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 عرشلا نايب بانك نم نوتسلاو عساتلا عزجلا
 ليلجلا ةم العلا فبلات عرقلاو لصألل عم اجلا
 يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم خيشلا

. هاضرأو هنع هللا ياصر





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 داهجلا ةرس ىف : لوألا بابلا

 . تومرضح مامإ ىلإ بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ باتك اذه
 مامإلا ىلإ فالتخالاو برحلا مهنيب تعقو امل نيملسملا نم هلبق نمو
 نم هلبق نمو . تومرضح لهأ رومأب ىلتبملا ناميس نب دمحأ .
 نامع لهأ رومأب يلتبملا كلام نبا تلصلا مامإلا نم . نيملسملا

 انإف مكيلع مالس . نيملسملا نم امهلبق نمو بوبحم نب دمحمو
 يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحت
 هتعاط موزلو هللا ىوقتب مكيصونو . نييبنل ا عيمج ىلعو مالسلا هيلعو
 صانم نيح تال نأ لبق . ضرفتسا امب لإ لسوتلاو ضرف امب
 اسفن عفني ال كذ دنعو صالخإلا الإ عفني الو . صالخ ىلع ردقي الو

 لق . اريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهنامي
 يسعو لعلب اورذتعت الو هللا فوخل اودعأق نورظتتم ات ا اورظتن

 ايندلا وفص نأ ىلع نالدي رذحلا ةدشو ركفلا ةرثك نإف . فوسو
 اليضفت ربكأو تاجرد ربكأ ةرخآلاو رفظ اهرجهو ركس اهولحو ردك
 روجحلا ةوقب رونلا ةرخآلل ايندلا نم اوسبتقاف اليكنتو اناوه دشأو

 روبقلا ةحارل روقكلا مثآلا ةيصعمو روزلا عمقو روفغلا ىضر يفو
 . هللاب الإ اقيفوت امو روشنلا نمأو

 نونملا لحم دنع ةمادنلاو نوتقلا نم مكايإو هللا انذاعأ دعب امأ

 نم انلبق ةمهلاو ةوعدلا لهأ نم ةيانعلا لهأو نحنو مكيلإ انباتك
 ةلماش معنو ةعداو لاوحأو ةعساو هللا نم ءارمألاو ةماعلاو ةصاخلا
 يف هيلإ بغرنو اهركش هعدوتسنو اهيلع هللا دمحن ةلماك عئانصو

 نم انيلع درو دقو ديجم عساو 7 نإ ديتع لضفق لك نم ديزملا

 لقعلا فرتو لمشلا قّرقت ىتح مكرهظأ نيب ةنتفلا لولحو مكرابخأ
 ىصعو ناطيشلا عيطأو دودحلا تلطعو دوهعلا تضقنو لدعلا عئفطو
 ىلإ نتفلا نم سانلا دنو . مالعألا رفكو مالسإلا محر عطقو نمحرلا

٢



 سوفنلا اهيلع اولتقف ةيمحلاو ةيبصعلا اورهظأو ةيلهاجلا ةوعد
 لاومألا اوبهنو رانلاو ةنجلا اوسنو رامذلا اوقرحأو دقلا زيزعلا اوداحو
 نامألا ىلع اوراتخاو لالضلا ىدهلا ىلع اوراتخاو لافطألا اولتقو
 الو . ريسكلا اهيف ربجي الو ريسألا اهنم كفي ال ارانو لاكنلاو لالغألا
 رش ىلإ ريصي مهلكف . ريظنلا باشلا الو ريبكلا لهكلا اهيف محري
 نيملاظلا مه اوناك نكلو هللا مهملظ امو ريعسلا باذع ىلإو ريصم

 هيلإ انإو هلل انإف الوحو الزنم مهل تعاسو . الدب نيملاظلل سئبف
 . نوعجار

 ناميإلا ناوخأ ايو . نآرقلا لهأ اي ةللا هللا مث هللا هللاف
 تاوكزلاو تاولصلا لهأ ابو دهاشملا لهأ ابو دجاسملا لهأ ايو

 موصلا لهأ ايو تابهرلاو تابغرلا لهأ ايو تارمعلاو جحلاو
 ايو رابحألاو نيينابرلا رشاعمايو تادابعلاو ملعلا لهأ ايو تاجلدلاو
 ال ثيح نم طيحي ال ا مكني ل ىف ر اصيأل | ي ذو ةيغرل ا ع امس

 ايندلا ةايحلا عاتم امف ةرخآلا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأ نورعشي

 لدبتسيو اميلأ اباذع مكبذعي اورفنت الإ" . ليلق الإ ةرخآلا يف
 . "ريدق ءيش لك ىلع هللاو ائيش هورضت الو مكريغ اموق

 مكمادقأ تبثيو هللا مكرصني نيملسملا رشاعماي هللا اورصنا

 نأو اونمآ نيذلا ىلوم هللاو مهلامعأ لضأو مهل اسعتف اورفك نيذلاو
 متيكبأ دق نيملسملا رشاعم ايو مامإلا اهيأ اي مهل ىلوم ال نيرفاكلا
 . مومغل مكيق انلع تمحلالتو نوكسل ا انم متكرحو نويعل ا انم

 بزح نم هتباجإ ىلإ عرسأ ناطيشلا بزح ناك اذإ مومهلا تمجو
 متن و هنورع تئقفو هنوصح مالس ال ١ نم تم دهف هترصن ىل ا نمحرل

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف دوقر وأ مايق وأ دوعق

 : لوقي ثيح نيملاعلا بر مالك ىلإ مكايإو هللا انمحر اوعمسا

٤



 نملعيلف مهلبق نم نيذلا انتف دقلو نولتبي ال : لوقي "نوتتقي
 اولعج نيذلا هللا مذ مث . "نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا

 هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو" . لاقف هللا باذعك سانلا ةنتف
 ءاج نئلو هللا باذعك سانلا ةنتف لعج هللا يف يوأ اذإف
 امب ملعاي هللا سيل وأ مكعم انك انإ نلوقيل كبر نم رصت
 نملعيلو اونمآ نيذلا هللا نملعيلو نيملاعلا رودص يف
 نإف فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو : لاقو . "نيقفانملا

 ههجو ىلع تلقنا ةنتق هتباصأ نإو هب نأمطا ريخ هباصأ
 زع هللا لاق . "نيبملا نارسخلا وه كلذ ةرخآلاو ايتدلا رسخ

 ولبتو نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا ملعن ىتح مكتولبتلو لجو
 ليبس يف اوقفنتل نوعدت ءالؤه متنأ اه" : لاق مث "مكرابخأ

 هللاو هسفت نع لخيي امنإف لخبي نمو لخبي نم مكتمق هللا
 ال مث مكريغ اموق لدبتسي اولوتت نإو ءارقفلا متناو ينفلا
 نوعدتس بارعألا نم نيفلخملل لق" : لاقو . "مكلاثمأ اونوكي

 اوعيطت نإف نوملسي وأ مهنولتاقت ديدش سأب يلوأ موق ىلإ
 لبق نم متيلوت امك اولوتت نإو انسح ارجأ هللا مكتؤي
 ." اميلأ اباذع مكيذعي

 ةمليسم ةماميلا لهأ مه ديدش سأب اولوأ مه نيذلا موقلا نإ

 يضر قيدصلا ركب ابأ نأ مامإلا اهيأ كغلب دقو هباحصأو باذكلا
 نم دحأ مهلاتق ىلع هقفاوي ملف مهلاتق يف نيملسملا راشتسا هنع هللا
 مل ول هللاو" : لاقف مهلاتق ىلع هنع هللا ىضر وه عمجأو نيملسملا
 امم الاقع ينوعنم نإ يسقنب مهتدهاجل .دحأ مهلاتق ىلع يندعاسي

 قحلأ وأ مهنم هذخآ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هوطعأ

 زعأو هتملك هللا رهظأف هلوق ىلإ نوملسملا عجرو هللا هرصنف "هللاب
 هللاو ايلعلا ىه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك هللا لعجو هرصن
. ميكح زيزع



 فورعملاب رمألا لهأ ايو تومرضح لهأ نم نيملسملا رشاعم اي
 ىلع مكقاتيمو مكدهع هومتيطعأو مكمامإ متعياب : ركنملا نع يهنلاو
 رمألا نأ نورقملا متنأو هلوسرو هللا عاطأ ام هل ةعاطلاو عمسلا

 فورعملاب رمألا نأ نورقتو . ناتضيرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 ال يذلا وه ءايحألا تيمو ةنسلألاو يديألاو بولقلاب ركنملا نع يهنلاو
 . . هناسلب الو هديب الو هبلقب ركنملا ركني

 نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك" : ىلاعت هللا لاقو

 لهأ نمآ ولو هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب
 "نوقسافلا مهرثكأو نوتمؤملا مهنم مهل اريخ .ناكل باتكلا
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع سانلل تجرخأ ةمأ ريخ اوناك امنإف
 اذإ ىتح نوعيطم هل نوعماس متنأو مكمامإ مامإلا لزي ملف ركنملا

 نيب تيقب هتنتف ترشتناو س هتوعد ترهظو ناطيشلا نرق مجن
 متيضرو مكلزانم "" مكتمزلو س اهل عنام ال اهنانع رجت مكرهظأ
 يعسو رايحل ا كولسو ىلبلا سابلو ء انفلا راديو توملا يه ةايحي

 عفاد الو امهل رصان ال اديرش قحلاو اديحو مامإلا متكرتو . راثعلا

 اوموقت مل ل ذا هتبوقعو هركمو . هتوطس هللا نم متنم اف أ . امهنع

 ملو . مل اظل ىلع مولظم اورصنت ملو . مك دهعي اوفوت ملو . مكتفصب

 يتلا اولتاقف" : ىلاعتو كرابت ت لوقي هللاو مثآلا يغابلا اودهاجت

 "هللا رمأ ىلا ءيقت ىتح يقبت

 نع اوعقدت ملو هللا ليبس يف اوده اجت ملو هللا دنع مكرذع امف

 مكاقوتي وأ هللا مكرصني ىتح مهيلع يغب نم عم اونوكت ملو هللا مرح
 مه يقبلا مهباصأ اذإ نيذلاو" : نينمؤملا يف هللا لاق هتنج ىلإ

 م ام ال ا مزل دق هنأ اوملع اف اوملعت مل ن ن و نوملعت دقو "نورصتني

 مزلام مكمزلو مولظملا رصنو ميثألا رفاكلا ةدهاجمو ميرحلا نع بذلا

 ةع اطو هللا ةعاط ىلع نيهركم ريع نيعئاط هومتعي اد مكنأل م امإل

 متمزلو ةخسن يف )١(



 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو لطابلل عنملاو قحلاب مايقلاو هلوسر
 .ركذملا

 رمأ يلو امل لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ مكغلب دقو
 ىلص يبنل ا ىلع ىلصو هرلع ىنثت و هللا دمح ن ] دعب نم نيملسمل |

 : ملسو هيلع هللا

 ينونيعأق تنسحأ ناف مكريخب تسلو مكتيلو دق ينإ سانلا اهيأ

 امهتيصع نإف هلوسرو هللا تعطأ ام ينوعيطأو ينومّوقف تأسأ نإو
 وه مكيف يوقلاو . ةنايخ بذكلاو ةنامأ قدصلا . مكيلع يل ةعاط الق

 وه مكيف فيعضلاو هللا ءاش نإ هنم قحلا ذخآ ىتح يدنع فيعضلا

 اذه ةعاط مكتمزل دقف . هللا ءاش ن ا قحلا هل ذخأ ىتح يدنع يوقلا

 ملام هوحصناف افه ناف . امهصعت ملو هلوسرو هللا عاطأ ام مامإلا

 نأ انغلب دقف . ىغب نم ىلع هعم اونوكو . هنيبو مكنيب ةيالولا عطقنت
 هل نيكراتلا فورعملاب نيرمآلا هللا نعل : لوقي ناك هللا همحر رذ ايأ

. ةخسن . هل نييكارلا ركنملا نع نيهانلا هللا نعل



 لصف

 مامإلا اهيأ تنأو . تومرضح مامإ ىلإ هللا دبع يبأ ةريس نمو
 لمج عاض ول لوقي ناك هللا همحر باطخلا نب رمع نأ كخلب دقف
 جورخلا مورت تنك تنأو هب بساحأ نأ تفخل تارفلا ئطاش ىلع
 يف هعضوو فورعملا رشنلو زوجلا دامخإو لدعلا راهظإل نميلا ىلإ
 اذإ كيلإ بتكف كلذ يف هوريشتست هللا دبع يبأ ىلإ تبتكو هعضوم

 الف اهدنع نم جرخت يتلا كتيعر يف عابسلا كقلشت نأ فاخت تنك

 كظقحل ع ايسلاو بائذلا اهنم نكمتو ةيعرلا هذه عيضت نأ كل ىرأ

 نإ كلذخ نم لاقو تلق نإف . ةروهقم ةروقحم كتيعر تكرتف اهريغل

 لمارألا مرج امف لاجرلا لعف كلذف تثكنو تثدحأ ىه ةيعرلا
 تحبصأف ىماتيلا دلاوو يمايألا ةفيلخ تنأ نيذلا "" لافطألاو
 متنأو روتسلا اهنع تكته دقو رودخلا تاذو لمارألا تسمأو يماتيلا
 نع نرسحو يصايصلا نم نجرخأ دقو روبحلا يفو رودلا يف
 نهو يصاقو ءان نهنع تنأو . يصاع لك نهلذتساو . يصاونلا
 . ةربعب نيكبي

 نهبوركو . ةمجاس نهنويعف هرصن يف ناوخألا رشاعم اي متنأو
 ةَبَكان نهل تابكنلاو ةمعان كسقنو ةملاس كلزانمو . ةمحالتم
 نم ر اكيأل أ تىدي و بويجل ا نهنم تقش دقف ةبز اع نهنع كترصنو

 1 بولسملا ذقنت ملو بورحلا تاذ يف نهنود تنأ لصت ملو بويغلا
 موتشم يقتلاو لوكأم هتارتو لوزهم ميتيلاو بوركملا كترصنب "" ربخي
 . دونكلا رهظ دق . لوتقم مولظملاو لوذرم نيدلاو مورحم ريقفلاو
 دودحلا تلطعو دوجسلا عكرلا فاخو . دوسألاو بائذلا ترشتناو
 نوفاختو دعولا نم نوجرت امل دودولا ميحرلل رصنلا بجوو دوهعلاو
 اهنع اوضرت الو . دوعقلا يف مكسقنأل اوصخرت الف دوعوملا نم

 _ ف
` 

 . م اتيالا ةخسن يف ) \ (

 رصبت ةخست يف )٢(



 هدونجو ناطيشلا بزح نوكي الو . دوعقلاب الو دوقرلاب الو دومسلاب
 ةباجإ ىلإ مكنم لاكنأل او رانلاو لالضلا ىلإ مهدئاقو مهمامإل عوطأ
 ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مك" . لاصآلاو ودغلاب هل رصنلاو نمحرلا

 ةتيم ًاسقنأ هلل اوبهو . "نيرباصلا عم هللاو هللا نذإب ةريثك

 اوضرقأو ةينس بتارمو ةّيلع تاجردو . ةيح اسفنأ اهب مكل هللا بهي

 اوحتقتساو تادلاخ تانجلا يف مكل اهدري تاعاس مككسقنأ هللا

 فويسلا نأ ينغلب هنإف نمحرلا ةرواجمو نانجلا باوبأ مكفويسب

 دعي ايتدلا ىلع مكوبلغ نإ مهنأإ اوملعاو نانجلا حيتافم نبملسملل

 : ةنجلا ىلع مكوبلغي نل داهتجالاو داهجلا

 نم عاض يذلا نأ ناوخإلا نم كعم نمو مامإلا اهيأ ملعاو

 همحر رمع ل اق امك ت ارفل ١ ئط اش ىلع عيضي لمج نم دش ] كتيعر

 هنكس قيرحتو هنم ] ةف اخ او هل ام ذخأو دح و ملسم م ل كقسبو هلل ١

 يهو ةيعرل | عيمج نم ةنس ة اكز ليطعت نم دش أ هتمرح ك اهتن و

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر ةفىلخ > هللا هضر ركب وبأ لاق ى ذلا لاقعلا

 دج ] مل مث مهل اومأ ا نم ةنس ة ةاكز ينعي الاقع ينوعنم ول ملسو هلآ او

 قحلأ وأ مهنم هذخأ ىتح يسقنب مهتدهاجل مهداهج ىلع ادعاسم

 . هللاب

 . ىدهلا لهأ ةمئأ لاثمأ مامإلا اهيأ يذتحاف

 اذه يف هللا ديع ويأ اهداز يتلا ةقاضملا ةدايزلا نم هريغ لاق

 ىلع عطق نم فيكف ءارشلا هسفن ىلع عطقي مل نم ىلإ : باتكلا
 نيملسملا نأ الولو ‘ ىضريو بحي امل قيفوتلا هللا لأسن ءارشلا هسفن

 ىلع مالسإلا ردص يف هلعق نم ىلع ركنملا اوركنأ هللا مهمحر
 سادرملا لثم نيملسملا ةمئأ نم مهدعب نم نيجراخلاو يلعو نامتع

 ديري ام لعقي هللا نكلو س مالسإلا ئقطل مهريغو ىيحي نب هللا دبعو
 هللا نيد اويحاف مهودع ةرثكو مهتلق عم مهسفنأل اوصخري ملو
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 هتنعل نم ابرهو هبضغ نم ارارقو هتاضرم ءاغتباو 'مهتبحمب
 هلضقب هللا مهدهشتساف . ةداهشلا يف اعمطو ةداعسلل اضيرعتو

 ملو لاتقلا نطاوم يف اوربص ىتح ربصلا مهقزرو تابثلاب مهيلع نمو
 هللا مهمحرف راوبلا راد ىنكسو ةنعلل اوضرعتي ملو رابدألا اولوي
 هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ مهيلع نم يذلاب انيلع نمو مهقزر ام انقزرو
 ةالصلا لضفأ هيلعو هلأ او ىبنل ا دمحم ان ددس هلوسر ىلع هللا ىلصو

 ٠. مالسلاو

 مكدالب يف ثدح دق هنأ انغلب دقو : هللا دبع يبأ ةريس ىلإ عجر

 لهأ لاتق يف نوكشيبو فيصلا يف فوصلا سايليب نوديعتي ماوقأ

 رفكلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا "لوسر عمق لهو فيسلاب يغبلا

 هنأو هللا الإ هلإ ال اولاق ىتح رفكلا لهأ لتاقف ‘ فيسلاب الإ فدحلاو

 هب ءاج ام لك نأب اورقأو هللا مكح قحب هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ثاكنألا ىلإ اوعجرو ثادحألا نوثدحملا ثدحأ املف هللا دنع نم قح

 اوصلخأق هللا مكح قحب هللا لوسر ةنسو هللا نيد ىلع ءافلخلا ماق

 هللا لوسر هب ءاج يذلا مكحلا نأ اوملعو همكحو هللا ديحوت عم

 نأ اوملع امك لطاب هاوس ام نأو قح هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 ال ا إ مكح ال اولاقف لطاب هتينادحو يف داحلإلاو هراكنإ نأو قح هديحوت

 نيح ركنملا اوركنأف هلل الإ مكح ال كلذك هللا الإ هلإ ال هنأ امك هلل

 راد رادلا لهأ اولتاقق فيسلاب فيحلا لهأ هبلع اولتاقو هي لمع

 ال ىتح هللا لزنأ ام ريغب هراصنأ مكحو مكح نيح ناقع نب نامثع

 . نيرئاجلا ةملك لذأو نيدلا هللا زعأف هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكت

 هللا ةعاط ىلع هوعيابو امامإ بلاط ىبأ نبا ىلع اوضر مث
 ن امثع ىلع اوركن ] ني ذلا ذختاف . ملسو هبلع هللا ىلص هلوسر ةع اطو

 امامإ راص نيح ايلع مهذبنل اركتم هللاب لزتأ ام ريغب مكح نم

 مهجهنميب ةخسن )١(



 مهداقأو هراكنإو كلذ رايغ راهظإو اوتأ ام دح مهيلع ماقأو . اعاطم

 ىلع مهب رصتناو مهب ىلاوو مهالاو هنكلو هعم لتق نمو نامثع ةلتقب
 ىغب نم لاتق نأ ملعو لمجلا باحصأ مهب لتاقف ثكنو س ثدحأ نم

 يغبلاو ثكنلا لهأ فيسلاب لتاقف هللا نم ضرف نيملسملا ىلع
 ايغاب ةيواعم هبصان مث مهدح لفو مهديك هللا لطبأ ىتح فيحلاو
 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم هعم نمو قحلا راصنأب هلتاقف هيلع
 ريغ . ثكنو يغب نم لاتقب هلل نونيدي رئاصبلا لهأ ملسو هيلع
 يف مكل امف" : هباتك يف هللا لاق دقو . نيرئاح الو كلذ يف نيكاش
 دم نأ نوديرتأ اوبسك امي مهسكرأا هلل او نبتئف نبقف انملا

 ول اًودو الييس هل دجت نلف هلل ا للضي نمو هللا لضأ نم

 ءايلوأ مهتم اوذختت الف ءاوس نونوكتق اورقك امك نورقكت
 مفولتق او م مهوذخف اولوت نإف هللا ليبس يف اورجاهي ىتح
 نيذلا الإ اريصن الو ايلو مهنم اوذختت الو مهومتدجو ثيح

 ترصح مكو ءاج وأ قاثيم مهنيبو مكنيب موق ىلإ نولصي
 هللا ءاش ولو مهموق اولتاقي وأ مكولتاقي نأ مهرودص
 مكولتاقي ملف مكولزتعا نإف مكولتاقتلف مكيلع مهطلسل
 هذهف . "اليبس مهيلع مكل هللا لعج امف ملسلا مكيلإ اوقلأو
 . نيقفانملا نم يغبلا لهأ لاتقل ةتبثم ةيآلا

 رشاعم اي : لوقي ناك هنإ هللا همحر رساي نب رامع نع انغلبو
 ءاملا اودرف ةقرابلا دنعو فويسلا لالظ تحت ةنجلا نإ ى نيملسملا
 انويرض ول : لوقن ن ن اكو يغبل ١ لهأ ل اتق ىلع ضحي . امظلا لبق

 لالض ىلع مهنأو ىده ىلع انأ انملعل نامع نمأ" ف ةاغلا غلبنا ىتح

 نم كلذ اوركنأ امل هللا لزنأ ام ريغب مكحو يغب نم ىلع ثاكنإلاو
 امو مهفلاخ نمل ةجح الو نودتقي مهدعب نم يتأي نم ناكو . مهدعب
 ةداق الو لالضلا ةمئأ اولتاقي نأ مهدعب نم ىدهلا ةمئأل زوجي ناك

 ةرثكب نامعب ةدوجوم ىهو عئار لظ تاذ ةريبك ةرجش )١(
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 الأ مهماكحأ هللا لزنأ ام ريغب ماكحلا ىلع اوركني الو ةنتفلا

 .مهولتاقي

 ىيحي نبال الو هدعب نم نيملسملا ةاعدل الو سادرملل زاج امو
 نيملسملا ةمئأو نامعب نيملسملا ةمئأل الو دوعسم نب ىدنلجلل الو
 دلجو قراسلا عطقب اومكحي الو هب اوماق امب اوموقي نأ تومرضحب
 ةالص الو رمخلا براش دحو ركبلا دلجو نصحملا مجرو فذاقلا
 صاصقلا الو هل يلو ال نم جيوزت الو تاقدصلا ضبق الو تاعمجلا
 قاتعلاو قالطلا يف مكحلا الو دودحلا الو . حورجلاو سفنألا يف

 . لاومألاو

 لهأ لاتق نع كاهن نم نآف ملع الب نودبعتي نيذلا ءالؤه رذحاف
 الو هيأر عبتا نم ىلعو هسفن ىلع ةنتف وهف مهلاتق يف كشو يغبلا

 الو رومألا دروت الو ةناطب كل نيدبعتملا ءافعضلا ءالؤه لعجت

 ملعلاو ةمكحلاو رئاصبلا لهأب كيلع نكلو كئلوأ يأر نع اهردصت

 نيز مهنإف ةناطب كل مهذختاف كفالسأ هيلع ىضم امبو هنيدبو هللاب
 . ءاليلا لزاون دنع ةدعو ءاخرلا يف

 كلذ نامثأ تقّرقو . مهحالسو هللا لام ليخ تعب كنأ انغلب دقو
 يأرب كلذ ناكو ءارقفلا ىلع هللا لام ماعط نم مكدنع ناك ام عم

 ىكنأو اننويع كلذ ىكبأق ةعمجلا ةالص ككرت عم كيلع راشأ نم

 ةبيه الو لاو هل سيل هللا رمأ متكرتو لاتق ريغب متمزهنا اذإ انبولق
 نكر تنهوأو . لابرسلا كلذ لامج كنع تعلخو 0 لالجإ الو هلهأل
 . نآنشلا لهأ تمشأو ناميإلا لهأ

 نإو نولمأي ام كردي الو نوجرت يذلا هللا بيخي ال نأ وجرأو
 نأ كل بحن انك امق مهفوقص مزهتو مهقوتح رصحتو مهفقونأ معرت
 7 ارقفل ا ىلع هللا ل ام قرفت الو كحالسو كليخ عيين الو كح انج رسكت
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 اموي هلل ١ نيد ةم اقإا ناف ارذعو ارتس دقل ٥هدعت وأ رصنلل هلذيت نكلو

 الو ء ارقفقل ١ ىلع ةقدص ايهذ ضرأل ١ ءلم قافنإ نم لضفأ ادح و

 ضرأل | يف ن اخت ال او ل اهجل ا نود ت اعمجل ا ةالص كرتت ن ] كل ىرن

 . ءادعألا هب دهاجتو ارذع هللا ىف ىلبت ىتح

 ام هيلع هميقت تنك امأ ادح باصأ دق نمي تيتأ ول كتيأرأ
 اذإ دحلا ميقت نأ كنكمي تنأو ةعمجلا ةالص تكرت فيكف كلذ كنكمأ

 ىلع ىرخألا ىلع امهادحإ تغب ناتئفق ناتاه امنإو كيلإ عفر

 رمأ رهظو كريغ امامإ هل اوبصن هللا نيد ىلع سيل ةيمحلاو ةيبصعلا
 الالض نولضم ةمئأ الو روج ناطلس الو كرمأ ىلع مامإلا كلذ

