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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يعدملاو اهنميقو سفنألا ةبد ةقرعم يكف باب
 كلذ هبشا ام و اهميلست

 ` نم مهنمو ٧ ةئامو نيرشع ةلئاشلا ثلا نوموقي مهنأ انغلبو : لاق
 . تضقح تصخر ن او تعقر تلغ ذ نإ ١ لبإل أ ءالغ ردق ىلع اهلعجي

 تانب نورشع اهنانسأ لبإلا نم ةئام اطخلا ةيدو : لاق : ةلاسم
 نورشعو 0 روكذ نوبل ونب نورشعو نوبل تانب نورشعو ضاخم
 نوثالث اهنانسأ لبإلا نم ةئام دمعلا ةيدو . ةعذج نورشعو .ةقح

 نهلك اهماع لزاب ىلإ ةعذجلا نم نوعبرأو ةقح نوثالثو نوبل تانب
 . دالوألا نهنوطب يف تافلخ

 لبإلا نم ةئام سقنلا يف ةيدلاو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 نورشعو ةئام ريعب لك مهرد فلأ رشع انثإ نوملسملا اهضرف دقو
 رشع ىنثا نيملسملا ضعب اهضرفق هنأ يعم : هريغ لاق . امهرد

 . مهرد فالآ ةرشع مهضعبو مهرد فلأ

 ءالغلا يف اهتميقو ليإل ١ نم ةئام وه لصأل و ب اتكلا نمو

 يعمو : هريغ لاق تعقر تلغ ن و تضقح تصخر اذ ١ صخرل و

 . تصخر وأ تلغ اهتميق ىلع لبإل ١ ىلع نيملسمل ا ةماع اهتبثأ دق هن

 نورشع لبإلا نم نانسأ ةسمخ كلذ نم ةطخلاو باتكلا نمو

 روكذ نوبل ونب نورشعو . نوبل تانب نورشعو ةقح نورشعو ةعذج
 لبإلا نم ءازجأ ةثالث دمعلا لتق يف ىهو 0 ضاخم تانب نورشعو

 اهماع لزاب ىلإ ةعذجلا نم نوعبرأو ةقح نوثالثو نوبل تانب نوثالث
 ةسمخ ىلع نومبرألا هذهو اهيف روكذ ال لماوح يأ ةفلخ اهلك
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 نم نامثو عبرلا نم نامثو ينثلا نم نامثو عاذجلا نم نامثف ءازجأ
 . ةدم ال ةلاح دمعلا ةيد ليقو . اهماع لزب لزبلا نم نامثو سدسلا
 . نينس ثالث دمعلا ةيد ىف اضيأ نوملسملا ددم دقو اهيف

 ةمجنم دمعلا ةب د ن أ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع هريغ نمو

 . نينس ثالث يف

 يف ةمجنم دمعلا ةيدك هتيدف دمعلا هبشأ ام امأو باتكلا نمو
 . نينس ثالث

 لبإل ا نم ةئام دمعلا هيبش ىف ليق دق هنأ ىعمو : هريغ لاق

 ةسمخو نويل ت اني نورشعو ةسمخو ض اخم ت اني نورشعو سمخ

 . اهماع لزاب ىلإ ةعذج نورشعو ةسمخو ةقح نورشعو

 نم لوأ وه هللا همحر باطخلا نب رمع نع انغلبو باتكلا نمو
 كلذكو . ةنس ىف ثقتلاو نينس ثالث ىف ةيدلا لعجو ءاطعلا ضرف .

 ىرخأ ةنس ىف ذخؤي هنإف هيلع داز امف . ةيدلا ث ىلإ هيلع دازام

 نيبو هنيبام ىلإ ىرخأ ةنس يف ءاضقلا مث . نيثظلا نيبو هنيبام ىلإ
 . ةيدلا مامت

 كلذ ريغ وأ نامض وأ أطخلا ةيدلا هتمزل نم لك نأ رثألا ىفو
 . حلص كلذ يف نوكي نأ الإ نينس ثالث يف

 ريغال ةيدلا بابسأ نم ناك اذإ هلك اذه نأ ىعم : هريغ لاق
 كلذ نوكي نأ الإ س نينسلا يف ميجنتلا هقحليو قوقحلاو نيدلا نم كلذ
 . هيشأ امو عيبلا ىف هلجأ

 . ةيدلا رشع فصن غلبي أطخلا نم ئش لك : ليقو باتكلا نمو
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 ناف ةبدلا ث ىلإ هيلع دازام كلذكو ةنس هلف : رخآ باتك نمو

 . بثظلا نيبو هنيبام ىلإ ىرخأ ةنس ىف ذخؤي هنإف ثلثلا ىلع داز
 ةنس يف ٠ ٠ , ١ .- ٠ يفو ه ١ ذأ ا مث , رهتن 1 1 ٠ ٠ يفو

 . رخآ باتك نمو ةيدلا مامت نيبو هنيبام ىلإ ىرخآ

 له دمعلا ةيد همزل نمعو : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 اذإ اذهو ثلث ةنس لك يف نينس ثالث ةدملاو ةدملا هل معنق ؟ ةدم هل

 دوقلا هيف لتقلا ناك نإ امأو . دوق هيف سيلو ةيدلا هيف مزلت لتقلا ناك

 نم هيلع اولعجام وهف الجأ كلذل اولعجو ةيد ىلع مهنيب اوحلصأو
 سبح بئاتلا ىلع سيلو لجأ هل سيلف الجأ هل اولعجي مل نإو " لجألا
 سبح الف قحلا ىطعأ اذإف قحلا يطعي ىتح زئاجلا سبحلا امنإو
 هيلع سبح الف دوقلا هيف همزلي بنذ نم بئاتلا اذه ناك اذإو ي هيلع

 . دوق اهيف نكي ملو ةيدلا هتمزل اذإ امأو م ةيدلا نع عنتمي نأ الإ
 ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو اطخلا ةيد يف لجالاك اهيف لجالاو
 . ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع هللا

 ىه امنإو لجأ دمعلا ةيد يف سيل ليق دقو : لاق هريغ نمو

 يهف ائيش اوضرتسي ملو ةيدلا ىلإ اوعجر اذإ : لاق نم لاقو .ةلاح

 لوألا مجنلاو لوألا ثلثلاو ه مجن ةنس لك يف موجن ةثالث ىلع ةمجنم

 ثظلا مث ةنسلا لوح ىلإ يناثلا ثقلا مث ةيدلا هتمزل ام نيح نم لاح

 نم ةلاح سقنلا ىوس اميق ةيدلاو . ةيناثلا ةنسلا لوح ىلإ ثلاتلا

 ثقلا ىلع داز امق ةيدلا ثلت زواج نإف ةيدلا ث زواجي نأ الإ اطخلا

 لوح ىلإ وهف نيثلثلا ىلع داز امف نيثلثلا زواجي نأ الإ لوح ىلإ وهف
 ٠ ةدن ات ةنس

 ناك رباج يب ] ني ىسوم ن أ انعمس : رثؤملا وي أ لاق : ةلأسم

مه هيلع مه انكردأ ا يذلاو .: لاق 0 مهرد ةئامو نيرشع ةلياشلا موقي



 فلأ رشع ىنثا ءاوس اهاطخو اهدمع ةيدلا نولعجي اوناك مهنأ

 ةيدلا نأ نبملىسملا راثآ يف دجويام ريثكو : رثؤملا وبأ لاق. .مهرد

 يبنلا نع ثيدحلا يفو لاق . اهئالغو اهصخر ردق ىلع لبإلا ةميقب

 ولو : اولاق لبإلا نم ةئام ةيدلا : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هبلع يذل ا ء اجف امهرد نيرشعب ريعي لك ناك ىتح ليإل ١ تصخر

 . هنم تلبقل نوملسملا اهنسي امك اطخلاو دمعلا ىق ةنسم ليإب ةيدلا

 لاق نم لاقف ؟ تلغ نإ : لاقو مهرد فلأ لبإلا نم ةئاملا غلبي مل ولو

 يذلا نإ : هريغ لاق . تغلبام ةغلاب اهنانسأب لبإلا نم ةئام اهنإ :
 . مهرد فلأ رشع ىنثا ةيدلا نولعجي هيلع مهانكردأ

 تانب نوثالث ؟ ىربكلا ةيدلا نانسأ ةفص امف : لاق : ةلاسم
 ةفص امق : تلق . اهماع لزاب ىلإ ةعذج نوعبرأو ةقح نوثالثو نوبل
 دق هنأ يعم : لاق ؟ اهلك ةيدلا تبجو اذإ دمعلا هبش لبإلا نانسأ
 هيشأ ام نال دمعلا ةيد نانسأ ىلع يه دمعلا هبش ةيد نإ ليق

 هلعلو مثإلا توبث ىنعم دمعلا هبش طقسي امنإو 0 هلثم وهف ءيشلا
 جرخي دوقلا دح مثإلاب مكحلا ء ءادأ دوقلل هيناعم ضعب يف طقسي
 هبشملا سيلو س تاهبشلاب أردي دحلاو .ماكحألا ضعب يف دحلا جرخم
 ليق امك هنأ يعمو س دودحلا ةماقإ نم اذه لثم يناعم يف رضحملاك
 امك اطخلا قوفو دمعلا نود دمعلا هبش همكح تبث اذإ دمعلا ةيد نأ
 تانب اهنم نورشعو سمخ لبإلا نم ةئام يهو 0 امهريغ امكح ناك
 سمخو ةقح نورشعو سمخو نوبل تانب نورشعو سمخو ضاخم
. ةعذج نورشعو



 ةلماك ةبدلا هيق اميق باب

 لوسر نأ انل ركذ . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اياضق هذه

 . ةيدلا نينيعلا يفو 4 ةيد نينذألا يف ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 يلقلا يفو 0 ةيدلا رفظلا يفو 4 ةيدلا ناسللا يفو 4 ةيدلا فنألا يفو

 . ةيدلا 'نيتضيبلا يفو 4 ةيدلا نبلجرلا يفو 4 ةيدلا نيديلا يفو 0 ةيدلا

 . لبإلا نم رشع عبصأ لكل نيلجرلاو . ةيدلا نيديلا عباصأ يفو
 . ةرسقم ريغ عباصألا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج اذكه
 اهل ناك نيلصقم نم تعطق اذا ماهبإلا نإ : نيملسملا ضعب لاق دقو

 . ديلا ةيد ث اهلف اهبرضب بسحأقف تعطق اذإو 0 لبإلا نم رشع

 عمسلا بهذ اذإو : تلق . ةلماك ةيدلاف عامجلا بهذ اذإو : لاق

 ةيدلاف مشلا بهذ اذإو . ةلماك ةيدلاف مالكلا بهذ اذإو ةلماك ةيدلاف

 لك . ةلماك ةيدلا نافجألاو . ةلماك ةيدلاف فنألا شخن اذإو . ةلماك .

 ءيش هنم عطق نإو . ةلماك ةيدلاف ناسللا عطق اذإو . ةيدلا عبر "نفجلا

 . ةلماك ةيدلاف مالكلا بهذف

 يف جرخي هنأ يعم : هريغ لاق : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 لبإلا نم ةئام ةيدلا ( نس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ قافتالا ىنعم

 فصنت ةأرملا يقو 0 كلذ فصن ةأرملا يفو 4 ملسمل ا ركذلا رحلا يف

 اميق نيبي هنإ هلك اهيف كلذ هيشي امو حراوجل ا ةيد كلذكو .ركذلل ام

 يفو ةيدلا اهيفف تعطقق ةدحاو ةحراج ناسنإلا يفام لك ةيدلا

 . ةيدلا فصن اهنم ةدحاولا يفو س ةلماكلا ةيدلا بتحراجلا

 اهلف اهريغ اهيف سيل ةدحاو ندبلا نم ةحراج لكو باتكلا نمو
 فصن اهنم ةدحاو لكلف اهريغ ندبلا يق ةحراج لكو س ةلماك ةيدلا
 بهذ اذإو . ةلماك ةيدلا ناسللا يفو 0 ةلماك ةيدلا شهنلاو . ةيدلا
 يفو . ةلماك ةيدلا فنألا يفو . ةلماك ةيدلا كلذب هلف اضيأ همالك
 مل اذإو . ةلماك ةيدلاف هعامج بهذ اذإف . ةلماك ةيدلا ركذلا
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 ةدحاو لكل ةلماك ةيدلا نينيعلا ىفو . ةلماك ةيدلاف هلوب كسمتسي
 ةحراج لكل نيلجرلاو نيديلاو نينذألاو نيبجاحلا كلذكو . ةيدلا فصن

 .ةلماك ةبدلا تيني مل اذإ سأرلا رعش يفو ‘ ةيدلا فصن اذه نم

 اذإ بلصلا يقو . ةلماك ةبدلا نانسألا يقو . ةلماك ةيدلا ةيحللا يفو
 اذاو . ةلماك ةيدلاف لمحلا عنتما اذإو . ةلماك ةيدلا بدحنا وأ رسكنا
 . ةلماك ةيدلا هلقع بهذ

 هل امم ةدحاو ةحراج لكلو ى هرصبو هعمس بهذ اذإ كلذكو

 نكي مل اذإو ى لجرلاو ديلاو نذألاو بجاحلاو نيعلا لثم ةيدلا فصن
 تبهذ ةلعل وأ هللا ليبس ىف تبهذ امنإ ىرخألا تناكو اهريغ هيف
 . ةلماك ةيدلا ةيانجب بهذ اذإ اضيأ اهلف اشرأ اهل ذخأي ملف اهيف

 هللا لبيس يف ىرخألا تبهذ اذإ ةلماك ةيدلا اهل : لاق نم لاقو

 لاح ىلع ةحراج ةيد اهل ليق دق هنأ يعمو هريغ لاق . كلذ ريغ ال

 اهل دجو دق ناك اذإو . تافقآلا نم هريقي وأ . هللا ليبس يف تيهذ

 يق وأ . قرس يف تعطق وأ ى صاصق يف تبهذ وأ ةدد وأ اشرأ

 وحنلا اذه يف ملعأ الف 4 هيف لطبي لاتق يفو 4 دودحلا نم ؟مئئش

. ةحراج ةيد هلك اذه ىف اهل امنإو . افالتخا



 تاحارجلاو سقنلا تايد يق حلصلا قف باب

 نأ لوتقملا ءايلوأ دارأف ادمع الجر لجر لتق اذإ : رثؤملا وبأ لاق
 هنم اولبقف . مهرد فلأ ةئامب يسفنب يدفأ انأ : مهل لاقق ؟ هولتقي
 ةعجر مهل الو ةعجر هل سيلو هيلع كلذ مهل نإف ى هيلع هوحلاصو كلذ
 اوفعت نأ ىلع تايد رشع مكيطعأ انأ : مهل لاق نإو : لاق ذهمد يف

 ةيد الإ كلذ مهل سيلف 8 تايد رشع مهيطعي نأ ىلع هنع اوفعفق ينع

 . دوقلا لطي دقو ةدحاو

 لجر نع . خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ةيجار هنم عطقي نأ ىلع ملع ىلوأ ريغ سانأ عم اقفتا مث الجر نعط

 يف انيأرف ؟ افلتخا مث . هيأرب هنم كلذ عطقف ةنعطلا ناكم نيتبجار وأ

 الو هيلا ثدحأ ام شرأ رخآلا ىلع امهنم دحاو لكل نوكي نأ اذه

 هعطق كلذكو . ةفوخم عضوم تناك اذإ ةنعطلا يف صاصق نوكي

 . اهبحاصل يأرب ةبجارلل

 احرج الجر حرج لجر يف : يلع يبأ نع هريغ نمو : ةلأسم

 انإف . هشرأ علبي مك ملعأ مل هنإ : لوقي ؟ عجر مث . هيلع حلاص مث
 لجر يف : اضيأ ءاهقفلا ضعب لاقو . ملعي ملام ةعجرلا هل نأ ىرن
 مل ينإ جتحا مث . حرجلا ةيد نم رثكأ ىلع هحلاصف الجر حرج
 اطخ ناك نإو زئاج حلصلاف ادمع حرجلا ناكءنإ : لاق ؟ملعأ
 ناك نإ حرجلا ةيد نع لضف امب هيلع عجريو . ضقتنم حلصلاف
 . زئاج وهف عاتم وأ لام ىلع هحلاص ناك نإو ى مهارد ىلع هحلاص
 . ادمع وأ أطخ حرجلا ناك . ةعجرلا هلف مهارد ىلع هحلاص نإو
. ةفاضملا ةدايزلا تضقنا



 ورجلا سايق سق باب

 نإ : لاقف ؟ ةماتلا ةبجارلاو حورجلا سايق نع ديعس ابأ تلاس
 هتيأرو . ةريبكل ١ عبصاأل ا ةيج ارل ١ لصفم سأر ىلع نم ةيج ارل ١ س اق

 سايقلا نإ : لاقف ؟ سايقلا يف اهضرع نع هتس مث كلذ رسفي
 رودي نأ ىلإ ا اهطسبو نم ةبجارلا يف ريدتسملا عضوملا اذه نم نوكي

 ساقي هتيأرو > طيخ وأ ساطرق نم هي هب ساقي يذلا ي ه بو هيلإ

 الو دد دش ال كلذ ل نبي لح 5 ىوتسم ه عبص ال ١ ىلع ىقتل اام نبح

 ىنثا ةبجارلا سايق لوط يف طقني هنإف طقنلا نع هتلاس مث ى يخترم
 طقنلا رخآ نوكي هنأ ريغ طقنلا نيب يذلا ضايبلا نوكي ةطقن رشع

 : لاقف ؟ حرجلا ساقي فيك ليق ى سايقلا رخآ يف نيبناجلا دحأ يف
 مد ث حرجل ا لوطأ نم لوطلاو حرجلا ضرعأ نم ضرعلا ىلع ساقي
 .ليلقق ًاليلق ذخأ نإف وه مك رظنيف طقنلا نم ذخأي ام كلذ نم ذخؤي

 سايق ذخؤي هنإ : لاقو 7 ضرعلاو لوطلا نم ريثكف اريثك ذخأ نإو

 وهق كلذ د فصت ذخؤيل انفصو ام ىلع سيق اذ ل ا عبصال ١ ضرع

 فيك طقنلا نع لئسف . انفصو ام ىلع هلاحب لوطلاو ةبجارلا ضرع
 هل ردقي هنإ : لاقف ؟ ضرعلا نم رثكأ لوطلا ، فلخم وه ذإ طقنت
 نم اهمو داوسلا نم ةطقن رشع ىنثا كلذ نم طقنلا نوكي مكق

 نم اهلتم داوسلا نم ةطقن رشع ىنثاو ةبجارلا لوط يف ضايبلا
 . ةبجارلا ضرع يف ضايبلا

 هلوطأ نم لوطل ١ يف حورجل ١ س ايقو : هللا ديع وي أ : ةلاسم

 ساي ادقي ث كبيل ١ لصو اذ اف هلصو نم لصفل ١ يف هضرع ] نم ضردعل و

 كباس اسح 7 ىجي . طقن ١ متا اهلوطو اهضرع يف م اهبإلا 1 ةيج >ار لتم

.ةلمحلا



 يوتسيل ىتح ماهبإلا رفظ نم علط ام صقي : رثؤملا وبأ لاق
 نم ةبجارلا لوطب هضرعو حرجلا لوط ساقي مث . محللاو رفظلا
 حرجلا مت دقف هضرعو ماهبإلا ةبجار لوط حرجلا لوط مت نإف اهئارو
 ام باشحبق ، هضرع نم وأ هلوط نم صقن نإو هعضوم يف هشرأف
 لوطألا باسحلا ىرأ الو : لاق 0 داز ام باسحبق ث داز نإو ى صقن

 ةرشع انثا طقني مث : لاق . اهئارو نم ساقي اهلوط يف الإ ةبجار
 ةرشع انثا برضيف لوطلاو ضرعلا . ةطقن ةرشع ىتنثا طقنيو ةطقن
 ةطقن لكل . ةطقن نوعبرأو ةعبرأو ةطقن ةئام كلذف ءةرشع ىتنثا ىف
 نيقناد دسجلا رئاسو افقلا يفو 8 سأرلا مدقم يف قيناود ةسمخ

 عبصألا ةطقنو . ةيمادلل قيناود ةعبرأو مهرد هجولا يفو س فصنو
 لاثم تظم اذإف قناد فصن اهل ةيمادلا يف عبصألا دارأ هنأ يدنع

 ضرعلا حرجلا سايق عضتف اهضرعو اهلوط ساطرق يف ةبجارلا
 طقن نم لوطلا سايقم ذخأ اذإف "لوطلا ىلع لوطلاو ضرعلا ىلع
 فصن يف فصن كلذف كلذ لثم ضرعلا نم ضرعلا سايقمو ائيش
 ةلمجلا نم عبرلا وهو ةطقن نوثالثو تس كلذف تس يف اتس برضاف
 . كل تركذ امك

 ردقي تناك اذإ ةيدلا اهيف دجوي يتل ا ةحضوملاو : هريغ نمو

 . ماهيإلا ةلمنأ

 لعجق س اق هلل ا همحر ب اطخل ا ني رمع ن ا : ل اقبو هريع نمو

 . رشعلا فصن ةحضوم هلوطو هضرع ماهبإلا عضوم

 سقو هضرع سقو هلوط سقف حرجلا تسق اذإف : باتكلا نمو

 لوطلا نم حرجلا سايقم عضق باسحلا تدرأ اذإق )هطسو
 . طقنلا نم وه امك هفرعاف لوطلا نم ةبجارلا سايقم ىلع ضرعلاو
 مك رظناف ضرعلا يف ةبجارلا سايقم ىلع حرجلا سايقم عض مث

 . هلصأ : ةخسن يف ()
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 كدي يف عمتجا امف . رخآلا يف امهدحأ برضا مث ةطقن نم وه
 وه ةئامو نوعبرأو عبرأو . ةئأمو نيعبرأو عبرأ نم وه مك رظناق
 ةئامو نيعبرأو عبرأ نم صقن امف اهلوط يف اهضرع ةبجارلا سايق
 ايماد حرجلا ناك اذإف س كل ترسف ام ىلع ةبجارلا نم صقن دقف

 ناك نإو 0 ناريعب وهف دلجلا زواجتي ملام يمادلاو هجولا يف ناكو
 قبي ملو محللا ىلإ ىضفأو دلجلا لصأتسا دق ام عضابلاو اعضاب
 نم عطق ام محلملاو امحلم ناك نإو ةرعبأ ةعبرأ وهف ءيش دلجلا نم
 قاحمسلاو اقاحمس ناك نإو ،ةرعبأ ةتس وهف ريثك وأ ليلق نم محللا
 مظعلا ىلع نوكت ءاضيب ةواشغ ىلإ ىضفي ىتح محللا لصاتساام
 وهف مظعلا قوف ام لصأتسا دق احضوم ناك نإو ى ةرعبأ ةينامث وهف
 ًالقنم ناك نإو 4 ريعب نورشع وهف ًامشاه ناك نإو س ةرعبأ ةرشع

 اذه ًاريعب نوثالث وهف ريثك وأ ليلق نم ماظعلا نم جرخ ام لقنملاو
 سأرلا مدقم يف ناك نإو . هجولا يف حرجلا نك اذإ هلك فصولا
 وأ نطبلا وأ رهظلا وأ ردصلا نم راقفلا دمم ىف وأ قنعلا ىف وأ
 مدقمل ام فصنق ندبلا رئاس يف ناك نإو ي كلذ فصنف ركذلا
 نم درلا نم ماهيإلا ةيجار ذخفق سيقت نأ تدرأ نإو . سأرلا

 برضا مث ةبشخ يف هلثم مث اضرع اهنطاب نمو الوط اهرهاظ
 ساطرقلا ضرع يف برضا مث ضيبأ ساطرق يف لوطلاو ضردعلا
 طقنلا ناك كلذ تلعق اذإف ي بناج لك يف ةطقن ةرشع يتنثا هلوطو
 . ةرشع يتنثا يق ةرشع يتنثا

 نم ءامدلا جرخ اذإو : هللا همحر رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو

 : رثؤملا وبأ لاق ى صاصق يف سيلو ةيدلا يف بوسحم وهف حرجلا
 نإو : لاق ى ساقي هنإف رغص ولو ىمدأف احرج لجرلا حرتجا اذإو
 نب دمحم لاق . مدلا جرخي ملو ىلعألا دلجلا رشقنا""» اللحتم ناك
 صاصقلا : لاق راثآلا نم هريغ نمو . لدع موس موس هيف :بوبحم
 . ةيد هلو سيق عستا املك : ديلولا وبأ لاق . عاستالاو لوألا حرجلاب

 الحنم : ةخسن يف )١(
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 . عاستالاب ساقى ال : لوقي ريشي ناكو : لاق ىسوم كلذ لاق

 يف ةيجار يف ةيجار نوكت حورجلا يف ةبواعم وبأ لاق : ةلأسم

 ريصي ىتح قيضي لازي الف . كلذ دعب قياضت مث س حرجلا ىلعأ
 نم قياضت ولو س ةمات ةحضوم ةيد هتيد نإ هزئارغ يف احضوم
 نبا سابعلا نع ينغلب هنأ الإ : لاق . احضوم ناك اذإ لقسأ
 هنم ناكام بسحي ناكو ًابساح ناك هنإ : نالف : لاق وأ . حاضولا

 صقن ام بسحيف 0 هنم قياضت ام بسحي ناكو ةبجار يف ةبجار
 تلأسف انأ امأو : لاق ى باسحلا اذه ىلع هغرفتسي ىتح كلذ نم
 ؟ةبجار يف ةبجار نم لقأ هالعأ نوكي حرج نع يراوحلا نب لضفلا
 ةبجار هالعأ ناك اذإ ةيدلا ث هل امنإو ةيدلا ث هل نوكي سيل : لاق

 صقن ةبجار يف . ةبجار نع هالعأ نم صقن اذإ امأو . ةبجار يف
 اهنأل ةريبكو ةريغص نوكت ةذقانلاف : هل تلق ‘ صقن ام ردقب كلذ نم

 . وضعلا كلذ ةيد ث اهلو ةذفان ىه : لاق ؟ ةذفان

 : رخآ باتك نمو

 عضوم يقو يماد هيف عضوم يف حرجلا ناك اذإو : ةلاسم

 لثمف صاصقلا يف امأو . دحاو حرج وهف 0 محلم عضومو 0 عضاب
 يف ةيدلاف شرالآ يف امأو . هيلع دازي الو كلذ نع صقني ال لثمب
 شرالا بسح عضاب عضومو يماد عضوم هيف ناك اذإ رثكألاب كلذ
 مشاه وأ حضوم عضوم ناك نإ كلذكو . عضاب هنأ ىلع لك حرجلل
 . رثكألا ىلع شرألا يف بسح
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 مالغو لجر هبف كرتشا اذإ صاحقلا يف باب

 ةبانج يق نونجم وأ

 ص اصتلا فيك . ا دمع الجر التق ملحل ا غلبي مل مالغو لجر نعو

 هتلقاع ىلع أطخ هتيانجو اندنع هيلع صاصق الف مالغلا امأف ؟ امهيف
 نإو . ةيد فصن اهيف لجرلا ىلعف ةيدلا اولبق نإف . ةيدلا اهيقو
 اطخلا ةيد ةيدلا فصن مالفلا ةلقاع تدأو هولتق لجرلا لتق اوراتخا
 . هتثرو ىلإ

 لتق هؤايلوأ راتخاف . ادمع الجر يبصو لجر لتق اذإو : ةلاسم
 ةلقاع نم ةيدلا فصن ليتقلاب لوتقملا ءايلوأ ذخأيو ى مهل كلذف لجرلا
 اذإ غلابلا نع دوقلا طقسي : لاق نم لاقو 0 نونجملا كلذكو ى يبصلا
 كلذ يف ي أرلاو . مدلا اذه يف اطخلا لخد هنأل كلذ يف يبصلا لخد

 اناك نإو . اندنع رثكأ لوألا يأرلاو . مدلا اذه يف اطخلا لخد هنأل .

 اذإ كلذكو س غلابلاو يبصلا ةلقاع امهلقاوع ىلع ةيدلاف ءاطخ هالتق
 يف انفصو ام ىلع وهف ادمع رخآلاو اطخ امهدحأ ناقلايلا هلتق

 ىلع ةيدلا فصن هئايلوألو . دمعتملا ىلع دوقلا نوكي .ىبصلارمأ
 . دوقلا طقس اطخلا ىف لخد اذإ : لاق نم لاقو .ئطخملا ةلقاع
 عطقي يذلا كلذكو . هتثرو ىلع دريو لتقي دوقلا هيلع بجي يذلا اذهو

 هل نوكيو . هلتق يذلاب داقي هتحراج عطق يذلا وه : ليقف ةحراج هنم
 : لاقو ءاهقفلا نم لاق نم لاق كلذكو . هتثرو ىلإ عفدت هتحراج ةيد
 هيلع دري ىتح اهب لتقي الف ةأرملا لتقي يذلا لجرلا لثم سيل اذه
 . هلتق لبق ةيدلا فصنب هلتق يذلا

 نإ ١ هدق مكحل ا ن ] احيحصو انونجم هلظق لجر نعو : ةلاسم

 هترو ىلع ةي دلا فصن اودرو حيحصل اولتق لوتقمل ١ ب احصأ ا د ارأ ١

 يهو 4 مهيح اص ة هب ل فصني نونجم ا ةلقاع ث كلذ دي اوعيت او حيحصل ا

 . حيحصلا ةثرو ىلع اهودر يتلا
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 لجر كرتشا اذإ صاصقلا يف باب
 ةبانج يق ةباد و

 نم تامف لجر ةيناثلا هدي عطق مث بئذ هدي عطق لجر نعو
 . ديلا ةيد ةيدلا اولبقي مل اذإ لجرلا ىلع لتقلاف ؟هتعاس

 هيف صاصق الو ةيدلا براضلا ىلع ليق دقو : لاق هريغ نمو
 مكحلا نوكي امم كلذ ناك اذإ ةيدلا فصن هلف ةهبشلا كلانه نأل
 .ارخآو الوأ عبسلا ناك كلذ ءاوسو : لاق ى نيلجرلا كلذكو ةكرش هيف
 . نيلجرلا يف انلوق كلذكو

 هحرجف اصعب لجر هبرض مث برقع هتعسل لجر نعو : ةلاسم
 اذاف ؟ برقعلا هتعسل مث هيرض وأ هتعاس نم تامق هحرجي مل وأ

 الوأ هنم كلذ ناك نإو 0 ةيدلا وف صاصقلا اندنع همزل رخآلا ناك

 ةيدلا هيف ليق دقو : لاق هريغ نمو . ملعأ هللاو ى ىتأ ام شزرأ هيلعف
 هنم كلذ ناك ءاوسو . ةيدلا فصن براضلا ىلعو . هيف صاصق الو
 . ملعأ هللاو هيلع صاصق الو ٧ ةيدلا هيلع امنإف ارخآو الوأ
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 تامف صاصقلا هنم ذخأ اذإ لجولا سف باب

 فلتخا ل اق . تامق ص اصقلا هنم ذخأف الجر حرج لجر نعو

 الا مهضعب لاق. ةىدل ا صتقملا ىلع مهضعب لاقف كلذ ىف انياحصأ

 . تامق هب صتقأ يذلا حرجلا ةميق

 اذه بجوي رظنلاو .هلتق قحلا نأل هيلع ئش ال مهضعب لاقو
 ىلاعت هللا لاق . هقح الإ ذخأي ملو هيلع دعتي مل هنأل ريخألا لوقلا
 . ليبس نم نينسحملا ىلعام

 ضرألا يف نوغبيو سانلا نوملظي نيذلا ىلع ليبسلا امنإ لاقو
 ىلع الو هيلع ئش الف هللا رمأب هقح مامإلا هل ذخأ اذهو قحلا ريقي

 . ملعأ هللاو مامإلا
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 حورجملا بلطي مل اذإ ةحارجلا ةبد باب
 تام ىنح

 حورجملا ئربو حراجلا تام مث ادمع الجر حرج لجر نعو
 بلط نوكي نأ الإ اشرإ مهيلع ىرن امف ؟ ةثرولا ىلإ شرألا بلطف
 دعب حورجملا تام نإ : تلقو . هيلع عفرو حراجلا توم لبق هقح
 . حراجلا لام يف ةلمأك ةيدلا نإف ؟ هتحارج نم تامف حراجلا توم
 سفنلاو تام ىتح هيلإ بلطي ملف صاصقلا هيف ناك حرجلا كلذكو
 امق هتيد ةترولا بلطف أرب نأ دعب تام نإ : تلقو . حرجلا ريغ اندنع

 . ائيش مهل ىرن

 ملف أطخ وأ ادمع اهروع لجر نيع لجر اقف اذإو : ةلاسم
 كله وأ هتثرو ىلإ بلط مث . هباصأ يذلا كلهي ىتح باصملا بلطي
 ملو حورجملا كله اذإف . مهدلاو باصأ يذلا ةثرو بلطو باصملا
 . ائيش حراجلا نم اوذخأي نأ هتترول سيلف حراجلا ىلإ هقح بلطي
 ضيلف م حراجلا ىلإ هقح بلطي ملو تام مث حورجملا حص اذإ كلذو
 تام مث حورجملا حص نإ كلذو 0 ائيش حراجلا نم اوذخأي نأ هتترول
 هيلإ بلطي نأ لبق حراجلا كله اذإو . حراجلا ىلإ هقح بلطي ملو
 ليبس الف حراجلل ةيقت هقح بلط نم حورجملا عنمي ملو هقح حورجملا
 يف كلذو . ءاوس كلذ يف دمعلاو اطخلاو .حراجلا لام يف حورجملل

 . ملعأ هللاو حرجلا لثم نيعلا نوكت نأ ىسعو ى حورجلا
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 ةحارجلا ةفرعم و ةحارجلا ةبد ةفقوعم يف باب

 ةيماد تناكو سأرلا مدقم ىف حرجلا ناك اذإ : ديلولا وبأ لاق

 ماهبإلا ةبجارب ةبجار حرجلا لوط ةيمادلا تناك اذإ ريعب اهل ناك
 .كلذ ب اسحيق رثكأ وأ لقأ ناك نإو ‘ ماهبإل ١ ةيجارب ةيج ر اهضرعو

 سيلف مدي ملامو حرج وهف ايماد حرجلا ناك اذإ رثؤملا وبآ لاق
 ء يش اهنم عضب ١ ل ا ةعض ايل ا ا ذكو . ل لع ةموكح موس هيقو . حرجي

 ق احمسسل و ةمحرالتمل ١ كل ذكو . 7 دل ١ يف ةعض اي اهلك تيسح

 حضومف ص اصتلا امأو . ةىدل ١ ىف اذه . معن : ل اق ؟ةحضومل و

 . تاحارجلا رئاس كلذكو > حضومب

 ناريعي ةعضايلاو . ريعي سأرلا مدقم يف ةىمادلا : رثؤملا وبأ لاق

 ةسمخ ةحضوملاو . ةرعبأ ةعيرأ قاحمسلاو ةرعيأ ةتالث ةمحالتملاو

 ةيمادلاف \ سأرلا رخؤم يف امأو ى سأرلا مدقم يف اذه ةرعبأ

 يف ةمشاهلاو م فصتو ريعب ةمحالتملاو ريعب ةعضابلاو ريعي فصنت

 . ليإل ا نم رشع ةسمخ ةلقنملاو 4 ليإل ا نم رشع سأرلا مدقم

 فصتو عبس ةلقنملاو س لبإلا نم سمخ سأرلا رخؤم يف ةمشاهلاو
 ةرعبأ ةعبرأ ةعضابيلاو \ ناريعب هجولا يف ةدمادلأو . لبإلا نم

 ةرشع ةحضوم او ة هرعي ١ ةين امث ق ةاحمسسل او ة هرعي أ ةتس ةمحالتمل و

 ثظ ةفئاجلاو . اريعي نوثالث ةلقنملاو اريعيب نورشع ةمشاهلاو ةرعيأ

 اهلف وضع يف ةذفان لكلو س ىربكلا ةيدلا ثظ ةمآلاو . ىريكلا ةيدلا

 يف ةلقنملا يقو 4 ةبدلا ثلث سأرلا يف العلا يفو وضعلا كلذ ةيد ثلث

 سأرلا مدقم يف ةحضوملا يفو 4 لبإل ا نم رشع ةسمخ سأرلا مدقم

 مدقم ةحارج "ىلع ةفعاضم هجولا ةحارجو : لاق . لبإلا نم سمخ

 : لاق . طسبي الق هيايكناو قنعلا سابتحا نقصلاو : لاق ي سأرلا

 اذإف . ةفئاجلا ةيد فصن هلف نطبلا ىبجاح دحأ قرخي نأ طالملاو

 . ةبدلا ث اهل تناكو . ةفئاج ناك اعيمج نيبجاحلا قرخ
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 رشع : لاق ؟ سأرلا ىف ةمشاهلا نع رثؤملا ابأ تلاس : ةلأسم

 ةسمخ : لاق ؟ ماظعلا تلقن نإف : تلق . ماظعلا لقنت ملام لبإلا نم
 ملام لبإلا نم اريعب نورشع هجولا يف ةمشاهلاو ي لبإلا نم رشع
 يف ةمشاهلاو 0 لبإلا نم نوثالثف ماظعلا تلقن نإو 0 ماظعلا لقنت
 عبسف ماظعلا تلقن نإو . ماظعلا لقنت ملام لبإلا نم سمخ ندبلا
 . لبإلا نم فصنو

 ريعي فصن ندبلا ىف ةيمادلاو : رثؤملا ويأ لاق : ةلاسم

 ناريعب قاحمسلاو . فصنو ريعب ةمحالتملاو . ريعب ةعضابلاو
 ةعبس ةلقنملاو . ةرعيأ ةسمخ ةمشاهلاو فصنو ناريعب ةحضوملاو

 اذإف . ديلا ةيماد سمخ عبصإلا يف ةيمادلا نأ الإ فصنو ةرعبأ
 . اريعب رشع ىنثا اهتيدف ةبجار تمت

 . سأرلا رخؤم ةيدك . ندبلا رئاس ةيدو : لاق : ةلأسم

 رهظلا راقفق حرجو ردصلا راحم حرجو ناسللا حرجو : ةلاسم
 الو ةحضوم نهيف سيل 4 .. ذلا حرجو موقلحلا حرجو نطبلا حرجو
 ىمدأ اذإ ناسللا حرجف ( ) مظع نهيف سيل هنأل ةمشاه الو ةلقنم

 . عضاب وهف عضب ناك نإو 4 . يماد وهف ةدلج ناسللا يف ناك نإف
 هتذقان نوكتف - ذقني نأ ىلإ محالتم وهف ةمحل هلك ناسللا ناك نإو

 مث هتمحالتم مت هتعضاب مث هتيماد نطبلا كلذكو ى ىربكلا ةيد ثظ

 هتعضابو سأرلا ةيمادك ةيمادف موقلحلا حرج امأو . ةفئاج مث طالم
 ىهف بارشلاو ماعطلا ىرجمو مسنلا طلاخيق ذفني نأ ىلإ هتمحالمو
 ةمحالتملاو ةعضابلاو ةيمادلا امأو م ىربكلا ةيدلا ثلث ىهو ةفئاج
 . ةفئاجلا ةيد فصن اهلف طالملا امأو س سأرلا مدقم ةلزنمب ىهف

 . ةفشحلا يف حرجلا ناك نإ ركذلاو ىربكلا ةيدلا ثمت اهل ةفئاجلاو
 اهلو ةفئاج ىهف لوبلا ىرجم طلاخي نأ ىلإ ةمحالتم وهف ىمدأ اذإف

 ماظع ةخسن يف ) )١
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 اثلث اهلف رخآلا بناجلا نم ذفني ىتح فجي مل نإف ىربكلا ةيدلا ث
 نإ ةعضاب مث ةيمادف ةفشحلا ريغ يف حرجلا ناك نإو ىربكلا ةيدلا

 ةيمادلاك ةيمادلا سأرلا مدقم ةيدك نهتيدف . ةمحالتم مث تعضب

 ةيدل | ث اهتيدو . ةفئاج تراص دقق لوبلا ىرجم طلاخ اذاف لويل ا

 ناث اهلف بيتفئاج تراص دقف رخآلا بناجلا نم تذفن ناف ىربكلا

 ىربكلا ةيدلا نم

 اذإ ىهو ةيمادلا حورجلا لوأو : رقعج نبا عماج نمو : : ةلاسم

 ةبجارلا ضرع يف الوط ةيجار تناك اذاف . دلجلا غرفتست رفتست ملو تمد

 نمو هجولا دح نم 0 رعشلا صقم نم ناك ام سأرلا مدقم يفق اهلف

 يلي امم دحلاو 4 سأرلا ىلعأ ىلإ هجولا يلي امم نيتذألا سأرلا دح

 لقسأ نذألا بنج ىلإ هجولا يف يذلا مظعلا ةيحللاو سأرلا مدقم

 وهف سأرلا كلذ نم جرخ امو سأرلا مدقم اذهف . نيعلا لايح نم
 .افقلا نم

 حرجلا نم ةيمادلا ريسقت نإ كلذ ليق دق هنأ يعم : هريع لاق

 عيشي محللا يف لخدي ملام اريثك وأ همد ناك اليلق 4 . ىمدأ ام وه

 اذ اق . ةلحب وهو هرشق وأ هعضوم نم هنم هلىزي وأ هلخديق كلذ نم

 ىلع عضاب وهق دلجلا يف هلوخد نيبتو كلذ نم ءيشب دلجلا نم لمع

 وأ ءيش هنم ليزي وأ هلخديف كلذ نم ءيشب محللا يف لخدي ملام كلذ
 لمع اذإف \ عضاب وهف دلجلا غرفتسا ولو هعضوم يف وهو . هرشقي

 . محالتم وهف محللا يق

 الوط ةبجار تناك اذإ سأرلا مدقم يف ةيمادلاو : باتكلا نمو

 اهل سأرلا مدقم يف ةعضابلاو س نوبل نبا وهو ي ريعب اهل اضرعو
. ةقحو نويل ةنبا امهو » ناريعب



 يف ةعضابلل نإ : ليق دقو 04 اطخلا يف يعم هذه : هريغ لاق

 ىلعألا ذخأي ةعزجو ضاخم ةنبا وهو ناريعب اطخلا يف سأرلا مدقم

 نسحي نكلو ةقحو نوبل ةنبا اذه يف يدنع هبشي الو . لفسألاو
 لقسلألاو ىلعألا تكرت كنأل هقحو ركذ نوبل نبا اهل نوكي نأ ىدنع

 . ىلعألا نود امو لفسألا قؤق ام تذخأو طسولاو

 نبا الو ةقحو نوبل نبا ةعضابلا ىف يدنع هبشي الو : هريغ لاق
 تنبو نوبل تنب الو ى ةعذجو نوبل تنب الو 0 نوبل ةنباو ركذ نوبل
 . كلذ مهفاف ةقحو ركذ نوبل نباو ةقحو ضاخم ةتنبا نكلو ‘ ضاخم
 . ليق هنأ ي دنع اذكهو

 ملام دلجلا يف عضبت يتلا يه ليق دق هنأ يعمو : هريغ لاق
 . محللا يق لخدت

 اهلو دلجلا دعب محللا ىلإ محلت يتلا يه ةمجالتملاو باتكلا نمو
 . ركذ نوبل نباو نوبل ةنباو ةقح يهو ةرعبأ ةتالث سأرلا مدقم يف

 ةنباو ضاخم تنب تلق تئش نإو ليق دق هنأ يعم : هريغ لاق

 قوفام تكرتو . طسوألاو لفسألاو ىلعألا تذخأ ةعذجو نوبل
 . ىلعألا نودامو لفسألا

 ىتلا ىه قاحمسلاو . ىلعألا نود قاحمسلاو باتكلا نمو
 مدقم يفق اهلو س مظعلا ىلع ةرشق ىلإ يضقتو هلك محللا غرفتست

 ؟ ةعذجو ةقحو ركذ نوبل نباو ضاخم ةنبا يهو ةرعبأ ةعبرأ سأرلا
 يتلا يه ةحضوملاو فالتخا هيف يل نيبي الو يعم اذكهو معن : لاق
 مدقم يف اهلو ى نيبتستو نيعلا ىلإ رظنت ىتح مظعلا ىلإ يضفت
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 ةقحو نوبل ةتنباو ركذ نوبل نباو ضاخم تنب .ةرعبأ ةسمخ سأرلا
 ب اسحيق ئش صقن ن اق اضرعو الوط ةيج ارل ا تمت اذ ا كلذو ةع ذجو

 . دازام باسحبق داز نإو ى كلذ

 . أطخلا ةحارج ىفو أطخلا ىف انعم اذهو : لاق : هريغ نمو

 يف عقو اذإف مظعلا مشهت يتلا يه ةمشاهلاو : باتكلا نمو
 رشع سأرلا مدقم يف ةمشاهللو ةمشاه يهف رسك وأ عدص مظعلا

 يف ةحضوملل ام فعض اهلو س تناك ام ةمشاه يهو لبإلا نم
 اهلو غامدلا ىلإ يضفت يتلا يهو ةمومأملاو م لبإلا نم سأرلا مدقم
 لقعلا ريغت نإف ى ريعب ثمو اريعب نوثالثو ةثالث ىربكلا ةيدلأ ثلث
 مدقم يف هلام فصنك افقلا يف حورجلاو . ةلماك ةيدلا اهلف اهنم
 : لاق نم لاقو . افقلا يف ةمومأملا كلذكو ناصقن الو ةدايز ال سأرلا
 . ةمآ افقلا ىق سيل

 تحص اذ ذإ فالتخال ا نم اذه وحن ليق دن دق هنأ ذا يعم : هريغ ل اق |

 .ةيمادلا

 يدنع افقلا ةحارج شرإ لثم ندبلا ةحارج شرإو . باتكلا نمو
 ةعض ايللو نويل تني فصن اضرعو الوط ةيج ار تمت اذ ١ ةيم ادلل

 . ةقح فصت ذو نويل تني فصن

 نإو ةعذنج فصنو ضاخم تنب فصت هنأ : يعم هريغ لاق

 هلوق ى دنع جرخي الو ةقح فصنو ركذ ل نويل ني ا فصت تلق تئش

 . اذه ىف

 فصنو نويل تني فصنو ةقح فصن ةمحالتمللو ب اتكلا نمو
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 ةنبا فصن تلق تئش نإو 0 اذه يدنع جرخي هريغ لاق . نويل نبا

 . ةع ذج فصنو نويل ةني ١ فصنو ض اخم

 نويل نبا فصنو ضاخم تنب فصن ةحضومللو باتكلا نمو
 اذه نأ ملعاو ‘ ةعذج فصنو ةقح فصنو نوبل ةنبا فصنو ركذ

 شرألا وه امنإ سأرلا مدقم ةحارجل لبإلا نانسأ نم انركذ يذلا
 . اهنانسأ يف فلتخيو لبإلا ددع يف يوتسي دمعلاو اطخلا ةحارج

 يف سأرلا مدقم يف ةحضومللف ، ىربكلا ةيدلا يف فلتخا امك
 ركذ نوبل نباو نوبل تنبو ضاخم تنب وهو لبإلا نم سمخ أطخلا
 لك نم . لبإلا نم ةئام ىربكلا سقنلا ةيد يف اذكو س ةعذجو ةقحو
 ءازجأ ةثالث ىلع دمعلا ةيدو . اريعب نورشع نانسألا هذه نم نس

 ىلع اهماع لزاب ىلإ ةعذج نوعبرأو س ةقح نوثالثو نوبل تنب نوثالث
 عبرلا نم نامثو ينثلا نم نامثو عذجلا نم نامث 0 ءازجأ ةمسخ
 نوكي اذه ىلعق 0 اهماع لزاب لزبلا نم نامثو س سدسلا نم نامثو
 نويل تنب نم فصنو سمخ سأرلا مدقم يف دمعلا يق ةحضوملل

 اسمخو ةدنث اسمخو ة هع ذج اسمخو ةقح تني نم فصنو سمخو

 ىلع ةرعبأ ةسمخ كلذف . اهماع لزاب اسمخو سدس اسمخو ةيعابر
 نانسألا هذه نم ريعب لك موق مهاردلل ىدأ نمف . دمعلا نانسأ
 رظني اذه لتم ىلع كلذ نم هيلع ناك ام ىدأ مث . هتقو يف هتميقب

 . أطخلاو دمعلا تاحارج ىفق

 ناك دمعلا ةيد نم ةرعبأ ةسمخ ناك اذإ هنأ يعم : هريغ لاق
 اسمخو ةقح اسمخو اهفصنو س ةقح و اهفصنو نوبل تنب ةأزجتلا يف
 . ةسمخ كلتف اهماع لزاب اسمخو ةسدس اسمخو ةعبر اسمخو ةينث
 اذإو . بتاكلا نم كلذ لعلو ى طلغلا ىنعم ةهبش ةلأسملا هذه ردصو
 تنب فصنو سمخ ةئزجتلا ىف ناك دمعلا نم ادحاو اريعب ناك
 ةعبر سمخ اسمخو ةعذج سمخ اسمخو ةقح فصنو سمخو .نوبل
 . مات ريعب كلذف اهماع لزاب سمخ اسمخو هسدس سمخ اسمخو
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 مدقم ةحارج ىلع ةفعاضم هجولا ةحارجو : باتكلا نمو

 وأ فنألا وأ بناجلا ىلع ههجو رهاظ يف ناك حرج لكو 6سأرلا
 الوط ةبجار تمت اذإ ةيمادللو ى هجو حرج وهف كلذ وحن وأ ةفشلا

 ةتس ةمحالتملاو ةرعبأ ةعبرأ ةعضابلاو ناريعب هجولا يف اضرعو
 رظنو 0 مظعلا تقربأ اذإ ةحضوملاو ةرعبأ ةينامث قاحمسلاو ةرعبأ
 كلذ باسحبق داز نإو باسحبف صقن نإف ةرعبأ ةرشع نيعلاب
 نوثالث اهل ةلقنملاو اريعب نورشع اهل هجولا يف ةمشاهلاو ،دازام
 الإ مفلا ىلإ تذفن اذإ ىربكلا ةيدلا ثلث اهل هجولا يف ةذفانلاو اريعب
 اهل ناف قطلا يلي امم لفسأ نم نييحللا دحأ يف ةذفان نوكت نأ
 ةيد ثلت اهلف وضع ىف ةذفان لك كلذكو . ةيدلا فصن ثلت وهو ةذفان

 حرج هحرجف هجولا يلي امم يحللا حرج ناك اذإو . وضعلا كلذ

 جلاو حرجو دحاو يحل حرج هحرجف قلحلا يلي امم ناك نإو 0 قلح
 ليق دق هنأ يعمو . سأرلا مدقم حرجك هريغ وأ ناسللا يف مفلا
 . سأرلا مدقم حورج ىلع فعاضم ةحراج حورجك مفلا جلاو حورج

 حرج يف : ل اقو . بوبحم ني دمحم دنعو : رخ ا ب اتك نمو

 عبص ] حرج وهف عبصألا ا ةلمنأ يف ن اك اذا !إ عبصأل ١ حرج كل ذكو

 . ةلمنأ حرج حرجلا نوكيو .ةلمنألا رسكي ىتح

 . ةلمنأ رسك رسكلا نوكي دارأ هنأ انعم يذلا : لاق هريغ نمو
 رسكت ىتح دي حرج وهف نيدنزلا دحأ ىلع دعاسلا يف حرجلا كلذكو
 يف حورجلا كلذكو . دنزلا رسك رسكلا ناك دنزلا رسك اذإف دنزلا
 ةذقان ناك مقلا ىلإ ذفن اذإف . مقلا ىلإ ذفني ىتح هجو حرج هجولا
 اذإف . ةفشلا ذفنت ىتح هجو حرج ةفشلا يف حورجلا كلذكو .يحل
 كلذكو . ةقش ةيد ثلت ةقش ةذفان ىهف سارضألا ىلإ ةفشلا ذفنأ

 ثلت هلق ذفن اذإف ، نيرخنملا ىلإ ذقني ىتح هجو حرج وه فنألا حرج
 لكلق .ة طسوألاو نبببناجلا تاقبط ثالث ىلع رخنملاو س رخنملا ةيد
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 . هتيىد ثظ هتذف انف . ة امسم ةب ل ثظ ةقبط

 ثلث ةفئاجلا يفو ةيدلا نيتضيبلا يف : رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم
 يفو لبإلا نم رشع ةسمخ ةلقنمل أ يفو ةيدلا ثلت ةمآلا يقو ةيدلا

 مدقم يف اذه لوقنو : رثؤملا وبأ لاق . لبإلا نم رشع ةحضوملا
 ةفئاجلا : رثؤملا وبأ لاق . ىضقنا ةحضوملاو ةلقنملا ىف سأرلا
 ث ىلع ديزت ال تعستا وأ تقاض ةيدلا ث اهل ةنومأملاو ةذفانلاو
 . ائيش هنم صقنت الو ائيش ةيدلا

 نم سمخ سأرلا مدقم يف ةحضوملا امنإ هنأ يعم هريغ لاق

 لبإلا نم رشع ةسمخ ةلقنملاو لبإلا نم رشع ةمشاهلا يفو لبإلا
 ةحضوملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يضق امنأ بسحأو

 . لبإلا نم سمخب

 ؟ىهامقنومأملا نع هدنع انأو لئاس ةلاسبو نسحلا وبأ : ةلأسم
 . ةرمحلا ىلإ مظعلا يف ةذفانلا ةغمادلا ىه : لاقف
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 اهتقرعم و حورجلا يق باب

 ةفعاضم يهف هجولا يف ةيمادلا تناك نإف ةيمادلا حورجلا لوأ

 اهضرع يف ةبجار تمت اذإ ناريعب اهلف ى سأرلا مدقم ةيماد ىلع
 يف ةعضابلاو 0 نوبل انبا امهو ناصولق اهل ناك ةبجار لوط يف
 امهو ةيمادلا تفعوض امك ةفعاضم ةرعبأ ةعبرأ اهل تمت اذإ هجولا
 . ناتقحو نوبل انبا

 ةعض ايل و ٠ ن اتع ذجو ض اخم اتني ١ ليق دق هن ا ىعمو : هريغ ل اق

 نوبل اتنبا ةرعبأ ةتس اهل ةمحالتملاو س هلك دلجلا غرفتست ىتلا ىه
 ٠اتق

 ٠ ں و

 اتنبا اهل نوكي هنأ اذه ةيمست يف جرخي هنأ يعمو : هريغ لاق
 تفعوض امك ةفعاضم قاحمسلاو . ناتعذجو نوبل اتنباو ضاخم
 ىق اذه ريغ بابلا اذه ىف ظفحن ىذلا : رثؤملا وبأ لاق . ةمحالتملا
 ىلع ةرشق تدبو هلك محللا غرفتسا ام قاحمسلاو لبإلا ةيمست
 ناتقحو ناركذ نوبل اتنباو ضاخم انبا امهو ةرعبأ ةينامث اهل مظعلا
 ماهبإلا ضرع ةبجار تمت اذإ مظعلا تقربأ ام ةحضوملاو ،ناتعذجو
 نم صقن نإق ةمجارلاب ساقي حورجلا نم ئش لكو س اهلوط يف
 . داز ام باسحبف ةبجارلا ىلع داز نإو . صقن ام باسحبف ةبجارلا

 . أطخلا ةيانج ىف ةفوصوملا نانسألا هذه نإ : هريغ لاق

 رشع فصن اهتيدف . وضع ةحضوم لك نأ ملعا : ةلاسم
 .ةحضوملا سامخأ ةتالث ةمحالتملاو ى ةحضوملا سمخ ةيمادلاو .ةلقنم
 . ةحضوملا افعض ةمشاهلاو \ ةحضوملا سامخأ ةعيرأ قاحمسلاو
 . ةيدلا ثلت ةفئاجلاو ةيدلا ث ةمآلاو ةحضوملا فاعضأ ةثالث ةلقنملاو

 اهل لعجي ناك سابع نبا امأف . ةيدلا اثلث امهلف ناتفئاج اتناك نإو

٢٦



 . ةيدلا فصن

 زربو دلجلا رشقناو ةبشخب وأ هديب الجر برض لجر : ةلاسم
 وأ تمد ةيماد ىهف دلجلا تغرفتسا اذإ : لاق ؟ مد جرخي ملو محللا
 . مدت مل

 ىتح لكاتو حرجلا دازف ةيماد الجر حرج لجر : ةلاسم
 لضفب هيلع دريو .0 ةيم اد هنم صتقي هناف ؟ ةحضوم تر اص

 ن ا كل ذكو صتق اام ةحضوم ١ 7 د نم هنع حرطت ةب ل ةحضوم ١

 هنم صتقي هنإف . ةلقنم وأ ةمشاه تراصق تدازف . ةحضوم هحرج

 ةلقنملاو ةمشاهلا ىف ةحضوملا لخديو ةيد لضفلاب ذخأيو ةحضوم

 هلف لبإلا نم اسمخ نوكي حرجلا ناك اذإ هريغ نمو : ةلاسم
 ام ر دقيق . صقن امق . اطخ ن اك ن ا سمخل ١ سمخ نينس لك نم

 عابرأ ةعبرأ ىلع وهف دمعلا هبش ناك نإو اطخلا ىق اذهف صقن
 ادمع حرجل ١ ناك نإو .ىطعأ غلب ام حرجل ١ ةيد عير لك نم بسحي

 نم فصنو سمح ء ازج ] ةتالت ىلع يهو ةلخلغم ىهو هتيب د تيسح

 ىل ١ ع ١ ذجل ١ نم ن اسمخو ق اقحلا نم فصتو سمخو نويل ت اني

 لبإلا ةميقب هتيطعأ نانسألا هذه نم هل غلب امف بسحي ٧ اهماع لزاب
 دمعلا هبش يف مكحلا . رثؤملا وبأ لاق .اهصخرو اهئالغب هيطعت موي
 ١ . دمعلاك ةيدلا ىق

 وأ ةربإب الجر نعط نميف لعج يراوحلا اب أ نإ : ليقو : ةلأسم
 . ايماد ةالس

 ةذفق انل ١ يف تركذو 7 > درعمس ىبأ نم ب اوج : ةلاسم

 دق هنأ يعمق ؟ ةيدلا نم اهل مك وضعلا ىق تبقثو تذقن اذإ ةبقاتلاو
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 دق هنأ يعمق ؟ ةيدلا نم اهل مك وضعلا يف تبقثو تذفن اذإ ةبقاثلاو

 ةبقاثلا ىف امأو . وضعلا كلذ ةيد ث اهل وضعلا ىفق ةذفانلا ىف ليق

 ةفص امو : تلق ، وضعلا ةحضوم نم فصنو ةيد اهل نأ يعمف
 تذفن اذإ : ىه ؟ وضعلا ةيد ثلت اهل نوكي يتلا وضعلا يف : ةذفانلا

 ةيجار ط نوكت ىتح مأ ةبدلا ث اهلف 1 يبقثك ناك ولو هبق

 ثققلا اهلو ةذفان يهف تذفنف تناكام اهنأ ىعمف ءةبجار ضرع يف

 ةمشاهلا كلذكو : تلق . ةذفان تراص اذإ 7 اميف ةربإلا بقثك ولو
 لوط نوكت ىتح مأ ةمشاهلا ةيد اهلف اريثك وأ اليلق تمشه اذإ يهأ
 : ليق دق هنأ يعمق ؟ ةمآلاو ةفئاجلا كلذكو ةبجار ضرع يف ةجار

 ولو اهتيد اهلف تمأ اليلق وأ اريثك تفاج وأ اريثك وأ اليلق تمشه اذإ
 . كلذ عيمج يف ةبجار متت ت مل

 مظعلا يف خم ىلإ تضفأ اذإ يهأ : تلق ةفئاجلا نعو : ةلأسم

 يف ءاوس وهو فوجل وأ سأرلا خم ىلإ وأ ركذلا بيضق بقث ىلإ وأ
 ةيد ثلث ةفئاج لكلو ةفئاج هلك اذه نإ ليق دق هنأ ىعمف ؟ةيدلا

 ةيدلا ث ىهو يدنع ءاوس سأرلاو نطبلاو ركذلا ةفئاجف اهوضع
 . ليق هنأ يدنع اميف هتيد ثلث وضع لك ةفئاجو .ىربكلا

 نم فصنو ةيد اهل ىتلا "ةبقاثلا ةفصو امو : تلقو : ةلأسم
 ملو وضع يف تبقت اذإ يهأ : تلق . وضعلا ةيد نم ةحضوملا ةيد
 ةرعيأ ةعبس اهل نوكي ةربإل ا بقثك تيقت ولو رخآلا بناجلا يف ذفنت

 نأ يعمف ؟ ؟ وضعلا ةحضوم نم فصنو ةيد ريسقت امو فصنو

 . اريثك وأ ناك اليلق وضعلا يق يذلا مظعلا يف تبقت اذإ ةبقاثلا
 . وضعلا كلذ نم ةحضوملل ام فعض اهلو ةمشاهو ةبقاث ىهف
 ةرعبأ ةسمخ ةحضومللو ةرعبأ ةرشع سأرلا مدقم يف يدنع ةبقاثللو
 الو ةحضوملل ام فاعضأ ةتالث كلذف . اريعي رشع ةسمخ ةلقنمللو

 . ةحضوملا نم فصنو ةيد ةبقاثلل نأ ملعأ

 (ةذفانلا) ةخسن يف )١(

 ٢٨



 ةذفان لكف هل : تلق . هتيد ث وضعلا ةذفان نإ : ليقو : ةلأسم

 ةذفانلا تناك مظعلا قوف نم محللا يف ولو 4 تذفن ام ثيح وضع ىق

 ؟ رخآلا هبناج نم جرختو مظعلا طسو يف ذفنت ىتح اريثك وأ اليلق
 وضعلا يف تذفن اذإ : ليقف س فالتخاب كلذ يف ليق هنأ يعمق :لاق

 . ةذقان ىهف ةذفانلا مسا اهيلع عقو رخآلا هبناج نم تجرخ ىتح

 ذفنت ىتح الإ مظع نود وضع يف ةذفانلا نوكت ال : ليق دق هنأ يعمو

 يف ةذفانلا تناك ام حرج وه امنإو هيق نيمظع نيي وأ همظع يف

 ةذفانلا بسحيو اذه ينبجعيو 4 ماظعلا تاوذ نم ءاضعألا يف محللا

 . ىلعأ ناك ام هنع طقسبو حورجل ١ باسح وضعل 1 اذه ىف

 ام ريعب اهل ىتلا ةيمادلا ةقفص نع ديعس ايأ تلأس : ةلأسم

 اهنم جرخ اذإف تناك ام فيك تيمد اذإ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟يه

 مدلا ضقي مل ولو : هل تلق . دلجلا يف عضبت ملام ةيماد يهف مدلا

 ضاف ةيماد يهف تمد اذإ هنأ اذكه معن : لاق ؟ حرجلا عضوم نم

 لاق ؟ نيريعب قحتست يتلا ةعضابلا ةفص امف : تلق . ضفي مل وأ

 غرفتست نأ ىلإ ريثك وأ ليلقب دلجلا يف عضبت يتلا ليق دق هنأ يعم
 غرقتست نأ ىلإ . ريثك الو ليلقب محللا يف لخدت الو هلك دلجلا

 . هلك دلجلا

 : لاق ؟ ةرعيأ ةثالث قحت قحتست يتلا ةمحالتملا ةفص امق : هل تلق

 وأ ليلقب محللا يف لخدتو دلجلا غرفتست ت يه يتلا ليق دق هنأ يعمق

 ةواشقلا ىقبتو . هلك محللا غرفتست رقتست ملام ةمحالتم ىه مث . ريثكب

 . محللا ريغ نم مظعلا ىلع يتلا

 ىعمق :لاق ؟ ةرعيأ ةعبرأ اهل يتلا قاحمسلا ةفص امف : هل تلق

 7 مث .ريثكب وأ ليلقب مظعلا ىلع يتلا ةواشقغلا يف لخدت يتلا اهنأ

 اهل يتلا ةحضوملا ةفص امف : تلق . مظعلا حضوت ملام قاحمس

 هيلع ىقبي الف مظعلا اهنم حصت يتلا اهنأ يعم : لاق ؟ ةرعبأ ةسمخ
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 تلق . ةواشفغل ١ نم الو محلل ١ نم ريثكالو لرلق هيلع ىقبي الف ملعل ١

 مك دلجلا يف ةيمادلا لثمك تحضوأ نأ دعي ملظعلا ىف تذفن اذاف :هل

 . ةيدلا نم اهل نوكي

 هنم ترسك وأ ريثك وأ ليلقب مظعلا يف تذخأ اذإ اهنأ يعم لاق
 ةيقاثلا اهامس نم مهنمو . ةمشاهلا ة ةيد اهلو ةمشاه يهف . ائىش

 هعضوم نع هتلازأ اذإف هعضوم نع مظعلا نم ائيش قبت ) ملام
 نوكي مك هلك مظعلا ترسك نإف : هل تلق ةلقنملا ةيد اهلو ةلقنم

 ؟ةيدلا نم :

 مظع نوكي نأ الإ ذفنت نأ ىلإ ةمشاه يه اهنأ يعمق : لاق

 وضعلا ةفئاج اهل ناك هتفاجأ اذإ اهنأ بسحأف 0 ماظعلا نم فوجأ

 هب ليق ناك نإ يدنع هيلع اعمتجم اذه نظأ الو . ملعأ هللاو

 فوجألا مظعلا تفاج اذإ نوكي نأ 8 كلذك نوكي نأ كلذ ينبجعيو

 . كلذ ىق رظناو .وضعلا يف ةفئاجلاك اهل ناك

 لوطك اقش عدصناق مظعلا ىلع ةيرضلا تعقو اذإف : هل تلق

 لهأ لوق ضعب يق عدصلا نأ يعمق ؟ ةيدلا نم اهل نوكي مك ةبجار
 . ينبجعي اذكهو . ةمشاهلا ةلزنمب ملعلا

 > اذه ريع رخآ لوقب راثآلا يف دجوي اميق ع ادصنتالا يف ليق دقو

 ىلع ةمشاهلا ةلزنمي نوكي نأ بحأ ينأ الإ هصني طبحأ يندجأ الو

 . هب قحال لثملاو هلثم وه هنأل كلذ لوقي نم لوق

 عص اذإق : لاق ؟ ةيدلا نم وضعلا ةفئاجلا نوكت مكف : تلق
 . ةيدلا ثمت ةذفانللو ى ةيدلا ث اولاق ةيفاجللف كلذ

 ائيش لقنت ملام هنأ رهاظلاو لوصألا يف اذك )١(
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 دحام ماظعلا نم ءيش هيف ءاضعألا نم نكي مل امف : هل تلق
 نم نكي مل ام هن ا ليق دق : ل اق ؟ هتمحالتمو هق احمسبو هتحضوم

 هيلع ناك اذإ ةعضابلا مث ةيمادلا هحرج لوأف س هيف ءاضعألا

 ءذقنت ىنح ةمحالتم لازت ال نذألاف . اولاق كلذك .ان نوكيف ذقني وأ

 ىتح ًامحالتم لازي ال ركذلاو م فيجي ىتح امحالتم لازي ال نطبلاو
 . كلذ هايشأو ذفني

 ةعضابو ةيماد نوكيأ هدلج هيلع نكي مل امف : هل تلق
 هحرج لوأ نأ ليق دقف . دلج هل نكي ملام هنأ يعمف لاق ؟ةمحالتمو
 يف دلج هل نكي مل اذإ حرجلا عقي امنإ اولاق امنا إ مهنأل ةمحالتملا

 محلم ا هانعم امن ا هنال محلم ١ هرمسي نم مهنمو 4 محالتم وهق محلل ١

 . هي ىمسق

 هيف ناكام ةمحالتمك مظع هل نكي ملام ةمحالتمو : هل تلق

 ةفشحلا يف اولاق كلذو 4 محالتم هنأل ليق دق هنأ يعم : لاق ؛مظع

 لازي الو هبش هل ناك نإ اذه هابشأو ةمحالتم اهيق حورجلا نأ

 .افئاج نوكي مث ى لوبلا ىرجم ىلإ ىقب ةب نأ ىلإ ةفشحلا يف ًامحالتم
 ذقني ىتح محالتم وهف ريثك وأ ليلقب رخآلا بناجلا يف ىضم اذاف
 اميق ناتذفان هل ناك رخآلا بناجلا نم ذفن اذإف رخآلا بناجلا نم

 . ليق هنأ يدنع

 ةلزنمب نوكي مأ ركذلا ةفشح ةلزنمب نينثإلا نوكي لهف : هل تلق
 نأ يعم : لاق ؟ محلملاو عضابلا يمادلا يف ةفشحلا ريغ ركذلا

 محلم مث مد . عضاب د مث . يم اد وهو اهحورج يف رك ذلا ةلزنمب نيتضييل ١

 . كلذك هنأ يدنع اميق اذفان نوكي مت مد . ذقني ىتح ًامخلم ل ازي الو

 ةضيبلا يف عطقت ملو حرجلا نم ةضيبلا تزرب نإف : هل تلق
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 ةمحل نأل اعض اي نوكم هن أ يعم : ل اق ؟ ةيدل | نم اهل نوكم مك ءيش

 . ةضيبلا ريغ محل اهل سيلو ةمحللا ىه ةضيبلا

 يف يمادلا ردقب عضب نأ دعب ةضيبلا يق عطق نإف : هل تلق
 امحالتم نوكي نأ يعمف : لاق ؟ ةيدلا نم كلذل نوكي مك دلجلا

 . فصنو ريعب هل نوكيو

 كلذك هنأ يعم : لاق ؟ ذفني نأ ىلإ امحالتم لازي الو هل تلق
 هغرفتسا اذ إف س هغرفتسيو هلك محللا ذفني نأ ىلإ امحالتم نوكي

 نأ اولاقام ىنعم ىلع يدنع جرخ بناجلا نم دلجلا ىلإ ىضفأو
 هل ناك ليق ذفن اذإف . قاحمسلا ةلزنمب نوكيو ناث عضاب هل نوكي
 . يدنع عضوملا اذه يف ةيدلا ث ىهو ةذفان

 ةيد اهل نوكي اعيمج ديلا يدنز يف ةذقانلا تذفن اذإف : هل تلق
 بسحأو 0 نيتذفان اهل نأ ليق دق هنإ : لاق ؟ ناتذقان وأ ةدحاو ةذفان

 لوألا لوقلا نأ كلذ لبق يل يور ناك دقو . ةذفان اهل نأ جرخي هنأ
 . رتؤمل ١ يبأ نع يوري
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 سأرلا مدقم يق حورجلا باب

 ضرع يف بج اور سمح هلوط س أرل ١ م دقم حورج يف تركذ دو

 تناك 7 دلا ثظ اهلو ةمومأ ام ه ذهف . ةمومأ ام وهو فصنو ةيج ار

 ىف رظني الو ةيدل ا ث اهل ةقفئاجل و ةذفانلا كلذكو . ةريبك وأ ة هريغص

 . اهريبك يف الو اهرغص

 ةرثؤم اهن ] نيعضوم نم تم دأق رجح هي تعقو نمو : ةلأسم

 . ناترثؤم اهلف . ناترثؤم وأ . [. . ٠ -=[ ٠ . ٣

 اهضرعو ةبجار اهلوط سأرلا مدقم يف ةمومأم نعو : ةلأسم
 وأ ترغص ةيدل ١ ث اهلف ةمومأم تن اك ا ذاف ؟ اهل عقي مك . ةيج ار
 . .تربك

 ناك اذإ سأرلا مدقم يف ةيمادلا : رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم

 ةميقو نوبل ةنبا فصنو سمخ ةميق وهو . ريعب اهلق ادمع حرجلا
 . ةعذنج سمخ يسمخو سامخأ ةتالث كلذف ةقح فصنو سمخ

 سدس سمخ يسمخو ةيعابر سمخ يسمخو ةينث سمخ يسمخو

 هذه ىلع ريعب متي ريعب اسمخ كلذف . اهماع لزاب سمخ يسمخو
 يقو . ةميقلا هذه ىلع ناريعب ةعضابلا يقو . ةيمادلا يف ةميقلا

 ةرعبأ ةعيرأ قاحمسلا يفو ةميقلا هذه ىلع ة ةرعيأ ةتالث ةمحالتملا

 ىقو ةميقلا هذه ىلع ةرعبأ ةسمخ ةحضوملا ىفو . ةميقلا هذه ىلع

 رشع ةسمخ ةلقنملا ىفو . ةميقلا هذه ىلع ةرعبأ ةرشع ةمشاهلا
 " . ةيدلا ثت ةمآلا ىفو . ةميقلا هذه ىلع اريعب

 . اذه يف سأرل ١ مدقم ىلع فعاضم هجول ١ ىف حورجل ا : اول اقو

 ناسللاو ركذل و نطيل او رهظل ١ راققو ردصل ١ راحم حورجو : اولاق

 . اطخل و دمعلا يف ء اوس نهحجورج سس أرل ١ م دقمو موقلحل او
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 يف فرعي امق ؟ هجولا يف ةمآلا يف هللا ديع يبأ نع : ةلأسم

 . عامدلا ىلإ تضفأ اذإ ةددلا ث اهيفف سأرلا يف امأو ةمآ هجولا

 . اهيف رظناو كلذ لثم افقلاو

 تقاض غامدلا تطلاخ اذإف غامدلا تطلاخ اذإ ةمآلاو : ةلاسم

 ىربكلا ةيدلا ث اهلف تعستا وأ

 ةنبا يهو ريعب اهل سأرلا مدقم يف ةيمادلا نأ ملعا : ةلأسم

 ةقحو نوبل ةنبا يه ناريعب ةعضابلاو ،نوبل

 ضاخم ةنباو ةقحو نوبل نبا نوكي نأ يدنع جرخي : هريغ لاق
 نوبل نباو نوبل ةنباو ةقح يهو ةرعبأ ةتالث اهل ةمحالتملاو . ةعذجو
 . ةرعبأ ةثالث اهل قاحمسل او .ركذ

 ةقحو ركذ نوبل نباو ضاخم ةنبا ىهو ةرعبأ ةعبرأ : هريغ لاق

 نوبل نباو ضاخم ةنبا يهو ةرغبأ ةسمخ اهل ةحضوملاو . ةعذجو
 ةنبا يهو ةرعبأ ةسمخ اهل ةحضوملاو ةعذجو ةقحو نوبل ةنباو ركذ
 رشع اهل ةمشاهلاو ةعذجو ةقحو نوبل ةنباو ركذ نوبل نباو ضاخم
 . نورشع سأرلا مدقم يفو اريعب رشع ةسمخ اهل ةلقنملاو لبإلا نم
 .ةلماك ةيدلاف لقعلا اهنم ريغت نإف ثظو اريعب نوثالثو ةتالث ةمومأملاو

 ةيمست ىف اذه ريغ بابلا اذه ىف ظفحن ىذلا : رثؤملا وبأ لاق
 . باتكلا اذه ىف ةيشاحلا ىق كلذ انرسق دقو لبإلا

 نم هسأر يق الجر حرج لجر : نيملسملا راثآ نم : ةلاسم
 يف مكحلا ام حراجلا نم اسأر قيضأ حورجملا ناكو هنرق ىلإ هنرق
 حورجلاو" هللا لاق امك لثمب لثمف اصاصق ناك نإ لاق ؟ كلذ

 كلذ قحلي اميق ةيدلا بجت بجاورلا باسحبف ةيد ناك نإو "صاصق
 . لتمب لثم وه امنإ رصقلاو قيضلا يف ناك نإ ساقي الو
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 افقلا يف هورجلاو ةيمادلا يف باب
 ريعب ةعضابلاو نوبل ةنبا ىهو ريعب فصن اهل افقلا يف ةيمادلاو

 ١ ةقح فصنو نوبل ةنبا فصن ىهو

 فصن وأ ةقح فصنو نويل ني ا فصن يدنع جرخي : هريغ لاق

 فصنت ىهو فصنو ريعب اهل ةمحالتملاو . ةعذج فصنو ضاخم تنب
 ناريعب قاحمسلاو . ركذ نوبل نبا فصتو نوبل ةنبا فصنو ةقح
 ةعذج فصنو ضاخم نبا فصنو ركذ نويل نبا فصنو ةقح فصن

 ةنيا فصنو ةعذج فصنو ةقح فصن فصنو ناريعب ةحضولملاو

 . ضاخم ةنبا فصنو . ركذ نويل نبا فصنو . نويل

 ء اطخلا حرج يف ن انسأل أ هذه : بويحم ني ا دمحم ل اق

 . فصنو صئالق عيس ةلقنمل و لبإل ١ نم سمح ةمش اهل و

 ناف اطخ حرجلا ناك اذإ . اذه ريغ انظفح دق : رثؤملا ويأ لاق

 . زئاج كلذف ةصحلا نم ةبوسلاب لبإلا نم ءزج لك يف مكاحلا مكح
 موقي ناك هنأ هللا همحر رباج يبأ نبا ىسوم نع يور دقو : لاق
 ناك نإ مهضعب لاق دقو : لاق. امهرد نيرشعو مهرد ةئام ةلئاشلا

 ةعضاب تناك نإو نويل ةنيا وهو ريعي هيقق ةيماد ناكو اطخ خ حرجلا

 ةثالث اهيفف ةمحالتم تناك ن نإو ةع ةعذجو ضاخم ةنبا ناريعب هيقق

 ةعبرأ هيفف اقاحمس تناك نإو . ةقحو نوبل ةنباو ركذ نوبل نبا ةرعبأ

 ةحضوم تناك نإو ةعذجو ةقحو ركذ نوبل نباو ضاخم ةنبا ةرعيأ

 ةقحو نوبل ةنباو ركذ نوبل نباو ضاخم تنب ةرعبأ ةسمخ اهيفف
 . سأرل | مدقم ةبد ىلع ةفعاضم هجولا ةد : رثؤملا ويأ لاق . ةعذجو

 ندبلا رئاسو افقلا ةحارج نم ناك امو : رثؤملا ويأ لاق : ةلأسم

 موقلحلا يف ناك ام الإ : لاق . سأرلا مدقم ةحارج ةيد فصن ىهف

٣٥



 موقلحلا يف ناك ام الإ : لاق . سأرلا مدقم ةحارج ةيد فصن يهف

 يف حرجلاو ناسللا يف حورجلاو نطبلاو رهظلا راقفو ردصلا راحمو
 . سأرلا مدقم يف حرجلا ةلزنمب وهف . ركذلا

٣٦



 سأرلا رعش يف باب
 تبن نإو . ةلماك ةيدلاف تبني ملف سأرلا رعش فتن اذإو : لاق

 سيقي ن اك هللا همحر ب اطخلا ني ١ رمع نأ انغليو : لاق . م دسق

 مدقم يف وهف هجولا ىلإ لبقم رعشلا نم ناك امق ميدأب سأرلا
 . سأرل ١ رخؤم نم ناك . افقلا ىلإ هنم البقم ناك امو سأرلا

 وأ فتن اذ ا س أرل ١ رعش يفو : رقعج ني ١ عم اج نمو : ةلاسم

 .نيلدع موس هلف تين ناك نإو ةلماك ةيدل ١ > ةنس ىلإ تيني ملف قلح

 نم ةشرأ هنم ءزج لكل اضيأ كلذكو . هنم ءزج وأ هضعي ن اك نإو

 نإو . فتن فتن اذإ ةرعشب ةرعش اضيأ صاصقلا كلذ يقو . ةيدلا

 . قلح قلح

 هذه يف صاصق الف هيلع ينجملا رعش تبن نإ : لاق نم لاقو

 ةيد هلف هنم صتقملا رعش تبني مل نإو : صاصقلا هلق تبني مل نإو

 . ةمات ةرعش

 . ةيدلا هيفو ى رعشلا يف صاصق ال : لاق نم لاقو هريغ نمو

 ىتح شرآ الو كلذ ىف صاصق ال ليق دق هنأ ىعمو : هريغ لاق

 وأ ةلماك ةيد ةيدلا هيفف ةنس ىلإ تبني مل نإف ى تبني ال وأ تبني رظني
 ملو هنم صتقا نإف . هيف صاصقلاب لوقي نم لوق ىلع صاصقلا
 رعش تينيب مل هنأل > هل شر ا الف ةنس ىل ا هنم صتقمل ١ رعش تيثي

 اذه يف يل نيبي الو ى ةدحاو ةيانجلاف صتقملا ىلع هيلع ىنجملا
 لوق ىلع هنم صتقاو تبني مل هيلع ىنجملا رعش ناك نإو . فالتخا
 ىنعم كلذ يف يدنع ح رخىق د 9 . ةنس ىلإ تيني ملق كلذي ل وقي نم

 يذلا قحلا هنم ذخأ دق هنأل هل ةيد ال لوقلا ضعب ىفق فالتخالا
 ةلقاعلا ىلع: ليقو . صتقملا لام نم ةلماك ةيدلا هل ليقو . هيلع ناك

٢٧



 ردقب حرطيو . فالتخالا ىنعم ىلع ةيدلا هل ليقو أطخلا هبشي هنأل
 . تبن اذإ رعشلا يف موسلا

٣٨



 نيبجلاو ةيحللا حورج يك باب

 لوف . ءاوس هلك نيبجلاو ةهبجلا يف حرجلا لوأ : رثؤملا وبأ لاق
 مث . ةرعبأ ةعبرأ اهل ةعضاب مث ى ناريعب اهلو ةيماد اهيف حرجلا
 ةحضوم مث ى ةرعيب ا ةين امث اهل ق احمس مث ى ةرعيب ا ةتس اهل ةمحالتم

 نوثالث اهل ةلقنم مث . اريعب نورشع اهل ةمشاه مث . ةرعبأ ةرشع اهل
 ةيدلا اهلف تعستا وأ تقاض غامدلا تطلاخ اذإ ىهو ةمآلا مث . اريعي

 . ىربكلا

 دسجل ١ رئ اس حورجو افقل ١ حورجو : هلل ١ همحر رثؤم ١ وب ] ل اق

 رئ اس حرج ةد ل سمخ اهحرج ن اف > عبصاأل ١ حرج ال ا ء اوس هلك

 . دسحلا

٣٨



 نيبجاحلا باب

 تين ن اق . حصفقف حرج وأ هرعش فتن اذ ١ بج احلا ىف ل اقو

 ةد د فصن هلق رعشل | تينيب ملو حص ن او » حرجل ا 7 ل 4هدقق رعشل ا

 امك عجرو بجاحلا مأتل او حص مث حضوأف بجاحلا قلق نإو بجاحل

 غلب نإف 0 لبإلا \ رشعب ةبجار لكل ىضقي مث ساقي حرجلا نإف ناك
 ل از ام ب اسحي هلف د از ن او . لبإل ا . رشع هلف ةيج ر لجرل ١ حرج

 . صقن ام باسحب هنع حرط صقن نإو

 عطق اذإ اعيمج امهل نابجاحلاو : رفعج نبا عماج نمو
 فتن نإو س ةيدلا فصن دحاو لكل ةلماك ةيدلا رعشلا عم امهمحل
 فصن كلذب اعيمج امهلف ةنس ىلإ تبني ملو قلح اذإ وأ امهرعش
 . انيلإ بحأ اذهو كلذ فالخ لاق نم لاقو . ةيدلا

 . ةيدلا تبني مل اذإ هل نأ راثآلا ضعب ىقو : هريغ نمو

 حرجلا ةيد امهل ليقف . رعشلا عم محللا ماتلا نإو : باتكلا نمو
 . نيلدع موس رعشلاب امهلو غلبام

 رعشلل سيلو غلبام امهحرج ةيد امهل : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو

 .موس هيفق تبن نإف حرج الب فتن رعشلا نوكي نأ الإ تبن اذإ ئش
 . فصن بجاح لكل بجاحلا ةيد فصنف تبني مل نإو

 ةرعش صاصقلا رافشألاو نيبجاحلا نم رعشلا يفو باتكلا نمو
 ملعلا :ئطخي مل نإو س ء اوس امهق ترقص وأ ةرعشلا تريك ةرعشي

 عير وأ ثقظ هنم .4 بهذ مك رظن .4 بجاحلا رعش 0 فتن فلتي امي

 هبجاح لعف يذلا نوكي نأ الإ لعافلا بجاح نم هصاصق يطعيف
امنإ هناف ‘ بجاح فصن باصلا بجاح نم ثلقنلا نوكيق ريصق



 . رعشلا يف صاصق ال ليق دق هنأ يعمو : هريغ لاق

 عطق نإو ةلماك ةيدلا امهل نابجاحلاو : عماجلا ريغ نمو
 ىلإ رعشلا تيني ملف رعشلاب محللا عطق نإو ةيدلا فصنف امهدحأ

 ةنس ىلإ تبني ملف هدحو رعشلا فتن نإو ةلماك بجاحلا ةيدق . ةنس

 . بجاحلا ةيد فصنق

 وبأ لاق . ةيدلا رعشلا تبني مل اذإ هل نأ راثآلا ضعب يفو
 هيف عقي ملو هتابن ىوتساو تبن مث نيبجاحلا رعش قلعت اذإ :رثؤملا
 مل نإو هتيد فصن بجاح لك يفف تبني مل نإو ى نيلدع موسق ئش
 .نيلدع موس رعشلابو غلبام امهحرج ةيد امهلق امأتلاو م اعيمج تبني

 نإ ءيش رعشلل سيلو غلب ام امهحرج ةيد امهل : رثؤملا وبأ لاق
 مل ن او . موس هبقق تيث ن اف حرج الب فتن رعشل ا نوكي ن أ ال ا تين

 . لدع موسق تبن نإو هتيد فصتف تبني

٤١



 هجولا يمف باب
 هجولا دح ليقف علصأ ناك اذإو ه هسأر رعش صقم نم هجولاو

 ىلإ نذالا نم وهو . هعفر اذإ هنيبج ىلعأ نم ضبقتلا ىهتنم ىلإ
 وأ فنألا وأ بجاحل | ىلع ههجو رهاظ ىف ناك حرج لكو .نذألا

 ىلع ةفعاضم هجولا ةحارجو . ههجو حرج وهف س كلذ وحن وأ ةفشلا
 يف اضرعو الوط ةبجار تمت اذإ ةيمادللف ، سأرلا مدقم ةحارج

 : نوبل انبا ناريعب امهلف سأرلا مدقم يف انفصو ام ىلع هجولا
 . ناتقحو نوبل اتتبا . ةرعبأ ةعبرأ ةعضابللو

 امنإو الدع هلوق نم اذه ىدنع جرخي الو ملعأ هللا : هريغ لاق

 ناركذ نوبل انبا وأ . ناتعذجو ضاخم اتنبا كلذ نم لدعلا نأ يعم

 . ناتقحو

 ن ارك ذ نويل انب و نويل اتنب ١ ةرعي ] ةتس ةمحدالتمل و : ب اتكلا نمو

 . ناتقحو

 ضاخم اتنيا : تلق تئش نإ وأ اذكه يدنع جرخي هريغ لاق

 انباو . ضاخم اتنبا ةرعبأ ةينامث قاحمسللو . ٌناتعذجو نوبل اتنباو
 رظنو مظعلا تقرب اذإ ةحضومللو . ناتعذجو ناتقحو ناركذ نوبل
 ناتقحو نوبل اتنباو نوبل انباو ضاخم اتنبا ةرعبأ ةرشع نيعلاب
 .دازام كلذ باسحبق داز نإو كلذ باسحبف صقن نإف ناتعذجو

 .اريعب نوثالث اهل ةلقنملاو اريعب نورشع اهل هجولا يف ةمشامهلاو
 نأ الإ مقلا ىلإ تذقن اذإ ىربكلا ةيدلا ثلث اهل هجولا يق ةذفانلاو
 اهل ناف . قلحلا يلي امم لفسأ نم نبيجاحلا دحأ يق ةذفان نوكت

 اهلف . وضع يف ةذفان لك كلذكو . ةبدلا فصن ث وهو .يحلا ةذفان

 . وضعلا كلذ ةيد ثظ

٤٢



 هجولا يف فرعن امف هجولا يف ةمآلا نعو : هللا ديع يبأ نعو

 افقلاو غامدلا ىلإ ىضفأ اذإ ةيدلا ث اهيفف سأرلا يف امأو .ةمأ

 هحرجف هجولا يلي امم يحللا حرج ناك اذإو . اهيف رظناو كلذ لثم

 . دحاو يحل حرج هحرجف قلحلا يلي امم ناك نإو . هجو حرج
 . سأرلا مدقم حرجك هريغ يف وأ ناسللا يف مقلا جلاو حرجو

 هجراخ حورجك مفلا جلاو حرج ليق دق هنأ يعمو : هريغ لاق
 ام مكح نأ جرخي اذه لعلو ..سأرلا مدقم حورج ىلع ةفعاضم

 .اذه ليق دقو . هل عبت وهو هنم جرخام مكح عضوم لك يف لخد
 يفف رظن امو . هجولا ةحارج هجاو اميق نوكي نأ هقحلي نأ ينبجعيو

 لخادو ةثللاو نيتفشلا ةحارج يف ىهو . ةحارج ناسللا ةحارج

 . ندبلا نم ءاضعألاو افقلا ةحارج حراوجلا نم كلذ وحنو نيتنجولا

 . هجو ةذفان مفلا ىلإ هجولا نم ةذفانلاو . باتكلا نمو : ةلأسم

 ةذفان مفلا ىلإ هجولا نم تجرخ اذإ لفسألا ىحللا ىف ةذفقانلاو

 .ىحل

 . هجو حرج فنألاو ةفشلاو بجاحلا ىف حرجلاو : ةلأسم

 نوكت نأ الإ اريعب نورشع هجولا يف ةمشاهلاو : ةلاسم
 اهل هجولا يف ةلقنملاو ، هريغ نع كلذك ةلقنم نذإ يهف اربت ال ةمشاه
 ىف ةذفان نوكت نأ الإ ةيدلا ث اهل هجولا ىف ةذفانلاو . اريعب نوتالت
 . يحللا ةذفان اهل نإف قلحلا يلي امم لفسأ نم نييحللا دحأ

 ةرشع سمخ ردصلاو سأرلاو هجولا يف ةلقنملاو : هريغ نمو
 . لبإل ١ نم رشع ماظعلا لقنت نمو مشهت يتلا ةمشاهلاو . ةلئاش

 يف حرج قدشلا يف حرجلا : بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

٤٢



 همحر يلع نب ىسبوم ناكو ةيدلا فصن يف ذفان وهق ذقن اذاف . هجو

 ذفانلا : بوبحم نب دمحم لاقو . صاصقلا اهيف ذفاونلا : لوقي هللا

 ةفشلا يف حرجلا : لاقو ةيدلا فصن يف ةذفان يه . قدشلا يف

 نأ راثآلا ضعب ىفو . ةفشلا ةيد ىف ذفان وهف ذفن اذإف . هجو حرج

 حرج شرإ هلو هجو حرج ىحللا حرجو . ةيدلا ثلث يحللا يف ةذفانلا

 حرج هحرجف قلطلا يلي امم يحللا يف ناك اذإ ا حرجلا كلذكو . هجو

 لك هجولا يف انركذ ىذلا وهف رعشلا صقم هجولا دحو . دحاو يحل

 ملعأ هللاو نذألا ىلإ نذألا نم هجولا ليق دقو س فعاضم هنم ءيش

 هجولا نم نذألا دح نم نأ رثألا ىف اندجو اذكه . كلذ نع لئسف

 . . باتكلا اذه ريغ نمو

٤٤



 نينفجلاو نينيعلا راقشآ يق باب

 امهادحإ تروع نإو ةلماك ةيدلاف نانيعلا تروع اذإو : لاق

 . ةبدلا فصق

 نفج رفش لكلف تبني ملف . نينيعلا رافشأ فتن نإو : ةلأسم
 . نفجلا ةيد فصت

 نأ الإ ىربكلا ةيدلا عيبر لصؤتسا اذإ نفجلا ةيدو : ةلأسم

 . موسف تبن نإو ةيدلا فصنق نيعلا تبهذ اذإف نيعلا بهذت

 ةيدلا فصت اهلف ةمئاق اهتلقمو تروع اذإ نيعلاو : لاق : ةلأسم

 . اهتيد ثظ اهلف ةلقملا تحضو ناق ىربكلا

 نسلاو ءالشلا ديلا وأ ءاروعلا نيعلا يف اولاق دقو : لاق : ةلأسم

 نإو نهتايدو ثدحلاب نققحتسييق ثدح نم كلذ نهب ناك اذإ ءادوسلا

 ناك اذاف نسلا امأو س نهتيد ثلث نهنم ةدحاو لكلف كلذ نم نبصآأ

 نم سمخ ةماق اهتيد اهل ناك تعلق مث ثدح ريغ نم اهقلخ نم كلذ

 . لبإلا

 نم ةحيحصلا هنيع نإق . نيعلا روعأ لجر يف لاقو : ةلأسم
 فصن ذخأيو . يناجلا نم انيع هنيعب صتقي نأ هلف لجر اهروع
 ملو . تيهذ هنيع تناك اذ ١ كلذو . لبإل ا نم نيسمخ ىربكلا ةيدلا

 امن او . اهي صتقف دا الور هنم صتعقف [ ن اك الو افع الو اشرآأ اهل ذخ ب

 هنيع ًاقفق هيلع ىدنع ١ ًدعتم وأ اهدهش برح ى ا هب هب يلتب ١ ءاليي تيهذ

 ءىشب هل مكحي ملو

 تبهذ نوكت نأ الإ نيع ةيد اهل امنإ : لاق نم لاق هريغ نمو

٤٥



 صتق ا ءاش ناف . ةلماك ةب ل ةحيحصل ا نبعل ١ كلتب هلف هللا ليبس ىف

 ذخأيو انيع صتقي نأ هل سيلو . ةلماك ةيد ذخأ ءاش نإو . هنيعب انيع
 . ةيدلا فصن

 اهب ذخأ وأ اهب صتقاف تئقف هنيع تناك نإو : رثؤملا يبأ نعو
 صاصقلاو ةيدلاب نيع ماقم موقت ةحيحصلا هنيع امنإف افع وأ اشرإ
 . ةيدلا نوكت نكلو لامشلاب نيميلا الو . نيميلاب لامشلا صتقي الو
 ينجملل نكي مل نيميلا لجر نيع روع نيميلا نيعلا روعأ الجر نأ ولو
 كلذكو . ةيدلاب هل مكحي نكلو . لامشلا يناجلا نيع روعي نأ هيلع
 . لجرلاو ديلا

 لكل ةلماك ةيدلا نينيعلا يقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 نفج لكل اضيأ نافجألا يمهو ةعبرألا رافشألاو . ةيدلا فصن نيع

 ملو فتن اذإ ةيدلا نمث يهو ةيدلا فصن رفش لك رعشلو ث ةيدلا عبر

 صاصقلا " ا يفو 4 . نيلدع موس هلف تبن نإو 0 ةنس ىلاإ ا تيتي

 . رافشألا يف كلذكو

 رعش ن ] لوقل ا يد ذاعم ضعي يف جرخي هن أ يعمو : هريغ ل اقو

 لثم ةددل ١ عير رقش لكف ة هنس يف تينيب مل اذ ا ر افشأل ١ لثم ر افشأل ا

 تبني مل اذإ نيبجاحلاو نسلا يف رافشأل و نيبجاحلا يف ليقام
 . يدنع نينثا راقشألا نكت مل نإو ى ءاوس امهرعش

 هنأ يعمو : هريغ لاق . ةرعشي ةرعش نهرعش يفو باتكلا نمو

 هتلقو هفالتخال كلذو ةيدلا هيف امنإو هلك رعشلا ىف صاصق ال ليق

 . هترثكو

 دحام روعأ لجر نيع نيعلا حيحص لجر ًاقف نإف باتكلا نمو
 هنم دازيو هنيع لثم ىتلا حيحصلا نيع قفي نأ روعأاللق ؟ نيعلا

٤٦



 ةلع ةيانع نم تبهذ امنإ هنيع تناك اذإ ةلماك نيع ةيد ةيدلا فصن

 لاقو 0 ةدحاو نيع نيد هل نإف اهتيد ذخأو هباصأ ناسنإ ناك نإف

 نيتحراج لك يف اندنع كلذكو ةبراحم يف تبهذ نإ كلذكو : لاق نم

 اهل ذخأ نوكي نأ الب 0 هللا ليبس يف ةلعل امهادحإ تبهذق ندبلا يف

 ءاش نإو . ةلماك اهتيد اهب هلف ةيناثلا تيهذق ناسنا هباصأ مث ةيد

 ماقم موقت كلت هتحراجف ةيدلا فصن ذخأو اهلثم اهب صتق

 . نيتحراجلا

 ةحراج ةبد الا هل سيل : ليقو اذه ليق دق هنأ ىعم : هريغ لاق

 ليبس يف تبهذ ةحراجلا كلت نوكت نأ الإ ةدايز الب اهب صاصقلاو
 . هللا

 ةيد هل امنإف هللا ليبس يف تبهذ ولو ليق هنأ يعمو : هريغ لاق
 0 كل ذ يف مكحل ١ ىنعم يف ينبجعيو ٤ ةحر اج

 ةيدلا رصبللف ناتمئاق امهو نينيعلا رصب بهذ نإو باتكلا نمو
 باسحبق هلك بهذي ملو صقن نإو ةيدلا فصن نيع لك رصبلو ةلماك
 هيلإ رظنتق بصني هنإف اهرصب صقنف بع تبيصأ اذإ : ليقو . كلذ

 اهرصب غلب ثيحف ةصقانلا نيعلا قلطي مث قثوي مث ةملاسلا نيعلا
 . فلح مهتا نإف اهرصب صقانلاو ةملاسلا نيبام ىطعأو سيق

 ىعداو حرجلا رثأ نيعلا ىف ناك اذإ : اضيأ لاق نم لاقو

 ل اوس اهيق هل لعجيو ةضيب هل ذخؤي هن اف . هرصي به ذ هنأ ب اصملا

 اهض اديو اهد اوس ةضيبل ١ ىري من ٦5 ةحرحصل ١ هنيع ىلع دمثبو ض اديو

 ناكملا كلذ ظفح اذاف ضايبلا نم داوسلا فرعي مادام هل بلقيو

 يتلا ه هنيع رصب دهج وه هنأ هلل اي اندمي ف كلذ ل ىلع فلحتسا غلب ثيح

 . فرعي الف ضايبلا نم داوسلا هيلع هبتشي ىتح اهداوسو اهضايب

٤٧



 هنيع رصب اذه نأ هللاب اضيأ فلحتسيو عضوملا كلذ ىلع هب فقويو
 امنإو . ةملاسلا نم ةصقانلا صقن يف رظني مث ءاهب رصبي يتلا
 نم كلذ ردقب ىطعيو ةدحاو انيمي اعيمج هنيع رصب ىلع فلحتسي
 ` .. ةبدلا نم ضرألا يف عرزلا نم اهصقن ام لضف

 يف نوكي هتقث امو مامإلا ةرضحب كلذ نوكي : هللا دبع وبأ لاق
 يف نابتسا اذإ ةفصلا هذه ىلع شرإلا هل مزلي امنإو ةضيبلا هدي
 اذكهو هاوعد ىلع هي لدتسي امم ءيش وأ رييقت وأ اصقن هينيع

 : ليق هناق نعلا يف صاصقلا امأو 4 نبملسملا راثآ يف هاندجو

 ىمحي مث اهيلع فليو قرخلاو نيطلاو نيجعلا ةحيحصلا نيعلا عضوت
 ىتح اهنم صتقي ىتح نعلا نم تيندأ تيمح اذإف رانلاب ةآرم

 عقوف ناسنإ اهباصأ نإ ا نإ اهرصب نم صقن نيعلا يق ناك اذإو .ليست
 هيلع قثوي مث ةصقانلا نيعلاب هيلإ رظني ملع هل بصني هنإف صقن اهب

 غلب نيأ ناصقنلا ردقب يطعاف سيق غلب ثيحق ةحيحصلا هنيع قلطيو
 اذإ نيلجرلاو نيديلا يق صقنلاو ى ةميلسلا نيعلا نم ةصقانلا رظن
 ةضيرملا تسيق مت طخب تسيق صقن اهيق عقوف ديلاو لجرلا بيصأ

 . صقن ام ردقب يطعأف اهناصقن ىّمغت نإف طيخب

 نالجرلاو ناديلا باصت نأ نكمي دق ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق
 لهأ نم داهتجالاو رظنلاب الإ كلذ ىرأ امو : لاق 0 اساقيق امهيلك
 . يأرلا

 نع : هللا همحر نسحلا نب دمحم نسحلا ابأ تلاس : ةلاسم

 هنيع تبيصاق صاصق ريغ نم ءالش ديو ءاروع نيع هيقف .لجر
 ناك دقو . تابهاذلا الإ هيف قبت ملو ةحيحصلا هلجر وأ ةحيحصلا

 اهقف دق يتلا نيعلا ذخأي نأ كلذ يف صاصقلا بلطف كلذب عفتني
 هل سيل : لاق ؟ لجر وأ نيعو دي ةيد ذخأبو لجرلاو اهعطق ة ىتلا درلاو

 نأ امإو هديل وأ هلجرل وأ كلت هنيعل ةلماك ةيد ذخأي نأ امأو س كلذ

٤٨



 هل امنإو : لاق. ةدحاو الجر وأ ةدحاو انىع وأ ةدحاو ادي صتقي

 سيلق ال او . هنيع قأ هلجر وأ هللا ليس يف تعطق ه دد تناك اذإ كلذ

 . نيع ةيد وأ لجر ةيد وأ دي ةيد الإ لجرلاو ديلاو نيعلا كلت الإ هل

 يف يمادلاك اهطسو يف ترقع اذإ نيعلاف : هل تلق : ةلاسم
 امحلم اهحرج نوكي ن ن أ ينبجعيف : ل اق ؟ 7 دلا نم ل نوكي مك دلجل ١

 و ا وأ وضعل ١ نم ئش يها ا ذق ذ همكح ريصي ىتح امحالتم ل ازي الو

 اهل نوكي ن نأ يل نيبي الف : ل اق ؟ قاحمسو محالتمو عضاب اهل
 يف يل نيي الو مظع هرق ن ر اك ام ىلع فق ؟احمسسل ١ امن ا هنأل ع ى ؟احمس

 اهنع يضفي ن أ ىلإ اهلك نيعلا تغرقتسا نإو مظع اهسقنت نعلا

 محالتمو : هل تلق . اهتيد ثلث نيعلا يف ةذفان اهل نوكي نأ ينبجعأ
 اهنأل يدنع اذكه : لاق ؟ سأرلا مدقم محالتم ىلع فعاضم نيعلا
 نأ ليق ام الإ هنيعب ظفح كلذ يف يعم سيلو ٠ ملعأ هللاو هجولا يف

 ةحراج لك نأ اولاق دقو 0 نيعلا نم دشأب يدنع نفجلا سيلو . كلذك
 ةلزنمب رهظ امو . سأرلا مدقم حورج لثم هلعل ليق مفلا نم لجر
 . ليق هنأ ىعم اميق هجرلا

 هنيع يف ة ةاصح تعقوف موق راد يف ن اك لجر نعو : ةلأسم

 نكلو > ةنييب مهيلع ىجت نأ ال ا إ مرغ مهيلع سل : لاق ؟ مهيلع ىعذاف

 اوجرخي مل نإو 4 جرخمل ا مهيلع ن اك لتق قو ] مهر اد يف تام ول

 كلذ ملعن الف توملا امأو س لتقلا يف كلذو : لاق : هريغ نمو
 . ملعأ هللاو مهيلع

٤٩٦



 نبنيعلا ةبد يق باب

 امهيفو ةيدلا فصن امهادحإلو ةلماك ةيدلا امهل نانيعلا
 . صاصقلا

 ام رظني هنإف ءيش رصبلا نم ريغي نأ الإ : رثؤملا وبأ لاق

 . هتيد نم كلذ باسح ردقبف رصبلا نم صقن

 مث ث ناريعب اهلو ةيماد نيعلا حرج لوأو : رثؤملا وبأ لاق
 يه مث . ةرعبأ ةتس اهلو ةمحالتم مث س ةرعبأ ةعبرأ اهلو ةةعضاب
 وأ تقاض نفجلا ىق تذقن اذإف نفجلا ىف ذقنت ىتح ةمحالتم
`. نفجلا ةيد اهلف تعستا



 رافشألا ةبد يك باب

 اعيمج نهلو ةىدل | عير دحاو لكلف ةعبرأ رافشأل ا ة هيد ن ] ملع او

 لكل ةنس ىلإ ا نتيني مل اذ ا ةيدل | راقشأل ١ رعش يفو . لماك ةىدلا

 . ل دع موس هلق رعشل ١ تين ن و . ةىدل ١ نم رفش رعش

 اذإ نيعلا ةيد فصن وهو ى ةيدلا عبر نفج لكل : رثؤملا وبأ لاق

 هيف ناك تبن نإف ةنس ىلإ هب رظتنا نفجلا رعش تبن نإو س عطق
 نإو ى كلذ ردقب هيف رظني تبني مل ءيشو ءيش تبن نإ كلذكو 4 موس

 . نقجلا ةيد فصتق رعشلا تيتب مل

 ملف رافشألا تبهذ اذإ نيعلا رافشأ يفو : راثآلا ضعب يفو
 يفو 40 عير لقسأل ١ نفجل ا رفش يف . ب دل ١ عير رقش لك يفف تيذثت

 . به ذام ب اسحيق ضعي ىقيو هضعي به ذ اذا إو عير ىلعأل ١

 هلف رصبي وهو هينيع نافجأ عطق اذإ : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو
 ةيد هل ىدأ امنإف هرصب بهذو هينيع نافجأ عطق نإو ةمات ةيدلا
. ةدحاو



 نسلاو ءاجرعلا لجرلاو ۔الشلا ديبلا يف باب
 ركذو سرخألا ناسللاو اروعلا نيعلاو ءادوسلا

 نهنم دحاو لك ةيد هل امنإف ءالؤه نم بيصأ ءيش لك نأ ملعا
 وأ حيصق ناسل وأ ةملاس نس وأ ةملاس لجر وأ ةملاس نيع ةيد ث
 . كلذ مهفاف ملاس ركذ

 يف ديعس معزو اذه لثمب اولاق دقو : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو
 لاق 4 نهيف صاصق الو ةيدلا نهيف لوقأو : لاق . ةلماك ةيدلاب هنيع
 . فلتخي للشلا نأل اصاصق ءالشلا ديلاب ءالشلا ديلا ىف ىرأ الو
 . ملعأ هللاو صاصقلا يف ءادوسلا نسلاب ءادوسلا نسلاو

 ال روعألا نأ ربخأ بيسملا نب ديعس نأ معزو : : هريغ نمو

 كلذ يف باطخلا نبا رمع ىضقو 4 حيحصل انيع ًاقق اذ إ هنم صتقي

 ثلث كلذ يف لعج هن أ سابع نبا نع ىوري اميق امأو . هتيد فصن

 ؟ لبق نم اهتيد اوذخأ دق اوناك اذإ ةيدلا

 يصخلا كلذ يف رثؤملا ويأ لاق هريغ نمو . معن : رثؤملا ويأ لاق

 نأ الإ ةمات هتيدف عطق اذإ مجعألا ناسلو : لاق . ةمات هركذ ةيد نأ
 . عطق اذإ ناسللا ةيد ثلث هيفف ةلع نم سرخ نوكي

٥٢



 نينذألا ةببد يف باب

 . اتعطق اذإ ةيدلا فصن ةدحاو لكلو ةلماك ةيدلا امهل نانذألاو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع رثألا ءاج كلذبو معن : لاق هريغ نمو
 . اتعطق اذإ ةيدلا فصن امهنم ةدحاو لكلو . ةيدلا نينذألل نأ ملسو

 ةلماك ةيدلا اضيأ عمسللو 8 عطقام باسحبف ئش امهنم عطق نإو
 هينذأ دحأ عمس بهذ اذإو . هلك هعمس كلذ نع بهذق برض اذإ
 ام رادقمب هلف هلك بهذي ملو عمسلا صقن نإو 0 ةيدلا فصن هلف
 هقدصو هعمس ناصقن باصملا ىعدأ اذإ هنأ كلذ ىق ليقو ى صقن

 صقن ىتلا هنذأ دسي هنإف . هينذأ ىدحإ نم ىعدا اذا هيلع ىعدملا
 هنذأ دسي مث ‘ عمسي ام ردقب ديعب نم هب حاصي مث . اهعمس
 اهعمس نم صقن ام ردقب رظنيف هب حاصي مث . اهعمس ةحيحصلا
 نذأب هعمس دهج اذه نأ ناميالاب هيلع دقعيو اهتيد نم يطعأ
 نم اهعمس نم صقن ام ردقب ىطعأ فلح اذإف ى اهعمس صقانلا
 نم هيلوب حيص هينذأ اتلك نم هعمس ناصقن ىعدا نإو . اهتيد

 نم صقن ام رظنيف هب حاصي مث . عمسي ام ردقب ديعب عضوم
 ةيدلا نم صقن ام ردقب شرإلا نم يطعأ هيلو عمس نع هعمس

 اذإو . هعمس ىف ركذ امك هنأ ناميألا ىف هيلع ىصقتسيو . ةلماكلا
 يتلا هنذأ عمس بهذ امنإو كلذ نم عمسلا بهذق هنذأ يف حرج
 بهذي مل نإو ، حرجلا شرإ حرطف ةيدلا فصن هل ناك . اهيف حرج
 امو هنذأ حرج شرإ نم رثكألا هل ناك هنم صقن هنكلو هلك عمسلا

 فصن هعمس نم صقن ام شرإو . هتيد زواجي ملام هعمس نم صقن
 . ةدايزلا كلت تطقس كلذ ىلع داز نإف س ةيدلا

 يقو . اعيمج عمسلا شرإو حرجلا شرإ نا ليق دقو : هريغ نمو

 ةح ارج ىهو 0 هجول ا تاح ارج نم تسيل ن ذألا ةح ارجو > اهنم

٢



 مد 5 ةمحلم مد 5 ةعضاب مد 5 ةيماد ىهو ةيدلا فصن ىلع بسحي نذأل ا

 ام فصنك اهلو . ء اوس يهف اهتاحارج تناك بناج يأ نمو ةذفان

 ةذفانلف .وضعلا كلذ ةيد ث اهلف وضع يف ةذفان لكو ى سأرلا مدقمل

 نذألا رتس نإ : ليقو . ىربكلا ةيدلا سدس وهو اهتيد ثلث نذألا

 ىتح هجولا يلت يتلا ةريغصلا نذألا ةعطق يف ةذفانلاو . اهتذفانك

 ذقاون يفو 4 ناتذقان : ضعب لاقو . ةدحاو ةذفان اضيأ نذألا تذقن
 نم مهنمو 0 ذفاون اهآر نم مهنمف بوقثلا تقاض اذإ فالتخا نذألا

 نم كلذ ءزج فرع هنمت نم صقني ناك امق دعيلاي كلذ ساقي : لاق

 . كلذ ريغ لاق نم لاقو هشرأ وه ناكو . ءزجلا ةيد

 وأ تقاض ةذفان نذألا ىف ةذفانلا نإ ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . ةربإ بقث ناك ولو تعستا

 نم هعمس ناصقن ىعدا لجر يف 7 يبأ نعو : ةلأسم

 اذاف هي حاصي هنأ رثألا يف دجوي : لاق ؟ لجر اهايإ هيرض ةيرض

 نب ىسوم امأو . اهشرإ اهلف اريثك الو اليلق نذألا كلتب عمسي مل
 ىعداف هنذأ ىلع حرجب لجر هباصأ رسلا نم لجر هيلإ عزانف يلع

 هل ىأر امنإو ائيش هعمسل هاوعدب يلعوبأ ري ملف . اهعمس باهذ

 يف ةيرضب عامجلا هنم بهذأ هنأ ىعدا نم كلذكو . هحرج شرإ

 . ب اوصل اي ملعأ ا هلل و هحرج شرإ هلو نذأل ١ لثم وهف هيلص

 ناو ةلماك ةيدلا امهيفف نانذألا تلصؤتسا اذإو لاق : ةلاسم
 ءيش اهنم عطقنا نإو . ةيدلا فصن اهيفف امهدحإ تلصؤتسا
 . وضعلا كلذ باسحبق

 . وضعل ا كلذ ةىد ثظ اهلف وضع يف ةذفان لكو : ةلاسم

 . نذألا ةيد ثلث اهل ناك نذألا ىق تذقن اذإو : لاق : ةلاسم

٥٤



 . معن : لاق ؟ ةذقان تناك ةربإب تذفن ولو : تلق

 ن ذأ عطق لجر نع : دمحم ايأ تلاس رخآ ب اتك نمو : ةلأسم

 . ةيدلا فصن هيلع : لاق ؟ ةيدلا نم هيلع ام اهعمس بهذف لجر
 : لاق ؟ ةيد امهنم دحاو لكلو اهعمسو نذألا تبهذ دق سيلأ :تلق

 ةلماك ةيد هيلع ناك هلك عمسلا بهذي نأ الإ ةيدلا فصن الإ سيل
 . ةبواعم وبأ لاق . كلذكو

 برض اذ ا عمسل | يف هللا ةمحر : هللا ديع وي أ ل اقو : ةلاسم

 دحأ نم هعمس ن اصقن ىعداف . هسأر وأ هغدص وأ هنذأ ىف لجرل ١

 .بابلا لوأ يف اهيف لوقلا مدقت اهعمس صقن يتلا هنذأ دسي هنأ هينذأ

 كلذ نم اهعمس بهذف احرج هنذأ ىف لجر حرج اذإو : ةلأسم

 هنذأ عمس بهذي مل نإو م حرجلا شرإ حرطو ى ةيدلا فصن هل ناك
 ام ردق هنذأ وأ هحرج شرإ نم رثكألا هل ناك هنم صقن نكلو هلك

 نم صقن امو 0 كلذ هحرج شرإ زواجي ملام ‘ هعمس نم صقن
 ةدايزلا كلت تطقس ةيدلا فصن ىلع داز نإق . ةيدلا فصن هعمس

 ةيدلا فصن اهل امنإف كلذ نم اهعمس بهذو اهلك نذألا تعطق اذإو
 فصن اهلق اهعمس بهذي ملو اهلصأ نم تعطق اذإو س ءيش دازي ال

 . ةمات ةيدلا

 وأ اعيمج نيشرإلا هل نإ هلك اذه ىف ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . عمسلا شرإو عطقلاو حورجلاب صاصقلا

٥ ٥



 نينذألا حرج يك باب

 . ةبجار تمت اذإ ريعب فصن اهل نذألا ةيماد نأ ملعاو

 . اهتيد ثلث اهتذفانو . فصنو ريعب اهتمحالتمو ريعب اهتعضابو
 اذاق ء ةذفان ريصت نأ ىلإ ةمحالتم ىه : رثؤمل ١ ىبأ نع كلذكو

 فصنت نذألا ةيدو نذألا ةيد ث اهتيد اهلف تعستا وأ تقاض تذفن

 . ىربكلا ةيدلا

 . وضعلا كلذ ةيد ث وضع لك ىف ةذفانلا كلذكو : باتكلا نمو

 هلعل ةيماد ىهو ةحضوم اندنع نذألل سيلو : راثآلا ضعب نمو

 نم : رثؤملا وبأ لاق . رثؤملا يبأ نع كلذك . ذفنت ىتح ةمحالتم دارأ
 .اهدحو اهعمس بهذ اذإف ي ىربكلا ةيد فصن اهيفف لجر نذأ عطق
 ةيدلا فصنو ةدحاو ةيد ةيدلا اهعطقو اهعمس باهذ ىف اهل ام نإف
 ةيدلا عطقلاو عمسلا باهذ يف اهل امنإ امهالك نانذألا كلذكو
 . ةدحاو ةيد ىربكلا

 ؟ اهلقسأو اهالعأ نم نذألا ىف بقثلا ةيد مك : هل تلق : ةلاسم

 .ةيد ثلث وضعلا ةذفانو ةذفان بقث لكل . ةذفان هل ليق هنأ يعمف : لاق
 . نذألا ةيد ث هنأل ىربكلا ةيدلا سدس هل نأ اذه ىلع ىعمف

 نذأ فصن عطق لجر نع لئسو : باتكلا ريغ نمو : ةلاسم
 ناك ادمع ناك اذإ هنأ يعم : لاق ؟ صاصق وأ شرإ همزلي ام لجر

 نإو 0 نذألا ةيد شرإ فصن ءاش نإو صاصقلا ءاش نإ رايخلا هل

 تناك نإو : هل تلق 0 اطخ ةيد نذألا ةيد فصن هيلع ناك أطخ ناك

 ةيد همزلي ام اهتميقب اذه عطق مث . اهفصن كلذ لبق عطق دق هنذأ
 تناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ صاصقلا كلذكو ؟ اهفصن وأ اهلك نذألا

 عطق يذلا نوكي نأ الإ يقبام ةيد هل نوكي نأ ىسع ةصقان نذألا

٥٦



 ا < ٠ ٠

 ٠ هلل ١ لييس يف / _

 ِ ] : ٥ ٥٠ ه ‘ 1 ١
 ا ١ ٠ ةلم اك ل . ٭ ن ن ذألا ةبد هل نوكي ِ را ينبجعي _ : :

 ذ ١ _ | كل ٢ اسحب ٠ زأل ١ نم يعي -
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 ٥ ا -
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 نيتنجولا ةبد يق باب

 ةيدو ى زغلا ةيد ثلت اهلف مقلا تطلاخف زغلا يف تذفن اذإو : لاق

 تعطق اذإ : اولاق مهنأل \ ىربكلا ةيدلا فصن ةنجولا ىهو زفلا

 تراص دقف يناثلا زغلا نم تذفن نإو 0 ةلماك ةيدلا امهلف ناتنجولا

 يف مث ةنجولا يف تذفن نإو : تلق ى ةنجولا ةيد اثلث امهلف نيتذفان

 ةيد اثلث نيتنجولا يف ةذفانلل ناك لاق . ةيناثلا ةنجولا يف مث ناسللا

 . ىربكلا ةيدلا ث ناسللا ةذفانلو س ةنجولا

 . ةيماد ةنجولا حورج لوأو : رثؤملا وبأ لاق ى رخآ باتك نمو
 . ةرعيأ ةتس اهلو ةمحالتم من ةرعب رعبأ ةعبرأ اهلو ةعضاب مث ناريعب اهلو

 تعستا وأ تقاض تذقن اذإف 4 مفلا ىلإ ذفنت نأ ىلإ ةمحالتم يه مث

 .ريعب نوسمخ ىربكلا ةبرل ا فصن ةنجولا ةيدو ةنجولا ةيد ث اهلف

٥٨



 فنألا ةبد يك باب

 ةبنرأ تعطق نإو . ةلماك ةيدلا هيفف فنألا نذآم عطق اذإو : لاق

 تذفن اذإ اهنأ ظفحأ تنك ىذلاو : لاق \ ىربكلا ةيدلا فصنق فنألا

 يه نإو . فنألا ةيد ثلث اهلف . بجح ةثالث نم فنألا نذآم يف

 . ثئلا ثثفقف باجح يف تذفن نإو . ةيدلا اشف نياجح يف تذفن

 فنألا ةيد اهلف مسنلا ىرجم تطلاخق فنألا ةبصق يف تذفن نإو

 .انظفح اذكه ملعأ هللاو

 نم مظعلا ثيح : رثؤملا وبأ لاق ي رخآ باتك نمو : ةلاسم
 ةعبرأ اهل ةعضاي مث .4 ناريعب اهل ةيماد هيف حورجلا لوأف . فنألا

 : ةرعبا ةينامث اهل قاحمس مث 4 ةرعبأ ةتس اهل ةمحالتم مث . ةرعبأ

 مث ‘ ريعب نورشع اهل ةمشاه مث ‘ ةرعيأ ةرشع اهل ةحضوم مث

 تراص اذاق . فيجت ىتح ةلقنم ىه مث 4 أريعب نوثالث اهل ةلقنم

 ةبدلا ث اهلف تعستا وأ تقاض مسننلا ىرجم طلاخت ىهو ةفئاج

 . ىربكلا

 فنألا عضوم يف تذفن اذإ اهنأ تظفح يذلا : رثؤملا وبأ لاق

 امهالك نيبجاحلا يف تذفن اذإ لوقأو : لاق س فنألا ةيد ث اهلف

 نرأم نم تذقن اذإ لوقأو : لاق . فنألا ةيد ثظ اهلف مظعلا يلي امم

 . نيثقلا اث اهلف مسنلا ىرجم تطلاخف مظعلا نوكي ال ثيح

 ىتح نرأملا ىلعأ نم تذفن اذإ جرخي هنأ يعم : هريغ لاق

 اهل نوكي نأ نسح . اعيمج نيرخنملا نم ,نم مسنلا ىرجم تطلاخ
 . هتيد ثلث رخنم يف ةفئاج لك يفو 0 اعيمج ج نيرخنملا يف ةفئ

 اذاق . ثتلا ث اهلف نيباجح تقرخ اذإو . نيثملا ثظ اهل :

 . فنألا ةيد اثلث اهلف ة رتولاو " ) نيبجاحلا تقرخفقف فنألا نم تذفن

 . نيباجحلا : ةخست يف )()



 وه فنألا حرج نأ : هللا همحر هللا دبع يبأ نع هريغ نمو

 ةيد ةيدلا ثلث هلف ذفن اذإف . نيرخنملا دحأ نم ذفني ىتح هجو حرج
 ةقبط لكلف طسوألاو نيبناجلا : تاقبط ثالث ىلع رخنملاو . ركنملا
 ريغ يف كلذكو حيحص اذهف س هتيد ث هتذفانف . ةامسم ةيد ثلث

 . رثؤملا يبأ نع عضوم ا اذه

 رسك يف : هللا همحر رثؤملا ويأ لاق س فنألا رسك يفق : ةلاسم

 فنألا يبناج دحأ رسكنا نإف . ريعب امهالك نيبناجلا نم فنألا

 ةيدالاق امهالك نابناجلا تشخنف فنألا رسك اذإو \ ريعب فصنف

 ىربكلا ةيدلا فصنف نيبناجلا دحأ شخن نإو : لاق ى ىربكلا

 هتيد ذوفنلاو مرخلاو رتشلا : هللا همحر رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . رخنملاو ةنجولاو ةفشلاو نذألا ىف ذفان ةيد

 هقن / ىلع الجر لجر برض اذ ا : رثؤم ١ وي ] ل اق : ةلأسم

 تيطعأ مدي ملو حرجني مل حيحص محللاو دلجلا نم رسكو هحرجف
 ةسمخ هل صلخو ةحضوم ١ ب د هنم تحرطو . ةمش اهل ١ ةي ل غ دصلل

 ناريعبق دسجلا رئاس يف امأو : لاق س سأرلا مدقم يف كلذو ةرعبأ
. فصنو



 فنألا رسك يق باب

 اذإو ى امهالك نيرخنملا ىمذأ .اذإ ريعب هلف ىمدأف رسك اذإ
 ةيدلاف اشخن نإو رثؤملا يبأ نع كلذكو 0 ريعب فصنف امهدحأ ىمدأ
 ةيدلاف ةبصقلا ىلإ هتبرم عطق نإو رثؤملا يبأ نع كلذكو . ةلماك
 رشع رشع فنألا ةيد فصنف اهدحو ةبنرألا تعطق نإو . ةلماك
 نع كلذكو . ةيدلا رشع رشع فصنف نيرخنملا دحأ رسك نإو ةيدلا

 . موس فنألا مظع رسك يق يلع نبا ىسوم نعو ث رثؤملا يبأ

 يلع يبأ نع دجويو 0 ةرعبأ ةتالث : خئاشملا بتك نم هريغ نمو
 ىف ١ ذهي رخنم لك تمسسل امه دحأ تنك ولو > موس هيق : ل اق هن ]

 ةيد ث ثلظف نيتقرولا دحأ تذفن تناك ناف ةذفانلا امأو ث رسكلا

 . فنألا

 ةقرولاب تذفن نإو س ةقرو ذافنإ هيف يعم جرخي : هريغ لاق
 امهلف زجاحلاو نيتقرولا نم تذقن نإو س فنألا ةيد ثلت اتلثف زجاحلاو

 . فنألا ةيد ثظ

 اذإ : رثؤملا وبأ لاق ةذفانلا ىف رثؤملا ىبأ نع كلذكو : هريغ لاق

 هيفق هلك نزاملا عطق اذإو ؛ ةيدلا هيفف نينرعلا وهو هلك فنألا عطق

 نإو : لاق س فنألا ةيد ثلث هيفف يقابلا عطق نإف : لاق . ةلماك ةيد

 . فنألا ةيد نم كلذ باسحبق ءىش ىقابلا نم عطق

 ملف هنم مشلا بهذو فنألا رسك اذإ : رثؤملا وبأ لاقو : ةلأسم
 ملف نيرخنملا دحأ نم مشلا بهذ نإو س ةلماك ةيدلا هيفف هنم متشي

 هنم جرخي ملف فنألا رسك اذإو :لاق . ةيدلا فصن هيفف هنم متشي

 اذإو : لاق 8 جرخي مل وأ هنم مدلا جرخ ريعب هيفف رسك اذإف ى مد

 ةرثؤملا ةبرضلل سيلو ريعب هلف فنألا قوف ةرثؤم ةبرضب فنألا رسك
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 . ةرثؤملا ةبرضلا ةيد نم رفوأ فنألا رسك ةيد تناك اذإ عئش

 . كلذ نم عيمجلا هل ليق دقو : لاق هريغ نمو .

 .لدع موس فنألا مظع رسك يف : يلع نب ىسوم نع :ةلاسم

 : رثؤملا وبأ لاق . ةرعبأ ةثالث : خئاشملا بتك نم 0 هريغ نمو
 . ريعي فنألا رسك ىف ليق دق هنأ ىعم : هريغ لاق. ملع أ هللا

 تلق ث تاقرولا ثالثلا فنألا ىف بقت اذإ بقثلا نعو : ةلاسم
 ةذفان اهنأل نزاملا ةيد اهل ليق دق هنإ ىنعمف ؟ نزاملا ةيد اهل نوكيأ
 ةقرو ةيد ث اهل نوكي له . ةدحاو ةقرو تبقث اذإ كلذكو تلق . هيف
 تذفن نإ : تلقو ؟ نزاملا ةيد عبس وهو . كلذ ليق هنإ يعمف . فنألا

 مك . شخلا ىلإ ىضفأ ىتح شخلا نم لفسأو نزأملا نم ىلعأ
 نم مسنلا ىرجم ىلإ ىضقأ اذإ هنأ يعمق ؟ ةيدلا نم اهل نوكي
 نإو ث فنألا ةيد ث هلو ةفئاج يعم ىهف نرأملا ىلعأ نم فنألا

 مكحلا يف ناك نإو ةفئاجو ةمشاه وهف هتمشهف مظع ىلإ تضفأ

 . قحتسي ام حرجو ةفئاج يدنع وهف
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 براشلاو نبتقشلا يق باب

 ءيش اهنم عطق نإو ةلماك ةيدلاف ناتفشلا تعطق اذإو : لاق
 . اهتيد ثظ ةفشلا ىف ةذفانل او كلذ ب اسحيق

 تينف فتن اذإ براشلا نإ اولاق مهنأ بسحأو : لاق : ةلأسم

 فتن ن أ هي ذخآ ي ذل او . ةفشلا ةب د فصنق تيني مل 7 او . موسف

 ائيش لخدأ نإف ائيش لخدي نأ الإ موس وه تبني مل وأ تبن براشلا
 . ةفشلا ةيد فصنق

 ؟ هيراش فتني ىذلا نع بوبحم نب دمحم تلأس دقو : ةلأسم

 . هوركمف نيزلا هب دارأ نإو رعشلا ةقر كلذب دارأ اذإ سأب ال : لاق
 . هسفن براش فتن نم ىلع سأب ال هنإ بوبحم نب دمحم لوق ىلعف

 ةظملا نم ناك ام ةيدلا بجوي امنإو . ةلثملا نم براشلا فتن سيلف

 . موس تبني مل وأ تبن براشلا فتن يف ىرأ اذه ىلعف

 . ةفشلا ةيد ىف وهف ذفن اذإف هجو حورج ةفشلا ىف حورجلا : لاقو : ةلاسم

 ةدحاولاو . ءاوس دحاو امهاتلك نيتفشلا نأ ملعأو : ةلاسم
 يهف سورضل ١ تحضوأف تقرخ وأ ةفشلا تحرج نإو ‘ ةيدل ا فصن

 ام ردقبو بهذام باسحبف ةفئاط اهنم عطق نإف اهتيد ثلث اهلف ةذفان
 . مالكلاو قيرلا كللمت اهنأل ناثلا ىلفسلل :ضعب لاقو .ىقب

 مهضعب لاق تيني ملف رعشلا فتن اذ ا : هريغ نمو : ةلاسم

 . لدع موس هيف هريغ نمو لدع موس

 ء ن انسألا محل يف ذفن مت . ةقشلا ذفنأ حرج نعو : ةلأسم

 . لدع موس نانسألا محل يف ذفن املو اهتيد ثلث ةفشلا ةذفانل : لاق
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 ناسللا يف باب

 بهذف هنم ئش عطق نإو ةلماك ةيدلاف ناسللا عطق اذإو : لاق

 نم صقنام باسحيف ءيش هنم صقن نإو 0 ةلماك ةيدلاف مالكلا

 . لاذلا لئاقلا لوقي امك لاذلا وهو 4 اهب ظفلي يذلا ناسللا فورح

 ديز لوقي يذلاو ‘ سأر لوقي يذلاو ء لذ لئاقلا لوقب امك ث كلذكو

 ءاطلاو . رض لوقي داضلاو . ددص لوقي داصلاو دس لوقي نيسلاو

 فورحلا ءالؤهف نان لوقي نونلاو يرهظ لوقي ءاظلاو . قاط لوقي
 . همالك نم صقن نم نهب ساقي ةرشعلا

 . ةبدلا ثلظ اندنع سرخأ ا ناسل ةىدو : ةلاسم

 نإف ناسللا حورج لوأو : رثؤملا وبأ لاق رخآ باتك نمو : ةلاسم

 . ةرعبأ ةثالث اهل ةمحالتم ناسللا ىف ةيمادلاف دلج اهيلع نكي مل

 مث . عضاب مث يماد هتحارج لوأ نوكي ليق دقو : لاق هريغ نمو
 نأ ىلإ ةمحالتم يه مث س عجر ذفني نأ ىلإ محالتم وه مث محالتم
 :رثؤملا وبأ لاق . ةيدلا ث اهلف تعستا وأ تقاض تذقن اذإق س ذفنت

 ناسللا نم يقب امف . ةلماك ةيدلاف مالكلا بهذف ناسللا عطق اذإ

 ناسللا نم عطق نإو : لاق . ناسللا ةيد ث ةيد هلف عطقف كلذ دعب

 نم عطق ام بسح ءيش هنم صقني ملو همالك متو ملكت نإف . ءيش

 نإو نمتف انمث ناك نإو ةيدلا نم هنم عطق ام ردقب يطعأ مث ناسللا

 بهذي ملام ةيدلا فصنف فصن ناك نإو سدسف ًاسدس ناك

 بسح ءيش مالكلا نم بهذف ناسللا عطق نإف : لاق .مالكلا
 نإف . رظنيف اقرح رشع ةثالث يهو ست مالكلا اهب حصفت يتلا فورحلا

 ام ناك نإف اهنم ءىشب حصفي مل نإو 4 اهنم ء ءيشب ناسللا حصقف

 رفوأ ناسللا نم "صقن ام ناك نإو ى هل تيضق فورحلا نم صقن

 علت ام : ةخسن يف )١(
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 والاب هل تيضق رثكألا ةيد قحتسيو . ناسللا ةيد نم ةئزجتلا يف . رفوألاب هل تيضق رثكألا ةيد قحت

 محلم مث عضاب + مار ِ ٠.
 ٠ مد يم ل ناسللا ةحارج لوأ ٠ ا . .

