا لجرل همزلي ال رثؤملا وبأ لاق . هعقوا هنال هفرعي مل ولو
 هيلع وهف } ىلع وهف هنم كمزل ام هل لاقو ءىش ىف اناسنا عقوا نم كلذكو
 . فرع ام الا لجرل همزلي ال رثؤملا وبأ لاق . هعقوا هنأل هفرعي مل ولو لعف اذإف

 زجعا نا لاقف رخآ ءاجف اقح لجر ىلا بلط لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هرخأو لجرلا هكرتف ىلع كقحف زجعا نا اذكو اذك رهش ىلا كيلإ ىدؤي نأ

 . هب لبقي ىذلا ىلع وه لاق رهشلا كلذ ءىجي نا لبق بولطملا لجرلا تامف
 . زجع دقف ءافو كرتي مل اذإ الب لاقف زجعي ملو تامف تزجع نا لاق امنا تلق
 زجع دقف هبحاص ىلا ىدؤي مل ام لاق املظ ريمالا هذخأو ءافو كرت هناف تلق

 ىعد اذا لاق عنصي فيكو تلق هلام عيض لاملا بحاص نوكي نا الا هنع

 هيلع مرغ الف ذخأي ملف هوعد لجرلا اذه ناف . هيعديف هقح ذخأ ىلا بحاص

 هتعيضو بلطت ملف بلطن نأ ىلع اذكو اذك رهش ىلا تلبقت لوقي ةجحلا هل هنال

 . دمع ىلع تنا

 عئابلا لاقف ةعلس ىلع ناعيابتي نيلجر قفاو لجر نع لئسو : ةلأسم
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 ملف ىلع وهف كطعي مل ناف هل عباذه لاقف تنا ىل نمضت ىتح ائيش هعيابا ال
 رارقالا هبشي امم ىدنع جرخي هنا ىعم لاق . هنم ائيش الا هاطعا وأ هطعي

 مده ىلا بهذي ال اضعب نا ىعمو . فعضيو ءاننتسالا همدهب هنا تانامضلاو

 . هاطرش ىذلا طرشلا ىلع نوكيو ءانشتسالاب رارقالا

 هملعا دقو كنيد ىلعو كنأ رما قلط رخآل لاق لجر نعو : ةلأسم
 سيلف الاو . هيلع هنيدف ةعاسلا كلت اهقلط نا ىسوم نع لاق اهقلطف وه مك
 هل لاق ناو . هيلع وهف اذه كتيد ىلعف اهتقلط ام ىتم لاق نوكي نا الا هيلع

 ىلعو لص ىمذل لاق نمو . كلذ همزلي مل هتنؤم وا اهنم كدلو ةيابر ىلعو اهقلط
 ةالصلا ىلع روبجم ريغ هنال معن هريغ لاق . كلذ همزلي هنا ىلوالا لنم وهف كنيد

 . هيلع اتباث كلذ نكي مل هنيد هيلعو ضئارفلا نم ائيش ىلصي لصمل كلذك لاق ولو

 اتباث نكي مل كنيد ىلعو ضئارفلا نم ائيش ىلص لصمل لاق ناو . هل امزال الو
 . ةمذلا لها ريغ نم ةالصلاب ذوخأم وه نمل لاق نا كلذكو . هل امزال الو هيلع

 دنع اهباصأف ةقرس هل تقرس لجر نعو هللادبع ىبأ باوج نمو : ةلأسم
 نا هتعاضب ذخا اذإ هعسي له اهيلع كنم ذخأ ام كيطعا ىلا هل نمضف رجات

 نا ىلع هل هب نمض ام عفدي نا هيلع ىرأ ىلاف . هل هب نمض ام هيلا عفدي ال
 . ةعاضبلا هيلا ملسي

 ىفو ناف نالفل ةخسن ىفو نالف نم عب لجرل لوقي لجر نعو : ةلأسم
 له هرمأ ىذلا ىلا عجريف هل لام الو اسلفم هدجي مث هنم عبف لام هل لوقي وأ

 ناك نا رثؤملا وبأ لاق . ملعا هللاو تفصو ام ىلع هكردي هناف ءىشب هكردي
 ناو . ءىشب هكردي الف سلفا مث كلذك وهو لام هل وا ىفو هناف هنم عب لاق
 هل لام ال وا سلفم وهو كلذك هل لاق ناك ناو ةخسن ىفو كلذك هل لاق

 هل لاؤسلا هجو ىلع هرمأ ناف نيهجو ىلع رمالا هريغ نمو . كردلا هيلعف
 . لوالا لاق اك وهف رمألا هجو ىلع هرما ناو رثؤملا وبأ لاق امك وهف بلطلاو
 . رمآلا ىلع وهف اذك كعم انالف طعا لجرل لجر لاق اذإو : ةلأسم
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 . قرف امهنيبو رمآلا ىلع ءىش الف هاطعأف اذك كدنع نم هطعا هل لاق ناو

 وأ نماضلا تام مث لجر ىلع قحب لجرل نمض لجر نعو : ةلاسم
 . ةثرولا ىلع هل له قحلاب نماضلا ةنرو ىلإ قحلا هل ىذلا بلطف هنع نومضملا
 قحليو نماضلا ةثرو ىلع كلذ هل نا ءاهقفلا ضعب تبثا دقف تفصو ام ىلعف

 . هنع نومضملا ةنرو نماضلا ةثرو

 ملع املف سبحلا نم قلطا ىتح قحب لجر ىلع لفك لجر نعو : ةلأسم
 وا ةعجر كلذ ىف هل له اذه نم لقا هزا تننظو اذهك هنا ملعا ل لاق قحلاب

 نوكت ةلاهجلاب لاق نم لاقف فالتخاب كلذ لثم ىف ليق دق هنا ىعم لاق . رذع

 ةلاهجلا ىف هل ةعجرال هنا بسحا اميف لاق نم لاقو . نامضلا ىف ةعجرلا هل
 ... هب نمض امم حصام هيلعو

 اذكو اذك انالف طعا رخآل لجرلا لاق اذإ هنا لوقي هتعمسو : ةلأسم
 نمضي رمألا ىنعا نمضي هنا اذكو اذك هيلإ ملس وأ اذكو اذك هيلإ عفدا وأ
 بجوي امث ءيش وا هل بهوأ هيلع قدصت لوقي نوكي نا الا . هل رومأملا ملس اذإ
 ىنعمل ءىش وأ هيلع قدصتي وأ بهم نأ هل لاق ناف هل تلق . ةقدصلا ىنعم

 نامضلا ليبس ىلع هرمأي هنأ نظو ةقدص هنا رومأملا ىلع ىمع ظفلب ةقدصلا
 وهف ةقدصلا ىنعمب هقدص جرخام ملعلا لها ىلا كلذ نا ىعم لاق نوكي ام
 . نماض وهف نامضلا ىنعمب ناك امو هتلاهج هعفنت الو ةقدص

 كرتو هتومدعب نايدلل لجر مدقتف نيد هيلعو تام لجر نعو : ةلأسم
 لاق . فالتخا كلذ ىفف نامضلا نع عجرف مدن مث ائيش كرتي مل وا الام تيلا
 مهضعب لاقو . اهنمض ىتلا تيملا قوقحب افراع ناك اذا مزال هل نامضلا مهضعب

 مهتانيب تومت وا هنم ائيش وا لاملا فلتي ىتح تيملا لام نع مهعفدي مل اذا هنا
 نمضي نميف اضيا اذه ليق دق معن ملعلا لها ضعب لاقو . هيلع نامض الف
 هرمأب هيلع نامضلا ناك اذا اماو . ملعا هللاو لوقلا اذه لنم هرمأ ريغب دحا ىلع
 .:هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا هنظاو خسانلا لاق . مراغ نماضلاف
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 ةزانج رضح . (ةليَعر ىبنلا نا تيملا نيدب نمض نم نامض مزلا نم ةجح نمو
 اولص لاق نامثرد معن اولاقف نيد مكبحاص ىلع له لاقف اهيلع ىلصي نا داراو

 . هيلع ىلصف ءافولاب لاق ءافولاب لاقف هللا لوسراي ىلع امه ةداتق لاق مث . هيلع

 هتباث ةنامضلا مل ولو . تيملا نيدب بلاط ىبأ نب ىلع نمض ىرخا ةياور ىفو
 . (ةيم) ىبنلا هيلع لصي م
 مشاه ىلإ ناميلس نب دمحمو ةفيذح ىبا نبا العلا باوج نمو : ةلأسم
 نالف ىلع ىذلا كقح هل لاقف . رخا هيقلف قحب الجر بلطي لجرو . مهجلا نب
 تفرع ذإ ىل تنمض امنا انأو قح هيلع سيل نا ركنأ انالف نا هل لاقف ىلع

 موقي وا بولطملا رقي نا الا ءىش ال لاقف تفصو امب كلذ ىف جتحاو . ىقح
 . نماضلا مزلي الف راكنالا ىلع اماو . قحلاب ةلداع ةنيب هيلع

 اذكو اذكب ىلع نمضا هل لاق ول هل تلق . نسحلا ىبأ نعو : ةلأسم
 ةلاقملا هذه هل لاقفا اذكو اذكب ىنعي ابوا اذكو اذك ىل ىرتشا وأ نالفل امهرد

 له افورعم ائيش اذكو اذك هب ىنيطعتو كل ىرتشاو كعي ابأو كيلع نمضا
 كلذف . فورعم ءاركب كلذب هل موقي نوكي نا الا دساف اذهف زئاج اذه نوكي
 ىلع ناك ناو . كلذ زاج كلذ ىف هئانع ىف ةراجالا ةهج نم ناك اذا زوجي
 اذه نم ءىش دقع لبق لوقلا اذه ناك امناف هل تلق . زوجي الف ضرقلا ةعفنم
 . هيف ةينلا نم كل تفصو ام ىلع ءارشلاو نامضلاو عيبلا ىف ةينلا ناك نا الا

 هبابساب هل لوقي اميف ةراجالا ىلع كلذ زاج هئانع ىلع رجا هل ناك اذا لوقنف
 . زوجي الف ضرقلا دح ىلع نمضيو هل ذخأي امنا ناك ناو اهتركذ ىتلا

 رخا لجر قحلا كلذب نمضف قح لجر ىلع هل لجر ىف لاقو :. ةلاسم
 دار اف مهارد وا اعلس وا ارمت وا ابح قحلا كلذ ناكو لوالا قحلا بحاص ريغ

 نم كلذ ريغ وأ بحب مهاردو مهاردب ابح قحلا بحاص ىطعي نا نماضلا
 نم ذخأي نا قحلا بحاصل زئاج كلذ نا لاق . مهارد ضورعلاب وأ ضورعلا
 فلسلا نم بحلا نوكي نا الا هيلع نومضملا نم ذخأي نا هل زوجي ام نماضلا
 . لوألا قحلا بحاص نم هل زاجام كلذ يف زاجاو ةرجا وأ ةئيسن عيب وأ
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 دارأف هنع نومضملا لام نم هيطعي امنا نماضلا نا لاملا بحاص ملعي نا الإ
 هيلع امم ائيش وأ بحب مهارد وأ . هيلع تناك مهاردب هبح نم ابح هيطعي نا

 لوألا قحلا بحاص لام نم ذخأي نأ هل زوجي ال هناف . علسلا نم هريغ ءىشب
 اذا اماو . كلذ هل زاجأ دق :نا ملعي وأ هترضح وأ هيأرب الا هقح لصا ريغ
 هذخأي نا قحلا بحاصل ناف هنع نومضملا لام نم هيطعي نأ دارأ هنا ملعي مل
 نكي ل ولو هنع نومضلملا نم هذخأي نأ زوجي ام نم هاطعا ام نماضلا دنع نم

 ذخأي ام اذه نم ذخأي نا هل ناف قحلا نم هنع نومضملا ىربأ قحلا بحاص
 هيلع لجر يف لوقت ام هل تلق . هنع نومضملا لام نم هنا ملعي ملام رخآلا نم
 امناو بحب مهاردلا بحاصل نمضف الجر مدقف هقح هيلإ بلطف مهارد لجرل
 . نامضلا اذه تبني له بح هل ناك امناو . مهاردب هل نمض وأ مهارد هل ناك
 ابح هيطعي نا اقفتا ول هنا كلذو . انامض هري ملو اذه يف نامضلا تبني ملف
 يذلا نمضو هالاحا ولو امثدحا ىلع تبني كلذ نكي مل بحب مهارد وأ مهاردب
 . هقح لصأ الا هيطعي نا هيلع كلذ نكي مل بحب مهاردلا وأ مهاردب بحلا هيلع
 بحلا هيطعي فيك اقفتاو مهاردب ابح هيطعي نا ىلع اقفتا دق امهنأف هل تلق
 ينيطعت هل لاقف هيقل مث هللا ءاش ام اقرتفاو . هللا ءاش ام هنع باغ مث مهاردلاب
 ادجي مل امهنا ريغ هيلع اقفتا ناك ام ىلع بحلا هل لاكف ىضمف . معن لاق بحلا

 نم ىلع امب بحلا اذه كتيضق وأ كتيطعا دق لوقيف ءاضق بحلل يضتقملا عم
 ءاضق اذه نوكيا كلذ لبق هيلع اقفتا دق اناك ام باسحب هاطعا هنا ريغ مهاردلا
 ساسا امهنيب ناكو ءىش ىلع اقفتا دق ناك اذإ ءاضق كلذ يارو كلذ زاجاف
 هضبقي ملف بحلا هضبقاف بحب هءاجف مهارد هل هيلع ناك هنا ولو لاق . اضقلا

 هقح امهنم لكل ناكو ءاضق كلذ نكي مل اضقلا ساسا امهنيب نكي ملو هايا
 . همشارد مهاردلا بحاصلو هبح بحلا قحلا بحاصل

 نا هرماو امهنيب ةمالعب لجر ىلا الجر لسرا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 لسرملا مزلي مك امهرد نيرشع هنم ذخاف . مهارد ةرشع ةمالعلا هذهب هنم ذخأي
 لوسرلا ىلعف تلق . نيمي هيلعو مهارد ةرشع همزلي لاق . عيمجلا وأ هيف لسرا ام
 . نيمي الا هيلع ءىش الف الاو نامضلا هيلعف هتنايخ تتبث اذا لاق . يقابلا نامض
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 ركنملا وهو نئاخلا وه لسرملا نوكي نا زوجي لاق . ناخ دق لوسرلا سيلا تلق
 . نامضلا هيلعف لوسرلا ةنايخ تحص نا نكلو ةلاسرلا ضعبل

 نم لجر لاقف انيد هيلع كرتو كله لجر ىف بوبحم نب دمحم : ةلأسم
 نم ىطعا ناك نا لاقف . عوجرلا داراو مدن مث ىلع مكقوقح امرغلل سانلا

 الا عجري نا هل ناك ائيش طعي مل ناو ىطعا اميف ةعجر هل نكي مل ائيش نيدلا
 هناف ءامرغلا ةنيب تتامو . لاملا لاز ىتح مهرغف الام كرت كلاملا نوكي نا

 ائيش نمضي مل نيلا نع ءىش لاملا ىلع لضف ناف لاملا غرفتسي ىتح نمضي
 . لاملا ىلع لضفلا نم

 ىلع امثاعدا نيبوث لجر دبعل ذخأف زح مهيفو اولتقا ديبع نعو : ةلأسم

 ديبعلا بر لاقف . هل ابوث ذخأ دبعلا نارحلا يعداو ديبعلا عم ناك يذلا رحلا

 دبعلا ديس ىلع ناف كبوث كيلع درأ اناو . يمالغ بوث يلع درب رحلا كلذل

 ىلادبعلا ديس لاقف . هبوث هيلع دري نا دبعلا ديس ىلارحلا بلطيو . همالغ ىوث

 نع نمض امنا ناك ناف . ءيش يدنع سيل لاقف هتلأسف يمالغ دنع هنظا تنك
 . هدرب نمضو هبرقا ام هيلع ىرن اناف كلذب رقاو هدنع بونلا نا لاقو هدبع

 ىرن امف دبعلا ىلع يوعدلا تناك ناو اذكه كيلع هدرأ امنا لاق ناك ناو

 . هيلع ردقي هنا ملعي الو بونلا ناكم ملعي ام نيمي هيلعو امرغ هيلع

 قحب لجر ىلع لبق نم نا انعمس نالجر دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم

 هيلع ناك ءىش لك هلوق الا وه امو وه مك مسي مل هنأ ريغ قحلاب رقم لجرلاو
 هسفن رضحا ناف . هسفن رضحي نا ليفكلا ىلع امناف لجرلا بهذ مث يلع وهف
 اقح نوكي نا الا رخآلا ىلع حصام همزل هسفن رضحي مل ناو . هيلع ءىش الف

 همزلت مل رقم ريغ لجر ىلع لبق ناو هب ذوخأم ليفكلا ىلع وهف يمسم افورعم
 . هلافكلا

 مفيس لهأ نم لجر يف تركذو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
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 مل هنال هفلسي نا يبأو مهارد فلس هيلإ بلط تولس لهأ نم لجر ىلإ ءاج
 هجر هنا مث هدلب ىلإ لجرلا عجرف ةفرعم هب هل نكي مل اذإ هب قي

 اذا نالف اي كنا هبو ةفرعم هب يتولسلا لجرلا اذه لجر دنع نم باتكب هيلإ

 اذكو اذك هنم تنهترا دق ىلاف امهرد اذكو اذك هفلسف يباتك لماح كيلا لصو

 ءاج هنا مث ءام نم ارثأ اذكو اذك ىدي ىف نهرا دق هناف لاق وا ءام نم ارثا
 ىذلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف . ائيش طعي ملف لوأ ماع كلذ ناكو ءاضقلا

 هناف انالف فلس فلسملا لجرلل لاق وا فلسلاب هنع نمض لجرلا اذه لسرا

 . هقح فلستملا نم فلسلا بحاص هكردي ل ت كلذ ىلع هفلسيف ىفو وا ةقن

 نا كل ذكو . قحلا كلذ نامض هفلسيل ةقث وا ىفو هنا لاق ىذلا اذه ىلعف
 بحاص ىلع جتحيف هفلس كلذ ىلعو هفلسيل هيلا بتكو هنم نهترا دق هنا لاق

 ملسو قحلا هبجوي ام ىلع نهرلا عبتيف قحلا بحاص ىلا قحلا ملسي مل ناف . قحلا
 ىف ةعيدخلا ىغبني الو . كلذ ىلع ءازجو هفلسي نأ هرما ىذلا هقح لجرلا ىلا

 اذهل ةمالس الو هنم ىفوتسي نا ردقي ال نمل . مهلاوما ىف سانلا رقي نا الو اذه

 هبجوي ام ىلع هنم ةءاربلا ةهج ىلع هنم جورخلاب الا هيف لخد دق ىذلا لجرلا

 هللاو نامضلا هبشي كتفص ىلع اذهو نامضلاب الا سيلف مكحلا اماو . قحلا

 . ملعا

 مشاه لإ ناميلس نب دمحمو ةفيدح يأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 نالف ىلع ىذلا كقح هل لاقف رخآ هيقلف قحب الجر بلطي لجرو . مهجلا نب
 تفرع ذا ىل تنمض امنا انأو قح هيلع سيل نا ركنأ انالف نا هل لاقف . تلع
 موقت وأ بولطملا رقي نأ الا ءىش ال ولاقف تفصو امب كلذ ىف جتحاو ىقح
 . نماضلا مزلي الف راكنالا ىلع اماو . قحلاب ةلداع ةنيب هيلع

 لاقف لجر ءاجف لامب رخآ بلط لجر نع هتلأسو رثألا نمو : ةلأسم
 ىلع وهف لاملا اذه اذكو اذك رهش تللها اذإ كيلإ دؤي ملو نالف زجعأ نا
 ىذلا ىلع وه لاق . رهشلا كلذ ءىجي نا لبق لاملا هيلع ىذلا لجرلا تامف

١٦٢



 ملو تام اذا الب لاق زجعي ملو نالف تامف زجع نا لاق امنا تلق هب هل لبقت
 ءىش لك لاق . املظ ءارمأل ا هذخأف ءافو كرت هناف تلق . زجع دقف ءافو كرتي

 فيكو لاق هلام عيض لاملا بحاص نوكي نا الا زجع دقف هلام اذه ىلا ىدؤي ال

 . هب لبقي يذلا ىلع مرغالف عيض ناك ناف هكرتيف هلام عيضي

 ىعداف ةيصو ريغ ىلع كله لجر نعو ىلع ىبأ باوج نمو : ةلاسم
 مهدلاو ىلع هاعدا ىذلا نيدلا مهسفنا ومزلاو تيللا ةترو هقدصف انيد لجر هيلع

 دخ اولاقف مهيلإ هقح بلط لجرلا ناو ادوهش مهيلع دهشاو اباتك مهيلع بتكو

 حصو هتيربأو ةنيبلا هيف ىذلا باتكلا تقرزمو ل معنمض قحلا هل ىذلا لاقف انتع

 . ملعا هللاو مهيلع قحلاف مكلبق ىقح

 ركذ نم لقعلا حيحص غل اب رح لكو ناطحق ىلا باتك نمو :: ةل [077

 هيلع هب ىذلا قحلا همزلي نا زوجي نم مهلك سانلا نم دحا ىلع نمض ىنناو

 امو لاومالا عيمج ن اهلك قوقحلا عيمج نم قحب اهلك هوجولا نم هجو ىلع
 قاقحتسا نم عويبلا ف كردي نامض نم هنع نومضملا نم اهيلإ ىنعملا ىف داع

 ذوخأم هب نماضلاو زئاج هلك كلذ ىف نامضلا نا . كلذ وحنو بويعب دروا
 هنع نومضملا ىلع نماضللو . لطاب نامضلاف صاصقلاو دودحلا ىف الا مراغ

 نع نمض ناو . هنع نومخملا مزل نماضلا ةادا ناف هنع هب نمض ام ةصالخ .

 . هب نمض ام همزل هنع نامضلاب هرمأ دق هنا رقأو بئاغ

 نومضملا ىلعو لجالا ىلا ناك لجأ ىلا لاح نيدب نمض نمو : ةلأسم
 نوذأملا مهلك ديبعلا نمضو مكحلا ىف الاح . هارنف الاح لجأ نمو . الاح هنع

 مه هدشر سنؤي ملو ىماتيلا نم مهلاوما مهيلع ةروجحملا مهريغو ةراجتلا ىف مهل
 ذخا ناو . الطاب كلذ ناك اذكو اذكب نالفل نمضا لاق اذاو . لطاب مهريغو
 ناكو رمآلا ذثنيح مزل ىنع نمضا لاق ناو . عفادلا هيلع هب عجر كلذ ىلع

 . هل لاملا
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 مايا ةنالث رايخلاب ىلا ىلع مهرد فلأب نالفل تنمض لاق ناو : ةلأسم
 . همزلي نامضلا لاق

 مث هب هماحرأ ضعب هل لبقف اقح كلاه ىلع ىعدا لجر نعو : ةلأسم
 ةنيبلا وا لاملا بهذ ىتح هقح نع هعفد نوكي نا الا كلذ همزلي امف عجر

 . قحلاب هل ىتلا

 لجر ءاجف مهارد لجر ىلع هل ناك لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 اذا لاقف هل هيلع امم قحلا بحاص هأرباو قحلا هل هيلع ىذلل هنع اهب نمضف

 كلذ هل نمضف ةيقت ىقني الو اروبجم نكي ملو . هميرغ نم هذخأ ىلع ارداق ناك

 قحلاو لوألا ىلع عجري ال ليق دق هنا ىعمف . كلذ نيح ىف اسلفم نكي ملو
 . نيمضلا ىلع

 يلع ورمع لاقف مهرد ديز ىلع هل لجر ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 هناف مهردلا نم اديز لجرلا ءىربي نا الا ءاش امهيا بلاطي هنا ىلع مهردلا

 لجر لاق اذاف هل ليق . ورمع هب نمض اذا اديز مزلي الو ورمع ىلع لوحتي
 رمالا هجو ىلع هعياب هل لاقف بح نم اي رجان الف عيابا نا ديرأ يلاف لجرل

 ىف هرواش ةروشم دح ىلع هعيابي نا هرما ناف ىرتشملا نود نمنلا همزلي هنا

 ىف وأ ىفو هنا هل لوقيف هنوخي نا الا ءىش رمآلا مزلي مل هعيابف هرمأف هتعيابم

 . ةنايخلا هجو نم هقحلي هناف هناخ ءىش

 راكنالا ىلع هحلاص مث هركناف اقح لجر ىلإ بلط لجر نعو : ةلأسم
 لجر هيلع نمض مث كلذل راكنالا ىلع هلاص مث ءىشب هل رقي ملو هركنا ىذلا
 كلذ ضقنو . ىعدملا هيلع حلاص ناك اميف عجر مث راكنالا دنع هيلع حلاص امب

 ىنتفرع ام ىلع رمالا لصأ ناكو تلق . هل نمض ىذلا هحلاص ىذلا بلاطف
 راكنا ىلع حلصلا لصأ ناك اذا هل نمض ىذلل ءىش نمض ىذلا ىلع بجي له
 تلق مزال هل نماضلا نوكيو . هل نمض ام همزلي ما هاعدا ىذلا قحلا لجرلا

 وا لطابب نمض نكي ملام هب نمض نم ىلع زئاج نامضلاف كلذ ىف ىدنع امف
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 ىلع قحلا بحاص ردقي مل اذا راكنالا ىلع حلصلا نوكي الو هنامض ىلع اروبجم

 اميف حلصلا نالطبب نامضلا لطيي الو ةحلاصملا كلبت الا هنم ءىش وا هقح ذخا

 . حلاصملل زوبي
 . مهقح نايدلا بلطف هل لام الو نيد هيلعو تام لجر نعو : ةلأسم
 نايدلل نمضف ثراو ريغ وأ ثراو لجر مدقتف لح ىف تيملا لعجن ال اولاقو
 مهقح نم تيملا نايدلا اؤرباو ائيش ائيش هايا اوفرعو هوفرع ام دعب نم مهقحب

 ملو تام تيملا نا ليفكلا ملع دقو نامضلا نع عجرو مدن لفك ىذلا نا مث

 عيمجب هنم ةفرعملا دعب نم هب م نمضام همزلي لاق ائيش فلخ

 . هيلع مه مكحيو كلذ

 لجر نعو . هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع ىبا باوج نمو : ةلأسم

 نا هسفن ىلع دهشاف ىشم الجر ناو الام عدي ملو هرهظ ىلع نيد هيلعو ىفوت
 ذخا ىلا ءامرغلا ىعدو هنم وه ءىرب دقو ىلع وه نالف ىلع ىذلا نيدلا اذه

 ائيش هيلع ىرا ال ىناف سانلا قوقح نم نمض ام همزلي له تلأس . مهقوقح

 لفك نم نال لهاج ريغ ءامرغلا قوقحب افراع ناك ولو هب نمضام نع عجر اذا
 اهلها ىلا قوقحلا ىدؤي نا لبق نم ةعجرلا هل تناك عجر مث تيم نع نيدب
 اورضحا وا لاملا فلت ىتح تيملا لام نع هتلافكب ءامرفلا عفد دق نوكي نا الا

 ةعجرلا بلط مث اهنم ائيش وا مهيلا اهادا ناف نمضي هناف مهدوهش تامف ةنيب

 كلاهلا لام عيبي نا اضيأ هل سيلو كلذ هل سيلف هسفن نع اعربتم مهاطعا اميف

 . ٥هءامرغ هنع ىطعا امب
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 ةلافكلا ىف نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 هقحب عجري ال هنا ليفكلا باغ مث لجر ىلع قحب لجرل لفك لجر نعو
 هبحاص ىلع هقحب عجريا ليفكلا سلفأ ناف تلق . قحلا لصأ هيلع ناك ىذلا ىلع
 كلذ هقحب هل لفكي نا ىلع امهتعيابم لصأ نوكي نا الا . معن لاق لوالا

 . ليفكلا

 هل لوفكملا لاقف . لامب لجرل هرمأب لجر هنع لفك لجر ىف : ةلأسم
 عجريو ضبق اذه لاقف لاق لاملا اذه نم ةخسن ىفو كيلا تيرب دق ليفكلل

 دقف لاملا اذه نم كتأربا دق لاق ناك ناو . لاملاب هنع لوفكملا ىلع ليفكلا

 . ءىشب هنع لوفكملا ىلع عجري الو ءىرب

 هيلع عدي لو همزل وأ رانيد ةئام هيلع ىعدا الجر مزل لجر ىف : ةلأسم

 ادغ هب كفاوا مل ناف دغ ىلا هسفنب ليفك اناف هعد لجر هل لاقف رانيد ةئام

 رانيدلا ةئاملا ليفكلا مزلي لاق . دغلا هب هفاوي ملف كلذب ىضرف رانيد ةئام ىلعف

 ةلافكلا دعب اهبرقا اذا اماو ةلافكلا لبق اهبرقأ وأ هيلع لوفكملا ىلع تحص اذا
 . هرارقا ليفكلا مزلي الف

 ادغ هب كتآ مل نا لاقف لجر سفنب لفك نم ىراوحلا وبأ لاق : ةلأسم
 نا هقحب هذخا ءاش مهيأ رايخلا قحلا بحاصل هنأ دغ دعب نم هاتأف قحلا ىلعف
 قحلاب لقي لو هيلع تلفك دق لاق ناو . هيلع لوفكلملا ءاش ناو ليفكلا ءاش

 هسفن الا هيلع سيلف سفنلاب لفك اذاو سلفأ وا باغ نا قحلا هيلعف هسفنب الو

 . سلفأ ولو

 لاملا هيلعف هب فاوي مل ناف لجرلا سفنب لفكي لجرلا ىف ليقو : ةلأسم
 لوفكملا تام نا ىراوحلا وبا لاق . لاملا ليفكلا ىلع لاق هنع لوفكملا تامف
 . لاملا ليفكلا ىلعف لجألا دعب تام ناو . ليفكلا ىلع ءىش الف لجالا ىف هنع
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 سيلف هسفنب لفك اذا ليفكلا نا ةخسن ىفو ىف لاق نم لاقو : ةلأسم

 . هيلع ىذلا قحلاب لفكت كنا هيلع طرتشي نا الا هبحاص سفن رضحي نا الا هيلع

 هيلعف هسفن رضحي مل مث ةخسنو تأي مل مث ةخسن هسفنب لفك اذا لاق نم لاقو

 ىفاوي نا هسفنب لفك اذإ رثؤملا وبأ لاق . قحلا هيلعف . هسفنب يتأي ملف قحلا

 نا بلاطللو قحلا همزل لجالا كلذل هب فاوي ملف مولعم لجأ ىلإ هب هسفنب
 هسفنب الو . قحلاب لقي لو هيلع تلفك دق لاق ناو . هقحب ءاش امهيا ذخأي

 . سلفا ولو هسفن الا هيلع سيلف سفنلاب لفك اذاو سلفا وأ باغ اذا قحلا هيلعف

 لجألا ءاج اذإف . هيلع قحلاف هرضحب ملف لجأل هسفنب لفك اذإ لاق نم لاقو
 ليفكلا ىلع قحلا راص دقف مكاحلا دنع هايا هرضحي ملف لجألا لح ةخسن يفو
 لاقو . دعب نم هراضحاب عفتني الو هب هذخا هب هذخاي نا قحلا بحاص دارأ ناف

 وهو قحلاب ذخؤي الو هرضحا دقف لجألا دعب نم ولو هايا هرضحا اذإ لاق نم
 وأ هيلع لوفكملا تام ناو . يكزا لهأ ءاهقف نم هللا ردق يأر دق نم يأر
 حص اذإ .معن رثؤملا وبأ لاق .ليفكلا اضيأ هنم ىرب دقف نامع نم جرخ هنا حص

 سيلف سلفا ناف هسفنب لفك اذإ انعم اذهو لاق هريغ نمو .لجالا لبق هتبيغو هتوم

 ال هنأل ءىش هيلع سيلف نامع نم باغ وأ تام ناو . هسفن راضحا الا هيلع

 نب هللادبع نب دمحم خيشلا هنا يدنعو خسانلا لاق . هسفن راضحا يف هل ةردق

 نامضلا ليفكلا يلعف رحبلا عطق وأ نامع نم هيلع لوفكملا ةبيغ يف هللا همحر دادم

 . لاق اك وهف هتوم يف اماو

 ةلافكلاو . همزلي قحلا هيلعف هب تاي ملو لجر سفنب لفك نمو : ةلأسم
 باغف تقو ىلإ تناك ناو . فالتخا هيفف هنع لوفكملا باغ ناف تبنت سفنلاب

 ال ثيح باغ ناف . هراضحا هيلع نورخآ لاقو . هب لفك يذلا قحلا همزل

 . هيلع ءىش الف تام ناو . هيلع قحلاف هيلع ردقي

 كلذ همزل دق ناسناب لفك نم الا صاصقالو دوق يف ةلافك الو : ةلأسم
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 لوسر نع ةنسلا تءاج دق لاق هريغ نمو . شرالا نم بجو ام همزلي امناف
 . طقللا اذه وحن وا . صاصقالو دوق يف هلافكال لاق هنا . (ةلعر هللا

 . كولمملا سفنب لجر هل لفكيف انيد دبع ىلع ىعدي لجرو : ةلأسم
 ىعدا نا ةخسن ىفو تيأرا تلق . هتلافك نم لجرلا ءىرب لاق كولمملا توميف

 هنا ةنيبلا يعدملا ماقاف كولمملا تامف لجر هب لفكف هتبقر ةخسن يفو هيف لجر

 . ال لاق كولمملا ةميق ليفكلا نمضي له هدبع

 مهرد ةئام لجر ىلع ةخسن يفو اقح لجر هيلع ىعدي لجرو : ةلأسم
 هيلع اهيعدت ىتلا ةئاملا ىلعف ادغ هب كفاوا مل ناف . هسفنب لفكا انا لجر لوقيف

 يفو تيأرا تلق . ةئاملا هيلعف دغلا ءاج اذا هب فاوي مل ناف زئاج هلافك هذهف
 بحاص لاقف لجالا دعب هبافاو نا تيأرا دمحم يبأل تلق لاق كلذكو ةخسن
 . معن لاق . كلذ هل نوكيا ليفكلا ينعي تنا الا ىقحب ذخا ال قحلا

 لفكيف عاتم نمث نم لاح لام لجرلل هيلع نوكي لجرلاو تلق : ةلأسم
 . لصألا هيلع يذلا رحا ةخسن يفو لجا قحلا بحاص نا مث الاح لجر هب

 لصألا هيلع ىذلا رخؤي ملو ليفكا رخا ناو . ليفكلا نم اريخات نوكي لاق
 . كلذك دمحم وبا كلذ لاقو ةخسن يفو الاح لاملاب لصألا هيلع ىذلا ذخا

 لاملا يداف دبعلا قتع مث هرمأب لامب هالوم ىلع لفك لجرل دبعو : ةلأسم
 لبق هادأ نا معن لاق هريغ نمو . ءىشب ىلوملا ىلع عجري ل قتعلا لبق هادأ ناف

 كلذب ديسلا ىلع عجر قتع نا دعب هادا ناو ءىشب ديسلا ىلع عجري مل قتعي نا
 . هادا يذلا

 هنع اهب لفكيف اناسنا رمأيف . مهرد فلا هيلع نوكي لجرو : ةلأسم
 رشلا ةخسن يفو عيبلا لاق لعفف هيلع نيدتي نا ليفكلا رما هنع لوفكملا نا مث

 . هل عيرلاو هنع لوفكمللا
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 فلألا هاضقن هرماب مهرد فلاب لجر نع .0 ىلع لفك لجرو : ةلأسم

 . معن لاق هنم اهذخاي نا هلأ اهبحاص اهيطعي نا لبق ةخسن ىفو هلا اهيطعي نا لبق
 ءاركلا ليفكلا هنع لوفكملا يضقف ةطنح ءاركب هلافكلا تناك نا تيأرا تلق

 لاقو هيلع نامصلاو ليفكلل حبرلا مشاه نب دمحم لاق . احبر اهيف عبرف ةطنحلاب

 حبرلا لاق نم لاقو موق لاقو . هنع ةخسن ىو هيلع لوفكملل حبرلا لاق نم
 . لاملا بحاصل

 اهعفر نبح ةاشلاب بولطملا ناك نا ةيواعم وبا لاق هريغ نمو : ةلأسم
 ليفكلا اهذخاف اهذخف ينع اهب تلفك يتلا ةاشلا هذه هل لاق . ليفكلا يلا

 اهل ناك ليفكلا دي نم تفلت ول اهنأل هل ج اتنلاف تجتن ىتح هدنع اهسبحف

 عفر نيح ناك ناو . ليفكلا ىلع تبثو بولطملا نع لاز دق قحلا نأل . انماض
 ليفكلا هل اهضبقف هل اهضبقاف اهب يلا بلاطلا نالفل ةاشلا هذه هل لاق ةاشلا هيلا
 اهعفد نيح ناك ناو . بلاطلل جاتنلاف اهضبقب ليفكلا رما دق بلاطلا ناكو

 ةاشلاب بولطملل ج اتنلاف ىنع اهعفداف نالف اهل ينبلطي ىتلا هاشلا هذه هل لاق هيلا

 . ملعا هللاو اهيف انلوق اذهف بلاطلا يلا ليفكلا اهعفدي ىتح هنع لزي مل قحلا نأل
 مث هدنع نم لاملا بحاص ىطعا ليفكلا ناك نا تيأرا تلق باتكلا نمو

 حبرلا نا هيف كش ال اذه لاق اهيف حبرف هنع لوفكملا نم ةطنحلا ءاركلا يضتقا

 . هدنع نم لاملا بحاص ىضق دق هنال هل

 هيلع لوفكملا لاقف لامب لجرل هرمأب لجر هنع لفك لجرو : ةلأسم
 ىلع ليفكلا عجريو ضبق اذه لاق لاملا اذه نم ىلا تأرب دق ليفكلل هل ةخسن

 عجري الو ىرب وهف لاملا اذه نم كتاربا دق لاق ناو . لاملاب هنع لوفكلملا

 . ءىشب هيلع ةخسن . ءىشب هنع لوفكملا ىلع

 توميف لاملا هيلعف هب فاوي مل ناف لجرلا سفنب لفكي لجرلاو : ةلأسم
 تام نا يراوحلا وبأ لاق . لاملا ليفكلا ىلع لاق . هنع ةخسن ىفو هب لوفكلملا
 ليفكلا ىلعف لجألا دعب تام ناو . ليفكلا ىلع ءىش الف لجألا يف هنع لوفكملا
 . لاملا
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 زوجي ال جارخلا لاق زوبي له جارخلا يف ليفكلاو نهرلا نعو : ةلاسم
 ةقدصلا هيف & ىفو ةقدصلا يف زوجي لهف تلق . ليفك وا نهر هيف زوجي فيكف
 . معن لاق

 دهشاو مهرد فلاب اعاتم لجر نم ةخسن لجرل عاب لجرو : ةلاسم
 ىلع امكرسؤمو امكيياغ ىلع امك دهاشو امكتيم ىلع امكيح نا هل دبع ىلعو هيلع
 بحاص نع نيبراوتم همالغو ديسلا جرخ ش . ىقحب تذخا تئش امكيا اك رسعم

 لاقف ةعجر هيلا بلطف دبعلا ىلع قحلا بحاص ردق مث هللا ءاش ام اباغف قحلا
 مل را كلذ حصف ىالوم ىنقتعا لاق وا ىنقتعا دق وا نالفل ىنعاب ىالوم نا
 دبعلا ىلع موقلا ةداهش زاجأ دبعلا ىلوم ناك اذا لاقف ةخسن ىفو لاق . حصي
 ام عيمج هنم ذخأيف هالوم ىلع دبعلا ةلافك زاجاو . هيلا ملسو كلذب ىضرو
 لجرلا ىلا ىدا ناو رح وهو قحلا هل ىذلا لجرلا ىلا ىدا ناك اذا هب ذخأ
 . قحلا نم هنع ىدأ امب لوالا ديسلا ىلع دبعلا ديس عجر هريغل دبع وهو دبعلا
 نمو . هب ملعي مل اذا بيع نيدلا نأل بيع هنال عيبلا ضقن ىرتشملا ءاش ناو
 هنال ديسلا ىلع در الف لوالا ديسلل دبع وهو كلذ ىدا نا ليق دقو لاق هريغ
 . هل دبع وهو كلذ ىدا

 لوفكملا طعي ملف هيلع عجر مث قحب لجر ىلع لفك لجر نعو :.ةلأسم
 لفك نا هنا بتكلا ىف تيأر ىلا نظأف . ليفكلا سبحف هيلع ىذلا قحلا هيلع
 هسفن ىأرب لفك ناو . هيلع لوفكملا ىلع اسوبحم ماد ام ليفكلا ةقفنف هيأرب هيلع

 ىف ةقفن هيلع نوري ال مهنا لوقا ىاف اهنع لسو هيلع لوفكملا ىلع ةقفن الف
 لاق . ذخأن هب ىأرلا اذه ةخسن ىفو ذخأن هب ىذلا اذه معن . اعيمج نيهجولا

 سيل ىراوحلا وبا لاق . ةخسن ةقفن ليفكلل هنع لوفكملا ىلع سيل ىراوحلا وبا
 . كلذل هسفن ضَرع وهو هيأر ريغب وا هيأرب ناك ةقفن هيلع لوفكملا ىلع ليفكلل

 لجر لجرل هيلع لبقف لجرل قح همزليو ةيانجلا ىنجي لجرلاو : ةلأسم
 كنود هل لوقيف هل لوبقملا ىلا هيلع لوبقملاب ليبقلا قيف لجالا لحيف لجا ىا
 . كريغ ىلا لوحتا ال ىاف لجآلا قحلا هل ىذلا لوقيف كقح هنم ذخف كبحاص
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 نا لبق ىذلا نا حبس لاقف . هيلع لوبقملاب ءاج اذإ ليبقلا ىريو كلذ هل له

 لجرلل لبق نوكي نا الا ىري هبحاص سفنب ءاج اذا لبق ىذلا نا ةخسن ءاج
 . هسفنب لبقا امنا لقي ملو لجا ىلا هيلع كل لبقا انأ لاق نا تيأرا تلق . هقب
 ىذلا قحلاب لبقت كنا طرتشي نا الا هبحاص هسفن رضحي نا الا هيلع سيل لاق
 ذخؤي هناف هسفنب كل لبقا امنا ىلا هيلع طرتشي مل اذا لاقف مشاه امأو . هيلع

 ىسوم نا مشاه لاق . ارسعم وا ابئاغ وا ابراه هيلع لوبقملا ناك نا هقحب لجرلل

 ىراوحلا وبا لاق . هب ذخؤي قحلا هيلعف هب تأي ملف لجر سفنب لفك نم لاق
 قحلا ىلعف ادغ هب كلتا مل ىلا ةخسن هب كتآ مل نا لاقف لجر سفنب لفك نم

 . ليفكلا ءاش نا هقحب ذخأ ءاش امهيأ رايخلا قحلا بحاصلف دغ دعب نم هب قأف
 ليفكلا ذخؤي الف قحب ناسنا ىلع لفك نم مشاه لاقو . هيلع لوفكملا ءاش ناو

 . ارسعم وا ابئاغ وا ابراه هيلع لوفكملا نوكي ىتح

 قحب لجر نع لجر ىف ناسنا ىلع لفك لجر نع مشاه لئسو : ةلاسم
 لاقف لاح وه لب رخآلا لاقو ةنس ىلا كل تلفك لاق هقح هيلا بلط املف
 هللا دبع نب دمحم ديؤملا خيشلا هنظأو خسانلا لاق هيأر وهو ليفكلا ىلع ةنيبلا
 ليفكلا لوق لوقلا نا دمحم ىبا نع رثألا ىف تدجوو هللا همحر دادم نب

 تبث دقو ليفكلا نم دحأ هيلع لوفكملا مدع اذا اميف الا دح ذخأن هب لوألاو
 نم هذخأ زوجي ال ذإ كلذو صاصقالو دح ىف ةلافك ال . (دقليتر ىبنلا نع
 . ىدنع هلثم وهف اذه هبشا املكو . هيلع لوفكملا مدعا اذا ليفكلا

 هبلطي ةخسن بلطي ناك لجر نعو ىراوحلا ىلا باوج نم : ةلأسم

 بحاصل قحلا تبني له هيأر ريغب بولطملا ىلع لفكف رخآ لجر ءاجف قحب لجر
 بولطملا ناك ناف تفصو ام ىلعف . قحلا بحاص ىأر ريغب لفك ىذلا قحلا
 هتلافكبو ليفكلا اذه هيلع لفكف مكاحلا ىدي نيب قحلا هيلع حصوا سبحلا ىف

 ىأرب مكاحلا عم قحلا هيلع حص نا دعب نم هكرت وا سبحلا نم هميرغ هجرخا

 ىذلا عنتا ءاش ناو . ليفكلا عبتا ءاش ناف رايخلاب قحلا هل ىذلاف . ليفكلا
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 قحلا ليفكلا ىدأ اذاف عجري مل وأ عجر . ليفكلا ىلع قحلا تبث دقو قحلا هيلع

 ناو . هنع ىدا ام ليفكلا ىلإ ىدا ءاش نا رايخلاب بولطملا ناك هبحاص ىلإ

 . هنع ىدأ ام ليفكلا ىلإ ىدأ اذإ هيأر ريغب هنع لفك اذإ ائيش هطعي ل ءاش

 ناك هتلافك نع عجر مث سبح الو ناطلس نم ةطغض ريغ نم لفك ناك ناو

 لفك ةعجر ليفكلل نكي مل بلاطلا ةنيب تومت وأ بولطملا تومي نا الا كلذ هل

 . هيأر ريغب وأ هيأرب هيلع

 . سبحلا نم قلطا ىتح قحب لجر ىلع لفك لجر نع لئسو : ةلأسم
 كلذ ىف هل له . اذه نم لقأ هنا تننظو اذكه هنا ملعا مل لاق قحلاب ملع املف
 ةلاهجلاب لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ ىف ليق دق هنا ىعم لاق . رذع وأ ةعجر

 ىف هل ةعجرال هنا بسحا اميف لاق نم لاقو نامضلا ىف ةعجرلا هل نوكت

 . هب نمض امم هيلع حصام هيلعو . ةلاهجلا

 رخآ . ءاج مث مهرد فلاب لجر ىلع لجر لفك اذإو هريغ نمو : ةلأسم
 اهب ىصوا ناو هيلع لوفكملا ىلع اهب عجري نا ليفكلل له ليفكلا نع اهادأف
 فلالا هنع عفدف مهرد فلاب لجر نم ةيراج لجر ىرتشا ناو . لوألا قحلا
 ىلع وا عفادلا ىلع فلألا دري نم ىلع تتام ىتح ةيراجلا عئابلا سبحو لجر
 رمأب هيلإ اهعفد نا هريغ لاق . هيلإ اهعفد ىذلا ىلع اهدري لاق . ىرتشللا

 . عفدي عفادلل ىرأف ىرتشملا رمأ ريغب هيلا اهعفد ناو . عفدت هيلإف ىرتشملا

 تركذو مكباتك لإ لصو . هللا همحر ىراوحلا لأ باوج نمو : ةلأسم

 نويدملا نمتأي مل قحلا بحاص نا مث امهرد نونامث قح لجر ىلع هل ناك لجر ىف
 امهرد نيعبرا قحلا بحاص لإ ىدأ ليفكلل نا غ هقحب لفكف لجر ءاج ىتح

 بكر بولطملا نا مث اماتيا فلخو تام ليفكلا نا مث . امهرد نوعبرا هل ىقبو
 ىف نويدملل اليكو ليفكلا ناكو نيوخا فلخو الام بولطملا فلخو . رحبلا
 لام نم هقح ذخأ ءاش نا رايخلا قحلا بحاصلف مكباتك ىف متفصو ام ىلعف هلام
 قحلا مهل ناك لام هل ناك ناو . مدقا ذا نويدملا ليفكلا ةثرو عبتيو . ليفكلا
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 ذخا ءاش ناو مكاح نكي مل نا نيملسملا نم ةعامج ىأرب وا مكاحلا ىأرب هلام ىف
 بحاص دارأ ناف . نيملسملا نم ةعامج ىأرب وا مكاحلا ىأرب نويدملا لام نم هقح
 نويدملا لام ليفكلا ةثرو عبتيو كلذ هل ناك ليفكلا لام نم هقح ذخأي نا قحلا
 هل ناك اذا قحلا اذه بجي امناو نيغلاب وا اماتيا ليفكلا ةثرو ناك كلذ ءاوسو

 . ةلافكلاو قحلاب ةلداع ةنيب هقح ىلع

 تبثي قح ىف لجرلا هجوب لمحي لجرلا دمحمل تلق هريغ نمو : ةلأسم
 لجا ىلا لجرلا هجوب لمح اذإ لاق . لجالا كلذل هب ىتأي الف لجأ ىلإ هيلع هل
 لاقو . لماحلا ىلع قحلا لوقي سنا نب كلام ناف لجألا كلذ ىلا هب تأي ملف
 ءىش الف هنع لومحملا تام ناو . لمح ىذلا لجرلا قأي ىتح سبحي ةفينح وبأ
 لوفكملا تام اذا ةيواعم وبا لاق . اضيأ كلام لاق كلذكو هب لمح ىذلا ىلع
 . هتلافكب فلتف هيدي نم هتلف هنال لفاكلا ىلع قحلاف سلفأو ءافو كرتي ملو هنع

 بيغيف قح اهيف هيلع تبنتب مل ىوعد يف هجوب لمح ناف نسحلا نب دمحمل تلق
 . امصتخيف هب لومحماب يتأي ىتح لماحلا سبحي لاق . هنع لومحملا رسعيف ةخست
 يذلاب يتأي ىتح ليفكلا سبح م احلا عم هقح يعدملا تبث اذإ ةيواعم وبأ لاق

 ىريي نا لماحلل ادب مث لجر هجوب لجر لمح نا تيأرا دمح تلق . هيلع لفك
 . كلذك ءاش نا هبحاص يلا هعفدت نا هل لاق لجألا لحم لبق هبحاص ىلإ هنم
 ةفينح وياو كلام لاق دمحم لاق . نسح معن لاق هريغ لاق . ةفينح وبا لاق

 لع تيم الاقف ىع وهف قح نم نالف لع كل ت تبنام لجرل لوقي لجر ي
 نلا تن ث قحلا مك هفرع اذا هفينح وبا لاق . هيلع وهف قح نم لجرلا كلذ

 ِ لجرلا قح فلتيف هدي نم هتلفي نا الا همزلي الف الاو . ليفكلا ىلع
 اذكو اذك تقو ىلإ هرضحي لجر سفنب لفك لجر نع هللادبع ابا تلأس هريغ
 هسفن راضحا هيلع امناو' . هلامزال هري ملف قحلا همزليا تقولا كلذل هرضحي ملف

 خيشلا هنظأو خسانلا لاق . هسفن راضحا هيلع نكي مل رحبلا عطق وأ تام ناف
 هيلع ناك قحلا ليفكلا ىلعف رحبلا عطق اذا هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم
 عجر . ملعا هللاو راثآلا ف هتدجو اذكه هيلع ام رضحم ىتح بيغي نا هعدي ال
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 نم كميرغ انالف زربا وأ اهقادص ىلع لاقو هتأرما قالطب هرما ناو باتكلا ىلإ
 تقولا كلذ ىف نجسلا نم هميرغ جرخا وأ هتأرما قلطف ىلع كقحو نجسلا

 . ميرغلا ىلع نيد وا قادص نم نمضام هيلع نا هيلع ردقي ملف ميرغلا تامف

 مشاه يلا ناميلس نب دمحمو ةفيذح يبا نبا العلا باوج نمو :: ةلأسم

 هكردا كرد لكب لبقو هنع حلاصو ةعزانم يف لجرل لكوت لجر نعو . مهجلا نب
 ناك ناف . همزلي ال ما هب نمضام همزليأ ةجحب كرداو هبحاص ريغ مث هبحاص