 دنعف مهرومأ تذقنو مهمكح راجق اهيلع اوبلغف دالبلا ىلع اورهظ
 . ةعمجلا ةالص كل زوجت ال كلذ

 محو ناقرفلاو هطو 8 نارمع لآو ةرقبلا ةروس لهأ اي هللا هللاف

 مترفاضتو . متفلاحتو متفلات امل نآرقلا بلقو يناثملاو ب ناحبسو
 ترانأ يتلا ةملكلا هذه زازعإو . ةوعدلا هذه ءايحإ ىلع مترصانتو
 اهيف مرهف . اهراربأ حصانتو اهراجف لذو اهراثآ تلدتعاو . اهراونأ
 ءامدلا اهب تنقحو لبسلا اهيف تنمأو ريغصلا اهقنك ىق اشنو ريبكلا

 نم عيضولاو زيزعلا نم ليلذلا اهب فصتناو ىمعلا نم اهب رصبأو
 اعايض اهولمهت ال لاجرلا نم ءاسنلاو ىلوملا نم دبعلاو فيرشلا
 ءيش لقف . اعايشأو ابازحأ اهدعب اونوكتو . اعابس اهنم اونكمتو
 اذإو . ءاملعلا الإ اهرصبي مل ةنتفلا تلبقأ اذإ ليق دقو . لبقأف ربدأ
 . مالسإلا رصن ىلإ اوعادتو اليلق اوربصاف . ماوعلا اهرصبأ تريدأ
 مانت ال نيعأو مادقألا تابثو مادقإلا ةدشب مالظإلاو ملظلا لهأ ءالجإو

 ملاظملا نع مهدصو . ماثآلاو رفكلا لهأ ىلع . ماسحلا اورهشأو
 هللا مكربتخا دقف . هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مارحلاو
 مل ذإ مهقسقو اماوقأ مذ هللا نإف نونوكت فيك اورظناف ةنتقلا هذهب

 اندجو نإو دهع نم مهرثكأل اندجو امو" لاقف . هدهعب ءاقو مهل دجي
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 . نىنسحمل | نم اونوكو . هيبعو هللا م ذ اور ذحاف . "نيقس افل مهرثك أ

 . ابيرق هللا رصن نوكي نأ وجرأ ينإف

 هللا نم اورتشا ابيجتسم مكئاعدل هللا ناك هلل متبَجتسا نإو
 فيرحتو نيلطبملا ليوأت اولبقت الو اهتايحل اهوتيمأو اهب مكسفنأ

 مكيلع اونمآ نيذلا ي اي" هللا لوق ليوآت نأ اومعز نيذلا نيلاضلا

 ركب ايأ نأ انغلب دقف . متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال مكسفنأ

 اهيأ اي : لاقف ربنملا ىلع ةيآلا هذه ركذ هنع هللا يضر قيدصلا
 تعمس ينإف اولضتف اهليوأت ريغ ىلع ةيآلا هذه اولوت ال سانلا
 موق كرت أم" داوعألا هذه ىلع لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ثيدح يقو . "باقعب هللا مهمعأ الإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 هللا طلس ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رغألا سانلا كرت اذإ" : رخآ
 نب رمع لاقو . مهل باجتسي الف مهرايخ وعدي مت . مهرارش مهيلع
 تقرحأف دجسملا اذه يف تعقو رانب عمسأ ن رأل هللا همحر باطخلا

 . اهل ربغم ال ةعدبب عمسأ نأ نم يلع رسب ] تقرحأ ام

 اذ ١ لض نم مكرضي ال" هب الا هذه ريسقت يف انعمسو

 فورعملاب رمألا نأل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل " متيدتها

 لض نم هرضي مل ىدهلا اذهب ذخأ نمف ىدهلا نم ركنملا نع يهنلاو
 . قحلا وه اذه هللا قدص هنع

 تخب هللا طيلستب ليئارسإ ينب ىلع ءالبلا لاط ال هنإ انغلبو
 مهيرارذ ىبسو مهئاسن نوطب رقيو معامد كفسفق مهيلع رصن
 اولاعت ضعبلا مهضعبل اولاق مهرايد نم مهجرخأو مهلاومأ بصغو
 اورهطتق لاق ءالبلا اذه نم جرفلا هيلإ بلطنو هللاب ثيغتسن ىتح

 هللا ءاش ام اولصف ءارحصلا ىلإ اوجرخو اوماصو مهبايث اورهطو
 ملاظلا ودعلا انيلع تطلس كنإ براي : اولاقف هللا اوجانو اولهتبا مث
 ءامدلا كقسو ءاسنلا نوطب رقب دقف باذعلا ءوس انموسي رابجلا
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 . انم هب ملعأ تنأو مراحملا كهتناو ملاظملا ىتأو ةيرذلا ىبسو

 ذا ملعأ هللاو ماهلا يحو نوكي نأ يغبنيو مهيلإ هللا ىحوأف لاق
 لاق مهنم رش وه نم مهيلع تطلس موق ىلع تبضغ اذإ لعفأ كلذك
 . ميقسلا انيقو ءيربلا انيف نإ براي اولاقف

 دق ودع امأ ؟ ميقسلا مكيأو ءيربلا مكيأ مهيلإ هللا ىحوأف لاق
 . ركنم الو ريغم ريغ ضار تكاس امإو ةوادعلاب ينزراب

 متلهجفأ . مهيلإ هللا ىحوأف ريثك يف ليلق انإ براي اولاقف لاق
 يب اوت ىل ا مه افوت أو ريثكل ١ ىلع ليلقل ١ رصن ] ن أ ينر دقو يلالج

 اول اقق مهتجح تضصضحدو مهيلع تماق دق ةجحل ا ن أ اوملعق ىتنجو

 . اذكو اذك ىلإ مهيلإ هللا ىحوأف ءالبلا اذه ىتم ىتحف براي

 تكس نمل رذع ال هنإف . هتبوقعو هطخس نم مكايإو هللا انذاعأ
 مهمعي كل ذ دنعو اليبيس هيل ا دجو امي ر اكن ال و رييقتل ١ كرتو يضرو

 نعل " ىلاعت هللا لاقو . مكايإو هللا انمحر اومهفاف . باقعب هللا

 نب ىسيعو دوؤاد ناسل ىلع ليئارسإ ينب نم اورقك نيذلا
 نع نوهانتي ال اوتاك نودتعي اوناكو اوصع امي كلذ . ميرم
 نولوتي مهنم اريثك ىرت نولعفي اوناك ام سئبل هولعق ركنم

 ام اوست املف " هللا لاقو . "نودلاخ مه باذعلا يفو . مهيلع

 نيذلا انذخأو ءوسلا نع نوهني نيذلا انيجنأ هب اوركذ
 مامإلا اهيأ رظنأ . "نوقسفي اوناك امي سيئب باذعب اوملظ
 راكنإو . هللا نيد رصن ىلإو . . هلل ا ىلاإ وعدت نأ كايإو هللا انمحر

 كلسر لسرأو كيتك بتك و . كي اجأ نم عيمجب ةنتفلا ء افطإو ركذل ١

 . يدشرو يواغو حلاطو حلاصو دابو رضاح لك ىلإ
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 مهدعتو ةليزجلا ضئارفلا مهل ضرفاو مهل لاملا لذب ىلإ مهعداو
 هللا لام نم كعم ناك امو . كلذ كل هللا نكمأ اذإ اهايإ مهيطعم كنإ
 الإ مهيديأ اوعضي ال مهنأ ىلع مهل كلذ لذباف هللا باودو هللا حالسبو
 يف كعم ريسملا نود كتعيب هتمزل نمل رذع الو تنأ مهرمأت ثيح
 . ةملظلا ةبراحمو ةملظلا هذه فشك

 املسم ادئاق مهنم نيسمخ لك ىلع لعجاو كباجأ نمب رسف
 سانلل طسبأو هللا ةعاط يف ةعاطلاو هل عمسلاب مهرمأو امزاح
 كسفنب مهساوو كحانج مهل ضفخاو كبناج مهل نلأو كقفرو كرشب

 لجاو مهترواشم رثكأو مهتروع رتساو مهترتع لقأو مهتلز لمتحاو
 . ةرواشم ةصاخللو ةرواشم ةماعلل

 الو هتروشم تددر الو هي أر تلزهتسا كن ] مهنم دح ] ىرب الو

 هرتساو هيلع طغف مهضعب نم شغلا تملع ولو هتحيصن تششقتسا
 هزاجت ملف هيلع تريغ دق كنأ ملعي ىتح ارس هب هملعأو هريغ نع
 ىرحأ كلذ نإف ادقفتم هرمألو . اندخ هل نكو هنع توفعو ةءاسإلاب

 . مهتحصانمل يجرأو مهيولق يفق كدو نكمتل

 ضيقو ةرمل لوخ د روضح دنع هلل ا ةكرب ىلع مهي رمس مث

 . مهتاققن مهيلع رجأو مهل كلذ لذب او ةيشام او رامتل ا نم ةقدصلا

 . ءارقفلا ءاطعإ نيح اذه سيلف ائيش كلذ نم ءارقفلل سبحت الو

 . نيكاسملا ءاطعإ نم هللا ىلإ برقأ نيدلا ءايحإو ةلودلا ةماقإو
 تاقدصلا عيمجب اونيعتسي نأ مهريس يف نوملسملا كلذ زاجأ دقو
 ءافولاو . هللا نيد ةماقإ ىف كلذ ىلإ نوجاتحي اومادام ىفاوصلاو
 حالسلا ذخأ اضيأ اوزاجأو هتبراحم لهأ لالذإو هنيد زازعإو هتنامأب
 اهرازوأ برحلا تعضو اذإف . ةمئاق برحلا تمادام ع اركلاو ليخلاو

 نإف هلهأ ىلإ هودر ملس اذإو هومرغ هنم فلت امف هلهأ ىلإ هودر
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 هيف هيلع مهل ءارك الف مهبرح لهأل عاركلاو حالسلاو ليخلا تناك
 برحلا لاح يف اهوذخأ مهبرح لهأ ريغل لبإلاو ليخلا تناك ولو
 لتم . ءارك مهل هيلعو هيلإ نوجاتحي ام اهيلع اولمحو اهيلع اوبكرو
 ءاركلا كلذ نوكيو نيملسملا نم نيلدع ئأرب هب مهتعفنم ردق ىلع كلذ
 . مهبرج لهأ ريغ نم باكرلاو ليخلا لهأ ىلإ هنم اودؤي هللا لام يف

 هيلإ مهتجاح دنع هوققفنأو هللا لام نم نوملسملا هب ناعتسا امو

 نأ مهيلع سيلق اهيلع مهفوخ تقو يف ةوعدلا زازعإو نيدلا ةماقإ يق

 نم ىأر ام مامإلا مهيطعي نكلو مهفوخ نم نيملسملا نمأو اهرازوأ
 الو نيملسملل ةوق كلذ ىف نأ ملعي ام ردق ىلع فنأتسا اميف كلذ

 . مهيلع ةنهو

 نم ىلوأو قحأ مهتضيب نع بذلاو نيملسملا ركاسع ةماقإو

 كهتنيو اهودع اهيلع رهظي نأ ةلودلا ىلع فيخ اذإ ءارقفلا ءاطعإ

 ىلع هتقرقت نم ىلوأو قحأ هللا لامب اهئارو نم بذلاو اهتمرح
 . ءارقفلا

 مهعداو كسفنب سانلا ساوو كعبتا نمبو كسقنب ىرقلا لخدا مث
 ةيار بصن نم الإ براحم ريغ كنأ مهملعأو نامألاو قحلا ىلإ

 قحلا نم اوعنتما نإف ةيبصعلاو ةنتفلا لهأ كلذ ىلع عمجو لالض
 قيرحتو ءامدلا كفسب ةيلهاجلا ةوعد ىلع عامتجالاو برحلا اودارأو

 ذبنا كئلوأف ةليلذ قحلا ةملكو ةزيزعلا مهتملك نوكت نأ نوديري لزانملا
 . نينئاخلا بحي ال هللا نإ ءاوس ىلع برحلا مهل

 مهدعبت الف نيقيرفلا دحأ نم نيثدحملا نم كعم ريسملا دارأ نمو
 نسحو كوقع نم مهسيؤت الو كدنع ريسملاب مهل نذأت الو داعبإلا لك
 ىلإ نيعمتجم ريغ نيقرفتم مهارقو مهلزانم اومزلي مهل لقتو كرظن
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 نيب كركسعب لزنتو ركسعلا ىلإ ريصت ىتح هريغ الو دئاق الو سيئر
 ىلع لعجتو عماج عساو دروم ىلع نتقلا اهيف تناك يتلا ىرقلا .

 ءيش لك يف مزحلاو رذحلاو مزعلا كرتت الو ليللاب سرحلا كركسع
 ىلإ لاهتبالاو ةبغرلا لوطو كعم نمو تنأ ءاعدلا ةرثك عم كرمأ نم
 ءامدلا نقحو مكتوعد زعو مكرمأ ا حالصو مكنيد ةمالس يف هللا

 . راحسألاو ىحضلا يق راهنلاو ليللاب مكنع نتفلا نكسو

 ىد ارق مهيف نع اطمل و مهدناسمو نقيرفل أ ء اسؤر ىلا لسرأ مث

 ىضم دق ام اومدهي نأ ايوق انيل امالك كعم نمو تنأ مهملكف

 ىل ا لز اذمل و ل اومأل او مهم ١ دق ] تحت اهولعجبو ء ام دل ١ كل ىلع اوئطبو

 ىلإ مهنيب ةدملا لعجتو مهبولق يفام ىسنيو اونمأيو سانلا نكسي نأ
 ةنس ٠

 لهأ نم كناوخإ ىلإ بتكت نأ كلذ يف كيلإ انبتك انأ مهملعتو
 لزانملاو لاومألاو ءامدلا كلت يف مهريشتستو رمألا مهل حرشتو نامع

 ءاش نإ مهباوج كيلإ عجري مت كدنع ةنيبلا هب تماق امب مهيلإ بتكتو
 الو هلهأ ىلإ درب كلذق فلتي مل هلاحب امئاق الام نوكي نأ الإ هللا
 هنيعب دحأل هنيعب دحأ ىلع حصي جورخ وأ لتق وأ ةنس ىلإ رخؤي
 هذفنتو ماقي كلذف . ةجحب نيقيرفلا لهأ هيف جتحي الو ةهبش هيف سيلو
 يف ىجحلاو ملعلا يوذ نم ألملا يأرو كيأرب لدعلا ىرت ام ىلع
 . ةنس ىلإ كلذ رخؤت الو نيدلا

 كركسع ىف لخد نم تلبقو مهنم كلذ تلبق كلذ ىلإ اوباجأ اذإف

 مهنم ناك امو مهتنتف نم مهرافغتساو مهتبوت دعب نم نيقيرفلا نم
 ةنتفلا يف لخ دد مل نمم نيقيرفل ١ يحل اص نم ه ةالو ىرقل ١ تيلوو

 هذه يف خ .كرك اسع ىلإ تعجرو ل اجرل ا نم ٠ ىرقل تئلمو
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 اودارأو نيقيرقلا نم دحأ ههرك وأ حلصلا اذه اوهرك نإو

 نم حريت الف مهرا ا اوذخأيو مهر اتوأ ١ وضقدلل ٩ - ةنتفل ذتف ٦ ١ دو اعم

 دئاكل او كنع دئاكملا هلل او كتيعر نع مهل اد اكو مهل ادص ار كعضوم

 . هللا ءاش نإ مكل

 برحلا ىلإ ريسي نأ ببزحلا دحأ دارأو اوفلآتو اوعمتجا نإق

 كسقني رسق فعضلاو ةنهولا . تفخ نإو كلاجرو كداوق مهيلإ هجوف

 ةئيفلا ىلإ موقلا عداو اددمو 7 مهل نكو كسفنب برحلا لاصت الو

 كراصنأ لجاو مهعدراو قحلاو لدعلا ىلإ يغبلا نم جرخلاو يفلا نع
 فورعملا يف مهبيغرتو هللاب مهريكذت عم مهوردصو مهروحن يف
 رون اوئفطي نأ مهاهنتو هباقع نمو هللا نم مهبيهرتو ىوقتلاو قاقنالاو

 لاتقلاب مهأدبت الف اوهرك نإو مهنم تلبق اولبق نإف مهتنتفب هلل
 ىرقلا لهأ نم دحأ أدب وأ مهولتاقف لاتقلاب مكو ءدب نإف مهوزجحاو
 . قاس نع مهل رمشو عارذ نع مهل رسحاو مهلتاقف ةيعرلا نم وأ
 هللا لاق امك هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح مهظقاف مهلاتق لحو اوغب نإف
 مكدعو ام زجنيو مكرصني هللا اورصناو مهيلع هللاب رصتناو ىلاعت
 اونزحت الو اونهت الو هرصني نم هللا نرصنيلو داعيملا فلخي ال هللاو
 . نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو

 مكتأي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ " : ىلاعت هللا لاقو
 ءارضلاو ءاسأبلا مهتسم مكلبق نم اولخ نيذلا لثم
 رصت ىتم هعم اوتمأ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح اولزلزو
 ناطيشلا مكلذ امنإ " لاقو . "بيرق هللا رصن نإ الا ملا
 زعأ . "نيتمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخت الف هءايلوأ فوخي
 ىرثأو مكتجح جلفأو مكتمعن مكيلإ درو مكتوعد ىوقو مكتملك هللا
 مكلامعأ ركشو مكلاقم قدصو مكلاجر قحلا ىلع رثكو مكلاومأ
 ةنس مكب ايحأو قوقحلا مكب ىطعأو قوتفلا مكب قت رو مكلامآ ىضرو

 مكعم هللا ناك قورملاو ةنتفلا يوذ مكب دمخأو قودصلا قداصلا
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 مكب ىو ١ دلو ء ادعألا مكب هللا عفدو هل مكلعجو مكل ن اكو هعم مكلعجو

 . ىدهلا لبس مكب حصأو ءاودألا

 نكمو مكبويع رهطو مكبولق ىوقو مكرصن زعأو مكرتس هللا مادأ
 مكرزأ هللا دش مالظألا مكب ًىلَجو ماحرألا مكب لصوو مالسإلا مكب
 . مكرزو عضوو

 تاعورلا مكب هللا نكس . عدبلا مكب افطأو . عرشلا مكب هللا رانأ
 مكارأ ال ىمعلا مكب يلجو ءامدلا مكب هللا نقح تاعزفلا مكب بهذأو

 مكرثأ حدمو مكرمأ هللا دمح اودع مكبو انب تمشأ الو اءوس هللا
 كلاسملا رج مكذاعأو مكركش ركشو مكربص ىوقو مكردق عفرو
 عم مايخلا كلت يف روحلا عم مالسلا راد مكايإو انلحأو كلاهملا نحمو
 دعقم يف اقيفر كئلوأ نسحؤ نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا
 لعفو . اميلع هللاب ىفكو هللا نم لضفلا كلذ ردتقم كيلم دنع قدص
 . نيملاعلا بر نيمآ نيمآ اوناك نيأ نيملسملا عيمجلو مكلو انل كلذ

 ثيح نم مهدعاوق ىتأو نيتملا هديكب مهداكو مكئ ادعأب هللا ركم

 اوناك ثيح نيملسملا ء ادعأو مكئادعأو انئادعأب كلذ لعفو نورعشي ال

 . هن اكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسل او بيرق عيمس ابر ن نإ

 همالكو هباتك اذهو مكيلع ملسي وهو بوبحم نب دمحم بتكو

 ةظقاحمل و كلذ لوبق مكقزرو هنمو انم كلذ هللا لبق مكيلإ ا هنعو انع

 انل بهوو . بآملا نسحو . باوثلا ليزج ىلإ مكايإو انغلبو . هيلع
. باطخلا لصف مكلو



 لصق

 نوكي نأ انيأرف اذه انباتك مامت دعب انرظن انأ مامإلا اهيأ ملعاو

 يهو ءارشلا دقع نم نامع لهأ ليبسك هيلع متنأ يذلا يف مكليبس

 نم لجرلا ناك هنأ انغلب هنإف ءافولاو قدصلا ىلع ايلعلا ةجردلا

 يف الو ةالص يف دازتسي ام هللا همحر سادرملا دهع ىلع نيملسملا

 هسقن ىلع ء ارشلا عطق يف بعري مل اذإ ةداهز الو ةدابع الو مايص

 . ءارشلا يف ةبغرلا نع رصق اذا إ مهدنع اسيسخ ناك

 هلضف يف مُهَْعرو هيلإ نيملسملا عداو ءارشلا كسفن ىلع دقعاف
 تانامأل او حالصلا لهأ او ٥ ةاقثلا لهأ نم اماوقأ رتخا مت هلهأ ب اوتو

 مهيلع نصح و مهل دعقأ كلذ ن اف هيلع مهعي ايو ء ارشل ١ مهل دقعاف

 مهمزل أو . رايتخالا اهترظن يف مهل نوكي الو مهتوعدو مهتلود ىلعو
 نع اوفلخت ن ں أ مهترصنتس ا اذ ل ا ; مهعسي د الو راب ب ل ال ا مهل لحي الو كلذ ل

 7 نأو اوربدي الو اوريسي الأ و مهترما أ اذا اوقدصي نأو كتوعد

 ءاش نإ كلذ ىلع مزعاو اوريحتي الو اورخأتي اتي الو اوربصيو اوعرسي
 . هللا

 ملظل ا لهأ ءالجإو مالسإلا رصن ىلإ اوعدتو اليلق اوربصاف
 لهأ ١ ىلع ىنسحلل هللا اوعد و م ادقأل ١ تايثو م ادقإل ا ةدشي مالظإل و

 نوكبو ة هنتق نوكت ال ىتح م ارحل او مل اظملا نع مه. دصو م انآل او رقكل ١

 نونوكت فيك اورظناف . ةنتقلا هذهب هللا مكربخأ دقف هلل هلك نيدلا

 امو 3 ىلاعت لاق هدهعي ء افو مهل دجي مل اذا إ مهقسفو اماوقأ هذ هللاو

 "نيقساقل مهرثكأ اتدجو نإو . دهع نم مهرثكأل اندجو
 رصن نوكي نأ وجرأ ينإف نيقتملا نم اونوكو هبتعو هللا مذ اورذحا
 نم اورتش و ايبچجتسم مكئ اعدل هللا ن اك هلل متيبجتس ١ ن او ايررق هللا

 فيوختو . نيلطبملا ليواقأ اولبقت الو اهتاهجل اهوتيمأو اهب ةنجلا هللا
 . . نيملاظلا

 ̀ ..غلا اوعرسي نأ الإ مهيلطصت الو ةخسن يف . )١(
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 لاب اتلا ب ايل ا

 داهجلا يق

 هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ركاذت ليق رفعج نبا عماج نمو
 لضفأ لامعألا يأ ملعن انك ول اولاقف ةحاور نب هللا دبع مهيفو ملسو
 له اونمآ نيذلا اهيأ اي " ةيآلا هذه تلزن ليق . هللا ىلإ بحأو

 هللاب نونمؤت ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ
 مكلذ مكسقنأو مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجتو هلوسرو
 اهيأ اي " تلزنف اوهركف ليق . "نوملعت متنك نإ مكل ريخ
 نأ هللا دنع اتقم ربك نولعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نيذلا
 هليبس يف نولتاقي نيذلا بجي هللا نإ نولعفت الام اولوقت
 اسيبح لازأ ال ةحاور نبا لاقف . "صوصرم نايتب مهنأك افص
 هيلع هللا ىلص يبنلا ثوعب يف اديهش لتقف تومأ ىتح هللا ليبس يف

 . ماشلا ىلإ ملسو

 لهأ اهكرت ول هللا ضئارف نم ةضيرف هللا ليبس يف داهجلاو
 رذع نيملسملا نم كلذب ماق نم مايق يف ليقو اورفكل اعيمج مالسإلا
 يداعيو هللا يف يلاوي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي نلو نيفلختملل
 الإو هديب هلل ركني يذلا عضوملا يف ناكو هنكمأ نمف هللا يف

 . راكنإلا فعضأ كلذ نإ ليقو هبلقبف كلذ هنكمي مل نمو هناسلبف

 هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ضعب نع ليقو
 انلاومأ ىف ميقن نأ لاق . "ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو " ىلاعت

 . داهجلا عدنو

 يف ميقن نأ يهو ةكلهتلا نأ ينعي هنأ يدنع لاق هريغ نمو
 . داهجلا ع دنو انلاومأ
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 بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع ليق دقو لاق هريغ نمو
 ريغصلا بنذلا بكتري دبعلا هنإ ةيآلا هذه ريسفت يف هللا امهمحر

 وه اميف كلذ هعقويق ةيوتلا لجعي الو ةنصعملا يق ىدامتيق ريبكلاو

 . كلذ نع ىهنق طونقلاو سايإلا هبش بكترا امم مظعأ

 هياكترا نم مظعأ وه ناك ام بنذل ا ىلع 5 ارصإال او هريغ ل اق

 يذل | بونذل ا مظع يف ةكلهتل ١ ىلاإ ١ هديب ء ءاقل ا رارصاوالاب ن ىفكو

 باقعلا اهب بجوتسي

 هلكو اوكلهتق ةقدصلا نع اوكسمت ال ضعب لاقو هريغ نمو

 ٠ هلل ١ ء اش نإ ب اوص

 ىلإ مكيديا اوقلت الوأ لجو زع هللا لوق ريسفت هريغ لاق
 كرت لاق نم لاقو داهجلا كرت ىه ةكلهتلا لاق نم لاقق . "ةكلهتلا

 باكترإ لاق نم لاقو بونذلا ىلع رارصإلا لاق نم لاقو ةقدصلا
 عقيف سايإلا هبش ةبوتلا لجعي الو اهباكترا يف يدامتلاو يصاعملا
 . هبكترا امم مظعأ وهام يف

 بطخ هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نإ ليقو باتكلا نمو
 يف هللا لوسر تعمس لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب سانلا
 تكسف ةربعلا هتقنخ مث ربنملا اذه ىلع رهشلا اذه لوأ ماع ضيقلا
 الإ هللا ليبس يف داهجلا موق كرت ام لوقي وهو كلذ لاقف داع مث
 مهمعأ الإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا موق كرت امو هللا مهلذأ
 . باقعب هللا

 نيب فيسلاب تثعب لاق " ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ليقو
 . "فوسل ا لالظ تحت ةنجلاو ةعاسلا يدي
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 تثع "ب لاق هنأ ملسبو هيلع هللا ىلص هنع ىوريو لاق هريغ نمو