. - 

 هلف هنطاب نم ذقني ىت 1 يم هي لثم هيف ةيمادلاو س ذفان مث ةعضابلا كلذكو سأرلا مدقم ;يق ةيمادلا لث ن ملعاو : ةلأسم

 ` در ىح ناسللا هجو نم حرجل ا ذفن اذإف 9 التملاو

 . ةيدلا ثلت
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 سورضلا يف باب

 باسحبف ئش اهنم رسك نإو ، لبإلا نم سمخ نس لكلو : لاق
 رظتنيو لبإلا نم سمخ ةمات اهتيدف تدوُسا نإف دوسي نأ الإ ى كلذ
 مث ةنس نم لقأ يف تدوسا نإو . اهتيدف تدوسا نإف ى ةنس اهب
 كلذكو : لاق اهنم رسك ام كلذ باسحبف . ةنسلا مامت ىلإ تعجر
 . دحأ اهعلق نإف لبإلا نم سمخ اهلق تدوسا اذإ ءادوسلا نسلا

 . كلذ باسحبق ءيش اهنم رسك نإو اهتيد ث اهلق

 اهل نإف تعلق مث ثدح نم نسلا تدوسا اذإو : لاق : ةلاسم

 رسكنا نإف . ريعب يثثو ريعب اهل نوكيف لبإلا نم سمخ اهتيد ث
 ىلع ىطعي مث نسلا نم رسكلا مك رظني كلذ باسحبف ءيش اهنم
 . اهتيد ث نم كلذ باسح

 نانثاو اسرض نورشعو ةينامث سورضلاو : لاق : ةلاسم
 . ةدايز وهف كلذ ريغ ناك امف . اسرض نوثالثو

 . غلبي مل مالغ نس علق لجر نعو : رخ ا ب اتك نمو : ةلأسم

 اهيق : ليق 8 فالتخا كلذ ىف انغلب هنإف 0 رغثي مل مالغلا ناك نإف

 ةلماك نسلا ةيدف رغت دق ناك نإو ‘ نسلا ةيد ث اهيف : ليقو ريعب
 .مالغلا غلب اذإ صاصقلا وأ

 .لجرلا سرض ةيد ثلت تعلق اذإ ىبصلا سرض ةيدو : ةلأسم

 اهلك سورضلاو : لاق . تّدوُسا اذإ كلذك اهتيد : لاق نم لاقو
 . ةيدلا ىف ءاوس

 سمح اهلف تيذنت ملو تييص أ اذ ا يبصل | نمس ن ] ملع و : ةلاسم

 كلذ تيأر . ريعب : لاق نم لاقو نسلا ةيد ثلثف تتبن نإو لبإلا نم
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 . ريعب تبن اذإ يبصلا نس ةيد نأ عفان نب هللا دبعل باتك يف

 ةيد اهيف ليقو نسلا ةيد عبر اهيف ليق دق هنأ وجرأو : هريغ لاق
 ءهنذأ ا ذإ هصو وأ هدلاو يأرب هسرض هل علقتف يبصل ا امأو . نسلا

 هل ناكو 0 هل شعقي نمل زاج يلو الو يصو الو دلاو هل نكي مل نإو
 نم كلذ ناك اذإ هسورض ينثي ىذلا يبصلا كلذكو س باوثلا كلذ يق
 نكي مل نإو 4 هللو وأ هيصو وأ هدلاو ي أرب نوكيو 0 كلذ زاج هعفاتم

 ادحأ كلذ يف رواشي مل نإو 0 كلذ يف هل بستحا ءالؤه نم دحأ هل

 سورضلل ىجري الو ةعفنملا لاخدإو ررضلا ةلازإ نم كلذ لعف لهجو

 ال ١ كلذ لعفي عجري الو كلذ لعق نم ىلع ةعبت الف .4 اهعلقي ال ا ةع اري

 . هللا ءاش ن ا كل تفصو ام ىلع ةروشمي

 اهيف ثدحأ اذإ ماظعلا ةلزنمب سرضلا كلذكو هل : تلق : ةلاسم

 نأ يعم يذلا : لاق ؟ ةمشاهلا ةيد هل نوكيو ائيش اهنم رسك وأ
 ردقب ةيدلا اهل ناك ءيش اهنم رسك اذإف . اهسفنب ةيد اهل سرضلا
 . لودعلا رظن يف اهنم صقن ام باسح ىلع اهتيد نم رسك ام

 يق ةرعي ] ةسمخ ليق هن ] يعم : ل اق ؟ سرضل ١ ةد ل مكو : تلق

 . سرض لكل يثنأل ١ يف فصنو ن اريعيو رك ذلا

 : لاق ؟ ءاوس كلذ يف سورضلا يف ةريبكلاو ةريغصلاو : هل تلق
 . ةحيحص سرضل ١ تدب ذاك اذ ل ١ كلذ ل يف قرف ال هن ] يعم

 دق : ل اق ؟ ةد دل ١ ىف سورضل ١ لثم دن ازل ١ سرضل اف : هل ليق

 . هنع دجوي هنأ ي دنع ١ ذكه موس اهل ن اك

 ء يش اهنم عقي ملو ءادوس تيقيو تسرخ اذ ١ سرضلاف هل : تلق
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 ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ ةيدلا نم اهل نوكي مك . رساك اهرسك مث

 ذخأي مل ةلع نم وأ هللا ليبس يف اهباصأ ئش يف تسرخ اذإ اهنإ

 هنم تدوسا دق اشرإ اهل ذخأ دق ناك نإو ةلم اك اهتيدف اشرا ا اهل

 الإ لاح ىلع ةلماك اهتيد اهل نإ ليق دق هنأ يعمو ت ةيدلا ثلث اهلف

 ال ا ةيدلا ث الإ اهل سيل ليق دق هنأ يعمو 0 اشرإ اهل ذخأ نوكي نأ

 رمأ نم هللا ةعاط نم ءيش يف وأ هللا ليبس يف تيهذ نوكت ن ]

 . ركنم نع يهن وأ فورعمب

 اهتيدف اهلك تعطق وأ محللا هجو ىلع نم ترسك نإو : هل تلق
 تتبن نإف : هل ليق . ءاوس هلك هنأ ليق دق هنأ ىعم : لاق ؟ ءاوس
 اميف ملعلا لهأ ضعب نع ليق دق : لاق ؟ ةلماك اهتيد نوكتأ ةسرخ

 نأ الإ تباع هجو يأب سورضلا لثم ةلماك اهتيد اهل نأ يل عقي
 نأ الإ ةيدلا ث الإآ اهل سيل : لوقلا ضعب ىفو اشرإ اهل ذخأ نوكي
 .هللا ةعاط نم ءيش يف وأ هللا ليبس يف تبهذ نوكت

 ىلع اهتيد مك س ترسك مث ءيش اهنم ًاروسكم ناك نإف هل تلق .
 نوكي لاح ىف تناك اذإ امأ : لاق ؟ ةلماك اهتيد نأ لوقي نم لوق
 كلذق اهتلت اهنم رسك ول امك ترسكف اهلك ةمئاق يهو ةيدلا ث
 اهنم يقبام رساك رسك نإف . ةيدلا ثلث ثلث وهو اهتيد عست يدنع

 لوق ىلعو . ثلثلا ثلث وهو . ةيدلا اعنست يدنع اهل ناك س اهعلتقا وأ
 . ةلماك ةيدلا اهل نوكي ام لاح يف ةلماك ةيدلا اهل نإ لوقي نم
 . ىضم اميق كلذ باسحب ةلمجلا يف كل تقصو ام ىلع نوكيف

 : لاق ؟ اهتيد مكق . تبنت ملف تعلق اذإ نبللا سرضف : هل تلق

 . ةلماك ةيدلا اهل نأ يعمق تبنت مل اذإف

 : ليقو . ةلماك ةىدلا اهل ليق دق هنأ يعمف تتين ناق : هل تلق

 الف . احالص اهجارخإ لاح يف نوكي نأ الا ريعي : ليقو ةبدلا ث
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 . ةيد اهيف نأ لوقأ

 هنأ يعم : لاق ؛ هرثكأ او مدآ يني سورص ددع مك ىلا : هل تلق

 كلذ قوف امق . نيثالثو نعنن ا ىلا ا نورشعو ن امث هسورض ددع ليق دق

 . صقان هنأ يدنعف كلذ نود امو ليقام ىلع دئاز هنأ يدنعف

 تناك ءاوس ةيدلا نم اهل مك اهلك هسورض تعلق اذإف : هل تلق

 ىلع ةيوتسم وأ ددعلا لقأ نع ةصقان وأ ددعلا رثكأ ىلع ةدئ

 تعلق اذإ ةلماك ةيدلا سورضلل اولاق مهنأ يغم : لاق ؟ ""
 مل ول كلذكو هل تلق . هتقلخ تناك اذإ تناك ام فيك هنأ يعمو 4 .اهلك

 نأ يدنع سورضلا :لاق ؟ ةلماك ةيدلا اسرض نيرشع آلإ هيق نكي
 كلذك تناك اذإ ةيدلا اهلف ةريثك وأ ةليلق . تناك امقيك ةلماك ة هيد اهل

 اهلف طرم مث ليلق رعش اهيف ناك اذإ ةيحللا كلذكو : لاق ؟ هتقلخ
 . ةلماك ةيدلا

 نم سمخ سرض لكل ءاوس اهلك سورضلا نأ ملعاو : ةلاسم
 امنإو . سورضلا رسك يف صاصق هل سيلو : رثؤملا وبأ لاق . لبإلا
 الو ةيدلا هلف الإو . اهعضوم يف سرضلاو اهعلق يف صاصقلا
 . هدحو ولو سرضلا كلت ريغ صتقي

 لاق ةلماك اهتيدف ةنس ىلإ نسلا تدوسا نإو : ةلاسم

 موس اهعادصنا يفف تعدصنا دقو ةنس دعب دوست مل نإف :رتؤملاوبأ

 ع ادصنالاو رسكلا نم ةنس ىلإ تدوسا نإو : رثؤملا وبأ لاق . لدع

 رسكلا يقق ةنس ىلإ دوست مل نإو لبإلا نم سمخ ةلماك اهتيدف

 لاق . موس عادصنالا يفو اهنم صقن ام باسح ىلع ةبدلا

 ملف لجر ةينث وآ لفسألا هيحل نم لجر ةيعابر لجر علق اذإ :رثؤملاوبا
 . صاصق هب هل سيلو . ةيدلا هل ناك ةيغابز الو ةينث حراجلا يف دجي
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 يقابلا دوسا نإو . اهتيد فصنف اهضعب مصقنا نإو : ةلأسم

 نإو رثؤملا يبأ نع كلذك لبإلا نم سمخ اهلف ةنس ىلإ اهنم
 رسكامو : رثؤملا وبأ لاق . لدع ةموكح اهيفف دوست ملو تعدصنا
 باسحب ةيدلا اهيفف دوست مل مث . ةنس ددمت نأ دعي سورضلا نم

 . اهنم رسكام

 نب دمحم لاق . ةيدلا رشع فصن سورضلا ةيدو باتكلا نمو

 . ًاسرض نورشعو ةينامث مدآ نبا يف سورضلا ةدع : بوبحم

 اهنم سرض لك يفف 4 ًاسرض نوثالثو نانثا هل نوكي نم مهنمو
 كلت الإ علقي الف لجر سرض لجر علق اذإو . لبإلا نم سمخ
 نأ هل نكي ملو ةيدلا ذخأ اهم سرض هيف نكي مل نإف ىب سرضلا
 . اهريغ علقي

 الو هللا ب اتك يف اهدجن ملف ة ٥ لد دازل ١ نسل ١ نع تلأسبو : ةلأسم

 ظفح دقو . ةدئازلا عبصألا ىلع اهتلمح ينأ ريغ دحأ اهيق يل ظقح

 ` . ةلماك ةيد اهل نأ اهيف

 ل اق . ةرعي ] ةسمخ سرض ةب ل اهل ةد ازل ١ سورضل و : ةلاسم

 . ةموكح اهيف رثؤملا وبأ

 ىلا بهذف هسرض هتعجروأ لجر يف رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 عجرت ال ىتح - اهقرا - لجرلل سرضلا بحاص لاقو 0 هيقريل لجر
 هيلع ىرأ ينإف 4 . كلذ رقأو هئاقرب اهعلقو 4 . يقارلا اهاقرف ينيذؤت

 لاق نإو : لاق ى سرضلا بحاص كلذ ىضر نإ ةيدلا وف صاصقلا

 يقارلا ىلع ىرأ الف . تطقسق اهاقرف يل اهحرطإ سرضلا بحاص
 . ائىش

 نمس علق الجر ن ] ول كل ذكو : لاق ب اتكلا ريغ نمو : ةلاسم
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 تناك تبنت مل نإف . اهتيد ث اهل نوكي امنإف ى دعب نم تتبنف لجر
 سرضلا ةيد هل ليق دقو : هريغ لاق . لوقلا اذهب ذخآ انأو اهلك اهتيد
 . ةمات
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 ةيحللا يق باب

 تتبن نإو ةلماك ةيدلا اهيفف تبنت ملف ةيحللا تفتن اذإو : لاق

 ا ذاف . ةرعشي ةرعش ص اصقتلا ةيحلل ا ىف ىف ن ] ملع او : ةلاسم

 ةيحلل ١ ةب دق تينت مل ن ں او ل لحك موسفقف تتبنق لجر ةيحل لجر فتن

 . ةلماك

 نم امهأ نيضراعلا نع هللا همحر يلع نب ىسوم : ةلاسم
 تبني مل اذإ سأرلا رعش كلذكو . ةيحللا نم امه : لاق ؟ ةيحللا

 تبن نإو هانعم جرخي هنأ يعم : هريغ لاق . تبني مل نإو ةلماك هتيدف
 . لدع موسق

 لجر ةيحل لجر قلح اذإو : لاق بوبحم نب دمحم نع : ةلأسم
 فتن نإو قلح قلح نإو صاصقلا هلف تبنو كلذ فتن وأ هسأر وأ

 .ةيد ناكو صاصق كلذ يف نكي مل هسأر الو هتيحل تبنت مل نإو فتن
 . رثألا ءاج كلذكو : لاق

 ةيد هلق م صتقملا وهو هيلع ىنجملا رعش تبني مل نإو : ةلأسم

 . ةمات هرعش

 اهلف طرم مث ليلق رعش اهيف ناك اذإ ةيحللا كلذكو : ةلاسم

 ةلماك ةيدلا اهل اهلك تطرم اذإ لجرلا ةيحلف : هل تلق . ةلماك ةيدلا

 ةيدلا اهلف تبنت مل نإ اولاق دق مهنأ يعم : لاق ؟ تبنت مل وأ تتبن
 تتبن نإف هيلإ رظتني دح كلذلف : هل تلق ، لدع موسق تتبن نإو ةلماك

 تتيت ناق .4 ةنس ددمي ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ ةلماك ةيدلا تناك الإو

 دعب ةنسلا دعب تتبن نإف : هل تلق . ةلماك ةيدلا هل ناك الإو ةنسلا يف
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 نم ذخأ ام دريو موسلا ىلإ عجري له ةلماك ةيدلاب اهل مكح نأ

 . كلذ هل تبثي ةنسلا ىلع كلذب هل مكح اذإ هنأ يعمف : لاق ؟ةيدلا
 ىلع مكحلاف هل تلق . موس هل نوكي نأ ينبجعيف هل مكحي مل نإ امأو
 مكح ماقم موقي كلذ ىلع امهقافتا مأ ةعامجلا وأ مكاحلا مكح ةنسلا

 كلذب مكاح هب هل مكح وأ كلذ هيلإ ملس اذإ هنإ يعم : لاق ؟ مكاحلا
 . ءيش هيلع عجري الو ضقتني ال نأ بحأف هيلع

 ةيحل اهل تتبن ةأرما نئاهرلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 . ءاحل ءاسنلا يق ملعأ ال : لاق ؛ ال مأ لجرلا قحك قح اهل تلف
 لثم قح اهلف ءاثنخلا امأو . ملعأ هللاف سانلا نم دحأب اذه عقو نإف
 . ةدايزلا تضقنا . لجرلا قح
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 قلحلاو قنعلا يف باب

 ب ارشل ١ وأ ماعطل | ىرجم تطلاخق موقلحلا يف تذفن اذإو : لاق

 اتراص دقف رخآلا بناجلا ىف تذقن نإو ث ىربكلا ةيد ث اهلف

 . ىربكلا ةيدلا ث اهلف نيتذفان

 هتباصأ لجر نع هتلأسو : هللا همحر ةيواعم يب أ نع : ةلاسم

 يهو ل امش الوا ًانيمي تفتلي ر دقي الف . هقنع اهنم تصقوف ةح .ارج

 موقلحلا حورج يق باب

 ةعضاب مث . ريعب اهل ةيماد موقلحلا حورج لوأو : رثؤملا وبأ لاق
 نأ ىلإ ةمحالتم يه مث ةرعبأ ةثالث اهل ةمحالتم مث . ناريعب اهلو
 ذئنيحف تعستا وأ تقاض ءاملاو ماعطلا ىرجم طلاختو قلحلا قرخت
 . ىربكلا ةيدلا ثلث اهل نوكي
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 فتكلاو ةوقرنلا يق حورجلا يق باب

 دحأ وأ نيديلا دحأ حرج لثم ةوقرتلا يف حورجلا نأ ملعاو
 فتك وأ بنج وأ لجر وأ دي لثم ةحضوملا ىلإ ةيمادلا نم نيلجرلا
 ةيدلا فصن اهيفف لجر ةوقرت عطق نم : رثؤملا وبأ لاق . هريغ نمو
 .ىربكلا ةيدلا فصن هيفف اهحرج وأ اهعلخ نم فتكلا كلذكو ىربكلا

 ديلا تحرج نإف . ديلا حرج لثم فتكلا يف حرجلاو : ةلأسم
 حرجو دي حرجو فتك حرج اهلف . فتكلا نم تحرجو بكنملا نم
 مث ؟ اهتيد دح امف ديلا تعطق نإ كلذك . ءاوس ةيدلا يف امهو فتك
 . ديلا ةيد ةمات فتكلا ةيدف ، فتكلا تحرج
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 نبديلا ةيد يبف باب

 ناك امهادحإ تعطق نإو ةلماكلا ةيدلا امهيفف ناديلا تعطق نإو
 . ةبدلا فصن اهل

 :لاق . وضعلا كلذ ةيد ث اهلف وضع يف ةذفان لكو :

 نإو . ديلا ةيد ثلت اهل اهتذفانق نيديلآ يف نيدنزلا نيي تذقن .7

 اهلف تذقن ىتح اعيمج نبمظعلا تمشهف . اعيمج نيديلا يف تذقن

 ةيدلا ث اهل فوجلا يف ةذفانلا نأ كلذ مهفافق . ديلا ةيد ثظ

 نيمظعلا نأل . ديلا ةيد اٹم اهل ناك نيمظعلا يف تذفن نإف .ىربكلا

 نبيب ةذفانلا نأل نيدنزلا نيب ةذفانلاك امهتذفان ملعت ملو فوج امهيف

 ةبد ثظ اهل ناكو فوجل ١ يف ذقنت ملو محلل ١ يف تذقن امنإ نيدنزل ١

 . مهفاف ديلا

 ةدعقملاو مفلا غلبت ملف ثدح نم ديلا تلش اذإو لاق : ةلاسم
 بكنملا نم كلذ دعب نم ديلا تعطق نإو \ ىربكلا ةيدلا فصن اهلف

 . كلذ باسحبف ءيش اهنم عطق نإو . ديلا ةيد ثلث اهل ناك

 ةدعقملاو مفلا لصت ملف ثدح نم ديلا تلش اذإو : لاق : ةلأسم

 ريعي فصن ديلا يف ةيمادلاو . ةيماد ةيد ثظ اهلف ةيمادب تبيصأ مث

 قاحمسلاو ةمحالتملاو ةعضايلا كلذكو ث ريعي سدس اهل نوكيق

 ثظظ وهو . ةعضاب ةيد ث اهل ناك ةعضابب تبيصأ اذإ ةحضوملاو

 فصنت وهو . ةمحالتم ةيد ث اهل ناك ةمحالتمب تييصآأ اذإو ريعي

 . ريعي اقظ وهو قاحمس 4 هيد ث اهل ناك قاحمس تبيصأ اذاو ريعي

 ةسمخ وهو ةحضوم ةب د ثظ اهل ن اك ةحضومب تيرص ] اذ او

 . اذه ىلع لجرلا كلذكو ريعب سادسأ

 ةعبرأ اهلف نيش ىلع تربجفق ديلا ترسك اذإو لاق : ةلاسم
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 رظنيو لجرلا كلذكو . ناريعب اهلق نيش ريغ ىلع تربج نإو . ةرعبأ
 . هدي ةروسكملا يطعي مث امهربج نيبتسيو حصي ىتح ةيدلا نع امهب

 تغلب اذإ اهمامتو صقن ام باسحبق ءيش ديلا نم صقن نإو لاق

 باسحيق ضرألا ىلع يوتسين نأ لجرلا نم صقن نإو ةدقعملاو مفلا
 اهرصب ناك اذإو :لاق . ضرألا ىلع تطوت اذإ اهمامتو صقن ام

 اهتلقمو كلذك تقلخ وأ ىلاعت هللا نم اهل ثدح الب لبق نم ًايهاذ

 وأ ءالشلا درلا كلذكو تلق . اهتيد ث اهل ىرأف تحضو مث ةمئاق

 اذإ امهتيد هللا نم ثدح الب وأ كلذك اتقلخ اتناك اذإ ءالشلا لجرلا

 لوقأ ال ملعأ هللاو : لاق ؟:؟ اهتيد ثلث دحأ نم وأ ثدح نم اتلش

 نيعلاو ءالشلا لجرلاو ءالشلا ديلا يف ظفحأ امنإو ائيش امهيف

 لجرلاو ديلا عطقف دحأ كلذ دعب نم نهباصأ امب نبصأ اذإ ءاروعلا
 نإو : تلق اهتيد ث امهنم ةدحاو لكل ناك ةليقملا نيعلا حضو وأ

 لاق ؟ نيش ىلع تربجو اهرسك مث نيش ىلع رباجو ةروسكم تناك
 تربج نإو س ةرعبأ ةعبرأ اهلف س لوألا نيشلا ريغ نيش ىلع تربج نإ
 ناريعب اهلف تناك امك تربج نإ : لاق ؟ نيش ريغ ىلع

 دح يف هدي تعطق لجر نع لئسبو رخآ ب اتك نمو : : ةلأسم

 تعطق هدي تد ذاك ن ں او . ةبدل ا فصن : ل اق .ي ىرخأل أ ه دد لجر عطقف

 . ةلماك ةيدلاف . دح ريغ وأ لاتق ىف

 مك نهلك نهذفنأ مث ناتنعط هدي ىلع نعط لجر نعو : ةلأسم
 ةيد ةذفان لكلف ىتش عضاوم ىف ناتنعطلا تناك نإف ؟ ةيدلا نم نهل
 نإ ةذفان ةدحاو ةيد اهل امنإف دحاو عضوم يف ناتنعطلا تناك نإو

 . وضعلا كلذ ةيد ثظ اهلف وضعلا ىف تذفن

 نيل دع موس لص افمل ١ يف عالخنال و : رثؤم ١ وي ا ل اق : ةلاسم

 كفلا ربجاذإ اذهو : لاق ؟ ماظعلا رسكبو حرجلا ةيدب نبرضي نهيفف
 ام باسحبقف ةيدلا صقنام ىلإ نالدعلا رظن ربجي مل نإو . عالخنتالاو
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 الو مفلا ىلإ لصت ملف تمسع وأ ديلا تلش نإو لاق .ديلا نم صقن
 . ةمات ديلا ةيدف ةدعقملا

 ىلإ لصت مل اذإ هنإ لوقلا يناعم نم جرخي هنأ يعم : هريغ لاق
 . ةلماك اهتيد اهلف لوبتلا وأ طئاغلا نم ءاجنتسالل وأ لكألل مفلا
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 نيلجرلاو نيديلا يق ذفاونلاو حورجلا يق باب

 هللا همحر دمحم ىبأ خيشلا ة ةروشنم نم ةيشاحلا نم : : ةلاسم

 عطق هيلع لاق ؟ نْيُجَر يدي عطق لجر نع هتلأسو هل رفغو هيضرو
 امهدحأ راتخا نإف امهنيب مسقتو ةدحاو دي ةيد هيلعو ةدحاو دي

 .رخآلا نود راتخا ام دحاو لكل ناك شرإلا رخآلا راتخاو صاصقلا

 يف حرجلا ذفن نإف . دضعلا يف حرجلا عقو اذإو : ةلاسم

 ذقن نإف نبيثو ًاصولق رشع ةتس ةيد ث هلف عستا وأ قاض دضعلا

 ًاصولق نوثالثو ثالث ديلا ةيد اثلث اهلف رخآلا بناجلا نم حرجلا

 . اذه يف دضعلا ةلزنمب ذخفلاو قاسلا كلذكو .ثلئو

 نيب اذفان حرجلا ناك نإف عارذلا يف ناك اذإو رثؤملا ويأ لاق

 .نيثلظو ًاصولق رشع ةتس ديلا ةيد "ث هلف عستا وأ قاض نيدنزلا

 هلف خملا طلاخ اذإف عستا وأ قاض نيدنزلا دحأ يف ناك اذإو : لاق

 بناجلا نم حرجلا ذقنأ اذإف . ديلا ةيد ث فصن وهو ثلقو نامث

 ذقن اذاق س نبتظو ًاصولق رشع ةتس ديلا ةيد فصن اث هلف رخآلا

 ةيد فصن هلف . عستا وأ قاض خملا طلاخو يناثلا دنزلا يف حرجلا

 حرجلا ذقنأف رخآلا بناجلا نم ذقن اذإف ًاريعب نورشعو ةسمخ ديلا

 . ثلثو ريعب نوثالثو ةتالث ديلا ةيد اثلث هيفف امهيلك نيدنزلا

 دقف ةدعقملا الو مفلا غلبت مل اذإ ديلاو : ديلا حورج ىف : ةلاسم
 نإف لجرلا وأ ديلا تعلخنا اذإ : رثؤملا وبأ لاق . ةلماك اهتيد غلب
 نبش ريغ ىلع ةملاس تحص ن او . ةمات ةد دلا اهيفق ءالىش تحص

 . لدع موس اهيفق

 ناكو تبيصأ دق ديلا تناك اذإ : رثؤملا ويأ لاق : ةلأسم

 نوكي نأ الإ ةيدلا فصن اهيفف لجر اهعطقف اهب عفتني اهبحاص
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 صقن ام ردقب اهل حرطي امنإف تصقن امب ةيد اهل ذخأ دق اهبحاص
 عرص مث هدي تعطق الجر نأ ولو : لاق. يقب ام ةيد ىطعتو اهنم

 لجر اهياصأف 4 اهب عفتني هنأ الا فعض أهانعف ىرخألا هدي ىلع

 ىرخألا هدي ةيد ذخأ دق ناك نإو ةماتلا ةيدلا اهيف ىرأ ينإف اهعطقف

 . ةيدلا فصن ةعوطقملا هديل امنإف هنم اهب صتقاو

 هنم صتقي ال روعأل ١ ن أ ربخأ بيسح ١ نب درعس معزو هريغ نمو

 ةد دل اي هنيع يف ب اطخل ا ني رمع ىضقو حيحصل ا نع قف اقفقف ١ ذ ١

. ةيدل ا فصن هيلع دريو هنم صتقي : رثؤمل ١ وي ] لاق .ةلماكل ١



 نيلجرلاو نيديلا يق حورجلا باب

 الو راقفلا يف انركذ امك اهلف نيديلا دحأ يف ةيماد تناك نإو

 ةمحالتمل او ة هعض ايل أ كل ذكو هفصن ريعي لك نم ن اصقن الو ة ٥ دل ادز

 . ةحضوم و ق ؟احمسل و

 نم مهنمف نيدنزلا دحأ يف ةحضوملا نوكت نأ الإ : هريغ نمو
 نم مهنمو .دنز ةحضوم فصن يهو دنز ةحضوم فصن اهنإ لوقي

 نيديلا دحأ يف ةلقنملاو ةمشاهلاو : لاق . ةمات ةحضوم اهاري

 دنز رسك اهلف نيدنزلا دحأ يف رسك نوكي نأ الإ افقلا لثم نيلجرلاو
 . ديلا رسك فصن وهو

 اهي هعياصأ تناك اذاف هلجر وأ مذجألا دي تبصأ نإو : ةلأسم

 تخسفقنا دق عباصألا تناك نإو ي هلجر وأ ةلماك ةيد اهتيدف ةعفنم

 رظنف ةايح نم ئش اهيف ناك نإو . ةملاس ةيد ثلث اهتيدف تعطقتو
 . لدعلا لهأ

 ةب ل هلف ةدع عض اوم نم لجر ع ر ذ رسك لجر نعو : ةلأسم

 شرإ هلف رخآ اهرسكو هدي ىلع دح او هحرج نإو . كلذ لكل رسكل ١

 . صاصق حرجلا يف نوكي الو رسكلاو حرجلا
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 يدثلا يق باب

 نإو لبإلا نم رشع اهلف ةأرملا يدث ةملح تعطق اذإو : لاق
 لاق ىربكلا ةيدلا عبر وهو ةأرملا ةيد فصنف عاضرلا اهنم بهذ

 . لبإلا نم سمخ اهلف لجرلا يدث ةملح تعطق اذإو

 بهذف ةأرملا ىش ةملح تعطق اذإ : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 هلك عطق نإف كلذ دعب يدثلا نم يقب امو ةأرملا ةيد فصنف عاضرلا
 اذإو : لاق ةأرملا ةيد فصن هتيد يدثلاو يدثلا ةيد ثظف لصؤتساف

 . ةلماك ةأرملا ةيد اهيفف ع اضرلا بهذف ةأرملا يدث يتملح تعطق

 رشع اهتيدف عاضرلا بهذي ملو ةأرملا يدث ةملح تعطق اذإو : لاق

 . هتيد فصنف اهلك لجرلا ةّيودنث ةملح تعطق اذإو : لاق . لبإلا نم
 . ةلماك ةيدلاف اتلصؤتساو امهالك هتايودنث اتعطق اذإ كلذكو : لاق

 ملام لبإل | نم رشع اهلف ةأرملا يدث ةملح تعطق اذإ : ةلأسم

 . ةأرملا ةيد فصنف عاضرلا اهنم بهذ اذإف عاضرلا اهنم بهذي

 هيفف نبللا كسمت ملف هتملح تعطق اذإ ةأرملا يدث ىفو : ةلأسم
 نبللا اهنم كسمأ نإو ى ةأرملا ةيد فصن كلذو ةلماك ةأرملا يدث ةيد
 . ة ]رمل ا ي دت 7 ل عبرف يبصل اهنم عضر

 هيق : نورخآ لاق. عيبرو ةرعيأ ةتسف كلذك ن اك ن ١ هريغ لاق

 نورخآ لاقو . رظنلاو ةموكحلا هيف : نورخآلا لاقو . لبإلا نم رش
 . ثظظو ةرعبأ ةينامثف كلذك ناك نإ : هريغ لاق . اهيدث ةيد ث هيف
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 نيبنجلاو عولضلا يق باب

 اهل ناك نيش ىلع تربجف نيبنجلا دحأ عولض ترسك اذإو لاق
 لاق 0 ناريعب اهل ناك نيش ريغ ىلع تربج اذإو ى ةرعبأ ةعبرأ هلك
 ةيد اٹش اهلف نيتفئاج هذه نإف . بنجلا ىلإ بنجلا ىف تذفن اذإو
 .ةيدلا فصن اهل : لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقو : لاق 0 ىربكلا
 لكلو نيتفئاج ماقم تماق اهنأل ةيدلا ث اهل نأ هب ذخأن يذلا امأو
 . ةيدلا ث ةفئاج

 ربجف رسك مظع لك لاق لجر بنج رسك لجر نعو : ةلاسم
 . مظعلا كلذ رشع فصنف نيش ريغ ىلع

 كلذ رشع يسمح هي لوقن ي ذلا : رثؤمل ١ وي ] ل اق : ةلأسم

 ١ ذإ مظعل ١ نيبش ريع ىلع ريبج .

 ىلع حرجلا نأ لوقلا يف دجوي هن ] يعم : هريغ لاق : ةلاسم

 . كلذ باسح نم غلبم حرج علضلا

 تقاض تفاجق نيبنجلا دحأ تذفن اذإ : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو
 ثلث امهيفف امهالك نيبناجلا تذفن نإف ةيدلا ثظت اهلف . تعستا مأ
 . ةيدلا

 هل رسكلاو بنج حرج هل علضلا يف حورجلا نأ ملعاو : ةلاسم
 تناك امك فصنو ناريعب اهل بنجلا يف ةحضوملا نأل علض رسك

 اهضرع مت اذإ بنج ةحضوم اهلق رثكآ وأ دحاو علض يف ةحضولملا
 . ماهبإلا ةبجار اهلوطو
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 ردصلا راحم حورج باب

 اهلو ةعضاب مت ريعب اهلو ةيماد ردصلا راحم حورج لقأو : لاق
 مث ةرعي ] ةعيبر ] اهل ق احمس مث ةرعب ] ةتالث اهل ةمحالتم مث ن اريعي

 اهل ةلقنم :. رعبذ ] ةرشع اهل ةم ةمشاه مث ةرعب ةرعبأ ةسمخ اهل ةحضوم

 . ةيدلا ث اهلف تعستا وأ تقاض

 ماظعلا يف رسكلا باب

 لكل ة ةوقرت 1 بنج وأ فتك وا لجر وأ دد يف رسك ناك ن

 امك " ٩7: ىق . ١ نوكب ن ں ا الا ةرعبأ ةعبرأ هلف نيش

 . هللا ءاش نإ كلذ مهفاف ديلا رسك ةيد فصن اهل نإف انركذ

 فصن هل نأ دنزلا : هللا همحر رثؤملا يبأ نع كلذكو : ةلاسم

 قاسلاو دضعلا يف كلذ نوكبو : رثؤملا وبأ لاق. ديلا رسك ةبد

 نم عقي ام بسح نيبنجلا ىدحإ نم رسك نإف . دعاسلاو ذخفلاو

 نإو نيش ىلع ربج نإ اهل عقو ام علض لك تيطعأق . ةرعبأ ةعبرأ
 علض لك تيطعأف نيريعب نم اهل عقي ام تبسح نيش ريغ ىلع ربج
 لك يف اعلض رشع انثا عولضلا لاقي دقو . نيريعب نم اهل عقي ام
 تنع انركذ امم ءيش يف ناك نإف . ملعأ هللاو كذ باسحبف بنج

 كلذ ىلع مت نإف ةتس مثعلاو تنعلاب رظتناو رسكلا ةيد يطعأ متع وأ
 لاق. رسكلا يف انركذ يذلا اذهو تنعلاو س مثعلا ةيد يطعأ

 نببشلا يف انركذ امامأو مثعلاو تنعلاي ديري ام فرعأ ال : رثؤملاوبأ

 هذه دحأ رسك نإق : هللا همحر رثؤملا ويأ لاق . لاق امك وهفق

 اذإ ضرألا ىلإ لصت ملو لجرلا تجرعف نيشلا ربجي ملف عضاوملا

 ةدعقملا ىلإ الو مسقلا ىلإ لصت ملف ديلا تمسعو 0 ىشمي ماق
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 . كلذ باسحبق كلذ نود ناك نإو : لاق . ةمات اهتيدف

 رسك مظع لك ة هيد نإ : بوبحم نب دمحم هللا ديع وي ] ل اقو

 ريغ ىلع ريج نإو . هتيد رشع سامخأ ةعبرأ هلف نبش ىلع ريجفقف

 أربت ال ىتل ةحرقل او بجاورل ١ كلذكو . هتىد رشع اسمخ هلف . نش

 . نسح هريغ لاق ‘ مظعلا كلذ رسك ةبد ثظظ اهلف

 ترسك اذإ ذخفلاو قاسلاو دضعلا ىف رسكلاو : ةلاسم
 نإف . فصنو صئالق عبس اهتيدف ماظعلا اهنم تلقنق . نهادحإ

 ةمومأم فصن اهلف اهمظع عمتجي الف اهمظع ىهو اهخم جرخ
 . ناثثو اصولق رشع ةتس سأرلا

 اهن أ ريغ اهي عفتني ةملاس تريجفقف ةيكرل ا ت ترسك اذا !و : : ةلأسم

 . قفرملا كلذكو . اهتيد فصنف . فطعنت ال ةمدقتسم

 نإو . ةلماك ةيدلاف ايدحتم ربج نإف بلصلا رسك اذإو : ةلاسم
 نوكي 7 الا هنم صقن ام ردقي رظنيف عماجي وهو بادحنا هيق ربج

 . ةلماك ةيدلاق ًابكنم

 ردقي ال ىتح بدحف بلصل | رسك اذإ : رثؤم ١ ويأ لاق هريغ نمو

 . ةلماك ةيدلاف عامجلا ىلع ردقي وهو امئاق لقتسي

 ةيد ثلث اهلف أربت ال وضع يف ةحرق لك نأ ملعاو : ةلاسم
 هتيد ىرأف أربي ال حرج ناك اذإ : رثؤملا وبأ لاق . وضعلا كلذ رسك
 . وضعلا كلذ ةبد ثلظق

 لثم وه ] نوكن مظعلا يف ىف ع ادصنال ١ ىف تركذو :

 نم مظعلا قشني نأ وه مظعلا يف ع ادمككنالا نأ يعمف ؟ 7-
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 هنإ هيف لاق اضعب نأ بسحأو . ءيش هنم رسكني نأ ريغ نم هلوط
 . اذه ريغ هيف ليق دق هنأ بسحأو . ةمشاهلاو ةبقاثلا لثم
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 بلصلا يف باب
 هيف بكني ًابدح بدح نإف رسگ اذإ بلصل ا يف : رثؤملا وب أ لاق

 بهذ ام ردقب هل بسح بابكنالا نود ًايدح بدح نإو ةلماك ةيدلا

 بهذ نإو ث كلذ باسحب ةيدلا نم هل ىضقي مث هتماقتسا نم

 نإو 0 ةيدلا هيفف دلولا لمح لمحلا عنم وأ بلصلا رسك نم عامجلا

 هيفف الَّبَح الو ًاعامج عنمي ملو بدح الو نيش ريغ ىلع ربجو ىوتسا
 . لبإلا نم عبرأ

 رهظلا راقتق حورج يك باب

 مث . ريعب اهل ةيماد رهظلا راقف حورج لوأو :رثؤملا وبأ لاق
 اهل ةمشاه مث . ةرعبأ ةعبرأ اهل قاحمس مث . ناريعب اهل ةعضاب
 نأ ىلإ ةلقنم يه مث ‘ ريعب رشع ة ةسمخ اهل ةلقنم مث ‘ ةرعبأ ة ةرشع

 . ةيدلا ث اهلف تعستا وأ تقاض تفاج اذإف . افئاج نوكي

 م دقم حرجك ر دصل ١ ر احمو رهظل | ل ام يف حورجل او : ةلأسم

 . هياسح ىلع مهفاق سأرلا

 هحورج اذه لك نطبلاو راقفلا راقفو ةبكرلا حورجو : ةلاسم
 نم وه رهظلاو . ردصلا راحمو رهظلا دام لثم نوكي الو راققلا لتم

 . عولضلا ىقتلم نم ردصلا راحمو نيكرولا ىقتلم ىلإ ةبقرلا لصأ
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 اهلك ءاضعألا يق عالخنإلاو كفلا يف باب

 ةيدو . مظعلا كلذ رسك ةيد سامخأ ةعبرأ مظع يف عدص لكل

 رسكل ا ةد ل سمح عالخن ال ا ةن دو رسكل ١ ةب د نم فصنو سمخ كقفلا

 . هللا ءاش نإ مكحم هنإف " كلذ فرعاف

 سامخأ ةعبرأ عدصلل نأ لوقلا اذه انعم حص ا اذا : هريغ لاق

 ةرعبأ ةتالث هلف اههبشأ امو ديلا نيبش ىلع ربج ناف . رسكلا ةيد

 . ريعب راشعأ ةتسو ريعب هلف نيش ريغ ىلع نأك نإو 4 . ريعب سمخو

 نيش ريغ ىلع ربج وأ ريعب سمخو ريعب هلف نيش ىلع ربج اذإ كفللو
 سامخأ ةعبرأ نيش ىلع ربج اذإ عالخناللو 8 ريعب راشعأ ةتسف

 . ريعب اسمخف نيش ريغ ىلع ربج نإو 0 ريعب

 . ةمشاهلا ماقم عادصنالا ميقي هنأ : رثؤملا يبأ نعو هريغ نمو

 الو حرج كلانه نكي مل اذإ ةحضوملا ةيد ةمشاهلا ةيد نم حرطيو
 سأرلا مدقم يف لبإلا نم سمخ ةحضوملا ةيدك عادصنالا نوكي

 يفو ب فصنو ناريعبف هجولا الإ دسجلا رئاسو نيديلاو راقفلا يفو
 ضعب لاقو ة ةحضوملا ةيد ةمشاهلا نع عزني ال ةرعبأ ةرشع هجولا
 يف عالخنالاو كفلا امأو : رثؤملا وبأ لاق . موس هلك يف سانلا
. ماظعلا رسكبو 0 حورجلا ةيدب نيريصب نيتقت نيلدع موسف لصافملا



 نطبلا حورج يق باب

 ةعضاب مث . ريعب اهلو ةيماد نطبلا حورج لوأ : رثؤملا وبأ لاق
 قرخي نأ وهو طالم مث . ةرعبأ ةثالث اهلو ةمحالتم مث 0 ناريعب اهلو
 وأ تقاض ىربكلا ةيدلا سدس اهلف باجح ىقبيو نيبجاحلا دحأ
 فوجلا طلاختو امهالك نيباجحلا قرخت ىتلا ىهو ةفئاجلاو . تعستا
 ` . ىربكلا ةيد ث اهلف

 ةيد ث هنإ : قتفلا يف لاق هنأ سابع نيا نع ليقو : ةلأسم

 . معن رثؤملا ويأ لاق .ةفئاجلا

 امنإو نديل ا نم عضوم يأ يف قتفلا اذه ملعأ مل : هريغ لاق

 . "_ ايوتكم اذكه هتدجو

 ام مث ةمحالتمو ةعض ايو ةيم اد نطيل ١ حورج نعو : ةلاسم

 . ةفئاج نوكت اهنأ ملعاق كلذ دعب نوكي

 باجحلا ىقبيو يلخادلا باجحلا وهو فافصلا قاتفنا قتفلا رظانلا لاق )١(

 ملعأ هللآو ةطقس وأ ةبرض نم امإ ثدحي اذهو 0 قتفني مل كسملا وهو جراخلا
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 ركذلا حورج يف باب

 يف حورجلاو : لاق . ةلماك ةيدلا هيفف ركذلا عطق اذإو : لاق .
 . سأرلا مدقم ةيدك هتيد ركذلا

 وهف ةفشحلا يف يمدأ اذإ ةفشحلا يف حرجلا رثؤملا وبأ لاق
 ثلت هلف لوبلا ىرجم طلاخيو فيجي نآ ىلإ ةرعبأ ةثالث وهف محالتم
 .ىربكل ١ ةيدل ا اق هلف امهالك نبييناجلا ذفن اذإو : لاق . ىربكلا ةيدلا

 .ريعب اهلو ةيماد دلجلا عضوم يف ركذلا حورجو رثؤملا وبأ لاق
 يه مث . ةرعبأ ثالت اهلو ةمحالتم مث : ناريعب اهلو ةعضاب مث
 ىرجم تطلاخ اذإ ىهو ةفئاج تراص اذإف \ فيجت ىتح ةمحالتم
 تذفن اذإو : لاق ى ىربكلا ةيدلا ثلث اهلف ينملا ىرجمو لوبلا
 الو : هللا دبع يبأ نع هريغ نمو . ةيدلا اثلث اهل ناك امهيلك نيبناجلا
. مظع هيف سيل هنأل حضوم الو قاحمس كلانه نوكي



 نييثنألا يف باب

 ث نبتضيبلا ىف ةفئاجلا ىفو . ةلماك ةيدلا نيتضيبلا ىفو
 " .ةىدلا

 : لاق ؟ نييثنأل ١ يف حرجل ا ةفص نوكت فيك تلق : ةلاسم

 تذفن اذإا ةذفقان نوكت امنإو ةذفان مث مد 40 محالتم مد ذ عضاب مث ؤيم ىماد

 تر اص ىتح ةمحلم ١ ةنعطل ١ , تزو اج ن ن اف تلق . نيتضيبل ١ ى دح ١

 يفو . ةلماك ةيدلا امهل نيتضيبلا ةيد نأ ملعاو :
 ىرسيل ا ةضيبلل : ملعل ١ لهأ ا صعي ل اقو ‘ هب دلا فصن س ادح ١

 وه امنإف كلذ دعب بيصأ مث امهاتلك ناتضيبلا تعزن نإف ى ناثلا
 . ملعلا لهأ هيف رظني حرج

 باسح نم ىقبام ةيد امنإف كلذ دعب بيصأ اذإ : هريغ نمو

 يقب امل : لاق نم لاقو 0 حرج ةيد ىقبام ةيد :رثؤملا ويأ لاق . ثقلا

 ريدلاو نببتضيبلا يف حرجلا : رثؤملا ويأ لاق. ةيدلا ثلث دلجلا نم

 يتضيب لجر عطق أذإ : رثؤملا وبأ لاق . دسجلا رئاسو افقلا حرجك

 . امهنيب صاصقلاف . لجر
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 نيلجرلا يق باب

 فصنف امهادحإ تعطق نإو 0 ةلماك ةيدلاف نالجرلا تعطق اذإو

 اذإو : لاق . وضعلا كلذ ةيد ثلث اهلف وضع ىف ةذفان لكو ةيدلا

 سيلو حرج ةيد ثلث اهلف تذفن ىتح مظعلا تمشهف لجرلا يف تذفن
 نيدنزلا نبي ةذفانلاك انهاه نوكت الو ءيش يف ذفنت مل ةذفان انهاه

 ةيد ث اهل ناك كلذلق ى نيمظع نيب تذقن نيدنزلا نيب ةذفانلا نأل

 . ديلا

 حرج لجرلا يف عقو اذإ : رثؤملا وبأ لاق رخآ باتك نمو

 اهتيدف يشملا يف ضرألا لنت ملف تلش ىه نإف تتنعو ترصقف

 الو اهيلإ الئام سيل ميقتسم وهو ءيش اهنم ضرألا لان نإو ى ةلماك
 هنإف هيلع ىشمو كلذ ىلع ءيش اهنم ضرألا لان نإف . اهيلع ابكنم
 ضرألا لاني يذلا رظنيو 0 اهنم ضرألا لاني ام رظني مث رثألا ساقي
 وأ اهسمخ اهنم ضرألا لاني يذلا ناك نإف 8 يشملا دنع اهنم
 لان ام باسحب يناجلا نع حرط اهنم ءزج وأ : وأ اهسدس

 نم ىقبام يناجلا هيلع ينجملا ىطعأو . ةمات اهتيد نم اهنم ضرألا
 . ةمات لجرلا ةيد ةيدلا

 بعكلا ىلإ شمت مل اذإ لجرلا ةيد لعج هنأ معزو : هريغ نمو

 ملو بعكل ىلإ ا ترصق نإ اف اعيصأ ا ةرشع ينتاي ذاو س اقي ءيش كلذ دق

 الو كلذ دنع ضرأل ١ غلبت مل اهنأ ةيدل ا لمك دقق عباصألا ١ زواجي

 اهتيد غلب دقق ةدعقملا الو مفلا غلبت مل اذإ درل او . . ىصعي الا يشمي

 . ةلماك

 ترصقق هسأر يف الجر حرج نميف : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 لجرلا ةيد باسح ىلع هلجر نم صتقي هنإف حرجلا كلذ نم هلجر
 بهذف ةبرض هسأر يف فيسلاب ةبرض الجر لجر برض اذإو : لاق
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 . حرجلاب صاصقلا هلو هلقع باهذب ةماتلا ةيدلا هلف هلقع

 يف ةبرض الجر برض لجر نعو : يراوحلا وبأ : ةلاسم
 تناك نإو 4 جرعي وهف شني مل هنأ الإ ةفيعض لجرلا تشمق لجرلا

 ةرشع اتنثا ترصق تناك نإف ؟ ترصقو تلش دق لجرلا هذه

 لقأ تناك نإو س لجرلا ةيد ةمات ةيدلا اهلف ضرألا لانت الو م اعبصأ

 فقي الو فعضو اهيف عجو الإ صقنت مل تناك نإو \ كلذ باسحبف

 هيشم نم صقن امم نوري امك نيلدع موس هل ناك س كلذ سايق ىلع
 . هيشم فعضو هعلض نم نوري امو

 نع ضرألا نع تعفتراف لجرلا تلش اذإ : ليقو :
 نم صقن امو } ةىدل اهيفق اعيصأ رشع ىدحإ 7 ١ لجرل ١

 . كلذ باسحيق كلذ
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 رفظلا يف باب

 ىلع تبن نإو م صولقف نيش ىلع تبنف علق اذإ رفظلا يف لاقو

 تبن وأ ، ريعب هلف ًدَوُساف تبني ملف رفظلا علق اذاو : ةلاسم
 رفظل ١ علق اذ ا ذا و 0ؤ ريعي فصنف وتسم تين ن !او 4 ج ريعي هلف مجرعتم

 تين ناق صولق هتىدفقف دوساو مجنرعاف ناسنإ ١ هباصأ او تيني ملف

 . ريعي ث : ليق دقو .0 . صولق فصنف

 نيلجرل او نيديلا رافظأ ةيدف : رثؤملا يبأ نع كلذك ةيشاحلا يفو

 رثؤملا ويأ لاق > رخآ عضوم يف اضيأ ةيشاحلا يفو » ء اوس اهلك

 اهضعب م ] ةيل اوتم نهداي تاد ل ر افظأل ا نعو . ررعي فصن ظفحن ي ذلا

 ؟رفظلا ةد د مكق هل تلق . ةيط اوتم اهنأ ١ يعم : لاق ؟ ضعب ىلع دنزي

 هتيدف تين .ناو ريعب ٠ هتيدف ةنس ىلإ ت تيني مل ا اذإ ليق هنأ يمم : لاق

 :كلذ دعي تين ذ ولو ةلماك ةردلاف . ةنس ىلاا تيني ملف علقناو 4 دوسا

 ءاوس يه ] نيلجرل ١ يف ر افظألا نع درعس وي أ لئسبو : ةلأسم

 رفظ لكل نوكي مكف : هل ليق 4 . معن : لاق ؟ ريبكلاو ريغصلا ةيدلا يف

 .معن : لاق ؟ نيديلا كلذكو : هل ليق ى ليق اميف ريعب : لاق ؟ ةيدلا نم

 يق : لاقو هللا دبع يبأ نع ةيواعم يبأ ظفح نمو : ةلأسم

 رفظ تبني ملو هنم صتقملا رفظ تبن نإف . صاصقلا علق اذإ رفظلا

 نم لضقب لودعلا موس ةيدب هنم صتقملا ىلع صتقملا عجر رصتقملا

 صتقملا رفظ تبني ملو صقملا رفظ تبن نإو . هتابن ريغو رفظلا تابن
 ذخأ دق هنأل هنم صتقا ىذلل ةمات رفظلا ةيد صتقملا ىلع ناك هنم

 . هقح ريغ ثدح هنم ثدحق هقح

 . موس سرضلا ةذفان يفو ي موس رفظلا ةذفان يفو : ةلأسم
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 نيلجرلاو نيديلا عباصأ يك باب

 ءيش عبصاأل | نم عطق ناف لبإل ا نم رشع عبصأ لكلو : ل اق

 لصافم ةثالث نم تعطق اذإ ديلا ماهبإ نإف ماهبإلا الإ كذ باسحبف
 عباصألا ىلع لضف لجرلا ماهبإل سيلو س ديلا ةيد ثلث اهل ناك
 . ديلا عباصأ لثم لجرلا عباصأو

 ةيدلا فصن اهلف اهلك ديلا عباصأ تعطق اذإو : لاق : ةلأسم

 نإو ىربكلا ةيدلا فصن اهلف بكنملا نم ديلا تعطق نإو ىربكلا
 ةيد ث اهلف كلذ دعب نم تعطق مث ديلا رئاس ىقبو عباصألا تعطق

 . لجرلا كلذكو . كلذ باسحبق ءىش اهنم عطق نإو . ديلا

 رشع ةلماك اهتيد اهلف عبصأ عباصألا نم تلش اذإو : ةلأسم

 عطق نإف اهتيد ث اهل ناك كلذ دعب نم دحأ اهعطق نإف لبإلا نم
 . لجرل ا كل ذكو ة كلذ ب اسحيق ءىش اهنم

 اهلف اهرهاظ ىلإ اهنطاب نم عبصألا يف تذفن اذإو : ةلاسم
 رئاس ةذفانك اهتذفان ديلا ماهبإ يف ةذفانلاو : لاق م عبصألا ةيد ثلث
 . عبصألا ةبد ث نوكي عباصألا

 تناكام ثح عبصألا ١ حرج : رثؤم ا ويأ لاق رخأ باتك نمو

 ن اك ام ثيح عبصأل ١ رسكو : ل اق . درل ١ حرج ةب ل سمخ اهحرجف

 اذإ : اولاق مهتأل : لاق . ديلا رسك ةيد سمخ اهريغو لصافملا نم
 ريغ ىلع تربج نإو ةعبرأ اهيفف نيش ىلع تربج نإف ديلا ترسك
 نيش ىلع تريج ن اف عبصأال ١ ترسك اذ او : ل اق ن اريعي اهلق نش

 ىلع تربج ناو ث صولق سامخأ ةعبرأ وهو صئالق عبرأ سمخف
 حرج امأو : لاق 8 صولق اسمخ وهو نيصولق سمخق نيش ريغ

 اهلوط ةيج ر ىف ةيج ر تمت اذ ا عبصأ ١ ةيم اد ن اف عبصأ ١
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 ةثالث ةمحالتملاو 4 ريعي سمخ ةعضايلاو . ريعي رشع اهلف اهضرعو

 وهو 0 ريعب فصن ةحضوملاو 0 ريعب اسمخ قاحمسلاو 0 ريعب راشعأ

 اذإ ذا و : :ل اق . هسمخ ; ريعب فصختق فصنو ن اريعب هلف ة هيج ار يق ةيج جار

 وهو فصنو ريعي اهلف ةلتنم . ا حرج ن اك اذا داو : : ل . .ةرعي ]

 ل اق > فصنو ةرعيب ] ةعيس اهل درل ا ةلقنم > درل ١ ةلقنم حرج سمخ

 نم ذفن اذاف عبصأ ا ةبد ثظ هلف ملغعلا خم حرجلا طلاخ اذإو

 مظعل ناك اذإ اذهو : لاق ى عبصألا ةيد اثمث هلف امهالك نيبناجلا
 ةب د ثظظ هلف حرجل ١ نم ذقنيق فوج هل نكب مل ن او . فوج عبصاأل

 نم تتنع ن اف ‘ حرجل | نم عبصاأل ا تنعت ن ا ال ! : لاق . عبصأل ا

 . ةمات ةيد اهلف حرجلا

 مل اذإ ةمشاهلا ةلزنمب ةبقاثلاو ةذفانلا اولاق دقو : رثؤملا وبأ لاق
 دحأ يأ نم ماهيإل ا ترسك اذإو : لاق . ماظعلا اهنم جرخي

 رسك سمخ هلف . ماظعلا يلي امم وأ 0 امهنيبام وأ ناك نيلصفملا
 لاق . ٥ دد رسك ةبد ثظقظ اهلف رصنبلا ىلي امم ترسكو : لاق .ةيد

 ام كلذكو : لاق ع لي حرج وهف م اهبإل ا عبصأ يف ةرصل ١ حرج امأو

 . دي حرج وهف لصافملل زواجف ديلا

 يف حرج لك : هللا همحر بويحم نب دمحم ل اق : ةلأسم

 يعمو هريغ لاق 0 ةبجار حرج سيل عبصأ حرج وهف عبصألا ةبجار
 . ةبجار حرج ةبجارلا ىلع حرجلا نأ لوقلا ضعب يف جرخي هنأ
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 ةدئازلا عباصألا ةبد يف باب

 كلذكو س ةلماك اهتيدف ةمات تناك اذإ ةدئازلا عباصألا نأ ملعأ
 تناك نإف ةيدلا ىف ناتلخاد امهو . امهيف صاصق الو سرضلا
 تس ىلع اريعب نيسمخ تبسح ةدئاز تناكو اسمخ عب اصألا

 . ةصحلا اهل امنإ رثكأ نك نإو ة اهتصح اهتيطعاف عباصأ

 اريعب نيسمخ تبسح اعبس عباصألا تناك نإو : هريغ نمو

 نيسمخلا نم عبصأ لك باصأ امف رثكأ وأ نامث وأ عبس ىلع

 سرضلاو ةدئازلا عبصألا : رثؤملا وبأ لاق . كلذ مهفاف اهتيطعأ

 . ةضورفم ةيد اهيف سيلو . ةموكح اهيف ةدئازلا

 لجر فك عطق لجر نع هتلأسو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ ةمات عباصألا ةيد همزلت له ؟ عباصألا عطق رخآ ءاجف
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 عباصألا ةببد باب

 ديلا ماهبإ ىوس نيلجرلا عباصأو ءاوس اهلك عباصألا نأ ملعاو
 نإف . فكلا ةيد ث اهل ناك اهبرض نم اهيلي امب تعطق اذإ اهنإف .

 ماهبإو 0 لبإلا نم رشع عبصأ ةيد اهل نإف نيلصقفم نم تعطق
 نم عبصأ تعطق نإف عبصأ ىمه امنإو ى اهل لضف ال لجرلا
 نم تعطق نإو م لبإلا نم رشع اهتيدف لوألا لصفملا نم عباصألا
 اهلف ديلا ماهبإ امأو 0 ناثو صئالق تس اهتيد نإف يناتلا لصفملا

 تعطق نإو ، لبإلا نم رشع اهلف لوألا نم تعطق نإف 0 نالصفم
 نم سمخ اهتيد فصن اهلف رفظلا يلي يذلا يناثلا لصفملا نم
 نأ ىري نم مهنمف عباصألا يف حرجلا امأو . عطقلا يف اذهف .لبإلا
 حرج : لوقي نم مهنمو ‘ لصفم ةيد هل نأ لصفم يف حرج لك
 حرج هنأ : هللا همحر هللا دبع يبأ نع رثألا يف اندجوو 4 .عبصأ

 اذكه . علض حرج سيلو بنج حرج علضلا ىلع حرجلا كلذك عبصأ

 . ملعأ هللاو هنع اندجو

 ةيم اد سمح اهل عبصأل ا ىف ةيمادلاف : رثؤملا ىبأ نع كلذك

 . ريعي سمح فصن تلق تئش ن او . ريعي فصن سمخ كل ذو > درل ١

 يف برقأ وه كلذك وهف ريعب رشع تلق تئش نإو : هريغ لاق
 نإو ‘ ةعضاب سمخ وهو ريعب فصن اسمخ اهل ةعضابلاو ةيمستلا
 ةمحالتم سمخ اهل عبصألا ىف ةمحالتملاو ى ريعب سمخ : تلق تئش

 نم راشعأ ةثالث تلق تئش نإو ى ريعب نم فصنو سمخ كلذو س دي
 ريعب سمخ وهو دي قاحمس سمخ اهل عبصألا يف قاحمسلاو س ريعب

 ةحضوم سمخ اهل عبصألا يف ةحضوملاو 0 ريعب راشعأ ةعبرأ وهو
 .دىلا ةمشاه سمخ اهل عباصألا يف ةمشاهلاو ة ريعب فصن وهو دي

 ناف ثظ لصفم لكل لصافم ةثالث ىلع عباصألاو . مات ريعي كلذو

 نإو ى ديلا رسك سمخ اهلف لوألا لصفملا نم عبصألا ترسك
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 . رظن اهيف دي رسك سمخ ث اهلف ثلاثلا لصفملا نم ترسك

 ىلع تربج نإ نيريعب ديلا رسكل نأ هباسحو هبابو : ةلاسم
 عبصالا بسحتف ةرعبأ ةعبرأ اهلف نيش ىلع تربج نإو 8 نيش ريغ
 تربج نإف س كل تفصو ام ىلع اهتفعاض نيش ىلع تربج تناك نإ

 لصفملا نم ترسك نإف ماهبإلا امأو \ تقصو امكف نيش ريغ ىلع
 اهلف عبصألا ترسكام ثيح نم : رثؤملا وبأ لاق دي رسك اهلق لوألا
 . ديلا رسك سمخ ةيد

 اهلف رفظلا يلي يذلا يناثلا لصفملا نم ترسك نإو : ةلاسم
 نإو ةرصلا نم اهيلي امب ماهبإلا نم ترسك نإو ي اهرسك فنصن

 عبصأ رسكو 0 عبصإلا رسك ةيد اهتيدف عبصإلا يف رسكلا ن
 ةثالث ىلع بسحت ةأرملا عيصأو 4 لجرل بص ] فصنك ة : ا

 اهلف تحرج وأ ترسك ام ثيح نم عبصألا ا : رثؤم ١ ويب أ لاق

 يف حرجلا ناك ام ثيح نم حرجلا يقو رسكلا يف ديلا ةيد سمخ
 . ناك اهلصاقم يأ

 ىلع حرجلا نأ لوقلا ضعب يف دجوي هنأ يعمو : هريغ لاق
 هين ارصنلا و هب دوهيل | :7 رسكو كلذ ب اسح نم 7 حرج علضل ١

 ريع :غ ىلع تريج ن - نإو ا > ةرعي ] ةعبر ا اهلف نيش : ىلع تربج نإ اف . اعيمج

 . ديلا ردق ىلع لجرلا كلذكو لاق . ناريعب اهلق نيش
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 كلذ هبشأ ام و حورجلا يف صاصقلا باب
 . ةيدلا هيف امنإو ماظعلا رسك ىف صاصق الو : لاق

 هلجر يف ًالُجَر نعط الحر نأ انل ركذ : رثؤم ا وبأ لاق : ةلاسم

 رظنأ : لاق هنأ ىسع هللا لوسراي هنم يندقأ : هل لاقف . اطلا نم
 ىلص هللا لوسر هل ىضقف 4 . رظتنب ن ں ] ىب اف . كحرج حصي ىتح

 . ابوس هنم صتقمل ١ ئرب صتق ا املف ص اصقل اي ملسبو هيلع هللا

 لاقف . لسو هيلع هللا ! ىلص يبنلا ىلإ ءاجف لوألا نوعطملا جرعو

 لوسر لاق هث مد .ص كل قح الف لعفت ملف رظتنت ن نأ كترمأ ا دق ملسو هيلع

 ىتح حرج يف دوق حرج الو لقع ال : ملسو هيلع هللا ىلص هلل ١

 يف صاصق ال هنأل ةنسلا تماق كل ذيو 0 وه ام فرعيو أريبو حصي

 . هتبقاع ام فرعيو ربيو . حصي ىتح ةيد الو حرجلا

 يف دوق الو لقع ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو : ةلاسم
 . وهام فرعيو ئربيو حصي ىتح حرج

 صاصقلا عباصألا يف باب : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 نيعلاو سقنلاب سفنلا نأ اهيق مهيلع انبتكو " لجو زع ىلاعت هللا لاق

 "صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب
 .تاحارجلا نم صاصقلا هيف هكردي اميفو سوفنلا يف صاصقلاف
 صاصقلا امنإو رسكلاو ماظعلا يف عطق اميف صاصق الو . ساقيو
 ىلع ةيد هبحاصلف س ماظعلا يف لصفملا ىلع داز امو لصفملا نم
 . ةحارجلا كلت نم كلذ ردق

 هب ناك نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ : لاقو : ةلاسم
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 غلبام ىلع حرجلاو 0 هتحارج أربت ىتح هبحاص نم صتقي ال حرج
 . أربي ىتح

 امو 7 دلا يف أربي ىتح غلب ام ىلع حرجل ١ معن : ل اق هريغ نمو

 الو ةب دلا هلو بوسحم كلذف . ء اودل ا ل اكيتس ١ نم ء اودل ١ ىف ل از

 وأ للش نم ناك امو يلصألا حرجلا يف صاصقلا امنإو صاصق
 . لقع وهو 0 هيف صاصق الف ءربلا دعب نم جرع

 نإف أربي نأ لبق للشلاو حرجلا ناك نإو معن : لاق هريغ نمو
 وأ جرع وأ للش نم ءربلا دعب ناك امف . هلك كلذ شرإ ذخأي حورجملا
 . ءيش الف كلذ ريغ

 لقع وهف هنم داقتسملا بيصأق احرج داقتسا نمو : ةلأسم

 ام أدبو هنم داقتساو هبحاص نم حرج ام ةيد ديقتسملا ىلع ىقلي

 . هبحاص حرج نع ةيد نم لضف

 هل بسح املق اشر ا ذخ خا ل اقف حرج نم : ل اقو : ةلأسم

 م . مدلا

 ضرعف ادمع فيسلاب الجر برض لجر نع لئسو : ةلأسم
 كلذ دعب بلط مث ى هنع افع الو هنم صتقي نأ ىبأف صاصقلا هيلع

 هيلع ضرع دق ذإ براضلا ئرب دق مأ كلذ هل له هنم صاصقلا
 وأ هقح نم هئربي نأ الإ أربي ال مكحلا يف هنأ يعم : لاق ؟ ىبأف
 . هذخأب

 اذهل له صاصتقل ١ هيطعي نأ براضل ا عنتم ا نإ تيأرأ : هل تلق

 مأ هبرض امك فيسلاب هبرضب هيلع ردق اذإ ؟ ةليغ هنم صتقي نأ
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 الثم ةرفشلاب الإ صاصقلا نكمي ال هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ هل سيل
 . صقني الو هقورعب سيق ل ازيب ال ح ارجل ١ هدق ي ذلا عضوم ا يف لثمب

 هحرج شرإ ةيد براضلا لام نم ذخأي نأ هل زوجي ملو هل تلق
 هل نأ ىعم : لاق ؟ كلذ ريغ وأ لصأ نم لام ىلع هل ردق ام ثيح

 هدحجو هفصني ملف كلذب هملعأو شرإلا لبقو كلذ ىلإ عجر اذإ ةجحلا
 ئرب دق هنأ مكاح مكحب هل تبثي قح ةجح كلذ يف هل نوكي نأ الإ

 توبث كلذ دعب ىل نيبي الف . هذخأ نع هعانتماب هيلع ىذلا قحلا نم

 ال امب هيلع همكح تبثي مكاح مكح نم ئرب دق هنأ هيلع مكحلا

 نأ هذخأي نأ ىبأف هقح هيلع ضرع نم نأ كعمف : هل تلق

 ئربيو هذخأ نع هعانتماب هقح بهذ دق هنأ كدنع اميف لوقي اضعب

 ىلص يبنلا نع بسحأ ىوري دق هنأ يعم لاق ؟ قحلا هيلع يذلا

 . " هل قح الق ىبأف هقح ىلإ يعذ نم" : لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 هلطب هنأ هل قح ال هنأ هره اظ ىلع ثب دحلا لوأت اضعي ن ن ] بسح و

 . هقح

 : لاق ؟ كلذ هل زوجي هنأ لوقلا اذهب ذخأ نم نأ كعمو : هل تلق

 هقح ذخأ نع هعانتما يف هنأل . ملعأ هللاو كلذ يل نيبي الف انأ امأ

 نم رونعملاف رذعب نوكي نأ امإ نيينعم ىلع يدنع جرخي نأ دب الف
 رفكلا نم رثكأ ىلإ كلذ هب غلبي الف رذع ريغب نوكي نأ امإو هللا هرذع

 نم هجوب قوقحلا ليزي رفكلا نأ ملعأ الف 0 هلاوحأ اوسأ ىلع غلب نإ
 . اذه لثم ىف هوجولا

 ىلع اقلعتم هل قح ال يأ هل قحال هنأ اندنع ليوأتلا جرخي امنإو

 هب بطاخم هنأل هاتأ دق يذلا تقولا كلذ يف هيلإ هتيدأت نم قحلا يذ
 طقس هذخأ نع لاملا بر عنتما اذإف س هقاطأ اذإ هيدؤي نأ امزال اقح
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 نمو ٧ نيملسملا لوق درن الو قحلا هيلع يذلا زجعل هتيد موزل اندنع
 . هي هذخأب مولم كلذ لدع رصبأ

 ليزنت رهاظب قلعتي نأ دحأل بحأ الف ةياورلا ىنعم ىلع امأو
 يف هليوأت جرخي ام حيحص ىلع الإ هيلع اعمتجم رثأ الو ةنس الو
 ةماع ملعلاو ةنسلاو ليزنتلا يف ملعلا لهأ لوق يف تباث كلو . لدعلا
 رهاظ ىلع رومألا نم جرخيام : لاقو ى ريسفتو ليوأت كلذل نإ ليقف
 . عامسلا ىلإ ىدؤتملا ظفللا

 تلق . معن : لاق ؟ ةحارجلاب ةثرولا صتقي له هتلأسو : ةلاسم
 ؟ سفنلاب ا ة _هح ارجلاب ان صتقب نأ هلف م احراألاب د وأ ةيصعل اي ثرو نمف

 كلذ . ال : لاق ؟ صتقي له سنجلاب ثرو نمف : تلق . معن :لاق
 نأ هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق نم انفرع يذلا ةيدلا ذخأي
 نم حراوجلاو حورجلاب اي امأو 4 . سقنلاب اب الإ صتقت ن ةثرول سيل

 هنم صتقاف الجر حرج لجر نع سابعلا ابأ تلاس : ةلأسم
 ركب وبأ لاق : لاقق ؟ءيش هنم صتقملا ىلع له . هسفن تفلتقف

 شرإ ةيدلا هيلع : لاق نم لاقو 0 هيلع ءيش الو هقح ذخأ يلصوملا
 :لاق نم لاقو 0 يقبام هتحارج شرإ ردقب هنع عفريو هلام يف ىهو
 دقو . ةلقاعلا ىلع وهف يقب امو 0 هتحارج ردقب هنع عفريو ةددل ا هيلع

 نم ىلع لوقلا اذه ىلع ملعأ هللاو هتحارج شرإ ردقي عفري ال : ليق

 ؟ ةيدلا

١.٢



 صتقملا تامف هنم صتقاف ادمع الجر حرج لجر "" : ةلاسم
 ىقلي الو : تلق . اطخ ةيد ةلماك ةيد ةلقاعلا ىلع هتيد : لاق ؟ هنم

 نأ ول تيأرأ ؟ فيك تلق . اطخ كلذ ال : لاق ؟ حرجلا ردقب هنع
 سيلأ هنم صتقملا تامف هدي عطقف هنم صتقاف لجر دي عطق الجر
 هيدي عطق هنإ : لاقف \ كلذ نولوقي ىلب : تلق ؟ ةيدلا فصن هنع ىقلي
 هنأ مهلوق يف ريصي سيلأ هنم صتقملا تامف هنم صتقاف . امهاتلك

 دقف هنم صتقا اذإ هنكلو . اطخ اذه : لاق ٠ ىلب : تلق ؟ هل ةيد ال
 دق : لاق هريغ نمو ٨ ةلماك هتيد نمض تام نإف هنم هقح ىفوتسا
 . ةيانجلا مهنع حرطيو ٧ ةلقاعلا ىلع أطخ ىه ليق

 وأ ثالث وأ ناتبجر هلوط احرج ًالجَر حرج لجر نعو : ةلأسم
 قاحمس هنمو : ليلق وهو حضوم هنم حضوأف ناتبجار هضرعو عبرأ
 بلطف حرجلا ئربو 0 يماد هنمو ب عضاب هنمو 0 محلم هنمو
 . كلذ لقع اذإ لثمب لثم صاصقلا هيفف صاصقلا

 عبر عضوم نم هضرع ًاحرُج ًالجَر حرج لجر نعو : ةلاسم
 فيك لقأ وأ رثكأ عضوم نمو . ناتبجار عضوم نمو ةبجار
 . لثمب لثم صتقي هنإف ؟ هيف صاصقلا

 ساقي : لاق ؟ اهيف ضرفي فيك حورجلا نع هتلأسو : ةلاسم

 هيلع صاصقلاب هل مكحف الجر حرج لجر نع هللا همحر دمحم ابآ تلاس )١(
 انباحصأ فلتخا : لاق ؟ كلذ يف مكحلا ام ي هنم صتقملا تامف هحرج صاصق ذخاف

 ةيدلا هيلع : مهضعب لاقو 0 هنم صتقملا ةيد هل صتقملا ىلع : موق لاقف 0 كلذ يف

 لاق . هلبق قحلا نال هيلع ءيش ال : نورخآ لاقو ث حرجلا شرإ ردقب هنع طقسيو

 ذخأي ملو هيلع دعتي مل هنأل ريخالا لوقلا اذه بجوي يدنع رظنلاو : دمحم وبآ
 ىلع ليبسلا امنإ ": لاقو . " ليبس نم نينسحملا ىلع ام " ىلاعت هللا لاق . هقح الإ
 مامإلا هل ذخأ لجرلا اذهو . "قحلا ريغب ضرالا يف نوفبيو سانلا نوملظي نيذلا

 . ةخسن يف ةدايز ها هقح
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 ةيدف هتنعأ نإف . مظعلا حرجلا تنعي مل ام حرجلا هيف يذلا وضعلا

 . هنم صقن ام ب اسحيق وضعل ا تنعي مل ن او . ةلماك وضعل ا

 هتيدف وضعلا تنع نإف صاصقلا حرجلا ىف : رثؤملا وبأ لاق
 . صقن ام ب اسحيق هنم صقنو تنعي مل هنم يقب نإو ةمات

 كلذ مدعق هئاضعأ نم ءيش يف لجر حرج اذإو : ل اق : ةلأسم

 ىلع صاصقلا هل سيلو . ةيدلا حورجملل امنإو حراجلا نم وضعلا
 ٠ رخآ وضع يف حراجلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا : رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم
 '_> "وهام فرعي ملو حصي مل حرج يف دوق الو لقع ال" لاق هنأ ملسو

 مكحلا ام حراجل ا نم اسأر قيضأ حرجل ا ناكو هنرق نم هسأر يف الجر حرج لجر كلذكو : ةلاسم ) )١

 ؟ كلذ يف

 اميف بجاورلا باسحيف ةيد ناك ناو » صاصق حورجلاو » : هللا لاق امك لثمي اصاصق ناك نإ : لاق

 . لثمب شم وه امنإ رصقلاو قيضلا يف اذه ساقي الو ةيدلا بجي
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 نينيعلا يق صاصقلا باب

 ؟ هنم صاصقلا فيك اهنافجأب لجر نيع علتقا لجر نع هتلأسو ..
 هنأ ملعأ هللاو لوقأ : لاق ؟ ةآرملاب هنم صتقي مأ اهنافجأب هنيع عَققتأ
 . ةرملاب هنم صتقي

 صتقي ال روعألا نأ هربخأ بيسملا نب ديعس نأ معزو : ةلاسم

 يفق هللا همحر باطخلا نب رمع ىضقو 4 حيحصل ا نيع ًاقف ا ذإ هنم

 ىأرو 0 ةيدلا فصن ىطعيو صتقي لب نسحلا لاق . ةلماك ةيدلا هنيع
 هينيع ى دحإ قف ا ذإ هللا همحر نسحلا وبأ لاقو 4 بوصأ دردعس لوق

 ةبد ذخأ ءاش نإ رايخلا هلف ةلماك ةيدلاب اهل مكحي يتل ا هذه ىهو

 . نيعلاب نبعلا نأل ءىش هيلع دري الو هنيعب صتقا ءاش نإو ةلماك

 : ل اق ؛؟ حيحص لجر نبع اقف روع أ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 :نينيع لدع ةحيحص هنيع نأل ةيدلا فصن ىطعأو هنيع ًاقف ءاش نإف

 ٠ حيحصل | نعي روعأل ١ نببع اقفت الو . هنيع هب د هنم ذخ ] ءاش ن او

 نينيعلا ىدحإ روعأ لجر نيع حيحص لجر ًاقف نإف : .لآسم
 ىلع حيحصلا دريو 0 حيحصلا ينيع ىدحإ قفي نأ روعالل نإف

 نم ءىش هباصأ روعألا نوكي نأ ةيدلا فصن وهو نيع ةيد روعألا
 ىف ناك وأ هنيع ةيد ذخأف ناسنإ هباصأ نإف هرصب بهذق تاهاعلا

 نيع لجرلل ناك اذإ نيع ةيد هل امنإف هنيع تبهذق نيملسملا ةبراحم

 . ةلماك ةيدلا اهتيدف هسفن جرخيو اهب رصبي ةدحاو

 هنأ نيملسملا لوق ضعب نم انفرع دقف انركذ امك نكي مل نإو
 نأ دارأ نإف . ءيش هيلع دري نأ هل سيلف هنم صتقي نأ دارأ نإ
 تبيصأ تناك اذإ كلذو : لاق . نينيع ةيد ةلماك ةيد هلف ةيدلا ذخأي
 . اذكه الإ هلوق نم هفرعن الف كلذ ريغ امأو . هللا ليبس ىق هنيع

١.٦



 هذه هنيع يف سيلف لجر نيع وه قف اذإ : لاق نم لاقو

 ةيد هيلع دريو 0 هنم صتقي : لاق نم لاقو ٠ ةيدلا يدؤيو صاصق

 . ملعأ هللاو نع

 اقفو ىنميلا لجر نيع قف الجر نأ ول هنأ : هللا دبع يبأ نعو
 . ملعأ هللاو اعيمج صاصقلا امهل ناكل ىرسيلا رخآ لجر نيع
 . نيعلاب نيعلا : لوقنو

 . ىنميلا لجر نيع لجر روع اذإ : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو
 ال ءاروع ىنميلا حراجلا نيعو اهب رصبي ال ىرسيلا حورجملا نيعو
 . ةلماك اهتيد اهتيأف اهي رصي

 بهذف تروع اذإ نيعلا ىف صاصقلاو : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 رووعملا دارأ اذإ هنأ انعمس يذلاف ، خضقت مل ةمئاق ةلقملاو اهرصب

 ريغ نم يناجلا نيع ىلإ ىندت مث ةآرملا هل يمحي هنإ هنيع صتقي نأ
 ةلقملا تحضو اذإو ى هرصب لاس نيعلا تيندأ اذإف . اهب قزلي نأ
 . صاصقلا اهيفف

٧. ١



 ركذلاو سورضلاو ناسلا ! صاصتلا باب

9 

 ؟صاصق هيف له 0 لجر هعطق حيحص هناسلو مجع أ لجر نعو
 . ةيد ث اندنع سرخألا ناسل ةيدو اصاصق هيف ىرن الف

 نأ هل له ة اهدسف هنس ترسك لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 يف سيل : رثؤملا وبأ لاق . ءاش نإ ةتباث ةيدلاو معن : لاق ؟ صتقي
 رثؤملا وبأ لاق . اهعلق يف صاصقلا امنإو صاصق رسك اذإ نسلا

 . امهنيب صاصتقلاف لجر يتضيب لجر عطق اذإ

 نينذألا يك صاصحتلا باب

 ذخؤي لاق 8 لجر نذأ نم ةفئاط عطق نمو : ةفاضملا ةدايزلا نم

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا . اهنم بهذام باسحب

 قلحلا يبف صاصقلا باب

 كلذ حصو هتبركو هديرو قرخفق هقلح يف الجر نعط لجر نعو
 ةق اجل ا ةب ل ان دنع هتيدو اص اصق هدق ىرن الق ؟ ص اصق كل ذ ىق له

 . ث

١.٨



 دبلا يف صاصقلا باب

 عباصالاو هفكو اهلك هعباصأ تبهذ دقو . موزجم لجر نعو
 صاصق كلذ يف له ث قفرملا نم هدي لجر عطقف ى ةيقاب فكلاو اهلك

 ثلا هيق نأ يقابلا عطق مث . تعطق اذإ ديلا نأ انغلبف ؟ َبَلَط اذإ

 ساقي ةيدلا ثلث نم اهتصح ةيقب ىطعت نأ انيأرف م فكلا تبث دقف
 صاصقلا امأف س فكلا ةعفنم لضف كلذ يف رظنيو ديلا نم يقب ام

 . عباصألا اهتلياز دق ىرخأب اهعبصأب دي صاصق ىرن الف

 له . لجر اهعطقف هديب عقتني ال يذلا رسعألا نعو : ةلأسم

 الف اهب يشمي ال يذلا جرعألا كلذكو 0 كلذ لوقن الف ؟ صاصق اهيف

 . صاصق اهيق نأ لوقن

 بجاور سمخ هلوط هعارذ يف الجر حرج لجر نعو : ةلأسم
 ىلع هنم صتقملا عارذ لوط زجع صاصقلا حورجملا دارأ املف

 ذخأيو غلبام هعارذ نم صتقي هنإف بجاور عبرأ هلوط ناكو سمخلا
 تلقو . ذخأن اذهبو 0 كلذ ريغب اذه لثم يف ليق دقو ى اشرإ لضفلاب
 يف انلوق لثم كلذ لك يف انلوقف . هجولا يف وأ نيبجلا يف جج نإ

 ع ٣

 هيلعو ةدحاو دي عطق هيلع : لاق ؟ نيلجر دي عطق لجر نع هتلآسو : ةلاسم )١(
 ةيدلا امهدحأ راتخاو صاصقلا امهدحأ راتخا نإو . امهنيب مسقتو ةدحاو دي ةيد

 . رخآلا نود راتخا ام دحاو لكل ناك

١.٩ 

 



 نطبلا يبف صاصقلا باب
 يف به ذق امحلم احرج نطيل | نمس الجر حرج لجر نعو

 ٥ اف . هظم صتق ٦قا نإ حرجل ١ ذفني ن ] ف اخي الوزهم حر اجل او محلل ا

 ىطعيف 0 حورجملا لضف يف رظنا مث ذفني الو محلي ىتح هنم صتقي
 حورجم و حراجل ١ نم محللا ناك اذإ ءاضعألا ىف كلذكو . اشرإ هي

 نيجوزلا نيب صاصقلا باب

 الجر نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا : رثؤملا ويأ لاق

 هنم صتقتل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق . ءيشب هتأرما باصأ

 ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماَوق لاجرلا" : هللا لزنأف

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف 0 نيطلسم ينعي نوماوق ." ضعي

 لاق . امهنيب صاصق الف هنم ريخ وهام هللا دارأو ارمأ اندرأ

 امهنييف لتقلا يف الا ةيدلا امهنيبو 0 امهنيب صاصق ال :رثؤملاوبأ

 . دوقلا

 ضرعت : لاقف . ادمع اهجوز تلتق ةأرما تيأرأ تلقف : ةلأسم

 رثؤملاوبأ لاق 0 كلذ نوعنمي ال اهولتق اوعاش نإو ةلماك ةيدلا مهيلع

 ءايلوأ : اولاقف س لتقلا يف ءاوس هريغو اهجوزو الجر تلتق ةأرما يف
 ةثرول ةعبت الو س اهولتق اوءاش نإ : لاق نم لاقف . رايخلاب لوتقملا
 ةثرول ةيدلا نوكتو . ةمات ةيدلا اوذخأ اوعاش نإو س اهلام يف لوتقملا
 لاقو . اتراو نوكي نأ الإ ءيش ثاريملا نم مدلا يلول سيلو لوتقملا
 اهلام نم ةيدلا فصن : لوتقم ا ةثرولو اهلتقي نأ مدل ا يلول : لاق نم

 . ذخأن اذهيو لاق . الام تفلخ نإ

 ال هبحاص امهدحأ حرج اذإ هتأرماو لجرلا نأ ملعا : ةلاسم

١١.



 نإف هبحاص امهدحأ لتقي نأ الإ شرإلا امهنيبو 0 امهنيب صاصق
 . هيلع عطق الف هبحاص امهدحأ قرس اذإ كلذكو س دوقلا امهنيب

 نأ ال ا . ضعي امهضعيل ناعطقي ليق دق هنأ يعمو : هريغ لاق

 . عطق الف اعيمج هنانكسي لزنم نم اقرسي

١١١



 تفلتخا اذإ ءاضعألا يف صاصقلا باب

 هيحل يف نكي ملو ىلعألا يحللا نم لجر نس رسك لجر نعو
 كلذ هل ىرن الف ؟ لفسألا ىحللا نم صتقي له . نسلا كلت ىلعألا

 انيمي عطقت له : تلقو س رخؤملاو مفلا مدقم يف كلذكو . ةيدلا هلو
 نيميلا نيعلا صتقي وأ هعطق ام مدع اذإ نيميب الامش وأ لامشب
 لك عباصألا كلذكو س كلذ هل ىرن الف ؟ نيميلاب لامشلاو لامشلاب
 نالجرلاو ةيدلا يطعأو اهريغ اهنم صتقي مل يناجلا اهمدُغأ عبصأ
 . كلذ لثم

 يكلا يك صاصحتلا باي

 نأل ديدحلاب هنم صتقي هنإف همسوو رانلاب الجر ىوك لجر نعو

 هريغ نمو . رانلا رثأ غلب ثيح يلإ صتقي يكلو اهرمأ كلمي ال رانلا
 ةحارجلا ةلزنمب ساقي . معن : لاق
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 داصحت هيق سيل اميق باب

 صقن الو » رصيل ١ نم ئش صقن الو م اظعلا رسك يف سيلو

 . صاصق عمسلا نم ءيش

 ال هنأ ةمألا تعمتج ا : هللا همحر دمحم ويأ ل اقو : :7

 ىلإ لصوتي ال حرج لك كلذكو . اهيف ةيدلا نآو ماظعلا يف صاصق
 . عجر . هتفرعم

 صاصق ال ةمشاهلا كلذكو . اهيف صاصق ال ةفئاجلاو : ةلاسم
 صاصق الو . هيف صاصق ال اهلك ماظعلا يف رسكلا كلذكو . اهيف
 . لصافملا ريغ نم عطقلا يف

 ناك لصاقملا ريغ نم لجر دي لجر عطق ولو : ةلاسم
 . ةبد لضقلاي ذخأيو لصاقملا نم صتقي نأ هدي ةعوطقملل

 نم الإ اهيف صاصق ال ليق دق هن أ يعمو هريغ لاق : ةلأسم

 . ةيدلا اهيفف لصفملا نم نكي مل اذإف لثمب لثم عطقلا عقو ثيح
 ةيد الو لصفملا نم صتقا ءاش نإو ةيدلا ءاش نإ ليق دق هنأ وجرأو

 . هل

١١٢٣



 ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا باب

 . هحرج ىهتنم ىلإ اهنم صتقي هنإف لجرلا ةأرملا تحرج اذإو
 جرفلا نودام ةأرملا نم صتقي نأ لجرللو . ةيدلا فصن هيلع درتو
 لاق .س اهجرف يف صاصق الف ةروع ةأرملا نأل هيف صاصق ال جرفلاو

 صتقا ءاش نا اهنم صتقا اذإ ةعبت ةأرملا ىلع سيل : ءاهقفلا ضعب

 صاصق ال هنأ : رثؤملا ىبأ نعو 0 الماك هحرج ةيد ذخأ ءاش نإو

 الو . لجرلا يف ام ةأرملا يف سيل هنأل نيجرفلا يف لجرلاو ةأرملا نيب
 . ةأرملا يفام لجرلا يف

 نوراتخي ةأرملا ءايلوأ نأ ةأرما التق نيلجر يف لاقو : ةلاسم
 مهرد فالآ ةتس هتثرو ىلإ اوعفدي نأ دعب نم هنولتقيف نيلجرلا دحأ
 ملو ةأرملا هذه عم لتق يذلا رخآلا لجرلا نم ذخؤي مث . ةيدلا فصن

 . داقملا ىلإ وأ ةأرملا ءايلوأ ىلإ ملس : لاقف ةأرملا ةيد فصن داقي

 هريغو ركذلا لجرلا نم صتقي لجرلا : رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم
 سيلق . اهجرف يف ةأرما لجرلا حرج اذإو : لاق . هدسج رئاس نم

 عضوملا نم صاصقلا نوكي امنإ هنأل ةيدلا اهل امنإ صاصق اهل
 . هنم صتقيف ةأرملا عضوم لثم عضوم لجرلا يف سيلو حرج يذلا

 مل هركذ يف وأ هسلجم يف لجرل ا ة رمحل ١ تحرج اذ او : ل اق

 . هيف هتحرج يذلا لثم اهنم دجي مل هنأل ةيدلا هل امنإو .اهنم صتقي

 ام اهنم وه صتقيو 0 جرفلا ىوس اميف لجرلا نم ةأرملا صتقتو لاق
 . جرفلا ىوس

 نم لجرل ١ صتقبو : ل اق . هريغو جرفل ا نم ة زرم ١ صتقتو : ل ق

 . ربدلا نم لجرلا نم ةأرملا صتقتو : لاقو م هريغو ربدلا نم لجرلا
 . اهنم وه صتقي كلذكو : لاق

١١٤



 ه ارم ا ء ايلوأ دارأف ة ارم ا لتق لجر يف رثؤملا ويأ لاق : ةلاسم

 . ءيش هيلع درت الو اهب لتقي هنإف اكتف اهلتق ناك نإف . اهب هولتقي نأ
 لاق . هتيد فصن هيلع دريو اهب لتقي هنإف كتفلا ريغ ىلع اهلتق نإو
 .هتيد فصن هيلإ ملسي ىتح لتقي ال : لوقي بوبحم نب دمحم ناكو
 امنإ لوقأو : لاق ى هتيد فصن لتق اذإ هتثرو ىلإ ملسي : هريغ لاق
 اهلام نم سيل هلام نم هتيد فصن اهب دوقلا ذخأ يذلا اهيلو ملسي

 . يه
 هب لوقن ىذلاف الجر ةأرما تحرج اذإ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . . اهنم هحرج ةيد لضف ذخأيو اهنم صتقي هنإ

 لوتقملا يلو نإف الجر ةأرملا تلتق اذإو : رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم
 ذخأو اهلتق ءاش نإو ةمات ةيدلا ذخأو اهنع افع ءاش نإ رايخلاب
 اذإ لاق نم لاق دقو : لاق ى ذخأن لوقلا اذهبو اهلام نم ةيدلا فصن
 ءيشب اهعبتي الو اهلتق لوتقملا يلو ءاش نإف ادمع الجر ةأرملا تلتق
 . يلإ بحأ لوآلا لوقلا : لاق . ةيدلا ذخأ ءاش نإو

 اهل له . لجر اهحرج اذإ ةأرملا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 يف اهل صتقي نم لكوتو 0 كلذ اهل معن : لاق ؟ لجرلا نم صتقت نأ
 فصن درتو صاصق كلذ ىف سيلف نيجرفلا الإ حورجلا عيمج
 ` .. هب تصتقا اميف لجرلا ىلع شرإلا

 دقف اهنم صاصقلا يل ناك ةحارج لك لاق اذإف : هل تلق
 نوكيو اذه تبثي له . افع ءاش نإو صتقا ءاش نإ نالفل اهتبهو
 نأ هيجعأو 4 هبجعي ملو . كلذ فعضي هتيأرف ؟ صتقي نأ هل بوهوملل

 اذإ كلذ هبجعأو رثؤملا يبأ نع كلذ يورو ث هل بوهوملل ةيدلا نوكت
 ١ ` ... هيف تبثت ظفلب ةبهلا تتبث

١١٥



 نالفل وهف ةحارجلا كلت يف هتققحتسا ام لك : لاق نإف هل تلق
 ينبجعيو ي صتقي نأ ينبجعي الف : لاق ؟ صتقي نأ هل رورقملل له
 صتقي نأ هرمأ وأ هلكو نإف : هل ليق 0 ليقام ىلع ةيدلا هل نوكت نأ
 . ءاوس رمألاو ةلاكولاو كلذ هل معن : لاق ؟ كلذ هل له . هل

١١٦



 ةيمغلا باب

 ملام ريعب اهتيدف اميلس اهبحاص اهب ماق اذإ ةيمغلا نأ ملعاو
 ب اسح ىلع ةب دل | سمخ ثئف ةالص هتره ذ ١ ذ اف 7 ةالص هيه دت

 ملع ا هلل و دح و ربعي : ل اق نم ل اقو . ثلظل ١ ت اولص سمخ

 .باوصلاب

 مهتمو ةيدلا ثلث : لوقي نم لوقيف ةالص هتبهذ نإف هريغ نمو
 نم هتبهذ امف ةيدلا ثلتف تاولص سمخ هتبهذ اذإ : لوقي نم

 اسمخف ناتالص هتبهذ نإف ثلث سمخف ةدحاو تناك نإف تاولصلا
 هللاو ةيدلا ثمث هل متي مث ى تاولص سمخ باهذ متي نأ ىلإ ثلثلا
 . ملعأ

 ناك هنأ تيمغأ نالف : لوقي هللا همحر يلع نب ىسوم ناك لاق

 اذ او ‘ ريعيل اي ذخأن : ل اقو ‘ رثؤمل ىبأ نع كلذكو ‘ اريعي اهلعجي

 عزتني نأ نع نبجي ناك ةيمغلاب اذكو اذك انالف تيطعأ دق : لاق
 . ىطعأ ام هل متي ناكو ي كلذ

 ىتح كلذ يف هل همزلي ام 0 ايبص وأ الجر عزفأ لجر : ةلأسم
 اريثك وأ اليلق كلذ نم هلقع باغ اذإ ليق هنأ ىعم : لاق ؟ هلقع باغ
 ةنس هلقع بهذ نإف ةنس هلقع بهذي ملام ريعب اهيفف . ةيمغلا ةلزنمب
 ركذلا يف ليق امنإ ريعبلا نأ يعمو 0 ةلماك ةيدلا هيلع ليق هنأ يعمف
 اذه ريغب ةيمغلا م اكحأ أ يف فلتخا دقو ، كلذ فصن اهل ليقق ىثنأل او

 هيلع ناك تاولص سمخ تقو هيلع ىضمف هيلع ىمغأ اذإ هنإ ليقف
 . هتيد ثلت

 ةالص تقو لكل ن أ هدنع هجرخي لوقلا اذه بح اص ن أ ىعمو

 تاولصلا زواجي ملام ريعب هنأ لوقلا ضعب ىفو ةيدلا ث سمخ
١١٧



 . ةيدلا ثث هل ناك تاولصلا زواجاذإف . نهلك

 لقعلا بهاذل ةيدلا ثلث ةيمغلل نأ لوقلا ضعب ىف نأ ىعمو

 . لدعلا هنم ىرحتيو هلك كلذ ىف رظتنيو

 . هيلع ىمغأ دق نوكي نأ فاخف كلذ تقو هنياع نإف : هل تلق
 هل له هلقع بهذي ملو هيلع مغي مل هنإ لاقف كلذ نع هلاس مث غلاب وهو

 مل اذإ هنأ يعم لاق ؟ ةيمفلا شرإ ١ همزلي الو كلذ يف هقدصي ن أ

 ىلع زئاج هرارقإ يدنع جرخ ةني وأ اذه نم ملعب هيق يمغلا حصي ا

 . هيلع شغي مل هنإ ى هسفن

 نأ الإ يدنع اذكه : لاق ؟ ءاوس كدنع أطخلاو دمعلاف : هل تلق
 . أطخلا نانسأ ريغ نانسأ دمعلا ةيد

 :لاق ؟ اطخلا ىلع ريعبلا ىف نانسألا نم همزلي امق : هل تلق

 نم رخآلاب ليقو . نوبل ةنبا انهاه ريعبلا نأ ليق دق هنأ يعم
 سمخو ركذ نوبل نبا سمخو ب ضاخم تنب سمخ وهو نانسألا
 . ةعذج سمخو ةقح سمخو نوبل تنب

 نم اهريغو اطخلا ىف ‘ ةيمغل ١ ىف نيريعيل ا ةفص امق : تلق

 ام ىلع نس لك نم نيسمخ ءازجألاب ليق دق هنأ يعم لاق ؟ حورجلا
 ذخأي نأ وهو ةعذنجو ضاخم ةنبا هل نوكي هنإ : ليقو ب ىضم
 نوبل تنب تذخأ امك طسوألا عديو "" دزت ىتح لقسألاو ىلعألا
 ةقحو رك ذ نويل ني ا نوكيب ليقو . لفسأل و ىلعأل ١ تكرتو » ةطسو

 ىلعألا تكرتو ىلعألا نود امو لفسألا قوفام تذخأ كنأ كلذو
 . طسبولاو لقسألاو

 لصالاب ضايب )١(
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 عدي نإ : ليق دق هنأ يعمف ؟ نوكي ام اثالث نك نإف : هل تلق

 نبا وهو طسوألا هل نوكيو لفسألاو ىلعألا وهو ةعذجو ضاخم ةنبا

 ضاخم ةنبإ هل نوكي ليق هنأ يعمو . هقحو نوبل ةنباو ركذ نوبل
 . طسوألاو ىلعألاو لفسألا تذخأ كنإ كلذو . ةعذجو نوبل ةنباو
 .ضعبب هضعب المدنم ناكو ىلعألا نود امو . لفسألا قوفام تكرتو

 ضاخم ةنبا نوكي هنأ يعم : لاق ؟ نوكي ام ةعبرأ ناك نإف : هل ليق
 ملعأ الو طسولا اهنأل نوبل ةنبا كرتيو ةعذجو ةقحو ركذ نويل نباو
 . افالتخا كلذ ىف

 : ليق هنأ ىعم : لاق ؟ وهام دمعلا ةيد يف ريعبلا نسف تلق

 يف . دمعلا .انسو دمعلا نانسأ ةئزجت ىلع دمعلا نم ريعبلا نوكي
 لزاب ىلإ ةعذج نوعبرأو ةقح نوثالثو نوبل تنب نوثالث ىربكلا ةيدلا
 جراخ اهنم ريعبلا نوكي نأ يدنع ةئزجتلا ىنعم يف جرخيف اهماع
 ةعذج سمخ يسمخو ةقح فصنو سمخو نوبل تنب فصنو سمخ
 ةسدس سمخ يسمخو ةيعابر سمخ يسمخو ةينث سمخ يسمخو
 ءازجألا هذه نم ناسمخ اهلك كلذف . اهماع لزاب ىسمخ سمخو

 نويل تنب نم فصتو سمخو اهماع لزاب ىلإ ةعذجلا نم ةسمخلا
 . لماك ريعي كلذف هقح نم فصنو سمخو

 يبص يفو : دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 دك حاصو كلذ نم حلسو رئب وأ رونت يف هالدو هذخأو اغلاب بس

 نأ الإ هعرق ردق ىلع حوس هل همزليف ىبصلا امأف ؟ هل همزلي ام

 . ملعأ هللاو كلذ ردق ىلع رظن كلذ نم ائيش هل ثدحي وأ هلقع عيضي
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو هلدعو كلذ يق رظنأ
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 ةيبمرلاو ةحطنلاو ةمطللاو ةبرضلا يق باب
 قنخلاو ةرفدلاو ةيجولاو

 اهريغ وأ ىصعب ةبرض لكو . امهرد نورشع اهل هجولا ةرثؤمو
 ام فصن سأرلا مدقم ةرثؤملا نم كلذ فصنف رثؤت مل اذإو ترثأ اذإ

 . هجولل ام فصنك ةرثؤمل ١ نم هل ن ن ديل ا عيمج كل ذكو . هجولل

 عضوم يف ةبرضلا تناكو رثؤت مل اذإ ةبيرضلل هنإ هريغ نمو

 ناك نإف . ريعبلا سدس عبر كلذب ل ناك 4 ةمات ةيدلا هيف نوكت
 مهارد ةسمخ ريعبلا سدس عبر ناك ةئامو نورشع هتميق ريعبلا

 . كلذ فصن سدسلا نمثو

 هجولا امأو ء ريعي ةئام هل ةمات ةيدلا هل ىذلا عضوم و : ةلأسم

 . ريعي سدس فصن كلذ فعضمق

 دي ملام هلك برضلا شراإ يف ليق دق هنأ يعمو : هريغ لاق

 ترثأ رصبلا لهأ نم نيلدع موس هلك ث كلذ يفف حرجلا ةبد هيق نوكبو

 نأ لوقلا ,ضعب يف ليقو نيلدع موس هيف امنإو . رثؤت مل وأ ةيرضلا

 فلتخبو هموس ندبلا نم ةحراجو وضع را يطعي نأ كلذ موس

 ندبلا نم ةبرض عضوم لكل نوكيف حورجلا يف شرإلا فلتخي امك
 سدس فصتق ترثأ نإو 0 هتيد رشع رشع سدس عبر رثؤت مل اذإ

 ةيمادلا وأ ةرثؤملا شرإ نم رفوألا هلف يمدأ اذإو س هتيد رشع رشع

 ىف مهارد ةسمخ رثؤت مل اذإ ةبرضلا نم حرج اذكه ناك اذإ هيف

 . ىربكلا ةيدلا هيف عمتجت عضوم لك

 لكلو س كلذ فصت هلق ندبلا نم ةيدلا فصن هيقام لك ىفو

 سمخ هلف ةيدلا سمخ هيقام لكلو س كلذ فصن هلف ةيدلا سمخ هيفام

 يف لادتعإلا يف هبشأ امك برضلا يف يدنع هبشي اذهو . كلذ
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 ام شر ا ىلع افعاضم جرخي اذه ىنعم ىلع يدنع هجول و ‘ حورجل ١

 اذه باسح ىلع هانعم ىفو لوقلا اذه ىف رظنيف . ةبدلا هيق عمتجت

 . هللا ءاش نإ

 لجر نع : بوبحم ني دمحم لئس رخآ ب اتك نمو : ةلاسم

 لاق ؟ ةدحاو ةبرضب هيف رثأو . هحرجو هنيع روعق ةمطل الجر مطل
 اذإ ةمطللاو حرجلاو روعلا ةيد هلف دحاو عضوم ريغ ىف كلذ ناك اذإ
 عيمج هلف حرجلا عضوم ريغ يف رثألاو ي نيعلا ريغ يف حرجلا ناك
 . كلذ

 ىقب وأ 0 انينس كلذ نم لعسق الجر ىجؤو لجر نعو : ةلاسم
 . كلذ نم هانعو هباصأ ام وحن ىلع لدع موس هيقف ارهد اضيرم

 لجر هبرضفق ميدق حرج وأ ةحرق هب تناك لجر نعو : ةلأسم
 نأ لبق نم هشرإ ث ىطعي نأ ىمدأ وه نإ كلذ يف انيآرق ؟ هيلع
 ىطعيف ساقيف حرجلا ىلع دازام رظنيف 0 اعاستا هتيبرضب دادزي ال

» 

 . اصاصق نيميدقلا حرجلاو ةحرقلا ىف فرعي الو ةدج ىلع اشرإ

 ةب دف . حط انلا س أر رسكف لجر سأر حطن لجر : ةلاسم

 . معن : رثؤملا وبأ لاق ؟ حطانلا ىلع حوطنملا ةيدو رده حطانلا

 لجرلا يف ةرثؤم ريغ يتلا ةبرضلا يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 ؟ مهارد ةسمخ ندبلا يفو 0 مهارد ةرشع هجولا يف اهل نأ رحلا

 يف اليضفت هل نأ ملعأ سيل يدنع ندبلا اذه يق سأرلا مدقمو : لاق

 . رثؤملا ريغ

 هللا همحر دمحم ىب أ خيشل | ةروتنم نم ةبش احلا نم : ةلأسم

 بجي ام ترث و ترمح ١ ىتح هقلح يف ايبص قنخ لجر نع هتلأسو
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 اتكل! ىلإ عجر . نيلدع موس : لاق ؟ شرإلا نم هل

 لوبلا ثدحأ ىتح الجر برض لجر يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 موس طئاقلا ثدحللو لدع موس هيف : لاق نم لاق دقق ؟ طئاقلاو

 نم لقأ لويلاو امهرد نيعبرأ طئافغلا ثدحلل : لاق نم لاقو .لدع

 ليواقأل ا نم لوق كلذ لعلق امهرد نيرشع لوبلل ىطعأ نإو . كلذ

 مهارد ةسمخ رثؤت مل اذإو . مهارد ةرشع ترثأ ةبرض : ليق دقو

 لاقو . كلذ هلف رثكأ برضلا شرإ ناك دارفإلا اهل : لاق نم لاق دقف

 لكو . اعيمج برضلا شرإو ثدحلا شرإو لوبلا شرإ هل : لاق نم
 باوص كلذ

 هقلح يف ناكو رخآ قلحب ذخأ هنأ لجر رقأ نإ تلقو : ةلاسم

 انعم هتيدف رثأ هيف ناك نإف تقصو ام ىلعف" رثأ هيف نكي ملف رثأ

 هنأ كلذو . نيلدع موس انعم وهف رثأ هيف نكي مل نإو ى مهارد ةرشع

 موسق ديدشو ريسي قلحلاب ذخألا نوكي دقو س ةبرضلا ةلزنمب سيل

 هل ودعأ نكأ مل نيمئاسلا دحأ انأ تنك ولو هشرإ وه كلذ يف نيلدع

 . باوصلاب ملعأ هللاو مهارد ة ةسمخ

 يف ترثأف بابلاب ةيبصلا تعدس يتلا ة أرملا امأو : ةلأسم

 وأ تلق هجولا يف ة رثؤملا يف ليق دق هنأ يعمق ةرعيلا ردقي اههجو

 تناك رخ وت مل نإو مه ارد ةرشع اهشرإ نإ ةرحلا ةيبصلا يف ترتك

 اذا ةيرضلا يف ليق دقف اهتعدس يتلا ةعرسلا كلت ةيرضلا ماقم موقت

 ةسمخ ةرحلا ةببيصلا هجو يف اهماقم موقتام وأ ةرثؤم ريغ تناك

 . مهارد

 ؟ هلبقو هربد نم هتدحأ ىتح الجر برض لجر يف : ةلاسم

 لاق ‘ صاصق هيف سيلو نيملسملا نم نيلدع موس هيلع امنإ :لاق
 . موس هلك لوقي اضعب نأ يعم : ديعسوبأ
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 ارح ن ں اكو بورضم ا © ںدي يف رد أ اذ ل ا برضل ١ شرا ١ نإ ١ لبقو

 هجول ١ يفو مه أر ل ةسمخ ةرثؤم ١ ريغلو مه ر ل ةرشع ةرثؤملل اركذ ل

 موسل ١ ىنعم جرخي امن او كلذ د فصنت ىثنأل ١ يفو هلك كلذ ذ فع اضم

 ىلع اتقؤم ائيش كلذ يف ملعأ الو طئافلاو لوبلا نم نيثدحلا يف
 .لاح

 هيف رثأو هحرجو هنيع رؤوعف ةمطل الجر مطل لجر نعو : ةلاسم
 عضوم ريغ يف ناك اذإ ةمطللاو حرجلاو روعلا ةد هلف ةدحاو ة هيرضي

 هرصب اهب بهذق هسأر يف ةحضوم هجش ناف : تلق ؟ حرجل |

 يف هبرض نإو ى ةجشلاو رصبلاو عمسلا ةيد هل : لاقف ؟هعمسو
 ةيد هل نكي ملو عمسلا ةيد هل ناك عمسلا بهذف هحرجو نذألا
 . دحاو حرجب اشرإ ذخأيو صتقي نأ هل سيلو حرجلا

 رثك ] ةمطللا عقت دقو تمدأف ةمطل الجر مطل لجر نعو : ةلأسم

 . هل امهنم رثكالاب لاق ىطعي اهيأب حرجلا ساقي حورجملل عقي امم

 لجر نيبو هنيب ناك نم نعو : يراوحلا يب أ نع : ةلأسم
 ن ] ملعي ملو هرعش كسمأف هبل ا ر اث ىتح هيطعي ملق هيلطو قح ةيل اطم

 ىرت ام ؟ هرعش نم ٥ دد جرخ اف عجر مث » ء يش هرعش نم حرج

 هن ] ملعي مل اذ اف تفصو ام ىلعف ؟ ةيد ق ] ص اصق كلذ ىف هيلع بجي

 دق ناك نإف . ةيد الو اصاصق هيلع ىرن الف 0 ائيش هرعش نم عزن
 هللاو اندنع تقؤم ء ىش كلذ ىف سيلو 0 هضريلف هيق لعق اميق هعجوأ

 . ملعأ

 هفكب هفصحف هبجعي مل ائيش لجر ىلع ركنأ لجر نعو : ةلاسم
 كسمأف لجر ىلع قح هل ن اك ن ١ كل ذكو ؟ هل بجي ام ةيشخي وأ

 ىلعف ؟ بوثل ١ بح اصل بجي ام بوتل ١ قرخن اف هقح هيل ا بلطو هيوثي

 ةرشع ةيرضلا شراف هيف رثأف هفكب هبرض ناك نإف تقصو ام
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 ن او > امهر ل نورشع هجول ١ يفو هجول ١ ريغ يف ترث ] ا ذ ١ / مه ار ل

 هجولا يفو 0 هجولا ريغ يف مهارد ةسمخف رث ثؤت مل ةبرضل ا تناك

 نكي مل نإو هحرج سايقب هلف هحرج ناك نإ امأو مهارد ةرشع
 رثأ نإو . نيلدع موس الا رثؤي مل اذإا مشخل ا يف اندنع سيلق هحرج

 ام هتميق هيلعف بوثلا امأو 4 حرج نكي مل اذا ةيرضلا لثم اندنع وهف

 .بوثلا ةميق نم قرخلا صقن

 هلجر تمروف ةفضرلا رجحب لجر هامر لجر نعو : ةلأسم
 هب تعقو ذم هنأ معزو ث تمدأ نكت ملو هللا ءاش امك تراص ىتح

 هنيعو هلجر نم انامز ايواث يقبو اضيأ هانيع اهب هتعجو ةيمرلا كلت
 يف حراجلا مزلي الف تفصو ام ىلعف . حرجلا رثأ ةيد الإ همزلي لهف
 ثدحلا نم هنيع ىف ثدحام ثدح باغ دقو . حرجلا شرإ الإ كلذ

 . كلذ يف نيقولخملا ملع نع

 ثيلو فعضو هتوق تصقنق الجر برض لجر نعو : ةلأسم

 لهأ ا كلذ يف رظني هناف .4 . بهذيو ءيجي نأ ال ا تام نأ ىلإ هرمع

 .اريثك و ا اليلق نوكي ن ن اصقنلا .0 نإ اف . هنوم وسيق صقن ام ر دقي ي رل

 قحتس اف ة هيرض الجر برض لجر يف : رئؤمل ١ وي ] ل اق : ةلأسم

 كلتي همالكو هرصيو هعمس به ل هن ] كلذ دو ي ت ًم ات ت ت د ل ثدرالث اهي

 .ةبرضلا

 حور نب دمحم .0 هللا همحر هللا ديع يبأ باوج نمو : ةلاسم

 الو رثأ كلانه نكي ملو ةروزب اناسنإ برض لجر نعو : هللا همحر
 تناك نإ ةبرض لكب هلف قح ريغب هيرض اذإف 0 هيلع بجي ام ثدح
 نإو . ريعب سدس عبر كلذب هل ن ناك ةمات ةيدلا هيف نوكت عضوم يف

 ةسمخ ريعبلا سدس عبر ناك امهرد نيرشعو ةئام هتميق ريعبلا ناك
 ةيدلاب هل ةمات ةيدلا هل يذلا عضوملاو كذ فصن سدسلاو مهارد
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 . ريعب سدس فصن كلذ فعضو هجولا ىق امأو . ريعب ةئام

 رئاس يف رب وت مل اذإ ةيرضلا نإ لاق نم لاقو : هريغ نمو

 دسجل | رد داس ىف ترد أ اذا ل و مه ر د ةسمخ اهلف هجول ا ريغ دسجل ا

 افقلاو . كلذ فعاضم هجولا يفو . مهارد ةرشع اهلف هجولا ريغ
 مه اردلا هذهو لبإ هلك شرإل ١ نا لقو .» ء اوس كلذ يف س أرل ا مدقمو

 . اذه يف انيلإ بحأ هللا دبع يبأ لوقو ى لبإ اهلصأ امنإ

 يف ترثأ ةبرض لكل نإ ليقام ضعب يف هنأ يعمو : هريغ لاق
 ةبد رشع سدس فصن اهلف نانسألا وأ ندبلا يق عضوم وأ وضع
 كلذ ةيد رشع رشع سدس حبر اهلف رث ؤت مل نإو 4 عضوملا كلذ

 هجولاو . عضاوملا يف حرجلا شرإ فالتخا ليبس ىلع عضوملا
 هريغو سأرلا مدقم نم ةيدلا هيف تعمتجا ام عيمج ىلع فعاضم
 . حراوجلا يف فعاضم امك كلذ يف

 ةئام ترثأ نإ اهتيدو اهيف صاصق ال ةمطللا نأ ملعاو : ةلأسم
 انغلبو . امهرد نوتس اهتيدف رثأ اهل نكي مل نإو . امهرد نورشعو
 ةأرملا يف : لاقو ى ةمطللا يف صاصقلا لاق يلصوملا ركب يبأ نع
 . نامضب الإ صتقت ال ةأرملا نأل ى ةموكح اهيف لجرلا اهمطلي
 ناك حرج هل ناك نإف حرجت نأ الإ اهيف صاصق ال رجحلاب ةيمرلاو
 رثألا ىلع اهتيدو اهيف صاصق ال ىصعلاب ةبرضلاو م صاصقلا هيف
 . حرج اهل نوكي نأ الإ مهارد ةسمخ رثؤت مل اذإو \ مهارد ةرشع

 ديدحلاب صتقي رانلا حرج كلذكو 0 ديدحلاب صاصقلا حرجلا يفق
 .اذه ريغ رثؤملا وبأ لاق 8 موس هيفف ةبطرو طوس ةبرض نم ناك امو

 ةبطرألاو طوسلا ةبرض نأ يعم اميف ليق دق : هريغ لاق
 . ء اوس كلذ هبشأ امو يصعل و
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 لهأ موس الإ صاصق اهيف سيل ةضكرلا نأ ملعاو : ةلاسم
 دارأ هنأ يدنع طوسلاو يصعلا ةبرض : رثؤملا وبأ لاق .لدعلا
 مل نإو مهارد ةرشعف ترثأ نإف . ءاوس ةبطارملاو رجحلاو طوسلا

+ .. 
 . ةبجول و ةضكرل ا كل ذكو . حرجف تحرج ن او مه ر د ةسمخق ربؤد

 نيعلاب صتقيف هعمس بهذو هنيع روعف الجر مطل لجر : ةلأسم
 تلشفق عبص ] تعطق ن ١ كل ذكو . 4“ههمسس ب اه ذل ةلم اك هب ل ذخأيو

 رثؤملا وبأ لاق كلذك . ةيد للشلاب ذخأيو عطقلاب صتقيف . ىرخأ

 لجر نعو : فارشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ةريثك افاعض أ هيق رثأف فاعض ] ىلع فعاضم لبحب الجر برض

 ؟ةدحاو ةبرض مأ راثآلا ددعب اهلأ ةريثك راثآ اهل ةدحاو ةبرض ىهو

 هتظم يذلا اذه لثم ةقرتفم ةيحان نمو ةطلتخم ةيحان نم تلقو

 نم رثأ لكل ىرأ ينإف راثآلا هذه يف تفصو ام ىلعف 4 يباتك يف

 بويأ هيبنل هللا لوق كلذ ريسفتو س ةرثؤم شرإ هلو رثأ راثآلا هذه

 ىلإ " ثنحت الو هب برضافقف اثغض كديب ذخو ملسو هيلع هللا ىلص

 لخنلا نم خارمش ةئام ذخأي نأ رمأ هنإ : لاقيف . "ةيآلا رخآ

 . همسق رد دقو ةدحاو 4 هيرض برضيقف

 هب برضف تقلا وهو صق نم دوع ةئام ء اهقفل ١ ضعي ل اقو

 تلعجف ةيرض ةئام هتجوز برضي ن أ مسق أ امن او ةدح او ةيرض

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ةبرض ةئام ىهو . خارمش ةئامب ةبرضلا

 هنأ بسحأ امب هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلاسم
 نورشعو مهر ل هن امف ترد أ اذ ل ا هجول ١ يف ةمطللا | : درعمس يب / نع

 ه امق رن 5 أ ن ل ا ليق دق هن ا يعمو . امهرد نوتسف رت توت مل نإو امهرد

 يف ريعب اهل نوكي نأ بحأو . امهرد نوسمخف رثؤت مل نإو مهرد
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 . اطخلا

 اجو نمعو : ناطحق نب دلاخ ن ناطحق يبأ باتك نمو : : ةلأسم

 هاثجأو قنتخا ىتح ةتّبلو ى ةرفد نيرشع هرفدو . تايجو رشع الجر
 نإو مهارد رشع ةيجو لكلق يجولا رثأ اذإف 0 هيلع مثجو هيتبكر ىلع
 رثؤي مل اذإو . كلذ لثم هلف . رفدلا رثأ اذإو مهارد ةسمخف رثؤي مل
 . لدع موسف هيتبكر ىلع هاثجأ امأو قنخلا كلذكو لدع موسق

 هللا ديع يبأ نمع يور : : هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ لجر مدق : رباج لاق هيبأ نع

 لزنف لجرلا اذه برض انالف نأ هيلو ركذف هسأر مأ ىلع برض دقو
 . هينيع ىف دوسألا ء ا

 هناسل سرخو همش بهذو نينيعلا مئاق لجرلا ناكو : رياج لاق

 ن ا ل اقو هنع هلل ا ىضر ب اطخل ١ ني رمع كحضف هبيلص ء ام عطقن و

 اذه ناك ال هللاو ال ايندلا ىف هلثم وأ اذه نوكيأ ةركنم ةيضقل هذه
 ه

 . اديا

 يضر رمع لاق م اكحأل ا قئ ةئاقد فرعو ةمكحلا يتو وأ دق هنإف بل اط

 . يلع ىلع هتلع صقف بلاط يبأ نب ىلع ىلا هب ىتأ ىتح

 لاق . ةيد هاعدا امم ةدحار لك ىف هلف اقداص ناك نإ : هل لاقف

 ملعي نيأ نمف . نينيعلا مئاق هارت امأ نينمؤملا ريمأ اي رامع هل لاقق
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 مل وه نإف سمشلا نيع يف همقأ يلع هل لاقف امهؤوَض بهذ دق هنأ
 . به ذ دق ءوضل ١ ناف فرطب

 تحت اوقرحأ : لاق . همش بهذ دق نأ ملعن نيأ نمف : هل لاق
 دق مشلا ناف اعمدي مل ناف قاب مشلا ناف هانيع تعمد ناف ةقرخ هقنأ

 . بهذ

 نإف ةربإب هوبرضا لاق . هناسل سرخ دق نأ ملعن نيأ نمق : لاق
 رمحأ مد هنم جرخ نإو . بهذ دق ناسللا نإف . دوسأ مد هنم جرخ
 . قاب ناسللا نإف

 ىتح ينع هوجرخأ لاق هعمس بهذ دق هنأ ملعي نيأ نمق لاق
 الو ملعي ال ثيح اليل هولبقتسا لاقف هيلوو بورضملا جرخأف مكربخأ

 عمسلاف تقتلا وه نإق . ةديدش ةقعز هب اوقعزاف هبابسأ نم دحأ
 . بهذ دق عمسلاف تفتلي مل نإو قاب

 يف هودعقأ : لاق ؟ بهذ دق هبلص ءام نأ ملعن نيأ نمف لاق

 ىلع يقب وه نإو . قاب بلصلا ءام نإف هليلحا صلقت نإف درابلا ءاملا
 . بهذ دق بلصلا ءامف هتلاح

 كيدفن انتاهمأو انئابآب اولاقف رضح نم ىكبو تيكبف رامع لاق
 ٥. اندجو ام مت . ت اهيشل | نم ملسو هبلع هللا ىلص دمحم ةمأ ذقنم اه
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 هريغو جوزلا نم ءطولاب ثدحلا باب
 كلذ نم زوجي ام و

 نإ ليقف تتامف اهمكنف اهيلو نذإب ةريغصلاب لجرلا جوزت اذإو
 نأل هتلقاع ىلع كلذ نإ : لاق نم لاقو : هريغ نمو س هلام يف اهتيد
 اهحكنق ةغلاب تناك نإو هنمو مارحب سيلو لالح حابم اهل هاطو
 . لجرلا ةريشع ىلع اهتيدق تتامق

 اربج اهئطوف ةيراج وأ ةأرماب عقو هوتعم يف ليقو : ةلأسم
 رقعلاو ةيدلا اهلو ى هلام يف اهرقعو هتلقاع ىلع اهتيد نأ تتامف

 هنمو . هوتعمل ١ لثم اذه يف يبصل ١ كل ذكو قتعل ١ كل ذكو 7 اعيمج

 ىلع اهتيدف هئطو نم تتامف ةأرما هركتسا اذإ حيحصلا كلذكو
 . هلام ىق اهرقعو هتلقاع

 لاقو 0 اهل رقع الو اهل ةيد الف ةأرملا تعواط نإ : لاق نم لاقو
 اهل رقع الو هتلقاع ىلع ةيدلا اهلف ةأرملا هتعواط نإ : لاق نم

 تنذأ ول اهنال ذخا هيو . يلإ بحأ يأرلا اذهو 0 هتعواط اذإ ءىطولاب

 .لتقلا يف هل نذأت ملو فيكف كلذ زجي مل اهلتق يف هل

 . اهل هنم هاركتسالا ىلع ةأرماب انز لجر ىف ليقو : ةلأسم

 نم رثكأ يف تتام نإو س دوقلا هيلع نأ مايأ ةثالث يف كلذ نم تتامف

 كلذ نم تتامق هتعواط ن نإ | كلذكو . هلام يف ةيدل ١ هرلعق . مايأ ةتالث

 دعي وأ مايأ ا ةثالث يف تتام هتلقاع ىلع سيلو هلام يف ةيدلا هيلعف

 . مايأ ةثالث

 ىلع اهتيدف كلذ نم تتامف غلاب يهو ة أرما ئطو نإو : ةلأسم

 نإو س دوقلا هيلعف مايأ ةتالث يف تتامف اههركأ وأ انزلا يف ةيبصلا
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 . ةرافكلا
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 عامج نم تتام اذإ ةأرملا يك باب

 كلذ ىنعم نم ناك امف و ةيبص وأ اغلاب تناك

 يف ليقف . تتامف اهحكنف اهيلو نذإب ةريغصلاب لجرلا جوزت اذإو
 ةريشع ىلع اهتيدف تتامف اهحكنف ةغلاب تناك نإو هلام يف اهتيد
 . لجرلا

 اربج اهئطوق ةأرما وأ ةيراجب عقو هوتعم يف ليقو : ةلأسم
 اعيمج رقعلاو ةيدلا اهلو هلام يف اهرقعو هتلقاع ىلع اهتيد نإ تتامف
 اذإ اضيأ حيحصلا كلذكو . هوتعملا كلذكو اعيمج رقعلاو قتعلا كلذكو
 .هلام ىف اهرقعو هتلقاع ىلع اهتيدف هئطو نم . تتامف . ةأرما هركتسا
 اهل رقع الو هتلقاع ىلع ةيدلا اهلف ةأرملا تعواط نإ :لاق نم لاقو
 هل تنذأ ول اهنأل ذخآ هبو يلإ بحأ يأرلا اذهو . هتعواط اذإ ئطولاب
 . (هرركتم) لتقلا يف هل نذأت ملو فيكو كلذ هل زجي مل اهلتق يف

 يفق تتامف غلاب ريغ ةيبص ىهو هتجوز يطو نّمعو : ةلاسم

 نإ : لاق نم لاقو . ةلقاعلا نود هلام يف اهتيد هيلع نأ لوقلا رثكأ
 وأ تناك اركب اغلاب تناك نإو س اهاطي نأ هل نأل ةلقاعلا ىلع اهتيد
 ةلقاعلا ىلع وهو أطخ هنأ لوقلا رثكأ يفف . هئطو نم تتامق ابيث
 . ملعأ هللاو هئطوب اهيلع موكحم اهنأل هيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 7 هتجوز هتعنم لجر يف لوقت امف : هل تلق : ةلاسم
 . دوقلا هيلعف لتقم ىلع اهيرض نإ : لاق ؟ تتامف اهبرضف
 : دوق هيلع سيلف حربم ريغ ابرض رهظلاو نيديلا ىلع اهبرض
 . اهتيد هيلعف اهنيح نم تتام
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 تطلتخا اذإ ةأرملا ةبد يف باب
 اهجرق ةبد يفو

 ةعبس كلذف . اهتيد ثظت اهلف ةأرملا لجرلا طلخ اذإ اولاق دقو لاق

 . ث الا رشع

 اهطلخيف هتأرما حكني لجرلا يف يلع نب ىسوم نعو : ةلاسم
 تطظنخا نإو . لم اك اهق ادصو ةبدل ا ث هيفق مأتل او كلذ حص ناف

 . هريغ ىلعو هلع دىسقتو . ةلم اك اهتي دق ت دسقو

 هيلعق ري دلا عم لبقل ١ اهطلخق اهجوز اهئطو ن ا كل ذكو : ةلأسم

 . اضيأ هيلع دسفت اهنإ ليقو ةلماك ةيدلا

 تعنتماف اهجرف ىق تبرض وأ ةأرملا تضكر اذإو : ةلاسم

 اهتيدف تطلخ نإو ةلماك اهتيدف تلقع نإو ةلماك اهتيدف عامجلا
 . نيل دع موسقف اذه وحن وأ حير اهل جرخف كلانه تيرض ن او . ةلماك

 تضكر نإو ةلماك اهتيدف تلفعف ةأرملا تضكر نإو : ةلاسم
 :رثؤملاوبأ لاق ى لدع موس اهتيدف . ةرخبلا هبش حير اهل جرخف ةأرملا
 . ملعأ هللا

 لوبلا ناك نإو ةلماك ةيدلا هيلعو دحلا هيلعف . لوبلاب كسمتست
 عماج يذلا لجرلا اذه فذق نمو . رهملاو ةيدلا ثلث هيلعف كسمتسي
 . هيلع دح الق ةيبصلا هذه

 ة رم ا هركتس | حيحص وأ نونجم يف ةبو اعم وي ] ل اقو : ةلأسم

 . هلام يف اهرقعو هتلقاع ىلع اهتيد نإ هئطو نم تتامق اهئطو ىتح
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 ىلع اهتيد نإ ةيد هب اهل بجي ثدح اهب ثدح وأ تتامف هتعواط نإو
 هعواطت ملو . رهملا لطبف ئطولا يف هتعواط اهنأل اهل رهم الو هتلقاع
 ةأرما وأ الجر نأ ولو ى كلذ نم دب الو اهتثرول ةيدلاف اهسفن لتق ىلع
 مل نم فيكف . همد نم أربي مل هنذإب هلتقف هسفن لتق يف لجرل انذأ
 صتقملا مزل تام اذإ هنم صتقملا نأ كلذ ىلع لدي اممو كلذب نذأي

 بجو رمأ كلذ نأل ءيش هل نوكي ال نأ ىلوأ كلذف هتلقاع ىلع ةيدلا
 . ى دؤمل ١ قحل ١ نم دلوتق هنم ذخأف هبلع

 اربج ةأرما وأ ةيراجب عقو هوتعم يف هللا ديع ويأ لاقو : ةلأسم

 نإ كلذكو . هلام يف اهرقعو هتلقاع ىلع اهتيد لاق . تتامق اهئطوف

 ةيدلا اهلو س هتلقاع ىلع قتفلا ةيدو هلام يف رقعلا ناك قتق ناك

 اذإ رقع الو ةيدلا نم ءيش اهل سيلف ةأرملا هتعواط نإو اعيمج رقعلاو

 تيتأ ؛ئطولا نم تناك

 عضوم طلخفق هت أرم | ئطو لجر نع دردعس وي ] لئسبو : ةلأسم

 تكسمأ نإ ةيدلا ث لبق دق هنأ يعم : لاق. عامجلا عضومب لوبلا

 . ثدحلا كلذ نم ةلماك ةيدلاف هكسمت مل نإو .لوبلا
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 ةأرملا ةببد يف باب

 ةيدك ةأرمل ١ نم ليقل ١ ةحارج ةىدو ريدل ا تاحارج ةىدو لاق

 . سأرلا رخؤم ةحارج

 تعنتماف ةأرملا جرف ىف ناك اذإ حرجلا نأ ملعاو : ةلاسم

 . ةلماك اهتيدف لمحلا

 سوجملا ةبد يف باب

 ملسأ مث يسوجملا نيع اقف اذإ ملسملا يف لوقأ رثؤملا وبأ لاق
 دعب نم هنيع ءقق نم تام نإو : لاق ى يسوجم نيع ةيد اهتيد امنإف
 '_» اولاق دقو : لاق . هيف دوق الو ملسم رح ةيد هتيد تناك ملسأ نأ
 ةيد هتيدف حرجلا كلذ نم تام نإف دبعلا قتع مث دبع نيع رح قف اذإ
 دبع نيع ةيد هل امنإف حصو تمي مل اذإ امأو 0 هيف دوق الو رح
 . كلذب هل ىضقي

 ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 ضعب نم مهضعب داقي دوقلاو لتقلاو ةيدلا يف ءاوس مهنإ سوجملاو
 . ملسملا تايد ثلت مهتايدو

 يسوجم لجر نيع ًاقف ةلبقلا لهأ نم لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 لاق ؟ مكاحلا ىلإ ءاج مث . هنيع يف مكحي نأ لبق يسوجملا ىلصف
 هللا : رثؤملا وبأ لاق . ىلص ىتح اهيف مكحي ملام يلصملا ةيد لاقف
 احرج ايم ذ حرج ملسم لجر يف ظقحنو انعمسي ي ذل ١ ن ريع ملع

 سيلو ملسم ةيد ةيدلا : اولاقف \ هحرج نم تام مث يمذلا ملسأ مث

 حرج هحرج امنإف هحرج نم تمي ملو يمذلا شاع نإو دوق هيف
 .يمذ

 لوقأو : ةخسن يف ))
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 ةد د ث مهتي دقف كرشم و يسوجمل و دهاعملا ةب د نعو : ةلأسم

 ء اوس مهلكو ملسم

 نييحلا ةحارج نم مزلي اميف باب

 نع ةعقولا تلجناف التتقا نيِئَح يف هب لوقأ يذلا : رثؤملا وبأ لاق
 ليتقلا ةيد يح لك ىلع نأ هب لوقأ يذلاو 0 ليتق يح لك نم نيليتق
 . مهنولتقي نيذلا يحلا نم

 نيلجر اودجوف اوباجأف اتوص اوعمس موق نع لئسو : ةلاسم
 لاق نإ : لاق ؟ ةحارج امهدحأب اودجوف امهنيب اوزجحف نارجاشتي
 همزال هبحاصب شطاب امهنم دحاو لكو امهيلإ اوهتنا مهنإ دوهشلا
 الو ةيدلا هيفو : هللا دبع وبأ لاق . هبحاصل مزال وهف امهيف حرج لكو
 الو هسفن حرج هنأ ملعي ام نيمي امهنم دحاو لك ىلعو هيف صاصق
 . هلتاق يذلا ريغ هحرجأ دحأ هحرج هنأ ملعي

 ةرئان نيلجرلا نيب ناك اذإ : لاق مشاه ديلولا وبأ : ةلاسم
 هتحارج نم امهدحأ تامف هبحاص امهنم دحاو لك برضفق التتقاق

 . هتحارج ةيد لوألا لوتقملا لام نم هل ذخؤيو هبحاص هب داقي هنإ
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 ديبعلا ةببد يق باب

 هنمث فصن دبعلا نيع 4 مهنامثأ ردق ىلع ديبعلا ةحارج نأ ملعاو

 ةيد ث اهل نإف هماهبإ الإ هنمث رشع دبعلا عبصاو هنمث فصن هديو

> 
 . هنمث

 فصنف نيش ريغ ىلع رفظلا تبن اذإ هنأ يعم جرخي هريغ لاق
 فصن هتحضومو . هنمث رشع فصن دبعلا نسو س هنمث رشع رشع
 نأ الإ هنمث نم فصنو رشع هتلقنمو هنمث رشع هتمشاهو هنمث رشع

 وأ هيدي دحأ يف ةحضوملا تناك واو 4 ةفعاضم اهنإف هجولا يف نوكي

 نم هل بسح بيص أ ءيش لك كلذ ناصقن ب اسح ىلعف 4 هيلجر

 عبصألا ١ ةيد رشع فصن عبصأل ا يف ةحضوم او . رحل ١ ةيدك هنمث

 . هتيد نم رحلاك هنمث نم هل بسح هباصأ ئش لكو

 تناك نإف هنمت نم هل بسحي امنإ ةمألا ىلع لضف دبعلل سيلو

 ىلع رارحألا روكذلل لضفلا امنإو . تيطعأ دبعلا نم انمث رثكأ ةمألا
 ةئام دبعلا نمث ناك ولو . رحلا ةيد ازواجتي ال ةمألاو دبعلاو مهثانإ
 . رحلا ةيد غلبت ال نم لاق دقو . رحلا ةيد زواجتي ال ةمألاو فلأ

 ةرثؤم ريغ ةمطل ههجو يف ادبع مطل نمع لئسو : ةلاسم
 ليق س ليقام ىلع هنمث رشع رشع فصن لاق ؟ شرإلا نم هل نوكيام
 هل ليق 0 هنمث رشع رشع ليق هنأ يعم : لاق ؟ ةرثؤم تناك نإف : هل

 موي هتميق نوكت هنأ يعم : لاق ؟ هموقي نمو رثؤملا ةميق نوكت فيكو
 ىلإ هتميق تناك لودعلاب الإ كلذ يف ةفرعم كردت مل اذإف هبرض
 . لودعلا

 وأ موي الخ ىتح بيص ] موي لودعلا هموقب مل ناف : هل تلق
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 الإ تبثي الف يدنع مكحلا يف امأ لاق ؟ هتميق يف يأرلا فيك رهش

 امم الخ يذلا كلذ ناكو كلذ مدع نإف 8 ثدحلا عقو موي هتميق
 لوقلا ناكو ى مكح هيف يل نبي مل هناصقنو دبعلا ةدايز هيف لمتحي
 نإو . ثدحلا موي هتميق يف هنيمي عم مداخلا لوق مكحلا يف يدنع
 الو كلذ لثم يف ديزي ال هنال لودعل رظن يف ارابتعا كردي امم ناك

 وجر و روج هيف يل نبي مل ث كلذ موي موقف . هيق كشي ال اميق صقني

 . لدع هنأ
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 ادبع لتق اذإ وحلا ىلع بجيام باب

 لاق هظمك قتعي نأ هيلعف هلتق مث همالغ ربد لجر نعو : ةلأسم .