 مل كلذ لقي مل ناو . ليكولا مزل حلاصا نا يلرما هنا لاق حلاص موي ليكولا

 . . همزلي

 لفك لجر نعو .. مهجلا نب مشاه ىلإ ىلع يا باوج نمو : ةلاسم

 ليفكلا ىربي له تلأسف هيلع لوفكملا كله مث سلفم هيلع لوفكملاو لجر ىلع

 . هيلع لفك هنا تركذ كنأل تفصو ام ىلع ةءارب هل ىرن امف هتلافك نم

 لفكف ءىشب بلوط دقو هسفنب لجرب لفك لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 لوفكلملا تام اذا معن لاق . ليفكلا ىربي :له هيلع لوفكملا تامف ةصاخ هسفنب

 . ىربي ليفكل ا نا وجراف هيلع

 مشاه ىلإ ناميلس نب دمحو ةفيذح يبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم
 اعجوم ابرض هبرض وأ همالغ لتق هنا لجر ىلع يعدا لجر نعو . مهجلا نب
 ناكو اذه كمالغ ىلع نا همالغ بورضملا هل ليقف رخا لجر لخدف . سبحيف

 ةلابق ىلع نجسلا نم اذه جرخاف ةعارزلا ىوس لمع وأ . افيص هيلع اعراز
 لبق ناك ناف . هل لبق اك هل لمعي نا هركو ليبقلا عجر جرخ املف لبق يذلا
 ىلع لبق ناك ناو هب لبق ام لمعي نا هيلعف . مالغلا برضب هنم ةفرعم ىلع
 . هيلع لمعال مث سبحلا ىف هيلع ىعدملا دريلف مالغلا برضب ةفرعم ريغ

 هقحب ءاش امهيا ذخأي نا طرشو نيلجرلا ىلع بتك يذلا امأو : ةلأسم
 ناو امهتلزنمب وهف هرما زاوجو امهلاوما ىف مايقلاب الكو نمف اباغ ناف كلذ هلف
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 . هلك لاملاب هذخأي نا هل بئاغلا بحاص ةلزنمب وهف امهدحأل اليكو امهدحا ناك

 قحلا بحاصل له ليفكلا تامو . قحب لجر ىلع لفك لجرو : ةلأسم
 بحاص ىلع عجري نا هلف هل لامال ليفكلا ناك نا قحلا هيلع يذلا ىلع ةعجر

 . قحلا

 لامب هالوم نع لفك لجرل دبع ىف دايز نب ناورم عامس يف : ةلأسم
 ىلع عجري مل قتعلا لبق هادا ناك نا لاق لاملا ىداو . دبعلا قتع مث . هرمأب
 نا تيأرا تلق . هادا امب يلوملا يلع عجر قتعلا دعب هادا ناو . ءىشب يلوملا

 ىلوملا يداف دبعلا قتع مث هرماب ىلوملا هيلع لفكو لاملا هيلع يذلا وه دبعلا ناك
 دمحم وبا لاقو ناطحق يبا ماكحا نمو . ءىشب دبعلا ىلع عجري ال لاق لاملا
 لوفكملا نا مث هنع اهب لفكيف اناسنا رمأيف مهرد فلا هيلع نوكي لجرلا ىف

 ءارشلا دمحم وبا لاق . هنع يضقيو ىرتشي وأ هيلع نيدتي نا ليفكلا رمأ هنع
 . ناطحق يبا ماكحا نمو . هل حبرلاو هيلع لوفكملل

 هل لوفكملا لاقف لامب لجرل هرماب لجر هنع لفك لجر يف : ةلأسم
 لوفكملا ىلع ليفكلا عجريو ضبق اذه لاق . لاملا اذه نم ىلا تيرب دق ليفكلل
 نع عجري الو ءىرب وهف لاملا اذه نم تأربا دق لاق ناك ناو . لاملاب . هنع

 نع لفك اذا لجرلا نا هذه لثم يف تفرع يذلا لاق . ءىشب هنع لوفكلمل
 عجري مل سلفا وأ ليفكلا تامف . هنع لوفكملا هل لوفكملا ىرباف هرمأب لجر

 هنع لوفكملا هل لوفكملا ىربي مل ناو . ءىشب هنع لوفكملا ىلع هقحب هل لوفكملا

 هذخأيف قحلا لصا هيلع ناك نم ىلع هقحب عجري نا هلف سلفا وأ ليفكلا تامف
 . عجري مل هاربا اذاف قحلا هل ىذلا هأربي ملام هيلع عجري هنع لوفكملا وهو هنم

 يعدا الجر مزل لجر يف . دمحم وبا لاق ناطحق يبا ماكحا نمو : ةلأسم
 هعد لجر هل لاقف رانيدلا ةئاملا هذه هيلع عدي لو همزل وا . رانيد ةئام هيلع

 يلعف دغ ىلا هب كفاوي مل ناف { ىفو هب كفوأ مل ناف دغ يلا هسفنب ليفك اناف ا
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 رانيدلا ةئاملا ليفكلا مزلي لاق . دغلا هب فاوي ملف كلذب يضرف . رانيد ةئام
 رقأ نأ اماف . ةلافكلا لبق اهب رقأ اذإ وأ هنع لوفكملا نع ةنيبلاب تحص اذإ
 . رانيدلا ةئاملا ليفكلا مزلت الف . ةلافكلا دعب اهب

 دحاو لك نا ىلع مهرد فلاب ادبع لجر نم ايرتشا نيلجر يفو : ةلأسم
 ىتح ءىشب هبحاص ىلع عجري ال الاق ائيش امهدحا ىداف هبحاص نع اليفك امهنم

 هكيرش ىلع عجري نا هلف فصنلا نم رثكا ىدا اذاف فصنلا نم رثكا يدؤي
 يبا باتك ىضقنا . كلذ لثم دمحم وبا لاق . فصنلا ىلع ةدايز هادا يذلاب

 . دمحم ابا اهيف ركذي هنا الا . رفعج نب عماج ىف دجوت لئاسم هذهو ناطحق

 كلذ نم تام مث ثراول ثراو نع ةلافكب ضيرملا لفك اذاو : ةلأسم
 ناو . هنلث نم زئاج وهف ثراو ريغل لفك ناو . زوجت ال هتلافك ناف ضرملا

 . زوجت ال هتلافكف لفكف هل امب طيحي نيد هيلع ناك

 اذا ليفكلا يف هنم باوج يف لاقو . يراوحلا يبا نع بسحا : ةلأسم
 هقحب ليفكلا ذخا ءاش نا رايخلا قحلا بحاصل لاقف . قحلا هيلع ىذلا دؤي م
 نا لرالا ميرغلا ىلعف قحلا ليفكلا ىدا ناف . قحلا هيلع يذلا ذخا ءاش ناو

 لبق هدنع نم قحلا ىطعا دق هنا ليفكلا لاق ناو . هنع ىدا ام هيلا يدؤي
 تام نا كلذكو . ليفكلا ىلا قحلا ىدؤي نا هيلع لوفكملا ىلعو كلذ ىف هلوق
 لام قحل ءاش ناو . ليفكلا لام قحل ءاش نا رايخلا قحلا بحاصل ناك ليفكلا

 يدؤي نأ ميرغلا ىلع سيلف ميرغلا سفنب لفك امنا ليفكلا نوكي نأ الإ هيلع لوفكملا
 ىطعا دق هنا ليفكلا لاق ناو . قحلا بحاص نم ةرضحب الا ليفكلا ىلإ قحلا

 تام ناو . ةنيبلاب الا هنم كلذ لبقي مل هقحب بلاطلا هبلاط دق وأ هدنع نم قحلا
 ليبس الف هيلع لوفكملا تام ناو ليفكلا لام يف بلاطلل ليبس الف ليفكلا

 ليفكلا ىلع بلاطلل ليبس الف هيلع لوفكملا تام ناو ليفكلا لام ىف . بلاطلل

 بولطملا ةرضحب ليفكلا ذخا دق مكاحلا نوكي نا الا لجألا دعب وأ لجالا ىف تام

 لفك ناك امنا ناك اذا اذهف بلاطلل قحلا ليفكلا ىلعف تام ىتح هرضحي نا ىاف

س ١٧٦ س



 ةلافكلا يف كارتشالا نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 امهيأ اوذخأي نأ نيدلا باحصأل لاق نيد امهيلعو ناقرتفي نيضوافتملا نعو
 يدؤي ىتح ءىشب عجري مل ائيش ىدأف . امهدحا اوذخا ناف نيدلا عيمجب اوءاش
 ىلع لضفلاب هبحاص ىلع عجر . فصنلا نم رثكأ يدأ اذاف . فصنلا نم رثكأ
 . فصنلا

 دحاو لك نا ىلع مهرد فلاب ادبع لجر نم ايرتشا نيلجر يفو : ةلأسم
 فصنلا نم رثكا امهدحا ىدأ اذاف هبحاص نع & يفو هبحاص ىلع ليفك امهنم

 . فصنلا ىلع لضفلاب هبحاص ىلع عجر

 دحاو لك نا ىلع مهرد فلاب ًادبع لجر نم ايرتشا نيلجر يفو : ةلأسم
 يدؤي ىتح هبحاص ىلع عجريال لاق ائيش امثدحا ىداف هبحاص ىلع ليفك امهنم

 ىلع لضفلاب هبحاص ىلع عجر فصنلا نم رثكا ىدا اذاف . فصنلا نم رثكا
 . فصنلا

 لجرل الفك نيلجرو ‘ يفو مهرد فلاب لجرل الفك نيلجر نعو : ةلأسم
 هبحاص نع ليفك امهنم دحاو لك نا ىلع مهرد فلاب لجر ىلع ، لجر نع
 . ءىشب هبحاص ىلع عجري ال لاق . ائيش امهدحا يدأف هبحاص ىلع ةخسن ىفو

 هبحاص ىلع عجري نا هلف فصنلا نم رثكا يدا اذاف فصنلا نم رثكا يدؤي ىتح
 عجر دارا ناو لضفلاب هبحاص ىلع عجري نا هلف ةخسن يفو . لضفلا كلذب
 . هنع لوفكملا ىلع يدا ام عيمجب

 نع ليفك امهنم دحاو لكو ةدحاو ةبتاكم نيدبع بتاك لجرو : ةلأسم
 ىلع عجري نا امهدحأل سيل ناف ةخسن سيل لاق . هبحاص ىلع ةخسن هبخاص
 رثكا يدا اذاف هنمت نم رثكا يدؤي ىتح يدا امب ةخسن ىفو اطعا امب هبحاص

 . هنمث ىلع لضفلاب هبحاص ىلع عجر هنمث نم
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 لك نمضف ةدحاو ةقفص ىلع لجر نم ادبع نالجر عاب اذاو : ةلأسم
 . زئاج اذه يف نامضلاف نمثلا نم هتصحب هبحاصل امهنم دحاو

 لفكف رخآ لجر ءاجف قحب لجر بلطي { هبلطي ناك لجر نعو : ةلاسم
 يأر ريغب لفك يذلا ىلع قحلا بحاصل قحلا تبني له هيأر ريغب بولطملا ىلع
 قحلا هيلع حص وأ سبحلا يف بولطملا ناك ناف تفصو ام ىلعف . قحلا بحاص

 . سبحلا نم هميرغ هجرخا هنل افكبو ليفكل ا اذه هيلع لفكف . ح احل ا ىدي نيب

 قحلا هل يذللف . ليفكلا يارب مكاحلا عم قحلا هيلع حص نا دعب نم هكرت وأ
 ىلع قحلا تبن دقو قحلا هيلع يذلا عبتا ءاش ناو ليفكلا عبتا ءاش نا رايخلا

 رايخلاب بولطملا ناك هبحاص يلا قحلا ليفكلا يدا اذاف . عجري مل وأ عجر ليفكلا

 ريغب لفك اذا ائيش هطعي مل ءاش ناو . هنع ىدا ام ليفكلا ىلا ىدا ءاش نا

 نم ةطغض ريغ نم هيلع لفك ناك ناو . هنع ىدا ام ليفكلا ىلا ىدا اذا هيار

 وأ بولطملا تومي نا الا كلذ هل ناك . هتلافك نع عجر ئ سبحالو تاطلس

 نمو . هيأر ريغب وأ هيارب هيلع لفك ةعجر ليفكلل نكي مل بلاطلا ةنيب تومت
 لاملا ىف ناك ام ةعجرلا هلف . تيم نع ةلافكلا تناك نا ليق دقو لاق هريغ

 كلذ مدعا وا ىفو لاملا يف نكي مل ناو . هقح ىلا قحلا بحاص راصو افو

 . ةعجر هل نكي مل . هقح هب لطبي ءىشب قحلا بحاص

 نع اهب يل لبق دق لاقو . مهارد لجر ىلإ بلطي لجر نعو : ةلأسم
 وأ ةلافك اذهب هيلع بجوي اذه هل تلق . مهاردلا هذهب هل تلبق دق لاق لجر

 ءىشب لبق اذاف ةلافكلا ءامسا نم مسا اندنع ةلابقلاف ظفللا اذهب همزل دق قح

 لوبق قيرط نم وهو . ةتباث اندنع ةلابق تناك هوجولا نم هجو نم هب ىمسي ال
 بجو وأ ىطعا وأ هل عيب وا جوز اذا هناك هسفن ىلع هب ىضرلا يأ ءىشلا

 توبث لوبقلا قيرط نم جرخ ءىشب ليق اذإ كلذك هيلعو هل كلذ تبني ليقف هل
 . هيلع كلذ
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 لجر ىلع لفك لجر يف . دمحا نب نسحلا ىلع يبأ نع بسحا : ةلأسم
 ناك ناو . قحلا همزلي له نامع نم جرخ وأ هيلع لوفكملا تامف . هسفنب

 لجألا ىلإ هب فاوي ملو لجأ ىلإ هسفنب هيلع لفك اذإو . هلعلا امف همزلي ال
 اماف . رثألا ىف دوجوم يذلا اذهو كلذ ىف هلعلا ىف . ملعا هللاو قحلا همزل
 اماو . هيلع ردقي ال كلذ نال لجألا لبق تام اذاو . ةرهاظ هيف ةجحلاف ترملا
 لاق . ملعا هللاو رنألا ىف دجوي ام الا هيف ةجحلا فرعا امف رصملا نم هجورخ
 تدجو . هنع هللا ىضر دادم نب هللا دبع نب دمحم هللادبع ابا هنا ىنظو خسانلا
 لوفكملا باغ اذا ليفكلا نامض مزلا نم ةجح فنصملاو . ءايضلا باتك ىف

 ىلع ءىش الف هنع لوفكملا تامف لجر سفنب لجر لفك اذاو . هذه ىهو هيلع
 تامف لجر سفنب لجر لفك اذاو . هذه ىهو هيلع لوفكملا باغ ناو . ليفكلا
 لبق قح نم حصام هيلع ناك باغ ناو . ليفكلا ىلع ءىش الف هنع لوفكملا

 هبيغلاو . ليفكلا لعف نم وه سيل توملا نا ةجحلاو امهنيب قرفلا . هنع لوفكلملا
 . قحلا نم هيلع ام نع جرخي ىتح بيغي ال نا هظفحي نا هيلع ناك هلعف نم

 نهلاوحابو نهب ةربخ اذ ناك اذا ءاسنلا لفكي نا مكاحلل له تلق : ةلأسم
 . يدنع اذكه لاق . هلافكلا عضوم ف نكو

 هيلع عفرف قح لجرل هيلع لجر نعو . يراوحلا يبأ باوج نم : ةلاسم
 وأ لجألا كلذ ىلا هرضحي نا اليفك هيلع ذخاو الجأ مكاحلا هلجاف مكاحلا يلا

 لفك ىذلا قحلا هيطعي نا هيلع لوفكملا يلإ لفاكلا بلط لجألا لح املف هيطعي
 هرضحي نا الا هب هيلع لفك ىذلا قحلا هيطعي نا قحلا هيلع يذلا ىبأف . هب هيلع

 ليفكلا نأل . هيلع كلذ هل معنف تفصو ام ىلعف . كلذ هل له قحلا بحاص
 نا ءاش نم ذخأي نا لجألا غلب اذا قحلا بحاصل بجو ام امراغ راص دق
 ناك هقحب لوألا هميرغ بلاطلا ذخا ناف هيلع لوفكملا ءاش ناو . ليفكلا ءاش
 هنا ليفكلا لاق ناو . هيلا ىدا امب ليفكلا عبتي نا هيلع لوفكملا ىلعو كلذ هل
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 قحلا يدؤي نا هيلع لوفكملا ىلعو كلذ يف هلوق لبق هدنع نم قحلا ىطعا دق
 لام قحل ءاش نا رايخلا بلاطلل ناك . ليفكلا تام نا كلذكو . ليفكلا ىلا
 . ميرغلا سفنب لفك امنا ليفكلا نوكي نا الا هيلع لوفكملا قحل ءاش ناو ليفكلا

 ناف . قحلا بحاص نم ةرضحب الا ليفكلا ىلا قحلا يدؤي نا ميرغلا ىلع سيلف
 هنم كلذ لبقي مل هقحب هبلاط دق وا هدنع نم قحلا ىطعا دق هنا ليفكلا لاق

 لجألا ىف تام ليفكلا ىلع بلاطلل ليبس الف ليفكلا تام ناو . ةنيبلاب الا
 هرضحي نا ىباف بولطملا ةرضحب ليفكلا ذخا دق مكاحلا نوكي نا الا لجألا دعب وأ

 . هسفنب لفك امنا ناك اذا اذهو بلاطلل قحلا ليفكلا ىلعف بولطملا تام ىتح

 ةرذ نم اهيف كردا امب يرتشملل لفكو اراد لجرل عاب نمو : ةلأسم
 كلذب هقحلأ ام دمحم وبا . عيبلا ملست هتلافك ةفينح وبا . اهيعدي ليفكلا ءاج مش

 لخديف هللادبع وبا اماو . ةجح اذه لثمل ىري نكي ملف رهزألا اماو . هيار وهو
 نونالنلاو سماخلا ءزجلا وهو . هللا نوعب باتكلا ققحملا لاق مت . ةجحلا ىف اذه
 ه٤٠٤١ ةنس بجر رهش نم سداسلا تبسلا موي ىف عرشلا نايب باتك نم

 بوبحم طخب ىلوالا خسن ثالث ىلع اضورعم م٤٨٩١ ةنس ليربا رهش نم عباسلا
 . ه١٩٠١ ماع اهنم غرف يقاتسرلا ىردحجلا عيبر نبا ريشب نب

 ه٠٦١١ اهنم غرف ىوربالا قوط نب ىلع نب دوعس نب هللادبع طخب ةيناثلاو
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 نوتالثلاو سماخلا ءزجلا سرهف

 عرشلا نايب باتك نم

 ع ورخوملا

 نيدلا ق لوألا بابلا

 هب وأ هلامب عافتنالاو ميرغلا عم لكألا يق يناتلا بابلا
 . لجالا قحلا ضبق يف ثلاثلا بابلا
 هلجأ لبق ضبق اذإ قحلا لحم يق عبارلا بابلا
 امو نيدلا كلذكو هلجا لبق هضبقو لجا ىلإ ناك نا عيبلا نمث ف سماخلا بابلا
 كلذ هبشا

 ىلع مهضعبل وأ ملسا مت هلوأ ملسملا كرشم ىلع ناك اذإ نيدلا ف سداسلا بابلا
 ضعب
 ةضيرف وأ ةراجا نم همزلب الوأ نويدملا مزلي امم ءيش ق عباسلا بابيلا

 نيدلا لحم يقو نويدلا يق نماثلا بابلا
 . هماكحاو سلفملا يف عساتلا بابلا
 ةيطع وأ ةقفن نم نيدملل هلعف زوجيام ةخسن قو هلعق بجبام رشاعلا بابيلا

 نيدلا ءاضق ريخأت نمو هل زوجب الامو كلذ ريغ وأ

 زوجي الامو قحلا ريخات نم هلعف نويدملل زوجي اميف رشع يداحلا بابلا
 هنايدل ميرغلا ىلع ةضيرفلا يف رشع يناثلا بابلا
 نويدملا لام عيب ق رشع ثلاتلا بابلا

 كلذ ريغو قتع وأ رارقاب هلام نويدملا ةلازا يف رشع عبارلا بابلا
 ءيش نم هل مزلي اميف هملسف ءيش ناسنال هيلع ناك نميف رشع سماخلا بابلا
 هنا هربغ ربخ وأ كلذي ةلاسرلا وأ هيلعام ءاضقي رمآلا رتع سداسلا بايلا

 هنع ىضق
 هريغ ىلا هميلستب هرمأف قح لجرل هيلع نميف رشع عباسلا بابلا
 هيلا ملس وا رخا ىلا هميلستب رماف رخا ىلع قح هل نميف رشع نماتلا بابلا
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 سرهفلا عبات

 عوخؤلملا

 .كلذ هبشأامو هيلعام ءاضق يف الوسر لسرا وأ رخا ىلا اهملسيل مهاردلا

 اهضبقو اهنم صالخلاو ق وقحلا ضبق يف رشع عساتلا بابلا
 .كلذ هبشا امو قوقحلا ضبق يف نورشعلا بابلا
 ىلع ناك امو اهضبقو قوقحلا ءاضق ف صالخلا يف نورشعلاو يداحلا بابلا
 . دمعلا وأ نايسننلا لديس

 ضورعلا نم راصتنالاو قوقحلا ق ةصصاقملا ق نورشعلاو يناتلا بايلا

 زوجيالامو زوجيامو اهريغو
 لرتشملا ءيشلاو كرتشملا نيدلا ضيق يق نورشعلاو ثلاتلا بايلا

 ىطعا نمو قيدصتلا هيف زوجيامو قوقحلا ضبق يف نورشعلاو عبارلا بابلا
 هنمث يوتسيو هعيبي ائيش الجر
 قوقحلا ضبق بجي نياو هقح ضبق نع عانتمالا نورشعلاو سماخلا بابلا
 ةقفن نم روماملاو رمالا لام نم ءيش عفدي رمالا ق نورشعلاو سداسلا بايلا

 مزليامو لوقلا نم هنم لبقي امو هريغل عيب وأ ةبه وأ ةيطع وأ
 لاق وأ هفلس وأ هتنيادمب وأ ناسنا ةعيابمب رما نميف نورشعلاو عباسلا بابلا
 رسؤم وا ةقت وأ يفو هنا
 ىلع هقحب لاحي نا بلط اذا قحلا هل يذلاو ةلاوحلا يق نورشعلاو نماثلا بايلا

 زوجتال امو ةعجرلا هيف زوجي امو نيدلا هل يذلا بلط وأ دحا
 ةلاوحلا ف نورشعلاو عساتلا بابلا
 .كلذ هبشاامو عيبلاب رمالا يقو ذخالاب ةلاسرلا فو نامضلا يق نوثالثلا بابلا
 وأ عيبلاب رمالا يقو ذخالاي ةلاسرلا قو نامضلا ق نوتالثلاو يداحلا بابلا

 تيملا نيد لضف نع نيد نامضو قادصلاب نامضلا يفو كلذ هبشاام وأ هربغ

 ةلافكلا ق نوتالثلاو يناثلا بابلا
 ةلافكلا ف كارتشالا ن وتالتلاو ثلاثلا بابلا
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 نوثالثلاو سداسلا عزجلا

١٨٣





 محرلا نمجرلا هللا مسب

 قرطلا يف راضملا يف ماكحألا يف لوألا بابلا
 نيملسملا قرط نع راضملا فرصب رمأي نأ مك احللو رفعج نبأ عماج نمو

 سانلا رجحيو . هب موقي نم ةخسن كلذل مقيو بايغألاو ماتيألا لامو دجاسملاو

 . اضعب مهضعب رضي نأ

 قيرطلا قيض نم (نر يبنلا لاق جاتلا باتك نم ةيشاحلا نمو : ةلأ اسم

 لاق . مهتاقرط يف نيملسملا ىذأ نم نوعلم (هلنبمر يبنا لاقو . هل داهج الف
 قيرطلا يذؤي هنأ تظفحو هللا همحر مصألا هللادبع يأ نب نامثع هيقفلا . خيشلا

 . نيعلا يذؤي ام دجسملا يذؤي كل ذكو . نيعلا يذؤي ام

 لاق يلع وبأ يضاقلا لاق هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 سأب ال هنأ . نابكرلاب رضي الام زئاج قيرط ىلع فقس نم نأ ءاهقفلا ضعب

 سبحي نأ هميقي يذلل لعج اذإو ديعس وبأ لاق . ملعأ هللاو لوقلا ضعب يف هيلع
 نأ هل ناك هثدح نم ناك اذإ نيملسملا قرط نع يذألا فرص نع عنتما نم
 هعفر يف مكاحلا دنع الوبقم هلوق نوكيو . مكاحلا ملع ريغب كلذ ريغ ىلع سبحي
 سبحو هلوق لوبق م احللف هلزي ملف هبحاص ىلع جتح ا دق هنإو . كلذ لنم هيلإ

 كلذ يف جاتحي الو مكاحلا رمأب مماقلا نم ةجحلا ةماقإ دعب . كلذ نع عنتما نم
 ةجحلا ةماقإ نم كلذ لنمل هلعج اذإ ىرخأ ةرم ثدحملا كلذ ىلع جتحي نأ مكاحلا

 ىلتيو هيف لخدي ام لدع رصبي نمت ناك اذإ مكحلا يلاعم نم هل هجوت ام ذافناو

 . هب

 . فرصي كلذ ناف ناصغأ نم ءيش
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 امك نيملسملا قرط ءاوه يف ثدحأ نم كلذكو ليق هريغ نمو :: ةلأسم

 ذخؤي كلذ لكف نيملسملا قيرط ىلع ءامغ ىتمغ وأ احانج عرشأ وأ هرادج يف
 دق هنأو ةتباث ةجح هل قبس دق ناك كلذ نأ لدع يدهاشي يتأي ىتح هفرصب
 فرصي الف تام دق كلذل ثدحملا ناك نإو كلذ نم هقحتسي ناك ام ىفنتقا

 هعضو نم ىلع هرزوو هلاحب وهف الإو لطاب كلذ نأ لدع ادهاش دهشي ىتح
 اذإ قيرطلا ىلع .. هلزنملاباعنم ثدحي نأ دحأل سيل كلذكو . قحلا ريغب ناك نإ
 هليزي ىتح مكاحلا هسبح الإو هلازأ نإف هتلازإاب مكاحلا هذخأيو لبق نم نكي م
 قحب ثدحأ دق هنأ حصي وأ . هلاوز الإ ةياغ هسبح سيلو لوألا يف كلذكو

 ثدحأ نم نأ اولاق دقو . قيرطلا ةجح توبنل مكاحلا رهاظ يف لطاب وهف الإو
 كلملاب كلذ قاقحتساو ججحلا توبنل اهضرأ يف ثدحا نمك قيرطلا ءاوه يف

 لوق نم فالتخا كلذ يف ملعن الو ضوع ريغب ًأكالمأ لعجت نأ زوبت ال يهو

 الو ةيقاس اهيف ثدحي نأ زوبي ال هنإ نيملسملا ءاهقف نع انظفح دقو نيملسملا
 تقولا يف قيرطلا ىلع ةرضم كلذ يف نكي مل ولو . لام ىلإ لام نم اهتحت اقفن

 نع صنلاب ربخلاب ءاج دقو اهيف تارضملا دلوتو ةجحلا توبث فوخل رظنلا يف
 دنر هيلع نعل امو . مهقرط يف نيملسملا ىذا نم نوعلم لاق هنأ (ل يبنلا

 ةفلاخم ناك لدعلا مكح يف زوجي ال امب ثدحلا اهيف ثدحأ اذإو رئابكلا نم وهف
 مكح يف الطاب عقاو نمم ةقشم الو ىئذأ نيملسملا ىلع دشأ ءيش الو الطبم قحلا

 كلذب برغملاب نيملسملا ىذأل قرشملاب دحأ هللا ىصع ول ليق دق هنأل . هللا نيد

 . راصبألاو بابلألا يوذ نع راثآلا تءاج
 همحر مصألا هللادبع يبأ نبا ناثع هيقفلا خيشلا لاق ةيشاحلا نم : ةلأسم
 نم دح لكل نأل اهئاوه يف الو نيملسملا قرط يف ثادحالا زوبت الو . ةلل
 نم هدح هلف كلذ لك قرطلا وأ دجاسملا وأ مدا ونب اهكلمت يتلا عاقبلا دودح

 هللا قلخ يذلا مظعألا رحبلا ىلع ضرألا عيمجو ايندلا ءامس ىلإ ةعباسلا ضرألا
 هذه يف نفسلا يرجت امنإو نفسلا هيلع يرجت ال يذلا وه وهو تاومسلا هنم

 سانلل عفانم اهيف كلفلا يرجتل ءام اهيف ةلوعجم ةلبخا ضرألا ىلع ينلاروحبل
 ماكحلا نمف لسفلا ام اف . باتكلا ىلا عجر . ملعأ هللاو لجوزع هللا معن نم
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 نمو . اعارذ رادجلا نع حسفي نأ يأر نم مهنمو عرذأ ةثالث حسف ىأر نم

 تماق اذإ امردقب دحلا نع حسفي هنا لاق نم لاقو . كلذ ليق دق معن لاق هريغ

 حسفي مل نم لكف ضرألا بحاص رضت ملو لسافلا لام يف تماق . ةلخن ةلسفلا
 كلذكو . فورصم وهف هريغ دح ف لخدو هلسف ماق نإف هدح غ رفتساو

 لودعلا ىري ىتح كلذ حسفيو ءاملاو ةعارزلا نم اهرضي ام ردجلا نع فرصي

 ىلعف . رادجلا ىنب يذلا تام اذإ هللا همحر هللادبع يبأ نعو . هيف ةرضم ال هنأ
 ثدحأ يذلا ناك نإو . هرادجب رضي ال ىتح ءالا فرصي نأ ضرألا بحاص
 نأ ضرألا بحاص ىلع سيلف . ًازع هرادجل كرتي ملو هل ًاندحم ناكو ايح ءانبلا
 . هدي نم لازو هءانب ءانبلا بحاص عاب ناف تلق . رادجلل ازع هضرأ نم كرتي

 رثؤملا وبأ لاق هدي نم لاز ولو ايح هتدحأو هانب يذلا ناك ام ثدحم وه لاق

 يرتشملا ىرتشا ام ىلع وهف زع رادجلل ناك نإ ءاوس اذه يف يرتشملاو ثراولا
 نإو ةيراع ناك زعلا نأ ةنيب ضرألا بحاص عم نوكي نأ الإ ثراولا ثروو
 سمو ءاملا سم رادجلا نع فرصي نأ ضرألا بحاص ىلعف . زع رادجلل م
 كلذكو . زع هل ناك رادجلا نأ ةنيب رادجلا بحاص عم نوكي نأ الإ . ةعارزلا
 امو . اهريعو قرطلا يف ثدحي يذلا اذه لثم يف ثادحالا نم قبس ام لك

 ثدعحي نأ دحأل زوجي الو . هفرص نع ماكحلا نم رثكألا فقوت دقف هل ثدحلا
 ىلإ ثدحي ال كلذكو . اهئامس الو اهضرأ يف اثدح ةزئاجلا قرطلا نم ءيش يف

 . اضيأ سانلا نع عوفرم اذه لكو ران ررض هنم فاخي رونت الو ًافينك اهبنج
 ثدح ام هنع عفري امنإف كلذ نم قبس امو مهيلع اثدحم ناكو هعفر اوبلط اذإ
 . ةرضملا نم هنم

 راضملا يف ماكحلا ىلإ ىرقلا نم ةنيبلا لمح سانلا ىلع سيلو : ةلأسم
 . مكاحلا ىلإ ةقث عم كلذب يلاولا بتكيو . اهعضوم يف ةنيبلا عمستو

 نإو هيلإ عفري مل نإو . قيرطلا حالصب سانلا رمأي نأ مكاحللو : ةلأسم
 ىلعو قيرطلا ىفأشنو تاعارزو ليخن نم . سانلا لاومأ نيب زئاج قيرط تناك
 ىذاح امم قيرطلا حالصاب ناسنإ لك ذخأ قيرطلا ريغ ىتح رجشلا قيرطلا دح
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 بناج لهأ لك ىلعو . هيلاوي امم قيرطلا فصن ىلإ هل ناك ام ردق ىلع . هلام
 لاق نإو . رخآلا بناجلا لهأ ىلع رخآلا فصنلاو . قيرطلا فصن حالص
 انضرا يف لخدن مل نحنو . عارذلاب (١)عاب ةعساو قيرطلا نأ لاومألا باحصأ
 نم وأ دلبلا لهأ هحالصاب موقيف قيرطلا يف ةئشانلا راجشألا نم ةرضملا امناو

 مش وهو قيرطلا حالصا مهيلعو كلذ مهل سيلف اذه نم نوئيرب نحنو اوءاش
 . كلذ باوث هلف اهحالصاب ماق نمف ىرقلا ريغ يف قيرطلا نوكي نأ الإ مزال
 تيب يف نيملسملا ىلع ىرقلا نيب يتلا قيرطلا حالصا ليق دق معن لاق هريغ نمو
 لهأ ىلع لاومألا نيب يتلا قيرطلا حالصا نأ ليق دقو ديعس وبأ لاق . لاملا

 تيب ناك نإو لام تيب نكي مل نإ ةصاخ لاومألا لهأ ىلع كلذ سيلو دلبلا
 اهيف ىرج وأ قيرطلا يف جلفلا عقو نإف . هنمو . لاملا تيب يف كلذ ناك لام

 كلذكو دلبلا لهأ ىلع كلذ حالص ناك تنعوتو عضاوم نم اهرفح ىتح ليس
 . دلبلا لهأ ىلع رطانقلا حالص

 مهدجاسمو زئاوجلا مهقرط ةرامع ىرقلا لهأ ىلع ليقو : ةلاسم

 اورمعي نأ ةراح لك ىلعو عماجلا دجسملا ةرامع عيمج ةيرقلا لهأ ىلعف مهجالفأو
 . مهتراح دجسم

 رمأ . تفيخو تلامو تفكنا اذإ هخسن يفو تكتا اذإ ردجلاو : ةلأسم
 نم ًادعصم تقشنا نإو ةفوخم يهف ضرع نم تقلفنا نإو اهحرطب اهبحاص

 . حرطي ملو اهب ذخاؤي مل لمت ملو لصالا نم . قلفنت ملو . ءامسلا ىلإ ضرالا

 نيملسملا قيرط ىلع لام رادج يف مساقلا وبأ لاقو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 . نيملسملا لاومأ نع هفارصاب مكاحلا رمأيو رادجلا بر ىلع مدقي هنإ مهلاومأو
 رادجلا فرصي نأ مكاحلل سيلو . هرادج باصأ ام مكاحلا هنمض الإو هفرص نإف

 لام اذإ هبر ىلع مدقي لخنلاو رجشلا نأل لخنلاو رجشلا ليبس هليبس سيلو

 . عارذلاب قيرطلا ددح ىنعملا لعلو طقس انه (١ر)
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 هفرص الإو هيلع مدقتلا دعب هبر هفرص نإف . محلاومأو نيملسملا قيرط ىلع

 . مكاحلا

 نإف هتلازاب مكاحلا رمأ فوخم هنأ رادجلا وأ ةلخنلا تحص اذإو : ةلأسم

 . هلام يف ةرجألا نوكتو هتلازاب رمأي وأ كلذ ىلع مكاحلا هربج الإو هبر لعف
 . هنع كلذ فرص احلا ىلإ بلط اذإ كلذو

 قيرطلا عطق ثدحملا اذه ناك نإ تيأرأ تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هجوب كلذ لعف هنإ حصي ىتح كلذ ةلازإو اهحتفي نا مكحي له تامو اهلك

 . ليق هنإ يدنع اذكه معن لاق اهيلع ثادحالاك اهعطق نوكي الو . قح

 ةدايزلا نم . نيرخآ ضرأ يف موق ةرجش قرع نم تبني اميف : ةلأسم
 باتكلا لوأ يف هللا همحر مصألا هللادبع يبأ نب ناثع هيقفلا طخب هتدجو ام ةفاضملا

 ةرجش يطئاح يفو ةرجش هيف هل سيل يطئاح قزلي طئاح هل لجر نع هتلأسو
 وبأ لاق . ال لاق رمثأ اذإ هنم لكأيأ هطئاح يف رجش يترجش قرع نم تبنف
 . هضرأ يف شاع نمل وهو ملاظ قرع اذه نإو قح ملاظلا قرعل سيل هللا همحر ديعس
 لزنملا بحاصل زوجي لهف هل تلق . ينبجعي اذكهو . ضرألا برلف هنم رمنأ امو

 لاق . ةرجشلا بحاص يأر ريغب هب عفتسيو ةرجشلا نم يذلا قرعلا عطقي نأ
 افالتخا كلذ يف نأ رخآ عضوم. يف . هنعو . هلام يف ناك اذإ كلذ هل نأ يعم

 . زوجي ال لاق نم لاقو . زوبي لاق نم لاق

 ىلع نب رمع ةروننم نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 اهيف تحرط وأ اهترفح اذإ لويسلا لبق نم ءىش اهيف ثدح اذإ قيرطلا يفو .

 اهب رضي امم لاومألا لبق نم اهيف ثدح امو . دلبلا لهأ ىلع هحالصا كلذف
 هللاو كلذب يلاولا وأ مكاحلا مهذخأي لاومألا لهأ نم اهيلي نم ىلع هحالصإف
 . باتكلا ىلإ عجر . ملعأ
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 ثدحم ثدحأ نإ تلق ديعس وبأ قرطلا يف ثادحالا باب نم : ةلأسم

 ىلع ةرضم هيف سيلو . سانلا نم دحأ ىلع ةرضم هيف اندح ةزئاج قيرط يف
 تبث اذإ هنإ يعم لاق . كلذ ةلازإ ثدحملا ىلع ةرضملا هيلع نمل له . قيرطلا
 همزليف هل تلق . كلذ بلط اذإ . هتلازا هيلع ثدحملل ناك ةرضم ثدحلا يف
 ناك اذإ لاق ررضلا ةلازإ همزلي امنإ مأ هيلع ثدحملا بلط اذإ هلك ثدحلا ةلازإ

 الإ ررضلا ةلازإ نوكي ال نأ الإ . هنم ررضلا ةلازإ هيلع ناك . ًاحابم ثدحلا
 . كلذ بلظ اذإ هلك ثدحلا ةلازإ هلف هلك ثدحلا ةلازاب

 ىشح وأ ًءامغ نيملسملا قيرط ىلع ثدحأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هثدح تبني ةجح هل حصت ملام فرصي هنإ يعم . لاق فرصي له امرك اهيلع

 نم ائيش انهاه ملعن ال انإ ةنيبلا تدهش نإف هل تلق . ليق هنإ يعم اميف قحب
 يدنع لاق . هذه مهتداهش لازت له . قيرطلا ىلع ثدح وهو . ثدحلا اذه

 اودهش نإف هل تلق . دوهشلا ةداهش نم تفصو ام ىلع كلذب لازي ال ليق هنإ
 هنإ يعم لاق . فرصي له ةرباكملاو كلذل بصغلا ليبس ىلع هثدحأ أنالف نأ
 له لطابلاب هندحأ هنأ اودهش نإ كلذكو هل تلق . ليق هنإ يعم اميف فرصي
 سانلا نم دحأ ثدحلا اذه ىلع راشأ نإاف هل تلق يدنع اذكه لاق . كلذ لازي

 ريشملا ليبس ىلع راشملا رمأ نكي ملو امغلا كلذ يمغي وأ مركلا كلذ يشحي فيك

 ىلع ناك امنإو . كلذب رمأي ملام هيزجي هنإ يعم لاق . ةبوتلا هيزبت له . رمألا
 رمآلا ىلع كلذ ةلازإو هيلع نامض الو . ةبوتلا هيزجت نأ ينبجعيف ةروشملا ليبس
 كلذ ليزي نأ ريشملا اذه دارأو رمآلا تام نإ تيأرأ هل تلق . هل ثدحلاو
 هنإ ىعم لاق كلذ هل له . كلذ يف ببس هنم ن اك دق ذإ هسفن ىلع طاتحيل

 حصي ىتح . هتجح تتامو تامدق رمآلا نأل ةثرولا يأرب الإ كلذ هل سيل
 ليكولا ناكو هلام يف ليكو رمالا اذه ناك نإف هل تلق . هقح لمتحي ال لطاب هنأ

 . رمأل ا تامو . هنم غرف ىتح كلذب ماقو ءاركلا صلخيو كلذ لمعي نم رحتي

 . كلذ هيلع نأ يعم لاق . هتلازإ هيلع له قيرطلا ىلع ثدحأ هنإ ملعي ال اذهو
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 نإف { هل تلق . هجرخي ىتح سبحلا همزلي لاق كلذ نع عنتما ناف هل تلق
 وه ناك اذإ هريغ نود كلذب ذخؤي له ءارجألا نم ادحاو الإ اوباغ وأ اوتام

 رمآلا ناك نإف هل تلق . هجرخي ىتح سبحلا هيلع نأ يعم لاق . هثدحأ نمم

 نم كلذ جارخإ اعيمج مهمزلي له رجألاب كلذ لمع يذلاو ليكولاو ايح
 ىرحتي اعيمج اوتام نإاف هل تلق . اعيمج كلذ جارخا مهيلع هنإ يعم لاق . قيرطلا

 لاحف ًايح رمآلا ناك نإف . هل تلق هلطاب حص اذإ مهلاومأ نم جرخيو كلذل

 نورذعيال مهنإ يعم لاق كلذ يف رذع مهل له هتلازإ نع ءارجالاو ليكولا نيب
 اضيأ سبح رمآلا مش ضرتعا ناف هوليري وأ سبحلا يف اولازيالو .هتلازإ نع

 .باتكلا ىلإ عجر ىضقنا كلذ .يف مهضراعيال ىتح
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 تناك اذإ ةفينملا ةلئاملا راجشألا يف يناثلا بابلا

 لازت وآ هيلع ةفينم يه نم ىلع تبنت له تامو لجرل

 معن لاق . عطقي له لخنلاو رجشلا نم قيرطلا ىلع فانأ امف هل تلق

 لاق . ءاوهلا يق . كلذل ةياغال مأ برقلا وأ عفرلا نم دح كلذل لهف هل تلق

 تابوكرملا باودلا نم نوكي ام عفرأ نم بكارملاب رضي ال ام عفترا ام هنإ يعم
 نمأو كلذ عفترا اذإف . باودلا نم تالماحلا ىلع لامجلا نم نوكي ام عفرأو
 كلذ فرصي لهف هل تلق . كرتو كلذل ضرعي مل ىنعملا اذه ىلع ررضلا هنم

 لاق . هيلع امئاق نوكيو باودلا نم نوكي ام عفرأ ىلع بكارلا سمي ال ىتح
 قيرطلا لثم كدنع كالمألاو هل تلق . امئاق بوكرلا هل حابم هنأل يدنع اذكه
 ناك ام عطقيو قيرطلا ريغ يدنع كالمألا ال لاق اذه نم ًائيش اهيلع فانأ اذإ
 رابتعالاو رظنلا يف جرخي نأ الإ هل ةياغ ال ادبأ كلذ بلط اذإ لاملا كلذ ءاوه يف
 رظناف ررضلا الإ فرصي ال هنأ يدنعو . هعافترا لجأ نم لاح ىلع رضي ال هنإ

 . كلذ لدع ين

 ريغ وأ زئاج قيرط امهنيب نيلام هدلاو نم ثرو لجر نعو : ةلاسم
 . هدلاو ةايح يف يناخلا لاملا ىلإ قيرطلا ىلع نيلاملا دحأ نم ةمرك تشحف . زئاج
 ملعي ملو كلذك اهثرو اذإ هنإ يعم لاق . ال مأ ةمركلا هذه ةلازإ ثراولا مزليأ

 طرقلاف هل تلق . هلطاب ملعي ىتح لازي ال ليق دق . هنأ بسحاف كلذ لطاب
 هنإ ملعأ ال لاق ةمركلا هذه لنم راجشألا نم هريغو بنألاو مازلاو ردسلاو

 دجوي هنإ يعمو ًارضم ناك اذإ ثدحأ اذإ لازم وهو . اذه لنم اذه يف ليق
 تتبثو هل تناك نم تامو لاومألا ىلع راجشألا هذه لثم تبن اذإ ليق هنإ

 همحر ىلع وبأ لاق . الطاب نوكت نأ الإ لازت ال اهنإ هتنرو ىلع اهفلخو همايأ يف
 نم رهظي ملو هريغ ضرأ يف ةمرك ىشح نميف دجويو . لوألا لوقلا رثكأ هللا
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 ثراولل تبني هنإ . ةمركلا بحاص تام نأ ىلإ رييغت الو ريكن ضرألا بحاص
 كلذ تبتك ةمركلا نع دازام . هنع فرصيو تبت دق ام ضرألا بحاص ىلع

 يفف . هريغ ضرأ ىلع تتبن اذإ ةردسلا امأو . هللا ءاش نإ هيف رظنيف ىنعملا ىلع
 . ىنعملا ىلع هتبتك . فالتخا كلذ فرص

 بلطف لجر تيب ىلع ةلئام هيبأ نم ةردس ثرو لجر نع لئسو : ةلأسم
 تبث نإ هنإ يعم لاق . كلذ هل له . هتيب ىلع لام ام هنع عطقت نأ لجرلا
 . كلذ يف فلتخي هنإ يدنعف . هيلع جتحي ملو تيملا ةايح يف ةردسلا نم لئاملا

 . اههبشي امو اهلثمو ناينبلا لثم ةثدحملا ثادحألاك سيل اذه نأ لاق ل نم لاق
 نأو . لطاب اهنأ ملعي ىتح تام اذإ لازت ال اهنإو اه ينابلا ةايح يف تتبن اذإ
 لئاملا اذه لاقو . تيملا ةايح يف تبث ولو . لاحلا اذه ىلع لازي لئالا اذه

 لنم اذه نإ لاق نم لاقو . تيلا ةايح يف تبث ولو . لاحلا اذه ىلع لازي
 اهنأ ملعي ىتح اهل يلابلا ةايح يف تتبث اذإ لازت ٢ اهنإو . اهلاثمأو ةثدحملا ناينبلا

 دعب كلذ نم لئاملا امأو . بوبحم نب دمحم نع دجوي كلذ نأ وجرأو لطاب
 يف ملعأ الو ةثرولا ىلإ كلذ بلط اذإ لازم كلذ يف هنودح ناف كلاهلا توم
 . دجوي ام ىنعم ىلع هلك اذهو . ًافالتخا كلذ

 . هريغ ضرأ يف اهاشحو ضرأ يف ةمرك لصأ هل لجر نعو : ةلأسم
 املف . ةمركلا بحاص تام نأ ىلإ رييغت الو ريكن ضرألا بحاص نم رهظي ملو
 بحاص هعنم اهيشحي اهبحاص ناك ثيح ةمركلا يشحي نأ ثارولا دارأ نأ
 بيطت الف نآلاو . هنم سفن بيط نع كلذ هاطعأ ناك هنإ لاقو . ضرألا

 بحاص ىلع تبثي له تلق . كلوق ةقيقح فرعأ ال انأ ثراولا لاقو . هسفن
 نم كلاهلا ىشح دق ام هنإ يعم لاق . هيلع هتمرك يشح نأ ثراولل ضرألا

 ديزي الو ضرألا بحاصل حصت ةجحب الا يدنع فرصي الف ضرألا يف ةمركلا
 فرصيو تبث دق ام يدنع تبنيو . ةجحب الإ اذه لام يف يشح نأ ثراولا

 ثراولا دارأو ةمركلا هذه تتام نإ ليقو . هريغ نمو . ةمركلا نم داز ام هنع

 . هريغ ضرأ يف كلذ هل نكي مل اهناكم اهيشحيو ىرخأ ةمرك عرزي نأ
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 لزانملا نع راضملا فرص يف ثلاثلا بابلا

 ةفاضملا ةدايزلا نم لاومألاو يفاوصلاو

 لجر لزنم برق هضرأ يف بارتلا حرطف اضرأ ىعدي لجر نع هتلأسو
 نم ناكو لجرلا رادج نع حسفنم هنأ الإ لجرلا لزنم ىلع بارتلا ىلاعت ىتح

 لاق . كلذب هل مكحي له . هفرص بلطف لجرلا لزنم ىلع فرشأ هيلع علط

 لاومأ نم دحأب اورضي ملام مهلاومأ يف قفرتلا سانلا عنمي نأ كلذ ل نيبي ال

 ىنعم هريغ وأ بارتلا كلذ يف هراج ىلع علطي نمم رظنلا عنمي امنإ . مهناريج.