 يحمر لالظ تحت يقزر لعجو يفيسب الجترم ةعاسلا يدي نيب

 " مهنم وهف موقب هبشت نمو ينفلاخ نمل ليولاو

 ابجع ايف بلاط يبأ نب يلع نع . فنصملا باتك نمو : ةلأسم

 احرتو مكل احبقف مكقح نع مكلشقو مهلطاب يف موقلا ءالؤه دج نم
 نوريفغت الو مكيلع راغي ىمرم ينعي (افدهم) اضرغ مترص ىتح
 رقع يف موق ىزغ ام هللاو نوضرتو هللا ىصعيو نوزغت الو نوزفتو
 هذه متلق رحلا مايأ يف مهيلإ ريسلاب مكترمأ اذإو اولذ الإ مهدالب
 يف مهيلإ ريسملاب مكترمأ اذإو انع رحلا مرصني انب رظتنا ظيقلا ةامح
 : رحلاو رقلا نع رارف اذه لك انع رقلا خلسني انلهمأ متلق ءاتشلا مايأ
 هابشأ اي رفأ فيسلا نم هللاو متنأف نورفت دربلاو رحلا نم متنك اذإف
 . لاجحلا تابر لوقعو لافطألا مالحأو لاجر الو لاجرلا

 اظيغ يفوج متألم دقل هللاو امأ مالحألا ماغط ايو بو عضوم يفو

 ملع ال نكلو عاجش لجر بلاط يب أ نبا نإ شيرق تلاق ىتح امذو

 مدقأو ١' املع اهل دشأ وه نم مهيف لهف . مهيبأ رد هلل برحلاب هل

 انأو نيرشعلا تغلب امو اهيق تضهن دقل هللابف . ىنم اماقم اهيف

 ال نمل يأر ال نكلو هيلع ثحلا يف نيتسلا ىلع تزواج دق مويلا

 . عاطي
 مكمالك مهؤاوهأ ةفلتخملا سانلا اهيأ همالك نمو : ةلاسم

 يف نولوقت مكودع مكيف عمطي مكلعقو . بالصلا صل ا يموي

 ًاسارم ةخسن يف )١(
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 تزع ام دايح "" يديح متلق لاتقلا ءاج اذإف تيكو تيك سلاجملا
 ليلاظأب ليلاغأ مكاساق نم بلق حارتسا الو مكاعد نم ةوعد
 الو ليلذلا ميضلا عنمي ال لوطملا نيدلا يذ عافد ليوطتلا ينومتلاسو
 . دجلاب الإ قحلا كردي

 مثتلي ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو باتكلا نمو : ةلاسم

 منهج ناخدو هللا ليبس يف رابغ عمتجي ال لاقو وزغلا يف رابغلا نعا
 قارهيو هللاب دبعلا نمؤي نأ ىلإ ربلا يهتني ليقو ادبأ دبع فوج يف
 هلهأ ىف دبعتملا لثم ةازغلا ىف هعسش عطقنملا ليقو هللا ىف همد
 . . افيرخ نيعبرأ

 هدق برضأ ال ينوفاخيو ودعلا فاخأ ثيح اماقم موقأ نئل لاقو

 ضتارقفل ١ ريع ةنس نيتس ة ل ايع نم ىلا ١ بح ا ذ اس عجر و فيسي

 . ةنسلل اقفاوم ناك اذا

 مدآ ينب تانسح لك لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 عيمج نإف دهاجملا تانسح الإ نوبتاكلا ماركلا ةكئالملا اهيصحت

 ديز ولو هتانسح ءاصحإ نع نوزجعي هللا مهقلخ نيذلا ةكئالملا

 ذم نيدباعلا عيمج تانسح الجر مه اندأ تانسح لدعتو مهقاعضأ

 . اهعاطقنا ىلإ ايندلا لوأ

 وزغلا يف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا باحصأ ناكو

 نم . اهراركتل نيترم هنع ىحتنت نأ برحلا لاسي هنأك براهلا اهلوقي ةملك )١(

 مهلوق يف امك رسكلا ىلع ينبم دايحو ئشلا نع فارحنالاو ليملا وهو ناديحلا
 يأ لازنك لاعقالا ءامسأ نم يه يأ ةيهادلل مامح ىمحو ىعستأ ىأ حابف يحج

 اودعاقتو اورف لاتقلا ءاج اذإف لعفن ام ءادعالاب لعفنس سلجملا يف نولوقي مهنأ

 ا . مهمالك تاحلطصم نم ىهف رارقلا دنع برعلا اهلوقي ناك ةملك دايح يديحو

 . ةغالبلا جهن حرش ه
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 لاق هللا ليبس يف مداخلا لضف نع لئسو ناذألاو ةمدخلا نوطرتشي

 ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقأ ةرجش نم ضرألا ىفام نأ ولو
 . هلل ١ لديس يف مداخل ١ ب اوت ىصحأ ام رحيأ

 ةأرما ةمرح "لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ليقو
 هللا ىذآ دقف اهاذآ نم مكيلع يئاسن ةمرحك هللا ليبس يف يزاقفلا

 يف ةريبكت ربك نم ليقو ." هليبس يف يزاغلا ةكيرت ىلع ةفيلخلا هللاو
 امو نهيف امو عبسلا تاومسلا نم هنازيم يف لقثأ تناك هللا لبيس

 ليبس يف نيتعكر ىلص نم ليقو هتوص اهب عفريو نهتحت امو نهقوف
 هنديو هسأر رعش ددعب هل بتكو همأ هتدلو امك هبونذ نم جرخ هللا

 دلو نم ةيرذ هللا ليبس يف اباقر رضمو ةعيبر قتعأ امنأكو
 ` .. افلأ رشع انثا دحاو لك ةيد ليعابمسا

 بجوتس ا دقف كله نإ اق هلهأ ا : | عجري ىنح موي لك يف مهت ل ايع

 أ ل اف ل اق تكش ام يلع نمت هل هلل ١ ل اقو. ةنجل ا يف هلل ا ٠, ناوضر

 تكيب ل اق هنيل ا اوكيو هلهأ ا ىلإ ا ىكيو هللا ١7 يف يز انغلا جرح

 امك هبون ذ نم جرخ هلزنم ب اي نم جرح اذ اف مهب ؛اكيل ن اطيحل ا

 دح يف ر اصو هللا هييو هنيب ي ذلا افصو اهخلس نم ةيحل جرخت

 ء اع دل مهل بيجتس ا ا هلل لنبس يف اوفص اذ ل اف مظعأل ١ فرشل ١

 روحل ا مهيلع تقرش أو ن ں انجل ١ ب باويأ او ت اومسل ا ب اويأ مهل تحتفو

 امن اق ددهشل ١ عرص اذ اف هتيث دت هتين مهلل ا نلقي نمؤم لك روحو ن اسحلا

 نع رحمرميو 7 ا لب ل انمي روحل هنر ل ايتبو ةنجل ا ةيرت يف طيلتي

 مظعأ ناك مدقت املكو هرفع نم رفعو هبرت نم بّرت مهللا نلقيو ههجو
 . فرشأو هرمأل

 لوقي ليقو ةماركلا نم مهلام نوفصاولا فصي الف ةميقلا يفو
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 يدلقتم نوتأيف يف مهعامد اوقارأ نيذلا يئايلوآب يلع ىلاعتو كرابت
 كسملا ةحئارو نارفعزلا نول ىلع امد حضنت مهحارجو فويسلا
 هللا يف انقرأ نيذلا نحنف قيرطلا نع انل اوجرفا قئالخلل نولوقيو
 . انعاست هللا ىف انلمرأو اعانبأ هللا ىف انمتيأو انعامد

 ميهاربإو اذ تنك ول . لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعف إ

 . هللا ىلع مهتمارك

 شرعلا تحت دئاوم مهل نوكت مهنأ مهفرش نم يهتني هنإ ليقو

 . ايندلا ىق ناذألا توص هنأك ضعبل مهضعب

 لتق ىتح ايندلا ىلإ دري نأ بحي ريخ هللا دنع هل دبع نمام ليقو
 . ةدحاولا ةلقلا كلتب ىطعي امل تارم رشع هللا ليبس ىف

 يف لتق أ نأ بحأ لوقي ملسو هرلع هللا ىلص يبنل ١ ن اك ليقو

 . فرشلا نم كلذ يف ملعي امل لتقأ مت ايحأ مث هللا ليبس

 نم هدابع نم رقنب يهابي ىلاعتو كرابت هللا نأ لاقي هريغ نمو

 . اومان اذإ مهسراحو

 نأ هل زوجي ال دهاجي يذلاو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ناق ملسيو بلغي ةد نأ ىلإ دهاجي نأ هدصق نوكيو ةكلهتلل هسفن يقلي

 عجر .'» كلاه وهف لتقي نأ بحي هنأو لوتقم هنأ ىلع دهاجي ناك

 دصقلاو لتقلا ينمت زاوج ىلع لدي اذه لبق هركذ يذلا ثيدحلاو رظن اذه يمما)

 . هيلإ
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 . عرشلا نايب باتك ىلإ

 لجر ءاج : لاق هللا همحر باطخلا نب رمع نأ ملعأ هللاو انغلب

 سانلا ىأ هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 هللا ليبس يف دهاجملا لاق ؟ هئايفصأو هئايبنأ دعب هللا دنع ةلزنم ريخ
 هنانعب ذخآ وأ هسرف نتم ىلع وهو هللا ةوعد هيتأت ىتح هسفنو هلامب

 عديو هتدابع نسحي ةيحانب ؤرماو لاق مث ضرألا يف هديب طبخ مث
 . هرش نم ساانلا

 هللا لعج دحأ موي مكناوخإ بيصأ امل لاق سابع نبأ نعو

 نم لكأتو نانجلا راهنأ مهب درت رضخ ريط لصاوح يف مهحاورأ
 مهبلقنم نسحو مهلكأمو مهاوأمو مهبرشم ليدانق ىلإ يوأتو اهترمث
 داهجلا يف اودهزي الئل انل هللا عنص ام نوملعي انناوخإ تيلاي : اولاق

 لزنأف . مكنع مهغلبأ انأ ىلاعت هللا لاقف برحلا دنع اورخأتسي الو

 اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو" هلوسر ىلع هللا
 . "نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب

 لتق نم قوزرملا ديهشلا امنإ هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو
 ابيطخ هباحصأ يف ماق هنأ يواهرلا ةرجش نب ديز نعو فيسلاب

 رضخأ نبي تسمأو - ايثدلا ينعي _ مكيلع تحبصأ دق اهنإ لاقف

 تعمس ينإف امدق امدقق ودعلا متيقل اذاف . اهيفام تويبلا يفو رمحأو

 اإ ةوطخ لجر مدقتام : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ناك دهشتسا اذإف هنع نرتتسا رخأت اذإف نيعلا روحلا هيلع نعلطا
 روحلا نم ناتنثا هيلع لزنتو هاياطخل ةرافك همد نم ةحضن لوأ

 كل نحن ابحرم ابحرم نلقيو بارتلا ههجو نع ةربغلا ناحسمت نيعلا
 . امكل انأ ابحرم لوقيو

 نإ" ةرم فلأو ةرم فلأ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو
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 ىريو همد نم ةعقد لوأ دنع هل رفغي لاصخ تس هللا دنع ديهشلل

 راجيو ربقلا باذع نم راجيو ناميإلا ةيلح ىلحيو ةنجلا نم هدعقم
 ج اتلا هسأر ىلع عضويو . ربكألا عزفلا موي نمأيو . رانلا باذع نم

 نيعستو نيتنثا جوزيو . اهيف امو ايندلا نم ريخ ) اهنم ةتوق ةايلا
 الإ نوعفشي الو هبراقأ نم نيعبس يف عقشيو نيعلا روحلا نم ةجوز
 . ىضترا نمل

 ةنجلا لهأ داوق ءارقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو
 لاق يحايرلا ةيلاعلا ابأ تعمس لاق ةنييع نب مكحلا نبا نأ انغلبو
 ةبقعلا ةرمج ىمر نيح يبارعأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ يتأ
 نميلا لهأ نم لجر هاتأ اهيكريل اند املف اهبكريل هتلحار هل تيند دقو

 لضفأ داهجلا يأ هللا لوسراي لاقف ىصقألا اهبناج نم يبارعأ
 ناطلس دنع لاقت لدع ةملك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 . اهبحاص اهيلع لتقي " رئاج

 باطخلا نب رمع دنع اسولج انك لاق ناحوص نب ديز نعو
 ىف قرخي لجرلا متعمس نإ مكلام : لاقف موي تاذ هنع هللا يضر
 كلذ لاق ىقتنو فاخن انإ : اولاق ؟ هيلع اونواعت الأ نيملسملا ضارعأ

 . ءادهش اونوكت الأ ىندأ

 قوف ل اقبو ة ٥ ل اهشل ١ تومل ا فرش أ هللا همحر دوعسم يبا ل ا ل اقو

 . رب هقوف نكي مل همد نمؤملا قرهأ اذإف . رب رب يذ لك

 : يناسارخلا ةيطع نبا لاله لاق : لاق لضفملا نب رمع انثدحو
 انجرخ نكلو ء ادر الو ارطي الو ارش ] جرخن مل ان ] ملعت كن ا مهلل ١

 هنم ةخسن يف )()

 رئاج مامإ دنع ةخسن )٦(
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 اندالوأ انمدق اذإ انأ ملعن ول كناوضر"" ءاغتبا ىف كهجو ءاغتبا
 انأ ملعن ولو مهانمدقل داهجلا نم ةفلز لضفأ ناك كيدي نيب براحت
 هانمدقل داهجلا نم ةفلز لضفقأ ناكل ارفص انلاومأ نم انجرخ نإ

 عم لتاقف . كيدي نيب اهمدقن نأ انسفنأ نم اريخ دجن مل نكلو
 . هللا امهمحر لتق ىتح نامعب دوعسم نب يدنلجلا

 : ارعش كلذ وحن ىف رعاشلا لاقو

 اهب داوجلا نض نأ سفنلاب دوجن
 دوج نم سفنلاب ىتفلا دوج دعي ام

 نم ىلع هللا ضئارف نم ةضيرف هللا ليبس يف داهجلا : ليقو
 اذإف اورفك هللا ليبس يف داهجلا مهلك سانلا كرت ولو كلذ هنكمأ

 يقب نمل رذع مهمايق ناك هللا ةضيرفب موقت ىتح ةفئاط كلذب تماق
 . ةنايدلاو فافختسالاو ةناهتسالا ىلع كلذ مهكرت نكي مل اذإ

 ليبس يف دهاجملا لثم : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 نم : : ل اقو . ةكئالملل ١ يف ليئ اكيمو ليئ اريج لثمك ينم ] نم هلل ا

 هللا هاتآو ةرجأ لم هل ناك هللا ليبس يف داهجلا ىلع الجر ضّرح
 يق داهجلا نع الجر طْبت نمو هبر تالاسر غلب جرخ يبن باوت لثم
 . هنم لبقي مل ابهذ ضرألا ءلمب ةمايقلا موي يدتفي ول هللا ليبس

 يبنلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ربيخ تحتقف امل : ليقو
 هللا يبن اب معن لاق ؟ ةلحلا هذه كيجعت ريرجاي ريرجل مالسلا هبلع

 اهنأ تملع ةنجلا يف ءادهشلا '"لبداتم تيأر ول هللاو امأ : لاق
 يتمأ نم مهريغ لآق ردب ءادهش هل تلق : لاق هذه كتلح لثم تسيل

 عابتا يف ةخسن )١(
 دعس ليدانم ةياور يف(٦)

 



 نيعستب ذئموي مهديهش جهر مهل رارشأ مهيتأي نامزلا رخآ يف موق
 ناميإلا ردب ءادهش ريغ نم ديهش فلأ نيعستو ردب ءادهش نم الجر
 ةنجلا نإو هدلوب دلاولا نم مهئامسأب فرعأ انألو مهيولق يق خسار

 تلطعو نيدلا نهو اذإ كلذو اهدلو ىلإ ةقانلا نحت امك مهقاتشتل
 يتمأ نم ةقفص مهل تذبتنا قحلا لهأ ىلع روجلا لهأ رهظو لودحلا
 تلق : لاق ينم ءيرب وهو مهنم ءيرب انأف رذع ريغب مهنع فلخت نم

 ىتح لمعأ فيكق تلق . ال لاق ؟ نامزلا كلذ كردأ له هللا لوسراي
 عيمج لامعأ لثمب هللا ىلإ تبرقت ول لاق باوتلا كلذ ىلإ غلبأ
 يف مهمئان لضف كردت نأ ىسع تنكل نيرخآلاو نيلوألا نم نيدباعلا

 . ةدحاو ةعاس طابر

 هل لاقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم الجر نإ ليقو
 هب اولتميو هولتقيق ودعلا ىقلي نأ وعدي ناك شحج نب نمحرلا دبع
 كب لعف ميف هل لاق هبر يقل اذإف ةراجحلا هيف اولعجيو هنطب اورقبيو
 . براي كيق : لاق ؟ اذه

 ءاسنلا عزج الول دحأ ىلتق يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو
 لصاوحو عابسلا نوطب نم اورشحي ىتح نوربقي ال مهتكرتل
 رهدلا فلاس يف هللا ليبس يف نولتقي هللا ءايلوأ لزي ملو "" ريطلا

 تعرشأ دق حامرلا اوأر امل ايسن كبر ناك امو : كبر مهيسن امق
 بئاتكلا تدعرأو تقرف دق ماهسلاو ترهشو تيضتنا دق فويسلاو

 حامرلاو مههوجوب فويسلا اولبقتسا توملا قعاوصب بولقلا
 نم مكف بآم نسحو مهل يبوط مهبر ةنج ىلإ نوردابتي مهرودصب

 ةيشخ نم ليللا فوج يف اهبحاص ىكب املاط رئاط راقنم يف نيع
 اهبحاص اهيلع دمتعا املاط اهمصعم اهنع لاز فك نم مكو هللا
 دق قيقر دخ نم مكو هبر ةمحر وجريو ةرخآلا رذحي ادجاسبو اعكار
 ءامدلاب بضختق ديعصلا بارت يف احورطم يقلأو ديدحلا دمعب قلف

 )١( هنع هللا ىضر فوع نب راتخملا ةبطخ نم ةعطق هذه .
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 ءامسلا ريط هيلع تطحناو بارتلاب هنيبج رفعو ههجو نساحم
 . ضرألا عابس هيلإ تعرسأو

 اي ينغلب دقو : هللا همحر فوع نب راتخملا ةزمح يبأ ةبطخ نمو
 ناك لهو س لاذنأ لذارأ مهنأ يباحصأ يف نولوقت مكنأ ةنيدملا لهأ

 اوناك نيربكتسم الو نيرابج لبق نيحلاصلاو ءايبنألا باحصأ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ناك لهو نيبعضاوتم اطاسوأ

 دقو مهنسأ ناك ملسيو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ابابش الإ ملسو

 نولذرألا كعبتاو كل نمؤنآ حون موق لاق نيحلاصلا يف انلبق كلذ ليق
 نع ةضيضغ مهبابش يف لوهكل مهنإ ! مهنانسأ يف ابابش اوناك نئلو

 مههابج ضرألا تلكأ دق مهمادقأ لطايلا نع ةليقت مهنيعأ رشلا

 ءاضنأ راهنلا مايص مايق مهليل لالكب مهراهن لالك لصاوتم مهبكرو
 مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ " ىلاعت هللا لاق امك . ةدابع

 اناوضرو هللا نم الضف نوفبتي ادجس اعكر مهارت
 يف مهيلإ هللا رظن دق . "دوجسلا رثأ نم مههوجو يق مهاميس
 مهدحأ رم املك . نآرقلا ء ازجأ ىلع مهبالصأ ةينحنم لرللا فوج

 ةيآب رم املكو هينذأ دنع منهج ريفز نأك ةقهش قهش رانلا ركذت ةرآب

 دق فويسلا ىلإ اورظن اذإ ىتح اهيلإ اقوش ىكب ةنجلا ركذت

 تدعراو . تعرشأ دق حامرلا ىلإو تقوف دق ماهسلا ىلإو تيضتنا

 ملو هللا ديعول ةبيتكلا ديعوب اوفختسا توملا قعاوصب ةبيتكلا
 اذإ ! ىتح مهنم امدق باشلا ىضمف ةبيتكلا ديعول هللا ديعو اوفختسي

 رخو ءامدلاب ههجو نساحم تبضختو هسرف قنع نع هالجر فلتخا

 نيع نم مكف ءامسلا ريط مهيلع تطحناو ضرألا عابس تعرسأف
 . ليللا فوج يق اهبحاص ىكب املاط رئاط راقنم يف

 : ناطح نب نارمع لاقو

 شهد يفو عور يف بلقل ا ةعوزفم

ل



 هتبحصو س ١ درم عرصم ىكب ا

 شففلاب نيعلا ءام ذقنيس ىتح .
 ةزهجم هللا ليبس يف ةبرضل

 شرفلاو طامنألا يف توملا نم ىهشأ

 شرم ةيرب يف ريطلا لصاوح

 ال مهتكرتل ءاسنلا عزج الول ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ليقو

 . ريطلا لصاوحو عابسلا نوطب يف اورشحي ىتح نوربقي

 فئاصلا مويلا يف نآامظلاك توملا معط دجي ديهشلا نإ ليقو

 . لالزلا درايلا ءاملا دجي رحلا ديدشلا

ت



 ثلاثلا بابلا
 طابرلا ىخ

 هتاباوج ضعب رخآ يف نامثع نب ناميلس نامتع يبأ باوج نمو
 ناك نم ضعي نأ ينغلب هنأ الا هي كيلا بتكن ريخ انلق ثدحي ملو

 ةضيب ىوزن نأل عوجرلا يف هبأر ةفرعم هيلإ اويلط مامإل ا رضحي

 اولاق دقو ريثك ريخ كلذ ىلا لاقو مهيلع مهبأف طابرلا متأ مث نيملسملا

 ةرزع نب يلع نع كلذ انغلب انعايض ىلإ انفرصنا عجرت مل نإ كنإ هل
 . هطابر متأ اذإ عجريس الإ هارأ الو

 انأ ملعاف ؟ ىوزنب وأ ءامدب طابرلا لضفأ اميأ تلاسو : ةلاسم
 نم اهي ودعل ١ عوقو ةفاخم مايأ لضفأ ء امدب طابرلا نإ لوقن

 . نامعب ةنكاس ةكرحلا تناك اذإ كلذو نيكرشملا

 ىق طابرلاف ةملك فالتخاو ةقرف فوخو ةكرح تناك اذإ امأو

 يف ناك اذإو نيملسملل ةضيب يوزن نأل يدنع لضف أ ىوزن ركسع

 لضفأ ىوزن ركسع يف طابرلاف ءامدب نيكرشملا عوقو ةفاخم ريغ

 وأ نادابعو ربلا لثم ىف انموق عم طابرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نولوقي مهنأ الإ هفرعن ال رغث وأ ؟ مورلا رغتب ناك نإ تيأرأ كلذ ريغ
 فاخي ثيح طابرلا امنإ لاق ؟ مهعم لتاقو مهعم عطقنا نإ طابر هنإ
 . ودعلا

 . هفاخت ىتح : لاق ؟ دالبلا كلت لخد دق ودعلا ناك نإف تلق

 مسق يف نوروجي مهنأل زوجي ال لاق ؟ مهعم لتاق نإف : تلق
 ..كلذ ىلع مهنيعي وهو من انغلا
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 اذك لدعت ةوطخ لكب هلف هللا ليبس يف طبار نم ليقو : ةلأسم
 . نوراهو ىسوم رصنو ناماهو نوعرف لتاق امنأكو روهدلا نم اذكو

 ةدابع نم لضفأ ناك هللا ليبس يف ادحاو اموي طبار نم ليقو

 . ةرم

 ىلع نورمي هللا ليبس يف طابرلا يف توملا مهكردي نيذلا : ليقو
 نم ةدحاو ةنسح ليقو باقع الو باسح ال حايرلا بيبهك ةمايقلا لهأ

 . دابعلا عيمج تانسح لدعت هللا ليبس يف طبارملا تانسح
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 عبارلا بابلا
 هللا ليبس يك نيدهشاحملا ر ايذخأ يك

 كلذ هبشأ امو باوتلا نم مهل أم و

 علخ نم : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج ركذو
 فاخ اذإ هباصأ ام ىلع ربصي نمؤملاو ةبيغ هل تسيلف ءايحلا بابلج
 هناسلو هبلقب هللا رصنيو ةوقلاو ةنوعملا نسحأ اذإ هسفن لذبي نمو

 نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ " ىلاعتو كرابت هللا لاق هيفو . هديو
 هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا مهل ناب مهلاوماو مهسفنأ
 ليجنإلاو ةاروتلا يف اقح هيلع ادعو نولتقيو نولتقيف
 ىذلا مكعيبب اورشبتساف هللا نم هدهعب ىفوأ نمو نآرقلاو
 مايألا هذه يف كسفن كلذبب هللا كاطعأ امه حبر يأف . "هب متعياب
 . توملا نم كل دبال كنإ نقوم دبألا ميعنب ةينافلا

 يف تنأو ةيضاق ةتيم كتيقل هللا نيدل ارصان تجرخ نإ كلعلف
 ال " : ىلاعت هللا لاقو دفني ال شيعو دبألا ميعن ىلإ ترصف هللا ةعاط
 الو هللا لييس يق ةصمخم الو بصن الو امظ مهبيصي

 بتك الإ الين ودع نم نولاني الو رافكلا ظيغي ائطوم نوئطي
 تنأف ." نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نإ حلاص لمع هب مهل
 دقو هللا ةعاط نع كسفنل بغرت مل هللا دعو امب تقثو نإ مدآ نبااي
 يف نوبلاغلا لوقي رباج ناكو نوبلاغلا مهل اندنج نإو ىلاعت هللا لاق
 هللا اورصنت نإ " هللا لاقو لاتقلاب اورمأ اذإ نوبلاغلاو ةجحلا
 رباج ناكو . " هرصتي نم هللا نرصتيلو" : لاقو . مكرصتي
 . هللا مهرصن الإ هرمأل اوضمف لاتقلاب اموق هللا رمأ ام لوقي
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 لصق

 وهو تكردأو لاق ورمع يبأ نب ىسيع انربخأ . نايفس وبا لاق

 رفصأ 1 هل لاقب ة ةضف فارل 1 نم الجر ذخأو ديدحلا | يف ٥ دشو هذخأف

 يف انجرخف ل اق م ناورم وحن امهب اور اس مث دي دحل اي ه٥هدشفق

 هيلإ انلسرأ "" رم انغلب املف لاق هعبتن نيملسملا نم الجر رشع ةعبرأ
 . عيرس " ىلطل او بيرق ةكم اولعفت ال لاقف : لاق ةليللا كيتأن انإ