 نإو ،هناكم هربدي اربدم نوكيو هظم يرتشي نأ هيلع : ليق دقو : هريغ
 لام يف هتيدو ارح تام دقف ديسلا توم دعب دبعلا تامق هحرج

 . ديسلا

 :ديلولاوبأ لاق ؟ لتاقلا ىلع ام لجر هلتق ربدم دبع نعو : ةلأسم

 نوكي له هم ادبع ذخأ نإ لوقت امف : تلق . هلثم دبع وأ هنمث هيلع

 كولمم وهف لعقي مل نإو لعفي نأ هل بحأ ينإ لاق ؟ اريدم ديعلا كلذ

 : لاق هريغ نمو . ةرافك ةيقر قتع هيلعو : لاق . هيف هيلع ريبدت الو

 . ةرافكلا يف لتاقلا هب ينعي كلذ

 هيلعف هدبع لتق نم نإ : هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو : ةلاسم

 لاق دق : ةيواعم وبأ لاقو . هيلع قتع الف هريغ دبع لتق نمو 0 قتعلا
 ةنمؤم ةبقر قتع هيلعف هريغ دبع وأ هدبع لتق نم نأ هللا دبع يبأ ريغ
 . ذخأن هيو

 تقلأق هتيراج برض لجر نعو : ردتقملا دبع باوج : ةلاسم

 معطي وأ موصي نأ هيلع : لاقق ؟ كلذ يف هيلعام هقلخ مت دق 3 المح

 كلذ ىتأ نإف س قتعيلق حورلا هيف ناك نإو قتعيلف قتعي نأ قاطأ نإو

 نإو . همأ نمت رشع هيلعف حور هيف سيل ناك نإق هريغ ةيراج نم
 . تقلا يذلا لفطلا نمثف حورلا هيف ناك

 اهيرضفق اهتم ل اخ اهل برضي ن 5 الجر ترم 1 ة رم نعو : دل اخ

 يذلا اذه ةبقر امهنم دحاو لك قتعي اعيمج ةرافكلا امهيلعق تتامف
 ردقي مل نإف نيرهش دحاو لك ماص قتعلا ىلع ردقي مل نإف هبحن
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 . انىكسم د نيتس معطأ

 ةدبعو نيدهاعملاو ةمذلا لهأ نعو هللا دبع ىبأ نع : ةلاسم
 . ال : لاق ؟ ةيدلا ىوس ةرافك مهتلقاع ىلع له ناثوألا

 كرت طقسلا اذه نأو تطقسأف ةأرما برض لجر نعو : ةلاسم

 عقو يح " لهتسا طقسلا اذه ناك نإ : لاق ؟ امأو مأو بأل اخأ
 . نعي اتتم نيرهش م ايص وأ ةيقر قتع ةر افك هيلعو ةلماك 7 دلا هيلع

 نينجلا ةيد هيلعف اتيم عقو نإو انيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف
 نإ مهيل ا كلذق مهيبأل هتيد اورت نإو , همأو هتوخال ةبدل و ةمأ وأ اديع

 . اهنم هل دب الف ةرافكلا امأو . اوذخأ اواش نإو ءاش

 ل اق ؟ ادمع ةمذلا له ] نم الجر لتق ملسم لجر نعو : ةلأسم

 . ةب دل | : ل اق ؟ اطخ هطق ن ا تيأر ] : ليق ةمسن قتعيو هتي ل هيلع

 . هملعأ ام : لاق ؟ ةرافك نم لهف

 نإو . ةمسن قتع هيلعف ادمع هلتق نإف هدبع لتق نميفو : ةلاسم
 . اسأي هبلع ىرأ الق. اطخ هلتق

 ة أرم ١ نعو : هللا همحر ىلع ىب ] نع بسح ] امم : ةلاسم

 ءىشل اهتطعس ١ امن او ؟ هنم تت امق اموثو الخ اهل ةنب ١ تطعس ]

 . اهل فصو

 لثم هيلعف ةبر اجل ا تكسمأق تعضو يتل ا ة أرمل ١ نعو : ةلأسم

 ةر افكلا اهيلعق تطقس اف ىلبح تن اكو ء اود تيرش ٥ أرم ١ نعو . كلذ

 . انيكسم نيتس م اعط ا وأ نيرهش م اص

 اهتم داخ اهل برضي ن ] الجر ترم ] ه ارم ١ نعو : ةلأسم

 يح وهو : ةخسن يف )١(
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 ةبقر امهنم دحاو لك قتعي اعيمج ةرافكلا امهيلعف تتامف اهبرضف
 ىذلا نأ ريغ ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق . اهنع لسو هبحن ىذلا اذه
 :هنمو ، امهنع يزجي نأ توجر ةبقر نيعيمج اقتعأ ول هنأ هب لوقن
 اردقي مل نإف ‘ نيرهش امهنم دحاو لك ماص قتعلا ىلع اردقي مل نإف
 امأو 0 معنف مايصلا امأف : رثؤملا وبأ لاق . انيكسم نيتس ماعطإف
 . ملعأ هللاف انيكسم نيتس ماعطإ

 ماعطإلا هل زوجي له اكولمم لتق لجر يف ركب وبأ لاق : ةلأسم

 دبع وأ هدبع لتق اذإ : ركب وبأ لاق س ال : لاق ؟ موصلا قطي مل اذإ

 وأ هدبع لتق اذإ : لاق نم لاقو ؟ هيلع ةرافك الو مرغلا هيلعف هريغ

 . ادحوم ديعلا ناك اذإ ةرافكلا هيلعف هريغ دبع

 انيح يلصي الجر قتعيأ ةبقر قتع هيلع لجر نعو : ةلأسم
 قتع الإ نوكي الف مد يف هقتع ناك نإ : لاق ؟ انيح ةالصلا كرتيو
 قتعأ ام زوجيف ناميألا يف ناك نإو س موصيو يلصي ةنمؤم ةبقر
 مالا يف زاجأ نم زاجأ دقو 0 اذه يف فلتخا دق : رثؤملا وبأ لاق

 . ذخأن هبو ةدحوم ةبقر قتع

 وهو مكل ودع موق نم ناك نإو" هللا لوق نع تلأسو : ةلأسم
 "قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو س" ةنمؤم ةبقر ريرحتق نمؤم
 اهنم خوسنم قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم هنإ لاق يذلا اذه نأ ملعاف
 هنيب ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهريسفت نأل . ةيدلا

 نم لك نأ قاثيملا وهو دهعلا ةيبيدحلا نم عجر نيح ةكم لهأب نيبو
 ملام ةكم ىلإ هموق ىلإ هدري نأ هيلعف املسم ةكم لهأ نم هراجأ

 دهعلاب ءاقولا هيلع هللا بجوأف مهنيبو هنيب هلعج يذلا تقولا يضقني
 نم هتثرو ىلإ هتيد ملس اطخ لتقف املسم هيلإ لضف نمو قاثيملاو
 ةيلصم ةغلاب ةنمؤم ةبقر هلتق نم قتع او مهكرش ىلع مهو قاثيملا لهأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ناك يذلا تقولا كلذ ىضقنا املف 4
 هللا ىلص هللا لوسر لاقو . انمؤم كرشم ثري مل دهعلا هيف ملسو
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 ةيآلا هذه يف انعمس ام نسحأ وهو " ناتلملا ثراوتت ال" : ملسو هيلع

 موق نم ناك ن او" : لاق ىل اعتو كرابت هللا نأ ىرت ال أ . ريسقتلا نم

 مكل برح مهو قاثيم الو دقع هنيبو مكنيب سيل نمم ينعي "مكل ودع
 اذه ظفحاف ةنمؤم ةبقر ريرحت أطخ هلتق نم ىلع امنإو ةيد مهل سيلف
 . كايإو هللا انقفو بيرغ ديج ريسفت هنإف يخأ اي

 ملسم هلتقف ةلبقلا لهأ نم هل ثراو ال ملسملا ناك اذإ هريغ لاق

 نم لاقف هتيد ىف فلتخا دقو ةرافكلا هيلعو هتلقاع ىلع ةيدلاف اطخ

 ملسي نأ 4 ةلبقل ا لهأ نم ثراو هل حصي ىتح ادبأ كلذ فقوي : لاق

 ةلبقلا لهأ نم ءارقفلل هتيد : لاق نم لاقو هتثريف دحأ هماحرأ نم

 . لاح ىلع هتيد لطبت الو هللا لام تيب يف : لاق نم لاقو
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 نينجلا يق باب

 هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ثيدحلا يق انيلإ عفر : لاق

 نم ةعزف يهو يشمت تعاجف ةبيرلا ضعب اهنع هغلب ةأرما ىلإ لسرأ
 عمجف هفوخ نم اهلمح تقلاف الماح تناكو . ةوسن اهلوح . هقرف
 نم اهلمح تقلأ ذإ ةأرملا رمأ نم هب انع اميف مهراشتساو . نيملسملا
 7 هبلع اوراشأو هيلع ءيش ال هنأ هرضح نم يأر عمتجاف . هفوخ

 . مهعم هيأر كلذ نكي ملو ذاعم مهيف ناكو بدؤم تنأ امنإ : اولاقو
 مهملع غلبم اذه ناك نإو كوشغ دقف كومتك موقلا ناك نإ : هل لاقف
 لوقأف 0 اطخ ةيد اهلعج اولاق مهنأ بسحأو ى كيلع ةيدلا اولهج دقف
 الول باطخلا نيب رمع لاقف . يدع يني ىلع تمسق ثيدحلا يق هنأ

 . ذاعم لثم ندلي نأ ءاسنلا تزجع رمع كلهل ذاعم

 ردب ةعقو يف لتق ناميلا نأ ثيدحلا يف يلإ عفر لاقو : ةلأسم

 . هي اوئطخأ ًاطلغ نوملسملا هلتق ملسو هيلع هلل ا ىلص يبنلا عم ناكو

 هنبا اهكرتف نيملسملا ىلع هتيدب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىضقف

 لماح وه يناميلا نب ةفيذحو ائيش اهنم ذخأي ملو نيملسملل ة ةفيذح

 هاتأ يحولاب هرس هعدوتسا امنا إ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر رس

 هللا ىلص هللا لوسر هعدوتسافأ هرس ةفيذح لمحي نأ هرمأف ليئاربج

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأ ام الإ هنم دبي ملف س ملسو هيلع

 . هيدبي نأ

 مث انينج تقلأق ةأرما برض لجر نع رخآ باتك نمو : ةلاسم

 امأف ؟ ةيدلا وأ هيف صاصقلا فيك هيلجرو هسأر عطقف لجر ءاج
 نم كلذ دعب هنم عطق ام امأو س ةمأ وأ دبع ةرغ هيف هيلعف نينجلا
 جرخي مل تيم لصألا ن رأل . رزولا ىوس ائيش فرعن الف هئاضعأ

 . اهنع لسو ايح

 بسحي هنإف كلذ دعب نم هيلع ىنجام ليق دقو : لاق هريغ نمو
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 لك ءاضعألل لعجي مث . ةرغلا يف رظنيف ةرقفلا نم هتيد ردق ىلع
 كلذ نع فقو نم فقوو حورجل ا كل ذكو . ةرغل | نم ةلمج هتيد وضع

 . ائيش هيف لقي ملو

 له . اهسفن نع دلولا هب عطقتل ءاود تبرش ةأرما نعو : ةلاسم
 ملام هلك كلذ يف سأب اهيلع سيلف تفصو ام ىلعف ؟ سأب اهيلع
 وأ ةقلع وأ ةفطن تحرطف تبرش نإو 4 رهظ دق لمح كلانه نكم

 . هلك كلذ شرإ اهيلعف ةغضم

 ةيد سمخ ةفطنلا يف اهيلع : ملعلا لهأ نم لاق نم لاقف

 ةثالث ةغضملا يفو ءْن اسمخ ةقلعلا يفو . ةرغل ١ سمح وهو .0 ننجل ١

 . ةمات ةرغلا نينجلا يقو . سامخأ ةعبرأ مظعلا يفو ى سامخأ

 ةقلعلاو ةفطنلل نبلدع ةميق هتمىقف دق : ءاهققفل ذل نم لاق نم لاقو

 نب دمحم نع دجوي رخآلا لوقلا وهو نينجلا مث ةرغلا مث ةغضملاو
 : ء اهقفل | نم لاق دقو .4 رثكال وه لوال | لوقل 1 . هللا 7 بوبحم

 .دابعلا ةارادمب كلذ عطقي الو ٠ هللا ىلإ هرمأ مدلاو دلولا نإ

 وأ دبع ةرغف فيسلاب لجر هعطقو اتيم ىبصلا دلو اذإو : ةلأسم

 . ةلماك ةيدلا هيلعف . هعطقف تام مث ايح جرخ نإو . ةمأ

 ةيانج دحأ هيلع ىنجف اتيم جرخ اذإ هنإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . كلذ لبق حور هيف نكي مل هنأل هيلع ءيش ال هنإ

 اهبلغو ناضمر رهش يف هتأرما عزان لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ةريشع ىلع ةيدلا ى طخ : لاق ؟ تطقسأف لماح ىهو . اهسفن ىلع
 تطقسأ اذإ ىثنأ ةيدف ىثنا ناك نإو س ركذ ةيدف اركذ ناك نإ لجرلا

 ىثنألاو ركذلل ركذلا مدخلا نم ةرغف حور هيق نكي مل نإو ى حور هبو
 . ىثنألل

١٤٢



 ناضمر رهش يف اهسفن ىلع اهجوز اهرباك اذإ رثؤملا وبأ لاق
 يف اهعزان ناك نإو . هتلقاع ىلع سيل هيلع ةيدلاف تطقسأف اراهن
 وهف تطقس ] ىتح اهسفن نم هنكمت ن ] تهركو ن اضمر رهش ريغ

 . ةأرملا ةريشع ىلع ةيدلاو اطخ

 ىتح ةيد هيف سيلف هقلخ نبتسي مل اذإ نينجلا نأ ملعاو : ةلاسم
 حورلا هيف ناك نإف هقلخ نابتسا نإف : يسوم نع . هقلخ نيبتسي
 نإ مهرد ةئامتس نمث ةمأ وأ دبعف اتيم نينجلا جرخ ناو ةلماك ةىدلاقف

 ركذلا ةيد نم فصنلاك ةئامثلق نمثف ىثنأ ناك نإو س اركذ ناك

 رشع وهف ىثنأ وأ ناك اركذ ةمأ وأ ادبع : لاق نم لاقو هريغ نمو
 . اهتيد

 . اهتيد رشع هيلعف . تطقسأقف ةرح برض نإ ليقو : ةلاسم

 تطقسأ ىتح ناضمر رهش يف هتجوز جلاع نإو : ةلاسم

 تطقسأ ىتح امهيأرب هتجوز لجرلا جلاعي نإو 0 اهنود هيلع ةيدلاف
 ايح دلولا جرخ اذإ كلذ انرسفو ةثرولا نم امهدعب نمل امهيلع ةيدلاف
 ركذلا يفق قلخلل مات وهو اتيم جرخ نإو . ةمات هتيدف تام مث
 . مهرد ةئامتالت ىثنألا ىفو . مهرد ةئامتس

 يبأ نع خايشألا باتك نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ؟ اتيم انينج تقلاف ةأرمإ برض لجر نع دمحم ابأ تلأس : دمحم
 تناك نإ : لاق ؟ ةمأ مألا تناك نإف : تلق . همأ ةيد رشع هتيد لاق

 تلق . ارح بألا ناك ولو مألا نمث رشع ةمألا نينج ةيدف ةمأ مألا
 بنج ةيد لثم ةرحلا بنج ةيد : لاق ؟ ةرح مألاو ادبع بألا ناك نإف

 مألا تناك نإف :تلق ى ارح وأ ادبع بألا ناك اهتيد رشع ةرحلا
 نم ملسملا دلو وه يذلا نينجلا ةيدف املسم ناك نإ : لاق ؟ ةّيمذ
 ةيد رشع فصن ةرحلا ةملسملا نم يذلا نينجلا ةيد لثم ةيمذلا
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 لاق ؟ يمذ هوبأو ةيمذ همأ تناك نإف : تلق . اركذ ناك نإ ملسملا
 ناك نإ يمذلا هيبأ ةيد رشع فصت وأ ةيمذلا همأ ةيد رشع هتيد
 ةئامثالثف هقلخ نبي مل ناك نإو كلذ فصنف ىثنأ ناك نإو س اركذ
 رشع اهنينج ةيدف . ةمأ مألاو ادبع بألا ناك نإو ركذلا ةيد عبرأ
 . مالسلاو ةمألا همأ ةميق

 ت دلوق ة رم ١ برض لجر تلق . خ ايشأل ١ ب اتك نم : ةلأسم

 هروع ن ] ملعي ىتح دلول ١ روع يف هيلع ء يش ال : ل اق ؟2؛؟ رومع ] ا دلو

 عجر > ه أرملل برضل ١ شر ا بر اضل | ىلعو ٤ برضل ١ كل ذ نم ن اك

 . عرشلا نايب باتك ىلإ

 اهن أ تمعغزف موق ق ةمأ / ضكر لجر يف يلع يب ] نعو : ةلأسم

 . هل ريخ وهف افورعم عنص

 رشع هبلع : ل اق ؟ تطقسف موق ةمأ برض لجر نعو : ةلاسم

 نإو . ةبوتلا هيلعو . هيلع ئش الف ؟ تحرطف هتمأ برض نإو اهنمث

 هيلعف تطقساف ةرح برض نإ ليقو . ةبقر قتعيف تام مث ايح جرخ
 . اهتيد رشع
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 دبعلاو رحلا تيملا يمف ثدحلا باب
 هنذأ عطق قأ 4٩ س أر : رج قأ 4 هيدي عطق وأ تيم دي عطق لجر نعو

 كلذ لك ىفف . هيلجر ق أ هناسل وأ هفن أ عطق ق ] 7 أر ىف هحرجوأ

 . يح وهو هشرإو هتيد ردق ىلع ةيدلا اندنع

 ت ام املف ةح ارج هيو ت ام ىنح الجر برض لجر نعو : ةلأسم

 شر ال ا هيلعو دوقل ١ لتقل ا يف هيلعف ء هبدبو هيلجر عطقو ٩4س أر زج

 . هتوم دعب هباصأ اميق ةيدلاو

 دعب هسأر عطق مث الجر لجر لتق اذإ : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو
 لعف اذإ ةيدلا وأ دوقلا الإ هيلع سيلف 4 هيلجر وأ هيدي عطق وأ لتقلا

 لئمف عجر مث هنع بهذ مث هلتق نإ لوقأو : لاق . دحاو ماقم يف كلذ
 كلذب هياصأ نإ : تلقو 4 ةتملا يف ةيدلا هيلعو لتقلا يف دوقلا هيلعف هب

 . هشرإو كلذ ةيد هيلعق كلذ لثم هي لعف توملا دعب نم لتاقلا ريغ

 هنأ عيبرلا نع يناسارخلا مشاه يبأ نع دايز نبا ةملسم انريخأ

 دمحم نع انغلبو ى ايح هعطق نمك ًاتيم لجرلا سأر عطق نم :لاق
 تيم سأر عطق نم هنأ : ءاهقفلا نم هريغ وأ هللا همحر بوبحم نبا
 كلذ ةيد هيلعف هئاضعأ نم ائيش وأ هلجر وأ هدي عطق نمو هتيد هيلعف
 .وضعلا

 نم هدي تعطق لجر نع هللا همحر ةيواعم ويأ لئس : ةلاسم

 ئش كلذ ىف نكي ملف . اهعباصأ عطقف رخآ ءاج مث تنابو فكلا

 لاق ءاملعلا ضعب نع هللا همحر ةيواعم وبأ لاقو : ةلاسم

 نم نأ : هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع هنأ بسحأو
 لاق . هتلقاع ىلع الو هيلع ءيش ال هنأ اطخ تيملا سأر عطق

 . : ةيواعموبأ
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 نم ةئام ةيدلا هيلع نأ ادمع تيملا سأر عطق نميق ليق دقو
 نود هلام ىف هيلع كلذ نأ انعمس : دلاخ نبا دمحم لاق .لبإلا

 عطاقلا ىلع ءيش الف ادبع تيم وهو هسأر عوطقملا ناك نإف .ةلقاعلا
 . ةبوقعلا الإ

 لك ةيد هيلعف ادمع هئاضعأ نم ائيش رحلا نم عطق نم كلذكو
 . لمعلا ةيد هيلع هلام ىف ادمع تيملا نم ةعطق نم وضع

 تيم وهو ين ارصن وأ ي دوهي ء اضع ] نم اوضع عطق ن ا كل ذكو

 هلام يف ينارصنلا وأ يدوهيلا نم عطق ام ةيد ةيدلا هيلعف 0 ادمع

 . ىح ةيدك

 وأ ةيدوهي وأ ةرح ةأرما سأر عطق نم كلذكو ةيواعم وبأ لاق
 ةيدوهيلا كلذكو ةيح اهتيدك ةملسملا ةرحلا ةيد هيلعف ةينارصن
 . ةينارصنلاو

 هعفدف هب دحللا قاضف هربق ىف اتيم عضو نميف لاقو : ةلاسم
 . هبلع ةيد ال هنأ هئاضعأ نم ءىش رسكناق زوجي نأ ء اجر

 ءيش الف ةيانج تيم دبع ىلع ىنج نم ليق دقو لاق : ةلاسم
 ةلزنمب وه امنإو لاملا بهذ دقو لام ناك وه امنإ هنأل . مثإلا الإ هيلع
 . ةتيملا

 تقرفقتو ع ايسل ١ مهتعطقف ال اجر هضر ] يف لتق نمو : ةلأسم

 وأ حابملا بناج يف اهنفد هيلعو اهجارخإ هل زئاجف هضرأ يف مهماظع
 نم هدي يف ةطقل نم مهماظع نم رسكت امو . هضرأ نم بناج يق

 . اهنفد زوجي ثيح اهنفدو اهمض هيلعو كلذ نمضي مل دمع ريغ
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 كلذ ن امضو امثآ ن اك مهريغ اهرسكب رم ] نمو ن امضلا هيلعق دلو

 . فالتخا كلذ ةيد يف اهرسكب رمأ نم هتكراشم يفو هلعف نم ىلع

 . هيلع ةيدلا بجوأ نم مهنمو

 اربق رفح نمعو : هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ءيش هيلع سيل لاق ى دمع ريغ ىلع اوضع هنم رسكف اتيم هيف دجوف
 معن :ل اق ؟ يح يف ثدح ] نمك تيم يف ثدح أ نم اول اق سيلأ ١ ل اق

 اماظع دجو نإق : تلق ءيش همزلب الف اطخلا امأ او دمعلا ىلع

 . ربقلا نم بناج يف اهنفدي لاق ؟ ةيقبتم

 الو ئطخملا الو ةلقاعلا مزلي ال تيملا ىلع اطخلا لاقو : ةلاسم
 ىلإ لبإلا نم اسمخ لقعت ةلقاعلا لاقو . لعافلا ىلع دمعلا الإ مزلي
 . يناجلا ىلع وهق كلذ نود نك امو كلذ قوفام

 كرحتي دلولاو تتام لماح ةأرما نع هللا دبع وبأ لئسو : ةلأسم

 نإ تيأرأ تلق . ال : لاق ؟ دلولا جرخيو اهنطب قرخيأ اهنطب يف
 شرإ اهنطب قرخ نم ىلع لاق ؟ همزليام دلولا جرخأو اهجوز هحرج
 امم هبر رفغتسي نأ هيلعو ةيح تناك ولو اهشرإ ةلزنمب اهيف ثدحأ ام
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 سعانلا ةيانج يف باب
 ةأرملا تبلقناف امهدلو امهنيبو هتجوزو وه مان لجر نع هتلأسو

 ةيدل ١ اهيلع : لاق ؟ ةيدلا نم ىلع كلذب ب تفرتعاو تامق دلول ١ ىلع

 ثاريم هنم اهل سيلو اهجوزل

 يهو كلذ حصو ةسعان تناك اذإ اطخ لعف وه : لاق هريغ نمو

 ناك نإف تامق امهنيب ناك امنإو كلذ اهيلع حصي مل نإو ةلقاعلا ىلع

 موكحم ةثرولا رئاسل امهيلع ةيدوهف لتقلا مكح هيف نوكي ام رثأ هيف
 يناثلا ءزجلا نم هتدجو ام ىضقنا ،امهتريشعو ةريشعلا ىلع وهو هب
 . عرشلا نايب باتك نم صاصقلاو حورجلا يف ءامدلا نم
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 ققحملا لاق
 عباسلا ءزجلا ضارعتسا هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق

 طخب ىلوألا نيتخسن ىلع اضورعم عرش نايب باتك نم نيتسلاو
 يلع ينب نم دمحأ نب رمع نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس نب رمع
 ةرجهلا ذنم تاونس ثالثو نينامثو ةئامعست ماع اهنم غرف دبعم نبا

 ه ١٣
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 نوتسلاو عباسلا ءزجلا تسرشت
 عوشلا نايب نم

 مقر
 ٢ ............................. اهميلست يعدملاو سفقنلا ةيد ةفرعم يف باب

 ٧ ...............................:.................. ةلماك هيق ةيدلا اميق باب

 ١ ............................... تاحارجلاو سقنألا تايد ىق حلصلا باب
 ٠.\ ................................................... حورجلا سايق يف باب

 ٤\ ...... ةيانج يق نونجم وأ مالغو لجر كرتشا اذإ صاصقلا يف باب
 ٥\ ................... ةيانج يف ةبادو لجر كرتشا اذإ صاصقلا يف باب
 ١٦ ........................... تامف صاصقلا هنم ذخأ اذإ لجرلا ىف باب
 ٧ .............. تام ىتح حورجملا بلطي مل اذإ تاحارجلا ةيد يف باب
 ١٨ ........................... ةحارجلا ةفرعمو ةحارجلا ةيد ةقرعم ىفق باب

 ٢٦٢ ................................................ اهتفرعمو حورجلا يف باب
 ٢٣ ............................................. سأرلا مدقم يف حورجلا باب
 ٣0 ...................................... افقلا ىف حورجلاو ةيمادلا ىق باب
 ٢٧ ............................................... ....... سأرلا رعش ىف باب
 ٢ .............................................. نيبجلاو ةيحللا حورج باب
 ٤٠ .............................................................. نبيجاحلا باب

 ٤٢ ............................................................. هجولا يف باب

 0 ......................................... نينفجلاو نينيعلا رافشأ يق باب
 ٥٠ ....................................................... نينيعلا ةيد ىق باب

 ٥١ ...................................................... راقشألا ةيد ىق باب

 ٢١ ....................................................... فنألا رسك ىق باب
1٣ ................................................ براشلاو نيتفشلا يف باب



 ٦١٤ ............................................................ ناسللا ىق باب

 ٧ ......................................................... سورضلا ىف باب
 ٧٢ ............................................................. هيحللا ىق باب
 ٧ ..................................................... قلحلاو قنعلا يف باب
 ٧٤ ...................................... ............ موقلحلا حورج يف باب
 ٧٥ .....................:............... فتكلاو ةوقرتلا ىف حورجلا ىف باب

 ٧٦١ ........................................................ نيديلا ةيد ينق باب
 ٧٩ .......................... نيلجرلاو نيديلا يف ذفاونلاو حورجلا يف باب
 ٨١ .................................... نيلجرلاو نيديلا يف حورجلا يف باب
 ٨٢ ............................................................. يذثلا يف باب

 ٦ ................................................ . نيبنجلاو عولضلا يف باب

 4ً ............................................. ردصلا راحم حورج يف باب

 4 ............................................... ماظعلا يف رسكلا يق باب

 ٨٧ ............................................................ بلصلا يف باب
 4٧ ............................................... رهظلا راقف حورج يق باب
 ٨٨ ........................... اهلك ءاضعألا يف عالخن الاو كفلا يف باب
 ٨4 .................................................... نطبلا حورج ىق باب
 ٠ ...................................................... ركذلا حورج يف باب
 ٩١ ........................................................... نيثنألا ىف باب
 ٩٢ ........................................................... نيلجرلا ىق باب
 ٩٤ ............................................................. رفظلا يق باب
 ٩١٥ ......................................... نيلجرلاو نيديلا عباصأ يق باي

 ٩٧ ............................................. دئازلا عباصألا ةيد ىق باب

 ٩٨ ..................................................... عباصألا ةيد ىق باي

\.. ............................. كلذ هبشأ امو حورجلا يف صاصقلا باب



 مقر
 ١.٦ .............................................. نينيعلا ىف صاصقلا باب
 ٨. ............ نيتضيبلاو ركذلاو سورضلاو ناسللا يف صاصقلا باب
 ٧.٨ .............................................. نينذألا ىف صاصقلا باب
 ١٠٨ ............................................... قلحلا ىف صاصقلا باب
 ٩. .................................................. ديلا ىف صاصقلا باب
 . ............................................... نطبلا ىف صاصقلا باب
 ١١٠ ............................................ نيجوزلا نيب صاصقلا باب
 ١١٢١ .............................. تفلتخا اذإ ءاضعألا ىف صاصقلا باب
 ١١٢١ ................................................ ىكلا ىف صاصقلا باب
 ١١١ ............................................. صاصق هيق سيلا اميق باب

 ١١٤ .................................... ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا باب
 ١١٧ ............................................................... ةمغلا باب
 ٢.٠ ................... ةيجولاو ةيمرلاو ةحطنلاو ةمطللاو ةبرضلا يف باب
 ١٦٩ ............ كلذ نم زوجيامو اهريغو جوزلا يف ءىطولاب ثدحلا باب
 ةبيص وأ اغلاب تناك عامج يف تتام اذإ ةأرملا يف باب

 ١٣١ ................................................... كلذ ىنعم نم ناكامو

 ٣٢ ...................... اهجرف ةيد ىفو تطلتخا اذإ ةأرملا ةيد ىف باب
 ٣٤ ....................................................... ةأرملا ةيد ىف باب
 ١٣٤ .................................................... سوجملا ةيد ىف باب
 ٣٥\ ...................................... نييحلا ةحارج نم مزلي اميف باب
 ١٣٦ ....................................................... ديبعلا ةيد ىق باب

 ١٣٨ .................................. ًأدبع لتق اذإ رحلا ىلع بجي ام باب
 ١٤٢ ........................................................... نبتجلا ىق باب

 ١٧٤٦١ ..................................... ديعلاو رحلا تيملا ىف ثدحلا باب
٤٩\ .................................................. سعاتلا ةيانج يف باب
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 يدنكلا ميمتهاربانبدَمحجراعلا

ن وتسل ١ و نم اثلا زجل ١





 نوتسلاو نم اتلا ءزجلا

 عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب باتك نم
 نب دمحم خيشلا ليلجلا ةم العلا فيلأت

 يدنكلا ناميلس نبا ميهاربا |
 هاضرأو هنع هللا يضر
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 قحلا ركذو ةمامع الل ريدصتلا يف باب

 ةماقتسالا ليبسو

 ملو . ءامسلاو ضرألا قلخ يذلا هلل دمحلا رفعج نب دمحم لاق

 هخسن نمل هللا ناكو "» ءاملعلاب قحلا ماقأو ءامكحلا مكحأ هللا لزي
 هللا حضوأ مث ة ءامع يف كلذ نم هقلخ عدي ملو امهقم مهنم ء اشي ذ

 . بابلأل ١ ىلوأ هلبوأتل هللا ىدهو باتكلا مهيلع لزنأو ب ادآلا مهل

 : ل اقو "نبقتملل ةظعومو ىدهو س انلل غالب اذه" :ل اقو

 . "س انلا ىلع ءا دهش اونوكتل اطسو ةمأ مك انتلعج كلذكو"

 هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي لاقو"
 . "نيبرقاألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو

 : ديصلا يق لاقو . "مكنم لدع اوذ نانثا ةيصولا نيح" : لاقو
 هلها نم امكح اوثعباف" : لاقو . " مكنم لدع اوذ هب مكحي
 نلو . "امهنيب هللا قفوي احالصإ اديري نإ اهلهأ نم امكحو
 هللا رمأ لداع مامإ امإ : لاوحأ ةثالث ىلع نوكت نأ ضرألا ولخت
 ناطلس ال ضرأ امأو ى هتيصعمب هللا رمأ ملاظ ناطلس وأ ى هتعاطب
 . هقحب ءاوس هللا ماكحأف ناك ام كلذ يأو اهيف

 مه نونمؤملاو هقلخ ىلع ةيراج لاح لك يف ةخسن ىلع ىهو ,
 لدعل ١ ةمئأ كلذب س انلا ىلوأو هطسقو هقدصو كلذ لدعي هلل م اوقل ا

 ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو" : لاقو مهتعاطب هللا رمأ نيذلا
 . "مكنم رمألا

 . مامإلا كلذ مهيلوي ىتح ماكحألا مهل زوجت ال ةالولاو ةاضقلاو
 ةمامإلا هل اودقعو نيملسملا مالعأ هيضر اذإ امامإ نوكي مامإلاو
 . اهيف هللا ةعاط ىلع هوعيابو

 )١( ءاملعلاب رونلا هللا نابأ مث : ةخسن يف .
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 نالجر ةمامإلا مامإلل دقع اذإ هنأ نيملسملا راثآ ضعب نمو
 ام لقأ امهو ةدقعلا اهب هل تتبث نيملسملا مالعأ نم ناملاع نالدع
 قوقحلا امهب ذفنتو ةجحلا امهب هلل موقت امهنأل دقعلا هب تبثي
 . ماكحألاو

 ةروشمو نيملسملا يأرب نينثإلا دقع تبثي امنإ : رثؤملا وبأ لاق
 رصبن الق نيملسملا ةعامج نود امهيدحو امهيأرب امأو 0 ملعلا لهأ
 . ملعأ هللاو كلذ

 دالبلا كلمو لدعلا مامإلل ةدقعلا تتبث اذإف رفعج نب دمحم لاق
 عيمج ذافنإو اهلهأ ىلع اهمسقو تاقدصلا ضبقو ةعاطلا هلف
 رايخو نينمؤملا ىلإ سانلا عجر لدع مامإ نكي مل اذإو . ماكحألا
 هللا لاق امك مامإلا اوماقأ نيذلا مالعألاو لصألا مهو نبملسملا

 هللا عقد الولو" : لاقو . "هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك" : ىلاعت

 در هيف يذلا عضوملا اذهو "ضرألا تدسقل ضعبب مهضعب سانلا

 نم دهاوشلا هيلع اندهشتساو هاندروأ ىذلا وه نيملسملا ىلإ رمألا

 . نيملسملا رمأ هب تبثيو نيدلا هب ىحيل هللا باتك

 عيمج يف لدعلا ةمئأب اونغتسا دق اوناك سانلا نأ كلذو
 سانلا جاتحاو لدع مامإ اهيف سيل ضرأ يف اوراص املف مهماكحأ
 اهماسقأو مهضتئارقب ىماتيلاو نيبئاغلل مايقلاو ىتوملا اياصو ذافنإ ىلإ
 ماكحب موقي ناك امم كلذ وحنو مهقوقح يف سانلا فاصنإو مهنيب

 نيملسملا نم لودع كلذ عمتجت انيأر لدع مكاح نكي مل املف لدعلا

 نإف لودع لاجر ةعبرأف ةعامج نكي مل نإف س لضفلاو لقعلا لهأ نم
 . نالدع نالجرف لاجر ةعبرأ نكي مل

 ىلع اعمتجا امف ماكحألاو قوقحلا ذفنت امهبو هللا ةجح امهف
 لدعلا مامإب هنم موقي ام امهب ماق انفصو يذلا كلذ نم ءىش ذافنإ
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 مكلعل بابلألا ىلوأ اي ةايح قحلا يفو 0 لدع مامإ نكي مل اذإ

 .نوركذت
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 ةصام .لا توبث يمف باب
 اوربص ا انرمأب نودهي ةمئأ مهنم انلعجو" : ىلاعت هللا لاق

 كلعاج ينإ" : مالسلا هيلع ميهاربإل لاقو ى "نونقوي انتايآب اوناكو
 اهيزنت "نيملاظلا يدهع لاني ال لاق يتيرذ نمو لاق امامإ سانلل
 لاقو . غاب اهمساب ىلحتي وأ تاع اهلاني نأ اهردق عفدو ةمامالل
 رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي" : ىلاعت

 . نينمؤملا ىلع لدعلا مامإلا ةعاط بجوأف ةمئألا مهو . "مكنم

 ال هيلع بجو نم ىلع هياتك يف ادودح بجروأ ىلاعت هللا نأل

 هللا لاقو . ضرألا يف مهقئالخو ءايبنألا ةثرو مهو ةمئألا الإ اهميقي
 ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيذلا" : لجو زع
 . رومألا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو

 ة الو اوعيطأ" ا : ل اق هن ] ملسو هبلع هلل ا ىلص يبنل ا نع يور دقو

 يف 2 اجو ل داع امام ١ صعت الو" : ذاعمل ةيصو يفو . "مكرومأ

 نإ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع صوصخملا ثيدحلا
 هل اوعمس اف يتنسو هللا ب اتك مكيف م اقأف ع ذجم يشبح مكيلو

 . ةفشلاو نذألاو فنألا عطق ةغللا يف عذجلا او . "اوعيطأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر توم دعي ةمألا ع امجإ نم ء اج امو

 ىلع اوعمج ] دقو . "لالضل ىلع ينم ] عمجي ال هللا ن ] "حلىسو

 ةنسلاو باتكلا نم مامالل ةعاطلا تتبثف . اهيف اوفلتخا امو ةمامإلا
 لوطيو اهبوجوو ةمامإلا يف اوفلتخي ملو س ةمألا كلذ ىلع عمجأو
 . كلذل ركذلا

 ةعمجم ةمأل ن ] ةمام ال ضرف بوجو ىلع ةلالدلا نم اضيأو

١٥٦



 مهتماهل "> بيصملا هب موقي ال اهبجوأ ادودحو اهب رمأ اضورق هلل نآ
 ةمئألا الإ اهب موقي ال هنإو ى هيلع كلذ نم هللا بجوأ امب هسفن ىلع
 لاعفألا نم هب الإ ضرفلا نوكي ال ام نايب حصق س مهؤارمأ وأ مهيف
 . ةمامإلل ضرف هم ضرفف

 ءادتبإ دعب هدابع ىلع هللا معنأ ام لضفأ نأ ةياورلا ضعب يفو
 نيدل ١ ملع باصي ال يذلا . يداهلا لوسرلا امهدحأ : ناتمعن مهقلخ

 . هدي ىلع الإ ايندلا حلصت ال يذلا لداعلا يلاولارخآلاو ء هلبق نم الإ

 فلؤم طخب هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو
 يف لوقلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا باتكلا
 :نيملاعلا بر هللا باتك نم نيبملا ليلدلاب ى ضرف اهنأ ةمامإلا بوجو
 وأ لعاف نيب نيملسملا نم اهيف عامجإلا عم نيمألا هلوسر ةنسو
 . ملسم ضار

 مهعئ ابيط فالتخ ا عم اوعز انتي ملو مت اكم ريغ رهظم كل ذل مهلكو

 يق نومأم لدع مهيف هناطلس غلبم مهنم دحاولل اهن او مهللع توافقتو

 . مهنيب هنامي

 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي" : ىلاعت هللا لاق
 ىلإ هودرف ئش يق متعزانت نإف مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا
 ناكو . "رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا
 ماكحلا اذإ ماكح مهنأ رهاظلا مسإلا عم ةبطاخملا ىنعم يف فورعملا
 . ماكحب ء اهققلا سيلو ءاهقف

 اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ" : مالكلا ردص يفق لاقو

 اومكحت نأ ساانلا ني متمكح اذإو اهلهأ ىلإ تانامألا

 رمأو مهيف لدعلاب مهيلعو ماكحلل ةيعرلا نم ةعاطلا ضرفف . "لدعلاب

 اهيف عقي يذلا ينعي )(
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 امهيق نيذلل | هرين ةنسو هللا باتك ىلإ مهنيب دي رجاشتل ١ هيفام دري

 .هيهنو هرمأ نم نايبلاو ءاقشلا

 وأ هتداهشب هسفن ىلإ راجلا ةداهش زوجت ال هنأ ةمألا تعمجأو
 هللا لاق . ةلعلا ىف وعدي امو . ةمهتلا عضوم ىف هريغل ضباقلا

 نم نوضرت نمم" : لاقو . "مكنم لدع يوذ اودهشاو" : ىلاعت
 هب مكحي" : ديصلا ءازج ىف كلذ زاجو ةداهشلا ىلع ضقنف "ءادهشلا
 مه كئلوأف هللا لزن ] امي مكحي مل نمو" : ل اقو > "مكنم ل دع اوذ

 يف مكحلا نم ةمألا عامجإ يف ةيعرلا ىلع مامإلل ام عم "نورفاكلا
 ١ ال نأو مهيلع هماكحأ نويع يف هلاوقأ قيرطتو مهل اومأو مهباسننأ

 نم فراعتي ام ليبس نم جرخي ملام مهيف هلام اهنأ اهنع ديحي
 . مهيلع هماكحأ يراجم

 . مهنم كلذ هبلاطي نم ةبلاطم عم نوملسملا كلذ نع هلآسيف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهيلع عمتجملا ةنسلا نمو
 لعقي ناك كلذكو س ايضرم اريمأ مهيلع رمأ ادلب حتتفا اذإ ناك

 دالبلا يف هؤارمأ ناكف ايزاغ وأ اجاح اهنع جرخ اذإ ةنيدملاب
 مهرمأيو ودعل ا مهقرعيو مهل ةدالولا دقعو مهايإ ١ هريمأتي نيروهشم

 ىهنلاو رمألاب مئاق هيلع هللا ىلص وهو . مهل مهدوهع يف مهتعاطب
 برعلا ةريزج نم مهيلع هللا حتف اميف ءارمألاو ماكحألاو دودحلاو
 ىلع ذاعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقوت نأ ىلإ نومكحي
 7 ديسأ نب باتعو نيرحبلا ىلع يمرضحلا نبا ءالعلاو نميلا
 . دالبلا رئاس يف نورخآ لاجرو .ةكم

 ىذتحا مث دمعتم الو لوأتم كلذ عفدي مل داهجلاو وزغلا يفو
 ضيقو س ريمآأتلا يف هلاثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب مئاقلا

 كلذ ىلع نيملسملا عامجإب ماكحألا ء اضمإو دودحلا ةماقإو . جارخلا

 . هل
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 مكل ناك دقل" : ةماع نيملسملا بطاخي وهو زعو لج هللا لاقو
 لدف س "رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف
 لاطبإ نع هضعب عطقي نأ دحأل سيل هنأل هضرف ىلع مالكلا رخآ

 نم فر اعتي امو . هتهج ىلع كورتم وهف هتنس م ادقو هظفل جرخم

 . ةمألا عامجإ وأ باتك وأ لقع نم ةجح هعطقت نأ ىلإ هتابث

 ضعي نود ةعيرشل ١ ضعي ىق ىساتل ا اذه ضخي ن ] بجي الو

 . ملىسبو هبلع هللا ىلص هللا لوسر اهيق هي اصوصخم ن اك امل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب يسئتلا كلذ يف لصألا نأل

 وحن نم ةجحب كلذ نيبي نأ دبالو .. هب صتخي ام نيبتي نأ ىلإ

 نكي ملام لكف هل لحتل اهنإ ة ةقدصلاو ةيوستلاب هي صخ ام نم ءاجام

 ام نيبتي نأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل صاخ هنأ انيبم
 هصخ نم ءاجام وحن نم ةجحب كلذ نييتي نأ دي الو هي صتخي

 هللا ىلص هللا لوسرل صاخ هنأ س هل لحت ال اهنإ ةقدصلاو ةيوسستلاب

 هللا وجري ناك نمل هلوقل 4 هلعف سانلا لعق لقن هنأ وأ ملسو هيلع :

 . رخآلا مويلاو

 ابلطو اقالطإو ابيغرت مالكلا يف جرخي دق رمألا نأ كلذ نمو

 زاجمق اضرق هنم نكي ملام نأل ضرفلا هيف لصألاو . ابيدأتو
 > همصيلف رهشل ا مكنم دهش نمف هلوقك هنم ضرفل اق > مالكل

 :لاقو "ضرألا ىق اورشنتناف ةالصلا متيضق اذإف" : هلوقك قالطإلاو

 . "متعيابت اذ ا اودهشأو : هلوقك بيدأتل او 7 اوداطصاق متللح اذإو

 هللا ىلص هللا لوسر ن ن ] ىلع ة هعمجم ةمأل ١ نإ اف ن اييل ا اذه دعيو

 رصم الو شيج الو 4 هبرس ىلع اريمأ ١ رم أ الو الا او وي مل ملسو هيلع

 الدع املسم الإ ملسو هيلع هللا ىلص هافوت نأ ىلإ هللا هتعب ذم
 . اضرم
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 ةنسو هللا باتكب لمعلاو هللا ىوقتب هرمأ ايلاو ىلو اذإ ناك هنأو
 ةعاط ال هن ] مهملع ] ن اك هن أو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هللا

 ىلع يرجت مامإ نم ةمالل دبال نأ كلذبف هتنس نم كلذب نسق

 اولعفي نأ مهنم ةقثلا لدعلا ةيلوت نم لعف امب مهؤارآو مهماكحأ هيدي
 نوملسم ١ ى ذتح و ملسو هيلع هللا ىلص هتنس ىلع اوضميو هلعقك

 . هلاثم

 هلل نأ ةعمجم ةمألا نأ ةمامإلا بوجو ىلع ةلدألا نمق اضيأو

 ىلع مهنم اهل بيصملا: اهب موقي ال اهبجوأ ادودحو اهب رمآ اضورف
 مهنم ةمئألا ال ١ اهي موقي الو . هيلع كلذ نم هللا بجوأ امي هسقن

 هلتم ضرفف لاعفألا نم هب الإ ضرفلا نكي ملام نأب حصف مهؤارمأو
 . نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةمامإلا ضرف

 قح ةمامإلا ىف نيملسملا ىأر هيلع عمتجا ام اذه : ةلأسم

 . يلاعت هللا باتك يف مهل مزال ضرفو

 امأو ةبجاو هتعاط تناك مامإلا ةمامإ تتبث اذإو : هريغ لاق

 وه امنإو ةضيرفب سيل هنإ : ليق دقف اودقعي نأ لبق دقعلا ضرف
 . ةليسو

 اوعيطأ" : لوقي ثيح هللا باتك يف مهل مزال ضرفو باتكلا نمو
 مهانلعجو" : لاقو ةمئألا مهو "مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا
 ىلاعت هللا نأل . "نونقوي انتايآب اوناكو اوربص امل انرمأب نودهي ةمئأ
 مهو ةمئألا الإ اهميقي ال هيلع تبجو نم ىلع هباتك يف ادودح بجوأ
 . ضرألا يف مهفئالخو ءايبنألا ةثرو
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 ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيذلا" : لجو زع لاق دقو

 ثيدحلا ىق ءاج دقو . "ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو
 عدجم يشبح مكيلو نإ" : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 نم ءاج امو . "اوعيطأو هل اوعمساف يتنسو هللا باتك مكيف ماقأف
 اوعمجأ دقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توم دعب ةمألا عامجإ
 عمتجت ال" : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو س ةمامإلا ىلع
 دقو . اهيف اوفلتخا امو ةمامإلا ىلع اوعمجأ دقو . "ةلالض ىلع ىتمأ
 لظ يف لدعلا مامإ" لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج
 . "ةمايقلا موي شرعلا

 هللا باتك يف ةمامإلا نإف دعب امأ : رثؤملا يبأ نع : ةلاسم

 ةعامج راثآو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو ةضيرق ىلاعت

 ذخأو تاقدصلا ضبقو ماكحألا ذيفنتو دودحلا ةماقإب نيملسملا

 ىلع تاقدصلاو ءيفلا مسقو . ةمذلا لهأ نم ةيرحلا لهأ نم ةيزجلا

 الإ كلذ نوكي الو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا مكحب اهلهأ

 . لدع مامإب

 لاقي ةضرتفم تسيل ةمامإلا نأ معز نم ىلع درلا يق : ةلأسم

 ن أ متمعز ذا إ مكنع انوربخأ : ةضرتقفم ردغ ةمامإل | نأ معز نمل

 دب الف معن : اولاق نإف ؟ اهكرت سانلل عساوفأ ةضرتقم ريغ ةمامإلا
 . كلذ نم مهل

 ىلع اهبجوأو هباتك يف هللا اهتبثأ يتلا ماكحألا نع انوريخأ انلق

 ] مأ مهماع نيملسملا نم ادحأ وأ . اهئاضمإب فلك نمو اهيلي نم هقلخ

 ةمامإلا نأ اومعز دقف نيملسملا نم ادحاو : اولاق نإف ؟ مهضعب

 سانلا عسي ال هنأ اومعز دقف نيملسملا ةعامج : اولاق نإو . ةضرتقفم

 نم ىلع قرشملا لهأ مكحي ام اماكح اونوكي نأ الإ نيعمجأ مهلك

 . ميقتسي الو نكمي ال ام كلذو برغملا يف ناك
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 نإو انلق س ةفرعملا لهأو ءاملعلا نيملسملا نم لدع وذ : اولاق نإف
 اومكحي ن أ مهيلع هللا قحتسا دقف فالآ ةرشع ملعا ا لهأ ناك

 نوكي الو 0 اهبرغو ضرألا قرشم يف قرسو انز نم ىلع نيعمجأ
 ول كلذكو انلق . معن : اولاق نإف ؟ هبحاص نود مكحي نأ مهنم دحاول
 مهيلع هللا قحتسا دقف اهبرغو ضرألا قرشل نيكلام نوملسملا ناك

 نإف . دحاو نود مهنم دحاو مكحي الو سانلا نيب اومكحي نأ نيعمجأ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ اورّوج دقف . معن : اولاق
 .امهيلع هللا ةمحر باطخلا نب رمعل مث ركب يبال ةمامإلا اودقع مهنأل
 كئلوأ اوناك دقف سانلا نيب مكحت نأ تفلك دق ةماعلا ناك نإف

 مهفلك دقو سانلا نيب مكحي نأ ادحاو الجر اولو مهنأ كلذو نيدتعم
 باحصأ اوروج اذه مهلوق ىلع اوداع اماكح اونوكي نأ نيعمجأ هللا

 . ةماعلاو رمعو ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ماكحأ اوذفني نأ سانلا ىلع تعقو امنإ ةضيرفلا نإ اولاق نإو

 مهيلع اذإ ةضيرقلا تعقو امنإف : انلق \ ةعامج وأ ادحاو اهددعي هللا

 انلق معن : اولاق نإف ؟ ةعامج اوءاش نإو 0 ادحاو اعاش نإ رييختب
 كلذكف ةعامج كلذ يف مكح نإو اوفلك كلذكو دحاو كلذ يف مكح نإف

 دقف معن : اولاق نإو . مهلوق اوضقن دقف . ال : اولاق نإف ؟ اوفلك
 الام رييختلا يف اوعدا مهنأ ريغ ةضرتقم ةمامإلا نأ اومعز

 . دحأ هيلع مهدعاسي

 امأو . ةبجاو هتعاط تناك مامإلا ةمامإ تتبث اذإ ليقو : ةلاسم
 وه امنإو ةضيرفب سيل هنإ : ليق دقف اودقعي نأ لبق دقعلا ضرف
 .ةليسو

 الإ ةمامإلا اودقعت ال شيرق نب ديعس مساقلا وبأ لاق : ةلاسم
 . الجر نوعبرأ مهلقأ ةباصع ىفق
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 ذخأبو جرخي نبح ةعمجل ا يلصي ن أ ح امالل له لئسو : ةلأسم

 كلذ مقيلف كلذ هل معن : لاق ؟ كلمي ال مأ كلميأ يردي ال وهو دودحلا
 .مهيف
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 لصف

 ريخ رئاجلا مامإلا : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور

 ىلص لاقو 0 رايخ ريسلا ضعب يفو 0 "هيف ريخ ال لكو 0 ةنتفلا نم
 ةمألا هذه رمأ نولتس مكلعل : هباحصأل ةمامإلا يف ملسبو هيلع هللا

 هيلعف طسقي ملف مسقو لدعي ملف مكحف مكنم اهيلو نمق 0 يدعب نم

 هللا ىلص لاقو . نبعمجأ سانلاو ةكئالملاو نينعاللا ةنعلو هللا ةنعل

 مل هلهأ طوحي امك مهطحي ملف نيملسملا ىلع يلو نم" : ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نعو . "ةنجلا لخدي
 موي : لاقي ناكو "هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك" : لاق ملسو
 . 4هسقن ةيصاخ يف لجر روجف نم مظعأ هللا دنع رئاج مامإ نم

١٦٤



 لصت

 لاثملاو ةودقلا وهف هلعفو هلوقب ىدتهيو هب متؤي يذلا : مامإلا

 نيقرقتملا نيب عمجيو نيفلتخملا نيب فلؤي يذلا ماظنلا مامإلاو

 مامإل امهنإو" : لجو زع هللا لاق . هب متؤي يذلا قيرطلا : مامإلاو

 لك وعدن موي" لجو زع هلوق يف ليق دقو باتكلا : مامإلاو "نيبم

 . مهباتكب يأ "مهمامإب سانأ

 ممامإب سانأ لك وعدي موي : ىلاعت هلوق يف ةديبع وبأ لاق دقو
 . امامإ هولعجو هر اودتق ١ يذلاب يأ

 ىلإ نوعدي ةمئأ مهانلعجو" : لجو زع هلوق يفو رمغ وبأ لاقو
 هللا ىلص هللا لوسر ناكو . رشلاو ريخلا ىق نوكي مامإلا "رانلا

 ةمايقلا موي ىلإ لجو زع هللا هثعب موي نم قئالخلا مامإ ملسو هيلع
 مامإ نآرقلاو ةيعرلا مامإ يضرلا ةفيلخلاو هب نودتقي مهلك مهنأل
 . نيملسملا

١٦٥



 لصف

 الجر نيعبرأ اوناكو هباحصأو ريدح نب سادرملا : ةمئألا لوأ
 راتخملا هعابتأو قحلا بلاط يحي نب هللا دبع نب فاحزلاو . بيرق مث
 ثراو مث دوعسم نب ىدنلجلا مث ةزمح وبأ هتينكو يدزألا فوع نب
 هب ك كلملا ديع مث . هللا ديع ني ناسغ مث 4 7 يف قرعو بعك ني

 رمعي ملام رمعو كلام نيب تلصلا مث . رقيج نيب انهملا مث . ددمح

 تلصلا لزتعا املف ربك ىتح انملع اميف نيملسملا ةمئأ نم مامإ
 مهيف ترجو ةم امإل ا دش نارل اودقعو ىسوم نب ىسوم كلذ منتغ ١

 اوعمتجا دقو ركسعلا نم هعم نمو ىسوم لصو مث ةريثك لاوحأ
 ملعأ هللاو امامإ ميمت نب نازع اومدقف . ةبوت ريغ نم ةقرفلا دعب نم
 ىلاعت هللا ثعب ميمت نب نازعل رمألا ماقتسا املف مهتمامإو مهتعيبب
 يديألا عطقو سانلا نم اقلخو نازع لتقف نامع لهأ ىلع روب نبا
 اهلهأ يديأ نم نامع تبهذف . دابعلا ىلع ىلوتساو ناذآلاو

 ديعس نامعب ةمئألا رخآ نإ : لاقيو ى ةمعنلا دعب ءالبلا يف اوحبصأو
 ريمأ ناك نافع يبأ نبا نأ : لكلا لاقو هللا دبع نب هللا دبع نب
 ةتباث هتمامإ تسيلف ناك امهيأ و عافد مامإ ناك هنإ : ليقو شيج

 . ةيراشلا ةمامإلا توبثل
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 ةالولاو ةمامع .الا يف باب
 مهنم كلذ دهاشو قحلا ةوعد لحتني نمم ةوعدلا لهأ نأ ول ليقو

 مل تومرضحب مامإ اومدقف \ تومرضحب قحلا ةوعد نولحتني مهنأ
 نكلو هتعاط راصمألا نم اهريغ الو نامع لهأ ىلع الو مهيلع بجي
 مهيلع سيلو 0 مهتيعر لهأ ىلع ةعاطلاب هل اونيديو هتيالو مهيلع بجي
 . هل ةيالولا نكلو ةعاطلا مه هل

 هيف نوكت سيل مايأ يف نامزلا اذه يف رصعلا لهأ نأ ول : ليقو
 ادهاش قحلا ةلحن لحتنت نمم ةعامج عمتجا ةرهاظ ملسملا ةوعد
 ىلع ازئاج كلذ ناك مامإلا اودقع س ةوعدلا نولحتني مهنأ كلذ مهيلع
 . هرصم لهأ نم هتعاط مهمزلتو هتدقع نع باغ نم

 هل تبثتأ هتيعر دهاعتي ال ىذلا مامإلا نع هتلاسو : ةلاسم
 نأ ملعاف ؟ هعسي ال مأ كلذ هغلبي ملام اذه هعسي مأ ؟ ال مأ ةمامإلا
 . مهنع لقغي الو هتيعر دهاعتي نآ مامإلا ىلع

 ءانمألا ىلوي ناك هللا همحر باطخلا نب رمع نأ انغلب دقو
 وهف مامإلا لعفي مل نإف انويع نويعلا ىلعو انويع مهيلع لعجيو
 ملام ةيالولا نمام جورخ ىلإ كلذ هب غلبي الو ةلزنملا سيسخ رصقم
 هريغي الو كلذ ركني الف . ركنمو لط اي ق ا روج هتيعر يف هعم حصي

 . كلذ ريرغتي ال ا إ حصي مل هعم كلذ حص اذ اف كل تنيب ام ىلع

 لوقت امف هل تلق درعس يب ا نع ةفاضملا ةد ايزلا نم ا , : ةلاسم

 مهيلع كلذ ريغي ملو ةوعدلا لهأ نم قاَّسف موق هل دقع اذا ! مامإل ا يف

 . يدنع اذكه لاق ؟ لدعلا ىلع تعقو اذ ا هتدقع تيثت له نوملىىملا

 عضوم ىق مهو نوملسم اهتدقع ذقنت مل ن ا تي أر ] هل : تلق
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 نيملسملل له قاَسفلا هل دقع هنأ الإ ةمامإلا قحتسي نممو ةدقعلا
 . يدنع اذكه : لاق ؟ مهتروشمب نكي مل اذإ كلذ ضقن

 اريثك ارشب ناك نإاق : تلق نسحلا يب أ نع بسحأ : ةلأسم

 نوكي ىتح ال : لاق ؟ ميدقت مهل له ةنسلاو باتكلاب ملع مهل سيل

 . ءاملعلا يأرب كلذ

 لهأ مهيلع ذوحتسي نأ ةمامإلا اوكرت نإ اوفاخ نإف تلق
 ةردقلا مهل تناكو كلذك ناك اذإف : لاق ؟ ةوعدلا عطقنتو فالخلا
 اوملع امق هللا نيد ىلع نومأم نيمأ ةقث لجرل ةمامإلا دقع مهل زاج
 اورو اشبو هنع اوكسم ا اوملعي مل امو ك هر اولمع ةنسل او ب اتكل ١ نم

 نوكي ىتح نيرئاس اوجرخي نأ مهل سيلو راصمألا نم نيملسملا
 . مهودع لاتق نم ةنسلاو باتكلا ملعي نم مهيف

 ىلع ةمامإلا نأ هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا نع : ةلاسم

 ىلع مسقنتف ىرشلا امأف . عافد همامإو ىرش ةمامإ : نيبرض

 ىلع عرو يوق نيتم ريصب ءاملعلا نم ملاع يرش مامإق : نيمسق
 . ةمامالا تافص نم هب رمؤي ام

 رصيي ربيو هسقن رصيي ىلوتي ام ٥دنع م ام اف ىن ال ا مسقل و

 زوجت اهنإ ليق دقف ؟ ماكحألاو ةعيرشلا يف فيعض هنأ الإ هسفن
 . اعرو ايوق ناك اذإ هتمامإ

 زوجت الو ى ةفصلا هذه ىلع تناك اذإ ةمامإلل زوجي ام لقأو

 . اقافتا

 يض اقلا نع اهبسحأ لئاسم يف تدجو فيضملل ا لاق : ةلاسم
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 ناك ملعلا لهأ نم مه سيلو لضف لهأ نودقاعلا ناك اذإ : ركب يبأ

 ىلع هل دوقعملاو مهلاح ىلع مه لاق نم 0 نيملسملا نم فالتخا مهيف

 ةنس رصملا يف لدعلاب هماكحأ ترج نإفق 0 هتريس رظنت ىتح هلاح

 . هتماما تديد

 نم ةلزنمب نوكيو ةعامجلا عم فوقولاب لاق نم نيملسملا نمو
 . هل دقع

 اذإ ركسعلا نعو : يدنع اميف ينايسبلا يلع نسحلا يبأ نعو
 نم مهرومأب موقيو مهنيب لدعي اريمأ مهسقنأل اورَّمؤي نأ اودارأ
 ؟ مهرئاس نم هريغ وأ امرغ وأ امزعو امزحو ادادس مهنيب اورّمؤي
 امرغو امزحو اددس مهتبث ذإو احالص مهلضفأ او اعرو مهلضفأ ا : لاق

 . ودعلا ءاكناو قحلا ةماقإ ىلع ىوقأو رومألا يف مهرصبأو

 لثم اومدقي نأ مهلف ايلو ايقوتم هنيد يف ايضرم الدع ناك اذإو
 نإف : تلق . هريغ ال كلذ ىلع ىضرلاو مهنم يضارتلا دعب اذه

 نأ مهل زوجيأ ؟ عنتماف ةرامإلل هوراتخاو مهنم لجر ىلع اوعمتجا
 هنم مهدنعو نوردقي اوناكو عنتما اذإ : لاق ؟ ال مأ كلذ ىلع هوربجي

 هومدقي مل نإ مهنأ مهدنع ناك نإو س هربج مهل زجي مل مهرومأب موقي
 . كلذ ىلع هوربجي نأ مهلف اذه ىلع هريغ اودجي مل

 ال : لاق ؟ ال مأ كلذ مهل زوجي هوماقأف كلذ وه بلط نإف : تلق

 باطخلا ني رمع نع ةاورلا ن ..ال تقصو اميق زئاج اذه لثم نأ ملعأ

 سقن أ ةتس م دقو هركف دعي نم اريمأ م دقي ن ] لئس هن / هلل ١ همحر
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 يدعي اهل هنح ال ١ هنع ين دري ال يلع يف : ل اق ىتح ت افصي مهتعن

 . ةرامإلا

 ميدقت ىروشلا اودارأ نإ فوع نب نمحرلا دبع نع يور كلذك

 هسقنل مهنم ةر ام ال ا بلط دح >او مهنم ل ارآ ١ املك هن أ يور مهنم لجر

 . ملعأ هللاو هسفنل كلذ بلط نيملسملا

 هيلع اوطرتشب ند نأ مهل يغبني امو ةرامإلا هل نودقعي فيكو : تلق

 .كلذب ملعأ هللا : لاق ؟ مهرصم لهألو ؟ مهل

 انإ : هل نولوقي مهنأ رثألا يف دوجوملا ىلع ىفخي هرثكأ اذهو
 هللا ةعاط ىلع نيملسملا عيمجلو انل ءافوو قدص ةعيب هلل كعيابن
 يف قحلا ةماقإ ىلعو س هيبن ةنسو هللا باتكب لمعلاو هلوسر ةعاطو

 فورعملاب رمألا "ىلعو يلولاو ودعلاو يوقلاو فيعضلاو ديعبلاو بيرقلا

 ليبس يف داهجلا ىلع هلل كسفن تيرتشا دق كنإو ،ركنملا نع يهنلاو

 تعتتما ةقرف لكو . ةيغابلا ةئفلا داهجو هللا ءادعأ لاتقو ىلاعت هللا
 ريصقت الو امهلاتقل ةياهن ال هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح ةيغاط قحلا نع
 مكحلاو هللا دودح ةماقإو هللا رمأ ىلإ اوئيفي وأ مهحاورأ ىنفت وأ هنع

 ةناعإو هللا ةعاط ىلإ ءاعدلاو ‘ نيحلاصلا راثآو هيبن ةنسو هللا باتكب

 غلب ثيح هب مايقلا كيلعف ى قحلا ةمئأ ىلع هللا هبجوأ ام لكو مولظملا
 كتعيب تيقوأ اذإ كل انيلعو كلذب الإ انل الو كل رذع ال \ كتوقو كلوط
 اذإ كرصتنتو س انتوعد اذإ كييجن نأ كتقيقح ىلع تمقتساو

 مايقلاب الإ انل رذع الو كل رذع ال انتعتسا اذإ كنيعنو انترصنتسإ
 وأ ىظفح ةلقل كلذ نم رثكألا قحلا ىلع انحاورأ ىنفت نأ ىلإ كلذب
 نإ هيناعم تركذ دق ينأ الا تصقن وأ تدز يلعلو . همظن نسحأ مل

 . هللا ءاش
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 مهن ] وهو هب ىفتكي ام اذه نم لقأ و اذه ينع دجوي دقو

 نع يهنل او فورعملاب د رمأل او هلوسر ة هع اطو هلل ا ةعاط ىلع هنوعي ايب

 . ركنملا

 كانمدق دق هل نولوقي : لاق هنأ خيشلا نع اندنع نأ وجرأو
 ةنسو هللا باتكب اننيب مكحت نأ ىلع نيملسملاو انسفنأ ىلع امامإ
 . هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هيبن
 . باوصلاب ملعأ هللاو تلطأ دقو

 ؟هسقنل مهيلع طرتشي نأ يغبني امو هل دقعي لجر نم مكف : تلق
 اذ ا هورصنبو مه اعد اذ ا هويرجبو مهرم أ اذ ا هوعيطي ن أ : ل اق

 دقعي لجر نم مكف : تلق . م اقتسا ام مهيلع هل ا ذهق . مهرصنتس ا

 ةروشملا عم دقعلا هل تبث سفنأ ةسمخب هل دقعي ليق دق : لاق ؟ هل
 . هتمامإب ىضرلاو هيلع ىضارتلاو مهنم

 تبث اضرلا عقو اذإف . اضرلا دعب دقعلا وه امنإ : نورخآ لاقو
 . اضرلا عقو اذإ دقع ىلع ةرامإلا هل تبثت هنأو دقعلا هل نوكي ام هل
 اضرلاب زيزعلا دبع نب رمعو 4 هللا همحر باطخلا نب رمعل تبث امك
 . ملعأ هللاو دقع ريغ نم امهب

 . ال مأ هل تبثي كلذ نم لقأ هل دقعو ةسمخ نكي مل نإف : تلق
 دق امك مهنيب ةروشملاو هيلع يضارتلا دعب نانثا هلقأ ليق دق معن لاق

 لاق ؟ ال مأ مهرصم لهأ ىلع تبثي مهاضرو ءالؤه لعقق س كل تلق

 لهأ نم مهرصعو مهرصم لهأ نم ءاملعلا هب ىضارت اذإ معن

 كلذ تبثو ءاملعلل اعبت ماوقلا تناك ةيعرلا يف قحلاب راسو مهتوعد
 . مهل ذقناو مهيلع

 فلتخي دقعلا : لاق ؟ عافد وأ ىرشلا دقع هل اودقعيق : تلق
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 مل مهتلود مايأ نامع لهأ نأ الا إ مهنم كلذ ناك وأ اوعاش فيك

 وجرأو 4 عافدلا ىلع تومرضح لهأ او يرشلا ىلع الا ذ مهتمئأ اوعيابي

 . تينثأ ء ارشلا نأ الا ى زئاج لذ لك نأ

 ىلع هل ةعاطلا هل بجويو تبثأ مايقلا عم هب اضرلا نأ انفرع دقو
 ةريسلا نسحو هملظ ديري نمم مولظملا فاصنإو هلدع هغلب نم لك

 . هل مهيف

 املاظ نوكي هرصني ملو هحفاصو سانلا نم هدقاع نمف : تلق
 دنعو هللا دنع نيي رذع كلذ يف نوكي نأ الإ معن : لاق ؟ ال مأ اكلاه
 اوقوأو" : ىلاعت هللا لوق يلإ عمسي مل امب رذعلا ل نيلق سانلا

 الو متدهاع اذإ هللا دهعب اوفواوث "مكدهعب فوا ي
 "اليفك مكيلع هللا هتلعج دقو اهديكوت دعب ناميألا هبج

 تضقن يتلاك اونوكت الو" "نولعفت ام ملعي هللا نإ
 ةيآلا "مكنيب الخد مكناميأ نوذختت اثاكتأ ةوق دعي نم اهلزغ

 دسقت رصملا لهأ ضعبو ركسعلا ضعب هل يضر نإ تيأرأ : تلق
 ىضرلا عم دقعلا نوكي امنإ كل تلق دق : لاق ؟ ال مأ ةرامإلا
 تبث هب اضرلا ىلع اوقفتا نإف ءاملعلا نم رمألا عيمج عم ةروشملاو

 يضارتلا دعب الإ مهيلع مدقي مل هب اضرلا ىلع قافتا عقي مل نإو 4
 ةمامالا توبثو ةلادعلاو دقعلا هل حص نم ركذ ام ىلع دقعلا عقو نإو
 نع كلذ نكي ملو كلذ حصي مل نمو باغ وأ رضح نمم كلذ همزل
 يف قحلاب موقي ىتح هتعاط نعو هنع فوقولا عسو ةروشمو اضر
 . اهيف الو هيف اوفلتخت الو ةنس هرصمو هتيعر

 وأ يضر نم هتعاط تمزلو هتمامإ هل تتش ةتس لدعلاب ماق اذإو

 قحل نم ي أر ام هرك اذا ل و ٠0 قحل ١ هركب ن ] دحأل سيل هزأل هرك

 . هل رصع لك يف هلهأو قحلل ميلستلا هيلعو همثإ ىلإ امثإ دادزا
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 مأ اهلعفي نأ ةمئألا ىلعو مامإلا ىلع ضرف ةمامإلاف : تلق
 دعب اهضرفو اهبوجو ىلع ةمألا تعمتجا دق : لاق ؟ اهيق نوروذعم
 عم مهنع كلذ اطقاس ناك هنأل ةردقلا عم مهيلع ةبجاو يهو مهيبن

 . مهيلع مهودع روهظو مهزجعو مهرهق

 ةنونيدلاو داقتعالا ىلع مهو نوقيطي لام دابعلا هللا فلكي الو

 هورهش اودجو نأ كلذ مهل نكمأ نإو \ عامتجالاو فيلأتلاو بلطلاو
 . رذعلا مهلف اورهق نإو هب اوماقو

 نأ تقرع يذلا : يحنملا ركب يبأ يضاقلا نع بسحأ : ةلأسم

 جورخلا نع عنتمي نأ هل زجي مل كلذ طرشو اقلطم هل دقع اذإ مامإلا

 همزلي مل هنيعب دلب ىلع هل دقع ناك نإو . هيف وه يذلا عضوملا ىلإ

 نم هريغ لثم اضرف هيلع جورخلا نوكي نأ الإ هريغ ىلإ جورخلا
 هل دقع اذإ امأو هيلع ضرفلا بجويام ةردقلا دح ىف راص اذإ سانلا

 اهامح دلب لكو . جرخ ىمحاذإ مث جرخ ىمح اذإف قالطإلا ىلع
 . اهريغ ىلإ جرخ

 هفرعي ال مامإ نع لئس اذإ لجرلا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ؟هيف ملوقت ام هل ليق اذإ لوقي هنإ هتدقع هدنع تبثت الو رش الو ريخب

 نأ زوجيو بجي مامإلا : لقف مامإلا يف لوقت ام كل لاق اذإ : لاق

 يفق لوقي نأ زوجي امم اذكو اذك هلاح نم مامإلاو اذكو اذك هل لعقي

 . هلوق ىنعم ىلع هنيعب هنع كلاسي مل اذإ مامإلا

 ; ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : كل لاق رظانمو : ةلأسم
 ؟ مهنم نوكي نأ الإ هتعآط مزلت امامإ نوكي الف شيرق نم ةمئألا

 ىلع ىوعد هلوق نأ قيقوتلا هللابو يدنع هباوجف ؟ هباوج ام : تلق
 اي" ةفاك نينمؤملل هتبطاخم يف لجو زع هلوقل ىلاعتو كرابت هللا باتك
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 ' مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ
 تبث اذإف ى ءاملعلاو ةمئألا مهنأ عامجإلاب تبثف ةفاك نينمؤملا بطاخ

 ىنعم نم جزاخ مهريغ نأو ى ةصاخ شيرق ىلع تعقو ةبطاخملا نأ
 يبنلا لوق ىنعم تبث اذإو 4 هملعأ دحأ هيعدي ال لطاب اذهق ةعاطلا

 مل اهنأ حيحصف شيرق نم ةمامإلا نأ اذه يف ملسو هيلع هللا ىلص

 مامإلا ناك اذإو س شيرق يف اهلدع مايأو اهمايأ شيرق يف الإ نكت

 مارحو . ةمامإلا يف لوخدلاو ةضراعملا هريغ ىلع مارح | شيرق نم

 ركب يبأ نع حص امو قحلا لهأو قحلا ضراعو فلاخ نم ىلع
 رمألا يلو امل هنع اوور اذإ كرظانم لوق نالطب ىلع ليلد قيدصلا

 .. هيلع ىنثأو هللا دمحف ابيطخ ماق

 ام ينوعيطأف مكريخب تسلو مكتيلو ينإ سانلا اهيأ اي" : لاقو
 مكيلع يل ةعاط الف هلوسرو هللا تيصع اذإف . هلوسرو هللا تعطأ

 يبنلا لوق هليوأت ءوس ىلع كرظانم لوق نالطب ىلع لدي اممو
 مكيف ماقأف فنألا عذجم يشبح مكيلو ول : ملسو هيلع هللا ىلص
 يشبحلا نوكي نأ لاحمو هوعيطاو" . هل اوعمساف يتنسو هللا باتك
 . ايشرق يشبح نوكي الو شيرق نم

 همدقي ملو ةمامإلاب ىمست مامإ ةيالو زوجت له : تلق : ةلاسم

 سانأ هتمامإ ىلع عمجأ مامإ الإ ىلوتي ال : لاق ؟ نيملسملا ءاملع

 عقيو لدعلاب ريسي نأ الإ مهتيالو ىلع عمتجملا نيملسملا ءاملع نم
 ةحصو هتمامإب اضرلاو عيمجلا نم هيلع يض ارتلاو هل ميلستلا

 .هتريس

 ايمستم اولوت نيملسملا نأ تملع امم اهيف الو هيف اوفلتخي ملو
 رمع اولوتي مل مهنأ ىرت الأ نيملسملا ءاملع همدقي مل ةمامإلاب
 ؟ نيملسملا ءاملع همدقي مل ذإ ةريسلا حيحص ناك دقو زيزعلا دبع نب
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 :لاق ؟ همكح نوكي ام همدق نم ملعي مل مامإ مدقت نإو : تلق

 . هتمامإ ةحضو هلاح ملعي ىتح فوقولا همكح نوكي

 قحلا هيف فلاخي دوج هنم ملعي ىتح ال : لاق . هنم أربي الو تلق
 لاؤسلا امنإ ال : لاق ؟ هلاح نع لاسي لهف : تلق . نيملسملا ةريسو

 نع لئاسلا لاسي اهميرحت ىلع عمتجملاو ةرقكملا ثادحألا لهأ نع
 كلذ نع لاسي مكحلا يف همزلي ام ملعي ملو ثدح هل حص اذإف مكحلا

 نع لاؤسلاو ةربابج وأ ةمئأ نيثدحملا دعب ناك ملعب مكحي ىتح
 . لاؤس همزلي مل ى ثدحلا حصي مل اذإو ى ثدحلا ةحض دعب مكحلا

 ال لوق اذه : لاق ؟ رجاق وأ رب ةمامإ نم دب ال لاق نمو : تلق

 روجلا ةمئأ ةعاط نإ لاق نإف : تلق هلئاق نم طلغ وهو هيلإ تفتلي

 . أطخ مظعأ اذه : لاق ؟ ةزئاج

 ريغ مكح زئاجو لودعلا ةداهشب الإ زوجت ال لاق نمف تلق
 الدع الإ نوكي ال دهاشلا ناك اذإو أطخو طلغ اذهف : لاق ؟ لودعلا
 .نيملسملا نم الدع الإ نوكي ال لاومألاو ءامدلا ىق مكحلاف قافتإلاب

 ملعن ملو . "مكنم لدع اوذ هب مكحي" ىلاعت هللا لوق ىلإ ىرت الأ
 . لدعلا ريغ مكح زاجأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةنسلا يف

 نوملسملا همدق يذلا مامإلا ةمامإ زوجت لاق نمق : تلق

 هلئاق ىلإ تفتلي ال أطخ لوق اذه : لاق ؟ ةءاربلا لهأ نم نوثدحمو
 هيلع اضرلاو ميلستلا عقي وأ نوملسملا همدق نم الإ ىلوتي ال هنأل

 قحلاب مايقلاو قافتالاب هللا همحر باطخلا نب رمع ةمامإك قافتالاب
 . نيعتسن هبو قيفوتلا هللايو نيملسملا اضرو

 اذا ىلاولا لزعي نأ مامإل ا ىلعو : دمحم وبأ لاق : ةلاسم
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 هب قحتسي اثدح ثدحأ دق هنأ ةنيبلا هيلع مهفلكي الو ةيعرلا هتكش

 . ةنامألاو لضفلا لهأ نم هريغ يلويو هلزعي نكلو 0 لزعلا

 نم اهريغو مهاردلا نم شوشغملا لمع نم عنمي نأ ماماللو

 . ةعتمألا نم تاعانصلا لهأ هعنصي امو ريناندلا نم لحكملاو قيزملا

 مهل رجزأ هاري امب هيلع مهبقاعيو كلذ نع رجزي نأ هلو قاوسألا لهأو
 . لعفلا نم هيلع مه امم ةبوتلا ىلإ مهل ءاعدلاو

 كلذ عم مهل نأو كلذ نع عنمل مامإلل ناك مل : لئاق لاق نإف
 مهنم ملظو ركنم شغلا نإ : هل ليق ؟ كلذ ىلع مهل باقعلاو ريزعتلا
 كلذي ةلماعملا نع عنمي نأ هل لهفق : لاق نإف . اضعب مهضعبل

 امب ةلماعملا نع مهعنمي نأ مامالل سيل ال : هل ليق ؟ شوشغملا

 . مهنيب اميق هب نوضارتي

 .هب اضرلا نع ىهني ال مث لعف ىلع بقاعي نأ زاج ملو : لاق نإف
 وأ ةروسكم تناك نإو سانلل لاومأو كالمأو ةعتمأ اهنإ : هل ليق
 الو اهنع لزي مل اهبابرأ قح نإف اهبابرأ لعفب ةريغتم وأ ةدساف
 هفرع وأ اهنيع ىلع يرتشملا فقو اذإف ةميق كلذ عم اهلو مهكلم
 نأ سانلا عنمي نأ مامالل نكي ملو ى يرتشمللو عئابلل زاج عئابلا
 . اهودسفأ اوناك نإو مهلاومأ يف اوفرصتي

 يف هل انوع ء انمألا ذختي نأ مامإلا ىلع بجاولاو : ةلأسم

 لاو ىأ لماع نم ةملظم نوملسملا هيلا ! عفر اذإو ى هلامع ىلعو هتيعر

 ىلإ هتيعرو هلامع درو هيلإ هوعفرام ذفنأو 4 . مهنم كلذ لبق هريغ وأ

 اهلهأب ىرغاو حئاصنلا در نإو هناوخإو هئايلوأ ةحيصن ليقو قحلا
 يف هنوبرتتسي مهنإ ذاق س ركنملا نع اوهتيو فورعملاب اد اورمأي اه ن ] مهعنمو

 هلمعتساف كلذ حص نأ دعب هلزعي مل نإف هلزع لماع يق ناك نإف كلذ

 حصي مل نإو \ علخلا قحتسا رصأ نإف . بيتتسا هروجو هملظ دعب
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 نوملسملا هل هركو لدع يدهاشب الو نيملسملا لوقي مامإلا دنع
 هتنامآو هنيد يف ةقثلاب ذخألاو مهنم لوبقلا هب ىلوأ ناك هلامعتسا
 ملو ائيش لماعلا ملظي مل اولاق امك نكي مل نإف . هلزعب ةقيثولاب هدنع
 . هلزع نم مثأي

 نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي" : لجو زع هللا لاق دقو
 مامإلا ىلعف "نيبرقأل او نيدلاولا وأ مكسقنأ ىلع وأ هلل ءادهش طسقلاب

 اي": ىلاعت هللا لاق دقو : هتيعر عيمجو هلامعو هسفن نم فاصنإلا
 عبتت الو قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دوؤاد
 71 هللا ليبس نع نولضي نيذلا نإ هللا ليبس نع كلضيفق ىوهلا
 . "باسحلا موي اوسن امي دددش باذع

 مامإلل هركيو هتيعرو هلامعو هسفن نم فاصنإلا مامإلا ىلعف

 مهنيب يرجي كلذ دوع نم الإ ةيعرلاو ءابرغلا نم ايادهلا لوبق ةالولاو
 نإف مارح كلذف ى مكحلا ىلع ةيدهلا لوبقو مهلاوحأ نم ىلوتي نأ لبق
 لاز دق ناك نإو كلذ در هيلعف مكحلا يف اشرلا هجو ىلع ةيده لبق
 ءاخإلا ةلصاوم نم قاقحتساب الإ ةوشرلا هوجو ريغ نم هجوب
 . هيلع درال نأ وجرأق

 نم الو ء هير اقأ نم ء اهقسل ١ يلوي نأ م امالل زوجي الو : ةلأسم

 نأ هل زوجي الو 0 نئاخل انيمأ نوكي نأ ةنايخ ءرملاب ىفكو . مهريغ
 . هللا هب ناخ امم ائيش هل ىلوتي

 نمتئا نم كلذكو هتنامأ ناخ دقف ءاهقسلا هتنامأ ىلع ىلو نمو
 نيملسملا مزليو هللا ةنامأ ناخ دقف ءاهفسلا هدابعو هللا رمأ ىلع
 اوئرب رصأ نإو هنم اولبق بات نإف مهدنع ةيالو هل تناك نإ هتباتتسا
 . هوعلخو هنم
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 هيلع اوباع اميف ناكو نافع نب نامثعب نوملسملا لعف كلذكو
 نم الإ سانلا نيب مكحلا يلوي نأ هل زوجي الو ءاهفسلا هلامعتسا
 ال نم مهمرحو مهئامد يف مهيلع يلو اذإف . مكحلا نسحي ناك
 روجي مأ مهيلع لدعي يردي ال نم ىلإ مهرمأ در دقف مكحلا نسحي
 ؟ ئطخي مأ بيصيو

 وأ اهقحي ذخأيو اهلدع فرعي نم اهيلع ىلوي ال تاقدصلا كلذكو

 ةريس فرعي ال نم هبرح ىلع يلوي ال كلذك . اهلهأ يف اهعضي
 اذإو ث هلدع فرعي نم ةيعرلا رومأ نم ئش لك ىلع يلويو برحلا
 هللا رمأ ريغب مكح دقف هملعي ال نم هللا رمأ نم ئش ىلع ىلو
 . اهله ] ريغ دنع هللا ةنامأ عضوو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مالس : رصت نب عفان يبرغملا ةديبع يبأ نع ةمامإلا باتك

 ينإف دعي امأ وه .4 الا هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحأ ينإف مكيلع

 روهظلا رمأ نم تلأس م امأو ميظعلا هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ

 لهأ دنع هيف ةريسلا فورعم كلذ نإف كلذ كل نيبأ نأ نامتكلاو

 هلل ني دررمل ١ مهسفن ] نم ف ةاصن ال ا لهأ ا دنع هتفص لوبقمو .لدحل ١

 . هدنع ام ني و

 هل هللا دارأ نم دنع نيهبشتمب سيل لطابلاو قحلا لهأ نأ كلذو
 . دوحجل ١ ىل ا مهفل ا دح نم هجرخي ىتح ح اجلل ١ هلمحي ملو هتداعس

 عابتا هناش نم سيلو هسفنل ةاجنلا بلط نم ىلع يفخي الو
 هللا عدوأ ام نيملسملا ىلع دريل هلهجب ةرباكملاو ةعزانملا الو ىوهلا
 نم ىضم اميق نيملسملا فالسأ نم نوحلاصلا هب راسو هباتك ىق
 . نامزألا فلاسو رهذلا
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 تام نامز يف مهنأل مهروهظ نم رثك أ نيملسملا نامتك نأ كلذو

 نوعستو ةعبس كلذو ىيحي نب هللا دبع نامز ىلإ بلاط يبآ نب ىلع

 نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه" ىلاعت هللا لاق روهظلا امأو
 اضيأ لاق مث } "نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا
 ناكو . "مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر"
 نم لكل نيبراحم هعم نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عيضم رقم لكل نيرهاقو 0 راكنإلاو دوحجلاب هلوسرو هللا فلاخ
 نمل مهتبراحم تناكف مهمارح ىلإ هلوسرو هللا لالح نع هللا ضئارفل
 مهديرشتو . حالسلاو دونجلاب راكنإلاو دوحجلاب هلوسرو هللا فلاخ
 اوبيجي ىتح مهلاومأ ةمينغو مهيرارذ يبسب مهمرح حابتساو لتقلاب
 امب ةمينغلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ اعد امب رارقإلا ىلإ
 . هللا ضرتقا

 مهوذخو مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف : لاقو
 اوماقأو اوبات نإف دصرم لك مهل اودعقاو مهورصحاو
 ىلع روهظلا وه اذه . "مهليبس اولخق ةاكزلا اوتآو ةالصلا
 كلذ ىلإ مهباجأ نم الإ مهرهظأ نيب الو مهدنع نمأي الو . نيكرشملا
 يف لوخدلا الإ مهنم نولبقي ال هب لمعلاو . لمعلاب قيدصتلاو رارقإلاب
 لالذإ نيعبس ! نيعيضملا نيرقملا ىلع مهروهظ ناكو . لتقلا وأ مالسإلا
 مهيلع دو دحل ا ةماقإو هلوسرو هللا فالخ اورهظي ال مهرومأ نيهوتو

 نيذلاو نوقفانملا هتني مل نئل" : لاقق . كلذ نم اوحرتجا ام ردق ىلع
 كنورواجي ال مث مهب كنيرغنل ةنيدملا يف نوفجرملاو ضرم مهبولق يف
 يق هللا ةنس اليتقت اولتقو اوذخأ اوفقث امنيأ نينوعلم س اليلق الإ اهيف
 هللا ةنسل دجت نلو" . "اليدبت هللا ةنسل دجت نلو لبق نم اولخ نيذلا
 . "البوحت
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 نأ كلذو نيكلام ريغ نيرومأم مهرهظأ نيب قافنلا لهأ ناكو
 هدابعل عرش امو هللا ةعاط : نيبرض ىلع ىه امنإ اهلك ايندلا رومأ

 وأ كرسشل اي سيلبإ ةعاط وأ . ةعاطلا كظط ىلع نوع مهل وه امم

 راهنلاو ليللا ةلزنمك ةثلاث ةلزنم امهنيب سيلو ناتلزنم هذهف ى قافنلا
 تامملاو ايحملاو

 عيطيو هللا ىصعي ن أ دحأ عطتسي مل دعلا له أ رهظ اذ اق

 هوعنمو اديدش اذخأ هدب ىلع اوذخأ الا ةىنالع مهرهظأ ني ن اطيشل ا

 . هريغل هظعو هل الاكن كلذ نوكي اعنم كلذ نم

 يف مهناكم نإ نيذل ا" : لاقف . ىلاعتو كرابت هللا مهفصو كلذكو

 ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصل ا اوماقأ ضرألا

 رومألا ةبقاع هللو

 مهرهظأ نيب الو مهعم نكي مل اورهظ اذإ نيملسملا ةريس هذهف

 ةعاط نم هورمأي ام ىل ا ايهتنم امهل اعيطمو هلوسرو هلل ابيبجتسم ال ا

 الو مهدنع رمآ ريع ء اوس ىلع برحلاب 7 كلذل افلاخم وأ 4 هللا

 موي ىلإ ١ هب نيملسمل ا ة هريسبو روهظل ا ة ةروص ا ذكهفق مهرهظأ ا ني

 . ةمايقلا

 نأل 0 ةدحاو ةجرد يف اديأ ناعمتجي ال لطايلاو قحلا نأ كلذو

 وه كلذو . هب هلهأ ىفختساو لطابلا نهو اورهظ اذإ قحلا لهأ

 هب هلهأو ايفختسم لطابلا نوكيف بلاغلا وه مهمكح امهلهأو قحلاو
 ةعاط نع بغر نم نأل كلذ يف نيمولظم ريغ هيلع نيلدم هل نينكمتم

 اضرغ ناوهللو الهأ لذلل ناك ةينالع ناطيشلا عيطي ن نأ دارأو س هللا

 نهو لطابلا لهأ زع اذإو . ارخدم نيركفتمللو . ةظع نيربتعمللو
 اذ ١ هنأل . هسفن ن امتكلا وه كلذ دو هي اومتتك و هلهأ ىقفختس و قحل ١
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 قحلا نهوو هلهأو لطابلا زع دقف ةينالع ناطيشلا عيطأو هللا ىصع
 قحلاب نوملسملا زتعاو ةينالع هللا عيطأ لدعلا لهآ رهظ اذإو هلهأو
 . مهيف هطوسو دابعلا ىلع هللا فيس وه يذلا

 قحي هللا ليبس يف نودهاجم هيف نوقداصلا كلذب نومئاقلا ناكو

 نأل ، مهتحصانمو مهتدومو مهرصنو مهتنؤمو مهتعاط دابعلا ىلع
 نيذه مهفاف هلهأ نيهوتو لطابلل الالذإو . هلهأو نيدلل ازازعإ هلك كلذ

 ىلع هللا ءاش نإ كلذب لدتسي نامتكلاو روهظلا ةريس نم نيهجولا
 لعجي نأ دارأو مهيلع فلاخ نم اطخ راسكناو نيملسملا ةلاقم لدع

 ملظلا مهلمش قرفو مهصاخشأ ةفرعمو لاجرلا نادبأ يف روهظلا
 مهلطابب اوناكو مهلطابب لطابلا لهأ مهيلع لواطتو مهيفو مهيلع ىرجو
 قحلا ىلع تبثو مهتريس ريغب راس نمم قحلا لهأ نم عنمأو زعأ
 . لطابلا فالخ يف

 روجلا لهأ مكحبو ملاظملا يرجت ثيح روهظ نوكي فيكف
 ةضيرفب هل نولمعي الو اهنوكهتني هللا ةمرح نم نوعنمي الو مهئاوهأب
 يف سيلبإ ةعاط تناكف . هباقع نم فوخلاو هللا نم باوثلا ءاجر
 دشأو دهجأ سيلبإ اضر يف اوناكو . هلل مهتعاط نم رثكأ مهلامعأ

 فالخ يف الإ دجوي داكي ال هللا اضر نأ كلذو هللا اضر نم مهدنع

 . اهتاوهش مامت كرتو سفنألا ىوه

 ال هنأ \ لوقعلاو مهفلا لهأ نم تنك نإ كل ترسف امي لدتساق

 يف الإ لطابلا رهظي الو 0 لدعلا لهأ ةجرد يف لطابلاو قحلا عمتجي
 ركب يبأ ةريس يف ناك ام هنأ انغلب هنأ كلذو ‘ لطابلا لهأ ةلود
 نامكحي نافلتخم ناناطلس امهنع هللا يضر باطخلا نب رمعو

 لاحلا يف هبحاصل فلاخم امهنم دحاو لكو ةدحاو ةجرد يف اعيمج
 لطابلا لهأ رهظي ال ىكل الإ نيملسملا ةالو تناك امالك . ةريسلاو

 . ةدحاو ةجرد يف لطابلاو قحلا عمتجي ال هنأل . مهلطاب نم ائيش
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 ىتح ةدحاو ةجرد يف نوعمتجي ال لطابلاو قحل ا لهأ كلذكو

 لطابلا لهأ ىلع قحلا لهأ بلغ اذإف . امهدحأل بلاغلا مكحلا نوكي
 . نوهراك هلوسرلو هلل فالخلا لهأو هللا رمأ رهظو س هلهأو قحلا زع
 . مهديك نهوو هلهأ متتكاو لطابلا افختساو

 هلهأو روجلا رهظو هلهأو لطابلا زع لطابلا لهأ بلغ اذإو
 مهنيب لحي ملو لطابلا لهأ رهظ امل هنأل هومتكو قحلا لهأ ىفقختساو
 لطابلا رهقي مل نيح امهلهأ متتكاو لدعلاو قحلا نهو دقف كلذ نيبو
 . هلهأو

 نم لطابل لهأ عنمي مل اذإ لدعلا ىلع موق تبت نإ يف سيلو
 ةجرد لك نأل لطابلا روهظ عم لدعلا روهظ كلذ نوكي امم مهلطاب
 امإ ى نيهجو دحأ ىلع الإ كلذ نكي مل مهلطاب لطابلا لهأ اهيف رهظأ
 اوكرت ىتح نينهادم اونوكي وأ نوروهقم مهنأل قحلا لهأل نامتك
 نع رذحي ليئارسإ ينب نع ربخي ىلاعت هللا لاق نيرهاظ هلهأو ركنملا
 مهلكأو مثإلا مهلوق نع رابحألاو نوينابرلا مهاهني الول" . مهلاعفأ لتم
 الف . "نودلاخ مه باذعلا يفو مهيلع هللا طخس" هلوق ىلإ "تحسلا
 الإ ناطلس مسا عقي ال هنأل . متتكي نأ لدعلا لهأ ناطلسل زوجي
 لطابلل رهاق ةماع سانلا ىلع لدعلاب مكاح هللا رمأب طلسم ىلع
 . هلهأو

 ركنملا رهظو ساانلا داوس لاح ىلإ راص دقق كلذ لعقي مل اذاق

 . ناطسلا مسا هنع لاز دقق ردقي ملو

 ىلع مهلمحي مل لطابلا نع سانلا رجزي مل نم : رمع لاق
 ال ناطلس امأف سانلا داوس نم فئاخ لجرل ةارادملا امنإف .قحلا
 روهظلا نأ كل تفصو امب لدتساف س ناطلسب سيلف هللا ماكحأ ذفني

 بلاقلا وه كلذب مهمكح نوكيو هلهأ طيلستو هللا نم زازعإ وه امنإ
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 مل نم يرمعلو هلهأو لطابلا نيهوتو لماع وأ اهيق مه يتلا رادلا ىلع
 ملاظلا نم هصنيو مولظملا دضعيو لطابلا نم هعنمي ملو ملاظلا رهقي
 .نيهجو دحأ نم ولخي الف قحلا ةجرد يف ةيعرلا عيمج يوتست ىتح
 ال انهادم نوكي وأ ناطلسلا مسا هنع لوزيف متتكم نوكي نأ امإ

 وأ يغبني ام لاح ىلع هرظنف هيلإ يهتني هل نيد الو رومألاب هل ةريصي

 . هب متت

 :لاق ؟ ةمامإلا قحتسي نم فيك ةمامإلا رمأ نم تركذ ام امأو
 نأل مهفلاو عرولاو قدصلا لهأل ألإ حلصت ال ةمامإلا نإ انغلب
 نب رمع اوراتخاو هنامز لهأ لضفأ هنآل ركب ابأ اوراتخا نيملسملا
 ةمايقلا موي يلإ نيملسملا ةمئأ كلذكو هنامز لهأ لضفأ هنأل باطخلا

 الو هب لمعيو قحلاب موقي نمم مهنامز لهأ لضفأ كلذل نوراتخي امنإ
 . مامإلا اذهل رييختلا الإ نيملسملل يغبني

 عرو عم ةنسلاو باتكلاب مهملعأو مههقفأ الإ مهمأي نأ يغبني الو
 لومأملا ةقيرط نسحو دلجو نطبو رهظ ةفعو صلاخ نيقيو قداص
 فنع ريغ يف ديدشلا ء فعض ريغ يف نيللا هيق يتأي ام لك يق

 هقئاوب فاخت الو هلئاوغ نمؤت يذلا ىوه ليم هنم فاخي ال يذلا
 ايندلا يف دهازلا هلاعفأو هتريس عيمج يف لدعلاو قحلاب لمعي يذلا
 امنإ سانلا ن ؛رأل حلاصلا يقنلا فيقعلا ملسملا ةرخآلا يق يغارلاو

 رمأي يذلا مهرمأ ىلإ نوهتنيو مهرايخأب نودتقيو مهتمئأب نوملسي
 هلوسرو هللا يضريام نسحأ ىلع هسفن لمح دقو الإ هرمأب سانلا
 . اهلك رومألا يق

 هللا نعل" : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلي دقو

 يذلا هل نييكارلا ركنملا نع نيهانلاو . هل نبكراتلا فورعملاب نيرمآلا

 يغبني ثيح 4 ميلحلا . ةعيبطلا ميركلا ه هيف نوكت الو هلاعقأ طلتخت ال

 ىلع قيضملا 4 ضرألا يف داسفلاو ةراعدلا لهأ ىلع لدتسملا ملحلا
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 . هرومأ عيمج يف رايخألاب نيعتسملا 0 مهل دعابملا ى قافنلا لهأ
 هلوسرو هللا يضري ام ىلإ يهتنملاو . ءاهقفلاو ءاملعلا عيمجل رواشملا
 . مهاماتيل ميحرلا ٧ هللا ةعاط لهأل عضاوتملا . اهلك رومألا يف
 . مهئارقف ىلع فطعتملا . مهنيكاسمل ةوؤرلا د مهلمارأل دقفتملا
 ضيغبلاو بيبحلاو ديعبلاو بيرقلا نيب لداعلا . هللا دودحل ظفاحلا
 . فيرشلاو عيضولاو

 . هلهأو مالسإلا نع لفغي ال يذلا مئال ةمول هللا يف فاخي ال
 مامإلا نم كلذ نأل ديصلا ديصي الو بعلي الو وغليا الو وهلي ال يذلا

 لك هيف دقتعيو ريخ لك هه هيق دجوي ىذلا . : وهللاو ثح ثبعلاو بعللا هبش

 .تاريخلا ىلإ عراسملا ، لطابلا نع ديعبلا عماطملا نع هزنتملا ء ءوس
 ۔توملاو ةرخآلا ركذ ىلع هل انوع كلذ ن أل ةرتفلاو مونلاو ماعطلا ليلقلا

 بحاصملا س نبملسملا فارطأل دققتملا \ توكسلاو ةركفلا ليوطلا

 بجتحي ال يذلا . ةلاح لك يف ديشرلا . رومألا حضاولا ى مهرايخأل
 عيمجل حصانلا 8 بضفلا يف روجي الو 4 اشرلا ا يف فيحي الو
 نبملسملا ةماعلو س هنيدلو هلل رظانلا . ةماعلا ىلع قفشملا ةيعرلا

 يف مهلاح فيك مهتريس نع لأسيو . هلامع رومأ نع فشكي يذلا

 نم ءيش هنع بيغي ال هلل لزعيو هلل ينوي يذلا \ سانلا عمو سانلا
 كلذ وحنو .0 اهحيضوتو رومأل ١ ديدحتو فشكتلا ةدش نم هتيعر روم ]

 اهيلع الإ ميقتست الو 0 اهب الإ حلصي ال يتلا . مالسإلا قالخأ نم

 نورظانلاو مالسإلا يف لضفلا لهأو مهئاملعو نيملسملا رايخ عيمجق
 لهأ نم لجر ىلع مهيأر عمتجا اذإف س نيملسمللو ةمامإلل هلل
 ول هللاو لاق رمع نأل . ادوسأ ناك ولو هل اودقع ملعلاو حالصلا
 تفلختسال ةقيذح يبأ ىلوم ملاسو حارجلا نب ةديبع ابأ تكردأ

 . رومألا هيف ينجلتخت ملو امهدحأ

 رمع : لاق س هنامز لهأ ريخ الإ كلذ نوكي ال هنإ ليلد اذه ىفو
 نأ ليلد اذه ىقو ى فيسلاب ذخأ ام كلملاو ى اهيلع نمتؤأ ام ةفالخلا
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 سيل نيملسملا نأل حالصلاو لضفلا لهأل الإ حلصت ال ةمامإلا
 ةريسب يدتقيو هلوسرو هللا عيطي اميف نيملسملا ةجاح امنإ مهريغك
 . نبملسملا نم يضم نم

 اورظن ى حالصلاو لضفلا يف لهأ كلذك وه نم اودجو اذإف
 يف سانلا نيب قحلاب نومكحي ةاضق اودجي اوناك نإ اضيأ
 ىرأ الو . لهج ريغب مهلاومأو نيملسملا ءامدو مهراشبأو مهراعشأ
 ءارزو مامالل نودجي اوناك نإ اضيأ اوجاتحا مهودجو اذإق س ذاش

 ةوشر اهنأل ايادهلا لوبق الو هرهاظلا اشرلاب روجلا مهيلع ال نمم
 اوجاتحا نيملسملا ماكحأو ٧ هللا ماكحأ يف لهجلاب لمعلا الو . ةيفخ
 دجاسم عيمج يف سانلل نوسلجي ءاهقفلاو ءاملعلا ىلإ اضيأ
 نورمأيو 0 همارحو هللا لالح نوزيمي س راصمألاو تاعامجلا
 ريسلا نوظفحيو ننسلا نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب
 اذإف ، ةعيضوو ةفيرش نم نيدلا هب موقي ام عيمجو ةالصلا تيقاومو
 . سانلا لضي اهدقفبو نيدلا موقي اهب نأل رومألا هذه هللا مهقزر
 . حالصلاو ملعل يف مهدنع نيملسملا لضفأل ةمامإلا اودقعيفق

 نيملسمللو هلوسرلو هلل مهحصنأ وه نوكي نأ مهسقنأ يق مهاجرأو
 . ةماع

 .دودحلا ماقأو هلوسرو هللا عاطأ ام اراصنأو اناوعأ هل اونوكي مث
 عمقو هلهأو قافنلا لذأو ى نيطبارملاب روغثلا نحشو كرشلا لهأ ذبانو

 ىلع ذخأو . ملظلا لهآ رهقو ءاهفسلا يديأ ىلع ذخأو . ملظلا لهأ
 اهنقتأو س هسفنب رومألا رشابو س لطابلا لهأ رهقو ءاهفسلا يديأ
 ىوقتب مهرمأو رايخالا لمعتساو هيلع هلل بجي ام دقفتو ةمألل خصنو
 مهريغصل ةمحرلاو مهريبكل عضاوتلاو سانلا يف ةريسلا نسحو هللا
 عيمجل نينذؤملا ةماقإو . ةرخآلا يف ةبغرلاو ايندلا يف ةداهزلاو
 وأ ةنيدم لك يف هلل ركذلاو نآرقلا ةوالتب دجاسملا ةرامعو ى تاولصلا
 مهرمأيو 0 نودتقي مهراثآبو نورينتسي مهب سانلا نأل يح وأ ةيرق
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 ال تالجس مهل لجسيو ٧ هباوث يف ةبغرلاو هللا ةعاط ىلإ ةعراسملاب
 . اهنود نورصقي الو اهنودعتي

 انويع مهيلع لعجبو مهل دهشي ملام مهلبق ثدحام هيلإ اوعفري نأو

 الو . احيبق مهيلع نيدي دد ال نمم مهروم أ هيل ا نوعفري نملسمل ١ نم

 ال ي ذل 3 احالص مهيلع متكي الو نه اري 7 الط اي مهيلع عيشي

 مهرومأ نم مهيلإ عقرام لكو امضه الو املظ هنم فاخي

 مهدضعأو هيف مهناكرأ دشو هيلع مهتبثأ رمأ نم قحلا قفاو امق
 ىلإ عوجرلاب رمأو هيلع دجوو ظلغ ىلع قحلا فلاخ امو س هيلع
 . باوصلا

 هل الاكن هققوأو هلزع دمعت وأ نواهت نع كلذ ا هنم ناك نمو

 1 يق لضفلا لهأ ال ١ لمعتسي ن نأ هل يغبني ند الو . هريغل ةربعو

 : لوقي ناك هللا همحر باطخلا نب رمع نإف 4 مالسإلا يف حالصلاو
 نمق مهريغك سيل نيملسملا ةريس نأ كلذو س رجافلا نمؤي رجافلا
 امنإ ة نيملسملا رومأ ىلوتي ال اهلاومآو اهسابلو اهبياطمو ايندلا بلط
 ؛هوصعي الو هلوسرو هللا عاطي نأ ةالولاو مامإلا ىلإ نيملسملا ةجاح
 ىلإ اليبس دحأ دجي ال ىتح ةماقتسا ىلع سانلا عيمج نوكي نأو
 تلدتعا اذكه رومألا تناك اذإف ة نمحرلا طخسو ناطيشلا ةعاط
 ترهظو مالسإلا فئاصو تماقتساو هللا ءاش نإ نيدلا جهانم
 ريخلا يق سانلا بغرو .هلهأو لطابلا ىقفختساو هلهأو هعئارش

 يف هبقاوع اوفاخو 0 هوبنتجاو رشلا يف سانلا دهزو هلضق اوفرعو
 نوملعتملا رثكو س داقحألا تلطيو ى نئاغضلا تبهذو . ةرخآلاو ايندلا

 هلهأ سقانتو ى ريخلا بالط رثكو س ملعلا ضاقتساو 0 نودبعتملاو
 . ضرألا تاكرب ءامسلا درو ثيغلا ءاجرو ةلودلا ءاقب يف عمطو

 حلصي الو ع ادخلاي الو ةردايملاب نوكي ال ئش ةمامإل ا دقع نإو
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 رمأ اولمتحا نيذلا ةصاخلا الو ى ةصاخلا ىلع ةماعلا عطقي نأ

 نأ يغبني الو 0 مالسإلا رانمو ىجدلا حيباصم مه نيذلا مالسإل

 ملعلا لهأ الإ سانلا ىلع اهدقعيو هلوسرو هللا رومأ يف مدقتي

 هللا نأل ، كسنلاب نوروهشملا ريخلاب نوقورعملا حالصلاو لضفلاو
 رواشي ىتح اهدقعي نأ يغبني الف \ "مهنيب ىروش مهرمأو" :لاق
 الإ هل فرعي ال نمم لهأ كلذل وه نم نورظنتبو كلذ يق نبملسملا

 مهفلاو . هلهأل ةحيصنلاو مالسإلا يف ةماقتسالاو فاقعلاو حالصلا

 هماكحأو .هدودح عضومو . . هم رحو هللا لالح ةقرعمو نيدل ا يف

 هطلاخي ال ىذلا ايندلا يف دهازلا 4 ةرخآلا رادلاو هللادنع امل بغارلا
 ةمامإ كلتف كلذ ريغ ىلع اهلخد نم هنأل نيدلا يف ءافج الو . لهجلا
 هلل نورظني ال نيذلا كولملاو ةربابجلا لاعفأ هبشي امم اذهو س ءاهفسلا
 نيفاج مهقانعأ يف كلذ اولعجي نأ مهلمأ يهتنم امنإو س نيملسملل الو

 ريغ مهعابتأ اهنع نيبغارو ‘ ىضم نم ةريسب نيلهاج هللا رمأ نع
 اقح نوفرعي ال مئاهبلاك مهقاس بلغ نم مهرمأ امنإ مهسفنأل نيرظان

 الو ، مهعبتا نمل نيحصان ريغ مهتداق 0 هنوبنتجيف الطاب الو هنوعبتيق
 كلهي نأ امإ : نيهجو دحأ نم ةئيبلا هذه ولخت الو مهيلع نيقفشم

 نكت مل نيح فالخلا لهأ ةلزنمب نوريصيو مهنيد نوقراقيو اهب سانلا
 عبتا نم كلهيو 0 هتاجن هللا دارأ نم وجنيو ةماقتسالا ىلع مهرومأ
 ءارمألاو ةداسلا نم ءالؤه دلق نم كلذكو . هللا نم ىده ريغب هاوف

 سانلا كلهي نأ ىغبني الو ةلوهسلا لمتحت ال رومأ هذه نأل . ءاربكلاو
 الو ى هسفن كلهأ نم كالهب يلابي ال نم لجأ نم مهنيدو مهسفنأ

 اهلو تبلط ىتلا لاصخلا هذه دجن نأ دعب هنيد دسفأ نم داسف

 . . نيدن اهايو اوعدن اهيلإو ى لاتحن

 ءاهقفلا ةرواشمي الإ هيف لوخدلا نيملسملل ميقتسي ال رمأ اذهو
 الو هلل الإ لمعي ال نمم ايندلا بلطب لاتحم الو هنيدب مهتي ال نم
 اورظنو حالصل او ملعل ا لهأ كلذل عمتج ا اذ اف ةرخآلا بطل ال ١ ىعسي

 كلذ نيو 0 حالصل او ملعل ا له ] نم نيملسمل ا ةملك هبلع هللا عمج نم
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 هل اوعمس ميقتسم كلذ نمف ت ءاهقفلا ةداهش دحأ ةماع سانلل

 مل اذإو ء نيحلاصلا ةريس راسو هلوسرو هللا عاطأ ام اوعاطأو
 يف مهنيي ةره اظم الو هيلع ةروشم الو حالصل و ملعل ا له أ عمتجي

 هب فضرل و كلذ ل يف لوخدلا ةملسم و ] ملسمل ميقتسي د فيكو ء كلذ

 امو هببس امو ناك فيك كلذ أدتبم نع نوفشكيو هرمأ نوحضويف
 مهيلع عمجأ نمو كلذ هل دقع نمو كلذ لعق نم دصق هل يذلا هجولا

 نوروهشم ريخلاب نوقورعم مه لهو ؟ مهئامسأب نوفورعم مه له

 يف رظنلا هل يغبني نمم هيلع عمتجاو رمألا اذه دقع نم لهو ؟كلذ

 حالصل و ملعل ا له ] عمتجي ىتح فكلا هيلع بجو نمم وه وأ كلذ

 يف سيلو 8 حضنتو رومألا نيبتست ىتح فكلا ملسملل يغبنيف
 . كلذ نع لاؤسلا ملسملل ميقتسي كلذ دنعف نونظ الو كش اذه

 ركني الو ةماقتسالا فلاخي ال ملسملاف اميقتسم ناك نإف هيف رظنلاو
 نوكيف قحلا هل نيبتي ىتح هنع فك كلذ نم هل نيبتي مل امو لدعلا

 . ةريصبو نيقي ىلع

 ةقلاخم رومألا يف لجعي الو تاهبشلا ىلع مدقتي دقتى ال ملسملاو

 عجري نأ عطتسي مل ةماقتسا ريغ ىلع هللا يقل نم هنأل للزلاو اطخلا
 رومألا ىلع ملسملا مجهي ال كلذلف . دسفأ ام حلصيف ايندلا ىلإ
 دق لالضلا نأل > ساانلا نم ريثك هيلإ راصام ىلإ ريصي نأ ةفاخم

 اطخلا ىلإ اودمعت ام يرمعفف . سانلا نم ريثك ىلإ تاهبشلاب لخد

 اميف ةماقتسالا اودارأو ء لدعلا ىلإ مهسقنأ يف اودصق نكلو كلذ يق

 ىف اولخديق . اجوع اهنوغيي الو الدب ةماقتسالاب نويديري ال نوري

 . نورعشي ال مهو لالضلا

 الإ مهتلزنم لثم ىلإ ريصي نوملعي ال نيذلا هنيد دلق نم كلذكو
 . هتمحري هللا مصع نم
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 لبق فاقو نمؤملا" : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ انغلب دقو
 فاقو نمؤملا ديز نب رباج لاقو" . لضفأ ليق فكي يذلاو" دعبو
 امنإ كاشب سيل لئاسلا فقاولا" ةديبع وبأ لاقو . "باثو قفانملاو
 نيلسرملا ىلع مالسو نيملاعلا بر هلل دمحلاو "ناريحلا فقاولا كاشلا

 نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع ىلإ 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ةديبع يبأ نع اذهو ميحرلا نمحرلا هللا مسب . خئاشملا نم متسر
 رمألا ىلع كرصن ىلا سانلا توعد نوكت نأ نم ولخي ال : لاق
 تتبثو موقلا كلهف تدرفأو كوبيجي ملف . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 . كتمامإ تلازو كناوخإل كتي الو

 نالعتساو عييضتلاب كتمامإ تلازف مهتوعد نوكي ال نأ امأو
 ءىفتف كقتاع ىلع كفيس لمحت نأ امإو س كل ةمامإ الف . كلبق لطابلا

 ام لك كلهيف . كلبق نيملسملا ةمئأب قحلتو هل تنمض امب هلل
 كلبق نمو كسفن تددع دق الجر نوكت نأ امإو ‘ كلذخيف هترصنتسا

 . مالسلاو كتيالو نم نيملسملا تللحف فعضلاب

 نونعي ملعأ هللاو ىرأ اميق كلذ ريسفت يبرغملا ةدديع وبأ لاق

 اهل نولاني يتلا ةعاطلا ىلع هلل مقتست مل ةيعرلا نأ ىأر اذإ مامإلا

 ملق س هتعاطب هلل ءافولا ىلإ مهوعدي نأ مامإلا ىلع نأ 0 هللا باوث

 لك كلهيف هسفنب ادرقم ىقبيف هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلإ هوبيجي

 وأ رضح نم دنع مامإلا ةيالو تيقبو ةماقتسالا ىلإ ةباجإلا هرك نم

 يف مامإلا راص دق هنأل 8 سانلا نع هتمامإ تلازف نيملسملا نم باغ

 . نامتكلا دح ىلإ هجولا اذه

 نأل مالسإلاب روهظلاو ةمامإلا دح نم جرخ مامإلا متتكا اذإو

 عابتاو مالسلا هيلع هيبن ةنسو هللا باتك ةماقإ ىلع يه امنإ ةعيبلا

 راصو اولض كلذب ةيعرلا فت مل اذإو ى ةيعرلا نمو هنم نيملسملا راثآ
 دحأ ىلع الإ هترضحب ركنملا رهظي ال هنأل نامتكلا دح ىلإ مامإلا
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 ةمام ال ا نم جرخي ن ] هيلعف اليلذ ل اروهقم نوكي ن أ ام ! : نيهجرول ١

 هل ةمام ا الف ارصقم انهادم نوكي و أ 4 نبملسمل ١ رغي ال, > اهلزتعيو

 . نيملسملاو هيلع هللا دهاع امن ءافولا كرتو ثكنلاب

 . هماقم اوهرك اسان نأ هغلب قيدصلا ركب ابأ نأ انغلب دقو
 ينومتهرك سانلا اهيأ اي : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعصف
 نب يلع : هل لاقف 0 ينوليقاف مكليقتسا ينإف الأ مكليقأ ينوليقتساف

 وحلاص عمجأو س لاقتسي الو لاقي ال تاهيه ! تاهيه بلاط يبأ
 . هتمامإب اضرلا ىلع نيملسملا

 ىلإ الو ةماعلا راكنإ ىلإ رومأل ا هذه يف تفتلي ال هنأ كلذو

 مهو هلهأو مالسإلاو هنيدل هلل نيرظانلا ىلإ رظني امنإو مهئاضر
 . ؟ئش ث اهيف مدقتل او مالسإل ا روم ] يف رظنلا نم مهيلإ لو دايقنال او

 فوخلا ىأ نمألا نم رمأ مهاج اذإو" : ىلاعت هللا لاق

 مهنم رمأل ا يلوأ ىلإو لوسرل ١ ىلإ هودر ولو هي اوع اذأ

 ملعلا لهأ مه نوطبنتسملاو 0 "مهنم هنتوطبتتسي نيذلا هملعل
 . ةنسلاو باتكلاب

 امهنأل ةنسلاو باتكلا نم اهوطبنتسا نيملسملاب تلرت ةلزان لكف
 لوسرلا ىلإ رمألا اودري مل نيح مهمذ هنأ ىرت الفأ . جاهنملا
 . ًائُكلت نيملسمل ا نم ي أر اذ ل ا ب اطخل ١ ني رمع ن اكو ؟ نعطينتتسلمل و

 الإو هيلع هللا مهتدهاع امب اوموقت نأ امإ مهل لاق اريصقت ينعي
 ء اقول هيلع بجو دق الك ن أ يغبني كل ذكو ةمام ال ا نم مكيل ا تجرخ

 رابخأ نم ةروشم نع مامإلا ةمامإ لصأ ناك اذإ كلذو هي هلامب هلل

 ةماقتسا و كلذب ء افول ا هنم هل ن اك من 5 هنيدلو هلل هي مه اضرو نيملسمل

 . هدق
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 ينعي "اهيلع نمتؤأ ام ةفالخلا" : لوقي ناك باطخلا نب رمع نإف
 . فيسلاب ذخأ ام كلملاو ى حالصلاو ملعلا لهأ ةروشم نع ناك ام

 . كم ىهف حالصلاو ملعلا لهأ نم ةروشم ريغ نم تناك ةمامإ لكف
 نوكت ال نأ امإو ى كلم ىهف هتمامإ رارشألا هل دقع نم كلذكو

 الف قحلا ةتامإو لطابلا نالعتساو عييضتلاب كتمامإ تلازف مهتوعد
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت اذإ مامإلا نأ كلذو س كل ةمامإ
 هلثم كلذب رذعي رذع ريغ نم سانلاب ةعمجلا ةالصو دودحلا ةماقإو
 تلاز دقق نيملسملا نع هعاقدو ودعلا داهج كرت وأ س ءاهقفقلا دنع

 . هضعب وأ هلك كلذب روهظلا رومأ نم هيف رصق امب هتمامإ

 وهام ريقب ىضم نم ةريس ريغي راسق ةريسلا لدب اذإ كلذكو

 : هلوق امأو : لاق . ماكحألا كرت اذإ كلذكو . مهتريس هيق فورعم
 قحلت وأ هل تنمض امب هلل ءيفتف كقتاع ىلع كفيس لمحت نأ امإو
 لثم اذهف 0 كلذخف هترصنتسا نم لك كلهيف كلبق نيملسملا ةمئأب
 حالصلا لهأ نم الجر نوعبرأ هعم يقب اذإ هنأل . مالكلا لوأ ريسفت

 لهأ نم الجر نوعبرأ هعم قبي مل اذإف 4 فعضلا يف هل رذع الق

 هعستو ءاوللا لحيو ةمامإلا لزتعي نأ هيلعف مهلك ةنامألاو حالصلا

 ربتخا دقف مهنم كلذ لبقي الو هتيب مزليلف هيلإ اوعجر نإف . ةيقتلا
 . مهر ذع

 يف لخد نم لكو ى نيترم ىعفأ رجح نم غدلي ال نمؤملا : لاقيو
 بجي ينعي يأرلا كلذ هبجعي ناك اذإ يأر اهيق هلو ةلامعلاو ةمامإلا

 اهيق هماقم امنإ مهلماعو نيملسملا مامإو . اهيلإ لخد اهيق لوخدلا
 هللاو" : رمع لاق . ميظع رطخ ىلع هنأل كلذل هداك وه نوجسلاك

 رهظ ىلعو رمألا اذه ىلوتأ نأ نم ىلإ بحأ يقنع برضي نأ تددول
 . "ينم هيلع ىوقأ وه نم ضرألا

 مهنم ضارت نع ةمئألا ةماقإ نيملسملا نيد نمو : ةلأسم

 لهأ ماكحأب هيلع مكحي غاب وهف ةمامإلا بصتغا نمق . ةروشمو
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 نبملسملا ىلإ ةمامإلا نم بصتغا ام ميلست ىلإ ىعدي نأ لدعي يغبلا

 . نوملسم | الو هللا هي هل همسن مل امي يَمستل ١ كرتو

 الو ودعلا ةياكن نع افيعض امامإ اوذختي الأ نيملسملا نيد نمو
 اونوكي ىتح ةقدص الو ةيزج ىبجت الأ نيملسمل ١ نيد نمو . انهادم

 ناودعلاو ملظلا نم اوبج نم اوعنميو اومحيو اماكح سانلا ىلع

 ملو اهومحي مل اضر ا وبجي مهت ايج اوثعيي الأ نيملسمل ١ نيد نمو

 ةيعر يف ةاكز الو جارخ عمتجي الأ نيملسملا نيد نمو . اهوعنمي
 . ة لح او
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 كلذ ىلإ ةرورضلاو فيعضلا مام .الا يق باب

 مامإلا ىلإ ةرورضلا يف اوفلتخاو : نسحلا وبأ خيشلا لاق

 ةلودلا ىلع وفاخ اذإ ةرورضلا نأ مهضعب نإ : لاقف ى فيعضلا

 مهل زاجأ \ بطعت نأ دالبلاو ةيعرلا ىلعو بهذت نأ نيملسملا رومأو

 ولو فقوتو عروو رظنو ةوق هل ناك نإ ع افد ةعيب الجر اوعيابي نأ

 طورش ىلع هسفن رصبب ىربي الو هسقن رصبيب ىلوتي ال ناك
 الإ نيملسملا رومأ نم ئش ىلع مدقتي ال نأ 0 هيلع اهنوطرتشي
 . عرولاو ملعلا لهأ نم نيملسملا ةروشمب

 ةيالولا لهأ نأل ث كلذ ريغ ال ءايلوألا ىلع الإ مسالا اذه عقي الو
 اذه ىلع الإ زوجي الو . هل ل دقعلا نوكي الو كلذك الإ نونوكي ال
 تلاز ةدقعلا يف هيلع طرتشي يذلا طرشلا فلاخ اذإف \ طرشلا
 لهأب وه سيل اذه نأل اقافتإ هيلع عيوب يذلا هطرش ضقنب هتمامإ
 . مهل ماظن نيملسملل وه امنإو ةرورضلا هيلإ مهاعد امنإو ةمامإلا

 مهيلع قضي مل ةمامإلل عضوم وه نم اودجوو ةرورضلا تلاز اذإف
 ةنوعمو مهل ماظن مامإلا اذه امنإو هعضوم يف رمألا اوعضوو س هكرت
 . طورشلا كلت ىلع مهرمأ ىلع مهل

 الو دهع نبملسملا قانعأ يف هل قبي مل طورشلا هذه نياب اذإق

 رمأ عجرو هيلع هودهاع ام ل ازو . اوطرش ام ضقني هنأل ةعيب

 ليق اذكه . عرولاو ءافولا هل نم سانلا نم هوأر نم ىلإ نيملسملا

 . ملعأ هللاو

 نيملسملا طورش لقأو : هللا همحر نسحلا ىبأ نع : ةلاسم

 ال . اهنم لقأ زوجي الو م فيعضلا مامإلا ىلع اهنوطرتشي يتلا
 الو الام قفني الو نيملسملا ةروشمب الإ هضبقب رمأي الو الام ضبقي
 الإ كلذب رمأي الو مكحب مكحي الو ، نيملسملا ةروشمب الإ هقافنإب رمأي
 ( . ملعأ هللاو عرولاو ملعلا لهأ نيملسملا نم ةروشمب
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 هبلع طرشو ملعلا ليلق ناك اذإ : مامإلا نعو اضيأ هنع : ةلأسم

 . اهب الإ ةمامإلا ىلع هوعيابي نأ مهل زوجي ال يتلا طورشلا نوملسلا

 .ابرح بصت وأ لام يف مكحب مكح مث ى كلذ فلاخي نأ هل زوجي الو
 . ةصاخ هسقنل اقح يعدي نأ ريغ نم مكحلا هجو ىلع اسقن لتق وأ

 هنم لبقي له نيملسملا ةروشمب اذه تلعق : لاقف كلذ يف ضروعفق

 نيملسملا نم هرواشي نمم نيبي نأ هيلع لهو : تلق . معن : لاق ؟ كلذ

 لاقف . كلذ يف فلتخا : لاق ؟ هنم بلطي مل وأ كلذ هنم بلط اذإ

 هنم كلذ بلط نيملسملا نم هرواشي نمم نيي نأ هيلع سيل : مهضعي

 .لوقلا قدصم هنأل نيملسملا ةروشمب كلذ تلعف لاق اذإ ي بلطي مل وأ

 . ىنعملا اذه يف نيملسملا مامإ ىلع مهوتي ال

 ليزيل بلطي مل وأ كلذ هنم بلط اذإ نيي نأ هيلع مهضعب لاقو

 لجرب جتحا نإف : لاق . نيملسملا بولق نم ةهبشلاو بيرلا هسفن نع
 نيملسملا دنع ةيالولا هل تبثت مل نمم هنأ الإ ةوعدلا لهأ نم دحاو

 . كلذ ملعأ ال : لاق ؟ ةجح كلذب هل نوكي له

 نيبي نأ هيلع لوقي نم لوق ىلع اوتام دق موقب جتحا نإف : لاق
 . هتلزنمو هتمامإ ىلع وهو نيملسملا مامإب نظلا ءاسي ال : لاق ؟ كلذ
 . اذه يف ىروشلا لهأ نم نوكي الق هل ةيالو ال نم امأو

 كلذي نوكي له ىروشلا لهأ نم دحاو لجرب جتحا نإاق : لاق

 الو مكحلاب ايتفلا ةلزنمب اذه ذه نال معن : لاق ؟ ىنعملا اذه يف ةجح

 نب رضخلا نيب دمحم ىبأ ىض اقلا لاؤس نم بسحأ : ةلاسم

 دمحم هللا دبع يبأ وأ ى رمع نب دمحأ ركب يبأ يضاقلا ىلإ ناميلس
 هتدقع ىلإ نوملسملا رطضا اذإ مامإلا يف لوقت ام هل تلق ىسيع نب

 اطورش هيلع اوطرشو 0 هتريصيو هملع ةلقو هتفرعم فعض عم
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 نيملسملا رمأب الإ نيملسملا رومأ نم ئش ىلع مدقي الو ائيش لعفي ال
 : لاق ؟ قرف امهنيب مأ ءاوس كدنع كلذ لكأ نيملسملا يأرب الا وأ

 . ملعأ هللاو كلذ يف يدنع قرف ال ءاوس كلذ لك نأ تقرع يذلا

 رذي امو كلذ نم يتأي ام هل اونيبي اباتك مهنم بلط نإف : تلق
 ام ةقيقح الإ كلذ نم تأي مل هنإ مهل نيبت مث ى كلذب اباتك هل اوبتكو

 نيملسملا نم ةجح كلذب ديري امنإ نيبتو ء مهدنع رهظو هل اوبتك
 يذلا باتكلا لامعتسا نع هعنم مهل له ديري ام ىلع وه لمعيو
 هعنم مهل نأ تفرع ىذلا : لاق ؟ مهنم كلذ لوبق هيلع نوكيو هل هوبتك

 . مهنم كلذ لوبق وه هيلعو

 هل اوبتكو اذكو اذك لعفي مامإلا نإ اباتك هل اوبتك نإف هل تلق
 له ى ارثأ هل اوتبثأ امنإو كلذ وه هل اولعجي ملو ةمئألا اهلعفي ءايشأ
 ىلع ناك اذإ كلذ هل نوملسملا لعجي مل اذإ كلذب لعقي نأ مامإلل
 كلذب لمعيو لعقب نأ هل سيل نأ تقرع ىذلا : لاق ؟ ةمدقتملا ةقصللا

 لمعي نأ هل اولعج اذإف .كلذب لمعي نأ نوملسملا هل لعجي نأ الإ
 . ملعأ هللاو هل زاج .كلذب

 نبملسملا راثآل ةءارقلاو ميلعتلا ليلق ناك اذإ مامإلا كلذكو : تلق

 ء ايشأل ١ ىلع روسج ىهو 0 ر اثآل ١ ين اعمي ةفرعم الو ملع هل م دقتي ملو

 ريقي رومأل ١ ىلع مجهب ن أ د اكم هر ذحت ةلق عم نيملسمل ١ روم ] نم

 ل امعتسا ريثك وهو هل سيل اميق عقي ل اكي ليوأتب ال ١ رث أ ةحص

 نم بلطو : اهيلع لمع ال يتل | نيملسمل ا لبو اقأ نم ذ اوشل و صخرل ١

 نع هب لمعلاب درفنيل رذي امو يتأي اميف اباتك هل اوبتكي نأ نيملسملا
 سيل ن أ تفرع ي ذلا : ل اق ؟ كلذ مهل له > نيملسمل | ةروشم

 . ملعأ هللاو هنم هل جرخم ال اميف عقي نأ ةفاخم كلذ نيملسملل

 ء افجو ةواسق هدقف ن اك ا ذإ م امإل اف : هل تلق هنم : ةلأسم

 ال ا مهنم ليقي ال وهو 0 مهب ةال ايمل أ ليلق وهو نيملسمل ا ىلع ةنوشخو
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 ؟ ملع ريغب رومألا ىلع روسجو ةريصبلاو ملعلا ليلق وهو س ديري ام
 دمحم لزع ام رباج يبآ نب ىسوم نأ رثألا يف دجوي يذلا : لاق

 فلاخم اضيأ وهو 0 اهتحرش يتلا لاصخلا هذهب الإ ناقع يبأ نب
 هيلع زيزع مكسقنأ نم لوسر مكعاج دقل" : : ىلاعت هلوقل باتكلل
 : لئاق نم زع هلوقو . "ميحر فوؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنعام
 . "مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم"
 . ملعأ هللاو . هللا باتكل افلاخم ناك ةفصلا هذه ريغ ىلع ناك اذإف

 طورش ىلع م ام ا اوم دق اذ ا نيملسمل ١ ن ا : ل اقو . هنم : ةلأسم

 نوملسملا بهذ مث افيعض ناكو . نيملسملا يأرب الإ لعفي ال نأ
 ريغ ملع ريثك مهل سيل ءافعض هدنع يقب وأ ه٥هدحو يقبو توم وأ ةيدغي

 وأ هعضوم مزليو رمأل ا اذه كرت مامإل ا اذه عسيأ . ءانمأ ةاقت مهنأ

 امو هي اولمع هوفرع امف ءافعضلا ء الؤهب نيعتسيو ر دقي امي موقي

 نوموقيو هيف مهمزلي امب هلل اونادو ى هيف اودهتجا مهيلع يفخ

 مهكرتو ملسأ أ كلذ نم مهل ةمالسل ١ حأ مهلوط غلب ثيحو مهم اق اطي

 هلوط غلب ثيح مايقلا هيلع نأ تفرع يذلا : لاق ؟ مهب ىلوأ كلذل

 ىدعتي الف مهئافعضو نيملسملا ةاقث نم لدعلا لهأب ناعتساو هملعو
 نيملسمل ١ لأسيو ملعي ىتح لهج امع فقو ملعي مل ن !و ةنس الو اي اتك

 . ملعأ هللاو ملعب الإ ائيش لعقي الو

 ىلإ تعد اذإ فيعضلا مامإلا نأ هللا همحر دمحم وبأ : ةلاسم

 طورش ىلع هوعيابق ةمامإلل حلصي نم مدع نم ةرورضلا هتدقع

 تلاز اهيلع عيوب يتلا طورشلا كلت لياز اذإف : لاق ؟ هيلع اهنوطرتشي

 فلتي مل اذإف . هيلع اوطرش امل هفلخ نم ةبوتلا هيلع ناكو س هتمامإ

 هودهاع ام ضعب يف اطخأ وه امناو ة اسفن الو الام طورشلا هفلخي

 . نيملسملا ةلمج يف راصو هتيالو تتبثو هتمامإ تطقس كلذ نم باتو

 اورظنيل ةمادتسالاو ءاربتسالا دعب الا ةدناث هوعيابي نأ مهل سيلف

 هنم اوقثوو عرولاو ءافولا هنم اوأرق هومادتساو هوربتسا نإو ي هءافو

 . ةنس كلذ دعب هرمأ هنم اوعربتساو ةيناث هتعيابم مهيلع قضي مل كلذ
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 لهأ عيمج ىلعو مهقانعأ يف هتمامإ تتبث قحلا ىلع ماقتسا نإف
 > نبع تمعن الو امامإ اذه نوكي الف ةدناث مهل في مل نإو . رصملا

 . ملعأ هللاو
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 ةمام .الا هل دقعت نأ قحتسي نم ةفص يق باب

 ىلوأ نأ نيملسملا نم ثيداحألاو راثآلا تاجو هريس نمو
 . نيملسملا غم ةيالو هل تناك اذإ اهيلع مهاوقأ ةمامإلاب سانلا

 مهاوقأ ةمامإلاب سانلا ىلوأ نأ ثيداحألاو راثآلا ىفو : ةلاسم

 . اهيق هلل مهاقتأو اهيلع

 ىلإ ريبزلاو ةحلط جرخ امل ليقو رفعج نب عماج نمو هريغ نمو
 اهيأ د : لاق مت مت هيلع ىنثأو هللا دمحق بلاط يبأ ني يلع ماق ةكم

 الو هيف هلل مهاقتأو . هيلع مهاوقأ رمألا اذهب هللا دابع قحأ نإ سانلا

 ةرامإل ا تناك نئل يرمعلو . راصنأل او نيرجاهملا اضرب ال ا كلذ لحي

 . ليبس كلذ ل ىلا ا ام نيضلسملا عيمج ١ ` اهرضحي ىتح نوكت ال

 : دمحم ني هللا ديع دمحم يبأ باوج نمو باتكلا نمو

 لقأو س هنيد يف ايضرم امامإ اومدقت نإ لدعلاب رظنلا يف اودهتجبو

 وه هنأ نوريو 0 هلهج عسي الامو هلهج عسي ام فرعي نأ نوكي ام
 لضفأ وه نم اودجو نإو نيملسملا نم هريغ نم لدعلا ةماقإل ىوقأ
 رصبأ وه نم اومدق لدعلا يف هلثم يوق وه نمو نيملسملا نم هنم
 . هنم

 مامإلا نأ راثآلا تاج دقو نيملسملا يأر عمجأ دقو : ةلاسم

 نم ةحصو هتريصب نم لامكي ةمامإل ا دقعل ميدقتلا قحتسي امنإ

 ةنامألا مل مظع نم ةدايعلا يق داهتجإلاو ةعاطلا نايبو هتريرسو هتينالع

 يقتي امو يتأي امي ملعلاو ةماعلاو ةصاخلا يف ةحرصنلاو ةحصلاو

 هلدع فرعي ىتح كرت اذ ا رومأل ١ يف ةلجعلا كرتو ة ٥ انأل ١ يف ققرل و

 ةعسو بضغلا ردهو حفصلا راثيإو ةميزعلا ذاقنإو قلخلا نسحو

 .هلهأو لطابلا ضغبيو س هلهأو قحلا ةبحمو 0 لهجلا نع ملحلاو ردصلا
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 ربكلا كرتو س لذ ريغ نم عوشخلاو ى فعض ريغ نم عضاوتلاو
 دقو 0 امامإ نوكي نأ صاصخل ا هذه هل تعمج نمل قحو 0 رخقلاو