 ٣٣ ةلزنمب يدنع اذهو هعضو نمل حابملا يف بارتلا ناك اذإ لزنملا ةمرح

 عضاولا لزنم يف بارتلا ناك نإ كلذكو . سانلا لزانم ىلع ةفرشملا راجشألاو
 هرظن ىف ناك لاح يأب سانلا تويب ةمرح ىلإ رظنلا ىلع رجحلا ناك نإ هل

 هل زوجي ال امب اهيلإ

 كلذ نم عنم اهبرضي ةيفاص ف بارتلا عضي ع دابلا ناك اذإو :ةلأسم

 الام ةزاجالا نم ناكمالا نم اهيف لمتحي الو . .ةرضملا اهيف زوجت ال ةيفاصلا نأل

 اذه عضي لجرلا اذه ناك اذإو . كلملا اهيف تبني ال اهنأل كالمألا يف لمتحب
 . هتئطخت الو هيلع راكنالا مزلي ل مهريغ وأ ماتيأ وأ بايغأ سان لاومأ يف بارتلا

 هوجو دحأب كلذ يف رذعلا هل نكمي هنأل لاملا يف ةرضم كلذ يف ناك. ولو
 ىلع اهعفن دوعي ةحلصم وأ هتزاجا زوجي نمث ةزاجاب وأ هيلإ اهلاقتنا نم .. لالحلا

 . كلذل يلاعلا نم باغ اميف هل موقي نم

 عضي نأ لجرل نذأ لجرف هل ليق ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 رخآلا لاملل سيل لاق رخآ لام ىلإ اذه لام نم ءاملا لاسفل هلام ىلعآبازيم
 مهريغل اولعج اذإ مهئامصخ ىلع ةجحلا مهل نكلو بازيملا بحاص ىلع . ةجح

 . ةرضملا هنم اذه ىلع دلوتي ام هلام يف
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 تامو هلزنم يف هلخدأو ةيفاصلا نم ءيش ىلع ىنب نراف هل تلق : ةلأسم
 ليق هنإ يدنع اذكه معن لاق . تام ولو . لاح لك ىلع كلذ جارخاب مكح

 كلذكو لاح ىلع كلمب لقتنت ال اهنأل ةيفاصلا يف ةجحب سيل لصألا يف هنأل
 . كلذ ىنعم يدنع هبشي زئاجلا قيرطلا

 ةعفنم الو ةرضم هنم نيبت ال ةيفاصلا يف ثدحلا ناك اذإو لاقو : ةلأسم
 نم ةيفاسلا ليوحت لثم اهيف ثدحلا ناك ول لاقو . بيرلا كرتو كلذ بيرتساو
 اولازأ اوءاش نأ رايخلاب كلذ يف نومئاقلاف كلذ حالص نيب عضوم ىلإ عضوم
 ىبتنم يذلا بعولا بنجب هلك كلذ لوح نإف هل تلق . هوكرت اوءاش نإو كلذ
 نأ نظيو . ةيفاصلا نم يش ىلع ةعطاق ةميدقلا ىلوألا تناك دقو . ةيفاصلا

 . زوجي هنإ اذكه لاق . كلذ زوجي لهف ةرضم لقأو ةيفاصلل حلصأ كلذ

 . هتلازاب ذخؤي له هلام يف ةيفاصلا نم ًائيش لخدأ اذإف هل تلق : ةلأسم
 ىلإ اهدح دوهشلا دحي ملو هلامب اهطلخ دق ناك نإف هل تلق يدنع اذكه لاق
 اذكه لاق هلوق لوقلا نوكي له وه اذه لاقو . ئيش اهنم وه ج رخأف تناك نيأ
 ذخؤيف وه 1 فرعي ال اقح لجر ىلإ ىع دا نم ةلزنمب اذهو هل تلق يدنع

 يذلا وه اذه نأ فلح اذإف هل تلق . يدنع اذكه لاق . ءاش امب هل رقي ىتح
 هنأ يعم لاق . كلذ نم رثكأ هنأ ةنيبلاب حصي ملام كرتي له ةيفاصلا نم هطلخ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . نيمي كلذ يف هيلع سيل
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 لخنلا نم هريغ لام ف لخد اميف راضملا ف عبارلا بابلا

 ةرضم هيف ناك امو . كلذ هبشأ امو . رجشلاو

 سيلو هب ترضأو لجر لام ىلع اهناصغأ تلام متيل ةرجش يف لوقت امو
 هضرأ ءامس يف لخد ام عطق لاملا بحاصل زوجمأ ليكو الو . هيبأ نم يصو متيلل

 كلذ يف هل ناك نإ متيلل عطق ام ظفحيو مكاحلا مدع اذإ كلذ هل زئاج . ال مأ

 . حالص

 قيرط وأ ةيفاص برق ًارجش وأ ًالخن لسف لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هلسف يذلا ىلع له قيرطلا وأ ةيفاصلا ىلع لامو لسفلا كلذ شاع مث زئاج

 نم دحأ الو مكاح كلذب هذخأي مل ولو قيرطلا وأ ةيفاصلا ىلع لام ام ليزي نأ
 ولو ررضلا ةلازإ همزلي نأ هيلع تيشخ هلعف دلوت نم ناك اذإ لاق . نيملسملا

 ليزي نأ لبق بيغي نأ دارأ وأ توملا هرضح ناف هل تلق . كلذب ذخؤي م

 هل تلق . لوقلا ىنعم ىلع يدنع اذكه لاق . هتلازاب ةيصو همزلت له . كلذ

 ةرضم دعب هنم دلوت لخنلاو رجشلا نكي ملو بيغي نأ دارأ وأ توملا هرضح نإف

 يل نيبي ال لاق . هلعف ةرضم نم دلوت ام ةلازإ يف ةيصو وأ . داهشإ هيلع له
 تلق . ةرضم هدعب هنم دلوتي ال هنأل . هل زئاج لصألا يف هلعف ناك اذإ كلذ
 هنم دلوتي نأ لبق هتصح يف هل عقوف كيرش هيف هل ناك وأ هبهو وأ هعاب نإف

 ةيفاصلا ىلع ةرضملا هنم دلوتو . لسفلا شاع مث قيرطلا وا ةيفاصلا ىلع ةرضم
 . همزلي ام ةمسقلا دعب وأ ةبه وأ عيبب هدي نم كلذ ل ازأ نأ دعب قيرطلا وأ

 نوكي نأ هيف ةردقلا مدعو . هيف ملاس وهف هدي نم لاز اذإ هنأ ينبجعي لاق
 نم دلوتي نأ لبق . عضوملا كلذ نم باغ نإاف هل تلق . نيملسملا نم دحاوك

 رمأي نأ همزلي له . بئاغ وهو ةرضملا هنم دلوتو لسفلا شاع مث ةرضم لسفلا
 حص اذإ يعم اذكه لاق . ةرضملاب ملعو كلذ ىلع ردق نإ ةرضملا ليزي نم

 امفيك وأ ةلاسر وأ رمأب اهتلازإ يف دهتجي نأ يدنع هيلع ناك هلعف نم ةرضملا هعم
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 لأسي نأ همزليف هل تلق . يدنع كلذ همزلي الف هعم حصي مل ام امأو . ردق
 كلذ لاوز ناكمإل . كلذ نع لأسي نأ هيلع نأ يعم سيل لاق كلذ نع
 ةيفاصلا ىلع كلذ هلسف نم لام اذاف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع هلاقتنا دعب وأ

 اهءاوه لخد ام ةلازإ همزليأ ةربابجلا دي يف تناك وأ عرزت ال ةروجهم يهو ٠

 نإ ةيفاصلل ًارضم رابتعإلا يف كلذ ناك اذإ لاق . ال مأ لاح ىلع هلسف نم
 ررضلا ةلازإ يدنع ناك . ًابصغ وأ ةبلغ اهترامع كرت ناكو ةرومعم تناك ول
 . ةيفاصلا ىلع ةجحلا تبنت الئل ًاتاوم نكي ملو . ةايح اهلصأ ناك اذإ ةيفاصلا نع
 هتاذ نم كلذ ةلازإ وه همزليأ امئاق لدعلا ناك نإف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع
 ام هانعم تبثو هلعف نم لصألا ناك اذإ هنإ ىعم لاق . هتلازإاب ذخؤي ىتح مأ

 لدعلا ناك ذخؤي مل وأ كلذب ذخأ كلذ ةلازإ يدنع هيلع ناك لوقلا نم ىضم

 . مساق ريغ وأ امئاق

 لزنم يف اهوشحو . لجر لام يف الصأ ةبنع نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 نم لوق لوقلا لاق نم لوق اهيف لوقلا . هل اهنأ امهنم دحاو لك ىعةاف لجر

 . ةنيبلا رخآلا ىلعو . هلام يف اهلصأ

 وأ ةطرق هضرأ وأ هراد ىلع فينم ضرأ وأ لزنم هل لجرو : ةلأسم
 الف . ةردسلا وأ ةطرقلا لمح نم هضرأ وأ هراد ىلع فانأ ام هل لحيأ . ةردس

 رخآ ضرأ ىلإ تدعتف لجر ضرأ يف ةبنعلا تناك نإ كلذكو . كلذ هل لحي

 نإ هراد وأ هضرأ يف لخد ام هنع لزعي نأ هلو اهترمث هل لحي الف . هراد وأ

 . اهؤامسو اهضرأ امل نأل . ةرجشلا ب بحاص هلزع ءاش نإو . هعطق ءاش

 هراج ضرأب رضيو بئاغلا ضرأ يف نوكي يذلا رجشلا امأو : :ةلأسم

 . ةجحلاو مكحلاب هفرصيو هيف مكاحلا رظني ىتح مكاحلا ىلإ هرمأ عفري هنإف رضاحلا
 . مكحلا ف هعطق زئاجو ًارضم رجشلا ناكو هماقم موقي نم وأ مكاحلا مدعأ نإو

 كلذ يف هسفنل مكحي نأ يدنع هلف . مكاحلا مدع دنع هل نأل مكاحلا مدعأ هنأ الإ

 مكحي نأ حص مكاحلا مدع دنع هل نأل مكاحلا مدع اذإ مكاحلا هب مكحي ام لثم
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 . ًارضم ناك اذإ اميدق وأ اثداح ناك كلذ ءاوسو قحلاب هسفنل

 وأ متيلا يصول زوجي لهو دجأ نب نسحلا يلع يأ نع بسحأ : ةلاسم

 بلط اذإ متيلا يصوف . سانلا لاومأ ىلع تفان اذإ متيلا ةرجش عطقي نأ همزلي
 . ملعأ هللاو كلذ هيلع ناك كلذ هيلإ

 اهلك تلام ةلخن وأ ةرجش وأ رادج لكو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 . فرصي كلذ ناف اهناصغأ نم ءيش وأ موق ضرأ ىلع

 ةرجش وأ لجر دح ىلع ةلخن هل لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 ىلع ةدحاو لك . ةلئام ةينرق اهيف نيلجر نيب دح ىلع ةلخن وأ هسفن دحلا ىلع

 هذه نمل وأ ةلخنلا هذه نمل ديرت تنك نإف تفصو ام ىلعف . نيدحلا دحأ

 دحلا ناك اذإ ًاعيمج امهل ةرجشلاو ةلخنلاف دحلا طسو يف تناك اذإف . ةرجلا
 ضرأ ىلع تلامف نيلجرلا دحأل ةرجشلا وأ ةلخنلا هذه تناك نإو . ًاعيمج امهل
 مث ةليوط ةبشخ وأ حر ذخؤيف ناصغألاو صوخلا لام امنإ ناك ناف . رخآلا

 لخاد ناصغألاو صوخلا نم ةبشخلا عدس امف ةبشخلا عفرتو دحلا ىلع يضمي
 مث رجح هيف لبح لعج ةلخنلا سأر لئام ناك نإو . عطقيلف رخآلا ضرأ يف
 يذلا اذهف اعطق ةلخلا تناك لجرلا ضرأ يف رجحلا طقس ةلخنلا ةمق يف طبر

 . نيملسملا لوق نم هفرعن

 لجرل ةلخن نعو هللادبع دمحم ينأ باوج نم هنأ دجوي اميف : ةلأسم
 فرص ءاملا باحصأ بلطف يانلا ةيقاسلا نيجو ىلع تكتاف موق ةيقاس ىلع ةلئام

 مهلف ءاملا باحصأب ترضا اذاف ةلخنلا امأو . ملعأ هللاف مكاحلا امأف ةلخنلا كلت
 مهيلع نامض الو تناك اك مهتيقاس عجرت ىتح عطقلاب مهتيقاس نع اهولزعي نأ

 نامض الو كلذ فرص قيرطلا يف كلذ لثم راضملا نم ناك ام كلذكو . اهيف

 قيرط يف اعودج ىأر هنأ يلع نب ىسوم نع يور دقو هجرخأ نم ىلع كلذ يف
 . اهظفحب رمأي ملو اهزعب رمأف
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 تلام وأ لجر ضرأ ىلع تعرص ةفاغ وأ ةلخن وأ رادج نعو : ةلأسم
 . هبابرأ ىلع كلذ جارخاف . كلذ جارخا نوكي نم ىلع هلزنم ىلع

 بكارلاو يشاملا عنمت قيرطلا ىلع ةفينم ةرجش نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 الف . ال مأ اهرمث نم ذخأي نأ ريقفلل لحي له قيرطلا نع اهعطقي ال اهبحاصو
 . ملعأ هللاو هلام يف اهلهأ نم نذراب الإ ذخألا هل لحي

 ريغ وأ ماتيأ موق لام ىلع لئام اهعرف ةرجش هل لجر نعو : ةلأسم
 نوكيأ اهرمث لكأي وهو اهيلع ةلئاملا ضرألا نع اهعطق بلطي دحأ نكي ملو . ماتيأ
 اهعطق دحأ بلط نإو . ةرجشلا بحاصل ةرمنلا . ال لاق امارح هيلع كلذ
 ناصغأ تفانأ اذإ هنإ دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ يضاقلا نع تفرعو تعلعق
 ةلازإ لاملا بحاص هيلإ بلطي ملو . ناسنا لام ىلع ةلخن صوخ وأ ناسنا ةرجش

 صوخ نع هتلأس يلأ وجرأف . دحأ بلطم ريغ نم ةلازإ همزلت الف هيلع فانأ

 اذإ كلذو كلذ ينمزلي ملف هعطق ىلع بجي ًازئاج قيرط ىلع لام يف يل ةلخن

 صوخ فانأ ام مازلا هريغ نم تفرعو . ملعأ هللاو كلذ ةلازاب ماوقلا رمأي مل
 مل ولو هتلازا نيملسملا قيرط ىلع وأ دحأ لام ىلع هل لسافلا ةرجش وأ ةلخن
 هثرو ام امأو . هكلم يف ثدحأ ام ليزي ليق دقو فيضملا لاق . هيلإ بلطي

 . هيلإ بلطي ىتح هتلازإ هيلع سيلف
 فانأ اذإ لخنلا نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأسو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 هل تلق معن لاق . هضرأ ىلع فانأ ام هنع فرصيأ لجر ضرأ ىلع اهصوخ

 اهترضم نأ لودعلا ىري نأ الإ لخنلا تعفترا ناو لاق . لخنلا تعفترا نإو
 ضرأ ىلع فانأ ام عطقي هنأ لاق نم لاقو اذه ليق دقو هريغ لاق . تعفترا دق
 . ديعس يأ نع انفرع اذكه . ملعأ هللاو انفرع اذكه دح كلذل سيل هريغ

 ناصغأو . لخنلا فعس لغم راجشألا نم لئاملا يف هل تلق : ةلأسم
 ًاعفترم ناك ولو هتلازاب مكحي له ريغلا لام ىلع ًالئام ناك اذإ هوحنو ردسلا
 املك لازي هنأ مكحلا يلاعم يف هنإ يعم لاق . حرلا لوط نم رتكأ ءاوهلا يف
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 حمر ردقب ةلخنلا تعفترا اذإ هنأ دجوي دقو . عفترا ولو . هضرأ ءاوه يف لخد

 رظنلا يف ةرضم كلذ يف نبت ملو اهفعس الإ ريغلا ضرأ يف الخاد نكي مل ولو
 ةرضم كدنع فعسلا لظف هلعل فيضملا .لاق فعسلا لظف هل تلق فرصي ل

 . باتكلا ىلإ عجر . عرزت ضرأ تناك اذإ يدنع اذكه ضرألا ىلع ناك اذإ

 رضأ نإف . اهبحاص ضرأ ريغ يف ةرجشلا لخدت نأ راضملا نمو : ةلأسم

 لخد ام بشخلاو ناديعلا نم عطقيو اهناديعب اهبحاص رضي ال ىتح تعطق اهلصأ

 اذإ ًارجش الو اتيب مه سمي ال نأ عفري نأو . مهلاومأ يفو سانلا لزانم قوف
 تلام اذإ لخنلا كلذكو . اهؤامسو هضرأ ناسنا لكل نأل هئامس يف الخاد ناك

 عطقي هنإف اهئامسو هضرأ ءاوه يف لخدتف هلام وأ ناسنالا رادج ىلع عقت ىتح
 نوكت دقو رجشلاو صوخلا عطقي امنإف . ةرجشلا عرف وأ صوخلا لخدي نأ الإ

 الإ عطقت ال كلتف . اهيف لخدت ملو اهسمت ملو لزانملاو لاملا ىلع ةفوخم ةلخنلا
 ردجلا كلذكو عطقت اهناف تفيخو تعدصت اذإف اهتحت نم ضرألا عدصتت نأ

 يهف ضرع نم تقلفنا اذإف . اهحرطب اهبحاصن رمأ تلامو تفيخو تكتا اذإ
 ملو لصألا نم قلفنت ملو ءامسلا ىلإ ضرألا نم ًادعصم تقشنا نإو . ةفوخم
 كلذك فينكلا اهيف ثدحأ اذإ لزانملا كلذكو حرطت ملو . اهب ذخؤي مل لمت

 قرل اذإ رونتلا كلذكو . تناك نمل ردجلا اهب نوسمي ال اهباحصأ رمؤي سئانكلا
 الإ رجشلاو لخنلا نم ءيش وأ رادجلا ىلع رانلا نم ررضلا هنم فاخي لزنم

 ثدحامو عفرت ال اهنإف . اهوثدحا نيذلا بهذ دقو . تقبس دق يتلا ءايشألا
 تبرق اذإ لسفلاو ضرألا يف لسافملاو هفرصب اهلهأ رمأ دعب نم اهراضم نم
 دحاو لك حسفي كلذك . لخنلا نم حسفلاب مكاحلا مهرمأيف سانلا لزانم نم
 حسفي نأ رمأ حسفلا ري مل نمو . اهءارو ام لسفي مث عرذأ ةنالث رادجلا نم

 حسفيو ءاملاو ةعارزلا نم اهنع فرصيو . ردجلا نع حسفيو دحلا نم ًاعارذ
 . ردجلا ءاملا سمي الو اهيلع ةرضم ال هنأ لودعلا ىري ىتح كلذ

 دمحم ابأ تلأس رفعج يبأ نع ركذ امم ناطحق يبأ باتك نم : ةلأسم

 . موق لزنم وأ زئاج قيرط ىلع ةلئام ةرجش وأ ةلخن نع يراوحلا نب لضفلا
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 له ةرجشلا كلت وأ ةلخنلا كلت عطق قيرطلا بستحم وأ لزنملا باحصأ بلطف
 نيملسملا قيرط ىلع وأ مهلام وأ موق لزنم ىلع ةلئام تناك اذإ معن لاق كلذ مهل
 ليكو ىلع مكحيف لاق . بئاغ وأ متيل تناك نراف تلق . اهعطقب اهبابرأ رمأ

 . ةرضاحم ةأرمإ وأ رضاحم لجرل تناك ناف تلق . اهعطقب بئاغلا ليكوو متيلا
 نوكي نم ىلعف تلق . اهعطقب ك احلا رمأ الإو اهوعطق نإف مهيلع جتحيف لاق

 بايغألاو ماتيألا لاومأ نم عيب ام كلذكو لاق . اهبابرأ ىلع لاق اهل عطاقلا ءارك
 بشخ لاق ةرجشلا بشخف تلق . لاومألا باحصأ ىلع يدانملا ءارك نوكي
 بئاغلل نكي مل نإف تلق . ةلخنلا عذج كلذكو . بئاغلل عفري مهل مهترجش

 مل ضبقيو مهتجحب موقي اليكو مكاحلا مهل ميقي لاق . ليكو متيلل الو ليكو

 ةمرصلا يف لاقو ديعس نب نسحلا ىلع يبأ يضاقلا نع بسحأ : ةلأسم

 اذإو . اهتلازاب رمأي نأ مكاحلل زاج راجلاب رضت اهنأ ةداعلا يرج نم تناك اذإ
 هربجأ الإو هبر لعف نإاف هتلازاب مكاحلا رمأ فوخم هنأ رادجلاو ةلخنلا تحص
 ىلإ بلط اذإ كلذو هلام يف ةرجألا نوكتو . هتلازاب رمأيو كلذ ىلع مكاحلا
 ىلإ بلط اذإ كلذو هلام يف ةرجألا نوكتو هتلازإاب رمأيو كلذ قرص مكاحلا
 . هنع كلذ فرص ك احلا

 ضرألا هجو ىلع قرع اهنم جرخو ةردس هتيب يف لجر نعو : ةلأسم
 قرعلا كلذ نم علطف . رخآ لجر تيب يف قرعلا لخدو . ضرألا يف ضماغ وأ
 لاقو يتردس قرع نم يه لاقو . اهعطقي نأ ةردنسلا بحاص بلطف . ةردس
 راضنلاو ةردسلا بحاصل قرعلاف كلذ يف لوقلا ام يل يهو يتيب يف يه رخالا

 نأ اولاق دقف اهزجي مث ةرذلا بصق يرتشي يذلا يف اولاق امك ضرألا بحاصل
 نم ةصح هل نوكي لماعلا كلذكو . يرتشملل رذجلاو ضرألا بحاصل راضنلا
 كلذكو . ترضن اذإ روذجلا ةميق هل امنإو . راضنلا نم ءيش هل سيلو روذجلا

 نم انعمس دقو هعطقي نأ هل سيلو . قرعلا ةميق قرعلا اذه بحاصل نأ لوقأ
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 ةرجشلا قرع ناك اذإ كلذو . قح ملاظ قرعل سيل (ةلعر هللا لوسر نع يوري
 قرعلا يف ىنعملا ام انأ هل تلق . ملعأ هللاو هريغ ضرأ يف لخاد وهو لجرل
 سيل لاق هنأك قح ملاظلا قرعل سيل لاق نم لاقو . ىنعملا اذه وه لاقف ملاظلا

 . قح ملاظلا كلذل سيلف ملاظ وهو هيف قرعف المع لمع ملاظل
 همحر بوبحم نب دمحم نع فيضملا باتك نم باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 . نونس هلالخو ًاققس هيلع ىنبو لجر ضرأ ىلع هراد نم ًابثخ طرفأ نميف هللا
 هعنم هلف بلاطلل ضرأل ا نأ حص اذإف هضرأ نع هعفر ضرألا بحاص بلط ش

 ىعةاو . ضرألا بحاص نم ملعب هيلع هانب نوكي نأ الإ لجرلا ضرأ نع عفريلف

 ىتح يلابلا تمي مل اذإ معن . هريغ لاق . هعضوم نم هبشخ هل تبني هنإف هيلع

 دعبو ينبي وهو هيلع هاعدا نكي ملام . كلذ هل ناك ضرألا بحاص هيلع ركنأ

 هللاو لزعي ملو هلاحب ءانبلا تبث يلابلا تام اذاف ركني ملو ريغي ملف ملع كلذ
 . . باوصلاب ملعأ
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 يراجملاو بيزايملاو باوبألا يف سماخلا بابلا

 كلذ يف ماكحألاو اميدق كلذ ناك اذا

 دمحم ديعس يبأ خيشلا ماكحأ نمو . هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم
 ريغ وأ زئاج قيرط ىلع الزنم ثدحأ اذإ لجرلا نع هتلأسو يمدكلا ديعس نب
 تناك وأ بازيملا ةلازاب هبلاطو بستحم هيلع بستحاو بازيم هل ثدحأو زئاج

 . قيرطلا اذه ىلإ رئبلاو ثيغلا ىرجم عجر ىتح اهسبكو ةقفاخ لزنملا اذه ضرأ
 ىعدإ ناف هل تلق . ثدجي نأ هل سيلو . هلك اذه ةلازإ هيلع نأ يعم لاق

 ناك هبازيم نأو . اميدق ينبم لزنملا ناك وأ قيرطلا ىلإ لزنملا اذه ىرجم نأ
 الإو . كلذ نم هاعدا امب ةنيبلا هيلع لاق هريغ دحأ كلذ فرعي ملو قيرطلا ىلإ

 نأ هل له . لوألا باريملا يف هلوق تبت نإف هل تلق هثدحأ ام ةلازإ هيلع ناك

 بازيملا اذه ددجي نأ هل لهف هل تلق . ل لاق . كلذ يلإ رخآ لزنم يراجم لعبي
 هليزي الو هضرعو بازيملا لوطب هناكم يف هديدجت هل نأ يعم لاق . ٹر املك

 لعف نإف . هنم ًابيرق الو هبنجب رخآ عضوم لإ لوألا هيف ناك يذلا رقكلا نع

 اهبازيم لعجو ةفرغ لزنملا اذه حطس ىلع ىنب نإف هل تلق . هتلازاب هيلع مكخ

 ىلإ لجرلا اذه ىنب ناك نإ تيأرأ هل تلق . ال لاق كلذ هل له قيرطلا ىلإ

 بارخلا اذه رمع مث تباث قيرط اهيفو . اهيف نورمي سانلاو بارخ ضرأ بناج
 لبق هلزنم ىنب هنأ لجرلا اذه جتحاو . لزنملا اذه بناج ىلإ قيرطلا تجرخأو
 يذلا عضوملا اذه ىلإ هطئاح ىرجمو هبازيم لعج دق ناكو قيرطلا اذه ديدجت

 ةلازإ همزلي الو هنادحا تبنيو ةجح اذه يف هل نوكي له قيرطلا اذه هيف تبن

 يف وأ هريغ لام يف تناك هثادحا نأل هليزي نأ هيلع نأ يعم لاق . هثدحأ ام
 اباب اهيف حتفو . ةفرغ لزنملا اذه ىلع ىنب نإ تيأرأ هل تلقو . ةلاحم ال قيرط

 دسي نأ لزنملا باحصأ بلطو لزانم بارخلا اذه رمع مث بارخلا اذه ىلع
 هخسن مهلزنم ءانب لبق ناك هتفرغل هءانب نأ جتحاف هذه هتفرغ باوبأ مهنع

 هذه دس هيلع نأ يعم لاق . ال مأ مهنع باوبألا هذه دس هيلع له . مهلزانم
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 حتفو ىنب ناك نإف هل تلق . هريغل بوبرم لام ىلع اهثدحأ ناك نإ باوبألا

 اهيف ىنبف يحم اهايحأ مث يراجملاو بيزايملا لعجو تاوم ضرأ لام ىلع اباوبأ
 له يراجملا عطقو بيزايملا ةلازإو باوبألا دس لزانلا باحصأ بلطو . لزانم
 كلذف يراجملاو بيزايملا امأو . اهتلازإ همزلي باوبألا نأ يعم لاق كلذ هيلع
 . تاوم ف هل تبث دق يش

 رضي ال ثيح قيرطلا ىلإ بازيم عرشضأ نمو ءايضلا باتك نم :ةلأسم
 . هريغ لاق . ةدايزلا تضقنا . ملعأ هللاو ًاعامجإ كلذ هلف ةراملا نم ادحأ

 نم رثكألا فقوت دقف هل ثدحملا تامو اهريغو قرطلا يف ثادحألا نم قبس
 نع هتلأسو يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ ماكحأ ن نمو . هفرص نع ماكحلا

 هل له رخآ باب ةلابق اباب اهيف حتفي نأ دارأف زئاج قيرط ف لزنم هل لجر

 هريغ باب ةلابق ناك اذإ كلذ هل سيل ليق هنإ يعم لاق هباحصأ يأر الب كلذ

 . كلذ مهف له مهنع هليزي نأ اوبلط مث هل اونذأ ناف تلق . مهنذاب نوكي نأ الإ
 نأ ينبجعأ كلذ لصألا يف هل نكي ملو مهنذراب هحتف امنإ ناك اذإ هنإ يعم لاق

 لودعلا ري مل نإف . مهيلع ررض ىنعم هيف تبث اذإ كلذ يف ةعجرلا مهف نوكت
 هل تلق . مهنذاب ناك اذإ زئاجلا قيرطلا يف تبني نوكي نأ ينبجعأ اررض هيف

 اذإ هنإ يعم لاق . كلذ يف مهيلع لدأ هنأ ريغ مهنذإ الب بابلا اذه حتف نإف

 تلق . نذإلا لثم يعم ناك . كلذ يف فرعيو لقعي ام ةلالدلا ينعم جرخ

 هيلع بكرف . رخآل باب ةلابق هنأ الإ باب هيفو لزنملا كلذ ىرتشا ول تيأرأ
 لاق . بابلا بحاص كلذ بلط ولو هيلع ةلازإ الو كلذ هل له هكردأ اك اباب

 ررضب سيل هيلع بابلا بيكرتف احوتفم بابلا كلذ هل تبث دق ناك اذإ هنإ يعم
 بحاصل ناك . أتباث نكي مل نإو . هتلابق يذلا بابلل ةعفنملا نم وهو يدنع

 هنأ ىلع ليلدلا امف هل تلق . قحلا هبجوي ام ىلع هنع هفرص يف ةجحلا بابلا
 كردأ اذإ هنإ يعم لاق ملعي مل اذإ اتباث هعم نوكي لهو . تباث ريغ وأ تباث
 . هتلازإ مزلي ثودح ثدحم هنأ حصي ىتح هتلازإ بجت م احوتفم بابلا اذه
 يأر الب كلذ هل ناك امم عسوأ هعسوف ًاقيض بابلا اذه ناك نإ تيأرأ هل تلق
 هلاحب نوكيو ًائبيش بابلا اذه يف ديري نأ هل سيل هنأ يعم لاق . بابلا باحصأ
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 تلق . هريغ باب لابقتسال بابلا اذه حتف زوجي ال رظنلا يف ناك اذإ هكردأ اك
 يعم لاق . كلذ هل له لجر ماقم ردقب نوكي ال ةدايزلا تناك نإ تيأرأ هل

 رظني ناك اذإف هل تلق . هتجح هيلع تكردأ ناك ام قوف هيلع حتفي ال هنإ
 رظني نك اذإ هنإ يعم لاق . كلذ هيلع له هضرأ رظني الو هلزنم ءاوه كلذ يف

 نإو . ًافورصم ناك ةانابملا اهلثم يف سانلا ىلع نوكت يتلا ةرتسلا نودام هنم
 ينبجعي ملو تباث همكح ناك اذه نم رثكأ هيلع تبث دق هيلع حوتفملا بابلا ناك
 كلذ ناك نإاف هل تلق . هءاوه هنم رصيب امو هرضي ام حتفلا نم هيلع حتقي نأ

 يعم لاق . بابلا بحاص رمأ ريغب كلذ هل له لودعلا رظن يف مهيلع ةرضم ال
 اذإ مهلزنمل مهرظن الإ ةرضم كلذ يف مهيلع نكي مل نإف هل تلق . كلذ هل نأ

 تلق كلذك هنإ يعم لاق . اهب فرصي ةرضم مهيلع نوكي له احوتفم ناك

 فورصم كلذ مأ دعبلاو برقلا يف دح ضعب نع اهضعب باوبألا فرصت لهف هل
 بحاص كلذ بلط اذا هنم زوبي ال يذلا رظن لزنملا هنم رظني ناك ام ثيح
 اذإ هنإ يعم لاق . بابلا اهيف يتلا زئاجلا قيرطلاو لام امهنيب ناك ولو بابلا

 ثدحلا لاملا بر بلط نإف هل تلق لاملا ىلع احتف كلذ ناك كلذك كلذ ناك

 سيل هنإ يعم لاق . بابلا بحاص ىلع كلذ هل له هتلازإ بابلا اذه نايبت هيلع
 . بابلا اذه حتف هيلع ثدحلا اذه مدقت لزنم باب هل نوكي نأ الإ كلذ هل

 نكي مل لغتسي لام وأ ناتسب باب ناك نإو باب لاملا اذمت لبق نم نكي مل اذاف

 ناتسب باب بابلا اذه ناك نإف هل تلق . نكسي نوكي نأ الإ كلذ يدنع هيلع

 نأ لزنملا باب بابلا باحصأ بلطو . كلذ دعب نكسي مث لغتسي لام وأ
 هخش لام يف حتفو تبث دق ناك اذإ هنإ يعم لاق . كلذ مهل له مهنع فرصي

 . هريغ نمو . ىضقنا فورصم نكي مل لاجر

 اهريغو قرطلا يف ثادحألا نم قبس ام هنإ ليق دق هريغ لاق : ةلأسم
 . هفرص نع ماكحلا نم رثكألا فقوت دقف هل ثدحملا تامو
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 وجرأ كلذ هبشأ امو عيلاوبلاو فينكلا ف سداسلا بابلا

 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يأ نع اهمأ

 جتحاف كلذ نع لجرلا هعفدف لجر راد برق ةعولاب ثدحأ لجر نعو
 تنأ كلو يضرأ يف اهعضأ امنإ . ةعولابلل ثدحملا لاقف هرادب ةعولابلا ةرضمب

 ةعولابلا كلت نأ تلقو . يل ةرضم اهنإف اهلزعاف يرادج برق ةعولاب ًاضيأ
 اهبحاص جتحاو . كلذل الخ دقو اهبحاص ىلع اهثدحأ يذلا تام دقو . ةميدق

 يتلا عيلاوبلا نم ناك ام امأف . هل وه يذلا عضوملاب اهترضم نم قبس يذلاب

 . بلط نمل ةرضم تناك ولو . اهتنكمأ نم جرخت ال كلتف اوتامو اهلهأ اهرفح
 هوأرف . لودعلا فقو اذإ ًائيش ثدحي نأ هل سيلف ًائيش ثدحي نأ دارأ نم امأو

 مل اذإ دارأ ام هكلم يف عضي نأ عنمي الف هراجب ًارضم نكي مل اذإ امأو ةرضم

 . هراجب ًارضم نكي

 هثدحم تام اذإ قيرطلا ىلع ءالخلا يف هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ءالخلا باب اوكردأ اذإ كلذكو . هتلازإ ةثرولا ىلع سيل ليق هنإ يدنع يذلاف

 نأ يدنع ليق هنكلو . هلطاب ملعي ل ام هدس مهيلع نكي مل قيرطلا ىلإ احوتفم

 اودسي نأ اوءاش نإو . قيرطلا ىلع ىذألا نم مهنم هيف ثدح ام ةلازإ مهيلع

 . ىذألا فرصب مهيلع مكحي امنإو . هدسب مهيلع مكحي الو مهيلإ كلذف بابلا
 سانلاو بارتلا هيف حرطي ناكو تامدق هتدحمو قيرطلا ىلع ءالخلا اذه ناك ناف

 بارتلا حرذ نم هلعفي كلاهلا اودجو ام اوفقي نأ هتثزول يدنع ناك هنولخدي
 نيذلا مه اونوكي مل اذإ قيرطلا نع ةحئارلا ةلازاب مهيلع مكحي الو . ءالخلا يل

 ةحارتسالاو هيف سفنتيو ءالخلا اذه لخدي هنأ دحأب رفظ ناف تلق . اهنوثدحي

 نامدألا ىلع كلذب ًافورعم ناك اذإ هنإ يعم لاق ىذألا فرصب هيلع مكحي له

 هلعف نم دلوتت ناك اذإ دوعي ال نأ رمأ كلذ ىلع نمدي ال ناك نإو كلذب ذخأ

 . مهقيرط يف نيملسملا ىلع ةرضم
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 لزنملا بر داراف لجر لزنم برق ءالخ هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 هيف سيل ءالخلا اذاف رظنف هنع ةرضملا فرص بلطو ىلصم هلزنم يف لعجي نأ

 لاحل ةرتس ارادج ينيي نأ ءالخلا بر ىلع مكحي لهف هدحو ىلصملا يف الإ ةرضم
 . اقباس ءالخلا ناك اذإ هنإ يعم لاق ينبي نأ هيلع مكحي ك . عفدلاو هرج ىلصم

 ىلع يدنع نكي مل ىلصملا ثودح قيرط نم الإ اهفرص بجي ةرضم هيف نكي ملو
 وأ ةرتس هسفنل ينيب نأ نيب رايخلاب ىلصملا بحاصو . ينبي نأ ءالخلا بحاص
 هنم لمحي رأفلاو لجر لزنم برق ءالخ ناك اذإ كلذكو هل ليق . كلذ عدي
 ةرضملا ةلازاب هيلع مكحي هنإ يعم لاق هتلازاب مكحي له . لجرلا لزنم ىلإ ةرذعلا

 ةرذعلا رأفلا لمح الإ ةرضم هيلع نكي مل ناف اهل اثدحم ناك ناو هراج ىلع ةثدحملا
 بر ىلعو . كلذ لمح عنمي ال رأفلا نأل ثدحملا نم ةرضم يدنع كلذ نكي مل
 ليق . كلذ عدي وأ هنكمأ امب كلذ نم ةرضملا فرص يف هسفنل لاتحي نأ لزنملا
 ده هلزنم طئاح نم وأ لجرلا لزنم نم ءالخلا ةحئار مشي ناك نإ كلذكو هل
 ةحئارلا الإ ةرضم هيف نكي مل اذإ هنإ يعم لاق . هنع ءالخلا اذه ةلازاب مكحي

 نإو هراج نع اهفرصي ىتح ءاش امب اهريغب تثدح اذإ ةحئارلا ىذأ فرصب رمأ
 ثدحم ناك نإف هل ليق ةرضملا تفرص كلذ ةحئارلا الا ىف ريغ ةرضم هيف ناك
 ءالخلا اذه ثراو ىلع مكحي له هراج ىلع هترضم تتبثو تامدق ءالخلا اذه

 ذخؤي ال هنأ يعم لاق . هراج نع ءالخلا اذه نم ةرفملا هذه فرصب هيرتشم وأ

 نم ةرضملا لاخدا نم عنمي نكلو هريغ لعف نم ثدح امب يرتشملا الو ثراولا
 . هلعف نم ثدحي امم ةرضملا فرص هيلع ناك ةرضم نم هلعف نم دلوت امو هلعف

 ٥ر اج تيب نع حسفي 1 ًافينك وأ ارئب ثدحي نأ د ارأ نميفو : ةلأسم

 رادقمب فينكلاو ملعأ هللاو هراج رادجل امرح كلذ لعجي ضرألا نم رفحي ام لثمف
 . ملعأ هللاو تارذعلا رافلا هيلإ قوسي الو ةحئار هيذؤت الو هراجب رضي الام

 بنج ىلإ هلام يف لجر هثدحأ اذإ ءالخلا يف لوقت امف هل تلق : ةلأسم
 . كلذ ليق دق هنإ يعم لاق . كلذ فرضصي له قيرطلا ىلإ هباب لعجو قيرطلا
 فرصي له ةحئار هنم نكي ملو قيرطلا نع اربدم هلام يف هباب ناك نإف هل تلق
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 ةرضم نكت مل اذإ هفرصب مكحي ال هنإ يعم لاق . قيرطلا بنجب ناك ولو كلذ

 نع اربدم هباب ناك ولو ةحئار هنم جيهت ناك نإف هل تلق . هنم قيرطلا ىلع

 ىذألا فرصي ليق دق هخسن يفو فرصي هنإ يعم لاق . هنلاز,اب مكحي له قيرطلا
 . كلذ قيرطلا باحصأ بلط انإ زئاج رين وأ زئاج تناك اذإ قيرطلا نع
 بلطي نأ الإ كلذل ضرتعي ال هنإ يدنع لاق ازئاج قيرطلا نكي مل نرف هل تلق

 . قيرطلا ب احصأ كلذ

 ىذأ دجوي هنأ جتحاو دجسمل بستحاو لجر ىعدا اذإ لاقو : ةلأسم

 يتأي نأ الإ هلزعي نأ فينكلا بحاص نم كلذ حصو دجسملا يف ةحئارو فينك

 يف كلذو معن لاق . هريغ نمو . دجسملا لبق ناك فينكلا نأ لدع يدهاغب
 فرصي هنأ الإ هثدحأ هنأ حصي هنأ ىتحف سانلا نيب لاومألا يف امأو دجسملا

 . ةحئارلا

 يف لوقت امو ديعس نب ىيحي ايركز يأ يضاقلا باوج نمو : ةلأسم
 مأ ءالخلا فرصي له ةيذأ هلو لزنم وأ قيرطلا ىلع هنادحأ حص اذإ ءالخلا

 هباب نكي مل اذإ ءالخلا نأ نيملسملا راثآ نم تفرع يذلا . ةحئارلا فرصت امنإ

 لزنملا نعو قيرطلا نع ةيذألا فرصب هثدحم ذخؤي امناف . لزنملاو قيرطلا ىلإ
 قيرطلا ىلع هثادحا حص اذإ هنإ رثألا يف تدجوف انأ امأو . هلهأ بلط اذإ
 لزنملا بابرأ كلذ بلط اذإ لزنملاو قيرطلا نع لازم هنإ امهيلع ةيذأ هلو لزنملاو

 . هلدع يفو كلذ يف رظنيف ملعأ هللاو

 ثدحي نأ دارأ اذإ قيرطلا نع حسفي نأ لجرلا ىلع مك لوقت امو : ةلأسم
 . ًاعارز رشع ةسمخ حسفي ليق دق لاق هلام يف عرذلا نم اهبرق ءالخ هلام يل
 . ملعأ هللاو قيرطلاب هتحئار رضت ال ام ليقو

 بنجب هلام يف ًافينك ثدحي نأ دارأ نمل زوجي ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 يف لعجي نأ هل سيلو كلذ عنمي الو ةطسبلا رادقم ارادج هيلع ىنب اذإ قيرطلا
 جارخال قيرطلا ىلإ ًاباب هل حتفي نأ هل سيلو ةطسبلا نود اميف اوك رادجلا
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 نم ثدح ناف . ًادبأ هحتفي ال ًادس ٥هدسي نأ هيلع مكحيو فينكلا نم دامسلا

 ىلإ اباب فينكلل كردأ ناف قيرطلا يذؤي الو ةحئارلا نفدب رمأ ةحئار فينكلا

 نم ثدحي نأ الإ هتلازاب هيلع مكحي ملو هلاحب كرت . هتدحم تام دقو قيرطلا
 نإو . هببسل ثدحت يتلا ةحئارلا ليزي ءاش ناف ريخي هناف ةيذؤم ةحئار كلذ

 . ملعأ هللاو ينبجعي اذكه قيرطلا يذؤي الئل بابلا سيلف ءاش

 هعفر رادج هيلع قيرطلا برق ناك اذإ ءالخلا نأ تفرع يذلاو : ةلأسم
 ةحئار هنم دلوتت نأ الإ هتلازاب مكحي مل قيرطلا ىلإ باب هل سيلو . ةطسبو ةماق

 هبحاص ذخأ قيرطلا ىلا باب هل ناك اذا امأو . ةحئارلا ليزي نأ هبحاص ىلع نإف
 تعمس يلأ بسحأو . هتحئار يذؤت ام قيرطلا نم ابيرق ناك اذإ بابلا اذه دسب
 اذإ ءالخلا نأ تفرع يذلاف دجاسملا برقب امأو . اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ
 لبق ناك ءالخلا نأ حصي نأ الإ اميدق وأ اثدحم ناك ءالخلا ليزأ دجسملا ىذآ

 ذخؤي ءالخلل يلابلاو . قيرطلاو دجسملا نيب لوقلا اذه بحاص قرفو دجسملا
 . هريغل هنأ رقأ ولو هتدح ةلازإب
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 بئاغ لبق نم تناك اذا ةرضملا يف عباسلا بابلا

 كلذ زوجي فيك عنتماف رضاحوأ

 موقل ةيقاسب ةرضم وأ قيرطلاب ةرضم ةلخن وأ ةلسف وأ ةرجش نع هتلأسو
 قيرطلل بستحا وأ ةيقاسلا بابرأل زوجي ام ةجحلا هلانتال ثيح بئاغ اهبرو
 كلذ حص نزف مكاحلا ىلإ كلذ عفري هنأ يعم لاق . ةرضملا فرص ي هلعفي نأ
 ةلخن وأ ةلسف وأ ةرجش عطق نم كلذب مكحو . ةرضملا فرصب رمأ ك احلا عم

 نكي مل ناف هل تلق كلذ يف نامض مهيلع نوكي الف راضملا نم كلذ ريغ وأ

 .هورمأيو مهعم كلذ حصيو نيملسملا ةعامج ىلإ كلذ عفري هنإ يعم لاق . مكاح

 . اهعطقو اهتلازإو هنع ةرضملا فرصب
 اكاح دبي ملو لجرل ضرأ ىلع ةفرشم بئاغلا ةرجش نع هتلأسو : ةلأسم
 . همزلي ام هضرأ ىلع افرشم هلعل ًافيان ناك ام عطقف اهيلإ دصقو اهعطقب هل مكحي
 اغلاب ارضاح ناكو ابئاغ اهبحاص نكي مل وأ متيل تناك نراف هيلع ءيش ال لاق

 . معن لاق اهعطقي نأ هل له هفصني اكاح نكي ملو

 اذإ ةرجشلا يف لوقت امو . دمحأ نب نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 م احلاف اهتلازا رضاحلا مزلي له بئاغو رضاح نيب يهو سانلا لاومأ ىلع تفان
 ذخأت الو كلذ عيمج يف رظنأ . ملعأ هللاو اهتلازاب رضاحلا كيرشلا ىلع مكحي
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم

 رهظ ىلع ابارت حرط نم نعو وجرأ اميف يلع يبأ يضاقلا نعو : ةلاسم
 جلفلا باحصأ عفري مل نإو هتلازا ىلع ىلاولا هربجي رضح وأ بيغ موقل جلف
 عفري ىتح هتلازاب هيلع مكحي الو . هلعف هيلع ركني لاق . ال مأ ًابايغأ اوناك اذإ
 . كلذ نع لسو قيفوتلا هبو ملعأ هللاو هيلا

 ىلع ليمت ةلخن وأ ةرجشب ىلتي نم نعو يراوحلا يبأ باوج نم : ةلاسم
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 قحلا نم عانتمإل وأ هبابرأ ةييغل دلبلا يف هفصني نم هل سيلو هلزنم وأ هضرأ
 هسفن نع هيأرب هعصق ناك نإف تفصو ام ىلعف . هلام نع كلذ عطقي نأ هلأ

 ًابئاغ ناك نإ امأو . هلمح ىلإ مهوعديو كلذب مهملعي وأ هلهأ ىلإ هغلبي نأ هيلعف
 ىلع الو هيلع نامض الف مكاحلا يأرب هعطق ناك نإو كلذ ةميق نامض هيلعف

 . هلهأ ىلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ كلذ نم ائيش عطقي ال مكاحلا نأل هعديو يضاقلا

 هيلع لسف لجر نعو حور نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يذلل له تلق . كلذ هرضو . هراج ضرأ ىلإ لصوف اهصوخ لاطف ًالخن لجر
 ملع نأ مكحلا يفف تفصو ام ىلعف هسفن نع ررضلا فرصي نأ كلذ هرض

 هترجش نم هضرأب رضأ ام ضرألا يف هراج نع فرصي نأ ةرجشلا بحاص
 بصتغم لام لنم ناك وأ ًابئاغ ناك وأ كلذ ةرجشلا بحاص فرصي ناف

 الإ هسفن نع هديب ررضلا فرصي نأ ةرجشلا هذه نم ءيش هرض نمل بحأ م

 نأ همزل ًائيش ةرجشلا نم عطق اذإ هنأل . نامضلا هيف هقحلي ال ام ليبس ىلع

 اح نكي مل نإف . هريغ نمو . ةرجشلا بحاص ىلا هملسي ىتح كلذ ظفحي

 نإف هلام ىلع فانأ يذلا لاملا بحاص ىلع جتحي هنإف اذه لثم يف هيلإ عفري

 لاق . هعطق اميف فالتخالا عفر نم عفر دقو هعطق هل زاج هررض فرصي
 هنأ موق لاقو همكحو اح ىأرب عطقي ل ام فلت نإ انومضم نوكي هنأ موق

 ىدنع اذهو . هنم عايض ريغ نم فلت ناو هيف هيلع نامضالو هدي يف ةنامأ نوكي

 جتحي لو هعطق اذإ هنأ بسحأو هريغ وأ رجش نم هلام ىلع فانأ ام عيمج ف

 لسو ملعأ هللاو بشخلا يف اوفلتخا ام ىوس هيف هيلع نامضال نأ هبحاص ىلع

 . هلدع تفرع ام الإ يلوق نم ذخأت الو نيملسملا
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 لاومألا نع راضملا فرص يف نماثلا بابلا

 هنأ تفرع دقف هبرضأو ءاملا يرج عنم ءيش هيلع تبث اذإ يراجلا امأو
 هبحاص ىلع جتحي نأ هيلع نأ فرعأ ملو هتلازا اهحلصيو ةيقاسلا بحشي نمل زوجي

 ناك نإ امهل كلذ ظفحي نأ بحأف متيلاو بئاغلا امأو . نسحف هيلع جتحا نإو
 . كلذ يف هتظفح ظفح ريغ نم ةميق هل

 . هريغ لام وأ يصولا لام ىلع متيلا ةرجش تفان اذإ لاقو : ةلأسم
 . هيأرب اهعطق يصولل ناك

 لان ناف امهنيب حر عفر رخا لام ىلع لجر ةلخن تلام اذإو : ةلأسم

 اهسأر لام امنإ ناك نإف . هعطقب مكح لجرلا دح يف الخاد هعدس امم اهصوخ
 لجرلا ضرأ يف رجحلا طقس اذإف . ةلخنلا ةمق يف طبر مث رجح هيف لبح لعج

 . نيملسملا يأر نم هفرعن يذلا اذهف . ًاعطق ةلخنلا تناك

 دوجوم يذلاف هلام ىلع رضت يتلا راجشألا رمأ يف هتركذ ام امأو : ةلأسم
 حاحلا رمأ ءاكرش اوناك اذاو . ةرضملا هنع ليزي نم مكاحلا ىلإ هرمأ عفري هنأ

 دقف مكاح نكي مل ناف . مكاحلا يأرب اهلازأ ةرضملا ليزي نأ . مهنم رضح نم
 ىلع جتحا مكحلا مدع اذا . ةرضملا هيلع يذلا نأ نيملسملا راثا يف دجوي
 حاحلا هل مكحي اك هسفنل مكح الإو هولازأ ناف مهيلع ردق نإ رجشلا باحصأ
 كلذ ملس مهيلع ردق اذاف . هدي يف هدنع ةنامأ بشخلا ناكو هنع كلذ لازاو
 . ملعأ هللاو مهيلإ

 ةعارز ال بارخ لجر ضرأ ىلع ةفينم ةرجش هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 ةلاح ةياب اهعطق هيلع ليق هنإ يعم لاق . كلذ نم فانأ ام عطق هيلع له اهيف

 يف لخد املك اهنم عطقيو . هريغ لام وأ هريغ ضرأ ءامس يف تناك اذإ تناك

 كلذ عطق بوجوف هل تلق . هل لاملا هيف تبث اذإ بلط اذإ ريغلا ضرأ ءامس

 يعم لاق . ضرالا بحاص كلذ بلطي ىتح مأ ةرجشلا بحاص ىلع بجاو
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 ةرجشلا بحاص نم سيل هنأل ضرألا بحاص كلذ بلطي ىتح ليق دق هنإ

 ولو هيلإ بلطيو هيلع جتحي مل ولو هجارخا هيلع ناك هنادحاو هلعف نم ناك ولو
 هنأل هيلإ بلطي مل ولو اهتلازإ هيلع ناك . اهيلع تفانأف ضرأ ىلع ةلسف لسف
 نم ةلاسفلا نم دازام ناك لسافلا وه ناك اذإ هنإ يعم لاقو . هلعف نم دلوت

 اذإ هلعف نم ةدايزلا نوكتأ اهثرو ناك ناف تلق . هلعف ناك لصألا نأل هلعف
 . يلاعملا نم ىنعمب ةدايزلا ثدح هلعف نم نوكي نأ يل نيبي ال لاق . ال مأ تداز
 . هلعف نم كلذ نوكيأ اهسفن نم تدازف اهقسي ملو اهلسف نإ تيأرأ هل تلق
 لعفلا نأل ثدحلا دعب هنم دلوت يذلا هلعف نم كلذ نوكي نأ ىل نيبي ال لاق
 . ىضقنا هجولا اذه ىلع لعفلا اذه ريغ يدنع ناك وه يذلا

 ةجحلا ام تلق هريغ ىلع هلعف نم فانأ اميف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 فلتخي امم ناك اذإ هنإ يعم لاق . كلذب مكاحلا هيلع مكحي ىتح وأ هيلإ هبلط انهاه

 وه هيلعف . هيف فلتخي ال امم ناك اذإ امأو . كلذب مكاحلا هيلع مكحي ىتحف هيف

 . باتكلا ىلإ عجر . كلذ هيلإ بلط اذإ هفرصي نأ
 ىلع _ الازي ملو هلزي ملف ثدحلا يف هيلع ركنأ نرف هل تلق : ةلأسم
 هنإ يعم لاق . هل ثدحملا هلزي مل اذإ ثدحلا تبني له اعيمج اتام ىتح كلذ

 هل تلق . ةلكألا نم ثدحملا ناك ثدحملا ىلع لاملا بر نم ريكنلا حص اذإ

 ريكنلا نكي مل ولو ريكنلا تبثي له مكاحلا ىلإ اعفتري نأ نود ريكنلا حص نف
 . مكاحلا دنع نكي مل ولو ركنملا نم ريكنلا نأ يعم لاق . مكاحلا دنع هنم
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 كلذ ماكحأو اهيف تبت امو دودحلا يف يف عسانلا بابلا

 ىلع ةرجش وأ لجر دح ىلع ةلخن هل لجر نع يراوحلا يبأ باوج يفو
 دحأ ىلع ةدحاو ىلع ةلئام ةنيرق اهيف نيلجر نيب دح ىلع ةلخن وأ هسفن دحلا

 ةرجشلا هذه نمل وأ ةلخنلا هذه نمل ديرت امنإ تنك ناف تفصو ام ىلعف . نيدحلا

 امه دحلا ناك اذا . ًاعيمج امهل ةرجشلاو ةلخنلاف دحلا طسو يف تناك اذإف
 ضرأ ىلع تلامف نيلجرلا دحأل ةلخنلا وأ ةرجشلا هذه تناك نإو . ًاعيمج
 مث ةليوط ةبشخ وأ حر ذخؤيف ناصغألاو صوخلا لام امنإ ناك نإف . رخآلا

 لخاد ناصغالاو صوخلا نم ةبشخلا عدس امف . ةبشخلا عفرتو دحلا ىلإ يضمي
 رجح هيف لبح لعج ةلخنلا سأر الئام ناك نإف . عطقيلف رخالا ضرأ دح يف
 ًاعطق ةلخنلا تناك لجرلا ضرأ يف رجحلا طقس اذإف ةلخنلا ةمق يف طبر م