 هيتأيو هربخب انيتأي همالغو لحاسلا قيرط ىلع هانرياسف لاق
 نم هصلخن ىتح انعدي نأ هلأسنو هيلإ بلطن انلز امف لاق انربخب

 : لاق لحارمب ةنيدملا انزواج ىتح انيلع كلذ ىبأي ناكو لاق مهيديأ
 ىبأف ةليللا مهيتأن انعدف اهارقو ماشلا نم انبرق دق انإ هيلإ انلسرأف
 ال ىتح كئوضو ىف أطابتف لاح لك ىلع مهيتأن انإ هيلإ انلسرأف
 نع انلزنف مهمامأ انمدقتف لعقق لاق اندعاقم اودعقيل ليحرلا اولجعي
 اوند املف هيلع انمثجف انلمحقف قيرطلا نع اديعب اهانلقعأو انلحاور

 . ةتلصم اني دد أ يف فوسل او ميكحتلاب ا مههوجو يف انيثوف اهنم

 مهاطعأف انم لجر ردابف لاق نامألا اولاقو مهيديأب اوقلأف لاق
 وحتقفت الف متلعف ام متلعف اذإ لاقو رحلا ىبأ ىلع كلذ قشف نامألا
 ىلإ مهاندعبأ ىتح قيرطلا نع مهب انجرخو مهانرسأف لاق ادحأ مهنم
 انبحاص انلمتحاو مهليبس انيلخو قاثيملاو دهعلا مهانيطعأف لحاسلا
 ةكم انلخد ىتح انلبقأ مث يضفارلا نع انككفو . هتعماج هنع انككفو
 . نوقختسم نحنو

 ةققنلاب انيلإ اوثعبي نأ انيلهأ ىلإ انلسرأ رم انغلب املف لاق
 جحلا مايأ ناكو رحلا وبأ بكرو لمج ىلع اهانعضوف ةبق انيرتشاو
 ريغ نحنو ةفرع ىلإ انرص مث مرحن ملو ىنم ىلإ مهعم انجرخف لاق

 ناكم )١(
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 . انيلع مدقي ةزمح ايأ كاذ ذإ رظتنن انكو لاق نيمرحم

 ليخ يصاونب نحن اذإ فقوملا ىلإ حاورلا تقو ناك املف لاق

 مرحنو لستقغن نأ انرمأ رحلا وبأ مهآر املف لاق تعلط دق ةزمح يبأ

 انلخد ىتح انجرخ مت من رحلا يبأ ةبق نع ءاطغلا انفشكو انلعفف لاق

 اوليقأف هوركنأف رحلا يبأ ىلا ةكم لهأ رظنو . مهركسع يف مهيلإ

 .رحلا وبأ اذه نورت ام نولوقي

 دحاولا دبع هل لاقي موزخم ينب نم لجر مسوملا ىلع ناكو لاق
 يف انوتأف لاق مهريغو شيرق نم ةزمح يبأ ىلإ ءابطخلا لسرأف لاق
 هب رزتم رازإو رضخأ تب هيلعو ةزمح وبأ مهيلإ جرخف لاق ةعامج
 . هسوق بكنتق

 ةفرع مويو ىنمو جحلا ةمرح اومظعف ءابطخلا كئلوأ ملكتف لاق
 ملكت مهمالك نم اوغرف املف لاق مهمالك يف اوبنطأو هيلع اوردق ام
 اذه ميظعت نم متركذ ام امأ لاقو هيلع ىنثأو هللا دمحف ةزمح وبأ

 هيلع مهامو ناورم ينب روج ركذ مث كلذ هنك اوغلبت مل مكنإف مويلا
 . هنوفرعي ال امالك اوعمسو موقلا محفأف لاق قسفلاو ملظلا نم

 ىلع انر دق ام لجرل ١ اعيمج هوملعأق لح اول ا ددع ىل ا اوعجرف ل اق

 ال نأ ىلع مايأل ا هذه ةعداوملا هولأساف هيلإ اوعجراف لاق هب هبيجن ام

 . انيلإ اوعجرف لاق انل ضرعي الو هل ضرعن

 ىلإ انضفأ مث سانلا عم انفقوف لاق ةزمح وبأ كلذ مهاطعأف لاق

 ةبيله تناكو لاق انركسع يف ىنم رخؤم يف انلزنف ىنم ىلإ مث عمج
 تاملسملا رايخ نم تناكو مسوملا ترضح دق كاذ ذإ ةيبلهملا
 دقاو يبأ عم هب تثعبف اماعط مهل تجلاعف ةديعس مأ ىهو نهئالضفو
 نم مكعم ام اولاقف . سرحلا امهذخأق نيلضاف اناكو دقاو هنباو

 لاق اريثك اماعط ناكو لاق احالس اودجي ملف اوشتففق حالسلا
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 كليق نم ضقنلا ن ا مراك هنأ يل اول ١ ىلإ | لسرأ ١ حبص أ املق امهوسبحو

 منو لاق امهلسرأف لاق كدهعب فف تئش نإو . كانضقان تئش ناف

 نب جلب ناكو نايفس وبآ لاق ةكم ىلخو دحاول ا دبع جرخف لاق

 . يمرت ىتح اركنتم تئج ول ا ده ىلإ | كوعد دد امو هلل ا "كمحر هل

 مهضقنو انب مهردغ نمآ امو لعفأ ال هللاو ال لوقي ناكو لاق
 هللا همحر اعاجش اربح الضاق ناكو مهل انددعتسا دق انك اولعق نإف

 ىلإ عجري مث عمجيف لحري ناكو ىوط ى يذ يف ةزمح وبأ ماقأق لاق
 ةعازخ نم لاجر ةكم يحاون نم هيلإ عمتجاف لاق ىوط يذ
 لاق ةنيدملا ىلإ هعم اوجرخو لاق لجر ةئامعبرأ وحن يق نوملسم

 . لجر ةئامتس نم وحن هعم اومدق نيذلا ناكو

 ناكف لاق ديدقب هوغلبف هيلإ اوجرخف لاق ةنيدملا ىلإ جرخ مث لاق
 مالإف هباتك يلإو هللا ىلإ مكوعدن انإ لوقيف مالكلاب هيف مهعجاري امم

 لتقف اولتتقاف ؟ ناورم قسافلا ةعاط ىلإ انوعدتو هللا ىلإ مكوعدن
 ةكم موي ةزمح يب ] عم بيص و لاق فالآ ةعيبر ] نم وحن مهنم

 : نيملسملا لضافأ نم اناكو هنباو رمع وبأ
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 لصت

 لذي نمؤملل سيل : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ورو

 . هب موقت ال امل ءالبلا نم هسفن ضرعي نأ هسفن

 هسقن ضرعي ال هنأ اندنع جرخي ىنعمل ا اذه امنإ ددعس وبأ لاق

 نم ناك ام امأو اهل موقيأل هنإف اهريثكو اهليلق يف هللا ةيصعم
 امن او كلذ يف اليلذ نوكي الو هيلع ردقيو هل موقي نمؤملاف تاعاطلا

 . ىصع نم لدل ذلا

 لضفقأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس دقو لاق
 . اهيلع لتقي رابج دنع لدع ةملك : لاقف ؟ داهجلا

 نوعرف ىلإ لصي ملسو هيلع هللا ىلص ىسوم ناك دقو لاق
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ن اكو . هلع ر دقب ال امم كلذ ن اكو ٥هدحو

 امنإو هللا ةعاطب ماق ام اليلذ نمؤملا نوكي الو هدحو ةكم يف ثعب
 . هللا ةيصعم ىف لذلا

 يف دمحق الجر نعير ] يف س ١ درمل ١ جرح دقو دردعمس وي أ ل اق

 . الجر رشع ةثالثو 4 امثالث مهو نوملسم ١ جرح كل ذكو مدي د ملو ث كلذ ل

 هنع هللا يضر قير دصلا ركيب يب ] نع يور دقو درعس وي أ لاق

 ريغ ىلع ةيآلا هذه اولوأتت ال سانلا اهبأ د : لاقف . ايبيطخ ماق هنأ

 لض نم مكرضي ال مكسقن أ مكيلع " ىل اعت هللا لوق وهو اهليوأت

 لض نم ةلالض مكرضي ال كلذ يف ىنعملا امنإو . متيدته ا اذ ١

 . كلذل متنأ متيدتها اذإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نع

 اوقلت الو" ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعم نإ ديعس وبأ لاق
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 هلمحيف ةيصعمب لمعي نأ كلذ نم نإ " ةكلهتلا ىلإ مكيديأي
 هديب يقلي نأ كلذ نع هللا ىهنف . يصاعملا نم ىتأ ام ةرثكل سايإلا
 . ةكلهتلا ىلا
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 لصف

 نب سادرملا نع انغلبو هللا همحر رينلا نب رينم ةريس نمو
 جورخلا ل ارأ امل هنأ هللا همحر ىميمتلا ريدج ني س ادرملا ١) ةبدأ

 لهألو ني دللو هلل مهيلع طترشيو مهت اقثو نيملسمل ا مالع أ بختني ن ن اك

 . هللا ليبس يف جورخلا ىلع نيدلا

 ائيش ديرت ال هتاضرم ءاغتباو هللا ليبس ىف اداهج جرخت كنإ
 تنأ ةعجر اهيلإ | كل الو ةجاح ايندل ١ يف كل الو ايندلا ضارعأ نم

 اهبلط يف دهاجلا ةرخآلا يف بغارلا اهل ضغبملا ايندلا يف دهازلا
 ىلا كل ةعجر ال كنأو لوتقم د كنإ ملعاف هر هريغ ال لتقلا ل جراخلا

 نم ضقاف كءارو ام ىلإ عجراف . لاحلا هذه ىلع تنك نإف
 كرم ] ىف دجو كسفن رتش او كنب ل ضق و كتن ام و . كتج اح ادن ال ا

 . مهيلإ كل ةعجر ال هنأ مهملع او كلهأ عدوو غ ارفلاي

 يفق و أ سانلا ةرثك يف اولق موقب انعمس امق "كتعياب تغرف اذإق

 ل دع يشف ] الو ارذ دع حضو ] الو اني ل رهظأ ١ الو امدق يضم ا الو 4 هعيبي

 مهلو انل رقغو هلل ١ مهمحر مهليبسل اوضم ىتح مهنم اربص مركأ ا الو

 . اريخ هلهأو مالسإلا نع مهازجو

 نب جلبو فوع نب راتخملاو هللا همحر ىيحي يبأ نع انغلب دقو
 لطابلا لهأ نم دحأل سيل امو قالخألا مراكم نم مهباحصأو ةبقع
 . لطابلا يق لخدو قحلا كرتو هسفن ملظ نم الإ قلعتم هيف مهيلع

 هوبأ ميجلاو 7 احلاي ريدج و . هتدج ةبيدأ ()

 ٢ ٤



 لصق

 رمع نإ ليق دقو هللادبع ةبار تحت لتق رييزلا لتاق زومرج نب ٧"
 ىسارلا بهو نبا

 نأ ىلإ بحأ اهلك هوجولا ىفام لاق ديز نب رباج نأ انثدحو
 هللا تيب جح يفف كلذ ينأطخأ ن اق هللا لديس يف لتق نم هىق توم ]

 الت مث .هللا لضف ءاغتبا ضرألا ىف برضأ نوكأف كلذ ىنأطخأ نإف

 لضق نم نوقتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو" : ةيآلا هذه
 . "هللا

 نم رقنو وه عمتجا هنأ جرخ نيح هللا همحر لاله نع انغلبو
 ىلصو هيلع ىنتأو هللا دمحق . هعداو هللا ركذا هل اولاقق نيملسملا

 نأ انملع ول مهللا : لاق مث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ىلع
 كلذ انبلطل كليبس يق داهجلا نم كدنع لضفأ وه لامعألا نم ائيش

 لتق ىتح لتاقف . هنم كدنع لضفأ وه ائيش ملعن ال نكلو هيلإ انيدهو
 . هللا همحر

 داهجلا نم لضفأ رئاج ناطلس دنع لدع ةملك ءاهقفلا لاقو

 مغ هنم نيملسملا ىلع لخدي ن أ فاخي هلوقو همالك نم نكي ملام

 يق بيصم وهف ب اذع وأ لتق نم ةصاخ هسقن هبيصي ءيش امأف

 . هظح كلذ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق لوحكم نع ىعازوألا : ةلاسم

 هللا لزنيق اهيلإ اوموقي ال ةالصلا ىلع يح اوعمسي نأ موقلا كشوأ

 لتق دعب هسقن لتق هنأ ليق تاياور ثالث زومرج نب رمع لتق يق درد(١)

 ملعأ هللاو هيخأ دهع يف قارعلا ىلو ال بعصم نامز ىلإ شاع هتآ ليقو ريبزلا

٤٢ 



 نم لضفأ هللا ليبس يف مهدحأ ةالصل ءامسلا نم ةعراق مهيلع

 لوسر اي ءادهشلا نم لجر هل لاقف ةنس نيتس هتيب ىف هتالص

 ىلعألا قيفرلا يف كئلوأ مهوجو نولوي الو نولتاقي نيذلا لاق "" هللا
 . ةنجلا نم

 ن امز يف نوملسملا ن ا م اك رثؤم ا يب ] ة ددصق ريىسقت نم : : ةلأسم

 نيملسملا نم لجر لتقي هللا ديبع رمأ اذإ قسافلا دايز نب هللا ديبع

 اولتق دقو هئايلوأ وفع يف اورظني ملو هولتقف نوملسملا هلاتغا لتقف

 سادرملا لتاق رضخألا نب دابع اولتقف ةفصلا هذه ىلع فاوط لتاق

 : مهيف رعاشلا لوقي يذلا وهو

 هتوخإو فاوط نيد ىف ناك ام

 بنتعلاو بحلا ثارتحا رادجلا لهأ

 هللا ديبع ناكو نيملسملا نم الجر ناك هنإف فاوط ثيدح امأ

 ديبع ذخأو هيلع أطبأف هترضحب هذخأو اليفك هيلع ذخأ دق دايز نب
 ةلافكلا نم ءالفكلا ًاربأو هيلإ ىتأ كلذ فاوط غلب املف ءالفكلا هللا
 هللا همحر فاوط لاقف ؟ ينع كسبح ام هللا ديبع هللا ودع هل لاقف
 امف هللا ديبع قسافلا هل لاق . كلاثمأ يفو كيف ةرظانملا يف تنك
 دييع هي رمأف هللا لزنأ ام ريغي امكاح كتدجو ف ةفاوط لاق ؟ ينتدجو

 مالع هللا دبع اي هل لاق هلتق ديري تآ هاتأ املكف هلتقب قسافلا هللا
 لدع نم اوعمس امل هلتق ىماحتيق يف 4 هللا ددبع عيطتأ ؟ ينلتقت

 .همالك

 مهل لاقق افىس هل ذحش دقو ةلهاب نم هنأ لاقي يبارعأ هاتأ ىتح

 ىقيس برجأ لاقف . هلتقب ريمألا رمأ لجر اولاقف ؟ لجرلا اذه ام
 . هلتقف فيسلا هي درق

 . ؟ مه نم : ريدقت مالكلا يف )١(

 ٤٤



 يف نيملسملا نم نالجر هدجوف هتديكم يف نوملسملا راثف

 امهل لاقف ؟ ةنيل ء اربو ءارمح ةقان يف كل له اذه اب هل الاقف قوسلا

 دهع ةبيرق اهنإ الاق قوسلا ىلإ اهازربت ال امكل امف ىتجاح نم ىه

 نم يتجاح يضقأ ىتح ينارظنأ امهل لاقف ةبعص ىهو ةيدابلاب

 لوقي لعجف هب اقلطنا امهعم يضميل غرف اذإ ىتح هارظنق انهاه
 ام الاقف ؟ نمثلا ام امهل لاقف . كادي تيلح ام الاقق ؟ نبللا ام امهل

 هالعجو رخآلا رخأتساو امهدحأ مدقت مث الاق امل اقدص دقو تيطعأ

 لخد مث يبارعألا لخد مت امهنم لوألا لخدف اراد هب الخد مت امهنيب

 . هللا هدعيأ هاحيذق هارقشو هاذخأ مت بايلا دسو يناثلا

 رفن مهنإ لاق نم لاقف . هيف فلتخا دقف رادجلا لهأ ثيدح امأو

 نم مه لب لاق نم لاقو . رادج بتج ىلإ نوتدحتي نيملسملا نم
 موي هوقل سادرملا لتق دعب رضخألا نب هللا دبع اوقل نيملسملا
 الجر نإ : هل اولاقف هسفن ىلع هومكحف هنبا هعمو هتباد ابكار ةعمجلا
 ناطلسلا ىلإ هيلع اودعتسا مهل لاقف ؟ هب عنصن اذام اناخأ لتق

 مكفصني مل نإ : مهل لاقف ؟ هنم انفصني ال ناطلسلا نإ هل اولاقف
 لام مث . هدلول اوضرعتي ملو هولتقف هيلع اوعضوف هولتق اق ناطلسلا
 لصو الو اولتق امف نولتاقي اولازي ملف رادج ىلإ اوأجلو مهيلع سانلا
 نم مهيلع رادجلا مده ىتح مهعانتماو مهلاتق ةدش نم دحأ مهيلإ

 . رادجلا لهأ اومسق مهفلخ

 دؤاد مهعم راس يتلا ةئقلا نإ . يراوحلا وبأ لاق : ةلاسم
 عم تناك يتلا ةئفلاو رشع ةثالثو ةئامتالت اوناك هيلع هللا ىلص يبنلا

 اهيف جرخ يتلا ةئفلاو رشع ةثالثو ةئامتالت ردبب هيلع هللا ىلص يبنلا
 ةثالثو ةئامثالث اوناك ادنلجلا ىتب ىلع هللا همحر نامعب العملا نبا

 نب هللا دبع راس لوقي ديعس ابآ تعمس ةكرابم ةئف ىهو لاق رشع
 . ليق ام ىلع لجر يفلأ يف هللا همحر ىيحي

٥ ٤



 هسفن هيف لذبي ىنعم نيينعم ىلع جرخي مئاقلاو لاق : ةلأسم

 مزال ريغب ةليسولا ىنعم ىلع كلذ ىفق هللا باوث ءاجرل همزلي ال اميف

 كسمت نإف ضرفلا يناعم يف كلذ همزلي هنأ رخآ ىنعمو ضرف الو
 . داسقلاو ركانملا ىأر ولو ةعسلا يف هل اهجو ناك ضرفلا نع ةيقتلاب

 . تومرضح م ام ١ ا ىلإ | بوبحم ني لمحم ةريس نمو : : ةلاسم

 ىلإ نوعدتس بارعألا نم نيفلخملل لق " لجو رع هللا لاق

 اوعيطت نا اق نوملسي وأ مهنولت اقت لي دش سأب ىلوأ موق

 لبق نم متيلوت امك اولَوَتَت نإو انسح ارجأ هللا مكفي
 لهأ ديدش سأب اولوأ مه نيذلا موقلا نإ . "اميلأ اياذع مكبذعي
 . هياحصأو باذكلا ةمليسم ةماميلا

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب ايأ نأ . مامإلا اهيأ كغلب دقو

 نم دحأ مهلاتق ىلع هقفاوي ملف مهلاتق يف نيملسملا راشتسا
 مل ول هللاو : لاقف مهلاتق ىلع هنع هللا يضر وه عمجأو نيملسملا
 امم الاقع ينوعنم نإ يسفنب مهتدهاجل دحأ مهلاتق ىلع يندعاسي

 قحلأ وأ مهنم هذخآ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هوطعأ
 زعأو هتملك هللا رهظأف هلوق ىلإ نوملسملا عجرو هللا هرصنف هللاب
 هللاو ايلعلا ىه هللا ةملكو ىلقسلا اورفك نيذلا ةملك هللا لعجو هرصن

 . ميكح زيزع

 اوعقدت ملو هللا ليبس يف اودهاجت ملو هللا دنع مكرذع امف اهنمو

 مكافوتي وأ مكرصني ىتح مهيلع ىغب نم عم اونوكت ملو هللا مرح نع
 . هتنج ىلإ

 ركي ويأ مهبراح نيذل | نإ ليق هنأ ىعم ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ةاكزلا اوعنم مهنكلو لاق كرش دوحج دادترإ مهدادترا نكي مل

 . مهريغ هب تأي مل امب اوتأف اوبراحو

٤٦



 ني دمحم هلل ١ ديع ويا ] انت لح ادمحم نب ير وحل ا ل اق : ةلاسم

 ۔ )١( ء

 . رك ذ دالب ى ] ظفحأ ملو رحرل ا

 اهريغ وأ رافلج نامع اومدق ىتح نابيش ةفيلخلا زهجف لاق
 نم يدنلجلا ىلاإ مدق دق ناكو هللا همحر يدنلجلا نامز يق كلذو

 نب ىيحي ناكو حيجن نب ىيحيو يناسارخلا ةيطع نب لاله ةرصبلا
 . هدالب يف نيملسملا عم نيب هلضق حيجن

 اعيمج ن ا ا نمأو اهيف فصنأ ةوعدب اع د مت نيقصل نيب

 قحلاو هب هاضرت يذلا نيدلا ىلع انأ ملعت تنك نإ مهللا : لاقف

 لعجا مث يباحصأ نم ليتق لوأ ينلعجاف هب يتؤت نأ بحت يذلا
 ىنعي هيب احصأ ىلع ةرئا دلا لعج او هب احصأ نم ليتق لوأ ن ايريش

 نم ليتق لوأ نابيش لعجاف هب ىتؤت نأ بحت يذلا قحلاو هب ىضرت
 ىلع ةرئادلا لعجاو ىباحصأ نم ليتق لوأ ىنلعجاو هباحصأ
 . هناحصأ

 نيملسملا نم ليتق لوأ ناكو ضعب ىلإ مهضعب فحز مث لاق
 كلذ لتق نابيش ةفيلخلا عابتأ نم ليتق لوأ ناك مث حيجن نب ىيحي

 ب احص ] ىلع ةر ١ دل ١ تن اك مت . حيجن ني ىيحي اع ل امك خيشل ١

 (٠ ح
 ٠ ل

 )١( راثآ : ةخسن .

٤٧ 



 نع لضفملا نب رمع نع ناميلس نب بهم اذهب ينربخأو لاق
 لاق حيجن نب ىيحي بنج ىلإ ناك يذلا وهو نابيش لتق يذلا خيشلا
 نامع ىلإ هباحصأو ةميزخ نب مزاخ ربع هباحصأو نابيش لتق املف
 موقلا ءالؤه رثأ ىلع انك انإ ادنلجلل مزاخ لاقف ادنلجلا ىلإ لصوف
 نم جرخأ نأ ديرأ نكلو اذه وحن وأ مكيديأ ىلع مهلاتق هللا يفك دقو
 . عيطم عماس كنأ هربخأف نينمؤملا ريمأ ىلإ وأ ةفيلخلا ىلإ كدنع

 نابيش متاخ ادنلجلا ىلإ بلط هنأ رابخألا ضعب يف انأ تدجو

 ام لاق نيملسملا ادنلجلا راشتساف ةفيلخلا دنع ةجح هل نوكيل هفيسو
 نيب لاتقلا عقوف ةملظلا ىلإ كديب ىقلت ال نأ ىرن اولاق ؟ نورت
 ةيطع نب لاله لاقق هللا هنعل ةميزخ نب مزاخو هللا همحر ادنلجلا
 نأ ملعأ ىتح يمادق نكف يمامإ تنأ هللا مهمحر ادنلجلل يناسارخلا

 . هتريصب ىلع ىضم دق يمامإ

 دعب نم لاله لمح مث لتقف هيلع هللا ةمحر ادنلجلا مدقتف لاق
 . عدر دل ١ ىهو همأل هبلع ي ] ملئسم سر اف وهو

 ىتح هوفرعي الو هتفاقث نم نوبجعتي مزاخ باحصأ ناكو لاق
 . هللا همحر ١) هوعرصفقف هولوتحاف لاله اولاقف هوفرع

 هنأ زرحم نب ديعس نع نامع لهأ نم انخايشأ ضعب انتدح
 دوعسم نب ادنلجلا عم لتق امل يناسارخلا ةيطع نب لاله نإ لاق
 ال دوعسم نب ادنلجلل لاق ةيطع نب لاله نإو هللا امهمحر نامعب
 نأ ىلع كل هللا مث كيلع نمآ ىتح مدقت لالهو وه يقبو هباحصأ لتق
 هدعب لاله مدقت مت لتقف ادنلجلا مدقتف لتقأ ىتح كدعب فلختأ ال

 . هللا مهمحر لتقف

٤٨ 

 



 قسافلا هللا ودع ةميزخ نب مزاخ ادنلجلا لتق ىلوت يذلا ناكو
 هللا حتف دقف ريخب رشبأ هل ليق ةافولا امزاخ ترضح امل هنأ ىنغلبف

 . توملا دنع اننورغتو ةايحلا ىف انومتررغ : مهل لاقق كيدي ىلع

 ينعي هباحصأو ينامعلا خيشلا لتقب يل فيكف تاهيه تاهيه
 .ادنلجلا

٤٩



 لصق

 لهأ نم لجر نع هتدح نمع هللا همحر بوبحم نب دمحم انثدح

 مهدنع ناكو لاق ةرصبلا قيرط ىلإ جحلا ىلإ جرخ ناك هنأ نامع

 لجرلا هل لاقف لاق . هوتي امم ماني الو ليللا يدهي ال لجر ةقفرلا يف
 ينإ هل لاقف كلذ نم هل لاق امك وأ دجت ام كلام اذه اي ينامعلا
 رأ مل مهانلتقف اموق انلتاقف نامع ىلإ ةميزخ نب مزاخ عم تجرخ
 لاقف لاق . مونلا ينذخأي ال يرتام ىلع انأف مهانلتاق ذم مهلثم

 اذه كينعي نأ مهلتق نمم تنك نإ كل قح هسفن يف ينامعلا لجرلا

 . كلذ نم لاق امك وأ

 نع يتغلب دقو : ةفاضملا ةد ايزل | نم رفعج ني ا عم اج نمو

 يمرأدلا ةميزخ نب مزاخ براح امل هنأ هللا همحر دوعسم نب ادنلجلا

 ليوط ثيدح مهلو نابيش رثأ يف جراخلا سابعلا ينب ناطلس لماع

 الإ امهباحصأو لالهو مامإلا لتق ىتح اديدش ابرح ابرح اوبراحت
 . هللا ءاش ام

 يناسارخلا ةيطع نب لالهو ادنلجلا مامإلا ناك هنأ انغلبو
 ةيطع نب لالهل ادنلجلا مامإلا لاقف امهباحصأ دعب ايقب هللا امهمحر
 دق ينأ ىرأ ىتح تنأ لمحا مامإلل لاله لاقف لالهاي اذه لمحا