 اذإ لاصخلا هذه هيف عمتجت مل نم ةمامإ مهعسوو نوملسملا زاجأ

 . الدع ةقث ناك

 ؟ رومألل هتماقإ بجت يذلا مامإلا ةفص امف : تلق : ةلأسم

 ةوق مث هلقع هعئابط ىوقأ نوكيو س هرصع لهأ ريخ نوكي يذلا :لاق
 ىلإ عمج اذإف . ةداعلا نسحب هعامس ةرثكو صحقلا ةدش عم هلقع
 زعل دعي يذلا كلذف . امزع همزح ىلإو امزح هملع ىلإو املع هلقع
 الو ايضرم الدع نوكيو قحلا ةماقإ ىلع يوقيو ودعلا ةياكنو ةلودلا

 الو ، دحاو نم رثكأ يأرلا رهالت ىلع نيملسملا رومأ يلي نوكي

 . ةعاطلاو عمسلا ىلع هوعيابيف لضفأل ا يف الإ كلذ نوكي

 نم مهنم رايخألا اوميقي نأ نيملسملا ىلع ةضيرفلاو : ةلاسم
 رمألا ةماقإ ىلع ىوقأو ةملكلل عمجأ وه نمو عرولاو ملعلا لهأ
 ناك اذإ ادبعت لضفأو املع هنم رثكأ هريغ ناك نإو 0 ودعلا ءاكنإو

 . اذه لثم ميدقت مهيلعف انيمس ام هيف ناكو 0 ايضرم انومأم

 فذق يف دودحم وأ ىمعأ ىلع مهرايتخا عقو نإ تيأرأ : تلقو
 ال هنأل هل ةمامإ الف ىمعألا امأف ؟ كلذ زوجي له . كلذ ريغ وأ

 مهرايتخا عقو اذإ فذقلا يق دودحملا امأو س ةداهش الو هل ةيضق

 هتيوت دعي اهل اعضوم ناك اذإ هتمامإب سأب الف دودحم وهو سهيلع

 . هقذق نم

 نوكي ن أ دعي م امالل ةعيبرل نولتي مه ني ذلا ءاملعل او : ةلأسم

 . هيلع هونمتئاو هللا رمأ نم هودلق ام ىلع انيمأ كلذل الهأ مهدنع

 هنم ملعأ وه نم ىلع يلي لاو قحتسي ال ناك ولو : ةلأسم
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 "_» هتيعر نم اوجرخي ىتح امايأ مهيلع نيملسملا مامإ يلوي امامإ
 اضيأ جرخ نإف هنم ملعأ وه يذلا كلذ يليو هليزيف هنم ملعأ وه نم

 . مهمامإ ةمامإ ليزيف يتأي نم موي لك يف نورظني

 ىلص لوسرلا ةافو دعب نم هللا همحر ركيب ابأ نوملسملا ىلو دقو
 هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو رضاح لبج نب ذاعمو . ملسو هيلع هللا
 ذاعم" : رخآ ثيدح يف لاقو "ءاملعلا مامإ ذاعم يتأي" : ملسو هيلع
 "مارحلاو لالحلاب يتمأ ملعأ

 نم اونو مهيلع هللا ةمحر نوملسملا ناك دقو : باتكلا نمو
 7 "وه نم ةيعرلا يفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ
 ملعأ وه نم ىلع يلي نأ قحتسي ال ناك ولو . ماكحألا يق "" هنم
 هتيعر يف جرخي ىتح امامإ مهيلع نيملسملا مامإ ىلوت ام ةمامإ هنم
 . هنم ملعأ ا وه ي ذلا كلذ يليو هليزيف هنم ملعأ ا وه نم

 قحتسي ال وهو يلو هنأ اوركذو باهولا ديع مامإلا نع : ةلأسم

 . ىلتي امب ملعلاو ى عرولاو ملعلا لهأ نم سيل اومعز مهنأل ى رمألا
 ةمينغل ١ بجوتسي ميفو ريصي نم مهيفو ى نيملسمل ١ مل اعمي ملعل و

 عم لالضلاب مهفالسأ يلع ةداهش مهنم هلك كلذو مسقي فيكو

 77 طرش ىلع هوو ثيح رفكلاب مهدنع اورقأ مهنأ اومعز
 0 ملو يأرلاب مهملعأو مهدبعأو موقلا ملعأ الإ ةمامإلا زوجت ال
 هللا ىلص هللا لوسر ىلع اودارأ امنإو هباحصأو باهولا دبع كلذب
 هللا ءاش نإ كلذ نم مكل ركذنس س راصنألاو نيرجاهملاو ملسو هيلع
 نأ هيلع عامجإلا نم دادسلاو قيفوتلاو ملعلا لهأ هنم عسي ال ام
 هثعب ةوزمع صاعلا نبا ورمع يلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هتيعر نم جرخي ىتح : ةخسن يفو )١(

 مهنم : ةخست يف )٢)



 ريخ ريثك قلخ ةعامجلا يفو 0 هللا امهمحر رمعو ركب يبأ ىلع اهيف
 . ذئموي قفانم ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر دنع هنأ ىلع س هنم

 هللا لاق دقو . هنم ملعأو دبعأ رمعو ركب ابأ نأ ةمألا تعمجأ دقو
 ضبق مث "ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل" :ىلاعتو كرابت

 نم سانلا يفو هيلع هللا ةمحر ركب ابأ نيملسملل ىلوق هلوسر هللا
 يف ةملكلل عمجأ كلذ ناك امنإو س لبج نب ذاعم وهو ٧ هنم ملعأ وه

 . رقك ثدح الو ةيلوفط ريغ

 ءاملعلا قيسي ذاعم" ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو

 يبأ يلوم ملاس مثو حارجلا نب ةديبع وبأ مث اضيأ ىلوو . "هديب
 نيلجر دحأ تكردأ ول" : توملا هرضح نبح هيق رمع لاق دقو ةفيذح

 يبأ يلوم ملاس وأ حارجلا نب ةديبع ابأ تكردأ ول "كش ينجلاخ ام

 موي لوقي ملىىبو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينأ كلذو . ةقىذح

 يبأ ىلوم ملاس ريع هيلإ عجرأ ادحأ تيأر ام سانلا رشاعم اي دحأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوُسر نع حالسلا ههجوب يقتي هتيأرف ةقيذح
 . اذه نم ىنسأ لضف يأف ملسو

 دنع سيل مهيلإ هبشأ ملع نم اميدق اريخو اريثك الضف ركذ دقو

 نأ مكمالك ليق يق مكدنع نوكي نأ يغبنيف هيلع هللا ةمحر ركي يب أ

 ركي ابأ اولو ام اولض دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ب احصأ

 . هنم ملعأ وه نم مهنمو

 ملعأ الإ ةمامإلا يلي ال هنأ مكلوق نع انوثدحي نأ مهل : انلقو

 ملعأ مكلوق امو ؟ دحأ هزواجي ال ادح كلذ يف نودجت له هنامز لهأ

 متبلط دقف تاهجلا نم ةهجب هنم ملعأ نوكي ال نوديرتأ : موقلا

 يف هنم ملعأ مث ذ مامإلا يلي نأ زئاج هنأل ةضفارلا لوق اذهو . لاحملا

 نب نامثع نأ ليلد اضيأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ
 دوعسم نب هللا دبع مهنم . هنم ملعأ وه نم موقلا يقو يلو ناقع
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 ملعأ الإ يلي ال هنأ حصت مكتياور تناك ولف سابعلا نب هللا دبعو
 م اق نم ىلوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ب احصأ ْن اكل موقل ١

 هللا ىلص هللا لوسرب ادهع برقأ مهنأل اهنع مهسفنأب اوبغري الو اهب
 يف اوعنص امف ةملكلل عمجأ كلذ ن اك امن او > مكنم ملسو هيلع

 نم هعضي ملو هيلع دزي ملو هلضق ركب يبأل ركني ملو هريغو ن امع

 يذلا لطبيل متلهج يذلا مكمالعإ اندرأ انكلو . اهب ناك يتلا هتلزنم

 : مهدبعأو موقلا ملعأ الإ يلي ال هنأ نم لاق

 نبإ ورمع ىلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندجو دقو
 كلذ ناك امنإو . امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ هنم دبعأو صاعلا
 برح ريغ .يف هنع دسو مالسإلا فلاخ نم ديلل نهوأو ةملكلل عمجأ
 . ةيلوفط الو

 اميف اميف يأرلا قوع رمألا هدنع فرع نم دعب يلي ال هنأ متركذ دقو

 ملع اهنم هدنع سيل رومأب ىلبي هللا همحر ركب وبأ ناك دقو ى هب يلب

 كلذل عمجيف اههابشأو مناغملا يق هللا لوسر ةنس الو هللا باتك نم

 هللا ىلص هللا لوسر نم متعمس له مهلآسيف هللا لوسر باحصأ
 ىلص هللا لوسر هب مكح امب ذخأ دحأ دهش نإف ؟ ائيش ملسو هيلع
 مهنم دحاو لك يأر ضرع دحأ هدنع دهشي مل نإو . ملسو هيلع هللا
 ةيلب يف يأرلا لهج نم ناك نإو . دحاو يأر ىلع اوعمتجي ىتح
 زوجت ال هيلع هللا ةمحر ركي ابأ نأ متمعز دقف هتيالو لحت ال عقت

 دقف ، لهاج كلذل وهو ىلبي اميف مهيأر نع مهلأسو مهاعد هنأل هتالو

 يلو هنأل مكلوق دايق يف اهلصأ نم اهل تابثإ الب مكدنع هتيالو تلاز

 يتلا ةلعلا امف لهاجي "سيل : اولاق نإف ،ىقتبي "يذلاب يأرلا لهجي وهو

 هيلإ ريصي امو ثبعلا متملع دقف اثبع : اولاق نإف ؟ ناك اثبع مهاعد

 ام اذهو هدحو كلذ سيل ى هيلع هللا ةمحر هلابل ةمامإلا ةلازإ نم هلهأ

 نكي مل امم امهب البي س ةريثك هوجو عم هللا همحر ركب يبأب نظي ال
 . اذه انباتك يف اهركذ لوطب ملع اهيق هدنع
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 هنم ملعأ مثو الإ ايلاو نيملسملل ملعأ امق ممألا تخسانت مث
 ملعلا نم هجو وأ صاصق وأ ةضيرفب نوكي نأ امإ تاهجلا نم ةهجب
 نمؤم مس ١ مهلك مهعمج دقو اعوطت رثكأو دهزأو مامإل أ دنع سيل

 . هنع ىأن وأ مامإلا ةرضحب نوكي نأ امإ

 الو هل ةيضق ال هنأل هل ةمامإ ال ىمعألاو : هريغ نمو : ةلأسم
 دعب اهعضوم ناك اذإ هب سأب الف فذقلا ىف دودحملا امأو ةداهش

 . . هتبوت
 نإ : انلق ناهربلاو نايبلا باتك نم رثؤملا يبأ نع : ةلاسم

 ماكحألا عقاوم رظني ال هنأ هنم كلذ ىلع الدتسم ةلاهجلا نيب ادشار

 نم هلوق لبقي الو س نوربي هيلع الو نوملسملا ىلوتي هيلعام فرعي الو
 هريغل وأ هيلاول لاق اذإ مامإ ةمامإ حصت فيكف هدنع دهش نم ليدعت
 نأ هعسي مل اذكو اذكب لدع ادهاش يعم دهش دق هنأ نيملسملا نم
 . هلوق هنم لبقي

 نم لامكب دقعلا قحتسي امنإ مامإلا نأ راثآلا تاج دقو

 امي ملعل او ةد ايعل ١ ىف ل اهتج ال او هتريرسو هتينالع ةحصو هتررصي

 هبتكأ مل هتكرت اذه ريغو قلخلا نسحو ةانألاو قفرلاو يقتي امو يتأي
 . امامإ نوكي نأ لاصخلا كلت هل تعمج نمل قحو

 هذه هيق عمتجت مل نم ةمام ا مهعسوو نوملسم ١ ر اجأ دقو

 كلذ نوكم ال : لاق نم لاقو هريع نمو . الدع ةقث ناك اذإ لاصخل ١

 . لضفألا ىق الإ

 نميف رثؤملا يبأ نع تافصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلاسم
 رمألا ىلع مهاوقأو مهملعأو مههقفأ هلل نوراتخي مت ةمامإلا قحتسي
 ةير احم ىلعو ‘ ل دعل اي مكحل ىلعو . ركنم ١ نع ىهنل او فورعمل اه

 يف هقاقنإو هلح نم هللا لام ةيابج ىلعو ى ميرحلا نع بذلاو ودعلا
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 نم نوكي ام لقأو لاصخلا هذه نم اهيقف املاع هودجي مل نإف ى هلهأ
 ع دي ال كلذ عم مث ةء اريلاو ةدالولا رصبي د نأ يلاولاو مامإل ١ ملع

 . نيملسملا نم هقفلا لهأ ١ ةرواشم عدي الو ميلعتلا

 ر ] يف نوملسم ا رهظ اذ اف : اضيب ] رثؤمل ١ يب ] نع ¡ ةلاسم

 ر ء ارو نم ةطايحلاو ىدعلا ةباكن يف اسأب مهدشأو ركنملا

 عم اهتماعو اهتصاخ نم اهطسوأو ةيعرلا فارطأل ظفحلاو نيملسملا
 افورعم الدع يقتي امو يتأي امب اريصب اعرو الإ مامإلا نوكي ال هنأ
 . نيملسملا راثآ ةبئانلا دنع اسمتلم يأرلا لهأل ارواشم لضفلاب
 . موصخلا نع اميلح ٧ ةمئألل المتحم عمطلا نع افيفع

 :انلق . ناهربلاو نايبلا باتك نم اضيأ رثؤملا ىبأ نعو : ةلأسم
 عقاوم رظني ال هنأ هنم كلذ ىلع الدتسم ةلاهجلا نيب ادشار نإ
 الو نوأربي هيلع ام الو . نوملسملا ىلوتي هيلع ام فرعي الو ماكحألا
 لاق اذإ مامإ ةمامإ حصت فيكف هدنع دهش نم ليدعت يف هلوق لبقي
 اذكو اذكب لدع ادهاش ىعم دهش دق هل نيملسملا نم هريغل وأ هيلول

 يف ةنيبب الإ امامإ مامإلا ناك ىنعم يأبف هلوق هنم لبقي نأ هعسي مل
 موزلو هعم نيدهاشلا لدع ةفرعمب هدنع ةحصلا يف قيدصتلا

 نأ زوجي فيكو هعم ةحصلاب مكحلا ذيفنتو هنم كلذ لوبق نيملىسلا
 : اولاق نإف ؟ ةلادعلا ىف ةلادعلا هب بجت ام فرعي ال نم لوق لبقي
 كلذ نأو ةءاربلاو ةيالولاب ملاع هنأ بجو هيلإ لصو نم يذلا دحلا امف
 الو يفخ ريغ نيملسملا عم فورعم كلذ : انلق ؟ هريغ نود هنم الوبقم
 ام .صيب نمم الا ليقت ال ةيالولا ن ا اولاق دق نيملسملا نأل سبتلم

 كلذ رصبي نم نيملسملا نأ انوملع دق اذهف هيلع أربي امو هيلع ىلوتي
 دق مهنأ انملعف رصبي ال نمم كلذ لبقي الو : اولاق ؟ هنم لوبقم هنأو

 نيملسملا عيمج يق كلذ زاجل س كلذ رصبي ال نمم رصبي نم اوملع
 ءافعضلا فعضأ ادشار نأل . كلذ رصبي ال فيعض مهنم ناك الو
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 امم اذهف ؟ هريغو كلذ ةفرعم يف ةوعدلاب رقأ نمف .4 ءالهجلا لهجأو

 انربخأ دق انأ عم لاوحألا نم لاح ىلع دشارل ةمامإلا زاوج لطبي
 ةلاقمب انربخأو ةمامإلا هب حصت ام تافصلاو ثادحألا باتك يف
 . هيق نيملسملا

 مهاوق ة ةمامإلاب ساانلا ىلوأ : هل دقعي نأ بجي نميق : ةلأسم

 هلل مهاقتأو اهيلع مهاوقأ لاق نم لاقو . ةيالو هل تناك اذإ اهيلع
 اذهب مهقحأ نأ لاط يبأ نب يلع نع رقعج نبا عماج يقو ءاهيف
 . هيق هلل مهاقتأو هبلع مهاوقأ رمألا

 هلهج عسي ام فرعي نأ نوكي ام لقأ دمحم نيب هللا دبع نعو

 نم هريغ نمو . لدعلا ةم اقإل ىوقأ هنأ نوريو ٠0 هلهج عسي الامو

 لدعلاو ةوقلا يف هلثم وهو هنم لضفأ نم اودجو نإف نيملسملا

 الهأ مهدنع نوكي نأ وه : لاق نم لاقو 0 هنم رصبأ وه نم اومدقق

 . هيلع هونمتئاو هللا رمأ نم هودلبق ام ىلع انيمأ كلذل

 هدقع نوديري نيدلا مامإلا ملع نم نوكي نم لقأ رثؤملا يبأ نعو
 ةرو اشمو ميلعتل ١ عدي لد ال كلذ ل عم مث ء اريل او ة 4 دالول ١ رصيي ن ] يل اول و

 . هقفلا لهأ

 امو يتأي امب اريصب اعرو الإ مامإلا نوكي ال هنأ اضيأ هنعو
 ةبئانلا دنع اسمتلُم يأرلا لمأل ارواشم ى لضفلاب افورعم الدع ىقبي
 نع اميلح . ةمئألل المتحم 0 عمطلا نع افيقع . نيملسملا راثآ
 . موصخلا

 هللا دبع يبأ يضاقلا ةريس نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لقأو 0 املاع نوكي نأ مامإلا يف انظقحو اندجو دقو ىسيع نب دمحم
 الو س ايلاو هلعجي نأ مامإلل نوكي نم ةلزنمب نوكي ملعلا يف نوكيام
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 نوكي نأ الإ ايلو ناك ولو ضيوفتلا ىلع ايلاو لعجي نأ مامالل زوجي
 . املاع

 ةمامإلا رمأ نم ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب املاع نوكي نأ كلذ لقأو

 بناج ىلع هيلوي نأ مامالل زوجي ال ناك نميف ةيالولا رومأ نم مظعأ
 ةمامإلا هولوي نأ نيملسملل زوجي فيكف هتريصب فعضو هملع نم
 لوخدلا هل زوجي فيكو ؟ ةمألا رمأ هيلإ اوضوفيو هلك رصملا ىلع
 يف فورعم روهشم اذهو ؟ هليبس يدتهي الو ؟ هلدع فرعي ال اميق

 . راثآلا

 وه يذلا مامإلاو ملاعلا مامإلا نيب قرفلا امأو : اهنم : ةلاسم
 ملاع ىلع اوردق اذإا نيملسملا نأ راثآلا يف دجوي يذلاف ملاع ريغ

 ىلع اوردقي مل اذإو . هيلإ رمألا اوضوفو هيلع اهودقع ةمامالل حلصي

 مهيلع يلوتسي نأ مهدالبو مهسفنأ ىلع اوفاخو ةمامإلل حلصي ملاع
 امامإ هومدقي نم اودجي ملو مهتوعد بهذتو فالخلا لهأو ةربابجلا
 مهنأ عرو نيمأ يلو مهل وهو . ةريصبلا فيعض ملعلا ليلق الجر الإ
 هل ملع ال اميف ةدقعلا يف هيلع اهنوطرتشي طورش ىلع امامإ هنومدقي
 نم ملعلا لهأ ةروشمب الإ هلعفي الأ ، نيملسملا رومأ نم هب

 . الصف الصف مهطورش يق كلذ عيمج هل اونيبيو .نيملسملا

 ىلع امامإ هومدق اذإو اهانعضو ىتلا ةرورضلا دنع اذه امنإو
 هلدع فرعي الإ ائيش لعفي ملو هملعي مل ئش يف لخدي مل هجولا اذه
 ىقلي ةجح هلعجو رومألا هالوو هرواش ملعلا لهأ نم ادحأ دجو نإف
 . اهب ىلاعت هللا

 اودارأ امل ةعامجلا مامإلا لعقب جتحا نم امأف : اهنم : ةلاسم
 يذلاو س ةمامإلا هل اودقعو هوقفاوو هوباتتسا امامإ هومدق نم ميدقت
 ةه ازنو ةقدرط نسحو حالص هنم رهظ دق ن اك لجرل ا كلذ ن أ انعمس
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 ثدح املق . هريغ مامإ مايأ يف نيملسملا نم لوبقو دهع ءاقوو
 مهتجاح لبق هنم هوفرع دق حالص ىلع ةبوت اوددج ثدحام مامإلاب

 . ةمالسلا هيف ىجري هجو اذهف 0 ةمامإلاب هل مهضيرعت لبقو هيل

 همرحي امم هنيد ىف داسفلاب افورعم الجر اوضرتعي نأ امأف

 مهيطعيف مالسإلا بسن ىلع ةقفاوملاو ةبوتلا هنم بلطيو هسفن ىلع
 فيكو ؟ اذه ىلع هتيالو مهل زوجي فيكف ةكلمملاو ةلودلل ابلط كلذ

 يف وهو هيلإ ةيعرلا رمأ ضيوفتو ؟ هيلع ةمامإلا دقع مهل زوجي
 ترهاظت اذإ مامإلا نأ رثألا يف دوجوملاو ؟ بايترالاو ةمهتلا عضوم

 نوكم الو هلع مهل زاج ةبوتلا نم ا نم نيملسملا يطعي امي ةمهتلا هيلع

 . اميهت امامإ

 تبجوو هماكحأ تذفنو هتمامإ تتبث دق يذلا مامإلا ناك اذإف
 ةمامإلا دقع مهل زوجي فيكف ؟ هيلع ةمهتلا رهاظتب هلزع زوجي هتعاط

 :ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو بايترالاو ةمهتلا عضوم يف وه نم ىلع
 سسأ نمأ ريخ ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع هناينب سسأ نمفأ"
 هوبراحو هولزع امنإ نامثع نأ دجويو . "راه فرج افش ىلع هناينب
 ىلع اوفاخو ةبوتلا نم مهيطعي اميف ةمهتلا ةلزنمب مهدنع لزن امل
 نم ناكو لتق ىتح هتبراحمو هلزع اوراختسا كلذ دنعق مهئامد

 . ةباحصلا لضافأ
 فرع دق الجر اوضرتعي نأ نامزلا اذه لهأل زوجي فيكف

 يف اذهق ةبوتلا رهظأ ذإ ةكلمملاو ةمامإلاب عمطو س هنيد يق داسقلاب

 يف امتإو دعبأو رظنلا يف دشأو برقأ ةمهتلا ىلإ هنأك رظنلا

 رتسلاب افورعم الجر نوكي نأ ةمالسلا هيف ىجرت يذلا حالصتسإلا
 دنع لضف هل رهشي ملو هناريجو هباحصأ نم هفرعي نم دنع فافكلاو

 ىلع هولوتو هوقفاوو هوحلصتساو مهدنع ةيالو هل تبثت ملو نيملسم ا

 هرصبي امنإ اذهو ةمالسلا مهل وجرن امنإف . هتيالو اهب زوجت ةدعاق
 . الف ءافعضلا امأو . رئاصبلاو ملعلا لهأ هيف لخديو
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 ةوهشلا مكلمحت الو كلذ يف قرفلا اومهفأف : اهنم : ةلاسم
 هيف اميق مويلا مكسفنأل اورظناو 4 مكنيد راسف مكايند حلاصل

 ةوق هل مكنم لجرب مترفظو مامإ ميدقت متدرأ نإف . ادغ اهل ةمالسلا
 مهرانآو مهتريس يف نوملسملا هفصو ام ىلع لضفو ملعو ءاجرو
 كلذ يف متمدع نإو 0 ايندلاو نيدلا حالصل ءاجرلاو ءافشلا وه ناك

 اهل لهأب سيل نم ىلإ اهودنست الو اهعضوم ريغ يف اهولعجت الق
 مكلضفقأ اهل وجرن نكلو . ههاجو هتريشعو هلاجرو هتوق يف اعمط
 باتكلا لوأ يف مكل انيب دقو ى القع مكلمكأو املع مكربكأو اعرووانيد
 ىلاعت هللا ىلع اولكوتو . ملاعلا ريغو ملاعلا ميدقت يف دجوي ام
 نم كلملا يتؤت كلملا كلام مهللا لق" : لئاقلا هنإف هب اونيعتساو

 نم لذتو ءاشت نم زعتو ءاشت نمم كلملا عزنتو ءاشت
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 ةمامع .الا يك باب

 اذإ معن : لاق ؟ جحي له جحلا هبلع بجو اذإ مامإلا نع هتلأسو

 ؟ هم مامإ وأ يلاو اهيلع فلخيف تلق . ةرضاحلا هتنامأ ىلع نمأ

 لعفي ام عيمج لعفي نأ اذهل زوجيو هل تلق . مامإ ال هتفيلخ : لاق
 . هل هلعجي نأ هل زوجي امم كلذ هل لعج اذإ لاق ؟ مامإلا

 هفرعي ال مامإ نع لئس اذإ لجرلا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . هيف لوقي ام هل ليق اذإ لوقن هنأ هتدقع هدنع تيثت الو رشي الو ريخب

 نأ زوجيو بجي مامإلا : لقف ؟ مامإلا يف لوقت ام كل لاق اذإ لاق

 لوقت نأ كل زوجي امم اذكو اذك هلاح نم مامإلاو اذكو اذك هل لعفي

 . هلوق ىنعم ىلع هنيعب هنع كلاسي مل اذإ مامإلا يق

 انهم تام امل ةروشملا يف انك لاق رثؤملا وبأ ينثدح : ةلاسم
 تلصلل اوعياب دقف تعجرف هلسغأ تبهذف لاق مد يبوث يف عقوف لاق

 نيأ ىل لاق وأ هللا دبع وبأ ىنع لاسف رومألا تعطقنا دق لاق وأ

 تبهذف مد يبوث يف عقو : تلقف ؟ سانلا نم كجرخأ ام وأ تنك
 ةهبش يف لخدي نأ يغبني سيل : رذنملا وبأ لاق ينباتتساق هلسغ

 .هوركم ةقاخم

 نع حاضولا نب دايز ظفحو رفعج نباعماج نمو : ةلأسم
 زهجي ال : ركسعلا يف ملكتي وهو لاق هنأ هللا همحر يلع نبا ىسوم
 مكحب مكحي الو دح ماقي الو فئاخ نمؤي الو ةيار دقعت الو شيجلا
 : لاق ؟ يراوحلا نب لضفلا لاق ةخسن يقو . مامإب هيلع عمتجم ريغ

 ال لاق هنأ هللا همحر يلع نب ىسوم نع ةبقع نب حاضولا انربخأ
 مكحي الو فئاخ نمؤي الو شيج شيجب الو دح ماقي الو ةيار دقعت
 دحأل سيل هنأ اندنع كلذ يف هجولاو . مامإب الا هيلع عمتجم مكحب

 الف مامإلا تام وأ مامإ ناك اذإ مامإلا نود كلذ نم ائيش لعقي نأ
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 . ملعأ هللاو كلذ هابشأو مامإ ماقي ىتح كلذ لعفي

 مل هتمامإ دقع نمع ةماعلا هلأس اذإ مامإلا نإ : لاقو : ةلاسم

 . كلذ هيلع نإف ملعلا لهأ هلاس اذإو مهل نيبي نأ هيلع نكي

 . ةرابع لدعلا مامإلا ىلإ ليق اميف رظنلاو : ةلاسم

 كلذ هنكمي وهو قحلا ىلع لدع مامإ ةنوعم كرت نمو : ةلأسم

 . ةسيسخ نيملسملا عم هتلزنمف

 لدعلا ةمئأل ةيقتلا : ليقو ي رقعج نب اعماج نمو : ةلأسم

 نإ : ليقو هريغ نمو . عيبرلا ىلإ كلذ عفرو مهنم ةءارب قحلاب مالكلاب
 . عيبرلا ىلاإ عفرو مهنم ةءارب قحلاب مالكلاب ةمئألا نم ةيقتلا

 لعف وأ اذك لعفي مل نم مامإلا لوقي ىتح كلذ امنإ لاق نم لاقو
 ىلع بقوع نم ئرب وأ قح لعفلا كلذو اذكو اذكب هتبقاعو اذكو اذك
 ولو ةيقتلا عسي الف كلذ نكي ملام امأو . ةيقتلا عست ذئنيحف كلذ لثم
 هنم أربأ انأو قحلاب ههفاشأ نأ مامإلا يقتأ ينإ لئاق لوقي نأ زاج

 ينإ لئاق لوقي نأ زاجل انفصو ام مامإلا نم نوكي نأ ريغ نم
 أربأ انأو هللا امهمحر باطخلا نب رمع يقتأو هيقتأو يدنلجلا فاخأ
 ةيقتلا تزاج ولو هل زئاج ريغو هلاق نمم هنم عونمم اذه نكلو امهنم
 نم كولملا نم كلم ىلإ رظن نمل زاجل نوملسملا فصو ام ريغ نم
 هفاخأ ينإ لوقيو هللاب رفكلا رهظيف مانصألل دجسي نأ كرشلا لهأ

 نوملسملاو هرذعي هللا ناكلو انركذ امب ذخؤي نأ ريغ نم هيقتأو

 زوجي الو هي ناد نمم لوبقم ريغ اذهف هيلع هنولوتيو هعينصي هنورذعي

 . كلذ اومهفأف هلاق نمل

 مكتمامإل اوراتخا" : لاق هنأ ىبنلا نع دردعس ويأ ىورو : ةلأسم

 . "مكلضفأ
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 تومرصح م ام او ن امع م ام ا نع هتلأسو : رذأل نمو : ةلأسم

 ؟كلذ يف ي أرل | فيكو امهنم ة هم امال | نوكت نمل امهتكلمم تلصتا اذ ا

 , تلق اماما إ مهسفنأل اوراتخي نأ نيملسملل ناك تلصتا اذإ : ل ق

 ام سانلا يف رظنلا نوكي لاق ؟ ىلوأ امهيأ امهيف رظنلا نوكي لهف
 . امام ا هوماقأ ١ قحأ امهريغ يقفو امهيق هوأر

 ناك اذإو دحاو رصم يف نامامإ نوكي نأ زوجي الو : ةلاسم

 تطقس امهناطلس لصتا اذإف ى زئاجف مامإ نيرحبلابو مامإ نامعب
 . اعيمج امهتمامإ

 توم رضحب مامإو نيرحبلاب مامإو مامإ نامعب ناك ول كلذكو
 راتخاو ةدحاو ةكلمم تناكو مهتمامإ تطقس مهناطلس لصتا مث
 راحصيو مامإ ىوزنب ناك ولو عيمجلل هنوميقي امامإ نوملسملا
 ةلازإ ىلع اوردق اذإف امامإ اوميقي نأ تيفح لهأل زاجل ناطلس
 ىذلاو مامإلا اذه ناطلس لصتاو اهنم مهنع لازو راحص نم رابجلا
 نوملسملا راتخاو امهتمامإ تطقس ىوزنب يذلا ناطلسلاو تيفحب
 . مهسفنأل نوميقي امامإ

 مزلت الف ةوادع الو هل ةيالو ال نم مامإلا مدق اذإو : ةلاسم
 عرو ال نم اهالوتي ةدقع ىف لوخدلا دحأل زوجي الو هتمامإ نيملسملا
 مهمامإو مه اونوكي ىتح ةوعدلاب نيرقم اوناك نإو نيد ةحص الو هل
 نم لك سيلو زوجي الف ةْيمع ىلع رمألا ناك نإو هيف اولخد امل الهأ
 وعدي ام ىلإ ةباجإو ةعاط هل تناك اهب ىمستو نيملسملا ةوعد لحتنا
 . ةلالضلا ةيمعلاو هيلإ

 . "ةيلهاج ةتيم تام ةيمع ةيار تحت لتق نم" : ثيدحلا ىقو

 هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا ىقو . ةلوهجملا ىه ضرألا نم ىماعملاو
 يأ "ةيله اجل ةيمع مكنع بهذأ لجو زع هللا نإ" : لاق ملسو هرلع
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 . ةرثكلا يه ينعي ضعب لاقو ةيلهاجل اةلالض

 هنأل مهلاومأ نم لحلا ةيعرلا لاسي نأ مامإلل سيلو : ةلأسم

 هل سيلو . كلذ هل زاج لجلاب اوأدب نإف مهيف هل ةيقتلاو مهيلع ناطلس
 لوبق مهل زجي مل هحابأ نإو . قح هيف نيملسملل ام ةيعرلا لحي نأ
 . مهل كلذ زئاجف مهل هلحأف كرتشم ريغ اصلاخ هل ناك امو كلذ

 تقو يف الإ هتيعر نع بجتحي نأ مامإلل زوجي الو : ةلاسم
 نم ائيش هللا هالو نم" : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل هنم هل دبال
 هللا بجتحا مهرققو مهتلخو مهتجاح نود بجتحاف نيملسملا رومأ
 ال ثيدحلا هنمو ةجاحلا ةلخلاو . "هرقفو هتلخو هتجاح نع ىلاعت

 نورركي برعلا نكلو هيلإ جاتحي ىتم يأ هيلإ ليحي ىتم يردي
 . افلتخا اذإ نيظفللا

 اور اتخاف م امإل اودقعي نأ اود ار ] اذ ا نيملسمل ا نعو : ةلأسم

 همزل دق لجرل ١ كل ذو مهتلودو مهسفنأل حلصي هوأر الجر مهسفنأل

 . معن : لاق ؟ ةمامإلا هل نودقعي له جحي ملو جحلا

 ؟ هعضوم ىلع ايلاو يلويو جحلا ىلإ جرخي نأ هل لهق هل تلق

 : لاق ؟ امامإ نوكي وأ هتحت نم ايلاو نوكيف هل تلق . معن : لاق

 لَهق : هل تلق . هتكلمم ىلإ عجريو جحي نأ ىلإ هتحت نم ايلاو نوكي
 هدعب نم ةلودلا ىلع فاخ نإ جحلا ىلإ جورخلا نع فلختلا هل زوجي

 . جرخي نأ هلو معن : لاق ؟ هتمامإ ىلع

 ىلع قحلا ةماقإو ةلودلا زازعإل فلختلاب هرمأت امنإ : هل تلق

 وأ جحلاب ىصوأ تام نإو . هرمأ ماقتساو ردق اذإ جورخلا داقتعا

 ىلع طسقلاب مايقلاب رمآ ال : لاق ؟ لاح لك ىلع جورخلاب هرمأت

 مهل مايقلا همزل دق هنأل هتيعر ىلع نمآ اذإ جورخلاب ةنونيدلا داقتعا

 . هنع جحلا ذاقنإب ىصويو هللا ءاش نإ :املاس ناك توملا هرضح نإق
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 ةمامالا توبث بجوي امب رابخألا يف باب
 نالجر هتلادعب دهش مامإ نع هتلأسو يراوحلا يبأ نعو

 ةدقع ىرتأ ةعاربلاو ةيالولا يف رصب ذافن امهل نمم اسيل ناحلاص
 نيملاعب اسيل امهو نالجر هتيالو عفر كلذكو ؟ ةحيحص مامإل ا اذه
 هرفكمب دهشأ وأ هلاوتأ نأ يلع بجيأ ءاملعلا ةغالبك ةءاربلاو ةيالولاب

 الإ ةيالولا لبقت ال : لاقف ؟ امهلوقب هالوتأ ال وأ هنم أربا نإ ىنُعَسيأ
 ةيالو هل ةيالولا عفري يذلا ناك ولو ةلادعلا كلذكو ةيالولا رصبي نمم
 اذإ كلذكو . هتداهش زوجتو هتيالوب ىلوتي ال وهو هتيالو ىلع وهف
 وبأ لاق . هتداهش تزاج هبكري نم ىلع هب دهشو ثدحلاب يمس
 نم ءايلوألا ةداهش الإ تارقفكملا ىلع لبقي ال ليق دق : ديعس
 . نيملسملا

 لجر نع لئس : ددعس يبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 لجر اهيفو نامع ىلإ عجرف راصمألا ضعب ىلإ نامع نم ابئاغ ناك
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع هعيابي نأ بلطو مامإ هنأ دهشي
 ىلع هعيابي نأ هيلع لهو ؟ كلذ هيلع له هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا
 يف ناك اذإ : لاق ؟ نيملسملا نم هل دقع نم ملعي نأ ريغ نم كلذ

 مهراد يف نكي ملو نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ اهيلع بلاغلا راد
 ةمامإل آ لحتني نمم فالتخالا لهأ نم مهرهاظي الو مهداضي نم

 هتيالو تبجو ةفصلا هذه ىلع رادلا يف مامإلا ةمامإ ترهظ اذإف
 . هعيابي مل وأ هعياب نم ةعيب تتبثو هترصن تمزلو هتمامإ تتبثو

 لطابلاب نيدي نمم لطابلا لهأ اهيلع بلاغلا راد يف ناك نإو

 مكحي راد يفق ترهظ ذإ كلملا لك نم لطابلاب ةمامإلا لحتني نمم

 راد يف هتمامإ ترهظ نمو . لطبم وهف لطابلاب اهلهأ ىلعو اهيلع
 هنم ملعي ملو هرمأ لكشأو لطابلاو قحلا لحتني نمم نييندتملا طالتخا
 لكشم وهف لطابلا لهأ نم وأ قحلا لهأ نم هتعيب ثدحأ ام ىلع
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 هتريس حصت وأ هتعيب ثدحأ نممو هرم أ حصي ىتح فوقوم لكشمل او

 . يداعيف لطابب وأ ىلاويف قحلا ماقأ نيينعملا دحأب هتوعد رهظتو

 لهأ نأ ريغ نيملسملا ةوعد اهيلع بلاغلا رادلا تناك نإو تلق
 له ضعب نم مهضعب ئرب نأ ىلإ لكشم رمأ يق نوفلتخم رصملا
 نم نوملسملا هل دقع يذلا نأ ملعي ىتح وأ مامإلا كلذ ةمامإ همزلت
 اوأرب اذ او اضعب مهضعب نم نوأربي ال نوملسملاو ؟ ةماقتسالا له ]

 اذ ا ةماقتس ال ١ ىلع كلذ ىف اعيمج اونوكي مل . اضعي مهضعب نم

 ام ىلع ملعي مل اذإو . هنم ىربام ىلع هبحاص نم مهنم يربتملا ملع
 اضعب مهضعب نمم ةءاربلا مهنم ملع امنإو اضعب مهضعب نم اوئرب
 ترهظ ناف مهراد رادل و مهتيالو ىلع مهف ةدالو مهل تقيس دقو اذكه

 امأو لدع مامإ ناك ةفصلا هذه ىلع قحلا لهأ نم ةمامإلا اردلا يف
 نم لطيملاو قحلا قفاو نم مهنم قحملا ن اك هيق اوفلتخا ام ملع اذإ

 اولهجي الو نيقحملا عم ا اونوكي ن أ ءافعضلا ىلعو . قحلا فل ت

 . قحل 7 نم هب مهيلع اوماق اميف ةجح هيلع مهو مهرمأ

 نايدألا يق طالتخا راد رادلا تناك نيدتلا يف اوفلتخا اذإ امأو
 نيقيرقلاب يواعدلا ماكحأب مهفالتخا هيف نوكي اميق اوفلتخا اذإ امإو
 لطبملا نم مهنم قحملا ملعي ىتح لدعلا لهأ ةلمج ىلع نيفلتخملا نم
 . كلذ مهقاف عدبلا ماكحأك رادلا يف يواعدلا تسيلو

 نيلجر ن أ هللا همحر ب اطخلا نيب رمع غلب : يذ اغملا ب اتك نمو

 تمت دق مث ةتلف الإ ركب ىبأ ةعيب تناكام رخآلل امهدحأ لاقف اثدحت

 . اهم نوكتق ىضريو

 باطخلا نبا تام نئل هللاو لاق يرقزلا نع حيرج نبا لاق
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 هيف عمجي نأ كلأ لدب ال نمحرلا دبع هل لاقف ملكتيف جرخي نأ مهو
 نأ نمآ الف ائيش نودصي مث برعلا نم دحاو ريغ هيف عيمجب سانلا
 كنع قرفتو ةنيدملا مدقت ىتح لهمأ نكلو هركيام ضعبب سانلا ردصي
 كنيب اميف مهتبتاع اولاق ام اولاق نيذلا كياحصأ لصح اذإف برعلا
 . تيأر ام معن : لاق مهنييو

 ىتح رمع لبقأف ةعمجلا تناكو ةنيدملا انمدقف انردص مث : لاق
 ىلص هللا ىلص يبنلا ركذ مث هيلع ىنثأو هللا دمح املف ربنملا يقر
 ةلاقم مكنع ينغلب دق هنأ همالك ضعب يف لاق مث ملنبو هيلع هللا
 نكلو س تناك هللاو دقو ةتلف اهنأ نومعزت ركب ييأ ةفالخ يق اهنولوقت

 . اهرش ىقوو اهريخ ىطعأ هللا

 اعد نمف ركي يبأ ىلإ اهعاطقنا هيلإ قانعألا عطقنت يذلا مكيأو

 نع مكنأشو التقي نأ هدعب هعياب الو هل ةعيب ال يذلا وهف اهلتم ىلإ
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضيق امل هنأ تناك فيك ركي يبأ ةعيب

 اوعمتجا دقو راصنألا نم يحلا اذه لاقف تآ اناتأو برعلا ىعادت

 مكل ناك ناف ‘ هوعيابيل ةدابع نب دعس ىلع ةدعاس ينب ةفيقس يف

 انيبن دعب ةقرفلا انيشخف س هيف متنأ ام اوقالتف ةجاح سانلا رمأب
 انعقد املق موقلا ديرن حارجلا نب ةديبع وبأو ركب وبأو انأ تجرخف
 ىقب ام هللا وف رمع اي كلسر ىلع ركب وبأ لاقق ملكتأل تيهذ مهيلإ

 :هتلاقم نم غرف نبح لاق هنأ الإ . هلاق الإ هب لوقأل هتأيه تنك ءيش

 مكل وهف هوعيابف متئش امهيأف نيلجرلا نيذه دحأ مكل تيضر ينإ
 دمح نأ دعب لاق دقو س ةديبع يبأ ديبو يديب ذخأو مكرمأ يق اضر

 الو مكلضف ركنن ام هللاو تإ راصنألا رشاعماب : هيلع ىنتأو هللا

 الو عمست الو عمتجت ال برعل ا نكلو مالسإلا يق مكتقباس الو مكعالب

 يأ اوعيايق ء .ا مت متنأو ءارمألا نحنف شيرق نم لجرل ال ا عيطت

 . مكل هتيضر دقف متئش نيلجرلا
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 ينقبس دقو اهيلع تيرضفقف ركب يب أ ددب تذخ اف تيثوفق : لاقف

 ىلع اولماحتو هنوعيابي سانلا لامو يلبق هعيابف راصنألا نم لجر
 . ضرمب دهع ثيدح وهو ىقلم هل ريرس ىلع وهو دعس

 انفرصنا مث هللا هلتق هولتقا تلقف ادعس متلتق : مهنم لئاق لاقف
 ىقوو اهريخ ىطعأ هللا نكلو هتعيب تناك هذهف ركب وبأ عيوب دقو
 . اهرش

 هل لاقق كعيايأل كدي طسبأ رمع هل لاق نبح ةديبع يبأ ثيدح

 قيدصلا مكيفو ينعيابتأ اهليق ة ةهوف مالسإل ١ يف كنم تيأرام ة ةدرديع ويأ

 ةيهقو ةفأ لجر لاقيو ةطقسل او ةلهجل ١ لثم ىه ةمف هلوق نينت ذ ا يناث

 . اضيأ يغلا نم كلذ نوكي دقو اهفافت تههف

 : لوقي ثيح هللا باتكب يخأ اي كيلعف لاحم اذهو : فلؤملا لاق
 . "مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ"
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 ىروشلا يك باب

 كح انج مهل ضقخ او كين اج مهل نلأ او كقفرو كرشب س انلل طسب او

 رثكأو مهتروع رتساو مهترثع لقأ او مهتلز مهل لمتحاو كسقنب مهساوو
 ىري الو \ ةرواشم ةصاخللو ‘ ةرواشم ةماعلل لعج و مهترواشم

 تششغتسا الو هتروشم تددر الو هد دأر تلزهتسا كنأ مهنم ا دحأ

 هريغ نع هرتس و هدلع ظلغاف مهضعب نم شقغل ١ تملع ولو هتحرصن

 ةءاسإلاب هزاجت الو هيلع تريغ دق كنأ ملعت ىتح ارس هي هملعأو

 نكمتل ىرحأ كلذ نإف ٠ ادقفتم هرمألو اندخ هل نوكتو هنع توفعو

 . مهتحصاذمل ىجرأو مهيولق يف كدو

 اهلضقو ىروشلا ساسأو : دودوم يبأ ةريس نمو : ةلاسم

 ام وهو باصي ثيح نم ههجو نم قحلا مهبلطو ملعلا لهأ عامتجا
 . باوصلاب مهل دوهشملا نيحلاصلا راثآو هيبن ةنسو هللا باتك يف
 الإ نعظ حلص امف هنعظو هماقم يف مامإلا ىلع اوريشأف اذه ىلعف
 جورخو هتماقإ الإ يغبني الو قح عييضت عسي امو ى ماقم حالص دعب
 أل لدعلاو قحلا ىلإ دري ىتح هب لمعيو هدعب لطابلا كرت الو هيلع
 . ماقملاب مترشأ نإف لدعلاب مكحلا نم ماكحلا ىلع هللا بجوأ

 نم ةيالولا نوكي يذلا قحلاو لدعلا ةماقإ ىلع الإ زوجي لهف

 هي نوكتو ةملكلا اهيلع فنتلتو ةادؤم قوقحل او هلصأ او نيملسملا

 ماقملاب مترشأآ نإف ةمحرلا هي ” ةقرفلا هب هللا يقنيو ةعامجلا

 هللا قح نأ نوملعت متنك نإو اونواعتف هيلع اورمأف كلذيو ؟ كلذ ىلعق

 ءاعدلا قحيو اهنمأ يف بيع ال مكدنع رومألا نأو ىدؤم هللا دنع

 لضفلا هيف ريسملاو هللا نيد ىلإ ءاعدلا نأ كش الف اهؤاشنإو اهيلإ

 يف مكحصتتسا اذإ مكمامإ اوقدصاو هللا اوقدصافق هللا دابع نيبملا

 الو سانلل هَدندبيل ء ملعلا قاثيم ذخأ هللا نإف قحلا اومتكت الو هللا قح

 . هنومتكي
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 نم اضيأ هتريس نمو . مهروهظ ء ارو هوذينف" : ىل اعت هللا ل اق

 ام ىلع مكب نيعتسيل مكعمج مامإلا نإ مث اهنع هتبتك يذلا لبق اهلوأ
 هتماقإ الإ هايإو مكعسي ال يذلا مكيلعو هيلع هللا قح نم همزلي
 هعييضت ىلع نوكي الو كلذ عسي الو هيفو هيلع لصاوتلاو هيف ةيالولاو
 نم ضرفو ىروشل ا لضفق نم هللا لعج 1 مكترو اشم م ام ال ا بلطو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم كلذ هللا ركذف 0 نينمؤملا ىلع كلذ
 هرمأب ذخألاب نبملسملا نم مهعبتا نم ىلعو مهيلع ىنتأو لدعلا ةمئ 4 أو

 ةحيحصلا ىروشلا نأو "مهنيب ىروش مهرم او" : لاقق ىروشلا يف
 امي مهنم ملعلا دعي مهيأر ءاملعلا دهتجي نأ هلوسرو هللا رمأل ةقف ةقف ةقفاوملا

 ىلإ مهدعب نم نيحلاصلاو ةمئألا راثآو . مهيبن ةنسو مهبر باتك يف
 هللا بجوأ ام قحل اذإ هب ملعلا ةلقو كلذ لهجلا يف مهنم داهتجالا
 يف اهيلع عمج دق يتلأ هقوقحو هللا نيدب ملعلا لهأ ىلع ىروشلا نم
 . ءاملعلا بولق

 هنم ةروشملاب قحأ هملع نم ناك هملعي ملو كلذ كردي مل نمق

 نسحو مهحصانتو مهنواعتب ضعب هكردأ هملع مهضعب تاق امق

 يف ةبغر ضعب ىلع مهضعب نم ةرجاهملا بغشلاو ولغلا كرتو مهتاين
 . قحلا نم هللا بجوأ امل اكرتو ايندلا

 هيف متنأ لقو هب عافتنالا ةلقو هلدع نع غيزلاو ملعلا ةفآ كلذ نإف

 هنع ىمعي هيف رذتعا نمو هيف قحل امب نوحلاصلا مكقبس دق هيلع
 . رذع الو ةجح كلذب دجي مل هنم قحل امب هلبق فلس نمم عييضتو

 مهب ىدتقملا فلسلاو لدعلا ةمئأو هللا لوسر نأ هلوق يق معزو

 نم مهمزل ام اوعاضأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب نم
 اوعرشي نأ مهيلإ رمألا نأو نيملسملا نم مهدعب نمل هللا نيد ةماقإ
 مث مهيأر اودهتجيف اءاش ام رومألا نم ثدح امم مويلا مهيأرب
 رثأ كلذ لك يف نودجي الو نومكحيو نولحي نومرحي هب اولمعي
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 > مهل ةقفصل او نيملسمل ١ فلس ىلع ء اسأ اذه ىعد ١ نمو . هي نودتعي

 هلعجي ملام وهو اوبوتي ىتح مهل رفكملا هلهأل لضملا اطخلا وه اذهو

 . 4 امتجا اهلضفو ىروشل ١ ساسأ دحأل هللا

 : لجو زع هللا لاق هللا دبع نب ديعس مامإلا ةريس نمو
 مهفرعي ن ] ل ار أ هللا ىلع لكوتف تمزع اذ اف "رمأل ١ يف مهرو اشبو"

 ةتالث ل اجرل ا : هللا همحر ب اطخلا ني رمع 9 اقو . ةروشمل ١ لضف

 اذإف تهبتشاو تلبقأ اذإ رومألا يف رمتأي لداع ملسم فيقع لجرق

 عقو اذ 17 يأر هل سيل ملسم فيفع لجرو هيأرب اهنم جرخ تعقو
 رئاح لجرو هرمأ دنع لزنو هر امتس او هر اشتساق يأرل ا داقأ رمأل ا

 . ادشرم عيطي الو ادشار رمتأي ال رئاب
 نيذلا كرومأ يف رواش : هللا همحر باطخلا نب رمع لاق

 الو ًانانبج الو اليخب كتروشم يف نلخدت ال : لاقو هللا نوفاخي
 ارقف كدعي صيرحلاو هديرت لضف نع كب رصقي ليخبلا نإف اصيرح
 رومألا كيلع ناقيضي نابجلاو ليخبلاو كاصخ أوسأ كل نيزي وأ
 هل ليق يموق ينينغي ىتح تينغ ام : يبارعأ نع ليقو . كنابكبكيف
 : لجرل ليقو هيف مهرواشأ ىتح ائيش لعفأ ال ينإ لاق كلذ فيكو
 مزاح لجر .انيفو لجر فلأ نحن لاقف مكباوص رثكأ ام سبع نم

 . مزاح لجر فلأ انلكف هعيطن نحنو

 ةرسحلا اهيبغمف ةروشم ريغ ىلع رومألا ردصأ نم لاقيو
 ةرواشمب رومألا حتفتساف مزحلا عامج ءاملعلا ةرواشمو . ةمادنلاو
 ةنايصلا لهأ نم مزحلا لهأو ةحصانملاو براجتلاو نانسألا يوذ
 رفظلا جارختسا ركفلا يف ركذلا ةلاجإو رفظلا كالم يأرلا مزح نإف
 . ةلجعلا عم باوصلا نم ريخ رظنلا عم . اطخلاو

 لجرل و . سلتخمق قمحأل ا ام و ريشتسم ةءورم ١ و ٣ ا : ل اقبو
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 امل هلعفيو رشلاب قطني لجرلاو س هنم هبلق يف امل هلعفيو ريخلاب قطني
 رشلاو ريخلا نم هبلق يف امو هتين ردق ىلع لمعي لكو هنم هبلق يف
 . ةريسلا نم يذل ا ىضقنا

 ىهن هللا ةيصعم نم عزانتلاو لشفلا نإ اوقرفت الو : هريغ نمو
 نيذلاك اونوكت الوأ : لجو زع لاقف نينمؤمل ا ىلإ هيف مدقتو كلذ نع
 باذع مهل كئلوأ" : لاقو "تانيبلا مهتعاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت
 دحأ موي نينمؤملا ىلتبا امنإ هنأب هباتك يف مكربخأ دقو . "ميظع

 اوصعو رومألا يفق اوعز اذتو اولشف نيح مهودع نع مهفرصو
 كرتو هللا ةيصعم فالتخاو ةقرفلاب ملسو هيلع هللا ىلص مهلوسر
 . هرمأل

 نم قحملا لوق رصبت مل سانلا كدنع عمتجا اذإ تنك نإو اهنمو
 سانلا كيلع عمجت الف حصانلا نم شاقلا فرعت ملو لطيملا لوق
 اهنمو . مهودع مهيلع رهظيو ةلودلا هذه مهنع لوزتف كيلع نوفلتخيق
 كورضح اذإف مهعمجتو يلإ بتكت لزت مل كنأ هللا كمحر تملع دق

 مهنيب اميق اوعزانتو ةعامجلا ىلع اوقرفتو ةقرفلا ىلع اوعمتجا
 . نورخآ جرخيو كيلإ مهضعب لخديف نيقيرف اوراصق
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 ةمامالا دقع يف باب

 ء هللا همحر دمحم ني هللا ديع دمحنم ىبي ] ب اوج هن ] دجوي اممو

 نم ةعامج عمتجا اذإف ؟ تبثت فيكو يه فيك مامإلل ةعيبلا نعو
 يف اودهتجيو نيملسملا ءاهقف نم ناهيقف نوكي ام لقأو نيملسملا
 . هنيد ىف اضرم امامإ اومدقي نأ لدعلاب رظنلا

 نوريو هلهج عسي الامو هلهج عسي ام فرعي نأ نوكي ام لقأو
 وه نم اودجو نإف نيملسملا نم هريغ نم لدعلا ةماقإل ىوقأ وه هنأ

 وه نم اومدق لدعلا يف هلثم يوق وه نمو نيملسملا نم هنم لضفأ
 . هنم لضفأ

 نمم دحاولاب ماق نينثالا دوجو دنع نينتالاب ماق اذإ هريغ لاق
 نأ هل ةعيبلاو دحاولل نيملسملا ميلست دنع ةمامإلا دقع نم هلهأ وه
 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىق نيملسمللو هلل امامإ كانعياب دق اولوقي

 . كلبق لدعلا ةمئأ عيوب ام ىلعو هيبن ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلعو
 ناك نإو . ايراش هلل كسفن عيبت نأ ىلعو : اولاق ءارشلا اودارأ نإف
 . طورشلا نم هيلع اودكؤي ام عم ءارشلا اوركذي مل اعفادم

 مث ةمامإلا هل تتبث دقف مهبولق ةرمثو مهيديأ ةقفص هوطعأ اذاف

 الف عمس باهذ نم تاهاعلا نم ةهاع هب لزنت نأ الإ هتمامإ لوزت ال

 اذاف لقعي الف هلقع وأ قطني الف ناسل وأ رصيي الف رصي وأ عمسي

 . هتيالو ىلع ناكو هتمامإ تلاز تافآلا هذه هب تلزن

 يق فلتخا دقف همالك وأ هرصب وأ هعمس بهذ اذإ هريغ لاق

 موقيو لوزت ال ضعب لاقو هتمامإ لوزت ضعب لاقق . هتمامإ لاوز
 كلذ يف ملعن الو هتمامإ هب لوزتق هلقع باهذ امأو رمألاب نوملسملا

 الو هتمامإ تلاز هيلع كلذ رهظو مهتا اذإ كلذكو هريغ لاق . افالتخا

 . افالتخا كلذ يق ملعت
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 مامإلا نوكي نأ بحتسي : ليقو 0 رفعج نباعماج نمو : ةلأسم
 ءارشلا عطق يلي الو ةمامإلا لبق ءارشلا هل دقع نكي مل نإو ايراش

 نأ انغلبو ةمامإلا ىلع نوملسملا هعيابي مث ءارشلاب عطق دق راش الإ
 ىلع هللا همحر يلع نب ىسوم هعيابف ايراش ناك رفيج نب انهملا
 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع ةمامإلا
 . ركذملا

 يف كلذ نم رثكأ داز نإو مامالل دقعلا ىف هب ىفتكي ام اذهف
 . سأب الق هلل همزلي امو نيملسمل ا ين اعم حرشو طورشل و دركأتل

 عيابي نأ لبق ءارشلا مامإلا عطقي مل نإف بوبحم نب دمحم نعو
 رضح لهأ ةمئأ كلذكو اعفادم نوكيو زئاج كلذف ةمامإلا ىلع هل
 ةعيب يف لوقلا امأو نوعفادم مه امنإو ءارشلا نوعطقي ال توم
 ءارشلآ ىلع ةمئألل ةارشلا يابي ناك نم رشعب نع انغلب هنإف ءارشلا
 هللا ليبس يف ءارشلاو هللا ةعاط ىلع كعيابأ ىراش يذلا لوقي
 ركب ابأ ينعأ نيقداصلا ةارشلا ىلعام مكيلعو نالف نب نالف مامإلل
 . رمعو

 م ام ا ىلإ ا بوبحم ني دمحم ةريس يف دجويو : ب اتكلا ريغ نمو

 مكليبس نوكي نأ انيأرو انرظن انأ مامإلا اهيأ ملعا توم رضح لهأ

 ةجردلا ىهو ىرشلا دقع نم نامع لهأ لييسك هيلع متنأ يذل ١ ىق

 . ابلعلا
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 مام .الل ةدقعلا ةعص يك باي

 دارأ هللا همحر رباج يبأ ني ىسوم نإ لدقو : عماجلا ريغ نمو

 ء ارشل ١ عطقي ن أ العم | ني دمحم هركف ةم امالل العم ١ ني دمحم

 نمو : : تلقو . ء ارشل ا عطقي ىتح ةم امال ١ رمأ هنلوي نأ ىسوم هركيق

 مامإلا عيابي ارشلا عطق دق راش الإ كلذ يلي ال : لاق ؟ هنم كلذ يلي
 . كلذ دعب ةمامإلا ةعيب نوملسملا هعيابي مث ارشلا ىلع

 مامإلا ناكو رفيج نب انهملا مامإلا عياب يلع نب ىسوم نأ انغلبو
 رمأل ١ ىلعو هلوسر ةع اطو هللا ةعاط ىلع هعيب ايق ادر اش انهمل ١

 . ةدقعلا يف هب ىفتكي ام اذهو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 نولوقي مهنإف ؟ يه فيك مامإلا ةعيب نعو نسحلا وبأ : ةلاسم
 عيمجلو انل ءافوو قدص ةعيب هلل مكعيابن انإ : هللا اودمحي نأ دعب هل
 هللا باتكب لمعلا ىلعو . هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع نيملسملا

 فورعملاب رمألا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر ةنسو
 لكو ةيغابلا ةئفلا لاتقو هللا ليبس يف داهجلا ىلعو ركنملا نع يهنلاو
 فيعضلاو يوقلا يف قحلا ةماقإ ىلعو ةيغاط قحلا نع تعنتمأ ةقرف

 دق كنأ ىلعو ديعبلاو بيرقلاو يلولاو ودعلاو فيرشلاو عيضولاو
 لك كعم دهاج نمب هللا ليبس ىفق داهجلا ىلع هلل كسفن تيرتشا
 هللا نيد ىلإ وعدت نأو هللا رمأ ءيضت ىتح قحلا نم تعنتما ةقرف

 ` .. هيلع يداعتو هيلع يلاوتو

 تيقو اذإ كلو 0 كلبق نم لدعلا ةمئأ عيمج ىلعام كيلع نأو
 كرصننو انتوعد اذإ كبيجن نأ كتقيقح جاهنم ىلع تمقتساو كتعيبب

 مايقلاب الإ انل الو كل رذع الو انترمأ اذإ كعيطنو انترصنتتسا اذإ
 .كلذب
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 فيك عاقدلا ةعيبق تلق ؟ هتعيب تتبث كلذ لبقو معن لاق اذإف

 ةعيبلا يف ركذي الف ءارشلا الإ ىلوألا لثم ىه لاق ؟ اهيف لوقلا
 ليبس يق داهجلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وهف لصالاو
 .هللا

 نع الإ حلصت ال ةمامإلا نإ موق لاقو : دمحم يبأ نع : ةلاسم
 . بد ؛اَغل او رض احلا ىلع ةجحل | مهو ةصاخل آ نم ض ارتو ة ةروشم

 هن ] هملعب هبط اخي نم لقأ اف مهنم دح او ىلع يض ارتل ١ عقو اذ اف

 هب نوبطاخي امب ةفرعملاو ملعلا لهأ نم مهرايخ نم نانثا مهل راتخملا

 نولوقي ىوتفلا يف نودلقملا نيدلا يف ةيعرلا ىلع ةجحلا مهو مهمامإ
 هللا باتكب مكحت نأ ىلع نيملسملاو انسفنأ ىلع امامأ كانمدق دق هل
 نع ىهنتو فورعمل اي رمأت ن ] ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هيين ةنسو

 . اليبس كلذ ىلإ تدجو ام ركنملا

 . هيلإ وعدتو هدابع هب دْبعت يذلا هللا نيد رهظت نأ ىلع موق لاقو

 . معن : لاق ؟ هتعاط مهتمزل دقق

 هللا ةعاط ىلع يضارتلا ىلع هل عيوب اذإ مامإلاو : ةلاسم

 ةرواشمو ىدهلا ةمئأ راثآ ع ابتاو هللا ليبس يق ارشلاو هلوسر ةعاطو

 دعب هلوسرو هللا عاطأ ام نيملسملا ىلع ةعاطلا هلق س هللاب ملعلا لهأ

 هونمتئاو هللا رمأ نم هودلق ام ىلع انيمأ كلذل الهأ مهدنع نوكي نأ

 . ةماعلل سيلو نيملسملا نم ةصاخلا مامإلا ةدقع يلي امنإو هيلع

 . ةماعلا نود كلذ نولي نيذلا مه ءاملعلاو

 يهام عافدلا ةعيب نع لئس يكنضلا نمحرلا دبع نع : ةلاسم
 يهنلاو فورعملاب رمالا ىلع مامإلا 7 نآ وه : لاق ؟ يه فيكو
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 . حلص أ فلختلا ى أر ام فلختبو حلصو رمأل ا هل م اقتسا

 ةعاط ىلع مامإلا عيابملا عيابي نأ وه لاق ؟ ءارشلا ةعيبق تلق
 داهجلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا
 الو كرفنتسا اذإ هعم رفنتو كرمأ اذإ هعيطت نأ ىلعو هللا ليبس ىق
 : ليق . نيقداصلا ةارشلا ىلع ام كيلعو س مئال ةمول هللا يف كذخأت
 رمعو ركب ابأ ىنتعي : لاق ؟ نيقداصلا ةارشلا ىق هلوق ىنعم امق
 . هللا امهمحر

 يضرو امامإ ةربابجلا وأ ماوعلا همدق لجر نع لئسسبو : ةلاسم

 اذإ هنأ يعم لاق : ؟ هتمامإ تبثت ةت له نبملسملا مالعأ نم نانتا ه

 . تتبثل مالعألا نم تناك ولام قحلا ىلع لصألا يق هل ةدقعلا تناك
 هر يضر ناف : هل تلق اضرلاو ةدقعلا ىنعمي ةتباث هتمامإ تناك

 لوق ىلع هنأ يعم لاق ؟ هتمامإ تبثت له نيملسملا مالعأ نم دحاو

 تتبث امك هئاضرب تبثت يدنعف تبثتو دحاوب موقت ت ةعيبلا نأ لوقي نم
 . دقعلا عم هتعيب

 ىلع كلذك هنأ يعم : لاق ؟ مامإلا ةلزنمب اذه نوكيف : هل تلق

 له . لدعلا هنم رهظق ةربابجلا همدق ناك نإف : هل تلق . هلوق ىنعم

 كلذ مهيلع نأ يعم : لاق ؟ هلزع مهل سيلو هتعاط نيملسملا ىلع

 . هلثم وه نم ىلإ هلزع مهل سيلو

 ؟ ءاوس هيق لوقلا نوكي له امكاح هم ناك نإ تيأرأ : تلق
 هل تلق . كلذل هميدقتب بطاخم ناطلسلا نأل ءاوس هنأ ىعم : لاق
 : لاق ؟ نيملسملا ىلإ رمألا دري مأ وه هميدقتب بطاخم ناطلسلاف
 كلذ ىلإ اوبيجي ال نيملسملا نأ فيخ اذإ كلذب نوبطاخم مهنأ يعم

 . هلوق ىنعم ىلع هيلا اوعرسي ال نأو
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 سانلا نيب مكحلل الجر رئاجلا ناطلسلا مدق ول تيأرأ : هل ليق

 ذ ا هل ناطلسلا مي دقتل ىضرل ا ةماعلا ىف رهظو مكحلل اعضوم ه ارو

 ذإو رمألا ىلع بلاغ ناطلسلا ذإ هل ناطلسلا ميدقتلو قحلاب
 لجرل ١ نم رهظي ملو مهنم هريغ مي دقت يف مهل عمط ال نوملسم ا

 اذه نوكي له قحل ا ةقق ةقفقاومل داهتجال اهنم رهظو لطاب ىلع ادامتعا

 هل نيينعملا نع باغ اميق هتنؤم زوجتو نيملسملا ماكح ةلزنمب ةجح
 لهو ع امجإل ١ وأ ةنسل ١ وأ ب اتكلل ةفل اخم هنم ملعي ملام كلذل هديلقتو

 . ؟ ةفصلا هذه ىلع هنامز ىف مكحلل لهأ اذه

 هل مدقملاو نوملسملا مه كلذل نوضارلا ناك اذإ هنأ يعم لاق

 ناطلسلا ميدقت عم نوملسملا يضرذ مكحلا ىنعم ىلع ناطلسلا
 ال نممو ةماعلا كلذب يضارلا نأك نإو نيملسملا ميدقت ةلزنمب يدنع

 نيملسملا ميدقت ىنعم هبشي ببس اهب موقي ةجح .م 4 هاضرب كيشت
 نيملسملا ماكحأب ماكحألا ىلع هرمأ رهاظ يف ةنامأ مدقملا نم رهظو

 اهرهاوظ يف روج الو هماكحأ نطاوب يف بيرلا ىنعم هل عقي ام
 زوجت ءيشلا ىلع نومأملاو س مكحلا رهاظ ىلع انومأم يعم ناك
 هجوب كلذ قح هل لمتحاو هب مكح اميف هلطاب ملعي ملام هيلع هتنوعم
 . هوجولا نم

 هللا ىلص هللا لوسر دعي نم نيملسملا يأر عمجأ دقو : ةلأسم

 الإ هلزع وأ مامإ توم دعب نم مامإل بجت ال ةمامإلا نأ ملسو هيلع
 ىلع مهتعامج نم ءاضرو نيملسملا نم ملعلا لهأ ةروشم نع
 مث مهسقنأ ىوه ىلع هللا رمأ راثيإو هئايلوألو هنيدلو هلل مهنم حصنلا

 باغ نم عيمج ىلع ةجحو اضر هوعياب نمل مهتعيبو مهاضر نوكي
 . ةنسلاو راثآلا تعاج كلذب مهتعيب دهشي ملو مهنع
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 ةالصلا اوماقأو مهبرل اوباجتسا نيذلاو " هللا لاق
 نوكي الو } مت ىروشلا رمأ لهجت الف "مهنيب ىروش مهرمأو
 ةمالسو بولقلا ةحصب هدي ىلع مهيديأ ةقفصب الإ هعيب الو هدقع

 نم هوو اميف هيلع مهنم ظيلغلا قاثيملاو قيثولا دهعلا ذخأو ردصلا
 نم هسفنل هللا هبجوأ ام هللا دابع ىلع ناطلسلا هل اولعجو هللا رمأ
 ىتلا ةدقعلا دنع هل نولوقيف ىوقتلا ةداقو لدعلا ةمئأ ىلع قحلا

 . ةعيبلا كلتب تمكحأ

 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع نيملسملا ةعامجلو هلل كعيابن اتإ
 راثآ عابتاو هدين ةنسو هللا دايع يف ال دعو اطسق هللا باتكب مكحلاو

 فورعملاب رمألا ىلع ىلاعت هلل هسفن ىرتشا دق هنأو هلبق ىدهلا ةمئ
 رهظبو قحل ا ميقي ىتح هللا ليبس يف داهجل او ركنم ا نع يهنل

 . طرشي ملعلا لهأ ةرواشمو نولم الو زجاع ريغ هللاب قحلي وأ لدعلا

 ديعبلاو بيرقلا يف قحلا ةماقاو لدعلا رهظيو ةخسن يفو

 نيملسملا نم ملعلا لهأ ةرواشمو ودعلاو يلولاو عيضولاو فيرشلاو
 نأ هسفنل مهيلع طرتشي مت . مولم الو رصقم ريغ هللاب قحلي ىتح
 هوعيطي نأ قحلا جاهنم ىلع ماقتساو هتعيبب ىفو اذإ هلو هلل مهيلع
 اذإ هورصنبو مهاهن اذإ اوهتنيو مهاعد اذإ هوييجيو مهرمأ اذأ

 سيل مث هباتك يف هللا هرذع نم الإ كلذ يف مهل رذع ال مهرصنتسا
 هباتك يف هللا هرذع نم الإ كلذ يف هنع ةعجر مهل الو كلذ كرت مهل
 . هرذعل ةبجوملا ةلزانلا تاهاعلا نم

 اهقحب اهيف مامإلا ماقام ةمامإلا تتبث ةيعبلا هذه تعقو اذإف
 الإ اهدهع ضقني الو اهدقع كفني الو ةمامإلا لوزت ال مث اهقدصو
 . ةفوصومل ١ ت اه اعل او ةفورعم ا ت افآل أ لوزنب

 موق هعياب مامإ يف ديعس يبأ نع هب قثأ نم يل ظفحو : ةلسم
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 لخدي نأ نبملسملا ضعب دارأو هب ةدقعلا تبثت ال نمم ةمامإلا ىلع
 يف كلذ دارأ نم هعيابيو مامإل | نم باطتسي هنأ ءيش يف هعم

 . ء يشب نيلوال ا ةدقع هرضي الو م ام ال ا ةلزنمب هعم نوكيو ةريرسل ١

 ىلإ ريبزلاو ةحلط جرخ امل ليقو : رفعج نباعماج نمو : ةلاسم
 : لاق مث مت هيلع ىنثأو هللا دمحق سانلا يف بلاط يبآ ني يلع ماق ةكم

 هلل مهاقتأو هيلع مهاوقأ رمألا اذهب هللا دابع قحأ نإ سانلا اهيأ اي

 مل اوضر اذإف 0 راصنألاو نيرجاهملا ىضرب الإ كلذ لحي الق هيق

 يبأ نإف ى بيتتسا عباتمب هيلع بغش نإف اضرلا دعب رايخلا مهل نكي
 . هللا رمأ ىلإ ئقي ىتح لتوق

 عيمج اهرضحي ىتح الإ نوكت ال ةرامإلا تناك نئل يرمعلو
 نم ىلع اهب نومكحي اهلهأ نكلو ليبس نم كلذ ىلإ ام نيملسملا
 ينإو الأ ر اتخي ن ن ] ب داقغلل الو عجري ن ] ده اشلل سيل مث مهنع ب اغ

 مث لوقلا هلبقام عنم لجرو هل سيل ام ىعدا لجر : نيلجر لتاقم
 . ربصلا مث لمعلا

 . مكسفنأ ملظ اوفاخو مكبر ملظ اوفاخت الف ى حيبق نع الإ هني ملو

 ىلإ اودر سانلا رايخأ نم كلذ ناك نإو مهيأر عمتجي ىتح راصنألاو
 . اوهركام

 نيملسمل أ مالعأ هيضر اذإا ام امإ نوكي م امإل و : ب اتكل نمو

 . اهيق هللا ةعاط ىلع هوعيابو ةمامإلا هل اودقعو
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 نالجر ةمامإلا مامإلل دقع اذإ هنإ نيملسملا راثت ضعب يفو
 ام لقأ امهو . دقعلا امهب هل تبثي نيملسملا مالعأ نم ناملاع نالدع
 قوقحلا امهب ذفنتو ةجحلا امهب هلل موقت امهنأل دقعلا امهب تبثي
 . ماكحألاو

 ةروشمو نيملسملا يأرب نينتالا دقع تبثي امنإ رثؤملا وبأ لاق
 كلذ رصبن الف نيملسملا ةعامج نود امهدحو امهيأرب امأو ملعلا لهأ
 . ملعأ هللاو

 دالبلا كلمو لدعلا مامإلل ةدقعلا تتبث اذإف رفعج نب دمحم لاق
 عيمج ذاقنإو اهلهأ ىلع اهمسقو تاقدصلا ضبقو ةعاطلا هلف

 رايخو نيملسملا ىلإ سانلا عجر لدع مامإ نكي مل اذإو ماكحألا
 : هللا لاق امك مامإلا اوماقآ نيذلا مالعألاو لصألا مهو نينمؤملا
 سانلا هللا عفد الولو" : لاقو ٠ "هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك"
 . "ضرألا تدسقل ضعبب مهضعب

 موقي نأ ءاجرو نوحلاصلا ءاملعلا مدع ول : هل تلق : ةلاسم
 له ةقرعملا لهأ سيل كولملا نم ةداسلا الإ نكي ملو هريغ نود رمألاب

 امئاق نأ ولو 4 ىلب : لاق ؟ رمالاب موقيوأ "ههنم ةمامإلا لبقي نأ هل

 تلق . اباثم كلذ يف ناكلو . ءيش كلذ يف هيلع نكي مل لدعلاب موقي

 نم ةعامجلا ىلع نأل معن : لآق ؟ دودحلا مامإلا اذه ميقي لهف : هل

 ركنأو هلل هسفن لذبو هسفنب هدحو جرخ اجراخ نأ ولو : هريغ لاق )١(

 هللا ىصع نم عيمج قحلا ىلإ عوجرلا ىلع يصاعملا لهأ ربجي نأ هل ناك ركذملا

 لذيو هدحو جرخ هسفنب ادرف الجر نأ ولو . كلذ ىلع مهلتاقي لمع وأ لوقب

 ىلع لمع وأ لوقب هللا ىصع نم عيمج ربجي نأ هل ناك . ركنملا ركتأو هلل هسقت

 ريغ نم ةمامإلا لبقي نأ مامإلل لهف : هل تلق . كلذ ىلع مهلتاقي قحلا ىلإ عوجرلا

 ضعي يفق ةدايز . هالوتي نم ريغ نم ةمامإلا لبقي فيكو : لاق ؟ هالوتي نم

 . فيس نب دمح طخب خسنلا
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 مهيلعو ناطلسلا مه اونوكيو رمألاب هللا رمأب اوموقي نأ ةوقلا لهأ
 نيملسملل ةعاطلاو عمسلا كولملاو ةداسلا ىلعو : لاق . دودحلاب مايقلا
 . نيملسم اوناك اذإ كلذ يق

 الا نوكت ال ةمامإل ١ نأ نيملسمل ١ نع راتآل أ تء اجو : ةلأسم

 الو ةدقعلاو عامتجالا نوكي مثف لوألا مامإلاب ثادحألا تدحت ثيح
 يف داسفلا عقوو ةمئالا ترثكل كلذ ريغ زاج ولو كلذ ريغ زوجي
 .دالبلا

 اذإ اهيلع لدعلا لهأ عمتجا ام ثيح تبثت ةمامإلا هريغ لاق
 . كلذ باوص اودارأ

 ىلع امام ا اوم دقب نأ ود ار أ اذ ا نيملسمل ١ نعو دمحم يبأ نعو

 ؟ ةدقع مهيلع تبثت ذت مكبو م امالل نودقعي ني ذل ا ةقصام مهسفن ا

 مكبو س ةمامإلا دقع يف اوفلتخا دق سانلا نأ كلذ يف باوجلا
 رضحي ام لقأ موق : لاقف ؟ مهسقنأ ىلع هنومدقي نمل دقعلا حصي

 لحلا لهأ مهنم نيدلا يف لضفلا لهأ نم سفنأ ةسمخ هل دقعيو

 قيدصلا ركب يبأ ةمامإ كلذ ىلع مهليلدو ةيعرلا ىلع ةجحلاو دقعلاو

 ىلوم ملاسو لبج نب ذاعمو باطخلا نب رمع هل اهدقع هللا همحر
 . نيصحلا نب ديسأو ديعس نب دشارو "» ةفيذح يبأ

 دبع سقنأ ةسمخ ةعيبلا ىلوت ناقع نب نامثع ةدقع كلذكو : لاق

 يبأ نب ىلعو ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلطو فوع نب نمحرلا
 . كلام نب دعسو بلاط

 نم حارجلا نب ةديبع وبأو باطخلا نب رمع ريسلا لهأ عم روهشملاو انه اذك )١(

 . راصنالا نم دعس ني ررشسي 5 د و نيرجاهملا

 .٢٢



 مهنأو ادحاو مهتعامج نم راتخيل ىروشلا اولعج امنإف اولاق
 اون اك مهو هل اودقع ةسمخ ىقيو مهنم لح و ىلع ر اىتخ ال نوحلصي

 . مهريغ ىلع ةجحلا

 نم هيلع خارتلا عقو , اذإف سانلا نم هب هب يخارتلا كلذ يف دارملا
 كلذي مئاقلا وه ناك ولو مامإ وهف مهل امامإ نوكي نأب ةصاخلا

 ني رمع ان دجو اول اق , 7 اي مهلوق ة هحص ىلع ء 7 ل دتمس او . ائ دتيم

 هايإ ركب يبأ رايتخاب هتعاط تبجوو هتمامإ تتبث هللا همحر باطخلا
 نود هب اضرلا ناكو ركب وبأ مهل ىضر نمب اوضرف سانلل امامإ
 . كلذب ةحصلا بجوأ هل نيدقاعلا

 ناورم ونب رمألا هيلإ ملس زيزعلا دبع نب رمع كلذكو اولاقو
 رمألاب ماقو ةبوتل ١ رهظأف مهل الماع ناك دقو سانلل امامإ هومدقو

 . اذه وحنو هتمام ا تضمق نوملسم ١ هي ىضرف

 نم ص ارتو ة ةروشم نع ال ا حصت ال ةم امإل ا ن نإ موق : ل اقو

 ىضارتلا عقو اذاف . بئاغلاو رضاحلا ىلع ةححلا مهو ةصاخلا

 نم نانثا مهل راتخملا هنأو هملعيو هبطاخي نم لقأق مهنم دحاوب
 ةجحلا مهو مهمامإ هب نوبطاخي امب ةفرعملاو ملعلا لهأ نم مهرايخ
 امامإ كانمدق دق هل نولوقي ىوقتلا ىف نودلقملا نيدلا ىف ةيعرلا ىلع
 هللا ىلص هدين ةنسو هللا ب اتكي مكحت ن ] ىلع نيملسمل او انىسقن ا ىلع

 ىلإ تدجو ام ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نأ ىلعو ملسو هيلع
 . اليبس كلذ

 . هيلإ وعدتو هدابع هب دبعت يذلا هللا نيد رهظت نأ ىلع موق لاقو
 مهمزل دقف ةصاخلا نم هب ىضارتلا ةيعرلا ىلع بجو اذإق : هل تلق
 . معن : لاق ؟ هتعاط
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 نم نأو رثؤملا ىبأ نع تافصلاو ثادحألا باتك نم : ةلاسم

 دودحلا ةماقإل هدابع ىلع بجاو هلل قح ىهو ةمامإلا نيملسملا نيد
 هللا لاق دقو س ةماع سانلا نيب لدعلاب مكحلاو مولظملا فاصنإو

 نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو" :ىلاعت
 نودهي ةمئأ مهانلعجو" : لاقو . "نوحلغملا مه كئلوأو .ركنملا نع
 ال انرماب نودهي ةمئأ مهنم انلعجو " كلذكو "انرماب
 . "اوربص

 لهأو يأرلا ووذو مهؤاهقف عمتجا ضرأ يف نوملسملا رهظ اذإف
 ال هلل ةع اط الجر اور اتخ و ةحيصنل ١ ىف هلل او دهتج و مهنم لضفل ا

 نأ اودارأ نكلو نوؤاشي ام نولمعيو هوكلمي نأ نوديري ال مهتعاطل
 مث مهسفن أ ة اضرم ال هللا ة اضرم ء اغتب او لدعل اي رومأل ا اوكلمي

 نع يهنل او فورعمل اي رمأل | ىلع مه اوق و مهملع و مههقف أ هلل نور اتخي

 ميرحل ١ نع ب ذل او > ودعل ا ةبر احم ىلعو ل دعل اي مكحل | ىلعو ركنذمل ا

 . هلهأ ىف هذافناو هلح نم هللا لام ةيابج ىلعو

 ام لقأو ى لاصخلا هذه نم دب الف اهيقف املاع هودجي مل نإف
 ال كلذ عم مث ةءاربلاو ةيالولا رصبي نأ يلاولاو مامإلا ملع نم نوكي
 اءاش نإف نيملسملا نم هقفلا لهأ ةرواشم عدي الو ميلعتلا عدي
 ال طورش اهيفو . عفدلا ىلع هوعياب اواش نإو } ارشلا ىلع هوعياب
 ال ام الإ اهتفص نم انعنم امو نامزلا اذه لهأ نم ريثك اهملعي

 . نيملسملا رومأل ىضقي

 ىور نم ىور امك اهبصتقغيو ةمامإلا ناسلتخيف نالجر موقي الو
 اذإف . "مهنيب ىروش مهرمأو" : لوقي هللاو مهتياورب ىروشلا اولطبأو

 اقح ناكو هتعاط مهتمزل هوعيابف نيملسملا نم لضفلا لهأ عمتجا

 رمألا اوملسي نأو مامإلل اوعيطيو اوعمسي نأ ةيعرلا نم ةماعلا ىلع
 . نيملسملا نم ملعلا لهأل
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 نيلجر دقعب زوجت ةمامإلا نأ ظفحن انإ : اولاق نإف باتكلا نمو
 ىلعو مكظفح ىلع مكاح فلسلا راثآو هللا باتك مهل ليق ؟ نيملسم
 ركامتو ىروشلا تلطبل نولوقت امك ناك ولو هنع نوظقحي نم
 لك ركمو اورواشتي ملو اوعمتجي مل رمأ نع اذإ ناكلو نوملسملا
 مهنيب اميف اوسلاختو ةمامإلا يف اوقبتساو عضوم يف مهنم نينثا
 دوهشو مكاح ىلإ اوجاتحاف ةمامإلاب قبسلا مهنم نينثا لك ىعداو
 لضف نيأف ذاشلا يأرلا نم هلل اشاح ضعبل امكح مهضعب راصو
 ةالصلا اوماقأو مهبرل اوباجتسا نيذلاو" : لوقي هللاو ىروشلا
 هللا ركذف . "نوقفني مهانقزر اممو مهنيب ىروش مهرمأو
 ريغ نم ىروشلا نإف اولاق نإف هاكزلاو ةالصلا نيب ىروشلا لضف

 مل نذإف نيملسملا رومأ مظعأ نم ةمامإلا نإ : مهل ليق ةمامإلا

 . ىروشب الإ زوجت ال ةمامإلا كلذكف . ىروشب الإ رمأ زجي

 متمعز امك ناك نإ : مهل ليق ، نينثاب ىروشلا نإ اولاق نإف
 امو 0 ةموصخلاو قابتسالاو سلاختلاو ركانتلا نم انركذ امك ناك
 نم مهرضح نم ةماع نم ةروشمب الإ طق امامإ نوملسملا مدق
 عياب امو 0 نومدقملا مه كلذ يف هقفلاو ملعلا لهأو نيملسملا

 نم اضرو نيملسملا نم ةروشم نع الإ هللا همحر ركب ابأ نوملسملا

 . راصنألاو نيرجاهملا

 تاهيه : انغلب اميف مهنم يلع هل لاقف هوليقي نأ مهيلإ بلط دقو
 هللا امهمحر رمع ركب وبأ فلختسا امو لاقتست الو لاقت ال تاهيه

 اميف هضرم ىف سانلا ىلع علطا دقلو . نيملسملا نم ةروشمب الإ
 : نوضار متنأ لهف ادهع مكيلإ دهاع ينإ سانلا اهيأ : لاقف انغلب
 همحر ملع املف س باطخلا نب رمع نوكي نأ الإ ال الأ : يلع هل لاقف
 مهفلاخ امل ةفالخ ىلع نوملسملا عمتجا ولو رمعي نيملسملا اضر هللا

 نيرجاهملا ىضرب الإ ةمامإلا نوكت ال : انغلب اميق ىلع لاق دقلو
 . راصنألاو
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 ن أ مهل ليق هرضح نم رو اش دق ىسوم ن أ ء الؤه لاق ن اف

 ىسوم مهراشتسا نيدلاو ءاهقفب هرضح نم الو هيقفب سيل ىسبوم
 امع هللا ناحبسف 0 مكح ىف مهرواشي نأ الإ مهيف قثن ال ةمامإلاب

 نإ اولاق نإف ؟ نبملسملا راثآب لهج وأ قحلل ةرباكم اذه لكأ

 عيابو هل عياب ام دعب نم ناقع يبأ نبا لزع رباج يبأ نب ىسوم

 ملعأ ناك هيلع هللا ةمحر رباج يبأ نبا ىسوم نإ : مهل ليق ثراول
 يبأ نبال مهتعيابمل هدحو هرمأب درفني نأ نم نيملسملا راثآبو هللاب

 نم ادحأ نولوي ال نيقرفتم نيفعضتسم اوناك نيملسملا نإف . نافع
 ىتش ىرق نم هيلع اوجرخ نيذلا ةيالو نم الو ى دشار باحصأ
 الو ةلقلا دعب مهب رثكو ةقرقتلا دعي هللا مهعمج ىتح ىتش لئايقو

 لدعلا ننس راهظإو هللا نيد رصن نوبلطي امنإ 4 ايند الو اكلم نويلطي

 نم ذخأي الو اوذتحي الو دشار راثآ نم ءىشب اودتقي مل اورهظ املف

 ناك ام مالسإلا نم اورهظأو هئطخ نع عجرو ودتق نم الإ هدانجأ

 ىلع انل ركذ امك مهتعيب تناكف . نافع يبا نيال اوعيايق ايفختسم

 رمألا مث نامع نم اهرازوأ برحلا عضت ىتح هللا ليبس يف ءارشلا

 . نيملسملا نيب ىروش دودرم

 هوعياب انغلب اميف بهو نبال ناورهنلا لهأ ةعيب تناك كلذكو
 نأل نيملسملا نيب ىروش دودرم رمألا مث نيملسملا رمأ عمتجي ىتح
 نافع يبأ نبا نوملسملا عياب املف ىروشلا لضف نولهجي ال نيملسملا
 فختسي لعجو اهيف يفخ رومأ هنم ترهظ رظنلا يق كسامتلا ىلع

 رظن مهيف نوروهشملاو مهيلع قسقتسبو نيملسمل ا خ ايش أ قوقحب ]

 مه هتعيب اولوت يذلاو طورشلا نم ناك ام عم هلزع يق نوملسملا
 فوع نب نمحرلا دبع لاق امك ملعأ هب اوناك مهو . هلزع اولوت نيذلا
 ملو كل تشع نإ كعلخي نم لوأو كعياب نم لوأ انأ نامثعل انغلب اميف
 . هثدحب الإ كلذ هل لقي
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 . هتعيب مهنم دحأ رضحي مل تلصلا ىلع اوجرخ ني ذلا ء ال ؤهو

 انددجو ةمامإلا نم اربت دق تلصلا نإ اولاق نإف باتكلا نمو

 لهجلا لهجو أطخلا وه اذهف ، سانلا ملعي ال ثيح نم ةعيبلا دشارل
 سلتخي الو ةمامإلا متكي الو محمحي ال نيدلاو نيدلا نم ةمامإلا ن نأل

 ول نبملسملا يأر ضعب يف دجن انإ إ مهنم : لئاق لاق نإف بصقي الو

 نأ نيملسملا ىلع اقح ناك امامإ امدق نيملسملا نم نيلجر نأ

 ام كرتيو هب لومعم راش يأر لك سيل : مهل ليق 0 هتمامإ اوزيجي
 . مهؤاملعو نيملسملا ءاهقق هيلع عمتجا

 نأ ولو نيملسملا ءاملع نم ةروشمب الإ نوكت ال ةمامإلا نإ
 اومدقي نأ نيملسملا نم ءاهقف نم رضح نمل ازئاج ناكل تام مامإلا
 نمل ملسي نأ باغ نم ىلع اقح ناكو ي باغ نم نورظتني الو امامإ
 . نيملسملا ءاهقف نم رضح

 ءاملع ةرواشمب الإ سيلف براحي وأ لزعي امامإ ناك اذإ امأو
 نوكت مهتجحو هيلع ادوهش نونونوكي ىتح رصملا لهأ نم نيملسملا
 ىسوم نب ىسوم لعفي ملف مهقيدصتو مهعابتا ةيعرلا ةماع ىلع اقح
 : ىلاعت هللا لاق دقو انغلب اميف ةجح ال هنأ معزو س اذه نم ائيش
 يذلا ىلإ رت ملأ" : لاقو " هموق ىلع ميهاربا اهانيتآ انتجح كلتو"
 ميهاربا لاق ذإ كلملا هللا هاتآ نأ هبر يف ميهاربإ جاح
 "نيملاظلا : هلوق ىلإ "تيميو ييحي يذلا .7
 : ل هلاظلا . نأل ةجحلا ىلإ نيملاظلا موقلا يدهي ال هللاو ليوأتلا
 :لجو زع هللا لاقو . قحلا ةجح هيلع لطابلا ةجحب جتحا نإو ى هتجح
 :لاقو . 'قهاز وه اذإف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب"

 . ةجحب 7 ايبن هللا ثعب امو ةلودلاب ال ةجحلاب نيرهاظ : ليوتتلا يق
 . ةنيب ةجحب الإ نيملسملا نم جراخ جرخ الو
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 وه امنإو مامإب نيملسملل هسيلف نيملسملا ننسب الو ملسو هيلع هللا
 اعدو بطخو ضرف نم نيدلا ىف مامإب ةاوغلا مامإ سيلو ةاوغلا مامإ

 بغرو ٠

 . نيدلاو لضفلا لهأ راثآو نيملسملا نتس هقفو هلس هيلع

 ن ا لئ اق مهل ل اق ةحيصنل ا كلت ىسوم در املف ب اتكلا نمو

 ةكفسب الو ةيصعملا لهأب الو نحإلا لهأ ةروشمب موقت ال ةمامإلا

 املف ع امطألا لهأ او مه دشح نم مهورضح دق ء الؤه لكو . ءامدلا

 . مهفخسو ملعل ا لهأ ىلع ىسمسوم بضغ : كلذ هل ل اق

 همدقف دشار ىلإ ىسوم بثو اضيأ رتؤملا يب أ نعو : ةلاسم

 هل تبثت امب مهل رصب ال لزهلاو لهجلا لهأ نم ةعامج يف امامإ
 ريط يف مكحي الو ةلاسم يف يتفي نأ مهدحأب قفاوي الو ةمامإل ١

 . نيملسملا عمجي عضوم ريغ يف امامإ ادشار اولعجف مرحملا هبيصي

 ناك ولو : اضيأ رئؤمل ١ يبأ نعو ت افصل و ث ادحألا ب اتك نمو

 ال نم ةمامإلا رمأ يف رواش نكلو ملعلا لهأ رواشل ملع ىسومل
 ىسوم عم ةمام ال ١ رم ا ر اصق . مكح رم ] يف هريشتسي ن ا ىضري

 . ىحتسي

 ولاق نإف : ناهربلاو نايبلا باتك نم رثؤملا يبأ نع : ةلاسم
 عرولاو ملعلا ىف ةمامإلا هل زوجت نم دجي ناك ادشار نأ ول متيأرأ

 ؟ ا ذرق 7 تبثتو هتمامإ ` زيجت -.

 دقع هب زوجي نم دح ىق اوسيل ادشار اومدق نيذلا نإ : انلق
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 الو نيملسملا نم ةروشم ريغ نم هتعيب تناك امنإو ةمامإلا دقع نولي
 . حيحص ريغ دساق دقع كلذف . مهنم اضر

 دق نيملسملا نإ : انلق ؟ ةمامإلا مهب زوجت نيذلا نمو اولاق نإف
 . ةروشم نع الإ نوكت ال ةمامإلا نإ اوعمجأ

 ضارت نع ةمئألا نم امهريغو رمعو ركب ابأ نوملسملا مدق امنإو
 ءيجم نأ متملع دقو دناسملاو ملعلا لهأ نم ةروشمو نيملسملا نم

 رمأ حصي نأ زوجي سيلف كلذ فالخ ىلع دشارو ىسبوم نم رمألا

 باتك يف انربخأ دق انأ عم نيملسمل ١ نم ىضم نمل هفالخ بجو دق

 هركذ ىلإ جاتحن انسلو 0 ةمامإلا هب حصت ام تاقصلاو ثادحألا

 نيذلل ةيافك نوملسملا هيلع ىضم امل مهرمأ ةفلاخم نم هانركذ اميفو

 . مهدقع داسف ىلع ليلدو نولقعي

 عقو ماع ةكمب تججح : لاق لئاو ينربخأ : نايفس وبأ : ةلاسم
 دقو : لاق ددعس نبا هللا ديع رمأ ىق عقوام تومرضح لهأ ني هيق

 لاقي الجر اوعيابو س ديدحلا يف هوذبن ىتح ائيش هيلع اوركنأ دق ناك
 ديعس نب هللا دبعب لعف ام نوهركي ةفئاط مهتفلاخو : لاق شبنخ هل
 . مهتعامج نم ةقفاوم نع كلذ نأ الا

 تنكف لئاو : لاق 0 الاجر ءالؤه ثعبو الاجر ءالؤه ثعبف لاق
 دمر وهو هيلع انلخدف مدق ةنسلا كلت ابجاح انقفاوف ذئموي جرخ نميف
 الو الهس رصبأ الو ةكم تمدق نأ ىلإ ةرصبلا نم تجرخ دقل لاقق

 لهأ اي مكرمأ الا يكسسنن ء اضق نم وجرأ امدعب ينجرخأ امو اليج

 . انومتبلغ دق مكنإف تومرضح

 جرخن ال انإف لعفت ال دودوم ابأ اي هللا كمحر تلقف : لئاو لاق
 مث : لاق كباحصأ الو كديرأ ام هللاوف تكسأ : ىل لاقف كيأر نم
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 اوعيابو ديعس نب هللا دبع ىلع اوركنأ نيذلا لاقف : لاق ناقيرفلا ملكت

 مأ عفادملا مايقلاب قحأ نمف دودوم ابأ اي ءارشلا ىلع شبنخ
 اي ديعس نب هللا دبع باحصأ لاقف قحأ يراشلا لب : لاقف ؟يراشلا

 امي هي الو برحلاب انل ةقاط ال اناف انع اوجرخيلف اوريس دودعم ابأ

 ؤت اولاقف : لاق . مهنع اوجرخأ اوقدص لاق . اهنم انيلع نوجرخي
 ا مهئاضرب الإ ايا ةتالث الو هللاو ال : مهل لاق ؟ ارهش
 هذه لثم يف نيملسملا رمأب مئاقلا وه بجاح ناكو :نايقسوبأ

 ناكو ةموصخلاو ةبوقتلاو لاومألا لهأ عمجو برحلا رمأ نم ءايشألا

 . لئاسملاو هقفلا هيلإ ةديبعوبأ

 نيملسم ١ عام امتج ١ ةرثك بحتسيو رقعج نبا ١ عماج اح نم : ةلاسم

 : يأرلاو لضفلاو ملعلا لهأ نم نالجر

 . نيملسملا ءاهقف نم ناهيقف نوكي ام لقأو هريغ نمو

 . نينثإلا نود دحاولا دقعب تبثت اهنأ ليقو معن : لاق . هريغ نمو
 وه نمم دحاولاب ماق نينثإلا دوجو دنع نينثألاب ماق اذإ هريغ نمو
 . دحاولل نيملسملا ميلست دنع ةمامإلا دقع نم هلهأ

 اهنأل دحاولا لمعب تبثت اهنإ ليقو اذه ليق دق معن هريغ لاق
 نود تبثي ءايلوألا نم دحاولا حاكنب ةأرملا ءايلوأ ىف حاكنلا هبشت
 ىلع قاقتإلاو ى دقع حاكنلاو دقع يهو اووتسا ولو ءايلوألا عيمج
 اهؤايلوأ ىوتساو اورثك ولو ء ادلوألا نم دحاولا دقعي تياث هنأ حاكنلا

 . قافتالا ىنعمب زئاج تباث دحاولا مكاحلا نم مكحلا مكاحلا مكح
 . اراريتسا اذه ىرت نحنو

 هنأ هللا همحر يلع نب ىسوم بتك يقو : رقعج نبا عماج نمو

 حلصي نمو ةمامإلا دقعب مهئاملعو مهئالضف نم نالجر ةمامإلا دقعي
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 زاج نيأ نمو ؟ ةعامجلا نود نيلجرلا متفصو فيكو لاق . اهل
 نإ متلق فيكف : لئاق لاق نإف . ؟ امهنع باغ نم ىلع امهدقع
 نيدلا يف هقفلا لهأ نم اناك اذإ ةمامإلا امهب موقت نينثإلا
 ىلع امهدقع زاج نيأ نمو ؟ نيملسملا عيمج ىلع ةجح امهومتلعجو
 اذإ زازبتسالا : انلق ؟ ازازبتسا الإ ىرن ال نحنو ؟ امهنع باغ نم

 اذإ امأف . اهلهأ ريغ زازبتسالا دنع وأ اهعضوم ريغ ىق تعضو

 هب وه يذلا هناكم دري نأ دحزل لحي الف اهل حلصي نم دنع تعضو

 امهو ةجح امهنأل امهريغ نود نينثإلا دقع زاجو 0 اهقاقحتسا نم
 . رذعلا عطقي نم ىندأ

 ام ىندأ نع متلأس امنإو . لضفأ كلذف اعيمج اوعمتجا نإو

 ام ىلإ وعدي كلذ ناك نإ متيأرفأ ليق نإف س مكانربخأق دقعلا هب بجي
 : انلق ؟لضفأ هيلإ اعد ىذلاو ؟ داهجلا لاح نوكي فيكق هنم لضفأ
 دق هنأل لضفأب سيل لضافلا ةيلوت نم:دقعلا دعب هيلا اعد ىذلا نإ
 صقن ىلإ وعدي امنإو هعضاوم نم عضوم يقو س هلهأل دقعلا بجو
 . هديكوت دعب دهعلا

 عقو اذإ لضفأ دهعلاب ءافولاف لضفأ هيلإ اعد يذلا ناك نإو

 دقف : اولاق نإف مزلأو لضفأ هل حلصي نمو هلهآ ضعب دنع رمألا
 لضفلا نوفرعي مهو . لضفلا ريغ اودهعتي نأ نيملسملل هللا زاجأ
 . هريغل هنوكرتيق

 نأ نيملسملل هللا زاجأ دق نكلو س الق لضفلا كرت امأ انلق

 !اوكرت يذلا نأ نوملعي مهو هنم لضفأ هريغ ناك نإو لضفي اوذخأي
 الو ريخو لضفأ ىلإ الإ هكرت ىف نورصبي ال اوناك اذإ لضفأ
 رارضلا نوسمتلم هنوكرتي نيح نوكي نأ الإ ريصقت ىلإ نوريصي
 كلذ ناك اذإ امأف ‘ لضفأ هيلإ اعد ىذلا نإ : لاقو س هللا نوداحيو

 . مهل كلذ هللا زاجأ دقف لضف داصتقا مهنم
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 . ةجح امهنأل ءاملعلا نم نانثا ةمامإلا دقعي نأ زوجيو : ةلأسم
 ىف تعضو اذإ زازبتسإلا : انلق ؟ ازازبتسا اذه نأ لئاق لاق نإف
 وه يذلا هناكم دري نأ لحي الف اهلهأ يف تعضواذإ امإف اهلهأ ريغ
 . اهقاقحتسا هب

 :انلق ؟ هنم لضفأ وه نم هيلوت ىلإ وعدي يذلا ناك نإف ليق نإف
 ىلإ وعدي امنإو هلهأل دقعلا بجو دق هنأل لضفأب هيلإ اعد ام سيل
 . مزلأو لضفأ اذه يف دهعلاب ءافولاو دهعلا ضقن

 اوكرتيو لضفلا ريغ اودمعتي نأ نيملسملل هللا زاجأ دق اولاق نإف
 اوذخأي نأ مهل هللا زاجأ دق نكلو الف لضفلا كرت امأ : انلق ؟لضفلا

 ىلإ الإ هكرت يف نوريصي ال :شلب لضفأ ريغ ناك نإو ب لضفي

 رارضل ا كلذي اود ارأ اونوكي نأ الإ ريصقت ىلإ نوريصي الو لضفق

 . هللا ةداحمو

 ني دمحم نم ب اوج يفو رقعج ني ١ عم اج نمو : : ةلأسم

 قيرق لك دقعق اوفلخ ١ ذ ل ١ نيملسمل ا نع تلأس هللا امهمحر بوبحم

 نبملسملا ءاملع نم هودقع يذلاف نيدلب يف اوفلتخا نإ : لاقق ؟ مامإل

 ناك ناق ةمامإلاب ىلوأ وه ةمئألا عض اوم يف اعضوم هوأر نمل

 نيدلا لهأ همدق يذلاف ةمامإلا هيف نوكت يذلا دلبلا يف مهفالتخا
 نيدلاو هقفلا ىف نومدقملا ىوتسا نإف ةمامإلاب ىلوأ عرولاو هقفلاو
 زع يف ةوقلل مه اجر و اعروو اند دو اهقق ننمؤمل ا لضف ] ن اك عرول و

 هقفلا ىف نونمؤملا ىوتسا نإف ةمامإلاب قحأ ودعلا ةبيهو ةوعدلا

 . ودعل ا ةيص انمو اهلهأو ةلودل | زع يف ةوقلل مه اجرأق ع رول و نيدل و

 نم ىلوأ وه هبحاص لبق هل دقع يذلاف كلذ عيمج يف اووتسا نإف
 .رخؤملا

 حلصي نمو هلهأ ضعي دنع رمأل ١ عقو اذإ دهعن انإ لاق : ةلاسم

 ىلإ لضفلا اوكرت اذإ أطخلا مهيلع عقي لهف : اولاق ؟ مزلاو لضفأ هل

٢٤.



 امأف ةءاسإلا عم الإ ريصقتلاو أطخلا عقي ال : انلق ؟ ريصقتلاو هريغ
 ريصقتب سيل وهف لضفلا نود ناك نإو هباصإو لدعو رايتخا عقو اذإ
 دق يهو لضفلا اطخ لاقي الو : انلق ى لضفلا ئطخي لاق . اطخ الو
 هللا زاجأ دقف : اولاق س لضفأ ا وه يذلا كرت هنكلو لضف يف تعضو

 . لضفلا نوفرعي مهو لضفلا ريغ اودمعتي نأ نيملسملل

 كع ايلوأ ن أ كعم حص اذ ا لوقي ىلع ايأ خيشل ا تعمس : ةلاسم

 ناك اذإ امأو : هتيالو كيلعف هفرعت الو يلوب كل هسيل م اودقع

 بجت نمم اوناك اذإف . هل ةيالو ال نمل ءايلوألا دقع اذإ هريغ لاق

 تتيث ةمامإلا دقع هب بجت نمب ءارصبلا ءايلوألا مهو ةمامإلا دقع هب

 ءايلوألا مهو ٨ ةمامإلا دقع هب بجت نمم اوناك اذإ هتمامإو هتيالو

 . كلذ لدع نورصبيو ةمامإلا دقع هب بجت نمب ءارصبلا

 دقع هنأ ملعي الو ةيالو هل سيل نم هل دقعو ةيالو هل ناك اذإ امأو

 نم دقعب الإ حصت الف هتمامإ امأو س هتيالو ىلع وهف لطاب ىلع هل
 . ةمامإلا دقع هب بجت

 ام حصي ىتح هتمامإ توبث حصي مل اذإ لوزت الف ةيالولا امأو

 اذهو . هل دقع نمم ةمامإلا لوبق هل زوجي ال هنإو . هتمامإ هب لوزت

 تيثت مل ثدحب فرع اذإف ى ثدحب فرعي لوألا مامإلا نكي مل اذإ

 . كلذ نم ةيوت نع الإ هتيالو الو هتمامإ

 هتيالو تتبث هل ةيالو ال نمل ةدقعلا هب تبثت نم دقع اذإ هريغ لاق

 يلول ةدقعلا هب تبثت ال نم دقع نإو . كلذ ىلع نونومأم مهو هتمامإو
 . ملعأ هللاو هتمامإ تبثت الو هتيالو ىلع وهف

٢٤١



 ةعيبلاو يراشلاو ىرشلا يق باب

 ةعيبيل ١ نع اوعنتم ١ ةيرق له أ نعو : ير اوحل ١ ني لضفل ١ نعو

 اوعمس اذ ١ ام و . اوعنتما اذ ١ معنت : لاق ؟2؛ اهيلع نوربجي له م امالل

 عمس نم لكو ٧ مهيديأب اوعيابي نأ مهلك سانلا ىلع سيلف اوعاطأو
 نأ ىبأ نإ امأو 0 هديب عيابي نأ هيلع سيلو عياب دقف ىضرو عاطأو
 . هي ىصعتس ١ امي ذخأ عيطيو عمسي

 دق م امالل ةعيبل ١ ىلوتي ي ذلا لوقي ر انآلا ضعب ىقو : ةلاسم

 هللا ةعاط ىلع نامع لهأ ةفاكل امامإ نالف نبا نالف مامإلل ىنتعياب

 يف داهجلا ىلعو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو . هلوسر ةعاطو
 ال ن و كرقنتسا اذ ١ رقنتو كرم أ اذ ١ هعيطت ن ] كدلعو هللا لييس

 . ببق ل اصل ١ ة ارشل ١ ىلع ام كدلعو اث لحم يوأت الو ات دح ثدحت

 لكلو مامالل ةعاطلا هيلعو هقنع ىف ةعيبلا تتبث معن : لاق نإف

 ةعيبلا تمدهنا دقف هللا ءاش نإ معن : لاق نإو . هدعب ماق لدع مامإ

 . ءانثتسا الب معن لوقي ىتح . ةيناث اهدعيلق

 مامإ ىلإ بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع : ةلاسم
 انيأرف اذه انباتك مامت دعب انرظن انأ مامإلا اهيأ ملعا : تومرضح
 دقع نم 0 نامع لهأ ليبسك هيلع متنأ يذلا يف مكليبس نوكي نأ
 ناك هنأ انغلب هنإف ءافولاو قدصلا ىلع ايلعلا ةجردلا ىهو ءارشلا

 يف بارتسي ام هللا همحر سادرملا دهع ىلع نيملسملا نم لجرلا
 ىرشلا عطق يف بغري مل اذإف ةداهز الو ةدابع الو ةالص الو مايص
 ءارشلا يف ةيعرلا نع رصق اذإ مهدنع اسيسخ ناك هسقن ىلع
 . ءارشلا كسفن ىلع دقعاف

 رتخا مث .هلهأ باوثو هلضق يف مهبغرو هيلإ نيملسملا بغرو

٢٤٢



 مهعيابو ء ارشلا مهل دقعأو تانامألاو جالصلا لهأو ةاقتلا نم اماوقأ

 نوكي الو مهتوعدو مهتلود ىلعو مهيلع صحأو مهل دعقأ كلذ ناق هيلع

 . رايتخإلا اهترصن يق اهل

 نأ مهرصنتسا اذإ مهعسي الو ءابدألا مهل لحي الو كلذ مهمزلأو
 الف اوريسي ال نأ مهترمأ اذإو اوقدصت نإ كتوعد ىلع اوفلاختي
 ىلع مزعأو اوريحتي الو اورخأتي الو اوربصيو اوعرسي نأ الإ مهعسي
 . هللا ءاش نإ كلذ

 ىلعام هيلع : لاق . اموي هسفن ىرشا لجر نعو : ةلاسم
 ؟ مويلا كلذ دعي ع ارشلا دنع مدهني له > مويلا اذه نبقداصلا ٦ ارشلا

 نميف انغلب يراوحل ١ ويأ لاق . ملعأ هلل و هنع امدهنم كلذ ىرن امق

 . مويلا كلذ الإ هيلع سيلف ادحاو اموي هسفن ىرتشا

٢٤٢



 اعم ءارشلاو ةعيبلا ظفل يف باب

 م امالل هلل ا ليبس يف ء ارشل او هلل ا ةع اط ىلع ينتعي اي دق : لوقي

 اوربجي نأ مهل سيلو نيقداصلا ةارشلا ىلع ام كيلعو نالف نب نالف
 . مزلي ال هنإف ءارشلا ىلع سانلا

 ةعاطو هللا ةعاط ىلع ينتعياب دق : ةعيبلا ظفل يف : ةلاسم

 يف داهجلا ىلعو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر

 مامإلا نع دجويو . ةعيبلا ىلع اوربجي نأ مهل نأ تدجوو هللا ليبس
 ئلص هللا لوسر باحصأ هيلع ربج امم كلذ نأ هللا دبع نب ديع
 . ملسبو هيلع هللا

 دش ار مامإل ١ هيلع ىراشي ناك ىذل ا ء ارشل ١ ظقل ىف : ةلأسم

 هللا ةعاط ىلع درعس ني دش ر مامإل ١ تيراش دق تنأ" : ددعمس ني

 داهجلا ىلعو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو
 . "نيقداصلا ةارشلا ىلع ام كيلع نأ ىلعو هللا ليبس ىف

 هنإف ةارشلا ةعيب يف لوقلا امأو : رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 ىذلا لوقي ءارشلآ ىلع ةمئألل ةارشلا عيابي ناك نم ضعب نع انغلب
 نالف مامالل هللا ليبس ىف ءارشلاو هللا ةعاط ىلع كعيابأ" : ىرشي
 . "نيقداصلا ةارشلا ىلع ام كيلعو نالق نب

 ةع اطو هللا ةعاط ىلع س انلا اوعيب ايق : ىلع ىبأ نعو : ةلاسم

 الف كلذ ىلع مكوعياب اذإف مكودع مكيلع آورهاظي ال نأ ىلعو هلوسر
 . هللا لحأ ام الإ مهنم مكل لحي

 هنإ مث : رثؤملا يبأ نع تاقفصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلاسم

 اذك ىلع كعيابأ دشارل لاقق عياب : هل لاق دش ارو ىمسوم ىلإ ىتأ

٢٤٤



 يبأف اهملعي الو اهرصبي ىسوم نكي مل ةمئالا ىلع هللا طورش اذكو
 . ةعيب ريغ ىلع هدي مهنم دحاو لك ضبقو كلذ ىلع عيابي نأ دشار
 مكح نامز لكل ال : لجر لاقف ةلمجلا ىلع هعياب ءوسلا ءاسلج لاقق
 ولو 0 ةلمج الو اريسفت نوملعي ال مهو ريسفتلا ىلع الإ هعيابأ الو
 . هيلإ اودتهي مل كلذ نع اولئس

٢٤٥



 ةعيبلاو يواشلا يف اضيأ باب
 نع ثدحي ليوطلا كلملا ديع تعمس هللا همحر ديعس ويأ لاق

 لجرلا ناك نأ نبملسملا تكردأ : لاق فوع نب راتخملا ةزمح ىبأ

 نم هجوالو رامتعا الو جح الو مايص الو ةالص يف بارتسي ام مهنم
 نم طقس ءارشلا ىلع صرحلا ديدش سيل هنأ فرع نإق هوجولا

 . مهسقنأ نم هتلزنم تصقنو مهنيعأ

 الو مهركذ نم ايندلا سيل : رينلا نب رينم ةريس نمو : ةلاسم
 كلذ نوكي فيكو مهتاجاح نم تاوهشلا الو مهنأش نم لاملا عمج

 اهيف امب دهزيو ايندلا كرت ىلع اهب دوجيل هسفن هلل عاب نم كلذك
 اوركذ املف ءاسنلا ىلإ مهسفنأ تقات انغلب اميف مهنم الاجر نأ ريغ
 كلذ حاكنلا ركذ موقلا نكي ملف مهتاداقو مهتمئأ مهنم شحوتسا كلذ
 لهأ نم لضفلا لهأ ىلع مهرمأ اوضرعي نأ نود هيلإ رظن مهيلإ
 نيذلا ةارشلا ركذ مهعاسو هنم اوعزف كلذ مهيلإ لصو املف س قارعلا
 . تاوهشلا بلطو ءاسنلل مهسقنأ هلل اوعاب

 مهسفنأ نأ ةارشلا نع انوربخت انيلإ متبتك مكنإ مهيلإ اوبتكو
 ربصلا ىلع اوردقي مل مهنأ ريغ ميظع رمأ اذهو ءاسنلا ىلإ مهعزانت
 نإف ى تاحلاصلا تاملسملا ءاسنلا ىلع هسفن مهنم ريقفلا ضرعيلق

 نيد هيلع اهل ىقبي الو اهايإ اهزجني مهارد ة ةرشعب ةملسملا هتليق

 ردقي مل نإو 4 هل ريخ وهف ء اسنلا نع ربص نإو ص جوزتيلف ةرشعلا

 انيد سانلا نم دحأل الو ةأرمال هسفن ىلع لمحي الف اهقح ءاقو ىلع

 . قاثيملا نم هسفن ىلع لمحو ةعيبلا نم هسقن قوط يذلل

 ليقي مل طرشلا كلذب ءاسنلا ىلع مهسقنأ موقلا ضرع املق

 ةحيصنلا اولبقو هل اووقي ملام ىلع موقلا ربصف مهنم ليلق الإ مهنم
 . مهرمأ اوغتباو لضفلا لهأ اذهب اودتقاو

٢٤٦



 ناكام كلذ نم مهيلع اوهركو هنع مهوهن ام ىلإ مهوفلاخ ولو
 ءالغ يف مه ارد ةعيس رهشل ا يف قزري مهنم ءرمل ١ ن اكو احس و مهل

 نم باوثلاو ةرخآلا يف ةبغر ريسيلا توقلا ىلع ربصيف رعسلا نم
 . هللا دنع

 نامهرردلاو مهردلا مهنم لجرلا عم لضف امبر هنأ انغلب دقو
 مهازجو هللا مهمحر نيملسملا ءيف يف هدريف لضقلا كلذب عوطتيق

 . ةنسلا نم اورهظأ ام عم اريثك اريخ

 ريغب لكؤتل تاقدصلا عمج بلط يف لمعلا يف دهجلا امنإ اهنمو
 لكل ةيقبلاو ةرشع رخآو نيرشع رخآو رهش لكل نيثالث قزري دحاو
 نوثعبي ةارشلا نم رفنلاو لجرلا نأ كلذو . اهيلع دازي ال ةرشع دحاو

 قزرلا يف مهل دازيو نوهركيف اهقورش وأ نامع بورغ نم دلب ىلإ
 هللا ليبس ىق اداهج اومعز اوجرخ ىتلا ةدايزلا كلت قوسي "" دقف
 ريناند ةرشع هيلعو ءارشلا ىلع ةعيبلا ءرملا بلطيو هتاضرم ءاغتباو
 ىضقي ىتح ءارشلا ىلع ةعيبلا هيلع مامإلا هركيف رثكأ وأ لقأ وآ
 اذإ ىتح ءارشلا ىلع عيابي مث هيلع ناك ام يضتقيف بهذيف هنيد
 اوش ةلخن نبنامثي اهل ليقف ةينغ ةأرما ىلإ دمع ءارشلا هيلع دقتعا

 ءيش هرهظ ءارو سيلو ءافصو ةعبرأيبو رثكأ وأ لقأ وأ مهرد ةئامثلظو
 مرح امف مهسقنأ اولزنأ ثيح اولزني ملو هيلع اولكوتو كلذ مهل ىضمق
 مهرد فالآ ةثالث ةميق هل لحأو ءارشلا لبق مهارد ةرشع نيد مهيلع

 اهحشو مهسفنأ ةبغر نم ىصحت ال ءايشأ عم ءارشلا دعب رثكأ وأ
 مهئانع ةدشو مهرصب ةلقو مهئاوهأ تتشتو مهنيب اميف مهقالتخاو

 ضرفي نأ دعب نم ينغلاو مهنم ريقفلا سانلا نمأ نابرقلا ذخأو
 الب مهسقنأل قوقحلا ماوقأ ذخأو ارح اهب نوذخأي مث س مهارد مهيلع

 ىلإ ةريصب الو ةميق الو لايك الو ىصحي ددع الو فرعي نزو
 هل فرعي وأ م ارصن ١ وأ ةدم ه ذهل لهف . ىوهل او نظل ا ىلع ف ارحل ١

 )١( نوسريق اهضعب يفو خسنلا عمج يق اذك .