 . نيملسملا لوق نم فرعن يذلا اذهف

 كرتنن لاق نم لاق . امهنيب اميف دحلا يف ةلسفلا تناك اذاو : ةلأسم
 . اهفصن اذهلو . اهفصن اذهف لاق نم لاقو . اذهل الو اذه ال اهلاحب ةلسفلا

 ليق . رمعت ضرأ نيبو هنيب رادج تحت نوكي لودج نع لئسو : ةلاسم
 ليق دق هنإ يعم لاق . ضرألا برل وأ رادجلا برل لودجلا اذه نوكي نمل هل
 . ةعطقلا برل هنإ لاق نم لاقو . رادجلا برل هنإ لاق نم لاق فالتخاب هيف

 فرعي مل اذإ هلاحب كورتم وه لاق نم لاقو . نافصن امهنيب وه لاق نم لاقو

 . وه نمل
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 جاسنلا ةيذأ فرص بلط اذإ راجلا يف رشاعلا بابلا

 راضملا نم امهريغو راصقلاو

 لاقف . باينلا رصقي راصق هل راج ىلع عفري لجر نع لئسو : ةلأسم
 توص فرصب هيلع مكحي له هاذأ هنع فرصي نأ بلطف هترصقمب هيذؤي هنإ

 هل قبس دق نكي ملو اذه هيلع اثدحم ناك نإ هنإ يعم لاق . هبرق نم ةرصقللا
 ناك اذإ اررض كلذ يف هيلع نأ لودعلا ىأرو كلذ يف ةجح عضوملا كلذ يف

 ف نكي ل نإو . ةيذألا الو ررضلا توبث زوجي الو . كلذ فرص توص هل

 يف وأ هكلم يف ءاش ام لعفي نأ عنمي ل لودعلا رظن يف ةرضم الو ىذأ كلذ

 ىكتشاو هلزنم نم ًايرق ج اسن ناك اذإ كلذكو هل تلق . هل حابم وهام عضوم

 لاق . كلذ هنع فرصي له . هنع فارصنالا بلطو . هبشخ توص نم ىذألا

 يدنعو خسانلا لاق . كلذ يف لوقلا ىضم دقف راصقلا لثم جاسنلا نأ يعم
 ىلع ررضلا لودعلا ىأرو اثدح ناكو امهتيذأ تحص اذإ غئاصلاو دادحلا نأ

 نأ الإ ثدحم وه ذإ داجلا مزلي الو . فرصي كلذ نأ قصالملا بيرقلا راجلا
 . ملعأ هللاو لازي ال ذئنيحف تام نأ ىلإ هيلع راكنالا حصي ملو . ثدحملا تومي
 هللاو مهقراطم برض توصب مهتيذأ تحص اذإ لاحصلا نولمعي نيذلا كلذكو

 اهتوصب راجلا تذآف اهيف نحطو راجلا بنجب تبكر اذإ احرلا كلذكو . ملعأ
 . فرصت اهنإف اهتيذأو اهترضم لودعلا ىأرو
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 ادجو اذإ يرتشملاو ثراولا يف رشع يداحلا بابلا

 اهديدجت امهل له تعقوو رادج بنجب ةانبم ةصقن

 كلذ عيمج ماكحأو اهحالصاو

 قيرطلا يف رادج ىلإ ةانبم ةصقن ىأر اذإ قرطلا حلاصمب مماقلا نع هتلأسو
 لاق . اهنع لأسي نأ هيلع وأ هل 7 اهثرحم تام دق م ةندحم يه فرعي ال
 ةليضفلا ءاغتباو . باستحالا ىنعم ىلع الإ كلذ نع لأسي نأ هيلع سيل نا

 ىتح ةلازم ريغ ةتباث يهف تام دا دق وأ ىح اهثدحمو ةثدحم يه فرعي ل اذاو

 ثراولا دارأ مث دعب نم ةصقنلا تعقو مث اهندحم تام ناف تلق . ةلطاب اهنأ حصي

 هل نوكي نأ ينبجعي ال لاق . كلذ هل له تيملا اهانب ام ىلع اهناكم ينيي نأ

 . ملعأ هللاو اهنم ءيشل وأ اهسفن قيرطلل ةذخآ تناك اذإ . كلذ

 امم رزوم رادج هيفو هنرو وأ الزنم ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 نأ ملعي ىتح هددبي نأ هبحاصل زوجي له عقو رازالا كلذ نأ مث قيرطلا يلب

 ًائيش هيف دزي ملام هل ةجح هيف كردأ امو كلذ هل نأ يعم لاق . لطاب كلذ
 ةصقن رادجلا يف كردأ نإف هل تلق . لصألا يف لطاب هنأ ملعي مل ام كلذ ريغ
 نأ يعم لاق . ناك اك كلذ دري نأ هل له . قيرطلا يلب امم رادجلا بنج ىلإ

 رادجلاب ًاقزتلم ناك امف هل تلق . هلام ةجح هيف كردأ اذإ هل كلذ لعلو كلذ هل
 لاومأ نأل فراعتملا كوردملا ىلع كلذ هل نأ يعم لاق . رادجللو هل ةجح وهف
 هل له . هؤاوه يقبو لفسأ نم رادجلا لكأت ناف هل تلق . يه اذك سانلا
 . هلوق ىنعم ىلع فراعتلاو ةنانئمطالا ىلع كلذ هل نأ يعم لاق . كلذ ددجي نأ

 . مكحلا يف هل زوبي كلذ نأ رن ملف مكحلا امأو لاق

٢١٦



 ةرضم امهيلع الامو ًاتيب ىرتشا نميف رشع ىناثلا بابلا

 هملع ريغ وأ هملعب رجش وآ لخن نم

 يرتنملاو ةفوحم ةلئام ةرجش هيلعو . هريغ وأ الزنم لجر نم ىرتشا نمو

 اهتلازإ ةلخنلا وأ ةرجشلا بحاص نم دارأ ىرتشا املف . كلذب ملاع ةخسن ملعي

 امهتلازإ ةلخنلا وأ ةرجشلا بحاص مزلي الو كلذ هل سيلف لاملاو لزنملا نع

 . هيلع ةرضم ةرجشلا نأ ملعي مل يرتشملا نوكي نأ الإ
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 قيرطلا ىلع لام ام فرص يف رشع ثلاثلا بابلا
 رجشلاو ليخنلا نم لاومألاو

 ىأرو ةفوخم يهو . مهلام يف موق ىلع ةلخاد ةلخن تناك اذإو كلام يبأ نعو
 تناك اذإ مهضرأ .نع اهعطقي نأ ةلخنلا بحاص ىلع موقللف ةفوخم اهنأ لودعلا

 رمأي نأ مكاحللف مه ةرجش وأ مهزنم ىلع وأ هب رضت مهلام نم ءيش ىلع عقت
 اثدح موقلا ضرأ يف ثدحيف اهبكوي نأ ةلخنلا بحاصل سيلو . مهنع اهفرصب
 . مهيأرب الإ

 له . قيرطلا يف ةلخاد ًءاجوع تناك اذإ ةلخنلا نع لئسو : ةلأسم

 لاق هنإ يراوحلا يبأ نع دجوي اميف ليق دقو ةفورصم اهنأ يعم لاق . فرصت

 اهلك تلخد نإو ليزأ عرذأ ةيناثلا يف اهنم لخد امف زئاجلا قيرطلا عرذت
 . كلذب لوقي نم لوق ىلع عرذأ ةتسلا يف لخد ام لاق نم لاقو . تليزأ
 قيرطلا يف تناك ولو اهكرت ةتسلا وأ ةيناثلا ءاوه يف ةجراخ ةلخنلا تناك ناو
 دحأ ىلع قيرطلا حلاصمب مساقلا جتحا اذإف هل تلق . قيرط اهنأ كردملا دودحلا
 كلذب مئاقلل لهف . عنتماف هلام نم رضأ ام وأ . اهنم هثدح ليزي

 ىتح هبسح ءاش ناو . وه هلازأ ءاش نإ رايخلاب هنإ يعم لاق . وه هليزي نأ

 يعم لاق . اهترو هنإ ةلخنلا بحاص ىلع ىعدا ناف تلق . كلذل ةياغال هجرخي

 . كلت هتجح هعفنت الو _ قيرطلاب ترضأ اذإ _ لازت اهنأ

 باوصلا لمتحي امث تام ثدحم لك نأ لوقلا ضعب يف دجويو : ةلأسم

 لاتحال هندح يف هتثرو ىلع ريغي مل هلعف يف ةيقتلا لهأ نم نكي ملو . هندح يف
 اذإ فزانملاو رجاوزلا يف لوقلا ضعب يف دجوي ام وحن هلعف يف . هل باوصلا
 كلذ هبشأ امو . جاسنلاو راصقلاو ءالخلاو رونتلا كلذكو . اهل ثدحملا تام

 يف كلذكو . مهرابخأ يف روهشمو مهرانآ يف دوجوم وه امم ثادحإلا نم
 نإو . اهلاب نوكت نأ ىرأ امناف ىرخأ يراج ي تذخأو تعطق اذإ لويسلا
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 ىلإف ءايحألا يف ناك وأ افوح ىتح رفح وأ دحأ نم نفدب تلام امنإ تناك
 . اهلاحب يهو . اهدر ىرأ الف تام دق هيف ثدحأ يذلا ناك نإو هثدح در ىرأ

 ثدحأ نم لك نأ انظفح دقؤ هتجح تتامو تام دق ذإ قحب لعف دق ىسعو
 كلذ بلطي مل نإو . دودرم هتدح ناف لبق نم هل نكي ملو اذه لنم يف ًاثدح

 هثدحأ كلاهلا نأ لدع ةنيب هيلع تماق ولو هثدح در هتثرو مزلي مل تام ىتح هيلإ

 ثدحملا توم امأو هتجح تناك ام ملعي ملو هندحأ يذلا ةافو لاحل هلاحب وهو
 . ثدحملا تومك ةجحب سيلف هيلع
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 همكحو رادجلا فلخ لودجلا يف رشع عبارلا بابلا

 يناكزالا ةبقع نب مساقلا نب رمع ظفح يفو . لودجلا يف ىلع يبأ نعو
 بحاص مقي نأ الإ هلاحب وه هنأ رادجلا فلخ لودجلا يف هللا همحر يلع يبأ نع
 . لجرلا رادجب رضي الام ىبتنم ىلا هرمعي نأ هلف هل لودجلا نأ نيدهاش ضرألا
 يراوحلا وبأ لاق . هلاحب لودجلاف رادجلا بحاص عم الو ةنيب هعم نكي مل نإف
 ردجلا نأل ضرألا بحاصل هنإ لاق هنإ هخسن ضرألا بحاصل لاق هنأ ناهبن نع
 هيف ثدحي نأ امهذحأل سيل لاق نم لاقو امهنيب وه لاق نم لاقو . عطاوق
 . اتدح

 وتسم وهو لجرل ةلخن هيفو لجر رادج فلخ لودج ناك اذإو : ةلأسم
 هقحتست ام لودجلا اذه يف ةلخنلل نأ ليق دقف اهنع عفترم وأ ةلخنلا ضرأب

 . ناعارذ اهلف ةيدضاع تناك نإو . عرذأ ةثالنف ةيضوح تناك نإ اهسايق نم

 ضعب يف رادجلا هيلع ماق ام الإ ةلخنلا بحاصل وهف لودجلا نم ءيش يقب نإف
 سايق دعب يقابلا نأ يدنع رخآ لوقو عطاق رادجلا نأ لوقي نم لوق يف . لوقلا
 فوقوم هنأ لوقي اضعب لعلو . نيفصن رادجلاو ةلخنلا ضرأ نيب نوكي ةلخنلا
 . ملعأ هللاو

 . لزنملا اذه رادج فلخ ضرأ رخآ لجرلو لزنم هل لجر نعو : ةلأسم
 . ءاشام اهنم عدي وأ ءاش اذإ اهعديو ءاش اذإ هضرأ عرزي ضرألا بحاص ناكف
 لاقو ضرألا بحاص لجرلا ضرأ يلي امم هرادج فلخ نم لزنملا بحاص ىعداف
 ضرألا يف لاصتا امهنيب سيلو . انأ يضرأ هذه ضرألا بحاص لاقو يل اذه

 ام ىلعف . كلذ ءارو ضرألا بحاص ضرأو هلزنمب طلتخم لزنملا بحاص رادج
 هرادج فلخ نم تيبلا بحاصل سيلو . عطاوق ردجلا نأ اولاق دقف تفصو

 بحاصل زعلا لاق نم لاقف كلذ يف اوفلتخا دقف مئاق زع هفلخ نوكي نأ الإ ءيش
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 . نافصن امهنيب وه لاق نم لاقو . تيبلا بحاصل زعلا لاق نم لاقو . ضرألا

 ناميالاو . يعدي ام ىلع ةنيب امهدحأ عم نكي مل اذا كلذو ذخأن لوقلا اذهلو

 . (١))امهنيب

 نوكي نمل رمعل ضرا نيبو هنيب رادج تحت نوكي لودج نع لئسو ديعس ىلا خيشلا عماج نم )١(
 هنا لاق نم لاق فالتخا هيف ليق دق هنا ىعم لاق ضرألا برل وأ رادجلا برل لودجلا اذه
 لاق نم لاقو نافصن امهنيب وه لاق نم لاقو ضرألا ةعطق برل هنا لاق نم لاقو رادجلا برل
 . ها هخسن ىف هدايز وه نمل فرعي ل اذا هلاحب كورتم وه
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 ابوبحم تلءاس رجشلا عطق يف رشع سماخلا بابلا
 هركيل كلذ نأ لاق رمنلا رجشلا عطق نع

 . احالص هب ديري ناك .اذإ مثأي الو كلهب سيل لجر هعطق نإو

 وأ مشاه نب دمحم نع زرحم نب ديعس يلربخأ رثألا نمو : ةلأسم
 مشاه عطقي ناكو ناليغ نبا مشاه ىلإ لزن رينلا نب رينم نأ هب قثي نم
 هريغ وأ . مشاه نب دمحم هل لاقف رثكأ عطاقلل لوقيو ردسلا رينم لمجل

 ءايشأ امأو ردسلا نم جرخام هركي امنإ لاقف . ردسلا عطق هركي سيلأ
 . الف س انلا
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 نيضرألا نيب نيجولا ةمسق يف رشع سداسلا بابلا
 باتكلا ريغ نم كلذ هبشأ امو ىلفسلاو ايلعلا

 دمحم نب هللادبع دمحم يبأ طخب هتدجوي اممو ديعس يبأ باوج نمو
 ىرخألاو ةعفترم امهادحا نيضرأ نيب نيجو ناك اذإف هل تلق . عابنز نب
 ىوتسا ام ايلعلل ليق دق هنإ يعم لاق . امهنيب راوجلا مسقي فيك ةقفاخ

 ىوتسا ام ىلفسللو . هب الإ اهل ماوق الو . هيلع تماق امو نيجولا نم اهب

 نانلنلا ايلعلل ليق هنإ بسحأو . نافصن امهنيب وهف كلذ نم جرخ امو . اهب

 . يدنع نيبأ لوألاو . اذه يل نيبي الو . نيجولا نم ثلنلا ىلفسللو المك
 ام فيك مسقي هيلع اقفني نأ الإ امهنيب كورتم هلك نيجولا نأ ليق دقو

 ةنيبلاب هيلع نايعدي امهنأ ليق دقو . هيف ناثدحي الأ ادبأ هناكرتي وأ ءاش

 نيجولا نأ ليق دقو . هاوعد ىلع ةنيبلاب هيف يعد ىوعد هيف ىعدا امهيأ

 امهنيب وهف نيبناج نيب تاوم لكو . نافصن امهنيب وهو . نيبناجلا نيب تاوم
 هيلع موقي ال امو اهترامع ايلعلل نوكي نأ هلك اذه نم ينبجعيف . نافصن

 ينبجعأ تاوملا نم يقب امو لودعلا رظن يف اه كورتم نيجولا نم هب الإ
 لقأ مل ءيش ىلع هيف اقفتا نإو . همسق ابلط نإ نافصن امهنيب نوكي نأ
 . هيلع اقفتا ام الإ ائيش كلذ يف

 يبأ نبا ناثع هيقفلا طخب هتدجو امم ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم
 نوكت نيضرأل ا نعو . ديعس يأ نع هنأ بسحأ هللا همحر مصأل ا هللا دبع

 وأ اريغص نيجولا امهنيب نوكيو ريثك وأ ليلقب ىرخألا نم ىلعأ ةدحاو
 ليقو . نافضل امهنيب نوكي هنإ ليق دق هنإ يعمف . كلذ نوكي نمل اريبك
 ثدحي ال هلاح ىلع امهنيب فوقوم هنإ ليقو . ثلنلا ىلفسللو نانلنلا ايلعلل
 نيجولا اذه يف تبث نإ كلذكو تلق . كردأ ام ىلع الصأ اثدح دحأ هيف

 سيق اذاف سايقلاب لوقي نم لوق ىلع هنأ يعمف . نوكت نمل ةرجش وأ ةلخن
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 برل يهف ةرجشلا تجرخ ثيحف ًاعيمج امهيلع وأ نينيجولا دحأ ىلع
 لك لام نم يهام ىلع امهل يهف اعيمج امهام يف تجرخ نإو . عضولمل
 لوقي نم لوق ىلعو . رثكأ وأ لقأ وأ ثلث وأ فصن نم امهنم دحاو
 . ىضقنا . تفرص لاملاب ترضأ نإو امهنيب ةفوقوم كلذك يهف فوقوم

 بعو نعو هللا همحر نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم

 ح . نيضرألا رامع دارأ اهنم لفسأ ىرخألاو ةيلاع امثادحإ نيضرأ نيب

 هظفحت ام انل نيب هنم ايلعلل بجي مكو بعولا نم ىلفسلا نع نيضرألل ببي
 نانلثلا ايلعلل ليق دقف ًادناستم بعولا ناك نإف . كلذ يف نيملسملا لوق نم
 ىلفسلل ليقو . نافصن امهنيب ليقو لوقلا رثكأ هلعلو . ثلنلا ىلفسللو
 موقت ال امو ضرالا نم اهعم ىوتسا ام ايلعلل ليقو . ثلنلا ايلعللو نانلنلا
 انأو . نافصن امهنيب يقابلاو ضرألا نم اهعم ىوتسا ام ىلفسللو . هب الإ
 هللاو تفرع ام ىلع ايلعلل وهف ًابصتنم بعولا ناك نإو لوقلا اذه بحأ
 . ملعأ
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 راضملا فرص يف ف رشع عباسلا بابلا

 يقاسملاو لاومألا نع

 كلذ ىلع ةلخن ضرألا بحاصلو لجر ىلع يقسم هل لجر نعو
 ةلخنلا نكت ملو . لجرلا هنم ىقسيل يذلا جلفلا ىلع ةمئان ةلخنلاو ىقسلملا

 لجرلا ىلع ىقسملا هل يذلا ضرألا بحاص نأ مث هسبحت الو لجرلا ءام سمت
 ءاملا ةلخنلا تسبحو ةلخنلا سمي ءاملا عجرف تعفترا ىتح هضرأ سبك

 عطقي له . هءام هيلع سبحت ال ىتح ةلخنلا فرص ضرألا بحاص بلطف
 ةلئام ةلخنلا هذه تناك اذاف تفصو ام ىلعف . ةرجشلا هذه وا ةلخنلا

 الو ةلخنلا عطقت مل نيلجرلا نيذه لبق نم ناك نم ىلع ىقسملا اذه ىلع
 تعفرو لجرلا اذه ىقسم ىلع ةلخنلا هذه تلام امنإ ناك نإو . ةرجشلا
 هل سيل هنأ الإ ىقسملا اذه ىلع ثدح اذهو ىقسملا نع ةرجشلاو ةلخنلا

 . هضرأ سبك ولو ىقسملا اذه سبكي نأ

 جتحي نأ هنكمي ملو لج لجرلا اذه ءام تقو ءاج ناف هل تلق : ةلأ اسم

 اذه بحاص ىلع جتحي نأ ىلإ هءام توف فاخو ثدحلا اذه بحاص ىلع

 مكحلا يف ناك اذإ لاق . هئامب يضميو ثدحلا ليزي نأ هل له . ثدحلا
 ررضلا هيلع عقي ىتح كلذ ىلإ غلبي نأ هنكمي ملف مكحلا ىنعم يلع لازم

 اذإ هسفنل امكاح هيلع نوكي نأ هل ناكو . ررضلا هيلع يدنع تبني م
 . كلذ هنكمأ

 هصوخ فانأف ًالسف هلام ىف لسف لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 بلطي مل نإو . هراج ضرأ ىلع فانأ ام ةلازإ همزلي له هراج لام ىلع
 كلذ ناك اذإ هنأ يعم لاق . هتلازإ هيلإ بلطي نأ دعب الا وأ كلذ هيلإ
 ناك ةرضم نم هلعف نم دلوت امف كلذل ثدحملا وه ناكو هرابب رضي امث

 رضأو لسف نراف هل تلق . كلذ فرص هراج هيلإ بلطي مل ولو هفرص هيلع
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 قورعلا ةلازإ هيلع نوكي له . لخنلا ريغ نم هتلاسف نم ةلخن قورع هراب
 يف يتلا قورعلا فرصي هنإ كلذ يف لوقي ادحأ نأ ملعأ ال لاق . ال مأ

 نإو لخنلا بحاصل مأ ضرألا بحاصل . نوكت نمل تلق . هراج ضرأ
 كلذ هلأ ةلخنلا هذه قورع عطقيف هضرأ عدبي نأ ضرألا بحاص دارأ

 ليزيو . هضرأ رفحي نأ هلو . ضرأل ا بحاصل قورعلا نأ يعم لاق . ال مأ

 هرفحي نأ دارأ اذإو هضرأ نع ررضلا ةلازإل هدصفم ناك اذإ ةرضملا اهنم
 . ىضقنا كلذ هل نكي مل هراج لخنب ررضلا دصقل قورعلا عطق

 ةيقاس ىرجم هلام يف لجرل هيلع لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 ًاعرز عرزيو ًالخن ةيقاسلا نيجو ىلع لسفي نأ ةيقاسلا هيلع يذلا دارأف
 نم هتفرع يذلاف . باوجلا . ال مأ ةجح ةيقاسلا بحاصلأ ارجش سرغيو
 نع اعارذ ليقو . لسفي ش ةيقاسلا نيجو كرتي ليق . فالتخا هيفف رنألا
 يرج عنميو هيف عرزلا وا ةرجشلا وا ةلخنلا لخدت ملام ليقو . ءاملا ىرج
 . مكحأو ىردأ هبيغبو ملعأ هللاو ءاملا

 تمدقت يتلا ةلئسملا رثأ ىلع اهتدجو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 لجر ىلع لجرل ًانالمح ةيقاسلا تناك اذإف هل تلق . باتكلا اذه لوأ يف

 لسفيو عرزي معن لاق . عرزيو ةيفاسلا ىلع لسفي نأ ضرألا بحاصل له
 موقلا ءام لاني ثيح لسف وأ عرز ناف هل تلق . موقلا ءام لاني ال ثيح

 امنإ هنأ ريغ ءاملا سمي ال ناك نإف هل تلق . مهنع علق هعلق اودارأ نإ لاق
 ىلإ عجر . معن لاق عرزيو ةفصلا كلت ىلع لسفي نأ هل له مهئامب ءىجي
 . باتكلا
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 ةعادبلا ف رشع نمانلا بابلا

 ماهنيو هراج ضرأ ولعيو ىف ضرأ قلعي ىتح هضرأ رفحي نأ دحأل سيلو

 ضرأ ىلع ةرضم ال هنأ لودعلا ىري ام ردقب هضرأ نم كرتي نأ هيلعو هيلع
 قعي نأ ةقفاخلا ضرألا بحاصل سيلو . ناصقنلاو ةدايزلا كلذ يف نأل هراج
 . الاحب ةيقاسلاو ةعلاطلا ضرألا باحصأب رضيو ةيقاسلا قلعي هخسن يفو

 هضرأ قعي نأ دارأ لجر نعو هللا همحر نسحلا يبأ نم باوج : ةلأسم
 . ادحاو اعارذ كرتأ انأ لاقف لزنلا بحاص كلذ هركف . لجر لزنم برق

 افالتخا كلذ يف اندجو دقف تفصو ام ىلعف . كلذب هيلع هل مكحي له تلق
 رادقم هضرأ نم كرت هضرأ قعي نأ دارأ اذإ لاق نم لاقف . ءاهقفلا لوق نم

 ةدايزلا كلذ يف نأل كلذ يف هراج ضرأ ىلع ةرضم ال هنأ لودعلا ىري ام

 اذه يف انفرع انإ نحن انعم يذلاو نيعارذ كرتي لاق نم لاقو . ناصقنلاو
 ليق دق امم وأ هريغ نع عفر اميف هللا همحر يراوحلا يبأ خيشلا نع هنأ بسحأو
 نيعارذ رادقم اهيف قدنخي ناك ناف اهنم قعي ام رادقمب هضرأ نم كرتي هنأ هعم كلذ

 رظناف ملعأ هللاو . رثكأف رثكأ ناك نإف لقأف لقأ ناك نإو كلذ { رادقم كرت
 . رخؤملا لوقلا اذهب ذخآ انأو . هباوص كل ناب امب لمعأو لوقلا اذه لدع يف
 بحاص جني مل رثكأ وأ لقأ وأ عرذأ ةسمخ كرت اذإ ناك نإ لوقت امو تلق
 رظن ىلإ عجري اذهف هرضملا هذه هنع فرصت له كلذ ىف ةرضملا نم لزنملا

 . ةرضملا هنع تفرص ةرضملا لزنملا بحاص ىلع اوأر ناف لودعلا

 لجرلا يف هللا همحر حور نب دمحم هللادبع يبأ نع ةقنلا يل ظفحو : ةلأسم

 لاقف . اهنود حرشي نأ ضرألا بحاص دارأ ةعيقو لجرل ةلخن هضرأ يف نوكي
 نأ دارأ نإ رخآ اعارذ كرتي مث ةعيقولا ةلخنلا نع عرذأ ةنالث حسفي لاق نم

 لك ىف ةياغ ناك اذا هعدب ةارماو عادبا لاجرو عدب لجرو اعودبو ةعادب عدب دقو ناسللا ىف )١(

 . ها ةلخنوأ هراج ضرأ ىلع اقباس هل نكي ملام عدتبا اذإ انه ىنعملا لعلو ءىش
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 حرشي نأ دارأ نإو نيعارذ حسفيلف نيعارذ حرشي نأ دارأ نإو اعارذ حرسي
 . عرذأ ةثالث نم رتكأ حرشي نأ دارأ نإو عرذأ ةنالث حسفيلف . عرذأ ةنالث
 ام لاصو ردقب هنإ رخآ لوقو . عرذأ ةثالث نم رثكأ حسفي نأ هيلع سيلف

 بحاص ىلع اررض هيف ىري الام ردقب حسفي هنأ رخ آ لوقو . هريغ لاق . حرشي

 نأ لجر دارأ اذإ هنإ نسحلا يبأ نع ةقنلا ىل ظفحو . لوذعلا رظن يف ةلخنلا

 اعارذ رفحي نأ دارأ نإ هنإ هرادج وأ هضرأ وأ لجر لخن يلي امم هلام يف رفحي
 نأ دارأ نإو . نيعارذ هلام نم كرت . نيعارذ رفحي نأ دارأ نإو اعارذ كرت
 عرذأ ةنالث نم رثكأ رفحي نأ دارأ نإو . عرذأ ةنالث هلام نم كرت ةنالث رفحي
 رادج لجرلا رادج يلي امم ناك نإف . عرذأ ةنالث نم رثكأ كرتي نأ هيلع نكي مل

 تحت رفحيو ًائيش رفحي الو هرادج تحت رفحيو ًائبش كرتي نأ هيلع نكي ل رفاحلل

 نأ لبق نم رفح دق ناك ام تبن رادجلا عقو نإف لاق ائيش كرتي الو هرادج

 كلت يف رادجلا عقي نأ دعب رفحي نأ دارأ نإو ًارينك وأ اليلق ناك رادجلا عقي

 لام يلي امم اعارذ ةرفحلا كلت يف ةرفح لكل كرتي نأ هيلع ناك ًائيش رفحلا

 لاق . كلذكو . ءاش ام كلذ دعب نم رفحيلف عرذأ ةنالث كرت اذاف . لجرلا

 يأ نع هنأ وجرأ ةيشاحلا يفو هللا همحر نسحلا يأ نع هظفحب هنأ اضيأ . هريغ

 ءاوس هريغو رادجلا نأ لوقأ يلاف رادجلا يف رظنا لاق ديعس نب دمحم ديعس
 . راجلا رضيو رادجلا ظقسي هنأل رفحلا ررض عنمي ال رادجلا نأل
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 كلذ دجوي دق لاق فرصي له قيرطلا بنجب ثدحا اذإ رونتلا نع هتلأسو
 كلذ يف ةرضم هنم نيبت نأ الإ ةرضم كلذ يف يل نيبي الف انأ امأف راثآلا يف
 ناك نإ لاق . رونتلا هب ليزي ةرضم ناخدلا نوكي لهف هل تلق . قيرطلا ىلع

 عافتنالا سانلا عنمي الف الإو فرص لودعلا رظن يف هجوب ةرضم كلذ يف نيبت
 . يدنع مهلاومأ يف

 زبخي الو مهلخنمب لخني الو موق احرب نحطي نأ دحأل زوبي الو : ةلأسم
 . فراعتلا ىلع زئاجف سانلا نيب فراعت كلانه نوكي وأ مهيأرب الإ مهروتتب

 اهيفو احرلا تعفرف احرلا يف نحطت نأ تدارأ ةأرما نع لئسو : ةلأسم
 جرخ اذإ هنإ يعم لاق . لعفت فيك مأ هيلع نحطت نأ اهل زوجي له قاب بح
 ريقفلاو ينغلل ةحابإلا ىنعمب يدنع وهف هلثم ىلإ عجري ال امم هنأ ىنعم ىلع فراعتلا

 . دبع وأ يبص لنم هلام كرت هيلع زوجي ال صوصخم نم هكرتي نأ حصي نأ الإ
 دجوو احرلا عفرف اذه ءاج غ كولم وأ يبص اهيف نحط دق ناك ناف هل تلق

 ام ةداعلاو فرعلا ناك اذإ هنإ يعم لاق . ال مأ هيلع نحطي نأ هل له بحلا

 يش يدنع كلذ نكي مل نحط نم لك نم احرلا مف يف ىقبي نأ ىدعتي ال
 وه ناك اذإ . ةحابالا هجو ىلع يدنع كلذ جرخو هل الو هبحاص نم ىقيي

 . كلذ لثم يف سانلا رومأ يف بلغألا

 وهف لاملا ةميق يف تلخدو اهمسق ىلع اوقفتا نا ءاملا احر امأو : ةلأسم

 اومراغتو صصحلاب اهولغتساو لحت الو ضرأ ىلع لمحت مل اوفلتخا مه نإو تباث
 . مهنيداوم ردق ىلع اهتنؤم

 ئ نوربجيأ اهعيب مهدحأ بلط اذا ةنوحاط احر ف ءاكرش نعو : ةلأسم

 مسقتو اهعيب ىلع نوربجي ال ءاكرشلا نأ ملعاف . مايألاب مسقت مأ ال مأ اهعيب ىلع
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 ديدحلاو بشخلاو ةلآلا نم هب موقت ام عيمجو اهحالصا نوكيو ءاكرشلا نيب ةلغلا
 ىلع اهتلغ مسقت ةرجشلاو ةلخنلا لثم هذهو لكلا ءاكرشلا ىلع ةلفلا عيمج نم
 . ملعأ هللاو مسقنت }هل اهنأل اهيف ةصح هل نم عيمج

 رخآ لجر ءاج مث هثدحتسا رونت هتيب يف ىنب لجر نع لئسو : ةلأسم
 رونت بزق ًاشيرع شرعو تيب هانبو ابارخ وأ تيب هتيب فلخ نم ثرو وأ ىرتشا
 رمعي نأ لبق وأ شرعلا هراج شرعي نأ لبق رونتلا ىنب ناك اذهو لجرلا اذه
 له هتيبو هشيرع يف هراج ىلع ًارضم رونتلا اذه نأ رابتعالا يف ناكو . تيبلا
 كلذ ناك ولو . ًاثدحم ناك اذإ لازم هنأ يعم لاق . رونتلا اذه ًالازم نوكي

 هراج هيلإ بلطي مل نرف . هل ليق هلوق ىنعم ىلع تيبلا ةرامع لبقو شيرعلا لبق
 لاق كلذ هيلإ بلطي مل ولو هتلازإ لاح ىلع وه همزلي له هنع رونتلا كلذ ةلازإ
 مل ناف هل ليق . هندحأ يذلا وهو لودعلا رظن يف ًارضم ناك اذإ يعم. اذكه

 له هتيب وأ هراج شيرع تقرحأف ران هيف دقوأف هتلازإ هراج بلطي ملو هلزي
 ىتح هلزي ملف نمؤت ال هنم ةرضملا تناكو ًالازم ناك اذإ هنإ يعم لاق . نمضي
 . هلوق ينعم ىلع نمضي هنإ يعمف رضأ

 نم هيف تركذ باتك يلا لصو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج : ةلأسم
 لصي ةقن دجت ال يتلا ةأرملا مهنمو متيلا مهنمو . بئاغلا مهنم ءاكرشلا ءالؤه رمأ
 . احرلا هذه نم هل يذلا حلصي نأ بحي ال اذهو . ةنؤملا نم ىحرلل امو اهيلإ
 ذخأي نأ . ردقي ال ىحرلا هذه بحاص ناك ناف كباتك يف تفصو ام ىلعف

 امم اهحلصي امو احرلا ةنؤم نم هيلع بجي يذلا ام متيلا نم الو بئاغلا نم
 حالص يف نوقفني ام نودجي الو مهيلع ردقي ناك نإ . اضيأ كلذكو . تركذ
 لمعتسيو هدنع نم اهحلصي امو ىحرلا هذه مقي نأ ديري اذه ناك ناف . احرلا

 نم هخسن اهتلغ نم يفوتسيو . هدنع نم اهيلع قفنأ يذلا يفوتسي ىتح ىحرلا
 ردق نإ .ةصح هل نم ىلع ةجحلا مقي نأ دعب كلذكو كلذ هل زاج . اهءانع
 اهيلع مرفي ىذلا ام ىحرلا ةلغ نم ىفوتسا كلذ هزجعأو ردقي مل نإف كلذ ىلع
 عدي مث ةصحب اهلمعتسي كلذ دعب نم دارأ مث اهيف هيتمارغ ىفوتسا اذاف . اهيف
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 مايألا باسحب اهيف مهلام ردق ىلع ةأرملا بيصنو متيلا بيصنو بئاغلا بيصن

 رسكم يف وأ داو ف ًادغار ناك اذإ رهنلا كلذكو كلذ هل زاج . تاقوألاو

 هل زاج هدجو ثيح ىلإ هدري مث هتصح ردقب يقسي نأ ةصح هيف هل نم دارأف

 نم عمجي جلفلا اذه نأ تركذو . نيملسملا لوق نم انفرع يذلا اذهف كلذ

 اذاف ىحرلا ضرأ م امنإو ةصح هيف ىحرلا باحصأل سيلو سانلا نم هللا ءاش

 لو . اهلمعتسي لبق نم ناك دق مك ال وهف ىحرلا هذهل قبس دق ءيش اذه ناك

 نم ىلعأ ءاملا عفرو جلفلا اذه نم ىرتشا نم تركذ ام امأو مهريغل ءاملا ناك

 لذ نوعنمي الو . اودارأ ام ثيح نم هب نورميو . مهؤام سانللف ىحرلا هذه
 ىلع سانلا ربجي سيلو . كلذ مهلف ىحرلا نم ىلعأ ءاملا اذه اوعفر اذإ

 ءام هئاحرل لاتحي نأ ىحرلا هذه بحاص دارأ نإف ىحرلا هذه ىلإ ءاملا رادحا

 (١)اهباسح ىلإ الو يحرلا نم مهحلاصمل كلمأ سانلاو اهحلصي ام هسفنل رظنيلف

 يف نيحطلاب سأب ال ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ لاق : ةلأسم
 كلذ يف نوعناتي الو . مهنيب اميف دلبلا لهأ فراعت نم كلذ ناك اذإ متيلا ىحر

 همحر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق . روجح ريغ حابم مهنيب ىحرلاب نيحطلا نأو
 اف حلصأ نوكي نأ الإ متيلا ىحرب نحطي نأ زوجي ال هنأ ليق دق هنإ يعم هللا

 ليق دقو . ناصقنلا نم ةرضملا اهيلع فاخيو نيحطلا نم صقنت رابتعالا يف اهنأل
 ىلع ءاوس هيف غلابلاو متيلا لام نأ . ةحابالا مسا مهيلع عقو اذإ حابملا ةلمج يف

 اذإف اهيف نيحطلا يف نذأتسي هنأ غلابلا ىحر يف ليق دقو . ةنسلا هب ترج ام
 ةحابالا ىنعم تبث اذإو . ىحرلا يف نحطي نأ هل ناك لوخدلا يف نحاطلل نذأ

 قالطا نم قافتالا ىنعم هبشي امب ىحرلا يف نيحطلا يف عضاوملا نم عضوم يف
 هيلع لخد ك . ىحرلا ةلمج يف متيلا ىحر لوخد نم لاق ام دعي و ك كلذ

 . ةحابالاب ةنسلا نم اهيف تبن اذإ لاومألا رئاس يف ةحابالا ىنعم

 ه ا ةرابعلا يف طقس عقو نأ رهظيو خسنلا نم ريثك يف اذكه )١(
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 حابأ نمك حابملا عنم نم هللا همحر ديعس وبأ خيشلا لاق فنصملا : ةلأسم

 . حابملا عنم نمك روجحملا حابأ نمو . روجحلا

 ناسنا لزنم يف اميدق ناك اذإ رونتلا يف ايركز وبأ يضاقلا لاق ` : ةلأسم
 هتلازإ بلطف هبرضيو . راجلا يذؤي يذلا ناخدلا هنم نوكي هيف ممح اذإ ناكو

 هللاو ميدق هنأل لازي الف رونتلا امأو . هريغو ناخدلا نم ةرضملا لازت هنإ لاقف
 . ملعأ

 تناكو ىحرلاب نحطت ةأرما يف تركذو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ىلإ يتأت اهلعلو بحلا نم ءيش اهيف ىقيي ال ىتح ىحرلا ترجأ تغرف اهلك
 صالخلا تدارأ نإ اهمزلي امو كلذ اهل لحي له تلق . قاب بح اهيفو ىحرلا
 ريغ تذخأ نإف اهبح ريغ ذخأت نأ اه زوجي الف تفصو ام ىلعف . كلذ نم
 بحلا بابرأ فرعت ال تناك اذإ مهيلع هقرفت ءارقفلل كلذ لثم لعجتف اهبح

 هنإ افورعم كلذ ناك اذإ ليق دقو لاق .هريغ نمو .اهبح ريغ نم هذخأت يذلا

 نأ الإ كلذ يف اهيلع نامض الف سانلا لعف كلذ ناكو .هبحاص هيلإ عجريال

 نع يحرلا ىلع هدجي يذلا هركتيو هكرت فراعتي الام يحرلا يف أكورتم نوكي
 اذكه .نحطتو يحرلا بناج ىلع هلزعتو هذخأتال كلانهف .سانلا نم فراعتلا

 عجريال هلثم هنا الإ سانلا نيب ةداعلاو فرعلا نم اجراخ كلذ ناك نإو .انفرع

 هلال كرتلا هجو ىلع عيضت نم دمعتلا هجو ىلع كرتي هنأ فوزعمو هبحاص هيلإ

 كولمم وأ يبص وأ متي نم اذه نوكي نأ الإ اذه ىلع هذخأ اضيأ زئاج كلذف

 نم كلذ نأ فرع ناف .هبحاص هيلإ عجري ال هنأ الإ ةنسلا نم جراخ وه امث

 ناك ولو .هذخأي ال كلذف .سانلا نيب فراعتلا نم جراخ وهو كولمم وأ يبص

 .ملعأ هللاو نحطتو يحرلا بناج ىلع هلزعتو هبحاص هيلإ عجريال هلنم

 لمعتسي نأ رضاحلل زوجي فيك بي موقل اهيف ءام يحر نعو : ةلأسم
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 بئاغلل رظني ىتح اليكو بئاغلل ماقأ كاح ناك نإف .هل يذلا ىلإ زوجيو يحرلا

 نمل زوجي هنأ وجرأف كلذ قفتي ل ناف اليكو هل نوميقي نوحلاصلاف الإو هتصح

 . اهنم بئاغلا ةصح ظفحيو ىحرلا لمعتسي نأ رضح

 اهعضأ كاحر يلرعأ لاقف هل ىحر لجر ىلإ بلط لجر نعو : ةلأسم
 تقرسف هراد باب ىلع اهعضوف ىحرلا ذخأ هناف يتيب يف اهب نحطأو يتيب يف
 . اهعضوم ريغ يف اهعضو هنال هل ةمزال يهف

_ ٢٢٢٣



 ملسملا ىلع يمذلا ةيانج يف نورشعلا بابلا
 هملظ دعب هراصتناو اضيأ يمذلا ىلعو

 راصتنا الو امهنيب اميف ةروانم الب ءادتعإ ملسملا يمذلا مطل اذإ رثؤملا وبأ لاق

 بقاعيو . هتمطل ةيد ملسمللف ةروانم ىلع همطل نإو لاق . هدي تعطق يمذلا نم
 ملسملا دارأ اذإ ملسملا نم يمذلا رصتنا اذاو لاق . ريزعتلاو سبحلاب يمذلا

 ليبس الف هلتقف هنم يمذلا رصتناف ءادتعا وأ املظ هلتق وأ يمذلا لام بصغ
 مهيلع . ام كئلوأف هملظ دعب رصتنا نملو . لوقي ىلاعت هللا نأل لاق . يمذلا ىلع

 ىدعتي الو هملظي نأ دحأل سيلف دهعلا يف لخد اذا يمذلاو لاق . ليبس نم

 . هيلع
 نكي مل ناف . ةيدلا هتلقاع ىلعف أطخ ًايلصم يمذلا لتق اذاو : ةلأسم
 لتقي هناف . مالسالا نع دترا مث. ألجر يلصملا لتق اذراف . هلام يف يهف ةلقاع هل

 مهلف مالسالا ىلإ عجري نأ امإو لاح لك ىلع لتقي وه ةثرولا لاق نإاف . هب

 كرشلا ةلزنمب سيل هنأل ءيش هلام نم ذخؤي مل لتق نإو . ةيدلا اوذخأي نأ
 . ةيدلا اثلث هلام نم ذخؤيو لتقي كرشملاو

 يمذلا حرج اذاو . هنيم تعطق يلصملا مطل اذإ يمذلا نأ ملعأو : ةلأسم
 دلج يمذلا هفذق نإو هحرج ةيذ ىنلث هيلع يمذلا درو ىلصملا هنم صتقا يلصملا

 . دحلا غلبي الو ًاعيجو ًادلج يمذلا

 ناف . هيلع مكحي نأ لبق ملسي مث ملسملا لتقي يموجملا يف لاقو : ةلأسم
 ةلماك ةيدلا اوذخأ اوءاش نإو . مهيلإ كلذف هب هولتقي نأ لوتقملا ءايلوأ ءاش

 كرشملا براحملا نع ردهب امناو . مهنم صتقي مهلك دهعلا لهأ كلذكو . هلام نم
 يلصملا نالتقي يلصملاو يسوجملا امأو . هكرش يف باصأ ام هنع رده ملسأ اذإ

_ ٢٢٣٤



 يسوجلا لام نم اودادزاو ةيدلا فصن يلصملا هنرو ىلع اودر ًاعيمج امشولتق نإف

 .ةيدلا فصن يلصملا هنرو ىلع يسوجملا درو هولتق يلصملا اوراتخا ناو ةيدلا سدس

 لاق ًاملسم لتق يلارصن نع املسم لأس هنأ معزو . هريغ نمو : ةلأسم

 نورخآ لاقو . دهعلا ضقن هنأ لبق نم هلام نم اهلك ةيدلا ذخؤتو هب لتقي
 اذهو ملسملا ةيد ثلث ينارصنلا ةيد نأل . ملسملا ةيد ينلث هلام ذخؤيو لتقي

 . ملعأ هللاو ىرن اميف نيلوقلا نسحأ
 لاق . همزلي ام دوقلا ةفاخم ملسأ مث ًايدوهب لتق يدوهي نعو :: ةلأسم

 لبق نم لتاقلا ينعأ كرشلا ىلإ دترا داع ناف تلق . ةيدلا همزلت ليق هنإ يعم
 هدادترال لتقيو ةيدلا هنم ذخأ دترا اذإ هنإ يعم لاق هب داقي له ةيدلا يدؤي نأ

 . مالسالا نع

 اهجرف سم وأ اهيطو ىتح اهسفن ىلع ةأرما بصتغا يمذ نعو : ةلأسم
 اهجرف سم ناف تلق . هل امغر (١)لتقي لاق . هندب نم ءيشب بونلا تحت نم

 . لاق امك وه معن ةللادبع وبأ لاقو . ريزعتلا الإ هيلع سيل لاق بونلا قوف نم

 عزانت يف ناك نإو لتق الهج رحلا يلصملا مهل اذإ يمذلا لاقو : ةلأسم
 . اهيلع ةباد رعذأ اينارصن وأ ايدوهي نأ انغلب لاقو . هيلع لتق الف ةموصخو

 . اهتروع فشكو اهعرصف باطخلا نب رمع نامز ف ةأرما دارأ اذإ هنإ يعم

 . مهانحلاص اذه ىلع ام هخسن اذه ىلع لاقو هلتقف

 ىلع سيل لاقو . هلتق هنإ هنع هللا يضر هنع يوري هيلغ لاق : ةلأسم

 . هدي عطق هنإ ىوريو مهاندهاع اذه

 هخسن هدي عطقت لاق نم لاقن . ملسملا مطل اذإ يمذلا نعو : ةلأسم

 شرا هيلع امنإف همطلف لاتق امهنيب ناك اذإ امأو . هيلع ىدتعا اذإ كلذو ىنمبا

 . ةمطللا

 )١( هل اجر ةخسن ف .