 . كدعب تيقب ال ن أ كل يلعو . لدع ح ام ا ةبار تحت تلتق

 ام انقزرو هلل امهمحر لتقف لاله لمحو لتقف مامإلا لمحف
 . امهقزر

 ىتح يمادق نكف يمامإ تنأ لاق هنأ بتكلا ضعي يف دجوبو

 ىتح مدقت هل لاق هنأ دجويو . هترصب ىلع ىضم دق يمامإ نأ ملعأ

 انرصتخا لتقأ ىتح كدعب فلختأ ال نأ يلع كل هللا مث كيلع نمآ

. ثيدحلا ضعب



 نب مزاخ ىتأ يذلا نابيش لتق دق هللا همحر ادنلجلا ناكو

 ١ دنلجل ا دنع اتلصح دق همت اخو ن ايدش فيس ن اكو هيلط ىف ةمىزح

 هقدصيف امهب ناطلسلا ىلإ عجريل ةميزخ نب مزاخ مهبلطو هللا همحر
 همتاخو نابيش فيس نإ هللا همحر ادنلجلا هل لاقف لتق دق نابيش نأ

 انغلبو اندجو ام ىلع لدي اذهف هتثرو ىلإ امهيدؤن ىتح ةنامأ اندنع
 . مهقزر ام انقزرو مهل رفغو هللا مهمحر مهلتق ىتح امهيلع مهير احق

 لاط امل هللا همحر ىيحي نب هللا دبع نأ ريسلا ضعب يف تدجوو

 7 أر لسفقف لسقغبي اعد مت هللا همحر ىبحي نب هلل ا درع لجرت فالا

 : لوقي دشنأو هفيسب براضي جرخو متعاو هنهد مت

 ىتح هعم اوربص هباحصأ نم لجر فلأ ىفق هللا همحر لمحق

 . اوسمأ ىتح هجو لك يف اولتقف هباحصأ ةيقب مزهناو اولتق

 هومس الو هرلع اومتكي ن أ انغلبي اميق هر احص ] ىبحي ني ا دش انو

 . اريسأ ذخؤي نأ ةقاخم

 ناك ةنيدملا لهأ نم الجر نأ انباحصأ نم هب قثن نم انثدحو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هدج نع هيبأ نع يبأ ينتثدح لوقي
 لهأ نم هللا ءايلوأ هل بضغ ىناميلا روعألا لتق اذإ . لاق هنأ ملسو
 . ضرألا لهأو ءامسلا

 نب هللا دبعو بلاط يب أ نب رقعجو ةتراح نب ديز نأ دجويو

٥١



 برحل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهثعب امل ىراصنألا ةحاور
 رصيق ىلإ مهتيقب برهف مهنم اوربدأف مهودع اولتاق مورلا كلم لقره

 اوبلطو مهسفنأ ىلع اوفاخ مهورصبأ املف اميظع اشيج مهيلإ شّيجف
 . لاجرلاب مهدميل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ اوبتكي نأ

 نكن مل انإ . نيملسملا رشعم اي مهريمأ ةثراح نب ديز لاقف
 ىه امنإو ةلق الو ةرثكب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لتاقن
 انودعب رقظن امإو . اهب هللا انمركي ةداهش امإ . نيينسحلا ىدحإ

 . هابحاصو ةثراح نب ديز لتق ىتح مهولتاقف
 مهجورخ دنع مهعدوي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ ليقو

 املاس هللا كدر ةحاور نب هللا دبعل سانلا ضعب لاقف ادحاو ادحاو

 : لوقي وهو هيلإ تفتلاف
 ةرفغم نمحرلا لاسأ ىننكل

 ادبزلا فذقت غرف تاذ ةبرضو
 ةزهجم نارح يدي نم ةنعطو

 اديكل او ء اشحألا فذقت ةيرحب

 يثدج ىلع اورم اذإ اولوقت ىتح
 ادشر دقو زاغ نم هللا كدشرأ

 ( اضيأ لاقو )
 يتومت يلتقت مل نإ سفناي

 يتييح ام لاط يتلتق نإو
 ىتيقل دق توملا مامح اذه

 ينتيطعأ دقف يتينمت امو
 . ` . يتيده مهليبس يكلست نإ

 يتوجن دقف يتمدقت نإو

 يتيقش دقف يترخأت نإو
 رقعجو ديز هيبحاصب ينتعي

٢ ٥



 : مهيثري كل ام ني بعك ل اقو

 اولكني نأ ةظيفحو ىدرلا رذح

 يف اونخأ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ دجوبو

 هفوخو اهيف هشرو ايندلا هاّنمق ديزل ضرع ناطيشلا ن إ لاق ةبراحملا

 ضرعف رقعج ءاوللا ذخأ مث لتق ىتح هرحنب توملا لبقتساف توملا

 ركذتف هبهرو توملا هفوخو اهيف هبغرو ايندلا هانمف ناطيشلا هللا
 نب هللا دبع ءاوللا ذخأ مث لتق ىتح هرحنب موقلا لبقتسا مث ةعاس

 مث هقنع ىولف هباحصأل ضرع ام لثم ناطيشلا هل ضرعف ةحاور
 . لتق ىتح هرحنب موقلا لبقتسا

 هللا دمحف ربنملا ىلع سلج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ دجويو
 نب ديز لتاق مورلا نم اعمج اوقل مكناوخإ نإ لاق مث هيلع ىنتأ مت
 نب رفعج تيأرو ةنجلا يف هتيأرو هللا همحر لتق ىتح ةثراح
 تيأرو . ةنجلا يف امهب ريطي ناحانج هل مدلاب اجرضم بلاط يبأ
 . توملا دنع نبج نيح عنص امم ضارتعا هيف ةحاور نب هللا دبع

 رفعج لتق ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنل أ ء اج امل هنأ دجوبو

 تارم ثالث ديزل رفغا تارم ثالث امهل رفغا مهللا : لاقف هباحصأو
 . ةدحاو ةَّرم ةحاور نبال رفغا مهللا

 ربخي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ تفرع ينأ وجرأو
 هللادبع لتقو ةنجلا لخدو ةثراح نب ديز لتق مهل لاقف مهلتقب هباحصأ
 نع هباحصأ هلاسف ةنجلا لخد لاق مث ةعاس تكس مث ةحاور نب
 اذهو لاتقلا نع سبتحا ام ردقب ةنجلا نع سبح مهل لاقف هتوكس
 . هللا ءاش نإ كلذ ىف رظناف تفرعو تدجو امم رصتخم
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 حاص مت ءاوللا ذخأ ودعلا اوقل امل ةثراح نب ديز نأ دجويو

 ءاج دقف هللا هيلع متدهاع متنك ام نيأ هباحصأو ةحاور نب هللادبعب

 هب نوقحي هلوح اوعمتجاو مكقدصي هللا اوقدصاف كلذ قادصم

 ىتح همامأ اومدقت مث اهدالوأ اهتحت نم عزنت لبإ مهنأك نوكبيو

 . نيعمجأ اوخدش

 جراوخ ةفص يف هللا همحر ينالعجلا رينلا نب رينم ةريس نمو
 نوديري ال هتاضرم ءاغتباو هللا ليبس يف اوجرخ امنإ ينعي نيملسملا
 نوشخي الو مئال ةمول هللا يف نوفاخي الؤ ايندلا ضارعأ نم ائيش
 . بقاوعلل نومتهي الو رئاودلا

 فخي الف اهيف كش ال ةنجلا دارأ نمو : بتكلا ضعب يف تدجوو
 . مئال ةمول هللا يف

 لزنم يف اوعمتج ١ جورخل و ل ار أ 0 ن اورهنل ١ له ] ن ] تدجوو

 هيلع هلل ا ىلص ىبنل ا ىلع ىلصو هبلع ىنت أو هللا دمحف نصح نيب ديز

 . ملسو

 رمألا ىلع انقيثاومو اندوهع ذخأ هللا نإف : دعب امأ لاق مث
 ىلاعت هللا لاقو هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت ال " مالسلا هيلع دوؤاد هيبنل
 اوست امب ديدش باذع مهل هللآ ليبس نع نولضي نيذلا نإ
 مه كئلوأق هللا لزنأ امي مكحي مل نمو" : لاقو "باسحلا موي
 نم انتوعد لهأ نأ دهشاف . نوقسافلاو . نوملاظلاو ." نورفاكلا

 مكح اوكرتو لمعلاو لوقلا يق اوراجو ىوهلا اوعبتا دق انتلم لهأ
 هل هوجولا نعت يذلاب مسقأو نينمؤملا ىلع قح مهداهج نإو باتكلا
 ادحأ نيقسافلا لاتقو روجلا رييغت ىلع دجأ مل ول راصبألا هل عشختو
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 تريغ دق ين أ ىريف يبر ىقل أ ىتح ادرف مهتلت اقل مهل اتق ىلع ادعاسم

 رفقغتس ] ان و نيعتس ] هيو ىن اسلو ى ددري هلل ن اوضر ه دل ار ا مهروج

 . مكلو يل هللا

 هللا همحر ىميمتلا ريدح نب سادرملا نيملسملا ديس جورخ
 ديز نب رباج مهنيد يف مهمامإ رمأب نوجرخي اوناك ءالؤه نأ انغليو

 مهتوعد تومت الئل برحلا نع هرتس نوبحيو هللا همحر ينامعلا
 نإو . ايضرم ادصتقم سادرملا ناكو . مهل اريهظو مهل ادر نوكيلو
 داهجلا هدابع ىلع ضرتقا هللا ن , اولاقف هيلإ اوعمتجا هباحصأ
 نإو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب :7 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو
 . '١هنارجي برضو لبقأ دق روجلا نإو هريقاذحب بهذو ربدأ دق قحلا

 مهلامعأ نع نوبوتي ال ضرألا يف هللا رامعو نآرقلا ةلمح رذع امف
 الو سانلل هننيبيل مهقاثيم هللا ذخأ دقو مهيبن ةنس نويحيو نويحيف

 ءارو هوذبتف" : ىلاعت لاقف هللا مهرثع كلذ اولعفي مل املف هنومتكي
 اوقلف ." نورتشي ام سئبف اليلق انمث هب اورتشاو مهروهظ
 سراف افلأ دجويو لجر افلأ مهودع ناكو الجر نوعبرأ مهو مهودع

 . لالب وبأ مهمزهف

 هللا مزهف اموق انيقل انإف دعب امأ : دعقلا ىلإ لالب وبأ بتكو
 هللاو هللا نذإب ةريثكلا ةئفلا انبلغف ةليلقلا ةئقلا نع انكو انتلقب مهترثك

 ةكم يتأف نامع ىلإ جراخو رحبلا عطاق ينإو الأ نيرباصلا عم

 نمف هيلإ مهاعدام ىلإ مهوعدأو بلاغ نبا مهس ةماقإ اهيف ميقأو
 . ةكم ىلإ انقفاويلف انب قحلي نأ ادرآأ

 فالآ ةثالت يف رضخألا دايع نيا دايز ني هللا ديبع مهيلإ هجوف

 . سراق

 رلالب وبأ امنيبق سراف فالآ ةعبرأ رخآ عضوم يف دجويو
 الالت ضيبلا مالعأو تعقر دق تايارلاب مه اذإ رصعلا دعب هباحصأو

 ردصلا نارجلا )١(

٥ ٥ 



 سانلا نسحأ نم مهج نب ثيرح ناكو هباحصأو دابع بئاتكبو
 . هنوص عجر مت اوفقوف أرقو هي احص ] ىد انف ن ارقل اد اتوص

 املو " ارق مث مكئارو نم مكل تحتف دق ةنجلا باوبأ هذه
 هلوسرو هللا اندعو ام اذه اولاق بازحألا نوتمؤملا ىأر
 لعجف . "اميلستو اناميإ الإ مهداز امو هلوسرو هللا قدصو
 مهجورخ نكي ملو اهب ١ نيملسملا ضّرح الإ لاتقلا ركذ اهيف ةيآ عدي ال

 نيعئاب اوجرخ امنإو ريثك قلخ يف اليلق اوناك مهنأل مهتمزل ةضيرفل
 . ةمايقلا موي باوث ءاجرل اباستحاو هلل ابضغ مهسفنأ

 ئفطل هباحصأو سادرملاو ةليخنلا لهأو ناورهنلا لهأ لاتق الولو
 لالض ىلع دمحم ةمأ عمجي ال ىل اعتو كر ايت هللا نلكو مالس ال ا

 مهتومب مالسإلا ننس اويحأف مهب ىدهو قئاقحلا ىلإ هللا مهادهف
 هللا لوسر ةنسو هللا نيد ء ايح ١ ىلع ارحن اوت امو ارفع اوعرص ىتح

 . مهمحرو مهل رفغو ملسو هبلع هلل ١ ىلص

 مهل اوثعب مت هللا همحر س ١ درمل ا لتقم يف بوبحم نب ا ل اقو

 لويخ ىلع ف ذال ا ا ةعبر ] ننر اشلل اودَرجف مهعمج نم ن اك ام و دشحق

 . فوطق ءافطق

 احيرج بيصأف انغلب اميف يسالخ لجر مهلتاق نميف هنأ اندجو
 ىلإ ءامسلا نم عضو املس ةليللا كلت ىأر هنأ لاقي هنإو ىلتقلا نيب
 برضق دوعصلا يسالخلا بلطف هب احصأو لالب وبأ دعصق ضرألا

 هباحصأو لالب وبأ ىلوتو هموق نيد نم وه ئربف ملسلا عقرو ههجو

 . لتق ىتح دايز نبا باحصأ لتاقف مهليبس ىلإ وعدي جرخ مث

 مهعم دوعصلا بلطت موقلا نم تسل لاقو مطاللا همطلف علطي
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 لهأ مهعدي ملف فاحزلاو بيرق جرخو ملسلا عفرو ههجو برضف
 لبق امهعم هللا ءاش نمو امهولتق ىتح ةيرقلا نم ناجرخي ةرصبلا
 . ةرصبلا نم اوجرخي نأ

 ديدش سأب مهيف ناكل ةلمج جرخت نيملسملا جراوخ تناك ولف
 . هللا ملع يف قباسلا ارس نوجرخي نكلو

 لاق هللا همحر قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبع نأ دجويو
 نود انعسي امو روجلا نم ىرن ام ىلع ماقملا انل لحي ام هباحصأل
 . هريغن نأ

 كلذ نمو رفعج نب دمحم رباج يبأ ىلإ رثؤملا يبأ ةريس نمو
 دانجألا ةبراحم يف هيلع اوريشيل سانلا عمج آمل ريزهلا نب نازع نأ
 نأ ءاملعلا نع روثأملا يف ام هل تلقق . هل بيجملا تنأ تنك اوراس ذ

 نأو فاعضلاو لمارألاب يرغت الئل تكرت اهعفن جري مل اذإ برحلا
 الو كريغ كلذ يليف لاملا نوبلطيو امد الو ارأث نوبلطي ال موقلا ءالؤه
 وه اذهل كناكم ىلإ عجراف اوفرصنا نإف مهنع لزتعاو هيف تنأ لخدت

 . ميظعلا ناتهبلاو نيبملا كفإلا

 هتيأر يذلاب راشأ نيملسملا يأو هتيور يذلا رثآ نيملسملا يأف
 هللا ليبس يف ءارشلا عطق دق مامإ ىلإ راشي نأ هللا دنع اتقم ربك
 هيلع راشيو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع هلل هسقن عابو
 هتيعر عديو هتنامأ عيضيو هودع برح نع ىلوتيو هللا قوقح كرتب
 . مهتيامح هيع بجوو مهتمذ همزل دق يتلا

 . جورخلا دارأ امل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انغلب دقو
 هعم جورخلا اوهركو هباحصأ ىلع كلذ دتشا ىرقصلا ردب ىلإ
 سانلا ةرثك نم اوفوخ امل كلذ ةماع يف جورخلا فكي نأ اويلطو
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 ولو مهيلإ نجرخأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف سابلا ةدشو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا جرخف لعفي هنأ الا كلذ لاق امو ىدحو ىسفنب
 نيذلا " لاقف . انسح ءانث مهيلع هللا ىنثأف ليلق سان هعمو ملسو
 مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق ساتلا نإ سانلا مهل لاق
 نم ةمعنب اوبلقناف ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو اناميإ
 وذ هللاو هللا ناوضر اوعبتاو ءوس مهسسمي مل لضفو هللا
 امنإ " مهل لاقف . اناطيش مهلذخ نيذلا ىمسو ." ميظع لضف
 نإ نوقاخو مهوفاخت الف هءايلوأ فوخي ناطيشلا مكلذ
 هللا ليبس يف داهجلا كرتو نالذخلاب رمأت تنأو ." نينمؤم متنك
 ةعيش نم نوكت نأ هللاب ذوعنف مهودع برح نع نيملسملا لذختو
 . هبزحو ناطيشلا

 لاق ديز نب ةماسأ شيج ثعب امل هللا همحر ركب يبأ نع انغلبو
 كلبق اميق هب ىوقت ديز نب ةماسأ شيج تسبح ول نوملسملا هل
 هللا همحر ركب وبأ لاقف فيعض مالسإلاو ليلق مويلا نيملسملا نإف
 ةنيدملاب عابسلا ينتلكأ ولو . هتذفنأل هذاقناب يبنلا رمأ اشيج نإ

 دقو مهلوق يق رظنب ملو ماشلا ىلإ شيجلا هللا همحر ركب وب أ ثعيف

 ةلمرأ ةنيدمل ا يف ىقبي ال ىتح ركب يب أ ىلإ لصت ال عابسلا نأ انملع

 . فعض الو

 مهنع ربخأو هللا ليبس يف نولتاقي نيذلا نينمؤملا هللا فصو دقو

 نم ىرتشا هللا نإ " : ىلاعت لاقف . نولتقيو نولتقي مهنأ
 ليبس يق نولتاقي ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسقنأ نينمؤملا
 ليجنإلاو ةاروتلا يف اقح هيلع ادعو نولتقيو نولتقيف هللا
 مكعيبب اورشبتساف . هللا نم هدهعب يقوأ نمو نآرقلاو
 ." ميظعلا زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا
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 لتاقي مل هل رمألا نأو بلاغ هنأ ملعي ىتح دحأ لتاقي ال ناك نإف
 ه ه

 ١ ٠ دي ا لح

 نينح ىلإ راس هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انغلب دقو

 ن اكو مهل رمأل ١ ن ] اونظو مهترثك مهتبجعأف اقل ] رشع ىننث ١ يف

 مهسفنأل اعنم اور دق الو مهترثك مهتعقفن امف مهنم ثمنلا ىلع مهودع

 . نيربدم اولو مت تبحر امب ضرألا مهيلع تقاضو مهنظ اطخأق

 هلل ضرألاو نولتقيو نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي نوملسملاف
 . نيقتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي

 رمع ني ر ذنم | ثعبي هن أ ملسو هدلع هللا ىلص يبنل أ نع انغلب دقو

 قيرطلا ضعي ا د اور اس املق رم اع ينب ىلإ | الجر نيرشعو ةعيس يف

 ىضمو مهل ربعي لض هن أ دجويو . مهل ضرع رمأل مهنم ةعير ] فلخت

 اولظق ىتح مهولت اقف مهودع اوقلف الجر نورشعو ةتالت مهو موقل ١

 مهب اذاو مهباحصأ راثأ يف اوفلخت اوناك نيذل | ةعررأل | لبقأو اعيمج

 لاقف انباحصأ ربخب هربخنف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ عجرن
 مهيبن ىلا مهنم ةتالث عجرف يباحصأ ءادغ نم ىدفقتأ ينكل دحاو

 امف هولتق ىتح مهلتاقي لزي ملق موقلا ىلإ هدصق هدحو لجرلا ىضمو
 برعلا لئابق نم ةليبق ىلإ اوراس نيذلا ليلقلا موقلا ءالؤه يف كلوق
 . لتق ىتح هسقني هدحو لتاق يذل | لجرلا اذه يف كنظ امو

 ريثكلا ىلإ ليلقلا ثعبي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك دقو
 ةحلاصلا ةئفلا ىلع هللا ىنثأ دقو هدعب نم نوملسملا لعف كلذكو
 هللاو هللا نذإب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مك " :لاقن
 "نيرباصلا عم
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 اولاق نولوتقم مهنأ اوفرع امل موقلا نأ . رخآ عضوم يف دجويو
 انإف مالسلا انم هيلع أرقاف كريغ كلوسر انع غلبي نم دجنال انإ مهللا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهاعنف هيبن هللا ربخأف انيضر دق

 مهل اورفغتساف ةنوعم رئب ىلع نولتقي مكباحصأ نإ لاقو ةنيدملاب
 . مالسلا ينورقي اولسرأ دق مهنإف

 مهنم دحاو لاقف اوحضأ ام دعب مهريعب رفنلا ةعبرألا دجوفق

 او ءرقاف يباحصأ ءاذغ نم ىذغتأ ىتح مهيلإ عجرأ ال هللاو ينكل

 مهيلع لس موقلا ىتأ اذإ ىتح قلطناف مالسلا ينم هللا يبن ىلع

 . لتق مث مهنم لتقف هفيس

 ةضيرف داهجلا ناك امنإ لوقت كنأ كلذ نمو ةريسلا ىلإ عجر
 سانلا ىلع مويلا هسيلو هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع
 هللا ناحبس ايف كرت ءاش نمو لتاق ءاش نمف ةلفان وه امنإو ةضيرف
 نأ ىسعو مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك" : هللا لاق هدمحبو

 وهو ائيش اوبحت نأ ىسعو مكل ريخ وهو ائيش اوهركت
 مكيلع بتك " :لاتو . " نوملعت ال متناو ملعي هللاو مكل رش
 نإف . " نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك مايصلا
 ملىسو هبام هلل هللا ىلص يبنلا ىلع ةضيرف ناك امنإ داهجلا ناك
 كرت ءاش نمو لتاق ءاش نم ةلفان سانلا ىلع مويلا وهو هباحصأو

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةضيرف ناك امنإ مايصلاو ةالصلا كلذك
 ةلفان امه امنإو ةضريف سانلا ىلع مويلا امهسيلو هباحصأو ملسو
 داهجلاو مايصلاو ةالصلا لب كلوق ىلع كرت ءاش نمو ماص ءاش نم

 هدعب نم سانلا ىلع ةضيرف وه مت هباحصأو يبنلا ىلع ةضيرق ناك
 . هيبن ةنسو هللا باتك يف ةمايقلا موي ىلإ

 نوعدتس بارعألا نم بقلخملل لق "هراتك يف هللا لاق دقو

 اوعيطت نإف نوملسي وأ مهولتاقت ديدش سأب يلوأ موق ىلإ
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 لبق نم متيلوت امك اولوتت نإو انسح ارجأ هللا مكتؤي
 نأ افالتخا ملعن ال نوملسملا عمجأ دقف . " اميلأ اياذع مكيذعي
 فيكف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب نم مهاعد ركب وبأ مهل يعادلا

 ادحأ بذعيل نكي مل هللا نأو ةلفانلا نع اولوت نإ اميلأ اباذع مهبذعي
 . اهقحب مقي ملو تعيض اذإ ضئارفلا ىلع بذعي امنإو . ةلفانلا ىلع

 هب ىدتقاو هيبن ىلع هلزنأ يذلا هباتك يف ىلاعت هللا لوق اذهف
 نم الإ اعيمج سانلا ىلع ةضيرف داهجلا نأ هدعب نم نوملسملا

 . ةلفان وه امنإو ةضيرف سانلا ىلع هسيل لوقت تنأو هللا هرذع

 ةمألا تعمتجا ول لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انغلبو

 زئانجلا ىلع جورخلاو ةعامج يف ةالصلا كرت اورقكل ثالث ىلع

 جرخت الو ةعامج يف يلصت ن نأ ىرت ال تنأو هللا ليبس يف داهجلاو

 امك الإ كلتم ىرأ امف د اهجلا نع سانلا لذخت تدع مث ةزانج ىلع

 ءاملع اي : لاق هنإ ملسو هيلع هللا ىلص ميرم نب ىسيع نع يور
 . اهنولخدي سانلا متكرت الو ةنجلا متلخد ال ءوسلا

 امأ او اضيأ ١ ا نيملسمل | ر اا ا يقو : رفعج نب | عماج اح نمو : : ةلاسم

 هيلع هللا ىلص يبنل ا نأ معز نمو هلوق عمس نم 7 ةجح وهف
 هلاق نم بذكف ةجح هدعب سيل مهلوق لاق امك ةجح وهف ةجح ملسو
 كرشم وهق ملسو هبلع هللا ىلص يبنل | ىلع در نمو ةجح نوملسم اق

 براحو لاض هنأو لطاب هنيد نأ معزو نيملسملا مامإ ىلع در نمو
 . كرشلا ىلإ فاضي ال هعابتأو وه لتقي هنإف هيغبب عنتما وأ مامإلا

 درلاو ةلبقلا لهأ نم فالتخالا لهأ ةفرعم باتك نمو : ةلأسم
 ىلعل مهتيالو ىف الإ نيملسملا نوقفاوي مهنإف ةيديزلا امأو مهيلع
 نأ كلذ يف مهيلع ةجحلا نمو نيملسملا ءامد كفس ىلع هل مهرذعو
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 لهأ نم هعم نمو ةيواعم لتاقي ايلع ناك ثيح انوربخأ مهل لاقي
 دق اولاق ناف ؟ كش حأ ةاقغب مهنأ نيقي ىلع مهايإ هلاتق ن ناكأ ماشلا

 هيلع هورذع ناك امم حبقأ ةفصب هوفصو دقف مهلاتق يف اكاش ناك

 هللا دنع ةيرقو ةعنش مظعأ ا اذهف كش ىلع لتقو ءامدلا كفس نم هنأل

 . هنم أربيو علخي ن ن أ كشلا ىلع ء امدلا كفس نم قيقحو

 هكرتب لض دقف ةاغب مهنأ مهلاتق نم نيقي ىلع ناك لب اولاق نإو

 ىتح ىغبت يتلا اولتاقف " : لوقي ثيح يغبلا لهأ يف هللا باتك
 ةفاخم ةموكحلا ىلإ عزف امنإ اولاق نإف . أ هللا رمأ ىلإ ءيفت
 رومألا بقاوعب ملعأ هللا نإ مهل ليق التق اوديبي نأ نيملسملا ىلع
 لعجي ملو هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح يغبلا لهأ لاتقب رمأ دقو يلع نم