٢٤٧ 



 ؟ ةداغ وأ قحلا اذه تاقيم

 مامإل ١ امأ : لاق ؟ ةيقتل ١ هعستأ مامإل او يراشلا نعو : ةلآاسم

 اذإ هعست ال نأ فاخف ىراشلا امأو . لاح ىلع ةيقتلا هعست الف
 . ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك

 ال ا ةيقتلا مهلك مهعسستت : لاق نبملسملا ةوعد ريغ يفف : تلق

 . بلقلاب كلذ لقأو ركنملا مهتنسلأو مهبولقب اوركني نأ دب الو مامإلا

 ىلع ارشلا عطقي يراشلا يف تركذو نسحلا يبأ باوج نمو
 ةيقتلا هعست له قحلا دمخيو مامإلا بهذي مث مامإلا دنع هسفن

 ىلع مدقتي مل ىقتاو ةيقتلا دح ىلإ راص نإف ؟ برضلاو لتقلا ةفاخم
 : تلق . فعضلاو ةيقتلا دح ىلإ راص اذإ ةعسلا وجرنو هنم ةءاربلا
 . قحلاو مامإلا دعب هيلإ هملس اذإ اهيف ملسي يتلا هتلاح نوكت فيكو
 هلل كلذ قدصو هيف لخد ام ذافنإ بلطو ةينلا قدص ىلع نوكي كلذف
 . هلضفب هللا هل ىجريو

 ءاسن نم ركنم ىلع يراش وأ مامإ رم نأ تيأرأ تلق : ةلأسم

 ؟هسقن ىلع مهفاخ اذإ كاسمإلا هعسيأ مارحلا نم هريغ وأ بارش وأ

 . امهتنسلأو امهيولقب هاركني نأ الإ كلذ امهعسي ال نأ فاخأ : لاق

 امهبولقب هاركني نأ دب الو . امهنم ةءاربلا ىلع مدقتأ مل العفي مل نإف
 . امهتنسلأو

 فاخق ركنم لمع يف هريغ وأ لجرلاب يراش رم نإف : تلق
 مل نإف م لضفأ وهف هديب ركنأ نإو هناسلو هبلقب ركني : لاق ؟ لتقلا
 ىأر اذإ يراشب سيل يذلاف : تلق ؟ هنم ةءاربلا ىلع مدقت ام لعفي

 فاخ نإو فخي مل نإ هناسلو هبلقب هركني : لاق ؟ همزلي ام اركنم
 . هبلقب ركني نأ هيلعو ةيقتلا هتعسو

٢٤٨



 . هديو هناسلو هبلقب ركني نأ هيلعف هسفن هلل عابق يراشلا امأو

 نإف : تلق . هنم ةعاربلا ىلع مدقت أ مل نبجو هسقن ىلع فاخ نإق

 نوفكيأ هلهأ نع مهسفنأ اوفعضتساف اركنم اوأرف اريثك ةارش اوناك
 . اولتقي ىتح اوعنتما نإ مهولتاقيو هوركني نأ مهيلع ال : لاق ؟ هنع

 ةوع دلا عضوم يف اون اك ولو : ل اق ؟ مهليثم نم رثك ] اون اك ولو : تلق

 . ةرهاظ هيق

 نعو يراحصلا ملسم نب هملس رذنملا ابأ تلأس اممو هريغ نمو
 له هتارش كلذكو هدحو يقب ولو ةيقتلا ةعست له يراشلا مامإلا
 ةوعد نوكت ال نأ الإ هتارش الو كلذ هعسي ال ؟ ةيقتلا مهعست
 . باوصلاب ملعأ هللاو اعيمج مهل ةعساو ةيقتلاف ةرهاظ نيملسملا

 هللا دبع نب ديعس مامإلا لتق امل هنأ تعمس ىنأ وجرأ هريغ لاق

 . ملعأ هللاو

 مامإلا نعو : هللا همحر ديعس نيب دشار مامإل ا نع : ةلاسم

 ءاهقفلا نم دحأ هرصع يف نكي ملو ةفرعملا فيعض ناك اذإ يراشلا

 ؟ هيف لخد يذلا رمألا يف هنيدو هايند باهذ فاخو هركسع دسفو

 نبي افالخ كلذ يف تقرع يذلا لاق ؟ال مأ هنم أربي نأ هل له

 نم مهنمو ى هتصو يذلا طرشلا ىلع كلذ زاجأ نم . مهنم نيملسملا
 . ملعأ هللاو كلذ ري مل

 وهو ىرشلا هسفن ىلع عطق نمع هتلآسو رثألا نمو : ةلاسم

 مامإلا لتق مث همزلي امب لهاج ريغ ناك وأ هيف همزلي امب لهاج
 داهجلا ارشلا هسفن ىلع عطاقلا ىلع له تلق . هباحصأو يراشلا
 هناوعأو مامإلا ريصيو ةيارلا تحت نوكي يذلا يراشلا ىلع ام لتم
 ناك اذإ مامإلا ةيار تحت اوناك نيذلا مزلي ام هنع طحني مأ نومئاق
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 لاق نم لاق دقف ؟ هناوعأو مالسإلا فعضو نيملسملا نع ليزأ دق
 7 هتيالو ىلع وه : ل اق نم ل اقو . هنع فوقوم هن ! : نيملسمل ١ نم

 اذإ يراشلا مزلي ام ملع دق اميف لخادلا نم رذعأ يعم لهاجلا امأو
 7 فراعلا اذه نم رذعأ يدنع لهاجلا اذهق . هسقن ىلع ارشلا عطق

 ملو 7 هيق الخد اميق مدنل او ةبوتلا فراعلا اذهو له اجل اذه ىلعو

 ىلإ امهرمأو 0 امهب ىلوأ هللاو هيف الخد امم امهمزلي ام قحب اموقي
 . هللا

 ولو ةضررفل ١ جحي نأ هل زوجب يراشلا نأ هللا ديع ويأ : ةلآاسسم

 . مامإلا هل نذأي مل

 ال ير اشلا ن أ : رينم نع ةبقع نب ح اضول ١ ظقحو : ةلأسم

 . نيدلا يلع لمحي

 ن او نوملعت دقو : تومرضح له ا ىل ا هلل ١ ديع يب ا ةريس نمو

 ةدهاجمو ٧ ميرحلا ىَلَع بذلا مامإلا مزل دق هنأ. اوملعاف اوملعت مل
 هومتعي اي مكنأل م ام ال ا مزل ام مكمزلو مولظم ١ رصنو مينأل ١ رق اكل ١

 قحلاب مايقلاو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع نيهركم ريغ نيعياطم
 . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو لطابلا نع عنملاو

 يف اندجوو : ةدايزلا هيف يذلا رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 تماصلا ني ةدايع ني ديلولا نع ء املعلا ضعي انربخأو بتكلا ضعي

 هللا ىلص هللا لوسر انعياب : لاق راصنألا رايخ نم ناكو هيبأ نع
 نأ ىلعو هوُركملاو رسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هيلع
 . مئال ةمول هللا يف فاخن ال نأ ىلعو قحلا لوقنو موقن

 يف مهو ذئموي موقل ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عي اي دقو
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 سانلا بيرقل قحلاب اولوقيو هعم اوموقي نأ ىلعو هركملاو طشنملاو
 . مئال ةمول هللا يف نوفاخي الو مهديعبو

 هيع تبجو دقف . ةركتسم ريغ اعئاط هلل هسفن عاب نم كلذكو
 . هباحصأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهذخأ ىتلا طورشلا

 سادرم نأ انغليو هللا همحر رينلا نب رينم ةريس نمو : ةلأسم

 نيملسملا مالعأ بختني ن اك جورخلا دارأ امل هنأ هللا همحر ةددأ ني

 ليبس يف جورخلا ىلع نيدلا لهألو نيدللو هلل مهيلع طرتشيو مهتاقتو
 ائيش ديرت ال هتاضرم ءاغتباو هللا ليبس ىف اداهج جرخت كنإ : هللا

 تنأ ةعجر اهيلإ كل الو ةجاح ايندلا يف كل الو ايندلا ض ارعأ نم

 اهبلط يف دهاجلا ةرخآلا يف بغارلا اهل ضقغبملا ايندلا يف دهازلا

 ايندلا ىلا كل ةعجر ال كنأو لوتقم كنأ ملعاو هريغ ال لتقلل جراخلا

 . هللا يقلت ىتح قحلا نع ينثنت ال كمامأ ضام كنأو

 ايندلا نم ضقاو كئارو ام ىلإ عجراف لاحلا هذه ىلع تنك نإف

 غ ارقل اي كسفن ذخو . كسفن رتس او كني ل ضق او . كتن ايلو كتج اح

 . كتعياب تغرف اذإف مهيلإ كل ةعجر ال هنأ مهملعأو كلهأ عادوو

 تومرضح م ام ا ىل ا بوبحم ني دمحم ةردس نمو : ةلاسم

 نمل رذع الو هنيد ةرصن ىلإو هللا ىلإ وعدت نأ مامإلا اهيأ رظنأ
 هذه ةير احمو ةملظلا هذه فشك ىف كعم ريسمل ١ نود كتعيب هتمزل

 . ةملظلا

 زوجي يذل ١ هجول او ريسلا ىلع ةردقل أ دنع يدنع كلذو هريع لاق

 هرلع ذخ ] دق هللا نال . فالتخا كلذ يف يل نيي الو ريسل ١ هرق هل

 هل مامإلا ةعيب تسيلف 0 ءايشأب داهجلا ا نعو هرتعو داهجلاب قاقيملا

 . هبلع هذخأ ىذلا هللا قاثيم نم رثكأب هيلع هذخأ ىذلا هقاتيمو
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 ىرتشا هللا نإ" : ىلاعت هللا لوق نع رفعج ابأ تلاسو : ةلأسم

 كلذ ناك : لاق ؟ نمؤم لك ىلع يهأ "مهلاومأو مهسقنأ نينمؤملا نم
 هللا ىلص يبنلاب قحلي ىتح هقحلي ال ناك نمؤم لك ىلع ةرجهلا يف
 مويلا امأو كرش رود تناك اهلك رودلا نأل س ةرجهلا يق ملسو هيلع
 . هسقن ىلع داهجلا ضرق نم الإ الف

 بوبحم نب دمحم نعو : رفعج نب دمحم لاقو : ةلاسم
 يراشلا امأو لاح ىلع ةيقتلا هعست الف مامإلا امأ : لاق هللا امهمحر

 ىذلا ىراشلاو ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذإ هعست ال نأ فاخف

 هسفن ىلع فاخ نإف هديو هناسلو هبلقب مقني نأ هيلعف هسفن هلل عاب
 . هنم ةءاربلا ىلع مدقتأ مل نبجو

 نع مهسقنأ اوفعضتساف اركنم اوأرف ريثك ةارش ناك نإف : تلق

 اوعنتما نإ مهنولتاقيو هوركني نأ مهيلع ال : لاق ؟ هنع نوفكيأ هلهأ

 عضوم يف اوناك اذإ مهيلثم نم رثكأ اوناك ولو : تلق اولتقي ىتح
 نإو هناسلو هبلقب ركنيف يراشب سيل يذلا امأو ؟ ةرهاظ هيف ةوعدلا

 . هبلقب ركني نأ هيلعو ةيقتلا هتعسو فاخ

 نإ قحلا وهو هلك لدع اذه ليق دق معن ديعس ويأ لاق هريغ نمو

 دشأب 4هسقن مزلأ ام سيلو ةقتا ةعست ىراشلا نإ ليق دقو . هللا ءاش

 . كلذ نم بات اذإا هيلع هللا بجوأ امم

 عضوم يف اناك اذإ ةيقتلا امهعست يراشلاو مامإلا نإ ليق دقو
 ةرهاظ عضوم يف ةوعد نوكت الو ةرهاظ هيف نيملسملا ةوعد سيل
 مامالل ةردقلا دنع ةيقتلا عست ال كلانهف ةرهاق هيف مهيديأ نوكت ىتح
 . يراشلاو

 نمو . ةردقلا دح يف يراشلاو مامإلا ريغ ةيقتلا عست دقو
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 رم اذإ يراشلاو مامإلا يف اضيأ رخآ عضوم يف هنعو باتكلا
 مارحلا نم هريغ وأ بارش وأ ءاسن نم ركنم ىلع سانب امهدحأ
 امهعسي ال نأ فاخأ : لاق ؟ هسفن ىلع مهفاخ اذإ كاسمإلا هعسيأ
 ىلع مدقأ مل العفي مل نإف امهتنسلأو امهبولقب هاركني نأ الإ كلذ

 رثؤملا وبأ لاقو . امهتنسلأو امهبولقب هاركني نأ دبالو امهنم ةءاربلا
 . هللا همحر بوبحم نب دمحم لوق لثم هلك ىضم يذلا اذه يف

 ضعب نم ديعس نب يحي ايركز يبأ يضاقلا نعو : ةلأسم
 ىراشلا نكي مل اذإو ارشلا ىلع سانلا ربجن نأ انل سيلو . ريسلا
 هل زجي مل اذإو يرشي نأ هل زجي مل ارشلا يف هيلع بجي ام فرعي
 اذإو . هل زوجي ال اميف هلخدي نأ ارشلا هيلع دقع دقعي نمل زجي مل
 هل لعجي ملو مامإلا هرمأي نأ ريغ نم هاراشف الجر لجر ضرتعا
 . ءارشلا هيلع دقع نم ىلع ءارشلا تبث كلذ

 نالف نب نالف مامالل دحأ ىلع ءارشلا مامإلل عيابملا دقع اذإو

 اذإ : ليقو . هدعب نم ءاج مامإ لكلو مامإلا اذهل ءارشلا هيلع تبث
 ىتح ءارشلا دقع هنع لطب ءارشلا هيلع هل دقع ىذلا مامإلا تام

 ىرشلا هيلع دقع اذإو . ءارشلا هيلع تبثيو هريغ مامإل عيابي عجري
 ةدملا حصت ملو دبألا ىلع ءارشلا هيلع تبث ةنس وأ ارهش ةقورعم ة

 . انعم

 ةدقع اهيلع عقو يتلا ةدملا ىلإ الإ ارشلا هيلع تبثي ال ليقو
 ةعيبلا ىلع نيميلا نع اوعنتما ةيرق لهأ نأ ولو . ملعأ هللاو ءارشلا
 تبثي مل سبحلاب كلذ ىلع اوربج اذإو عاطأو عمس نمل الإ اوربجي مل
 . روبجملا ىلع نيميلا

 بحأو هسفن ىلع ىرشلا عطق اذإ مامإلا نع هتلاسو : ةلاسم
 نإف تلق . هيلع كلذ سيل لاق : ؟هسقنب ولو هودع براحي نأ هيلع
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 نم لاجرلا نم هعم ناك نإ : لاق ؟ هاقلي نأ هيلع له ودعلا هيلإ راس
 دحأ هعم نكي مل ن او كل ذ هيلعق . هرصمو ه دلب نع عقف دلا هي وجري

 ناوعألا بلطو ودعلا نع لوحتلا هل زاج عقدلا هب وجري نمم
 . هيلع راصنألاو

 ولو اهيف براحي نأ مامإلا ىلع بجت يتلا لاحلا هذه امف تلق
 ةوقلا مهب وجري نم لاجرلا نم هعمو برحلا لخد اذإ : لاق ؟ هسقنب
 نع يلوي نأ مامالل نكي مل اولتق وأ هباحصأ هنع ىلو مث مهودع ىلع
 همزل اذإ هنأل دحأ اهيف هدنع نكي مل ولو 0 اهيف لخدي نأ دعب برحلا
 هعسي ملو س هيلع بجو برحلا يف هلوخدب هسقن همزلأو داهجلا ضرق

 . هحور ىنفت وأ هودع ىلع هللا هرصني نأ ىلإ هنم جورخلا

 ام نيملسملا لام نم نيملاظلا ىلإ عفدي نأ ماماللو : ةلاسم
 اوعفدي نأ ةيعرلل كلذكو 0 مهتبراحم ىلع ردقي مل اذإ مهرش هب عفدي

 . ملعأ هلل و مهلاومأو مهسقنأ نع اعافد مهلاومأ نم ءيشب ناطلسل ا

 ب اود اورخسي ن ] مهو دع ىلع جورخل | او ل ار ا اذ ا نيملسمللو

 ناك مامإ مهل ناك نإف مهيديأ يف مهنم فلت امو حالسلاو سانلا

 بلص يف هنمث ناك مامإ مهل نكي مل نإو نيملسملا لام نم هنمث
 . مهلاومأ
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 ريكنلا كرت يف باب

 . هل مهنم بيوصت ريكنلا كرت ىلع عامجإلا ريشب لاق

 ام عنشأ نم ناكو : تافصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلأسم

 راحص قوس نع تلصلا هلزعف صنق نب دمحم ةالولا نم نوبيعي
 ركني ملف ىسوم نب ىسوم ملع دعب نم كلذ ناكو 0 راقلج هالوو
 ىسوم ىلإ بتك نم بتك نأ ىلإ بياعملا نم اهددجي ملو هتيالو
 مل نمف تركنأ الو هتيالوب رمآ مل ينإ هباوج ناكو كلذ يف هبتاعي
 . يضر دقف ركني

 كرت نإ ليق دقو : بوبحم نب دمحم نب ريشب نع : ةلاسم
 . ةفلاؤملاو ةمالسلا ىف كلذك هلعفو ةجح ريكنلا

 ىف ىذلا عبارلا ءزجلا نم عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم
 هنأل ى ةجح ريكنلا كرتو ةجح ءاملعلا ىلع ريكنلا كرت كلذكو ريسلا
 مدقت نيذلا ءاملعلا ةرضحب ةمامإلاب لجرل بطاخ بطخ ول ليق دق
 راهظإ ىلع نوردقي مهو بطاخلا ىلع ريكنلا اورهظي ملف ةمامإلا مهب
 اورهظأ مهنأ ولو ى مامإلا ةمامإ تتبثو ةجح ريكنلا كرت ناك 4 ذلا

 هيلع ريكنلا راهظإ ناك بطخي ناك . تقو يف بطاخلا ىلع ريكنلا
 . ةجح

 ىقت ديزل اودقع دق اوناكو مامإل ءاملعلا دقع ول هنإ ليق دق كلذكو
 نمم مهو دقعلا اورهظأو ةمامإلا قحتسي ال نمل وأ ةمجمج دباع وأ
 لاحتنا نم لطابلا ىلع هل اودقع ولو ة ةمامإلا يق ةجحلا هب تبثت
 نم ىلعف مهنم كلذ ىفخو كلذ ريغ قو ] ةليقل ا لهأ يبس و ] ةرجه

 هتمام ا تتبثو مهنم كلذ ىلوتف م امإل ا اذه دقعي هبلع ةجحل ١ اورهظأ ا

 ىلإ رئارسلا ملعو . رهاظلاب هدابع دّبعت امنإ هللا نأل مهيلع كلذ ىلع
7 
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 هتمامإ تتيث نأ دعب ةيعرلا ىل ا اورهظأ ءاملعلا ءالؤه نأ ولو

 يف مهنأل مهنم كلذ لوبق مهل زجي مل لطابلا ىلع هل اودقع هنأ مهيلع

 ةرخؤملا هذه مهاوعد يفو س ةجحلا عابتا هيلعف ةجح اوناك لوألا
 إمهرئارس يف نيقداص اوناك ولو مهاوعد لوبق مهل ز زوجي الف نوعدي
 نيدتو تايالوو ماكحأ اهب مهلو . ةيعرلا ىلع تتبث دق ةمامإلا نل
 ةجح الب اهب نيدتلاو ةمامإلا ماكحأ نم تبث ام ضقن نوعدم مهو
 نودهاشو رفكلاب مهسفنأ ىلع نورقم ةمامإلا هب لوزت امم مهل ثتبث
 . كلذب اهيلع

 مهلوق ناك ام اهمكح نيملسملا مزلو تتبث نأ دعب اهيف اولخد يتلا
 ىلع هي اورقأ ا امم مهتب اتتسا نيملسمل ١ ىلع ن اكو 4 هجح كلذ يف

 . رقكلا نم مهسقنأ

 ملو اورصأ نإو س اهيلع اوناك يتلا مهتلاح ىلإ اوعجر اوبات نإف
 اودهش ءاملعلا ن ] ولو > هريع م ام ا مي دقت نيملسملل زت اج مهنم اويوتي

 . مهنم هلازتعإ لوبق زوجي امنإ هلزع بجوي امب هيلع

 مهنم كلذ لوبق زاج نيملسملا ماكحأ يف زئاج وه امب اوتأ اذإو
 اممو اهلاوزو ةمامإلا دقع ىف مهلو ةمئألا ىلع ةجحلا مه ءاملعلا نأل

 يف ءاملعلا ىلع ةجحلا ماماللو س اهلاوز بجوي اممو . اهتوبت بجوي
 ةجح وه اميف ةجح لكو ءايشأ يف ةمئألا ىلع ةجحلا ءاملعللو ءايشأ
 . ملعأ هللاو هركذ عضوم اذه سيلو

 : هللا همحر ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا لاق : ةلاسم
 ناك س كلذ ريغ ال ثدحلا عوقو تقو يف ريكنلا هل نمم صاخ كلذو
 نم وأ ر ارقإل ا لهأ نم ناك س اودع وأ ايلو وأ امامإ ريكتلا هل ىذلا

 ىدهلاو لطابلاو قحلا اهيف زوجي يتلا ثادحألا يف كلذو راكنإلا لهأ
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 ل اومأل و جورفلاو ءامدلا ىف ثادحألا نم ةيصعملاو ةعاطلاو لالضلاو

 . نامكح اهيف لجو زع هلل ىتلا ث ادحأل ١ نم كلذ 7 امو ةنامأل و

 اهنم كلذ يتاي هنأ ريكنل | ترهظأ نإق ةأرمإ ال | اطي لجر لثم كلذو

 ناكل هيلع ركنت مل اهنأ ولو هتمأ وأ هتجوز تناك 7 رهاظلا مكح

 لتقي انالف ىأر ول كلذكو . رهاظلا مكح يف هل ةجح ريكنلل اهكرت
 انفرع ام كرتلا ىف هل ةجح ريكنلل هكرت ناكل كلذ هيلع ركني ملو رخآ

 وأ ملسم رخآ لام ذخأي اناسنإ ىأر ول كلذكو نيملسملا لوق نم

 ةجح ريكنلل هكرت ناكل هيلع ركني ملو يسوجم وأ ينارصن وأ يدوهي
 . رهاظلا مكح يف رخآلل

 ريكنلا هيلع رهظأ هنأ ولو رئارسلا مكح يف الطبم ذخألا ناك ولو
 يف اقحم ناك ولو . رهاظلا مكح يف هيلع ةجح ريكنلل هراهظإ ناكل

 رئارسلا مكح

 عمجأ دق مامإ ةايح ىف امامإ اودقع نيملسملا نم ةعامج نأ ولو
 مامإل ا الو نورضاحلا ءاملعلا مهيلع كلذ ركني ملق هتمامإ ىلع

 ولو رهاظلا مكح يف نيلطبم اوناكل كلذ مهيلع اوركنأ مهنأ ولو
 تقو ىف مهراكنإ ناك اذإ كلذو . رئارسلا مكح ىف نيقحم اوناك

 . هدعي الو كلذ ليق ال ثدحلا
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 لصق

 . ةجح ريكنلا كرت امنإ

 بذك نمو : ددرعس يبأ نع ةلاقتسالا باتك نم : : ةلأسم

 ملعن ال يتلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةداهش عيشلاو ضفاورلا
 دقو "لالض ىلع يتمأ عمجي ال هللا نإ" : لاق هنأ اهيق افالتخا

 نورجاهملا مهو ةمألا رايخ مهو افالتخا مهنيب ملعت ال ةمألا تعمجأ

 نم ةدحاو تناك يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ ةمامإ ىلع راصنألاو
 لوخدلا ىلع اعيمج اوعمجأ 0 هوجولا نم هجو ىلع تعقو تامامإلا

 ركنأو هسفن يف كلذ هرك دق ناك ولو ى نوعزانتي هجولا كلذ ىلع اهيف
 راكنإلا نوكي الو ةريرس راكنإلا زوجي الف هتريرس يف ركنأ نم كلذ
 ىلع هراكنإ يف ةجح ركنملا نوكيو راكنإلا هيف زوجي اميف ةينالع الإ
 نوكي الو ةريرس هراكنإ هعفني ال ريكنلا رهظي مل اذإف هيلع ركنأ نم
 . افالتخا هيف ملعن ال اذه . هريغ ىلع الو هريغل الو هل ةجح

 يف ةجح هكرتو ةجح ريكنل ١ امن او : ريتعمل ١ ب اتك نم : ةلأسم

 تبث اذإف ى ةجح نوكي ام نيح نم لطابلاو قحلا لمتحي ام يناعم
 مكحلا توبث دعب ريكنلا راهظإ ناكو مكحلا تبث ريكنلا دنع مكحلا
 . لامتحالا ىنعم ىلع مكحلا تبث ولو ةجحب ال ىوعد

 ىف ةجح هل ريكنلاو كوكشلا نأ تملع دقو هلوق : هنمو : ةلأسم

 ىنعم جرخيو 0 ةمالسلا ىف ةجح هل ريكنلل ةفلاخملا كرتو س ةفلاخملا
 ملو هعوقو نيح يف ريكنلا كرتف هيف اكوكشم عقو اذإ ثدحلا نأ كلذ
 كراتلا كلذ عسو ام هعوقو نيح يف هلاح فشكناو هرمأ نيبتو ركتي

 ىلع مهالوتي نيذلا هئايلوألو كر اتلل ةمالس كلذ كرت يف ناكو س هل

 ريكنلل ةفلاخملا كرت يفق ةمالسلا هيف لمتحملا كوكشملا يف لوخدلا
 كراتلل ةمالسلا يف ةجح ثادحألاو ماكحألا عيمج نم كوكشملا كلذل
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 . رضاحلاو مهيف بئاغلا رادلا لهأ عيمجلو ريكنلا

 ىتح ةجحلا هيلع ميق اذإ كوكشملا كلذب ريكنلل مايقلا يفو
 وأ هقحب مكحلاو هتمامإ يف كوكشملا فالخب مكحلا حضتيو اهفلاخي
 كرت ناك امك رادلا لهأ عيمجلو ريكنلا كلذب ماق نمل ةجح هلطابب
 . ةجح ريكنلا كرتو ةجح ريكنلا نوكي امنإو ةمالسلا يف ةجح ريكنلا

 عيمج يف يواعدلا ماكحأ نم لطابلاو قحلا هيف لمتحي لصأ لك يف
 . كوكشملا لصألا امأو رومألا

 وهف احضاو ناكو كوكشملا عقوم عقي ال لصأ ناك اذإ امأو

 هيف قحلا نوكي اميف كلذو لدعلل فلاخم هيف فلاخملاو هسفنب مئاق

 ناك اذإف . نيدلا يف عدبلا مكح نم وأ لوصألا ىوعد نم ادحاو

 الو هتئطخت يف ريكنلا هرضي مل همكح ىنعم يف هيلع عمتجم لصألا

 عمتجا ولو هبلع وه يذلا لصألا قفاو ام هيف قحلاو هيلع فالخلا يق

 . كلذ نوكي نلو قلحلا عنيمج هضقن ىلع

 نم بيوصت اهعفني ال اهيلع عمتجملا لوصألا كلذكو قحلاب اهيلع
 . مهلك قلخلا اهبيوصت ىلع عمتجا ولو اهباوصب مكحو اهبوص

 ام يناعم يف ةجح هكرتو ةجح ريكنلا امنإو ادبأ اوعمتجا ولو
 دنع مكحلا تبث اذإف . ةجح نوكي ام نيح نم لطابلاو قحلا لمتحي
 ال ىوعد مكحلا توبث دعب ريكنلا راهظإ ناكو مكحلا تبث ريكنلا
 . لامتحالا ىنعم ىلع مكحلا تبث ولو ةجحب

 ريكنلا كرت امنإ ضعب لاق : عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم

 . ةيعرلا نود ةمئألل ةجح
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 كرت نإ ا هلل همحر ميه ر | نيب دمحم هللا ديع وب أ خيشل ا ل اق

 وأ اودع وأ ايلو وأ 1 ريكنلا هل ىذلا ناك كلذ ريع ل لطابلاو

 ةقيلخلا يف ناك نمم وأ ينثو ريغ وأ اينثو وأ اكرشم وأ اسوجم
 . نيدتعملا

 يف اهبكارل زوجي يتلا ثادحألا يف امأو : باتكلا نمو : ةلاسم
 نوكي كلذل بكارلا نإف . لالضلاو ىدهلاو لطابلاو قحلا هللا نيد
 وأ فوقو وأ ةيالو نم نيملسملا نيد يف اهيلع وه يتلا هتلزنم ىلع
 كلذ يف ملعن الو رهاظلا مكح يف ىلوألا هلاح ىلع نوكيو ةءارب
 . افالتخا

 نيملسملا نيد يف لطابلاو قحلا هيف هبكارل زاج ثدح لك نأو
 الو لالضلاب هيلع دهشي نأ زوجي الو . هبكار آطخي نأ زوجي ال هنإف
 هل تناك ن نإ 3 فوقولا ١ روجي الو هنم ه أربي و قسفل اي الو رفكل اي

 . كلذ ىف هرذع

 ناك هريقفل هنأ ملعي الام لكاي يلو ريغ وأ كل ايلو ىرت نأ لتم
 الو قحب هلكأي هنأ ملعت ملو بئاغ وأ رضاح وأ غلاب وأ ميتيل لاملا

 . ىلوألا هتلزنم ىلع هنإف لطابب

 دعب ديزي نب دمحم اتعياب انإف اولاق ناق باتكلا نمو : ةلأسم

 عياب نميف لوقلا امف مهل : ليق ؟ دشار رمأ نم هيف لخد امف ةبوتلا
 سيل متملع ام لثم ديزي نب دمحم ةبوتب ملعي مل نم ديزي نبا دمحم
 معن : اولوقي نأ مهل دب الف يراوحلا نب لضفلا يق مكلوق لثم وه
 اوباع اميق اولخدو اطخلاب مهسقنأ ىلع اودهش دقف معن اولاق اذإف

 . نيملسملا عم ةء اريلل مهسقنأ اوضرعو
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 نأ مهل : ليق س ديزي نب دمحمل مهتعيب نم اوبات دق مهنإ اولاق نإف
 نحنو هانعياب امنإ لاقو هتعيب نع عجر مث نيدلا يف امامإ عياب نم
 دقو هنم هانثتسا نكي مل بنذ ىلع ارصم ناك دقو هتفرعمب نولهاج
 مهنم لبقي ملو نيملسملا عم ةاغب نيثكان مهلوقب اوناك هتعيب نع انعجر
 نب يلع اعياب امل ريبزلاو ةحلط يف لبق نم نوملسملا لاق امك كلذ
 هسفنل رمأل ااذه ذخأ ايلع ن نإ ا ال ق مث امهتعيب نع اعجر مث مت بل اط يب ]

 .نيملسملا ىلع نييغاب نيثكان امهولعجو كلذ امهنم نوملسملا لبقي مل

 هتعيب نع عجر مث . نيدلا ىلع امامإ عياب نميف رثألا ءاج اذكهو
 ىلع لتق براح نإف هنم ةءاربلا تبجوو كلذ هنم نوملسملا لبقي مل
 هل تناكو نجسلا رمع كلذ هلوق ىلع ماقأو براحي مل نإو كلذ
 . هنم جرخام ىلإ عجري ىتح ةبوت هنم لبقت ملو ةبجوملا ةبوقعلا

 داكو . اوقسف هي يذل ١ بنذل | ىمسي الو ةقسفلا يدي ا ىف ةلودل ١ نإ ١

 هنوقلي كلذ يف مهو مهعسمعي مهفسعقي ن أ لبق مهيون ذ يمسي ن ] هيلع اقح

 مهل ن ں اك . ںإإ ١ مهثدح مه دعبي الو هود 5 اذ ل ١ إ مهسل اجم برقيو هنوتآأبو

 هتبطخب س انلا يلصيو ةعمجل ا موي مهبيطخ كلذ ل يف وهو ثدح

 . كلذ نع لسي ملف نيتعكر

 ؟ نيتعكر كتيطخي خي سانلا يلصي مهل اييطخ تنك مل هل ليقو

 هنم اطخ اذ ذهقف ةريب ابجل ١ فلخ ةعمجل ١ نولصي نوملسم ا ن اك دق :ل اق

 موي رهظل ا ةالص ن أ اوفلتخي مل نيملسمل نال نيملسمل | ر اثآي لهجو

 . ةرصملا راصمأل ١ يف الا تاعكر عبرأ لدعلا ةمئأ ريغ عم ةعمجلا

 راصمألا يف ةربابجلا عم ةعمجلا نوملسملا ىلص امنإو
 هملع فعضو نيملسمل | ر اثآ ا ةلمج يف اذ ذهق الق اهريغ امأ او ه ة رصمل ١

 نولوتي الو مهل ان اوعأ ا الو ةملظلا ءايطخ اونوكي مل نيملسمل ا ن ] عم

 . مهتاوعأ
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 جورفلاو ءامدلا يف مكحو : هنعو فنصملا باتك نم : ةلاسم
 ةعيبلا ةقفص الإ اتيش لمعي نأ لبق وأ تكاس ىلوألاو ةقدصلا يبجو
 يعدي نم ةجح الو . ايعدم راصو لوألا ةمامإ تلاز دقف مامإلا ىلع
 مامإلا ركنأ نإ اعيمج نيمامألا يف ةمامإلا نأل هراكنإ ريغ يق
 متاخلا ملس وأ هعضوم يف دعقو ةمامإلا ذخأ نأ دعب هيلع مدقملا
 له ريكنلا لوألا رهظأ رخألل ةعيبلا تعقو املف لاملا تيبو ةمكلاو
 ؟ رخآلا ةمامإ لوزت

 ةمامإلا توبث دعب ريكنت ةجح هل موقت ال هنأ ليق هنأ ىعم ىذلا

 هراكنإ نوكيو ى مهنع اهل هلوبق وأ اهلهأ نم اهتقفص عوقوب رخآلل
 ايغاب نوكي هنأ ملعأ الو 8 يعدملا لوق لبقي الو هنم ىوعد كلذ دعب

 رهاظلا مكح يفق هيلع ةححل ا لوق لبقي الو هاوعد ىلع براحي ملام

 مالعأل و مامإل ا فذق نإو 0 ذئموي ايغاب ناك هاوعد ىلع براح نإو

 . هفذقب هنم ئرب ةرفكمب

 مالعإلا رهظأ مث تام ىتح ريكنلا لوألا رهظي مل نإو : ةلاسم

 ريغ كلذ يف مهراكنإ يف ليق هنأ يعم يذلا ؟ يناثلا ىلع ريكنلا
 نكمي امم اوركنأ اذإ ةأغب نونوكي الو ى ىوعد مهلوق نوكيو تباث
 وأ ةاغب نونوكيو كلذ ىلع اوبراحي نأ الإ مهبذكو كلذ يف مهقدص
 مهمزلتو مهاوعدو مهتداهش ةجح لوزتق . فذقلا دح ىلإ اوجرخي
 . فذقلا ةلزنمب اولزن اذإ مهاوعد يف نيققحم اوناك ولو . ةءاربلا

 ملف اتكاس مامإلا ناك اذإ انتوكس نأ اوجتحا نإو : ةلأسم

 ةعاسلا نحنو اطخلا انرصيبأ دقو س كلذ ىلع هانمأو هترصن اتقلكي

 سيل ليق هنأ يعمق ؟ هئطخ نم انرصبأ امب رخآلا ىلع ريكتلابي موقن

 مهاوعد ىلع رصملا يفق هنم ةءاربلا راهظإ مهل سيلو س ةجحب كلذ مهل

 مث نرقلا كلذ ىضقنا ىتح ريكن رهظي مل نإف 0 هأطخ اوفرع مهنأ

 .9 مامإلا نم ةعاربلا ثدحلا كلذل نيدهاشلا مالعألا ضعب رهظأ
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 انكمأ دق ةعاسلاو ةءاربلا نالعإ انكمي ملو هاطخ انفرع دق اولاقف
 ؟ةجح ريغ نم لوألا ىلع همدقتب رخألا مامإلا نم أربن نحنو مالعإلا

 عجر . هفذق نيعدم نونوكيو رهاظلا مكح يف رخآلا مامإلا همزل نم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ
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 ةكرتشم تناك اذإ ةمامالا دقع يق باب

 ردقو ةيالو مهدنع هل نيملسملا نم لجر نع مساقلا ابآ تلاسو
 ‘ مهسقنأ ىلع مهل امامإ هومدقي نأ ىلع رصم لهأ عمجأ ‘ ميظع

 .ةءاربلا لهأ نيثدحملاب ينعأ نوتدحم وأ نوملسم هتدقع ىلع عمتجاف

 نم اهلبق نممو نوثدحملاو نوملسملا هتدقع ىلإ قبس نم ملعت ملو
 ؟ مامإلا اذه لاحو ةدقعلا هذه نوكتال ام وأ نيقيرفلا

 مامإلل اهدقع يلوت نم ةدقعلا هذه رمأ لكشأو ملعي مل اذإ : لاق
 قبس ال نم وأ ةءاربلا لهأ وأ نيدلا ىف ةلادعلا لهأ اهيلع قفص نمو

 يتلا هتيالو لمهتو اهتحص ملعي نأ ىلإ ةفوقوم هتمامإ نإف ةيالو هل
 . هلاح نيبتي نأ ىلإ لكشملا رمألا يف هلوخدب اهقحتسي ناك

 ثدحلا لهأ نود نيملسملا نم اهلبق ناك نإف ةمامإلا لبق نمعو
 . هتدقع ةحص نبييت اذ ا هتمام ا تتيثو هتب الو ىل ا عجر نيئطخمل ١ نم

 هب تبثت الو ةجح نوكي ال نم اهيلإ قبس ةدقعلا نأ حص نإو
 حص نإو س هل دقع نممو هنم ارب نيدلا ىق ثادحألا لهأ نم ةمامإلا

 مل نمم فوقولا لهأ نم موق اهيلإ قبسو هل ةدقعلا ىلوت يذلا نأ

 وأ هلاح نيبتي نأ ىلإ فوقولا مهلاحو هل نيملسملا عم ةيالو هل مدقتت
 يف لدعلاب هماكحأ يرجت وأ هب عيمجلا نم هل ميلستلاو يضارتلا عقي
 . هماكحأ نوملسملا ركني الو ةنس هرصم

 ترج وأ مهيلع هتمامإ تتيث دقق هي اضرلاو ميلستل عقو اذاو

 ملو اهوعقدي ملو هتمامإ اوركني ملو مهيلع هنم لدعلاب ماكحألا
 ةدقعلا ماقم موقي هب يضارتلاف تلق . تتبث دقف اهيفو هيف اوعزانتي
 هتمامإ ةحص نع مامإلا لئس اذإق : تلق . معن : لاق ؟ ةحيحصلا

 ةحص نيملسملل نيب نأ هيلعو 4 . معن : لاق ؟ كلذي رابخألا هيلع له
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 . هتعاط مهمزلتو كلذب مهل ةجحلا موقتل هتمامإ

 نيبي نأ هيلع سيل : لاق ؟ هل نيبي نأ هيلعف هلاس نم لكو تلق
 نمو نيدلا يف لضفلا له أ هلاس نإ نكلو ءاملعلل عبت مهنأل ماوعلل

 هرمأ نم هبلع يفخ ام مهل نيي نأ هلعف . رصمل ١ يف ةجحل ١ هي موقت

 . ةركنملا ماكحألا نمو ةمامإلا لصأ ىف

 الإ ال : لاق ؟ هدحو هنم لبقت هتمامإ ةحص ىعدا اذإف : تلق

 . مهدقع ةحص نيملسملا نم هل دقع نم رهظي نم كلذ يف رهظي نأ

 نوكي ام ةيالو هل تمدقت نمف ةلكشملا ةدقعلا يف لخد نمف : تلق

 ىلع ةءاربلا وأ فوقولاو ةيالولا يف مامإلا مكح هقحلي : لاق ؟ همكح
 . همكح مهقحل مامإلا ناك لاح يأ

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ لاق دقو لاق
 مل اذإف : تلق ؟ هل دوقعملا مكحب قحل ةدساف ةمامإ يف لخد نمو
 : لاق ؟ مهيلإ كلذ رهظي نأ هيلع له هتمامإ ةحص نع دحأ هلأسي

 . هولاسي ىتح هيلع كلذ سيل

 هتيعر نأب هدنع نأل : لاق ؟ هلاح مهل نيبي نأ هيلع سيل هل : تلق

 ةمالسو هرمأ ةحص رهظي نأ مامألل يقبني نكلو : لاق . هي نوضار

 دنع هرمأ يف نظف سانلا يف حضاولاب سيل هرمأ ناك اذإ هلاح

 ؟ هسقن نع نظلا ءوسو كشلا ليزمب هسيل هتيعر

 لبق نمع لئس اذإ مامإلا نأ نيملسملا ضعب لاق دقو : لاق
 لبقي كلذ نأ نيملسملا نم اهتلبقف لاقف هل دقع نمع ىنعي هنم هتمامإ
 كلام ابأ تلأسو ؟ مهنم هلوبقو نيثدحملا لعف مهدنع ركنأ هنأل هنم
 . ائيش هنم هرك هنأ ملعأ ملف يضاملا اذه نع
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 لصأ لجأل هنع افوقوم ناك اذإ مامإلا نع كلام ابأ تلأسو

 فقوي هنإ ؟ هل ةدقعلا تيلوت نمم انأ نيملسملا نم لجر لاقف ةدقعلا

 : لاق ؟ تتبث مب زيزعلا دبع نب رمع ةمامإ نع كلام ابأ تلأسبو . هنع

 ناموقي ميلستلاو اضرلاو : تلق . هتمامإب اضرلاو هل عيمجلا ميلستب
 اضرلا نوكي نيملسملا نم مامإلل ةدقعلا نأل معن : لاق ؟ ةدقعلا ماقم

 اميأف : تلق . ةدقعلا نوكت هبام حص دقف ميلستلاو اضرلا دجو نمق

 . دقعلا نم رثكأ ميلستلا : لاق ؟ ةدقعلا وأ ميلستلا رثكأ

 ني دمحم ىل ا بوبحم ني دمحم ني ريشي ب اوج نمو :: ةلأسم

 تعقو اذ ا ةدقعل و : لئ و ني دمحم نيب ن امثع نب دمحم ني دلاخ

 . هللا ءاش ن ١ اعيمج اوملسو تمت دقق هتي الو ىلع نوملسم ا

 ريكنلا ماقأ نإو اومزل امب مامإلا مكح ليبس كلذ ليبس سيلو
 هنأو . هل اهودقع مهنأ مهيف اودهشي نأ نيدقاعلا ىلعو هيلعف اهيف
 . عامجإلا يف مهوكراش نيذلا نيثدحملا نود مهنع اهلبق

 مامإلا رمأ لكشأو ملعي مل اذإف : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نإف ةوادعلا لهأ وأ ةلادعلا لهأ ؟ هل ةمامإلا دقع يلوت نم ملعي ملو

 رمألا يف هلوخدل هتيالو لمهتو اهتحص ملعي ن ] ىلإ ا ةفوقوم هتمامإ

 اهلبق هنأ حص نإف اهلبق نمعو 4 هتمامإ لاح نيبتي نأ ىلإ لكشملا

 ةدقعلا تناك نإو هتمامإو هتيالو تتبث ; نيثدحملا نود نيملسملا نم

 هل دقع نممو هنم ئرب نيثدحملا نم ةجح نوكي ال نم اهيلإ قبسي
 وأ هلاح نيبتي ىتح هنع فقو س فوقولا لهأ اهيلإ قبس هنأ حص نإو

 يف هماكحأ يرجن وأ ى عيمجلا نم هل ميلستلاو هي يضارتلا عقي

 . هتمامإ تتبث اضرلا عقو اذإف . ةنس لدعلاب هرصم

 مكح هقحل : لاق ؟ ةلكشملا ةدقعلا يف لخد نمق تلق : ةلأسم

٢٦٦



 هتيالو نم هل دوقعملا مكحب قحلت ةدساف ةمامإ لخد نم هنأل مامإلا

 ةدقعلا لجأل مامإلا نع افوقوم ناك نإف : تلق . فوقو وأ ةءاربو

 فقوي الف : لاق ؟ هل ةدقعلا ىلوتي نمم انإ نيملسملا نم لجر لاقف

 . هنع

 يف ناك نإف تلق وجرأ اميق نسحلا يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 اودارأ ةوعدلاب نورقي مهو نيد ةلالض الو عرو هلهأل فرعي ال نامز

 ؟ مهعم لوخدلا زوجي له لجر ةمامإ دقع

 امل الهأ مهمامإو مه اونوكي ىتح مهعم لوخدلا زوجي ال : لاق
 ؟هلدع ىلع اوماقتس او هلل ا رمأب اوماقف اودقع ناف : تلق . هدق اولخد

 يف لدعلاب هماكحأ ترجو لدعلاب اوماق اذإ ةعاطلاو عمسلاق : لاق

 . اهيف الو هيف اوفلتخي ملو ةنس

 الف : لاق ؟ لدعلاو ىدهلا ةمئأ راثآ عبتي ملو فلاخ نإف تلق
 نيملسملا ةوعد لحتنا نم لك سيلو هب ىلوأ لالضلا ناكو هل ةمامإ
 . هيلإ اعدام ىلإ ةباجإ هل تناك اهب ىمستو

 كلذكو : ربتعملا باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريع نمو

 هدقع متي نمم اهلوبق ىعدا اذإ ةكرتشملا ةدقعلا ىف كلذ مزل نإو هلوق
 ؟ اعيمج اوطقس الإو هيق مهي كلذ اوعداو هل

 مامإلا ماكحأ جراخو لدعلا ىلع ةمئاق رادلا تناك اذإ هنأ يعمق

 ال اهنأ ةمامإلا ىنعم يف اهيق قحلا ةوعد صولخب لدعلا ىلع اهيق

 وأ مامإلا ةدقع تبثتق رادلا وأ رصملا يف نيقحملا يق الإ جرخت

 ةدقعلا رضح نميف ه نأ الإ مهلدع رادلا مكح يف تيث نيذلا ةعامجلا

 كلذ هثدح ميرحتب نيديو ةمامإلا رمأ يف لدعلاب نيدي نمم نيثدحم

 نم نيثدحملا ريغ نبقحملا نيرضاحلا يف ناكو ةمامإلا ىنعم يف

 هجو يأ ىلع لدعلا ىلع مامإلل ةتياث ةدقعلا تناك ةدقعلا هي موقت
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 ىلع وأ نيقحملا نم وأ نيثدحملا نم كلذ أدتبم يف هل ةعيبلا ترج
 لدعلا هجو ىلع ةمامإلل هلوبق نأل دحاو دعب ادحاو مهنم كارتشإلا
 مهيلع نأل باوصو لدع ةلبقلا لهأ عيمج نم كلذ ىلع هعياب نمم
 . هيلع اوردق ام عيمج يق لدعلاب مايقلاو مهثادحأو مهبونذ نم ةبوتلا

 ءلدعلا ىلع ترج امنإ ةعيبلا تناك اذإ نيثدحم مهلك اوناك ولو مامإلا

 مهو 0 هفك ىلع مهفكأب هل مهتقفص دنع نيقسافلا ةعيب نم ترج ولو

 امام ا ل دعلا ىلع هوعي ايق نيقس افلا نم كلذك وهو نوقس اف ذئموي

 كسمتلا هيلعو امامإ ناكو الدع كلذ ناك كلذ ىلع مهنم اهلبقو
 هتعيبب هل كسمتلاو مهقسف نم ةبوتلاو هتيصعم نم ةبوتلاو هتمامإب
 مهن اعتس و هيق مهرصنتس اام عيمج ىلع هترصنو هتنوعمي م ايقل او

 . هتريسو هنيد ىف ةنامألاو لدعلا لاح ىلإ راص اذإ هتمامإ نم

 امنإو نوقسافلا هعياب مث نيملسملا نم هعياب نم هعياب ول كلذكو
 . ةكرتشملا ةعيبلاب كلذ سيلف لدعلاو قحلا ىلع مهنم ةعيبلا

 هعياب ولو نوملسملا هعياب مث لدعلا ىلع نوقسافلا هعياب ول كلذكو
 ةعيب يف اولخدو ةمامإلاب نيدي ال نمم عدبلا لهأ لدعلا ىلع
 وأ ةعيبلل نيصلختسم اوناك لدعلا ةمامإ ىلع هوعيابق نيملسملا

 اذإ ةكرتشم ريغ لدع ةمامإ ةمامإلا تناك نيملسملل نيكراشم

 هتمامإب كسمتلا هيلعو لدعلا ةريسو لدعلا ةعييو لدعلا ىلع تدقع

 توبتلاو هتعاط ىلإ عوجرلاو مهتعدب نم ةبوتلا مهيلعو هتمامإب مايقلاو
 لطبي يذلا كارتشإلا ةكرتشم هتمامإ نوكت الو هترصنو هتيالو ىلع

 . نيعيابملا ىنعمب اهمكح

 ةطيرش ىلعو لطايلا ىلع ةعيبلا تعقو اذإاق . لطاب وأ قح نم عي ايبو
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 ترج ولو نيعيابملا نم ترج ثيح نم الطاب ةمامإلا تناك لطابلا
 . نيقحمل ا ءاملعلا فك ] نم

 لاحتنا لثم لطابلا نم ءيش ىلع مامإلا عيابي هنأ لثم كلذو

 مهضارعتسا وأ مهيرارذ يبس وأ ةلبقلا لهأ لاومأ ةمينغو ةرجهلا

 ال امم لطابلا نم ءيش ىلع وأ كرشلاب ةلبقلا لهأ ةيمست وأ لتقلاب

 نيدلا يف زوجي ال امم قحلا نم ءيش كرت وأ ةاكز نيدلا يف زوجت

 . لطابلا ةعيبو لطابلا ةماما إ ىه هذهف اهلك ءايشألا عيمج نم هكرت

 نم دحاولا مامإلا عيابي نأ ةكرتشملا ةعيبلاو ةكرتشملا ةمامإلاو

 كلت ىلع دحاو لطاب طرش لاخدإو لدعلا طئارش نم ةدحاو ةقفص

 كلذ ىلع نوعيابي مهلك ةعامجلا نم وأ دحاولا عيابملا نم طورشلا

 . لطابلا نم ءيش مامإلا مهلك مهتعيب يف نوكرتشيق

 لطاب اهطرشو افالتخا اهيف ملعأ الو ةلطاب ةكرتشم ةمامإ هذهف

 يف كلذ يف مهل ةجح الو نوكلاه نولطبم اهل لباقلاو اهل عيابملاو
 ةحص هجو ىلع ناك لدعل ١ ىلع ةعيبرل ١ اود ارأ اذإو نيملسمل ا قانعأ

 . روجلا الو لطابلا نم ءىش هلخادب نأ الي لدعلا

 عيابي نأ ةكرتشملا ةمامإلا نم نإ : لاق نم لاق دق هنأ ىعمو

 ىلع ةفئاط هعيابتو ى لدعلا ىلع نيعيابملا نم ةفئاط دحاولا مامإلا

 هتعيب وأ هطرش يف مهدحأ طلخي وأ لطابلا نم ءيش ىلع وأ روجلا
 . لطابلا نم ائيش

 يدنع كلذو ةلطاب ةكرتشم ةمامإلا هذه نإ : لاق نم لاق دقف

 لطابلا ةعيبو ةلطايل | ةمامإل | هلوبق يف مامإل ا ثدح هجو نم حيحص

 . قحلل هنم لاطبإ لطابلا لبحب كسمت
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 قحلا ةعيبب كسمتو لطابلا ةعاط لوبقو لطابلا لوبق نم بات نإف
 نأل ةكرتشم هذه هتمامإ نكت مل ةمامإلل هتعيب تبثت نمم ترج دقو

 ىلإ عوجرلاو لطابلا نم ةبوتلا لطبملا ىلعو قحلا لطبي ال لطابلا
 . قحلا

 ىلع ليبس الو اقحم ناكو لطابلا نم ئرب قحلا ىلإ عجر اذإف
 لطبي ال لدعلا ىلإ عوجرلاو مهلطاب نم ةبوتلا نيلطبملا ىلعو : قحملا
 قحلا نأل هعم لطابلا نم كسمتلاب الإ هوجولا نم هجوب لدعلا

 . ادبأ ناعمتجي ال لطابلاو

 ةكرتشملا ةعيبلا ماكحأ هقحلت هتعيب يف رمأ مامإلا ىلع تبث اذإف
 ولو 0 هتماما إ متت اهذخأيو هتمامإ لطبت اهذخأي يتلا عيبلا قارتفا نم

 هتمامإ تيثت نممو لدعلا راد يف ناكو ء كلذ ىرج فيك فرعي مل

 ىلع ةزئاج هتمامإ تناك لدعلاب رادلا توبثل لدعلاب لدعلا مكح يق

 لطابلا نم ةبوتلا هيف هيلع بجو امم بات اذإ كلذ ىلع نومأم لدعلا

 . كلذ ىق اقدصم ناكو هيلع لخادلا

 رمأ يف لدعلا ةفلاخمب نينيدتملا يف طالتخا راد رادلا تناك اذإو
 ةعيبلا تيثتق اهمكح رهاظ يف لدع رادي تسيلو لطاب راد وأ ةفالخلا

 فقوم كوكشملاو ةكوكشم هماكحأف ترج فيك ملعي الو ةك
 ىلع نمتؤي نمم نوكي وأ ةرهشلاب وأ ةنيبلاب هلا كلذ توبث حصي : ىتح
 هيلع لخد امم بوتيو هلهأ نم لدعلا لبق هنإ لوقيف نيقحملا نم كلذ

 ناك اذ ا كلذ يف اقدصم نوكيف لاطبإل ا نم هقحلي امو لاكشأل ١ نم

 كشي 7 امي ةعريل اهل تحص اذ ا هي لمعو ل دعل اي ر اسو نيملسمل ١ نم

 . كارتشإلا مكح هيلع لخد هنأ الإ ةمامإلا هل تبثت اهب ىتلا هيق

 ام هيلعو هل تبث دقف لطابلا نم باتو لدعلل ناك هلوبق نإ لاقف
 ىه ل دعلا ةعيب تناك كلذ ء اوس هنأل ل دعلا نم هيلعو هل بجو
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 ةعيبف لدعلا ىلعو لدعلل ةصلاخ تناك اذإ ةرخأتسملا وأ ةمدقتملا
 لطابلا نم بات اذإ ةبجاو ةنياب لدعلا ةعيبو . ةضقتنم ةلطاب لطابلا
 . لدعلاب كسمتو

 ةفلاخم ىلع ناك نم انئاك قحلا عم اونوكي نأ لدعلا لهأ ىلعو

 قحلا ىلإ عوجرلاو مهلطاب نم ةبوت نيلطبملا عيمج ىلعو مهئاوهأ
 ام عيمج ىلع مهتنوعمو مهترصنو لدعلاو قحلا لهأ عم ةنونيكلاو
 هل تبث دق نم ىلع لخد لاكشإ لكو لدعلاو قحلا نم هيلع اوردق
 لوخد حصي ىتح هتابثو هلصأ ىلع وهف تباث لصأب لدعلا مكح
 تالكشملاو تاهباشتملا ىف ىفاكتي لخد لاكشإ لكو هيلع لطابلا
 روضحلا رهاظتب كوكشملا هيلع لخادلا لكشملا لطاب حصي ملام
 . ماكحألا نم ئش يف هيف هلوخدو هيلع

 يف هيف لوخدلا هل زوجي اميف لخد هنإ قدصم لوبقم كلذ هلوقف

 . ةءاربلاو ةيالولا نم هنيد يف بجي ام رمأ

 يف هاوعد لبقت مل رم أ يف نبملسمل ١ ىوعد ةلزنمب لزن ن او

 اميف هلوق قيدصت هل تبثيو هاوعدب ةجحلا هل تبثت ام ىلع مكحلا

 هلوخد حصي مل ام ةرالول | مكح هب هل بجيو ةء اريل ١ مكح هي هنع لوزي

 كلذ يف هاوعد نوكت نأ الإ لاكشإ الو ةهبش الب لطابو روجحم يف
 . مكحلا ىنعم يف لوصألا ىنعم ىلع جرخت

 هردق ةجح وه اميق نيملسمل ١ ىلعو هسفنل ه اوع د هل تيثت هن اف

 نوكتف هلوق نم م اكحألا تويث نم مهيق هل هللا هلعج دق امم مهيلع

 . مهيلع ةقدصم ه اوعد

 لمتحم ريغب هيف هيلع مكحلا رهاظتب روجحم يف هلوخد ناك نإو
 لبقت الو هيلع رهظام مكح مهيلع تباثف هوجولا نم هجوب هباوص
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 الو ةءارب الو ةيالو يف هلوقل ةجحلا هيف هسفن نع أردي اميف هاوعد
 . لوق ىوعد الو هريغ ىلع هل مكح توبث
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 ودعلا هرسأ اذإ ماع .الا يق باب
 . حانلا بانك نم .

 ىق فلتخا ناسغ ىبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 ؟ هريغ امامإ نوملسملا دقع دقو هوقلطأ مث ودعلا هرسأ اذإ مامإلا
 وبأ لاق 0 يناثلا وه : لاق نم لاقو ى لوألا مامإلا وه : لاق نم لاقف
 امل ناذاش نب ليلخلا مايأ يف ترج ةلأسملا هذه ترج تناك دقو ركب

 سيلو : لاق يلع نب دمحم مامإلل هدعب نيملسملا دقعف كرتلا هرسأ
 عقو فالتخا الب تباث هنأ الإ نيملسملا لوق يف افالتخا كلذ يف ملعأ
 . ملعأ هللاو ليلخلا ىلإ سانلا ةلوليم ةرثكل رصعلا لهأ نم
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 ةمامع .ازا دقع دنع لعفب نآ يغبني ام باب

 مه انعمسو ل اق س كلذ ةرهشل لوقل ١ نبح يف مالكل ١ نسحي _هس أر ىلع

 ةعاطو هللا ةعاط ىلع نالف نب نالف مامإلا انعياب دق انإ نولوقي
 نم اذ ده وحن ق ] ركنملا نع ا مم يهنل او فورعملاب ب رمأل ١ ىلعو هلوسر

 . هلوق ىنعم ىلع اذه نم دي الو : لاق 7 مالكلا

 . اهيلع بيجي نأ جاتحيو بتكلا هيلإ درت دق

 دارأ اذإف : بتكلا ضعب نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 مهلضفقأ مدقتيق ةاقثل او ءاملعلا رضح مامالل ةمامإل ا دقع نوملسم ١

 : لوقي مث اهكسميف ىنميلا هديب مامإلا اهب حفاصيف ىنميلا هدي دميو
 يهنل و فورعمل اي رمأل ا ىلعو هلوسر 4ءے اطو هلل ١ ةع اط ىلع كتعي اي دق

 . معن : مامإلا لوقيف س هللا ليبس يق داهجلاو ركنملا نع

 لضفأ ناك رثكأ ناك امو ةعيبلا يف ثلاثلاو يناثلا كلذ لعفي مث
 ىلع ةمكلا لعجي مث مت . ةقت ءاملع لاجر ةثالث كلذ يف يرجي ام لقأو

 بيطخلا موقي مث ى هئاذحب ةيارلا بصنيو هدي يف متاخلاو هسأر
 مث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يلصيو هيلع ينتيو لجو زع هللا دمحيف
 سانلا مدقتي مث هتعاطو هتعيب لع ثحلاو هل دقعلاب مامإلا رمأ ركذي
 دق هيلإ هدي طسب نم لكل لوقي مت 0 هدي يق مهيديأ نولعجيق هيلإ
 ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع ىنتعياب
 ةعيبلا تحص دقق معن : لاق اذإق س هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع
 . هتعاط تبجوو

 دق هعيابي نمل هل عيابملا لوقيف هل عيابي نأ هريغ يلوي نأ هل زئاجو
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 ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع نالف نب نالق مامالل ينتعياب اد

 : لاق اذاف . هللا لديس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 . هيلع هتعاط تبجوو تحص دقق معن

 يف ميكحت ريغب ادرف اريبكت تاقوألا يف ربكي اربكم ميقي مث

 ضئارقلا تاولص دعب ميكحتلاو ريبكتلا نوكيو 0 هتاقوأ رئاسو هريسم
 ال لوقي مث ى تارم ثالث دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال : لوقيف
 نمل مكح الو هلل الإ مكح ال هللا ىصع نمل ةعاط الو هلل الإ مكح
 مكح ال هللا ءايلوأل ةالاومو ابح هلل الإ مكحال هللا لزنأ ام ريغب مكح
 الإ ةوق الو لوح الو هلل الإ مكحال . هللا ءادعأل اقارفو اعلخ هلل الإ
 هلإ ال : لوقي مث . هللا لوسراي كيلع مالسلاو هلل الإ مكح ال . هللاب
 . ريبكتلا عطقي مث تارم ثالث دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ

 رادلا بابرضحيو تاولصلا تاقوأ يف نذؤي انذؤم مامإلا ميقيو
 نم ةعامج هعمو هراد نم مامإلا جرخي مت ةالصلا ىلع ثحتسيفق

 ربكملاو س مهقتاوع ىلع مهفويس اولعج دق هيدي نيب نوشمي لاجرلا
 وأ دجسملا ىلإ لصي ىتح ميكحت ريغب ادرفم اريبكت مهب ربكي
 لك يف هيدي نيب هل بتكي ابتاك ميقي نأ هلو ريبكتلا عطقي مث ىلصملا
 . هنع بيغي امو هرس ىلع هنمتأي انومأم ةقت الإ نوكي الو تاقوألا
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 ةمامع .الا دقع لوبق نع عننمب نميق باب

 نإف س كلذ لوبق نع عنتماف امامإ اودقعي نأ نوملسملا دارأ اذإو

 حلصي هريغ نودجي ال لاح يف اوناك اذإ هومزليو هوربجي نأ مهل
 ههاركإ مهل نكي مل هريغ نودجي لاح يف اوناك اذإو . رمألاب مايقلل
 . ميدقتلا ىبأ نإ هيلع سيلو

 ةمامإلا كرتو ةعجرلا دارأو ةمامإلا مامإلا هرك اذإو : ةلاسم
 . ةمامإلا ىلع هوهركي نأ رادلا لهأل الو كلذ هل سيلف

 قح هيلع لهو هوربجي نأ مهل له : لاق نم لوق امأو : ةلأسم
 ل اح يف اون اك اذ ١ هومزلبو هوريجيب ن أ مهلق ؟ مهنم كلذ لوبق بج و

 نودجي ل اح يف اون اك اذ اف > رمألاب ى ماي انقلل حلصي هريغ نودجي ال

 . ميدقتلا ىبأ نإ هيلع سيلو ههاركإ مهل نكي مل هريغ
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 فوقولا نأ معز نم ىلع درلا يك باب
 مام .ازا يق زوجب

 ام هنم ىأر نمل مامإلا يف زوجي فوقولا نأ اولاق نيذلا لاسيو
 لهجف هللا م اكحأ يف مكحب مكحي وهو م امال ١ ىأر نمع انوربخأ ركني

 كلذ يف مامالل لمتحا امنإو ؟ مامإل ١ هيق أطخأ ردي ملو مكحل ا كلذ

 1 مامإلا يف فقي نأ هل عساو سيل هللا مكح ىلع

 نأ هل عساوف انلق معن : اولاق نإف مهلوق نوكي ال : اولاق نإف
 . هئطخ نم كلذ ب اوصي هوملعيق ءاملعلا لسي ملو ح ام ال ا نع فقي

 اوكرت دقف ءاملعلا لاسي ىتح مامإلا ىف فوقولا هعسي ال اولاق نإف
 . مهلوق

 هل عساوق مهل ليق . مامالل فوقولا هعسي معن : اولاق نإو
 . اقح هيلإ يدؤي ال نأو مامإلا ةعاط نع جورخلا

 يفو ةضرتقمب تسيل ةمامإلا نأ اومعز دقف معن : اولاق نإف

 ىلإ يدؤي ال نأو ةمامإلا ةعاط نم جورخلا هل عساوفأ انلق ةخسن
 هلعل يردي نم ةعاط همزلت الو مامإلا يف فقاو هنأل اقح مامإلا

 ؟ كرشم

 تسيل ةمامإلا نأ اومعز دقف كلذ نم مهل دب الو معن :. اولاق نإف

 كلذ لهج سانلا عسي مكحب مكحي نأ ولخي ال مامإلا نأل ث ةضرتقم
 . هل عساوق مكحلا

 عمسلا كرتو هتماما إ ةلازإو مامإلا نع فوقول | هلوق يق معز

 مكح كلذ يف مامإلا هي مكح يذلا نأ ءاملعلا هملعأ نإو هل ةعاطلاو

 عساوو كلذ يف هيلع ةجح ريغ مهنإف . هياتك يف فصو يذلا هلل ا

 ء هدنع كلذ يقفو
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 عساوف انلق معن : اولاق نإو 0 مهلاوقأ اوكرت دقف ال : اولاق نإف

 همزلت الو ةمايقلا موي ىلإ كلذ نم لهج ام لهج هل عساوو مكحلا هل
 . اذه نم لضأ لالض يأو هتمامإ

 انلق معن : اولاق نإف مهلوق اوكرت هعسي ال فوقولا نإ اولاق نإو
 يذلا ثدحلا امو : هل ليق ؟ ثدحي الأ مامإل ا يف جورخلا هل عساوفأ

 . معن : لاق نإف ؟ وه ملظا معزت

 ؟ كدنع رقك وه يذلا ملظلا يلع أربت نأ كيلع قيقحلاف هل ليق

 ةعاط وأ ناميإ وأ رفك وهام ملعأ مل هتيأر يذلا ثدحلا نإ : لاق نإف
 هللا ماكحأب مكحي وهو مامإلا لجر ىأر اذإف : هل ليق ؟ ةيصعم وأ

 هيلع ضرتقا ام دح ىلع ةاكزلا يدؤيو هياتك يف فصو 71

 . معن : لاق نإف ؟ كلذ نم لمعي هآر ام لهج هل عساوفأ

 ال هنأل كلذ نم لهج امب مامإلا يف فوقولا عساوفأ هل ليق
 هتمامإف هل ليق . معن : لاق نإف ؟ أطخأ مأ كلذ يف باصأ يردي
 هل ليق ةلئازب تسيل : لاق نإف ؟ كلوق يف تلاز دق اهقوقح نأل ةلئاز

 هل ليق معن : لاق نإف ةتباث اهقوقحب هل ليق معن : لاق نإف ؟ ةتباث ىهف

 كعسي ملو كرشم هللاب هلعل يردي ال نمل اهقوقحو ةمامإلا تبثأ دق
 . طالتخإلا وه اذهق هيف فوقولا

 هيف مكح يذلا .يشلاب مامإلا يف فوقولا عسي ال : لاق نإف
 اوعجرو مهلوق اوكرت دقف نيملسملا لوق وه اذهف . وهام يردي الو
 . نورغاص مهو انلوق ىلإ

 هيلع اوعداو مامإلا ىلع اوجرخ اموق نأ انوربخأ مهل لاقيو
 ىلإ اوعجر مث ةنيب هيلع اوميقي ملو ائيش مهبصتغاو مهملظ هنأ
 ؟ هيلع اوعدا يذلا ئشلا كلذ لعف مامإلا لعل نوردت ال متسلأ .مامإلا
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 فوقولاو مامإلا يف كشلا مكل عساوفأ مهل ليق معن : اولاق نإف
 اوجرخ نيذلا يف اضيأ كشلا مكعسيو مهل ليق . معن اولاق نإف ؟ هيف
 نأو مامإلا اولذخت نأ عساوفأ مهل ليق معن : اولاق نإف ؟هيلع
 الو هنوفرعت ال ارمأ ةجراخلا تعدا اذإ هيلع نيجراخلا ىلإ هوملست

 ؟ هلعق نوردي

 ةرصن مهيلع قحتسي مل هللا نأ اومعز دقف معن : اولاق نإق
 ىلع تجرخ ةجراخ يأف هتمامإب مايقلا مهيلع بجوي ملو مامإلا
 اموي امامإ نوكي الو مامإلا اهيإلا ملسيأ اهملظ هنأ تمعزو مامإلا
 يأف هلتقتف اهيلإ ملسيف هملظ ىعدي ةجراخ هيلع جرخت ىتح ادحاو
 ؟ اذه ىلع يلاعت هلل موقي نيد

 هيلع جرخ امب ملعي ىتح مامإلا لذخن نأ انعسي ال اولاق اذإف
 دقف مهيلع انك اوحضوي مل ن او مهعم انك اوحضوأ ن اف ك جرخ نم

 . نيملسملا لوق ىلإ اوعجرو مهلوق اوكرت

 هتعاط يف لخدو مامإلا باجأ لجر نع انوربخأ اضيأ مهل لاقيو
 ةباد بكري هآر وأ يشمي هالوت ام دعب نم هآر مث مامإلا هالوت هنأ مث
 وأ كلت ةعاطأ ردي ملو كلذ نم مامإلا لعف يذلا لهجف اهفرعي ال
 ؟ هعسي ال مأ كلذ يف فوقولا هعسيأ ةيصعم

 اذإ مامإلا نع فقي نأ نذإ هعسيف مهل ليق هعسي : اولاق نإف
 ةعاط هيلع مامالل نكي مل مامإلا ىف فقي نأ هعسو اذإو كلذ لعق هآر

 نأ هعسي نم امأو ح مامإ هنأ ملع نم الا مزلتال مامإل ا ةعاط نأل

 ؟ اذه نم لهجأ نيد يأف امامإ هدنع نوكي الف ةلئاز هتمامإ ىري

 لعفي نأ لاحلا نم لاح يف مامإلا ولخي له انوربخأ مهل لاقيو
 . كلذ نم ىلخي ال : اولاق نإف ؟؟ئدبلا ىف هلهج سانلا عسي ائيش
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 ةكرحلاو . انكاس وأ اكرحتم نوكي نأ نم مامإلا ولخي الف انلق
 . ئدبلا يف اهلهج سانلل عساو نوكسلاو

 نم اهلوأ نم تبثت مكدنع ةمامإلا ىرت امف انلق معن : اولاق نإف
 اذإو ؟ فوقولا هب زوجي ائيش لعفي نأ نم ولخي ال مامإلا نأ لجأ
 هتمامإ لهج سانلا عسي امامإ نوكي ال هنأل مامإب سيلف هنع فقو
 . فوقولا يف مهمالك ريصي كلذ ىلإو هللاب كرشم هلعل نوردي الو

 ةضرتفمب تسيل ةمامإلا نأ اومعزي نأ ىلإ رطضم فوقولاو
 . دودحلا ليطعت ىلإ كلذب نوريصيو

 موي ماق نيملسملا ةمئأ نم امامإ نأ ول انوربخأ اضيأ مهل لاقيو

 عمسي ال ميظع دجسم يف ناكو هيلع ىنثأو هللا دمحف ابيطخ ةعمجلا
 هلذخ هللا لعل يردي ال همالك عمسي ال نم سيلأ همالك سانلا ةماع

 ؟ هتبطخ يف ناودعلاو ملظلا ىلإ اعدق

 فقي نأ مامإلا عمسي مل نمل عساوفآأ مهل ليق معن اولاق نإف
 . هي رفكو ميظعل ا هلل اي كرش ا هزأل هتمام ا نم جورخل و هنع

 . ةهبشلا عضومل مهقوقح كرتو اضيأ نيملسملا يف فوقولا

 دقف نيملسملا ىق الو مامإلا ىف فوقولا مهعسي ال اولاق نإف

 فوقولا اهب زوجي يتلا ةلعلا نأ اومعز مهنأ لجأ نم مهلوق اوكرت
 هآر يذلا يردي ال ئش لعف دحأ نم يري نأ فوقولا لعق لجأ نم

 ال فوقولا نإ : اولاق نإف ؟ ناميإ وأ رقك وأ ةيصعم وأ ةعاط وهام
 فوقولا نإ : اولاق نإو ى مهلوق اوكرت دقف ةهجلا هذه ىلع عسي

 . اذهب ىلاعت هلل موقي نيد
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 هبرح لهأو مام الا نم حلصلا يف باب
 رسأ اذإ مامإل او : بوبحم نبا دمحم نع رباج ىبأ باتك نمو

 هيف مهام اوكرتي نآ مهعسيأ هيلع روجلا لهأ رثكو هباحصأو وه
 . كلذ مهعسي ال : لاق ؟ اولتاقي الو هنع اوقرفتيو

 اوكرتو اوقرفت نإ : لاق ؟ كلذ مهعسيأ ةعفادم اوناك نإف : تلق

 رهاظلا ىف ةعاطلاو عمسلا مسإ اوطعأ نإو مهعسو هيق مهام

 . اضيأ مهسم نأ توجر

 ناطلسلا اوحلاصي نأ مهسفنأ هباحصأو وه ارش يذلاف : تلق
 ىلع وأ مهل ةعاطو عمس ىلع ةيعرلاو يرارذلا ىلع مهوفاخ اذإ
 عمسلا امأو الف لاملا امأ : لاق ؟ مهيلإ هنودؤي لاملا نم ءيش

 مهوطعي نأ سأب الف ةلودلاو ةيعرلا ىلع مهوفاخ اذإق ةعاطلاو
 وأ اوناك ةارش ةنسلألا ريغب كلذ نولعفي الو مهتنسلأب ةعاطلاو عمسلا

 ٠ ة ١ رش ريغ

 مالسإلا ميرح ىلع مه اوفاخ اذإ ليق دق هنأ ىعم : هريغ لاق

 كلذ ناك هلهأو قحلل نيبتي هللا لام نم هنوطعي يذلا كلذ يف اوجرو

 . مالسإلا ميرحو قحلا ىلإ مهبولق ةفلؤملا انعم هبشي اعضوم

 الق مامإل ١ امأ : لاق ؟ ةبقتل هعستأ مامإل او ىراشلا نعو هنمو

 ةوعد تناك اذإ هعسي الأ فاخأف ىراشلا امأو لاح ىلع ةيقتلا هعست
 . ةرهاظ نيملىسملا

 ال ا ةيقتل ا مهعست مهلك ل اق نيملسمل | ةوع ل ريغ ىفق : تلق

 . بلقلاب كلذ لقأو ركنملا مهتنسلأبو مهبولقب اوركني نأ دب الو مامإلا
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 ركب يبأ ندل نم نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن ال : هريغ لاق

 نإ لاق هللا همحر رقصلا نب نازع ىلإ هيلع هللا ناوضر قيدصلا

 ليلقلا نأو فحزلا نم رارفلا هل زوجي الو ةيقتلا هعست يراشلا مامإلا
 . ةداهشلل نوضرعتي نيملاظلا نم ريثكلا ىقلي ناك مهنم

 ديلولا نع ءاملعلا ضعب نع انربخأو : بتكلا ضعب يف اندجوو
 انعياب : لاق راصنألا رايخ نم ناكو هيبأ نع تماصلا نب ةدابع نب

 . ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نب هللا دبعو بلاط يبأ نب رغعجو ةثراح نب ديز نأ دجويو
 برحل ملسو هيلع هللآ ىلص هللا لوسر مهثعب امل يراصنألا ةحاور
 رصيق ىلإ مهتيقب برهف مهنم اوليدأف مهودع اولت اق مورلا كلم لقره

 اوبلطو مهسفنأ ةنأ يلع اوفاخ مهورصبأ املف اميظع اشيج مهيلإ شّيجف
 ديز لاقف لاجرلاب مهدميل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ اوبتكي نأ
 هللا لوسر عم لتاقن نكن مل انإ نيملسملا رشاعماي مهريمأ ةتراح نب

 امإ نيينسحلا ىدحإ ىه امنإو ةلق الو ةرثكب ملسو هيلعو هللا ىلص
 ديز لتق ىتح مهولتاقف انودعب رفظن نأ امإو اهب هللا انمركي ةداهش
 . هايحاصو ةثراح نب

 مهجورخ دنع مهعدوي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ ليقو
 . املاس هللا كدر ةحاور نب هللا دبعل سانلا ضعب لاقق ادحاو ادحاو
 : ارعش لوقي وهو هيلإ تفتلاق

 ةرفققم نمحرل | لأس ] ينكل

 ادبزلا فذقت غرف تاذ ةبرضو

 ةزهجم نارح يدي نم ةنعطو
 ١ ديكل و ء اشحألا فذقت ةبرحب
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 ادشر دقو زاغ نم هللا دشرأ د

 اضيأ لاقو

 ىتومت يلتقت مل نإ سفناي
 ي :ح املاط يتلتق نإو

 يتيقل دق توملا مامح اذه

 يتيطعأ دقف يتينمت امو

 يتيده مهليبس يكلست نأ
 يب توجن دقف يتمدقت نإو

 ي تيقش دقف ترخأت نإو

 يف اوذخأ امل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ دجويو

 اهيف هبغرو ايندلا هاتمف ديزل ضرع ناطيشلا نا : لاق : ةبراحملا

 رقعج ءاوللا ذخأ مث . لتق ىتح هرختب موقلا ا توملا هفوخو

 هفوخو اهيق هيشرو ايندلا هانمف ناطيشلا هل ضرعق بلاط يبأ نيا

 ذخأ مث . لتق ىتح هرحتب موقلا لبقتسا مث ةعاس ركذتف هبّهرو توملا

 هباحصأل ضرعام لتم ناطيشلا هل ضرعف ةحاور نب هللا دبع ءاوللا
 . لتق ىتح هرختب موقلا لبقتسا مث هقنع ىولق

 هللا دمحف ربنملا ىلع سلج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ دجويو
 نب ديز لتاقف مورلا نم اعمج اوقل مكناوخإ نإ : لاق مث هيلع ينثأو
 يبأ نب رفعج تسأرو . ةنجلا يف هتيأرو هللا همحر لق ىتح ةثراح

 هللا دبع تيأرو س ةنجلا يف امهب ريطي ناحانج هل مدلاب اقوطم بلاط
 . توملا نع نبج نيح عيض امم ضارتعا هيف هحاور نب

 رفعج لتق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ا ء اج امل هن ] دجوبو
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 تارم ثالث ديزل رفغأ مهللا تارم ثالث هل رفغأ مهللا لاق هباحصأو
 هللا ىلص يبنلا نأ تفرع ينأ وجرأو ةرم ةحاور نبال رفغأ مهللا

 ةثراح نب ديز : لتق مهل لاقف مهلتقب هباحصأ ربخي ناك ملسو هيلع
 لخد لاق مث ةعاس تكس مث ةحاور نب هللا دبع لتقو ةنجلا لخدو

 ام ردقب ةنجلا نع سبح مهل لاقف هتوكس نع هباحصأ هلاسف ةنجلا
 . لاتقلا نع سيتحا

 هللا ءاش نإ كلذ ىف رظناف تفرعو تدجو امم رصتخم اذهو
 هللا دبعب حاص مت ءاوللا ذخأ ودعلا اوقل امل ةتراح نب ديز نأ دجويو
 كلذ قادصم ءاج دق هل هيلع متدهاع متنكام نيأ هباحصأو ةحاور نب

 لبإ مهنأك نوكبيو هب نوفحي هلوح اوعمتجاف مكقدصي هللا اوقدصاف
 . نيعمجأ اوخدش ىتح همامأ اومدقت مت اهدالوأ اهتحت نم عزنت

 مث ة ٥ ح او ة هنس سبوؤرل ١ مهل ليقف ةنس ب لك .ينوطع سوؤر ىلع

 نم اهنوذخأي اسوؤر ال ا إ مهل راص دق نامأل ا نأل دعي نم مهتميق

 . مهيرح

 وهو هلصأ نوملعيال ام مهيلإ اوملس اذإ مهنأ يعم : هريغ لاق

 نأل مهيلعو مهعم ن امأل ا هل بجودق نممو ر ارحأل ا نم وأ مه ل الوأ

 الق هلطاب ملعي ملام هوجولا نم هجو يأب كلذ يف مهل زوجت كالمألا

 ريغ هوبراح نم ةحلاصم نيملسملل زوجي هنأ اندنع ىذلاو هنمو
 هيلع اوحلاصت يذلا مهدعب مهل ءافولاو كلملاو كرشلا لهأ نم برعلا
 مهيلع ةجحلاو مهل ءاعدلا ىلإ نوملسملا عجر مهدهع مه اوضقن نإف

 . لبق نم هيلع مهوبراح اوناكام ىلع مهوبراح الإو اولبق نإف
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 ذخأف سوؤر ىلع يرطقس لهأ حلاص دق ناك ادنلجلا نأ انغلبو
 اذك ةنس لك يف قيقر ىلع حلاص نم كلذكو ةنس لوأ ةميق مهنم
 ىلوأل ا ةدح اول ا ةنسلا او ذخأب ن ں ] نيملسملل زوجي امن اف اس أر | ذكو

 . ةمذو حلص لهأ اوراص مهلك مهنأل سأرلا ةميقف ةيناتلا ةنسلا امأو

 مهدالوأ نم نوطعي امن ا اوناك اذ ا كلذو معن : لاق > هريغ نمو

 هعم نونم ابو نبملسمل ١ عم نماي اب نمم مهتم ذ لهأ ا نم اويس امم ق ]

 نإ كلذب سأب الف نيملسملا رمأ ريغ نم كلمي ام امأو دارحألا نم
 كلذ نأل مه دنع نم هنوعريتسبو هيلع مهوحل اص امم نوملسم ا ه ذخأ

 . نيملسمل ١ ينع ] مهسفنأل مه هو ذخأي ن أ مهل لحي امم

 وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي الف برعلا نم ناثوألا لهأ امأو هنمو

 . ةلبقلا لهأ كلذكو لتقلا

 اودترإ اذإ مهنم لبقي ال ةلبقلا لهأ كلذك معن : لاق س هريغ نمو
 يغبلا ىلع اولتوق اذإ كلذكو لتقلا وأ ةئيفلاو عوجرلا الإ مالسإلا نع
 . ةيراحمل ١ ىلع اوتومي وأ ءيفل او عوجرل ١ الا مهنم ليقي مل

 ىراصن يف هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج يفو هنمو
 اوضقني نأ مهل له مهل هعنصو مهيلع وه يذلا حلصلا او : يرطقس

 ىلع مهو كلذ نيقيرفلل سيل لاقف هوضقني نأ نيملسمللو حلصلا كلذ
 هل ناك نم لك ىلع مهسوؤر ددع ىلع مهعيمج ىلع لوألا مهحلص
 الو نايبصلا ىلع الو ىنمزلا ىلع الو ءارقفلا ىلع سيل مهنم راسي

 كله نإف مهنم هب لبق نم هب ذخؤيو 8 كلذ نم ءيش ءاسنلا ىلع

 ىلع مهنم راسيلا لهأ نم نيقابلا ةعامج ىلع ناك هب اولبق نيذلا

 ام مهلاومأ نم ذخأيأ يلاولا نع اوبره نإف : هل لاق . كل تقصوام
 . ددج نسح : هريغ نمو كلذ يلاولل معن : لاق ؟ حلصلا نم مهمزلي
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 رايخلا هل نأ ىلع نيملسملا عياب اذإ مامإلا نع هتلأسو : ةلاسم

 نإ يدنع : لاق ؟ مهيلع هطرش زوجي له هيلع مهل رايخ الو مهيلع
 زوجي اطرش ناك نإ مهطورش ىلع نوملسملاف زوجي امم ناك
 نم هلعف هل زوجي طرش نم هنم هولعف دق اوناك اذإ ةتباث ةمامإلاو
 . كلذ هبشي امو اهنع فعضي ىتلا ءايشألا
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 عافدلا مام إ يف باب

 اورتش ا اذ ا نبملسمل ١ يف هللا همحر بوبحم نبي دمحم نعو

 رمألا مث مهناوخإ يأرو مهيأر عمتجي ىتح هب موقي الجر مهرمأل
 مهي أر عمتجي وأ هطرش هل : لاق ؟ هركف هيلع مهي أر عمتجاف مهيلإ

 . غاب وه : لاق ؟ ناوعألا بلطيو وه هركيف هريغ ىلع

 مهنم ةفئاط تركذو : باهولا دبع رمأ يف ةريس نمو : ةلاسم

 ثيح ةلاقملا هذه لهأ لفغأ ام هللا ناحبسايف عافذ ىلع تناك اهنأ
 دعب تناك اهنإ ةركنلا نأ مهغلبي ملو عافد ىلع تناك اهنأ نومعزي

 فيكف 'نيسملم اعيمج موقلا عوجر دعب دارأ هنأ : يدنع ؟ عوجر
 ىلإ اوجرخ امل عافد ىلع تناك ولو نادلبلا ىلإ وزغي عفادملا نوكي
 نأ زوجي ال عفادملا نأ ىلع ليلدلاو ماكحألا اهب اوميقيل نيسملم

 مهيلع هللا ةمحر نيملسملا نأ ماكحألا اهب ميقي نادلبلا ىلإ جرخي
 عافدلا ىلع هللا همحر يبسارلا بهو نب هللا دبع اولو رهنلا لهأ

 . نيملسملا نيب ىروش حتقلا دعب رمألاو

 ء اوس ةيعرلا ىلإ ةعاطلا يف عفادملاو يراشلا مامإل و : ةلاسم

 . يراشلا مامإلل ةعاطلاك عفادملا ةعاط مهيلع

 نب رضخلا ىضاقلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم ملاع عافد مامإف ماسقأ ةعبرأ ىلع عافدلا همامإ مسقنتو ناميلس
 رثكأ يف هتلزنمو هلاحو هلام رومأ ىلع يوق رصبم ريصب ءاملعلا
 اوزاجأو ءيربي نأ هل اوزاجأ دق هنأ الا يراشل ١ مامإل ١ ةلزنمي هرومأ

 . اهراكو اعئاط هلزع

 كل ذ ىلع اوقفقت و هظم وه نم وأ هنم لضف ا وه نم و دجو اذ ا

 دلب مسا هلعل و اهلك لوصألا يف اذك )١(
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 وه نم اودجو اذإ هلزع مهل زوجي امنإ مهضعب لاقف هيف اوفلتخا دقف
 ضعب يف عقوو لصح دق رمألا نأل زوجي الف هلثم امأو . هنم لضفأ
 . ملعأ هللاو هعضاوم

 هب ىلوتي امب ريصب انحرش نم مدقتام ىلع عافقدلا مامإو

 كلذ يف هيلع طرشلاف ةعيرشلا م اكحأ رئاس يف فيعض هب ىربتيو

 ىلإ عافد مامإو س مدقتام ىلع عاقدلاو ىرشلا مامإ يف طرشلاك

 يف عافدلا مامإو مولعم تقو ىلإ نيملسملل ليكولاك وهف تقؤم تقو

 اذإف كلذ لثم وأ طابر وأ برح نيملسملا مهدي نأ لتم مولعم ءيش
 اعضوم هوأرو هتيبثت نوملسملا ىري نأ الإ همكح لاز كلذ لاز

 . ملعأ هللاو مهفاف ةمامإلل

 ء اش اذإا جرخي نأ هل كلذف غ افد مامإ ىق عضوم ىفو

 . كلذ ىف فلتخي الو اوءاش اذإ هجارخإ نيملسمللو

 يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع مامإل اودقع اذإ نيملسمللو : ةلاسم
 هلزع زوجي له عافدلا الو ىرشلا ةدقعلا يف ركذي ملو ركنملا نع

 لاوز بجوي ثدح الإ مامإلا اذه لزع زوجي الف ؟ هريغ مامإ ميدقتو
 ضعب دارأ مث نيملسملل عافدلا ىلع هل ذقع نإ كلذكو . هتمامإ
 رصملا لهأ كسمت نإف هرصم لهأ هب كسمتو هلزع هل نيدقاعلا
 . هلزع زجي ملو ىلوأ مامإلاب

 لزع نيبرض ىلع عفادملا مامإلا لزع نأ تدجو دقو : ةلاسم

 فلتخا دقو ثدح ريغب لزعو هتمامإ لاوزو هلزع بجوي ثدحب
 امامإ اودجي نأ دعب الإ هلزع ىري ال هل زع زيجي ىذلاف هيف نوملسملا
 اومدق هولزع اذإف هنم ةمامإلاب ىلوأ وه نمم نيملسملا رومأب موقي
 مهتوعد فعضتو نيملسملا رومأ لمهتو هلزع زوجي الو يناثلا مامإلا

 . ملعأ هللاو
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 لدعلا لئاضف يمف باب

 ءلم قافنا ا نم لضفأ ا ادحاو اموي هللا نيد ةماقأ ١ نإف ت تومرضح

 . ء ارقفل ١ ىلع ة هقدص ادهذ ل ضرأل َ

 لدع ليق دقو : لاق هللا همحر ير اوحل ا وي أ ىور اممو : ةلاسم

 اهر اهن مد اص اهليل مد داق ةنس نيتس ةد ايع نم لضفأ ا دح و موي

 . ةنس نيتس بون ذ نم مظع أ دح و موي روجو

 ةنس نبتس ةدابع نم لضفأ ةعاس لدع ليق دقو : هريغ لاق

 . ةنس نيتس بونذ نم دشأ ةعاس روج ىدنع نوكي كلذكو

 هيلع ىسوم هللا يبن نأ يور ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 كقزر نولكأي مهو نوعرف لآ يف كلملا تيقبأ مب يهلإ : لاق مالسلا

 ىعدا ام ينرضي ام ىسوم اي : لجو زع هللا لاقف . كريغ نودبعيو
 لصوي لدع اذإ مامإلا : لاقو يقلخ يف لدعلا ماقأ ام دعب نوعرف

 لدعلا : لاقيو . هكلم هيلع ىقبيو اهلك ضرألا ىلإ هلدع ةكرب هللا
 برخ ناطلسلا راج اذإو ةمعنلا يف ديزي ركشلاو ةلودلا ميدي
 نارمعلا
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 نم ةيعرلا ىلع مام .الا قحنسب اميق باب
 هل ةعاطلا

 اهمسقو تاقدصلا ضبقو ةعاطلا هلف لدعلا مامإل دقعلا تبث اذإو
 . ماكحألا عيمج ذاقنإو اهلها ىلع

 ؟هل ةيعرلا ىلع بجيام مامإلل ةمامإلا تتبث اذإف : تلق : ةلاسم
 اذإ هترصنو مهاعد اذإ هتباجإ مهيلعق قحلاب ماق اذإ : لاق

 تمرح دقو هتعاطب ةنونيدلاو مهب ناعتسا اذإ هتنوعمو مهرصنتسا
 مرحيو هتعاط نع عانتمالاو هب نظلا ءوسو هتوادعو هتبيغ كلذ عم
 رهشيو هرفك رهظي ىتح هيلع مامإ ميدقت لحي الو . هيلع جورخلا
 .هتيالوب هتيعر رفكيو هثدح

 لدعلا ةمئأ ماقأ دق هللا نأ مكايإو هللا انمحر اوملعا : ةلاسم
 هللا نأل . مهتمرحو مهقح فرع نم الإ ةيعرلا هئادأب موقي ال اماقم

 هللا تاولص لسرلاو ءايبنألا ةترو مهو ءايبنألا تاماقم مهماقأ دق

 اوثرو امنإو امهرد الو ارانيد اوثروي مل لسرلاو ءايبنألا نأل مهيلع
 مئاقلاو مهٹراو وهف لسرلاو ءايبنألل افلخ ناك نمف ةنسلاو باتكلا
 . مهماقمي

 ن ] نيملسمل ١ ىلع نيملسمل ١ م ام ال هللا بجوأ اممو : ب اتكلا نمو

 مهيف م اق ام هولوتبو هتم ام ا و ددسيو هورصنيو هوعيطبو هل اوعمسي

 نيملسملل ن اكو . ةنسل و ب اتكل اي لمعو ةريسل ا نسحأو هللا نيدي

 . اظفاح ةيعرلا عيمجلو ارصان

 كل ذكو بسحأ اميق دمحم ىب ] نع فر اعتلا ب اتك نمو : ةلأسم

 هرصم ريغ نم هيلع نومدقي نيذلا ءابرغلا ىلع مامإلا ةعاط بوجو
 مامإلا هنأ نوملعي لب ةلداعلا ةنيبلاب هتفرعم ىلإ نوجاتحي الف
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 مهل عقي ملعلاو هيلع سانلا عامتجاو رمألا ذافنإو سانلا نيب ةوسنلقلاب
 . مهبولق نم ليلدلاب مهدنع هتفرعم بجتو . كلذب

 مامإلا نع فقوي لهف : تلق نسحلا يبأ خيشلا نع : ةلاسم

 ؟ ءايلوألا رئاسك نيدلا ىنعم يف هلجأ نم سوفنلا لقثي امب ىتأ اذإ
 اذه يف مامإلاو ءايلوألا مكح ريغ اذه يف مامإلا نإ : لاق
 . لوقلا رثكأ ىف هلصأ ىلع هل ةمادتسالا صوصخم

 امنإو داهجلاو وزغلا ىلع ةيعرلا ربجي نأ مامإلل سيلو : ةلاسم
 ةيعرلا ربجي نأ هل سيلو س هعم هسفن ىلع ءارشلا عطق نم ىلع كلذ
 جرخت نأ الإ مهنم كلذ بحأ نم الإ طابرلا ىلع الو داهجلا ىلع
 نع ملظلا عفدي نأ لك ىلع نإف ميرحلاو دلبلا ةحابتسا ديرت ةجراخ

 عافدلا نم عنتما نم ربجي نأ هل زاج مهيلع كلذ ناك اذإو هلهأو دلبلا

 ناك اذإ امأو مهحلاصم ىلع مهربجي نأ هل نأل دلبلا نع ةاغبلل
 . هعم جورخلا ىلع ادحأ ربجي نأ هل سيلف جراخلا وه مامإلا

 وزغلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامإلل زوجي لهف : تلق : ةلأسم
 هعم هسفن ىلع ارشلا عطق نم ىلع كلذ امنإ : لاق ؟ هعم زاهجلاو

 هتيعر ربجي نأ مامإلل سيلو جرخي نأ هلف دهاجي نأ بحأ نم الإ
 دلبلا ةحابتسا ديرت ةجراخ جرخت نأ الإ طابرلا ىلع الو داهجلا ىلع
 . هلهأو دلبلا ميرح نع ملظنا عفدي نأ لك ىلع نإف ميرحلاو

 لدعلا مامإ ةنوعم كرت نمو رباج ىبأ باتك نمو : ةلأسم
 . ةيسسسخ د : نيملسمل عم هتلزنمق

 ةردقلا دنع مامإلا ةعاط كرت نم نوكي دق هنأ ىعم : هريغ لاق
 نم ئش ع ايض يفو كل ذ ىل ا م ام ال ١ نم ةرورضل و ةتنوعم ىلع

 . ةبصعم كلذ ناك كلذ كرت ىنعمي قوقحلا
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 تدجوو كلام نب تلصلا م ام ال ١ ىل ا ةبوتكم ةررس نمو : ةلأسم

 هيف فلتخت هنأ الإ باهولا دبع مامإلا رمأ ىف ةريس ىق اضيأ كلذ
 نيملسمل ١ م ام ١ ىلع اوجرخ نيملسمل ١ نم ةقرف ن ] ولو : ظافل ا

 هيق مهن أ نوملسملا لدتسي ال امي هيلع اهنوعدي ءايش أ هنم نوسمتلي

 فرعي ال املظ مهيلع يعديو كلذ ركني مامإل و نويذ اك الو نوقد اص

 نأ لبق نم هلاتق اولحتساو هيلع اوجرخف هيف ركذي ام نوملسملا
 . مامإل ١ ىلع ة اغي مهف اهوعد ١ يتل ا ء ابشأل ا كظط هبلع اوحضوي

 يتلا ءايشألاب مهمامإ اولتاقي نأ نيملسملل يغبني ال هنأ كلذو
 بوتي الو رصيف هوبيتتسيو اوعدا ام هيلع اوحضوي ىتح هيلع نوعدي
 نوبلطي هيلإ اوعجرو هولتاقف هيلع اودعت نإف مهنم عالتخالا ىبأيو
 مهيدعتب ."» مهلاتق لح دقف كلذ نم رثكأ ال ىوعدلاب هتمامإ ةلازإ
 نم لضي ةلزنملا هذهبو مهلبق ناك نم يأر مهكرتو نيملسملا ةنس

 يأر مهكرتو ةخسن يفو اتإل مامإلا لزعي مهلوقبو مامإلا نم اهبكترا
 . مهلبق ناك نم

 مهلالحتس ال ب اهولا ديع ىلع ةجر اخلا تناك ةلزنمل ا ه ذهيو

 اهيف ملظلاب مهسقنأ ىلع نورقي يتلا طورشلل ىوعدلاب هيلع جورخلا
 ةمحر نوملسملا ناك دقو كنم ملعأ وه نم انبصأ انإل كلزعن مهلوقو

 يقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ رمأ ولو مهيلع هللا
 ىلع يلي : لاق ؟ قحتسي ناك ولو ماكحألاب هنم ملعأ وه نم ةيعرلا
 يق جرخي ىتح مهيلع نيملسملا ح امأ ىلوت ام امامإ هنم ملع أ وه نم

 . هنم ملعأ وه يذلا كلذ يليو هليزيق هنم ملعأ وه نم هتيعر

 نيملسملا رمأ نوكيف هلازأ كلذ نم ملعأ وه نم اضيأ جرخ نإق
 .مهمامإ ةمامإ ليزيف يتأي نم موي لك نورظني نونوكيو ادبأ اطلتخم

 مهلاتق نيملسملا عيمجلو مامالل لح دقف : ةخسن يفو )١(
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 لوسر ةافو دعب نم مهيلع هللا ةمحر ركب ابأ نوملسملا ىلو دقو
 هللا لوسر لاق دقو رضاح ليج ني ذاعمو ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا

 ملعأ ةخسن ىفو ءاملعلا مامإ ذابعم يتأي ملسو هيلع هللا ىلص
 .ءاملعلا

 املف . املف س مارحلاو لالحلاب يتمأ ملعأ ذاعم رخآ ثيدح يفق لاق دقو

 ملعي يتلا ءايشألاب هيلع جورخلا باهولا دبع ىلع نوجراخلا لحتسا
 نوئطخم مهنأ اوملع هتمامإ ليزت ال اهنأب أطخو ةعدب اهنأ نوملسملا

 قحلا ةعجارمو ةعدبلا نم هيف اولخد ام كرت ىلإ مهاوعدب نوعدتبم
 ىلإو نيملسملا ىلإ اوعجر مث ةيصعملا ىلع ارارصإو ايدامت الإ اوبأ
 ىلع مهرارصإ ىلع باهولا دبع مهمامإو نوملسملا مهلتاقي مهمامإ
 دنع هيلع هوحضوأ ثدح الب ةلئاز هتمامإ نأ مهئاعدإو ةيصعملا
 . نيملسملا

 نيجراخلا مهيغب نايبتو ةنيبلا لامكإ نم هللا دارأ امل اوناك مت

 لحتسي يذلا هجرلا ريغ ىلع هلاتقل نيلحتسملاو هيلإ نبعجارلاو هيلع

 امنإ مهيلع هللا ةمحر نيملسملا نأل مهتمئأ لاتق هنم نوملىسىملا

 هللا باتك هقدصي يذلا حضاولا لا . ا يف ةمئألا لاتق نولحتسي

 هللا مهمحر اونوكي ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةنسلاو

 الب ىوعدلاو سبللاو ةهبشلاو نظلا ىلع ةمئألا لاتق نولحتسي
 .حاضتا

 هيلع جرخ ام ريغ ىلع ةثيبخلا ةجراخلا ةقرفلا هذه تجرخ دقف
 ىلإ مهتعجرب ةنيبلا اولمكتسافقف مهيغيو مهلالض نيب نوملسملا
 هللا رصنو ةعدتبملا ةثيبخلا ةقرفلا كلت هللا لتقف ممامإو نيملسملا

 . نوهر اك مهو مهرم ] هللا رهظ أو مهيلع نيملسمل ١

 نأ نيملسمل | ىلع نيملسمل ١ مامإل هللا بجوأ اممو . ب اتكلا نمو
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 مهيف م اق ا ام هولوتيو هتم ام ١ و ل دسبو هورصينو هوعيطبو هل اوعمسي

 نيملسمل ١ عيمجل ن ن اكو ةنسل و ب اتكل اي لمعو ةريسل ا ن نسحأو هلل ا نيد

 . اظفاح ةبعرل ١ عيمجلو ارصان

 مأ هيف باصأ نوملسملا يردي ال العف نيملسملا مامإ لعف اذإف
 نيبو هنيب اميف هيف باصأ نوملسملا يردي ال امكح مكح وأ اطخأ
 ناك يذلا لاحلا ىلع هولوتي نأ نيملسملا ىلع قحلاف ال مأ هقلاخ
 . هولوت اذإ دعب هنع اوفقي الو هنم اوأربي الو ى مهدنع امب ةخسن هيلع

 لهج فقولا ن زأل ةضيرف ملعب هللا اهتبثأ ةيالو اليزم سيل فوقولا نأل
 نيب نإف اهليزيف ةيالولا دضب سيل فوقولاو املع ليزي ال لهجلاو
 نأ اوملعو هيق هللا مكح اوملعو هلعف يذلا لعفلا كلذ نيملسملل مامإلا
 نم هوباتتساو نوملسملا هيلإ ىشم كلذ يف هللا مكح ىدعت مامإلا
 . ملظل ا كلذ

 يف لداع همكح يف بيصم هنأ معزو مامإلا كلذ ركنأ نإف
 هملظ نأ مامإلا معزو . هيف هملظ نيملسملل نيبت ام دعب نم هئاضق
 اهنم بئات ريغ هللا ةيصعم ىلع رصم مامإلاف هللا مكحب هباصإ كلذ
 مهلو مهيلع هل ةعاط الو نيملسملا دنع ةلئاز هتمامإو اهنع عزان الو
 . مهيلع لدعي الجر مهسقنأ ىلع اولويو هوعلخي نأ

 هتدح روهظ دعب هتمامإ نم علتخي نأ ثدحملا مامإلا يبأ نإف

 هتبصانمو هبرحو هلاتق نيملسملل لح دقف هللا ةيصعم ىلع هرارصإو

 نم ءابإلا ىلع نوملسملا هلتق نإف اقفانم الاض مهدنع راصو
 همد كفس مهل هللا لحأ نم مد اوكفس دقف هتمامإ نم عالتخالا
 بيصم ريغق نملسملا لتق نإق هلل هتوادعو هملظ يف نوكشي ال مهو

 . ققوم الو

 مهسفنأ ىلع هورقأو نوملسملا هباتتساف اثدح مامإلا ثدحأ اذإو
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 نم اهيلع ناك يتلا ىلوألا هتلاح ىلع وهف . هعوزنو هتبوت دعب نم
 . عزنو بات اذإ ةيالولا

 ةلزنمب رهظو كلذ هتدح دعب نم مامإلا لزن نإو ةخسن لزن اذإو
 قرافو مهنم كلذ بلط يف ىعسو نيملسملا ءامد ىلع اهيق مهتي

 مهلتقل اهيف هومهتي نأ نيملسملل زوجي يتلا ةلزنملا يف نيملسملا
 يتلا ثادحألا ةقرافمو هيلع ةمهتلا مهل زوجي يذلا ببسلا يف هيعسل
 نأ يغبني ال هنأل مهنع هعلاخ نيملسملل زئاجف ةمامإلا علخ اهب لحي
 ةخسن لاومألاو ءامدلا ىلع ةمهتلاو ثادحألا لهأ نيملسملا رمأ ىلي
 . لاومألاو ءامدلا ىلع ثادحألا لهأ اونمتأي نأ نيملسملل يغبني ال

 نأ معزو مهيلع كلذ ىبأف . مهنع لزتعي نأ نوملسملا هرمأ نإف
 ءامدلا ىلع ةمهتلا عضومو ثدحلل نيملسملل اهعلخ زوجي ال ةمامإلا
 هلاتق نيملسمللو هللا قحي عنتممو نبملسملل بر احم م ام ال ا ن اق

 . هلزعو هتبصانمو

 نوملسملا هالوت احالصو ةبوت رهظأو اعئاط مهنع لزتعا نإق
 . املسم انيمأ مهيف لدعي امامإ مهسقنأ ىلع اولوي نأ نيملسملا ىلعو
 اهب لحي يتلا ةلزنملا هتقرافم دعب نم مهنع علتخي نأ مامإلا يبأ نإو
 نوملسملا هظق نإف نيملسملل هيرحو هلاتق لح دقف نيملسملا دنع هعلخ

 ىلو ريغف هللا قحل ةعانتماو هللا ةيصعم ىلع هيدامتو هرارصإ ىلع

 نب نامثع مهعم ناك ةلزنملا هذهبو ةيالولا نم عيلخ ملاظ هلل ودع لب
 لتق ولو . همد نوملسملا لحتساف اهكقسو ءامدلا هتفراقمي نافع
 . هيلع هللا قح اكرات ايدعتم املظ مهظقف هلل ءايلوأ اوناكل نيملسملا

 هيلا ىشمف لاض هنأ نوملسملا هملعي اثدح مامإلا ثدحأ اذإو
 يذلا ن أ معزو مهيلع كلذ ىبأق ثدحلا كلذ نم هوباتتساق نوملسملا

 انأو يلع مكتناعإ يف نوئطخلملا متنأ لب لاقو . هل زئاج كلذ نم لعق
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 لحتس ١ ةلزنمل ا ه ذهيو هولت اقو هوبص ان ىب ] ن !و هوعلخي ن ] نبملىسمل ا

 . هيلع جورخلاو بلاط يبأ نب يلع لاتق نوملسملا

 اهكفس دعي نيملسملا ءامد يف ميكحتل ا هيلع اومقن مهنأ كلذو

 اوجرخفق هللا نيد يف زوجي ال كلذ نأ اوملعو مهل ةملظلا ءامد يفو

 هثدح ىلع يضمي وأ هتماما ! ىلع هورقيف كلذ نم بوتي نأ ةدارإ هلع

 لوسر ةنس نم ظوفحملا ىلاو هللا باتك ىلإ هوعدق هلاتق اولحتسيف
 لتق لحتساو هثدح ىلع ىضمو ىبأف ملسو هيلع هلل ا ىلص هللا

 . هللا مهمحر نوملسملا هنم ئربف هيلع مهجورخب نيملسملا

 لوسر نع ةنسلاو هللا باتكب هيلع نولدتسي ارهاظ هتدح ناكو
 مهمحر ناورهنلا باحصأ نوملسملا يلوتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هيلع قرتفا يذلا ناكو . هللا هايإ مهئاعدو قحلا هنم مهسامتلال هللا
 هل كاملا هللا باتك انباحصأو ناورهنلا باحصأو بلاط يبأ نب ىلع
 ناكو هباحصأ رايخ مهو ناورهنلا باحصأ يلع لتقف . هل حضوملا
 . هللا مهمحر يبسارلا بهو نبا هللا دبع ذئموي مهمامإ

 ىلع ةفئاط تعد ١ نإو تافصلاو ث ت ادحأل ١ باتك نمو : : هلاسم :

 مهف م ام ال ١ ىلع اوجرخو نيمل اع ريغ نوملسم و رفك دق هنأ م ام ال ١

 ىلإ اوئيفي ىتح مهمامإ عم مهلاتق نيملسملا ىلع بجوو رفكلاب ىلوأ
 باتتسيق مهريغ ةداهشي مامإل ا ىلع اوعد ١ ام اوَحصي وأ هللا رم أ

 لزتعي مل نإ لتوق رصأو عنتما نإو مامإلا وهق بات ن . اق ذئنيح ذكن ذئنيح مامإلا

 لالح ر اقك ة اغي اوت اكو اولتوق مم امإل ١ { ا ىلع وعد ا ام وحصي مل نإو

 . مهح اورأ ىنفت وأ هتعاط 7 اولخدبو هللا ب اتكي مهيلع مكحيق
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 ةنوعملاو ماكحألا يف باب
 ةمامالا لئاز مآع .ال

 نب رضخلا دمحم ىبأ ىضاقلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 كلذ نم ترج مث ةحيحص هتدقع تناك اذإ مامإلاف هل تلق ناميلس
 مهو نيملسملا عم هتيالوو هتمامإ اهب تلاز لاعفأو ثادحأ مامإلا
 مدقتملا مامإلا كلذ لثم الإ ةمامإلل لصي نماودجي ملو هل نودقاعلا
 نوعمتسم نوعمقنم داسفلا لهأو ة ةديتسم دم رومالا نآ الا هنم رشأ وأ

 هركذ مدقملا مامإلا اذهل نيدقاعلا ةعامجلا ءالؤه عسي له : تلق
 ام ن امتكو يض اقغتل و هتلمج ىلع رمأل ١ كرتو توكسل و لف اغتلا

 ح امإل ا اذه مهيلع راشأ اميق رمأل | هتيشمتو م اوعل | نع مهدنع

 اميف هدنع اولخد ىنعم يف مهلخ دأ ن او مهعسو امي هيلع اوراش أ

 مهل ب اصأ هنأ وأ أطخأ هب أرب لمعو مهنع لفاقت ن او مهعسي

 بلاغ يف ناكو اهلوبق اوجر اذإ ةحيصنلا هجو ىلع الإ هوضراعي
 اذإ مهنأ مهفوخ عم هوكرت اهلبقي ال هنأ مهل نيبت املو اهلبقي هنأ مهنظ
 ةوقو لاحلا فاشكنا نم ةيعرلا ىلعو مهسفنأ ىلع اوشخ هومواق

 ركنملا راهشإ كلذ نم مهدنع دلوتيو دالبلا داسقو ةملظلا يديأ
 اوعيطيو مامإلا اذه ةلماجم ةعامجلا هذه عسي له : تلق ؟ ملظلاو
 ىلعو مهسفنا ىلع اوفاخ اذإ مهنأ تقرع يذلا : لاق ؟ ال حأ هرمأ

 مهراكنإ ناك ام كلذ ىف هل ةنهادملا مهتعسو ةفشاكملا نم ةيعرلا
 . ملعأ هللاو مهسفنأ ىلع نونمآ مهو شام هيلع

 الإ هيف وهام هل متي الو هل يشمي ال مامإلا اذه نإفق : هل تلق

 مهب ال ١ اذه ىلع ىوقي الو هنع مهلقاغتو ةعامجل أ هذه نم سيوماتي

 روجل ا طلخب ىهو هل مد تام هدلع مهتيلعغتو هرمأل مهيشمتو مهلف اقت الولو

 دشلاو هيلع مايقلا الإ مهعسي ال مأ كلذ مهعسي له : تلق ء لدعلاب
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 دابعلا ىلع مهتيشخ نم هاعسي يذلا ناك ولو هرمأ ةلازإو هيلع
 اوناك نإ مهنأ تفرع يذلا : لاق ؟ داسفلاو ملظلا لهأ نم دالبلاو
 دمعتو مهدنع هروجل رهاشتي ملو راج اذإ هروج ةلازإ ىلع نوردقي
 نم هذهو كلذ مهل زاج مهتنوعم مساب مهينارهظ نيب مهملظ ىلع
 . ملعأ هللاو ىلاعت هللا صخر

 هتلأسو هللا هلظقح رمع نب دمح ] ركي ىبي ] ىض اقلا نع : ةلأسم

 يف هنع لغشلا نبملسملا نم الجر مزلأ ةمامإلا تبات ريغ م امإ نع

 ؛ تايابجلا تاقالطإ بتكي نأ هرمأي ناكو بابسا

 ليبس ىلع لاملا اذهل لجرلا اذه قالطإ ناك نإ : تلق
 لجرلا اذه دامتعا ناكو ليبسلا نبا وأ ءارقفلل هقلطي هنأ باستحالا
 ىلع امنإو هيأرب لمعي الو مامإلا اذه رمأل يضميل ال ةينلا هذه ىلع
 هعسي له تلق كلذ ريغ ال هرقفل لاملا اذه قحتسي نم ىري نم ردق
 . ةفصلا هذه ىلع كلذ هعسي : لاق ؟ كلذ

 : لاق ؟ كلذ هل له سانلا نم دحأ هل عيابي نأ هرمأ نإف : تلق

 نم الجر هل فلحي ن ] هرم ] ن اق : تلق وه هل ال قحلا ىلع هعيابي

 . هل ال نيملسملل هقلحي لاق ةمئألا لعفي امك هنم ىشخي نمم سانلا

 هيراشي : لاق ؟ كلذ هل له ادحأ هل يراشي نأ هرمأ نإف : تلق
 نوكي : لاق . نيملسملل ودع وزقل هذقنأ ناق : تلق . كلذ ريع ال هلل

 . ركنم ١ نع ىهنل و فورعمل اي رمألل هي استح ١

 هركنم ن اكو ركنذمل ١ نع ه اهنو فورعمل اي هرم ] نم هيلع عتتم ١ ن اق

 كرتي نأ هرمأ هبراح نإو هتبراحم هل ناك انايع هبكترا يذلا كلذ
 قيرطلا هعطق لثم هل ةمهتلا هجو ىلع ناك نإو هبكترا يذلا هركنم

 رمأل اي م اقلا اذه هقحلو مهيلع ي دعتل و س انلا مل اظمل ضيرعتل و
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 نأ هيلع جاجتحالا دعب الإ هبراحي مل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 تبسن دق ىتلا ءايشألا ىلع سبحلا ىف ككاسمإ آوأر دق نيملسملا

 نكي مل باجأ نإف ملاظملا ىلإ كدصقو ركانملا نم كيلع ترهشو كيلإ
 يف داهتجالا ىلع اولمع كلذ نع عنتما نإف نوملسملا هآر ام الإ

 . هنم قاتيتسالا

 ناك قحلا ىلإ عجري ملو كلذ ىلع براحو حالسلا رهش نإف
 يتلا ءايشألا ىلع نوكسمي مهنأ ىلع هذه هتدهاجم يف مهدصق

 تفلت نإف . اهب لمعلاو ركانملاو اهل دصقلاو ملاظملا نم هيلإ تبست
 . ةفصلا هذه ىلع ةعبت كلذ يف مهيلع نكي مل كلذ يف هسفن

 م وزغل يحاونلا ضعب ىلإ جورخلا مامإلا اذه دارأ نإف : تلق
 : لاق ؟ هبحصي له لجرلا اذه ةبحص بلطو نيدعتم ةملظ

 .ا الا ث ىلع مدقي الو لعفي ال نأ هيلع طرش

 ىلع هعم جورخلا هل زاج . ءيش يف هيصعي الو هنم لبقي ال هنأ كلذ

 . ةقفصلا هذه

 هيلع طرش اذإ فيعضلا مامإلا يف دمحم يبأ نع : ةلاسم
 كلذ فلاخف هبأالإ هدنع لوخدلا مهل زوجي ال يذلا طرشلا نوملسلا
 هتمامإ تلازو نيملسملا نم صاوخلا ضعي كلذ ملعو هر مهل في ملو

 رثكأ وأ نانثا كلذ ىلع علطا وأ هريغ كلذ ىلع علطي ملو كلذل هدنع
 زاج ةمألا اودجي ال نأ مامإلا اذه ىلع اوماق نإ اوفاخو كلذ نم
 مه اوناك اةإ .ماكحألا ذافنإو تاقدصلا ضبقو رمألاب مايقلا مهل
 هل زوجي ال اميف مامإلا اذه مهيأر ىلع بلغتي الو رومألا ىلع ءايوقألا
 . ارهاش

 ام مهل زاج رهاشلا يف مهفلاخي الو ةريرس مهفلاخي وه امنإو
 هللا جرفي ىتح مهتلودب اوكسمتساو لاملاو ةيعرلا ىلع هروج اونمأ
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 رمأ لامهإ مهل ىرأ الو عروأو هنم حلصأ وه نمب وأ هتومب مهنع
 ةلزنمب راص اذ اف هرفكو هملظ رهظي ىتح مهتوع د ةنامأ الو نيملسمل ١

 . ملعأ هللاو لوقلا ضعب يف مهيلع كلذ قاض رابجلا

 يبأ يضاقلا ىلإ رضخلا يضاقلا لاؤس نم بسحأ : ةلاسم
 يف جرخ اذإ ةمامإلا تباث ريغ ناك اذإ هلعل مامإلاف . هل تلق . ركب
 .ركانملا نم كلذ ريغ وأ نيملسملا قيرط ىف تثدحأ ةلضم عبتل ةيزاغ

 اذه عسي له هنم لبقيو رمألا ىلي نم نيملسملا نم دحأ هدنع سيلو
 راكنإ يف جرخ اذإ هنأ تفرع يذلا : لاق ؟ هعم جورخلا لجرلا
 ىدعتي ال هنإ هنم نمأ دق هعم جراخل ا ناكو هراكنإ ىلع عمتجم

 هللاو ةفصلا هذه ىلع هدنع جرخي نأ جراخلل زاج هيلع روجحملا

. ملعأ



 مهيلع بجب ام : همك ؟ ا تادحأ يك ب اب

 ,اكن الا راهظإ نمع

 يف متركذو : تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأل باوج نمو
 دايز نب ديعس نأ انغلب يذلاف ؟ كلذ ناك فيكو دايز نب ديعس ثدح
 مهيلإ لصو املف 0 قرشلا لهأ نم ثادحألا لهأ ىلإ ادئاق ثعب
 ىلع ىلوتساو مهيلع ديعس رهظ املف ناك دق ام مهنييو هنيب ناكو
 رباج يبأ نب ىسوم ىلإ الوسر ثعب هنأ انغلبف اهرامد دارأف مهدالب

 عطقي اديعس نأ رباج يبأ نب ىسومل لوقي نأ : لوسرلل ديعس لاقو
 اديعس نإ لاق رباج يبأ نب ىسوم ىلإ لصو املق وجن ينب ليخن
 . وجن ينب ليخت عطقي

 ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام انغلب اميف ىسوم هل لاقف
 ىلإ لوسرلا عجر املف نيقسافلا يزخيلو هللا نذإبق اهلوصأ ىلع
 ىلع ديعس لبقأ رباج يبأ نب ىسوم لاق ام هربخأو دايز نب ديعس
 . لزانملا مدهو ةلخنلا عطق

 يبأ نب ىسوم لوقو دايز نب ديعس ربخ نع انغلب يذلا اذهف
 دقو هللا همحر بويأ نب لئاو ربخ نم انغلب اميف كلذ يقو . رباج
 : لئاو لاقف دسفأو قرحأو لتق دقو دايز نب ديعس ثادحأ نع هولاس
 لتقلاب قيقح وهف نيملسملا نم لتق نمم ديعس لتق نم امأ انغلب اميف
 ةعتمألاو لزانملا نم قرحأ امو لتقلا قحتسي ال نمم لتق نم امأو
 . نيملسملا لام تيب يف عنص ام ناك لدع مامإ هتعب يذلا ناك نإق

 نم قرحأ نمم دايز نب ديعس قرحأ نم امأو : لاق هنأ انغليو

 قرحأ نم امأو الهأ كلذل ناكل رانلا يف يقلأ ولق دشار باحصأ

 لام تيب يف كلذ ناك مامإ هثعب يذلا ن اك نإق قرحي مل نمم

 هتادحأ نم ناك امو دايز نب ديعس ربخ نم انظفح ام اذهف نيملسملا
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 دايز نب ديعس لوسرل رباج يبأ نب ىسوم لوق نم ناك امو
 . كلذ ىلع نينومأملا ملعلا لهأ نم انظفح نمع كلذ انظفحو

 دشار مامإلا طخب دجو امم ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلاسم

 ة اغيل ١ نم اموق ازغ ١ ذإ م امإل ١ ىق لوقت امو : هللا همحر دردعمس ني

 مهوحنو ليقع لتم مهلاومأ ذخأو سانلا مد كفسب روهشم وه نمم
 لتق نم مهنم لتقف مهيلع هركسع راغف مهي احصأ ضعب ىلع عقوق

 ذخأ نم تقولا كلذ ىف مامإلا مهعنمي ملو قيلاوجو الامج مهنم ذخأو

 ةاغبلا ىلع ناعتسي نأ زئاج هنأ رثألا نم ظفحي ناك هنأل لامجلا

 اوركن مث نأشلا اذهل راكنإلا نع تكسف لبإلاو ليخلا يهو مهعاركب
 مه ارو هسقنل ةمينغ ل امجل ا كلت نم ذخ أ ام لعج دقو هركسع هيلع

 ىلع مامإلا مزلي ام كلذ مهيلع ركني ملو اهوبكرو ابح اهيلع اولمح دق
 ؟ ةفصلا هذه

 يف ءيش همزلي ال وأ نامض ريغب ةبوت مأ ةبوتو نامض همزلي
 تقصو ام ىلع لامجلا هذه ىف همزلي الف نامضلا امأ : لاق ؟ كلذ

 مهرمأيو مهل زوجت ال اهتمينغ نأ لامجلا ذخأ نم ملعي نأ هيلع نكلو
 مهنم ا دحأ فرعي مل وأ مهقرعي مل نإو اهب احصأ ىلإ اهنم صلختلاب

 . ملعأ هللاو مهفرع اذإ مهيلع راكنإلاب هلل ناد

 درعس ني ا دش ار مامإل ا نع ةلاسملا هذه هللا ديع ويأ ظقحو

 نم ائيش ىأر اذإ دئاقلا نأ نيملسمل ١ راثآ نم ةقثلا عفرو هللا همحر

 هباحصأ ىلإ كلذ در هيلعف هركسع نم دحأ دي يف يغبلا لهأ لاومأ

 نم ملاس وهو كلذ يق هيلع ءيش الف مهفرعي مل نإو مهفرع نإ
 . ملعأ هللاو هنامض

 نم ةبلاطمو لامجلا هذه رمأ نع ثحبلا مامإلا ىلع لهو : تلق
 > اهي احص أ ىلع اهو در م ا اهوفظت ا مهن ا ير دد ال وهو اه دري اه ذخأ
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 مزلي ال حأ > اهياحصأ ىلع اهودري ال مهنأ هنظ بلاغ يف ةيقاب يه وأ

 بلطي ىنح اهدرب اهذخأ نم ةيل اطم الو اهنع ثحبل ١ ح .امال ١

 ؟ مهنم كلذ ل اهي احصأ

 م امإل ١ ىلع سيلو ةلأسملا هذه يف ب اوجل ىصم دق : ل اق

 ظقحو . ملعأ هللاو كلذ اهباحصأ بلطي نأ الإ لامجلا هذهب مهتبلاطم
 . ةلاسملا هذه هللا دبع وبأ ظفحو نيملسملا نع باوجلا اذه ةقثلا
 . باتكلا ىلإ عجر

 اجاَجُح انجرخ : لاق امشاه نأ دايز نب ديعس ركذ : ةلاسم
 اولخف دمحم نب ثعشألاو ربزه نب كلام وبأ اناتأ مفيسب انك املف
 كلذ رهظأ ةكم انمدق املف ٧ هل الاق ام ردن ملف عفان نب هللا دبعب
 نب ديعس يل ركذ مث 0 هيف قرحأو دشار هراس ناك ريسم نع لاسف
 ةعماجم اثراو عسيفأ قرحي مل نمو قرحأ نم قرحأف راس دايز
 ؟ ديعس ةعماجم ىلع ثراو ةعماجم انعسيو كلذ ىلع ديعس

 ٹثر و ةعم اجم مهعسي س انلل ليكوب سيل ٹثر و بوي ] وي ] ل اق

 . يطعيف وأ هنم فصنف قح بلطي ىتح ددعس ةعم اجم ٹثر و عسيو

 يف ىقلأ ولف دشار عم قرحأ نمم دايز نب ديعس قرحأ ام امأف
 ناك ولق قرحي مل نمم ديعس قرحأ نم امأو الهأ كلذل ناكل رانلا

 ناقع يبأ نبا ناك ذئموي مامإلا ناك عفان نبا هللا دبع لاقق
 . رابج كلذ لاق مامإب سيل نافع يبأ نب لئاو لاق هتعب يذلا وهو

 يي ] نع بويحم ني دئمحم نع ير اوحل ١ ني لضذقل ١ ظفحو

 امامإ نافع يبأ نيا ن اك ول لاق ول هنأ بويأ ني لئاو نع ةرقص
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 . نبملسملا لام تيب ىق دايز نب ديعس ثدحأ ام ناكل

 ةلودلا هذه داوق نم دحأ نع ىنغلب اميف بوبحم نب دمحم لاقو

 عنص امم رشأب مهبرح لهأ يف راس الو عنص اهارخأ الو اهالوأ
 ءيربلا ذخأو ةعتمألاو لزانملا قرحو ءامدلا كفس نم دايز نب ديعس

 هاصقأو هافج دق ناك هللا همحر اثراو نأ الإ فورعملا كرتو ميقسلاب
 مامإلا ناسغ هلمحف عجرف ثراو كله نأ ىلإ نيرحبلا ىلإ جرخق

 يبأ نبا ةيالو يف هثدح ناك امنإو 0 هدوفو هيلإ نسحأو سرف ىلع
 . ناقع

 نإو باهولا دبع مامإلا رمأ يف برغملا لهأ بتك نم : ةلاسم
 ملام كلذف نيملسملا شيج ةرعم مهباصأف نيصلخم اؤاج متنأ متلق

 مهتيالو تتبث نيمرجم موق لمع يف نينمؤم اموق اولتقي نأ اولحي
 . نيملسملا لام تيب يف وهف اطخ مهلتق نكلو

 امل ةنيبلا زوجت الو ةنيبلا مهيلعف لتق هنإ اولاق نإف : باتكلا نمو
 ثدح الب ةءاربلاب هيلع اومكح مهنأل اذه انباتك ردص يف انركذ
 ام كلذ نإف ةنسح ةرعم لعف كلذ نإ اولاق نإو نيملسملل هوتبتي
 . ولحيال

 هنأ ةنيبلا هيلع موقتق لجرب ىتؤي وأ رمأ ول ةجح نوكت امنإو
 انمزلت الو ةءاربلا تبجو لطعف ةنيبلا تماق نإق قرحأ وأ دسفأ
 . ةجحلا موقتف كلذ لحتسي امب فيقوتلاب الإ ةءاربلا

 كلذ اوريغ لاقق هيلإ كلذ عفر هنأ همهتن ال نم اندنع دهش دقو

 ىلعو رمألا مامإلا ىلع امتإ رييغتلاب رمأي نمم أربن نأ انل فيكو
 ةيعرلا ةيصعم ريغ مامإلا ةيصعمف ةعاطلاو هل عمسلا ةيعرلا
 . مامإلا ةيصعم ريغ ةيعرلا ةيصعمو

٣.٤



 ليزي اثدح ثدحأ اذإ مامإلا نأ نورت الأ كلذ ىلع ليلدلا نمو

 دعب هتيالو اوتبثي نأ الإ ءيش كلذ نم ةيعرلا ىلع نكي مل هتمامإ
 اهنم مامإلا ىلع سيل ةيعرلا ةيصعمو مهنم اثدح كلذ نوكيف هتدح
 نم ةيالو تيثأو لطعف ةجحلا هيلع تماقو هدنع تبثي ام الإ ءيش

 . ةمامإلا ليزي هنم ثدح كلذق ةجحلا هيق هيلع تماق

 نم هلبق نمو هللا دبع نب ديعس مامإلا باتك نمو : ةلاسم
 ةقلحل ايجعل كنأشو اننأش يف نإو : هيجو نب فسوي ىلإ نيملسملا

 نم اهعلق هنأ اندنع ةيعرلا نم لجر اهب مهتا بابزر يف ديدح
 سبح لحتسن انأل اهب مهتا يذلا انسبحف ىوزنب كباحصأ ركسعم
 ارهج سانلل انلقو نيملسملا مكح يف مهقاقحتسا ردق ىلع مهتلا لهأ

 ىلع انلاومأ ةمرحك مارح انيلع ةلبقلا لهأ لاومأ نإ ألملا سوؤر ىلع
 وأ اهنم قدام مكئايشأل ضرعتلا سانلا ىلع انرجحو ضعب انضعب
 ةظفح نآلا مكنإ نيملسملا نيد لوصأب هل ملعأ ال نم لاق ىتح لج

 . مهلاومأ دنجلل

 ىلوتسا يتلا راصمألا يف تعمج يتلا بوبحلا نأ كلذ نمو

 ائيش لحتسن ال انأ انم سانلا ملع امل اهيف انمكح اهيلع ىرجي اهيلع
 كلذ مهعنم 0 سانلا نم ناك ام انئاك هللا ةيصعم ىلع ادحأ راقن الو

 الولو اننادلب نم انراوج يف تناك يتلا اهلك مكئايشأل ضرعتلا نم
 الو كيلإ ابرقت كلذ نكي ملو ةنؤم رسيأب كلذ بهتنال انم ةبوقعلا فوخ
 انقلس راثآو هللا باتك كلذ ىق ءاغتبا نكلو كيلإ انم ةليسو ءاغتبا
 . هللا مهمحر

 ةبراحم كانبراحو اضيأ هللا دبع نب ديعس مامإلا باتك نمو
 وأ اندنع كلذل ةياهن ال هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح ىغبلا لهأل نيملسملا
 هللا ءاش نإ لطابلا ةتامإو قحلا ءايحإ ىلع انحاورأ وأ كحور ىتفت
 رقعن الو اراد كل فسنن الو الايع كل ىبسن الو الام كل لحتسن الو
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 ىلع زيجن الو امارح كنم لحتسن الو ارجش كل دضعن الو الخن كل

 انيلإ ائيسم لتقن الو انئاب ايلوم لتقن الو همد ىف طحشتي دارأ حيرج
 ن اق ل ام الو سقني هيلع ىدعتي ادحأ ع دن الو هلام منتقن الو . انم

 هدي يف ن اك نمو انعم حص اذإ قحلاب هل انذخأ دحأب دحأ كلذ لعق

 . ةجحب الإ الأم ليزن الئل هدي يف امب ىلوأ وهف لام

 : تومرضح لهأ ىلا يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 يذلاف ادنلج ينب ىلإ رفيج نب انهملا هراس يذلا ريسملا نع متلآسو

 نمو ىدنلجلا ينب نم هعم نمو ينادنلجلا سور نبا ةريغملا نأ انغلب
 حاضولا وبأ ناكو نيملسملا ىلع ةاغب اوجرخ ةنتفلا لهأ نمو مهدنع

 لاو وهو حاضولا ابأ اولتقف ماوت ىلع رفيج نبا انهملا مامإلل ايلاو
 ىلع ايلاو هللا همحر ناورم وبأ ناكو نيملسملا كلذ غلب املف ماوت ىلع
 يفو ناكو سانلا نم هعم نمو هلبق نمو ناورم وبأ راسف راحص
 . انغلب اميف دنهلا نم هعم نمو يدنهلا راطملا مهعم راسو ةخسن

 مهنم لتق نم لتقو نيقسافقلا هللا مزهو ماوت ىلإ اولصو املف
 هعم نمو يدنهلا راطملا دمع مهلمش هللا قرفو مهنم بره نم برهو
 انغلب اميق رانلاب اهوقرحأف يدنلجلا ينب رود ىلإ شيجلا ءاهفس نم
 نم الجر نأ انغلبف اهريغو رقبلا نم ةطوبرم باودلا رودلا يفو
 يضمي مث هبايثو هندب لتبي ىتح جلفلا يف هسفن ىقلي ناك ةيرسلا
 . راتلا نم اهسقنب وجنتو اهلابح باودلل عطقي ىتح رانلا يف يشمي

 ةوسن نأ انغلبو نيعبس وأ ةفرغ نيسمخ مهل اوقرحأ مهنأ انغلبق

 نثبلق ءارحصلا ىلإ نههوجو ىلع تابراه نجرخ ادنلجلا ينب نم

 نهعم تناكو بارشلاو ماعطلا ىلإ نجتحاو كلذ نم هللا ءاش ام اهب

 اماعط نهل سمتلت ليللا يق ةيرقلا ىلإ انغلب اميف ةمألا تقلطنافق ةمأ

 نم ء َءاقسو قبوسلا نم ائيش تدجو ةيرقلا ىلإ تلصو املق ايارشو

 ءاملا نم اهئاقس يق تلمتحاف جلفلا ىلإ تدمعف انارسكو نبللا ةيقس
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 قيوسلا كلذب ةوسنلا ىلإ ةمألا تهجوتو ةيرسلا نم لجر اهبرضيو
 دمعو لمرلا يف هبصو هذخأف قيوسلا ىلإ دمعف لجرلا اهكردأف ءاملاو
 ىذلا اذهف نخرصي ةوسنلا الخو مهنع فرصنا مث هقارأق ءاملا ىلإ

 ىدنلجلا ينب ىلإ ناورم وبأ هيف راس يذلا ريسملا رمأ نع انغلب
 انل اولوقي ملو ثادحألا نم هريغو قرحلا رمأ نم هيف ناك امو ماوتب
 ىلع ردقي ملو هنع ىهن دق هلعلو هنع ىهن الو كلذب رمأ ناورم ابأ نأ
 . هلوق لبقي ملو كلذ

 نيذلا موقلا ىلإ ماوت ىلإ نيلجر ثعب كلذ دعب مامإلا نأ انغلب مث . |
 نم مهل بجو ام مهوطعيو فاصنإلا ىلإ مهوعدف مهلزانم تقرحأ
 . ملعأ هللاو قحلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو انعم لطاب وه لب اباوص

 اميق ادئاق مهيلإ ثعب امنإو مهيلإ راس انهملا مامإل ا نأ ملعن ملو

 هنأ انغلب اميف نيملسملا نم ناكو نازع نبا رقصلا هل لاقي اميق انغلب

 . سانلا نم افلأ رشع انثا ماوتب هعم ىفاوت

 : رفيج نب انهملا ىلإ بوبحم نب ددحم ةريس نمو : ةلأسم
 كفسو ةعتمألا ذخأو قرحلا اذه نم تفرع ام ناك دق هنأ ملعا

 ىتح "" هلعف نمل بلطلاو كلذل راكنإلا راهظإ كيلعو اهلح ريغب ءامدلا
 هرثؤم كنأو فورعم كعم قحلا نأ كلذ لعف نم ملعيو سانلا ملعي
 . هاوس ام ىلع

 لعف نمو : ةخسن )١(
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 مهتادحأ ركذو ةمئآلا تادحأ ءاعدا اك باي

 لبقي له هب رفك اثدح ثدحأ هنأ مامإلا ىلع ىعدا نمق تلق
 . هنم ئرب ال او ب ات ن اق كل ذ نم ب اتتسبو . ال . ل اق ؟ هنم

 ضعي هي ملعو هي رقك اثدح مامإل ا ثدحأ ناف تلق : ةلأسم

 ؟كلذ ملع نم دنع هتلزنم نوكت ام ةماعلا دنع كلذ رهظي ملو ةصاخلا
 دنع كلذ راهظإ مهيلع سيلو هنم اوئرب الإو بات نإف هنوبيتتسي لاق

 صاخلا هيف يوتسي ىتح هرقك رهظي نأ ال ! هتكلمم يفو هتيعر

 .هملعك ملع نم دنع الإ ال : لاق ؟ هرهظي نأ زوجي الو : تلق . ماعلاو

 مامالل نيلماعلا هئايلوأ ىلع ركني نأ ملع نم ىلع لهف : تلق
 مهفيرعت هيلع سيلو هنم كلذ لوبق مهل سيل ال : لاق ؟ كلذ مهقرعيو

 نأل همد لحيو . هتدح رهظي ىتح ةريرس مامإلا ةق ا ةق ةرافم هيلع امناو

 . هرفك رهظيو همد لحي ىتح لزعي ال مامإلا

 رم أ يف فالتخ ال ا اهنيب عقو امل هنأ انغليو : ن اطحق وي أ : ةلأسم

 دعي هريفكت ىلإ ١ س انلا اوعدي ن ن ا اود ارأ أ اون اك دقو رقيج ني انهم ١

 . هٹدح هل اونييبو هتوم

 لاق نم لاقف نوملسملا عمتجا كلذ اوفاخ املف ةقرفلا اوفاخ مت
 رهظن الو س انل ١ ملعت هل . ٥ دوت نمم أرينو انهملا نم ا 2 رينت ان ! : مهنم

 ارهاش هتدح انهملا ن مهنم لاق نم لاقو . هيلع نحت ام مهل

 . هثدحب 4 هنم ةء ًةاربلا الإ رادلا لهأ نم ادحأ عسي ال

 نوكتو هالوت نم دي ىلع ذخؤيو كلذ ىلإ سانلا ىعدي نأ مزاللاو
 يلع نم ًاربن امك هنم ًاربنو انهملا ةيالو ىلع اهيف عماجت ال رادلا
7 امهتدح ةفص ىلع نامثعو



 هملعت ملو نيملسملا نم ةصاخ هملع امنإ انهلا ثدح ناك نإو

 مهنم دحاو لك ىلعف هثدحب نوملاعلا امأو س مهل ةعساو هتيالوف ةماعلا
 هنم اوأربي نأ ىلع سانلا فلكي الو : هنم أربي نأ هسقن ةصاخ يفق

 نأ اعيمج اوعمتجاو كلذ اوقرتفاف ةصاخلا تملع امل ملع ريغ ىلع

 لثم اوملعي ىتح مهئايلوأ نم هالوت نم اولوتيو انهملا نم اوأربي
 . مهتملك كلذ ىلع تعمتجاو مهملع

 رفك المع نيملسملا مامإ نم ملع نمل زوجي ال هنإ : انلق كلذ نمف
 لثم هنم هتيعر ملعت ىتح هنم ةءاربلا رهظي الو هيلع جرخي نأ هب
 . هنم وه ملعام

 وه مث : رثؤملا يبأ نع تافصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلاسم

 اسيتو ايلبج ارامح مهمامإ نوبسي نونعاطتيو نوزماهتي مهنيب اميف
 نم . اهيفس قمحأ هنومسيو روطسلا ابأ مهيضاق نومسيو ايفسع
 اميف اهضعب مهضعب متشي ىسوم باحصأ نمو دشار باحصأ

 ىلع امامإ نوملسملا عياب اذإو : رفعج نب دمحم لاق : ةلأسم
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط
 هل ةمامإلاف كلذب هل اوفي ملف هل مهترصنو مهتنوعم ىلع كلذ مهاطعأف

 ثيح قحلا ميقي نأ هيلعو هلل هسفن عابو هسفن ىلع اهدقع دقو ةمزال

 مايقلا عدي نأ هل سيلف سانلا هلذخ نإف هلوط غلبو هناوعأب هتوق تغلب
 ىتح هع اطأ نمي هللا ةعاط ىف هاصع نم لتاقيو هاصع نم ةيصعم

 . اضيأ رثؤملا يبأ لوق وهو هللا رمأ ىلإ ءيفي

 لاق . ةيقتلا هتعسو ةيعرلا هتلذخ اذإ مامإلا نإ ليقو : هريغ نمو
 ملف قحلا هيف ميقيل دلب ىلإ جورخلا دار أ نإو : رقعج نب دمحم

 نإف هناوعأ هيف يذلا عضوملا يف قحلا مقيلف هعم اوجرخي ملو هوبيجي
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 كرت هعسي الو ردق ثيح قحلا ةماقإ هيلعف .دعب نم اناوعأ دجو
 هدحو ىقب ىلو ةيقتلا هعست ال مامإلا نأل كلذ ريغل وأ ةيقتل ةمامإلا
 . هللا ءاش نإ قحلا ىلع ناوعألا بلطيو هتوعد ىلع وهف

 هيلع جتحا هيلع اوطرش امب مهل قحلاب في مل يذلا وه ناك نإو
 فلاخو عنتماو ىبأ نإو هنم اولبق قحلا لبقو عجر نإف هلل نوملسملا
 . رثؤملا يبأ لوق هلك اذهو . مهل مامإب وه سيلف قحلا

 ذافنإ نع زجع اذإ هنإ لاق نم لاقو ديعس وبأ لاقو : هريغ نمو
 . هفعض عضوم هتمامإ تلاز ودعلا ةبراحم نع وأ ماكحألا

 ىلع وهف قحلا ىلإو ةرصنلا ىلإ وعدي ناك ام : لاق نم لاقو
 : رقعج

 نم عضوم يفق مكاح وه امنإ هنأ مهيلع هطرش ناك نإ تلقو

 امب قحلاب مايقلا همزلي لهف راصمألاو ىرقلا نم هريغ نود عضاوملا
 هيلع نإ : لوقنف مهيلع هطرشي ملام ةخسن يفو ؟ مهيلع هطرشي مل
 رثؤملا ىبأ لوق اذهو هيف قحلا ةماقإ ىلع ردق ام لك ىق قحلا ةماقإ

 . اضيأ

 نم ةمامإلا ذخأ دق مامإلا ناك نإو تلق : هريغ نمو : ةلاسم
 موقيو ةمامإلا لزتعي نأ يغبني الف : لاق ؟ اوتام وأ اوبهذف نيملسملا
 اهلهأ ريغ دنع هتنامأ عيضي الو هي ردقو هلوط غلب ثيح هسقني كلذل

 ىلع نيعتسيو هسقنب هب موقيو دهتجي نكلو هتيالو لهأ ريغ يف الو
 .هدهج غلب ثيح كلذل يلوتملا وه نوكيو هايإ هيلوي الو هناعأ نمب هرمأ
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 نبدلا يف باب

 ترج دقو رثؤملا يبأ نعو : ناهربلاو نايبلا باتك نم : ةلاسم
 ةملكلا هيف تلطيو ةيلبلا هيف تمظع رمأ ةبيرغلا ةوعدلا هذه لهأ ىق
 دشارل هميدقتو تلصلا ىلع ىسوم جورخ يق ةقرفلا هيف تدتشاو
 ىلإ مالسإلا نم رادلا لوحتو ةيعرلا ىلع ةجحلا مايق لبق امامإ هيلع
 مهتعاط ىلع سانلا مهربجو ةمامإلا دشارو ىسوم ءاعداو رفكلا
 رمأ اذه نأ حضوو عزانتلا كلذ يف عقوف هللا نيد كلذ نأ مهئاعداو

 . هسفن ءاقلت نم هعدتبا هنكلو هيلإ ىسوم نيملسملا نم دحأ قبسي مل

 . هلبق نم نينمؤملا نم ىضم نم ليبس عبتي ملو

 ام هلَوث نينمؤملا ليبس ريغ عبتي نموأ : هللا لاق دقو
 ميهاربإ هيبأ هلم نع بغر . "اريصم تعاسو منهج هلصو ئلوت

 هفس نم الا ميهاربإ ةلم نع بغري نمو : لجو زع هللا لاق دقو

 نوذؤي نيذلاو" : هناحبس هللا لوق ىنعملا اذه ىف اضيأ هنعو "هسفن
 اناتهب اولمتحا دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا

 انيبم امثإو

 وه ىعد ا دق ادش أر ن نإ : مهل انلق . باتكل ا نمو هنعو : ةلأسم

 كلذ ىلع مهالوتن نأ انيلع ضرتفا دق هللا نأ امهؤايلوأو ىسومو
 انلاومأ نم تاقدصلا ضبق ىلع انربجو ةمامإلاب ادشار ىمسن نأو
 ةمامإ حصت فيكف مهرفكن نأ انيلع هللا نم ضرفلاو مهيلإ اهميلستو
 هللا نأ وه ملعي نم ىلع ناميإلاب هتيمست ضرتقا هللا نأ ىعدا نم
 ( . رفكلاب هتيمست هيلع ضرتقا

 مهيلع هللا نم قحتسملا كلذكف ضعي نم كلذ ملعي مل ن او

 تلص ناك نم ىلع هريفكت ضرتقا هللا ن أ ملعي نأ هيلع قحتسملاو

 كقسبو هتعاط ىف لوخ دل ا ىلع مهربجي كلذ ىلع وهو انمؤم هدنع

 تلص ناك نمل لحأ دق هللا نأ ملعي نأ همزلي وهو كلذ ىلع مهعامد
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 ملعي هنألو مهيلع تماق هتجح نكت مل هنأل هيلع جرخي نأ انمؤم هدنع

 نم ةمامإ حصت فيكف مهمامإ ىلع جرخ نم اورفكي نأ مهيلع نأ
 هنأ ملعي ام ىلعو هلعف مهيلع ةضيرفلا نأ ملعي ام ىلع موق ءامد كفس
 ىلع ةجحلا اوماقأ اونوكي مل مهنأل هيلإ نورطضي اذهو مهل لالح

 . انصصق ام هلاح نمل ةمامإلا تبثت فيكف تلص ىفق ةيعرلا

 لهأ نم اهنأ وجرأ كلام نب تلصلا مامالل ةريس نمو : ةلأسم

 هنيد رصبي نم دنع هيف فالتخا ال رمأ هيف متفلتخا يذلاو . برغملا
 تفلتخا امنإو ةوعدلا هذه لهأ نم دحأ هيف فلتخي ملو هبر فرعيو
 نولحملا فلتخاف نورخآ همرحو موق هلحتسا ءيش يف ةمألا

 نم هيق نولاوي ًانيد مهيديأ يف ام موق لك بصن مت نومرحمل او

 . مهفلاخ نم هيلع نوقرافيو مهعبات

 مارحلاو لالحلاو س كلذ نم ائيش هبشيل هيف متنأ متفلتخا يذلاو
 . نيدل ١ يف ركق نم هرصبب مكدنع

 دعاقلا ىلوتي ةدحاو مهتوعد نوملسملا لزي ملو : باتكلا نمو
 سانلا اوضرتعا الو ةرجه اولحتني مل دعاقلا جراخلاو جراخلا

 امنإو . ةيرذ مهل اوبس الو الام مهتلبق لهأل اومنتغي ملو فيسلاب
 قيرف لك ىعدا ام ىلع ةوعدلا هذه لهأ نم مكلبق فلتخا نم فلتخا

 ابلط هيلع هعماجي مل نم قراقو هيلإ اعدو انيد هيأر بصنو يأرلا نم
 اياقب نم ناك نم نيب ةقرفلا تعقوق ايندلا ىلإ انوكرو ةسائرلل
 . نيملسملا

 بحاص فيرط نب هللا دبع وهو ةيناث ةقرقو اضيأ ةريسلا نمو
 هتنبا هللا دبع ىلإ بطخ هنأ انغلب. هللا همحر مامإلا ىيحي نب هللا دبع
 كهركأ ام هللا دبع هل لاقق برعلا نم هللا دبعو ىلاوملا نم وه ناكو

 اهتيب لهأ كهركي نأ فاخأ نكلو اهنم لضفأ تنأو سان نم
 ىأرو هنع لزتعاو ىيحي نب هللا دبع ركسع نم جرخو كلذ هبضغأف
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 نم كلذ ىلع هناعأو . هيلإ وعدي انيد هيأر بصنو ال : وه لاقو ايأر
 نيتاه نم ربن نحنو . اناوعأ هيلا ىعدا نم ىلع دجوو قسفلا لهأ

 ةثلاثلا ةقرفلا ناوخإلا رشاعم متنأو نحنو ةيفيرطلاو ةعيبشلا نيتقرفلا
 . انيديأ يف قحلا نإ اولاق نيذلا

 جرخيف ىكزإب ىتلا ثادحألا امأو : ريشب باوج نمو : ةلاسم

 ةئطختلا هيف تعقوف داهتجالا هيف ناك ام لكو عامتجالاب مكحلا

 تاداهشو ةلوبقم تايوتلاو نيقلتخملا ىق انيد كلذ لاح ىلع ةءاربلاو

 . ةلوبقم ءرملا ةبوتو ةزئاج نيملسملا

 ىلع موقت موقب ةت يذل | اولاق ناف : يراوحل ا يبأ ةريس نمو : : ةلآاسم.