 س ٢٢٣٥



 .امولعم ًادح ملعنالو برضي لاق . ملسم ىلع ىرتفا كرشم نعو : ةلأسم

 هتعواط نإو اهرقع هلام نم ذخأو لتق ةيلصملا هركتسا اذإ يمذلاو : ةلأسم
 .اه رقع الف

 اوضقن دقف .نيملسملا ةبراحم ىلع برحلا لهأ دهعلا لهأ ناعأ اذإو : ةلأسم
 .دهعلا

 نع تعرصف هتبكار تناك ًارامح ةأرماب رعذأ ًايدوهب نأ انغلبو : ةلأسم
 لاقو .هدي عطقت نأ هللا همحر باطخا نب رمع رمأف اهتروع تفشكناف اهتباد
 لاق نم لاقو ىلاعت هللا همحر هللادبع وبأ ذخأي هب ليقف .مهانملاس اذه ىلع سيل

 ايلصم يمذلا مطل اذإ هللادبع وبأ لاقو .ملعأ هللاو هلتقب رمأ هللا همحر رمع نأ

 همطل نراف تلق .ىنملا هدي عطقت هناف امهنيب تناك ةرئات ريغ نم هيلع ايدتعم

 .ىنملا هدي عطقت امنإ لاق ىرسيلا هديب

 مالسالا راد ريغ يف وأ .مالسالا راد يف ًاكرشم الجر نأ ول لاقو : ةلأسم
 . .لتقي هنإف اهيطوف ةملسم بصتغا وأ املسم مطل وأ قرس وأ انز وأ ًاملسم لتق

 لتقيو هل ًاملاظ املسم مطل اذإ هدي عطقتو انزلا ىلع دلبيو ةقرسلا ىلع هدي عطقتو

 لتق نم اذه نم ءيش هيلع ماقي نأ لبق ملسا نراف اهيطوف ةرحلا بصتغا اذإ

 لاملا نأ الإ هنم ءيشب ذخؤي ملو .كلذ عيمج هنع مالسالا مده دلج .وأ عطق وأ

 مهريغو ج راوخلاك نيملسملا نيد ريغ نيدب نيدي نمم ةلبقلا لهأ نم ناك نإو هنيعب
 نم لاقف كلذ نم ءيشب اوذخؤي مل اوبات مث لاومألاو ءامدلا نم اوباصأ امف

 .براحملا نع مالسالا مدهي امنإ لاق

 لاق ةمطللا شرا هيلعف .دبعلا يدوهيلا مطل اذإ هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 .كلذ مكاحلا ىريام ردق ىلع بقاعيو

س ٢٢٣٦



 رارحألا نم ديبعلا ىلع ةيانجلا يف نورشعلاو يداحلا بابلا

 دبعلا ينذأ عطاق ىلع لاق نم لاق لجر دبع يلذأ عطق لجر يف لوقت ام
 ديسل دبعلا نمث عطاقلا ىلعو ديسلل دبعلا لاق نم لاقو . هل دبعلا ريضيو ةيدلا

 هل ليق . دبعلا ديسل دبعلا نمث هيلع لاق هينيع روع ناك ناف هل ليق . دبعلا

 هنمث نينذألا عطاق ىلعف . هينيع لوألا دوعو هينذأ عطقف رخضا لجر ءاج نإف
 . هل ىري ام ردقب كلذ يف رظنف الإو نمت هل ناك نإ دوعأ

 ناك لجر نعو . ديلخ نب ناسغ ىلإ بوبحم نب دمحم باوج : ةلأسم
 رحلا هدلاو ىلا همد نم ءربو رح دلاو هلو . رح هنأ هديس رقأف لتقف دبع هل

 لبقي الو . دبع ةيد هيف امنإ اندنع اذهف . لتقي نأ لبق نم رح هنأ ةنيب مقي ملو
 كلانهف لتقي نأ لبق نم هقتعأ هنأ لدع ادهاش دهشي نأ الإ رح هنأ هديس لوق
 تلق . رح ةيد هتيدف ةيدلا هيلو راتخا نإو دوقلا مزلي ام ىلع دوقلا هيف مزلي

 كلذب دهشو هلتق لبق نم اذكو اذك موي هتررح ينأ دهشو هديس رقأ نأ تيأرأ
 ىلع هشي هنال اذه يف زوجت ال هايإ هريرحت ىلع هديس ةداهشف لدع ادهاش هعم

 هديس لاقف ارح وأ ًادبع لتاقلا وأ حراجلا وه دبعلا ناك ناف تلق . هسفن لعف

 هذه ينجي نأ لبق نم هقتعأ هنأ لدعأ دهاش دهش ناف هنم تئرب دقو رح وه

 وأ حرج وأ لتق نم اهل يناجلا ىلع ةيانجلا هذه تناكو ءيش همزلي مل ةيانجلا

 راتخا نإف . ةيانجلا هذه ينجي نأ لبق نم هقتع حصي مل نإو . ةيد وأ صاصق
 هلام يف دبع ةميق هقتعا يذلا دبعلا اذه ةميق مهل قتعملا مزل ةيدلا لوتقملا ءايلوأ
 ةميق ردقب همزل هقتعأ املف دبعلا ةبقر يف ةيدلا تناكو . هفلتأ وه هنأل ةصاخ

 . تاحارجلا كلذكو لوتقملا ةيد نم يقب ام قتعملا مزليو دبع

 لاقو شيرق نبا ديعس نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم

 لنم ةرجأ لتاقلا مزلي لاق نم مهنم افالتخا كلذ يف نإ اربدم ادبع لتق دبع يف

 مهنمو . اربدم دبعلا ةميق مهيلع لاق نم مهمو . ربدملا توم نأ لإ لوتقملا

 . هيلع ربدملا تومي نأ ىلإ رهش لك ةرجأ يطعي لاق نم
_ ٢٢٧٢



 كرشلا لهأ يف ديبعلا ثادحأ نورشعلاو ىناثلا بابلا

 مهيف كرشلا لهأ ثادحاو

 لاق . هب لتقيأ ًايسوجم وأ اينارصن وأ ايد وهم لتق ملسم دبع نع هتلأسو

 عيب اوءاش نإو . هنمثب هودف دبعلا يلاوم ءاش ناف قوسلا ىلع ضرعي نكلو ل

 تيأرأ تلق . دبعلا مهيلإ عفدي الو ليتقلا لهأ هنمث ىطعأو قوسلا يف مهدبع
 هنت نم يقب ام دريلف يسوجلاو يلارصنلاو يدوهيلا ةيد ىلع دبعلا نمث داز نإ

 نع ديبعلا يف ءامإلاو ديبعلا ةيانج يف باب . هريغ نمو ىضقنا . دبعلا لهأ ىلع
 ىلع امناف امهرد نيسمخ ىوسي ًادبع تلتق مهرد فلأ ىوست ةمأ نعو رثؤملا يبأ

 دبعلا ىلوم ىلإ ملسي نأ ةمألا ديس ىلعف . اهتبقر يف لوتقملا دبعلا ةميق اهديس
 لتقب ةمألا لتقي نأ لوتقملا دبعلا ىلوم دارأ نإو لاق . امهرد نيسمخ هنمث لوتقملا

 اهنمث لضف درو اهلتق . اهديس ىلع هدبع ةميق نم ةمألا نمث لضف دريو همالغ
 لتقلا ف ديبعلاو لاق . امهرد نومسخو مهرد ةئامعست وهو اهديس ىلع

 . انانإ وأ اوناك اروكذ ةميقلاب تاحارجلاو

 مهرد فلأ ىوسي لتاقلا . ًادبع لتق دبع يف رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 دبعلا لتق ءاش نإ لوتقملا دبعلا ىلوم ناف . مهرد فالآ ةرشع ىوسي لوتقملاو

 نإ الإ همدختسا ءاش نإو . هتبقر نم رثكأ هديس ىلع لتاقلا ىنجي الو همالغب
 . مهرد فالآ ةرشع دبعلا ةميقب الإ هدفي مل هدبع يدفي نأ لتاقلا دبعلا ديس ءاش

 دبعلا فلتف رئب يف هردحأ وأ ةلخن هعلطاف ًادبع ناعتسا دبع نعو : : ةلأسم

 . فلت يذلا دبعلا ديس ىلإ هدبع ملسأ نيعتسملا دبعلا ديس ءاش نإ لاق . ناعتسملا

 نماض وهف ادبع عاب دبعلا ناك نإ كلذكو لاق . هدبع ةميق هيلإ عفد ءاش نإو

 ناك سيلأ هحرجف ينحرجأ دبعل لاق ادبع نأ ول ةيانجلا ةلزنمب اذه نأل هتبقر ف

 . معن اذه لك يف هللا دبع وبأ لاق . هبتقر يف هحرج

_ ٢٢٣٨



 ثدحأ يذلا هذخأي له هنمث نم رثكأب اثدح ثدحأ كولمم نعو : ةلأسم

 شرألا نم هدبع مزلام يطعي نأ هديس دارأ نإ كولمملا ةبقر يف ده لاق . هيلع
 . هثدحب ثدحلا بحاص هذخأ هكرت نإو . هل كلذف هدبع . ذخأيو

س ٢٢٣٩



 ىنج نميف نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ملسأ من كرشم وأ قتع : دبع ىلع

 توميف دبعلا قتعي مث احارج دبعلا حربي لجرلا نأ دلاخ نبا دمحم ظفحو
 امنإف قتع دقو هحرج نم دبعلا شاع ناف . رحلا ةيد هيلع نأ كلذ هحارج نم

 نم تام ناف ملسي مث حربي ينارصنلاو يدوهيلا كلذكو هدبع حرج ةيد هل

 مكحلاب هل مكح يلارصن حرج ةيد هل امناف شاع نإو ملسم ةيد هتيدف هحرج

 . لوألا

 نمو ةيمرلا بيصت نأ لبق هالوم هقتعاو ادبع ىمر لجر نعو : ةلأسم
 . رح ةيد وأ دبع ةيد وأ صاصقلا امف تامف يمارلا نم ةيمرلا تلصف ام دعب
 . ارح راص ىتح هحرجب ملعن ال صاصقلا هيف نأ لوقأ يلإاف

 حورجملل دبعلا نمث هيلعف حرج امدعب ًادبع لجر قتعأ اذاو : ةلأسم
 هحرج نم تام نإف هديس هقتعأ ث . ًادبع رح حرج اذاو دبعلا هب عبتي يقب امو

 . دبع حورج هحورجف حورج ةيد ناك نإو دوقالو رح ةيد هتيدف

س ٢٤٠



 دبعلا ةيانج ىف ؤ نورشعلاو عبارلا بابلا

 هب ىصوم ناك اذإ هتيانجو لاومألا يف
 ائيش هنم ذخأف هديس ةلاسرب دبع هيلإ لصو لجر نع ناورم ابأ تلأسو

 خيشلا ىلع باوجلا اذه تضرعف هتبقر يف ةيانج يه لاق . هديس ىلع ًابذكتم
 ةبقر يف نوكتو ةيانج هذه الو ءيش كلذ نم هديس مزلي ال لاقف . هللا هيضر

 يف ديعلا ىلع كلذ نامض لوقأ نكلو هلام هعييضتب هسفن ىلع ةيانج يه دبعلا

 . قنع اذإ هيدؤي هتبقر

 انجف هتبقرب _ رخالو همالغ . ةمدخب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 ىلع ناك هنم أربي نأ ةمدخلا بحاص ءانم نإ لاق نوكي نم ىلع . ةيانج مالغلا

 . دبعلا ةيانج هيلعف اهلاحب ةمدخلا هل نوكي نأ ءاش نإو . ةيانجلا ةبقرلا بحاص

 بحاص هادف ناف اعيمج اهيلع جتحيو هتيانجب عابي هتبقر يف دبعلا ةيانج هريغ لاق
 . تومي نأ ىلإ ةبقرلا يف هل ءيش الو ةمدخلا هل تناك هسفن تاذ نم ةمدخلا
 هقح ءافو هيلإ راص نإو . هتلغ يف هل كلذ ناك ةبقرلا بحاص هادفو عنتما ناو

 اعيمج هايدفي مل نإو . اهب هل ىصوأ نم ىلإ ةمدخلا تعجر هتيانج نم هتمدخ نم

 . هتيانج يف عيب

 مهرارقا نأل ةلداعلا ةنيبلاب الإ تايانجلاب ديبعلا رارقا تبني الو : ةلأسم
 . هريغ ىلع دحأ رارقا تبني الو مهتاداس ىلع عجار كلذب

 دبعلا ىنج امف دبعلا رلا بصتغا اذا لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 دبعلا ةبقر يف كلذ نوكي الو . بصاغلا ىلع نامض وهف هريغ وأ لتق ةيانج نم
 هنم ةبراحملا دنع الإ بصاغلا لتقي نأ يدنع دبعلل سيلو . هديس ىلا ملسم وهو

 يش ال هنأ رثألا يف دجوي دقف . ةليغ هلتق نف هيلع ةيغب نم قحتسي ام ىلع

 لتاقلل ةءارب ىل نيبت الو همزلي ال هجو ىأ نم كلذ ريسفت فرعن الو .
 ةقلعم ةيانجلاف الإو رصبلا لهأ ربخ وأ رثأ نم هباوص نيبي ىنعمب الإ لذ وم نم
 . اهنم أريي امب الإ يلاجلا ىلع

س ٢٢١



 ثادحأ يف نورشعلاو سماخلا بابلا

 كلذ ريغو رارحألا يف ديبعلا
 ةيدلا . ديبعلا نم دحاو هنعط ىتح ةراغ ديبع نيبو هنيب عقو لجر نعو

 اوعمتجا ديبعلا ناك نإف تفصو ام ىلعف . ديبعلا باقر يف مأ هدحو دبعلا ةبقر يف

 نم دبع ىلإ دصق لجرلا اذه ناك نإو . اعيمج ديبعلا باقر يف ةيدلاف . هيلع

 . هدحو دبعلا ةبقر يف ةيدلاف دبعلا كلذ هحرجف يش يف ديبعلا

 ىلإ هبحاص هعفديف ادمع ارح لتقي كولمملا دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم
 . ال مأ مهل كلذأ هنوقرتسيلو . هنع اوفعي نأ لوتقملا ءايلوأ ديريف لوتقملا ءايلوأ
 هنع اوفع نإو . هولتق هولتقي نأ اوراتخا ناف مدلا مهل امنإ كلذ مهل سيل لاق

 مهلا هعفر اذإ رثؤملا وبأ لاق . لوتقملا ءايلوأ هقرتسي لو هديس ىلإ دبعلا عجر

 نإو . هوعاب اوءاش نإو . هومدحتسا اوءاش نإو هولتق اوءاش ناف دبعلا ديس

 متدرأ نإو . مكيلإ هتعفد هلتق نوديرت متنك نإ مهل لوقي نأ الإ هوقتعأ اوءاش
 اذإ دبعلا نع هتلأسو . هيدفي نأ هلف هولتقت مل ناف يمالغ تيدف هوقرتست نأ

 هتبقر يف هتيانج لاق . هتبقر يف وأ هديس ىلع نوكي له أطخ ارح الجر لتق
 . رحلا ةيدف هيدفي نأ ديسلا ءاش نإ

 دقو هديس هقتعيف أطخ ارح الجر لتق اذإ دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ملو هقتعا نإو . رحلا ةيد هيلعف هتيانج ملع دقو هقتعأ اذإ لاق . هتيانج ملع
 دقو هقتعأ اذإ هنأ هب ذخأن يذلا رثؤملا وبأ لاق . دبعلا ةبقر هيلعف ىنج ام ملعي
 ءايلوأ عبتيو . هقتعأ موي لوتقملا هنترول هتميق هلعو . هقتع ىضم هتيانجب ملع

 ةثرولا عبتيو هيلع ءىش الف هتيانب ملعي ملو هقتعا نإو . ةيدلا لضفب دبعلا لوتقملا
 . مهبحاص ةيدب دبعلا

 ًاسانأ نإ تلق نسحأ دق لاق هنع افعف ارح لتق دبع نع هتلأسو : ةلأسم

 نمل وهف هنع افع اذا ءىشب سيل اذه لاق قتع دقف هنع افع اذإ هنإ نومعزي
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 نأ لبق هذخأ لوتقملا نوكي نأ الإ هالومل هوفع ناك امنإو . كلذ لبق هل ناك

 رح ذئنيح وهف هب نابو هب مهل ىضق نأ دعب نم هؤايلوأو وه هنع افع مث تومي
 دقو كتذخأ دق لاق نإو مهل كولمم وه رثؤملا وبأ لاق . هسفن هل بهو هنأل
 هيلاوم ىلإ عجري ًاضيأ اذه ناف كنع توفعو كيلاوم ىلإ كتددر دقو يل ترص

 . نيلوأل ١

 أطخ هتيانج تناك نإف ةيانج دبعلا ىنج اذإ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 سيل مث ةيانجلا ةيد غلي نأ ىلإ هيف اوديازتي نأ الإ . هنمثب هيدفي نأ هالوملف

 لتق مهرد ةئام ىوسي ادبع نأ كلذ ريسفتو لاق . كلذ ىلع ةدايز هالوم ىلع

 ةيد فوتسن ل لوتقملا يلو لاقف مهرد ةئامب هيدفأ انأ هالوم لاقف . أطخ ارح

 سيلو هتيدب هملس ءاش نإ رايخلاب دبعلا ىلومف . انبحاص ةيدب هذخأن نحن انبحاص
 لاق نإف لاق . هل كلذ ناكو . ةيدلاب هادف ءاش نإو . كلذ نم رثكأ ١ هيلع

 تئش نإو ًافلأ نيرشعب هدفاف تئش نإو ًافلأ نيرشعب هذخأن نحن لوتقملا ءايلوأ

 . فالا ةينامث مهنم دادزي نأ ءاشي نأ الإ دبعلا ىلوم ىلع كلذ نكي مل انيلإ هملسف

 ملسي نأ دبعلا ىلوم هرك نإو لاق . زئاج كلذف كلذب لوتقملا ءايلوأ ىضرو

 دبعلا ةيانج تناك نإو دبعلا ملسي وأ هدبع ىنج ام ةيد الإ هيلع سيلف همالغ

 اودارأ نإو كلذ مهلف ةيدلا اولبقي نأ لوتقملا ءايلوأ دارأف . لتقلا يف ادمع
 دارأ نإو . دوقلا لطبي مل مهرد فلأ ةئامب هالوم هادف ولو دوقلا هيلعف دوقلا

 نإف . هوبهي وأ هوقتعي وأ نوعيبي وا هومدختسي دبعلا اوذخأي نأ لوتقملا ءايلوأ
 ىنجام ةيدف ةحارج ناك نإو . اليتق ناك نإ رحلا ةيدب هدبع يدفي نأ هالومل

 وبأ لاق . كلذ نم رثكأ هيلع سيلو هتمذب هملس ءاش نإو حورج وأ لتق نم
 مهرد فلأ نيرشع ىوسي ادبع لتق لجر يف ةبقع نب حاضولا نع تظفح رثؤملا
 . رحلا ةيد لنم هلتاق ىلع امنإو . رحلا ةيد هب غلبي سيل ةبقع نب حاضولا لاقف
 انأ لوقأ يذلا امأو لاق . دايز يبأ نع ظفحأ يذلا اذهف رانيد اهنم صقنيو
 صقناف كلذ نم رثكأ ىوسي دبعلا ناك اذإ افلأ رشع ينناب هيلع مكحأ يإ هب
 . راسكنالا لك هدبع نم اذه رسكني الو رحلا ةيد غلبي ال ىتح أقتار اهنم
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 رثكأ وأ لقأ وأ اهيف رثكأف دبعلا اهانج ةيانج لك رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 زاج هبهو وأ هعاب نإو . قتع هقتعأ نإ . هالومل وهف ءىشب هيف مكح امف

 ناك نإو لاق هب هل ىضق نمل وهف ءيشب هيف هيلع ىضق نإو لاق هتبه وأ هعيب

 قحأب لوألا سيلو . مهقوقح ردق ىلع صصخحلاب مهنيب وهف نيقرفتم مهيلع ىنج
 . هل ادبع راص دقف هيلع ىنجملل هب ىضق اذاف هب ىضق نكي مل ام رخآلا نم

 نأ الإ يانلا .هيلع ىنجملل هب ىضق هتبقرب بهذت امب ةتباث ةيانج ىنج نإو لاق
 . ىنج امب دبعلا ةيانج اذكهف لاق . هدي يف وه يذلا هيدفي

 غلاب ريغ دبع يف لوقت امو هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 بحاص هيلع عفر اذإ . مكحلا يف همزلي اذام هديس ملعو ةيانج ىنج وأ ةباد لتق

 هتريشع الو هدلاو مزلي الف دلولا امأ . غلاب ريغ ًايبص ناك نإ هدلاو وأ ةيانجلا

 اهب ديسلا ملع اذإ هديس مزلي دبعلا امأو . ةحضوملا نم لقأ هتيانج تناك اذإ

 . ملعأ هللاو ينجلا دبعلا نمث يف هيلع انجلا بلطو ةنيبلا كلذب هيلع تماق وأ

 . باتكلا ىلإ عجر

 نم ىلرملا عنتماف دبع ةبقر ف ةيانج هل تبجو لجر ف لاقو : ةلاسم

 نم ذخأيو دبعلا ىلع ردق نأ هل زوجي له . هيلع ىنجملا قحلا بحاص فاصنا
 هنم عونمملا قحلا بحاصل زاجأ نمث نيملسملا ضعب لوق ىلع معن لاقف . هنت

 ذخأي نأ هل زجي مل ضعبو . هقح هنم ذخأيو هعيبيو هقح سنج ريغ نم ذخأي نأ

 . هل ناك ام سنج نم الإ

 ديسف هدبع ىنج امب دبعلا ديس ىلإ هيلو بلطي ملف ًارح لتق دبع : :ةلأسم
 عافتنالاو هعيب هل زوجيأ . دبعلا ديس جاتحاف هنم فاخي الو هل ةيقت ال نمم دبعلا
 ءايلوأ ىلإ دبعلا ملست هيلعو هعيب هل سيلف ًادمع لتقلا ناك اذراف . ال مأ هنمنب
 لوقأ كلذكو . هوعاب اوءاش نإو . هوكلم اوءاش نإو . هولتق اوءاش نإ :

 نم هصلخ ءاش نإ رايخلاب هيف وهو هقتع الو هعيب هل سيلف أطخ ناك نإ اك
 . قيفوتلا هللابو ةيدلا لهأ ىلإ هسفن ملس ءاش نإو . هتيانج
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 لجرلا لثم وه نمل ىردي الو . ةيانج ىنج اذإ دبعلا امأو : ةلأسم
 . هقح هل ىأو مكاحلا هعاب ةيانجلا همزل اذإف . ثراو هل فرعي الو . توهي

 لاق . هديس هقتعا مث ةيانج ىنج اذإ دبعلا نع لئس رنألا نمو : ةلأسم
 ليق دقو معن لاق . هريغ نمو . دبعلا هب عبتا يقب امو . دبعلا ةميق ديسلا ىلع

 ىلع اهلك ةيانجلا لاق نم لاقو ةيانجلا ىلع ينعي هالمأ رح وهو دبعلا ىلع وه
 . ملعلا دعب دبعلا قتعأ مث ةيانجلاب ملع اذإ كلذو . ديسلا

 ' الجر امهدحأ لتق نا دبع هل لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 دبعلا اذه ملسي وأ ديسلا مزلي له لتاقلا دبعلا لتق رخضالا دبعلا نأ مث . ًارح
 رثكأ دبعلا ىلوم ىلع سيل هنأ يدنع كلذ دارأ نإ هيدفي وأ . لوتقملا ءايلوأ ىلإ

 ملست ديسلا ىلع نوكي نأ ينبجعيو . ءيش هيلع نكي مل فلت اذإف . هم نم
 . باتكلا ىلإ عجر . هتيانجب ذوخأم وهف مهقح موقلا ىلع فلتأ هدبع نأل دبعلا

 ىلع له تلق . هشرأ حورجملا بلطي ملف الجر حرج دبع نعو : ةلأسم
 ىنج الجر ىأر اذإ كلذكو . هحرج شرا نم حورجلا ىلإ صلختي نأ ديسلا
 لجرلا اذه ىلع له تلق . لجرلا اذه هلقعي نمم يلاجلا ناكو ةيانج لجر ىلع
 . أطخ ةيانجلا ناك اذإ هحرج شرا نم همزلي ام هيلع ىنجملا لجرلا ىلإ صلختي نأ

 هيلع ىنجملا بلطي نأ الإ امهمزلي ءيش ديسلا ىلع الو لجرلا اذه ىلع سيل لاق
 هديس ىلع سيل . دبعلا كلذكو . همزلي ام هنع لقعي نم ىلإ بلطيو . يناجلا ىلإ
 نيدي الو . كلذ نع عنتميف دبعلا ديس ىلا . هقح هيلع ىنجملا بلطي نأ الإ ءيش

 . هدبع ةيانجب ملع ولو هخسن هدبع يف همزلي امب

 لقعي نأ همزلي نم ةيانجب ةلقاعلا نم ملع نم ىلع سيل لاقو : ةلأسم
 لقعي نم ىلإ يناجلا بلطيو يناجلا ىلإ هيلا ىنجملا بلطي ىتح كلذ نم ائيش هنع
 بلطي نأ الإ هتيانب ملع ولو يش هديس ىلع سيل دبعلا كل ذكو . همزلي ام هنع

 . دبعلا ديس ىلإ هقح هيلع ىنجملا

. ٢٢٥



 ذخؤي نم نيملسملا قيرط يف اثدح ثدحأ اذإ دبعلا نع لئسو : ةلأسم

 ةجح هنع ليزت ةجح هعم تناك ناف هديس ىلع جتحي هنإ يعم لاق . هنادحاب
 وأ ثدحلا ليزي ىتح سبح الإو لعف نإف . ثدحلا ةلازاب ذخأ الإو ثدحلا

 وهف دبعلا ثدحأ ام لاقو . اهريغو قيرطلا نم ثدحلا جارخال هدبع قلطي

 ىلإ سبحلاب هنم قثوتسا دبعلا ىلع فيخو ًابئاغ هديس ناك نراف هتبقر يف قلعتم
 ءاش نإو ىنج امب هيدفي نأ امأف هيلع جتحا هديس رضح نإاف . هديس رضحي نأ
 ةجحلا هلانتال ثيح ابئاغ ديسلا ناك نإو هتيانج ج رخاو . هتيانج يف عيبف هيف نذأ

 امب دبعلا يف مكاحلا ذفناو هتجح هل عمسيو هنع عفدي اليكو بئاغلل مكاحلا ماقأ

 . رضخ اذإ هتجح بئاغلل ىننتساو هيلع حص

 هتبسك دق لام اهلو الجر تلتق ةمأ نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هنإ ديعس يبأ خيشلا نع تدجو هنأ يدنع . اهلامو اهذخأ مهل له هتثرو وأ

 ةيانجلاب يه اهذخأ مهل امنإو . ثاريم وأ اهبسك نم ناك اهلام ىلع مه ليبس ال
 ىلاومل نأ هلوق نم ناكف . ةيمذ ةمأ تلتق ةملسم ةمأ يف اضيأ هنع تدجو يلأل
 ىفلأ ةيمذلا . ةمألا ةميق ناك اذا كلذو ةملسملا ةلتاقلا اومدختسي نأ ةيمذلا
 ءاش ناف . مهرد ةئامعشب . اهوعتسا مهرد ةئام ةملسملا ةمألا ةميقو . مهرد
 هتثرو ام الو . اهبسك لخدي الو اهتيانجب اهملس ءاش نإو ةئاملاب اهادف اهديس

 . باتكلا ىلإ عجر . اهيلع قحتسي اميف

 هرزحيل رح وه دبعلا ديس لاقف رح نيع أقف دبع نع هتلأسو : ةلأسم
 دبع وه لاقو (لصألاب ضايب نوكيال ىتح صاصقلا عقيال لاق .كلذب
 نأ الإ هذخأ هنيعب دبعلا ذخأي نأ هنيع تئقف يذلا ءاش نإ ءيشب هقتع سيلو

 ذخأيو . ءاش نإ نيعلا ةيد دبعلا ىلوم يدؤيف نيعلا ةيد نم نمث رثكأ نوكي
 رتكأ ناك نإو اهأقف يتلا نيعلا بحاصل مالغلاف نيعلا ةيد نود ناك نإو همالغ
 لاقو .رح وهف دبعلا ذخأو هنيع ةيد لجرلا ىلإ دبعلا ىلوم ىدأف نيعلا نمث نم
 يذلل هيلعف هتيانجب ملع دقو هقتعأ ناك نإ هب لوقن يذلا ملعأ هللاو رثؤملا وبأ

 ًافافك دبعلا نمث ناك نإو . هنيع تئقف ىذلا ىلإ اهيدؤي دبعلا ةميق هنيع تقف
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 نيعلا ةيد نم رثكأ دبعلا ةميق ناك نإو . هتيد هنيع ةيد ىفوتسا دقف نيعلا ةيدب

 . نيعلا ةيد نم لقأ هتميق ناك نإو لاق . نيعلا ةيد الإ هقتعأ يذلا ىلع سيلف

 يذلا دبعلا هنيع تئقف يذلا عبتاو هنيع تقف يذلل هنت هقتعأ يذلا ىلع ناك

 . هنيع ةيد لضفب قتعأ

 هجول هب تقدصت دقل لاق هب ديقأ املف لجر نبا لتق دبع نعو : ةلأسم
 وه لاق هللا هجول ىنبا مدب تقدصت دق لاق نإف . نيكاسملل وه لاق للا

 تقدصت دق لاق لتقيل دبعلاب ءىمج املف لجرل ًانيإ دبع لتق اذاو : ةلأسن
 . نيكاسملل وهف هللا هجول هب

 الإ هنم أرب هملس اذإ هدبع سفن ىوس دبعلا ىلوم ىلع سيلو :: ةلأسم

 . دبع ىنجام ةيد يطعيو أطخ هتيانج تناك نإ هيدفي نأ ءاشي نأ
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 صاصقلا ف نورشعلاو سداسلا بابلا

 مهيف يذلا ثدحلاب نايبصلل

 هدلاول نكي مل جرج اذا يبصلا نأ هنع كلذ ديقم وه هللا دبع يبأ نع لاقو

 صاصقلا نع افعو ةيدلا ذخأي مل نإو ةيدلل هذخأ زاج ةيدلا ذخأ نإاف . صنتقي نأ
 . ةيدلا ذخأي نأ هل ناكو . غلب اذإ صاصقلا ذخأي نأ نبالل نكي م

 سيل . كردي ىتح صنقي نأ يبصلل سيلف يبصلا بيصأ اذإو : ةلأسم
 بوبحم نب دمحم لاق . هيلع زاج هدلاو صتقا نإ رثؤملا وبأ لاق . يهن الو رمأ هل
 لتق وأ حرج نم يبصلا هثدحأ حرج لكو . هيلع الو . هل صاصقال يبصلا

 يبصلا بيصأ اذإ رثؤملا وبأ لاق . يبصلا ةلقاع ىلع أطخ وهف أطخ وأ ادمع
 صتقا اذإو لاق . هئايلوأ نم كلذ بألا ريغل سيلو . هل صتقي نأ هيبألف حرب
 . غلب اذإ بلطم كلذ يف هل سيلو . هدلاو مكحب هيلع زاج دقف هدلاو هل

 نإ هل صتقي نأ دلاوللف يح دلاو هلو ًايبص حرج يذلا امأف : ةلأسم
 شرألا ذخأي نأ هلو صاصقلا هل سيل لاق نم لاقو . ةيدلا ذخأ ءاش نإو ءاش
 . كلذ دارأ نإ صاصقلا هل نأ انلوقو دلولا ىلع كلذ تبث .. شرالا ذخأ اذإف

 يصول ليقو . هللادبع يبأ نع بسحأ اميف ةيواعم يبأ ظفح نمو : ةلأسم

 كلذ ناك صتقا ناف . شرالا يف متيلل رظني نأ رمؤيو هحربب هل صتقي نأ متيلا
 هل سيلو هل كلذف . صتقي نأ ءاش نأ رايخلا متيلل ناك شرألا ذخأ نإو هل
 هل ذخؤي مل هنإ ركنأ نإو . شرألا نم يصولا هل ذخأ ام دري ىتح صتقي نأ
 ذخأيو هل صتقي نأ هلف يبصلا دلاو امأو . كلذب ةحصلا يصولا ىلعف شرأ

 يبصلل ناك كلذ لك نع بألا افع نإو . كلذ يف عوجر يبصلل سيلو شرألا
 . متيلا لثم هوتعملاو غلب اذا شرألا
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 لوصألا يف نايبصلا ثادحا يف نورشعلاو عباسلا بابلا

 له زئاج قيرط ىلع هريغ لام وأ هلام يف ىرجم ثدحأ يبص نع هتلأسو
 نامض همزلي ال لوقي نم لوق ىلع هنإ يعم لاق . غلب اذإ كلذ ةلازإ همزلي

 كلذ ةلازإ همزلي الف ىلبأف . سبل وأ . ىعوأف لكأ ام الإ هابص يف ثدحأ ام
 اذإ هليزي نأ هغولب يف هب عفتني وهو هلام يف ثدحلا ناك اذإ ينبجعيو . يدنع
 ملعي ملو هثدح ناك فيك كلذ هنع باغ نإ امأو . لصألا يف لطاب هنأ ملع

 ىنعم ىلع لطاب هنأ ملعي ىتح كلذ ةلازإ همزلي ال هنإ يعمف . قحب وأ لطاب وه
 نامض همزلي هنأ هابص لاح يف يبصلا ثدحأ ام لك لوقلا ضعب يفو لاق . هلوق
 ىلع ءامغ ثدحأ نإ كلذكو هل ليق . مثإلا نم املاس ناك نإو . هلام يف كلذ
 ىلع كلذ همزلي ال هنأ يعم لاق . غلب اذإ كلذ ةلازاب ذخؤي له زئاج قيرط
 ليق . كلذ ىلع اوردق اذإ مهيلعو . نيملسملل كلذ ةلازإ نوكيو لوقلا اذه
 يعم لاق . هتومب تبني له . ثدحلا كلذ ثدحأ نأ دعب يبصلا تام نإف هل

 لازم ثدح وهو . كلذ يف ةجح هتوم نكي مل ةجح هنم لعفلا نكي مل اذإ هنإ

 ليلق نم هجرفب عقاوو هنطب لكأ ام نود يبصلا ةيانج نعو . هلوق ينعم ىلع
 ام انئاك هتلقاع ىلع هنأ هيف ليق دقف . ال مأ هتلقاع ىلع وهأ تلق . رينك وأ
 نيغلابلا نم هريغ نع لقعي ام الإ هتيانج نم هتلقاع ىلع سيل هنأ ليقو . ناك

 الو هيلع الف كلذ نود ناك امو . ًادعاصف ةيدلا رشع فصن نم . ءامدلا نم

 دقو لاومألا مهيلع سيلو شرألاو ءامدلا نم ناك ام مهيلع ليقو . ةلقاعلا ىلع
 وا هنطبب لكأ امم فلتأ ام الإ شرالاو لاومألا ىف هتيانج عيمج مهيلع نأ ليق

 تناك نإ تلقو ةلقاعلا ىلع هلك كلذ نأ ليق دقو . هجرفب رشابو البأف سبل
 نوملسملا عمجأ ام كلذ يف ةلعلاف هريغ نع _ لقعي ال وهو ةلعلا امف ةلقاعلا ىلع
 . عامجالا يف لقعت الو اهنع لقعي هأرملا نأ ىلع

 تلقو سانلا ىلع لهجلاب فرع اذإ يبصلا سبحي له مكاحلا نعو : ةلأسم
 مد نم ىنج امو سبح اندنع يبصلا ىلع سيلف . هنود امف امد ىنج نإ تيأرأ
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 هفلتأ امو ديبعلا ءامد امأو ةصاخ رارحألا يف كلذو . ةلقاعلا ىلع وهف هنود امف

 هلام يف كلذف هيطو اجرف وأ هلكأ الام الإ ءيش هتلقاع ىلع الو هيلع سيلف

 . ةصاخ

 لكأ اذإ يبصلا يف نيملسملا نم دحأ نع تدجو له تلقف : ةلأسم

 كيلع ىسعو ءيشب تممه كناف تلق . هيلع سيل هنأ سانلا لاومأ نم ائيش

 هنع ذخؤي نمث هانظفحو كلذ اندجو دق معنف اهتدجو نإ ةصخرلا تدرأف ءيش
 نع هانظفحو . ملعلا لهأ نم هريغو هللا همحر زرحم نب ديعس ىلا فاضي كلذ
 كلذو زئاج هيف فالتخالا نأو هيف فلتخم كلذ نأ ريغ انذخأ امم دحاو ريغ

 . لصألا وه انعم

 كلذ نم جورخلا همزلي له غلاب ريغ وهو قرس اذإ يبصلا نعو : ةلأسم
 تامو لعفي مل نإف . سانلا لاومأ نم لكأ امم جورخلا هيلع يبصلا نأ اولاق دقف
 اذإ هتيالو ىلع وهو هتيالو كرتت الو . هللا ءاش نإ ةمالسلا هل يجر كلذ ىلع
 هنع ع وفرم ملقلا نأل يبصلل كلذ يف ءاهقفلا ضعب صخر دقو . ةيالو هل تناك
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 هتمدخو ىبصلا يف ىف ثادحألا ىف ؤ نورشعلاو نمانلا بابلا

 كلذب يبصلا بطعف هل هكسمي احالس وأ اران يبصلا لجرلا ىطعأ اذإ لاقو

 , وأ كلذب هسفن يبصلا لتق نإو هتلقاع ىلع وهو . كلذل نماض لجرلا نرف
 يفو لجرلا هرمأي نأ الب كلذ ثدحأ يبصلا نأل . لجرلا نمضي مل هريغ
 هيف يف ناكو هاطعأف لجرلا ىلإ كلذ لنم يبصلا بلط اذإ لاق نم لاقو . هخسن

 نامض هاطعأ يذلا ىلع سيلف ًاضيأ كلذ د وع دقو مهفي نم دح ف وهو مهف

 . نامغلا هاطعأ يذلا ىلعف . مهفي ال نم دح يف ناك نإو . كلذ نم هانع ام

 نيب هولعجي نأ مه فصوف ليلع يبص مهدنع ناك موق نعو : ةلأسم
 يبصلا ذخأ نع رانلا مهتعنم مث اورمأ اك كلذ اولعفف . رانلا امهب اوقلعيو نيتقلح

 نونمأي الام كلذ نم اولعف ناف . كلذ يف مهمزلي ام تلق رانلا هتلكأ ىتح
 هيلع نونمأي ام ليبس ىلع كلذ ناك نإو نامضلا مهيلع نأ يعمف . هنم هيلع
 ىلع مهو . نوجري اوناك ام ليبس نم مهيلع هجارخا نم ةردق ق لع مهنأ هيف

 ىلإ بهذي اضعب لعلو . هلنم يف ليق اميف مهيلع نامضال نأ وجرأف مهنم ةردق
 . مهنم قارحإلا ناك اذإ لاح ىلع اذه لثم يف نامضلا

 كلهف نجسلا رادج هيلع طقسف ثدحب ايبص سبح يلاو يف ليقو : ةلأسم
 ١ . اندنع لاملا تيب يف ةيدلاف

 نأ ول هنأ يراوحلا يبأ نع ظفحي هنأ هللا همحر نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم
 هيلع نأ لمعلا كلذ نم ثدح هباصأف هيبأ يأرب يبصلا لمعتسا اناسنإ
 هرمأ لمع نم ثدح يبصلا باصأ نإ اذه ىلعف ديعس يبأل تلق . نامضلا
 وحنلا اذه ىلع جرخي اذكه لاق . اذه ىلع نامضلا هيلع قلعتي له . هدلاو هب

 نمضي له . ههني ملو هرمأي ملو يبصلا نع اذه تكس ناف هل تلق ملعأ هللاو
 كلذكو . فالتخالا يلاعم يدنع هيف جرخي لاق . ثدح نم يبصلا باصأ ام

 ج رخيف هل حلصأ هنأ رظنلا يف عقوو ةرجألاب لمعي نمم ناكو رجأب هلمعتسا نإ
 . فالتخالا هيف يدنع
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 همزلت له تومي ىتح كلذ ىلع ردقي وهو كلذ نم هيجني الف قرغي وأ رئب يف
 تومي ادحأ ىأر نإ كلذكو . هلك كلذ همزلي معنف تفصو ام ىلعف . هتيد

 نا ليق دقف تومي ىتح كلذ ىلع ردقي وهو هقسي ملو همعطي ملف عوجلا نم
 . هيقسيو همعطي نأ ردقي ناك اذإ ةيدلا هيلع

 ف عضوم نم اهلقن تدارأف ةرودحم ةنبإ اه تناك ةأرما نعو : ةلأسم

 ةيبص يهو تنبلا اهل تلاقف . هيف عفنلا ك كلذ يف اه ىرت ام ىلإ عضوم ىلإ تيبلا
 كلذ يف اوجري امل اهوعفرف اهيلع كلذ قشي نأ اهعفر مهترذحو يلوعفرت ال ةمأ اي

 يعمف . ًاسأب ىرت له تلق . اهيلع يمغف مهيديأ نم تطقسف اهرمأ حالص نم
 نسح نم سيل هنأ ةيبصلا لوق عقوو انيب احالص كلذ يف ناوجري اوناك اذإ مهنأ
 نامض ال نأ . اهلمح يف اوطرفي ملو اهرمأ حالص يف اودهتجاو اهسفنل اهريبدت

 لاؤسلا اهعايض يف نوفاخيو اهرمأب نينتعملا مه اوناك اذإ ىلاعت هللا ءاش نإ مهيلع “

 ىمد وأ مدي ملو اهب يذلا يردجلا نم ءيش رشقنا نإ تيأرأ تلقو اهرمأ يف
 ملو اهحالصب مايقلا مهبهذم ناك اذاف طلتخا نإ كلذكو تلق . ًأسأب ىرت له

 كلذكو . مهلعف نم سيل يدنع كلذف . مهنم يه تطقسو اوبلغ امنإو اوطرفي
 تاباوج نم هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم . كلذ نم تتام ول
 . ديعس يأ خيشلا

 هسأر يبصلا درف ةسأر يف ىف ًايبص عفصيل هدي دم لجر نعو : ةلأسم

 . شرألا براضلا نم بلطف بأ يبصللو . يبصلا هجو يف لجرلا دي تعقوف
 يعمف . اهشرأ نوكي ام وأ ةمطل شرأ اهشرأ نوكيو ةمطل هذه نوكتأ تلق
 سأرلا دارأ هنأ الإ براضلا لعف نم يبصلا هجو يف تعقو ةبرضلا تناك اذإ هنإ
 ةلماك ةمطل تعقو نإو . هجولا يف ةبرضلا شرا اهف نوكي هنإ هجولا يف تعقوف

 ةقرفتم ههجو يف اهلك سمخلا هعباصأ تعقو اذإ ليق دق هنإ يعمو ةمطل تناك

 ةبرضلا شراو هجولا يف ةبرض شرأ يدنع ةدحاولا عبصألا يفو . ةماق ةمطل يهف

 . ترنأ اذإ امهرد نورشع هجولا ي
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 ع رصف ردحنا هل لاقف ةلخن فرخي ًايبص ىأر لجر نع تلأسو : ةلأسم

 . دصق كلذ ىلاو هعازفا دارا نإ هنإ يعم لاق . ةيد هيلع له تلق يبصلا

 نأ وجرأف كلذ نم وه عزفف هلام نع هيهن دارأ ناو نامضلا هيلع فاخأف
 لاق ةلقاعلا ىلع مأ هيلع هنيد . هعازفإ دارأ نإ تيأرأ هل .تلق . هيلع نامضال
 تلق . دمعلا هبشيل وهو أطخلا هبشيل ال يدنع اذه نأل هيلع نوكت نأ فاخأ
 هلمعتسا ام ردقب همزلي له . ردحنا هل لاقو هيهن دارأو هعازفا دري مل نإف هل

 نع هيهنو هحالص كلذب دارأ نإ هنأ يعم لاق . ءيش همزلي ال مأ رادحنالا يف
 . هلامعتسا دارأ نإو هيلع نامض ال نأ وجرأف . هلام يف هدي طسبو هقلخ ءوس
 . رادحنا وأ دوعصب هلمعتسا ام ردقب نامضلا نم هيربن الف

 رخآلا نع هعفرو امهدحأ ذخأف نالتاقتي نييبصب رم لجرو : ةلأسم
 الئل هل كسمم لجرلاو يبصلا برض عورصملا ماق املف . هبرض نع هكسمأو
 . ءىش هيلع سيلف ال ما ءيش كسمملا ىلع له . لجرلا ملعي نأ ريغ نم هبرضي
 ىلع همصخ هنع هاهن هبرضي هار ام هنأ تلق هبرضي الئل هكسمي نأ هيلع ناكو

 رخآلا يبصلا ىلع يبصلا ىوهف ةعاسلا هبرضأ هل ةهلا ليبس ىلع هل لاق مث هبرض
 ءيش هيلع سيلف هبرضف هل ارمأ كلذب دري مل اذإف . ال مأ ءيش همزليأ هبرضف

 يف يبصلا هدلول هرمأك يبصلل غلابلا رمأ نأ ليق دقف هل ارمأ كلذب دارأ نإو
 لوقلا ىلعو هيلع نامض الف رخآلا لوقلا اذه ىلعف كلذ ريغ ليقو . لوقلا ضعب

 . ملعأ هللاو نامضلا هيلعف لوألا
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 ىبصلا ثادحا يف نورشعلاو عساتلا بابلا

 همادختساو هيف ثادحألاو

 ةباد دحأل رسك وأ قرس اذإ يبصلا نع هللا همحر نسحلا نب دمحم تلأس

 مزلي امو . كلذ نم وه همزلي امف . اثدح دحأ لام يف ثدحأ وأ حرج وأ
 همزليو هتريشع نود كلذ همرلي يبصلا ناف لاومالا نم ناك ام امأ لاق . ةلقاعلا.

 . هنود هتريشع ىلع وهف لتق وأ حورج نم ناك ام امأو . غلب اذإ هايإ

 ذخأي له منغ وه هعمو ةاش لنم ةباد موقل حبذ نإف تلق : ةلأسم
 اذاف . هغولب ىلإ هيلع وه . ال لاق . مهتاش لثم ةاش همنغ نم ةاشلا باحصأ
 اهلك امهتيانجف لقعلا بهاذلاو هوتعملاو يبصلا امأو هريغ نع . كلذب بلوط غلب

 هاسبل وأ امهنوطب يف هالكأ وأ امهجورعب هاتيأ ام الإ امهلقاوع ىلع يهو ًاطخ
 امأو هريغ نمو . صاصق امهيلع سيلو امهلاومأ ف هنأ ءاهقفلا نم لاق نم لاقف

 نم ناك ام هتلقاع ىلع اهنأ ليقو هلام يف هيلع اهنأ هنادحا يف ليق دقف يبصلا
 ءامدلا نم نيغلابلا ثادحالا نم ةلقاعلا لقعي ام هتلقاع ىلع امنإ ليقو . هثادحا
 الو هيلع سيلف يقب امو . لقعي نم ىلإ ثادحالا تغلب اذإ أطخلا ليبس ىلع
 ةلقاعلا مزلي يتلا هثادحا نم هيلع ليقو . كلذ ىوس امم ناك اذإ ةلقاعلا ىلع
 ىوس اميف هيلع ءيش الو اون اك ول نإ مهمزلي امث ةلقاعلا نم دحاو ىلع ام ردقب

 . كلذ

 هتلقاع ىلع اهتيد ليقف تتامف اهيطوف اربج ةأرماب هوتعملا عقو اذاو : ةلأسم

 فصن نم لقأ هوتعملاو يبصلا ةيانج تناك اذا لاق نم لاقو . هلام يف اهرقعو

 . يلإ بحأ لوألا يأرلاو . امهام يف وهف رشعلا

 ىلع ءيش الو لعافلا ةلقاع ىلع وهف ةيانجب ايبص يبص رمأ اذإو : ةلأسم
 . رمضالا يبصلا ةلقاع
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 نييبص نع لئس هللا همحر ىراوحلا يبأ نعو رخآ باتك نمو : ةلأسم

 امهيلع لاق اغلب مث احرج هبحاص حرج امهنم دحاو لك ابصلا تقو يف اججاشت
 نإف هل ليق . هبحاص ىلا ىنج ام شرأ امهنم دحاو لك ىلعو كلذ نم صالخلا
 ةلئسملا يف دهجتسي لاق رخالا اذه فرعي الو ضعب امهضعب نع اباغ دق ناك

 ةلزنمب شرألا اذه ناكو . ءارقفلا ىلع كلذ شرا قرف كلذ هزجعأ اذإف . هنع
 امأف . مرغلاو رجألا نيب هريخ شرألا هل يذلا هبحاص ىلع ردق داع نإف ةطقللا
 . ةحارجلا مسر امهنم ريغت دق نكلو ابيغي مل امهنإف هل ليق . كلذ هل ناك راتخا
 ةيمادلا شرا مكف هل تلق . هيماد بسح حرجلا سايق ىلع فقي ملو ريغت اذا لاق

 . مهرد ةئامو نورشع لاق

 يش نم ءالؤه باصأ ام ىتم هوتعملاو نونجملاو يبصلا باصأ ام :ةلأسم

 لاق . مهلاومأ يف ًادمع اوباصأ ام سانلا ضعب لاقو . مهلاومأ نود ةلقاعلا ىلعف
 . أطخ 7 مهدمع هنونج تقو يف نونجلاو يبصلا ةيانج رثؤملا وبأ

 مث . ائيش سانلا لاومأ نم لوانت يبص نع ناليغ نب مشاه :ةلأسم

 ىتح يبصلا ملقلا مهنع عوفرم ةثالث بتكلا يف دجن مشاه لاقف كلذ ركذف غلب
 نوكي ال نأ وجرأو . قيفي ىتح هلقع ىلع بولغملاو ظقيتسي ىتح سعانلاو ملتحي
 . تيطعأف كلذ ىلانع دق يلأ ريغ هللا ءاش نإ ءيش هيلع

 ةالصلا كرتي ملحلا غلبي ل يذلا مالغلا نع زرحم نب ديعس لئسو : ةلأسم
 لكأ ام امأو . ال لاق . ةالصلا لدب هيلعأ كردي مث . سانلا لاومأ نم لكايو
 هدريف

 يبصلا يقبف هبلطي لجر تيب نع ايبص لأس لجرف هل تلق : ةلأسم
 ال ليق دق هنأ يعم لاق . هيلع نامض الو كلذ هعسي له هربخأ ىتح . امئاق
 هرك دقو . هحلاصم نم ءيش نع هفقوي وا . كلذ نع هلغشي ملام هيلع ءيش

 كلذ ريغ ىلعال ررضلا لوخد هجو ىلع يدنع جرخيو نايبصلا مالك هرك نم
 يبصلا أدبي نأ هعسي لهف هل تلق . هريغ تبني ىنعمل الإ روجح ريغ مالكلا نأل
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 هيشم يبصلا ناك اذإ فقي الوأ فقي فرعي الو . يبصلا يشم لاح يف لاؤسلاب

 ىنعم يف كلذ هيشم ناك اذإ كلذ ىقوتي نأ ينبجعي لاق . هتحلصم لاح يف

 همزلي الأ ةرضم همالك ببس نم هيلع عقي ملف هملك نإ هنأ ينبجعيو . هتحلصم

 . ش إ الو نامضلا ىنعمب ءيش

 املف . سانلا لاومأ بصغي ناك ملحلا غلبي مل يبص يف لاقو : ةلأسم
 كلذف . هيطو جرف وأ هرهظ ىلع سبلو هنطب يف لكأ ام لاقف . ةبوتلا دارأ غلب

 الف هدري مل نراف . هدري نأ ىسعف لكأي وأ سبلي مل امم هفلتأ اذإ امأو . هل مزال

 نيملاسملا نم ناك نإ لاقف نيكرشملا دالوأ نم يبصلا ناك نإ هنعو . هيلع ءيش
 . ملسملا يبصلا اذه ىلع ام هيلعف هغولب نيح ملسأ مث مهدلب ىف نيملسملا عم نيذلا

 . برحلا لهأ مكح همكحف برحلا لهأ نم ناك نإو

 اولمعتسي نأ مكل له تلقو بسحأ اميف يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 يبصلاو . كلذ زوبي ال مأ يبصلا ىلع هيف فاخي الام لنم يف هدلاو يأرب يبصلا
 كلذ ناك اذإ سأب كلذب ىرن امف . ءارقفلا نم امه وأ ىنغلا لهأ نم هدلاوو
 . هدلاو يأرب

 ركذف هابص يف مزلي ال امم ناك اذإ يبصلا ثدح يف اوفلتخاو : ةلأسم
 كلذ يف انعم . غلب دق وأ كلذ.لبق هنم ناك ملعي ملو هغولب تقو يف هثدحأ هنأ
 همزلي هنأ رخآلاو . هغولب يف هنم ناك هنأ ملعي ىتح همرلي ال هنأ امشدحأ . نالوق

 . هابص تقو يف ن اك هنأ ملعي ىتح

 هدلو ىأر لجر نع لئسو ديعس ييأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ءيش همزلي ال لاق . هنبا حرج ام شرا دلاولا ىلع له يبص وهو ايبص حرج
 ةلقاعلا ىلع مكاحلا كلذب مكحي نأ الإ ليق هنإ يدنع اميف مكحلا يف كلذ نم
 عجر كلذ نع عانتمالا هعسي الو ةلقاعلا نم دحاو ىلع ام لنم هيلعف

 نأ لوقي هللا همحر خيشلا ناك . تاباوجلا ضعب نم هريغ نمو :: ةلأسم

 مازلإ كلذ همزلي هنإ هجرفب رشاب وأ ىعوأف لكأ وأ ىلبأف سبل ام يبصلا ىلع
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 صلختي نأ هل بجيف سانلا لاومأ نم فلتأ امف كلذ رئاسو . هلوق ىنعم ىلع

 يبصلا نم ةيانج هذهو . اهسفن كلمت ال اهنأل ةيبصلا هذه يطو عيضي الو . هنم

 موزلب سيل يطولاب لوقلا اذه ىلع هللا ءاش نإ هلام يف اهقادصف ةيبصلا ىلع
 كلذب لاق نم متفرع دقف لوألا لوقلاب ذخأ نمو . اهب ضري مل اذإ جيوزتلا
 ادبع يبأ لوق اذهو اندجوو انفرع ام ىلع هللا امهمحر زرحم نب ديعسو يلع وبأ
 نأ نيياحألا ضعب يف لوقي خيشلا ناكوانظفحو اضيأ اندجو ام ىلع هللا همحر
 . اهنم صلختي نأ هل بجي لوقي انايحأو سانلا لاومأ نم فلتأ ام عيمج هيلع
 اهيلإ ملسأ اذإ ةيبصلا يف هللا همحر خيشلا نع تظفح دقو . كلذ همزلي نأ الب

 اهيلع طرتشي ملو اهيلإ هملس نإ لاقف . اهدقنو اهقادص نم ائيش غلابلا اهجوز

 نم هنأ اهملعأو اهيلإ ملس نإو كلذ يف ءيش اهيلع سيلف هتلكأ أ وأ هتفلتاو ًائيش

 وه لوقي نم مهنمو . اهيلع كلذ لوقي نم مهنم فالتخا كلذ يفف اهقادص

 دح ىلع كلذ ناك ذإ اهنم ةيانج اهنوري ال مهنأكو . ةيبصلا ىطعأو هلام فلتأ

 . هتقرس يه نكت ملو ميلستلا
 هلمح ءيش ىلع لجرب ناعتسا لجر يف بوبحم نبا دمحم لاقو :ةلأسم

 لامحلا ىلع سيل نأ . هذخف رسكف ناعتسملا ىلع ءيشلا كلذ عقوف هلمحف

 . أطخ ةيد ةيدلا هيلع لاق ابص هب ناعتسملا ناك ناف لئاق هل لاق .