 كرت ىلع ارذع كلذ يف نيملسملل نأ هللا ملع ولف ةدم كلذ يف مهل

 . ديصلاو مئاهبلا نم لحأ اميف ىنثتسا امك ىنثتسال مهلاتق

 يف يتاللا مكبئابرو " لاقو " مكيلع ىلتي ام الا "لاق مث
 ونوكت مل نإف . نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكروجح
 مل ايلع نأ لقعلا لهأ ملع دقو . " مكيلع حانج الف نهب متلخد

 ىلع اصيرح ورمع ناك دقو صاعلا نب ورمع مكح ذنم ائطخم لزي
 امكح هلعج ىتح كلذ نع عجري ملو بتي مل هلتقب انئاد همد كفس

 . مهيلع ججحل ١ نم هه ايش و ١ ذهف

 نك اولاقو ةلبقلا لهأ لتاقن ال انإ كاكشلا تلاقو . باتكلا نمو

 هيخأل مدآ نبا نع ىلاعت هللا لوقن كلذ يف اوجتحاو لوتقملا هللا دبع

 يدي طسايبي انأ ام ينلتقتل كدي يلا تطسب نئل ا لوقي ثح

 يف ضئارف لزنت مل ذإ مدآ نبا نم اذه ناك امنإف ." كلتقأل كيلإ

 ام يف رايتخالا دحأل نكب مل مهريغو يفبلا لهأ لاتق يق الو داهجلا

 . هب رمأ
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 ؟ ركنذمل ١ نع يهنل او فورعملاب رمأل ١ نع انوربخأ كاكسشلل ل اقبو

 عقد ال ولو " لجو زع هللا لوق مهل ليق ةضيرفب سيل اولاق نإف
 نمل . هلوقو . . ضرال ١ ت دىسفل ضعيي مهضعب س انلا هللا

 نب ىسيعو دؤاد ناسل ىلع ليئارسإ نيب نم اورقك نيذلا
 ." هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك " هلوق ىلإ ." ميرم
 هلتاقن معن اولاق ؟ اولتاقي نأ مهل له مهلاومأ دارأ نمع مهولأساو
 نإف مهل ليق هلتاقن ال اولاق نإف . مهعارآ اولطبأ دقف انلاومأ ىلع
 الو مهنوعدتأ طول موق لعفي ناك ام مكب اولعفي نأ مكنم اودارأ

 دقق معن اولاق ناف ؟ مهدرو مهلاتق نع نورذعت متنأو . مهنولتاقت

 نيلعافلا كرت مهتنايدب طول موق قحتسا ام هللا ةبوقع نم اوقحتسا
 . طول موق لعف مهل

 لاتقلا يف مهريغ لوق اوتبثأو مهلوق اومده دقف مهلتاقن اولاق نإو
 ىلع قح يغبلا لهأ لاتقو نيملاعلا بر هلل دمحلاو مهتجح تضحدو

 دعب اهكرت نم ةضيرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو نيملىسلا
 . رفك دقف اهيلع ةردقلا
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 .سماخلا بابلا
 مام .الا ةيقن يفو داهجلا موزل يف

 ةحلاصملا يفو

 نأ هيلع بجاوأ هسفن ىلع ءارشلا عطق اذإ مامإلا نع هتلأسو
 . هيلع كلذ سيل : لاق ؟ هسفنب ولو هودع براحي

 هعم ناك نإ لاق ؟ هاقلي نأ هيلع له ودعلا هيلإ راس نإف : تلق
 مل ن او كل ذ هرلعق هرصمو ٥ دلي نع عف دل ١ مهب وجري نمم ل اجرل نم

 بلطو ودعلا نع لوحتلا هل زاج عقدلا هب وجري نمم دحأ هعم نكي
 . هبلع راصنألاو ناوعألا

 ولو اهيف براحي نأ مامإلا ىلع بجت يتلا لاحلا هذه امف تلق

 ةوقلا مهب وجري نم لاجرلا نم هعمو برحلا لخد اذإ لاق ؟ هسقنب
 همزل اذإ مامإلل نكي مل اولتق وأ هباحصأ هنع ئلو مث مهودع ىلع

 هعسي ملو هيلع بجو برحلا يف هلوخدب هسفن همزلأو داهجلا ضرف
 . هحور ىنفت وأ هودع ىلع هللا هرصني نأ ىلإ هنم جورخلا

 ىلع مهفاخ اذإ هودع ةحلاصم مامإلل زوجي له تلق : ةلاسم
 امك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ايسأت كلذ هل معن لاق ؟ هسفن
 بلط يق كلذ لكو دحأ لبج يف هباحصأب هعافتراو قدنخلا رفحب لعق
 . . . هودع برح ىلع رصنلاو ةليحلا

 له هيلع لتقلا فاخو هباحصأ مزهنا اذإ يراشلا مامإلاف تلق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف امك معن لاق ؟ مهب ىراوتيو مزهني
 دحأ ليج ىلع مهب عفترا دحأ موي لتقلا هباحصأ ىلع فاخ امل ملسو

 نأ هلف هباحصأ عيمج ىلع يتأي نأ لتقلا فاخ اذإ مامالل كلذك
 . ريخأتلاو ةديكملاو ةليحلا بلط ىق نوكيو عفنأ مهل ةايحلاو مهب برهي

 ` .. يلوي نأ هل سيل انباحصأ لاقو
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 معن لاق ؟ ل امي مهعفديو هودع حل اصي نأ مامإللف تلق : ةلأسم

 ىلع حل اصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل ار أ امك كلذ نوكي

 . هودع قدنخل ١ موي ةنيدمل ١ رامث نم ءىش

 نامعب مهتلود مايأ اوناك مهنأ انباحصأ ضعب نع ليق كلذكو
 نع مهرش هب اوعفديل لاملا نم ائيش ةربابجلا ضعب ىلإ نوعفدي
 . كلذ زجي مل اضعب نظ او زوجب اذه ىلعف . مهمرحو مهسفن

 ؟ مهتدهاجم هيلعأ ةجراخ هيلع تجرخ اذإ ماماللف تلق : ةلأسم
 . كلذ ىلع ردق اذإ ! مهتدهاجم هيلع معن لاق

 يف لوخدلا دعب كرت نإو رفك ةردقلا دعب مهلاتق كرت نإف تلق
 نوكرلا يف لوألا لعف امك رفك حلصلا ىلإ لزنو ةردقلا دعب برحلا
 . اهل هكرتو برحلا دعب ةموكحلا ىلإ

 ةبراحم هل رهظت ملو ةجراخ هيلع جرخت لدع مامإ ناك نإف تلق
 ناوعألا نم ةلقو هباحصأ نم نالذخب مهبرح نع هفلخت ملعي ملو مهل
 نم ناك هوجولا يأ ملعي ملو ةردقلا كرت وأ مهتدهاجم نع زجع مأ
 هنأ حصي ىتح هتمامإ ىلع وهو نظلا هب ءاسي ال مامإلا لاق ؟ مامإلا

 كرت مث . لعف لعاف نم حصيو بورض ىلع كرتلا نأل ةردقلا عم كرت
 . يلع لعفك برحلا دعب

 ثدحب اهنم هجورخ حصي ىتح هتمامإ ىلع وهف ملعي مل ام امأو
 ام امأو ناوعألاو اهيلع ةردقلا دعب برحلا كرت وأ هب رقكي هيلع قفتم
 هعلخ مارحف امارح بكار الو رصقم ريغ هدهعو هدقع ىلع ناك
 ناك ام ملعي ملو هريغ اومدقو هورصني مل نإف تلق . هرصن بجاوو
 هريغ ميدقت مهيلع مارحف هرصن مهيلع نأل كلذب نورقكي لاق ؟ هفلخت

 . ةجح ريغ نم هيلع
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 هريذاعم كانفرع دق لاق ؟ ةبراحم هنم رهظ الو لتاقي مل نإف تلق

 اذإ رذع ريغي كرت هنأ نظل ١ هي ء اسي الف رذع ريغي كرت وأ رصانلا ةلقل

 . ةردقلا دعب هكرت حصي ىتح اهيلع ملع الو برحلا يف لخد نكي مل

 هلمهأو كلذ كرت مث انفصو امك ودعلا فصنك هدنع ناك نإو
 ةجح الو هيلع جرخ نم راصنأ علخو هعلخ بجي كلانهف ؟ هيلع حصو

 هب نظلا نسح يفو لصألا ىلع وهو هيلع ةاغب مهنأل مهبرح هكرتب هل
 . كل تفصو امي حصي ىتح

 هب عفديف نيملسملا لام وأ هلام نم ءىش ميلست هلف هل تلق
 ءرمللو ةجحل ا نم ك انفرعو كلذب مدقت دق معن ل اق ؛ى مهف اخ اذإ مهرش

 نوعدي دلبلا يف هرمأ ىلع نولوتسملاو دلبلا يف وه ناك نإف تلق
 م ام ال ا نم رهلظتي ملو مهبرل ةعاط هنولعجيو مهسفنأل كل ذ ق اقحتس اي

 يغابلاو رمألا ىلع ىلوتسا اذإ رابجلا لاق ؟ مهيلع رييغت الو راكنإ
 ىلع راكنإلا رهظيو همد حيبي نأ روهقملل زوجي ال هرش نم فوخلا

 بلطو ةسائرلا بلط نم نأش نم نأل هترمإ ىلعو هيلع ىلوتسا نم
 . هب اضرلا رهظي مل وأ هفالخ رهظأ رمأ ريغ نم لبقي نأ ةكلمملا

 هسقن ىلع فاخ اذإ معن لاق ؟ ةيقتلا هعست ىراشلا مامإلاف تلق

 كلذ دجي نآ ىلإ ةديكملاو رصانلا بلط ىلع دمعتلا ىلع نوكيو لتقلا
 . اناوعأ بيصيو

 لصألا يف ةنونيدلا ىلع وهف لاق . كلذ لعق هنم ملعي مل نإف تلق
 هنأ حصي ىتح هريفل هلع مكحي الو نظلا هب ءاسي الو ؟ كلذ ىلع
 امم انفصو ام ىلع وهف لاق تام ىتح كلذ ملعي ملف تلق كلذ لمهأ

 كرت هنإ لمحي الو توملا هلجاعو لصألا يف ةنونيدلا نم هيلع ناك
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 انفصو ذ كلذ ر اهظإ نع هتوكس ناك امنإو رصانل ا بلطو ر اكنإل ١

 . همد ىلع فوخلا نم

 لوؤت كلذلو معن لاق ؟ ةمئألا عست ال ةيقتلا نإ ليق دق سيلأ تلق
 اذإو راصنألا ةلقو . سفنلا ىلع فوخلا ىلع ال ناوعألاو ةردقلا دنع
 راصنألا دجي ىتح توكسلا هل زاج هب نيعتسي نم مامإلا عم نكي مل
 ةيقتلا هعست ارباكم الو الوأتم كلذ عفدي ال عامجإلاب مامإلا ناك اذإو

 دجي ىتح هل ةياهن الام ىلإ نيمويلاو مويلاو نيتفرط هعستو نيع هفرط
 . همزلي امي موقي اناوعأو اراصنأ

 تجرخف اعفادم وأ ايراش مامإلا ناك نإ تيأرأ تلق : ةلاسم
 لاتقلا هيلع بجي له هراصنأ فاعضأ ةثالث اوناك ةجراخ هيلع
 ناك اذإ امأو هيلع ضرف لاتقلا نإف يراشلا امأ لاق ؟اضرف

 ةليضف هلاتق ناك هراصنأ ىفعض نم رثكأ ةاغبلا ناك نإف اهعفاَدُم
 . هيلع ضرف لاتقلاف لقأ وأ هراصنأ يظم اوناك نإو اضرق نكي ملو

 امهعسست ] م ام ال او ير اشلا نعو رقعج ني ١ عم اج نم : ةلاسم

 يراشلا امأو لاح ىلع ةيقتلا هعست الف مامإلا امأ لاق ؟ ةيقتلا
 . ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذإ هعست ال نأ فاخف

 مامإلا الإ ةيقتلا مهلك مهعست لاق ؟ نيملسملا ةوعد ريغ يفف تلق
 . بلقلاب كلذ لقأو ركنملا مهتنسلأو مهبولقب اوركني نأ دبالو

 ركب يبأ ندل نم نيملسملا ءاهقف نم ادحأ نأ ملعن ال هريغ لاق

 نإ لاق هللا همحر رقصلا نب نازع ىلإ هيلع هللا ناوضر قيدصلا
 ال هنأ كلذ ىلع لدي مهلعفو مهلوق لب ةيقتلا هعست يراشلا مامإلا

 يقلي ناك مهنم ليلقلا نإو فحزلا نم رارفلا هل زوجي الو ةيقتلا هعست
 . ةداهشلل نوضرعتي نيملاظلا نم ريثكلا
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 نب ديلولا نع ءاملعلا ضعب انربخأو بتكلا ضعب يف اندجوو
 انعياي : لاق راصنألا رايخ نم ناكو هديأ نع تماصلا ني ةدايع

 . مئال ةمول هللا يف فاخن ال نأ ىلعو قحلاب موقن نأ ىلعو هركملاو

 يف مهو ذئموي موقل ا 7 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عي اد دقو

 رسيلاو رسعلا يف قدصلا الإ موقلا نم لبقي ال نأ هللا ىبأف ةلذو ةلق
 سانلا بيرقل قحلاب نولوقيو هعم اوموقي نأ ىلع طرشلاو هركملاو
 . مئال ةمول هللا يف نوفاخي الو مهديعبلو

 هيلع بجو دقف هركتسم ريع ٩7 اط هلل 4هسقن غ اي نم كل ذكو

 . هباحصأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهذخأ ىتلا طورشلا

 ميكحت يف اور ذتعا يلع ء ايلو ] ن أ اوملعت مل ] : ريسل ضعي نمو

 دقف كلذ ىف نوملسملا هرذعي ملف نيملسملا ىلع ةيشخلاب نيمكحلا

 ةيواعم رهظي نأ ةيشخ نيمكحلا مكحبف ضعبب هضعب عبتي ناك
 . كلذ هل نوملسم ١ ملسيو هلك مالس ال به ذدق

 هبلغي نأ ةيشخ اهايإو هكرتيو ماشلا ىلع ةيواعم يلوي كلذكو
 . كلذب رذعيو قارعلا ىلع

 نم ء اريل ا هن امتكي زيزعل ١ ديع نب رمع نوملسم ١ ر ذع ولو

 ام كلذ رهظأ ولو نيملسملل هناطلس ناك دقو امامإ ناك اذإ ةربابجلا
 . ةيقتلا هعست ال مامإلا نأل هنم اولبقي ملق كلذب رذتعا دقو هيلع اونمأ

 مكحي هكلم اه ذختي ن ] مالس ال ا ضر أ فصن ىلع هوحل اصق مهيلقي

 اذه ناكأ اهلك مالسإلا ضرأ ىلع مهبلغي نأ هيشخ همكحب اهيف

 ىلع هوحل اصق ةيعكل ١ م دهي ن ] هنم اوشخ مهن ] ول تي أر ] ؟ مهل اهس او
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 اذه ن اك ] 7 هرلع هللا الا ىلص 7 ١ ريقو ةني دمل ١ دجسم م قرحي ن ]

 امل هنأ ناليغ نب مشاه نع زرحم نب ديعس انربخأ هريغ نمو
 عجو رحلا يباب ناكو لاق زيزعلا دبع نب رمع ىلع دفولا لخد
 لاقف نامثع زيزعلا دبع نب رمع ركذف اهيلع أكتاف ةداسو هل تحرطف
 هل تحرطو هللا همحر رحلا وبأ دعقفق هلتق نامك نمم ريخ نامثع

 لاق هنم اريخ اوناك لب لعقتو ةملظلا رذعت كلانهل كنإو لاق مت ةداسسب

 هل اولاق مث لاقف نامثع يف مهنم لبق ىتح مهنيب اميف مالكلا لزي .
 مهرذع نم رهظأف مهبيع رهظأو ريانملا ىلع اومتش دق نيملسملا ن

 ةمئأ نإ هل اولاق كلذ نم نكمأ ال نأ فاخأ ينإ لاقف ربانملا .

 مهيدي أ تعطقو اوبلصو نيملسملا لتق دقو ةيقتل ا اهعست ال لدعلا

 ةينالع رهظأف ربانملا ىلع ةينالع نونعلي مهو مهنيعأ تلمسو مهلجرأو

 هنبا لبقو كلذ الإ كعسي ال هنإ نيملاظلا نم ةءاربلاو نيملسملا رذع

 ملعأ جرخي نأ دارأ امل هللا همحر رحلا ويأ لاقف لاق مهلوق كلملا دبع

 . كالوتن ال انأ ىلع ىلع جرخن انأ

 نايفس وبأو بتاك ن نيب هللا ديع يبأب ينكي . ىتاك ن ني تاتحلاو

 ني كلملا ديع مهباج احأف ل اق نيملسمل | ةلمج يف يلالهل ا مل اسو بج احو

 . هيلإ اوعد ام اولبقو رمع

 دبع نب رمع لدع ىلع تعمتجا ةمألا نأ انغليو : هريغ نمو
 نعطي هيف ةمألا نم دحأ فلتخي مل هليبسل ىضم ىتح هعروو زيزعلا
 مهنيد ىلإ مهباجأف هورظانف نيملسملا دفو هيلإ جرخف ءيش يف هيلع
 مهنأ الإ هنيبو مهنيب قبي ملو ةربابجلا نم ةءاربلاو نيملسملا ةيالو ىلإو
 اوبلصو نوملسملا لتق دقو ةيقتلا مهعست ال لدعلا ةمئأ نأ اولاق
 اولاقو ربانملا ىلع نونعلي مهو مهنيعأ تلمسو مهلجرأو مهيديأ تعطقو
 . نيملاظلا نم ةءاربلاو نيملسملا ةيالو ةينالع رهظأف اونعلو
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 كلذ اولبقي ملف الوف الوأ رمألا ذخآ ينكلو تلجوع تلعف نإ لاقف
 . هنع فقو نم مهنمو . هنم ئرب نم مهنمف هنم

 ن ] نوضرت الأ مهل لوقبو ةلج اعمل اي ر ذتعي ن اك هن أ تعمسو

 . ةنس يبيحنو ةعدب موي لك تيمن

 تيلغ ولو ركابلاب قحلا ميقت لب تبأ اي ال كلملا دبع هنب هل لاقف

 ناورم نب كلملا دبع نب اميس نكي ملو يشعلاب لجارملا انموحلب
 . نينمؤملا ريمأ ناك امنإ ءارشلا هيلع عطق ةمألا ىلع هفلختسا نيح
 يف ريسملاو هللا ىلا ءاعدلا همزلو هسقن ىلع ءارشلا عطق نم فيكف

 هلهأو روجلاو رفكلا نامز يف ماق ناك زيزعلا دبع نب رمعو . ضرألا
 . نوعباتلاو نوعبتملا نورهاقلا نوبلاغلا

 فعض امل لازتعإلا هنم بلط هللا همحر كلام نب تلصلا مامإلاو
 , ريثك هناوعأو هعابتأ

 دفولا نيب ىرج ام هغلب امل ةديبع ابأ نأ تدجوو : هريغ نمو
 . هنم اولبق مهتيل : لاق زيزعلا نب رمعو

 : هل اولاقف يلع ىلع ناورهنلا لهأ جاجتحا نمو : هريغ نمو
 ؟ لدعلا نم كلذ دعي مامإلا هر موقي يذلا امق ةيقتلا يلعل متزجأ

 نامثع رذعب لوقي زيزعلا دبع نب رمع ناك دقو لاق هريغ نمو
 ناكو نامثع يف هلوق اوعمسو نيملسملا دقو هيلع مدق ىتح نافع نب
 املق مدأ نم ةداسو ىلع يكتم ضيرم ذئموي رحلا ويأو تاتحلا مهيق

 كنإو لاق رمع يدي نيب ةداسبولا حرطو دعق نامثع يف مالكلا عمس

 لبقو هللا رفغتسا رمع لاقف هيف مهيأر هوملعأ مث رمعاي ةملظلا رذعتل
. هيف مهلوق



 لزنم ىف اوعمتج ا جورخل ١ اود ار أ ن اورهنل | له أ ن أ تدجوو

 هيلع هلل ا ىلص يبنل أ ىلع ىلصو هبلع ىنث و هبر دمحف نصح ني دبز

 رمألا ىلع انقيثاومو اندوهع ذخ أ هللا نإف دعب امأ : لاق من . ملسو

 نأ دهشأو هللا ليبس يف داهجلا ىلعو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 لمعلاو لوقلا يف اوراجو ىوهلا اوعبتا دق انتلم لهأ نم انتوعد لهأ
 لاتقو روجلا رييغت ىلع دجأ مل ول هوجولا هل نعت يذلاب مسقأو

 ىبر هللا ىقلأ ىتح ادرف مهتلتاقل مهلاتق ىلع ادعاسم ادحأ نيقسافلا

 . هللا ناوضر ةدار ا ين اسلو يديب مهروج تريغ دق ين أ ىريف

 هللا نإ اولاقف هيلإ اوعمتجا امل سادرملا باحصأ نأ دجويو
 رمألاو ىوقتلاو ريبلا ىلع نواعتلاو داهجلا هدابع ىلع ضرتقا
 نأو هريفاذحب بهذو ربدأ دق قحلا نأو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ىف هللا لامعو نآرقلا ةلمح رذع امف هنارجب برضو لبقأ دق روجلا
 ذخأ دقو مهيبن ةنس نويحيو نوبيجيف مهلامعأ نم نولوتي ال ضرألا
 اورتشاو مهروهظ ءارو هوذبتف هنومتكي الو سانلل هننيبيل مهقاثيم هللا
 الجر نوعبرأ مهو مهودع اوقلف . نورتشي ام سئبف اليلق انمث هب
 ملو . لالب وبأ مهمزهف سراق يفلأ دجويو لجر يفلأ مهودع ناكو

 امنإو . ريثك يف اليلق اوناك مهنأل مهتمزل ةضيرفل مهجورخ نكي
 . هلل ابضغ مهسقنأ نيعئاب اوجرخ

 ئفطل هباحصأو سادرملاو ةليخنلا لهأو ناورهنلا لهأ لاتق الولو
 . مالسإلا

 هباحصأل لاق هللا همحر قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبع نأ دجويو
 هريغن نأ نودانعسي امو روجلا نم ىرنام ىلع ماقملا انل لحي ام
 نامثع ىلع هلعف نم ىلع ركنملا اوركنأ هللا مهمحر نيملسملا نأ الولو
 نب هللا دبعو سادرملا لثم نيملسملا ةمئأ نم مهدعب نيجراخلاو يلعو
 اوصخري ملو ديري ام لعفي هللا نكلو مالسإلا ئفطل مهريغو ىيحي
 ء اقتي ١ مهجهمي هللا ني ل اويحأق مهودع ةرثكو مهتلق عم مهسفنأل

 . هللا ةاضرم
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 نب دمحم رباج يبأ ىلإ رثؤملا يبأل اهنأ تعمس ةريس نمو
 يف هيلع اوريشيل سانلا عمج امل ربزهلا نب نازع نأ كلذ نمو . رفعج
 : بتك اوراس 0 دانجألا ةيراحم

 , اذإ برحلا نأ ءاملعلا نع روثأملا يف ام هل تلق بيجملا تنأ

 ال موتل ا ءالؤه نأو فاعضلاو لمارألاب يرضت الئل تكرت اهعفن جري
 تدب ذأ لخ دت الو . كريغ كلذ يليف ل ا نوبلطيو امد الو ارأث ات نويلطب

 . مهنع لزتعاو هيف

 ناتهبلاو نيبملا كفإلا وه اذهق كناكم عجراف اوفرصنا اذإف
 هتيأر يذلاب راشأ نيملسملا يأو هتيور يذلا رثآ نيملسملا يأف ميظعلا
 هللا ليبس يف ء ارشلا عطق دق مامإ ىلع راشي نأ هللا دنع اتقم ربك

 هيلع راشيق ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع هلل هسفقن عابو

 هتيعر عديوأ" هتمامإ عيضيو هودع برح نع يلويو هللا قوقح كرتب
 . مهتيامح هبلع تبجوو مهتمذ هتمزل دق يذلا

 نع نيملسملا لسق اذه دعبو : ديعس هب دشار مامإلا ةريس نمو
 كوقرع اذإف ؟ ال مأ ةبقارملا هللا نيد يف هل زوجيو ةيقتلا هعستأ مامإلا
 ققحتو هللا ءاش نإ كلذب يفتكت كنإف هللا دنع زوجت الو هعست ال اهنأ
 :7 ذخؤيو هيلع ةلماجم الو هيدل ةاباحم الو هيف ءايح ال قحلا نأ
 هيق مهنإو كمالغو كمداخو كمع نباو كدلو ىلعو كيلع يرجيو قحلا
 ءاش نمق مكبر نم قحلا لقو " اذه ريغ نظت الف . ءاوس

 مهب طاحأ اران نيملاظلل اندتعا انإ رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف
 هوجولا يوشي لهملاك ءامب اوثاقي اوثيفتسي نإو اهقدارس
 " اققترم تعاسو بارشلا سئب

 نعو : ير احصلا ةملس ني ميه اريإ ني ةملس ر ذنملا يب أ نعو

 كل ذكو ٥هدحو ىقب ولو هعست ال وأ ةدقتل ا هعست له ير اشلا م ام ال ١

 هتنامأ : ةخسن يف )١)
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 نوكت الا الا هتارش الو كلذ هعسي ال ؟ ةيقتل ةتلا مهعم دت له ؟ هت ارش
 ملعأ هللاو اعيمج مهل ةعساو ةد ةتلاف . ةرهاظ ريع نعم ا.ىرل ا ةوعد

 . باوصلاب

 هعست ال هنإ ليقف مامإلا امأو رفعج نب دمحم لاق : ةلاسم

 مزلأ امو هللا ةنامأ عدي نأ هلازتعا رايجلا دارأ اذإ هل ىرن الو ةيقتلا

 الإ هيلع تومي وأ قحلا ىلع ىنفي ىتح هللا رمأ نُم هدهع نم هسفن
 رابجلا اذه يضر نإف هوتأي نأ اناوعأ وجريو فعض يق نوكي نأ
 هرمأ ىوقي نأ ىلإ لجأ ىلإ ةدم وأ فورعم لوقي هنع عقدني نأ