 سانلاو لزانملا قرح نم يكزإب تناك يتلا هثادحأ ميمت ني نازع

 اهلعف نمم أربنو ةلطاب يه يكزإب يتلا ثادحألا كلت نأ مهل ليق
 بجي امم ةبوت ملعي مل اذإ اهب رمأو اهيلع ناعأو اهب يضرو اهاتأو
 . اهيف هيلع

 ىلع قحلا ةماقإو فاصنإلا ىلإ وعدي ميمت نب نازع ناك دقو

 . مهيأر فرعيو مهعمجيو نيملسملا ىلع ريشيو كلذ لعف نم

 اوأربي نأ مهلالحتسا وأ اوبكراف نوثدحملا لحتسا اذإو : اهنمو
 امارح وأ هللا نع الالح كلذ نم اولحأ ام اوعدي وأ مهثدح مرح نمم
 ملاعو مهثدحي ملاع نيهجو ىلع ملاعلاف مهنم ءانتتسا ريغ يف هللا نم
 مل هرصبب ملاعو ملاس فاك وهف رصبي مل هبلقب ملاعو هبلقو هرصبب

 الف كلذب فقيو انيد هثدح ثدحملا بصني نأ الإ ملاس وهق هبلق رصبي
 . لاض وهف كلذ ىلع هالوتف فيعضلا هب ربخأ اذإف عجري

 نازع نم ئرب يراوحلا نب لضفلا نأ ملعن ال اولاق نإف : اهنمو
 ىسوم نب ىسوم نأ ملعن ال نحن كلذك ناك : مهل ليق ؟ ميمت نبا
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 ىسبوم نم ةءاربلا ىلع متعمتجا دق متنأو كلام نب تلصلا نم ئرب

 امامإ رضنلا نب دشار مدق امل ىسوم نإ : اولاق نإف . ىسوم نبا

 نب لضفلا كلذكو : مهل ليق . كلام نب تلصلا نم ةءارب كلذ ناك

 نازع نع هنم ةءارب كلذ ناك هللا دبع نب يراوحلا مدق امل يراوحلا

 . ميمت نبا

 ترج ام متملع دقق : بوبحم نيب دمحم نيب ريشي ب اوج نمو

 هر اتخن ي ذلا كل ذو مكتلمج يف كلذ ء ارو امع توكسسل اي متمصتع

 الو ء ارب الو ةد الوب هيق فلتخم يف دحأ رهجي ال ن أ مكيفو مكل مويل ١

 . اهتماقإ كرت ىف رذعلا بوجو عم كلذ نم ءىشب ةجح ةماقإ

 خيشلا اذه نإ : هل لاق ىدلاو نأ ىراوحلا نب لضفلا ىنربخأ
 الإ هتياكش ام ىردأ ال : تلقف . لاق كلام نب تلصلا ىنعي كوكشي
 نع هتلأسو . كنم اهعمتسأ ال : لاقف . هيلع ةنيبلا ىنم عمتسا كنأ

 اوناك مهو هل نيلماعلا مهعايلوأ اوحصني مل فيك انهم اوقراف نيذلا
 مهئاليتسا نم ناك ام مث كلذ اولعف مهرأ مل : لاقف ؟ مهيلع ةجح
 هنم ةءارب اورهظي ملف هتوم دعب مهعايلوأ اوحصني مل رمألا ىلع
 . كلذ دارأ نم اورجزو

 .ةفلاخملاو ةمالسلا ىف كلذك هلعفو ةجح ريكنلا كرت نإ : ليق دقو

 قحتسي ةرفكم ىلع مامإلا نم علطا الجر نأ ولو باوجلا نمو
 كلذ ناك كلذ ىلإ هوباجأف ء هعلخ ىلإ سانلا اعد مث هدنع ةءاربلا اهب
 هيلعو مهايإ هتوعد نم هتباتتسا مهيلعو "> روجه مهنمو هنم
 . يراوحلا نب لضفلا يل لاق كلذكو هايإ مهتباجإ نم مهتباتتسا

 موجه : ةخحمسست يفو ) ( ١
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 الإو بات نإف كلذ نم باتتسي : لاق ؟ هتلزنم نوكت ام مهل يلو نم

 هنم نوأربي مهنإ ليق دق : لاقف كلذ نع كلام ابأ تلآسو . هنم اوئرب

 ىلع رصأ نإو 0 هتمامإو هتيالو ىلإ عجر بات نإف هنوبيتتسي مث الوأ
 نأ الإ هناطلسو هتكلمم يقو هئايلوأ دنع هنم ةءاربلا اورهظي مل كلذ
 . هيلع ةماتلا ةجحلا مهل نوكي
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 هنمام إ هب لوزت ام و مام .الا لزع يق باب

 همحر دمحم ني هللا ديبع دمحم ىبأ ب اوج نم هنأ دجوي اممو

 ىلع نيملسمللو هلل امامإ كانعياب دق اولوقي نأ مامإلل ةعيبلاو : هللا
 ىلعو هيبن ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط
 . كلبق لدعلا ةمئأ عيوبام

 نإو س ايراش هلل كسفن عيبت نأ ىلعو : اولاق ارشلا اودارأ نإو
 اذإف طورشلا نم هيلع نودكؤي ام عم ءارشلا اوركذي مل اعفادم ناك
 لوزت ال مث ةمامإلا هل تتبث دقف مهبولق ةرمثو مهيديأ ةقفص هوطعأ

 هرصب وأ هعمس باهذ نم تاهاعلا نم ةهاع هب لزنت نأ الإ هتمامإ

 هذه هب تلزن اذإاق لقعي الق هلقع وأ قطني الف هناسل وأ رصبي الق

 . هتيالو ىلع ناكو هتمامإ تلاز تافآلا

 يف فلخا دقف همالك وأ هرصي وأ هعمس به ذ اذ ا : هريغ ل اق

 موقيو لوزت ال ضعب لاقو . هتمامإ لوزت : ضعب لاقف هتمامإ لاوز

 . افالتخا

 ملعن الو هتمامإ تلاز هيلع كلذ رهظو مهتا اذإ كلذكو : هريغ لاق

 . افالتخا كلذ ىق

 نإو هتمامإو هتيالو ىلع ناكو هتيوت تلبق بات نإف كلذ نم بيتتسا
 لزتعي مل نإو هتمامإ نع هولزعو هنم نوملسملا ئرب بتي ملو رصأ
 . هريغ ام ام ا اوم دقي وأ هولتقي ىتح هولت اق مهير احو

 عنتما نإف هولزعو هيلع امامإ اومدق هتمامإ تلاز اذإ : هريغ لاق
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 ىدح سيحل ١ يف ل ازي الو هريغ ام ام ا اوم دقو هومسيح بر احي ملو

 نأ الإ هتبراحم ةياغ ال ايغاب ناك كلذ ىلع براح نإف بوتيو يهتني
 . نيملسملا مكحب رقيو ةبراحملا عدي وأ هللا رمأ ىلإ ءيفي وأ لتقي

 دح هيف هيلع بجي اميف ثدحأ نإو بسحأ اميفو : باوجلا نمو
 ميقي هريغ امامإ اومدقو هتمامإ نم علخناو هتبوت تلبق كلذ نم باتو
 نم كل تفصو ام ىلع الإ هلزع لحي الو هتيالو ىلع ناكو دحلا هيلع
 رفاك وهق دحأ هيلع ىغب نإف اهب رفكي ىتلا ثادحألا وأ تاهاعلا هذه

 . هترصن نيملسملا ىلعو

 لتوق لتاق نإف رفاك وهف سانلا نم دحأ ىلع غاب لك : هريغ لاق
 هيلع ذفنأ نيملسملا مكحب رقأ نإو هللا رمأ ىلإ ؛ئفي ىتح هيقب ىلع
 . قحلا

 امم ادح مامإل ١ ىتأ اذإ : ليقو رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 نوملسم | ماقأو هتمامإ تل از فذقلا وأ لتقل ١ وأ مجرل ا هنع بجي

 . لودعلا ةمئألا الإ اهميقي ال دودحلا نأل دحلا هيلع ميقي هريغ امامإ

 ال دودحلا نأ لوقي نم لوق ىلع اذه ليق دق هنأ يعم هريغ لاق

 بلغو هلك قحلا ىلع ردق نم نوكي ن ن أ ينبجعيو م امإل ا ال ا اهميقي

 ةلبقلا لهأ عيمج نم رئاج وأ لداع بلا اغ ناطلس وأ مامإ ا نم هيلع

 نيدلا مكح يف كلذب موقي نأ هل نوكي نأ قحلا نم ءيشب نيدي نمف
 نإ دحلا ةعامجلا هيلع ميقي نأ دعبي مل اذه ىنعم تبث اذإف . دح وأ
 ىلع ناك بات اذإ هنأل هتبوت دعب نم هتمامإ ىلع ناكو ىتأ امم بات
 ؟ نيملسملا يلو مالسإلا مكح نع علخي فيكف فالتخا الب هتيالو

 نم يدنع برق أ لتقلاو لوقلا اذه يفو رثألا اذه يف رظنيق

 ةلزنمب هيلع بجو ي ذلا لتقلا نوكي ن ن أ ال ا ل ايعلل قح هنأل دودحلا

 . يدنع دحلا هبشي هناف نيملسمللو هلل قحلا
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 امم ادح مامإلا ىتأ اذإ : ليقو ى رفعج نبا عماج نمو : ةلسم
 امامإ نوملسملا ماقأو هتماما تلاز فذق وأ لتقلا وأ مجرلا هيق بجي

 ماقأ اذإو لدعلا 7 ال ا اهميقي ال دودحلا ن أل دحلا هيلع ميقي هريغ

 . هتمامإ نم علخن او هتيالو ىلإ عجر ب اتو دحلا كلذ هيلع

 انز وأ فذق اذا إ مامإل ١ يف هللا امهمحر بوبحم ني دمحم لاقو

 هتيوت لبقتو دحلا هيلع ميقي مامإ مدقيو لزعي هتأرم ا نعال وأ لتق وأ

 . لزع دق هنأل ناعللا ىف هتأرمإ هتقدص نإو هتمامإ ىلإ دري الو

 م دقو لزع هناسل سرخ قأ ي دون اذ ا عمسي ال وهو اممص مص وأ

 فرعي وهو نمز وأ يدون اذإ عمسي وهو اممص مص نإو مامإ هيلع
 . لزعي مل لدعلا هنم

 عمجي نأ هلف ى لدعلا ةماقإ ىلع مامإلا موقي مل اذإ : ليقو

 ماكحألا ذافنإ نع زجع اذإ مامإلا نإ لاق نم لاق : هريغ نمو
 : لاق نم لاقو هفعض عضوم هتمامإ تلاز ودعلا ةيراحم نع زجع وأ
 ءاعدلا كرت اذإو هتمامإ ىلع وهف قحلا ىلإو رصنلا ىلإ وعدي ناك ام
 . هتمامإ تلاز قحلا ىلإ

 مل هانع رمأل جورخلا دارأ مث مت مامإلا ةمامإ تتيث اذاو : ةلاسم

 . اعفادم وأ ايراش ناك جورخلا هل نكي

 مهرمأ نم مهيلإ جرخي مت ءاملعلا عمجي نأ عفادملل ليق دقو
 امب اهذخأي نم لاق هنأ هللا همحر باطخلا نب رمع نع ركذ دقو

 ركذ دقو هعسي ال امب ملكتي نأ رمعل نكي مل زوجي ال ناك ولو اهيف
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 ال امب لعف هنإ لوقن الو عجري نأ داك امف لزتعا ناك هنأ ادنلجلا نع
 . 4عمسب

 لاقف ىنوليقأ لاق هنع هللا ىضر ركب ايأ نأ اضيأ يور دقو

 : هل لاق ايلع نأ دجويو هريغ نمو . لاقتست الو لاقت ال : ضعب
 . لاقتست الو لاقت ال تاهيه

 ةمامإلا كرتو ةعجرلا دارأو ةمامإلا مامإلا هرك اذإو : ةلسم
 . ةمامإلا ىلع هوهركي نأ رادلا لهأل الو كلذ هل سيلف

 ارقك هب غلبي مل ارمأ مامإلا ىلع رادلا لهأ باع اذإو : ةلأسم
 رادلا لهأ ةسايس نع مامإل ا زجع ناف كلذل هوعلخي نأ مهل سيلق

 | ذاف مهودع ةن اكن نع فعض وأ مهم اكحأ ءاضم ا نع هرصي رصقو

 نم اضرب هريغ هناكم اولعجو مهلزتعي نأ هورمأ ةلزنملا هذهب ناك
 . نيملسملا ةماع

 قيقي ال انونج مامإلا نج اذإو : ءايضلا باتك نمو : ةلاسم

 الف ضرم وأ نمز وأ جرع اذإو . هريغ امامإ هيلع مدقو لزع هنم
 عمسي ال اممص مص وأ هناسل سرخ وأ م امال ١ ىمع ١ ذإو كلذب لزعي

 . ملعأ هلل او لزعي مل لدعل أ هنم فرعي ال وهو نمز وأ يدون اذإ

 رمأل اي نوملسم | . موقيو لزعي مل م امال | مجع ١ ذ ا ليقو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو لزعي : ليق دقو
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 ةصام .الا لاوز يف باب

 يبرع نب حور ني دمحم هللا دبع يبأ رعش نم
 يمازخلا فرع يف نتن ال امك ار ب رايخالا ةمهت لاحم
 مادتساب لموعو الزع يبأ 3 ذإ ل ثفن لتوق تامهتلابو
 ماع دعب اماع فلخلا لاطو حلصيو فصني ملف تس ءاهز

 مادتسم فلخ دعو نم مكو اذه دعب دعاوم اوقثي ملق

 مامتيال ميهت اوكزي الو ميهت اذ يف هنأب حصو
 مامطصا يذو ميهتلا نيب مكو { مصو ىمعألاو مكبلا كاذك

 ماتتسا ىلع باوصلاب الدعو اقح فيسلا دح هيق مكحو

 م ا ه.ىتكال اي قحأ مهتمف نببم ] ولو مصألا ا يف ا ذهق

 ضعبب زج اعل و ىمعأل و مصألا ا ن ] يعم : درعس وي ] ل اقو

 ىلع رادلا له أ ءاملع عمتجي مل اذ ١ : ليق دقو نبببتسي ببس ريقي

 مهل نكت ملو كلذب رفكي مل لزتعي ملو ضعب لوقب وه كسمتو هلزع
 . لدعلا لهأ ليواقأ نم لوقب كسمت ام هتبراحم

 نمز ن اف : تلق بوبحم ني دمحم هللا ديع يب ] نع : ةلاسم

 اذاق ؟ وه لزعيو امامإ هبلع مدقي له هناسل سرخ وأ ىمع وأ مامإل ا

 اممص مص اذ اف لزعو م ام ١ هيلع م دق هناسل سرخ وأ مص وأ ىمع

 . لزعي مل لدعلا هنم فرعي وهو نمز وأ عمسي يدون اذإ

 دقو : تومرضح لهأ أ ىلإ ١ هلل ا ديع ييب ا ب اتك نمو : : ةلأسم

 ةماقإو مامإلا اذه لزع مكنم ركذ نم ركذي وأ نوركذت مكنأ انغلبي

 مامإ متلزع نإ رييبك روج اذه نإف هللا ا اوقتا وفنا مي 5 هللا اوقتاف هريبع مامإ

 هوعيطت ن ] ىلع مكق اٹىمو مك دهع هومتيطعأ ا دقو ثدح ريغ ىلع لدع
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 رفكي ثدحب الإ هولحت نأ مكل لحي ال دقع اذهف هلوسرو هللا ع اطأ ام

 هنم بتي ملو هثدح ىلع رصأ نإف باتتسيو همد هب لحيو مامإلا هب

 لدعأ وه نم هب لدبتسي وأ هترصن مرحتو هعلخ لحي دق كلذ دنعف
 مكيلع مارحق ثكان الو رصم ريغ هدهعو هدقع ىلع ناك ام امأق هنتم

 . قحلا ىلع قحلاب هرصن مكيلع بجوأو هعلخ

 . هعلخ هب قحتسي ثدح ىلع رارصإ الو قح ريغب هومتعلخ نإف
 ء اسنلا نم هل ىلو ال نمل ح اكن الو ل اهج الو ةعمج الو مكل ة اكز الق

 هنوميقت يذلا مامإلاب ماكحألا ذافنإو دودحلا ةماقإ زوجت الو ةيالو الو
 اوقرقتو 7 اوصعتو مكني ل اودسفقت الو هلل ا وقت ١ مت هلل ١ اوقت تاق

 . مكتملك

 وأ انز وأ فذق اذإ مامإلا يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم
 الو هتبوت لبقتو هبلع دحلا ميقي هريغ مامإ مدقيو لزعي هنأ هتأرما نعال

 وه هيلع مكحلل ةمامإلا يلي يذلا مامإلا نوكيو . ةمامإلا ىلإ دري
 مامإلا مدقو اهيلع قداص هنأب ناعللا يف هتأرما هتقدص نإو مامإلا

 . مامإلا وه مكحلا ميقي يذلا مامإلاف

 انزلا دح ماقأ مامإ نعو : رثؤملا يبأ نع بسحأ امم : ةلأسم

 يف نيلدع انموق نم نيلجر ةداهشب نيملسملا نم لجر ىلع ةقرسلاو
 دوقل يف اومكح دق نيملسملا نأب جتحاف كلذ يف بتوعف امهنيد

 اذه ةلزنم نوكت امق متلق هالوتيو دحلا هيلع ذفني هنأ معزو مهتداهشب

 ؟ مكحلا يف همزلي يذلا امو مامإلا

 مهموق ةداهش نوزيجي ال مهنأ نيملسملا هيلع انكردأ يذلا ن

 مامإلا اذهو نيملسملا هيف نورفكي اميف الو دودحلا يف يذلا ناف ىلع
 دحلا هيف ماقأ ام ةيد هيلع نإ : لوقيو نيملسملا راثآل فلاخم ئطخم
 يف الإ سقن وأ عطق وأ برض نم هلام يف مهتداهشب نيملسملا ىلع
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 هذهو 0 مامإلا نود هئايلوأ ىلإ هيف زوجي وه دح كلذ نإف صاصقلا
 . مامإلا ىلإ تراص اذإ اهيف وفع ال دودحلا

 نأ الإ دودحلا رئاسو صاصقلا نيب قرفلا عقو انهاه نمف
 مامإلا ىلعو ةقرسب هيلع اودهش ام لثم مهتدآهشب موقت دوهشلا
 انموق ةداهشب دودحلا نيملسملا ىلع هتماقإ نم عنص يذلا نم ةيوتلا

 وأ نيملسملا ةفلاخم ىلع ةماقإلا ىلع ىضمو ةبوتلا نم عنتما نإف
 نيملسملا فلاخ نم نأل ةمامإ نيملسملا ىلع هل سيلف كلذ ىلع رصأ
 نم لوسرلا ققاشي نمو : ىلاعتو كرابت هللا لاق . مهنم سيلف
 هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب
 "اريصم تعامسو منهج هلصتو ىلوت ام

 هي بجوتسي ال ءيشب هلزع روجي له م امإل ا نع هتلأسبو: 7

 هتمامإ لوزت لاق. مهنم ضعبلا دنع وأ هرصم لهأ ىلع ةءاربلا

 تلاز مهتلا هيلع ترهاظت اذإ كلذو ةءارب اهيلع هب عقي الو ةمهتلاب

 هللا نيد ىلع نيمأ مامإلاو انيمأ اميهت نوكي نأ زوجي ال هنأل هتمامإ

 . ببملسملا ةمامإ ىلعو نيملسملا نيدو

 الق ثادحألا رئاس امأو اميهت مهتمامإ ىلع اوتيبي نأ زوجي الو

 قحتسا ةريبك بكر نإ هنأل ةعاربلا باجيتسا دعب الإ هتمامإ هب لوزت
 اذإو رصي نأ الإ هتمامإ لزت مل ةريغص بكر نإو هنيح نم ةءاربلا

 . ء اريل ا همزل رص ]

 اودارأو ةماعلا همهتت ملو مامإلا رصملا مالعأ مهتا : نإق تلق

 ةجح مالعأل ا : معن لاق ؟ ةماعلا ىلع ةجح كلذ يف نونوكيأ هلزع

 اذإف مامإلا ىلع ةجحلاو مامالل ةجحلا مهو ةماعلا ىلعو مامإلا ىلع

 اذإو ةيعرلاو مالعألا ىلع ةجح مامإلا ناك مامإلا عم مالعألا ناك

 . ةيعرلاو مامإلا ىلع ةجح اوناك مامإلا ىلع ةجح مالعألا ناك
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 ملع نم دنع ةء اريل ١ هر بجوتسي اثدح مامإل ١ ثدحأ ناف : تلق

 اذ ا ثدحل اي ملع نمل زوجي أ ضعي هملعي ملو مالعأل ا ضعي نم كلذ

 ره اظ ىف مامإل أ نم ء اريل ١ ىلع اوعمتجي نأ مالعأل ١ نم اوناك

 موقت ال رمأ يف اولخدي نأ مالعالل الو ةيعرلل سيل : لاق ؟ ماكحألا
 . نيعولخم هيف نونوكيو هتيعر نم مامإلا ىلوتي نم دنع ةجح هب مهل
 نم كلذ ىلع علطاو هتمامإ هب لوزت ا اثدح مامإلا ثدح اذإ : ليق دقو

 نيذل دوهشل ا هل اويتر كلذ نم عنتما نإ اف ةبوتلا يف ه عوجرل او ةوعدلا

 مامإل أ ة هرضحي كلذ ئلا رادل ١ ءاملع اوعدو ثدحلاب هيلع نودشي

 مل ب اتو رق ] ن اف هثدح ىلع اوعلطي ال ني ذلا مالعأل و مه هوحص انو

 ءامصخلا اوع دو نبملسملل امصخ ن اك ركن ] ن او كلذ ريع هنم بلطي

 عم هرفك اورهشأو مالعألا ةرضحب ةنيبلا هيلع دهشتو ةنيبلاب كلذ ىلع
 لازتعا وأ ةبوتلا هنم نوبلطيو هنوعجاري كلذ يف مهو ةيعرلاو مالعألا
 ذئنيح هيلع ماق نم لك ناك هرفك رهشو كلذ نع عنتما اذإف مهرمأ
 . ةيعرلا عيمج ىلع ةجحلا وه لدعلاب

 مامإلا يف كلذ لبوأت لدقو . فيسلا دحو ةء اريلا نإ : اولاق دقو

 هثدحب هغانتما دنع كلذو هلتق زوجي ىتح هنم ةءاربلا زوجت ال هنأ
 . هدي نم تلاز دق ىتلا لجو زع هللا ةنامأ كرتو

 ةالولا نم دحأ وأ لدعملا وأ يضاقلا هرفك ملع نإف : تلق
 يف لدعملا كلذكو هرمأب يضقي نأ يضاقلل زوجي له نيقدصملاو
 لهو ؛ هيلإ اهميلستو تاقدصلا ضبق يف قدصملاو يلاولاو هليدعت
 ىضاقلا امأ : لاق ؟ هعم رصقلاب ةعمجلا موي ةالصلا ءالؤهل زوجي
 نم ائيش هيلوم الو كلذ ىلع ردق اذإ لدعلاب يضقي نأ هل زوجي
 هل له يلاولا نع لئس دقو نسحلا وبأ لاق . هنود اهعطقي ماكحألا
 هل ىلوتي وأ هي رفك يذلا هتدح ملع دق يذلا مامإلا اذهل ىلوتي نأ

 . ال : لاق ةاكزلا ةيابج نم ائيش
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 . حلص كلذ ىف

 لقعت الو اهتثرول اهثاريمو اهتلقاع ىلع أطخلا ةأرملا ةيانجو : ةلاسم
 لثم ةيدلا نم اهيلعف أطخلا نم ىه تباصأ اذإ امأف اهريغ ةيانج ةأرملا

 . اهراد ىف ليتقلا دجو اذإ كلذكو اهتلقاع نم دحاو ىلع ام

 امنإو صاصتل ١ هيقف كردن ام لك يف صاصقل ١ نأ ملعأو : ةلأسم

 سيلف أطخأ هنإ ىناجلا لاق اذإو اطخلا ىف نوكي الو دمعلا ىف صاصقلا
 ج ا ىلع ةيد كلذ ذ يف نوكيو هب ذخأن يذلا يأرلا ىلع صاصق كلذ يف

 يق اجلا | ىلع وهو كلذ نود د ام لقعت الو ةحضوم | نود كلذ ن اك ولو

 . هلام

 لجر ىلإ بلط لجر نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس : ةلاسم

 علقف اهب هنإ ىلع نيتبلكلا قلعاف اهابإ هارأو هيذؤت آاسرض هل شعقي
 اذه نأ يعم : لاق ؟ صاصق وأ ةيد نم ءيش هل علاقلا مزلي له . اهريغ

 اطخ لكف هل تلق صاصق ال شرا كلذ حص اذإ ةلقاعلا ىلع وهو اطخ

 : لاق ؟ دح كلذل ح أ اريثك وأ ًالىلق ةلقاعلا ىلع وهف حورجلا يق حص

 وهو ,عاق ةحضوملا نم لقأ ةلقاعلا لقعت ال ليق هنإ يعمف مكحلا يف
 ةيد رشع ليق هنإ بسحأو قوف ام ليق هنإ بسحأو 0 لبألا نم سمخ

 . فصنو ناريعب ةأرملا يف ناك كلذ تبث اذإ ةلقاعلا هلقعت هيلع ينجملا
 نم وأ مقلا مدقم نم ناك اطخ تعلق اذإ سرضلا ةيد مكق هل تلق

 ثيح نم لبألا نم سمخ ليق دق هنإ ىعم : لاق ؟ هلخاد نم نحاوطلا
 اهسرض تعلق اذإ ةأرملاف هل تلق ى كلذ فصن ىثنألاو ركذلا نم تناك

 اهتيد نوكتو نيسرض اهنم علقي ىتح علاقلا لام يف اهتيد تناك أطخ
 نإو هيق لوقلا ىضم دق هنإ يعم : لاق ؟ همزلت دئنيح مت لبألا نم سمخ

 . كلذ فصن ةأرملاف ةرعبأ ةسمخ لجرلا ىف تبث

 اطخ احرج الجر حرج اذإ عيبرلا لاق راثآلا ضعب يقو : ةلاسم
 نونوكي مهقوفق نيذلا ىلإ عقف هرت ةعضايلاو هيلا سانلا ىندا ىلع ةيمادلاق
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 حرجلا ةيد تقلي اذاف مهقوف ام نم ىلإ راص داز ام لكو اعيمج اهيق

 يف ٥ انرسف دق هر نحن ذخأن يذل او اعيمج ةريشعل | ىلع وهف ةددل ا ث

 . ةلأسملا هذه ريغ

 وأ سفن نم هنامض مهبحاص مزلام ةلقاعلا ىلع نوكي امنإو : ةلأسم
 ىلع كلذ نامضف لاومألا نم كلذ ريغ امأف مدآ ينب نم رارحألا يف حرج
 أطخأ نم نإو مدآ ينب لقعت ةلقاعلا نأ : لاق نم لاقو هلام يف يناجلا

 أدمع لقعت ةلقاعلا نأ هانعمس ىذلاو دبعلا ديسل هتلقاع ىلع هتميقق دبعب

 . ذخأن كلذيو ًأفارتع ا الو احلص الو ادبع الو

 هبلع مدقت دق يتلا ةلخنلا وأ لتاقلا طئاحلا بحاص رقأ اذإو : ةلأسم

 نأ حصي ىتح مهمزلي ال كلذ نأ لدىقف ةلقاعلا كلذ تركنأو هل اهنإو اهيق

 . هل طئاحلا كلذ

 ولو امهتريشع نم دحأ نع نالقعي ال مجعألاو نونجملاو : ةلأسم
 هبوني امب لجرلا ذخؤي امنإو امهنع تلاز دق ماكحالا نأل لاومأ امهل تناك

 ىلإ هنع كلذ لاز اذإ يبصلا نأ ىرت الأ ليبس هلام ىلع سيلو ةيدلا نم
 يبصلا نأ الإ هلام يف ءيش مهل نكي مل هيلع يرجت ال ماكحألا نال
 نأ الإ هلام يف هتيانج مجعألاو ةلقاعلا ىلع امهدمعو امهأطخ نونجملاو
 يف ليق دق هنإ يعمو : هريغ لاق . . هتلقاع ىلع ةيدلاف أطخأ هنإ ملعي

 هنع لئاز هنأل نونجملاو يبصلا ةلزنمب ةلقاعلا ىلع اهنأ هتيانج يق مجعألا

 وهف ناميإ الو هرارقإ الو هتنيب عمستت ال ذإ ةخسن يقو ماكحألا توبث

 نم هنع لقعي : لاق نم لاقو 4 هيلع هتيانج طيقللاو هوتعملاو يبصلا ةلزنمب

 هلفك هنإ لوقي نم لوق ىلع هنإ ىعم : هريغ لاق 4 يلإ بحأ هيلع يهو هلفك
 امأم دحأ نع وه لقعي ال كذو لفاكلا ة ةريشع هنع لقعت الف هنع لقعي

 : هريغ لاق ى هنع نولقعيو مهنع لقعي همأ ةبصع هتبصع ليقف ةنعالملا نبا
 مكحلا يف قحلي مل اذإ همأ ةبصع هتبصع نوكت امنإ ةنعالملا نبا نإ يعم
 كلذكو هدلو وهو هيبأ ةبصع هتبصعف هيبأب مكحلا يف قحل اذإ امأف هيبأب
 . هيبأب قحلي ال يذلا ةنعالملا نبا لثم وه هنإ حصيو بأ هل حصي ال يذلا
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 هنولتاقي مث مهنم امامإ اومدقي ىتح هلتاقي نأ مهل سيلف مهتلق ىلع
 مل مهنإ بلاط يبأ نب يلع يف ناورهنلا لهأ لعف كلذكو مهمامإ عم
 . هعم هولتاقف امامإ اومدق ىتح هولتاقي

 ىلع رادلا لهأ باع اذإو : ةمدقتملا ريسلا ضعب نمو : ةلأسم

 زجع نإف كلذب هوعلخي نأ مهل سيلف ارقك هب غلبي مل ارمأ مامإلا
 وأ مهماكحأ ءاضمإ نع هرصب رصقو رادلا لهأ ةسايس نع مامإلا
 مهلزتعي نأ هورمأ ةلزنملا هذهب ناك اذإف مهودع ةياكن نع فعض

 . نيملسملا ةماع نم اضرب هريغ هناكم اولعجيو

 تتبثو مامإلل ةعيبلا تعقو اذإ : بتكلا ضعب نمو : ةلاسم

 لوزت ال مث . اهقدصو اهقحب مامإلا اهيف ماقأ ام ةمامإلا تتبث ةدقعلا
 ةفورعملا تافآلا لوزنب الإ اهدقع ضقني الو اهتدقع كفنت الو ةمامإلا
 وأ رصي باهذ وأ عمس باهذ وأ لقع باهذ نم ةفوصرولملا تاهاعلاو

 هعمس وأ رصيي ملف هرصي وأ لقعي ملق هلقع بهذ اذاف مالكل ا باهذ

 ةيالولا هلو ةدقعلا تلحناو ةمامإلا تلاز قطني ملف همالك وأ عمسي ملف
 يف هتمامإ تلاز ولو هتيالو لوزت الو ميلخعلا قحلاو نيملسملا عم
 . هي ةلزانلا تافآلا هذه ثودح

 ةماقإ عيطتسي ال ىتح هندب فعض نم ةنامز هب تلزن نإ كلذكو

 الف قحلا عيضيف هل ذاقنإلاو قحلاب مايقلا نع نهيو هتيعر يف لدعلا
 ال اميف مالسإلا ودع ةبراحمب ىلتبي وأ عقدي الف لطابلا زعيو عنمي
 هقحب هب موقي الق كلذ نع فعضيف ةدهاجملاو هلل ةبراحملا الإ هعسي

 هللا رمأ ىلع ءانمألاو هللا نيدب ءاملعلا نم ىأرلا ووذ رظنيف هلدعو
 رذع نم هللا ءادعأل لاتقلاو هللا ليبس يف داهجلا نع هفلخت ناك نإف
 ال معز اذإ هتمامإ اولازأو هتيالو اوتبثأ كلذ هرذع هل اولبقو هل هاور
 مل نإو . هب موقي نأ ردقي الو دارأ هلعل هب موقي الو داهجلا عيطتسي
 . هتيالوو هتمامإ اولازأ ارذع هل اوري
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 فلتخا دقو : ةكرب نب دمحم نب هللا دبع نعو : ةلأسم

 نأ يراشلا مامإلل سيل لاق نم مهنمف ةنايدب ال يأرلاب نوملسلا

 وأ عمسي الف هعمس بهذي وأ لقعي الف هلقع ريغتي نأ الإ لزتعي
 نأ هعسي ذئنيحف قطني الف هناسل بهذي وأ رصبي الف هرصب بهذي
 هميقي نأ دب الف هبيصن دحب الإ هولزعي نأ نيملسملل سيلو لزتعي

 ي ذل او داليل ١ يف ره اش هنيعي هنومسي رفكم بنذي ق ] هريغ م ام ا هيلع

 لح بتي ملو رصأ اذإو هيلع هب نوجتحي نيملسملا ةماع عم هيف وه
 اومس نامثعب نوملسملا لعف امك مهلتاق نإ هلتقو هتبراحمو هلزع

 . هتبراحم لبق ههجو يف امي !ودانيو هتادحأب

 نع فعض اذإ لزتعي نأ مامإلل نأ نيملسملا ضعب لاق دقو

 ىوق ] وه نم هب اول ديتمسي ن ] نبملسملل ودعل ا ةير احم نعو م اكحألا

 . هتيالو لوزت نأ ريغ نم هتم

 ةمامإلا تتبثو ةدقعلا تتبثو مامإلل ةعيبلا تعقو اذإو : ةلأسم
 اهتدقع كفنت الو ةمامإلا لوزت ال مث اهقدصو اهقحب اهيف مامإلا ماقأف
 . ةفوصوملا تاهاعلاو ةفورعملا تافآلا لوزنب الإ اهدهع ضقتني الو

 مهل الو هكرت مهل نكي مل مامإل | ةمامإ تتيث اذاف : هريغ نمو

 نع زجعو ةهاع هب لزنتو دهعلا ضقني ملو قحلا ماقأ ام هنع ةعجر
 مث عفدي الف لطابلا زعيو عنمي الف قحلا لذيو ةمامإلا ضرق ءادآ
 لهأ ةرواشم دعب هنولزعي كلانهف يغبنيام ىلإ مهب غلبي الف هورذاؤي

 هر لوزت هبلع حصي ادح بكري وأ هبلع ةجحلا ةماقاو مهعامتجاو ملعلا

 . هتمامإ تلاز بتي ملو اهيلع رصأ ةرفكم بكر ول كلذكو هتمامإ

 هتوادع تمرحو هتعاط تتبث دقف كلذ نم ءىش هب لزني مل اذإق

 ىذألاو هيلع نظلاو هتبيغ مارحو هترصن تبجوو هب نظلا ءوسو هتبيغو
 لض دق هنم كلذ لحتسا نمف هتباجإو هترصن قحلا ىق ةبجاو هل
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 رذعلا نيب لطابلا هبوكرو قحلا هكرتب ىوقتلا لهأ ليبس قرافو ىوغو
 . هتئيطخ نع عجريو هبنذ نم بوتي ىتح رذعلا عوطقم

 لاوز ال تضقنا دق نورق ىف تلخ دق ننسو تضم دق راثآ كلتو

 وأ هيومتب داسفلاو دانعلا لهأ لهج نإو اهنم ءيش ةلازإ لحت الو اهل
 يف اهل لصأ ال يتلا ةثدحملا عدبلاو ةذاشلا رابخألاو تالالضلا نيدب
 نكي مل قحلا مدهب مهلطاب اودسي نأ نيملسملا دنع زوجت الو نيدلا
 ةذاشلا ةهومملا مهثيداحأ ءاضق يف هللا نيدب ءاملعلا عم مهل كلذ

 . ةنسلاو هللا باتكل ةفلاخملا

 ىتح نسلا يف نعط دق رفيج نب انهملا مامإلا ناك : ةلأسم
 ادض اق ىسوم ن اكو هلل ا همحر ىلع نب ىسوم ٦ ايح ىف دعق ]

 دق لجرلا اذه نإ ىلع ابأ اي هل اولاقف سانلا نم ةعامج هيلإ عمتجاف
 . رمألا اذهب مايقلا نع فعض دقو نسأ

 هنم ىوقأ نوكيل هناكم هنوميقي مامإ ىلع نوملسملا عمتجا ولف
 لعجف هيلع لخ ل ىتح يلع ني ىسوم جرخف > رمأل | ا ذهل طبض و

 . هل ارم مامإل ١ فرعق هلاح رظنيل هيطاخيو هلئاسي ىلع ني ىسوم

 مل نوديري ام ىلع نامع لهأ تدعاس اذإ يلع ابأ اي لاقفأ
 هريغ اوميقيلو امامإ ةنس لك يف اولعجيلو ةدح او ةنس مهرم أ مقتسي
 دعب ثبلت الو كعضوم يلإ عجرا ىلإ لوصولا يف كل نذأ نم نكلو
 نب ىسوم تام مث ثبلي ملو هنيح نم ىسوم جرخف : لاق [لوقلا اذه
 . رقيج نيب انهملا مامإلا لبق هللا همحر ىلع

 هلزع مهل لحي ا امامإ نوملسملا هل عياب اذإ مامإلاو : ةلاسم

 هعمس بهذي وأ رصي الق هرصي بهذي نأ ةمامإلا اهب موقت 5 ال يتلا
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 مث قطني الف هناسل سرخي وأ لقعي الف هلقع بهذي وأ عمسي الف

 اذإ عمسي وأ همالك مهفيف ملكتي وأ فرعيف قشي ماد ام امأو
 . هلقع كلمي ناك ام هولزعي نأ نيملسملل سيلف توصلا هل عقر

 ىلص هللا لوسر دعي نوملسم ١ هعر اي 0 ركي . ] نأ انل رك ذ دقو \

 نم لاق نم لاقف هوليقي نأ بلطف هنم ناكام ىلع مدن ملسو هيلع هللا
 . ل اقتست الو ل اقت ال : ت اهيه ‘ ملسو هبلع هللا ىلص يبنل ١ ب احصأ

 . بلاط يبأ نب يلع كلذ لئاق نأ ليق دقو : هريغ نمو

 نع فعض اذإ مامإلا نأ نيملسملا ضعب لاق دقو : باتكلا نمو
 مث مهرواشي مث نيملسملا عمجي نأ هلف ماكحألا ذيقنتو ودعلا ةياكن
 نم كلذو . مهسفنأل امامإ اوميقي نأ مهرمأيو ةمامإلا نم مهيلإ أربي
 نع يهنلاو فورعملاب 7 يهنلاو رمألا يف ةقاط هل نوكت ال نأ دعب

 ةجح هيلع نوميقي الو بورحلا هودعويو هيلع اوجرخي نأ امأف . ركنملا
 اومدقي نأ مهل لحي الف ةبوت هيلع نوضرعي الو ةرفكمي هل نومسي الو

 الب هيلع مهجورخب لطاب لصألا يف مهلعق نأل أربي الو امامإ هيلع
 . اهومهفاف ةمامإلا قح مكل انيب راذعأ

 دق ناك هللا همحر ديمح نب كلملا دبع نأ ةقتلا ينثدح دقو
 رصبي ناك دق هنأ الإ رصبلا فعضو عمسلا هنم لقو طقسو فعض

 اميف هتفعض تناكو لاتقلا هركسع يف عقي ناك دقو ءيشلا عمسيو

 هنع هللا همحر يلع نب ىسوم اولاسق تلصلا هفعض نم دشأ انغلب

 . تام ىتح هلزع لحتسي ملو ةتباث هتمامإ ىأرف

 )١( ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف : ةخسن يف .
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 نأ لبق اينات امامإ مدقي تام اذإ مامإلا نع لئسو : ةلاسم
 ال نأ اليبس كلذ ىلإ اودجو اذإ ليق دق : لاق ؟ ربقي ىتح وأ ربقي
 ىلإ اودجي مل نإف : تلق . هل دوقعم مامأ الإ تيملا مامإلا ىلع ىلصي
 يلصي ليق دق : لاق ؟ تيملا مامإلا اذه ىلع يلصي نم اليبس كلذ

 مل وأ ارضاح رصملا يضاق نكي مل نإف : تلق . رصملا يضاق هيلع

 هيلع يلصي ليق دق : لاق ؟ هيلع يلصي نم تقولا يف ايضاق نكي
 . دلبلا يق مامإلا ةرضحب ماكحألا يلي يذلا وه يدعملاو يدعملا

 لضفأ هيلع يلصي : لاق ؟ ارضاح يدعملا نكي مل نإف : هل تلق
 : هل تلق . ءاملعلا نم ارضاح ناك نإ نيدلا يف رصملا مالعأ
 نم لكو يدعملاو يضاقلاو يحاونلا يف لامعلاو تام اذإ مامإلاف
 مامإ موقي نأ ىلإ هلمع ىلع وهف اهريغو ماكحألا نم لمع ىلع ناك
 هجولا فيك وأ ناث مامإ ؟ موقي نأ ىلإ اهلك ءايشألا فقوت مأ ناث

 ماقي ىتح لدعلا نم هيلع مهام ىلع نونوكي مهنإ : لاق ؟ كلذ يف

 . ارمأ مهيف مامإلا ثدحي نأ ىلإ مهتلاح ىلع مهو . مامإ
 نم رجأو هرجأ مهنم دحاو لكل ءاييتألا نأ دجوي ديعس ويأ لاق

 ائيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هتمأ نم هتوعدو هتعاطب لمع
 اذإ لامعلاو ناوعألا نم هلدعب لمع نم رجأو هرجأ هل مامإلا كلذكو
 . هللا ءاش نإ هاضرو هرمأ ريغب لمع ام رزو هيلع سيلو الداع ناك

 نم دلب يف اوعمتجا نبملسملا نم ةعامج كلذكو : تلق : ةلآمسم

 ةفرعملا فاعض ةدحلا فاعض مهو ضرألا نم فرط يفق وأ نادلبلا

 هوعيابو امامإ مهدحأ اومدقق هعضوم يف قحلا اوميقي نأ اودارأق
 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع

 ميدقتلاب ىلوأ وه نم مهيلإ رضح مث هللا ءاشام لدعلاب مهيف راسف
 ةلود زعل ىجرأو الاجرو الامو املع عسوأ وه نمو . ةمامإلل
 نمو وه اهدقعيو هتمامإ نم علتخي نأ مامإلا اذهل له نيملسملا
 ؟ هنود هعم رضح
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 هودقعو هيق اولخد ام لدع نودقاعل ١ رصبأ اذ ا هنأ يعمفقف

 مهنم ىلوأ ١ وه نمل مهنم ةرب اكملا هجو ريع ىلع هعضوم يف هوعضوو

 تيثي ىنح مهنيح يف مهنم هي ىلوأ ا نمع مهي أرب از ازيتس ١ الو هي

 نمل ةمامإلا تتبث دقف رصملا كلذ ىف هل دقع نمل نيلخادلل رمألا

 ىوق أ وه نمم هل ةعاطل او عمسل ا رصمل ١ له ] عيمج ىلعو اهقحتس ١

 هناعتسا اذإ هتنوعمو هرصنتسا اذإ هترصن مهيلعو لاجر وأ لامب هنم
 نمع الو كلذ ل نع هقنع يولي ن ں ] 1 سيلو هيلع ر دق اذ ل ا 4هسقت كلذ ل مزليو

 ىلوأ ١ نكي مل كلذ لعف ىتمو ميدقتل ا كلذ يف هل لعجب ىتح هنم ءيش

 . كلذ نم دعبأ ناك لب بلط امي

 مهنم رظنلا داهتجا ىلع مامإلاو ةعامجلا نم يأرلا عمجأ نإف
 اذه ريغب رمألا نأ ىلع ضعب مهضعبل مهتملاسمو مهتدعاسم عم

 رظنلاو يأرلا دوهجمب حصت ةمامإلا توبث انعم امنإف . ىوقأو حلصأ

 هريغ ةماقإو هنم كلذ لوبقو رمألا نم اذه يربت ىلع اوعمتجا نإف
 ةحص يلع يدنع هللا ءاش نإ كلذ زاج ىوقأو طبضأو ىلوأ وه نمم
 فافختسالاو تادناعملا هوجو نم هجو ىلع ال ىأرلا دوهجم
 رصني نأ ىنغلاو فيعضلا رصني نأ ىوقلا ىلع نأل فاعضتسالاو
 . . هنيد ىفو هللا ةعاط ىق ريقفلا

 ىربتي نأ جاتحي ةمامإلا نم ىربتي نأ دارأ نإ كلذكو تلقو
 . كلذ ىلإ ح اتحي ال وأ نيملسمل ا نم ةعامج ىلإ اهنم

 كلذ ماكحأ نم هسفن همزلأ ام ماكحأ هيلع تتبث اذإ هنأ يعمق

 كلذ كرت يف هل نكي مل قحل | هوجو نم هجوي هتيعر يلع هل كلذ تيثو

 مهنمو هنم رايتخالا عقيو ارذع كلذ ىق هل بجوي نأ الا هيق رايتخا

 ىلعو لوقلا نم يضم ام ردق ىلع هيف رايتخالا عقو امك هريغ ىلإ
 . الدع هنم نييأ وأ هظم وهام وأ ههيشي 7 ام
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 الإ هنم ئربي امي مامإلا لزع اهيف ةيعرلل بجي ال لاح لك ىلعو
 اهنم ىربي اميق مامإلل سيل كلذكو . هنم رظنلا دوهجمب هاضر نع

 كلذب موقي نممو هنم وأ مهنمو هنم رظنلا دوهجمب يضارت نع الإ

 دوهجم نع الا يأرب دادبتسا الو نيمئاقلا نم ةرباكملا هجو ريغ ىلع

 . باوصلاو لدعلا يرحت يف رظنلا

 ةهاعب هلزع يف فلتخي ةلزنمب مامإلا لزن اذإ نوكي نأ ينبجعيو
 لاوز ىلع هيلع عمتجي نكي ملو هبنذأ بنذ باستكا نم سيل هب تلزن

 ىلإ ةمامإلا نم يربتلا مامإلا ىلع قيضي نأ الإ ةهاعلا كلتب ةمامإلا
 . كلذ هنم اولبقي ال نأ ىلع اوعمجي ملام هيف اوفلتخا ولو اهلبق نم

 جورخ يدنع هل ل نكي مل كلذ ذ هنم ولقي ا ا ال نأ هيلع اوعمتج ا اذاف

 يفو هيف فلتخي امم يناعملا ضعيي رذعلا هل تيث اذإ كلذكو

 دايقنالا هيلع نكي مل هلزع يف اوفلتخا زجعلاو تاهاعلا صعيبي هلزع

 مالعأل ١ عمجي ملو هيق فلظخم ىنتعمي هلزع ناك اذإا هلزعي نمل يدنع

 ىلع هلزع ىلع اوعمجأ اذإف هماكحأ دهاشو هرضح نمق هلزع ىلع

 هل نكي ملو اعامجإ يدنع هيلع مهعامجإ ناك هيف فلتخم ىنعم
 لهأ نم تقو يف عامجإ لك نأل مهعامجإ نم جرخي نأ يدنع
 امم لعق يف وأ لوق يف وأ يأر يف وأ مكح يف عامجإ وهف عامجإلا

 . اعامجإ نوكي
 امك هلزع نم هيف فلتخي ام يناعم يف مهيلع طسوتلا يدنع هلف

 هيف هلزع يف فلتخي ال ام هنم ناك اذإو فالتخالا ىنعم يف هيلع مهل
 ال مهنأل لزعي مل وأ لزع ةراما يدنع هل نكي مل تاهاعلا نم
 . هل تباث هجوب هلزع ىلع توعمتجي

٣٢٢



 اذإف هلقع باهذ يف الإ تاهاعلا نم ئش يف كلذ يق ملعأ الو

 . هنع دبعتلا لاحو تاضورفملا تلازو هنع ماكحألا تطقس دقف بهذ

 ىتح امامإ هيلع اومدقي مل نإ هنأ . ريغ هتمامإ يدنع كلذب تلطبو

 " هتمامإ ىلع يدنع ناك هلقع هيلإ عجرو حص
 نوكي نأ انيح هلقع بهذيو انيح قيفي انونجم ناك اذإ ينبجعيو

 بهذ ول كلذكو هيف فلتخي امم كلذ نوكيو هلزع يف رايتخإلا مهل
 مهل ناك قطني ملف همالك وأ رصبي ملف هرصب وأ عمسي ملف هعمس
 ماكحألا لماك وه نمم هريغ اومدقو هولزع اوعاش نإ يدنع رايتخالا

 قوقحلاو ماكحألا نم هنع فعض امب اوماقأ اوعاش نإو يوقلاو
 نم يتأي اميف يدنع رذع هل سيلو مالعألا نم املع هلاحب هوكرتو
 هيلع لب هولتاقو هولزع اهب نوملسملا هيلع علطا ول يتلا يصاعملا
 ىلصو هللا ءاش نإ هتريرس يف كلذ ناك اذإ كلذ عيمج نم ةبوتلا

 . اميلست ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر هيلع

 نيعم ال هدحو ىقب ىتح هتيعر هتلذخ اذإ مامإلا نعو : ةلاسم

 هنأ يعمق ؟ اعفادم وأ ايراش ناك كلذب هتمامإ لوزت له تلق .

 قوف فلكي الف لدعلا ةماقإ نم هيلع ردقي ام لك يف هسفن لذب اذ اذا

 . هتمامإ كلذب لوزت الو لدعلا نم هيلع ردقي امئاق مادام هتق هتقاط

 مامإلا نعو برغملا لهأ ىلإ هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىلع مهب نيعتسي نأ لدعلا لهأ نم ادحأ اهيف دجي ال ةلزنمب ناك اذإ
 ؟ ةمامإلا لزتعي نأ هل يغبني له ٠ يلابي ال نم الإ نيملسملا رومأ

 الف ءالؤه دنع يقب ىتح اوبهذو نيملسملا يف ماق دق مامإلا ن اك نإق

 دهتجي نكلو هتدالو لهأ ريغ دنع هتنامأ عضو الو هتمامإ علخ هل ىرأ

 هايإ هيلوي الو هناعأ نمي هرمأ ىلع نيعتسيو هسفنب اهيف موقيو اهيف
 . هلوطو هدهج غلبي ثيح كلذل يلوتملا وه نوكيو

 هل ىرأ الف مهيف جورخلا ىضري اسان دجي ملو مقي مل ناك
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 هب مهلوقو مهفلآتو مهعامتجا نوكي نأ مهيف ريخ ال سانب جرخي نأ
 نم هب ىلوأ دوعقلاف ؟ مهيلع نوروجيو سانلا نوملظي همسابو

 . مهيق جورخل ١

 نم هدي عفر اذإ مامإلا نأ تفرع يذلاو ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةبوتلا هتمزل اميف هعوجر يه امنإ ةبوتلاف ائطخم هب نوكي اعفر رمألا
 . كلذ ريغ هيزجي هنأ ملعأ الو هجورخب
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 مام الا لزع يف باب

 يف اوعمتجا نبملسملا نم ةعامج كلذكو : تلق درعس يبأ نع

 فاعض ةدحلا فاعض مهو ضرألا نم فرط يفق وأ نادلبلا نم دلي

 مهدحأ اومدقف هعضوم يف قحلا اوميقي نأ اودارأ ءالقأ ةفرعملا

 فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع هوعيابو امامإ
 نم مهيلإ رضح مث هللا ءاشام لدعلاب مهيف راسف ركنملا نع يهنلاو
 ىجرأو ال اجرو ال امو املع عسوأ وه نمم ةمامإلل ميدقتل اي ىلوأ وه

 وه اهدقعيو هتمامإ نع علتخي نأ مامالا اذهل له . نيملسملا ةلود زعل
 ؟ هنود رخآلل هعم رضح نمو

 هوعضوو هودقعو هيف اولخد ام لدع نودقاعلا رصبأ اذإ هنأ يعمق

 هب مهنم ىلوأ وه نمل مهنم ةرباكملا هجو ريغ ىلع هعضوم يق
 رمألا تيثي ىتح مهنيح يف مهنم هب ىلوأ وه نمع مهيأرب دادبتسالاو

 اهقحتسا نمل ةمامإلا تتبث دقف رصملا كلذ يف هل دقع نمل نيلخادلل
 لامب هنم ىوقأ وه نمم هل ةعاطلاو عمسلا رصملا لهأ عيمج ىلعو
 كلذ مزليو هناعتسا اذإ هتنوعمو هرصنتسا اذإ هترصن هيلعو لاجر وأ
 ءىش نع الو . كلذ نع هقنع ىولي نأ هل سيلو هيلع ردق اذإ هسفن
 ` . ميدقتلا كلذ يف هل لعجي ىتح هنم

 نإف كلذ نم دعبأ ناك لب بلط امب ىلوأ نكي مل كلذ لعف ىتمو
 عم مهنم رظنلا عامتجا ىلع مامإلاو ةعامجلا نم يأرلا عمجأ

 . ىوقأو

 ن اف رظنل او ي أرل دوهجمب حصت ةمام ال ١ تويث انعم امن او

 نمم هريغ ةماق او هنم كلذ لويقو رمأل ١ نم اذه ىريت ىلع اوعمتج ١

 ي أرل ا دومحم ةحص ىلع ي دنع كلذ ر اج ىوق و طيض و ىلوأ وه

 نال ف اعضتسالا الو . ق اقحتسال او ت ادناعملا هوجو نم هجو ىلعال
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 . . هنيد يفو

 اهنم أربتي نأ جاتحي ةمامإلا نم أربتي نأ دارأ اذإ كلذكو : تلقو
 هيلع تتبث اذإ هنأ ىعمق ؟ كلذ ىلإ جاتحي ال وأ نيملسملا ةعامج ىلإ
 هجوب هتيعر ىلع هل كلذ هل تبثو كلذ ماكحأ نم هسفن مزلأ ام ماكحأ
 يف هل بجوي نأ الإ رايتخا كلذ كرت يف هل نكي مل قحلا هوجو نم
 هيف رايتخالا عقو امك ريغ يف هنمو مهنم رايتخالا عقي وأ ارذع كلذ

 نيبت اذإ هلثم وهام وأ ههبشي ام ىلع وأ لوقلا نم ىضم دقام ىلع
 . لدع هنم

 هاضر نع الإ مامإلا لزع اهيف ةيعرلل بجي ال لاح لك ىلعو
 . ضارت نع ال ا اهنم يريت اهيف ح امالل سيل كلذك رظنل ١ دوهجمي

 هجو ريع ىلع كلذ دي موقي نممو هنم ق ا مهنمو هنم رظنل ا دوهجمي

 يرحتو رظنل | دوهجم ىلع ال ا ي أرب دا ديتسال و نمب راقلا نم ةري اكملا

 . باوصلاو لدعلا

 ةهاعب هلزع يف فلتخي ةلزنمب مامإلا لزن اذإ نوكي نأ ينبجعيو

 لاوز ىلع عمتجي نكي ملو هبنذأ بنذ باستكا نم سيل هي تلزن

 ىلإ ةمامإلا نم يربتلا مامإلا ىلع قيضي ال نأ ةهاعلا كلتب هتمامإ
 . كلذ هنم اولبقي ال نأ ىلع اوعمجي ملام هيف اوفلتخا ولو اهلبق نم

 جورخ يدنع هل نكي مل كلذ هنم اولبقي ال نأ هيلع اوعمتجا اذإف

 . هيف فلتخي ام ىناعم ضعبب رذعلا

 نكي مل هلزع يف اوقلتخ اف زجعل ١ ق ] ت اه اعل ١ ضعبب هلزع يفو

 ملو هيق فتخم ىنعمي هلزع ن اك اذ ا هلزعي نمل ي دنع د ايقن ال ا هيلع

 . هماكحأ دهاشو هلزع نمم هلزع ىلع مالعألا عمجي
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 هبلع مهعامج ا ناك هيف فلتخم ىنعم ىلع هلزع ىلع اوعمجأ اذإف
 لك ن ال مهعامجإ نم جرخي نأ يدنع هل نكي ملو اعامجإ يدنع

 يأر ي ىف وأ مكح يف عامجإ وهف عامجإلا لهأ نم تقو يف عامجإ

 . اعامجإ نوكي امم لعف يفق وأ لوق يق وأ

 امك هلزع نم هيف فلتخي ام ين ذاعم يف مهيلع طسوتلا يدنع هلف

 هلزع يف فلتخي ال ام اهنم ن اك اذإو . فالتخالا ىنعم نم هيلع مهل

 مهنأل لزعي مل وأ لزع ةمامإ يدنع هل نكي مل تاهاعلا نم هيق

 نم ءيش يف كلذ ملعأ الو هل تباث هجوي هلزع ىلع نوعمجريال

 هنع م اكحألا تطقس دقف بهذ اذإف هلقع باهذ يق الإ تاهاعلا

 ريغ هتمامإ يدنع كلذب تلطبو هنع دبعتلا لاحو تاضورفملا تلازو

 يدنع ناك هلقع هيلإ عجرو حص ىتح امامإ هيلع اومدقي مل نإ هن ]

 . هتمامإ ىلع
 نوكي نأ انيح هلقع بهذيو انيح قيقي انونجم ناك اذإ ينبجعيو

 بهذ اذإ كلذكو هيف فلتخي امم كلذ نوكيو هلزع يف رايتخالا مهل

 مهل ناك قطني ملف همالك وأ رصبي ملف هرصب وأ عمسي ملق هعمس
 ماكحألا لماك وه نمم هريغ اومدقو هولزع اوعاش اذإ يدنع رايتخالا
 هوكرتو قوقحلاو ماكحألا نم هنع فعض امب اوماقأ اوعاش نإو

 يصاعملا نم يتأي اميف يدنع رذع هل سيلو مالعألا نم املع هلاحب
 نم ةبوتلا هيلع لب هولتاقو هولزع اهب نوملسملا اهيلع علطا ول يتلا
 لهأ هيق لدعلاب هيلع مقي مل وأ هتريرس يف كلذ ناك اذإ كلذ عيمج

 هنع كلذ ليزي الو هتمامإ ماكحأ نم هسفن مزلأ امب موقيو هتكلمم
 يف رمخلا برشو انزلا نم دحلا هب بجي ام ىتأ ولو اهماكحأ

 همزلي اميف الو هعسي اميف هنع هتمامإ يدنع كلذ لطبي مل هتريرس

 رهاظلا ماكحأ لطبت ال رئارسلا ماكحأ ن زأل هتمامإ لاح ىلع ناكلو
 . كلذ لثم ةينازلاو ةنمؤملا ىلع هللا همرح دق ىنزلا نأ امك

 هل تناك هتجوز كلذب ملعت ملو لجرلا انز نأ ول قافتالا ىنعمو
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 مرحي مل اهجوز عم تنز اذ ا ةأرملا كلذكو كلذ لثم اهل ناكو الالح

 . اهانزب ملعي ملام اهيلع مرحي ملو هيلع كلذب

 .اهرئارسو اهرهاوظ ماكحأ نم قلعتي اميف ةمامإلا ماكحأ كلذك

 بكر اذإف ةمامإلل بوصنملا مامإلا امأو : ربتعملا باتك نمو

 نم دب الف ريغص ىلع رارصإب وأ ريبكل ةعقاوم نم ارفكم اثدح

 ينبجعي الو كلذ دعب الإ ةمامإلا نم علخي الو هتحصانمو هتباتتسا

 دعب وهو هتمامإ هب لوزت لاحب الإ هنم اربي نأ مامإلا يف لاح ىلع

 ولو هنم ىربي ل هنأ ةصاخ كلذ هيف ليق دق هنأ يعمو ةباتتسإلا يف

 نم مهريغو ءايلوألا نم هريغ نود ةباتتسالا دعب الا ارفكم اثدح بكر

 . لوقلا اذه بحاص عم سانلا

 ةريغص ىلع رصأ وأ ةريبك بكر اذإ هريغك هنإ ليق دق هنأ ىعمو
 هتيالو ىلا عجر بات نإف كلذ نم دب الو باتتسي نأ لبق هنم أربي هنأ
 نوملسملا ىضمو ةمامإلا نع علخنا بتي مل نإو هتمامإ ىلع ناكو
 . هنم ةءاربلا ىلع

 عجرو كلذ هتدح نم بات ىتح ةمئألا نم هريغ اومدقي مل نإف
 هولزعي مل ام افالتخا كلذ يق ملعأ الو هريغ هيلع مدقي الو مامإلا وهف

 نكي مل امو هتبراحم ىلع هولتقي وأ هريغ امامإ اومدقي وأ ةمامإلا نع
 ةيوتلا هنم همزلي امم ىتأ . ام عيمج نم كلذ هتدح نم بات مث اذه

 هب هيلع بجيو دودحلا نم ادح هتدح نوكي نأ الإ هتمامإ ىلإ عجرل

 كلذ لثم ءىش وأ رمخ برش وأ انز وأ فذق نم هللا دودح نم دح

 ولو هتمامإ لوزت هنإ ليق دقف هللا دودح نم ادح هثدح ناك اذإ هنإف
 ال ليق دودحلا نأل دحلا هيلع ميقيل هريغ امامإ هيلع مدقي هنأل بات
 . ةمئألا الإ اهميقي

 امامإ مدقيو س بات ولو لوزت هتمامإ نإ ليق دق كلذ لجأ نمو
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 ادودحم نوكي نأ دعب هتمامإ ىلإ عجري ال ليق دق هنأ بسحأو
 دودحملا اذه عجري الف قحب لزع وأ هيلع مدق يذلا مامإلا تام ولو

 امامإ نوكي نأ زوجي هنأ ليق دق هنأ بسحأو نيملسملل امامإ نوكيو

 . اضرلا ةلاح نم ناكو حلصأو بات اذإ كلذ دعب

 هنأ مامإل ا اذه ريغ ادودحم ناك اذإ هيق فلتخي هنأ ىعم كلذكو

 ناك اذإ امامإ نوملسملا مدقي نأ زوجي ال هنإ : لاق نم لاق دق
 زوجت نم دحي ر اصو حلص أو ب ات اذ ا كلذ زوجي : ليقو . ا دودحم

 . نيملسمل ١ دنع هتى الو تيثتو هتد اهش

 هتمامإ لوزت ليق دق هنأ يعمقف روز ةداهش هثدح ناك نإ كلذكو
 يف اروز هتداهشب مكح دق ناك اذإ هتداهش زوجت ال هنأ بات ولو

 نيدلا رمأ يف الطاب هب قحي وأ ام ارح هب لحي امم ماكحال ا نم ءيش

 تبثيو يأرلاب همكح زوجي نمم نيملسملا ماكحأ هيف تبثت مكح يف وأ
 . نيملسملا ىلع

 ناك اذر ءادتبالا ىلع امامإ نوكي نأ زوجي ال هنإ : ليق كلذكو

 هتمامإ تبثتو هتداهش زوجتو كلذب سأب ال هنإ : ليقو . روز دهاش
 ام هل ناك اهبحاص اهنم بات اذإ ىصاعملا نم اهريغك روزلا ةداهشب
 . ةيالولا توبثو ةداهشلا ةزاجإ نم نيبئاتلل

 . روزلا داهش كلذ ينعي هتداهش زوجت الو هتيالو تبثت ليقو

 نيملسملا نم اضرلا لهأل ةداهشلا ةزاجإب ىضقي باتكلا مكحو
 هلىزي الف لصأب باتكلا هبشأ امو هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو
 . لوصألا نم لصأب الإ
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 ام عيمج هل نوكت نأو حلصملا بئاتلا ةداهش زوجت نأ ينبجعيو
 ناك اذإ ةمامإل ١ موزلو ةداهشل ا ةداجإاو ةرالول ا تويث نم نيملسملل

 هنم بات دق ىذلا بنذلا نم هنم ناك ام الإ نيدلا ىق كلذ لهأ نم
 . ملعأ هللاو حلصأو

 نم تباث ليلدب الإ نيملسملا ماكحأ ةلمج نم همكح جرخيالو
 اذإ نيدلا لصأ ىف نيملسملا ةلمج ىف هقح تبثي امك نيدلا لوصأ

 ليزت يتلا للعلا نم هيف ةمئاقلا ةلعلا نم هب سيل املسم ارح ناك
 بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا" مكح توبثل هنم بئاتلا هبنذ الإ همكح
 الو 8 هوجولا نم هجوب همكح ضقنف عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف "هل

 . هفورعم ةجحب الإ قالطإلا ىلع اندنع تبثي

 وهو ىرش امإف : هوجو ىلع ةمئألاو ءايضلا باتك نمو : ةلأسم
 هلوسر ةعاطو لجو زع هللا ةعاط ىلع عيوبو هسفن ىرش دق يذلا
 مامإلا ىه اذهف هسفن ىلع ىرشلا دقع ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص
 ليكولاك وهف يهنلاو رمألل رمؤم ريمأ كلذف شيج مامإو يراشلا
 نأ هل كلذف عاقد مامإو ثدح ريغو ثدحب هلزع هلكو نملو . نيملسملل

 كلذ ىف فلتخي الو اوءاش اذإ هجارخإ نيملسمللو ءاش اذإ جرخي
 . ملعأ هللاو انُملع اميق

 عمتجيو كلذ كرت هلف ع افدلا ىلع مامإل ا عياب اذاو باتكلا نمو

 مهرمأ نم مهيلإ جرخيف ةمامإل ا دقع نولب نيذل ١ نيملسمل ا نم ء املعلا

 . ةمامالل عضوم وه نمم الجر مهسفن أ ىلع نولويو

 نم هجارخإ ةيعرلل الو جرخي نأ هل سيل مامإلا نإ ليق دقو
 رمع نع ءاج ثيدحلا نأل كلذ لبقي ملو اعفادم وأ ناك ايراش كلذ
 زوجي ال كلذ ناك ولف . اهيق امب اهذخأي نم : لاق هنأ باطخلا نبا

 . هل زوجي ال امب ملكتي نأ هللا همحر رمعل ناك ام
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 لوقن الو عجري دكي ملف لزتعا دق ناك هنأ ىدنلجلا نع ركذ دقو
 . ملعأ هللاو هلعف هعسي الام لعق هنإ

 اذه ىرأ الف اهونخ مكتمامإ هذه لاق اذإ مامإلاو باتكلا نمو

 اذه هلوق نم باتتسي نكلو ملعأ هللاو هتمامإ نم مامإلا هب علخني امم

 تناك نإف ظيغلا ىلع لدت ةظفل هذه نأل هل زوجي الام ىلع رصي الو

 نإف دلقت امب مايقلاو هللا ىوقتب رمأو بيتتسا هقحل طيمم ليبس ىلع
 ةجحلا هيلع تميقأ نيملسملا رمأب مايقلا كرتو رصأ نإو تبث عجر

 . هسقن علخو هريغ مامإ ميقأ مث ذ هرارصإو مايقلا هكرتب

 هوربي نأو اهنم ربتلا ديري اهوذخ مكتمامإ هذه لاق ناك نإو
 الو هتمامإ نم ىربتي نأ هل سيل مامإلا نأل مهل الو كلذ هل سيلق
 الإ هوعلخي نأ مهل الو هتمامإ نم علتخي نأ هل الو هرب نأ نيملسملل
 ةئأل ا الإ هب موقي ال دح وأ 0 بوتي الو هيلع رصيو هب رفكي ثدحب

 . هتكلممو هتيعر عم هيلع ةجحلا مايق دعب علخي كلانهف

 رمع لاقف ينوليقأ : لاق هنع هللا ىضر ركب ابأ نإ ليق دقو

 مامإ يف لاق نيملسملا ضعب نأ ال ا لاقتست الو لاقت ال هلل همحر
 هيلع قفتملاب اد اذ ده سيلو . هؤربب ن ] نيملسمللو ىريتي ن ] هل م ر ] ' ع اف دل ١

 نأ نيملسمللو جرخي نأ هل عافدلا مامإ يف لاقف دمحم وبأ امأو
 الو : نسحلا وبأ لاق انملع اميف كلذ ىف فلتخي الو لاق هوجرخي

 ةمئألا نم دحأب ملعن ملو اهوذخ مكتمامإ هذه هلوقب مامإلا علخ ىرأ
 . ملعأ هللاو كلذ لثم ىلع امامإ علخ الو كلذ لعف

 لتق وأ هتأرما نعال وأ انز وأ فذق اذا إ مامإل !و : باتكل ا نمو

 هبلع دحل ١ ميقي هريغ م ام ١ م دقو لزع مالسإل ال ١ نع دتر ١ ق ا املظ اسقنت

 يلوتملا مامإلا نوكيو هتيالو ىلإ عجر بات نإو ةمامإلا ىلإ دري الو
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 مدقو ناعلل | يف هتأرما هتقدص نإو مامإل ا وه هيلع مكحل ١ ةماقإل

 دادترالا يف ليقو . اا وه امهنيب مكحلل ميقأ يذلا مامإاف ا امامإ

 بروحو هتمامإ تلازو هنم ئرب رصأ نإو هتم لبق بات نإف بيتتسا
 . هريغ مامإ مدقي وأ لتقي وأ لزتعي ىتح

 ةمامإلا ىف هفلأ ايركز ابأ ىضاقلا نأ تعمس ىذلا باتكلا نمو
 ميدقتو ةمامإلا كرت ىلع مالعألاو قفتا اذإ يراشلا مامإلا نع هتلأسو

 بحأ نإ الإ زجع الو ثدح ريغ نم كلذ مهل زوجي له هريغ مامإ
 ؟ زوجي ال مأ ءافعتسالا

 اوقفتاو مهتلودلو مهل حلصأ كلذ نأ ىأر اذإ ليق هنأ يعم : لاق

 هرمأ يف كلذ يف فلتخي هلعلو مهيلع الو هبلع كلذ قضي مل كلذ ىلع

 ىنعم نع كلذ جرخ اذإ مهيلع الو كذ قيضي الو ينبجعي 7 وه
 اولخدا كلذ ىنعم لصأ نأل ةلودلل حلصأ هنأ مهنم رظنلا يف داهتجالا
 . رظنلاو داهتجالا هيق

 يف اوأرو هتمامإ كرت ىلع مالعإلا ضعبو وه قفتا نإف : هل تلق
 ملو مالعأل أ ضعي هتمام اي كسمتو مهل حلص ا كلذ ن ] هتقو يف هئطب

 . هي كسمتملا مهنم عبتي مهيلع ام هتمام ا علخ نم د ار أ ام هل اوعسسوي

 : لاق ؟ كلذ ىلإ هباجأ نم عابتا حأ مهتفلاخم هل زوجي الو

 مامإلا لوق يعم تبت مالعألا ضعب كلذ ىلع هعبتا نإ كلذ ينبجعي
 اوعمتجي ملام يقب نم لوقب تبثأ مالعألا نم ذخأ نم هيآرب ذخأو
 ينبجعي مل كلذ ىلع ىلع مهيأر عمتجا وأ اوعمتجا ناف لزتعي ال نأ هيلع

 هبق زوجي ال مالسإلا يف هل تبثي ند رذعب الإ مامإلا مهفلاخي نأ

 . مالعألا لوق نم فالتخالا

 : تلق دمحم ني رهزألل ١ ىل ا هللا ديع ىبي ] ب اوج نمو : ةلاسم
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 وأ هانع رمأل اهنم جرخيو ةمامإلا نم لزتعي نأ دارأ اذإ مامإلاف
 هتعارب نوكت فيك كلذ هعسي له هسفن ىلع فاخو كلذ ريغل وأ قيضل
 حلصأ كلذ ىري نأ الإ أربتي نأ هل سيل : لاق ؟ آربتي نم ىلإ وأ
 ملعلا لهأو نيملسملا خئاشم ىلإ أربي امنإو مهتلودل ىوقأو مهرملل
 اوميقيو اذه نم اهولبقيف امامإ اوئيهي ىتح هنم اهولبقي الو يأرلاو
 . اذه

 رصيي نأ هتمامإ نم ةء اريلا ددري ىذلا مامإل ا اذه دارأ ناف تلق

 دعب الو هتايح ىف كلذ هل سيل : لاق ؟ كلذ هل نوكي له هناكم امامإ
 . هتافو

 ن أ نيملسمل ١ عي ايو يع دو رهظ اذا ! م امالل يغبني الو : ةلأسم

 نم هسقن علخ وه ناف دحأ هعم قيي مل ولو ثدح ريع نم 4هسقت علخي

 . كلهو لض دقق ثدح ريغ

 نب دمحم ني رهزألل ١ ىل ا ن اطحق يب أ ةريس نمو : ةلأسم

 نم ةمألا قرف نمف اهتمئأ لزع ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ دقو : رفعج
 فيك ةعاطلاو عمسلاب اهل نادو تلدع وأ تراج اهلاتق الو اهلزع ري مل
 . تلعفام

 اوقفاو مهنإف انع لض نمع اهوقرف يتلا ةوعدلا هذه لهأ امأو

 تراج اذإ اهيف مهوفلاخو تلدع اذإ ةمئألا لزع ميرحت ىق ةمألا

 مامإلل الو اهمامإ علخت نأ ةيعرلل ساليل : مهنم لاق نم لاقق تلديو

 وأ ءادنلا عمسي ال اممص هعمس مصي نأ الا هسقن علخي نأ يراشلا

 الف هلقع ريغتي و ] هرصب ىمعي و ] ربعيق قلطن الق هناسل سرحخي

 .لقعي

 مهعم مامإلا بكر اذإ ةمئألا هب لزعت امم نإ اضيأ لاقو
 ناك رادلا لهأ يف كلذ رهشو تارفكملا رئابكلا نم ةرفكملا ةيصعملا

٢٤٢



 .مهعم هتيالوو هتم امإ ىلإ عجر ب ات ناف هثدح نم هودرتتسي نأ مهيلع

 نم بتي ملو رصأ نإف هتبوت دعب هلزع مهل زوجي الو : هريغ نمو
 همد لح لزتعي الو بوتي نأ هرك نإف . هلزع نيملسملل ناك كلذ هتدح

 نولئاق لاقف كلذ هتدح نم بات نإف هلزع ىلع مهدهاج نإ هداهجو
 اهنم انع لزتعاف امامإ كب ىضرن الو كتبوت انلبق دق : نيملسملا نم
 نأ ىرأف هب كلذ اولعف نإف كلذ مهل سيل : لاق ؟ هداهج اودارأف هركف
 وهف . ةفصلا هذه ىلع هلتاق نمو هنوملسي الو هعم نوملسملا نوكي

 . همد لالح غ اب

 نعو : رهزألا ىلإ هللا دبع ىبأ باوج ىف دجوي اممو : ةلأسم

 بحأ وأ فعضلا سح وأ هانع رمأل هتمامإ لزتعي نأ دارأ اذإ مامإلا
 ىلع عياب دقو ةرمعلا وأ جحلا دارأ وأ س ناوعألا هلق يشخ وأ غرفتلا
 ؟ كلذ هل نوكي له ةمامإلا

 نإف ؟ رمألا نم جرخي ىتح عنصي فيكف كلذ هل ناك نإف
 هلف عافدلا ىلع عياب دقو تركذام يشخ نم ةمامإلا كرت اذإ مامإلا

 عضوم وه نمم الجر مهسفن أ ىلع نولويو مهرم أ نم مهيلإ جرخيف
 . ةمامإلل

 ةيعرلل سيلو جرخي نأ هل سيل مامإلا نإ : لاق نم لاق دقو
 دق ثدحلا نأل كلذ لبقي ملو اعفادم وأ ناك ايراش كلذ نم هجارخإ

 ولف اهيف امب اهذخأي نم : لاق هللا همحر باطخلا نب رمع يف ءاج
 الو . هعسي ال امب ملكتي نأ هللا همحر رمعل ناك ام زوجي ال كلذ ناك
 . هل زوجي

 عجري دكي ملف لزتعا دق ناك هنأ هللا همحر ادنلجلا نع ركذ دقو

 ىرشلا ىلع مهعياب ناك نإو هلعف هعسي الام لعف هنإ لوقن الو

٢٤٤



 زجعي نأ الا هتمامإ نم جورخلا هل ىرن الق هللا لريس يف داهجلاو

 اذاف اهميقي ال رومأ هنم لزنيو مهودع ةراكن وأ مهماكحأ ءاضمإ نع

 نأ دعب دودحلا ةماقإو ودعلا ةياكنو ماكحألا ءاضمإ نع هزجع رهظ
 ةرزاؤملاو مهنم ةنوعملا دعب غلبي مل نإف هيلا اورذعيو هونيعيو هورزاؤي
 مهرمأ لزتعي نأ هيلع ناك هلدعو هللا قح ةماقإ نم يغبني ام ىلإ
 لمعي الجر مهسفنأ ىلع اولويو اهراك وأ اعئاط هولزعي نأ مهعسيو
 مهلوق انلوقو ملعلا لهأ ىلع رثألا ءاج كلذكو هيبن ةنسو هللا باتكب
 ملعأ هللاو زجعلاب لزعي الو ثدحب الإ مامإلا لزعي ال هنإ لاق نم لاقو
 . قحلاب

 اذإ لزتعي نأ مامالل نإ 0 نيملسملا ضعب لاق دقو : ةلأسم

 هب اول ديتسي ْن أ نيملسمللو ق دعلا ةير احم نعو 0 م اكحألا نع فعض

 . هتيالو لوزت نأ ريغ نم هنم ىوقأ وه نم

 نع مامإلا زجع ناو تافصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلاسم

 ليطعتل ةباعد ، هزجع راصق ودعلا ةياكنو دودحلا ةماقإو قوقحلا ذخأ
 دقف نيملسمل | عم كلذ حصو 0 ودعل | روهظو ى ماكحأل ١ نالطيو دودحل |

 هيف غلبيو كلذب موقي نم هريغ ماقيو لزعي ى هللا دودحل الطعم راص
 وأ قحلاب موقيو . هللا رمأ ىلإ ئفي ىتح لتوق عنتما نإف . قحلا
 . لتقي وأ لزتعي

 نمف ى هتالو اوباتتسا نامثع اولتق امل نيملسملا نأ ليقو : ةلاسم
 . قحلا ىلإ عجرو . مهنم بات نم لامعتسا نوملسملا لحتسا كلانه
 ناك دقو 0 ةبوتلا لوبق مهيلع قح كلذو . ةبوتلا نولبقي نوملسملاو
 ام مهيلع نونعطي نوملسملا ناك نيذلا نامثع باحصأ نم سانأ
 مث . ةكمب اوهن اذإ ادرش ادرط نامثع لتق دعب نم ةنيدملا يف اونمأ

 دعب ةيواعمب اوقحل مث ريبزلاو ةحلط ىلإ ةرصبلا ىلإ اهنم اوجرخ
 . انغلب اميف مكحلا نب ناورمو ةبقع نب ديلولا مهنم س لمجلا ةعقو
 تيبثت يف ايلع ملع ديعس نب ةريغملا نأ انغلب دقلو \ رمع نب هللا دبعو
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 ذختم تنك ام لاقو كلذ ىبأف 0 هتعاط ءاجر 0 ماشلا ىلع ةيواعم
 . ادضع نيلضلملا

 هب بجوتسي ال ئشب هلزع زوجي له مامإلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ مهنم ضعبلا دنع وأ هرصم لهأ دنع ةءاربلا

 كلذو . ةءاربلا هيلع اهب عقي الو س ةمهتلاب هتمامإ لوزت 0 معن : لاق

 اميهت نوكي نأ زوجي ال هنأل . هتمامإ تلاز مهتلا هيلع ترهاظت اذإ
 ةمامإ ىلعو . نيملسمل ا نيدو هللا نيد ىلع نيمأ مامإل و انيمإ

 رئاس امأف . اميهت مهتمامإ ىلع اوتبثي نأ زوجي الو س نيملسملا
 اذإ هنأل . ةعاربلا باجيتسا دعب الإ هتمامإ اهب لوزت الف ثادحألا

 لزت مل ةريغص بكر نإو 0 هنيح نم ةءاربلا قحتسا ةريبك بكر
 . ةءاربلا هتمزل رصأ اذإف \ رصي ىتح هتمامإ

 اودارأو ةماعلا همهتي ملو ى رصملا مالعأ مامإلا مهتا نإف : تلقو
 مالعألاو . معن : لاق ؟ ةماعلا ىلع ةجح كلذ ىف نونوكيأ س هلزع
 ىلع ةجحل و م امالل ةجحل ١ مهو ء ةم اعل ١ ىلعو “ م ام ال ١ ىلع ةجح

 مالعألا ىلع ةجح مامإلا ناك مامإلا عم مالعألا ناك اذإف ى مامإلا

 . ةيعرلاو

 نم كلذ ملع نم دنع ةءاربلا هب بجوتسي اتدح مامإلا ثدحأ اذإو

 اوناك اذإ ثدحلاب ملع نمل زوجيأ . ضعي هملعي ملو ‘ مالعألا ضعي

 :لاق ؟ ماكحألا رهاظ يف مامإلا نم ةءاربلا ىلع اوعمتجي نأ مالعألا

 دنع ةجحلا هب مهل موقت ال رمأ يف اولخدي نأ مالعألل الو ةيعرلل سيل
 نيعولخم هيف نونوكيو هتيعر نم مامإلا ىلوتي نم

 كلذ ىلع علطأو هتمامإ هب لوزت اثدح مامإلا ثدحأ اذإ ليق دقو

 يف هيلع اودكأو ث مامالل امصخ كلذ يف اوناك مالعألا نم علطأ نم
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 دوهشلا هل اوبتر كلذ نم عنتما نإف ٨ ةبوتلا ىلإ عوجرلاو س ةوعدلا
 ةرضحب كلذ ىلإ رادلا ءاملع اوعدو ى ثدحلاب هيلع نودهشي نيذلا
 رقأ نإف ى هثدح ىلع اوعلطي مل نيذلا مالعألاو . مهوحصانو . مامإلا
 . نيملسملل امصخ ن ناك ركنأ نإو . كلذ ريع هنم بلطي مل باتو

 .مامإلا ةرضحب ةنيبلا هيلع دهشتو ء ةنيبلاب كلذ ىلع ءامصخلا اوعدو
 نوبلطيو هنوعجاري كلذ يف مهو 0 ةيعرلاو مامإلا عم هرقك اورهشأو
 هرفك رهشو كلذ نم هنم عنتما اذإف مهرمأ لازتعا وأ . ةيوتلا هنم

 . ةيعرلا عيمج ىلع هلل ةجحلا وه لزعلاب ذئنيح هيلع ماق نم لك ناك
 . فيسلا دحو ةءاريلا اولاق دقو

 زوجي ىتح هنم ةءاربلا زوجت ال هنإ مامإلا ىف كلذ ليوأت ليقو

 .هدي نم تلاز دق ىتلا هللا ةنامأ كرتو هثدحب هعانتما دنع كلذو س هلتق

 دنع هنم ةعاربلا راهظإ زوجي ال هنأ ىدنع كلذ ليوأت : ةلأسم

 أربي نأ هلف رصأف هباتتساو هثدحب ملع نم امأو 0 هتدحب ملعي مل نم

 فلتخا دقو . هملعك هنم ملع نم دنع هنم أربي نأ هلو ، ةريرس هنم

 لاقو . هنيح نم هنم أربي ::لاق نم لاقف ةريبك بكترا اذإ مامإلا يف

 يف رظناو ملعأ هللاو رصيف باتتسي نأ دعب الإ هنم أربي ال لاق نم
 . قحلاب الإ هنم ذخأت الو هلدعو كلذ

 يطعي ناك ولو مهتلا ةلزنمب لزن اذإ مامإلا نأ اندنعو : ةلأسم

 ام .ضعبب مهتلا هيلع ترهاظتو . مهتباتتسا دنع ةبوتلا نيملسملا
 نم مهيطعي ام ضعبب ترهاظتو . مهتباتتسا دنع ةبوتلا نم مهيطعي
 . اميهت امامإ نوكي ال هنأل ى هلزع لحو 0 كلذب هتماما تلاز . ةبوتلا
 . افالتخا كلذ يق ملعن الو

 رم ةريبك بكر اذإا مامإل ١ نع مساقلا ِ ايأ تلأس : ةلأسم

 ؟ هتلزنم نوكت ام همزلي دح هيف سيل امم بونذلا
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 مث هنم أربي مهضعب لاقف كلذ يف نوملسملا فلتخا : لاق
 رصأ نإو 0 هتمامإو ٠ هتيالو ىلإ عجر بات نإف 0 هبنذ نم باتتسي
 . هحور ىنفت وأ ‘ لزتعي ن أ ال ا بروحو : هنم ئرب

 ليق ب اتتسبو > ةيعرل ا ةلزنم م ام ال ا ةلزنم تسيل نورخ ا ل اقو

 ايأ خيشل ا تلأسبو . هتم امإ تعلخن او هنم ئرب ال و ب ات ناف ةء اريل ١

 . مساقلا وبأ لاق امك : لاق > كلام

 هللا دودح نم دح هيق مزلي امم مامإلا بنذ ناك اذإو : لاق

 . هريغ امامإ نوملسملا ماقأو 0 هل هتعقاوم لاح يف هتمامإ تعلخنا

 هتبوتف ى كلذ دعب باتو دحلا هيلع مامإلا ماقأ اذإف . دحلا هيلع ميقي
 ناك اذإو . ريخألا مامإلا تبث دقو .هتمامإ ىلإ عجري الو ةلوبقم

 هملع امنإو ، ةيعرلا هملعت ملو . ارهاش نكي ملو ى اريبك بنذلا
 نإو . هتبوت الو هبنذ رهظي ملو س ارس بيتتسا نيملسملا نم صاوخلا
 هتبوت تناك هوملعو . ماعلاو صاخلا هيف ىوتسا دقو ارهاش هبنذ ناك
 وه نإو 0 هتيالوو هتمامإ ىلع وهو 0 هتبوت تلبق بات اذإف س ةرهاش

 هتمامإ نم هيعدي ام ىلع بروحو هنم ئرب س ةبوتلا نم عنتماو رصأ
 . هحور ىنفت وأ

 ةيردقلا نيد ىلإ مامإلا عجر اذإو م نسحلا ىبأ نع : ةلاسم
 ءهنم ليق ب ات ناق . بيتتس ا كلذ هنم ملع ناف . جر اوخل و ةيضق ارل و

 وأ 3 لتقي وأ 0 لزتعي ىتح بروحو هتمامإ تلازو س هنم ئرب رصأ نإو
 ك هردغ مامإ ماقي

 ريع لمعتس و . همسق يف ى دعتو همكح > يق ر اج ن اف : تلق

 لزع الإو بات نإف . باتتسي : لاق . نيملاظلا هءارزو لعجو نيملسملا
 يف اور اس كل ذكو . ر ارصأل ١ ىلع لتقي وأ > لزتعي ىتح بروحو

 ں . نامتع
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 فرعي ال لعفو وهام ملعي ال امكح هنم اوأر اذإ مامإلاف : تلق

 ام ىلع نمتؤمو ث لعفلا قدصم وه لاق ؟ همكح نوكي ام هلدع

 نيحلاصلا نم ءارزو ذختيو 0 هأطخ ملعي ىتح نوملسملاو هللا هنمتئإ

 قحلا لمتحي امم همكح ناك نإ امإ : هريغ لاق .هللا فاخي نمم

 روجلاب مهتيو 8 كلذ يف هرمأ بارتسي نأ الإ لاق امك وهف س لطابلاو
 ولو هماكحأ يف ةمهتلاو بيرلا هقحل اذإف ى هيلع كلذ رهاظتيو س هيف
 نمؤي ملو ؛ميهتلا ةلزنمب لزن اذإو . هيف بتوع اذإ كلذ نم بوتي ناك
 نوكي ال هنأل .ةمامإلا يف هكرت زجي ملو هلزع زاج ماكحألا . ىلع

 . اميهت امامإ

 زوجي الف 0 هدحو لطابلا الإ لمتحي ال امم مكحلا ناك نإ امأو

 يف ملعأ الو 8 هدضع ىلع دشلا الو . هيلع هتنوعم الو س هنم كلذ لوبق

 امأو س املاع وأ هلطابب الهاج همكحب كلذ ملاعلا ناك . افالتخا اذه

 . هتيالو يف فلتخا دقف كلذ مكح ملع نمم هلطاب لهج نم

 الحتسم ناك س لاح لك ىلع هل هتيالو زوجت ال : لاق نم لاقف
 ء اري داقتعا ىلع هل هتيالو زوجت ل اق نم ل اقو . امرحم وأ كلذل

 . امرحم وأ كلذل الحتسم ن اك هنم ةطيرشل ١

 نب دمحم يراوحلا وبأ لاقو . كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو
 فلاخ مكحب مكح اذإا مامإل ١ ىف هنع هنأ دجوي ام ىلع : ىر اوحل ا

 فلاخ هنأ ملعي ىتح مامإلا ىلوتي هنأ كلذ دحأ هنم ملعو س هيف قحلا
 . قحلا

 وه هلوقو ، كلاه وهف هالوت نإف س هتيالو زوجت ال : لاق نم لاقو
 هعسي الو هريغ لعف لهج هل عساو هنأل ملاس يلوتملاو كلاه لعافلا نأ

 هل زوجت ال هنأ يدنع يذلاو هنع دجويو انعم اذكه . هسفت لعق لهج

 ال نأ قاثيملا هبلع هللا ذخأ دقو وه هلعق هل هتيالو نأل س نيدب هتيالو

 اذه راص دقو . هئادعأ ةيالو هيلع مرح دقو 0 ملعب الو لهجب هيصعي
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 نأ هل هللا ةوادع وه لهج اذإ هل سيلف . هل صاع وه ذإ هللا ودع

 هل هللا نذأي ملو . هتيالو نم هيلع هللا مرح ا ايكترم ن وكىف ذ . هالوتي

 . كلذ بكري نأ همرح ام لهج اذإ

 لهج هعسي دقف مامإلا هلعف ام ةمرح لهجو س هالوتي مل اذإ امأف

 لوق يلوقو .ملعأ هللاو لعف هيف وه هل سيلو ى هريغ لعف كلذ نأل كلذ
 . يدنعام تربخا ينأ ريغ 0 عبت مهل انأو 0 مهيأر ييأرو . نيملسملا

 ين اعم نم يدنع جرخي ام ىلع هتلق امنإو س كلذ يف رظنتق هيحأ اميو

 . باوصلل قفوملا هللاو . انباحصأ لوق

 ملعت ال تنأو قحلل فلاخم مكحب مكحي هآر نم مامإلاو : ةلأسم

 لوق ىلع اذهو س قحلا فلاخ هنأ ملعت ىتح هتيالو ىلع هنإف س هتفاخم

 . كلاه وهف كلذ ريغ ىلع هالوت نإ : نورخآ لاقو ؛ نيملسملا ضعب
 . ابرلا لكأي هل ايلو يأر نمو . ابرلا لكأ كلذك . هلعف لهج هعسي الو

 الو ں أطخ هلعف ملعي مل اذإ ةمدقتملا هتيالو ىلع وه لب : هريغ لاق

 . هريغ لعق لهج هعسو يلوتملاو هلعفب كلاه

 نم ةرفكم ةيصعم مامإلا بكر اذإو : بوبحم نب دمحم لاقو

 بات نإف 8 بيتتساو بكر ثيح نم ةءاربلا قحتسا س تارفكملا رئابكلا
 هتمامإ تلازو هتيالو تعلخنا هرفك ىلع رصأ نإو س هتمامإ ىلإ عجر

 تناك نإو نيملسملا رمأ لزتعي ىتح ى هلاتقو هلزع لحو هتوادع تبجوو
 . باتتسي ىتح علخي ملو ٠ هنم أربي مل رئابكلا نم تسيل هتيصعم
 . هرارصإب رقك رصأ نإو 0 هتمامإو هتيالو تتبثو هنم لبق بات نإف
 لزتعي ىتح هتدهاجمو 0 هلزعو هتوادع تبجوو س هتيالوو هتمامإ تلازو
 . بوتي وأ نيملسملا رمأ

 ئربي نأ هل زوجي له يراشلا مامإلا نع اريشب تلأس : ةلاسم
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 هيلعو ال : لاق ؟ نيملسملا نم هل دقع نم هئربي وأ هتمامإ نم هسفن
 . هسقن هي ارش امي ءاقولا

 ملأ اهيقعي ال ةيفاع هللا كافاع دعب امأ : ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم ىأر اذإ مامإلا نع . قيفوتلا هللابو تلاس . مدع اهعطقي الو
 اداسف ىأرو ن ن اوعأل ا ةلق ىشخ وأ غرفتل ١ بحأ وأ افعض هسقت

 ضعب يف قرطلا نم ئش عطقو " صوصللا نم يحاونلا يق يرجي
 نم هردص قاضف 0 فارطألا ضعب يف نيدسفمل قرطتو تاقوأل ١

 نم نودجي ال نوملسملاو ي نيملىسملا ىلإ ةمامإلا نم قربتلا دارأو كلذ

 . هنم فعضأ وه نم الإ امامإ هنومدقي

 ؟ هنم اهلوبق نيملسملل لهو ةفصلا هذه ىلع أربتي نأ هل لهف
 ةصخر مهل الو هل زئاج اذه نأ ملعن الف . هنم فعضأ وه نم ميدقتو

 ريغ ىلع هريغ ميدقتو مامإلا ئربت يف فالتخإلا امنإو ى فالتخا الو
 نع لسو . ملعأ هللاو افالتخإ هيف ملعن الف هجولا اذه ىلع امأو .اذه
 . كلذ

 اومدقي ملو اهنم نوملسملا هئربي ملف ةمامإلا نم أربت نإف تلق
 رثك ىتح ةليوطلا ةدملا ةيعرلا عيضو . هضفرو رمألا وه كرتو امامإ
 يف روجلاو ملظلا رثكو . ماكحألا تعاضو 0 هتيعر يف داسفلا
 . نوملسملا هعجارف . مهركانمب ركنملا باحصأ رهاظتو .هتكلمم

 مايقلا نم مهمزلي ام ليطعتو 0 مهرومأ كرت نم ةبوتلا هنم اوبلطو
 . هتكلمم يف كلذ رهشو بتي ملو . مهتحيصن لبقي ملف س سانلا رومأب
 مل اذإ هنم فعضأ وه نم ميدقت مهل زوجي له . هنم نوملسملا سئيو

 ؟ اذه نيملسمللو هل له ؟ كلذ الإ اودجي

 ..هذه ىلع هل زوجي ال ناك اذإو . كالهلا هيلع ىشخأف وه امأف
 ؟ ةفصلا هذه ىلع هل زوجي فيكف ث ىلوألا ةفصلا
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 ملعأ الف كلذ ىلإ اورطضاو هنم اوسيأ اذإف نوملسملا امأو
 الف وه ام و . ملع ] هلل او > ةقفصل ٥ ١ ذه ىلع اجرح الو > اسأي مهيلع

 . كلذ نع لسو ‘ ملع أ هلل او ةصخر الو هعسي الو ار ذع هل ملع ]

 نم نودجي مهنأ نيملسملا نم لجر هل لاق ناك نإف : تلق
 هنم ناك ام هعسيو ؟ مامإلا اذهل ةجح هلوق نوكي له هريغ هنومدقي

 الو 0 هل ةجح اذه نأ ملعأ الف ةفصلا هذه ىلع . رمألا كرت نم

 ريغ يف فالتخإلا امنإو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو . هلعف ام هعسي

 7 حضاو رمأ هنأ الإ راتكلا لاطل . ةجحلا هل تركذ ولو . اذه

 . كلذ نع لسو ملعأ هللاو ليلدلا . ةماقإ ىلإ جاتحي

 ناك امنإو ج تبوم ثدح فيعضلل ا يناثلا مامإلاب ثدح ناف تلق

 م امال ا عست ال اهنأ ا تركذ يتل ا ةفصل ١ ىلع ة ةرورض هل نيملسملا مي ١

 رومأب مايقلا همزلي الو 4 لوألا نع تمدهنا دق ةمامإلا نوكتو 4 :

 نكي مل ولو . همزلي ام كلذ يف همزليو 0 هيلع ةيقاب نكت مل . سانلا
 . هنم ىوقأو هظم نودجي نوملسملا ناك نإف يناتلا مامإلا هيلع مدق
 هريغ نودجي ال اوناك اذإ امأو . ال مأ هنع طقسيو رذع هل ملعأ هللاف
 بجوي ةفصلا هذه ىلع يناثلا مامإلا ىلع مامإلا ميدقت نأ ملعن الق
 . كلذ نع لسو ملعأ هللاو ى هريغ نوملسملا دجي مل اذإ ارذع

 الو ں مهعمجي ملف اضيأ وهو رمألاب مايقلا هنم اوبلطي ملو لوألا مامإلا
 مهو 3 اوموقي وأ مه دنع موقيل ء اقيل ا ال ١ مهنم بلط الو > مه اع ل

 م ] كل ذ مهعسيو هعسي ] هعضوم وه مزلو 7 مهعض اوم اومزليق ء افعض

 ؟ ال

 . هنم اسايإ هيلإ عامتجإلا نع مهقوقو ناك اذإف نوملسلا امف
 نع هعوجرو هتعيب ضقنو 0 هتمامإ كرتو هب هوفرع دق امو هلوبق نمو
 يف هنع مهيل ا رهظي امدنع كلذ ىق هتحرصنل هضقرو 0 هتدقعو ه دهع
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 ىلع رذعلاو ةعسلا مهل وجرن انإف : مهسيوت يتلا بابسلألا نم لاحلا

 اذإ هنأ هدنع ناك اذإ م ارذع هل ملعن الف وه امأو س رثألا يف دجويام
 . كلذ نع لسو ملعأ هللاو ٤ هوباجأ مهاعد

 اودارأ امل مهنأ لئاوألا نيملسملا نم فرع دق ناك نإف : تلق

 ىأرو . ةريثك ءايشأب هل اولفكتو ةليوطلا ةدملا هدنع اوماقأ هميدقت
 نم كئلوأ لعف ام هل اولعفي مل نيملسملا ءافعض نم اوقب نيذلا ءالؤه
 موزلو ى رذعلا هسفنل اجرف . هل لفكتلاو هدنع ةماقإلاو ء هيلا عامتجإلا
 . ارذع اذه يف هل ملعأ الف رذع وأ ةعس اذهب هل لهق رمألا كرتو هتيب
 . اسايإ هنم اوجر ال وهو ٧ الوبق هنم اوجر مهلعل كئلوأ نأل ةجح الو
 هنم اوجر ول ءافعضلا ءالؤه لعلو ي ديعب قرف ءاجرلاو سايألا نيبو
 نم مهسيآ يذلا وه هلعلو كئلوأ هدنع ماق امم رثكأ هدنع اوماق الوبق
 ء 4هسقنت

 ام اوكرتل هىلا ! عامجإلا مهمزلو ء هنم اوسأيب د مل اوناك ولق اضيأو

 مهكرت لجأ نم ىلاعت هلل همزلي اميف رذع هل ناك امل كلذ نم مهمزلي
 . همزلي امب

 الو هيف الصاح نكي مل ارمأ هنم نوبلطي مهلعل كئلوأ نإف اضيأو
 هلعف . رمأب يلتبمو ضرف يف الصاح ن اك اذإ مويلا امأو . هي يلتبم

 ء ر اصنأل او ن ن اوعأل ا بلطيو دهتجيو موقي ن ] وه

 نم ةريثك هوجو نم ةجحلاف . كلذ ىف ةجحلا ىنقرعق : تلق

 يف الو س ةمامإ دقع هل مدقت نكي مل ولو ى عامجإلاو ةنسلاو باتكلا
 كرت يف رذع هل ناك امل س ةعاط ةيعرلا نم هل قيس الو ةريس رصملا
 سانلا ةعاطو . هيلع ةردقلا عم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 ماقم ناموقي اضرلاو ميلستلاو اضرلاو . هل مهميلستو هب مهاضرو
 كلذ يف ملعن الو راثآلا يف روهشم كلذو هنم ىوقأ وأ حيحصلا دقعلا
 . افالتخا
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 نكتلو" : ىلاعت هللا لاق دقو رفك دقف عامجإلا فلاخ نمو

 نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم
 مل ول اذهو . ةمامإل ١ رمأ نم نوملسم ١ هيلع عمجأ ام عم "ركنم ا

 : ىلاعت هللا لاق دقو . مدقت دق هل دقعلا ناك اذإ فيكو ء دقع هل مدقتي

 هكرتب دهعلا ضقن اذإف . "دوقعلاب اوفقوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي"
 نوملسملا مدق امنإو ى اهيف رذع ال يتلا ةمدقتملا ةفصلا ىلع ةمامإلا
 دجو ولق .ب يناثلا مامإلا تام دقو > ةرورض هنم فعضأ امامإ

 ال اوناك اذ ا فيكق . ال م ] رذع هل ملعأ ا هللاف هظم وه نم نوملسملا

 . باطخ ةلاطإ ىلإ نوجاتحي ال حض و رمأ اذهف ؟ هريع نودجي

 بناج يف ناطلسلا لصح يناثلا مامإل ١ بهذ ناك ناف تلق

 هداهج ىلع لوأل ١ مامإل ا ردقي ملو ةدعو ليخو يوق ركسعو رصملا

 اذإف ؟ ال مأ هتيب مزلي نأ هعسيأ س ودعلا فصن ردق ىلع ردقي ملو

 الو > هق هدق ناطلس ال رخآلا بناجلاو رصملا بناج يف ناطلسلا ناك

 يف ارذع هل ملعن الف . هي قحلا ةماقا إ ىلع ردقي وهو داهج ىلإ جاتحي

 > ةصخر هل ملعت الو هدلع دلع ر دقي ال ع هزجعل . هبلع ر دقي ضرف كرت

 مايقلا ىلع ردقي مل نم اولاق لب . دحأل الوق الو كلذ يف افالتخا الو
 ةالصلا كرت نإف . ادعاق هنكمأ امك يلصي نأ هرلعق . ةالصلا يف

 الو ارذع كلذ يف هل ملعت الو ‘ كلاه وهف .4 . مايقل ١ نع هزجعل ادعاق

 . مالسإلا لهأ نم لح اهل الوق

 لاجرلا نم ودعلا فصنك هدنع نوكي ىتح اولاق دق سيلأ : تلق

 . رصملا ىلع ىلوتسا دق ناطلسلا ناك اذإ كلذ امنإف . ةدعلاو

 :لهف . نينثا وأ دحاو ىلع ردقي امنإو ةالو ىلع ردقي مل نإف تلق
 هلوط غلبمب قحلاب موقي اولاق لب . اذه يف ارذع هل ملعن الف ؟ رذع هل
 ال ا اسقن هللا فلكي الق كلذ لعق اذ اف . هيلع ر دق نمي نببعتسبو

 ىلع ردقي مل وأ هيلع ردقي يذل ١ بناجل ١ يف مايقل ا كرت ناق . اهعسو
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 ىف مالكل ا م دقت دعبو كل ذي ر ذع هل ملعن الف عيمجل ١ ىلع مهيلوي ه الو

 . هيلع ردقي ال ام نع زجعلل هيلع ردقي يذلا ضرفلا كرت

 كرت هعسي لهف . الصأ ةالولا نم دحأ ىلع ردقي مل نإف : تلق
 . هيلع ردقي ام كرت يف ارذع هل ملعن الف ؟ رذع هل لهو ؟ رمألا

 راصنألاو ناوعألا بلط يف نوكيو هلوطو هتردقو هسفنب موقيو
 . ةضيرف هيلع داهجلا نآك ودعلا فصن ىلع ردق ىنم لايتحالاو
 . ةليسو داهجلاف ودعلا فصن ىلع ردقي ملامو

 رومألا نم هيلع دري امب رصب الو ملع هل سيل ناك نإف تلق
 هل ملعأ الف ؟ رذع هل له تابراحملاو دودحلاو ماكحألا نم هب يلتبيو
 هيلع اولاق لب } نيملسملا نم دحأل الوق الو ةعجر الو س كلذ يف ارذع
 ىلإ اغولب وجري ثيح نم كلذ ملع بلطيو . هب ىلتبا دق امع لاؤسلا
 رضح اذإ ضئارفلا نأ : اولاق دقف . رثألا يف دوجوم اذهو ٠ هملع
 كلذب يلتبي ناك اذإ . اهلهج هعسي الف اهب لمعلاب يلتبا اذإ . اهتقو
 هملع بلطو . كلذ نع لاؤسلا هيلعف . مالسإلا راصمأ نم رصم يف
 كلذ كرت هل سيلو -ىلاعت - هللا ةجح نم ولخت ال ضرألا نإ ليق دقو
 . هلهجل

 اهكرتو 0 اهدودحو اهضئارفو ةالصلا تاعكر ددع لهج نمف
 نم دجي ثيح ى مالسإلا راصمأ نم رصم يف وهو اهتقو تاق ىتح
 يف ملعن الو . اهيف رذيو يتأي امب لهجلل اهكرت هعسي مل س كلذ هل ربعي
 ناك دقو ب رصب الو ملع هل سيل ناك نإف : تلق . افالتخا كلذ

 نأ هل اولفكت اوطرشو ةمامإلا اودقعو الوأ هوعياب نيذلا نوملسملا
 تايالولا لثم ملعلا ىلإ اهيف جاتحي يتلا رومألا عيمجب هنع اوموقي
 موقي ادحأ دجي ملو 0 كلذب هل اولفكت نيذلا كئلوأ تامق 0 اهريغو

 هل ملعأ الف ؟ رمالا كلذ يف رذع هل لهف . هب هل اولفكت امب هل لقكتيو
 ةمامإلا رمأ نم هب يلتبا دقام كرت يف ةصخر الو كلذ يق ارذع

 ملع هل نكي مل ولو ٧ هب هل اوماق امب هل موقي نم دجيو س كئلوأ تومب
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 . كلذ نم هب يلتبيو ى هل ضرعي امب لاؤسلا هيلع اولاق لب ى رصب الو
 ضرألا ولخت ال : اولاق دقف . هملع ىلإ انولب وجري ثيح هيلع بلطيو
 ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف" : ىلاعت لاقو -ىلاعت- هللا ةجح نم
 نأ نيملسملا نم ءافعضلا ةعامجلا نم بلط نإف تلق . "نوملعت

 الف ٧ رذع هل لهف . اولعفي ملف . لئاوألا هب هل لفكت نمب هل اولفكتي
 ناك . هاصع نم ةيصعمب س ىلاعت هلل همزلي ام كرت يف ارذع هل ملعن
 ربك دق ناك نإفق : تلق . رذع هل نكي مل وأ ارذع كلذ يف هاصع نم

 دلب نم رقاسيو بكريو يهنيو رمأي ردقي وهو ‘ همسج فعضو ث هنس
 ولو ةفصلا هذه ىلع ارذع هل ملعأ الف ؟ رذع هل لهف . ابكار دلب ىلإ
 نوملسملا ناكل س مسجلا ةوقو ى نسلا ةدح ىلإ كلذ يف رظنلا ناك

 قيدصلا ركب يبأ نم امسج ىوقأو 0 انس دحأ وه نم نودجي
 . عمسي الف ءهعمس بهذي نأ الإ ةمئألا نم هريغو هنع -هللا ىضر-

 الف هلقع بهذي وأ 0 قطني الف هناسل سرخي وأ ، رصبي الف هرصبو
 ىلع ردقي ال ادعقم ناكو س هرصبو هعمس بهذ ولف اضيأو 0 لقعي
 ردقو 0 هريغ نوملسملا دجي ملو مقسلا وأ ‘ نسلا ربك نم لوحتلا
 هيهنو هرمأو هناسلب رئاج نع روج عنمو ى مولظم نع ملظ ةلازإ ىلع
 كلذب موقي دحأ نكي مل اذإ ارذع هل ملعأ الف هسفنب داهج ريغ نم

 . هردع

 ملو ، لبق نم ةمامإ دقع هيلع مدقتي مل لجرلا اذه ناك اذإف تلق
 رصملا لهأ نأ ريغ .4 ةمامالا هل اودقعي ملو نوملسملا هيلإ عمتجي
 ىلع ردقي وهو . ةعاطلاو عمسلاب هل نوملسمو 4 امامإ ه هب وضار

 دقع هل دجي مل نإو ارذع هل ملعأ ملف \ رصملا بناج يف قحلا ةماقإ
 يق داهتجإلاو قحلا نم هيلع ردق امب مايقلا هيلعو دعب نم الو لبق نم
 مهنأل . نيملسملا نم هيلع ردق نم هاعدو راصنألاو ناوعألا بلط

 بجو اذإ ضرفلاو 0 ةليسو اهيف دقعلاو ةضيرف ةمامإلا نإ اولاق
 اضرلا نإ ليقو اهكرتب الو س ةليسولا مدعب طقسي مل عامجإلاب
 اضرلا عقو اذإف ىوقأو حيحصلا دقعلا ماقم ناموقي ميلستلاو

 يق قحلا ةماقإ ىلع ردقي ناك نإف تلق 0 هل ىقبي رذع يأف ميلستلاو
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 . ارذع هل ملعأ الف ؟ رذع هل لهف دحاو دلب يف قحلا ماقأ نإف ى نيدلب

 لهف . ةدحاو ةافسم يف الإ قحلا ةماقإ ىلع ردقي مل نإف : تلق
 عسي ال هنال كلذ يف ر ارذع هل ملعأ الف ؟ اهيق قحلا كرت يف رذع هل

 اذه يف ملعن الو . هبلع ردقي ال امع زجعلاب هيلع ردقي ضرق كرت

 . رفك دقق غ امجإل ا فل اخ نمو افالتخإ

 ناك اذإ صاقتنإلا هتلزنم وأ م ههاج ىلع فاخي ناك نإف : تلق
 ىلع ةيقتلا يف ةعس هل لهف بناج يف ناطلسلاو ى بناج يق وه
 نأل . كلذ يف ةيقتلا هعست هنأ ملعن الف ؟ هضرعو . هتلزنمو ههاج

 هجوو 0 ةضيرف هجو 0 هوجو ةتالث ىلع ةيقتلا نأ كلذ يف ءاج دق رثألا
 . ملعأ هللاو عسي ال يذلا هجولا وه اذهو . عسي ال هجوو عسوت

 هريغ هفرعي ال . نطابلا يف ارذع هسفنل ملعي وه ناك نإف تلق

 رذع ريغ نم هيف ةداهز رمألل كرات هنإ هيلع مهوتي نم نيملسملا يفو

 نط ايل ا يف رذعل ا نم هسفنل هفرعي ام عم رمأل | كرت هعسي لهف

 رهظي نأ هيلعو . كلذ هعسي ال هنأ رثألا يق دجوي يذل ا ؟ كلذ نامتكو

 هيف ةداهز رمألا هكرت نأ هيلع مهوتي نم دنع هرذع حضويو 0 هتجح

 ةيالو وأ ةمدخ ىلإ هباحصأ نم ادحأ اعد ناك نإف . رذع ريغ نم

 الو . ارذع اذهي هل ملعأ الف ةمامإلا كرت يف رذع اذهب هل له لعقي ملف

 ام هل لعقي مل يذلا ىأر نأ هب ىلوأ ناك لب ةمامإ ا كرت يف هعسي

 امأو . هربج هريغ دجي ملو رذع هل نكي مل نإو . هرذع ارذع هب هرمأ

 لوق الو ةصخر هيف ملعن الو . هانعمس ام ئش ش اذهف ةمامإلا كرتي نأ

 . ةجح الو دحأل
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 لئاسم يق تدجو : فنصملا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 نأ تقرع يذلا : رمع نب دمحأ "> ايركز يبأ يضاقلا نع اهبسحأ
 نإق . هبوكر تقو يف هتمامإ تلاز بونذلا نم ةريبك بكر اذإ مامإلا
 ةريبك بكر اذإو ه هتمامإ تلاز بتي مل نإو ء هتمامإ هيلإ تعجر بات
 زوجي الو دحأ هب ملعي ملام 0 هتمامإ تلاز دقف دحاهيق هيلع بجي
 .لعفلا كلذ نم بوتي ىتح شيج ذافنإ الو ةاكزلا ضبقو مكحلا ذافنإ
 نم بوتي ىتح ماكحألا نم ائيش اضيأ هنم ملع نم ىلع ذقني الو
 . كلذ

 يف ىرج امم ناكو رثؤملا يبأ نع ناهربلاو نايبلا باتك نمو
 ةفلاخم اوثدحأ اذ ١ ةمئألا ا رمأ ةمألا هذه نبي عزانتلاو فالتخإل ١

 كلذ ل ىفق اولوأتق ذ -ملسو هيلع هلل ١ ىلص- هلوسر ة هنسو هلل ١ ب اتك

 مهلبق نم مهيلع تلخدف ةضقانتم ججحب اوجتح و . ةفطخم ت دوأت

 . ةنسلا نم هللا حضوأ ام مهكرتل ةهبشلا

 نوعلا مهل ، هضرأ ىف هؤانمأو هللا ءايلوأ ةمئألا مهضعب لاقف
 عيمج يق مهنكلو 0 نيلوذخم اونوكي نأ لاحم قيقوتلاو هللا نم
 هي ءاج امل افلاخم كلذ ناك ولو 4 هنيدو هللا لدعل نوبيصم مهرومأ

 للعب مهلوق يف اولتعاو هللا دنع نم -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا
 . هضقن ىلإ جاتحيف اندصق هل امع اهب لاغتشإإلل اهركذ رثكي

 ميلستل او ةمام ال ١ مهلو مهملظ ىلع ةعاطلا مهل لب مهضعي لاقو

 اولطعو . مهمشغو مهروجو مهقسفب ةفرعملا ىلع مهمكحب اضرلاو
 . مهريغ ىلع هب اومكح ام دودحلا نم مهنع

 ديحوتلا ةلم نم نوجراخ نوكرشم كلذب مه لب مهضعب لاقو
 مرحيو نيكرشملا ماكحأب مهيلع مكحب ليدبتلا لهأ ةقفص يق نولخاد

 ركب يبأ ةخست )()
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 نم نيملسملا ىلع مرحي ناك ام ةحيبذلاو ةثراوملاو ةحكانملا نم مهنم
 مهيف موق العو 0 مهلزانم نع موق مهب رصقف 0 ىزعلاو تاللا ةدبع
 اعيمج مهيلع نوملسملا دهشف ى مهتاجرد هغلبت مل امب مهيلع نومكحي
 هللا لزنأ امب مهيف اولاقو هللا باتك نم مهاطخ اورصبأو لالضلاب
 هزؤافلخو هللا ءانمأ ةمئألا نإ اولاقف . ريصقتلاو ولغلا لهأ ةفلاخم نم

 ذخأ امك ه دهعي هل اوفوو . هللا لدع ىلع اوم اقتسا ام هضرأ ىق

 ماقي نيملسملا نم مهريغ ةلزنمب مهف دودحلا اوبكر اذإف . مهقاتيم
 هءاطع هللا بجوأ ام ءاطعإ نم اوعنتما نإو ى اوباصأ ام دح مهيلع
 مكحلا كلذ ناك امك مهوذخأو ى كلذ ىلع نوملسملا مهبراح . مهيلع

 مهنكلو . مهتلمج اوضقني ملام نيكرشمب اوسيلو مهريغ ىلع ابجاو
 هللا ةعاط ىلع ةعاطلا مهل تناك امنإو نوقساف لالض نوققفاتم راقك

 هيلعام ضقن ىلع ةعاطلا مهل نوكت فيكف مهتعيب تناك كلذ ىلعو 4
 . مهيلع دهع امي اوفو اذإ ةعاطلا مهل هللا لعج امنإو . اوعيوب

 نودهيو" . انرمأب نودهي ةمئأ مهنم انلعجو" ىلاعت هللا لاق امك
 . هللا ةيصعم يف اقح دحأل هللا لعجي ملو . "نولدعي هيو قحلاب

 الو" ى "انركذ نع هيلق انلفغأ نم عطت الو" : انييذل لاق دقو

 لب هرمأ دحأ ىلا هللا ضرفي ملو "اروقك وآ امثأا مهنم عطت

 ام اوعبتا" : لاقف . ارفاك هنيد ىلع ريختملا لعجو هيلا كلذ لعج

 امو" : ل اقو ٢ ايلوأ هنود نم اوعيتت الو مكير نم مكيل ا لزت ١

 نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك
 لض دقف هلوسرو هللا صعي نمو . مهرمأ نم ةريخلا مهل
 . ُاتييم الالض

 نم ئش كاهتنا ةمئألا تثدحأ اذإ نيملسملا ةنس نم ناكق

 اهل نيكهتنم وأ نيرصم . اهل نيمرحم وأ نينئاد اهل نيلحتسم رئابكلا
 امم هلل مز ال قح عييصتو مهسفن أ ء اوه ] يف مهلويمو مهن اوهش ع ايت اي

 نع ةعجرلا مهولاسو كلذ نم نوملسملا مهباتتسا هيف همكحب نورقي
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 اوبيصي مل ام مهتمامإ مهل اوتبثأو مهتب ايوت البق اوبات نإ ةكلهلا

 . مهريغ م إ مهيلع هميقي ادح

 .ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ اوبات نإف" : هللا لاق كلذكو
 ؟ مهريغ يف فيكف نيكرشملا يف كلذف . "نيدلا يف مكناوخاف

 اورباكو مهرفك يف ايضمو مهيغ يف ايدامت الإ ةمئألا ىبأ نإو
 ةجحلا تماقو مهرصم يف كلذ رهشو . كلذ ىلع اوزتعاو نيملسملا

 اهنم ىلوتي ال رفك راد مهدنع رادلا تراصو اهمامإ رفكب ةيعرلا ىلع
 هرقكب نيملسملل رهظأ نم الإ هتي الو نيملسملا عم مدقتي مل دحأ

 نورثكالا مه نوملسملا ناك نإو . هتيالوب اكلاه هالوت نمم نوكيو
 كرتلاو . مهرم أ نع لازتعالا نوملسملا هلئاس نولقأل ا هؤايلوأو وهو

 هللا نيدب موقي نم مهسقنأ ىلع اولوو مهرمأ اولبق لعف نإف مهتمامإل

 . هللا رمأ ىلع هونمأيو

 هولتقو هوبراح نيملسملا براحو ةمامإلا نم علخني نأ ىبأ نإف
 ٠ ن امثع يف نيملسمل ١ نم ةنسلا كل ذي تضم دقو . م دلا لالح ارف اك

 هضرأ يف هؤايلوأو رفاكلا مامإلاو نولقألا مه نوملسملا ناك نإو
 نوملسملا مدق ةبوتلاو لازتعالا نم عنتماو نوبلغألا نورثكألا
 نيملسمل ا ةنس ترج دقو . مهم ام ا عم مه هوير احو امام ١ مهسفنأل

 . يلع يف كلذب
 ةيلبلا هيف تمظع ارمأ ةبيرغلا ةوعدلا هذهب لهأ ثدح دق مث

 تلصلا ىلع ىسوم جورخ يف ةقرفلا هيف تدتشاو ةملكلا هنم تلطبو
 رادلا لوحيو ةيعرلا ىلع ةجحلا مايق لبق امامإ هيلع دشارل هميدقت
 سانلا مهربجو ةمامإلا دشارو ىسوم اعداو رفكلا ىلإ مالسإلا نم

 حضوو عزانتلا كلذ يف عقوف هللا نيد كلذ نإ مهئاعدإو مهتعاط ىلع
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 نم هعدتبا هنكلو هيلإ ىسوم نيملسملا نم دحأ قبسي مل رمأ اذه نأ
 . هلبق نيملسملا نم ىضم نم ليبس عبتي ملو . هسفن ءاقلت

 نبتمؤملا ليبس ريغ عبتي نمو لجو زع- هللا لاق دقو
 . "اريصم تعاسو منهج هلصتو ىلوت ام هلون

 مامإلا ناك ث يكنضلا رفيج نب هللا دبع نع باتكلا ريغ نمو
 ةعامج ىسوم ىلإ عمتجاف دعقأ ىتح ربكو نسأ دق رفيج نب انهملا
 نسأ دق لجرلا اذه نإ : هل اولاقف ىضاق ذئموي وهو سانلا نم
 ةنوميقي مامإ ىع سانلا عمتجا ولف رمألا اذهب مايقلا نع فعضو
 . كلذ ىلع ىوقأو طبضأ ناك . هناكم

 رقيج نب انهملا مامإلا ىلإ لصو ىتح يلع نب ىسوم جرخف
 اي : لاقف هانعم مامإلا فرعف هلاح رظنيو هلاسي لعج هيلع لخد املف

 مقي مل نوديريام ىلع نامع لهأ تعطأ نئل هللاو ىلإ تئج يلع ابأ
 ىل ا عجر ا هريغ نولويو امام ا نبح لك لعجيلو ةدح و ةنس م امإ مهعم

 دعب ميقت الو . هيف ينتنذأتسا الو لوصولا يف كل تنذأ امف كعضوم

 . لوقلا اذه

 ىسوم تام مث ثبلي ملو هنيح نم يلع نب ىسوم جرخف ليق
 . هدعب مامإلا تامو رفيج نب انهملا لبق يلع نب

 قحلا ةماقإ ىلع مامإلا ردقي مل اذاو . نسحلا وبأ : ةلسم
 . مهيلإ يفعتسيو هناوخإ عمجي هنإف

 ني تلصلا ن ] ولو ير اوحل ١ ني ( اضقلا ة ررمس نمو : ةلأسم

 لاقو نبملسملا ةلود كرتو لبجلا وأ قاتسرلاب قحلف اكلاه جرخ كلام

 . مهتلود اوعدي نأ نيملسملل يغبني ام .لزتعأ مل
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 نم ةحسف يف نوملسملا ناك اذإو رثؤملا يبأ نعو : ةلأسم

 ذيقنت نع زجع هعم نمو مامإلل حصو مهضرأ ريغ يف ودعلاو مهرمأ
 دودحلا ةماقإو . نيملسملا ودع ةياكنو . هرمأ ةماقإو هلل ماكحألا
 روهظو م 7 عييضتو . دودحلا ليطعت ىلإ زجعلا أ كلذ هريصف
 اذه ىلإ راص اذإ اهنع هكرت نيملسمللو ةمامإلا علخ ماماللف ودعلا
 . دحلا

 انفصو يذلا دحلا اذه ىلإ هريصم دعب هسفن مامإلا علخ نإف
 نم مهسفنأل نوملسم ا مقيلو كلذ يف ةعسلا هل انوجر ث تدح ريغ نم

 . داهتجإلاو ةميزعلاو دجلاو ةوقلاب هللا اضر هجو ىلع مهرمأب موقي
 زجع نم ةفصلا هذه ىلع هنوك دعب ةمامإلا كرت مث مامإلا عنتمإ نإو

 رظنلا يف ةحسفلا نم اوجرخو نيملسملا ىلع ودعلا مجه ىتح
 ولو مه ده اجي ىتح ارذ دع الو ةعس هل ىرن امق ر اش وهو مهسفنأل

 . ملعأ هللاو دهشتسي ىتح 4هسقني

 ريغ ىق دشارل اوعيابف تاقفصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلاسم
 فيك ملعأ هللاو ةمامإلا دقع عضوم ريغ ىف هل اودقعو ةعيبلا عضوم

 . ال حأ اهدقع اوننحأ مهتعيب تناك

 نيملسملا نئازخ ضبقو ةمامإلا راد هولزنأ ىتح هب اوراس مث .
 ملو اوضري مل مهن ١ نوجتحيف ملعل و هقفلا له ا امأف ل اومأل ١ ققن او

 ةمامإلا متاخ ىلإ اولسرأ مث . ثدحب ال تلصلا لازتعاب جتحا
 . هنم هوذخأف

 اعئاط متاخلا ملسو ةفاخم الب اعربتم لزتعا تلصلا نكي نإق
 نم ةروشم الب لزتعا اذإ اطخأ دقو هتمامإ نم علخنا دقق ةيقت الب

 نأل اولبقي ال مأ هنم كلذ اولبقي ىتح مهيلإ هنم ةءاربو نيملسملا
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 . ةنايدلاب ال يأرلاب اذه يف اوفلتخا دق نيملسملا

 هلقع ريغتي نأ الإ لزتعي نأ يراشلا مامالل سيل لاق نم مهنمف

 وأ رصبي الف هرصب بهذي وأ عمسي الف هعمس بهذي وآ لقعي الف
 سيلو لزتعي نأ هعسي ذئنيحف ث ريغتيف قطني الف هناسل بهذي
 . هبيصي دحب الإ هولزعي نأ نيمسلملل

 هنيعب هنومسي رفكم بنذب وأ هريغ مامإ هيلع اوميقي نأ دب الو
 . نيملسملا ةماع عم هيق مه ىذلا دلبلا ىف ارهاش

 . اذه نم ائيش ىسوم لعفي : هتبراحم لبق ههجو يق :

 نع فعض اذ ا لزتعي ن ] م امالل ن أ نيملسمل ا ضعي لاق دقو

 ىوقأ وه نم هب اولدبتسي نأ نيملسمللو ودعلا ةبراحم نعو ماكحألا

 . هتيالو لوزت نأ ريغ نم هنم

 هثدح يف نوملسملا رظن اثدح مامإلا ثدحأ اذإف باتكلا نمو

 دب نكي مل ةقرس وأ رمخ برش وأ انز وأ فذق لثم اثدح ناك نإق
 هتمامإ لوزت ذئنيحف . الإ هيلع دحلا ميقي الو هيلع دحلا ةماقإ نم

 تليق بات نإف هنوبيتتسي مث دحلا هيلع ميقي امامإ نوملسملا عيابيو

 . هتمامإ تلاز دقو هتيوت

 باصتغاو مكحلا يف روجلا لثم دودحلا ريغ نم هتدح ناك نإو
 اولبق بات نإف . هوباتتسا مث هثدح يف نوملسملا رظن مهلاومأ سانلا

 فاصنإلاو نيبلاطملا لزعو هراج اميف لدعلاو بصغ ام در ىلع هتبوت
 هبنذ ىلع رصأ نإو هيلع ودعي نمل قوقحلا مهيلع تحص اذإ مهنيب
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 رصأ يتلا هبونذو هثدح نوملسملا ذئنيح رهظأ ةبوتلا نع عنتماو
 هنولتقي الو هيلع ادوهش ةيعرلا ةماع نوكي ىتح هتيعر ةماع ىلإ اهيلع
 .ةيعرلا ةماع عم ةمهتلا مهتمزل هب كلذ اولعف ىتمف ةسلخ هنولزعي الو

 لبقي ملام هوباتتساو هيلإ اوراس هتيعر يف هثادحأ تعاش نإف
 رصأ نإو ةبير هيلع مهسقنأ يفو هتبوت اولبق بات نإف ادحأ مهنم
 امك هولتقي ىتح هولتاق مهلتاق نإو اوردق نإ هولزع نيملسملا رباكو
 باتتسا امك هتيالو نم سانلا نوبيتتسي مث نامثتعب نومسملا لعف
 نم رهظي ملام نامثع ثادحأ نم رهظ دقلو نامثع ةالو نم سانلا

 تلصلا ءالؤه تأي ملام نامثع نوملسملا ىتأت دقلو تلصلا ثادحأ
 دقلو هنطب قتف ىتح هللا همحر رساي نب رامع برض نامثع نإو
 هبرض نم تام ىتح دوعسم نب هللا دبع برضو هبرض عاش
 : ارعش نامثعل ليمج نب نمحرلا دبع لوق كلذ قيقحتو

 اتيم برضلل هربق يف ىوت ىتح هللا دبع ربحلا تبرض

 ا ةيدتعاوربابجلاتيلوو ئوزأ نبا اي فحاصملا تقزمو
 هريغ لاقو

 شبان فك نم نافكلا تلش الأ هربق شيبنيل دوعسم نبا ىطاعت

 شيار رشايو لين يذ رشايف هتلتق دق امدعب هيلع يلصت

 . دوعسم نيا لتق نامثع نأ تيثي امم اذهف

 اذإ اهرك مهرايد نم مهجرخأ نيملسملا نم هريغو رذ ابأ ىفنو
 نأ انملع امو ركنملا نع هوهنو فورعملاب هورمأو ةحيصنلا هل اولذب
 . هلزع الو ادحأ برض اتلص

 هوباتتسا الهف مهل ليق قح ريغب نالف سبح اتلص نإ اولاق نإف
 مهل ليق هانفخ اولاق نإف . بجاو نيملسملا ىلع قح ةبوتلا ضرعو
 لزتعا وه اولاق نإف هولزعت نأ اوفاخت ملو هوبيتتست نأ متقخ فيك

٣٦٤ 



 نم لزتعاف هيلع سانلا متعمجو هومتبراح مهل : ليق هلزعن مل نحن
 امامإ مكعم ناك نإف هلازتعا ناك فيك نوردت ال راد ىلإ راد
 اوجتحتو هونئمطتو هونمؤت نأ قحلا يف ناك مكفوخ نم لزتعاف
 .هلع

 ىتح هب مترصنتسا نم ةماع ىلإ هرفك اورهظأف ارفاك ناك نإف
 انتعاط يف اولخدو سانلا انقدص اذإ : اولاق نإف . متملع ام اوملعي

 . ائيش مهل نيبن نأ انيلع نكي مل

 هتمامإ لوزت الو هيلع اعمتجم امامإ ناك تلصلا نإ مهل : ليق

 نوعدي مكتالو ناك متنأو رادلا لهأ ةماع عم حصي رفكم ثدحب الإ
 هل نوعدي مكؤابطخو هتمامإب تاقدصلا نوبجيو هتعاط ىلإ سانلا
 اوعجر نإف 0 يشعلاب هومتلزع مث ةادغلاب اذه ناكو مكؤايلوأ هؤايلوأو
 : مهل ليق . هل احصن انئج امنإو هعدرن ملو هلزعن مل نحن : اولاقو

 : نيهجو نم أطخلا نوملعت متنأو متأطخأ

 رمتو بح نم ةقدصلا نم هتالو هعمج اماعط متذخأ مكنأ هجو

 م ارحو نومعزت اميق مكعم م اما ا وهو ةيلغل و رهقلاب ٣ يطم و يكزإ ١ نم

 . هتالو هعمج ام ذخأو هلولغ مكيلع

 متنك ذإ مكسفنأ متمصخ دقف هتمامإ تلاز دقف ارفاك ناك نإو
 هتالو هعمج ام مكذ ذخ ] يف مد تأطخأ دقو نببحص ان متئج مكنأ أ نومعزت

 مل س ادرمل ١ نأل هللا همحر س ادرملا ة هريس :" ةقدصلا نم

 . ءاطع نم هياحصأل ناك ام الا ناطلسل ا لام ذخأ لحتسي

 ىلع هب ىوقتو هذخأل ناطلسلا لام ذخأ لحتسا سادرملا نأ ولو
 رمأل ١ متيلو 0 مكنأ رخ ا هجو نم اطخلا مكيلع لخ دو . مهتير احم

 مكنم اذهف ةمامإلا نم ًارتبي نأ هيلع نولسرت متعجر اتلص متلزعو
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 ريخ الف اهقلطي نأ هيلع لسرأ مث لجر ةأرما جوز لجرك فنعو لهج

 مكاطخ بل يذ لكل نابتسا دقف اهقلطي مل وأ اهقلط اهجيوزت يف هل
 . نيمل اعلا بر هلل دمحل و

 اطخأ اذإ خيشلا اذهل فيكف هريغ لاقو باتكلا ةيشاح نم اذهو
 ةربابجلا نئازخ تويب نم ائيش رمألاب ماوقلا نيملسملا نم ذخأ نم
 هعمج ام ىلع ىلوتسا امل بلاط يبأ نب ع ىلع نوملسملا ركني ملو

 ىلع هقرف ةقدصلا هجو ىلع سانل ا نم هوذخأ اممو ريبزلاو ةحلط

 ملو هيلع د بئاعمل ا نم نوملسملا هدعي ملو هعم نوملسملاو هياحصأ

 ملف نيمكحلا مكح ىتح اناوعأ هل اولازي ملف كلذب نوملسملا هعلخي
 ةحلط هايج ام ذخأ يف هوعلخي ملو . هوعلخو وعلخو هتعماجم نيملسملا عسي

 يف مهل ةجح نوملسلا هلعجو هباحصأ ىلع هايإ هقيرفتو ريبزلاو و

 ن ازخ ىلع ىلوتس ا ال هللا همحر ىيحي نب هللا ديع لعفق كل ذكو

 نامض هسقن مزلأ هنأ انغلبي ملو ء ارقفل ا ىلع اهقرف نميلاب ةربابجلا

 . ىأرلا هيف فلتخي امم اذه لعلو هب قيلي ال امم هللا هاشاح كلذ

 ججحلا نم هل نأ عم عامجإلا ةجحلا امنإو ةجحب سيل يأرلاو
 مهيلع ججحلاو . اذه ريغ ركذ نم ىلع اهرسك ماري ال يتلا
 خيشل ا اذه ضراعي ملو هركذي ملام اهنمو هركذ ام اهنم ةرهاظتم

 . ملعأ هللاو تركذ اميق ال ا هللا همحر

 نم هيقف انغلب اميف مهاتفأ دقف باتكلا نم ةدايزلا تضقنا
 يف سانلا لخد اذإ هنأ اومعز اميق مهاتفأ امم طلغلاب مهئاهقف
 لوقي امع مهل اونيبي نأ مهيلع سيلق ءيش نع مهولآسي ملو مهتعاط
 يف اولخدي ملو ضعب مهلآسف مهيلع اوفلتخا سانلا ناك ول نأ مههيقف
 نع مهلأسي الو مهتعاط يف انلخد دق ضعب مهل اونيبي ىتح مهتعاط
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 نيقيرفلا ي أو اعم نيقيرفلا يف اوفقي نأ مهيلع اقح ناك امف ءيش

 نامتكلاب ن اد نم مأ قحلا نايب لأس نم : : ةلالضلاب ىلوأ ناك

 قارعل ا له ] ةبوشح لعفك بلغ نم دنع ن اكو . ةمحمحل و

 نوعزفي مهنأ الإ لطابلاو قحلا نيب هللا قرف دقل هللا ناحبسف
 يأف . ديدهت الو ديعو انم هتأي ملو لزتعا هنأ نولوقي مهو هلازتعا ىلإ

 يطماو ىكزإ نم ةالولا هعمج يذلا لاملا مهبصغ نم دشأ ديعو

 مامإ وأ لدع مامإ نم نيملسملا جراوخ نم دحأ هلحتسي مل ءيشب

 . روج

 انثدح دقو . هوفوخي ملو هودعوي مل مهن ] مهتجحل ضقن اذهو

 لزتعي نأ كلام نب تلصلا ىلع هلسرأ ىسوم نأ مزاح نب هللا دبع
 نإ انغلب اميف تلصلا لاقف . مدقتملا هديعو رمأ اذهف هيلإ هريسم لبق
 نأ هل اولاق الو قح كلازتعا نإ هل اولوقي ملف تلعف اقح يلازتعا ناك
 لو نولوقي اوناك امنإو بنذ نم هوباتتسا الو لطاب ةمامإلاب ككسمت
 . ابتاك لزعا وأ الدعم لزعاو ايلاو لزعاو ايلاو

 متنأف : مهل ليق هتمامإ تلازو رفك لزتعا امل اتلص نإ : اولاق نإف

 عيمج نم تاقدصلا متذخأو رفكي نأ هيلع متلمح اذإ مترقك اذإ

 الو قحلا اورباكت الو هللا اوقتاف رمألا ىلع اولوتت نأ لبق ةالولا

 . نايعلا اوعقدت

 قرف يف اوركسعف اوراس مث مت اضيأ رثؤملا يبأ نع : ةلاسم

 نم تلصلا لزتعا هل قالخ ال قساف لكو ءاهقسلاو بارعألا مهتدمأو

 كلذ اومنتغاف هظفحي نم ركسعلا ىلع فلختسا دقو . راد ىلإ راد

 ناك ام ةمامإلا نم ئرب ناك ولو ةمامإلا نم لزتعا دق هنأ اونظو

 مل بات نإف هوبيتتسيو هيلع اوعمتجي ىتح امامإ هيلع اومدقي نأ مهل
 نم ائيش اولعقي ملف هريغ مامإ ميدقت اولحتسا رصأ نإو هتمامإ لزت
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 ةمامإلا يربنم ريغ راد ىلإ راد نم لزتعا امنإ مامإلا نأ عم كلذ

 .انغلي اميق

 عمتجا اذإ مامإلا ى نآلا هنع اضيأ باتكلا نمو : ةلأسم
 هب رفكي ثدحب الإ هتمامإ لزت مل ىرشلا ىلع هوعيابو هيلع نوملسملا
 هثدح نوكيلو بوتي الف باتتسي نأ دعب نم هيلع رصيو همد هب لحيو
 ىلوتي نأ نيملسملل لحي ال ىتح ةوعدلاو رادلا ىف اعئاش ارهاش كلذ
 وأ هناسل وأ هرصي وأ هعمس باهذ نم ةهاع هب لحت وأ هالوتي نم