 عفر املف هعم هعفريل لمح ىلع الجر ناعتسا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نيعتسملا ىلع لاق ناعتسملا دي ترسكف لمحلا عقوف نيعتسملا دي تفعض لجرلا

 هنأ هللادبع يبأ نع دجوي دقو لاق هريغ نمو . ملعأ هللا رثؤملا وبأ لاق . ةيدلا

 . ايبص وأ ادبع ناعتسملا نوكي نأ الإ هيلع ءيش ال

 ذخأي له انبل وأ الخ بلطي هدي 1 ءاعوب ق ] يبص نعو ه ةلأ اسم

 ميتي ناك هيلإ هملسيو هنجاح هيف هل لعجيو . يبصلا دي نم ءاعولا هيلإ بولطملا
 زوجت نم بولقلا هيلإ نئمطت امب كلذ يف السرم يبصلا ناك اذاف . متي ريغ وأ
 ناك اذإ كلذكو . كلذب سأب الف لسرملا كلذ يف هل لمعتسملا ناك هتلاسر
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 نم لاق دقو . كلذ زاج هل حلصأ كلذ ناكو هعفنب دوعي امو هحلاصم نم كلذ

 نوكي ال ىتح ضرألا يف لعجيو كلذ هئانإ يف هل لعبي هنأ كلذ يف لاق نم
 نسح وهو عرولا باوبأ نم كلذو كلذ يف ءيشب هل المعتسم كلذ هل لعافلا

 . هللا ءاش نإ
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 باودلا يف نونالنلا بابل ١

 وأ لجح رغأ مهدأ وأ لجحم رغأ تيمك لكب مكيلع () يبنا لاق
 نم لاكشلا هركي ناكو . اسرف ليخلا نم ىننالا ىمسي ناكو لجحم رغأ رقشا

 نولعجي موقو هفالخ نم لجرو دي يف ليجحتلا ضايب نوكي نأ وهو ليخلا
 . مساوق ثالث يف لاكشلا

 اوذختت ال 11 لاق هنإ (دللعر هللا لوسر نع ةريره يأ نعو : ةلأسم

 اونوكت مل دلب ىلإ مكغلبتل مكل اهرخس امنإ ىلاعت هللا نإف . ربانم مكباود روهظ
 يبنلا نعو مكجئاوح اوضقاف اهيلعف ضرألا مكل لعجو . سفنألا قشب الإ هيغلاب

 اوصقت ال (ل هنعو . يسارك مكباود روهظ اوذختت ال لاق هنأ ت

 . اهؤافد اهفراعمو اهباذم اهبانذأ نإف . اهبانذأ الو . اهفراعم الو ليخلا ىص يص

 . ريخلا اهيف دوقعم و

 اهقسي ملو اهمعطي ملو اهنطعأو اهعاجأو باودلا كلم نمو : ةلاسم
 ةمايقلا موي هب تؤي ليق دقو . كلذل دمعت اذا مثأي هنإف هقونوم لابحلا يف يهو
 نع اذه . هقنع 1 لبحب ًأطوبرمو . شلطفلاو ع وجلا نم هيلع تتام ام لنم

 . ناهبن

 . كيلامملاك ادودحم اتقو باودلا ىلع لمعلا يف ملعن الو : ةلأسم

 . باودلا قانعأ يف ذيواعتلا قيلعت نوملسملا هركو : ةلأسم

 اوحسمأ لاق هنأ (لعر يبلا نأ لاق راصنألا نم لجر نعو : ةلأسم

 نم ام لاقو . ةنجلا يف اهنإف . ةراجحلاو كوشلا نم اهطبارم اوقنو ةاشلا ماغر
 موي لك يف سدق ناتاش هل ناك ناو . ةرم : لك يف سدق الإ ةاش هل ملسم

 يزلا ريخو ءاضيب ةنجلا قلخ هللا نأ لاق ( دلي يبنلا نأ ةريره وبأ . نيترم
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 ناف رفعب اهطلخيلف دوس منغ هل تناك نم نايعرلا ىلإ ثعبو لاق . ضايبلا
 هللا لوسر اي تلاقف ةأرما هتءاجو لاقو . نيوادوس مد نم ىكزا ءارفع مد

 تلاق اهنول ام :لاق ىمنت اهارأ ال يلإو اهلسنو اهلسر توجر امنغ تذختا يلإ

 هللا لوسر لاق تلاق ءيلاه مأ نع . ًاضايب اهيف يطلخا يأ يرفعا لاق دوس

 . شاير اهفوصو شاعم اهنمس منغلا يف لاقو . ةكربلا اهيف نراف منغلا اوذختا ()
 يورو . منغلا لهأ يف هتيكسلاو لبإلا لهأ يف افجلاو ليخلا لهأ يف رخفلا لاقو
 راد سرح . هللا ودع هودعو ىقيدص ضيبألا كيدلا لاق هنأ مالسلا هيلع هنع

 . كيد اهيف عقصي ىتح ةيرق ناينبلا نوكي ال لاقو . رود عبسو .. هبحاص

 . رابج رئبلاو رابج امجعلا لاق هنأ (َِتر يبلا نع يورو : ةلأسم
 ىنعمو . اهبر اهبحاص ىلع نامض اهلاعفب بجي ال هنأ ىلع بجي ثيدحلا اذه رهاظف

 . رابج امجعلا لعف لاق هنإ () هنع رخآ قيرط نم يورو . ردهلا رابجلا
 دبعو بلاط يبأ نب يلع نع كلذ وحن يورو . ملعأ هللاو نامض ال رده ىأ

 : يبلا لوق ىنعم ىلإ موق بهذ دقو . مهريغو حرشو دوعسم نب هنظأ هللا
 . رفاحلا ىلع راهنتف هكلم يف اهرفحي نم اهبحاص اهيلع رجأتسي رابج رئبلا نأ
 , طقسيف . ناسنإلا كلم يف نوكت رئبلا يه موق لاقو . اهبحاص ىلع نامض
 ةميدقلا رئبلا يه موق لاقو هكلم يف اهنأل . اهبحاص ىلع نامض الف ةباد وأ ناسنا
 . لجرلا ةلزنمب رده كلذف ةباد وأ ناسنا اهيف عقيف كلام الو . رفاح اهل ملعي ال
 ةماسقالو ةيد هل ذخؤت الف هلتق نم ىردي ال ضرالا نم ةالف يف اليتق دجوي

 ج رختسي يتلا نداعملا يه رابج ندعملاو . مالسلا هيلع هلوقو . ًارده همد نوكيو

 راهنيف رجأب اهنورفحيف موق ءيجيف رهوجلا نم اهريغ وأ ةضفلاو بهذلا اهنم
 رجأب لمع نم اذكهو رجأب اولمع مهفأل ارده مهؤامد نوكتف مهلتقتف مهيلع
 اوناك اذإ مهنأ الإ مهلمعتسا نم ىلع نامض الف رجأب لماع لكل لصأ وهو
 . ضعبل مهضعب نمض ةعامج

 لجر هنم هراعتساف لوكا رامح وأ سرف وأ . لمج هل ناك نمو : ةلأسم
 كلذ ءاوسو نمضي هناف . هلكأف هلكأب هملعي ملو هراعأف عضوم ىلإ هبكريل

 . عامجاب نمض هالشأو لجر ىلع اروقع ًابلك قلطأ نمو هرجأتسا وأ هراعتسا
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 يف ةبادلا ثادحا يف نونالثلاو يداحلا بابلا
٠٥ 

 كلذ هبشأ امو كلذ ىلع اهيف ثدحلاو عرزلا

 هيلع نإف هلكأت باود هيف ىريو . هريغل عرز ىلع ريع لجر يف لاقو
 ىلع ردقي ناك اذإ نامضلا هيلعف لعفي مل ناف . عرزلا كلذ نم اهجارخا
 . نمض الإو اهجرخي نأ هيلع تبجوأ مل تلق . كلذ نم رذع هل سيلو اهجارخأ

 لك ىلع هليزي نأ هيلعف ركنملا ةلازإ ىلع ردق نم لكو . ركنم اذه نأل لاق
 ىلع لاق هنأل اذه ةلازإ بجوي امم (ةللعر يبنلا لوق اضيأو . لاوحألا نم لاح

 هكرتو . هظفح ىلع ردقي وهو عيضي الام ىأر نم لكو هيخأ لام ظفح نمؤملا
 دقو الإ لام ظفحب رمأي ال (قيَعر يبنلا نأل . نامضلا هنع طقسي الو مثآ وهف
 ماق ام الإ ضرفلا ىلع يهو مومعلاب هرماوأ نأل . نامضلا هكرات ىلع بجوأ
 طسو يف يرجت ةبادلا ترم نإ لوقت امف تلق . ملعأ هللاو بدن هنأ . هليلد
 تيأرأ هل تلق . معن لاق . اهجرخي ىتح اهرثأ ىلع عرزلا لخدي نأ هيلعأ عرزلا

 عرزلا رسكي وه هلوخد كلذكو ترسك عرزلا يف ترج اذإ ةبادلا تناك نإ
 نامض الف هيف اهكرت اذإ رضي امث لقأ هرسكي ام ناك نإ لاق . رسك ام نمضيأ
 عرزلا نم اهجرخأ اذا لاق . اهجرخي نيأف تلق . كلذ ن نم رثكأ اهررض نأل
 مأ نامض هيلع نوكيأ ترسكو ترجف اهقاس نإ تيأرأ تلق . هيلع ءىش الف

 نامضلا هيلع نإف هقوس ببس نم هيف ترسك يذلا اهبرج ناك نإ لاق . ال

 لاق . اهقوس هل ًاقلطم ناك دقو نامضلا هيلع تبجوأ مل تلق . هيلع مثإ الو

 . أمثتآ كلذب نوكي الو نامضلا هيف هيلعو . هل حابم وه اميف نامضلا همزلي

 هاري اديص ىدعتو همهسب ىمر هنأ ولف هداطصي نأ هل حابم ديصلا نأ ىرت الأ

 مثإ الو . نامضلا هيلع ناكل لام وه امم كلذ ءاوس وأ ناسنال ةاش باصأف
 يف هل ًاحابم نوكي امم هوحنو اذهف ديصلا ىمري نأ هل ًاقلطم ناك دقو . هيلع

 نميف لاقو . ملعأ هللاو نامضلا هيلعف هيلإ دصق امع أطخأ اذإف لعفي نأ لصألا

 اهقوسي نأ هيلع نأ ليق دق هنأ يعم لاق . اهقسي ملف هريغ عرز يف ةلاض ىأر
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 هيلع سيل ليقو . ررضلا عوقو يف ركنملا هبش جرخي هنأل كلذ ىلع ردق نإ
 ىنعمل اهل جارخالا ىنعملا يف هيلع تبن اذا هنإ يعمو . كلذ ءاشي نأ الإ اهجارخا

 اذإ ررضلا فرص نم هيلع ردقي ام كرت يف نامضلا ىنعم همزل ررضلا فرص
 ٥ار نم قيرغلا قيرحلا ةلزنمب باودلا يهو هلعف يف ةجح ال نمم كلذ ناك

 ثدحلاك ناك كلذ كرتف . ةنومضملا ناسنإلا رئب يف هنم ررضلا فرص ىلع ردقو

 نم لاومألا عييضت ىنعمب بجوي ملف لاومألاو ناسنالا يف قرف نم قرف دقو
 . اهيف ةحابإ الو تالاحلا ىلع اروجحم جرخي ناسنإلا عييضت يف بجوأ ام نامضلا
 نود للعلا لمتحت يتلا هوجولاو تالازالاو تاحابالا ىنعمب عقي دق لاومألاو

 . ناسنالا

 هريغ عرز يف تدسفأ ىتح هتبلغ اذإ ةبادلا بكار نع هتلأسو : ةلأسم
 . هيلع نامض ال هنأ جرخي هنأ يعم لاق . كلذ نامض هيلع له هنم تلكأ وأ
 اهعضوو اهل ابكار نكي مل ول كلذكو هل تلق . هتبلغ وا اهظفح يف رصقي مل اذإ
 لاق . ىلوألا لثم نوكي له . هيف تدسفأ ىتح هتبلغ وأ عرزلا نم نمأم يف
 . ىدنع اذكه

 هلكأت يهو . هفرعي ال عرز يف اهفرعي ال ةباد ىأر نمع لئسو : ةلأسم
 . عرزلا اذه رمأ ربتعي هنأ يعم لاق . اهجارخا ىلع ردقي ناك ولو اهكرت هل له
 هرجح عقي اميف هل ررضلا ىنعم ىلع هيف ةبادلا هذه نآ ىنعم هل جرخي ناك ناف

 جرخ اذإ هيلع سيل هنأ يعمف . لاملا بحاص نم ناك ولو . لاملا ةعاضإ نم

 فورصم ررضلاف ررضلل بجوم هنأ الإ اذه يف انعم هل جرخي امناو . ىنعملا اذه هل
 هيف هل نيبي ًانعم كلذ فرصب مايقلا نم هربي مل ناف . ركنملاب قحال
 ول ليق هنإ يعمو . رذع نم الإ كلذب مايقلا موزل نم يدنع رعتي مل . رذع
 هيلع ناك تركذ ام ىنعم . جرخي ملو دحاو لجرل ةبادلاو عرزلا نأ فرع

 اهريغ يف هيلع اميف هتباد فرص يف عرزلا اذه بحاص نع ررضلا ةلازإ نم
 اهفرص ديري اهقاسف كلذب مايقلا همزل ناف هل تلق . عرزلا يف باودلا نم
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 ةقايس اهقاس اذإ هنإ يعم لاق . نامضلا هيلع له هقوس نم تفلتف ةرضملا نع
 نإف هل تلق . نامضلا هيلع يل نيبي الف . اهنمأم عضوم نم اهجرخي ملو اهلنم

 يل نيبب ال لاق . همزلي ام عرزلا يف اهكرتف كلذب مايقلا همزل دقو اهقسي مل
 . همزل اذإ كلذ كرت يف مثإلا هيلع نمآ الو . نامضلا هيلع

 ملف اهبر ىلع جتحاف . هلكأت لجر عرزب ةيراض ةباد نع لئسو : ةلأسم
 . ال مأ اهبر ىلع ةجحلا دعب هيف هرضت هلام يف اهدجو اذا اهرسك هل لهف اهفكي

 ثالث اهبابرأ ىلع مدقتي هنأ يراوضلا يف ليق هنإ لوقلا ضعب يف هنأ يعم لاق
 رقعي يذلا رقعلا نأ بسحأ . اهرقع زاج الإو اهافك نإف اهتيافك يف تارم

 اهبر ىلع ةجحلاو ةجح اهيلع سيل لوقي اضعب نأ يعصو . اهتيافك اجري نأ يه
 تبث اذا هنأل . ررضلا فرص توبنل لوالا لوقلا دعبي الو . تفلتأ ام مرغي

 ديقلاو سبحلاب لاكنلا هيلع تبث هل لقع ال نمم باودلا ريغ نم ررضلا
 تبن اذإ انهاه رقعلا كلذكو . سانلا نع هررض فرصي ىتح لغلاو . طابرلاو

 دعب ةرم اهل ةيافكلا دعب ناك اذإف تلق . هعنمو ررضلا فرصل وه امناو . هانعم
 عنتما اذإ اهرقع زوجي امنإ مأ لوألا لوقلا ىلع اهرقع زوجيأ ةبادلا هتنت ملو ةرم
 رذعلا اهب عطقني يتلا ةجحلا دعب عنملا كرت تبن اذإ هنإ يعم لاق . ةيافكلا نع

 . ةيافكلاب عنملا ةحص تبنت مل اذا رضي الو هب فوي مل اذا بذاكلا دعولا عفني الف
 . اهبحاص ىلع ةجحلا لبق ةرم لوأ يف هعرز ةبادلا هذه تلكأ اذإف هل تلق
 يف تلكأ اذإ اهنإ يعم لاق . ال مأ تلكأ ام مرغ اهبحاص مزليأ كلذ حصو
 . ليق هنإ يدنع اميف . نامضلا هيلعف اهظفحي ملف اهظفح اهبحاص ىلع نوكي لاح

 هيلع نامض الف تلكأ ام تقو يف اهظفحب اهبحاص ىلع موكحم نكي مل اذاو
 فيك اهظفح مزلي هجوب هيلع كلذ مرغ تبث اذاف هل تلق . اهلكأ حصولو
 ًأكورتم امئاق هل لوكأملا هلا يف مونقي ليق هنا يعم لاق .عرزلا ةميق يف هجولا نوكي

 تلق .ةفصلا هذه ىلع ةميقلاو كلذ مرغ نوكيف اهب داري ناك يتلا هتلاح ىلع ةرمنلل

 ىلع اهرقع زوجيو تلكأ ام ًانماض اهل هكرتب نوكي يذلا اهظفح مزلي ىتمو هل
 راهنلاب هيف فلتخي هلعلو ليللا يف هيلع عمتجم كلذ ليق دق هنإ يعم لاق . كلذ
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 قحلي هنأ يدنعف . يأرلاب همكح زوجي مكاح نم كلذل عنملاب مكحلا تبني نأ الإ

 لجر عرز يف ةباد رظن نمف هل تلق مكحلا ىنعم : ليللا يف قحلي امك راهنلا يف
 اهقوسي نأ هب ىلوأ ام عرزلا نم رسكت نأ اهقوسيل بهذ وه نإ يشخف هلكأت
 اذإ هنأ يعم لاق . كلذ همزلي نم لوق ىلع اهكرت هعسي مأ ثدحأ ام نمضيو

 هقوس ىف ناك اذإ لاقو . كلذ هيلع سيل ليق دقف نامضلا نم اجرخم نكي مل
 اهقوسيل دارأ ام ثيح هل اهرسك وأ هيلع اهيطوب هيف رضت نأ دب ال عرزلا نم اهل

 ىلع يدنع هب ىلوأ كرتلا ناك اهقاس اذإ عرزلا يف ررضلا نم جرخم نكي ملو
 . اذه

 وأ تويبلا لهأ بلطو قيرط ىلع وأ تويبلا نيب ضرأ نعو : ةلأسم
 لاق نم لاقف باودلا داسف وه وكشيو ضرالا بحاص نصحم نأ قيرطلا لهأ

 . اهداسف اوفكي لاق دق ة ًالئاق لعلو . هضرأ ىلع لجرلا رضحم مهنم

 له . هطابر يف تتامف اهطبرف هنرح نم ةباد ذخأ لجر نعو : ةلأسم

 هيفكي نأ هركف اهبحاص ىلع مدقت دق نوكي نأ الإ مداغ وه لاق . مرغ هيلع

 . نيملسملا ةاضق همرغ دق بسحأ اميف هريغ نمو . هيلع مرغ الف اهايإ

 هديب هيلع لخد اذا هلزنم نم ىبصلا جرخي نأ لجرلل نإ لاقو : ةلأسم
 كلذكو . كلذ ريغو مالكلاب اوجرخي مل اذإ نايبصلا ريغ كلذكو . هدرطيو

 تناك اذإ تلاقو هعرزو هلزنم نم اهجرخي ىتح اهدوقيو . هلزنم نم ةبادلا جرفي
 نمأي ثيح هعرز نع . اهحسفي نأ هل ناك هيلع اهفاخو هعرز نم ةبيرق ةبادلا

 . هيلع نامض الف هريغ عرز يف تعقوف كلذ ىلع اهقاس نإف ادحأ رضت ال اهنأ
 عرزب تعقو اذإ كلذو . اهرض نمأي فأو هعرز نع اهدعيب نأ الإ دري مل اذا

 ةحابم ةقايس اهقوسي ناك اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو . اهكرت نأ دعب نم هريغ
 نامض الف كلذ يف رصقي ملو هنيعب اهاعري وه امنإو . هدي يف لبلا نكي ملو هل

 هريغ عرز تباصأ ولو هتيعر يف رصقي مل اذإ هيلع نامض ال يعارلا نأل هيلع

 . لوقلا اذه يف هيلع نامض الف ةقايسلا كلت يف وهو
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 افلوحو هتعارز يف ةباد دجو نم نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ام ىلعف . هريغ ةعارز ىلإ هعرز نم جرخت نأ اهقاس نإ فاخ سانلا ةعارز
 اهجرخأ اهيلإ رظني وهو هريغ عرز تلخد اذاف هعرز نم اهجرخي نأ هلف تفصو

 كلذكو . هيلع ءيش الف ملعي ال وهو هريغ عرز تلخد ناف . ةعارزلا نم
 ملع هيلع ءىش الف رخا عرز تلخدف هريغ عرز وآ هعرز نم اهجرخآ نإ
 . عرزلا اذه ىلإ عرزلا اذه نم اهجرخي نأ كلذب دري مل اذإ . ملعي مل مأ اهلوخدب
 نامض الف كلذ دعب تفلت غ هريغ عرز نم وأ هعرز نم اهجرخأ نإ كلذكو

 هديب اهجرخي نأ الإ اهلهأ ىلإ اهبدؤي ىتح . نامضلا هيلعف اهكسمأ نإو هيلع

 اهسبح وأ اهطبر اذإ نامضلا امنإو . هيلع نامض الف بهذتف اهقاس مت عرزلا نم

 ةباد اهيف مدق ةعارز ىلع رم نمعو باوصلاب ملعأ هللاو هريغ لزنم وأ هلزنم يف
 نرف اهجرخي نأ هب رمؤي يذلاف . هيلع ءىش الو اهعدي وأ اهجرخي نأ هيلع بجي
 . هللا ءاش نإ كلذ يف سأب هيلع نأ لوقن الو لضفلا كرت اهجرخي مل

 اهطبري نأ هل له هتعارز يف لجرلا اهباصأ نإ ةبادلا نع لئسو : ةلأسم.
 لاق . اهكاسمإ يف هيلع مدقيو هيلإ اهملسيو اهبلطيف . اهبحاص لصي ىتح هدنع
 اهذخأ اذإف هل تلق . هل ةجح الو ةبوقع ةبادلا ىلع الو كلذ هل سيل نأ يعم

 همزلي هنأ يعم لاق . كلذ يف همزلي ام شطع وأ عوج اهباصأف هدنع اهطبرو
 ةبوقع اهل سباحلا ىلعف هل تلق . اهذخأ نيح اهل نماض وهو اهصقن ام ةميق

 . اهباصأ هل نامضلاؤ سبحلاب بقاعي هنإ يعم لاق . كلذب رقأ وأ هيلع حص اذإ

 سفنب ةبوقع هيلع له ةرضم اهبصت مل نإف هل تلق . اهنامض همزل تتام نإو
 لواطتيو كلذ لثم يف لهجي نمم ناك نإ هرمأ يف رظنيب لوقأ لاق . اهل سبحلا
 لهج هل سيل نمت ناك نإو . كلذ هل سيل هنأل ةبوقعلاب ًاقيقح ناك سانلا ىلع
 لضفأ هيلع ناك تتام نإو . لواطت الو لهج هيف نكي مل اذإو ةرتعلا ليقأ

 ةنيبلا حصت ملام هنيمي عم مراغلا لوق ةميقلا يف يدنع لوقلاو . يدنع نيتميقلا
 . كلذب
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 ال ناك اذا ةبادلا دوقي يذلا ف ليق هنإ يعم ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 نمض هتلكأف عرز برق اهب رمو كلذ نع فعضيو تحمج اذإ اهظفح ىلع ردقي
 ىلع نماض قئاسلاو دئاقلا نأ لوقلا ضعب يف لعلو هتبلغو دهتجا ولو تلكأ ام
 . يدنع بكارلا كلذكو هتباد تثدحأ امل لاح

 بنج ىلإ ًارفح رفحي لجر نعو هللا دبع يبأ نع هنأ دجوي امنو : ةلأسم
 نمضي هناف اهيف باودلا عقت يك رئافحلا كلتب دارأ اذا لاق ةباد هيف عقتف هضرأ

 ةباد هيف تعقو مث نيملسملا قيرط يف ناك اذاو هضرأ يف لمعلا كلذ ناك اذإ
 رئافحلا كلذب ديري ناك اذاو . دمعتي مل وأ دمعت لاح ىلع مرغي هنإف ترسكف

 لاق هريغ نمو . نامض هيلع سيلف باودلا عوقو ديري الو باودلا باهذ

 كلذب دارا نمضي هنإف نيملسملا قيرط يف ناك اذإ امأو . هلام يف ناك اذإ كلذو

 ىلع هلام يف ناك اذا هيلع نامض ال لاق نم لاقو . اهكاله وأ باودلا باهذ

 هريغل يتلا ضورألا نم تاحابملا يف ناكو هلام ريغ يف كلذ ناك اذاو . لاح
 فرص دارأ نإو . نمضي نأ بحنف باودلا كاله كلذب دارأ نإاف هلام اهيف يتلا

 . هيلع نامض الف هلامو هعرز نع باودلا

 باودلا بحاص نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . ةعارزلا 1 باودلا راثآ نوريو اهنم نيذأتم سانلا حبصأف ليللا ف هباود قلطي

 ىتح ما اوعدأ ام نامض هيلع ةرضخلا رنأ اهموطرخ ىلعو ةذخام هتباد ىريو

 تلق . كلذ نم هل حص ام الإ همزلي ال لاق . تلكأ يتلا هتباد نأ هعم حصي
 نم مهنم ًاضيأ هيف فلتخا دق لاق . راهنلا يف تلكأ اهنإ هعم حص نإ كلذكو
 . باتكلا ىلإ عجر . نامضلا همزلأ

 هيف تثدحأ اهقاس نإ فاخف ًاعرز لكأت ةباد دجو لجر نعو : ةلأسم
 . هببسب اهنم ررضلا ثودح فاخ اذإ اهكرت هل له هريغ وأ رسك نم اثدح هببسي
 تناك اذإ يه تثدحأ ام نامض هيلع سيلو اهلنم ةقايس اهقوسي هنإ يعم لاق

 تناك نإف هل تلق . هب رمؤي ام ليبس ىلع اهنم ررضلا فرص اهقايس يف هتدارا

 فاخف عرزلا طسو تلخد اهلنم ةقايس وه اهقاس املف هلكأت عرزلا بناج يف
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 همزلي ام هريغ وأ زسك نم اثدح هيف وه ثدحأ عرزلا نم اهقوسي لخد نإ
 نامضلاو مثإلا هنم فاخي امب الإ اهقايس ىلع ردقي مل اذإ هنإ يعم لاق . اذه يف

 مزتليو اهقوسي نأ نيرايخلا يدنع هل ناكو . اهقوسي نأ يدنع هيلع نكي م
 يف وأ هلزنم يف ةباد لجر دجو اذاف تلق . مثأي نكي مل اذإ كلذ نم همزلام

 يعم لاق . نامض همزلي له تعاضف عرزلا نم وأ هلزنم نم اهجرخأف هل عرز
 هجارخا ناك اذإ فراعتلا يف هيلع نامض الف اهلثم ىلع نمأي ثيح اهلعج اذإ هنإ
 . قحب اهل

 ىلع هنم ةبادلا تلكأف عرزب رمف ةباد ًابكار ناك لجر نعو : ةلأسم
 ناك اذا هلعلو ملعأ هللا لاق . نامضلا همزلي له اهنع لفغ وأ هل اهنم . ةبلغ
 سعن نإ كلذكو . تلكأ اميف نامض هيلع نوكي ال نأ وجرأف هتبلغف اهكلمي نمت
 يدنعف هنايسن وأ هساعن لاح ف وهو تلكأ وأ هتبلغف اهنم نمأ ىلع وهو يسن وأ

 . اضيأ نمضي ال هنأ

 . هلكأت عرز يف يهو ةباد ىلع رم نمعو يراوحلا يأ نع : ةلاسم

 هيلع سيلف مثإ اذه يف هيلع نوكيأ رخا عرز يف تعقوف ع رزلا كلذ نم اهقاسف
 نم اهعنمي وأ اهعبتي نأ عرزلا كلذ نم اهجرخأ اذإ هيلع سيلو . مثإ اذه يف

 . عرزلا كلذ ريغ

 تعقو موق منغ نعو هلل ١ دبع يأ ىلع ضورعم هنأ دجوي امو ٠ 2 ةلاسم

 ظفح موقلا ىلعو همرغ موقلا ىلع داسفلاف اليل تلكأ نإ لاق موق ثرح ين
 ثرحلا ظفحو حرس وهف اراهن ناك نإو مهمنغ تلكأ ام نونماض مهو لنللا

 لاق مامضو روعألاو ةديبع يأ يأر . ءيش منغلا بابرأ ىلع سيلو . هلهأ ىلع

 هللاو نيعب روعألا ناك روعألا ىمسي هللا همحر ديز نب رباج ةوعألا نظأ رظانلا
 لدع ةنيب هيلع تحص اذإ هتباد تلكأ ام ةميق هيلعو هللادبع وبأ لاقو . ملعأ

 ملعي ام فلح هنيمي ثرحلا بحاص بلطو ةنيب هيلع حصت مل نإو هنم رارقإ وأ
 نم نيملسملا ماكح ناك دق لاق هنإ رثؤملا يأ نع تدجوو تدسفأ هتباد نإ

 ام مرغب باودلا لهأ ىلع هخسن باودلا باحصأ ىلع نومكحي نامع لمهأ
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 . مئاهبلا رئاس لثم يعم اهسيلف رونسلا امأو . اراهن وأ ناك اليل مهباود تلكأ
 الف هلزنم يف هتثدحأ ام الإ تثدحأ ام نمضي رونسلا بحاص نأ يعم يذلاو

 موقلل رونسلا هلكأ يذلا ءىشلا كلذ بابرأ نوكي نأ الإ انامض هيف هيلع رصبأ
 نشلا كلذ لكأي يذلا رونسلا نأب مهفرعي ملو مهيأرب هعضوف هعضو يف هونذأتسا
 ملو مهيأرب هوعضو نأ دعب لكأ اذاف . اهريغو مئاهبلا نم هريغو جاجدلا لثم
 لخدف روقع بلك مهل ناك اموق نأ ول تعمس ينأل نامضلا مهيلع نمآ مل مهفرعي
 . نامضلا مهيلع ناك رقع مث رقعي مهبلك نأ هب هوفرعي ملو مهلزنم ىلإ ناسنا

 لاقن مرغلا همزليو مهعرز موق ىلع هتباد دسفت يذلا يف ليقو : ةلأسم

 . هلثم ةرمث همزلت سيلو لدعلا ةميقب هتباد هتلكأ موي رجشلا نمث مرغي امنإ لاق نم
 . ًازوزجم فلعلا نمت ال لودعلا يأرب امئاق ًاعرز رجشلا هميق همزلي معن هريغ لاق
 . هلثم ةرمت هيلع لاق نم لاقو . فلت اك لودعلا يأرب ًامئاق ًاعرز موقي امنإو

 ثرحلا تكلهتسا اذا باودلا نأ لوقأ يذلاو اذه ليق دق رثؤملا وبأ لاق

 موي هتميق ناك نراف . ثرحلا بحاصل رفوأ وهام ىلإ رظن رضني ال اكالهتسا
 قفناو هيف انع ام عيمجو هيقس يف هانعو هرذبو ثرحلا بحاص ةقفن نم رثكأ هتلكأ
 قفنا امو ءانعلا ةميقب هل مكح رثكأ ةقفنلاو ءانعلا ناك نإو . هب هل مكح هيلع
 . هيف لوقأ ال ينإف دامسلاب ءانعلاو دامسلا الإ هرذبو هئانع يف

 زرو لكأت هبادلا يف مهنع انيلإ ىهانت اميف انباحصأ . فلتخا : ةلأسم
 قانيتسالاو دشلاو قالطإلاو لاسرالا لاح يفو راهنلاو ليللا يف هماعط وأ ناسنإ

 يف عرزلاو ماعطلا بحاص ىلع تفلتا امو . اهلكأ اهبر نمضي مهضعب لاقف
 ىلع اهنم راهنلا لعف نمضي ال مهضعب لاقو . دش وأ يعر لاح يف راهنلاو ليللا
 ةبادلا بحاص ىلعو راهنلاب هلام ظفح ماعطلاو رزولا بحاص ىلعو لاح لك
 ةحارب مهلاومأ ظفح نع نولغتشي مهنأل ليللا يف سانلا نع اهدشو هتباد ظفح
 راهنلا يف اهبر اهقلطأ اذإ مهضعب لاقو . ليللا ةملظ نم مهبجحي امو مونلاو ليللا
 ناو . اهبر ىلع ءيش الف تلكأف راهنلا يف تعجرف ةالفلاو يعرلا عضوم يف

 . راهنلاو ليللا يف تلكأ ام نمض عرزلا برقو ةيرقلاو رامعلا يف اهقلطا
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 ىلع نامضال مهضعب لاقف . اهطابر نم تقلطنا اذا ليللا يف اهلكأ يف اوفلتخاو

 (ةت) يبلا نع يور دقو . نورخآ هنمضو طرفي ملو دمعتي مل اذإ اهبحاص
 ال يتلا ةميهبلا ءامجعلاو . رابج ندعملاو . رابج رئبلاو . رابج امجعلا لاق هنأ

 نسحلا نع يورو . مالس نب مساقلا ةديبع يبأ نع تدجو كلذك . ملكتت
 نم هل ناك قوسلا يف هللا ركذ نم لاق هنأ كلذ ىلع لدي ام نسحلا يبأ نب
 ربخلا رهاظف . ةميهبلا مجعألاو ناسنالا حيصفلاو حيصفو مجعأ لك ددعب رجألا

 يور دقو . ردهلا رابج ىنعم نأل اهجر ىلع نامض اهلعفب بجي ال هنأ ىلع لدي

 نامضال رده ىأ رابج امجعلا لعف لاق هنإ ( دل يبنلا نع رخآ قيرط نم

 الو دئاق اه سيل ةتلفنم تناك اذإ ارده امجعلا حرج نوكي امناو . ملعأ هاو

 نأل نماض وهف ةنالنلا ءالؤه نم دحاو اهعم ناك نإو . بكار اهيلع الو قئ

 يورو . سانلا اهاطوأ يذلا اهبحاص ةيانج يه امنإ ءامجعلل سيل ذئنيح :
 . مهريغو حرشو دوعسم نبا هنظأ هللادبعو بلاط يبأ نب يلع نع كلذ وحن
 اهبحاص اهيلع رجأتسي . رابج رئبلا نأ (ةلتر يبنلا لوق ىنعم ىلإ موق بهذ دقو
 . نامض اهبحاص ىلع سيلف رفاحلا ىلع راهنتف . هكلم يف اهرفحي. نم

 بتك هللا همحر باطخلا نب رمع نأ يلع نب رهزأل ا انل ىور : ةلأسم

 تويب يف ارمخ نأ هيلإ نوعفري موق نع لأسي ةنيدملاب ةفيلخ ناكو ركب يبأ ىلإ
 بتكف نهسفنأ يف داسفب ءاسن ىلع نوعفريو داسفلا نم باودب نوتأي موق نعو

 تدجو نإف نذأتساو لسرأف روجحم ىلع عفر نم امأ هنع هللا يضر ركب وبأ هيلإ

 عضو املك رمحلاو هتيب يف وه يذلا بقاعو . سانلا نيعأ ىلع هقيرهاف رمخ
 داع نإف ىلوألا ىف همرغف هتباد تدسفأ نمف باودلا باحصأ امأو . ةرجلا يف
 ظفعحن ملف ءاسنلا امأو . هبرضأ يأ هبقاعو هسبحاو همرغف داع نإف هسبحأو همرغف

 ثرحلا لهأ ىلع لاق هنأ باتك يف دجو هنأ عيبرلا نع بلهم انل يورو ًائيش نهيف
 نإف مهيلع مدقت تدسفأ نإف ليللا ظفح باودلا باحصأ ىلعو . راهنلا ظفح

 اهولتق نإو مهثرح نم اهولتقيو ليللاب اهومري نأ ثرحلا لهألف .. الإو اوفك
 نم لاق دقف ناميلس نب دمحمو ةفيذح نب العلا باوج يفو . مهيلع ءيش الف

 مهعرز ظفح عرزلا لهأ ىلعو ليللا يف مهباود ظفح باودلا لهأ ىلع نأ لاق
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 مهيلع له سانلل زئاج قيرط ىلع موقل ةعارزو . فالتخا كلذ يفو . راهنلا يف
 عرزلا لهأ ىلع نأ اوأرف ةيافكلا باودلا لهأ ىلع مأ مهعرز ىلع اورضحي نأ

 . سانلا قيرط ىلع يذلا مهعرز ىلع اورضحي نأ

 لوقي ناك هنإ هنع هللا يضر باطخلا .. نب رمع نأ انغلبو رنألا نم : ةلأ اسم

 ىلع نصحأ اذإ تارم ثالث اهلهأ ىلإ يراوضلا . ريمحلاو ريعبلاو رقبلا درت
 در هنأ دجوي اميف عيبرلا لوق . ملعأ هللاو كلذ انغلبو لاق . رقعي مت طئاحلا
 تلخد نإ لاق تيب لهأ ىلع تلخد ةاش يف ىضق يبعشلا رماع نأ انغلبو هنم

 مئاهبلا نم لخد نإ عيبرلا لاقو . اومرغي مل اراهن تلخد نإو . اهلهأ مرغ اليل
 ظفح عرزلا لهأ ىلعو . مهيلع مرغالف راهن لخد نإو . اومرغ ًاليل عرز يف
 مهباود ظفح ينعي . ليللاب مهيشاوم ظفح يشاوملا لهأ ىلعو . راهنلاب مهعرز
 طئاح تمحتتقاف ةيراض تناك بزاع نب ءاربلل ةقان نأ اومعزو انغلب اميف ليللا يف

 طئاوحلا ظفح نإ لاقف .يدقع ر هللا لوسر ىلإ طئاحلا باحصأ لوأف تدسفأو
 رمع نأ انغلب دقو . معن لاق هتمرغل اليل تدسفأ ول اولاقو . اهلهأ ىلع راهنلاب
 نم راضحب دستو نصحت نأ ناطيحلاب رمأي ناك هنع هللا يضر باطخلا نب
 نأ اومعزو رقعت مث تارم ثالث اهلهأ ىلإ درت مث لدعلا هخسن دوملا يراوضلا
 . (ةليقعر هللا لوسر ىلا طئالا بحاص بهذف تدسفأف موقل ًاظئاح تلخد ةقان
 مهيشاوم ظفح يشاوملا لهأ ىلعو راهنلاب مهلاومأ ظفح لاومألا لهأ ىلع لاقف
 . تدسفأ ام مهيلعو ليللاب

 راضحالب اوعرز دق سانلاو رودت دلبلا يف ةباد قلطأ نم نعو : ةلأسم
 ال مأ تلكأ ام ةمارغ همزلي ىرت ام سانلا عرز يف ةبادلا تعقوو رادجالو

 سانلا ثورح نم ليللا يف هتباد تلكأ ام امأف ليللاو راهنلا يف كلذو . همزلي
 ثورح نم هتباد تلكأ ام امأو افالتخا كلذ يف ملعن الو كلذ ف | مزعلا هيلعف
 ىلع لاق هنإ ( دنع يبنلا نع انغلبو كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف راهلاب سانلا

 ليللاب مهباود ظفح باودلا لهأ ىلعو . راهنلاب مهتانارح ظفح تائارحلا لهأ
 دارأ هنأ انعم يذلا . هريغ لاق . هيلع مرغالف . راهنلاب هتباد تلكأ ام لوقنف
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 مهباود اوظفحي نأ سانلا ىلع مكاحلا مدقتي نأ الإ مرغلا هيلعف ليللاب هتباد تلكأ ام

 . مرغلا هيلعف ةمدقتلا دعب نم راهنلاو ليللاب هتباد تدسفأ نمف راهنلاو ليللاب

 وه تلق . اهعم وهو عرزلا نم لكأتف هتباد ىعري لجر نعو : ةلاسم
 . نيملسملا نم ءاهقفلا لوق يف . افالتخا كلذ نم انفرع يذلاف تلكأ ال نماض
 سانلا ثورح نم . هتباد تلكأ ام عيمجل نماض ةبادلا بحاص لاق نم لاق

 اذإ نمضي الو ليللا يف تلكأ ام الإ نمضي ال لاق نم لاقو راهنلاو ليللا ي
 باحصا ىلعو راهنلاب مهتاثارح ظفح تانارحلا باحصأ ىلعو راهنلا يف تلكأ

 لوق يف هيلع نامضال يعارلا يف اولاق مهنأ ىتح ليللا يف مهيشاوم ظفح ةيشاملا
 يذلاو هتيعر يعارلا عيضي نأ الإ باودلا باحصأ ىلع نامضال هنأ لوقي نم
 نم اهيلع نما و فثورحلا ىلع ةنما عضوم ف باودلا تناك اذإ هنإ هب ذخان

 هل اعساو كلذ ناك تلزف ريصقتلاو عييضنلا ةلفغ كلذ نع لفغي ملو . كلذ
 راطخألا عضوم ف سانلا ثورح ىلع هباود لمحي ناك نإو نامض همزلي الو

 . تلكأ امل انماض ناك . اهيلع ةردقلاب اهب مازتلإلا هنكمي ال ثيحو . تارطاخلاو

 . باوص نيملسملا لوق لكو لوقلا نم طسو اذه نأ لوقأو . كلذ يف مهفاف

 هنإ . اهل هتدايق يف وأ اهل هتقايس يف باودلا تلكأ ام هنأ اضيأ المجم تظفحو
 يعارلا امأو . هريغل وأ هل باودلا تناك . راهن يف وأ ليل يف كلذ يف نماض

 يف ثدحلا يف باب . باوصلل قفوملا هللاو كلذ يف قرفلا كل تفصو دقف

 اهدلو تحرطف لجرل ةباد برض لجر نع هتلأسو ةيواعم يبأ نعو باودلا
 لبق موقتف هحرطت نأ لبق ةبادلا ةميق ىلإ رظنيف اتيم ناك نإ لاقف ًايحوأ. اتيم
 تام مث ايح هتحرط نإو نيتميقلا نيب ام ةبادلا بر يطعي نأ هيلعف . هحرطت نأ

 . هتميق هيلع امناف

 يف لوقلاف . اهتميق حصت ملو كلذب رقأو ةباد لجر لتق اذاو : ةلاسم
 . هنيمي عم ىلاجلا لوق كلذ

 شرا همزلي هنإ ليق دقف حرتجاف اهبكارب ترفنف ةباد برض نمو : ةلأسم
 . همزل هتعرصف اهرعذ وأ اهبرض حص هنا وأ اهسخن اذإ كلذ
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 نإو . امهحجبذيف امهب عفتني ملف رونس وأ بلك هعم مره نمو : ةلاسم
 . هحبذيلفأصناق ناك

 مرهب مل نإو حبذ ريغ نم هلتق ىرأف صناق ريغ ناك نإ ديلولا وبأ لاقو
 ليخلاو ريمحلا و رقبلا نم باودلا ءاصخا هركيو . ايعار الو ًاصناق نكي مل اذإ
 . سأب الف منغلا امأو

 نم لك كلذكو . اهنمض دق هنإف هيلع تعقو ةباد طبر نمو : ةلأسم
 . هنم فلت ام نمضي قح ريغب هكلم ف فرصتل ١ نم ان اسنا عنم

 يف همزلي ام مرحم وهو المج وأ اراح برض لجر نع لئسو : ةلاسم
 هريغل تناك اذإ ةبادلا نم صقن ام هيلعو . ءازج هيلع سيل هنإ يعم لاق . كلذ

 هرأ ملف ءيش همزلي له . اهصقني ررضلا نكي مل نراف هل تلق . ررض .اهباصأ وأ
 الإ برضلاو اهيف 0» روقعلا يف شرا باودلا يف يل نيبيالو .ةبوتلا الإ همزلت
 .لودعلا اهمدق اذإ اهتميق نم صقنام

 طسو يف لعجي نأ هل له ةباد بكري نم نعو بوبحم نب دمحم : ةلأسم
 ل ام ًاسأب كلذب ىرن الف . ال مأ ال قحم هلحر ف وأ . ةريغص ةديدح هطوس

 ةميقتسم ةعيطم تناك اذإ اف بدألا هجو نم نكلو اهبرضو اهزم يف طرفي
 . اهتقاط قوف اهفلكي الف اهقيرط يف

 تعقوف عرز نم ةباد يمري لجر نع هللا همحر ديعس ابأ تلأس : ةلأسم
 اهتميق صقنا ام همزلي ليق هنإ يعم لاق . اهلهال كلذ يف همزلي ام ةيمرلا اهيف

 يف ءاجرع موقتو . اهيف اهامر يتلا اهلاح يف ةحيحص موقت اهنأ كلذو اهلاح نع
 ثدحملا هنمض ثدحلا كلذ اهتميق صقنا امف هنم اهباصأ ىذلا ثدحلا لاح
 لبق ةحيحص اهتميقب اهمزع همزليأ اهماقم يف تتام ناف تلق اهبرل ةبادلا تناكو

 .اهيف دوقعلا يف ةخسن (١ر
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 اذإ هنإ يعم لاق . كلذ لضف ىطعيو . ةحيحصو ةتيم موقت مأ ثدحلا عوقو
 مث هثدح نم ةميقلا ةصقان تشاع نإو . اهلك اهتميق نمض ثدح نم تتام

 نكي ملو نيتميقلا نيبام لضف هيلع ناكو .كل تفصوام ىلع تموق هريغل تتام
 مكح نوكيأ تتام مث اليلق تشمف اهامر اذإف هل تلق .اهلك ةبادلا نامض هيلع

 ملعي ىتح هيلع سيل مأ كلذ ريغ ةلع اهل ثدح هنا ملعي ىتح هتيمر نم اهتوم

 اهلتقت اهنأ فراعتي امم ةيمرلا تناك اذإ هنا يعم لاق .هتيمر نم تتام اهنا وه
 يمارلل حصت مل ةيمرلا كلتب ةحص اهيف الو اه نبي ملو ليبسلا اذه ىلع تتامف
 تناك ناو اهبابسأو ةيمرلا ريغب تتام اهنا حصي يتح ةبادلا نامض نم ةءارب

 نإ هتيمر تصقن اميف الإ نامض هيلع يل نيبيالف اهلتقيال اهلنم نأ فراعتي ام

 كلذ يف يل نيب مل كلذ هتبشا ناو .اهنم تتام اهنأ حصي ىتح ثدح اهل ناك

 . هيلع نايعدي اميف ةنيبلاب كلذ يف امهتوعد ىوعدب كلذ يف ايعادت نإو مكاح
 اهبر ىعداف .اهلثم لتقيام ةيمرلا تناكو .اهبر ىلإ هنع تباغو اهامر ناف تلق
 كشال ةبرض نم تتام اهنإ لاق وأ تتام ىتح ةيمرلا كلت نم ةبراه لزت مل اهنإ

 نامضلا نم املاس نوكيو ءيش يمارلا مزليالو .ةنيبلاب كلذ ىلع اهبر اعدي له هيف
 نإف تلق بويغلا مالع هللا لاق .هيف كشال امب ةبرض نم تتام اهنأ ملعي ىتح

 هذه نوكتأ تتام ىتح ةبراه لزت ل اهنأ ناريجلا لوق نم هدنع كلذب دهش

 حص اذإ صالخلا نم هيلع بجي اميف هنأ يدنع لاق .اهنامض هيلع بجوت ةرهش

 .كلذ ةحص يف مكاحلا هبجويام هيلعو هل ناك ركنأ اذإو .هيلع تبت كلذ هعم
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 ةباد ينيع روح نميف نونالنلاو يانلا بابلا

 خ را اهنذأ [عطف و وأ اهحرج وأ هرسك را

 اهلجر وأ اهدي عطق نإو . اهنم عبر هيلعف اهنذأ عطق وأ ةباد نيع ًأقف نمو

 . هل ةبادلا تراصو اهتميقب ةبادلا نمت هيلعف

 هيف لاق . مرغي ام ًاعيمج اهينيع وأ ةباد نيع روع لجر نعو : ةلأسم

 اهنا لاق نم لاقو . هلك نمنلا نينيعلا يفو اهنمث عبر لاق نم لاقف . فالتخا
 بحأ لوألا لوقلاو . كلذ نم لضفلا اهل روعملا هيطعي مث ءاروعو ةحيحص موقت
 ةروسكمو ةحيحص موقت اهنإ اهنم ةمئاق وأ اهمئاوق رسكي يذلا كلذكو يإ
 ةميق هيفف امهدحأ وأ اهنيرق رسك يذلاو . كلذ نم لضفلا رساكلا مرغي مث
 . لدع

 ءاروع ةيادلا موقت لدعأ ىأ ةباد نيع روع نميف مكظفح نعو :ةلأسم

 غلب نإف ءاروعو ةحيحص موقت ىرأ حبسم لاق ةبادلا نمث عبر وأ ةحيحصو

 اهنمث نم صقن ام هنم ذخأ ًامثرد نيعبس لاو مهرد ةئام ةحيحصلا ةميق

 فرعو . ةحيحصو ءاروع موقي نأ ىلع ردق نإ مشاه لاقو . امهرد نونالت

 . ةبادلا نمت عبر انعمس دقف فرعي مل نإو يدنع لدعأ وهف اهنمث ناصقن

 اهلجر امأو ةيانجلاب تبهذ اذإ . اهنمث عبر ةبادلا نيع يف ليقو : ةلأسم

 نم اهبحاصل لضفلا نوكي مث ةروسكمو ةحيحص موقتف ترسكنا اذا اهديو
 ةروسكمو ةحيحص موقت ةحارجلاو رسكلا نم ةبادلا يف عقي ام كلذكو . كلذ
 . يناجلا ىلع لضفلا اهبحاصل مث . ةحورجم وأ

 دمحم هللا دبع وبأ لاق . نمنلا لاق لصوتسا اذا ةبادلا بنذ نع : ةلأسم

 ةعوطقم ريغ اهنأ ىلع موقت لوقو نيلدع موس هيف امنإ هللا همحر بوبحم نب
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 كلذ نم صقن ام اهبحاصل نوكيف . بنذلا ةعوطقم اهنأ ىلع موقت مث بنذلا
 . ملعأ هللاو

 لاق الج وأ ةرقب وأ رامح وأ هترح نم ةاش رسكي يذلا نعو :: ةلأسم

 هنع طقستو ةحيحص اهتميق اهبحاص ىطعي مث ةروسكمو ةملاس موقت ةاشلا امأ

 ناف رامحلا امأو رقبلاو لامجلا كلذكو . نيتميقلا نيب نم . ةروسكم اهتميق

 ل اذا لمجلاو رقبلا كلذكو همحلب لب عفتي مل رسك اذإ هنأل هتميق يطعي هرسك

 لجر ةباد نيع روع نم لاق هنأ (لثم يبنلا نع ىوريو لاق . ةميق محلل نكي
 نمف تلق هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىوري هنأ ضعب لاقو اهنم عبر هيلعف

 نيعل نأ دمحم نب رهزأ نعو . ةحيحص اهمحل موقي لاق . همزلي ام اهنيع روع
 يلاجلل اهمحل نوكيو هلك نمنلاف اعيمج اتبهذ نإاف . اهنمث عبر تبهذ اذا ةبادلا

 تناك نإو همحل لكؤي امث تناك نإ اهنم ةلمج نم محللا نمت هنع عفريو . اهيلع

 . ءيش هل عفري مل ليخلاو ريمحلا لنم همحل لكؤي ال امم

 ام ناسنا ةباد نيع روع نم نع هللا هظفح دمحم ابأ تلأسو : ةلأسم
 عبر هيلع نأ هريغل ةباد نيع روع نميف () يبنلا نع ربخلا ءاج لاق . همزلي
 امهيتلك اهينيع روع نإف تلق . معن لاق ةحيحص يهو نمنلا عبر تلق . اهنت
 تيطعأ مث ةملاسو امحل تموق اهمحل لكؤي امم ةباد تناك نإ لاقف .همزليام
 ريمحلا لثم همحل لكؤي ال امم تناك نإو اهنمث نم صقن ام يطعاو . اهبحاصل
 . نمثلا عيمج اهبحاصل ىطعأو هملاس تموق . كلذ هابشأو لاغبلاو ليخلاو
 هيطعيو اهبحاصل درتف لاق يناجلا دنع تئرب ناف تلق . ىلاجلا يه تيطعأو

 . همزلي ام تقولا دعب وأ تقولا يف تتامف ةباد رقع نم تلق . اهنمث نم صقن ام

 كلذ دعب تتام نإو . اهتميق ىطعا تقولا برق وأ تقولا يف تتام نإ لاقف
 . اهتميق نم صقنام يطعأو ةروقعمو ةملاس تموق

 يفو رشبلا ةلزنمب سيل تاحارجلا يف باودلاو هللادبع يبأ باوج : : ةلأسم
 ةملاس ةحيحص موقت اهناف ةبادلا ن نم اوضع عطق نمو . نيلدع موس نهتاحارج
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 ريغو ةحيحص اهيتميق نيب ام لضف رظني مث . اهوضع عطق لاح يف موقت مث
 هنإف اهينيع يف الإ اهبرل ةبادلا نوكتو . ةبادلا برل يلاجلا كلذ مزليف ةحيحص

 كلذب ذخأ انأو . اهنمث عبرب تئقف وأ تعلق اذإ اهيف مكح هنأ رمع نع ينغلب

 اهمحل ةميق اهتميق نم هنع طقسيلو اهبحاصل ةبادلا ةميق هيلع ناك اعيمج اهعلق نإو
 كلذ ريغو ليخلاو ريمحلا لنم لكؤي ال امم ناك نإو . لكؤي امم اهمحل ناك نإ