 . هللا ءاش ن إ سأب كلذ يف هيلع نوكي ال نأ وجرنف

 مامإلا ىلع بجاولاف مامإلا ىلإ رابجلا راس اذإ : رثؤملا وبأ لاق
 يذلا قحلا الإ هيطعي الو لعفب الو لوقب هيقتي نأ مامإلل سيلو هلاتق
 نإ نسحف كلذب رابجلا هنع عفدنا نإف لمعلاو لوقلا نم هللا هبجوأ
 هكرت مامإلل سيلف مهملظب مامإلا ةيعر ىلع رابجلا لخد نإو هللا ءاش
 يذلا هللا دهعب ءيفيو هللا رمأل ربصيو هتيعر ىلع هدهاجي نأ هيلعو
 . هيلع هدهاع

 نع ةعجرلا الو هتيعر كرت هل لحي الف ايراش مامإلا ناك نإف

 ءاعدلاو هللا ليبس يف داهجلا هيلعو هلل هسفن ىلع هيجوأ يذلا ءارشلا

 ارذع هل رصين امو ةداهشلا هقزري وأ هللا هرفظي ىتح هللا نيد ىلإ

 . قحلاب ملعأ هللاو ةرثك الو ةلق يق داهجلا كرت يف

 يق ودعلاو مهرمأ نم ةحسف يف نوملسملا ناك اذإو : ةلاسم

 ةماقإو هللا ماكحأ ذيفنت نع زجع هعم نمو مامإلل حصو مهضرأ ريغ
 زجعلا ىلإ كلذ ريصيو دودحلا ةماقإو نيملسملا ودع ةياكنو . هرمأ
 علخ ماماللف ودعلا روهظو ماكحألا عييضتو دودحلا ليطعت ىلإ
 هانفصو ىذلا دحلا اذه ىلإ راص اذإ اهنع هكرت نيملسمللو ةمامإلا
 نم مهسفنأل نوملسملا مقيلو كلذ يف ةعسلا هل انوجر ثدح ريغ نم
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 . داهتجالاو ةميزعلاو دجلاو ةوقلاب هللا اضر هجو ىلع مهرمأب موقي

 ىتح ةقفصلا هذه يف هنوك دعي ةمامإل ا كرت نع مامإل ١ عنتم ا نإو

 مهسفنأل رظنل | يف ةحسفلا .0 نم اوجرخو نيملسمل ١ ىلع ودعل ا مجه

 ىتح هسقنب ولو دهاجي ىتح رد ذع الو ةعس هل ىرن امف راش وهو
 . رثؤمل ا يب أ لوق هلك ىضم ي ذلا ا ذهو ملع أ هلل او دهشتس

 كرت هل لحي الف ايراش مامإلا ناك نإف رثؤملا يبأ نعو : ةلأسم
 داهجلا هيلعو هلل هسقن ىلع هبجوأ يذلا ءارشلا نع ةعجرلا الو هتيعر

 ةداهشلا هقزري وأ هللا هرهظي ىتح هللا نيد ىلإ ءاعدلاو هللا ليبس ىف
 . قحلاب ملعأ هللاو ةرثك وأ ةلق يف داهجلا كرت يف ارذع هل رصبن امو

 ةيقتلا هعست يراشلا ريغو يراشلا نإ ليق دقو لاق هريغ نمو

 . نيملسمل ١ ةوعدو هرم ] ل اوز دنع

 امأ لاق بوبحم نب دمحم نعو . رفعج نب دمحم لاق : ةلأسم

 هعست ال نأ فاخأف يراشلا امأو لاح ىلع ةيقتلا هعست الف مامإلا

 هيلعف هسفن هلل عاب يراشلاو رهاظ نيلمسملا ةوعد تناك اذإ ةيقتلا
 ىلع مدقتأ مل نبجو هسفن ىلع فاخ نإف هديو هناسلو هبلقب ركني نأ
 . هنم ةءاربلا

 امهدحأ رم اذإ ىراشل او مامإل ١ ىف اضيأ هنع عضوم يفو

 4هعسب ] م ارحل ١ نم هريبع وأ ب ارش وأ ءاسن نم ركنم ىلع س اني

 الإ كلذ امهعسيال نأ فاخأ : لاق ؟ هسفن ىلع مهفاخ اذإ كاسمإلا
 دقتأ مل العف مل نإو امهتنسل أو امهيولقب هاركني انوكي نأ

 . امهتنسلاو امهبولقب هاركني نأ دبالو امهنم ةءاربلا

 . بوبحم ني
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 هسقن مزلأ ام سيلو ةيقتلا هعست يراشلا نإ ليق دقو هريغ نمو
 مامإلا نإ ليق دقو كلذ نم بات اذإ هيلع هللا بجوأ امم دشأب
 هيف نيملسملا ةوعد سيل عضوم يف اناك اذإ ةيقتلا امهعست يراشلاو
 هيف مهيديأ نوكت ىتح ةرهاظ عضاوم يف ةوعد نوكت الو ةرهاظ

 عسي دقو يراشلاو مامإلل ةردقلا دنع ةيقتلا عست ال كلانهف ةرهاق

 . ةردقلا دح يف يراشلاو مامإلا ريغ لعق وأ لوق وأ لامب
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 سداسلا بابلا

 لعق وأ لوقب ودعلل مام .الا ةحلاصم

 كلذ نوكي معن لاق ؟:؟ ل امي مهعفديو هودع حلاصي نأ ح اماللف تلق

 نم ءيش ىلع حلاصي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارأ امك

 . هودع قدنخلا موي ةنيدملا رامث

 نامعب مهتلود مايأ اوناك مهنأ انباحصأ ضعب نع ليق كلذكو
 نع مهرش هب اوعفديل لاملا نم ائيش ةربابجلا ضعب ىلإ نوعفدي
 .كلذ زجي مل اضعب نظ أو زوجي اذه ىلعف مهمرحو مهسفن ا

 نيملسمل ا ل ام وأ هلام نم ء ىش ميلست م اماللف تلق : ةلأسم

 انفرعو كلذب حرشلا مدقت دق معن لاق ؟ هفاخ اذإ هودع رش هب عقدي

 . هلامب 4هسقن يبحي نأ ءرمللو ةجحلا نم

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا رمأ بازحألا تعمتجا املو : ةلأسم

 نب دعس لاقف رامثلا ضعب ىلع يرازفلا نصح نبا ةنييع ةحلاصمب
 ؟احالص هارت ائيش وأ هفالخ انل زوجي الف هب ترمأ ءىش اذه ذاعم

 ئش يف عمطي مل ةنييع نإف هللا لوسر اي لاق هتيأر ىأر وه لب لاق
 ؟ كب هللا انزعأ دقو فيكف ةيلهاجلا يف انرامث نم

 ناطلسلا نم هتيعر ىلعو هسفن ىلع فاخ مامإ نعو : ةلاسم

 نيملسملا ءىف نم ةدطعلاب ثيضريو عيطيو هل عمسي نأ هعس لهق

 ؟يهنيو رمأي هعضوم يف امامإ ناك نإ ملعأ هللاو لوقنف ؟ مهتاقدصو
 لخدي ملو هلوقب كلذ هاطعأف ن ! كلذ نع فعضلا دح يف ناكو

 ءيق نم هيطعي نأ هل بحت الو كلذ هعسي نأ وجرنف هتعاط يق

 . ائيش مهتاقدص نم الو. ريملىىملا

 هي عقدي ام نيملسمل ١ لام نم نيملاظلل عقدي نأ ماماللو : ةلاسم
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 اوحل اصن ن ] ةدعرلل كل ذكو مهتير احم ىلع ر دقي مل اذ ا مهرش

 . ملعأ هللاو مهسقنأ نع اعاقد مهلاومأ نم ءىشب ناطلسلا

 امع مدق امل ةميزخ نب مزاخ نأ انغلب رثؤملا وبآ لاقو : ةلأسم
 نم ابراه نامع مدق نابيش ناكو يفطخلا يجراخلا نابيش رمأ يف

 مامإلا بحاص حيجن نب ىيحيو وه ىقتلاف ةميزخ نبا مزاخ يدي
 هياحصأ نم هللا ردق نمو نابيش لتقو التتقاق دوعسم نب ادتلجلا

 ترمأ امنإو مكلاتقب رمؤأ مل ينإ لاقق ةميزخ نب مزاخ هدعب نم مدقو
 نينمؤملا رمأ ىلإ عجرأ الو هايإ ينومتيفك دقو تمدقو نابيش لاتقب
 نورت ام لاقف نيملسملا دوعسم نب ادتلجلا راشتساف مكتعاطب الإ

 ىرن ام نوملسملا لاقف . هنع فرصنيو ةعاطلاو عمسلا لاس امنإو
 . ةملظلا ىلإ كديب ىقلت هنأ

 ةميزخ نب مزاخو دوعسم نب ادنلجلا مامإلا نيب لاتقلا عقوف

 . دوعسم نب ادنلجلا لتق ىتح هلتاقو سابعلا ينب نم ناطلسلا لماع

 عفدنا نإف ةعاطلاو عمسلاب رابجلا ىلإ بتكي نأ مامالل ىرن الف
 اسأب كلذب ىرأ امف افيطل الوق ناكو هيلع مثإ هيف سيل لوقب رابجلا
 . ملعأ هللاو

 نب مزاخ نإ : لاق ةكرب نب هللا دبع دمحم يبأ نعو هريغ نمو
 ىلإ بلطو هولتق دق نامع لهأ دجوف نابيش بلط يف جرخ امل ةميزخ

 هل برعيو د | دعي ن اطلسل بطخي ن أو همت اخو هفدرس دوعسم ني ١ دنلجل ١

 . ةعاطلاو عمسلاب

 نب لاله ذئموي مهعمو هنامز لهأ نم ءاملعلا ادنلجلا راشتساق
 ينارحبلا دايز نب فلخو ينامعلا ةيطع نب بيبشو يناسارخلا ةيطع
 همتاخو نابيش فيس عقدي نأ هيلع اوراشأق نيملسملا نم مهريغو
 متاخلاو فيسلا ةميق نابيش ةترول نمضيو لاملا نم هيضري امو
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 ةعاطلاو ةبطخلا الإ ةميزخ نبا ىبأف نيملسملا ةلود نع كلذب عفديو
 امنإو نيدلاب ةلودلا نع عفدي نأ نيدلا باب يف زوجي ال كلذ نأ اوأرف

 . لاملاب ءاجرلا عم اهنع عفدي

 ىلع مهوف اخ اذ ا ةعاطل او عمسل | ن ا بوبحم نب دمحم ل اقو

 الو مهتنسلآب ةع اطل او عمسل | مهوطعي ن أ سأب الف ةيعرل او ةلو دل ا

 نإو الف لاملا امأو ةارش ريغ وأ اوناك ةارش ةنسلألا ريغب كلذ نولعفي

 . كل ذ مهعسو هيق مهم ام ا اوكرتو , اوقرفتف ةعفا لم ن اك

 نإو نيملسملا نم هباجأ نمب هبراح رابجلا ةبراحم ىلع ردق نإف
 ةبراحملا كرت اندنع هعسي الو هبراحي نأ هيلع نإف ناطلسلا كلذ هيشغ
 . كلذ لثم رثؤملا وبأ لاق لاحلا كلت يف

 همحر دوعسم ني ١ دنلجل نع انغلب ىر اوحل ١ وي أ ل اق : ةلأسم

 ةعاطلاو عمسلا هوطعي نأ هيلإ بلط ةميزخ نب مزاخ نأ هللا

 . اولتق ىتح هر احص أو وه لت اقو كلذ نع ١ دنلجل | ىبأف مهنع فرصنبو

 ىلعو هسفن ىلع فاخ مامإ نعو . رفعج نب دمحم لاق : ةلاسم
 ةيطعلاب هيضريو عيطيو هل عمسي نأ هعسي لهف ناطلسلا نم هتيعر
 يف امامإ ناك نإ : ملعأ هللاو لوقنف ؟ مهتاقدصو نيملسملا ئق نم

 هاطعأف ناطلسلا كلذ نع فعضلا دح ىف ناكو ىهنيو رمأي هعضوم
 نأ هل بحن الو كلذ هعسي نأ وجرنف هتعاط يف لخدي ملو هلوقب كلذ

 . ائيش مهتاقدص نم الو نيملسملا ءيف نم هيطعي

 هللا همحر ادنلجلا لئس ةميزخ نب مزاخ نأ انغلب رثؤملا وبأ لاق

 لتق ىتح هلت اقو ا دنلجل ١ ىبأف ى دنلجل ا نع فرصنيو ةعاطل او عمسل ١

 . هن اوضرو مهيلع هلل ا ةمحر هعم نمو وه

 عفدنا نإو ةعاطلاو عمسلاب رابجلا ىلإ بتكي نأ مامإلل ىرن الو
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 . اسأب كلذب ىرن امف افيطل الوق مثإ هيف هيلع سيل لوقب هنع رابجلا

 نمي هيلإ راسو هبراح هتبراحم ىلع ردق نإف رقعج نب دمحم لاق

 الو هبراحي نأ هيلع نإف ناطلسلا كلذ هيشغ نإو نيملسملا نم هباجأ
 كلذ لتم رثؤملا وبآ لاق . لاحلا كلذ ىق ةبراحملا كرت اندنع هعسي

 ةعاطل و عمسل ١ يطعي ن ] ح امالل زوجي ال ير اوحل | وي ] ل اق هريغ نمو

 بلط ةميزخ نب مزاخ نأ ادنلجلا نع انغلب دقو ةيعرلا ىلع فاخ ولو
 كلذ نع ى دنلجل ا ىبأف هنع عجربو ةعاطل او عمسل ا هيطعي ن ] هيل ا

 . دوعسم نب ى دنلجل ا هللا محر هر احص و وه لتق ىتح مهلت اقو

 اني احص ] لوق يفو بويحم نب دمحم ني ريشي نع : ةلاسم

 . يلعب اولعف كل ذكو هتب اتتسا اهيق بجتو ةمرحم م ام ال ا ةرقت

 نم برحلا لهأ حلاصي نأ دارأ اذإ مامإلا نع هتلأسو : ةلاسم

 نوملىسملا هرقب له . هللا رمأ ىلإ اوئيقي نأ نود ةاغبلا نم ةلبقلا لهأ

 . ال : لاق ؟ كلذ ىلإ

 : لاق ؟ بلاط يبأ نب يلع نوملسملا لتاق كلذ ىلع سيلأ تلق
 . معت

 هنورقي له نيكرشملا نم برحلا لهأ حلاصي نأ دارأ نإق تلق
 كلذ زاج هيلإ هنودؤي ءيش ىلع مهحلاص اذإ معن : لاق ؟ كلذ ىلإ

 ىوق أ كلذ ى أر هنأ ريغ هبل ا هنودؤي ءيش ىلع ہهحلاصي مل ن نا أ كلذكو

 لجأ ىلإ مهحلاصيو هرم أ ىوقب ن أ ىلإ مهحلاص هركسعل زع و هرمأل

 ملاس اذإ مهنيب حلصلا كلذ بهذ لجألا ىضم اذإف مهنيبو هنيب هلعجي
 ء افول | قحل | يف نيملسمل ١ ىلعف اضعب مهضعب نم اف مهموق نوملسم ١

 مهلمحي الو . لدعلاو طسقلاب مايقلاب قوقحلا ء ادأ ىلع ريصلاو دهعلاب

 . مهنم نوري امو مهموق ضغب

٧٩



 ضعب يفو : كرشلا لهأ ةبراحم باب نم رفعج نبا عماج نمو

 نأ ىلع مهوفاخ اذإ مهودع اوحلاص نيملسملا نم موق يف راثآلا

 مهوحلاص ام مهلو مهودعب وردي ن نأ مهل سيل لاق ؟ نينس اوكرتي
 ئش ىلع حلصلا ناك اذإ هيلع

 ىتح نيتنسلاو ةنسلا ناثوألا لهأ حلص نيملسملل زوجي ليقو
 . اووقبو نوملسم ١ رثكم

 اذإ مامإلا يف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو باتكلا نمو
 مهام اوكرتي نأ مهعسيأ مهيلع روجلا لهأ رثكو هياحصأو وه ىرش

 . كلذ مهعسي ال لاق ؟ اولتقي ىتح اولتاقي الو هنع اوقرفتيو هيف

 اوكرتو اوقرفت نإ لاق ؟ كلذ مهعسيأ ةعفادم اوناك نإو تلق

 . اضبأ كلذ مهعسي نأ توجر

 ناطلسلا اوحلاصي نأ مهعسيأ هباحصأو وه ىرش يذلاف تلق
 ءيش ىلع وأ مهل ةعاطو عمس ىلع ةيعرلاو يرارذلا ىلع مهوفاخ اذإ
 اذإف ةعاطلاو عمسلا امأو الف لاملا امأ : لاق ؟ مهيلإ هنودؤي لاملا نم
 ةعاطلاو عمسلا مهوطعي نأ سأب الف ةلودلاو ةيعرلا ىلع مهوفاخ

 . ةارش ريغ وأ اوناك ةارش ةنسلألا ريغب كلذ نولعفي الو مهتنسلأب

 نم ةحلاصم نيملسملل زوجي هنأ اندنع يذلاو : باتكلا نمو
 ىذلا مهدهعب مهل ءافولاو للملاو كرشلا لهآ نم برعلا ريغ هوبراح
 مهل ءاعدلا ىلإ نوملسملا عجر مهدهع مهوضقن نإف هيلع اوحلاصت
 نم هيلع مهوبراح اوناكام ىلع مهوبراح الإو اولبق نإف مهيلع ةجحلاو
 . لبق

 سؤر ىلع ىرطقس لهأ حلاص هللا همحر ىدنلجلا نأ انغلبو
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 الإ مهنم لبقي الف برعلا نم ناثوألا لهأ امأو ةنس لوأ مهنم ذخأف

 . ةبقلا لهأ كلذكو لتقلا وأ مالسإلا

 ةيناثلا ةنسلا ىفو ةنس لوأ كلذ ذخؤي امنإ معن لاق هريغ نمو

 . ةمذو حلص لهأ مهلك اوراص مهنأل سؤرلا كلت ةميق ذخؤي

 اذإا ىقبيل ١ لهأ تبآأرأ تلق . رقعج ني ١ عماج نمو : ةلأسم

 ىطعي نأ زوجي له لقأ وأ كلذ نم رثكأ وأ ارهش لدعلا لهأ اوعداو
 : لاق ؟نوهرلا تلبق ضعبب مهضعب ردغ نإف ؟ انوهر اضعب مهضعب
 . ال

 امأ لاق ؟ ةيقتلا هعستأ مامإلاو يراشلا نع هتلأسو : ةلاسم

 هعست ال نأ فاخأف ىراشلا امأو . لاح ىلع ةيقتلا هعست الف مامإلا

 . ةرهاظ نبملسملا ةوعد تناك اذإ

 م امإلا ةيقتلا مهعست لاق ؟:؟ ! نيملسم ا ة ةوعد ريغ ,يفف تلق ا

 :: تمدقت دق ة ةلاسملا هذه ؟ بارش
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 عباسلا بابلا
 لام وأ سفنب داهجلا همزلب نميف

 دامخإ ىلع ردق هقفنأ اذإ لام هعم ناك نإ كلذكو : هل تلق

 قفنأو هلام نم عاب اذإ ناك اذإ ةقفصلا هذه ىلع قحلا ءايحإو لطابلا

 هيلع ناك ةرمثلا نم هلوع همزلي نم لوعو هلوع هيفكي ام هنم ىقب هنم
 نيذلا ىلع ليبسلا امنإ" : ةيآلا هذه الت مث معن لاق ؟ كلذب مايقلا
 اذإ ناك اذإ هلامب موقي نأ هيلع ىأرو . "ءاينغأ مهو كنونذاتسي

 الو كلذب موقي نأ هيلع ناك برحلا لهأ فصن هل شاجتسا هلامب ماق
 . هيلع ردقي وهو طسقلاب مايقلا كرتي نأ كلذ يف هل رذع

 ادح او اودع .ناك اذإ ل اق ؟ هودع ىقال ملسم نع هتلأسو : ةلأسم

 . هيلع سأب الف ةئف ىلإ زيحتي نأ ديري نوكي نأ الإ هربد يلوي الف
 ازيحتم وأ لاتقل افرحتم الإ هربد ىلوي ال لاق ؟ ناودعو ملسمف تلق

 . ةئف ىلإ

 نإو بره ءاش نإو ملستسا ءاش نإ سأب ال لاق ؟ ةتالثف تلق

 . هرجأل مظع أ وهف ربص ءاش

 دبعلا ىف لوقت امو تلق : رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 وه سيلو ةليسو نيملسملا ىلع داهجلاو داهجلاب هديس هرمأ اذإ
 ىلع كلذ بجوي ملق ؟ هديسل ةعاطلا دبعلا كلذ ىلع بجيأ ةضيرف

 بوجو هيلع بجي سيل ةضيرف نكي ملو ةليضف داهجلا ناك اذإ دبعلا
 . موزل

 نأ ال إ داهجلا همزلي ال معن لاق ؟ هدلو رمأ اذإا دلاولا كلذكو تلق

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . نيملسملا ىلع ةضيرف داهجلا نوكي
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 نماثلا بابلا
 بجي از ام و داهجلا ضرق هب بجيام

 ىنم تلقق هتلأسو : ةكرب نب دمحم ني هللا ديع دمحم ىب ] نع

 . مهودع فصنك اوناك اذإ لاقف ؟ داهجلا نيملسملا مزلي

 اونوكي ىتح لب : لاق ؟ دلجلاو ددعلاو ةدعلا يف هفصنك تلق

 . ددعلاو ةدعلا ىق هفصنك

 مهدنع سيلو ريثك حالسو ريثك ددع مهل ناك نإ تيأرأ تلق

 مهمزلي له ليخلا هدنعو اددع مهنم لقأ مهودعو ليخلا نم ءيش

 ال سرافلا ناك اذإ مهيلع بجاو داهجلا نأ ىرأ ال لاق ؟ مهداهج

 . اسراق الإ دهاجي

 اون اك ا ذ ا ل اق ؟ دل اهجل ا ضرف بجي مكو هل تلق : ةلأسم

 كلذ هب حلصي امو ةدعلاو ددعلاو ع اركلاو حالسلا نم ودعلا فصنك
 . كلذ مهمزل مهياودلو مهل ماعطلاو ء 0 او برحل ١ ةلا عيمج نم

 ةدعلاو ددعلاو ع اركلاو حالسلا نم ودعلا فصن نع اولق نإق تلق

 دهاجي نأ هلف ةليضفو ةليسو دارأ نم الإ ال : لاق ضرق مهيلع له
 نإ ليق دقف دالبلا نع عفدلا يف الإ كذ ضرق بجي مل دهاجي مل نإو
 اوفاخ نإو مهلاومأو نيملسملا ميرح نع عقدي نأ هيلعف رضح نم لك
 . برهلا مهلف لتقلا مهيلع يلوتسي نأ

 ضرقي مل هللا نإ . هللا همحر يلع نب ىسوم بتك يقو : ةلأسم

 رثك ىتح نينمؤملا ىلع الو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لاتقلا
 يق بعرلاب مهرصنو ةكئالملاب مهدمأ مت . مهودع ىلع اووقو مهددع
 اولزن ضرألا يف نيفعضتسم نوملسملا ناك نإو مهئادع أ بولق
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 اذإ الإ لاتقلا نوكي الو نينمؤملاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةلزنمب

 . ءالب هيف عجري نأ عفد مهيف

 نود هسفنب دهاجي نأ ملسملل ىراوحلا نب لضفلا لاقو : ةلاسم

 . ريثكلا اودهاجي نأ ليلقللو همدو هلام

 ؟ تقو هيف لهف روهظلا نع بوبحم نب دمحم لئسو : ةلأسم

 هنيبيو قحلا مهل نيبتف سانلا ىلع ىوقي نأ الإ اتقو هيف ملعن ال : لاق
 . مهل

 ىلع لجرلا ردق امبر لاق ؟ الجر نوعبرأ نولوقي سانلا نإف تلق
 غيلبت يف رصني امبرو فالا ةرشع يف ردقي مل امبرو الجر نيعبرأ
 . ةححلا

 سانلاب اورغي نأ اوفاخ نإ : ىلع ىبأ باتك ريع نمو : ةلأسم

 . كلذ مهل بحن الف عفن مهيق نوكي الو ءامدلا كفستو مرحلا كهتنتف

 نم مالسإلا لهأ ناكو : هللا همحر يلع يبأ باتك نمو : ةلأسم

 اوغلب اذإ لدعلاب نورفظيو نولتاقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب
 ةءاربلاو ةيالولاب اوبطخو قحلا ىلإ اوعدو لدعلا اورهظأ الجر نيعبرأ
 ىتح كلذ ىلع موهقرافو تامرحلاو يصاعملا لهأ اولتاق اوردق نإو

 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مهيلع اولتق

 مهسقنأ اوعاب دق نيذلاو ةقثلا لهأ نم نيعبرألا نأ نظن يذلاو
 . الق هر قثوي ال نم امأو اضعب مهضعب دصعو هلل

 ضئارف نم ةضيرف هللا ليبس يف داهجلاو رفعج نبا عماج نمو
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 . اورفكل اعيمج مالسإلا لهأ اهكرت ول هللا

 ىتلا ةلزنملاب اوراصو كلذ ىلع اوردق اذإ اندنع كلذو هريغ لاق
 مهنأ كلذ دح يف انفرع دقو داهجلا نع فلختلا رذع اهب مهنع عطقني

 يف قافنإلاو حالسلاو ةدعلا يف مهودع نم فصنلاك اوناك اذإ
 مهضعب ردغي ال مهنأ ضعب مهضعب نم ةقث ىلع اوناكو مهريسم
 نوقفتيو اضعب مهضعب اهنوطعي يتلا ةعيبلا قاثيم نوضقني الو ضعبب
 . اهيلع

 رذع كلذب نيملسملا نم ماق نم مايق يف ليقو باتكلا نمو
 . نيفلختملل

 اونوكي نأ الإ مهمزلي ال داهجلا نإ : نوملسملا لاق : ةلاسم
 . ةيقوألاو ةلومحلاو ع اركلاو ةحلسألاو ددعلاو ةدعلا ىف ودعلا فصنك

 سانلا كرت اذإ هنأ دجو يذلا رمألا يف لوقت امو تلق : ةلأسم

 كرت اذإ كلذ نإ قيفوتلا هللايو كلذ يف باوجلا ؟ اورفك داهجلا مهلك

 .هب مايقلا مهمزل اذإ ضرقلا بوجوو ةردقلا دنع اورفك داهجلا عيمجلا

 امنإ داهجلا ضرق نإ نيملسملا ضعب لاق دقف ودعلا فصنك اوناكو

 مهمزلي كلانهف . عاركلاو حالسلاو ةيقوألاو ةدعلاو ةردقلا عم بجي

 . داهجلا ضرف

 ماق نإو اورفك انفصو امك فصنلاك اونوكي نأ دعب هوكرت اذإق

 الإ مهمزلي ال داهجلا نإ نوملسملا لاق اذه نمو اورفكي مل ضعب كلذب
 ةىقوألاو ةلومحلاو ةحلسألاو ةدعلاو ددعلا يف ودعلا فصنك اونوكي نأ

 . عاركلاو

 لاق ؟ مهودع داهج نيملسملا مزلي ىتم : تلقف هتلأسو : ةلأسم
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 . مهودع فصنك اوناك اذإا

 ددعل او ةدعلا يف هفصنك اونوكي ىتح قو ] ددعلا يف هفصنك تلق

 .ددعلاو ةدعلا يف هفصنك اونوكي ىتح لب لاق ؟ دلجلاو

 مهدنع سيلو ريثك حالسو ريثك ددع مهل ناك نإ تيأرأ هل تلق
 مهمزلي له ليخلا هدنعو اددع مهنم لقأ مهودعو ليخلا نم ءيش

 دهاجي ال سرافلا ناك اذإ مهيلع ابجاو داهجلا ىرأ ال : لاق ؟ هداهج
 . سرافلا الإ

 بابسألاب داهجلا بجي امناو نسحلا يبأ خيشلا رصتخم نمو .