 . هلقع

 رصحل و لقعل ١ ةحصب هولزع ام دعي نم فورعم تلصل او

 . ةاقثلاو لودعلا كلذب دهشي ناسللاو عمسلاو

 مل مامإ ىلع مدق دق مامإ اميأ هنأ نيملسملا راثآ يف ءاج دقو

 ةعمج الو هل ةمامإ الف تافآلا هذه هب للحت ملو ثادحألا هذه ثدحت
 بصتغم وهو امكح ذفني الو ادح ميقي نأ هل سيلو داهج الو ةاكز الو

 . هعم نمو وه رفاك ةمامإلل

 انلزع ام لتم ىلع نافع يبأ نبا اولزع نيملسملا نإ اولاق نإف

 اوقطنو نيملسملا ىلعو هللا ىلع مهؤارتفا مظع دقف تلصلا هيلع
 الهأ كلذل نكي ملو نافع يبأ نبا اوعياب نيملسملا نأل نيبملا بذكلاب
 ىرشلا ىلع عياب نم عيابق ةرورض ىلع ةدس هولعج نكلو انغلب امل
 . نامع نم اهرازوأ برحلا عضت ىتح

 لهأ عياب انغلب اميف كلذكو نيملسملا نيب ىروش دودرم رمألا مث
 عمتجي ىتح هوعياب هللا همحر يبسارلا بهو نب هللا دبع ناورهنلا
 رمأ هللا رهظأ املف مهنيب ىروش دودرم رمألا مث نيملسملا رمأ
 ام عم ةمامإلل الهأ نافع يبأ نبا اوري مل مهتوق تدتشاو نيملسملا
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 اومدق نيذلا نأو هب ملعأ اوناك مهو . هوعلخ نيذلا مه هومدق نيذلاو

 .هولزعو هيلع اوجرخ نيذلا نم لضفأو رهظأو ملعأ مه اوناك تلصلا
 مهليبسل اوضم ىتح البوط ارهد هوبحص دقو هب ملعأ اوناك دقو

 ةبرطضم نيملسملا لابح تناكل نومعزت امك رمألا ناك ولو اليلق الإ
 نوكي امنإو ةنيبم ةجح الب هلزع مامإ ىلع يوق نم ةسبتلم مهرومأو
 . اريبك اولع نولوقي امع ىلاعتو هللا ناحبسف ةبلغلا دنع اوعدا نيذلا

 مامالل سيل هنأ نيملسملا راثآ يقو راثآلا ضعب نمو : ةلأسم

 نإف ثدح ريغب اهمامإ علخت نأ ةيعرلل الو ثدح ريغب هسفن علخي نأ

 لتق هللا همحر دوعسم ني ىدنلجل | ناك دقو أطخو يغب مهنم كلذ

 مهيلع اعزج هانيع تعمد اذإ ىدنلجلا ينب نم هريغو ديعس نب رفعج

 مهباجأف انرمأ لزتعا اولاقف كلذ نم هيلع نيملسملا سقنأ يف عقوف

 . ةوسنلقلاو فيسلا مهيلإ حرطو مهرمأ لزتعاو

 مهحاور حوريو مهودغ يف مهدنع ودغي هللا ءاش ام كلذ يف ثيلق

 هركف مهرمأ نم هيف ن اك ام ىلإ عجري نأ هيلإ اوبلطف هيل إ اوعجر مث
 . هلازتعا دعب هناكم ىلا , عجر ىتح اولازي ملف كلذ

 نم ةيناث ةعيبب الا عجر امل انئاب الازتعا هلازتعا ناك ولف

 . هلازتعإ دعب هوعياب مهنأ ملعن ملو هل نيملسملا

 تبثي نم لوق ةجح اهب عطقنت ةجح يدنع اذه سيل : هريغ لاق

 ةدقعلاب تبثي امك ةمامإلا تبثت ميلستلاو اضرلا نأل كلذب هلازتعا

 ةمامإ هل مدقتت مل نمل ةمامإلا هب تبثت ميلستلاو اضرلا ناك اذإف

 هللاو ةمامإلا ىلإ عجر اذإ هتمامإ نم لزتعملا همامإ تبثت كلذكو

 .ملعأ
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 وه بتكو نبمكحل ١ ةموكح يلإ | ب اجأ | ا يلع كل ذكو ب اتكلا نمو

 تابثإو امهعلخ نم ن امكحلا هب مكح ام ىلع امهيلع اياتك ةيواعمو

 امهعبتا نم هب يضرو كلذب ايضر امهريغ ةماقإ وأ امهنم اتبثأ نم
 هقرافف اهايإ هلاتق نم مهيلع هللا مكح امو ةيغابلا ةئفلا لاتق هكرتو

 نم بات مث . هونيابو هركسع نم اوجرخو كلذ عيمج ىلع نوملسملا
 هتمامإل هنم اعلخ كلذ اوري ملو هترامإو مهتمامإ ىلإ عجرق كلذ
 . هترامإو

 مث . ةيناث ةعيب هوعيابي ملو اوعجرو هنم اولبق كلذ نم بات املو
 يفف مهايإ هلبق نم مكغلب يذلا هنع ناكو مهاطعأ يذلا نع ثكن

 ةيطع نبا لاله ةريس يق نيملىسىملا ة ةريس يفق اذهو ةفرعمو نايب اذه

 . ملعأ هللاو لوقلا اذهف نيملسملا نم اهريغو

 رصي مث . رفكم ثدحب الإ مامإلا ةعارب ىري ال نم لوق ىلع
 لوق نم هانرسف لوألا لوقلاو . لوق اذهو هنم بوتي الو هرفك ىلع
 اولبقو . ملعلا لهأ نم ةعامج نم مامإلا ةعارب تناك اذإ نيملسملا

 ن او . عمس و كلذ ذق نيفظطخم ريغ اعيمج مهي أر هد دأر ن ں اكو هنم كلذ ل

 نم ةنتفلا عوقوو نيدلا باهذ مهفالتخا يف نأل هل ةءارب الف اوفثتخا

 . مهتمئأ يف نبملسملا

 دوعسم نب ادنلجلا لعقك اذه يف ىلع لعف يدنع سيل هريغ لاق

 نم بات اذإف . يدنع ةيصعم هنع هتربجأ يذلا يلع لعق نأل

 يأر نع كلذ ناك اذإف ادنلجلا لعق امأو هتمامإ ىلإ عجر هتيصعم

 ريغ اعيمج مهيأرو هيأر ناكو هنم كلذ اولبقو ملعلا لهأ ةعامج

 نإ مهرظن داهتجا عقو اذإ مهيلع كلذ قيضي الف . كلذ يف نيفلتخم

 .ملعأ هللاو مهل احالص كلذ

 كلذ مهلعف نم اوبات لازتعإلا هيلإ نيبلاطلاو ادنلجلا نأ ملعن ملو
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 نأل اعيمج ةبوتلا مهتمزل الطاي لعفلا كلذ ناك ولو مهنم دحأ بات الو
 ملعن ال نييصاع اعيمج اناك هل باجتساو ةيصعم ىلإ ادحأ اعد نم
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو ةبوتلا اعيمج امهيلعو افالتخا كلذ يق

 . ملعأ هللاو هلدعو كلذ يق رظنأ

 ول هنأ افالتخا مهنيي ملعن الأ اوعمجأ دقو رثأل ١ نمو : ةلأسم

 مكح يف هتمامإ كلذب لوزت هنأ ناك ام انئاك رئابكلا نم ائيش ىتأ
 مل نإو هتيالوو هتمامإ ىلإ عج حر بات نإف . كلذ نم باتتسيو رهاظلا
 نم اومدقي ىتح مهرمأ لازتعاب نوملسملا هرمأو تلازو هنم ئرب بتي
 مامإل بات ىتح ةمئألا نم مهرمأب موقي نم اومدقي مل نإق مهب موقي
 افالتخا كلذ يف ملعن الو هتمامإو هتيالو ىلإ عجري هنأ عجرو كلذ نم
 . هريغ مامإل دقعي مل ام

 ايغاب مامإ ريغب نوملسملا هلباقف لوألا مامإلا براح ول كلذكو
 مث هيلع امامإ اوميقي ملو يغبلا ىلع ءامدلا كلذ ىلع كفسف مهيلع
 ىلإ عجري ناك همزلي اميف فصنأو نيملسملا ىلع ىغب يذلا ىلع بات
 هجرخأ امنإو هريغ مامإل نوملسملا دقعي ملام مامإلا وه هنأل هتمامإ
 كلذ ناك ولو مهنم ةيصعملا ىلع رارصإلا ةمامإلا توبث دح نم
 ةيصعم ىلإ ادحأ اعد نم نأل اعيمج ةبوتلا مهتمزل الطاب لعفلا
 امهيلعو افالتخا كلذ يف ملعن الو نييصاع نيعيمج اناك هل باجتساف
 . ملعأ هللاو افالتخا كلذ يف ملعن ال ةبوتلا اعيمج
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 هابارسو ماع .الا نم ثدحلا يق باب
 رم ألا دنع كلذ هبشأ ام و هنارشو هنالو و

 بورحلا يقو ركنملا نع يهنلاو قورعملاب

 ارلا ذخأ بكار كلذ ر نإف لزانملا قرحو ءامدلا : "
 . هيلع كلذ حص اذإ نيملسمل ١ لام نود هلام ىف كلذي

 نيلعافلا ىلع ناك هيأر الب كلذ اوبكر نيذلا مامإلا دنج ناك نإو
 نيملسملا ةريس فالخ كلذ نأ ملعي وهو مامإلا رمأب كلذ ناك نإو
 نإو . نيملسملا لام تيب نود مهلام يف كلذ لعقي نمو وه كلذ نمض

 تيب ىف وهو اطخ وهف هل لالح كلذ نأ ىري وهو هنذإب كلذ لعف ناك
 . نيملسملا لام

 ني دمحم هللا ديع ىبأ نع نيملسملا ضعي ظفحو : ةلأسم

 ىهنيو فورعملاب رمأي نم لسرأ اذإ مامإلا يلاو وأ مامإلا نأ بوبحم
 هلهأ ىلع هدرو هعفدو لطابلا عفدو قحلا ةماقإ ىفو ركنملا نع

 يف همرغو مهيلع سبح الف هريغ ىلإ هنع اولذو قحلا قيرط اوطخأو
 . نيملسملا لام تيب

 بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع نيملسملا ضعب اضيأ ظفحو
 نع ىهنيو فورعملاب رمأي ايلاو وأ ةيرس ثعب اذإ مامإلا نأ هللا همحر
 ركنملا نع يهنلا فورعملاب رمألا نم هل اوجرخ اميف اوضروعف ركنملا
 ىلع سيل نأ لتقلاو قرحلا نم طلغلا مهنيب عقوو ةبراحم مهنيب تعقوف
 يدهاشب ةحصلاب الإ دحأ ىلع مرغ الو ةمهت ةيرسلا ىلع الو يلاولا
 . لدع

 يلاولاو ةيرسلا دئاق لوقو نيملسملا لام تيب يف وهف حص اذإو
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 نيملسمل ١ نم ل اق نم ل اقو هنع ب اغ ام ىلع م امإل ا ء انمأ مهنأل لوبقم

 . ةمهتلاب

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألل ةيرس ثعب اذإ مامإلاو : ةلاسم
 الو مهيلع سيح الف قحل ١ فالخ مهنم ن اكو ةبر احم مهتنعق ركنمل ١

 تفلتأ ام مرغو سفنأل ١ ب ل يه امن او اذه يف موقلل كلذ يف همهت

 رانلا تفلتأ امو سفنألا ةيد مهنم لاق نم لاقف ةيدلا يف اوفلخاو رانلا

 . نيملسملا لام تيب يف

 كلذ لعف هنأ هنيعب لعاف ىلع حصي نأ الإ : مهنم لاق نم لاقو
 نإو نيملسملا لام تيب يف نوكت ال مهنم لاق نم لاقو . هيلع وهف
 . ةصاخ هيلع ةيد وهو هب ذخأ هنيعب لعاف ىلع حص

 امب مهفرعيو هدنج ىلع مدقتي نأ مامإلا ىلع بجيو : ةلأسم
 نمض ام ناك يهنلا دعب بكر نمف مهاهنيو مهل لحي امو مهل زوجي
 . هلام ىف

 دشار مامإلا طخب دجو امم ةيشاحلا نمو هريغ نمو : ةلاسم
 ىلإ ةيزاغ ذفنا اذإ مامإلا يف لوقت ام : تلق . هللا همحر ديعس نبا
 نم اولتقو دليلا يف ةيزاغلا تعقوف نادلبلا ضعي يف مهو ةاقيلا ضعي

 لتقلا قحتسي ال نم اولتق مهنأ مامإلاب ربخلا لصتاو ةاغبلا نم اولتق
 الو ةلداعلا ةنيبلاب هعم كلذ حصي ملو الزانم اوقرحأ وأ الام اوبهن وأ

 هذه نع لاؤسلا وأ كلذ نع ثحبلا مامإلا ىلع له ةمئاقلا ةرهشلاب
 بلطي وأ هعم كلذ حصي ىتح لفاقتلاو توكسلا هعسي حأ ثادحألا

 ؟ هنم فاصنإلا هيلا دحأ

 مل اذإ هيلع بجاوب سيلو كلذ نع ثحبلاب مامإلا رمؤي : لاق
 هركسع ىلع ر اكنإل | هيلع ناك هعم كلذ حص ناق هنع كلذ حصي
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 . ملعأ هللاو هيلإ فاصنإلا هعم كلذ بلط اذإ مهنم فاصنإلاو

 هعم كلذ حص نإف : تلق . نيملسملا نع باوجلا اذه ةقثلا ظفح

 مهوعديو قوقحلا باحصأ ىلإ لسري نأ هيلعأ ةلداع ةنيب وأ ةرهشب
 ةرهشلاو هنم فاصنإلا اوبلطي ىتح كلذ همزلي ال مأ فاصنإلا ىلإ

 باحصأ ىلإ لسري نأ همزلي ال : لاق ؟ ال مأ ةلوبقم هلثمو اذه يف
 نوكي نأ الإ هنم كلذ اوبلطي ىتح فاصنإلا ىلإ مهوعديو قوقحلا

 . مهفصني ال هنأ مهملعيو . مهقصتي ال هنأ هعم

 ةرهشلاو هب مهملعي نأ هيلع سيلف هنم كلذ اوفرع دق اوناك نإو
 . ملعأ هللاو ةلوبقم اذه ىف

 نع باوجلا اذه ةقثلا ظفح ةلاسملا هذه هللا دبع وبأ ظفح
 . ةلأسملا هذه هللا ديع وبأ ظقحو ب اوجل ا اذه ةقثلا ظفح نبملسملا

 الو ةعطاق ةحصب اهل ةرهش ال ر ايخأ م ام ال اي تلصت ١ ناف : تلق

 ثحبلا هيلعأ هنادلب ىق ىرجت ركانمو هركاسع ثادحأب ةلداع ةنيب

 حصي ىتح كلذ همزلي ال م أ كلذ نم هغلييو هيل ١ لصتي امع لاؤسلاو

 ىتح كلذ همزل الو كل ذي رمؤي هن أ ب اوجل ا ىضم دق : ل اق ؟ كلذ هعم

 . ملعأ هللاو هعم حصي

 نم يتلا ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ةلاسملا هذه هللا دبع وبأ ظفح

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر باتكلا ةيشاح

 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يب أ نع دوجوملاو : ةلأسم

 نب ديعس ينثدح : لاق هللا همحر كلام نب تلصلا ىلإ هياوج يف

 ناكو بويأ نب لئاو لاس نامع لهأ نم الئاس نأ هللا همحر : زرحم

 ىلع ثراو ةعماجم انعسي له : لاقق قارعلاب ذئموي نيملسملا ةيقب

 ؟ دسقأو قرحأو لتق دقو دايز نب ديعس هتعماجم
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 قيقح وهف نيملسملا نم لتق نمم ديعس لتق نم امأ : لئاو لاقف
 لزانملا نم قرحأ امو لتقلا قحتسي ال نمم لتق نم امأو لتقلاب

 .نيملسملا

 :لئاو لاقف ؟ نافع ىبأ نبا وهو مامإ هثعب يذلا نإف لئاسلا لاقو
 . . رابج كلذ مامإب سيل كلذ

 هللا دبع نع دانسإب نيملسملا خايشأ نم ظفح نم ظفح كلذكو
 دشار هراس ريسم نع هللا همحر بويأ نب لئاو لس هنأ عفان نب

 مل نمو قرحأ نم قرخأف راس دايز نب ديعس نأ مث هيف قرحأف
 ؟ ديعس ةعماجم ىلع ثراو ةعماجم انعسيف قرحي

 عسيو ٹثر او ةعم اجم مهعسي س انلل ليكوب سيل ثر او : لئ و ل اقف

 نم امأف هنم فصنيف اقح ديعس ىلإ بلطي ىتح ديعس ةعماجم اثراو
 كلذ ناكل رانلا يف ىقلأ ولف دشار قرحأ نمم دايز نب ديعس قرحأ

 ٦

 مامإ هثعب يذل | ناك ولف قرحي مل نمم درعس قرحأ نم امأو

 مامإلا ناف عفان نب هللا دبع لاق . نبملسملا لام تيب يف كلذ ناك

 . مامإب سيل كلذ : لاق ؟ نافع يبأ نبا ناك

 بابسألا ضعبل اشيج وأ ةيرس مامإلا لسرأ اذإو : ةلاسم
 اذإ : لاق ؟ همزلي ام ءامدلا اوكفسو لزانملا اوقرحأو لاومألا اوبهنف
 نم هب ذوخأم هتدحأ نم ىلع كلذ ناك هب ضري ملو كلذب رمأي مل

 . ملظلا هجو ىلع هانج .
 لهأ نم فاصنإلا نكلو هريغ لعف نم مامإلا ىلع كلذ سيلو

 اذإ اهلهأ قوقحلا ءاطعإو هل كلذ راكنإلاو كلذ رييغت راهظإو ثادحألا
 . اهانج نم ىلا ماكحألا يف كلذ اوبلط
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 هلعق نم نكي مل اذإ ال : لاق ؟ مامإلا ةمامإ اذهب لوزت الو : تلق

 . اهيلع الإ سفن لك بسكت الف

 لسري نأ دارأ اذإا هل يقغيني : لاق ؟ لعفي نأ هل يغبني امف تلق

 نوفاخي نيذلا هرم ] ىف ريشتسبو ء املعل ا رواشي ن ں أ اشيج وأ ةيرس

 . ايضرم اريمأ مهيلع رمأ كلذ ىلع مزع اذإف هللا

 نأ مهيلع طرشو نوقتي امو نوتأي ام هيف مهفرع ادهع مهل بتكو
 مهنم انج نإف اوجرخ اذإف هوبتاكيف مهيلع يمع امو هرمأ اودعتي ال
 هثدح ناك اثدح ثدحأ نمو هسفن ىف هيلع كلذ ةيانج ناك ةيانج دحأ

 ةلقل كلذ لهج نإف . ءيش كلذ نم مامإلا ىلع سيلو . هسفن يف هيلع
 تيب يف اوثدحأ ام ناك أطخ كلذ ناكو هتيرس تدعتف نايسن وأ ملع
 ؟ نيملسملا لام

 ثدحأ نإف : تلق .ال : لاق ؟ مامإلا ةمامإ هب لوزت الو : تلق
 يف هيلع كلذ نوكي لاق ةنسلاو باتكلا فلاخ مكحلا ىف اثدح مامإلا

 يذلاف : تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 يف بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نعو نيملسملا لوق نم انفرع
 هشيج نم ناكق يغبلا لهأ ىلإ سانلا نم هعم نمب راس اذإ مامإلا

 كلذ بكر نإف لزانملا قارحإو لاومألا بهن يف مهيديأ طسب نم
 لام نود هلام ىف هتيانجب كلذل بكارلا ذخأ هشيج نم بكار

 اوبكر نيذلا مه هشيج ناكو هنيعب لعاق ىلع حصي مل نإو نيملسملا
 . هل نيلعاقلا ىلع ناك مهيلع كلذ حصو هيأر الب كلذ

 ريس فالخ كلذ نأ ملعي وهو هيأرو مامإلا رمأب كلذ ناك نإو
 لام تيب نود هنذإو هرمأب كلذ لعق نمو كلذ وه نمض نبملسملا

 . نيملسملا
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 ىف وهو . أطخ اذهف هل لالح كلذ نأ ىأرو هنذإب كلذ لعف نإو
 ىف ةحيحصلا نيملسملا راثآ نم هانذخأ يذلاو نيملسملا لام تيب
 رجشلاو لخنلا رقعو قرحف نيملسملا رومأ ضعب مامإلا هالو لجر
 قرحأو لتقو رقع ام هيلع نإ هالو يذلا مامألا رمأ ريغب باودلا لتقو
 . ةنيب ةجح كلذ يف هل نوكي نأ الإ هلام يف هيلع كلذ مرغف دسقفأو

 ام مهب عنص نيذلا موقلا نأب ةقثلا لهأ هب هل دهشي حضاو رمأو
 برحلا هل اوبصنو مهسفنأ نم قحلا اوطعي نأ اوعنتما اوناك عنص

 عنص ال امب قحلا نم مهلبق ام يلع ردقي ملو مهيلع وقي ملو هولتاقو

 اذإف غلبام مهنم غلب نأ ىلإ مهسفنأ نم قحلا هوطعي مل مهنأو مهب
 ام مرغ هيلعف . هجولا اذه ىلع قرحو رقعو باودلا نم لتق ام ناك
 يف مامإلا ىلع ىهو قرحأو رجشلاو لخنلا نم رقعو باودلا نم لتق
 . اطخلاو ةهبشلا هجو ىلع هنم كلذ ناك اذإ هللا لام

 لوق نم انظفح ام اذهف هأطخ هنع يدؤي نأ مامإلا ىلعف

 عطق الو ةلبقلا لهأ لزانم قرح اولحي مل مهنأ مهراثآو نيملىسملا

 . اوعنتمي مل وأ مهيغبب اوعنتما مهلاومأ

 الجر اويرضق ةيرس تجرخ | ل او هلل ١ ديع ىب ] نعو : ةلأسم

 ؟ هبرض نم تامف قح ريغب وأ قحب

 مهيلعق قح ريغي هوبرض ذنم م اي أ ةثالث يف تام ن ا ب اوجل ١ ىفق

 اميف هوبرض اوناك نإف ةيدلا مهيلعف مايأ ةثالثلا دحب تام نإو دوقلا
 يف ةىدل اف مهدئاق يأرب وأ م امإل | يأرب كلذ ناكو زيزعتل ١ هي قحتسي

 . نيملسملا لام تدي

 نوثعبي ام عنش أ ن اكو تافصل او ثادحألا ب اتك نمو : ةلاسم

 ٥ الوو ر احص قوس نع تلصلا هلزعق ضيق نيب دمحم ة الول ا نم

 ملو هتيالو ركني ملف ىسوم نب ىسوم دعب نم كلذ ناكو راقرج
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 كلذ ىق هبتاعي بتك نم ىسوم ىلإ بتك نأ ىلإ بئاعملا نم اهددعي
 دقف ركني مل نمق تركنأ الو هتيالوب نمآ مل ينأ هباوج نم ناكف
 . ىضر

 مكدونج نم انيلإ متثعب ىسومل لاق لجرلا نأ مث : باتكلا نمو
 نم ةجحلا هسفن مزلاف كئلوأ ثعبن مل انإ : لاق ؟ انبعرأو انفاخأ نم

 هرمأ اودعت اذإ مهبقاعي نأ مهيلع قيقحف مهتعبي مل نإف 0 ملعي ال ثيح
 هل سيلو مهرزو يف مهكراش دقف مهثعب ناك نإو هتيعر اوملظو
 . هجوت امنيأ حور هلل دمحلاو

 دشار اهنكسي يتلا رادلا يف ةيمر تعقو نأ ىلإ باتكلا نمو
 نم انغلبي اميق ةمئأل ا رود يفا يمرل ١ عقي ن اك دقو ةرح رسك اول اقف

 ةمئألا نم نوكب الق رجحلا عقيف َ ف ارئ اط يمري و ] ةردسل | يمري يبص

 لام مهسفنأ يف لانتحاو ةمه ةمحرو ةفأر لهأ ١ لدعلا ةمئأو ريخلا ال ا

 . مهريغ يف اولمتحي

 ريغ ىلع كلام نب تلصلا نب دمحم ىنبا ةيمرلا كلتب اومهتاقف

 الو امهيربن الو يمر ي ذلا امهريغ نإ ليق دقو انغلب اميف ببس
 نم شابوأ مهيلإ ثعب ىتح ةيمرلا كلت نأش مظعف امهيلع قيقحت

 هراد ىلإ هيلإ ثعيل ١ ناكو ناذاش امهمعب اوقرحأف انغلب اميق سانل ١

 رمأي الو ركنم نع ىهني دشار نكي ملو هعم اناك امهنأ اومعز مهنأل
 . فورعمب

 فاط نمل قحف ةحلسألا اورهشأو اوعنتما مهنأ لئاق لاق نإف

 امب هسقن نع عفدي نأو مهنم اوعزفي نأ سانلا ةاوغ نم فالآ هرادب

 برح نم وه نم ضعي ناك هنأ هعم حصو ةقثلا نع انغلب دقلو ردق

 . ثوعبلا هذه انع اوقكف نيمالغلاب كيتآن نحن ىسومل لوقي تلصلا

 . كلذ ىلإ ىسوم تفتلي ملف
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 مكيتأن نحن موقاي : مهل لوقي ناك ميمت نب نازع نأ انغلب دقو
 نوملسملا براح امو مهب اوقرجأ ىتح كلذ ىلإ اوتفتلي ملف امهب
 قرحأ امنإو قرحن مل نحن اولاق نإف طق رانلاب ةلبقلا لهأ نم مهودع
 طالخأو . ءاغوفلا ىرغأ نمو : مهل ليق . سانلا طالخأو ءاغوفلا

 هيف لمع الو قرحلا كلذ يف اورظني مل مث مكل رذع الف متنأ الإ سانلا
 . فاصنتاب

 مث اجرخ ناميلس نب بعصمو ثراو نب مهف نإ مث باتكلا نمو
 هل لاقي اعضوم الزن ىتح اراسف سانلا طالخأ نم امهعم جرخ

 مهيف سيلو اداوق مهيلإ هجو دشار ناك دقو ى ىوزن نم بيرق ةضورلا
 بورحلا يف نيملسملا ةريسب ةريصب الو ةجح ىلع نيمأ الو هيقف
 اعيمج اولزن ىتح مهورياس مث ةضورلا ىلإ مهلوصو لبق مهوقلف

 ١ مهف دنجو دش ر دنج ةضورل .

 نإ مث ضعب مهضعب نم انمآ ناقيرفلا تاب دالبلا اولزن املف
 مهنيب عقوو ملع الو مهل هقف ال داوق مهيلعو ادنج هدنع نم ثعب ادشار

 نم سان يف هورسأف هوكردأف مهف رفو ةكرعملا يف لتق نم لتقف لاتق
 اميف لانقلا نع فيعض ريبك خيش لاهنم نب رصن لتقو هباحصأ
 لامجلا ىلع اولبقأو . ىَّملَك امهريغو هوخأو بعصم ذخأو انركذ
 مهلاومأ تبهنو اسرفو المج رشع ةتس انغلب اميف اورقعف اهنورقعي
 اراكنإ كلذ يف ىسوم نم رهظي ملف ٧ انل ركذ اميف مهبايثو مهباودو
 . اريغت الو

 مهانثعب نم اوسيل سان باودلا رقعو بلسو بهن امنإ لاق نإف
 مهسفنأ اومزلا دقو مهسقنأ اومصخ دقف سانلا ءاغوغ كلذ لعق امنإو

 ناكو ركنملا نع هوهني نأ نوعيطتسي ال نم مهيف طلتخا اذإ ةجحلا

 نم هلعف نم ىلع هوريفغيو كلذ راكنإ اورهظي نأ مهيلع قحلا
 ىلع لخد نم انغلب اميف نيملسملا نم لخد دقلو . مهريغو مهباحصأ
 . هريغو ركنملا اذه ركنأ اولاقف ىسوم
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 نم نكلو ى فاخن انأ الإ هريغن الو اذه راكنإ رهظن ال لاقف
 بلق يف ام مولظمل ١ فيعضلل ملعي ىتمو ه انفصن انيل ا فصنتسا

 ىسوم نم ابيرق ىوزن قوس يف عابت تناك ةروقعملا باودلا موحل
 . كلذ راكنإ نوملسملا عطتسي ملف دشارو

 اوناك ايارس نم ث ادحا رك ذ تلصلا ىلع نوبيعي اون اكو

 اهوني اغب ن ر ] نو ل اكي مهنم ةبيرق ىهو ةعينشل ١ ث | دحأل ا مهسفن ٢

 . مهنيعأب

 رداق وهو هركني ملو هريغي مل نم نأل كلذب يضر دق هنأ هيلع ةجحلاف
 . يضر دقق هريدقتو هراكنإ ىلع

 الو نيدشار ريغ اعيمج نيقيرفلا نأ ريغ مهرومأ تهبتشا دقو
 ان دنع هلل ا دمحي لكو نيملسمل ١ ةريسي تر اس نيتئفل ١ ى لح ا فرعن

 وجري اريسم راس الو نيدلا يف مامإب وه سيل امهق نأل روذعم ريغ
 مهي أرو فبعض مهلص أ هدونجو دشار داوقو س اريخ هنم نوملسملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةجحب هلل موقي هيقف مهيف سيل فينع

 باب ىلع فقو الجر نأ ربخلا نم انعم حص اميقو باتكلا نمو
 نب دمحم ني ثعسشأل و هللا ديع ني ير اوحل ا ىل ا ايتك لو انتف نجسل |

 دونج ضعب علطأو هبزح نمو دشار باحصأ نم ذئموي امهو رضنلا
 يه نم ىلإ بتكلا فرع املق دشار ىلإ بتكلاب اوتأو هوذخأق دشار

 ركنت ] نمم د دش ر ىلع لخ د نرم لخ دق نجسلا ا ت سبحق ٠ هي ب رمأق

 هتييت ملو هانجرخأ مت ةعاس ٥ انجس امنا لاقف .< مكباحصأ ىلاإ بتكلا
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 . ريثكب الو ملظلا نم ليلقب ىضري ال هللاو هنجس يف

 وه سيل افيعض الجر ىأر ىسوم نأ مهبئاجع نمو باتكلا نمو
 نم اجراخ اسلاج هآر س ةلود ىلع فاخي الو نيدلا ةمئأ نم مامإب

 ام دعب نم يلصي هيلإ رظن مث ةالصلا لبق ةعمجل ا موي دجسملا

 هبلع اعدو هقسفف 4 مهعم السلا ىري ال هنأ همهتاف مهتالص تضقنا

 نم خسرف نم ابيرق هلزنم ىلإ اوراسف ءاهفسلا هب ىرغأو هب رهشو
 مث هومد ] ىنح انغلب اميق هويرضصو هرهظ ء ارو هيلإ اودشو ركسعل ١

 . نجسلا ىلإ هب اوتأ ىتح قيرط عطاق وأ مد كفاس هنأك هب اءاج

 دقو دجسملا ىف ادعاق ناك هنأ نيملسملا نم ةقث لدع انتدحفق

 هبشي هنكلو برضلا هبشي سيل ائيش عمسي ناك هنإ لاقف هب اءاج
 انغلب اميف هالتقاو لاق نجسلا هولخدأ املف برضلا ةدش نم سودلا
 . انغلب اميف اديدش اضيرم مهنجس يف ثبلف

 هرهظ ءارو هيدي اودشف لجرلاب اوقفرا انغلب اميف لجر مهل لاقو
 الو ىسومل ةءارب الف س مهلعف نم هللا ناحبسف نجسلا ىلإ هب اوتأو
 دشارو هب ىرغأ ىسوم نأل تام ول هلتق نم الو هبرض نم دشارل
 ام اقح ناك نإف هنع اوعنم الو هبرض نم ىلع اوركني مل مث هب رم
 مذ دقلو اولعف ام هب اولعفي نأ مهل ناك ام مهيلع فالخلا نم هب اولعف
 مل ةربابجلا نأو "نيرابج متشطب متشطب اذإو" : لاقف اماوق ةأ هللا

 . مهذخأ يف اوطرفأ ءاهفس مهرمأب اوشطب امنإ مهيديأب اوشطبي
 . هريع نمو

 بحص لجر نعو : هللا همحر نسحلا يبأ نم باوج : ةلاسم
 لكأو نامع ناطلسلا كلم نأ دعب نم ىتلا ةمئألا هذه ةالو نم ايلاو
 همزليأ هل زئاج كلذ نأ نظو ةلاهجب كلذ لعفو يلاولا عمجي ناك امم
 ؟ ال مأ در كلذ يق
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 ةبوتلا هيلع امنإو مرغ الو كلذ ىف هيلع در الف تفصو ام ىلعف
 نوموقي اوناك مهنأ كلذو هيف اوناك ام لطاب هل نيبت اذإ رافغتسالاو
 . كلذل نلحتسم ةنايدب

 ةبراحم يف مهنأ نومعزي نيذلا شويجلا عم راس يذلا كلذكو

 نعي ملو لتقي ملو بهني مل اذإف مهعم وهو نولتقيو نوبهنيف ناطلسلا
 نم لكأ نإو ى رافغتسالاو ةبوتلا هيلع امنإو هيلع مزع الف كلذ ىلع
 هيلع مرغ الف مارح هنأ ملعي ال وهو هريغ وأ بطر نم ائيش مهماعط
 نإق . هلهأل مرغلا هيلع ناك سانلا لاومأ نم هنأ ملع نإو . كلذ يف

 ملعأ هللاو هنم هلكأ يذلا دلبلا كلذ لهأ ءارقف ىلع هقرف هلهأ فرعي مل

 ( . باوصلاب

 الو ةيعرلا هتكش اذإ يل اولا لزعي نأ م امإلا ىلعو : ةلاسم

 هلزعي نكلو لزعلا هب قحتسي اثدح ثدحأ دق هنأ ةنييلا هيلع مهقفلكي

 . ةنامألاو لضفلا لهأ نم هريغ يلويو

 ىتح مهروم ا رظنيو مهنع ثحيبو هت الو دقفتي ن ] م ام ال ىلعو

 ريغ ةرثأ تناك نميف ءايشألا لمهي الو ةفرعم ىلع هرمأ نم نوكي

 . نيملسملا رومأ نم ائيش هيلوي عجري مل ةديمح

 نم ادحأ فعضتسا نإف مهلزع ةنايخ ىلع هتالو نم علطا نإق

 يف ءانمألا ذختي نأ هيلع بجيو مهيلع مكح مكح يف مهيلع هتيعر
 دعب هلزعي مل نإو هلزع لماع نم ةملظم هيلإ عفر نإف هلامعو هتيعر
 لزعي نأ ماماللو علخلا قحتسا هملظ دعب هلمعتساو هملظ حصي نأ

 الو ثدح ريغو ثدحي لديتسبو يلوي نأ هلو هتالو نم مهنأل ةاضقلا

 . لزعيو يلوي اميق داهتجال ا هيلعو هيلع كلذ قيضي

 مامإل ا ثدحأ اذاق كلام ني تلصلا مامإل ١ ةردس نمو : ةلاسم

 هعوزنو هتيوت دعي نم مهسفن ] ىلع هورق و نوملسم ١ هي اتتساق اثدح
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 اذإو عزنو بات اذإ ةيالولا نم اهيلع ناك يتلا ىلوألا هتلاح ىلع وهف
 ءامد ىلع اهيف مهتي ةلزنمب هنم هروهظو كلذ هثدح دعي نم مامإل ا لزن

 زوجي يتل | ةلزذمل ١ قر افقو مهنم كلذ بلط يف ىعسيو نيملسمل ١

 مهل ز زوجي يد ذلا ببسل | يف هيعسل ل مهظقا اهيف هوم هومهني ن أ نيملسملل

 نبملسملا رمأ يلي نأ يغبني ال هنال مهنع هعلخ نبملسملل زئاجق

 ثادحألا لهأ اونمتأي ن نأ نيملسملل يغبني ال هنأل ةخسن يفو لهأ

 كلذ ىبأق مهنع لزتعي نأ نوملسملا هرمأ نإو لاومأل او ء امدلا ىلع

 اهعلخ زوجي ال هتمامإ نأ ةخسن يفو ةمامإلا نأ معزو مهيلع

 براحم مامإل ا نإف ءامدلا ىلع ةمهتلا عضومو ثدحلاب نبملسملل

 . هللا قحب عنتممو نيملسملل

 رهظأو اعئاط مهنع لزتعا نإف هلزعو هلاتقو هتبصانم نيملسمللو
 ةخسن يفو نيملسمل ١ ىلعو . نوملسم أ ه الوت احالصو هتيوت

 . انيمأ مهيلع لدعي نم امامإ مهسفنأ ىلع اولوي نأ نيملسمللو

 ةلزنملا هتق هتقرافم دعي نم مهنع علتخي نأ مامإل ١ ىب ] نإو : ةلأسم

 ن راق نيملسملل هيرحو هلاتق لح دقق نيملسمل ا دنع هعلخ اهي لحي يتل ١

 قحي هعانتما و هللا ةبصعم ىلع هىدامتو هرارصإ ىلع نوملسم ا هطق

 ناك ةلزنمل | هذهيو ةدالولا نم عيلخ ملاظ هلل ودع لب يلو ريقفق هلل ا

 نوملسملا لحتساف اهكفسو ءامدلا ةفراقمب نافع نبا نامثع مهعم

 . همد

 قحل اكرات ايدعتم املاظ مهلتقو هللا ءايلوأ اوناكل نيملسملا لتق ولف
 . هبلع هللا

 هيلإ ىشمف لالض هنأ نوملسملا ملعي اثدح مامإلا ثدحأ اذإو
 ىذلا نأ معزو مهيلع كلذ ىبأف ثدحلا كلذ نم هوباتتس اف نوملسلا
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 انأو ئلع مكتناعإ يف نوئطخملا متنأ لب لاقو . هل زئاج كلذ نم لعف

 لحتسا ةلزنمل أ ه ذهيو هويبص ان ىب أ ن و , هوعلخي ن ] نيملسمل ا ىلعو

 يبأ نب ىلع لاتق نوملسملا لحتسا ةلزنملا هذه لثم ىلعو ةخسن يفو

 هيلع جورخلاو بلاط

 اهكفس دعي نم نيملسمل ا ءامد ىق ميكحتل ا هيلع اومقن مهن ] كل ذو

 اوجرخف هللا نيد ىق روجي ال كلذ ن ] اوملعو مهل ةملظلا ءامد ىفو

 هتدح ىلع يضمي وأ هتماما ا ىلع هورقيق كلذ نم بوتي ن ن ] هد ر ا هبلع

 هللا يين ةنس نم ظوفحم ا يلا و هللا ب اتك ىلاإ ١ هوع دق هلاتق اولحتسيف

 لتق لحتس و هيرح يف هتدح ىلع ىصمو ىب اف ملسو هبلع هللا ىلص

 هثدح ناكو هللا مهمحر نوملسملا هنم ئربق هيلع مهجورخب نيملسملا
 هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلاو هللا باتكب هيلع نولدتسي ارهاظ
 مهس امتلال هللا مهمحر ن اورهنل ا ب احص ] نوملسم ١ ىلوتو ملسو هيلع

 يلع هيلع قرتفا يذلا ناكو ةخسن ناكو هيلإ هايإ مهئاعدو قحلا هنم
 مهم امإ ناكو هباحصأ ا رايخ مهو ن اورهنل ١ باحصأو بل اط يبأ ني

 . هللا مهمحر ىبس ارل ١ بهو ني هللا ديع ذئموي

 ةليخنلاب اوراسف نيملسملا نم فئاوط مهدعي نم رداقت مث

 هياحصأو ةبواعم مهيلإ راسق ع دو ني ةرتوحلا هل لاقي لجر مهمامإو

 اولتقق بلاط يبأ نبا يلع نب نسحلا مهلتقو مهلاتق ىلع هناعأو
 . هللا مهمحر

 نيملسملا نم تجرخ ةباصع ةليخنلا باحصأ دعب نم ناك مث
 . هللا مهمحر اضيأ اولتقف محازم هل لاقي لجر مهريمأ

 اعدق ةفوكلا لهأ نم لجر شارح نب دايز مهدعب نم جرخ مث
 نب ميمت هل لاقي لجر هدعب نم جرخ مث . نوملسملا هيلإ اعدام هيلإ
 . ةفوكلا داوس نم ةيرقب هباحصأو ةملسم
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 ةفوكلا نم ةيرق لزنف ميظع عمجب جرعألا يلع هدعب نم جرخ مث
 ىتلا ةيرقلا مسا ىلع ةْيرورحلاب جراوخلا يمس امنإو ارورح اهل لاقي
 ةرصبلا لهأ نم ةباصم مهدعب نم عرخت .. ارور اهل لاقي اهولزن
 جرخ مث . دايز نب ديبع هللا ودع مهلتقف فاوط هل لاقي لجر مهريمأ
 . هللا مهمحر اعيمج اولتق ىتح فاحزلا بيرق مهدعب نم

 لالب وبأ مهدعب نم جرخ مث . قحلا ىلإ نوعدي اوناك ءالؤه لك
 ةرصبلا لهأ نم الجر نيعبرأ ةئف يف يميمتلا ريدج نب سادرملا

 دايز نب هللا ديبعو ةيواعم نب ديزي ةيالو يف زاوهألا لزن ىتح راسف
 هل لاقي ادئاق لالب يبأ ىلإ دايز نب هللا ديبع لسرأف . ةفوكلا ىلع
 . ماغطلا نم لجر يفلأ يف يلهابلا ةعرز نب ةملسم

 ادئاق دايز نب هللا ديبع مهيلإ ثعب مث قحلا ىلإ لالب وبأ مهاعدف
 . هللا مهمحر مهلتقف ةمقلع نب دايع هل لاقي رخآ

 جر اخلاو 4 جراخل ا دعاقلا ىلوتي ةدحاو مهتوعد نوملسملا لزي ملو

 اومنتغي ملو فيسلاب سانلا اوضرتعا الو ةرجه اولحتني مل دعاقلا

 . ةيرذ مهل اوبس الو الام مهتلبق لهأل

 ام ىلع ةوعدل أ هذه لهأ ا نم مكلبق فلخا نم فلتخا امن او

 نم قرافو هيلإ اعدو انيد هأر بصنو ي رلا نم مهنم قيرق لك ىعد ١

 ايندلا ىلإ انوكد ةسايسلا يف ء ءاوسو ةسائرلل ابلط هيلع هعماجي مل

 . اقب نم ن اك نم نيي ةقرفل ١ تعقوف اهيق اور احو 77 اولي ةنتقو

 نب هللا دبعو هللا همحر ضابأ نب هللا دبع ذئموي ناكو نيملسملا
 اميق اوفظخ اف نيملسمل | نم هللا ءاش نمو قرزأل ١ ني عف انو ر افصلا

 . يأر ىلإ مهنم دحاو لك اعدو مهنيب

 عفان روجلا جراوخ نم روجلا ىلإ اعدو نيملسملا قراف نم لوأو
 . قرزألا نبا
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 هعم جرخف نيملسملا رايخ نم ةرصبلا لهأ فارشأ نم ناكو
 هل ترهظ املف مالسإلا ىلع وهو زاوهألا لزن ىتح راسف ريثك برشب
 هعبتا نمو اهب هللا هعلخ اثادحأ هللا ودع ثدحأ ٧ هيلإ تلبقأو ايندلا

 الملا قرقو اصعلا قش نم لوأ وهو الهأ كلذل ناكو مالسإلا نم
 لحتناو ةعامجلا قرافو ةملكلا فلاخو بذكلا فرتقاو بعشلا عدصو

 ضرتعاو متعملا كرشو ةيقتلا لهأ نم ئربو ةلبقلا لهأ رفكو ةرجملا
 . مهلاومأ منغو مهيرارذ يبسو فيسلاب سانلا

 هدعب نم ناكو هتريس راسف رماع نب ةدجن هدعب نم ناك مث
 دايز دعب نم ناك مث هتعيرشو هتقيرط ىلع ناكو ةيطع نبا ةدجن

 حاكن اولحتسا دولجلا اهنم رعشقت ارومأ هباحصأو وه لحتساف
 ةيرفصلا مهو هباحصأو رافص نبا هللا دبع مهدعب نم مث . ةيسوجملا
 ةيمهجلا دعب نمو ةيمهجلا مهو مهجلا مهدعب نم مث ةيوغلا ةثيبخلا
 . ةينالعو ارس سانلا لتق ةيبلعتلا تطحتسا ةيبلعثلا

 بيعش مهنمو لالض ىلإ ةاعدو لالض ةمئأ ءالؤه ناكو

 قحسإ وبأو ةزمحو ريرغو مضيهلاو روصنمو رطمو دوؤادو ينامركلا
 اولض لالضلا لهأ قرف ةريثك قرف كلذ دعب نم ناك مث فوغ وبأو
 . ليبسلا ءاوس نع اريثك اولضأو

 ةقدانزلاو ةربجملاو ةلزتعملاو ضفاورلاو ةعيشلاو ةيجرملا مهنم
 ريسفتلا لوط الولو رثكأ هفصن مل نمو اعيمج مهنم ربن نحنو
 مهتوعدو مهلوقو مهعارآو مهتادحأ ناوخإلا رشاعم مكل انرسفل

 نم هللا دالب يف هب اوراسو هللا دابع يف هب اوناد امو مهلامعأو
 نم ةفئاط تتبثو مالسإلا ىلع اوناك نأ دعب روجلاو ملظلاو مشغلا
 لدعلا نم هللا همحر ضابأ نب هللا دبع هب لاق ام ىلع نيملسملا

 بيعش مهنم قرف ثالث ىلع ةيضابألا تقرتفا مث فورعملاو قحلاو
 فلاخملا نوراه مهدعب نم مث هباحصأو ديزي نبا هللا دبعو هباحصأو
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 ؛؛؛ةبيعشلا مهل لاقي نيذلا مهو هرونو قحلا لدع نم جراخلا نيملسملل
 ىيحي نب هللا دبع بحاص فيرط نب هللا دبع وهو ةيناث ةقرفو

 . باتكلا لوأ ىف ىتلا ىه ةلاسملا هذه هللا همحر مامإلا

 يف قحلا نإ انلق يتلا ةثلاثلا ةقرفلا ناوخإلا رشاعم متنأو نحنو
 يف الو اننيد يف كش الو قرفلا هذه لهأ عيمج نم انئربو انيديأ
 مهئارآب اوبجع اذإ قرفلا هذه لهأ نم كله نم كله امنإو انتوعد

 اناوعأ كلذ ىلع اودجوو مهايند مهيلع تبلغو مهعاوهأ اوعبتاو
 هيغ ىلع مهنم قساف لك ىضمو هرفكب مهنم قعان لك قعنق اراصنأو
 ةنتف توصل قعن قعان وأ ةلالض ىلإ اعد عاد لك ناك ولو هركمو

 انيعم كلذ ىلع دجن مل ةعيرشلاو ةنسلا كرتو ةعدبل عدتبم وأ ةلاهجو
 . ةنسلا لدع رهظو ةنتفلا تدمخل ابيجتسم هب وعدي الو

 هب رفكي اثدح مامإلا ثدحأ اذإو : ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 نم هعلخ لحو هنم ةءاربلا تبجوو اهيلع وه يتلا هتلحن كرت ريغ يق
 ىف رادلا تناك نإف هيلع هوقرافو هثدح نوملسملا ركنأو ةمامإلا

 مث هلتق مهلف مهبراحو لازتعالا ىبأ نإف هولزع هيلع مهل ةوقلاو مهيديأ

 . ةمامإلل هنوضري نم مهرمأ ىلع نولوي

 ناقع نب نامثعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ لعف كلذكو

 نإو مهليبس عبتا نمل ىده مهلو ةودق انل مهو ةنسح ةوسأ مهيف انلو
 سيلف هثادحأ هيلع اوركنأف لقألا مهو هل ةبلغلاو هدي ىق رادلا تناك
 لهأ لعف كلذكو هعم هنولتاقي مهنم امامإ اومدقي ىتح هولتاقي نأ مهل
 هولتاقف امامإ اومدق ىتح هولتاقي مل بلاط يبأ نب يلع يف ناورهنلا
 . هعم

 ةمامإل ١ حيحص مامإ وهو هنم عقت نامثع ثادحأ تناك : ةلاسم

 هراهظإ هل لحي ملو هملعب هيف اصوصخم اثدح هنم ملع نم لك ناكق

 ةيثعشاألا ةخسن )١(

٢٨٧ 



 هوبراحو هيلإ اوراسف اهراهظإ الإ مهعسي ملو هثادحأ ترثك ىتح
 . نيثدحملا نم هريغ ىف اولعف كلذكو هولتق ىتح هثادحأ هيلع اوركنأو

 ملو هتمام ١ ةحص ىلع نوملسم ا عمج ] كلام ني تلصلا كل ذكو

 ناك ثدح هنم ناك ولو ةمامإلا نم هجرخي ثدح هنم ملعي

 هبلع اوم دقو هلع اوجرخو عمتجا نم ا نم عمتج ا املف هر اهظا ا الا إ مهعسي

 اوعد ١ الو هيلع جورخل ا مهل لحي رم أ مهنم رهظي نأ ريغ نم امامإ

 ال اميف يغبلا لهأ مكحب مكحلا مهيلع بجو هتمامإ هب لوزت اثدح هيلع

 مهعم حصي ملو هتم امإ تويث ر ادلا لهأ هعم حصي ملق ن ازع امأف

 ن امكع اولتق ذ نيملسمل ١ نإ ا : ليقو . اطخ و ] ب اوص نم هملعب

 عجرو مهنم بات نم لامعتسا اولحتسا كلانه نمف . هتالو اوباتتسا
 . قحلا ىلإ

 سانأ ناك دقلو اهلوبق مهيلع قح كلذو ةبوتلا نولبقي نوملسملاو
 يق اونمأ ام مهيلع نونعطي نوملسملا ناك نيذلا نامتع باحصأ نم
 مث . ةكمب اوقحل ىتح ادرس ازرط نامثع لتقم دعب نم ةنيدملا
 ةعقو دعب ةيواعمب اوقحل مت . ريبزلاو ةحلط عم ةرصبلا ىلإ اوجرخ
 هللا دبعو . انغلب اميف مكحلا نب ناورمو ةبقع نبا ديلولا مهنم لمجلا
 ةيواعم تيبثت يف ايلع ملك ةبعش نب ةريغملا نأ انغلب دقلو . رمع نب
 نيلضملا ذختم تنكام لاقو .كلذ ىبأف هتعاط ءاجرو ماشلا ىلع
 . دضع

 مث . رتومل ١ يب ] نعو ت افصل و ثا دحألا ب اتك نمو : ةلآمسم

 ٥ ةا داحمو ةيقت و اضر مهولو امن !و هلل مهور اتخا ام ٥ ةالو نولوي اولعج

 عم كلذ نوقرعي مهو ن ذألا هعمستو نبغلا هارت امم كلذ . ةعن اصمو
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 ضعب نولوي مهنأ مهيف مهومدقو 0 مهب نوملسملا هنظي اميق مهسفنأ
 نيد ىأ هللا ناحبسق . ةارادملاو ةعناصملا الإ مهل نوهراك مهو ةالولا
 ؟ اذه نيد ىأ . ة ارادملاو ةعناصملا هدق نوكت

 هلزع مث راحص ىلع رفعج نب دمحم ىو اتلص نأ : اولاق نإف
 . رقعج نب دمحم لزعي مل ًاتلص ن نإ : مهل ليق م نيرهش متي نأ لبق
 امثإ كلذ كي نإف ٠ هل نذأف نذأتساف رومألا ضعب هرك رباج ابأ نكلو
 دمحم ىلو دقو . امثإ كلذ نم مظعأ يف مكمامأ عقو دقف تلصلا نم

 هالوف هجعزأ نم هاتأ اهيلإ جرخي نأ لبقو ‘ راحص ىلع رفعج نبا
 . رفعج نب دمحم كرتو

 راحص يلاوو هباحصأ ذخأي ناك رفعج نب دمحم نأ انغلب دقلو
 دشار ركمف رعشي ال رفعج نب دمحمو . اهيلإ ريسي اهيلع هالو يذلا
 ىسوم ىلإ تآ ىتأف . ركملا لدعلا ةمئأ كلذ لعف امو هباحصأ رايخب
 . رفعج نب دمحمل كلذ ىق هبتاعق

 اوناك امك مويلا ىلإ نامع لهأ سيل عنصأ فيك : لاقف
 ةالو ةلزنمب تراصو مهراصنأ ضعب نع ةقثلا اذهب انثدح سمألاب

 .عنميو يطعي نأ مامإلل سيلأ :تلق . هولو رثكاب ةيرقلا لبقي نم رمألا
 مهيلع عسويو م شويجلا ماعطإو .ايارسلا لازنإب هلامع ىلإ بتكيو
 مهل هتحاباب الإ مهيلع قيضي ءايشأ هنولاسي نوملسملاو س هلامع ىلعو
 ىلإ ةطخ يدؤمو هلو هلل هعفن نوكي امم كلذ معن لاق . مهل هقالطإو
 . اريبك ايوح لمتحا دقف . لدعلا ةمئألو . هلل ةلودلا زع

 لاسأ ىتم ةليسو اهنإف كيلا هب تبتك يذلا يف هللا كمحر رظنا
 هللا كبسحو . رومألا ريصت هللا ىلإو هللا ىلإ هتيدأ قحو . اهلوبق هللا
 هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو . ريصنلا معنو ىلوملا معنو انايإو
 . ملسو مالسلا هيلعو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو
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 .هللا ديع ني ناسغ مامإل ا ىلإ دودوم يبأ ةحرصن نمو : ةلأسم

 هللا نوخيف . هلدع يف نوملسملا كيلع فلتخي نم رومألا يلوت الو
 كعمو ردقت تنأو ههجو نوديريو هللا نوبحي نيذلا ى نيقداصلا فالخب
 نيحلاصلا ءاحلص ةيقبو . رداق هيلع هللا نذإب تنأو داهتجإلاو داهجلا
 نوحلاصلا هاري نم الإ نيملسملا ىلع نمتأت الو هللا ناخ نم الإ

 .رسعلا نبلطت الو س كنالذخ لحيو كترصن لحت الو هللا براحتق انيمأ
 مهتم دهجلا ىلع مهرومأ كودلق نيذلا نوحلاصلا مهو . رسيلا كعمو
 الف اهرونو اهمكحب كنوتأيو . اهنوربدتيو رومألا نوبلقي . داهتجإلاو
 اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو" : لوقي هللا نإف . هللا ىلع رتخت
 " مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق

 ملو ملظي مل س ةوعدلا قحب ماق مامإلل ايلاو تيأرأ تلق : ةلاسم
 الام هيلإ عفري ملو هلزع اذإ لزتعي ملو ى هتعاط نم جرخ هنأ الإ دعتي

 ؟ ايىصاع نوكي له . هتعاطب ندي ملو

 الف لزتعا نإف ى هيلإ مامإلا بتكيلف هنم كلذ ناك اذإ : لاق

 هنورمأي نيملسملا ةاقث نم الاجر هيلا مامإلا ثعب هرك نإو هيلع ليبس
 وهف عنتما نإف . ديدحلا يف هودشف هوذخأ الإو لعف نإف " لازتعإلاب

 ام هيف ذفني ايغاب ناكو . بروح كلذ ىلع براح نإف 0 غاب صاع
 هيلع نوملسملا لجعي مل ةجحب جتحاو عنتما اذإو . ةاغبلا يف هللا لاق

 امهنم يغابلا اوملعيو س مامإلا نيبو هنيب نوملسملا عمجي ىتح
 . هللا ءاش نإ قحلا عم هيلع اونوكيف

 جتحا نم جاجتحا اماو ريشي رذنملا يبأ ةريس نمو : : ةلاسم

 ناك امدنع . ركسعلا نم حالسلا رهش نم ىلع ريكنلل تلصلا كرتب

 .علخت نأ بحي ال هنأ هللا مكمحر اوملعاق . هيق ىسوم رواحي نم

 نم . مهتلاو نونظلاب اهنم تاؤاربلا عقوتو اهتمامإ نم لدعلا ةمئأ
 اميف يأرلا ةزئاج اهماكحأ بويغ يف لاوقألا ةفرطم ىه لب . اهتيعر
 ىلع نيملسمل ا ةنيمأ اهتلود ةب وقت ةلواحمو اهتيعر حلاصم نم هريدت

 . اهيق كلذ
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 هلل ةيصعملا حارص ىلإ هيف جرخي مل ام اهل ةنسلا ترج كلذب
 نم لمتحي امىق اهتمئأ ا ىلع لالتع ا هللا نيد يف سيلو . اهل اعقأ يف

 . اهتمامإ يف اهل هيف رذعلا اهلاعفأ

 اوسيل ةيامحلاب مايقلل نيثدحملا نم حالسلا راهشإ ناك ولو
 لمتحم وهام ىلع نيقدصم الو . اهنم هب اولكو ام ىلع اهيف ءانمأب
 اولكو اميف اهيلع مهلو س فوخلا فارشإ دنع اهيناعم يف مهرذعل
 مهتيعر ىلع بلغتلا نم مهئجافي اميف كلذ ناكل 0 اهنع بذلاو هتيامحل
 هولكوو اهيلع مامإلا مهنمتئإ يتلا نيملسملا ةنامأ نم مهيديأ يف امو
 ىلإ مهيلع بلغتملا اذه نع حالسلا اذهب اوفرصتي نأ مهل ناكلو ث اهب
 . مهمامإ يأر مهيتأي نأ

 نأ نود مهمامإ هيلع مهنمتئإ اميف رذع مهل بجي مل ولو اذهو

 ىلع كلذ بجول 0 مهبيغم يف اقح مهنم كلذ ناك نإ كلذ رهظي

 اهيف ةهبش الو ريثك داهشإلا اذه ناك ولو . اذهف مهل نمتؤملا مهمامإ
 هعلخو اهمامإ رذع عطق ةيعرلل بجي ناك ام اهيلع هرذعل ةلمتحم الو

 زيوجت عم اهلهأ ىلع اهل هراكنإ ملعي مل ناب . هيلع مامإ ميدقت
 . اهملع ريغب اهايإ هراكنإ

 ركاسعلاو شويجلا يف هحالس دحاولا راهشإ دنع كلذ بجو ولو

 "> ملعي ملام رهظأ مرحم لك يف لعفلا نم كلذب مهمامإ اوعلخي ىتح

 ثدحم ناك امدنع ةحيصنلا نوملسملا كرت ام كلذك كلذ ناك ولو

 هيلع ةجحلا اوميقي نأ نود 0 اهشويجو ةمئألا ركاسع ىف كلذ نم
 ىف ارهاظ ناك لعفلا نم كلذ اوعدا نإف . هيق همزلي امب هوذخأيو
 . اهمامإ عمو ةيعرلا يف ادهاش ركسعلا

 مامإلا ىلع ؟ مكتجح مايق يف مكفلاخ نم ىلع مكتجح امف انلق
 )١( هيف مهلو هل رذعلا لامتحا عم هل مامإلا راكنإ ملعي ىتح : ةخسن يفو .
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 :اولاق نإف ؟ هبتاع الو هيلإ عفرت مل نوكي نأ زاج دق ذإ مكنع هترهشب
 . لح او ربخ يف روهشمي مكح 0 كل ذ ر اج ول

 لوأ يف اروهشم نكي مل روهشملا نأ مكدنعو اندنع تبت دق انلق

 مكتفلاخم ىلع هترهشل مكنم ءاعدإلا كلذ ىقو هنياعي مل نم عم هتاقوأ

 ةريثك تاقوأ دعب ولو هملع دق نوكي نأ الإ زوجي ال : اولاق نإف . هيف
 . هل مهلعف نم

 فلاحلا يف متلق امو مكنم بيغمل نوعدم كلذ يف متنأ مهل انلق

 دق ناك نإ هنعو ؟ ال مأ مكحلا يف مكدنع ثنحيأ ربخلا هملع دقل هيلع

 مهيلع هركنأ دق نوكي نأ متركنأ ام متمعز امك ت اقوأ دعي هملع

 هيلع : اولاق نإف . مكترضح دعب كلذل هلعف متزوج دق ذإ .هل ظعولاب

 . كلذ انملعي نأ هملع

 هرذع رهظي نأ هيلع نبمأ وهام لك يف . كلذ متلق الق : مهل انلق

 هولاسي مل نإو . هب هتمامإ يف درفت مكنع ئش بيغي ال ىتح هيف مكل
 . هنع

 نأ لبق نم هيلع امامإ اومدقتو هوعلخت نأ زوجي لهف : مهل لاقيو
 ليبس ىلع اهب مكملعي نأ لبق نم مكيف هماكحأ بيغم نع هولاست

 نوملسملا هيلع عمجأ امم اوجرخ كلذ اومعز نإف ؟ اهيف هنم لدعلا

 . مهتمئأ يق

 ناك له . هترهش مامإل ١ عم حص داهشإل ا اذه نأ ولق دعيو

 : اولاق ناف ؟ هرهشي مل نمم ةرهش نم ملعي مل ام هي مكح هيلع بجي

 .مهتم ئربلا ملعي ىتح لعفلا يف نولخاد عيمجلا نإ

 مل ام مهيلع هب مكحلا نم ةءاربلا يف لكلاف متلق الأ : مهل ليق
 اولاقام بجو ولو . مهل قرق الو . مهنم هل لعافلا هيف لخادلا ملعي
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 لهأ مزل امهنايمعأب املعي ملف . نينثإلاو دحاولا نم رهظ اذإ ناكل
 اذه يفو . امهب ملعلا عم امهيلع مكحي مل امب مهيلع مكحلا رصبلا
 . ميقسلاب ئربلا ذخأ

 اذه يرهاش ةفرعم ءاعدإ ىلع اوربجي ماوقلا نأ ىرن سيلو
 قفو امي كلذ يف مهيلع جتحيف 4 مامإلل مهدادعاو مهنايعأب حالسلا

 كلذ نم هيف مهقفاوي مل نم لك نظ نإف دعبو مهيف لوقلا لدع نم هللا
 ىسبوم ىلإ اودصق مهتا نمو . لعفلاب مامإلا عم ربخلا راهشا نمو
 . هب ناهربلا مهيلعو كلذل نوعدملا مهف هيلع هورهشو هب

 كلذ نيح مهيلع كلذ ىعداو مامإلا ىلإ عفر عقو ىسوم نأ ولو
 فلحق هنيمي ىلإ اولزن ولو . هيلع الإ ةنيبلا تناك ام . هاوعد اوركنآف
 نم كلذ دهاش نمم هيلع فلح اميف هقدص ىلع رخآ فلحو كلذ ىلع
 ول ىسوم لعلو ؟ هنيمي يف اثناح ناك له وه هدهاش امك مهلعف
 ملام راكنإ كرتب . هيف مامإلا رذع عطقي فيكف هعدي مل كلذ نع لئس
 مئاق وهو . هيلع ينجملا هيلإ كلذ بلط الو . هلعاف نم ركنم هنأ حصي
 . هنيعب دوجوم

 ميدقت هل ناك ام انركذ امم ؛ ئش يف مامإلل رذع ال ناك ولق دعبو

 هعانتما راهشإو هنم همزلي ايم ةدحاو . كلذ نع هتحب نود هيلع مامإ

 ىتح هتمامإ قاثيمل اضقان هنم عانتمإلا هيلع نوكي يذلا بجاولا نم
 . اذهف هتيعر يف كلذ صقتسي

 ةمكلاو متاخلاب دشار ىلإ تلصلا هيجوتب مهجاجتحا امأو
 اعالخنا كلذ ناك ام هيلع دشار مدقت كلذ ناك ولف . ةنازخلا حيتافمو
 . ةمامإلا نم

 دقو . هيلع دشار مدقت دعب هوعدا اميف كلذك ناك امنإو فيكو

 سيل هنأل مرحملا دقعلا مهل حلصي ال دعب هلاعفأ نم ناك ام نأ انلق
 لعج الو امهنم هل ضرفلا ماقم موقي مرحم الو لعف ةمامإلا دقع يف
 . امهيف رييختلا قحلل هللا
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 ح امإلا نوكي كلذكو : تلق ديعس يبأ باوج نمو : ةلاسم

 ةيقتلا هعستأ . ركنملل رهظي نمم هدضع مه نمو هناوعأو هركسعو
 ال وأ مهركنم نم دشأ ركنم فرص ىلع هونيعي نأ مهنم هاجر هيف
 لصي مل ولو . ركنملا رهظي نمم هركسع فصنيو مهيف ةيقتلا هعست

 ؟ كلذ هعضوم يف وأ هدلب يق وأ هلزنم يف الإ هلدع

 يف لتقي وأ ا لتقي ىنح هسقن لذبب نأ هدلعو ةيقتلا ا عسي ال : لاق

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 عست امك ةيقتل أ هعستو 4 هريغ ةلزنمب م ام ال أ ن أ : لاق نم لاقو

 نم هللا همزلأ امم رثكأ ةم امإل ا نم هسفن وه مزلأ ام سيلو . هريغ

 رمألا يف ةيقتلا ىنعم يف اذهف ةيقتلا نم هريغل ام هلو 0 هتعاط

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ضراع اذإ هنإ فاخو نقيتساو اهتعسو ةيقتلا ىنعم هل تبث اذإو

 نم وأ 0 هبرح لهأ نم هيلع ىلوتساو ى هولذخ ركنملا راكنإب هراصنأ

 يف هملظ ىلإ كلذب غلبي ام هتيعر نم رئاودلا مهب صبرتي نمم مهريغ
 ذإ ء اضغإلا هعسوو هجولا اذه ىلع ةيقتلا ىنعم هل تيث . هسفنو هلام

 . ةفصلا هذه ىلع كلذ لئالد نقيتسا اذإ ةيقتلا لاح يف وه

 اذإ اذهو . لوقلا ىضم دقف ةيقتلا هل عسوي ال نم لوق ىلعو
 . هودعل برحلا ريغ يف ناك

 نأ هل ليق دق هنأ يعمف . هودع ةيراحم يف ارئاس ناك اذإ امأو

 ن ] هلو . هودع ةبراحم نم غرفي ىتح دودحل ١ ةم اق او . م اكدال ١ كرتي

 . رايخلا كلذ يف هلو . كلذ ميقي
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 رمألا ناكو > اذه ىنعم تيث اذاو . اهنع هلغشي ام عديو ةيراحملا

 اهيف مامإلل يتلا هللا قوقح نم وه امنإ . ركنملا نع يهتلاو فورعملاب
 . اهيلع بقاعي مل ءاش نإو بقاع ءاش نإ رايخلا

 نأ يدنعف مالسإل ا زعأ تقولا كلذ يف ةيوقعلا كرت يف ىأرو

 . هلوسرلو هلل هيف رظنلا دهجي نأ كلذ هيلع نوكي نأ فاخأو هل كلذ
 نورصي ني ذلا . ءاملعلا نم ل دعلا لهأ ةرو اشم عم نيملسمللو هني دلو

 . كلذ ىلع ردق نمم كلذ لدع

 . ةلبقلا لهأ نم مهودع ىلع اونيعتسي نأ نيملسملل نأ تبث دقو

 دنهلا نم مهريغو 0 ىراصنلاو دوهيلا نم دهعلا لهأو س كرشلا لهأو
 جنزلا لوبط نأ 0 قافتالا ىنعمب تبثي نأ وجرأو 0 مجعلا نم جنزلاو
 ام ثيح اهرسك حابم يتلا مهترهدو لوبطلا عيمجو ء ركانملا نم
 . نكي ملو ءانغلا ةخسن بعللا اهي ناكو تقفنو تدجو

 لعلو . كلذ كرت يف ملعلا لهأ ضعب نع ةصخرلا تتبث دقو
 . ةراكنلاو ودعلل ةييهلا كلذل ددرأ اذإ > نيملسمل ١ ركسع ىق هذاخت ١

 . رظنلا دومحمب ةبيهلا هب ىجري امم اركنم ىري سيلو

 . هركنم نع يضاغتلا نع الوأت رصبلاو ملعلا لهأ كلذ دارأ اذإ
 لضفأ وهام كلذ كرتب ىجر اذإ هتلازإ موزلو هموزل ىلع عمتجي الو
 . رشبلا نم نييرصانلا نم هلهأو قحلا ةرصن نم هنم

 ىلعو . ازئاج كلذ نم ئش سيل نأ لوقلا ضعب يق نأ وجرأو
 نم لوق ساسأ ملع ىلع اذهو ردق نإ ركنملا عيمج راكنإ مامإلا
 . اهقوف امف هسفنب ولو ةيقتلا هعست ال هنأ يدنع لوقي

 لدعلا ىف داهتجاب ىلو اذإ مامإلا نإ : ليق دق لاق : ةلاسم
 أطخأ اذإو . باوصلا ىف هكيرش مامإلا ناك ىلاولا باصأق ةنامألاو
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 هباوص يف هل نكي مل باصأف دهتجي مل اذإو ى هسفن ىلع هاطخ ناك
 . أطخلا ىف هكيرش ناك أطخأ اذإف \ بيصن

 ميمت نب نازع ىلع مقنأ يذلا اولاق نإف يراوحلا يبأ ةريس نمو
 نم قحلا طعي ملو سانلاو لزانملا قرح نم يكزاب تناك يتلا هثادحأ

 مهمهس مهل ذخأي ملو مهقوقح ىل ا قوقحل ا له أ لصوب ملو . هركسع

 . كلذ هركو لعفي ملو كلذ هيلإ اويلط دقو .

 ةلطاب ىهو . اهانملع دق يكزاب يتلا ثادحألا كلت نأ مهل ليق

 مل اذإ اهب رمأو ث اهيلع ناعأو اهب ىضرو اهاتأو 0 اهلعف نمم ًاربنو
 . اهيق هيلع بجي امم هتبوت ملعي

 ىلع قحلا ةماقإو فاصنإلا ىلإ وعدي ميمت نب نازع ناك دقو

 ن اكو مهع ر ا فرعيو . مهعمجيو نيملسمل ا ىلع ريشبو . كلذ لعف نم

 نع يهنلاو فورعملاب رمألل ةيرس ثعب اذإ مامإلا نأ هيلع اوراشأ امم

 يف مهيلع سبح الف . قحلا فالخ مهنم ن اكو ةبراحم مهتنعق .ركنملا

 تفلتأ ام مرغو سقنألا ةيد ىه امنإو . اذه يف موقلل ةمهت الو كلذ

 . نيملسملا لام تيب ىق رانلا

 هنم ذخأ هنيعب مهنم لعاف ىلع حصي ن أ ال ! : مهنم لئاق لاقو

 . هيلع وهو كلذ لعف هنإ ةصاخ هيلع ةىد وهو

 ىلع حص نإو نيملسملا لام تيب ىق نوكي ال : مهنم لئاق لاقو

 . ةصاخ هيلع ةيد وهو هنم ذخأ هنيعب لعاق

 نم ذخأي نأ ماماللف س اوفظخا اذإ ءاهقفلا نأ راثآلا يف ءاج دقو
 ءاش نإ هيف فلتخي الام اذهو . لدعلاو قحلل اقفاوم وه هآر ام كلذ
 ةمئأ نع ظفحلا ءاج اذإف س نيملسملا لوق در دقف كلذ كرت نمو . هللا
 . كلذ دري مل ملعلا يق نيملسملا
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 ىلإ هباوج يف بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ دنع دوجوملاو
 نم الئ اس ن أ هللا همحر زرحم ني دردعس ينث لح .س كل ام ني تلصل ١

 . رركم لاؤس اذه . نامع لهأ

 نيملسملا تيب لام يف الإ نوكي ال اذه نإ لوقي نأ الئاق لعلو
 دمعتو 0 اهانجو اهب ىتأ نم ىلع مكحلاو اهلعاف ىلع قوقح هذهو
 يف صاصقلا مكيلع بتك" : ىلاعتو كرابت هللا لوقل كلذ ىلع
 حورجلاو" هلوق ىلإ " دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا ىلتقلا
 نوكت دقف . "اناطلس هيلول انلعج دقف" : هلوقتو . "صاصق

 نع ءاج هنأ كلذو . سانلا نيب اميف ماكحألا ريغ مراحملا يف ماكحألا
 تدده كلذ نم اوباتو مهيغب نم.اوعاف اذإ يغبلا لهأ نأ نيملسملا

 . فوحرلا ىلإ فوحرلا عئاقولا

 .هيف صاصق ال الاتق نولتاقي يغبلا لهأ نأ نبملسملا ةريس نمو

 . هي اولمعو كل ذب اولاقو ةمئألاو . ءاملعلا نع راثآلا تاجام اذهو

 نازع قلعتو انغلب اميف مهيلع ميمت نب نازع هب جتحي ام اذه ناكو
 اولاقف ثدحأ نم ىلع ةلداعلا ةنيبلاب يكزإ لهأ ىعدو . ججحلا هذهب

 نم ىلع ةلداعلا ةنيبلا مترضحأ نإ : مهل لاقف . انتمهتب انلذخ : هل

 ثادحألا كلت مرغ ناك ةلداع ةنيب حصت مل نإو هثدحب هتذخأ ثدحأ

 مهيلع ضرعو . ةلداع ةنيب موقلا رضحي ملف نيملسملا لام تيب يفق
 . انعمس اميف اولبقي ملف . نيملسملا لام تيب يف مرفغلا

 امو ءاش نم يأرب مامإلا ذخأف يأرلا يف نوملسملا فلتخا اذاف

 . كلذ هل اعساو ناك قحلا ىلا برقأ هنإ ىري

 يف سانلا فلتخا اذإ : لاق هنأ هللا همحر ةديبع يبأ نع انغليو

 نب نمحرلا دبع مويل ا نيملسملا مامإو مامإل ا ي أر ىلإ اوعجر ي رلا

 . هللا همحر متسر
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 ىلو نم : لاق هنإ ةافولا هترضح امل باطخلا نب رمع نأ انغلبو
 ةؤلؤل وبأ نعط امل كلذو . نازمرهلاب هللا ديبع لتقيلف يدعب نم رمألا
 نازمرملا ىلع رمع نب هللا ديبع ادع هللا همحر باطخلا نب رمع

 يلو املف نازمرهلاب هللا ديبع لتقيلق . يدعب نم يلو نم : لاقف هلتقف
 لاق نينمؤملا ريمأ نإ : اولاقف . هيلإ نوملسملا ىشم نافع نب نامثع
 نازمرمهلاب هللا ديبع لتقيلف يدعب نم رمألا يلو نم

 ديبع نع توفع دقو هل يلوال نم يلو انأ : انغلب اميف نامثع لاقف
 نوملسملا لاقف . نبملسملا نم يلو كلذ موي نازمرهلل نكي ملو . هللا

 . كلذ فلاخت نأ كل سيلو . هلتقب رمأ دق نينمؤملا ريمأ نإ : نامثعل

 .الو كلذب نوملسملا هعلخي ملو هيواسم نم كلذ ناكو س كلذ لعقي ملف

 لوقلا اذهب قلعت امل مهمامإ ناك لب كلذب هنم اوئرب الو . هتمامإ اولازأ
 . لطابب لمع هنأ اوري ملو

 ىمرف 4 هر ١ ل يف نوملسم ١ هرص احو . ر ١ دل ا رصح موي ن اك املق

 ني ر اني د هل لا اقي نيملسملا ١ نم الجر ب اصأق م هر" اد ؛ يف م ر

 : انل هدقأف . انبحاص لتق هنأ ةلداعلا ةنيبلا هيلع ¡ حصن نحن :هل اولاقو
 ىبأو قحل ا عنم امل هولتقف همد اولحتسا كلذ دنعف عنتماو نامثع ىبأف

 لدعل اي مكحي ن ن ا

 ولو . هيواسم نم ثادحألا كلت نإ : لوقي ميمت نب نازع كلذكو
 كلت اوثدحأ نيذلا نيثدحملا ىلع ةلداعلا ةنيبلا ثادحألا لهأ حصأ
 :راس امك مهيق ةريسلا تناك مهتادحأب نازع مهذخأي ملق ثادحألا

 . لزعلا نع عنتما امل لتقلاو قارقلا نم نامثع يف نوملسملا

 فاصنإلا ىلإ اعد دق ميمت نب نازع نإف اولاق نإف ى باتكلا نمو
 ىتح هماكحأ ىلع نومأم مامإلا نإف مهل لاقيف . فصنأ هنأ ملعي ملو

 . قحلا عنمو هاوه عبتاو هعم حص اقح طعي مل هنأ ملعي
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 يف هيلإ لصوأ الجر نأ هللا همحر يلع نب ىسوم نع انغلب دقو
 ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ يلع نب ىسوم هل بتكو قح بلط
 : لاقف . ىسوم ىلإ عجر مث . مامإلا ىلإ لجرلا جرخف- هللا همحر
 -هللا همحر- ىسوم هل لاقف . لاق امك وأ كباتك ذفني مل ىلع ابأ اي
 . مكيلعو انيلع نومأملا وه

 ىلع قوقحلا لهأ ربجي نأ هيلع ناك اولاق نإف : باتكلا نمو .

 يف مهل ليق اهنم اوأربي وأ مهقوقح اوذخأي ىتح ى مهقوقح ذخأ
 ىع دق قح هل ن اك نم ن أ هللا همحر- بوبحم ني دمحم نع روثأم ١

 باحصأ ىلا سد ر ني هلل ا ديع ىتأ ‘ موقلا ثرح هتباد تدسفأ

 مكيلع انضرع دق ان ا : مهل لاقف اوبيأف مرغل ١ مهيلع ضرعق 0 ثرحلا

 . مهنع ىلخو سي ار ني هللا دبع مهنع فرصن او هولبقت ملق قحل |

 الو س اوتع قحلا لوبق نع ىبأن الو ى يدتهن هللابو يدتقن انتمئأب نحنو
 نيحلاصلا ىلع لواطتن الو 0 اولغ ي أرلاب نيدنو س ىوهلا نع قطنن

 مهراثآ اوفقنو 8 نيعماس مهلوقلو 0 نيعئاط مهرمأل نوكن لب س اولع

 هالوتن نحنو نازع نم أرب دق انالف نإف : اولاق نإف باتكلا نمو
 : اول اق ن اف ؟ ةجحب م أ كلذل درلقتلل هنولوتت مهل لدق . هنم هتع اري ىلع

 لوق يف اولخد ديلقتلاب اولاق امل نبملسملا لوق نم اوجرخ دقق هدلقن

 . ةعيشلا

 ؟ كلذ ىف ةجحلا امو : مهل ليق ةجحلا دعي : اولاق نإو

 لزع يذلا نإف : مهل ليق . يكزإ لهأ فصني مل ذإ : اولاق نإف

 ذخأيو م ىرطقس لهأ فصني مل ذإ مهتجح نم ناك كلام نب تلصلا

 . هايإ مهلزعب مهنم نوأربت متنأو . مهيلع اودتعا نيذلا نم قحلا مهل

 لوقلا امف يكزإ لها فصني مل ذإ ميمت نب نازع نم ارب نم نولوتتو
 . دحاو لدبسلاو . كلذ يق

٢٩٩



 ىلع لخد مزاخ نب دمحم نب ديعس نإ اولاق نإف باتكلا نمو
 دق : دلاخل ديعس لاقف ىكزإب ناك ىذلا ثدحلا دعب دمحم نب دلاخ

 الو . رذعلا غلبأ دق هنإ لوقي وهو مامإ نم أربن فيكو . مامإلا رذعأ
 . ةجحلا دعب نم الإ رذعلا يف غالبإلا نوكي

 هيف هنإف فرحلا اذه رخآ ىق رظنأ : هريغ لاق . باتكلا نمو
 نم قيرفلا اربي مل اذإو . مامإلا ثادحأ يف لوقلا ريسقت نم ءيش
 انهملا مامإلا عم نوملسملا ناك امك ةيالولا يف اعيمج اوناك قيرفلا

 ىلع مهلوقب لاق نمو 0 رذنملا نب ريشبو بوبحم نب دمحم ناك
 نمو ناورم وبأو يلع نب دمحم ناكو . تام ىتحانهملا نم ةءاربلا
 يلع نب دمحم ناكو . تام ىتح انهملا ةمامإب نيكسمتم مهلوقب لاق

 ۔۔۔ سح نب دايز ناكو “رآاحص لع ايلاو هل ناورم وبأ ناكو 8 ايضاق هل

 الدعم دمحم ني دلاخ ن اكو ) ( احصي`ن اورم ىبأل الدعم ح اضول ١

 ناكو . هناوعأو هداوق نم نازع نب رقصلا ناكو . ىوزنب انهملل
 مهئاملعو . نيملسملا رابك نم مهريغو هتالو نم ريزعلا دبع نب رذنملا
 . اضعب مهضعي للضي ال

 . مامإلا ىلع جتحا نمل ةجح ةماقإ كلذب

 هب قيضي ام نامزلا كلذ يف ثادحألا نم انهملا مامإلا عم ناكو

 لتقلا نم . دولجلا هنم رعشقتو بولقلا هنم شحجوتستو . ردصلا

 مهيف لبقي الو دويقلاو . نجسلا يف نيملسملا نم ةفئاطو قرحلاو
 ىلع هنم فيخ لاق ام الإ انغلب اميف ةحصلاب مهيف ذخؤي الو ةعافش
 كلت ىلع نيملسملا نم هقراق نم هقراقق ى نجسلا ىف هلام لكأ ةلودلا

 يف ةقرف مهنم ملعن ال نيملسملا نم هعماج نم هعماجو . ثادحألا
. ليبسلا اذه ىلع نيملسملا ةريس اذكهو ى ضعب نم مهضعب كلذ



 ثادحألاب ةهيبش انهملا مامإلا عم تناك يتلا ثادحألا كلت لعلو
 . مظعأو رهظأ نوكت ميمت نب نازع عم تناك يتلا

 ني نازع يلع ناك : امعلاو هيومتلا لهأ لاق نإف باتكلا نمو

 نأ هيلع ن ناك اهولبقن مل ناف . اهلهأ ىلا ثادحألا كلت مرغ اذا إ ميمت

 ةءارب الو . كلذب الإ هل رذع الو . اهنم اوأربي وأ قوقحلا لهأ سبحي
 . سانلا نم هريغك مامإلا سيلو ة كلذ ىلع الا اهنم هل

 نوعبتت نإ رثأب هيلع نوتأت الو م مكنم يأر اذه امنإف : مهل ليق
 . هبر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ . نوصرحت الإ متنأ نإو نظلا الإ

 مامإلا هللا دبع نب ناسغ لعف ام كلذ لبق نمو . هنم دهاش هولتيو

 اودجي ملو . الصأ هب بهذو هحاتجاف حنم جلف ىلع ىتأ ليسلا نأ

 نب مساقلل لاق ناسغ مامإلا نأ انغلب اميف اليبس هجارخإ ىلإ
 . هسقن رتسي نأ : ثعشألا

 همحر- نامثع نب ناميلس ىلإ لسرأ ناسغ مامإلا نأ انغلبو
 لاق . هدنع دعقو مامإلا ىلإ نامثع نب ناميلس ىتأ املف هللا
 جلف يف نامثع ابأاي لوقت ام : انغلب اميف ى نامثع نب ناميلسل ناسغ
 هيلع ليسلا ىتاف دمس ضرأ ىف يضمي 4 ىوزن جلف لثم موقل

 مهل لهف ؟ سانلا لاومأ يف الإ هجارخإ ىلع اوردقي ملف هحاتجاف
 هل لاقف . كلذ مهل معن : لاق 8 نامثع نب ناميلس نأ انغلبق ؟ كلذ

 ؟ نمثلا ريغب وأ نمثلاب كلذ مهل نوكي : ناسغ مامإلا

 لاقف . نمثلاب كلذ مهل لب : لاق نامثع نب ناميلس نآ انغلبق
 هميقي وأ ضرألا باحصأ لاق امب نمثلاب نوكي : ناسغ مامإلا
 ةميقب كلذ نوكي لب انغلب اميف نامثع نب ناميلس هل لاقق لودعلا
 ؟ لودعلا
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 كسمت كلذ يف نامثع نب ناميلس يأر مامإلا ناسغ فرع املف

 املق هنم هديري يذلاب هملعي ملو . هريغ ثيدح يف هب ذخأو س هب
 ىلإ مامإلا لسرأ ناسغ مامإلا دنع نم نامثع نب ناميلس فرصنا

 بهذا مامإلا هل لاق هيلإ ىتأ املف انغلب اميف ثعشألا نب مساقلا
 مهب ىتأ املف انغلب اميف ثعشألا نب مساقلا قلطناف . كئامصخ ع داف
 . ناسغ مامألا ىلإ

 مهجففل ىرجم ثعشأل ١ ني مس اقل ١ بلط هعم اورضح املف

 مامإلا مهل لاقف . كلذ انيلع سيل انغلب اميف ىوزن لهأ لاقق . نمثلاب
 . نامثع نب ناميلس يأر اذه : انغلب اميف ناسغ

 لوقب هوملعاف : ناميلس اوتأ ىتح انغلبأ اميق ىوزن لهأ قلطناف
 مهل لاقف س نامثع نب ناميلس يأر اذه مهل لاق هنإ اولاقو . ناسغ

 . ناسغ ينرغ ناميلس

 عجر دق هنإ ناسغل ناميلس لاقف . مامإلا ىتأف ناميلس قلطناف

 كلذي كسمتو كليقأ ا ال ينإف : ناسغ مامإل ا هل لاقف . كلذ هب دأر نع

 موقلل اوجرخف اويهذ ذا : ىوزن لهأل ن اسغ م امإل ١ ل اقو ي أرل ١

 . كلذ نم اوعنتماو كلذ نع اوبأف . نمثلاب مهجلقفل ىرجم

 اوجرخاف اوبهذا : حنم لهأل انغلب اميف ناسغ مامإلا لاقف
 امك ناك وأ نيملسملا يأرب كلذ مهل ناك قحلا اوبلط نإف . مكجلق

 يأرب ىوزن لهأ ضرأ يف اجلف اوجرخف حنم لهأ قلطناق . لاق
 اميق كلذل نوهراك مهو . ىوزن لهأ يأرب كلذ نكي ملو ناسغ مامإلا

 هموي ىلإ ىوزن لهأ ضرأ يف هنيعب مئاق وهو مطخلا جلق وهو انغلب
 . ةمايقلا موي ىلإ لازي ال هلعلو ى اذه

 اوذخأي ىتح ىوزن لهأ سبحي ملو ناسغ مامإلا لعفام اذهو
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 ةهوممل ا تلاق امل فالخ ا ذهو اهنم اوأربي وأ ‘ حنم له أ نم مهقوقح

 ىاف ر ايخأل ا صصقو ر انآل اي هرلع مكيتأن نحن ١ ذهو ة هامعل و

 نولوقي ام ىلع اذهف اليوأت نسحأو اليبس ىدهأو اليق موقأ نيقيرفلا
 . نيقداص متنك نإ هعبتنف لوقي امم ىدهأ وه . نيبم ناطلس

 .نيقسافلا موقلا يزخم هللا نأ اوملعاف اولعفي نلو اولعفي مل نإق
 . نيقرافم لطابلا لهأل قحلا لهأ لوزي نلو

 ىلع ناك لاق رثؤملا ابأ نإ : امعلا لهأو 0 هيومتلا لهأ لاق نإف
 اوأريب وأ مهقوقح اوذخأي ىتح قوقحلا له أ سبحي ن ] ميمت ني نازع

 همحر- ناسغ مامإلا لعق يذلا ام مكانربخأ دق : مهل ليق . اهنم

 . مهب ءادتقالاو عابتالاب قحأ ىه ةمئألاو . هللا

 نم مكحو مامإلا نم مكح نامكح قفتا اذإ ملعلا لهأ لاق دقو

 . يضاقلا مكح كرتو . مامإلا مكح تبث يضاقلا

 نم مكح نامكح هدنع قفتا هنأ بوبحم نب دمحم نع انغلب دقو
 ثدحاو ئش يف يلع نب ىسوم نب مكحو . ديمح نب كلملا دبع مامإلا
 ديمح نب كلملا دبع مامإلا مكح انغلب اميف بوبحم نب دمحم تبثأف
 . بوبحم ني دمحم هللا محرو هللا همحر-

 ىكزاب يذلا ثدحلا يف ايوتكم هاندجو ىذلاو باتكلا نمو

 تظفح يذلا هباوج يف دمحم نب ةنادغ لاق ميمت نب نازع ةروشمو
 رمأي نم لسرأ اذإ مامإلا يلاو وأ همامإلا نأ : نيملسملا نع
 هعفدو لطابلا عنمو 0 قحلا ةماقإ يفو ركنملا نع ىهنيو س فرعملاب
 سبح الف . هريغ ىلإ هنع اولازو قحلا قئارط اوأطخأق هلهأ ىلإ هدرو

 . نيملسملا لام تيب يق همرعغو مهيلع
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 سيحل | ي أر نم . هلل ا همحر- هللا ديع ىب ] نع يظفح اذه

 لدع يدهاشب الإ : لاق نم لاقو لزانملل قرحلا اذه لثم يف ةمهتلاب
 . لدع يدهاشب الإ كلذ لبقت ال كئانمأو كلسر لثم يف لوقأف .

 عقو يذلا اذه لثم نع ةمهتلا رصي ال هنإ دلاخ ني دمحم لاقو

 قرح نم هلعف نبي دح ] ىلع حص ن او . لتقو قرح نم يكزإ ١ يف

 . هب ذخأ لدع يدهاشب هب قرحأ

 "'تيفح قرح يف رفيج نب انهملا ىلإ اوبلط نيملسملا نإ : لاقو
 نسحلا هجوف ث هلبق نم الجر هَجوي نأ مكحلا نب ناميلس ىلإ بتكو
 لعق هنأ دحأ ىلع حصي ملف اولأسو اونيبتف ى كلذ يف هريغو ةكرب نب

 . كاَحَصىلإ نيعجار اوجرخو " ىوزن ىلإ انهاه اولصوو ى كلذ

 ةمهتل ١ ىر ] الو . اذه ذخآ هيو يلوق اذه ن امثع نب ن اهين ل اقو

 ةيدلا تناك . هنيعب دحأ ىلع قرحلا اذه حصي مل اذإ لوقأ ىنأ الإ
 . هيلع وهف لعفق هنأ هسقن ىلع دحأ فرتعي نأ الإ لاملا تيب ىفق

 يكزإب عقو يذلا ثدحلا يف دمحم نب رهزألا لاقو هريغ نمو
 دعب نم موقلا براحق . ةبراحملل مهثعب لسرأ يذلا مامإلا ناك نإ
 قرح ةبراحملا يف مهل زوجي ال نمم مهثعب نيذلا نم ناك امف ةجحلا
 . نيملسملا لام تيب يف وهف هنود امق مد نم هريغ ىأ

 ةنيب هيلع حص ناك نإ : يلع نب ىسوم نب ىسوم يق لاقو
 ادنلجلا نع ءاج دقف مامإلا ىلع عياب هنأ اروهشم ناك هنإ ةلداع
 بحص نكي مل نإو عياب هنأ ةنيب هيلع تماق نم لتق هنإ -هللا همحر-

 نم هعم ناك نمو وه زرب ناكو مامإلا ىلع ةعيب يق ةنيب هيلع

 هريغ وأ هلزنم لخدو وه برهو اومزهناو اولتاقف لاتقلاب هباحصأ

 دلب مسا )١(
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 لتاق يف رثألا يف ءاج دقو ىلوملا لتاق ةلزنمب لتاقلاف هلزنم يف لتقف
 . ملعأ أ هلل و متملع دق م ىلومل ١

 مامإلا هالو لجر نع راثآلا ضعب يف دوجوملاو باتكلا نمو
 ريغب باودلا لتقو رجشلاو لخنلا رقعو قرحق ى نيملسملا رومأ ضعب

 الإ هلام يف دسفأو قرحأو لتق امب هيلع لاق . هالو يذلا مامإلا رمأ
 نأب ةقثلا لهأ هل دهشي حضاو رمأو ةنيب ةجح كلذ يف هل نوكي نأ

 نم قحلا اوطعي نأ اوعنتما اوناك عنص ام مهب عنص نيذلا موقلا
 ىلع ردقي ملو مهيلع وقي ملف هولتاقو برحلا هل اوبصانو مهسفنأ
 نم قحلا هوطعي مل مهنأو ى مهب عنص امب الإ قحلا نم مهلتقام

 . غلبام مهنم غلب نأ ىلإ مهسفتا
 مرغ هيلعف . هجولا اذه ىلع قرحاو رقع امو لتق ام ناك اذإق

 . أطخلاو ةهبشلا ىلع هنم كلذ ناك اذإ هللا لام ىف مامإلا ىلعو كلذ

 ة هأطخ هنع يدؤي نأ مامإلا ىلعف

 لوقب هيف ذخأف . نوملسملا هيف فلتخي ارمأ مهنم باصأ نمف
 ملو ءاهقفلا فلاخ ناك نإف . ئش همزلي مل مهنع دوجوملاو ءاهقفلا

 اذهف ةيدلا هيلعو اصاصق ع ىرأ الف . مهنم دحأ لوقب ذخأي

 يف مهدعب يتأي نمل ةودقلا مهو . ةقباسلا نيملسملا راثأ يق دوجوملا

 . قيفوتلا هللايو ةقحاللا ثادحألا

 اهلهج عساوف يكزاب تناك يتلا ثادحأل ا تناك امو باتكلا نمو

 اع د دق ميمت ني ن ازع ن ں او اهوكرت نعنن دأ ل ريع اهلعقل نومرحم مهنأل

 رثألا ء اج اذكهو اهلهأ ىلا مرقلا نم بجي ام ء ادأو 4 فاصنإلا ىلا

 . اهميرحتب نونيدي يتلا لاعفألا نم اوبكر امل نيثدحتملا يق

 ىتلا ثادحألا ىف ميمت نب نازعل لاق هنإ رثؤملا وبأ انربخأ دقو
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 . اهل هراكنإو ثادحألا كلتل هميرحت ىلع ليلد اذهف

 ىلإ تجرخ يتلا ةيرسلا يف رثؤملا وبأ لوقي اممو باتكلا نمو
 لعف اذإف . نيميلا ةاقتلا ىلعو نيمهتملا ىلع سبحلا ىري ناك يكزإ
 اذإ نيمهتملا يف لوقت ام : هل انلقو . كلذ فصنأ دق لاق وأ غلبأ دقف
 لاق وأ اوصعتسا اذإ نوبراحي معن لاقف ؟ نوبراحي له اوعنتما

 . اوعتس

 . ني المحم انيت و انقلطن ا دق رثؤمل ا يب ١ ني دمحمو نحن انكو

 يف رثؤمل ا يب ] دمحم هلاسف مد تاخ ني كلام ر اد يف ىوزنب وهو رقعج

 ىورف ريرسلا ىلع دعاق وهو رقعج ني لمحم لاقف ؟ عنتما اذا إ مهتملا

 ىلع براحي مل عنتم ١ اذإ بر احم ا ىف رقصل ١ ني ن ازع نع كلذ

 . ةمهتلا

 نب دمحم نم اذه لبقي ال هنإ لاق رثؤملا ابأ كلذب انربخأ املف
 هيأر وهو كلذ هلوق ىلع ىضمو دشار باحصأ نم ناك دقو رفعج
 يق اولاقام الإ . كلذ نع هانلئس دقو ءاهقفلا نم دحأ ىلع هرثؤي ملو

 بقنو باودلا رقعو ناطيحلا مده يف كلذ اولاق امنإو المجم ةمهتلا
 وأ رارقإلاب الإ هيف مرغغ ال امم اذه هابشأو راجشألا عطقو رودلا
 . ناميإلاو ةمهتلاب كلذ يف اولاق دقو ةنيبلا

 ايقتلا اذإ نيقيرفلا نأ راثآلا هب تاج ىذلاف ةبراحملا امأو
 . ةحارجلاو لتقلا نم رخآلا قيرفلا يف امب قيرف لك اذخأ اولتتقاف
 هنيعي افورعم كلذ لعق ي ذلا ن اك ولو . اهيق ص اصق ال ةر ل نوكبو

 . اعيمج مهيلع ةيدلا
 ناك يذلا اذه ناق . نبميي الو ةمهتي كلذي اولاق مهنأ انملع امو
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 اذه ىلع مرغلا اذه ناك نإف . مرغ وهو شيجلا اذه نم وه يكزإب
 ةقثلا فلح اذإف اعيمج مهيلع نوكي مهتملاو ةقثلا ىلع وهف شيجلا
 . ءافو نيميلاو ىهنم وه سبحلا نأ كلذو . مرغلا لطب مهتملا سبح

 الو نيميلا هذه نوكت فيكف لاملا تيب يف مرفلا اذه ناك نإو
 ريغ هيلع عمتجملا نيملسملا لوق نم انملع اميف مراغ ىلع الإ نوكت
 .قحلل قفوملا هللاو الطاب اولاق مهنإ لوقن الو اولاق اميف مهيطخن ال انإ

 انعمس اميف كلذ ىلع اوقفتاو هلوقب لاق نمو ميمت نب نازع لاقو

 كلذ يف اوعبتاف . نيملسملا لام تيب نم ثادحألا كلت مرغ نإ اولاقو

 نم هريغو -هللا همحر- بويأ نب لئاو نع راثآلا يف دجو ام
 7 . نبملسملا

 يف لتقل او قرحل ١ نم هريغو ل ايز ني ددعس س لعق اميق اول اق امو

 نب لئاول كلذ اوركذف نيملسم ا ضعي كلذ ٣7 هر احصأ ا نم ه ديعس

 انعسي له هل اولاقف نيملسمل ا ءاهقق نم ناكو هللا همحر- بويأ

 دسفأو قرحو لتق دقو . دايز نبا ديعس ةعماجم ىلع ثراو ةعماجم

 مامإلا هثعب يذلا ناك نإف . ةعتمألاو لزانملا نم قرح امو . لتقلاب

 عسيو ثراو ةعماجم مكعست سانلل ليكوب سيل ثراو لئاو لاقو
 . هنم فصنيقف درعس ىلا بلطي ىتح ددرعس ةعماجم "ىلع اٹراو

 اميق نبميي الو . سيحي كلذ يف اولوقي ملو . لاملا تدي يف كلذ نوكبو

 يتلا ثادحألا كلت مرغ نأ هلوقب لاق نمو نازع يأر ناكو . انغلب
 انيمس نم لوقب اوجتحاو نيملسملا لام تيب يف اهنإ يكزإب تناك
 . انعمس اميف نيملسملا ءاهقف نم اذه انباتك ىف
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 اذإ مامإلا ن " هتاباوج ضعب يف بوبحم نب دمحم نع انغلبو
 مكح هللا نم امكح هيف دجو نإف هللا باتك نم هرصب ارمآ هيلع درو
 هللا لوسر ةنس يف هدجوو هللا باتك يف مكح هل نكي مل نإو هب
 هللا لوسر ةنس يف هدجي مل نإو . هب مكح ملسو هيلع هللا ىلص
 هدجي مل نإو س هب مكح ءاملعلا راثآ يف هدجوو ملسو هيلع هللا ىلص
 هيأر هيلع عمتجا امف نيملسملا نم يأرلا لهأ هيف رواش مهراثآ يف
 . لدعلا ىلإ برقأو قحلا ىلإ هبشأ هوأر اذإ هب مكح مهيأرو

 هوفلاخ نإو ةيار ىأر نم ي أرو هيأرب ذخأ مهضعبو وه ىأر نإو
 ي أر نم انملع ام انصصق دقو . هي أرب هبق مكحل ١ كرت اعيمج هيق

 . مهي أر نود اني أر ان ذينو هدين ةنسو هي اتكيو هلل اي ءاملعلا نيملسمل ا

 نيملسملا يأر نود هيأرب لمع دق ميمت نب نازع ناك نإف لاق
 نم عنتما اذإ همد لحو هلزع لحو هتمامإو هتيالو كلذب تلازل اعيمج

 اهيف ةريثك رود ماوت نم قرحأ دقو . قحلا نم همزلي ام بجاو
 راس يذلاو . انهملا نامز يف كلذ ناكو . انغلب اميف ةريثك ناويح
 نازع نب رقصلاو رياحصنم ناورم وبأ انغلب اميف ماوت ىلإ شيجلاب
 سبحب كلذ يف اولاق مهتأ انعمس الو انغلب اميف انهملا مامإلا دنع نم
 . ناميإ الو دحأ ىلع

 لهأ ابسب يتوأ امل هللا همحر باطخلا نب رمع نع انغلب يذلاو
 نيدب اذه تلعف كنأ ملعأ ول : هلماعل لاقو . هلهأ ىلع ابسلا در ابد
 الو انملع الو . فئاطب كنم رصم لك ىلإ تثعبو فئاوط كتلعجل
 يذلا يف انلق هب لاق يذلا لوقلا اذهب الإ كلذ ىلع هبقاع هنأ انعمس
 . ةنسح ةوسأو ةودق مهئاملعو نيدلا ةمئأ نم ىضم

 نع كسمأ راثآلا ىف هيلع ةجحلا ةوق رثؤملا وبأ رظن املف

 ئربي ال هنأ لاقو هيف ةعجارملا نع فكو ميمت نب نازع يف ةرظانملا
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 هللا همحر رثؤملا يب ىأر نم هانفرع ىذلا اذهو هنع فقاو هنأو هنم

 . كلذ هنم انملعو

 تام يتلا ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش يف اذه هنم ناك يذلاو

 راثآ هذهف هللا همحر ةنسلا رخآ نم لا اوش رهش يف تامو اهيق

 ي أر الو انسق سايقب اذه ناك امو انفرع يذلا مهلوقو . نيملسملا

 ةسفن مامإلا يف مهنيب اميف يرجت ةرظانملا تناك امنإو انفلكت انم
 . ىتلا ثادحألا كلت ثدحأ نميف ثادحألا كلت ىف مكحلاب ىتأي فيك
 . ةيرسلا باحصأ ىف ةرظانملا نكت ملو

 اهب رمأو ىكزإب تناك ىتلا ثادحألا كلت ثدحأ نميف لوقن نحنو

 أربنو . هنم أربن قساف رفاك انعم وهف اهب يضر وأ اهيلع ناعأ وأ
 . عجار الو بئات ال هٹدحب ملاع وهو هالوت نمم

 ؟ يكزإ ةعقوب ناك نمع : رثؤملا ابأ سانلا نم لجر لاس دقو
 لاقف . معن : لجرلا هل لاقف ؟ اهيف تنك وأ : لجرلل رثؤملا وبأ لاقق

 لاقف ؟ ةبوت نم لهف لجرلا هل لاقف ءالب كالباي : رثؤملا وبأ
 . ةبوت سيلف : لجرلا لاقف ءالب كالب اي :رثؤملاوبأ

 ىتح انم رضحمب كلذ ناكو . ءالب كالب اي :رثؤملا وبأ هل لاقف
 كللذ يف هباجأ : رثؤملا ايأ نأ ملعن ملو ‘ لجرلا فرصناو س انفرصنا

 لوقي يذلا اذهف . ميظعلا ءالبلا وهل اذه نإ رثؤملا وبأ لاقو . ةبوتب
 كلذب ديري ناك نإف ناطلسلا درعم هسرف ىلع راس دقو ى لوقي ام
 ديدش هللا نإو ى باصأ دقف ايندلا ديري ناك نإو م باخ دقف ةرخآلا

 . باذك فرسم وه نم يدهي الو ى باقعلا
 اهيف ناك هنإ : لاق ديزي نب دلاخ نب دمحم نأ :رقؤملا وبأ لاقو

 دقف لوتقملا هسأر داوس ىلإ رظن نم : ملعلا لهأ لاقو . سرف ىلع
 . همد يق كرشأ
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 هللا ىقلت : لاق هنإ سابع نبا نع انغلب دقو : رثؤملا وبأ لاقو
 : لاق وأ هيلإ بحأل سانلا لاومأ نم : لاق هنأ بسحيو ضرألا ألمب

 موي يتأي نمؤملا لتاق نأ لاقي دقو . نمؤم مدب هاقلي امم هيلع نوهأل
 :ثيدحلا ىق انعمس دقو . ىتمحر نم سيأ هينيع نببب بوتكم ةمايقلا
 .نينازلا رقفمو نيلتاقلا لتاق ينإ ىسوماي ى ىسوم ىلإ ىحوأ هللا نأ

 نم رخآلا قيرفلا يف امب دخؤي قيرف لك نإ ءاملعلا لاق دقو
 تناك ىتلا ث ثادحألا هذه تناك ناف لتق قأ ةحارج نم ثادحألا

 يذلا ناك ولو . اعيمج ةيرسلا ىلع وهف ليبسلا اذه ىلع يكزإب

 . هنيعب افورعم ثدحأ

 نم ةءارب وأ مرغلاب الإ ةبوت كلذ نم دحأل سيل رثألا ءاج كلذكو
 ليبسلا ىلع ناك اذإ اذهو س كلذ ىف قحلا مهل نيذلا ثدحلا باحصأ
 وهو . رخآلا قيرفلا يف امب دخؤي قيرف لك نأ رثألا هيف ءاج يذلا
 .نيقتملاب ملعأ هللاو اولاق امك قحلا

 ىلإ ةماسقلا ليتقلا كلذ لهأ بلطو دلب ىف ليتق ناك ول هنأ امك
 نوملاظ مهنأ انلقل كلذ اوعنتما نإف . مهيلع كلذ بجول ةيرقلا لهأ
 مهمزل دق قح هنأل . لجرلا كلذ ةيد نم صالخلا مهيلعو ى كلذب
 نيملاظ اوناك كلذ نم اوصلختي مل نإف . درت ال يتلا راثآلا هب تاجو
 مهمزلو كلذ مهيلع بجو اطخلا ةبد مهيلا بلط اذإ ةلقاعلا يق كلذكو

 نوملاظ مهنأ انلق كلذ نع اوعنتما نإو . اولبقي مل مهو ةيدلا كلت رمأ

 . مهيلع بجو يذلا قحلا نم كلذب مهيلإ بلطي امم اوعنتما اذإ كلذب

 ةماسقلا لهأ ىلع بجو امك . دري ال ىذلا رثألا كلذب ءاج دقو

 طعي ملو ةلقاعلا طعي ملو ةيالو هل تناك الجر نأ ولو . اولتقي ملو
 هنم انلبق ام كلذ ىق هيلع عئش الو رمأ الو لتق ال هنأ لاقو . ةماسقلا

 يطعي وأ ةلقاعلا يطعي ىتح ةيالو انعم هل تناك الو . هانيلوت الو كلذ
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 ام طعب مل ن اف . كل ذي ال ا انعم هل ةبوت الو كلذ نم هؤريي وأ ةماسقلا

 غلب اذإ رئابكلا نم نوكي اذه لعلو ةماسقلاو ةلقاعلا نم هيلع بجو
 : ةماسقلاو ةلقاعلا نم مه ارد ةعبرأ هيلع

 نايب هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج يفو باتكلا نمو
 ناكو . هدنج جرخأ اذإ مامإلا نعو . هباوج يف لاقف ءافشو ةمكحو
 : لاقف . لزانملا قارحإ وأ لاومألا بهن يف مهيديأ طسب هتيعر نم
 كلذل بكارلا ذخأ كلذ هيلع حصو هدنج نم بكار كلذ بكر نإ

 وهو هنذإو هرمأب كلذ ناك نإو .نيملسملا لام نود هلام ىق هتيانجب

 هنذإب كلذ لعف نمو وه نمض نيملسملا ةريس فالخ كلذ نأ ملعي
 ام م مهملعيو هدنج ىلع مدقتي نأ هيلعو . نيملسملا لام تيب نود هرمأو

 نمض يهنلا دعب بكر نم نمف مهاهنيو مهرمأيو س مرحي امو لحي
 . بكرام

 دقو . هسقنو هلام يف مامإلا ىلع وهام ثادحألا نم نوكي دقو
 لام تيب نود ةيرسلا ىلع وهام هتيعر ىف ثادحألا نم نوكي
 نوكيام ةيعرلا يف ةيرسلا نم ثادحألا نم نوكي دقو . نيملسملا
 . .نيملسملا لام تيب يف همرغ

 اميق ملعن ملو هللا همحر- بوبحم ني دمحم كلذ نيب دقو

 يف لاق امناو . ةمهتلا ىلع ناميأب الو سبحب اذه يف لاق هنأ انعمس

 . ةلداعلا ةنيبلا وه نيملسملا عم ةحصلاو ةحصلاب كلذ

 يف مرغلا ىري نم لوقب لاق دقف . ميمت نب نازع ةيالوب لاق نمق
 . اولبقي ملف كلذ ىلإ اوعد مهنإ : اولاقو نيملسملا لام تيب

 ىلع مرغل بجوأ دقف . ميمت نب ن ازع ةب الو كرتي لاق نمو

 . اعيمج ةيرسلا
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 ناك نإف . اولعفي ملف نيثدحملا ىلع ةنيبلا اوعد دق مهنإ اولاقو
 نإ اولاق دقف . مرغلا نوكي نم ىلعف كلذ يف اوفلتخا دق ءاملعلا

 هقفاو نم يأر عم كلذ ىلع نومأملا وهو كلذ يف رظانل ١ وه مامإلا

 . نيملسملا نم

 اهيق تقيس دقو 0 . نيلوال يف ةمئألا عم ثادحألا تقيس دقو

 نم دحأ يأرب مامإلا ذخأ اذإف . مهرئاصب اهيف تذفنو مهؤارآ

 كلذك . كلذ يف أطخي ملو عاطملا هرمأو عبتملا هيأر ناك نبملسملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاملعلا تلاق

 فصنأ دق ميمت نبا ناك ن ٠ اف ةهومملا تلاق ناف باتكلا نمو

 دق مهل ليق ؟ هنولوتت الو هنع نوفقت فيكف . هسقن نم قحلا ىطعأو

 نم عئطخن انسلو س كلذ ىلع مهعم انكف . هنع فوقولاب نوملسملا لاق

 . نيملسملا نم هالوت

 لوق ميمت نب ن ازع ىف انلوق تلاق ةفئاط نأ كلذو ب اتكلا نمو

 نم عم نحنو > فقو نم نيملسمل | نم هنع فقو دقو . نيملسمل ١

 . فقي

 ىلع هتيعرو م امإل ا ث ادح ] يف م اكحأل ١ يرجن دقو ب اتكلا نمو

 .ةققتملا مهن ارآ او ةقياسل ١ مهر 7 يق ء ءاهقفل ا كلذ نيب دقو . ىتش هوجو

 انيولق يف نيقيلاب انملع دقو باتكلا .اذه انبتك دقو باتكلا نمو
 . هلبق نم لئاسو هيلع انفقومو س ةمايقلا موي هنع انلاسيل هللا نأ
 يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثيو" . انيلع هدر نم لئاسو
 نيذلا هللا صحميلو . نيملاظلا هللا لضيو ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا
 هب ذخأيلف لوقن اميف قح هل نيبت نمف . "نيرفاكلا قحميو اونمآ
 سبتلا نمو . هعديل هب ضقفريلف لوقن ام لطاب هل نيبت نمو . هعبتيلو
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 . هبرل هب نيدي امع نيملسملا لاسيلف ى الطاب الو اقح فرعي ملف هيلع
 قفوملا هللاو . لهاجلا رذع عطقناو ى ةجحلا تماقو ةوعدلا تغلب دقو
 دقو ءاملعلا لاق ام فالخب يأرلاب فذقن نأ انل سيلو ى لدعلاو قحلل
 ييب دقو ى ىتش هوجو ىلع هتيعرو مامإلا ثادحأ يف ماكحألا يرجت
 .ةقفتملا مهئارآو ةقباسلا مهراثآ يف ء ءاهقفلا كلذ

٤١٢٣



 هنيعرل مام لا بدآ يك باب

 بدلا لع برضب نأ مكاحللو

 نأ انياحصأ ضعب ىل ظفحو > ىضاقل ا هقفلا يذلا باتكل ١ نمو

 هرثك أ ن او > رثؤم ريغ ي أ حربم الو ن اش ريغ ب دال ١ برض

 . هنع لاسي ناك اميف ديعس هب دشار مامإلا طخب تدجوو 0 ثالث

 هنع مهرجزي نأ ديري ام رئاس ىق هركسع بدأ اذإ مامإل ١ نعو

 دحاولا برضق س ةلودلا يف نهو وأ مثإو ‘ ررض هيف مهقحلي امم

 يف هبلع نوكيأ ١ اطوس رشع ةسمخو . ط اوسأ ا ةرشع نم رثكأ ١ مهنم

 ٥ اري ام ردق ىلع م أ . فورعم لح مهل هيد ] ىفو . ال م ] نامض كلذ

 هيلع نامض الو . هل زئاج كلذ نأ تفرع يذلا : لاق . كلذ نم مامإلا
 . ملعأ هللاو هيف

 . همزلي مل وأ س دح همزل دق لجر بدأب مامإلا رمأ اذإو : ةلأسم

 تام ىذلا امأف . همزلي ام برضلا دعب وأ برضلا تحت توميق
 دحب كلذ ناكو س هبرض حصي نأ لبق نم هدعب وأ برضلا تحت
 اذه ليقو . ئش مامإلا ىلع سيلف ى ةبجاولا دودحلا نم هيلع ةماقإ
 . لجو زع هللا ليتق

 ءنيملسملا دنع هيف زيزعتلا همزلي امم ئش يف برضلا ناك نإو
 اذه ناك نإو . هيف هيلع دوق الو ى نيملسملا لام تيب ىف هتيد تناك
 هيلع همزلي امم س الو -ىلاعت- هللا دودح نم دح ريغ يق برضلا
 كلذكو . هلام يف ةصاخ هتيد مامإلا ىلعف . نيملسملا عم زيزعتلا

 مزليف 4 . لتق هيلع نكي ملف هرمأ ربدت لتق املف هلتقب مامإلا رمأ يذلا
 همزلي هنإق س ارئاج امامإ نوكي نأ الإ هلام يف هتيد هتترول مامإلا
 . هلتق ىلع هربجأ ناك اذإ ى ءيش رومأملا مزلي الو وه دوقلا

٤ا\٤



 اطوسو ةئام وأ طوس ةئام ثدح ىلع الجر مامإلا برض اذإو
 م ام ال | ىلع سيلو : بوبحم ل اق . كلذ نم ب اتتسبو فرسم وهف

 . حانج كلذ يف هيلع سيلف . هنع ثحبلاو هبيري امع لاؤسلا امأو
 هبرض نم تامق قح ريغب وأ قحب الجر اوبرضف ةيرس تجرخ اذإو
 تام نإو . هي دوقلا مهيلعف 4 . قح ريغي هويرض ذم مايأ ةتالث يف كلذ

 هب قحتسي ام ىلع هوبرض اوناك نإو ى ةيدلا مهيلعف مايأ ةتالتلا دعب
 تبي يف ةيدالاف . مهدئاق يأرب وأ مامإلا يأرب كلذ ناكو 4 ريزعتلا

 . نيملسملا لام

 لكني ىتح قحلا بحاص افع اذإ دحلا لمهي نأ مامإلل يغبني الو

 وأ ، احورطم ادلو باصأ اذإ مامإلل سيلو . مهضارعا نع سانلا
 . اهشتفي الو . اذهام اهلأسي الو كلذ نع ثحبي نأ دلو اهعم ةأرمإ

 هريزعت نم تام نإف . ديري نم رزعي نأ ماماللو . ريشب لاق
 . ريزعتلا دح نم جرخي اديدش اريزعت هرزع نإو . انج ام هيلع ناك

٤١٥



 ةمألا نم ماكحألا يف باب
 فرعي ال لعق وأ . وهام ملعي ال مكح هنم يأر اذإ مامإلاف تلق

 ام ىلع نمتؤم . لعفلا قدصم وه لاق . همكح نوكي ام . هلدع

 ةرو اشم هيلعو . كلذ يف هؤطخ ملعي ىتح . نوملسم و هللا هنمتئ

 نممو 0 هللا ف اخي نممو 0 نيحل اصلا نم ء ارزو دختبو ٍ ل دعلا له ]

 الدع الا سانلا نم هرومأ ىف ىلوي الو . ةحلصملا ةماقإ هنم وجري

 . لدعلاب سانلا نيب مكحي نمو املسم ايضرم

 ج روج وأ وه قحأ ير دي ال مكحب مكح اذ ا م ام ال و : ةلأسم

 نوردي ال مهو س هنع فكلا سانلل سيلو 8 هريغ نم يأرلاب ىلوأ وهق
 . هروج نم كلذ لدع

 نيملسملا ةالوب دمتعي ال وهو اطخأف رمأ ىف ىضق امامإ نأ ولو
 نمو . نوملعي ال اميف أطخ مامإلا نع فوقولاو هيأر دهتجي امنإو
 رفكب مالسإلا ضقني ىتح مهتمرح هتمرحف 4 نيملسملا نيد يف لخد

 . بوتي الو ملظلا ىلع رصي ىتح املاظ ىعدي الو س نيب

 عطتسي مل لمع وأ لوقب مامإلا نع فوقولا عقو اذإو : ةلاسم

 . ةبوتلا ىلإ عجريف . باتتسي وأ هنم أربي ىتح امامإ نوكي نأ
 ال هنع فوقوملا نأل هنع افوقوم مامإ نوكي الو . هتلزنم ىلع نوكيو
 . ةعطقنم هنم نينمؤملا قوقح عيمجو ت مكح الو 0 ةداهش هل روجت
 . ةيضق الو ةداهش هل تسيلو س امامإ نوكي نإ عيطتسي الو

 اوعطقي ال نأ مهل نإف مكح ىق رادلا لهأو مامإلا فلتخا اذإو

 . هئطخ

 رصق وأ مامإلا ىلع هبتشا مكح رادلا لهأب لزن اذإو : ةلأسم

٤١٦



 ءاملع لاسبو . ب اتتسي ىنح هوعلخي نأ مهل سيلف . هنع هرظن

 سيل اميف كيأرب ضقأ هل اولوقي نأ مهل سيلف ى كلذ نع نيملسملا
 . نيملسمل ١ نم ملعل ١ له أ لاسي ىتح . رث أ الو . ي أر هبق هدنع

 لجر كلذ ىلع هعباتف . هيأرب ةثداح يف مكح مامإ نعو : ةلأسم
 ؟همكح زوجي له ملعلا لهأو ءاهقفلا عيمج هيلع فلاخو . ءاهقفلا نم
 . داهتجإلاو يأرلا قيرط نم ناك اذإ معن لاق

 هتفلاخم ىلع اوعمجأ ن او . كلذك وه معن : كلام ويأ لاقو

 عامجإ نم هب جرخي امب مكحي نأ هل نكي مل هيأرب هدحو مهفلاخو
 امم اباوص هاري امب ريغلا مكحيف هريغ مكحلا يلوي نكلو س نيملسملا
 مهقفاوي نأ هل سيلو . ملعلا لهأو ى ءاهقفلا ليواقأ نع هنوجرخي ال
 . هفلاخ نم لوق نود هلوق ىف لدعلا ىري هنأل س هيف

 م اق ام مهريغو ى » نيملسمل ١ ىلع هللا ةجح م ام ال او : ةلأسم

 هنم رهظت ملو ةنسل او ب اتكل اي لمعو » »» ةريسل ١ نسحأو قحل اي

 هومهتي الو اوعيطيو هل اوعمسيو . هدهاج نم اودهاجيو هتمامإب
 . نوملسملا اهيلع هنمتئإ يتلا ماكحألا نع هل اماهتإ

 ىتح اضرل ١ رهظأ نمم هتع اط يف ن اك نم ةن الو نيملسمل ١ ىلعو

 . اهيلع قرافي ةقبوم هنم ىري

 . هترصنو هتيالو مهفلك هللا نأ ريغ . مهنع باغ اميف ةريسلا قداص
 . اهيلع ىداعي ىتلا ثادحألا هنم رهظت ملام هتمامإب مايقلاو

 ىف هل اوق أ قي دصت يف نيملسمل أ نم هريغل تسيل ةلزنم م اماللو

٤١٧



 هريغ ن أ ولو > كل ذ ىلع هونمتئ ١ نبملسمل ١ نال اهئ اضم !و م اكحأل ١

 هدلق امل مامإلل ةلزنملا نم هللا لعج امل \ هعطي مل كلذ ريغ دارأ
 هيلع ىلوتي ام ةهج ىلع ىلوتي مامإلاو س مهتمامإ نم نوملسملا

 . رهاظلا مكحلا ىف نوملسملا

 ىلع > سيلو هرم ا نم مهنع ب اغ ام ملع س انل ١ هلل ا فلكي ملو

 ٥ ذه تسيلو . ةينالع الو ارس ملظي ال هن ] اوملعي ن / ةضيررق س انل

 . -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلل الإ ةلزنملا

 هغلبأ نمم هن اطلس ىف ن اك نم هريع ىلع ةجح م ام ال و

 لوقيو 0 هتمامإب ىضري نأ اهيف هلدعو هتمامإ نم رايخألا نوملسملا
 ىلعق . هال و نم ةدالوو هاداع نم ةوادعيب نيدي نأو ملسم ىلو هنإ

 ٠ مامإلا ةجح موقت ةهجلا هذه

 مايقلا ةجحلا نأل هللا نيدب ماق ام هلل ةجح مامإلا انلق امنإو
 نم هردغل سيل ام ةجحلا دح ىف ماماللو هيلا :ءاعدل و هللا نيدي

 يلي ىتلا ءاي خرأل ١ ىف ٥ اوعد ةزاجإو هماكحأ ء اضمإ نم نيملسمل ١

 . اهيق مكحلا

 نكي مل ةجح سانلا يف هب هلل نوكي يذلا دحلا مامإلا كرت نإف
 ةجح هيف نوكيف . ةجحلا دحب موقي نأ الإ دحأ ىلع ةجح ذئنيح
 ن اق . هرل ا اوع دو هللا نيدي اوم اق ام. ةجح اضي ] نوملسم او

 . ةجح اونوكي مل لدعلاب لوقلاو . هللا نيدب مايقلااوكرت

 ةالو يف هللا همحر- بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع ءاجو
 طقسي اثدح اوثدحي ىتح مهتلادع ىلع مهنأ راصمألا ىلع نيملسملا
 ةمئألا يف مكحلا نأل . ةيالو تبثأو ةمرح مظعأ ةمئألاف . مهتلادع
 . مهيلع ماوقلاو سانلا ىلع ءانمألا مهو . مهريغ يق مكحلا فالخ

٤١٨



 ىتح مهيلع دحلا ميقي نأ دحأل .4 سيل مهيف دودحل ١ ميقي هنأ كلذ نمو

 . راثآل او ةنسلا تع اج كلذي . دحلا هدلع ميقيف ايوصنم امامإ نوكي

 هجولا نم اقدصم هيف مامإلا نوكي ال يذلا هجولا امو : ةلأسم
 نم دحأ لبق مامإلا اهاعدإ ةلزنم لكف ؟ اقدصم هيف نوكي يذلا
 نالف ىلع يل نأ لوقيف وه هيف مكاحلا نوكي نأ زوجيال امم سانلا
 الو ةلداعلا ةنيبلا كلذ يف هيلع نإف ى كلذ نالف ركنأو 0 اذكو اذك
 مكاحلا وه مامإلا نوكي نأ زوجي ال هنأل هيلع اعدإ نم ىلع قدصي
 . هوجولا نم هجوب هسفنل

 ىوعدلاب كلذ يطعي ال هنإف هيف مكاحلا وه نوكي ال ام لكف
 امأو يضاقلا هل مكحيو لدع ةنيب هاوعد ىلع يتأي نأ الإ ‘ هسقنل

 ءايشأ يف مكحلا مامإلا ىعدا اذإف م اقدصم هيف نوكي ىذلا هجرلا

 نيملسملا نيمأ مث هللا نيمأ اهيف وه امم هريغ اهيف مكحلا يلي ال

 فيك كلذ نع لاسي الو قدصم كلذ ىف وهف . ةموكحلا ءاضمإ ىلع

 لأسي ال مامإلا نأ ىرت الأ هل ةعاطلاو عمسلا نيملسملا ىلعو هلعف
 دحأل زوجي الو هلتق لتاق وأ هدلج ناز وأ اهعطق قراس دي ىلع ةنيبلا
 يف مكحلا يلي يذلا وه مامإلا نأل هل هنم اماهتإ كلذ نع هلأسي نأ
 . هوجولا نم هجوب هيلي ماكحألا نم مكح ىلع ةنيبلا لاسي الف ى كلذ
 ىتح ةنيبلا رضحا لاقت نأ فلكي مل ةنيبلا هيلع يعم تماق لاق اذإ
 نأ مهعسي الو نيملسملا نيمأو هللا نيمأ كلذ يف هنأل م اهعمست

 كلذ نع هولآسي الو 0 هيف هوعيطي نأ مهيلع هللا قحتسا اميف هوصعي
 . هنع فوقولاو هتيالو نع كاسمإلا مهعسي الو 0 هلعف فيك

 الو . ةنؤم مامإلا اهب مكح يتلا ماكحألا نم نيملسملا ىلع سيلو
 ماكحألا كلت يف مكح مامإلا ناك نإف . اهثحب نع فشكلا مهيلع

 كلذ يف مكح نإو . عاطأ هبرو ذخأ هظحبف قحب . هللا نيبو هنيب اميف
 هللاو \ ىصع هبرو 0 كرت هظحق نوملسملا هملعي الو ي زوجي ال امب
 . ةمايقلا موي هيف ءاضقلا ىلوو . كلذب هبساحم

٤١٩



 نيد نم مهل رهظأ يذلا ىلع هايإ مهتيالوب نوروذعم نوملسملاو
 تضم يذلا اذهف . هرمأ نم مهنع باغ ام ملع هللا مهفلكي ملو س هللا
 مكل هانحضوأ دق . مهيلع هللا ةمحر- نيملسملا مهفالسأ راثآ هيلع
 يلعلا هللاب الإ ة وق الو لوح الو .نوحلفت مهيدهب اوذخو مهب اودتقاف
 . ميظعلا

 : تلق . ةفاضملا ةدايزلا نم ينايسبلا نسحلا يبأ نع : ةلاسم
 هلتق هنإ : لاقف كلذ نع لئسق مكحلا سلجم يف الجر مامإلا لتق نإو

 نم هلعفب جرخي مل ام لعفلا قلطم لوقلا قدصم وه : لاق . قحب
 . ماكحلاو ةمئأل ا لعق نم ةداعلا فراعت

 . مهلتقيف ةيرق لهأ ىلع بثي نأ لثم لاق ؟ اذام لثم : تلق
 ثدح مهنم ملعن الو 0 رهاظلا يف ءايربأ مهو 0 مهرايد برخيو
 لزع الإو بات نإف . باتتسيو . هنم لبقي ال كلانهف هنوقحتسي

 . لاومألا اوبهن بابسألا ضعبل اشيج وأ ةيرس لسرأ نإف .بروحو
 . همزلي ام ءامدلا اوكفسبو لزانملا اوقرحأو

 ذوخام هثدحأ نم ىلع ناك هب ضري ملو كلذب رمأي مل اذإ لاق
 نكلو هريغ لعف نم مامإلا ىلع كلذ سيلو . ملظلا هجو ىلع هانج نم
 . ثادحألا لهأ نم فاصنإلا هيلع

٤٢.