 . اهمحل ةميق هنع طقسي الو اهتميق هيلعف

 لاقو همأ نمت رشع هتميق نسحلا لاقف ةبادلا نينج يف اوفلتخاو : ةلأسم

 . مألا صقن ام هيلع يعفاشلا لاقو . هتميق يعخنلا

 رشعف اتيم جرخ نراف . اهنطب يف ام تقلأف لجرل ةقان بكر نمو : ةلأسم
 تبصو ادلو حرطت مل نإو . هتميقف تام مث ايح جرخ نإو . مألا ىلع اسايق اهن
 . هيلعف اهتميق صقن امف ةبوكرم وأ ةملاس تموق كلذ ريغ وأ امد

 . ًايحوأ ًاتيم اهدلو تحرطف لجرل ةباد برض لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . هحرطت نأ لبق موقيف هحرطت نأ لبق ةبادلا ةميق ىلإ رظنيف ًاتيم ناك نإ لاقف
 امناف . تام مث ًايح هتحرط نإو نيتميقلا نيب ام لضف ةبادلا بر يطعي نأ هيلعف

 ةاشلا موقت نأ هيلع ناف تيم ًانينج تقلأف ةاش برض لجر نعو :: ةلأسم

 لضف اهبحاص يطعي مث . هتحرط ام دعب اهيف يه يتلا اهلاح يف موقتو دلولا اهبو
 . نيتميقلا نيب ام

 لاق مث اهحرط هنإ مث هزرو نم موق ةاش رسك لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 . اهنمث كيطعأو اهيوادأ اهايإ ينطعأ اهنمث كيطعأ اناف ةاشلا ينطعأ ةاشلا بحاصل
 ةاشلا بحاص ىلع ضرع دقو اهنمث مرغ هيلع له تتام مث اهايإ هيطعي نأ هركف

 . اهبحاصل ةاشلا نمث مزع هيلع لاق اهنمث هيطعيو اهذخأي نأ

 هيلعو نمت اهمحلل ناك نإ ةروقعم اهنمض لجر ةباد رقع نمو : ةلأسم
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 ةحيحص اهتميق نم داز امف . ةروقعمو ةملاس اهتميق لضف نيب اميف ةمئاق . اهتميق
 اهبرل ةبادلاو اهتميق عيمج نمض نمث اهمحلل نكي مل نإو . نمض ةروقعم ىلع
 اهنمض اه رقاعلا اهحبذ نإو اهمحلب عفتنيو . اهعيبيو اهب مايقلا هيلعو . لوألا
 كلذ يف دعتم هنآل اهمحل اهبر ىلع مرحو . اهلكأ هيلع مرح دقو . اهبرل اهلك
 ذخأ دعب . اهرقع نمل اهبر اهملسپ اهرقع دعب نم نمنلا عفد ىلع اقفتي نأ الإ

 . اهمحل هلف اهتميق
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 ماعطا يف ىف نونالثلاو ثلانلا بابلا

 ًاسحن وأ ناك ارهاط باودلا

 ىتح اهمف ىلع ضبقي وأ اهمف يف هسدي ًارجش وأ اشيع ةبادلا معطي نميفو
 زاج حالصلا كلذب ديري ناك اذا هنإ يعم لاق . ال مأ كلذ هل زوبيأ هلكأت
 . كلذ

 هنم ًائيش معطي نأ هركي له ماعطلا نعو يراوحلا ييأ نعو : ةلأسم

 بالكلا نم باودلا معطب كلذ فرعن الف بالكلا كلذكو . باودلا

 . كلذب سأب الو . اهريغو

 ال لاق نم مهنم سجنلا باودلا ماعطا يف نوملسملا فلتخاو :ةلأسم
 مماهبلا نم هريغ همعطي نأ زوجي ال هلكأ هيلع هللا مرح ام نأل باودلا همعطي

 مالسلا هيلع مد آ ينب نم نيفلكملا ريغ همعطي نأ زئاج نورخ آ لاقو . اهريغ الو

 . باودلا همعطي نأ زئاج لوقلا اذه ىلعف
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 ةساجنلا تلكأ اذإ باودلا يف نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ال مأ اهمحلو اهنبل لكؤي له تامرحملا نم اهريغو
 له تلق . كلذب تنأ تملعو سانلا عورز ناسنإ ةباد تلكأ نإ تلقو

 كلذ نإ لاق نم لاق افالتخا كلذ يف نأ تفرع دقف اهنبل نم لكؤي نأ زوجي
 داسف الو . نامضلا هيف همزلي امث ناك نإ كلذل نماض ةبادلا بحاصو . زئاج

 ال كلذ نأ لاق نم لاقو . ةبادلا نبل نم هريغ ىلع الو . ةبادلا بحاص ىلع
 اندجوو . ذخأن هبو . رثكألا وه لوألا لوقلاو . لكألا نم ردلا نأل زوجي

 . برغملا لهأ ىلا هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ باوج يف كلذ

 عقو السع وأ الخ اناسنإ معطأ لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 لكألا ىلع سيلو . لعف امم رافغتسالاو ةبوتلا كلذ يف همزليف . همزلي ام ةساجن هيف
 اندجوو ىبصلاو باودلا معطي نأ زوبي ليق دقو . هريغ لاق . ملعي مل اذإ مثإ

 . لاح ىلع كلذ زوجي ال ليقو . هنع ديق اميف هللا همحر ديعس يبأ خيشلا نع

 ليسي يذلا ءاملا اذه نومسقي اوناكو لغت ضرأ مهنيب موق نعو : ةلأسم
 مهنم كلذ بصغ وأ ةمسق ريغب هلك هضرأ ىلإ لجر هفرصأف . ماكألا نم مهيلإ
 بحن امف . ال مأ ضرألا كلت تجرخأ ام لكؤيأ هضرأ ىلإ ءاملا فرصأف _

 . اهريغ تدجو اذإ متفصو ام ىلع كلذ
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 لتق يف نونالثلاو سماخلا بابلا
 تاكولمملا ريغو تاكولمملا باودلا

 هريغ را برض را مسو نم نهيف لعفلا زاوجو
 اذإف هلتقي نأ دحأل زوجي الو ةالصلا عطقي ال ملعلا بلكلا نأ اولاق دقو

 نإف هلتق _ امأو ةالصلا عطقي بلكملا . بلكلا رثؤملا وبأ لاق . نمض هلتق

 لوقأ يلأ الإ هيلع مرغالف بلكم ريغ ابلك لتق نمو . هبحاصل مرغلا هلتاق ىلع
 هسبح دق ناتسب يف بلك كلذكو . همنغ يف هسبح دق عارل ًابلك ناك اذإ
 ةميق مرغلا هيلع تيأر ةئامح يف لتاق امهلتق نإف هناتسب يف ناتسبلا بحاص

 سانلا ىلع امهبالك نالسري ناتسبلا بحاصو منغلا بحاص ناك نإو . امهلنم
 نأ ةبقع نب حاضولا ينثدح دقو . نهلتق نم ىلع مرغ الف . مهتويب نلخديف
 . مهلزنم يف هبسحأ بالكلل نوكبشي اوناكو راحصب اوناك هل ًاباحصأو دايز هنبا

 نمف . نهحايص نم يلذأ يف يعبصأ عضأ تنكو دايز وبأ لاقو . نهوبرضيو
 ثيدحلا عفرو . حاضولا نب دايز ينثدح دقو . هيلع مرغ الف اذه ىلع نهلتق
 هتوص عمس وأ هآر ملعأ هللا ناتسب ف بلكب رم ادنلجلا باحصأ نم الجر نأ

 ناتسبلا بحاص بلك الو يعارلا بلك لتق بحن سيلو . هلتقي ملف هلتقب مهف
 . قيرطلا يف الو امهزيبح يف

 لاق . ةيهارك هيف لهو . ال مأ كلذ حلصي له منغلا ةمس نعو :: ةلأسم

 ءاود هب داري ناك اذإ تامسلاب سأب ال رثؤملا وبأ لاق . تامسولا هرك هنإ ينغلب
 . ةمالعلا وأ ةلعلا

 يعارلا بلكو صنقلا بلك لتاق نع تلأس هللا دبع ييأ نعو :: ةلأسم

 نررض ناف سبحلاو مثالاو مرغلا هيلع لاق ذؤت مل وأ تذأ بالكلا نم كلذ ريغو

 ىلإ مدقتيو . اوسبح الإو نهوفك نإف نهتيافكب نهلهأ ذخأ سانلا نم ادحأ
 نماض هل تنأف كب الك هتثدحأ ثدح لك هل لاقيف روقعلا بلكلا بحاص

 . اهريغ وأ ةباد نماض وهف ةمدقتلا دعب نم ادحأ نررض نإو
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 نعو . يلايسبلا يلع نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةبادلا لاق . هريغو لمجلا لنم اهيف لمعت يتلا ةعيضلل اهبرض زوبي له ةبادلا
 . مقتست ىتح قيرطلا ريغ تذخأ اذإ برضت امنإو قيطت ال ام اهيلع لمحي ال
 يلئامسلا ديعس نب دمحأ نب دمحم يل ركذ فيضملا لاق . يشمت اهنأ هدنعو يشمت وأ

 نب نسحلا يلع ابأ يضاقلا نأ ىنيعلا ناميلس نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا نع

 ىتح ةرامحلا هذه ينتظاغا دقل لاقف ةفيعض ةباد ابكار ناك .. شيرق نب ديعس
 . كلذب ملعأ هللاف يصيمق مكب اهبرضأ نأ تممه

 هيلع نوكيأ هترقب هعلطأف لجر روث ضرتعا لجر تلق هنم : ةلأسم
 ىلا عجر . رونلا ةميق نم كلذ صقن ام نامض هيلع معن لاق . ال مأ نامض
 . باتكلا

 كلذب _ عفتني الئل كلذ هل عساوف لاتقلا دنع هتباد رقع نمو : ةلأسم
 . اهذخأ فاخ اذإ ودعلا

 يبلا ىهن دقو عايضلا نم وهف ينعم ريغل اهحبذوأ هتباد لتق نمو : ةلأسم
 هبر رفغتسي نأ هل يغبنيف لاملا ةعاضاو لاؤسلا ةرنكو لاقو ليق نع (قلعر
 اهلتقي لو ةيح دجو نم ليق ثيدحلا يفو ةيالولا نم كلذ هجرخي الو . لعف امم

 . نمضي هنإف ادحأ تعسلف اهلتق ىلع ردقي وهو

 متنك نإو برقعلاو ةيحلا اولتقا لاق هنإ (دللعر يبلا نع يورو : ةلأسم

 يبنلا لوقل . عسل ريغ نم يذؤي ام لكو يعافألا لتق زئاجف . مكتالص يف
 لتق نم لاق هنإ مالسلا هيلع هنعو . مرحلاو لحلا ف يذؤم لك لتقي . دنر

 دودرم هعيبو . عابسلا نم هريغو بئذلا لتق زوجيو . رفاك لتق امنأكف ةيح
 . اثبع بالكلا لتق نع ىهن هنا () يبنلا نعو . هلتق زوجي هنأل لحب الو

 ادنلجلا نامز يف ناكو . هريغب رمأي ملو . دوسألا بلكلا لتقب رمأ هنإ هنع ىورو
 نماض امهلتاقو امهلتق زوجي الف دئاصلاو يماحلا بلكلا امأف بالكلا نولتقي
 . انامض رأ ملف نيذه ريغو
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 بالكلا ةميق ف نونثالنلاو سداسلا بابلا

 نم ىلع امهرد نوعبرأ بلكملا بلكلا ةميق نأ ايركز يبأ عماج ين تدجو
 يعارلا بلكو . مهارد ةينامث هنمث بلكملا بلكلا نأ تدجوو . ملعأ هللاو هلتق

 . امهرد نوعبرأ ديصلا بلك ةيدو مهارد ةعبرأ رونسلا ةميقو . امهرد نوعبرأ

 لاقو . مهارد ةعبرأ رونسلا ةيدو . مهارد ةينامث ثرحلاو يعارلا بلك ةيدو

 . امهرد نورشعو ةينامت رونسلا ةيد ضعب

 لعجلاو ةرذلا وحنك ةيذؤملا ريغ باودلا لتق زوجي الو : ةلأسم
 لدي اذهو يذؤم لك لتقي نأ ثيدحلا ءاج امنإو . كلذ هابشأو . ءاسفنخحلاو

 هنود امف ًاروفصع لتق نم نأ ثيدحلا ءاج دقو لتقي ال يذؤملا ريغ نأ ىلع

 ىلع مدنيو . هبر رفغتسيف كلذ نم ًائيش لتق نمو . هلتق نع هللا هلأس هقوف وأ
 . لعف ام

 لاقو . رانلاب تاناويحلا نم ءيش قرحي نأ (هلير يبنلا ىهنو : ةلأسم
 وبأ لاقو . رانلا يهو وه الأ هللا باذعب بذعي نأ دحأل يغبني ال مالسلا هيلع

 هركي رفيج نب انهملا لاق . رشبلل هركيو باودلل رانلاب يكلاب سأب ال دمحم
 . هوركم ديبعلاو باودلا هوجو برضو اهدودخ ىلع باودلا مسو

 ريطلا نم ديصلا نم هنأ الإ ذؤم عرزلا ىلع عقي يذلا ريطلاو : ةلأسم
 . ءيش همزلي مل . تامف عرزلا نع هدرط نإو هحبذ هذخأ نمف

 همزلي ل هلتقف فيسب هبرض وأ رجحب ه امرف بلك هب زم نمو : ةلأسم

 . ةميقلا همزليف سراح بلك وأ . ديصلا بلك نوكي نأ الإ ءيش

 نوكت نأ الإ مثأ اهلتق نمو بئاوسلا بالكلا لتق زوبي الو : ةلأسم
 روقع بلك هل ناك نمو يراوضلا بالكلا لتق اوزاجأ دقف يراوضلا بالكلا
 . روقعلا بلكلا لتقب رمأ (ةلَعر يبنلا نأل هلتق سانللف
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 رضا ام الإ ههابشأو لمنلاو روبنزلا لثم ناويحلا لتق يغبني الو : ةلأسم

 . دسفأو

 . راربألا ريسفت امف معن يفل راربألا نإ ىلاعت هللا لاق ةيشاحلا نم : ةلأسم
 يف ليق دق هللا همحر مصألا دمحأ نب هللا دبع يبأ نب نامع هيقفلا خيشلا لاق
 زوحي هل اندنع اهلتقو رذلا ءاذيا اف رذلا نوذؤي }_١ل يذلا مهراربألا نأ ريسفتلا

 . ملعأ هللاو

 يأ انم سيلف نه اذأ يشخ نم تايحلا ف ( دنر يبنل ا نع :: ةلأسم

 مادقالا ىلع نبجو نهلتق نم قوتت ةيلهاجلا تناك امو . نهنبخ يشخ نم
 . كلذ ىشخن ال نحن اننأل هيلع نحن ام قرافو . انفلاخ يأ انم سيلف . نهيلع

 وبأ لاق . رانلاب مماهبلا نم ءيش قرحي نأ (نر يبنلا ىهن : ةلاسم

 هللا باذعب بذعي نأ دحأل يغبني ال لاق هنأل حصي اذه معن هللا همحر نسحلا

 دهدهلاو ةميهبلاو ةلملا لتق نع يبنلا ثيدحلا يف ءاج دقو لجو زع هللا الإ

 نأل ىنعم ريغل نهلتق نع ىه هنإ اذه ىنعم جرخيو نسحلا وبأ لاق . ةلحنلاو
 لحنلاو هلتق نع ىلاعت هللا هلأس هقوف ام وأ هنود امف ًاروفصع لتق نمف ربخلا ي
 لاق ديرشلا . هبر رفغتساو مدنو بات . كلذ لعف نمو ا يذؤم ريغ دهدهلاو

 ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ جع ًانبع ًاروفصع لتق نم لوقي (هع) هللا لوسر تعمس
 هنإ () هنع يورو . ةعفنمل ينلتقي ملو ًانبع ينلتق انالف نأ بر لاق . هنم
 لاق (ل يبلا نأ رمع نبا قيرط نمو . مرحلاو لحلا يف ذؤم لك لتقب رمأ
 برقعلاو ةرأفلا . مارح وهو . نهلتق نم ىلع حانج ال باودلا نم سمخ
 نأل مرحملل يدنع زئاج عابسلا لتقو . روقعلا بلكلاو . .بارغلاو ةأدحلاو
 هنعو . ملعأ هللاو اهيلع شخي مل وأ اهنم هسفن ىلع يشخ اذإ اهيلع عقي بلك مسا
 ملو اهقست ملو اهمعطت ملف اهتطبر ةره ىلع رانلا ةأرما تلخد لاق هنأ (ل
 ةرهلا لتق نع يهنو ضرألا باودو ماوهلا شاشحلاو ضرألا شاشح نم لكأت اهلسرت

 (للمر هنأ ليقو .نوعلم وهف نيتميهبب نيب شرو نم لاقو نيتميهب نيب شروت نإو
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 ةميهب مسو نم تنعل يلا مكفغلب امأ : لاقف ههجو يف مسو دقو رامحب هيلع رم
 ملظو . اهقادص ةأرملا ملظ ءايشأ ةنالث رذقأ نأ لاقيو كلذ نع ىبنف اههجو يف

 ةفاخم ةيح كرت نم لاق ةشئاع نع ةداتق . ىنعمل ال مئاهبلا لتقو هترجأ ريجألا

 هنإ ( دلي يبنلا نع ةريره وبأ . نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اهرش

 ءاطع نع . انم سيلف ةفيخ نهنم ًائيش كرت نمو نهانبراح ذم نمهانملاس ام لاق

 لح نهنم رهظ نمف نرهظي ال نأ تايحلا ىلع ذخأ اميف ناك لاق . يناسارخلا

 . رافكلا لاتقك . نهلاتقو هلتق

 اهناف هللا اهنعل لاقف . (ةليعر يبلا _ تعسل ابرقع نأ يورو : ةلأسم
 هللا لوسر شاحو اندنع حصت ال ةياور هذه . هريغ لاق تبرض نم ىلابت ال

 يشغملا الو تيملا برضت ال برقعلاو . ةنعللا قحتسي ال نم نعلي نأ (ل
 يورو . هبرضت كلذ دنع اهناف هدسج نم ءيش كرحتي نأ الإ ممسانلا الو هيلع

 يبنلا نأ كلام نب سنأ . ةلحنلا الإ رانلا يف بابذ لك لاق هنإ (دنيفعر يبلا نع
 . هريغ لاق . ىضقنا رانلا يف بابذلاو . اموي نوعبرأ بابذلا رمع لاق . ( هليل

 ىلاعت هللا نأل كلذك سيلو . بذعي رانلا ف بابذلا نأ مهوتم مهوتي دق لعل

 . ىلاعت هللا لاق اك هيصعي نم اهب بذعيل الإ رانلا قلخي ملو هيصعي نم بذعي امنا
 ىصع اذإ نكل فلكم ريغ بابذلاو . منهج ران هل نإف هلوسرو هللا رصعي نمو

 الف رانلا ي رانلا لهأل هللا باذع نم رانلا يف هنإ كلذب دارأ هنكلو بذع هللا
 . هانكرت لوطي حرش اذهلو ريسفتلا اذهب الإ ةياورلا هذه تحص نإ هللا ىلع زوبي
 . عجر

 اهنذأ نم ًائيش عطق وأ هل ةباد نذأ قرخ نميف لوقت ام هل تلق : ةلأسم
 نأ اهيلع فاخو همالعلا كلذب ديري ناك اذا هنا ىعم لاق ةمالعلا كلذب ديري

 . هلام حلاصم نم اذه نأل يدنع كلذ هل زاج ةلعلا نم اهيلع فاخي اك فلتت

 ( دنلل ر يبنلا نأ ينغلب لاق . اهدخ ىلع ةباد مسي لجر نعو :: ةلأسم
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 . هدبع هجو وأ هتباد هجو لجرلا برضي نأ ىهنو . كلذ نع ىهن
 . اهتبرض نإ تيأرأ . اهبرضأ نأ يل زوجيأ باودلا نع هتلأسو : ةلأسم

 الإ اهبرضت تنأ فيك اهبرضي نأ اهالومل زوجي ال لاق لح يف اهالوم ينلعجو
 . اهبدؤت نأ

 . ملعن ال لاق . ال مأ تقو اهيلع لمعلا يف باودلاف تلق : ةلأسم

 ال لاق . لمقلا هيف تومب دربلاو رحلا يف هبوث طسبي لجرلا : ةلأسم
 . رانلا يف هريغ الو لمقلا نم ءيش فذقي الو سأب

 . ةاحمأ وأ ةرذ لثم دجسم ف لتق نمو نيملسملا راثآ ضعب نم : ةلأسم

 تويبلا يف يذلا غللا لتق نم نأ ضعب ىتلإ عفر ةاحمألا الإ كلذب . سأب ال لاق

 . كلذب سأب ال لاق

 باودلاو لامجلا يف هركي لاق . باودلا _ ءاصخا عسيأ : ةلأسم
 . اساب منغلاب اوري ملو ريمحلاو ليخلاو رقبلاو

 ام الإ كلذ هركي ليقو لبإلاو رقبلا كلذكو . سأب الف نمسيلو مظعيل منغلا
 دصق ناك اذا كلذ زاجأ نم مهنم انباحصأ نيب فالتخا هيفو لوحفلا نم فيض
 . ههرك نم مهنمو . نمسلاك عفانملا بلط ىلإ

 بدأ الف ةبادلا امأف . اهبدؤيل هتباد وأ همداخ برض نمعو : ةلأسم

 هل زاج بدألا برض هبرض اذإف بدألا برض برضيف دبعلا امأو . اهيلع

 هحرج نإو ةلثنملاب الإ قتعي الو قتع هيلع ترثأف . رانلاب هبرض نإف . كلذ
 كلذ هابشأ وأ هنذأ عطقي وأ هروعي وأ اعبصأ هنم عطقي هب لنمي ىتح قتعي ل

 . هدنع نم ءىشب دبعلا سفن بێتطيو . كلذ نم ةبوتلا هيلع ناك هحرج ناو
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 . اههجو ف كلذ هركيو زوجي هز اف ر انل اب ةيش املا مسو نعو : ةل أسم

 بحأ امف ءافش كلذ يف اه ناك اذإ رانلاب باودلا مسو نعو : ةلأسم

 . هللا باذع نم رانلا نأل كلذ نم ًائيش ىلوتي نأ

 دارجلا يمري هخسن لتقي نميف هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 ال هنإ راثالا يف هتدجوو هتفرع يذلا باوجلا . ال مأ كلذ هل زوبجيأ رانلا يف

 زئاجف هلكأل هيوش امأو . عرزلا وأ ليخنلا تحت نم رانلا يف دارجلا يوش زوجي
 بذعي امنإ ىلاعت هتلا نأل لكألل الإ زوجي ال رانلا يف تاقولخلا يمر يف مهتجحو
 . ةيصعمل الإ . رانلاب . تاقولخلا بذعي نأ دحأل زوبي الف . هيصعي نم رانلاب
 ` .. رفألا ءاج اذكه ةمحرلا لجأل زوجي الف كلذ ريغل امأو

 . هب سأب ال لاق منغلا لوحف ىصخ نع هتلأسو : ةلأسم

 لاقف رونسلا ءاصخا نع ديعس ابأ لأس هنأ هب قنأ نم يل لاق : ةلأسم
 . زئاج

 ىلع هتباد برضي نأ هل زوجي له . لجرلا نع ديعس وبأ لئسو :: :ةلأسم

 ريسملا اهفلك ام ىلع ردقت تناك اذإ ليق دق هنإ يعم لاق . بدألا ىلع وأ ريسملا

 لهف هل ليق هب اهءاوتسا اجريو عجرت ام ردقب تبدأ اهبدأ ءوس نم كلذ امناو
 . فالتخاب كلذ ليق دق هنإ يعم لاق . اهمسي نأ هل زوجي

 عطقي وأ ةمالعلا كلذب دارأ اهمسي نأ دارأ ةباد هعم لجرو : ةلأسم

 ناك نإ تيأرأ نل تلق . كلذب هرمآ ال لاق . كلذ هل له . اهنذأ نم ًائيش
 اذإ هنإ يعم لاق . كلذ هل له . اههجو يف اهمسو دارأف اهسأر يف ةلع اهيف

 الف ندبلا يف كلذ تبن ;و كلذ ىلع نينومأملا نم فراعتلا يف اعفن كلذ يف اجر

 يدنع دشأ هجولا نأ الإ هلنم هجولا نوكي نأ يدنع دعي

٢٨٦



 رامحلاو سرفلا لثم اهمحل لكؤي ال يتلا ةبادلا نع هتلأسو : ةلاسم
 نم حاريو حبذي نأ زوجي له ءيش هنم ءىجي ال هنإ فيخو رسك اذإ يلهألا
 1 نع كلذ يوريو . كلذ ليق دق هنإ يعم لاق . هب ىمريو هيف وه يذلا
 كلذك تناكو . تنمز اذإ ةبادلا نأ هباوج ىف هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع

 . بيست الو اهب ىمريو حبذت اهنإ
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 باودلا ءانتقا ف نونالنلاو عباسلا بابلا

 كلذ ماكحاو عرزلاو تويبلا ىف يف اهذاختاو ريطلاو

 لدعم لاعس لهأ يف ناك ليقو . مقحلا ذختي مل رظن هسفن يف ال نم ليقو

 ىلع نودعي اصل نوتس هعم كلذ لاقف كلذ يف هل ليقف مهنم الجر لدعي ملف

 وبأ لاقو . سانلا ىلع دسفأ هنأ ملعي ىتح نوهأ جاجدلا ذاختاو . سانلا عورز

 هاكش اذاو مهرضي سانلا ىلع حرسي نأ زوجي الو . مقحلا ذاختا زوبي نسحلا
 . ىضقنا . نمض هسبحي ملو هيلع اومدق اذإ جاجدلا كلذكو . هسبح هيلعف سانلا

 . هريغ نمو
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 اهريغ ٢ باودلا ثادحا ىقف ؤ نونالنلاو نماثلا بابلا
.٠ 

 نيتبادلا ءاقتلاو اضعب اهضعب ف

 كلذ عيمج ماكحاو امهادحا فلت نم دبال

 اونصحأ مهل ليق . مهردج لصأ يف منغلا رفح لزانملا لهأ اكش ناو

 لهأ اكش نإو . راجلاب يذؤتو رادجلا رفحت ةاشلا نأل اهطبارم نع اهعضاوم

 ذختا نإو اهباوبأب مهلزانم ظفح مهيلعف مهيلع لخدت اهنأ مهناريج منغ نم لزنم
 نكي مل اهترقعف مهيلع لخاودلا نم ةبادلا تلخدف مهرود يف اعبس لزنملا لهأ
 نيكاكدلاو تيناوحلا لثم يف باودلا تعقو نإو . مهل نامض رودلا لهأ ىلع

 نإ اهلهأ ىلعو . قاوسألا يف تباصأ ام نامض اهلهأ ىلع نكي مل قاوسألاو
 ناك ولو . قاوسألا يف تباصأ ام نامض ضكرت وأ حطتت وأ رقعت امث تناك .

 نإو اهرخؤمب تباصأ ام ماجللاب اهحفك اذإ همزلو . اهمدقمب نمض اهيلع اهبكار
 همدقمب باصأو هقئاس وأ هدوقي هدئاقف ىقل امف لمج وأ ًابطح الماح رامح ناك

 نايقتليف . هلثم رامحو رامح وأ هلنم لمجو وه يقنلي نأ الإ هدئاق وأ هقئاس نمض

 نإو . رخآلا ىلع نامض الف امثدحأ فلتف ضعب امهضعبل ديح ال عضوم يف

 انمث امهلقأ فلتي ضعب لاقف امشدحأ فلتي نأ دب الو امهدحأ فلتي ملو ايقب
 بحاص ىلع نمثلا فصن ناك فلتأ امهيأ امهنيب رياخي مث ةميق ناموقي ضعب لاقو

 . ةميقلا يف امهنم ءيدرلا فلتي نأ : بحأو . هنع طقسي يابلا فصنلاو يحلا
 . ناضيقلا نع اهكاسمإ بادلا نم يعاورلا بحاص ىلع سيل لاقو هنمو

 ليللا يف اهظفح ةيشاملا لهأ لعو هراهن يف اهظفح بقارلا ىلعو . رينانجلاو
 باودلا باحصأ سبح ليللا يف تدسفأ نإاف . ناضبقلا ريغل تاحابملا نم اهنال

 عدر وأ فرغف هدوقي هلمجب لجر رم نإو ناضيقلاو رينانجلا يف مهباود داسفي
 نإو . كلذ هنكمأ وه نوكي نأ الإ هيلع سبح الو . كلذ نامض هيلعف ةمقل
 هنأل اهمفب ةبادلا وأ ريعبلا لكأ امل نامضلا هيلعف ةمقللا فرغف هقوسي ناك وه
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 دقو . ًاجئاه هلمج ناك نإو سبح هيلع سيلو . اهاف ظفحي ملو اهل ايعار ناك
 نإو . هيلع سبح الو . هبحاص نمض المج لكأف هقاسف لامجلل هلكأب فرع
 هلعف نم هنأ كلذ ملع دق هنأل هبحاص نمض همادق ام لكأف لمج فلخ هرطق
 ًادمع هقلطأف جئاه وهو لامجلا لتقي هلمج نأ ملع نكي ل نإو . هيلع سبح الو

 يقلف ألك يف هقلطأ ناف هيلع سبح الو . نامضلا هيلعف مهلبإ يف موق لحف ىلع
 كلذ يف هيلع مدقت دق نوكي نأ الإ سبح الو . هيلع نامض الف هلتقف ًالحف
 ديعس يلربخأو هخسن يف تدجوو . هريغ نمو . هيلع سبح الو نامضلا هيلعف
 اعدف أرامح رقع وأ لتق رامح ىلع ةنيب الجر اعد هنأ يلع نب ىسوم نع زرحم نب
 ريمحلا رقعي ناك هرامح رقع يذلا رامحلا نأ ةنيبلاب روقعملا وأ لوتقملا بحاص

 ملعي هبحاصو اهرقعي ناك هنأ يغبني جبسملا نب دمحم لاق . لبق نم اهلتقيو
 اهبابرأ ىلع مدقت رشبلا حطنب نافرعي اسيت وأ اشبك ناك نإو . هنمو . كلذ
 نإف مهيلع مدقي رشبلا فسني ًاكيد ناك نإو . امهبابرأ نمض ائيش اباصأ نإف
 لعف مث ءايشألا هذه يف هيلع مدقت نمو . باصأ ام نمض الجر وأ ًايبص فسن

 . هنامض عم سبحلا هيلع بجو هكرتل ادماع

 تباصأ اذإ رقعلا وأ . حاطنلاب ةفورعملا ةبادلا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 نامضال لاق نم لاقو . نامضلا هبر ىلع نأ لوقلا ضعب يف نأ يعمف ادحأ
 ًادحأ باصأف كلذب افورعم نكي مل اذإ امأو . مازلإلاب هيلع جتحي نأ الإ هيلع
 ىلا لخاد لخدف كلذب ةفورعم تناك اذإو هل تلق . كلذ همزلي هنأ ملعأ الف
 لخدف اهل ًانصح ناك اذا هنإ يعم لاق . نمضي له هيف هتباصأف اهبحاص لزنم
 نإف . ةبادلا بحاص ىلع هل نامض الف يدنع نذالا هيلع نم نذإ ريغب لخاد
 ةبادلا هذه تثدحأ امف هل ليق . نامضلا هيلع ليق هنإ يعمف هنم نذاب ناك

 ةبرض وأ ةيماد وأ ةحضوم احرج ناسنإ يف تثدحأف حطنلاو رقعلاب ةفورعملا

 ليبس ىلع حارجلا ةيدو ةبرضلا شرأ ةبادلا بحاص مزلي له . اهريغ وأ ةرثؤم
 . همزل اذإ يدنع اذكه لاق مدآ ينب نم نيثدحملا مزلي ام
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 ةمارغ هيلع اهنم لكأتف سانلا عرز يف هباود عقت يذلا كلذكو : ةلأسم
 ديدش لبحب اهطبر نإ تلقو . كلذب ملع اذإ سانلا ةعارز نم هتباد تلكأ ام
 ام مرغ هيلع نوكي نأ يغبنيف . سانلا ةعارز تلكأو هتعطق وأ لبحلا قرسف

 هتعطقف هب اهيلع نمأي لبحب اهطبر اذإ ليق دقو . هريغ لاقو ملعأ هللاو تلكأ
 مرغ الف تلكأف عبضي ملف اهاعري ناك اذإ كلذكو . هيلع مرغ الف قرس وأ
 . مرغلا هيلعف عيض نإو
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 ف نوثالثلاو عساتلا بابلا

 اهيف ثادحألاو باودلا ثادحا

 هيف هيلع مدقت دقو لكأ دق رامح هعم لجر نعو هللا همحر هللادبع يبأ نعو
 اذه هرامح نأ لدع يدهاشب حص اذاف هلتق وأ هرقعف هيبص وأ ىبص ىلع عقوف

 . هرامح باصأ امل نماض وهف هقانو يف هيلع ةمدقتلا دعب هقلطأف تفصو اك لكأ
 هيلع مدق امنإو . هيلع مدقتي ل امكاح ناك ناف تلقو هرامح هلتق نم ةيد هيلعو

 . ءاوس كلذ لكأ هريغ

 هيلع ماق وأ مكاحلا هيلع مدقت اذإ ليق دقو لاقو . هريغ نمو : ةلأسم
 مدق نكي مل نإ تيأرأ تلقو . هنمو هيلع كلذ ناك هيلع دهشأو دحأ كلذب

 . هيلع ةمدقتلا دعب الإ ًانامض هيلع ىرأ الف هيف هيلع

 ىلع تحمج اذا ريمحلاو رقبلا لثم باودلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 نهيف ىمرف هررض نهنم هلاني نأ ةفاخم اهوندي نأ دحأ ردقي ملف ضعب اهضعب

 بسحأ لاق . نهيف ثدحأ ام نامض هيلع له . باودلا ىدحأ حرجف رجحب

 ىلع وأ هسفن نع عفدي ناك لاح ىلع نامضلا ىلإ كلذ يف بهذي ًاضعب نأ
 الو هلام ىف الو هسفن يف هيلع نامض ال لوقي ضعبو . هريغ لام ىلع وأ هلام

 نامض ال لاق نم لاقو . ركنملا راكنا قيرط نم كلذ هل قلطيو . هريغ لام ىلع

 نامض ال لاق نم لاقو . كلذ ريغ يف نمضيو هسفن نع عفدي ناك اذا هيلع
 ىلع اذهو . كلذ ريغ يف نامضلا هيلعو هلام وأ هسفن نع عفدي ناك اذإ هيلع
 . اذه يف هب ىتفأ ام ىنعم

 . اههجو برضيو اهيلع ريسيل وهو هتباد برضي نمع هتلأسو : ةلاسم
 برضي ملام . سأب الف هل ادب رمأل ةدايزلا اهب ىغبي اهبرض امنإ ناك نإ كربخأ

 . اهسؤورب حبست باودلا ناف اههجو

٢٩٢٩٢



 لئاصلا ريعبلا دلاخ نب دمحمل تلق لاق دمحم نبا نسحلا انثدح : ةلأسم
 لجرلا ىلع ريعبلا ىدع اذا لوقي اكلام تعمس لاق لجرلا هلتقيف لجرلا ىلع ودعي
 الف هلوقب امأو . ةنيبب كلذ ىلع ءاج اذا هيلع ءيش الف هلتقف هسفن ىلع ةفاخم
 دق هللا همحر ةيواعم وبأ لاق ريعبلل نماض هنأ يرهزلا نع رمعم لاقو . قدصي
 هسفن نع عفد وه امنإ دعتمب سيل هنأل نمضي ال نأ انيلإ بحأو اذه يف فلتخا
 كلذك معن لاق هريغ نمو . نمضي هنإف لتقلا نودب عفدني لمجلا نوكي نأ الإ
 هنأل نامضلا كلذ يف ليق دقف . تلتقف تدع اذا ليق دقف ةفوخلا باودلا عيمج
 ليق دقو . هسفن نع عفا د هنأل نمضي ال لاق نم لاقو ءامجعلا ىلع هجح هل

 نم لاقو . هيلع نامض الف هلتقف التق دري لو هدهجب هلام نع اهعفد اذإ اضيأ

 هعفد كلذكو . هسفن نع هعفد ىف نمضي الو هلام نع هعفد يف نمضي لاق

 هلك كلذ يفف سفن وأ لام نع كلذ عفد اذا هيلع فاخي امم هريغ نع
 قلطم وه الإ امجعلا ىلع ةجح ال هنأل كلذ ىف فالتخالا امنإو . فالتخالا

 هلل مايقلا هجو ىلع هريغ لام نعو هريغ نعو هلام نعو هسفن نع عفدي نأ هل
 . راكنالاب

 نمو . رابج. امجعلا حارج ( دنلل يبنلا لاق رمعم لاق هنمو : ةلأسم

 هلعل لاق نم لاقو اذه ليق دقو لاق هريغ نمو . مرغ ءيشب ءامجعلا باصأ

 ىلع مدقتف باودلا وأ سانلل رقعلاو لتقلاب ةفورعمو ةبوبرم ءامجعلا تناك اذا

 نمضي لاق نم لاقو . ةمدقتلا دعب تثدحأ ام اهبحاص نمض اهتيافكب اهبابرأ

 . هيلع مدقتي ملو اهفكي ملو لتقت وأ ملعي وهو هملعب رقعت تناك اهنأ حص اذإ

 هلقعف سفنأ ةعبرأ نيب ريعب يفو بوبحم نب دمح نعو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 تنأ هؤاكرش لاقف كلذ نم تامف رئب يف طقسف هلاقع يف بثوف مهنم لجر
 . هئاكرش صصحل نماض هنإ لاق نم لاق .دقف . نماض هل تنأف ريعبلا تفلتا

 لبق نم هيلع نامض ال نورخا لاقو انغلب اميف بلاط يبأ نب ىلع لوق وهو

 ل اقو لاق هنمو . عجر . ذخأن هبو انيلإ بحأ رخآل ١ لوقل او . هبيصن زرحا هنإ
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 يفو . رابج امجعلاو رابج ندعملاو رابج رئبلا (للمر هللا لوسر لاق حلاص وبأ
 لجرلا كلمي اميف ناك اذإ اذه امنإ ةيواعم وبأ لاق . ردهلا رابجلاو سمخلا زاكرلا
 يف .ناك ام امأو اهيف فلت امل نماض وهف نيملسملا قيرط يف رئب رفح نم امأو
 . رابج وهف هكلم

 يأر ريغب هريغ كلم يف ثدحأ ام امأو بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم
 نيملسملا قيرط نم فلت امل كلذل نماض وهف نيملسملا قيرط يف وأ هباحصأ
 . كلذ يف اوقلي نأ لاومألا باحصألاو

 بر هل فرعي الو لزانملا يف رضي ناك اذإ رونسلا يف لاقو : ةلأسم

 هرسك ينبجعي الو . كلذب هترضم ةيافك نم نمؤي امب رقعي ليق هنإ يدنعف
 ردقي ملو هررض نمؤي مل ناف هررض نمؤي ىتح رقع داع الإو ىهتنا نإف همئاوقل
 لاؤسلا يف دهتجا بر رونسلا اذهل نوكي نأ لمتحا نإو . يدنع هلتق زاج هل

 بر ىلع هل ردقي مل نإو رقع الإو هافك نراف هيلع جتحي ىتح . هنع ثحبلاو

 اذإ باودلا رئاسو لبالاو رقبلاو منغلا كلذكو هل تلق . لوقلا . ىضم دقف
 دعب رقعت ماعنالاو باودلا نم يراوضلا نأ ليق دق لاق اهرقمب زوجي ترض

 اولاق مهنأ ملعأ ملو ترقع الإو اهوفك ناف . تارم ثالن اهبابرأ ىلع جتحي نأ

 يراضلا جاجدلاف هل تلق . هيلع مرغ الف رقعلا كلذ نم تومت نأ الإ اهلتقي
 مل نإو هرقع اجرو هلتقي ال نا لمتحي ناك نإ لاق لبنلاو ةراجحلاب ىمري لاق
 . همئاوق الو هتحنجأ رسكت الو نوملسملا رمأ اك اهرقعو . زبي مل كلذ لمتحي
 . لبنلا كلذكو هلتقي امم لدنجلاب ىمرلا نأ هلوق ىنعم ناكو

 ٠ سانلا قيرط يف هلعج وأ قوسلا هلخدأف لوكأ لمج هل ناك نمو : ةلأسم
 ةبادلا دئاق ىلع سيل هنأ ىري ةديبع وبأ ناكو . هراد ين هرصح ىتح نمضي هنإف

 . بكارلا ىلع الو اهلجرب تباصأ ام
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 هلجر رتنف ةيبد وأ برقع وأ ىعفأ ىلع هلجرب نطو نمو : ةلاسم
 أطخلا نم وهو اهرتن يذلا اذه ةلقاع ىلع هتيدف تامف هتغدلف لجر ىلع تطقسف

 لعف نم ءيش ناك اذاو . هدي لعف نم اذه نأل هتثرو نم ناك نإ هنري الو
 . هتري ل هدي

 هتباصأ ن اف هتلتقف الجر تضكرف ةبرض هتباد برض نمو : ةلأسم

 . ةيدلا هيلعف اهمدقمب وأ اهسأرب هتباصأ نإو . هيلع ةيد الف اهلجرب
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 باودلا يطو يف نوعبرألا بابلا
 ةميهبلا حكن نميف فلتخمو كلذ يف مزليامو

 . لبج قوف نم هب فده ًانصحم ناك نإو دلج اركب ناك اذإ موق لاق
 . مجر ًانصحم ناك نإو دلجأركب ناك اذإ دحلا نم ينازلا ىلع ام هيلع ليقو
 حكان لتقأ ضعب لاقو . اهب سأب ال ضعب لاقو . نفدتو حبذت ضعب لاق ةاشلاو
 . ةيدلا هيلعو هيلع دوق الف ةميهبلا عماجي هدجو نم هلتق ناف مكاحلا هلتقيو ةميهبلا

 يف دعتم ليق هنأل لتق لتقلا همزل نم ليق دقو ةيدلا هتمزلا مل لئاق لاق نإف
 هيلع سيل نأ نيملسملا ضعب لاق دق هنأل فالتخالا ىنعملو . مكاحلا هيلي لعف
 لعافلا ىلعو حبذت مهضعب لاق . ةبادلا ين انباحصأ فلتخاو . ينازلا دح الإ

 بيست مهضعب لاقو . اهب عفتني اهلاح ىلع يه لب نورخآ لاقو . اهبرل اهتميق اهل
 ىبأو اهلكأ مهضعب زاجأو اهبرل اهتميق اهب لعافلا ىلعو اهب عفتني الو حبذت الو
 حبذت لاقف ناثع وبأ امأو . اهسبحب اسأب ىرن ال ىلع نب ىسوم لاقو . نورخآ
 يلازلا دح لعافلا ىلع دمحم وبأ لاقو . رئاط الو عبس اهلكأي ال ىتح نفدتو

 نعو . اهيف فرصتي نأ هلو اهبحاص كلم ليزمب اهل هيطو سيلو . اهبرل ةبادلاو
 اه يطاولا ناك نإ هريغ لاقو . اهيلع لمحي الو اهب عفنتسي ال هنأ نسحلا ييأ

 لحي الف . كلذب وه ملع مث هناوخا ضعب وأ هدلو ضعب وأ همالغ وأ اذه اهبر

 تناك نإو هلعل رثكأ وأ ًافلأ اهنمت ناك نإو . اهنفديو اهحبذي ىتح اهكاسما هل

 عنصيو . رافغتسالاو ةبوتلا هيلع نكلو . بجاو ءارشلا نأ ىنغلبي ملف هريغل
 اهحبذيو . اهبرتشيلف ءارشلا ىلع ردق نأ مشاه لاقو . فورعملا نم هللا ردق ام

 . اهدلوب كلذ لعفيو اهنفديلو اهنبل برشي الو اهمحل لكأي الو

 اهلمعتسي الو اهريعتسي نأ هل لحي الف لجرل ةباد ىطو نمو : ةلأسم
 نإو . تامملا ىلإ ةمادنلاو رافغتسالا هيلعو . لعفيلف اهيلإ رظني ال نأ ردق نإو
 اهمأب لعفي ك نفدتو حبذت اهنأ ءاهقفلا ضعب نعف نينج اهلو ةأطوملا ةبادلا تتام
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 نوعلمو . ةميهبلا تأ نم نوعلم لاق هنأ () يبنلا نأ رباج ركذو بيست الو
 . اهدسوتي ةميهبلا ىلع فوقولا لاطأ نم

 ام اهيف ثبعو هركذب ةبادلا ىطو ناف تلق ديعس يأ نع : ةلأسم

 (ةقلمر يبلا لوق ىنعمل اهب عافتنالا عنميو هيلع مرحت ليق هنإ يعم لاق . همزلي
 الو . انزلا دح كلذ ىلع هدحو هيلع مرحت ال اهنأ ليقو اهحكانو ةميهبلا اولتتقا

 هللاو ةيميهبلا ىلع بجوي ىنعم الو انباحصأ لوق يف رثكأ لوقلا اذه لعلو لتقي
 ىلع ةصوصخم تناك ةحيحص نتناك ول اهلعلو حصت مل ةياورلا هذه لعلو ملعأ

 . مومعلا ىنعم ريغ
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 باودلا يف نوعبرألاو يداحلا بابلا

 اهريغو رينانسلاو بالكلاو

 دح يف راصو قر هنأ الإ ربكي مل وأ هنس ربكيف لمج وأ رامح هل لجر يلو
 هقاس نإ دحأب رضي وأ سانلاب رضيو . هبحاص هب عفتني الو لمحي الف طوقسلا

 يقب ناف سانلا ىلع هترضمو هرمأ يف هبحاص مزلي امف تلق شعي ملو قاسني مل

 همعطي هدهعتي نأ هبحاص ىلع له تلق . شطعلاو عوجلاب عضوم يف ًاطقاس
 ثدح نم مزلي ثدح نم ةبادلا هذه ث دحت امف تفصو ام ىلعف . هيقسيو

 اهطقس عضوم اهعيبضت هل زوبي الو اهب مايقلا هيلعو كلذ مرغ اهبر ىلعف باودلا
 نوكي الو عفني ال دح ىلإ راص اذاو . اهظفح هيلع بجوأ ناك تطقسا املكو

 ىلوأ يدنع ةفصلا هذه ىلع هحبذو . زئاج هحبذف هعفن ىجري الو هل ةعاضإ هحبذ

 . هرمأ نم ةمالسلا ديري امنإ هنأل . هكرت نم

 ام وأ لجر وأ بنذ وأ نذأ عطقب هتبادب لثم نم نع لئسو : ةلأسم
 نيبي الو رافغتسالاو ةبوتلا هيلع نأ يعم لاق . كلذ نم هتبوت ام هلثم جرخي

 . ماعنألا نم هب لثم ام لكأ هعسي . لهف تلق . هكلم نم ءيش يف نامض هيلع يل
 . هعسي ال ام هلعف نم ةبوتلا هيلعو كلذ هعسي هنأ يعم لاق

 نم كلذ ريغ وأ رامح وأ رون وأ لمج هيلع لمح لجر يف ليقو . : ةلاسم
 ثرحلا ريغ يف وأ ثرحلا لهأ لاومأ نم وأ . سانلا لاومأ نم ثرحلا يف باودلا
 امب كلذ عيمج عفدي نأ هل نأ هلكأي وأ هرقعي وأ هلتقي نأ فاخيو هيلع لمحيف

 نإو هنع هعفديو كلذ ريغ وأ ةيدم وأ فيس نم هنم هب عفدني امم . هيلع ردق

 هلام ىلع هفاخ اذإ امأو . هسفن ىلع هفاخ اذإ . هيلع نامض الف كلذ يف هلتق
 لاق نم لاقو نامضلا هيلع نأ لاق نم لاق دقف هلام نع هعفدو كلذ لعف ناف

 . كلذ يف هيلع نامض ال
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 لكؤي امم تناك نإاف ةباد ينيع روع نمو ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم
 تناك نإو اهنمث نم . صقن ام اهبحاصل تيطعأ مث ةملاسو امحل تموق اهمحل

 . يلاجلل يه تيطعأو نمنلا عيمج اهبحاص يطعأو ةملاس تموق لكؤت ال امم

 خيشلا نع تفرع يذلاف طاقسلاو ةرذلاو خايشألا باتك نم :: ةلأسم

 . مثإ هنإ ىنعم ريغب اهلتق نأ هللا همحر

 . هلتقيأ ريثك دجو ش هريغ وأ مسمس هغدل نم نع هتلأسو . هنم : ةلأسم

 . باتكلا ىلإ عجر . كلذب سأب ال يدؤم لك لتقي لاق

 كلذ زوجي هنإ يعم لاق . هريغ ره معطي نأ دحأل له لئسو : ةلأسم
 نيبي ال لاق . كولمملا دبعلا لثم كدنع وهف هل تلق . هبابرأ نع هسبحي مل اذإ
 . كلذ ىل

 وأ ةرذ لثم دجسم يف لتق نم نعو يراوحلا يبأ باوج نم : ةلأسم
 الف تفصو ام ىلعف . كلذ هابشأ وأ ةاحمإ وأ مسمس وأ سب وأ يبد وأ برقع

 نإ مثأي ال هنأ وجرأو هبر رفغتسيلف اهلتق نمف لتقت ال ةاحمالا الإ كلذب سأب
 . اهلتقب هللا ءاش

 . كلذ يف همزلي ام ًابلك وأ هب عفتنيل ًارونس قرس نم نعو :: ةلأسم

 هيلع ناك هدنع هسبحب ءيش هنم صقن ناك نإف هلهأ ىلإ رونسلا دري نأ همزليف
 هدر الإ هيلع ءيش الف ءيش هنم صقن نكي مل نإو . رونسلا نم صقن ام ةميق
 هدريف بلكلا امأو . هلهأ ىلإ . هتميق در هيلعف عاض وأ هدنع رونسلا فلت نإف

 ديص بلك وأ عار بلك نوكي نأ الإ بلكلا يف نامض هيلع سيلو هلهأ ىلإ
 الو بلكلل ءارك الو عاضوأ فلت اذإ هلهأل بلكلا كلذ يف نامضلا هيلعف
 امهلتقيف . همامح وأ هماعط الكأف لجرل الزنم الخد نإ لوقت ام تلقو . رونسلل
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 نوكي نأ الإ . هيف هيلع نامض الف بلكلا امأف . همزلي ام امث نمل فرعي ملو
 ةميق در هيلعو . هماعط نم لكأ ام ةميق هلهأ ىلعف . ديص بلك وأ عار بلك
 . سانلا ماعط نم رونسلا لكأ ام ةميق هلهأ ىلع رونسلا كلذكو هلهأ ىلإ بلكلا
 الكأي نأ دارأ ناك نإو لكألا دعب نم امهلتق اذإ اذهوم هتميق در هلتق نم ىلعو

 .هيلع نامض الف يمرلاب وأ برضلاب كلذ نم امهعنمف ًاماعط

 يبدلاو برقعلاو ةيحلا لثم دجو ام ثيح لتقي يذؤملا نأ ليقو : ةلأسم

 يأر ريغب هريغ لزنم وأ هلزنم يف هدجو ام ثيح هدجو نم هلتقي يذوم لكو

 . لتق هيلع ردق ام . فيكف لزلملا بحاص

 كلذ نمل نوفرعي ال موق تيب ىلإ يتأي رونس يف هنع انأ تظفحو : ةلأسم
 اوملعي مل اذا لاق مهعفانل مهدنع تيبتل اهنومعطيو اهنوأي نأ مهل له رونسلا
 اهوعدي الو . باهذلا نع اهوكسمي الف كلذ يف لوقنو مهل زاج يه نمل

 اهنومعطي اوناكو سانلا نم دحأل اهنأ اوملع نإف تلق . مهدعب جتحيف مهسفنأل

 كلذ نأ كلذ نم ءيشل مه اهولمعتسي نأ ريغ نم مهتعفنمل ةبحلا مهبولق يفو

 مهيلع ىرأ سيل لاق ، كلذ مهرمأ نم . اولعفي ال نأ ىرأ لاق . مه زئاج
 . مرغ روا ةرجأ كلذ يف

 هنأ ناليغ نب مشاه بسحأ يلإ خيشلا ركذ لاق دمحم انثدح : ةلأسم
 . ءارقفلا زبخلا اومعطأ لاقف زبخلا باودلا لاق وأ ريمحلا معطن نأ انل زوجيأ هلأس
 زئاج كلذ نأ دجوي دقو لاق . هريغ نمو . مضقلاو . شيشحلا ال باودلاو

 . مهنم ملعلا لهأ بسحأ . نيملسملا نم هلعف نم هلعف دق هنأ

 لكاب مهرضأو وه نمل نوفرعي ال موق لزنم فلأ رونس نع : ةلاسم
 هيلع مكحلا ناك نإ ىنبجعي لاق . هب نولعفي ام كلذ ريغو مهرينانسو مهماعط

 كسمي ًارقع رقع مهيلع داسفلاو سانلا لاومأب رضو فرعي مل هنأ الإ بوبرم هنأ
 عجري ال نأ هيف نمأي عضوم ىلإ هب رميو كلذك هدقعيف هذخأيف هل ليق كلذ نع
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 هنم نمأي ثيح ىلإ هلزنم نم هجرخي هنإ يعم لاق هيف عنصي فيك مأ هلزنم ىلإ
 رونسلا هنم تامف هررض نم هب نمأ رقع هرقع نإف هل ليق . هريغ ىلع ررضلا
 نمضي هنإ هل حابم وه ام هيف لعف اذإ هنأ كلذ يف يل نيب ال لاق . نمضي له

 ليق . لتقي هنإ رونسلا يف ليق هنأ ملعأ ال لاق . هلتقي نأ هل ليق لهف هل ليق
 جتحي هنا يعم لاق . ةرضملا نم ةلزنملا هذهب راص دق بلكلا اذه ناك نإف هل

 هبابرأ فرعي مل نإف هل ليق ةجحلا دعب نم هلتق الإو . هوفك نرف هبابرأ ىلع
 نكي مل اذإ لتق ةجحلا تمدعأو ةجحلا دعب لتقلا دحب راص اذإ هنإ يعم لاق

 بابدأ ال قاوللا تايشحولا نم ناك اذا رونسلا يف لاقو مهيلع جتحي بابرأ هل

 دمعتي مل بري امم ناك نإو هب عافتنالا رضي الو . هب عفتني نأ هل زوجي هنأ نهل

 . هب ابرأ نع هعطقل

 ةيامحلا بلكو صنقلا بلكو هتياعر يف يعارلا بلك يف ليقو : ةلأسم
 بلك كلذكو . هتيامح يف يماحلا الو هتياعر يف يعارلا بلك لتقي ال هنإ
 نهلتق زاج . نهب نزوي لو سانلا ىلع بالكلا ءالؤه نلسرأ ناف تلق . صنقلا

 كلذ لعف نمو لاح لك ىلعو . مهتياعر يفو مهتيامح يف نلتقي لاق نم لاقو
 اهلثم هب قثوي امب هتباد طبر اذا لجرلا يف ليقو . باتكلا نمو . كلذ هل زاج

 رزو يف اثدح تثدحأف تقلطنا مث اهلثم هب زرحي امب اهزرحأو ًاباب اهيلع دسوأ
 تلكأ اذإف مكحلا يف امأو . هللا نيبو هنيب اميف نامض هيلع سيل هنإ هريغ وأ
 زرحي ام لثم اهزرحأ هنأ حصي ىتح كلذ حص اذا نامضلا هيلعف ليللا يف اثرح
 وأ رقع لثم اثدح تثدحاف ةباد تناك اذا اماو كلذ دعب تقلطنا مث اهلثم هب

 نامض الف اهلثم هب قثوي امب اهقنوأ دق ناك اذإف رامح وأ روث وأ لمج نم لكأ
 كلذب تفرع دق تناك اذا كلذو نامضلا هيلعف اهقثوي مل ناف . كلذ يف هيلع
 اميف امأف كلذ نم ًاثدح تثدحأف رقعلا وأ لكألاب تفرع اذإف لكألاو رقعلا
 امأو هيلع نامض الف اهلثم هب قثوي ام لنمب اهقثوأ دق ناك اذإف هللا نيبو هنيب
 اهقثوأو اهزرحأ دق ناك هنأ ملعي ىتح مرغل ا هيلعف كلذك اهنأ حص اذاف مكحلا ف

 . هقاثو نم تقلطناو
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 يف تعقو منغ نعو هللادبع ىبأ ىلع ضورعم هنأ . دجوي امم : ةلأسم
 ليللا ظفح موقلا ىلعو . همرغ موقلا ىلع داسفلاف اليل تناك نإ لاق موق ثرح
 ىلع ثرحلا ظفحو حرس وهف اراهن ناك نإو مهمنغ تلكأ ام نونماض مهو
 . مامضو ةديبع يبأ يأر ءيش منغلا بابرأ ىلع سيلو هلهأ

 نم ءيش لتقي ال هنأ بالكلا لتق يف راثآلا ضعب يف ليقو : ةلأسم
 بلكلا لتقي ليقو . دعقي ثيح بالكلا لتقي ليقو . ىعرملا يف الو ىمحلا يف
 اذه لاق . ةبوبرملا بالكلا يف كدنع جرخي اذهو ديعس يبأل تلق . دوسألا

 فلتت ل اومأ يهو . بالكل ا لتقت لاق نم لوق يف ةلعلا امف هل تلق . يدنع

 .ةلوتقم عابسلا نأو عابسلا نم اهنإ تبث اذإ لاق .اهلهأ ىلإ عجري ضوع الب
 ةجحلا امف هل تلق . ةجح كلذ يف هل نكي مل اكلم اعبس ذختا الجر نأ وأو
 نع هيف تبث امل يدنع لاق . هريغ نود دوسألا بلكلا لتقي لاق نم لوق يف

 ليخلا نم باودلا نم ءيش ناك نإو . هنمو . هلتقب رمأ هنإ (يَعر يبلا
 ترقع ام نمضي هنإف اهرقعب وأ باودلا لتقب فرع دق رقبلاو ريمحلاو لامجلاو

 ةنيبب الجر اعد هنأ هللا همحر يلع نب ىسوم نع ديعس كلذب يلربخاو . تلتقو

 رامحلا نأ ةنيبلاب روقعملا وأ لوتقملا بحاص اعرف ًارامح رقع وأ لتق رامح ىلو
 يغبني حبسملا نب دمحم لاق . لبق نم اهلتقيو ريمحلا رقعي ناك هرامح لتق يذلا
 مزلي هنأ يدنع نسحي ال ديعس وبأ لاق . كلذب ملعي هبحاصو اهرقعي ناك هنأ
 نمضي يذلا ثدحلا لبق كلذب ملع هنأ ةنيبب ةحص الو مع الب نامضلاب ةجحلا

 حص ولو هيلإ مدقتي ىتح مكحلا يف نامضلا همزلي ال ليق دق هنأ يعمو . هايإ
 . كلذب ملعو لتقتو رقعت تناك هتباد نأ

 هتحرج وأ هتلتقف الجر تب اصأف ىعرت لجرل لبا نع هتلأسو : ةلأسم

 حرجي هنأ الإ صاصق الو مرغ كيلع سيل لاق . كلذ تلعفف تتلعدا ةباد وأ

 . اهكرتف تاتباد

 ع تبثو اهريغ وأ الج موقل ةباد نعو هللتدبع يأ نعو : ةلأسم
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 . نمضي الو هيلع سأب الف هلتق نإف . هفيسب هبرضيلف لاق ىنلكأيل

 . نيتنورقم نيتباد وأ نيريعب ف لاقو : ةلاسم

 اهدي عطق نإو اهنمث عبر هيلعف . اهنذأ عطق وأ ةباد نيع أقف نمو : ةلأسم
 دقو لاق . هريغ نمو . هل ةبادلا تراصو اهتميقب ةبادلا هذه نمت نمف اهلجر وأ
 ةبادلاو . نيتميقلا نيب ام لضف هل نوكي مث . ةعوطقمو ةحيحص ةبادلا موقت ليق

 . ةبادلا نم ةميقلا عبر مسادقلا نم ةمئاق لك يف لاق نم لاقو . اهبحاصل

 دبع وبأ لاقو نمنلا لاق لصوتسا اذإ ةبادلا بنذ نع لئس : ةلأسم
 . نيلدع موس بنذلا يف امنإ بوبحم نب دمحم ةلا

 . ديصلا ذخأب فرعي نم لودعلا يأرب هلتق موي بلكلا ةميقو :. ةلأسم

 . مهودع نم كلذ يف بالكلا ةميق

 اذإ عطقلا همزل مهارد ةعبرأ هتميقو ازه وأ ابلك قرس نمو : ةلأسم
 . . . ٠ . نصح نم هذخأ

 لاق . هدي يف تتامف هيلع تعقو ةباد طبر اذإ لجرلا يفو :: ةلأسم

 برضلا يف تفلت ن ف جورخلا نم تعنتما نإ لكألا لاح يف اهبرض ولو اهنمضي

 . هيلع نامض الف

 ماعطل ا هل عضويو طبريو سبحي نأ ملعملا بلكلا ةفصو : ةلأسم

 . هتفص هذهف قذحي ىتح ديصلا ملعيو ةلسلسلاب هب رميو قلطي الو بارشلاو
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 نهعيبو باودلا نوعبرألاو يناثلا بابلا

 . رونسلاو ديصلا بلك عيبب سأب ال هللادبع وبأ لاق

 هربخأ ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركبابأ نأ باهش نبا ينثدحو : ةلأسم

 رهمو . بلكلا نمث نع (ةل) يبلا ىهن لاق رماع نبا ةبقع دوعسم ابأ عمس هنأ
 نهاكلا ناولحو . يغبلا

 الو . امهرتشا . منغلا بلكو صنقلا بلك يف ضعب لاق : ةلأسم
 . بارغلا عيب زوجي ال نسحلا وبأ لاقو . هعبو هرتشا رونسلاو . امهعبت
 ةريره وبأ ىور امل هنمث ذخأو هعيب هل زاج ًاملعم ابلك عاب نمو :ةلأسم

 نكي مل امو . ًاملعم نوكي نأ الإ . بلكلا نمت نع ىبن هنإ ل يبنلا نع

 . بلكلا نمث نع ىهن هنأل هنمث ذخأ زوجي الف املعم

 ةمحرلاو بارغلا عيب زوبي ال يلايسبلا نسحلا وبأ خيشلا لاق :ةلأسم
 هنع رخ آ عضوم 7 عبس اضيأ بلعنلاو . عبس وه هب عفتني ل هنأل بلعثلاو

 . هلكأ زاجأ

 لايكملا رجأو بلكلا نمث هركي لاق ملعلا لهأ ضعب نع انغلبو : ةلأسم
 هنمث زئاج اولاق دقف ديصلا بلك امأو . نازيملاو
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 باودلا ءازنأ يف نوعبرالاو ثلاثلا بابلا اهدلا ءانأ ,ؤ ن ىر لاو ن
 ًالغي هل جتنت نأ , س ,د

 اهيلع لامحلاو اهمادن . قيفوتلا هللابو اساب كلذب ىرأ ام . ال مأ ليخلاو ىلاعت هللا لاق دقو هريغ لاق . قيفوتلا زوجا رامحو سرف هل لجر ؛ هل جتنت نأ سرفلا ىلع رامحلا لمحي نأ هل زوجمأ .
 و لي ىلع مجحلا ءازنإب الإ نوكي ل كلذو . ملعأ هللاو ليل 717 اهوبك رتل ريمحلا لاغبلاو ج و اهمادختساو لاغبلا كلم انأف ةن . م

__ ٥ ٠ ٢٣ _



 باودلا ثادحأ يف مكحلا يف نوعبرألاو عبارلا بابلا

 ةفرعم نم تببحأ يذلا يف تركذو . هللادبع ييأ نع خ ايشألا باتك نم

 لصاولا كيلإ لصو اذراف كلذ يف يأر يتأي فيكو باودلا داسفا يف يبأر
 نكلو عار ىلإ اهعفدت الو هنم اهلتقي مل هلام يف هيلع تدسفأ اهنأ لاقو . ةبادب
 هيف هيلع تدسفأ اهنأ يعدي يذلا هلام ىلإ الوسر هعم لسرتو هدي يف نوكت
 هفصنت مث كيلإ اهبحاص وعدي نأ ةبادلا هدي يف يذلا رمأ اداسف هيف ىأر ناف
 نأ لدع يدهاشب حصي نأ الإ داسفلا اذه مرغ هل مزلي الو . هل هسبحتو هنم

 . امهسفنأ يأر نم ءيش ىلع امه اقفتي وأ داسفلا اذه تدسفأ يه يتلا ةبادلا

 وأ لدع يدهاشب داسفلا حص اذإف داسفلا يف ضعب امهضعب ناميأ ىلإ الزني وأ

 هل هاري ام مرغلا نم هيلع هل ناك يعدملا نيمي وأ . ةبادلا بحاص نم رارقاب

 . سبحلا دعب نم كلذو كلذ نم . لودعلا

 ى

 يداني ًايدانم يلاولا رمأ مهيلع باودلا داسف سانلا اكش اذإ هنعو : ةلأسم
 نمف هدي ب يف اهلبح نوكي اهعم نوكي عارب الإ مهباود اولمهي ال نأ سانلا يف

 دسفت ل نإو هسبح ةمدقتلا دعب اهعم نوكي عار ريغب هتباد لمهم مهنم عجر

 . دحأ ىلع

 ف رظن تكردأ دق ةرمت لكأ نم ناك ام هنأ رثألا ف تدجو : ةلأسم

 نم عجري ناك ام ناك امو . داسفلا لهأ ةمارغلا تمزلأ مث فرعف كلذ لنم
 امم ناك نإو . فلعلا ةلزنمب هتمارغ تناك تقلاو لقبلا لثم هلاح ىلإ ع رزلا

 ردق ىلع موق عجري ل عطق اذإ لجفلا لثم لنم ةرمت هل كردي الو هلاح لا عجري ال

 . ملعأ هللاو هعيب

 ريغ تيبلا بر ىلع سيلف . موق تيب يف ةليتق هتباد دجو نمو : ةلأسم
 اهولتق مهنأ حصي نأ الإ مهيلع مرغ الف مهٹرح يف اهدجو نمو اهلتق ام نيما
 . اومرغ اولكن ناف مهناميأ بلطي وأ
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 نامعب داسفلا لهأ يف انعم يذلاو حبسملا نب دمحم فيلأت نم : ةلأسم
 ءاج نمل ليقو . يعارلا ىلإ تعفد عرزلا نم اهب ءيجف ةاشلا ت تثدحأ اذإ هنإ

 ءيجي ل نإف هتجحو هرمأ يف رظن اهبحاص ءاج ناف . اهبحاصب تئا بهذا اهب

 اذه عرز نأ اهبحاص لاق نإف . اهذخ أي نأ اهرمأب ذخأو . هيلع تدر اهبحاصب
 امشثاضرن نيدهاش كلذ ىلع انرضحا هل انلق . رادج الو هيلع راضحال انلزانم نيب

 . اليل هيلع دسفأ ام الإ هعرز داسف ىلع هل سبحي نأ رأ مل كلذ ىلع رضحأ نإف
 اهلاكش الو ةاشلا ورف عنمي ال ًاراضح وأ ارادج هثرح ىلع نأ نادهاش دهش نإف

 الو اذهب رضحي مل نإو هل هسبحأ مل . راضحلا لوخد نع الو رادجلا فطخ نع
 اهبحاصب تئا هل تلق يعارلا ىلإ ةبادب ءاج نإو . هب ىلوأ ةبوقعلا تناك اذه

 هتباد اذه ىلإ عفدي اهب ءاج يذلا ترمأ ةبوقعلا لهاتسا نإف . اهبحاصب ءاج نإف
 . اهب ءاج يذلا كلذ دلقأ امنإو هل اهنأ ملعأ ال . يلأل اهعفد انأ رأ ملو . هيأرب

 بحاص هنأل باودلا ىلع هالو يذلا هيلاو ءارك يلاولا ىلعف لاق اه نماض هنأل
 . نوكي نأ همكح يف روجلا نوكي نأ يغبني الو هدلب يف لودعلا تماقأو . هتعيض
 وأ داسفلا لهأ نأ كلذو . كلذب اومكحي الو . ةمارغ مرغ هتاش تثدح دحأ نم

 اهعفدف ةبادب داسفب دحأ ءاج نإو . مهيلإ كلذف ًائيش هوطعي نأ اودارأ نإ يعارلا
 اوذخأي الئل . كلذ نع اماهن ىلاولا كلذ ىلع علطا مث يلاولا يأر الب يعارلا ىلإ
 لاقو . يعارلا ىلإ ةباد عفد ادحأ نأ يلاولا علطأ نإو داسف ريغب سانلا باود

 الجر نأ ببس هغلب نإو كلذب . هبقاع لعف نكي ملو كلذب يلرمأ يلاولا نأ

 . داسف ريغ نم اهذخأ نإو هبقاع اهب ءاجو . داسف ريغ نم لجر ةباد ذخأ

 بقوع هعرز يف تناك اهنأ اببس رضحي مل نإف ببسب يعد هيلع تدسف اهنأ لاقو
 رقأ دقف اهتذخأ ىتح تبرهف اهيلع تودعف . يعرز لكأت اهتدجو يلأ لاق نإو
 اهذخأ يف هترذع لوكأم هعرز نأ زيجي ببسب ءاج نإف هعرز ريغ نم اهذخأ هنأ
 . هبقاعأ ملو

 لكألا دعب نم دوعي عجري يذلا عرزلا يف باودلا لكأ ناك نإو : ةلأسم
 . ةبوقعلل دشأ ناك عجري ال اميف اهلكأ ناك نإو . ةبوقعلل نوهأ ناك . هلاح ىلإ
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 يف هيدامت ردق ىلع هيلع دش ةمدقت دعب ةمدقتو . ةرم دعب ةرم دسفأ ناك نإو

 ةرمت لكأ نم ناك امو . اهلكأ ةلزنمب ناك اهيطوب تدسفأ ام لاقو . ةالولا رمأ

 كلذ لنم داسفلا لهأ ةمارغلا تمزلأ مث فرعف لكأ ام لنم يف رظن تكردأ دق
 ال ام امو . فلعلا ةلزنمب هتمارغ تناك هلاح ىلإ ع رزلا نم عجري امم ناك امو

 هكاوفلا ةرمت نم ناك امو كلذ نيب هيف رظن مث هكردي الو هلاح ىلا عجري

 ةميق اهتميق . عجرت يتلا توتقلاو لوقبلا لثم ناك امو اهترمث كردي مل . كلذك
 . هنم . هعيب ردق ىلع موق عجري مل عطق اذإ يذلا لجفلا لثم ناك امو فلع

 ىلا كلذف ةبوقع همزلت الو ةمارغلا ىطعي نأ يبأ باودلا بحاص اعدا اذإو

 ذخأي نأ لحي الو مكاحلل ةبوقع سبحلاو اهنم هنال ةمارغلا نأل هعرز لكأ يذلا
 تدسفأ يتلا يه هتباد نأ داسفلا بحاص رقي نأ الإ ةمارغ عرزلا بحاص هنم

 باود ىأر ردق نوكي نأ الإ ةمارغلا ذخأي نأ عرزلا بحاص عسي الو . هيلع
 اهيلع ردقي ملو اهذخأ دارأو همرز يف ةبادلا تناك نإو تلكأ يتلا يه دسفللا

 فلح ةبادلا بحاص نيمي بلط نإاف . ةمهت باودلا ىلع سيلف دحأل ةبار مهتاف

 دقل فلح عرزلا بحاص ىلإ نيملا در نإو . هيلع تدسفأ هتباد نأ ملعي ام
 ةباد نأ فلحأ لاق نإ امأو . هل سبحو . يعرز يف يع ةبادلا هذه تدسفأ

 ةبادلا بحاص بلط ريغ نم نيملا ىلإ هسفن ىوعدب يعرز يف يلع تدسفأ اذه

 نيملا دري نأ الإ هتباد تدسفأ يذلا ىلع نيملا امنإو كلذ هل سيلف . نيملا هيلإ
 اهلهأ فرعي ملف يعارلا ىلإ ةبادلا تراص اذإو . هنمو . عرزلا بحاص ىلع

 يتأي ىتح اهدشأ اهب ءاج يذلا فرعي مل نإو . اهذخأي نأ اهب ءاج يذلا ربج
 كناش يعارلل ليق اهنم دعب دحأ ءيجي ملو لهأ اهل دجوي مل ناف . اهتمالعب تآ

 دلبلا جراخ ىلإ اهب بهذو لبإلا نم تناك نإو منغلا نم تناك نإ . اهنأشو
 ايلع دهشأو اهقلطأ رقبلا نم تناك نإو . اهدروم دنعو ةيربلا لك يف اهدغرأف

 رمخلا نم تناك ناو اهيلع دهشاو اهبس ةيلهألا ريمحلا نم تناك نإو اهبيسو
 هفكب هلهأ رمأ جاجدلا نم داسفلا ناك نإو . دلبلا نم اجراخ اهقلطأ ةيدابلا
 هبحاصل كلذ ىلع سبحو هذخأي نأ عرزلا بحاصل نذأ مهنع هوفكي مل نإو مهنع
 بحاصل ليق مهنع هفكي مل نراف مهنع هفك هبحاصل ليق يلهألا ريطلا نم ناك نإو
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 هل كبشي الو . هيف كيلع مرغ الف تبصأ امف مراو هنع كعرز فش عرزلا
 ريطلا نأ كلذو . هبحاص هتيطعأو حانجلا تصصق هتذخأف هل تكبش نراف هذخأ
 ىذعتا نا لحنلا ىلإ كبر ىحوأو لوقي ىلاعت هللا نأل هلصاوح يف لمح ام هل

 لبس ىكلساف تارمنلا لك نم ىلك مث نوشرعي امو رجشلا نمو اتويب لابجلا نم
 بحاص ىلع رأ مل كلذكف ربلا اهلكأ لحنلا هدوح امناو اهل حابأف كلذ . كبر
 ىلع لكوتلا نسحأ مدآ نبا نأ ول لاق ذإ هللا همحر رمع ثيدحلو . اسبح ريطلا
 ببس يف سبحيو لاقو هنمو . ًاعابش يوأتو ًاصامخ ودغت ريطلا لنم ادغل هللا

 اهتيب يف ةأرملا سبحت لاقو . باودلا عيضي هنأل ةبادلا بحاص مداخ داسفلا

 . هباود داسفب همالغ وأ متيلا مق سبحيو . اهتالصو اهماعط تقول اهنم دهاعتيو

 ذخأو قيرط وأ دجسم يف سبح ريغ يف سبح ًاقهارم ًالقاع مالغلا ناك نإ
 نم داسفلا ناك نإو . كانسبح الإو كتباد فك تئش نإ هل لاقي . هيلو هب
 اهيلع اوسبح الإو اهوفك نإف . اهيف اهلهأ ىلع مدق سراوح وأ ذئاوص بالكلا

 قح الو لتقي سرحلاو :ديصلا نم نيعونلا نيذه ىوس امو تلتق اهوفكي مل نإو
 . هلهال

 لصو اذاو ةريشع نب دمحم ىلإ هللا دبع يبأ نم باتك نمو : ةلأسم
 هعم فقي الوسر هعص لسرت نأ هيلع تدسفأ اهنإ ىعداو ةبادب لصاو كيلإ
 مهفلكت الو . ةبادلا بحاص هل سبح اداسف هيف ىأر نإف . هلامو هتعارز ىلع
 سانلا ىلع ةمدقتلاب دجسملا يف ةعمجلا موي يداني نأ اضيأ هرمأتو ةنيب كلذ ىلع

 لمهي عجر نمف هدي يف اهلبح نوكيو . اهعم نوكي عارب الإ مهباود اولمهي الوأ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هسبح مهيلع هتمدقت دعب هتباد

٣.٠٦



 نم زوجي اميف نوعبرأل او سماخلا بابلا

 تثدحأ اذإ باودلا يف لعفلا

 نأ اهلهأ ىلع مدقتي ىراوضلا لاق هنأ (ةلًر يبنلا نع انل ركذ لاق
 تلق . كلذ ريغ هيف ءيجي ملو انءاج اذكه . ترقع اهوفكي مل نإف . اهوفكي

 رضت باودلا نم ةيراض تناك نإ لوقأ انأو . معن لاق لبالا نم يراوضلاف

 تعقو اذا الإو اهوفك نإف ةيراض اهنأ تفرع اذإ اهبابرأ ىلع مدقتي سانلا عرز

 اهرقعي الف هعرز يف اهكردي مل اذإو . اهرقع نم ىلع مرغ الو ترقع عرزلا يف
 هريغ نمو . تكردأ ام ثيح زقعت اهنإف يراوضلا الإ هتخن وأ عرزلا يف الإ
 . قحلاب مكحلا اهلهأ ىلع امنإو باودلا رقعت ال لاق نم لاق

 اهسبحي نأ هل له . هيلع تدسفأ دق ةباد هعرز يف دجي نم نعو : ةلأسم
 اهدهي نأ هل له . لاو دالبلا يف ناك نإو . اهيقسي الو اهمعطي الو هتيب ين

 امب هذخأيو اهبحاص ىلع عفري نكلو كلذ هل سيلف . همزلي امف لعف نإو هيلإ
 اهصقنا ام نمض ناصقن اهانع نإو اهنمض تكلهف اهسبح نإو هيلع تدسفأ

 . هبر رفغتسيو

 ريغ مهو منغلا ةاعر هيلإ قأف همنغ يف ةاش هيلع تعقو نمو : ةلأسم
 اهميلست يف لوقأ الف ةمالعلاو ةنيبلاب اماف . مهيلإ اهملسف انناش ةاشلا اولاقف تاقن
 سيلو . فراعتلاو ةداعلا قيرط نم لمعتسي كلذف سفنلا نوكس امأو . هزاوجو

 . مكحلا يف كلذ

 . ليللا يف هتيب يف هل برز يف نهبرز منغلا نم هايش رشع هل نمو : ةلأسم
 هناف ًاربخ الو ارثأ الو ابلاط اهل دجي ملو ةاش نيرشع هبرز يف دجو حبصأ املف
 اهاقسو اهمعطأ ضمت مل نإو منغلا يضمت ىتح برزلا باب حتفيو . همنغ ذخأي

 . اف نماض وه سيلو
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 ةباد لجر دجو اذإو لاق ةكرب نب دمحم نب هللادبع خيشل ا نعو :: ةلأسم

 ءوسل كلذو اهبرضي نأ هل نأ هنم جرخت ملو اهدرطو هريغ ثرح وأ هنرح يف
 وبأ لاق . اهجرخي نأ هريغ ثرح يف ةباد دجو اذا هيلع بجاوو لاق . اهبدأ
 كيلع لاق نم لاقف . فالتخاب اهجارخا يف ليق دق هنإ يعم هللا همحر ديعس

 ولو . داسفلا ىنعم ىلع الإ جرخي الو . ركنملا نم هنأل هيلع تردق اذإ كلذ
 ءاش نإ اهجارخا يف ريخم ليق هنإ يعمو . هعرز يف عرزلا بحاص ةباد تناك
 نوكت نأ لمتحي هنألو . يه اهيلع ةجح ال هنأل . اهجرخي مل ءاش نإو . اهجرخأ
 اهثدح نألو . داسفلا هجو ىلع ىه سيلو . هنع باغ اميف كلذ يف ةلوعجم

 قرفلاو قيرحلا يف كلهب نم ىري نم لثمك . كلهتسمب سيل اهبر ىلع نومضم
 اهبرض امأو . ىنعملا اذهف دشأ مهدنع اذهف . لاملا هيف فلتيو هيف نامض ال يذلا

 وأ اهبرضي ررض كلذ يف نكي ملو داسفلا نم ةقايسلا ىنعمب ناك اذإ هنأ يعمف

 هتباد يف هل زوجي امك اهل ةقايسلا هل زوجي ام لبس نم ليبس كلذف . اهتميق صقني
 . نامضلا انعم قلعتي مل مثإلا ليبس نم ةبادلا رمأ يف هعسي ام قيرط نم

 راهنلا يف هتباد قلطي نأ هل زوجي لجرلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 مهباود ظفح باودلا لهأ ىلع نأ لوقي اضعب نأ يعم لاق . لاكش الو ديق ريغب

 اهعضو اذا لوقلا اذه ىلعف . راهنلا يف مهئرح ظفح ثرحلا لهأ ىلعو ليللاب
 لاقو . يدنع نامض همزلي الف بارخ ضرأ وأ زئاج قيرط لنم نمأم عضوم يف
 ةلاحمال يهف هتباد قلطأ اذإ هنإف عرزلاب ةكبتشم تناك اذا دلبلا نأ لاق نم

 ىلع دلبلا نكي مل نإو . ترضأو اهقلطأ اذإ نامضلا همزل . فراعتي اميف ةرضم
 همزلي ملو اذه ىلع اهقالطا هل زاج ةجراخ اهتعارز نوكي نأ لثم ةفصلا هذه

 ىنعم يف امأو لاق . هلوق ىنعم ىلع راهنلا يف كلذ ناك اذإ ترضأ ام نامض

 وأ قيرط لثم حابم عضوم يف اهعضي نأ ةبادلا بحاصل نأ ىلع ليلدلاف رظنلا
 ةبادلا دجو اذإ عرزلا بحاصل نأ . يدنع هتزاجا ىلع لدي اذهف بارخ ضرأ

 اهتيدأت الو اهظفح هيلع سيلو . بارخ ضرأ وأ زئاج قيرط يف اهلعجي نأ هيف
 هنا الا . افالتخا كلذ يف ملعأ ال لاق . هريغ ىلع رضت نأ نكمي دقو . اهبرل
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 ىوري يذلا لوقلاو لاق . هلوق ىنعم ىلع ةبادلا ىف كلذ عرزلا بحاصل زوجي
 ظفح باودلا باحصأ ىلعو راهنلا ين مهثرح ظفح ثدحلا باحصأ ىلع نأ

 صاخ كلذ نأ لاق نم لاقف . تلل يبنلا نع ىوري كلذ نإ ليللاب مهباود

 يعمف ترضأف ليللا يف اهحزس اذإ امأو لاق . اهنم ةجراخ اهتعارز نأل ةنيدلا ف
 نم ةجراخ ةعارزلا تناك ولو افالتخا كلذ يف ملعأ الو نامضلا همزلي ليق هنأ
 . دلبلا
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 بالكلا ثادحأ يف نوعبرألاو سداسلا بابلا

 مهراد يف روقعلا بلكلا باصأ ام نإ تومرضح لهأ ىلإ بوبحم باوج
 . باصأو مهراد يف رقع ام اونمض هولتقي نأ اوبأف هلتق يف مهيلع مدقت اذا اونمض

 لخدي نأ هنم فيخ اذإ مازتلالا هيلع له بلكلا نع لئسو : ةلأسم
 . يدنع اذكه لاق دسفيو دجسملا

 ليقو بالكلا مول يف ضعب صخرو . هيف فلتخم ةبلكلا نبلو : ةلأسم
 . مارب سيلو هوركم
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 باودلا ثادحأ يف ناميالاو ىوعدلا ى نوعبرألاو عباسلا بابلا
 ٠

 ر .

 دارأو هعرز تلكأ هتباد نأ لجر ىلع يعدي لجر يف تركذو باودلا
 عرز تلكأ هذه هتباد نأ ملعي ام هللاب انيمي فلحي اذهف تفصو ام ىلعف هفلحي نأ
 . ةعاسلا هذه ىلإ هل هيلع تباث الكأ ًاعرز اذه تلكأ وأ اذه

 امثدحأ لاقف ةباد يف امصتخا نيلجر نعو هللادبع يبأ نعو :: ةلأسم

 ىنمصخ نإ هنإ يل لبقت ىتح فلحأ رخآلا لاقف . كل ةبادلا نأ فلحأ هبحاصل

 ىلع له اهيف كردأ هنإ مث . كلذ ىلع فلحف اهاورش كيلعف اهكردأف دحأ اهيف

 ةعئاض ةلابقلا هذهو . ًائيش هيلع ىرأ ال لاقف هل لاق نيح ءيش لوألا همصخ
 كلذ زاجأ نم ىلع ءارشلاب ةلابقلا اندنع تبنت امنإ هريغ لاق . اهيف عجري نأ هلو
 . ملعأ هللاو كلذ تبني الف ماكحألا دنع يواعدلا يف امأو . عويبلا يف

 هنإ لجر ىلإ ىعدي لجر يف تركذو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ًارامح تذخأ دق . ًارامح هل تلكأ ينأ تملع ام رخآلا لوقيف رامح هل لكأ
 نمو . امهنم يعدملا نم تلق . كل سيل وأ كل كلذ فرعأ سيلو ًايشحو
 . يعدملا وهف هرامح لكأ اذه نأ اعدا نم يعدملاف تفصو ام ىلعف نيملا هيلع
 هللاب فلحي . هيلع ىغدملا ىلع نيمبلاف الإو هرامح لكأ اذه نإ ةنيب هدنع ناك نإف
 نيلا يعدملا ىلا دري وأ هوجولا نم هجوب اذه هرامح لبق نم قح هل هلبق ام

 فلح امب ذخؤيو مكحلا عطقني كلانه مث . هيف هل املاظ هرامح لكأ اذه نإ فلحيف
 هللاو هرامح لكأ هنأ رقي ىتح قح هل همزلي امم هرامح لكأ هنإ هلوق سيلو' . هيلع

 هيلإ در نإ عطقلاب فلحي بلاطلا ناك اذا عطقلاب الإ نيملا هيلع سيلو . ملعأ
 . نيمبا

 ناك نإف . كل انفصو امك الإ نيملا هيلع ىرن الف ًابثحو ارامح لكأ هنإ هلوقو
 ةحئاز كلتف ةيشحولاب لبقي ناك نإو ثناح وهو اذه رامح لكأ هنأ ملعي وه
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 ناك نإو هملع الإ هيلع سيلف رامح اذه لكأ هنإ ملعي ال ناك نإو قحلا نع
 يراوحلا ينأ خيشل ا لوق نم انفرع دقف ًايشحو هلعجو هبر فرعي الو رامح لكأ

 وحن لهأ اهل سيل هنأ ملعي ىتح لهأ اهل ريمحلا نإ هتاباوج ضعب يف هللا همحر
 ىتح ريمحلا نم لكأ امم صالخلا لجرلا اذه ىلعو ظفللا فالتخال لوقلا اذه

 . باوصلاب ملعأ هللاو بابرأ اه سيل احيحص شحولا ريمح نم اهنأ ملعي
 ةبادلا هدي يف يذلا رقأف لجر هيلإ اهاعداف ةباد هدي يف لجر يف : ةلأسم
 يذلا دنع ناك نإ لاق . اهلك رخآلا اهاعداو . رثكأ وأ لقأ وأ فصنلاب رخآلل
 اذه ملعي ام نيمي هيلعو . اهب ىلوأ رخآلاف الإو اهفصن هل نأ ةنيب ةبادلا هدي يف
 ةلئسملا هذه هريغ لاق . هوجولا نم هجوب اقح اهيف هل ملعي ام ةبادلا هدي ف يذلا

 خسانلا لاق ىواعدلا ةعطق يف باودلا يف ىواعدلا باب يف اذه ريغ لوق اهيف

 . لمعلا هيلعو لوقلا رثكأ وهو هب رقأ ام الإ هل سيل نورخآ لاق . هنأ اذه وهو

 رقبلا لهأ فلتخاو . ةرقبلا تدلوف ارقب موقل ىعري ناك نمو : ةلأسم
 . بذاك هنإ ةنيبلا اوثعيب نأ الإ زئاج وهف دبعلا مهل لاق امف اهدالوأ يف

 نيكيرش نيلجر نع هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 ةميقلا يف اوفلتخاو . كلذ نم رثكأ رخآلا اهموقو . ةميق امهدحأ اهموقف ةباد يف
 ام رخؤملا اهذخأ الإو رخؤملا ةميقب ةميقب اهذخأي نأ لوألا موقملا ىلع له كلذ يف

 امهنيب ةدايزلاب ذخأي نأ ديازملل نإ لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق لاق . ٢
 اهذخأي الو ديزي نميف اهاعإب افلتخا اذا لاق نم لاقو . رخآلا ذخأي مل نإ
 ملع اذا اهذخأي نأ هل له . ديزي نميف امهدحأ داز نإف انأ هل تلق . امهدحأ
 يعم لاق . اهذخأ هل له .. مهيلع دازف ءارشلا ديري هنإ نوديزي نيذلا كيرشلا

 ىلع ديازي نأ هل له اهيلع نوديازي نيذلا ملعي مل ناف هل تلق . كلذ هل نأ
 . مسقلا ةعطق يف ةلئسملا هذهو هلام

 اهكسمي نأ زئاجف يل اهكسمأ لجرل لاقف ةباد درطي ناك نمو : ةلأسم
 لجرلا وأ يجنزلا كسمأ هل لاقف الجر وأ ًايجنز درطي ناك نإو همهتي نأ لا
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 يجنزلا نكي مل نإ نمضي هنراف امهدحأ برضف هكسمأف اذكو اذك ىل قرس هنإف
 . هريغ نمو ىضقنا . لجرلا كلذكو هل

 فالتخا هيفف هل سيل وه اذإف هل هنظي ةالفلا نم رامح ذخأ نمو : ةلأسم
 ريغب دحأ هاعدا نإف نماض هل وه نورخآ : لاقو . ىعرملا ىلإ هدري ضعب لاق

 ىرحتي ال ةمالع هيف ناك نإ ملعأ هللاف ةمالعب ءاج ناف هيلإ هملسي الف ةحص

 . ةحصلا ىلع ةلاد ةمالع ريمحلا هابشأ يف اهلثمب يتأي نأ

 ملف هيلع هبتشاو اهفرعي ال ةرقب نهيف تلخدف رقب هل ناك نمو : ةلأسم

 الإ ذخأي الو ىلاعت هللا لاق اك هباشت رقبلا نإ خيشلا نعف رقبلا نود هل فرعي
 اذه لثم يف كلذك منغلاو . كلذ يف هلام ريغ ىلع مدقي الو . ملسي هلام

 نهعم دجيف نيعلا يف نيعري ارقب ًاقلطم ناك نإ كلذكو . ملعأ هللاو ىرأ اميف

 هدجو وأ اهنبل ةردم ةرقبلاو ةرقبلا عبتي هنأ ريغ جاتنلا فرعي لو تاجتنا

 وجرأ كلذ نم فراعتلا يف هذخأ كلذ تجتن هترقب نأ ملعي ناك نإف . اهعضري

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع هل زوجي الف مكحلا يف امأو . هزاوج

 تدلوف ًامنغ وأ موقل ارقب ىعري ناك نمو ءايضلا باتك نم :: ةلأسم

 وهف يعارلا دبعلا مهل لاق امف اهدالوأ ينعأ اهيف اهلهأ فلتخاف منغلا وأ رقبلا

 . ملعأ هللاو بذاك هنأ ةنيبب اوتأي نأ الإ زئاج

 داسف يف حبسملا نب دمحم ىفلأ امم بوتكم باتك يف تدجو :: ةلأسم

 ًارينك الكأ ليللا يف الوكأم هعرز دجو لجر يف حبسملا نب دمحم لاق . باودلا
 باودلا ىلع سيلف منغ وأ ريج وأ ةرقب وأ لمح وأ لجرل ةقان مهتا هنإو اليلق وأ

 عرزلا يف ترصبأ اهنإ نيدهاش رضحي نأ الإ ةمهت اهيلع سيل اودلا نأل ةمهت

 لاق ناف سبحلا مهيلعف عرزلا ىلإ لزنملا نم وأ لزنملا ىلإ عرزلا نم اهراثا وأ
 امنغ وأ ًاريمح وأ ارقب وأ الامج هخسن ًالمج انيأر انإ ةأرما وأ نالجر وأ لجر

 اهب ذخأ يه نمل فرعن الو اهانفرع ترضح اذإ اولاق وأ يه نمل فرعن الو
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 الو ترضح اذإ اهنوفرعي مل نإف . هل فرعت وأ هل اهنإ اهفرعي يذلا اهبحاص
 مهباود نأ نوملعي ام نوفلحي ناميألا مهنيبو سبح مهيلع سيلو ة ةمهت كلتف يه نمل

 اهطابر يف حبصت ملو اندنع تتاب اولاق نإ كلذكو لاق . اذهل اثرح تدسفأ

 ىلإ ناميألا اودر نإو . تدسفأ اهنأ نوملعي ام :ناميألا مهلع امناف اهعضوم الو

 فرعن ال نحن اولاق ناف انيلع تدسفأ يتلا يه مهباود نأ اوفلح ثرحلا باحصأ

 مث . انيلع تدسفأ يتلا يه ةفقاولا باودلا هذه نأ فلحن نكلو مهباود اهنأ

 رنألا لاقو . تدسفأ امب اوذخأ محل اهنأ اورقأو مهباود باودلا كلت نأ حص

 ليللاب وه امنإ شفنلا نأل ةيشاملا لهأ ىلع ناك الل باودلا تدسفأ ام اهنإ مئاقلا

 منغ هيف تشفن ذإ ثرحلا يف نامكحي ذإ ناميلسو دؤادو ىلاعتو كرابت هللا لوقل
 نامع لهأ نأ ريغ .روعألاو ملسم نع كلذ انغلبو لاق .اليل ناك اولاق موقلا
 (١)اهيبش قرف هيف كلذو ضعب مهضعب تانارح نع مهباود ظفح ىلع اوحلطصا

 ةيحان مهرودو ةيحان مهلزانمو ةيحان مهتاثارح دالبلا نأ هيف انرظن امل نوكي نأ

 ةمئاق نامعب تناك يتلا ةمئألا نأ الإ مهلزانم نيب مهطئاوح ةنيدملا تناك نإف

 . هنمو مهنيب ىرج يذلا اذهب نوملعي اوناك مهؤاهقفو

 باودلا ىلع ًايلوم ناك هللا همحر مامالا ناسغ نأ يدلاو ينربخأ : ةلأسم
 . اهذخأ داسف هبحاص ةباد باصأ اذإ ةيرقلا رودي هدي يف رعش لبح ذخأ الجر
 ةيالو يف كلذ ىلع مه ش لاقو . كلذ ربيغت مهنم عمسن ل مهرصع يف ءاهقفلاو

 ف اله دجو لاعس نم الجر نأ مهجلا نب ؛ مشاه يلربخأ هنمو . باودلا

 بهذا العلا هل لاقف ةفيذح يبأ نب العلا ىلإ بهذف ادحأ هفرعي ملو هذخ أف هنرح

 بلط لجرلا نأل هكرتأ م ع . ةيربلا ف كعرز نم ءاج ثيح نم هجرخت ىتح هب

 ةيشام نع هولأس دقو . (نر يبنلا نع ًانيدح نأل يعم كلذو . صالخلا

 لاق هنأ دجويو . هريغ لاق اهاذحو اهءاقس اهعم اهوعد اهلو مكلام لاقف لبالا

 منغلا ةيشام نع هولأس مث رجشلا ىعرتو ءاملا درت اهءاذحو اهءاقس اهعم

 )١( بس ةخسن .

٢١٧ 



 هللا همحر هنع ىوري رمع نع ىوري امكو بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه لاقف
 ال رمع مايأ يف ةلمهم لبالا تناكو . لاض الإ ةلاضلا ةبادلا مضي ال لاق هنإ

 امو ىمح اهل ذختا نافع نب نانع نإ لاق مث اوفرعي مل وأ اهلهأ فرع اهل ضرعتي
 . كلذب ملعأ هللاو اهيلإ همض لبالا نم لض

٢١٨ 

 



 دنع دجوي اميف نوعبرألاو نمانلا بابلا
 هف لوقلا امو دالوألا عابتا نم باودلا

 ناتقانلاو ةقان امهنم دحاو لكل ناتقان امهل نيلجر نعو يراوحلا يبأ نع

 دنع ادجوف امهيتقان نابلطي نالجرلا جرخ مث ناتدغار ناتقانلاو . ناتوارشع

 اذاو عطقنا اذا امه اتلك نافقيو . ًاعيمج هناعضريو امهعبتيا ادحاو اليصف نيتقانلا

 اذإ لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف .همأ امهيأ ملعي ملو .هيلع اتماق سبتحا
 . اه وهو اهف عبت دلولا كلذ نإ اهعضريو اهعبتي دلو ةرقبلا وأ ةقانلا عم دجو

 ليصفلا اذهف لوألا لوقلا ىلعف ةلداعلا ةنيبلاب الإ كلذ لبقي ال لاق نم لاقو
 انالث ناك ول كلذكو . هفصن امهنم دحاو لكل امهيبر نيب وهو . نيتقانلا نيب اهل
 كلذ لبقيال رخآلا لوقلا ىلعو .كلذ باسح .ىلع ناك رثكأ وأ اعبرأ وأ
 امأو . ةطقللا ةلزنمب نوكيو ليصفلا اذه نم ءيش مهف سيلو . ةلداعلا ةنيبلاب الإ
 ناك نإو . انيلإ بحأ لوألا لوقلاف امهعضري الو امهعبتي ناك نإ لوقأف انأ

 ملعأ هللاو ةلداعلا ةنيبلاب الإ امهل اقحال نكي مل امهعضري الو امهعبتي ال
 . باوصلاب

 ىلإ تبهذف اعيمج نعمتجا رقب نع لئس ايركز يبأ عماج نم : ةلأسم
 لاق . اهدالوأو رقبلا مسقي فيك اهدالوأو رقبلا فرعت ملف تشحوتف لبجلا
 مساقي ال هل نوكيو هتصحب دحاو لك ذخأيو تشحوت يتلا رقبلا ددع ىلع مسقت
 . ادحأ

٢١٩١





  

 نوتالثلاو سداسلا ءزجلا تسرهف

 عو ضوملا

 قرطلا ق راضملا ق ماكحا يف لوألا بابلا
 .ةفيخملا ةلئاملا راجشالا يف يناتلا بابلا
 .لزانملا نع راضملا فرص ق ثلاتلا ب ابلا

 هبشا امو راجشالاو لخنلا نم ريغلا لام نم لخد اميق راضملا يق عبارلا بابلا
 .كلذ
 كلذ يف ماكحالاو اميدق ناك اذا يراجملاو بيزايملاو باوبالا ق سماخلا بابلا
 .كلذ هيشاامو عيلاويلاو فدينكلا ق سداسلا بايلا

 .كلذ زوجي فيك عنتماف بئاغ ليق نم تناك اذا راضملا ق عباسلا بابلا

 .لاومالا نع راضملا فرص يق نمالا بابلا
 .اهيف تبتامو دودحلا ق عساتلا بابلا
 نم امهريغو راصقلاو جاسنلا . ةيذأ فرص بلط اذإ راجلا ق رشاعلا بابلا
 .راضملا
 رادج تحت ةانيم ةصقن ادجو اذإ يرتشملاو ثراولا ق رشع يداحلا بابلا

 .كلذ ماكحاو اهحالصاو اهديدجت امهل له تعقوو
 رجش وأ لخن نم ةرضم امهيلعو ألام وأ اتيب يرتشا نميف رشع يناثلا بابلا
 ( .هملع ريغب وأ هملعب
 .رجشلاو ليخنلا نم لاومالاو قيرطلا ىلع لام ام فرص يق رشع تلاثلا بابلا

 .همكحو رادجلا فلخ لودجلا يف رشع عبارلا بابلا

 .رجشلا عطق يف رشع سماخلا بابلا
 .ىلفسلاو ايلعلا نيضرالا نيب نيجولا ةمسق يف رثع سداسلا بابلا
 . يقاسملاو لاومالا نع راضملا فرص يف رشع عباسلا بابلا
 .ةعادبلا ف رشع نماتلا بابلا

 .رونتلاو يحرلا يف رثع عساتلا بابلا
 دعب هراصتناو اضيأ ملسلاو ملسملا ىلع يمذلا ةيانج يف نورشعلا بابلا
 .هملظ

 .رارحالا نم ديبعلا ىلع ةيانجلا يف نورشعلاو يداحلا بابلا

 س ٣٢٢١

  

 مفر
 ةحفصلا
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 عرشلا نايب باتك تسرهف عبات

 ع رخضوملا

 .مهيف كرشلا لها ثادحاو كرشلا لها يف ديبعلا ثادحا نورشعلاو يناثلا بابلا

 .ملسا مت كرشم وا هقتع مت دبع ىلع ينج نميف نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 .هب ىصوم ناك اذا هتيانجو لاومالا يق دبعلا ةيانج يف نورشعلاو عبارلا بابلا
 .كلذ ربغو رارحالا ف ديبعلا ثادحأ ف نورشعلاو سماخلا بابلا

 .مهيف يذلا ثدحلاب نايبصلل صاصقلا يف نورشعلاو سداسلا بابلا

 .لوصالا ف نايبصلا ثادحا يف نورشعلاو عباسلا بابلا

 .هتمدخو يبصلا يف ثادحالا ف نورشعلاو نماثلا بابلا

 . همادختساو هيف ثادحالاو يبصلا ثادحا يف نورشعلاو عساتلا بابلا

 .باودلا ق نونالتلا بابلا

 .كلذ هبشاامو اهيف ثدحلاو عرزلا يق ةبادلا ثادحا ي نوثالثلاو يداحلا بابلا

 وأ اهنذا عطق وأ اهرسك وأ ةباد ينيع روع نم يق نوثالثلاو يناثلا بابلا

 .كلذ هبشاامو انينج تقلاف اهبكر وأ اهضكر وا اهبنذ
 .اسجن وأ ناك ارهاط باودلا ماعطا يق نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 نم اهربغو تاساجنلا تلكا اذا باودلا ماعطا يف نوثالثلاو عبارلا بابلا

 .ال مأ اهنبل وأ اهمحل لكؤي له تامرحملا

 زاوجو تاكولمعملا ربغو تاكولمملا باودلا لتق يف نوثالتلاو سماخلا بابلا

 . كلذ ريغو برض وأ مسو نم نهيف لعفلا
 .بالكلا ةميق يف نوتالتلاو سداسلا بابلا

 عرزلاو تويبلا يف اهذاختاو ريطلاو باودلا ءانتقا ف نوتالتلاو عباسلا بابلا

 .كلذ ماكحاو

 ءاقتلاو ضعب اهضعب يقو اهريغ يف باودلا ثادحا يف نوتالتلاو نماتلا بابلا

 .امهدحا فلت نم دبال نيتبادلا

٢٢٢ 
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 ةحفصلا
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 عرشلا نايب باتك تسرهف عبات

 عوذخوممل ١

 .اهيف ثادحالاو باودلا ثادحا يف نوتالثلاو عساتلا بابلا
 .كلذ مزلنامو باودلا يطو ق نوحعيبزألا بايلا

 .امهريغو رينانسلاو بالكلا و باودلا ق نوعبرألاو يداحلا بابلا
 .نهعيبو باودلا يف نوعبرالا و يناتلا بابلا
 .باودلا ءازنا ق نوعبرالاو تلاتلا بابلا

 .باودلا ثادحا يف مكحلا ف نوعبرالاو عبارلا بابلا
 .تثدحأ اذا باودلا ف لعفلا نم زوجي اميف نوعبرالاو سماخلا بابلا
 .بالكلا ثادحا ف نوعبرالا و سداسلا بابلا
 .باودلا ثادحا ق ناميالاو ىوعدلا ق نوعبرالاو عباسلا بابيلا

 لوقلا امو دالوالا عابتا نم باودلا دنع دجوي اميف نوعبرالاو نماتلا بابلا
 . هعع

٢٢٢٣ 

  

 مفر
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