 مام .لا ي يق باب
 هريغ وأ مكحلا كلذ هيلع موكحملا ركنأ اذإ

 : ديعس ايأ تلأسو ى هيف هسفنل امكاح نوكي نأ هل زوجي اميقو

 نأ ريغب هلتقي نأ رومأملل له 0 لجر لتقب رمأ اذإ { لدعل ا مامإلا نع

 كلذ نع هلاسي نأ هيلع مأ ؟ مامإلا نم لتقلا نم قحتسا امب هلاسي

 ؟ لاؤسلا دعب الإ هلتق ىلع م دقو ا هل زوجي الو

 . قدصم هنأ ليق دقف مكحلا هجو ىلع ناك اذإ هنأ يعم : لاق

 لجعي مل . هرمأ يف رظنلا لوتقملا لاس نإ ليقو . هبذك حصي ملام
 . كلذ ركني نكي مل نإو . هيف ةهبش ال ام هرمأ نم نيبتي ىتح هيلع
 . ماكحألا هجو ىلع لداعلا مامإلا رمأب لتق مكحلا هجو ىلع ناكو
 . لطابلا حصي ملام . ةمالسلا هللا ءاش نإ هلتق نأ هل ىجريف

 ال : لاقف . هلتقب مامإلا مكح دق يذلا رومأملا لاس اذإف : هل تلق
 . لتقلا بجوتسا اذامي هبلع ةنيبلا مامإل ا حصي نأ بلطو ‘ يل بنذ

 . لتقلا هنع لاز ةنيبلا مامإلا مدعأ نإف مامإلا ىلع كلذ هل له

 ىلإ كلذ عفر اذإ كلذ هل لعجي نم لوق ىلع هنإ ىعم : لاق
 ىنعمب نيمصخ مامإلاو وه راصو مهماوق ىلإو .نيملسملا مالعأ
 هيف بهذت امم هيلع يعدي ام هيلع حصي نأ نم دب نكي مل .كلذ
 لعجيو . اقدصم هلعجي نم لوق ىلعو . هيلع مكحلا عقي ملام ى هسفن
 . مامإلا لوق لوقلا

 . لاح ىلع ةلزنملا هذهب راص اذإ هيلع لجعي نأ ينبجعي الف
 مامإلا سيلو ‘ ةحصلاب الإ اهيلع مادقإلا يغبني الو سوفن اهنأل
 لوقلا اذه ىلع نوكي نأ يغبنيو . ةينالعل او رسلا يف اموصعم
 ام س هسفن يف هيلع لجعي ال نكلو ، مامإلا ىلع يعدملا ىلع ةحصلا

٤٢١



 نم هيلع بجو دق يذلا مكحلا نع اهب جرخي ةجح يعدي ناك
 مامإلا قيدصت

 . يعدملا وه ناكو ..هيلع اقدصم مامإلا لوق ناك اذإف : هل تلق

 ةلزنمب نوكيأ مكحلا نم هيلع بجو ام هنع لوزت ةجح يعدي ناكو

 تضقنا اذإف لجأ دعب الجأ كلذ يف لجؤيو ؟ لاومألا يف موصخلا

 . يدنع اذكه لاق 0 مامإلا لوقب لتقلاب مكحلا هيلع ذقنأ لاجآلا

 هي هل تبثي امم ةءاربلا ىعدا اذإ . ءامدلا يف ماكحألا يف هلم كلذكو

 مهنيبو ةيعرلاو 0 مامإلا ىلع ةجح مالعألاو كلذك لجأ ةعاربلا ىنعم

 . ماصخلا عضوم يف نكي مل اذإ عيمجلا ىلع مكاح مامإلا نأ امك

 ن اك م اكحألا عضوم يف همصخو م ام ال و هيل ا لزن نم كل ذكو

 نود لتقلا ىف صاخ اذهو : هل تلق . مامإلا لثم امكاح امهنيب
 . لتقلا نود ىتلا دودحلا

 . لتقلا نم سفنألا ىف ناك ام لك هيف لخاد اذه نإ : ىعم لاق

 اذإ . ماكحألا عيمجو لاومألا نم ىرعتي الو : صاصقلاو دودحلاو
 مامإلا هيلع تبتي امم . جرخملا هيف هل نوكي ام يناعم هبشي ام اعدإ
 اذاو .قحلا ريغب مكح هنأ ةنيبلا هيلع تبثت مامإلا ن ٠,أل . ةحص ريقب

 ام لك يف امصخ ناك اذكه ناك اذإف . مكحلا لطب هيلع تحص
 . هيف مكحي وأ هيف مكح هنإ ى ماكحألا نم هيف ضروع

 هنأل همكح فقويو ضراعي نأ ىنبجعي ال لاومألا ىق هنإ الإ

 . قحلا ريغب وأ لطابلاب مكح هنأ . ةنيبلا ةحص دعب ةجحلا هيف كردي
 توفت الو همكح ببسب فلت ام نمضيو . مكحلا ضقتنيو لاملا عزنيو
 قرتفا انهاه نمف ضوع اهيف سيلق سفنألا تفلتأ اذإو . سقنألا هيف
 . لاومألاو سقنألا يف مكحلا هيف ناك امل ناينعملا يدنع
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 ىلع ءادهش ةعبرأ يدنع دهش لاق اذإ مكاحلا نعو : ةلأسم
 دح نإف ؟ دحيو هنم كلذ لبقي له ٠ انز هنإ رقأ وأ س ناز هنإ لجر
 هيلع لاق ام مكاحلا هيلع لاق يذلا كلذ ركنأ نإو ؟ هنم ىربي لهف
 اذإف . هيلع دوهشلا راضحإ الإ مكاحلا نم لبقي مل لاق . ام مكاحلا
 . هنم يربو 0 دحلا هىلع ميقأ ةنيبلا هيلع تماق

 هداقأو 0 انالف لتق هنإ نادهاش هيلع دهش مكاحلا لاق نإف تلقو

 ىتح ةنيبلا وعدي نأ مامإلا رمأ ركنأ اذإف . كلذ وه ركنأو هئايلوأل
 . مهتداهشب هيلع مكحي مث . نيملسملا نم ةعامج يف هيلع اودهشي

 يف هل ةيالو هل نيملسملا نم الجر لتق اذإ مامإلاو : ةلأسم

 ملعي ىتح ى هتيالو ىلع لجرلاو هتيالو ىلع مامإلاف ى مكحلا سلجم
 ملعي ملو ي نيملسملا نم الجر لتق اذإ مامإلاف : تلق . امهدحأ لطاب

 . هتمامإ ىلع وه : لاق ؟ مامإلا لاح ام 0 لتقلا هب قحتسي ام هنم

 لتق اذامب هنولأسيو . لعفلا ةحصب نيملسملا نم دحأ هبلاطي نأ الإ

 . نظلا مهمامإب اوئيسي نأ مهل نكي مل قحب هلتق : لاق نإف . مهيلو

 نم هلعف نم جرخيام الإ لوقلا قدصم لعفلا قلطم مامإلاو

 نوملسملا هلاسي كلذ دنعف . ماكحلاو ةمئألا لعف نم ةداعلا فراعت

 ٠ لزعو بروح ال و هرذع نيت ناق ءلعقل ١ نع

 ةيرقلا لهأ ىلع بثي نأ لثم لاق . لعفلا اذه نوكي ام لثم تلق
 كلذكو ى ةحاسلا ءايربأ رهاظلا يف مهو . مهرايد برخي وأ مهلتقيف
 ناك ام امأو . نيدلا يف لضفلا لهأ نم . سانلا نم اهوجو لتق ول

 لهأ عمج ادح ميقي وأ مكحي نأ دارأ املك مامإل | ىلع سيلو

 ملو س مهلتق موق لتق نع هولاس اذإ نيملسملا نأ ليق دقو . هتكلمم
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 لتقي هنأ قحب مهلتق لاقف . هدنع لتقلا هب اوقحتسا يذل ١ مهبنذ ملعي

 ام ال ١ . م اكحلل موصخب ةدعرل ١ سيلو نيملسمل ١ نم كلذ هلاس نم هنم

 . ماكحألا يف ماكحلا لعف فراعت نم هب جرخي امم هانركذ

 تماقدق لاقو . همجر وأ لجر لتقب مامإلا رمأ نإو : ةلأسم
 . مهتي ال مامإلا ناك اذإ . كلذ يف اقدصم ناك ةنييلا هيلع يعم

 رومأملا هيلإ كلذ بلطي نأ الإ ةنيب رضحي نأ هولأسي نأ مهيلع سيلو

 مل . ةنيبلا ينوعمسا لعفأ ال : لاقو كلذ بلط نإو ى همجر وأ هلتقب
 ةنيبلا اوعمسي ىتح . كلذ ىلع اومدقي نأ ةيعرلاو ءاهقفلل نكي
 . هيلع دوهشلا نم ةرضحب

 نأ هل نكي مل س ةقرس هل قرس وأ ى ليتق هل لتق اذإ مامإلاو
 فصني ي ذل ١ هيل او ل ا عفري نكلو . 4هسفقن ي أرب كلذ ل ىلع سيحي

 يلي يذلا وه نوكيف قوقحلا ىلع سبحيو س هدلب ىلع نيذلا سانلا
 . هنود مهتملا سح

 الجر مهت اف . يلو هل لتق وأ . ةقرس م امالل قرس ن اق : ةلأسم

 فصني ي ذلا هيل و ىل ١ عقري نكلو . هسقنل هسيحي ن أ هل ىر أ الف

 . هقحب مهتملا سبح يلي يذلا وه نوكيف قوقحلا ىلع سبحيو سانلا

 . ملعأ هللاو هملعب مكحي نأ مامالل سيلو

 .ميمت نب نازع ىلإ ناميلس نب دمحم نب رهزأ باوج : ةلأسم
 دق : مامإلا لاقق . رثكأ وأ مهرد يف نالجر هيلإ عزانت مامإ نعو
 امهرد لجرلا اذهل هبلع نأ لجرلا رارقإب وأ . لدع ةنيبي يدنع حص

 عمسأ ملو \ كعم رقأ مل : مامإلل بولطملا لاقق . رانيد فلأ ةئام وأ

 مامإلل اولوقي نأ نيملسملا ىلع له يلع ت تدهش اهنإ لوقت يتلا ةنيبلا

 هتركنأ دق امي هيلع مكحت نأ كنم لبقي الف تدهش يتلا ةنيبلا رهظأ

 ؟ كلذ ىلع نومأم مامإلا وأ ةنيبلا هبلع عمسي مل هنأ
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 هيلع دودرم ريغ هلوق لوبقم كلذ ىلع نومأم مامإلا نإ : لوقأف
 دق لدع يدهاشب وأ يدنع هرارقاب لجرل أ اذهل هدنع حص دق لاق اذإ

 . هىلع امهعامس رصح

 . هطق وأ هدب عطقب وأ لجر مجرب مامإل ١ رمأ نإ كلذكو تلق

 يعم حص دق لاق وأ . نصحم هنأو انز دق هنأ يعم حص دق : لاقو

 همجري وأ هلتقي نأ مامإلل له ث هيلع اعدملا ركنأو لتق وأ . قرس هنأ

 . ذفني مل هل مكحلا ذفنأ دق مامإلا ناك نإف ؟ اذه ىلع هعطقي وأ

 دقف 0 هيلع ةنيبلا عامس رضحي ملو س رقي مل هنإ لجرلا اذه لاقو
 ملعأ هللاو كلذ يف ةنيبلا دري نأ بحي هنإ هللا ديع يبأ نع دجوي

 مامإلا لوق نأ راثآل ا يف دجوي ىذلاو . لطبي ال وأ مامإل ١ لوق لطبب

 م ام ال ا ىلعو بجو دقو حص دق قح اذ دهو / كلذ ل عيمج يف لوبقم

 . ماكحألا ذدقنتو دودحلا ةماقإ

 هم اكحأ ذفنتو هللا دودح ةماق ا نم هبلع بجو ام كرت هعسي الو

 دودحل ١ تلطيل زوجي ال اذه ن اك ولو هدنع حص امي اهله ] ىلع

 . م امالل ةجحل | مهب موقت ١ دوهش كلذ رضحي ن أ ال ١ ح اكحأل و

 يلو رضحيو . ءامدلا يف ةمئألا عم رارقإلا رضحن انك دقو

 هدنع حص هنإ مامإلا ملعيف . ةالولا دنع مدلا يلو ةحص نوكيو مدلا
 باتكلا كلذ لبقيف لوتقملا مد يلو اذه هيلإ ةقث هلمحي هيلاو باتكب
 . اذه ىلع دوقلا عقيو هنم مامإلا ةروشم لهأ لبقيو .مامإلا
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 هريغ وأ لتق نم مام الا لاعفأ يف باب
 مه يردي الو 0 ةالو لزعيو 0 ةالو يلوي مامإلا ىأر نإف تلق

 ىلع مكحي الو .4 نيمأ كلذ يف قدصم وه لاق .ء ايلوأ ريغ وأ ء ايلوأ

 . هتعاطو هتمامإ ىلع وهو 0 نلظل ا ومسي مامإل ١

 مهدنع ةدالو هل نبملسملا نم الجر لتق اذإ مامإلا نعو :: ةلأسم

 اوأربي وأ هتيالو اوكرتي نأ لوتقملا ءايلوأل له . مكحلا سلجم يف مهو
 لعف ىلع لتق هنأ حصي ىتح هتيالو ىلع وه ت ال : لاق ؟ هنم

 . ةعاربلا هب بجوتسي

 ام هنم ملعي ملو . نيملسملا نم الجر لتق اذإ مامإلاف : تلق
 نأ الإ هتمامإ ىلع وه : لاق ؟ مامإلا لاحام س لتقلا هب قحتسي
 . مهيلو لتق اذامب هولاسي وأ . لعفلا ةحصب نيملسملا نم دحأ هبلاطي

 . نظلا مهمامإب اوئيسي نأ مهل نكي مل 0 قحب هتلتق : لاق نإف
 نم هلعف نم جرخي ام الإ ى لوقلا قدصم 0 لعفلا قلطم مامإلاو
 نوملسملا هلاسي كلذ دنعق . ماكحلاو ةمئألا لعق نم ةداعلا فراعت
 . لزعو بروح الإو هرذع نيبت نإف لعفلا نع

 دكمحم هلل ١ ديع يب ا نم ب اوج يق دجويو : : هريغ ل اق : ةلآامسم

 عمجأ دق هناق نامثع امأف . ةرزع نب فلخ دايز يب ] ىلإ بوبحم نيا

 ر ١ ل نم ٥ اقنو . هع اطع همرحو ر ذ ايأ ١ ىقن هن ا اوفلتخي ملو . .س انلا

 كلذ ققحتس ا هن ] نومعزي ء ن امع نع نور ذتعي ني ذلا ن ] ريع ةرجهل ١

 كلذ قحتسي امب ةجحب ئجي نأ نامثع نع رذعت نمل دب لهف . هدنع
 ن امثع لعقق نيملسمل ١ نم اناك نولوقي امك اعيمج امهن ا . ر ذ وبأ

 نأ نيملسملا ىلع قحلاق . ملسملاب ملسملا لعفي ام ريغ رذ يبأب

 نيب رذعو ةحضاو ةجحب هرذع اوفرعي ىتح نينمؤملا ىذأ نمم اوعربي
 هللا لوقل نينمؤملا ىذآ نم علخي نآرقلا نإق الإو . راثآلاو نآرقلا نم
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 يبستكا ام ريغب تانمؤملب نينمؤملا نونفي نيذلاب" : ىلا
 ر امعي عنص امدق ةجحل ا كل نكو . ء هءاطع هيرح هرض ل ذا دوعسم ني

 . هللا مهمحر رساي نب

 لدعلا مامإل نأ ةقث ينربخأو ينايسبلا نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 كلذ نم هللا رفغتسا من آ 5 اريثك اقلخ لتق ول هن و . هتدعر ىلع ةطسب

 . يناعم لمتحي مهنم وق اذهف يدلواي لاقف . هيلع دوق الو ةبوت اهنإ
 لهو . هلئاق نم اذه تلبق فيك ثحبتو . هب قالطإلا لمتحي الو
 . رانلا ىف عابتإلاو ى ةنجلا ىف ةداقلا لاق نم لوق الإ اذه هعسي

 نم جرخ قح ريغب ةيعرلا نم ادحأ لتق اذإ مامإلا نأ ملعأ
 ناك اذإ هنع طقسي الو 0 لوتقملا ءايلوأل دوقلا هيلع بجوو س هتمامإ
 . هيلع ىلاعت هللا مكح نم هيلع بجو ام مكح امامإ

 . ادمعتم هريغ وأ همكح سلجم يف سانلا نم ادحأ لتق نإو

 صن بكر ام ميرحت ىلع نوكي امب أطخأو 4 كلذ ،\ همكح يف اطخأف

 رذعي ال امم -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا يبن ةنسو 4 هللا باتك نم

 ملظ نم هب رمأ اميف اضيأ دوقلا هيلع ناك . هبوكرب الو . هلهجب

 وأ لتقف ركبلا ينازلا لتقب رمأ ول هنأل كلذ هل لحي ال يذلا ةيعرلا

 يف ةىدلاو كلذ يف دوقلا هيلعو ائطخم ناك دلجلا هبلع امنإو مجر

 . هتمامإ تلازو هسقن

 ءاطعإ نع عنتما ذإ اذه لثمب الإ نامثع لتق لحتسا ام ليقو
 نيلطتسم ا نم هريغو مامإل ا نم اذه لثم يف ليق امنإو . قحل ١

 ام لبوأت يف مهنم طلغ عقوو . اوبكر ام لالحتس اي نيب ذذمل و

 .هولحتسا
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 فارتعالاو قحلا ىلإ كلذ نع عوجرلا عم ةبوتلا نأ ليق دقو
 يلع ةيراحم يف ةشئاعو رييزلاو ةحلط :سام لثم مهل ز رجم مهئطخب

 اذه نإق ةيمأ ونبو جراوخلاو قرزألا نب عفانو ناورهنلا لهأو ةيواعمو
 . لالحتسإل او ليوأتلا طلغ يف هلثمو

 . باوصلا ةباصإ بلطو لالحتسالاو هب هلل ةنونيدلا ىلع كلذ يف
 نع كلذ رده نمك هوبر اح نمل مهتبر احم يف دوقل ١ مهنع ر دهف

 نأ اداسف ضرألا يف نوعسي" مهنأ هللا ركذ نيذلا نييراحملا

 وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ اوبلصي وأ اولتقي
 لبق نم اوبات نيذلا !! ا لاق مث . ةرآالا ."ضرألا نم ش

 نأ لبق اوبراح امي اوذخأو ءامدلا مهتبراحم لاح يف مهنع ردهفق

 نيبراحم اونوكي نأ لبق اوباصأ امب اوبراحي

 ةبراحملا لاح يف لالحتساب ألم وأ امد باصأ نم لك كلذك
 يق همكح نوكي م ام ال ١ سيلو . ةبر احملا ل اح يف نيملسمل ١ م د نم

 ماي اق دعي هيلع بجو ام مكح هنع طحني الو . هريغ فالخ ل ابعلا ملظ

 اذه يف كل تلطأ دقو كلذ ملعاق اندنع ء اوس هريغو مامإل و

 ب اتكل ا فلاخ امم ائيش يريغ نع الو ينع ليقت الو كلذ يف رظن اق

 عم رشحتو نيرساخلا نم نوكتق قداصلا لوسرلا لوقو قطانلا

 .نيملاعلا بر نم كلو انل قيفوتلاو نيرئاجلا

 لتتقا نإف ناميلس نب رضخلا يضاقلا باتك نم : ةلأسم

 ادحأ نواعي مل امهرهق ىلع مامإلا ردق نإف ىغبلا لهأ نم ناقيرف

 نمأي مل امهرهق ىلع ردقي مل نإو . اطخلا ىلع نيقيرفلا نأل امهنم
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 ايوتسا نإف قحلا ىلإ امهبرقأ هسفن ىلإ مض هلاتق ىلع اعمتجي نأ
 كلذب دصقي الو . هسفن ىلإ امهدحأ مض يف هيأر دهتجا كلذ يف
 مزهنا اذإف . رخآلا ىلع هب ةناعتسالا دصقي لب رخآلا ىلع ةنواعم
 هنأل ةعاطلا ىلإ هوعدي ىتح هسفن ىلإ همض يذلا لتاقي مل رخآلا
 . ةنامأ ىف ةناعتسالاب لصح

 هل له هل ادلو لتقي نأ الجر رمأ اذإا مامإلا نع هتلأسو : ةلاسم

 ىلإ ىفعتسيو اهملعي ةجح ريغب هلتقي نأ هل سيل لاق . هرمأب هلتقي نأ
 . ةجح ريغب كيلو لتقت ال نأب رثألا ءاج دقو كلذ نم مامإلا

 انزل ا دح ماقأ مامإ نعو رثؤملا يبأ نع بسحأ اممو : ةلأسم

 يف نيلدع انموق نم نيلجر ةداهشب نيملسملا نم لجر ىلع ةقرسلاو
 دوقلا يف اوكح دق نيملسملا نأب جتحاف . كلذ يف تبقوعف امهنيد

 ةلزنم نوكت امف متلق . هالوتيو دحلا هيلع ذفني نأ معرو مهتداهشب
 هيلع انكردأ يذلا نإف . مكحلا يف همزلي يذلا امو . مامإلا اذه
 الو دودحلا يف نيملسملا ىلع مهموق ةداهش نوزيجي ال مهنأ نيملسملا
 راثآل فلاخم ئطخم مامإلا ادهو . نيملسملا هيف نورفكي اميف
 نيملسملا ىلع دحلا هيف ماقأ ام ةيد هيلع نأ لوقنو نيملسملا
 . صاصقلا يف الإ سفن وأ عطق وأ برض نم هلام يف مهتداهشب
 وفع ال دودحلا هذهو مامإلا نود هئايلوأ ىلإ هيف زوجت دح كلذ نإف
 صاصقلا نيب قرفلا عقو انه اه نمف . مامإلا ىلإ تراص اذإ اهيف
 مرغي هيلع دوهشملا د ارأ هنإ يدنع دوهشلا نأالإ . دودحلا رئاسو

 . ةقرسب هيلع اودهش ام لثم مهتداهشب

 ىلعو . ةماقإلا ىلع ىضمو ةبوتلا نع عنتما نإف انموق ةداهشب
 نأل ةمامإ نيملسملا ىلع هل سيلف كلذ ىلع رصأو نيملسملا ةفلاخم

 ريغ عبتي نمو ىلاعتو كرابت هللا لاقو مهنم سيلف نيملسملا فلاخ نم
٤٢٩



 . اريصم تعء اسو منهج هلصنو . ىلوت ام هلوت نينمؤم ١ لديس

 ةمئألا نأ دمحم نب ريشب رذنملا ىب أ ةريس نمو : ةلاسم

 نم هربدت اميف يأرلا ةرئاج اهماكحأ بويع يف لاوقألا ةقوطم
 كلذ ىلع نيملسملل ةنيمأ اهتلود ةيوقت نمو هلواحتو اهتيعر حلاصم
 يف هلل ةيصعملا حرص ىلإ هيف جرخي ملام اهل ةنسلا ترج كلذب اهيف
 نم لمتحي اميق اهتمئأ ىلع لالتعا نيملسملا نيد ىف سيلو اهلاعفأ
 . "» اهمامإ يف اهل هيف رذعلا اهلاعفأ

 )١( اهتنامأ يف ةخست .

٤٢. 

 



 مام الا ىلع ةعيبلا ييف باب
 نإف 0 نيملسملا ىلع ةعيبلاب موقلاو لجرلا مهتي نأ مهتلا نمو

 نإف سبحلاب اوبقوع لوسر وأ دوهش وأ باتكب ةعيب مهل حص
 حصو اوباتو اوملستسا نإف ٧ مهيلإ ريسي نأ ماماللف اوزربو اوعمتجا
 اوبراح نإف ى مهذخأ مث مهيلع جتحا اوعنتما نإو مهسبح مهيلع كلذ
 نم وأ مهنم دحأ لتق ناف اوعيطيو هل اوعمس ىتح مهل اتق هل لح

 عيمج لتق كلذ حصو ةلغ وأ برح يف نيملسمل نم ادحأ مهعابتأ

 . ءايلوألل سيل مامإلل لتقلاو كلذ ىلع عيابت نم

 نيملسملا نم ادحأ لتق نإ هنأ نيملسملا نع راثآلا تعاج كلذكو

 نم ا دحأ لتق نم هن ] رنأل ا ء اج بوبحم نيب دمحم ل اقو. لتق هتعيبب

 يف اوراس كلذكو نيملسمل راثآ نم انفرع كلذكو لتق هتعيبي نيملسمل

 هلتقف نيملسملا نم الجر هراد نم لجر ىمر نيح نافع نب نامثع
 . هولتقف لعفي ملف مهل هديقي نأ ىلإ هوعدق

 متلأسو تومرضح له ] ىل ا ير اوحل ١ يبأ ب اوج نمو : ةلاسم

 دمحم نب رقصلا نأ انغلب يذلاف 0 هلتق ناك فيكو رقصلا رمأ نع
 ينادنلجلا رظنلا نب دشار ىلع نيملسملا عياب دق ناك ةدئاز نب

 رظنلا نب دشار كلم هللا لازأ املف حالسلاو لاملاب نيملسمل ا ناعأو

 دعب ناك املف مهتملكو نيملسملا ةوعد هللا رهظأو هتمعن ريغو قسافلا

 ةاغب سانلا نم مهريغو هانه ينب نم قرشلا لهأ نم موق جرخ كلذ
 نب دمحم نب رقصلا اخأ نأ نيملسملا ىلع ىقلأو نيملسملا ىلع

 . نيملسملا ىلع ةاغبلا عم ةدئاز

 نمو لاق رقصلا نأ انغلبف دمحم نب رقصلل كلذ اوركذ املق
 رفظو ةاغبلا هللا مزه املف رادلا يف هدنع ضيرم هاخأ نأو كلذ لوقي

 ةاغبلا عم ناك هنأ دمحم نب رقصلا يخأ ىلع ققحت مهب نوملسملا

٤٢١



 . هيخأ رمأ مهنع رتس امل ةنهادملاب دمحم نب رقصلا اومهتا كلذ دنعف

 مامإلا ثعبق هللا همحر هللا دبع نب ناسغ ذئموي مامإلا ناكو

 ناكو لئامسب دمحم نب رقصلا ناكو دمحم نب رقصلا ىلإ ةيرس
 وبأ عفرف حاضولا وبأ هل لاقي لجر لئامس ىلع يلاولا مويلا كلذ

 اميف هعم حاضولا وبأ جرخو مامإلا ىلإ دمحم نب رقصلا حاضولا
 تجرخو هولتقي نأ ةارشلا نم دمحم نب رقصلا ىلع ةفاخم انغلب
 . انغلب اميف ناسغ مامإلا لبق نم ةيرسلا

 اوناك املف ةيرسلا عم جرخ هللا همحر يلع نب ىسوم نأ انغلبو
 ةيرسلا تقتلا اماحسلا دجن هل لاقي عضوم يف قيرطلا ضعب يف
 حاضولا يبأ عم دمحم نب رقصلاو عضوملا كلذ يف حاضولا ويأو

 ذإ مهريسم يف مه امنيبف . انغلب اميف مهعم يلع نب ىسومو
 يف نورئاس مهو هولتقف دمحم نب رقصلا ةارشلا موق ضرتع ا

 عنم ىلع ةردق يلع نب ىسومل الو حاضولا يبأل نكي ملو قيرطلا
 . دمحم نب رقصلا لتق نم ةارشلا

 ينثدح نمل تلقف ى هسفن ىلع فاخ يلع نب ىسوم نأ انغلبو
 ىلع فاخ ىسوم نإ : لاقف ؟ يلع نب ىسوم لاق امف ثيدحلا اذهب
 . هولتقل ائىش لاق ولو هسقن

 نمع اذه انظفحق انغلب اميق دمحم نب رقصلا لتق ناك اذكهف
 . كلذ ىلع نينومأملا ملعلا لهأ نم انثدح

 رقعج لتق 4 هيلع هلل ١ ةمحر دوعسم نب ي دنلجل ا 2 نأ انغلبو

 : نيملسمل ىلع مهنم

٤٢٣٢



 مهنم نكت ملو مهيلإ لسرأ هللا همحر ىدنلجلا دنع كلذ حص املف

 ررضف ىدنلجلا مهمدقف مهباتك نم رهظ ام الإ انغلب اميف ةبراحم
 . انغلب اميف باتكلا كلذ ىلع مهقانعأ

 هيلإ رظن املف اعومد هانيع تضاف مهلتق امل ىدنلجلا نأ انغلبو
 : لاق ؟ ىدنلجاي ةيبصعأ هل اولاق عومدلاب ناضيفت هانيعو هباحصأ
 اذهف هانباو رفعج هتبارق نم اوناكو انغلب اميف محرلا قح نكلو ال مهل
 ربخ نم انغلب يذلاو ةدئاز نب دمحم نب رقصلا لتق نم انغلب يذلا
 . ةعيبلا باتك ىلع هينباو ىنادنلجلا رقعجل هلتقو ادنلجلا

 لتقل راكنإ هنم ناك ناسغ مامإلا نأ انعمس الو انغلبي ملو

 اهلهأب اهتوقو ةلودلا ردص مايأ يف كلذ ناكو دمحم نب رقصلا

 ني رقصلا لتق نم انغلب ام اذهف ءاملعلا نم ةلمج مايالا كلت تناكو .

 . كلذب ءاهقفلا نم انثدح نمعو ةدئاز ني دمحم

 دقع حص اذإ : تلق هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم

 ثيدحلاو . زثؤملا يبأ نع اوعياب دق اموق نأ ةلداعلا ةنييلاب مامإلا

 ضرأ يف نيمامإ متيأر اذإ" : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع عوفرملا

 ىلع اوعمتجا اذإ نيملسملا نأ كلذ ريسفتو . "امهنم ثدحألا اولتقاف

 هيف رهظي لوأل نم نوكي اثدح يلي ناث مامإ هيلع جرخ مث مامإ
 قحلا يف لوخدلاو ةئيفلا ىلإ ىعدي يذلا وه مامإلاف ةجحلاو رذعلا

 .. مدلا لالح رفاك وهف عنتما نإف

 نوكي وأ هلزعي وأ هلتقي ىتح لوألا نيملسملا مامإ هلتاق وه نإو
 هودري ىتح هيلع جورخل او هتير احم نيملسملل لحي رق اك وهق هن اكم

 الب مامإ ىلع مامإ جورخ يصاعملا مظعأ نمو هولتقي وأ هيغب نع
 . هتيعر يف رشتنا الو هب ىمسي ثدح

٤٢٢



 امنإو تافصلاو ثادحألا باتك نم رثؤم ا يبأ نعو : ةلاسم

 هنم نوملسملا ملع امب هلامع نم ملع ريغ

 ةرتتسم ةرقكم ىلع مامإلا يف نوعلطي نيملسملا نأ كلذو

 مل ذإ هتالو اولوتو مامإلا نم اوأربف ةقرفلا مهراهظإ دنع نوفاخيو
 نأ مهعسي الف هوبراحجو هيلع اوجرخ اذإ ام أو اوملع ام لتم اوملعي

 لعف امك اهب اومسيو . هتبوتو هتادحأ اورهظي ىتح هتبراحم اورهظي
 هتيالو نم نوملسملا باتتسا هولزع وأ هولتق اذإف نامثعب نوملسملا
 هلتق دعب نم نيترم نامثع ةيالو نم سانلا نوملسملا باتتسي امك
 اذك ريبزلاو ةحلطو نامثع ةيالو نم مهوباتتسا لمجلا ةعقو دعب نمو
 . انفالسأ راثآ يف اندجو

 هذه ةطخب يراوحلا نب لضفلا باتك نمو ةخسن : :7

 ال نأ يلع طرشو هللا همحر بوبحم نب دمحم ىلع اهتضرع لئاسم
 نع هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ابأ تلاس ادحأ اهيطعأ

 وأ مهلتقيف مهنيد ىلع مهلتاقيف ركسع يف نيملسملا ىلإ ريسي لجرلا
 الف نوبرهيف مهيلع نيملسملا هللا رهظي مت هنيد ىلع اليتق مهنم لتقي
 ؟ ةرغ وأ ارس مهولتقي نأ نيملسملل زوجيأ مهيلع ردقي

 ردق اذإ هلتقي نأ نيملسملا نم دح لكلف هسفن دئاقلا امأ : لاق
 ء الف هعابتأو ه٥ه دل اوق نم هعابتأ امأو . نكي مل حأ مدلل ادلو ناك هيلع

 ملو ةنيبلا مهيلع مامإلا عمسي نأو ةنيبلاب مكحلاو مامإلا يأرب الإ
 ؟ مهلتقب رمأيأ مهيلع ردقي

 : تلق . مهيلع ةنييل ع امس اورضحيو مهيلع جنتنحي ىتح ال » ل اق

 لسري معن : لاق ؟ مهوعدي شيجلا دئاق الوسر لسري نأ ماماللق

 مهداقأو ةنيبلا مهيلع عمس اوباجأ نإف مكحلا ىلإ مهوعدي ادئاق مهيلإ

٢٤



 ىلإ اوعيطيو اوعمسي ىتح مهولتاق مهوبيجي نأ اوعنتماو اوهرك نإو
 . نيملسملا مكح

 مهوعدي معن : لاق ؟ مامإل ١ ىأر ريقي مهذخأي نأ يل اوللف تلق

 ةنيبلا مهيلع موقت ىتح هيلإ مهعفر هوباجأ نإف نيملسملا مامإ ىلإ
 مهوعدي نأ نيملسملا نم لجرللو : تلق 0 مهلاتق لح اوعنتما نإو
 . مامإل ا يل و الو م امإل ١ يأر ريغي

 رئاجلا ريمألا رمأ نإف : تلق . هيأرب الإ الف مامإ ناك اذإ : لاق

 هلتق نيملسملا نم دحأل لحيأ هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ لتقي التاق

 ؟ لتقلاب رومأملاف : تلق . هللا ءاش نإ رمآلا لتقي معن : لاق ؟ ةرغ

 . هيلع ردقي ال رمآلا نوكي نأ الإ هلتق هل زوجي ال : لاق

 . رمآلا ىلع ردقي مل اذإ مدلا ءايلوأ ءايلوألا رومأملا لتقي امنإو
 لتقب رضخألا هل لاقي ةمقلع نبا دابع نوملسملا لتق دقو : لاق

 دايز نب هللا ديبع رمأب الجر لتق الجر اولتقو هباحصأو سادرملا
 . مهنم لتقف عجر مث هوَرغ ذإ كلذ هركو

 مهريمأ مهدئاق امأ لاق دشارو ( لصألاب ضايب ) لثم تلق
 كلذ ىلإ اوعد دق ةدع اوناكو ريمأ دئاق مهل نكي مل نإف تلق . لتقيف
 اوناك اذإ معن : لاق ؟ اوقفتا نإ مهلك نولتقيأ ةداق هيف ةمئأ اوناكو
 هاوس نمو دئاقلا وهف دحاو ىلإ مهرمأ ناك اذإف مهلك رمألا ةالو مه

 . مكحلاب الإ نولتقي ال عابتا

 رهاظب سيل دماخ مهيف نيملسملا ضرأ يق كلذ ناك نإق تلق
 مهنأ لدع يدهاشب حص اذإ عباتلاو دئاقلا لتقي نأ ملسملل زوجيأ

 يف ناك نمو هلتق نيملسملل زاج هديب لتق نم : لاق ؟ نيملسملا اولتق
 . الف لتق هنأ اوملعي ملو سيحلا

٤٢٥



 ىلع اوعياب دق مهنأ مامإلا عم حصو اوعياب دق اوناك نإف : تلق
 ريغب مهلتقي نأ مامإلل زوجيأ ةلداعلا ةنيبلاب نيملسملا ءامد كفس
 ثعبي نكلو اال : لاق ؟ مهلتقي نم مهيلإ ثعبيو مهيلع ةنيبلا راضحإ
 ملام مهنم لبق اوبات نإف ةنيبلا مهيلع ميقي مث مهب هيتأي نم مهيلإ
 نم دحأ مهتعيبب لتق وأ اولتق دق اوناك نإف نيملسملا نم ادحأ اولتقي
 دحأ لتق نإو ؟ نيملسملا نم اولتق نمب اولتق 0 هنيد ىلع نيملسملا
 اوقلأو اوباتق . مهيدياب اولتق مه اونوكي ملو مهتعيبب نيملسملا نم
 مامإلا مهنع افع مهيلع ردقي نأ لبق نم مهيدياب اوقلآو اوباتف مهيديأب
 . مهلتقي ملو مهتبوت لبقو

 مهئابآ ءامسأو مهئامسأب مهيلع لدع ةنيب تماق نإف : ليق
 مهولتقو نيملسملا اولتاق مهنأ اهب نوحصي يتلا مهتيلحو مهدادجأو
 نولتقيأ مهيلع ردق مث مهيلع ردقي نأ لبق ةنيبلا تتام مت ى بايغأ مهو
 الو : تلق . مهنويع ىلع ةنيبلا دهشت ىتح ال : لاق ؟ ةداهشلا كلتب

 لتق مامالل سيل وأ : تلق . ال : لاق ؟ مهيلع ةداهش نع ةداهش لبقت

 ةنيبلاب هتعيبب مهلتق دق نم نيملسملا نم ىلع عياب هنأ هيلع حص نم
 . ةلداعلا

 معن : لاق ؟ الف الإو مهبيتتسي ىتح ةعيبلا ىلع لبقي الف : لاق
 نم دحأ ناك نإ مهتعيب ىلع نيملسملا نم دحأ لتق دق اونوكي نأ الإ

 . سبحلا مهعدوتسا اوبوتي ملو منهتعيبب لبقي مل نيملسملا

 وأ هيغبب وأ هتعيبب نيملسملا لتق نم لتقي لاقو : عماجلا نمو
 مامإلا عسي الو لتق هتلالدب نيملسملا لتق نم : لاق نم لاقو هتلالدب
 . هنع وفعلا

 هاقق نع ذخأ اذاف هتعييبب نيملسمل ا ءامد كقس ىذل ١ امأو هنمو

 . لبقي مل وأ كلذ لتق نيملسملا ىلإ هديب يقلأ اذإو لتق

٤٣٦



 مامإلا عم حص اذإ : تلق : هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو

 زوجيأ نيملسملا ءامد كفس ىلع اوعيابت دق اموق نأ ةداعلا ةنيبلاب
 هيلإ ثعبي نكلو ال : لاق ؟ مهيلع ةنيبلا راضحإ ريغب مهلتقي نأ مامإلل
 اولتقي ملام مهنم لبق اوبات نإف ةنيبلا مهيلع رضحي مث مهب هيتآي نم
 نم دحأ مهتعيبب لتق وأ اولتق دق اوناك نإف . نيملسملا نم ادحأ
 نم دحأ لتق نإو . نيملسملا نم اولتق نمب اولتق هنيد ىلع نيملسملا
 مهيديأب اوقلأو اوباتف مهيديأب اولتق مه اونوكي ملو مهتعيبب نيملسملا

 . مهلتقي ملو مهتي وت ليقو مامإلا مهنع افع مهيلع ردقي نأ ليق نم

 مهئابآ ءامسأو مهئامسأب مهيلع ةلداعلا ةنيبلا تماق نإف تلق
 مهولتقو نيملسملا اولتاق مهنأ اهب نوحصي يتلا مهتعيبو مهدادجأو
 مهيلع ردق مث . مهيلع ردقي نأ لبق نم ةنيبلا تتام مث بايغأ مهو
 الو مهبويع ىلع ةنيبلا دهشت ىتح ال : لاق ؟ ةداهشلا كلتب نولتقيأ

 . ةداهش نع ةداهشلا مهيلع لبقت

 معن : لاق ؟ الف الاو مهبيتتسي ىتح ةعيبلا ىلع لتقي الو تلق

 ح امال ١ مهعدوتس ا اويوتي ملو مهتعييب نبملسملا نم دحأ لتقي مل ن او

 . مهلتق ىلع مدقتأ الو سيحلا

 جرخ نإف : لاق رثؤملا يبأ نع تافصلاو ثادحألا باتك نمو
 ناك نإف هثدح يف نوملسملا رظن اعمج عمجو جراخ مامإلا ىلع
 لجعي مل ةجحلل مهونكمأ نإف لام ذخأ وأ مد كقس نم اثدح ثدحأ

 يذلا قحلا ءاطعإ ىلإ مهوعديو مهيلع اوجتحي ىتح مهيلع نوملسملا

 مهل ضرعي ملو هللا باتكب مهيلع مكح كلذ ىلإ اوباجآ نإف هب اوعنتما
 . هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح اولتق اوبراحو اوهرك نإف ريخ ليبس الإ
 ادفو مهيلإ نوملسملا دفوأ مهنم نوكي ثدح ريغب مهعامتجا ناك نإو
 مهيلا نوبلطي اذام مهنولاسيو مهيلع نوجتحيف نيمللسملا ءاحلص نم

 اذام امهلسي ريبزلاو ةحلط ىلإ ناحوص نب ديز يلع لسرأ امك

٤٢٧



 مل نإو كلذ ىلإ مهوباجأ قحلا نم اهجو اويلط ناف ؟ هرلع نامقني

 اشيج مهيلإ نوملسملا ثعب يغبلاو ةرباكملا الإ قح بلطم مهل نكي
 نوجتحي ذئنيحف اثدح اوثدحي ىتح لاتقلاب مهنوأدبي الو مهنورياسي
 ماطسيب ريزعلا دبع نب رمع لعف امك ثدحلا در مهنولاسيو مهيلع
 . يرفصلا

 هللا رفظف مهولتاق اذإف لاتقب نوأدبي ال نوملسملاو اذه لكو
 اوزيجي ملو ايلوم اولتقي مل اهرازوأ برحلا تعضوو مهودعب نيملسمل
 اوبلسي الو الام اومنغي ملو ةباد اورقعي ملو همدب طَحشتي حيرج ىلع

 اباب اوعلقي ملو الفق اورسكي ملو هلهأ نذإب الإ الزنم اولخدي ملو ابلس
 سانلل اوضرتعي ملو لاتقلا ىلع سانلا اوربجي ملو اتيب اومدهي ملو
 ابنذم نوبقاعي الو قحلا اهيف مهل نونيبي ىتح ةوعد ريغ ىلع لتقلاب
 . مهتلبق لهأ يف مهبرح يف نيملسملا ةريس هذهف هنيد هنوفرعي ىتح

 ىلع ناعأ نم لتقي هللا همحر رفعج ىبأل تلق : ةلأسم

 ىلع لتق هلل همحر دوعسم نب يدنلجلا نأ انغلب لاق . هليخب نيملسملا
 . معن : لاق ؟ برحلا دهشي مل ولو : تلق . ةعيبلا

٤٢٨



 ةمئألا حئاصن يك باب

 كلذ نع ىهن هللا ةيصعم نم لشفلا نم ةقرفلا نإف اوقرفت الو
 نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو" : لاقو نينمؤملا ىلإ هيف مدقتو
 ةقرفلاف . "ميظع باذع مهل كئلوأو" : لاقو . "تانيبلا مهعاج ام دعب
 ٠ ةبصعم فالتخالاو

 بعشلا عدصنا املق اصعلا تقشناو رومألا تفلتخاف : اهنمو
 دلقملاو نومأملا تنأو ةيدابلاو ىرقلا يف لطابلا رهظو قحلا فعض
 كنيدو كسفن نع سانلا كنعدخي الف ادغ هلك كلذ نع كلئاس هللاو

 نوملسملاو ديهش كيلع هللاو كل مهحالصو كيلع ةيعرلا داسف نإف
 حلفي امنإو بيرق هنم كلذو ممكنيب لصفي ةمايقلا مويو نوبحم كيلع
 ةدوم هللا عم كل سيلو كسفنب كلذ سبلاو نولطبملا رسخيو نونمؤملا
 رذح ىلع هللا عم نكو كسفنل مهفاف كنع رجحمب سيلو هتعاطب الإ
 . لطابلا نم قحلاو يغلا نم دشرلا نيبت دقف

 كيلعو ءاوغإلاو كايإو تيعرتسا نيح ةياعرلا نسحأو : اهنمو
 هب رهظيو نيدلا ةبرقل هب سانلا نيب مكحلاو قحلاب لمعلاب دهجلا
 حيرم ديعي الو لطابلا بذبذتيو قحلا رهظيو روجلا عمقيو لدعلا
 ٠ كيلع هللا عم حيريف

 لهأو نامع راطقأ نم نوبتاع كيلع نيملسملا نإف : اهتمو
 يوق دق لطابلا نأو نهو دق قحلا نأ نومعزي مهلك ةيدابلاو ىرقلا
 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل اذهب ىفكو . رهظو
 يفو هب نيدأ قحو هللا ىلإ رذعو كيلع ةقفشو ةحيصن مكل ينم هذهو
 . ةيافكو رذح هللا

 ناليغ نب مشاه نعو : هللا همحر يلع نب ىسوم نم باوج

٤٢٩



 هللا ىوقتب كيصون ث ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ يكزإ لهأو
 هقوقح ةقوطملا هنيد نم هليبس كلعج ام ليبسب هلل مايقلاو هتعاطو
 . ديكوتو قاتيم اهبجوأ ىتح

 ةمعن اهنإف دجلاو ريمثتلاب هيف لمعاو دهجلا كلذ ةياعر نسحأو
 ةغلابملا هلل اهيف كيلع كيلإ اهفرص ةميرك ةيدهو كيلع اهغبسأ هللا نم
 لعفلاو لوقلا هيف كل نكمأ امو كلعفو كلوقب هيأر غلاب تنأ ام لك يف
 . ارصانو كلذ ىلع انوع كل نكي رصنتساو كلذ ىلع نعتساف هللابو

 هتيالو اهيف كل لعجي ةيفاع انايإو مامإلا اهيأ هللا كافاع دعب امأ
 لولحو هتم ارك نسح ] ىل ١ نهيف كقغلبييو هتمحرو هتمصعو همالكو

 . ميظع لضف وذ هنإ كلذ لثمب انيلعو كيلع نميو هتنج

 بجاولا رمألا نم هيف ترظن يذلاو هللا كمحر كباتك انيلإ لصو

 هللا ليبس يف داهجلا ىلإ ح ارأ نم ةحارإ تركذو هللا قح نم كيلع

 مهديزيو ةين قدصأ ريخلا ىون نمل متيو كد كدشرل كلذ يق كقفوي هللاف

 باوتلابو ة هررصي كلذ يف

 يف انلو كل هنيب يذلا هللا نايبت تملع دق كنأ هللا كمحر ملعا
 يتلا ةعيرشلاو تعد يتلا ةوعدلا ىلاإ انيلإو كيلإ هدهع يذلا هدهع

 ىلع رهاظلا وه هللا نيد نوكي ىتح هللا ل ىق داهجلل تعرش

 دنع هيلع عمتجملا يأرلا وهو هيلإ نادي يذلا نيدلا وه كلذف نيد لك
 هل بختناو هب رمأ نيح هللا هافطصاو هباوت دارأو هللا ىلإ هجوت نم

 مهل كئلوأف مهب الإ موقي الو مهل الإ نوكي ال هدابع نم نيفطصملا
 يف هتملع هئايلوأل اقح هلعج امو هقيفوتو هتيالوو هنوعو هللا رصن
 . ةرخآلاو ايندلا

 نم لك سيلو هللا ةدابع نم نوحلاصلا نم الإ رمألا حلصي الو

٤٤.



 .هيف لخد لوخدلا يف رمأ يف نذأتسا نم الو هل بهو ارمأ بهوتسا

 فالسأ ا ةفصك نوفوصوم س انو نوفورعم له ] كلذ نم لكلو

 ةقداصلا تابنلاو ةقباسلاو ىدهلا لهأ نم نيضاملا

 رمأ لك يف ةقثلاب هنم ذخؤي ىتح ركفتلاو رظنلاب رتسي رمأ انهو
 اذإف هبقاوع نمؤتو بئاغلا لاقم هيف عطقنيو ةعابت لك نم هلهأ اربيو

 هب الإ حلص الو هيف ةيانع ال امم هيف هيلإ جاتحي وهام عيمج مت
 يذلا سيلو هب لمعلا ىلع هللاب نيعتساو يضملا يف هللا ريختسا
 حلصي ال يذلا هعضوم هعضوو رمألا حالصإ نم هيف رظنلاب كانرمأ
 يلع طبثتلا الو هيلع هللا دعو امل الو داهجلا لضفل انم ةلاهج هب الإ
 اذإ ادبع ىهنو هليبس نع دص نمك نوكيف هللا ليبس يف ثاعبمالا
 رمأ هيف هللا نم ءاج دق هنأو ىهتنم هل رمأ هنأ انملع نكلو \ ىلص

 الو هيف هيلع اوزواجي نأ مهل سيل ناميإلا لهأل ارثأ هلعج نايبو
 . هريغ ىلإ هودعتي

 نم مهر دصمو كنم 7 مهتريسو ل نم ه كنع بيقي دق ام ىلع

 . هرزوو هرجأ نم هلو رمأل | نم رومأم و كدنع

 رمألا اذه نمو هيف رظنلا كاتأ دق رمأ ىف هللا كمحر رظناف

 نم هيلع نعأ هرضح ام هنم منتغا مث حلصتو لدعت ىتح اغلاب ارظن
 ةشارإو حالصإلا نم مهل لأت الو مهفلاب مهدمأو رصنتسا هيق

 نسح نم ىجري امل مهئانع مظعل كنم كلذل لهأ مهنإف حانجلا

 ىلإ اهنم غلبو ةينلا رمألا اذه يف هللا متأ نإ هوجر دقو مهئالب
 نم اهب صتخا هنم ةماركو اهحتف هللا نم ةمحر نوكت نأ ةيجرلا
 . هيلع نمو . هل كلذ لهس

٤٤١



 دصقلاو ةماقإلا هل دنساو دشرلل هيف وهتساو ةقثلاب كلذ نم ذخق

 كالوت اليكو هللاب ىفكو هيلع تلكوتو هتيدهتسا ام كلذب كل هللا نإف
 . هللا ةمحرو كدلع مالسل او كروم أ عيمج ىق كي نسح و كظقحو هللا

 مشاه نم ديمح نب كلملا دبع مامالل ميحرلا نمحرلا هللا مسي
 رهزألا نب سابعلاو يلع نب رهزألاو ىسوم نب دمحمو ناليغ نبا
 دمحن ان اف كدىلع مالس رقعج نب ددعسو يلع ينب ١ دمحمو ىسومو

 ام ليبسب هلل مايقلاو هللا ىوقتب كيصونو وه الإ هلا ال يذلا كيلإ هللا
 هتفرعم هيق حضوأو هتسصو هيف مكحأ دق يذلا رمألا نم هلديس كلعج

 ىف ءازج هدنع هلهألو قيثولا دهعلاو ظيلغلا قاثيملا هلهأ نم ذخأو
 كلذ ردق ىلع صقنلابو كلذ ىف كفلكام ىلع كلذب ءافولاب ىبقعلا
 . رومألا ريصت هللا ىلإو ايزاجم هللاب ىفكو

 كافاعو هتمحرب ةمات ةيفاع انايإو مامإلا اهيأ هللا كافاع دعب امأ
 نمو ةيفاع يف نحنو كل انبتك . ميظعلا زوفلا هنإف رانلا نم انايإو
 كناعأو هب هللا كعقر ام انيلا تبّبح اريثك كلذ ىلع هدمحن هللاو انلق
 . كايإ هللا ةيفاعو كيلع هللا ةمعن مامتو حالصو دشر نم هيلع

 دق يذلا رمألا يف كيلإ انلوصو هيف ركذت كباتك انيلإ لصو
 غلب كلذ نم ىهتنم ىلإ هب هللا نذأ ام كلذ نم ناكو ه انفرعو هتقرع

 امزال انل انيأرو هنيدلو هلل انسقنأ هانمزلا ارمأ هنذأاتسا يذلا نإف هللا
 ريصقتلا الو هنامتك انسفنأل رن مل كيلإ هئادأب الإ هنم انل جرخم ال

 . كل ةحيصنلاو كيلإ هغالبإ يف كيلع

 قوقحب كيلعو انيلع قوقحلا هيف تبجو نيد ىلع كايإو انأ كلذو
 هيق فلاخ ن او رم ا لك يق ةحيصنل ١ ضحم كل انيلع قحل او ة ا دوم

 . هلمح لقثو هقاذم رمتسا نإو كلذ لوبق كيلع قحلاو ىوهلا

٤٤٢



 يلوتلاو حئاصنلا كرت كدنع نيدلا لصأ ىهتنم نأ تملع دقو
 انوجر دقو اهيلإ ريصملاو ةلزنملا كلت نم نوذئاعف قارفلاو ةءاربلا اهنع
 فطع نم عمط ىلع نحنو ةلزنملا كلت ىلإ رمألا انب غلبي ال نأ
 غلب دق نأ ىسعل كنم كلذب ةقثلا الولو ةحيصنلا عقوم ةفرعمو بولقلا

 ريغ هنيدلو هللا ىضري ىذلا نورظتنم نحنف رومآلا ق قئاقح ىلإ رمألا

 . . كميدقت انتفرعمل كلذ نم نيسيؤم

 نم لاحلا هذه دعب نم هيلإ لوزت كنأ هيف كيلع مهوتن يذلاو
 هبق انيل ا رومأل ا بحأو . ىضرأ هللو ىفصأ نيدل ١ يف يذل ١ رمأل ١

 يذلا كلذو كلذ يف باحملاو داوملا نم كيلعو انيلع هللا معنأ ام مامت

 هلا ا ىلع ديرن ال انأ ريغ 4 . كلذ ريغل انتيه اركو اننيعأ اهي رقتو انرسي

 . ا لح ]

 كل هاندرأ يذلا كلذف هيف كانحصن يذلا يف انيأر لوبق تركذو

 ال قحب ملكت عفني ال هنأل لوقلاب ال لعفلاب كلذ لوبقو انم داهتجا وهو

 هنمب الإ هبقعتن ملو هب كانيقل اميف انيأر مزع كانملعأ دقلو هل ذافن

 يف تركف نئل يرمعلو ةحيصن اهنأ ىرن انأل هريغ ىلإ لوحتي ملو
 نم رم رثكأ كرمأ ةيقاعو كايند يف هتعقنم نيرل كرصيب رمأل ا اذه

 . هللا ءاش نإ هترضم

 لبقت نإف كبر دنع ةمالسلا هب وجرن ام ىلإ الإ كيدهن انسلو
 انإف هوجولا نم هجوب كلذ درت نإو كل اهانوجر دق هللا ةمحر يهف
 امنإف قحلا هرك نمو قحلا وه هب كانرمأو هيف كانحصن يذلا ىرت
 . نييملا قحلا وه هللا نأل هللا هركي

 كيلإ ىدسي ام عايض يرجي امنإ نوكي نأ انفخ دق انأ ملعاو
 الوبقو ءاغصإ كنم اولان دق لاجر يدي ىلع ةظعوم وأ ةحيصن نم
 . ةنامألاو مهب كنم نظلا نسح هجو ىلع مهيأرل كنم

٤٤٢٣



 ىوقتب كيلعف هيلع ىه امب ةحضاو ةفوشكملا رومألا نإ يرمعلو

 كدلع مالسلاو هللا كقفو كيلع ىرج امب عاطقنالاو ةيافكلا ةياغ ىلا

 ٠ هلل ا ةمحرو

 : مامإلا ىلإ ىسوم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 كالتيا ام ةماقا إ يف هلل داهتجالاو هتعاطو هللا ىوقتب يسفنو كدصوأ

 هلل هيلع قحي نم كنإف هتنامأ نم كظفحتسا ام ظفحو هتماقأب

 كسقنب نوكي نأ ولو انئاد كلذب نكف داعيملا ىف كحالص هبو داهتجالا

 . كرصانو كلذ ىلع كنواعو كرياسو كلذ ىف كعم دج نم الإ انئاب هب

 همامت رم ] لك نم غلبتو هماقم الك مقت ىتح ءيش ىلع تسلو

 اكش هيق ي ذلا نييمل ١ قحل ١ ىلع هنم نوكتو نيقيل او ةفرعملاب اب هنم ذخ تو

 هيق كبيعب الو ب اتري نم هبق ب اتري الو اكاله كسفن ىلع فاخت الو

 سندل ١ نم ارهطم سبللا نم ا م ريم رم ] ىلع كلعج هللا ناف باع نم

 هتنامأ ا ه ةالو مهو مهنع ىضرو مه اضتر أ دق ء ايريأ ا كلذ نم هلهأ ١ لعجو

 هبو قحلاب نومكحي ىدهلا ةمئأو ضرألا ةثارو مهل هتيالو لهأو
 بيطب مهؤانت باطو مهتريرس ءايضب مهتينالع تطسبنا دق نولدعي
 بولقلا سحت الو ةنانئمطا مهب بولقللو ةنامأ سانلا يف مهل مهلامعأ
 الو رو دصل ١ مهل حرتجت الو ريحت الو مهتفرعم ركنت الو مهتمهت

 يذل ١ هرونو مهل ء اضأ او هرهظأ او كلذ ىدي ] امنإو رومأل ١ مهنم ركنتست

 . ىوقتلاو ربلا نم هورسا

 هيف لاقو نونظلا هنم تيرق رهظأ ام فالخ رسأ نم كلذكو
 هللا عاطأ ام ىلعو بيسن هلمعل وهو بيرق هبابل نم ءاملاو نولئاقلا
 قوقحلا تيدأو تعطقناو ةيالولا نيرخاسلا نم مهل رهظأو ىدأو
 كلذ يف فاخي ال نأ ةفرعمو ةنيب ىلع كلذ ناك نم ىلع قحق تعنمو

 لمعي الو ركنيام عديو رصبي امم لمعي نأو ةفاخم الو مئال ةمول

٤٤٤



 ةلامحو 4 هفيخسي تسبل ة هفىرش اهناف رديزعت يف هسقن لخدب الو ريذعتي

 مهل ضري ملو جرفلا نم مهلدعو حرجلا نم اهلهأ ئرب ةفيفخب تسيل
 الو ضارعإب الو اضر ةقفاومب الو ةيهافر لوزن الو ةيرلاب ذخألاب
 لب ةينالعلاو رسلا يف مهنم سرتحا الو ةنتفلا لهأل رذحلا نع ءافغإ
 مدقو ةنامألا مهعنمو ةنايخلا مهلحنو مهتعاطب رذحو مهتوادع فرع

 الو ايلو مهنم ذختي ال نأ همالسو هيلع هللا تاولص هيبن ملع مهيف
 ال نأ هتامرحل اميظعتو هنيدل اريهطت . ارتشم الو ادضع الو اريصن
 . هاوقتب هل نيدي الو هاعري ال نم ىلوتي

 ثيح مالسإلا مرح عيمجو مارحلا هتيب كلذ نم هللا أرب دقلو
 . "نوقتملا الإ هؤايلوأ نإ هءايلوأ اوناك امو" هيبن يف لوقي

 بيرلا لهأ نم عينم زع يف عيفر ناكمب هللا نم مالسالاف
 .هروتس اوقرخيق ناسلب الو ديب ناطلس ببس مهل نوكي نأ ساندألاو
 مهل كلذ هللا ىبأف هراثآ اوسمطيو هرانم اوعيضيو هرون اوئقطيو

 هرونب نوئيضتسيو هروهطب نورهطتي نيذلا هالوو مهنع هامحو
 سانلا نم هؤايلوأ كئلوتف هتفاخمب هلل نونيديو هتياعر قح هنوعريو
 . سانيتسالاو ماصتعالا قحأ مهيو

 نم قحاف مهل الإ ةنامألا لحت الو مهب الإ رومألا يف ئجتلي ال
 ةردقلاب كلذ ىلإ ليبسلا هل هللا لعج نمل اعفاد هنعو اعنام هل ناك
 هتلحرم نورهظيو هتنس نويحي نيذلا مهف ةرصنلاو رونلاب هادهو

 يف هنولعجي الو عييضتب هل نوضري الو نوعزجيو هل نوعجوتيو
 . هعيضي نمم هنوعنميو هنيشي نمم هنومحي عيضم

 مهايإف مهيف عاض امو بلطي مهيلإف مهنم صقتنا ام نأ نوري
 ىلع مهتاثيم نم ذخأو مهقانعأ يف هللا لعج يذلا كلذو ى بئاغب
 اقح هبجوأو مهيلإ هدهع يذلا هطرشب هل ءافولاو هطسقب هل مايقلا

٤٤٥



 نم انايإو هللا كبتجف . هللا هيف ايشخَم هل ظوفحم رمأ اذهف مهيلع
 هيل او . نوج ار هتمحرل ان !و هرسي كلو انل لعجو هرسع كلذ

 .نوج اتحم

 ءوس لك كاقوو ءالب لك نم مامإلا اهيأ هللا كافاع دقل : دعب امأ
 . ءاشي امل لاعف هنإ كلذ لثم انل لعفو ىلوألاو ةرخآلا يف

 ىلعو كلذ ىلع دومحملا هللاو يلبق نمو ةيفاع يف انأو كيلإ تبتك
 هللا نم ةدايزو ةماقتساو ةمالس يف كؤاقب يلا ببح ى رمأو ةمعن لك

 كلذل انإو كنع هب هللا يضري رومأل ا عيمج يف كقفويو ةماركو

 نم هللا " ىذلل لهأ تنأو نوهراك كلذ نم فلاخ املو نوبحم

 . يداهلا دشرملا كلعجو دابعلا كب هللا حلصأو هنيد لهأو . هنيد

 يف كنامتك الو كنالذخ هيق لحي ال ن اكمي كنأ هللا كمحر ملع و

 ام كطخ نم > دقو اطخ يف ةحرصت الو ب اوص ىلع ةنوعم

 الو مارح انيلع كشغو قح انيلع كتحيصنو . كباوص نم هب رسن
 نم ئش نع تضرعأ نإو كنع ةحيصنلا عطق الو ككرت انل يغبني

 امك كسقنل رظنت كن ] ىرن كب اننظ نسحي الو هريغ هلع ترتخاو كلذ

 نوكي الو هوجو يف نوكي دق كلذو كل راتخن امك اهل راتخنو كل رظنن
 . ىرخأ يق

 رايتخا هيف سيل كلذق هريغ كل رهظو هررض مذ دق رم أ لك امأف

 دقق رمألا نم تلبقتسا ام امأو هنم رارقلاو هنع كاسمإلا كيب ملسأو

 رومألا ىلوأو اهنظت ةنظمو اهوجرت ةيجرل بهذم كلذ يق كل نوكي
 رذعلاب كنيد دلقت الو ةقثلاب الإ رمألا اذه ىف كسفنل ذخأت ال نأ كب
 هل كتفرعمو كملعب الإ كنم اهلزني ال ةلزنم نوكيو هتيلوو هتنمتئا نميق
 كدنع نوكت ةحص كدنع كلذ حصي وأ لهج ردك هيوشي ال املع

 هاري ام لثم كل ىريو هيواسم يف هللا فاخي نمم كلذ ذخأي كلوقك

٤٤٦



 كسقن ةاجن هب وجرت اميف هللا ءاش نإ كل ةمصعلا كلذف كسفنل
 . كل هللا رظن كلذ ىف رظناف

 كلذ ناك نأ امم ةملك وأ مالكب ملكت وأ هتمهت تنرق نم لك امأف
 هيف كبيعي الو هنم كسفن تبقاع نم قحأف ةنمتؤم هتيالو تناك اقح
 هنم قفشنو كلذ لك هركن انإف لاؤس هللا نم الو لاقم سانلا نم
 . نيقفشملا ةلق ىلع كيلع

 مهتقث تلق دق كيلع نوقفشملا كناوخإو انأ هللا لمحر ملعاو
 كل هارن يذلاو زيزع مويلا اهيلع تنأ يتلا كتنامأ لهأو مويلا كناشل
 ةاقث ىلع ريشتو هللا ةراختسا نم هيف ىتأت نأ ةيالوب تممتعا اذإ نأ
 كل وجرن كلذ دنع نإف هيلوت نأ ديرت يذلا لجرلاب نيملاعلا كناوخإ
 هللاو . هلدع بلط يف كتفلابم نم هللا دنع هيف رذعلا لوزيو قيفوتلا

 ناك نإو رخآ نود لجر لوقب كلذ يف ينغتست الو كتدارإو كتين دنع

 دجت ال ام لجرلاب ملعلا نم اذه دنع دجت نأ ىسع كنإف احصان
 . كنيد يف كل ملسأ يذلا كلذ يف ىتأتف اذه دنع

 كل ةحيصنلا قيرط نم كنوتأي لاجر رمألا اذه ىف لخدي دقو
 مهتيالوب نورتسيو الاجر نونيزي كدنع هلوق زوجي دق نمم
 الإ نيدلا يف اهب لمعت الو . ىروشلا كلت نم هللا لمحر شحوتساف
 هفرعتو كسفنل تنأ هنع لاسي ىذلا هب لمعت ىذلا نكيلو هلهأ نم

 يناعد اممو كلذ عيمجل ماع اذه يباتك نأ هللا كمحر ملعاو

 هرك نم ةيهارك نم كيلإ عاقلا انيجأ انأ لجر ةيالو يذلا باتكلا

 لوقلل كيلإ هيف باتكلا تيأرو نوملسملا هركام كلذ نم انهركق هتيالو

 ام ىلع هتيالو ىرأ ال ينإف هيلوت ال نأ يف كل ةمالسلاو ليق يذلا

٤٤٧



 لضفأ وه نمب هللا كينغي ينغو ةعسو ريثك ريخ نيملسملا يفو
 .ةبيرلا يف ريخ ال نوملسملا لاقو هب باتري نمع ةبقاعلا يف كل نمآو

 كل بحن انإف هنم كتيفاع ليجعت بحأ ينإ هللا كمحر ملعا
 مثأملا كل هركن نحنو ابيعو امثأم هتيالو نوكت نأ فاخأو ةيفاعلا
 كشغو كتنايخ نم هللاب ذوعأ انأو هيلوت ال نأ ييأر تلبق نإف بيعلاو
 ةحيصن باتك نوكي نأ وجرأو كيلإ اهب تدنسأ ةحيصن وأ يأر يف
 مرحلا انيلع ةميظعلا قوقحلا ىهو نيملسملا مامالو هنيدلو هلل
 . انيدل ةظوفحملا

 رظنا اريبك ابوح لمتحا دق لدعلا ةمئألو هلل شاغلا نئاخلاو
 اهلوبق هللا لاسأ ينم ةليسو اهنإف كيلإ هب تبتك يذلا يف هللا كمحر
 هلل ا ةمحرو ث كردلع مالسل او رومأل ا رصت هلل ا ىلإو هللا ىلإ ا هتيدأ قحو

 . مالسلا هيلعو يبنلا يلع ىلصو هتاكربو

 مامإل ١ ىلإ دودوم يبأ ةحرصن . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءاحلص نم نبملسملا نإق دعب امأ : هللا همحر هللا دبع نب ناسغ

 مهتوعدف ىدهلا ةمئأو هلوسرو هللا يضر امل كوضرو كودلق هللا دابع

 دق ةنس هذهف هللا ىصع نمم ةءاربلاو هللا عاطأ نم ةيالو نم هيلإ
 ىلص مكيبن نيد يف نوقتت امو نوتأت ام مكل نيبو اهيلع هللا مكعمج
 همسقب ذخألاو هللا ةعاطب لمعلا اذه دعب نم مكيلعف ملسو هيلع هللا
 . همكحب مكحلاو

 هب جتحيو مكل نيب ثيح هتعاط نم هب مكرمأ ام ىلع عامتجالاو
 كلهملا آطخلا دعب نم الإ هب مكرمأ ام كرت نوعيطتست ال ىتح مكيلع
 ءدب متملع دقف هطسقب هلل اوموقف هنع لدع نمو هلهأل ةيالو ال ىذلا

 .هللا عاطأ نمل ةيصعم الو هللا ىصع نمل ةعاط ال هنأ اهلصأو ةوعدلا

٤٤٨



 قح ىف نمه وأ ءانمألا ريغ لاس نمف عمتجم مكنم هيق يأرلا
 لض هللا همكح مكح وأ هللا همسق مسق يف قح نم هلل هيلع بجاو

 هباتك هب نيب دق يذلا هللا رمأ عجاري ىتح هيلع هعبتا نم لضأو
 . هنيد له أ هبلع عمجو

 نأو مالسإلا هللا دنع نيدلا نأ نودهشي ةكئالملاو دهاش هب هللا
 كرتب هللا ىلع ريختملاو هللا مسق ريغب مساقلاو هللا رمأ ريغب مكاحلا

 نم الو هللا نم سيل تالضملا تاهبشلا ىلا تايداهلا تارينلا تانيبلا
 لدعلاو مسقلاب هئدتبم ىلع هساسأو مالسإلا لصأ نإف هلوسر
 نم ئيسملا نع وفعلاو نسحملا نم لوبقلاو ىوقتلا لهأب ةفأرلاو
 . هقح هيلإ يدؤي ىتح مالسإلل فرحنملا ةيعرلا

 نم طحيو اهفأري ملو اهحصني ملف ةيعر ىعرتسا نم هنإف
 هيلع هللا مرحو ءابه هلمع ناك كلذ يف هلو هيلع هللا لعج امب اهئارو
 نع تلبق ام ساسأ عبتاو عجار الو بئات ريغ هللا قح هكرتب ةنجلا

 لحتنا نمعو ىدهلا ةمئأ نعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مولعم هللا قحب ملكتم عدي الو ريختي مل نمم نيقداصلا نم قدصلا
 لهأ نع لسف ةبهر الو ايند يف ةبغر كلذ نع هدصت الو ههجو ىلع
 كنإف . مهلوقب هيف ذخو قدصلاو ربلا لهأ هيلع مهعمجاف قدصلا
 . كنم هيلإ عرسأ مهنإف مهنود مهيف كلوقب ذخأت تسل

 نم رومألا لوؤت ال هللا يضر دقام عابتا ىلع مكرمأ نكيلو
 نبقداصلا فالخي . هللا نوختق هلدع يف نوملسملا كيلع فلتخي

 ناد تنأو داهجلا كعمو ردقت تنأو ههجو نوديريو هللا نوبحي نيذلا
 ةأت الو هللا ناخ نم الإ نيحلاصلا ءاحلص ةيقبو . رداق هيلع هللا
 لمت الو هللا نراحتق انيمأ نوحلاصلا هاري نم الا نيملسملا ىلع
 . رسيلا كعمو رسعلا بلطت الو كنالذخ لحيو كترصت

٤٤٩



 داهتجالاو مهنم دهجلا ىلع مهرمأ كودلق نيذلا نوحلاصلا مهو

 . هللا ىلع رتخت الق اهرونو اهمكحي كنوتأ ايو اهنورب دنبو رومأل ا نوبلقي

 هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو : لوقي هللا ن

 صع نمو مهرمأ نم ةريخلا ا مهل نوكي نأ ارمأ ا
 انىيم الالض لض دقف هلوسرو هللا

 هللا نأ ملعاو كسقنل رظناف ةيآلا هذه كيلع يلتت كنإ ملعاو

 نإ هونذأتسي ىتح اوبهذي مل عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإو" : لوقي
 ةفعض كولزنأف "هلوسرو هللاب نونمؤي نيذلا كئلوأ كونذأتسي نيذلا
 امك مهدجت كرمأ يف رظناف كلذك كرمأ لكف ةلزنملا هذهب سانلا

 . نوفلاخيل مهنإ كولزنأ

 هللا لوسر هيلع ناك ام لثم ىلع ةماقتسالا نم كرمأ ناك ولو
 نيبتسي امنإو . كفالخب اورفكل ىدهلا ةمئأو ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتك يف هفالخ نم هلدع قحلا
 . نيملسملا ءاملع ةيقب رودص يف كلذ ىقب امنإو

 كلذ نع ىمعلا تولج دق ينأ نظأ ام كنيبو ينيبام تغلب دقو

 يف لاومألا قافنإو \ هساسأو مالسإلا ةنس عبتاف ةمجمجلا تكرتو
 هلوه قحب بتاع كيلع فيعض حبصي الو يسمي ال ىتح هللا قح
 هنوقدصيو كيلع هنودعيو . كيلع هنوبيعيو نيملسملا ءاملع هقدصي

 كلذ نورخؤي الف هللا قحب عانتمالا دعب ناميإ اذه دعب سيلو
 موق اميأ اهب الإ مالسإلل ماوق ال يتلا لاصخلا هذه ةليل الو اموي
 مهقوقح نيملسملل ذخأل ى ئش يف هلل !اونوكي مل اهفالخ ىلع اوعمتجا

 هيق فلتخت الو مهلودع ىضرت امب الإ نوذخأي ال ةهبش ريغ يف

 قح ى هلل قح هنأ اوملع ثيح الإ مهتملك هيف فلتخت الو . مهتملك

٤٥.



 لكش امو ةنسلا وأ هوعبتا باتكلا مهل نيب امو ةحلاصلا ةينلا داهتجاب
 . كلذ نسحأب اوذخأي ىتح اودهتجا مهيلع

 تبسك امب سفن لك" : هنم هللا ئرب ىده ىلع مهباع نمف
 لك مهتفعض نم مهريغو مهئاهقف نم نيملسملا نمام ىضم ةنيهر
 انع هللا افعف مهعم نحنو هللا رتس يف لكو هللا لدع راهظإ بحي
 دقف هقح نم كمزلأ اميف ةهبش سيبلت آلو ةينب كرتب نلبقت الو مهنعو
 فوقولاو هيف دحلا هريسفت مكحلاو مسقلاو ةالولا رمأ يف ةلمج ركذ
 كداهتجا ىلع ادومحم هللا قح ةماقإب احئار ايداغ حصي ىتح هنع

 . كلذك تنك اذإ كعم نم حلاص ىلع كل هللا بجوتسا دقف

 اهبوشي ال يتلا هلل ةعاطلاو ةينالعلاو رسلا يف ةغلابلا ةحيصنلا

 هنم ءيش نع تزجع نإف هيف مدقف كسفن نم كلذ مهفكاف فالخ

 داهتجالاو هلل ةحصانملا نم ذع نسحي حصان لك ىلإ كلذب برضاق

 همظعم مالسإلاب مرحي نمم وند الو ءاضق ذخأب نعذت الو نسحي ام
 نعدت الف هلهأ ةلزنم وأ قحلا هلاثم هب ديري هب هنم رارقإ هب فرعي وأ
 . ةلاقم كيلع كئلوأ نم دحأ رودص ىف

 كلذ ريسي اذه نم هللا كفلك يذلا امنإف ةجح كيلع ندجت الو
 سانلا تاداس ىدهلا ةمئأ هعبتأ مث ملسو هيلع هللا تاولص يبنلا هيلع
 نأ للا ةللاف . هللا هرسي دق ريسي هنم هللا بتك ام نيب مهلضافأو
 كنم ةزع ىوقتلا لهأ ةنس هنم تكرت مث رمألا اذه كنم بهذي

 . ةنيب ريغ يف اهب كللعت ينامأو

 نمم كلعجيو اهيلع كنيعي نأ هللا لاسأو ةحيصن كل ىنم هذه

 يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو اهاوسام ىلع اهرثآو اهبحأو اهيضر
 . هن اوضرو هترفغمو هت اكريو هللا ةمحرو مالسل أ هدلعو

٤٥١



 يف لوقي ةارشلاو خايشألا ىلإ هباتك نم يلع يبأ نع : ةلأسم
 مكتعاسإو.مكعازتنا نم انيأر امل اذه يف مكيلا انبتك امنإو : كلذ
 نإف مهنع مكشطب اولزعاف مكنيدب مكل رقأ نم ىلع مكهلاهجتو
 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو مارح مهيلع مكشطب
 ملسملا بابسبو هملظي الو هلذخي ال ملسملا وخأ ملسملا" : لوقي ناك

 . "رفك هلاتقو هبس نمل قسف

 ىلإ نوعرسي مكنم الاجر نإف مكلبق نيدتهملا ننس اوعبتاو اوفكف
 ام سئب نيبملا نارسخلا وه كلذو 0 نيدلا ىف ةوق هنأ نومعزي كلذ

 يف للزلاو غيزلا لهأو ةربابجلا لمع درلاب لمعيو ىرشلاب اورمأ
 اوقرافو اعيمج هللا ىلإ اوبوتف نيملسملا ةريس كلذك سيلو نيدلا
 روجلا نم هيلع اورصأ امب رارصإلا ىلع هلهأو روجلاو لطابلا
 .لالضلاو

 املق رثؤملا ىبأ نع تافصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلأسم

 ينحصنا : دشار هل لاقف دشار ىلع لخاد لخد رمألا ىلع ايوتسا

 ىلإ لسرأ : حصانلا هل لاقف هلوق دنع هنأ نظف ةحيصنلا لبقأ ينإف

 رايخ مهو ىسومو دشار رمأ اودهش اونوكي مل نيملسملا نم رفن
 اذاف :بم ١ لسرأ : هل هل لاقف . هقفو : نم ءيش مهعمو مب ل لهآ

 لاقي هل بحاص ىلع هالمأق ب اتك ىف مالكل ١ اذه بتكأ هل لاقف

 . نيملسمل | ي أر ضري ملو ةحيصنل ١ كلت ىسوم درق ب اتكلا كل ذ ىلع

 هلل ١ ل اق دقو قحل ١ در اه در نمق هلل ١ ب اتك ىق قح ىروشلل او

 ىروش مهرم أو ةالصلا اوم اق و مهبرل اوب اجتس ١ ني ذل او" : ىل اعت

٤٥٢



 ةالصلا نيبو ىروشلا لضف ركذف . "نوقفني مهانقزر اممو مهنيب
 . ةاكزلاو

 نب رهزألاو ىسوم نب دمحمو ناليغ نب مشاه نم هريغ نمو
 رفعج نب ديعسو يلع ينبا دمحمو ىسومو رهزألا نب سابعلاو يلع
 هرق تيجو نيد ىلع كايإو انأ كلذو . ددمح ني كلملا ديع مامإلا يلإ

 ةحيصنلا ضحم لكل انلع قحلاف ةادؤم قوقحب كيلعو انيلع قوقحلا
 نإو كلذ لوبق كيلع قحلاو س ىوهلا هيف فلاخ نإو رمأ لك يف
 . هلمح لقثو هقاذم رمتسا

 اهيلع يلوتلاو حصنلا كرت كدنع نيدلا لهأ ىهتنم نأ تملع دقو

 دقو ، اهيلإ ريصملاو ةلزنملا كلت نم هللاب نوذئاعق قارفلاو ةءاربلا
 . ةلزنملا كلت ىلإ رمألا انب غلبي ال نأ انوجر

 اذإ هل علخ هتيقت نأو ةيقت هيف سيل يلولا نأ ليقو : هريغ نمو
 ىدل نوكي نأ فيخ اذإ هنإ ليق دقو لوقب وأ لعفب الطاب هنم فيخ
 بيرملا دح ىلإ كلذب راص دقف ارش هل فخي مل ولو اضراعم حصنلا
 . رش هنم قتي ملام تحبلا مارحلاب تسيلو هتيالو بيطت الو

 اودع اف تومرضح م ام ا ىل ا بوبحم ني دمحم ةريس نمو

 . ةبوتلا هئاجرو هللا فوخل

 . فوسو ىسعو لعلب اورتغت الو اهنمو
 ايندل | وفص ن أ هأ ىلع نالدب رذحلا ةدشو ركفل ١ ةرثك نإف اهنمو

 . رفظ اهرجهو ركس اهولحو ردك

 عمقو روجحل ا ةوقب رونل | ةرخآل ا اين دلا نم اوسيتق اف : اهنمو

 . روشنلا نمأو روبقلا ةحارل روفكلاو مثإلا ةيصعمو روزلا
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 مالسإ ال ا محر عطقو ن ن اطيشل ا عيطأ او دو دحلا تلطعو : اهنمو

 زيزعل ١ او ل احو سوقنل ١ اهيلع اولتقف ةيمحل او ةيصعم | اورهظأ او

 . سودقلا

 ةبصعم هللا ىصع نم لك" : لوقلا اذه ىنعم ىلع : هريغ لاقو

 . "هللا داح دقف اهب رفكي

 دجاسملا لهأ ايو ناميإلا ناوخإ ايو نآرقلا لهأ اي : اهنمو
 موصل او تو ايهرل او ت ايغرل او ت ارمعل و جحل او ت اوكزل و ت اولصل و

 . تاجلدلاو

 لهأ اي لاقي نأ زوجي لوقلا اذه ىنعم ىلع يدنع : هريغ لاق
 ناميإلاو تاعاطلا ناوخإ ايو تاعاطلا عيمج نم ناك ام اذكو اذك
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو تاعاطلا نم ناك امو
 لوقي نأ زوجي الو "هللا لآ اي" : لاق امكو "يبكزا هللا َلْيَخاي"
 نم كلذ ليق دقو لئابقلا نم كلذ ريغ الو دمحم لآ ابو يط لآ اي

 . كلذ هبشأ امو ورمع الو ديز لآ اي الو ةيلهاجلا اعد

 بزح ن اك اذ ١ نويعل ا انم متيكب أ دق نيملسمل ١ رش اعم اد : اهنمو

 . هترصن ىلإ نمحرلا بزح نم هتباجإ ىلإ عرسأ ناطيشلا

 . هنورع تئققو هنوصح مالس ال ١ نم تم دهتو : اهنمو

 محر لاقي نأ لوقلا اذه ىنعم ىلع يدنع زئاجو : هريغ لاقو
 كلذ هيش ا امو _هس أرو هرلقو هر اصن و هؤجلمو هنصحو هنيعو مالس ال

 . ملعأ هلل و لوقل ١ نم
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 الو هديب الو هبلقب ركنملا ركني مل يذلا وه ءايحألا تيمو : اهنمو
 . هناسلد

 اهب انعرجت مكرهظأ نيب تيقبو ناطيشلا ةنتف ترشتناو : اهنمو
 . اهل عنام ال

 قحلاو اديحو مامإلا متكرتو توملل يه ةايحب متيضرو : اهنمو
 . امهل رصان ال اديرش

 قحلا كرت لاقي نأ زوجي لوقلا اذه ىنعم ىلع يدنع : هريغ لاق

 ليق امك اذه هبشأ امو اريسأو اميتيو اليلذو ابيرغو اديرطو اديرش
 ابيرغ دوعيسو ابيرغ نيدلا أدب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 يف اودهاجت ملو هللا دنع مكرذع امف اهنمو يتمأ نم ءابرغلل يبوطق
 . مهيلع ىغب نم عم اونوكت ملو هللا مرح نع اوعفدت ملو هللا ليبس

٢ 

 . مكل دراكملاو مكنع دئاكلا هللاو : اهنمو لوذرم نيدلا : اهنمو

 هللا لاقو . "اديك ديكأو اديك نوديكي مهنإ " هللا لاق : هريغ لاق

 نوعداخي" : لاق دقو . "نيركاملا ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو "ىلاعت

 لاعفأ ريغ ىلع جرخت هللا نم لاعفالا هذه لكو . "مهعداخ وهو هللا

 الو . هقلخ تافص نم ءىشي د هللا فصوي نأ زوجي الو قلخلا

 وهو اذكه يناعملا نم ىنعم يف الو ءايشألا نم ءيش يف مههبشي

 . ملعأ هللاو يدنع كلذك

 جلفأو مكتمعن مكيلإ درو مكتوعد ىوقو مكتملك هللا زعأ : اهنمو
 ركشو مكلاقم قدصو مكلاجر قحلا ىلع رتكو مكلاومأ ىرثأو مكتجح
 قوقحلا مكب ىطعأو قوتفلا كنم هللا قترو مكلامآ ىضرو مكلامعأ

 قورملاو ةنتفلا يوذ مكب دمخأو ةودسصلا قداصلا ةنس مكب ايحأو

 مكب هللا عفدو هل مكلعجو مكل ناكو هعم مكلعجو مكعم هللا ناك
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 مكرتس مادأو ىدهلا لبس مكب حضوأو ءاودألا مكب ىوادو ء ادعألا

 مالسإلا مكب هللا نكمو مكبويع رهطو مكبولق ىوقو مكرصن مكب زعأو
 مكرزأ دشو عدبلا مكب افطأو مالظإلا مكب ىّلجو ماحرألا مكب لصوو

 مكب نكسو ديلا مكب ءافطأو عرشلا مكب رانأو مكرذو عضوو
 ىمعلا مكب لجو ءامدلا مكب نقحو تاعزفلا مكب بهذأو تاعورلا
 . اودع مكبو انب تمش الو اءوس هللا مكارأ الو

 مكربص ىوقو مكردق عفرو مكرثأ حدمو مكرمأ هللا دمحأو
 مكايإو انلحأو كلاهملا لحمو كلاسملا روج مكذاعأو مكركش ركشو
 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم مايخلا كلت يف روحلا عم مالسلا راد
 كلذ ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف اقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو

 مكلو انل كلذ ىلاعت هللا لعفو اميلع هللاب ىفكو هللا نم لضفلا
 . نيملاعلا بر نيمآ اوناك امنيأ نيملسملا عيمجلو

 ثيح نم مهدعاوق مدهو نيتملا هديكب مهداكو مكئادعأب هللا ركم

 اوناك ثيح نيملسمل ا ءا دعأو مكئ ١ دعأو انئا دعأب كلذ لعقو نورعشي ال

 دمحم هبتكو هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو بيرق عيمس انبر نإ
 . مكيلع ملسي وهو بوبحم ني )

 مكنمو كلذ انم هللا لبق مكيلإ هنعو انع همالكو هباتك اذهو
 باوثلا ليزج ىلإ مكايإو انغليو هيلع ةظفاحملاو كلذ لوبق مكقزرو
 دمحم ىلع هللا ىلصو ب اطخلا لضذفق مكلو انل بهوو بآمل ١ نسحو

 . ابيط اريثك مالسلا هيلعو ىبنلا

 هللا مذ اورذحاف ةنتفلا هذهب هللا مكربتخا دقف اضيأ ةريسلا نمو

 . هدهعب ءافو مهل دجي مل ذإ مهقسفو اماوقأ مذ هللا نإف هبيعو
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 هللا مهرّيع كلذ اولعفي مل املف هللا همحر سادرملا مالك نمو
 . ةيآلا . "مهروهظ ءارو هوذبنق" لاقف

 انإف دعب امأ : هنمو . هنارجب برضو لبقأ دق روجلا نإف : هنمو
 . انتلقب مهترثك هللا مزهف اماوقأ انيقل

 لاتقو روجلا رييغت ىلع دجأ مل ول نصح نب ديز مالك نمو
 يبر ىقلأ ىتح ادرف مهتلتاقل مهلاتق ىلع ادعاسم ادحأ نبقسافلا

 . هللا ن ناوضر ة ٥ دل ار ا رإ يد ذاسلو يدي دري مهروج تريغ دق يد ذأ ىريق

 نأ بحأ : ةرزع نب فلخ دايز يبأ ىلإ بوبحم نب دمحم نعو
 . اقفاوم هتاضرمل نوكت نأو اقفار كب هللا نوكي

 قحل ١ دعصي ملو قحل ١ نم مظعأ مه دنع دحأ نكي ملو : هنعو

 لطابلاب لمع نمو 0 هنم هللاو هللا نم وهف هللا قلخ نم دحأ نود
 . نييملا قحلا وه هللا نأل هطخسو هللا هرك دقف قحلا هركو

 .قلخلا نم دحأ لك نم مظعأ قحلا نأ يدنع اذكه : هريغ لاق

 همزل نم لكو كلذ ريغ وأ ةءارب وأ ةيالو نم دحأ لك ىلع راج وهو
 قحلا عضي | ذد الو هي ذوخ امو هب هيلع موكحم وهف هللا نيد نم ءيش

 . اردق مظعأو ةلزنم عفرأ قحلا لب دحأ ةلزنمب

 هللا ىمح ضوح مهودروأف : ةيطع نب بيبش ةريس نمو
 هيف مهيلع هلل نوكي فيكو هيف مهيلع هلل ليبس ال نأ اومعز اهنمو
 مسا هب مهل تبثو هل مهلعج ام هيلإ (لصألاب ضايب) دقو ليبس
 دقف هب متنمآ ام مب اونمآ نإف" : لوقي ىلاعت هللا نأ الإ ناميإلا
 . هاده موق ىلع ليبس الق " اودتها
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 مهيلع تجتحا اباتك دابعلا ىلع لزنأ هللا نأ نومعزت ذإ : اهنمو
 امو نوتأي ام ملع هيف مهبلسو ةريشعلا هيف مهاطوأو ةريصبلا هيف
 مهاده ذإ دعب اموق لضيل هللا ناك امو" : لوقي هللاو نوقتي
 . "نوقتي ام مهل نيبي ىتح

 ضوح مهودروأو تامرحلا عراكم يف سانلا عرسأ دقف : اهنمو
 . هشرع ىلع هوبذكي نأ ىلإ مهلوق مهب غلبو هللا ىمح

 مظعأب هوطخسي ملو اهلثمب هللا نم دابعلا ضرعتي امو : اهنمو
 . اهنم

 ذم ء امسل ا لضت ملو هللا اهحطس ذنم ضرأل ا لقت مل : اهنمو

 هقسأو هشرع ىلع هللا ىدال وه الا نييمدآل ا نم ادحأ هللا اهكمس

 . مهنم انيع هيلع دشأو ةيرقلاو ناتهبلاب هل ىمرأو

 ال هللا ن أ كشلا له ] معز ن اق : اهنمو هيو هلل ةوقل و : اهنمو

 . مهلعقو مهلوق نم مهيلا رهظأ امب سانلا ءامسأ ةفرعم مهيلإ بلطي

 ال "انمآ دلبلا اذه لعجإ" هبرل ميهاربإ لاقو رقصلا نب نازع نع
 . ميهاربإ لبق هقلخ نم هللا غرف دقو انمآ دلبلا اذه قلخ ىنعي

 هللا همحر فوع ني ر اتخملا ةزمح يبأ ةيطخ نمو : ةلأسم

 فوج يف مهيلإ هللا رظن دق دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهاميس
 ركذت ةيآب مهدحأ رم املك نآرقلا ءازجأ ىلإ مهبالصأ ةينحنم ليللا

 . هينذأ دنع منهج ريفز نأك . ةقهش قهش رانلا
 دمحم هللا دبع وبأ ربلا زيزعلا خألا . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم نب دمحأو س دمحا نب ىسوم هربأو ركاش هتوخإو ماهلص نيا
 . مهناوخإو دمحم نب دشارو دمحم نب رمعو دمحأ نب نسحلاو
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 ءاقب ةماتلا ةعاطلا ىف هللا لاطأ انباتك . ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نيلمعلا ريخب قيفوتلاب ةداعسلا هل مادأو دمتعملا رابلا خألا زيزعلا
 هلعجيو هاضريو هلبقي ام ىلع هديأو ةيافكلاو نملاو ةيادهلاو ةمصعلاب
 كلذ لعفو س هالخ الو همعن غباوس نم همدعأ الو هاشخيو هفاخي نمم

 . هاضرأو هدابع يحلاص نم بحأ نمبو انب

 دبع نيب نحنو هبويعب رشتناو هبونذ ترثك نم ليبسب نحنو انبتك
 ةغلابلا ةجحلا هل هلدعبف انكله نإو هلضفبف انوجن نإف هلضقو هللا
 ام مكحي هرم ] موتحمل ل ار الو همكحل بقعم الو هقلخ عيمج ىلع

 . ريدق ئش لك ىلع وهو ديري ام لعقيو ءاشي

 ليزج هيف ىجري يذلا ببسلا نم هيلإ هللا هقاس ام انغلب دقو
 رجأ هل بتكيو هنع اهليزي نأ هللا وجري يتلا ةضراعلا ةلعلاب هباوث
 اذإ" : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يور دقف اهباوث
 .فحتلاب هدلو قيفشلا بألا دهاعتي امك ءاليلاب هدهاعت ادبع هللا بحأ

 باصي ال لام يف ريخ ال" : لاق هنأ اضيأ هنع ةياورلا يفو

 همسج يف ةلع هتباصأ نبملسملا ضعي نأ دجوي دقو "ملؤي ل مسجو

 مهنيب اميق اورمآت هبام ةدش اورظن املف هنودوعي هناوخإ هيلع لخدق

 ابرإ ابرإ تعطقت ول اولعفت ال : مهل لاقف كلذ فرعف هل هللا اوعدي نأ

 . ابح الإ هللا ىف تددزا ام

 رباصتملاف ‘ ركاشو رباصتمو رياص : ةنالث نيملسملا نأ لرق دقو

 . هقحلي رجض ىلع هل رباصت هاتأ اذإو ءالبلا هيتأي نأ بحي ال يذلا
 رجضي ملو هل ربص هاتأ اذإو ءاليلا هيتأي نأ بحي ال يذلا رباصلاو

 ةثالثلا عفرأ وهو هيلع باثيل ءالبلا هيتأي نأ بحي يذلا ركاشلاو ى هنم

 . ةجرد
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 ىلتبا يتلا ةعيفرلا ةجردلا هذه لهأ نم زيزعلا خالا هللا لعج
 نم لجأل | ىلإ برق ب اي ةلعل ١ تسيلو ركش يفوع نإو ربص اهبح اص

 اندققي الو هعضوم هنم ىلخي الو هيفشيو هيفاعي نأ هللا لسن ةيفاعلا

 . . هب سنألاو هلضفو هرب

 يرجت يتلا رومألا نم فرط ىلع خألا فقي نأ بحنق اذه دعبو
 ةنس عابتا مهكرت نم اهرومأل نيلوتملا اهب نيمئاقلا نم اندالب يف
 ةيعرلا يف مهريسو نيملسملا راثآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هبزحو لطابلا عفتراو هلهأو قحلا تامو ركانملا ترثك ىتح قحلا ريغب
 نأل ركنملا نع يهنلا الو فورعملاب رمألا ىلع نوردقي ال قحلا راصو
 دقو . هلاعفأب كلذ فلاخيو هناسلب قحلاب ىمسي نمي هأدتبا ركنملا
 . لاحلا ريغتو معنلا لاوز كلذ نم انيشخ

 انحرش انباتك لوأ ماع هللا رصن مامإلا ىلإ انبتك انك دقو
 الإ كلذب درن مل ءايشألا هذه نم هعقوتن انك امك هيف هل امجرتم
 باوجلا عجرف هب هللا انديعت امم انيلع بجي امب اجورخو هل ةحيصن
 املف هيف ةمهتلا ةلزنمب كلذ يف انلزنأو هوجرن انك ام ريغ ىلع انيلإ
 ناك اذإ : لاق هنأ مهضعب نع دجوي هنأل تكسلاب انعسوت كلذ انيأر
 ضرعي نأ هيلع نكي مل هب فختسيو هنم لبقي ال ركنملا ركني يذلا
 . ظفللا نم اذه وحت وأ فاقختسالل هسقن

 اوراصق ركانملا ةرثكب اوفرع دق نمم ماوقأ انه بلأت دقو

 دق ام لعق نونيزيو ىرخأ دعب ةعقر هللا هرصن مامإلا نوبتاكي
 :لطابلاب نودهشيو قحلا ريغ نولوقيو مهركانم ىلع مهدعاس
 مهيلع يلوي نأ ةيشخ اذه لكو . "نولأسيو مهتداهش بتكتس"

 مهيلع اهب اورهش دق يتلا ركانملا نم مهعنميو مهيلع دشي نم
 نوقحزي مه امنإف ءاوس قحلا يف ةيعرلا نم مهريغو مهورصبأو
 مهلاعقأ نع ثحبي ال مهنأ اونمأ دقو قحلا ريغب مهبتك يف مامإلا ىلع
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 هذه ىف رظني هللا هرصن مامإلا ناك ولو مهلوق ةحص نع لاسي الو
 راضق اهميقسو اهحيحصو اهلطابو اهقح نع لأسيو اهتحصو رومألا
 دحأ ىرتجا امل هعم مهقح قحلا لهأ عقيو هدنع مهلطاب لطابلا لهأ
 اذه ناكلو نكي ملام ةيعرلا ناسل ىلع اوقتيو بذكلا هيلإ بتكي نأ
 تقاض املو قحلاب الإ هيلإ بتكي نأ دحأ رساجتي ملو قلغنا دق بابلا
 خألا عالطا انيأر اهانقصوو اهانحرش يتلا رومألا هذه نم انسفنأ
 . هيف نحن ام حرشو اندنع ام ىلع هب انسنأ هللا مادأ زيزعلا

 نأ ىعارت نإف لطابلاب ىضري الو قحلل بضغي نمم هنأ انملعل
 ام هل ركذن مل انإف هانحرشو هل انركذ ام ىلع هللا هرصن مامإلا علطي
 هذه نم هيناعنو هارن ام لك فصن انبهذ ولو اراصتخا الإ اندنع

 . هللا ىلإ انرومأ لكن انأ الإ كلذ لك غلبت مل رومألا
 ىلع هنم هب لدتسن امب انباوج درو هيلإ انبتك اميف خألا ىأرو

 مالسلاو هللا ءاش نإ كلذ يف هأر هيضتقي ةب امو هيلإ انتعقر لوصأ

 دشار نب يلع نسحلا يبأ خيشلا ىلع انم . انتعامج نم هيلع
 . ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع ىلصو هلل دمحلاو هئاقبب هللا انعتم

 نب نامثع ىلإ بلاط يبأ نب يلع نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 امأ وه الإ هلإ ال يذلأ هللا كيلإ هللا دمحأ ىنإف كيلع مالس نافع
 نيذلا هتعاط لهأ نم هتمصع مزع هنيد ةفرعم لعج هللا نإف :دعب

 ةفرعم لهأو رمألا ةالو ملهعجن قحلا مهنود فلزو قبسلاب اوصخ
 اولوتي ملو ارذع اووتري ملو . ارخف اوكلهي ملو اربك اوبهذي ملف ركنملا
 نيذلا نودتهملا مه كئلوأ اهيهن نوبناجتيو اهقح ةالولل نوفرعي ارفك
 نود احي الو هلهأ نود نود اعي الو هدهع نوضقني الو هدعو نوجري

 اذ او اورتف اويضغ اذا و اوركش اوطعأ ١ اذا ,و اوريص اولتب ا اذ ا . هلسر

 اقىرش نويب احي الو افعض نوملظي ال اوركذ ل اوركذ ذ اذا و اورقغ اور دق

 ىلع مالسل اي اويختن اف ملعل اي اوصخ قفرلا مهتس ايىسو ق ةدصلا مهؤ اني

 . اهلك دالبلا
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 قاثيم مهيواني ال الضف اهوتبنأو الدع اهومكحأ هرضاح مهتيالو

 كباتك ينعاج دق مث قاقش مهنيب نم لخدي الو قافنلا مهيوتحي الو
 قح نعو ريحتم ينأ معزتو يترزاؤم هيف بيعتو يتعيابم هيف ركذت

 . ةعبتملا ةربخلاو ةعمتجملا ةلالضلاو ةعدتيملا ءاوهألاو ةلطعملا
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 ةمئألاو ءاملعلا ةبتاكم يق باب

 يلع ني ىسوم بتك : ل اقو . هلل ١ همحر نسحل ١ ني دمحم نع

 ى لجر رمأ ىف هللا همحر درمح ني كلا ديع مامإلا ىلإ هللا همحر

 وه : يلع وبأ لاقف كباتك در لاقف ىسوم ىلإ ىتأ مث لجرلا رمق
 . كيلعو انيلع نومأملا

 ديلولا نب دشار مامإلا نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ةلأسم
 كايإو هللا انافاع : دعب امأ كيلع مالس شيبك نب مكحلا هلماع ىلإ
 خيوش نب دمحم دي ىف ناك ام هللا كزعأ تملع دق هتمحرب رانلا نم
 كلذ تقو ء اج اذاف نأ دق اهناصح نإف اضيأو ىفاوصلا نم

 ينفرعتو ميهاربإ عم بحلا نوكيو . نلصي ام غلبي ىتح اورضحاف
 باوجلا بوتكم . هللا ءاش نإ هبسحب لمعت ام كلذ ىق كرمآ ىتح

 . ةعقرلا دنع رهظيق

 يرج رشعو هسمخو هرمق كوكم ريغ نيبرجو ابرج نيثالثو ةعبس
 . كياكم عبسو

 نم : مامإلا نع ةبتاكملا ةفاضملا ةدايزلا نم لصف : ةلاسم

 دمحأ ينإف كيلع مالس نالف نب نالف يبأ ىلإ نالف نب نالف مامإلا
 ركش نم لضفأو ى دمحو دمحي نم قحأ وه الإ هلإ ال ىذلا هللا كيلإ

 هتيشخو هللا ةبقارمو هتعاط موزلو هللا ىوقتب يسفنو كيصوأو دبعو
 بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو هتدارإو هتاضرمب لمعلاو
 ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ليكولا معنو انبسح وهو ريصملا هيلإو
 . ملسو هلاو لمحم هلوسر ىلع هللا

 هبتك باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب . ةيامحلا يف طرش
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 هبق لدعل ا طئ ارشب ملعيل هيلا ٥ دهعأ دهعو 7 هل ةجح مس اقلا يبأ

 هرمأل كلاملا وه هن اف هراي اه هللا يقتيو :. دل قحل ا كلاسم ىجحخوتيو

 لييسل | ل تلعج يتل | هروم أ عيمج يف هيقتيلق . هرهجو هرسي : اعل و

 دمحم ىلع هللا ىلصو هيف ىلاعت هللا دمح دعب هب انأدب ام لوأف
 نب دمحم ني ناطحق يلاعملا ايأ اد كيصوأ ينإو ملسيو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب مساقلا يبأ
 نم هب هللا كرمأ امب لمعلاو هرجاوز يف كيلع هللا مرح امع ءاهتنالاو
 فورعملاب رمأت نأو كرض وأ كعقن وأ كرس وأ كعاس اميق هرماوأ
 عئادخ نم رذحتلو هلعف نع فقتو ركنملا نع يهنتو هب لمعتو
 كاوهو كسفن مهرذحا ناوعألا نم كلذ ىلع هرداوب نمو ناطيشلا
 . كايندو كتوهشو

 محر ام الإ ءوسلاب ةرامال سقنلا نإ" : ىلاعت هللا لاق دقف

 ههلإ ذختا نم تيارقا" : لاقو . "ميحر روفغ يبر نإ يبر
 لعجو هبلقو هعمس ىلع متخو ملع ىلع هللا هلضاو هاوه
 "نوركذت الفأ هللا دعب نم هيدهي نمف ةواشغ هرصي ىلع
 "اميظع اليم اوليمي نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديرنو" : لاقو
 مكنيب رخافقتو ةنيزو وهلو بعل ايتدلا ةايحلا امتإ : لاقو
 هتابن رافكلا بجعأ ثيغ لثمك دالوألاو لاومألا يف رثاكتو
 باذع ةرخآلا يفو اماطح نوكي مث ارقصم هارتف جيهي مث

 ىلإ ايتدلا ةايحلا امو ناوضرو هللا نم ةرفغمو ديدش
 . "رورقلا عاتم

 الو ةيمح كب بهذتالو كيدل هتمعنل ركشأو كيلع هللا قح أو

 مهيوقو مهفيرشو سانلا عيضو نيب قحلا يف يواست نأ ةيقت كعنمت

 . مهبيرقو مهديعبو مهبيبحو مهضيغيو مهقيعضو
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 نالص ىلإ ةبقعلا نم اهب لصتي امو راحص ةيامح تلعج دقو
 غرفتساو مايقلا قح كلذ نم كتيلو اميف مقف كيلع اهيف تلوعو كيلإ
 نع هعم رسحاو دجلا قاس نع هيف رمشو ماتلا دهجلاب كنم ةقاطلا
 اروكنم هيف بكرت وأ اروظحم كلذ يف ىدعتت نأ ريغ نم دسلا عارذ
 عنم نم هلمتعي ام الإ امثإو ابوح هيف بستكت وأ املظم هيف فرتقت وأ
 هعفرت لب هنايصع ىلع ئشب هبقاعت نأ ريغ نم هتوادع لاح يف ملاظ

 امب هبقاعيو هلعف نم همزلي امب هيلع مكحي ىتح راحصب يضاقلا ىلإ
 . هلهج ىلع هقحتسي

 نم ئشب كترمأ الو تاموكحلا نم ائيش كيلإ لعجأ مل ينأ ملعاو

 عفدلاو داسفلا نع عنملاب كترمأو دالبلا ةيامحل كتلعج لب تابوقعلا
 رصقت الو هب كل نذؤي ملام ىطاعتت الف دابعلا ملظ نع لطابلا لهأل
 .ارزاؤمو انواعمو ارظانم ناميلس يبأ يضاقلل نكو هلعفل ترمأ امع

 هير ةعاطيو الداع همكح يف ماد ام كيلع كلذ هل تبجوأ دقف

 كل تبجوأو هل تلمهأ ام ىلع كنيعي نأ هلبقو هيلع كل تبجوأو الماع
 كل زوجي ال اميف مهب نيعتست نأ الإ هيلع كل تبجوأ ام ةارشلا ىلع

 اميف ضعبل مكضعب نالذخ مهيلعو كيلع ترجحو هيف ةنوعملا مهل الو
 بر ةعاطب دوعي اميفو ةدعاسملاو ةنواعملاو ةدضاعملا نم مكيلع بجي

 ام مهفاف نيدتعملا ةاغبلا ةكوش رسكو نيملسملا ةلود زازعإو نيملاعلا
 . هيناعمو هدح زواجت الو هيف ريدتو كل هتركذ

 بجت نمم مهريغو ةارشلا اوعيطي نأ ةارشلا ىلع تبجوأ دقو
 قحلا ىلع اووقيو كرمأ اوعيطي نأ مهبر هللا ةعاط يف يتعاط هرلع

 ترجحو ايهان هللا ةيصعم نعو ايعاد هللا ةعاط ىف تنك ام كدي

 لحتست ال نأ ىلع مهب ترصنتسا اذإ كنالذخ يف ينايصع مهيلع
 الو كتلودلو كل هللا لحأ ام ريغ كتملاسمو كبرحو كتماقإو كنعظ يق

 . كيلعو مهيلع هللا مرح ام ريغ نم مرحت
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 او كيل ١ ! ينج احو كدق يد اجر كلذفق كل هتمسر ام تلعق نإف

 نم ئرب ينإف روجحملا مرحملا لعفلا ىلإ ابوكرو لطابلل ًلُمَعَت هتفلاخ
 يف هللا قتاف كلامو كسفن يف هيف بجي امب ذوخأم تنأو كلذل كلعق

 ام ىلع هنعتس و كل اهمل ١ يف ةطررول ا نم هي ذعتس و كل امعأو كلوق

 رومأل | عيمج يف لكوتو هيقتتو هر ذحت امع 4 : رصنع و كنل ا هي برقتت

 نلق للضي نمو دتهملا وهق هللا دهي نم" : ىللاعت لاق . هيلع
 ضرألا يف مهانكم نإ نيذلا" :لاقو ُادشرم ايلو هل دجت

 ىلصو هللا دمحلاو ةيآلا مامت ىلإ "ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ
 .ملسو هلآو دمحم ىلع

 خيشلا طخب هتدجو امم : هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 ضعب يف تدجو ت ايوتكم ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع يب ]

 دهع اذهو هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يب أ نع هنأ بتكل ا

 قاتسر ىلع ايلاو هثعب نيح ديلخ نب ناسغل كلام نب تلصلا هدهع
 . راجه

 هللا رمأ ىلع نوكت نأو كرهجو كرس يف هللا ىوقتب كيصوأ ينإ

 مسقت نأو ةيعرلا يف لدعلاب لمعت نأو ايعار هتاضرم يفو ابدح

 هدرتو ركنملا نع ىهنتو هيلع هلهأ ثحتو فورعملاب رمأت ةيوسلاب مهنيب

 . هتدح هلزنأ ثيح ثدح يذ لك لزنتو هب هلمع نم .

 هللا ىلص هللا يبن ةنس مهيف ييحتو هللا باتك مهيف ميقت نأو
 كنم بضقلا دج يف ىدهلا ةمئأ ةريسب مهيف ريستو ملسو هيلع
 . اضرلاو

 الو لط ايل ١ يف ك اضر كلخ دد الو قحل ١ نم كيضغ كجرخي الو

 يف فخت الو مهيق كل هللا نذأي ملام مهيلع كتردق سانلا يق ىطاعتت

 نأ رذحاو 7 اوس فاصنإلل ١ يق كدنع سانلا لعجاو مئال ةمول هللا

 لهجل او لط ايل ١ لهأ أ ىلإ ١ نكرت الو . ىوه مهنم دح ا ىلاإ ١ كليمتسي
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 ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هيبن رذح دق هللا نإف يغلاو عمطلاو
 الو" : لاقو "كيلإ هللا لزنأ ام ضعب نع كونتقي نأ مهرذحاو " :لاقف
 نم هللا نود نم مكل امو رانلا مكسمتق اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت
 نم ةعيرش ىلع كانلعج مث " : لاقو . "نورصنت ال مث ء ايلوأ
 نل مهنإ نوملعي ال نيذلا ءاوهأ عبتت الو اهعبتاف رمألا
 ضعب ءايلوا مهضعب نيملاظلا نإو ائيش هللا نم كنع اوتغي
 . "نيقتملا يلو هللاو

 اوبيغي ام ىلع مهنمأت نيذلا ءانمألا الإ باحصألا نم ذختت الو
 كتنمتئأ دق ينإف كتيعر نع كيلإ هنوعفري اميفو كتنامأ نم كنع هب
 ةدعاسملاو يتيعر يف طسقلاب مايقلاب يتيامحل كب تقثوو يتنامأ ىلع

 . يبر رمأ نم هليبسل مئاق انأ ام ىلع يل

 باغ ام ىلع يل نوع كنإف كب ينظ دنعو كيف توجر امك نكو
 تسلف يلئاسو كلئاسو يلإو كيلإ رظانو يلعو كيلع ديهش هللاو ينع
 هتنامأ ظفحب الإ هللا دنع يل عفان الو عفادب تنأ الو هللا نم كل نغم
 الو قتاف هايإو حتساف هنمو فتكاف هللابف هيلع قدصلاو هقوقح ةياعرو

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 ام كنم لضفأو كلبق ةاعر اهاعر دق ةيعر ىلع مداق كنأ ملعاو
 ىلإ مهوعدتو مهيف اهب لمعتو هللا ةعاطب مهرمأت نأ هيلع مداق تنأ

 مالسإلا عئارش ةماقإ ىلع مهضحتو مهل هب ءيفتو هللا دهعب ءافولا
 مهعاس اميف نآرقلا ضئارفب اولمعي نأو مارحلا كرتو لالحلاب اضرلاو
 هللا هالو نمل اوعيطيو اوعمسي نأو مهرضي وأ مهعفني وأ مهرس وأ
 . هيق هللا عاطأ اميق مهرمأ

 . ن اودعل او منإل ١ ىلع اونواعت الو ىوقتل او ريل أ ىلع اونواعتت ناو

 الو ةعاطلا لهأ اوداوتو . لدعلا ىلع اوعمتجتو قحلاب اولدعت نأو

 هللاب نونمؤي اموق دجت ال" : لوقي هللا نإف ةيصعملا لهأ اوداوت
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 مهءابآ اوناك ولو هلوسرو هللا داح نم نوذاوي رخآلا مويلاو
 مهبولق يق بتك كئلوأ مهتريشع 8 مهن اوخإ ١ وأ 9 ؛اتيأ وأ

 نع مهحازأو . نينمؤملل هللا تعن هيف دجو هللا نم ناك نمق
 كلذ نع ةنأف ةيلهاجلا تافص نم اهنإف ة لهجلا تايمحلاو تايصعلا
 نئ اغضل و ىغبل و ةنتفلا مهر ذحو همفط او كلذ دمخ و هيق م دقو

 مهثروي كلذ نإف اضعب مهضعبل زمللاو زمهلاو نهولاو دقحلاو داسفلاو
 حالصو رو دصلا ةمالس ىلع مهل نوع كلذ كرتو مهنيب اميق نح ال

 . نيلا تاذ

 ضوخلا سلاجمو مارحلا براشم نع ء اهتنال ا يف مهيلع ددشاو

 مهرم و تانايخل او ملظل او لهجل و هقسل و لطايل و بعلل و وهلل و

 يف ةم امالل حالصل او لضفل ١ لهأ ا مي دقتو . مه دج اسم ة هر امعي

 . مهتاولص

 ظفحاق كلذ ىلع ماقتساو كتوعد زاجأو هب هتيصوأ ام لبق نمق
 . مهنساحم ىلإ نسحأو مهنم لبقاو كبناج مهل نلأو كحانج كئلوأل
 ةنسلا كرتو قحلا فلاخو ةوعدلا نع ضرعأو ةيفاعلا لوبق هرك نمو
 طسباو عارذ نع مهل رسحاو قاسلا نع كئلوأل رمشقف ةيصعملا بكرو
 مهلزنأ ثيح مهلزنأو . مهتادحأب هنوقحتسي ام ةبوقعلا نم مهيلع
 .قحلا

 يبنلا اهيأ اي" : ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاق لجو زع هللا نإف
 : "ريصملا سئبو منهج مهاوأمو مهيلع ظلغأو نيقفانملاو رافكلا دهاج
 عفنيلو رشلاو ريخلا نم مهلزانم ردق ىلع لزانم كنم سانلا لزنأو
 رواشو كدنع مهلعف ركنملاو لطابلا لهأ رضيلو فورعملا لهأ كلذب
 الو مهيلإ جاتمت كنإف كتيانم يف مهكراشو كرمأ يف هللا فاخي نمم
 . كتروشملو كرسل مهذختاو مهنع كل ىنغ
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 مهحالص يف ةهبش ال نيذلا ةاقثلا نم الإ سانلا ليدعت ذخأت الو
 ايندلا لهأ رذحاو لبقاف مهنعو لسف كئلوأف مهلدع يف فلتخي الو

 نم ائيش مقت الو مهردغو مهرش نمأت الو مهركم فاخت نيذلا
 الو شرورألا يف الو صاصقلا يف سانلا نيب مكحت الو كلبق دودحلا
 كلذ عفرت ىتح قاتع يف الو قالط يف الو حاكن يف الو لاومألا 7

 الو هنع فقف سانلا نيب اميف مكحلا نم ءيش كيلع هبتبشا املكو
 مث ىأرلا لهأ نم يعم نمو انأ هيف رظنف .ينرواشت ىتح هبلع مدقتت

 , كلو ىل ملسأ كلذ ناف ةمالسلا هي وجرأ ام ىلع كلذ نم كعلطأ

 . . هللا ءاش

 ىلوملا نم دبعلاو ينغلا نم ريقفلاو ىوقلا نم فيعضلا فصنأو
 سأيي الو كفيح يف فيرش عمطي ال ىتح كعم حص قح لكو

 الو ىن اعمل | ةرثك نم بلقل | ظيلغ اظف نكت الو كل دع نم فيعض

 نم اظح ءاسنلل لعجاو يماتيلاو ءافعضلاو قحلا بلاطم نع ايجتحم

 رجضت الو كلذل كسفن ربصاو اهعضوم تنأ ارارسأ نهل نإف كتولخ
 عنبن الو عبت الو نابضغ تنأو سانلا نبي مكحت الو يناعملا ةرثك نم

 كلذب كدنع اذختم هب ادحأ ملعت الو ش كنم يرتشي ادحأ ربجت نأ

 كنم اه اركتس ١ دلد ىل ا دلب نم اماعط لمحي ا دحأ ريجت الو . ا دي

 رمأو تاوعدلا ىلإ مهبجت الو تايدهلا كتيالو لهأ نم لبقت الو
 ء اهدال ا ىلا وعدي . بئاعملا نم كلذ نإف كياحصأو كالو كلذب

 .هتنتفو ناطيشلا نم كايإو هللا انذاعأف ىوهلا ىلإ نوكرلاو ءافصالاو

 مهتاوكز ةنامأ ءادأ نم مهيلع هللا ضرتفا اميف سانلا بغرو
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 ىلع هللا نم وهف اهئاقو نم هنأ مهملعتو اهعضاوم يف اهوعضيل
 نمو 0 هتمحرو هباوث نم هل باجيإلاو هيعس يف هل ءاربإلا نم هيجر
 ءىش ىف هللا نم سيلف هلوسرو هللا ناخ دقف اهنم ائيش وأ اهرتس
 لهأ اي" :ىلاعت هللا لاق . انئاخ هتاكزل ناك نمل ةالص هللا لبقي الو
 مكيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوميقت ىتح ءيش ىلع متسل باتكلا
 الق ارفكو انايغط كبر نم كيلإ لزنأ ام مهنم اريثك نديزيلو مكبر نم
 "نيرفاكلا موقلا ىلع سأت

 هنيد عئارشو هضئارق نم هللا لزنأ امب مقي مل هتاكز دؤي مل نمو

 دنع ناكو اهيف هومتمهتا نمو س هنم اهولبقاف اعئاط مكيلإ اهادأ نمو

 هيف هلل ملعي الام مكنع رتس ام هللاب هوفلحتساق امهتم ةفرعملا لهأ

 اقداص كي ناف . برض الو ديق الو سبحب هل مكنم ده ريغ نم اقح

 . هنم ءايربأ متنأو هتنايخب هللا ىقليسف ابذاك كي نإو ملسو متملس دقق

 ريغ ىلع هتبوقعب هوقلت نأ نم ىلإ بحأ هتنايخب هللا ىقليل يرمعلو

 . ناهرب الو نايب
 مَوَقيو ةعدلاو قفرلاب مهتاراجت ىلع تاراجتلا لهأ اوبساحو

 .دلبلا رعس طسوأ ىلع اطسو ةداع ةميقب ةراجتلل هودارأ ام ك مهيلع

 يف هقرو نم هنيد يضقي نأ ديري هنإ لاقو انيد هيلع نأ ىعدا نمو

 ةقدصلا هيف غلبي ام هدي يف ىقب نإق هلام نم هنيد هنع حرط هتنس

 مهتا نإو هيلع ليبس الق ةقدصلا هبق غلبي ام قيي مل ناو . هنم ذخأ

 . اذكو اذك نيدلا نم هيلع نأ هللاب فلحتسا نيدلا نم ىعدا اميق

 هب لمكت الو هيلع بساحي ال هنإف سلفم لجر ىلع ناك نيد لكو
 كلذ موقي الو مهرامث نم سانلا يديأ ىف امب ذخؤي الو س ةقدصلا

 . مهارد اهوريصيو اهوعيبي ىتح مهقرو باسح يف مهيلع

 . اغلاي ناك ولو هرجح يف مادام هدلو لام ىلع دلاولا لام لمحيو

 ىلع به ذلا وأ به ذلا ىلع قرول ١ لمح نم ة اكزلل رقوأ ن اك امو

 . دلرل ١ فرص طسوأي ةضقل و به ذلا موقيو لمح قرول ا
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 .هيلع بجو ام ردقي ةضف ةضفلا نم همزلبام يطعي نأ ل ارأ نمو

 . هتضقف رسكن نأ هبلع سيلو كلذ هلق

 هتضف فرص ىلع ةقداصملاب هيلع بجو ام يطعي ن ن أ د ارأ ا نمو

 لكو مهتاقدص لحم يف نوفلتخي سانلا نأ ملعاو . كلذ هلف دليلا يف

 . هتقو لبق هيلع لجعي الو اهلحم تقو يف هتقدص ذخؤت مهنم ئرما
 . هتقو دعب دخؤي الو

 هنإ: ليق دقو ضيقي ملام لاملا سأر بسحي امنإف فلسلا امأو

 بحأ لوألا لوقلاو ءايفوألا ىلع ناك اذإ دلىلا رعس ىلع موق لح اذإ

 . ءاهقفلا لوق رثكأو ملسأو ةهبشلا نم دعبأ نوكي نأ وجرنو انيلإ

 تكردأ نإو هيلع تكردأ ام ىلع ةقدصلا اهنم ذخؤتف رامتلا امأو
 يبنلا عاصب عاص ةئامثالث غلبو راطمألا ءام وأ راهنألا ىقس ىلع
 تكردأ نإو اكوكم كيكاكم رشع لك نم ذخأ ملسو هيلع هللا يلص
 لمحي سيلو كوكم اكوكم نيرشع لك نم ذخأ رجز وأ فزن ىلع
 لمحي هناف ريعشلاو ربلا الا اضعب اهضعب ىلع رامخلا نم ءىش

 . هبحاص ىلع امهدحأ

 رجفي نأ الا هللا ىطعأ ام الو ةقدص ريققل ١ معطي اميق سيلو

 لمكت ىتح ءارقفلا معطأ ام بسحي كلذ دنعف ةاكزلا مامت نع ليكلا

 . ةقدص ء ارقفلا ىلإ عفدي اميق سيلو ىقبي امم ذخؤت مت ةقدصلا هي

 ىلع امهدحأ لمح رامثلا ىف نيضوافتم ناجوزلا ناك اذإو
 لجأ نم اهكاردإ دعب مهلخن ةرمث سانلا ىلع سبحي الو رخآلا
 اهبرضت راطمألاو حايرلا نإف مهتاقدص ذخأل اهايإ مكروضح
 ام ىلع ءانمأ مهو اهدادجب مهل نذؤي نكلو اهكاردإ دعب اهدسفتو

 . هيلع هللا مهتمتئا
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 ةقدصلا راذح هترمث نم ائيش رتس ام هللاب فلحتسا مهتا نمو
 الو اهكاردإ لبق مهترمث دادج يف مهيلع لجعي نأ يغبني ال كلذكو
 . ارمت ريصي ىتح بطرلا يف الو كردي مل يذلا رسبلا يف ةقدص

 نم مهتقفن نوكتف كباحصأ نم ةقدصلا نولمحي نيذلا ملعأو

 تناك اهعمج نم اوغرف اذإف اهعمج يف اومادام ةقدصلا ةلمج
 ثلت جرخاف رامثلاو قرولا تعمتجا اذإف ثقلا نود نيتلا يف مهتقفن
 يف كسفنب كلذ ىلع دهشأو دلبلا لهأ يحلاص عمجا مث كلذ عيمج

 لم ,لضفيو مهئارقف ىلع اهثلث ةيرقلا وحلاص مسقي ىتح ةيرق لك
 قبتست الو . مهريغ ىلع ةقثلا لهأو ةنامألا لهأو مهنيد يف لضفلا
 ناك نم الا ائيش اهنم كباحصأ نم ادحأ طعت الو ائيش كلذ نم
 . دلبلا لهأ نم لجر ىطعي ام ىطعيف كلذ ىلإ اجاتحم

 . هللا ءاش ن ا كلذ نع تن ] بقعت الو

 قرتفم نيب عمجي الو عمتجم نيب قرفي الف يعاسلا جرخ اذإو
 ناق . ىوأملاو بلحلاو يعرلا يف عمتجا ام عمتجمل و . ةقدصلا راذح

 بلحل ١ يف تعمتج ١ ن و ة هقرفتم يهف ل اصخلا هذه نم ء يش قرفي

 نيقصن اهع دصرلق ة ةقدصلا اهي غلبت منغل ا ت دجو اذ اق ةعمتجم يهف

 راتخيو ة ٥ اش قدصم ١ راتخبو ٥ ةاش رخآل ١ فصنل ١ نم لام ١ بر ئدتيرق

 يفوتسي ىنح كلذ ىلع ال ازي ال 3 ٥ اش قدصم ١ راتخي مث ةاش ل ذ أ بر

 ذخ ب الو ايع ار ي ل اول ١ عطق ام ال ١ ل اخسلا نم دعي الو ق ةقدصملا

 . جاتنلا تاذ الو ضخاملا الو لحقلا

 نأ هيلعو ةعذج الو هبرج الو روع تاذ ذخأي نأ اضيأ هيلع سيلو
 لبإلا امأو اهتصح ردقب زعملا نمو اهتصح ردقب نأضلا نم ذخأي
 قبسلا ىف ناك امق ةقدصلا اهنم ذخأي ال هنإف رجاوزلا رقبلاو لماوعلا
 الو اططش اهبحاص فلكي الو اطسو ةاش اهبحاص نم ذخ وسأ
 . قدصملا اهضبقي ةطسو ةاش ةاشلا فصن ىتح مهاردلا نم ذخؤي
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 اقفتا ام كلذ ىلع امهنم ضارت نع هنم اهعاتبي نأ دارأ نإ مث

 . هاركإ الو ربج ريغي نمثلا نم هيلع

 ىتح اهبحاص نم عابت الف لبإلا يف تبجو اذإ ةضيرفلا كلذكو
 ذخأ الإو ةعيابملا ىلع اقفتا نإف . قدصملا اهضبقي مث فقيف رضحي
 هلبإ ريغ نم ةضيرفب يتأي نأ لاملا بحاص فلكي ال هتضيرف قدصملا
 ةميرك ةضيرف انرضحاف ةميرك ةضيرف اهيف سيل كلبإ نأ لاقي الو
 نم هيلع بجو يذلا ئشلا كلذ يطعي نأ هيلع امنإ هيلع سيل كلذ نإف
 ام قدصملا ذخأ هقوف وأ هنود دجوو ءىشلا كلذ دجوي مل نإو هلبإ

 قرولا نم ةلضفلا ردقي لبإال | بحاص ىلع درو ءىشل ا كلذ قوف

 . ليإل ا بح اص نم لضفل | درتسبو نسل ا كلذ نود ذخأي الو . منغل و

 كلذ ملسي الو مهئارقف ىلع يح لك ثظ مسقي نأ يعاسلا رمؤيو

 برقأ ءارقف ىلإ زواجت ء ارقف هعم نكي مل ناف لاومألا لهأ ىلإ

 . ثثلا ىلع مهتنؤم نم ائيش اوسبحي نأ ةاعسلل سيلو مهيلإ ءايحألا

 رهشلا خالسنا ىلع ةيزجلا مهنم دخؤت ةمذلا لهأ نأ ملعاو

 رهش لك مهارد ةعبرأ دحاو لك نم كولملاو نيقاهدلا نم ذخؤتو
 لك يف نيمهرد مهنم دحاو لك نم ةعسلا لهأو مهرئاس نم دخؤيو
 ىلع الو ءارقفلا ىلع الو ينافلا خيشلاو نايبصلا ىلع سيلو رهش
 . ءيش ءامالا ىلع الو ديبعلا ىلع الو ءاسنلا ىلع الو ىنمزلا

 مهيصاون زجو حيباسكلاب مهطاسوأ طبرب اوذخؤي نأ يغبنيو
 فكلا ىلع اوبكريو ةالصلا لهأب اوهبتشي ال ىتح مهلاعن كرش بلقو
 ةالصلا لهأ ديبع ءارش نع اورجزو جورسلا ىلع اوبكري الو
 . ةالصلا لهأل مهعيبي ىتح مهيلع مرغ مهنم كلذ لعق نمق مهئامإو

 رشعلا هيفف ةمذلا لهأ هارتشا ةالصلا لهأ لام نم لام لكو
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 اهيقق مهيلإ تراص مت ةالصلا لهأل تناك يتلا يش ثناوملا كلذكو » امات

 . نيملسملا لتل فالخلا لهأل فيوختلاو ةدشلا رهظأو ةقدصلا

 دمخأو 0 ةئجرملاو جراوخلاو ةلزتعملاو ةيردقلا يأر ىري نمو
 نع فكلاو مهتنسلأ ىلع ظفللا يف مهيلإ زعوأو مهتعدب تمأو مهرمأ

 عقراف كلذ نم ائيش رهظأ نمف . ةوعدلا هذه لهأ لوق ريغب لوقلا

 . هللا ءاش ن ا يأرب مهيف كرمآو رظنأ ىتح مهرمأ ىلإ

 يلو كل وجرأ امم اذه يباتك يف الَمُج كل تفصو دق ينأ ملعاو

 تبتك امب دتقاو ةعدبلل ةنامألاو ةنسلل ء ايحإلاو بيعلا نم ةمالسلا هيف

 ائيش تكرت نإ كنإف هريغ هيلع رتخت الو كلذ نم ائيش زواجت الو كل

 . ةرخآلاو اي ايندلا يف بيعلا كيلع نمآ مل ةفالخب تلمعو كل تبتك امم

 وأ شرأ وأ دحأل صاصق كلذ يف كمزلق يرمأ تزواج املكو
 ناف نبملسملا لام نود كلامو كسقن يف كدلع وهف لام يف ةمارغ

 ىلع مدقتت الق اذه يباتك يف هب كل بتكأ مل امم رمأ كل ضرع

 كايإ يتحيصنو كل يباتك اذه هللا ءاش نإ هيف ينرواشت ىتح هذافنإ
 لوبقو قيفوتلا لوبق كلو انل هللا لاسأو كت يالو لهأل يتظعومو
 لدع ىلع كيو انب مجهي نأو نيحلاصلا راثآب ءادتقالاو حئاصنلا

 ءاش نإ كتيالو ىلع اذه ىباتك رقاو . هلل اهاضرأو اهبوصأو رومألا
 نيبيطلا هلآو دمحم هقلخ ريخ ىلع اولصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو هللا

 . مركو محرو ملسو

 ءيش لك ناق رطقل دعي ال ١ ةدش ا ىلاإ ا كياحصأ ا جرخت الو

 نإ يلإ دهعلا درف تعفترا نو دودرم مارح وهف رطقلا لبق هوذخأ
 مل اسو هلآ او دمحم ان درس ىلع مهلل ىلصو هلل دمحل او ىل اعت هلل ١ ءاش

 . امىلست
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 يف ناك نامعب ةمئألا ةكلمم أدتبم نأل يدنع كلذو : هريغ لاق

 اوري مل كلانه نمف نامع رابخأ يف تدجو ام ىلع ناضمر رهش
 ةيشاملا ةاكز ذخأ نوري مهنأل رطفلا دعب الإ قرولاو ةيشاملا ةاكز ذخأ
 . ملعأ هللاو ةنسلا لوحت ةنسلا ىلإو ةنسلا لوح دعب الإ قرولاو
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 هيتل ٣: اعطلا هبلع لق اذ ا 7 ام .ال ا يك ب اب

 كلذ نم هل زوجب امو هبلع عيبب از نم دنع

 ىبأ ىضاقلا تاباوج نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 هر يناتفأو يراجمهلا يلع ايأ يضاقلا هنع تلأس امم : ةلأسم

 مهيلع لق اذإ رمألا يلوأ نع 7 هافاعو هللا هديأ راحصب نحنو

 مهتود داسفو نيملسملا رمأ باهذ مهيلع هتلق يق اوفاخو ماعطلا

 ىلع سانلا اوربجي نأ مهل زوجي له مهتعامج قرفتو مهتملك تيتشتو
 نم لدعب كلذ مهل زئاج ؟ ماعطلا مهدنع ناكاذإ ماعطلا مهل مهعيب

 . رعسلا

 نأ زوجي له مهدنع ماعط ال مهنإ اولاقو اوعنتما نإ تيأرأ : تلق

 كلذ نع اوعنتما نإ تيأرأ : تلق كلذ مهل زئاج : لاق ؟ مهتويب اولخدي

 ؟ مهريسح ءانبو مهتويب لوخدب مهورمأي ىتح اوربجي نأ زوجي له
 . كلذ مهل زئاج : لاق

 يف هجولا ىرت فيك ماعطلا مهعيب نع اوعنتما نإ تيأرأ : تلق
 فصن ينعي فصنلا مهنم ذخأ اوعنتما نإ : لاق . هيق ةليحلاو كلذ

 مه هنوري امب ال رعسلا لدعب نمثلاب ماعطلا نم مهدنع دجويام
 . .مهليع هب نومكحتيو

 ةئيسنب مكعيابن الو دقنلاب الإ مكعيابنال انإ اولاق نإ تيأرأ : تلق
 .مل نإو نمثلاب ماعطلا مهدنع نم اوذخأي نأ مهل زوجي : لاق ؟ ريخأتو

 اذا اذه لكو مهوطعأ مهنكمأ اذإف نمثلا دقن تقولا يفق مهنكمي

 هركني الو ركني ال انيب ناك كلذ يف ررضلاو 8 ررضلا كلذ يف اوشخ

 هب يناتقأو هنع هتلاس يذلا اذه كلذب لوقي وه ناكو كلذ يق دحأ

 ةعامج نم رضحمب هاوتفو هلوقب هيف تلمعو يل هزوجو كلذب ينرمأو
 . نيرضاح انعم اوناك
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 اماعط تويبلا نم تيب ىف نأ انعم رهش اذإ اضيأ هتلأسو
 نإ : لاق ؟ ةرورضلا دنع هيف فرصتلاو هضبق انل زوجي له ةربابجلل
 . ملعأ هللاو نيدهاشلا نم لدعأ ىهو نيدهاشلا ماقم موقت ةرهشلا

 كنأ يدنع يل لاقف هيف هيع رثكو هسبح تدرأ لجر نع هتلأسو
 .ملعأ هللاو يل ركذ اذكه . امثإ نكي مل مهلك راحص لهأ تسبح ولو

 ملسبو هل و دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو نيمل اعلا بر هلل دمحل و

 . امىلىست

٤٧٧



 ىف نوكيب ام و ةمام .ازا دقع ةقفص يك باب
 ١ كلذ ريغو مكحتلاو ريبكتلا نم كلذ

 دقع نوملسلا دارأ اذإو : هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم
 ىنميلا هدي دميف مهلضفأ مدقتف ةاقثلاو ءاملعلا رضح مامإلل ةمامإلا
 ىلع كتعياب دق : لوقي مث ى اهكسميف نيميلا هديب مامإلا اهب حفاصيف
 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط
 . . معن : مامإلا لوقيف هللا ليبس يف داهجلاو

 لضفأ ناك رثكأ ناك امو ةعيبلا ىف ثلاثلاو ىناثلا كلذ لعقي م
 ىلع ةمكلا لعجن مث ةاقث ءاملع لاجر ةثالث كلذ يف ئزجي ام لقأو
 دمحيف بيطخلا موقي مث هئاذحب ةيارلا بصنتو هدي يف متاخلاو هسأر

 ركذي مث ملسو هللا ىلص يبنلا ىلع يلصيو هيلع ينتيو لجو زع هللا
 . هيلإ سانلا مدقتي مث هتعاطو هتعيب ىلع ثحلاو هل دقعلاب مامإلا رمأ
 ىلع ينتعياب دق هدي طسب نم لكل لوقي مث هدي يف مهيديأ اولعجيف
 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط
 تبجوو ةعيبلا تحص دقف معن : لاق اذإف ؟ هللا ليبس يف داهجلاو
 . هتعاط

 هعيابي نمل هل عيابملا لوقيف هل عيابي نأ هريغ يلوي نأ هل زئاجو
 ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع نالف نبا نالق مامإلل ينتعياب دق
 : لاق اذإف هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 يف ربكي اربكم ميقي مث هيلع هتعاط تبجوو هتعيب تحص دقف معن
 . هتاقوأ رئاسو ةريسم يف ميكحت ريغب ادرف اريبكت تاقوألا

 الإ هلإ ال لوقيف ضئارقلا تاولص دعب ميكحتلاو ريبكتلا نمكيو
 الو هلل الإ مكح ال لوقي مث تارم ثالث دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا
 لزنأ ام ريغب مكح نمل مكح الو هلل الإ مكح ال هللا ىصع نمل ةعاط

 اقارفو اعلخ هلل الإ مكح ال هللا ءايلوأل ةالاومو ابح هلل الإ مكحال هللا

٤٧٨



 هلل الإ مكحال هللاب الإ ةوق الو لوح الو هلل الإ مكحال هللا ءادعأل
 هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال لوقي مث ٧ هللا لوسر اي كيلع مالسلاو
 يف نذؤي انذؤم مامإلا ميقيو ريبكتلا عطقي مث ى تارم ثالث دمحلا

 جرخي مث ةالصلا ىلع هثحتسيف رادلا باب رضحيو تاولصلا تاقوأ
 اولعج دق هيدي نيب نوشمي لاجرلا نم ةعامج هعمو هراد نم مامإلا
 ميكحت ريغب ادرفم اريبكت مهب ربكي ربكملاو مهقتاوع ىلع مهفويس
 . ريبكتلا عطقي مث ىلصملا وأ دجسملا ىلإ اولصي ىتح

 ةقث الإ نوكي الو تاقوألا لك يف هيدي نيب بتكي ابتاك ميقي نأ هلو
 . هنع بيغي امو هرس ىلع هنمأي انومأم

٤٧٩



 ءزجل ١ ص ارعتس ١ هقيفوت نسحو هللا نوعي ىهتن ا دق ققحم ١ ل اق

 . خسن ثالث ىلع هانضرعتسا دقو عرشلا نايب نم نيتسلاو نماثلا

 يليفغلا هليفغ نب ديعس نب رجنخ نب دمحم نب فلخ طخب ىلوألا
 ه٤١١ا٧ ماع اهنم غرف انكسم اهنم ةيالعلا انط يكنضل ا ايست

 . ةدناثلاو

 نب سيمخ نب دشار نب ديعس نب فيس نب دمح خيشلا طخب
 . ه ١٩ ه ماع اهنم غرق ىديعسسبوبلا ىسيع

 . ه١٢٣١ ماع اهنم غرف يلع ينب ىلوم يولهبلا

 ٦.ا١ه 723ل قفاوملا ٩٨٥١ ١ .

٤٨.



 نوتسلاو نماثلا ءزجلا تسرهف
 عرشلا نايبب نم

 ............ ةماقتسالا ليبسو قحلا ركذو ةمامإلل ريدصتلا ىف باب
 ................................................. ةمامإلا توبث ىف باب
 ....................................... ...... ةالولاو ةمامإلا ىف باب
 ......................... كلذ ىلإ ةرورضلاو فيعضلا مامإلا يف باب
 ....................... ةمامإلا هل دقعت نأ قحتسي نم ةفص ىف باب
 ........................................................ ةمامإلا ىف باب
 ............................. ةمامإلا توبث بجوي امب رابخألا يف باب
 ....................................................... ىروشلا يف باب
 ..................................................... ةمامإلا دقع ىف باب
 ............................................ مامإلل ةدقعلا ةفص يف باب
 ...................................... ةعيبلاو يراشلاو ىرشلا يف باب
 ...................................... اعم ءارشلاو ةعيبلا ظفل ىف باب
 ......................................... ةعيبلاو يراشلا يف اضيأ باب

 ..................................................... ريكنلا كرت يف باب
 ............................... ةكرتشم تناك اذإ ةمامإلا دقع ىف باب
 ....................... جاتلا باتك نم ودعلا هرسأ اذإ مامإلا يق باب
 ............................... ةمامإلا دقع دنع لعفي نأ ىغبني ام باب

 ...... ةمامإلا دقع لوبق نم عنتمي نميف باب
 ............. مامإلا يف زوجي فوقولا نأ معز نم ىلع درلا يف باب
 ........................ هبرح لهأو مامالا نم مامألل حلصلا يف باب
.................................................... عافدلا مامإ يف باب



 نوتسلاو نم اتلا ءزجلا تسرهف
 عوشلا نابب نم

 ةحفصلا مقر
 ٢٨٩ .................................................. لدعلا لئاضف ىف باب
 ٢٩٠ .................. هل ةعاطلا نم ةيعرلا ىلع مامإلا قحتسي اميف باب
 ٢٩٧ ......................... ةمامإلا لئاز مامإل ةنوعملاو ماكحألا يق باب

 ٣.١ .......... راكنإلا راهظإ نم مهيلع بجي امو ةمئألا ثادحأ يف باب
 ٢٣٠٨ ............................. مهثادحأ ركذو ةمئألا ثادحأ ءاعدا باب

 ٢١١ ........................................................... نيدلا يف باب

 ٢١٦ ............................... هتمامإ هب لوزتامو مامإلا لزع يف باب

 .٢٢ .................................................... ةمامإلا لاوز يف باب

 ٢٢٥ ...................................................... مامإلا لزع يف باب

 ٣٧٢ ................................. : هايارسو مامإلا نم ثدحلا يف باب
 ٤\& ............................................ : هتيعرل مامإلا بدأ يق باب
 ١٧٦ ............................................. ةمئألا نم ماكحألا يف باب
 ٢١ ..................... مكحلا كلذ هيلع موكحملا ركنأ اذإ مامإلا يف باب
 ٤٢٦ ................................. هريغ وأ لتق نم مامإلا لاعفأ يق باب

 ٣١& ............................................. مامإلا ىلع ةيعبلا يف باب
 ٤٢٣٩ ................................................. ةمئألا حئاصن ىق باب

 ٤٦٣ ........................................ ةمئألاو ءاملعلا ةبتاكم ىق باب

 هيلع عيبي ال نم دنع هيقلو ماعطلا هيلع لق اذإ مامإلا يف باب
 ٤٧٦ ................................................. كلذ نم هل زوجي امو

٤٧٨ ....................... كلذ ىق نوكي امو ةمامإلا دقع ةقفص ىق باب