 ع اركلاو حالسلاو ةدعلاو ددعلا نم ودعلا فصنك اونوكي نأو ةلماكلا

 7 هيف نوكي امو هيلع لمحي افو ةفولعلاو ماعطلاو ةلومحلاو ةيق ةدقوألاو

 نمل داهجلا ضرق بجي اهب ةلماكلا ةدعلاو هيف سانلاو باودلا برشي

 هل ةعاطلاو مامإلا عم ةداهج بجي نم وأ غاب وأ كرشملا داهج دارأ

 لحي ال امم مهريسم يف باكترا الو مارح ىلإ يديألا طسب ريغ نم
 . لالض ةوعدب لالحتسا الو ميرحتب

 ام هعم ىقيو قحل ا ح اق ا هنم ع اي اذ ا ل ام هعم ن اك نمو : ةلأسم

 ىلع برح أدب نإ كلذب ردقيو هلوع همزلي نم لوعو هلوعل هتلغ هئزجي
 . هتردقب مايقلا همزلو دوعقلا هعسي مل نيملسملا
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 عساتلا بابلا
 داهجلا نع رذعلا هب نوكب نميق

 لاتقلا هل زوجب فيكو

 ىلع نيملسمل | عم ريسمل ١ يف جرحي ن ] ل ار ] اذ ا لجرل ١ نعو

 داهجلا ناك نإ ليق هنأ يدنع لاق ؟ امهدحأ وأ هادلاو هعنمق مهودع

 ةجح امهعنم نكي مل هيلع بجو دق ةضيرف هيف جرخي نأ ديري يذلا
 . ض ارفل | ىل ا جورخل ا هيلع ن اكو هيلع

 هارمأ اميق هيدل او 4 ةعاط هبلع ن ناك ةلسسو ل اهجلا ن ا ٠٠, نإو

 هيف جرخي نأ نيب ةليسو داهجلا ناك اذإ رايخلا نإ لاق نم لاقو
 اضرق داهجلا ناك ولو امهعيطي نأ هيلع لاق نم لاقو هيدلاو عيطي وأ
 داهجلاو رضاح ضرف امهتعاط نأل امهعنم لجأل داهجلا نع فلختيو
 . دعب رضحي مل ضرف

 هنم فاخي ودع هتغب وأ وزغلا يف جرخ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 : لاق ؟ هنع برهي مأ هلبقتسيو هلتاقيأ نيد هيلعو هلاتق دنع همد ىلع

 هيلعو وزغلا يف جرخي نأ لجرلا اذهل يغبني امو هلبقتسيو هلتاقي لب
 رف نإ هسفن ىلع فاخ اذإف ودعلا ىقل ىتح جرخو كلذب يلب اذاق نيد

 . كلذ دعب هب ىلوأ هللا نإ مت هسفن نع لتاقو يلوي الف هنع

 هتغيق ه هتجاح يفو هنىد ءاضقو سامتلا يف جرخ اذه نوكن نأ الا انع

 كلذ ىلع دق ناف هنىد ءاضق ىلاإ عجريو ملسيل هسقن نع لتاقيلق ودع

 . هنيد هنع هللا ىضقي نأ وجرنو هللا ء اش ,0 نإ ادىهش لتق هنأ وجرنق

 انغلب دقف ؟ لتقي ىتح هلام نع لتاقيلف هبلس ديري ناك نإ كلذكو
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 . ديهش وهف هلام نود لتق نم لاق هنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 وأ نويدم لتاقي نأ لكل زاج دلبلا ودعلا رضح اذإو : ةلأسم

 نويدلا ءاضق دعب الإ جرخي الف داهجلا ىلإ جراخلا امأو نويدم ريغ
 . هيدلاو يأربو صالخلاو

 هعضوم يف لاتق همهد نمو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 عم نيملسملا ميرح هحابتسا نع نيدسفملا عديو لتاقي نأ هلف هدلبو
 هيلع هرك ولو نيد هيلع ناك ولو نيرئاجلاو نيداعلا نم مهلتاق نم
 . لاتقلا هادلاو

 جرخي الف هدلب ريغ ىف ودعلا داهج ىلإ جورخلا دارأ اذإ امأو
 نذإو هنيد نم صالخلا دعبو مهل اعبات وه ناك اذإ لدعلا لهأ عم الإ

 لام هل نوكي نأ الإ هجورخل ةيهارك امهنم ملع دق ناك نإ هيدلاو
 . هل كلذف ودعلا ىلإ جرخيو هب يصويف هنيد ردقب

 ال لىق دقو هريغ نمو . ةقث ىلإ أ ىصوي زت اج هلعل : هريغ ل اق

 نذإب الإ جرخي ال لاق نم لاق دقف هيدلاو نذإ امأو هريغ نمو
 جرخي نأ هل زئاج ةضيرف ناك اذإو ةليسو داهجلا ناك اذإ هيدلاو
 نم باتو هنيد ىضق اذإ ةليسولاو ضرفلا يف امهيأر ريغب وأ امهيأرب
 . هيونذ

 انأف وزغلا تدرأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل لاق الجر نأ انغلبو
 تحت ةنجلا نإف اهمزلا لاق . معن لاق ؟ ةدلاو كلأ هل لاق ؟كريشتسا

 ىلإ جرخي نأ لجرلل يغبني ال اضيأ لاقو اثالث كلذ هل لاق اهلجر
٨٨



 لعفي مل نإف مهنأشب موقي امو مهحلصي ام هلايعل فلخي ىتح وزفلا

 ناك كلذ لعقي ىتح جرخي نأ هعسي الو معن لاق هريغ نمو
 . ةليسو وأ ةضيرف داهجلا

 وأ ةضيرق وزقلا ناك كلذ هعسي ال هنأ ىعمو . معن : هريغ لاق

 هللاو بوجولا عضوم يف مهل بجوأ مهل همزلي امب هلايعب مايقلاو ةليسو
 . ملعأ

 ودع هل ضرتعا لجر يف هللا همحر يلع يبأ نع تيأرو : ةلأسم
 نيدلا لاحل هنع يلوي لاقف ؟ هلتاقي وأ هنع برهي نيد هيلعو رفسلا يف
 ربدم وهو لتقي الو لتاقيلف ربدم وهو لتقي نأ فاخف ودعلا هعبت نإف
 . ةنسح ةلاسم لاق هنأ هللا همحر هللا دبع ىبأ نع تيأرق

 اذإ لجرلا نإ لاق هللا همحر هللا دبع ىبأ نع تدجو : ةلأسم

 ةيواعم وبأ لاق ءافو فلخ دقو هل ضرعي نأ الإ لتاقي مل نيد هيلع ناك
 ءافو فلخي مل ولو هسفن ىلع دهاج لاتقلا هل ضرع اذإ هللا همحر

 . هنىدل

 ديعس وبأ لاق . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انعمس كلذك

 اداهج رضح اذإ عفدلا ىنعم يف هبشي اذه نأ يعم هللا همحر
 كلذ هنكمأ نإ دهشيو نيدلا ةءعافإ يفو ميرحلا نعو سفنلا نع عافدلل
 . نيدلا نم همزل امب يصويو

 هل ملستل عفدل اي يوني لت اقمل | نأ تقفرع دق ينأ وجرأ هريع نمو

 . هللا ءاش نا نسح وهو هنيد ىضقيو هسفن
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 عيطتسي ال يذلا امأو . دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع : ةلاسم

 كلذ ريغ وأ رقف وأ ةلع نم ىلاعت هللا لبق نم رذعل مامإلا عم داهجلا
 هل زوجي الو كلذ ىلع ردق ىتم كلذ ىف ةينلا هيلعف رذعلا هيف هل امم

 لدعلاب نوريسي اموق دجوو كلذ ىلع ردق ىتم داهجلا نع ةينلا عطق
 . ملعأ هللاو كلذ يف

 الو ةيصو ريغ ىلع ودعلا داهج هل زوجي نمع هتلأسو : ةلأسم

 ام يدؤي نأ هديعتو ه دبع ىلع هللا بجوأ ام لضفأف لاق نيد ءاضق

 غلب ام ليبس ىلع اهئادأ نع هتين لمهي الو ةمزاللا قوقحلا نم همزل
 دق هنأ الإ . هل كلذ عييضت "" لحي ملو هتوقو هتردقو هلوط هيلإ

 كلذ بلط يف عوطتلاب هسفن لذب هل هللا حابأ يتلا بابسالا هل ضرعت
 . موزللا هجو ىلع ال ةليسولا بلطو

 اذإ داهجلا ضرف نيملسملا نم لاجرلا ىلع هللا بجوأ ام لصأو
 نينمآ ةردقلاو بوكرملاو ةوقلاو ةلآلا يف مهبرح نم فصنلاك اوناك
 يف ضعبب مهضعب فلخو ضعب مهضعب ةعيدخو ضعبب مهضعب ردغ
 نع اهيف لوزي يتلا تاقوألا نم كلذ ريغ يفو برحلا تاقعص تقو
 الو ىوه ليم ال ا إ مهضعب الو نوعجردب ال مهن أ مهتل | ضعي مهضعب

 اوناك اذاف . ةعيب الو . دهعلا ضقن الو ةوشرلا لوبق الو ايندل اراثيإ
 نينمآ مهبرح نم فصنلاك اوناكو ةفصلا هذه ىلع ضعب مهضعب عم

 ةفرشملا داوملا نم مهتيعر ريغ نم وأ مهتيعر نم مهبرحل ةنوعملا داوم
 ام ىلع هلاتقو مهودع ىلع راكنإلاب هلل اوموقي نأ الإ مهعسي مل مهيلع
 لهأ نم يغبلا لهأ نم وأ راكنإلاو دوحجلا لهأ نم ناك قحلا هبجوي

 نم كلذ ري غ وأ مهرمأ ىلع بلغ نمم مهرصم قاسف نم وأ رارقإلا
 . ةفصلا هذه ىلع برحلا كرت مهعسي الف راصمألا نم ةربابجلا

 مهضعب داضعأ اودشيو اورصانتيو اونواعتيو اوفلآتي نأ مهيلعو

 . هل كلذ زجي مل و : ةخسن يف ) ( ١



 قحلا اويحيو مهدوهجمب لطابلا اوتيمي ىتح اورزاوتيو ضعب
 لضفأ اولخديو لزانملا لضفأ اوزوحيف اودهشتسي وأ مهدوهجمب
 . لخادملا

 مل ةفصلا هذه ىلع نيملسملا ىلع ةضيرف برحلا تناك اذإف
 مايقلاو تاعبتلا نم صالخلاو قوقحلا ءاضق دعب نم الإ ةضيرفب نكي
 بحي نمم مهريغو راغصلا دالوألاو تاجوزلا نم ةلوعلل همزلي امب
 ةوسقو ةبرق نم ةوزغ ىلإ لصي ام ردق ىلإ ةلافكلاب مهل موقيو مهلوع
 نمأي ثيح مهلعجيو مهتنؤم ىفك دق نوكيف دهشتسي وأ مهيلإ عجريو
 ءادعألا نم هفلخي نمم مهيلع

 موقيو هيف مهلعجي يذلا مهعضوم يف مهسنؤي نم مهعم نوكيو
 مهئايشأو مهشاعمب مايقلا نم هب مهل موقي نأ وه همزلي امب مهل

 مهترشاعم هعسي مهنم امرحم نوكيو مهيلع انومأم نوكيو مهل ةمزاللا
 . مهتنكاسمو

 هعسي مل ةضيرف برحلا تناكو . ةفصلا هذه ملسملا اذه لان اذإف
 هب هللا رذع دق يتلا تاهاعلا نم املاس ن اك اذإا 4هسقني مايقلا ال ا

 نإ بوكرلاب ان وزغل ا ىلع ة هر دقل ا هل م© ں اكو ل يحل ا ضرف نع اهيح اس

 . برحلا ةلآ نم برحلا ىلع هب ردقي امبو يشملا ىلع ردقي ال ناك

 سيلو ةليضقو ةليسو برحلاف ةقصلا هذه ىلع نكي مل نم امأو
 هنإف هسقن نعو ميرحلا نع عفدلا ىلع هيف ردقي الام هجو نم الإ مزالب
 هيلع هللا بجوأ ام لصأ يف هلهأو مالسإلا نع عقدلا هيلع بجي دق
 يف اولتاق اولاعت مهل ليق اذإو" . ىلاعت هللا لاق دقو . برحلا
 امهعضوم يف امهب مايقلا مزلي انه نمف . "اوعقدا وأ هللا ليبس
 دحب هحرش ىضم دقف داهجلا موزل امأق امهموزل نم بجي ام ىلع
 . هيلع ةردقلا
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 .ملظلا نم ميرحلا نعو هسفن نع هسفنب عفدي نأ وهف عفدلا امأو

 يف نوملسملا فلتخا دقو عفدلا كرت عفدلا ىلع ةردقلا دنع هعسي الو
 نم طئارشو داهجلا ةلآ هل لمكت مل نمل عفدلا هيف زوجي ام عضوم

 . عفدلا ىلع قلطأ هنأ الإ كلذ ريغو ةباصعلاو صالخلا

 هنكمي مل ولو ودعلا عفد يف جرخي نأ هل نإ لاق نم لاقف
 فيخو ودعلا نم ةمهادلا تمهد ىذلا نيحلا كلذ ىفق صالخلا

 رصملا حاتفتسا هنم نوكي يذلا رغثلا ىلإ جرخ ولو رصملل هحاتفتسا
 يف هنكمأ نإ يصويو هل ةمزاللا قوقحلا ءادأل داقتعإلا لاح ىلع وهو
 ةقفصلا عوقوو رومألا موهد ةيصرولل هفلخت يف فخي ملو ة ةيصو تقولا

 صالخلا لاح يف نوكيف رصملا ملسي اهب وأ رصملا حتتفي اهب يتلا
 لاح ىلإ لصي نأ ىلإ هلزني لزنم لك يف ةقاطلا لامل دا داهتجالاب
 . عفدلا

 هيل ا ىدؤي نم ىلعو هنم ىدؤي لام ىلع وأ ةنصو ىلع ردق ناف

 نع ده اج نيملاظلا نم ملظلا همهد ىتح ردقب مل نإو كلذ لعف قحل ا

 4هسقن نع ده اجي ن ] ل اهجل ١ دنع هد اقتعا نوكبو ميرحل ١ نعو هسقن

 . هل ةمزاللا قوقحلاب موقيو هنيد يضقيو ملسي ىتح

 ىلع اوردق اذإ رصملا لهأ ةعامج عفد يف عفدي مل اذإ هنأل
 ةقاط هل نكي مل اذإ رصملا ودعلا حتفتسي ىتح كلذ مهنم اجرو عافدلا
 ىجري ام عضوم يف عافدلا نم هب رمأ اميف طرف دق ناكو عافدلا يف
 . عافدلا يف عقنلا هيف

 هيلع الو رصملا نم روغثلا لتم ىطاعتي نأ هل سيل لاق نم لاقو
 دق يتلا رصملا نم ةلزعلا لاح يف نوكي يتلا ةروكلا لثم نكلو كلذ
 لصي الو رصملا نم رطق ىلع بلغتي نوكي نأ نكمي ناطلسلا نوكي
 . رصملا ءاضقأو روغثلا عضوم نع اهتحسف يف اهيلإ
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 ملعي دق يتلا اهيف وه يتلا ةروكلا كلت ىلإ ناطلسلا دمع نإ نكلو

 نم سيآ وأ عفد اهلهأ رئاسل قبي مل اهيلع رهظ اذإ ناطلسلا نأ
 كلت ىلع ناطلسلا رهظي ملام عافدلا نوطاعتي دقو . كلانه عاقدلا

 انهاه هتزاجإو بجوأ كلانه عقدلاف رومألا نم فراعتلا يق ةروكلا

 كلتو ةينلا كلت نم انفصو ام ىلع عافدلا يف جرخي نأ هلو برقأ

 . ةفصلا هذه ىلع ودعلا عافد ىلإ ةلاحلا

 ءادأ دعب الإ هسقن فلتل ضرعي نأ هيلع الو هل سيل لاق نم لاقو
 وأ هل هنم صلختيف لام دوجوب مراحملاو ملاظملا نم صلختلاو مزاللا
 هل موقي نم دجيو . قوقحلا نم هيلع امب هيف يصوي هفلخي لام
 ودعلا نع نوفلختي نيذلا ةاقتلا نم هدهشي نمو ةاقثلا نم هتيصوب
 لوقعملا نم فرعتي امب هصالخ نم ةيجر لاح ىلع هتيصوب نوكيو
 وأ هلام باهذ نم هرمأ نم هب هللا ىتأ ام الإ صالخلا هل ىجري هنإ
 . هللا رمأ نم كلذف ةيصو توم

 هنطو وأ هعضوم نم جرخي نأ هيلع الو هل سيل لاق نم لاقو
 ىتح لاملا يف ةوقلاو يصولا دجو ولو فلتلل هسفن ضرعي هنكسو
 ن او اهي بط اخم ريغ يصول ١ نأل . هسقني هيلع يتل ا قوقحلا ي دؤي

 نكمبو هتوم لبق هلام فلت نكمي دقو هتوم دعب هلام يف الإ ةقث ناك

 ةفلك مهنع لوزيو هتوم لبق دوهشلا توم نكميو هتوم لبق هيصو توم
 كلذ لعفي نأ الإ ةقيقحلل صالخلا لاح ىلع وه نوكي الو هولمحام
 . هسقني

 يف هللا قوقح ىلع ة همدقم دايعلا قوقح نإ اولاق م كلذ نمو

 هئادأ ىلع ردقي مل اذإ دابعلل هل مزاللا قحلا ناكق تامملاو ايحملا

 فوحي الا هيلا ! غلبي مل يذلا عقدلا نمو داهجلا نم هلل ا قح هنع اليزم

 ء ل ] نم هبلع هلل ١ بجو ] امم صالخ ربقي هسقن ب اهذ ل ىلع هنم

 . هيلع يتلا قوقحلا
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 ال هنأ هنم داقتعا ىلع عفدلا لهأ ةعامج يف جرخي لاق نم لاقو
 هسقنب رثكي هنأو . فلتلا هنم هسفن ىلع فاخي ام عضوم رضحي

 ىلع ةنوعملا نم هيلع ردق امب هسفنب نيعيو هاج هل ناك نإ ههاجبو
 مزاللا ءاد أ دعب نمألا لوصحب اهفلتل هسفن ضرعي ال هنأ هنم داقتعا

 هل زاج ةينلا هذه ىلع وهو هعضوم ىلإ همهد برح هرضح نإف
 . هيف برحل ا هرضح يذل ا تقولا يف عف دلا

 ىلع هنطوو هنكسو هعضوم ىلإ برحلا هرضح ولو لاق نم لاقو
 قوقحلا ءادأ دعب الإ برحلا ىقلي نأ هل سيلف كلذل هنم ضرعت ريغ
 . فحزلا دح يف نكي ملام برهي نأ هيلعو

 ةمالسلا اجر نإ يلوي نأ هل ناك برحلا نياع ولو لاق نم لاقو

 ىلع برحلا ىلإ لبقأ كردلا فاخ نإف هيلع يتلا قوقحلا يدؤي ىتح

 الام لعلو هيلع يذلا قحلا يدؤيو ملسي ىتح هسفن نع دهاجي هنأ ةين

 كلذ يف ربدتف ذم نم رثكأ اذه يف لاقملاو فالتخالا نم انرضحي

 هللاو . هللا ءاش نا هدمتعاو هب ذخف قحلا ىلإ هبرقأو هنسحا رظناو

 سيلو رظنلا لهأب الإ تبثي الف رظنلاب ةجحلا تناك امف باوصلاب ملعأ
 هيف لعج اميف رصبلاو هقفلا هل عمتجي ىتح رظنلا هل ناك رظن نم لك
 . رظنلا

 هللا همحر ىبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ لوقي : ةلاسم

 هرمأ لك يف دقتعي نوكي نأ نيملسملا عم وزغلا يف جرخ نميف ىرأو
 يف ةنونيدلا قحلا مكح نايب اهيف هل حضتي الو هل تضرع ةهبش لكو
 يف هضقت مزلم هنأب كلذ يف قدصلا هنم نوكيو نبملسملا نيدب كلذ

 هيلإ غلبي امم اهاوس امق هسقن باهذ نم نوملسملا همزلأ ام كلذ

 . هتردق هيلإ لصتو هلوط

 هبرو داقتعالا اذه ىلعو ةينلا هذه ىلع نيملسملا عم لتق اذإق
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 ناك ولو ادبعس ادىهش نوكم نأ هل انوجر كلذ يف قدصلا هنم ملعي

 هب الو تويثي هللا همحر ةميرك ىب أ ني ملسم ةهدريع وي ] ىتف ] دقو

 سانلا نم الاومأو امد باصأ دق ناك ولو ةلزنملا هذه ىلع لتق نم
 ناكو لتق ىتح مهيلإ كلذ ءادأ نم همزلي امب ماق نكي ملو قحلا ريغب
 ىلع نيملسمل | يلو وهفق كلذ ىلع لتقو نيملسمل | نيد كلذ يف هني ل

 ط ارش يف نولوتي ال نوملسم او هلل ١ همحر ة دريع يب ] نع ء اج ام

 ددعسلاو . اددبعس ناك نم مهنيد طئارش يف نولوتي امنإو انقش مهنيد

 قدصل ا ىف سيلو . قحل ا نم هر هل ن اد اميق اقد ا هللا ىقل نم

 . شع الو عادخ

 ىلع رصم وهو نيملسمل ا عم وزغل ١ يف جر اخلا جرخ اذ ا لوق أو

 مت اه اوس اميق ءامدلا نم دايعل ١ قوقحب لوتم اهيلع ميقم يص اعملا

 فقوملا كلذ يف ةبوتلا يف هلل صلخأف نيملسملا عم فحزلا يف فو
 ىلع م دنو نيملسمل ١ نيدي رومأل | عيمج يف همزلي ام عيمجب هلل ن .

 هسقن مزلأو نبقداصلا ةمادن فقوملا كلذ يف هللا بنج يف ا

 يف دهاجو فحنزلا نع رارفلا يف هللا نم افوخ فقوملا كلذ يق تايثلا

 ٥ دهشتسبو 41لا ٥ الوت ن ں أ توجر لتقف ةفصلا هذه ىلع هلل ١ لديبس

 نيد ىف همزلي امي ةنونيدل | قدصو ةبوتل | قدص هنم ملع اذإا هدعسبو

 حيبذلا هنبا نمو ملسو هيلع هللا ىلص هليلخ ميهاربإ نم ملع امك هللا
 هلت يذل ١ هدلو حبذ ىف امهنم ة دل ارال | قدص ملسو هيلع هلل ا ىلص

 . نيملاعل ١ برل حبذل ا ىق املسأو نيبجلل

 ولو . نيقداصلا نم هللا دنع ناك همزلي اميف اذكه قدص نمق
 تقدص دق ميهاربإ اي نأ هانيداتو " هللا لاقو همزلام يدؤي مل
 ىق ىأر ناك امنإو هدلو حبذي نأ الب هتين ىف هللا هقدصف . "ايؤرلا
 . هحبذي نأ مانملا
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 كلذ نع هدري مل ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربا نإ لئاق لاق نإف

 بئاتلا اذه كلذك هل انلق هحبذ كرب ىلاعتو كرابت هللا هرمأ اذإ الإ هدلو

 داهجلا ضرف الإ قوقحلا ءادأ نع هتبوت دعب هلغشي مل قدصملا

 .تاينلا قدصب ملعأ هللاو فحزلا يف فوقولاو

 هللا ليبس يف داهجلا دارأ مث طيلختب يلتبا لجر امأو : ةلاسم
 نم دح أ نيو . هنىي ةعبت لك نم صلختي ء املعلا ل اق 2؛ عنصي فك

 . محر ةلصو ةيصو نمو . هريغ وأ نيد نم سانلا

 جرخ نبح هنع هللا يضر فوع ني ر اتخملا ةزمح وي أ لاق دقو

 أربأو هنيد ىضق هللا ىلإ ايع د جرخ نمف هتبطخ ىف لاقف ابر اش

 هرخآلل غرفت دقو هنيد نم ةريصب ىلع جرخ مث همحر لصوو هتحاس
 ءارو ايندلا لاغشأ اوحرط دق يدهلاو لدعلا ميقي هللا دالب ىف ارئاس
 . مهيلع هللا ةمحر مهفاوجأ اهنازحأ نم اوغرفو مهروهظ

 ميتيل قح هيلع لجر يف تركذو نسحلا يب أ باوج نمو : ةلأسم

 داهجلا نوبلطي نيملسملا نم ةعامج ماقو سانلل نيدو ةأرما قادصو
 . تقولا كلذ يق هءاضق هنكمي ملف هللا ليبس يف

 نأ ىلإ ةعامجلا هذه نع فلختلا لجرلا اذهل لضفأ ام تلق
 يق نيملسملا عم جرخيو قحلا اذهي يصوي وأ كل تركذ ام يضقي

 ام ىلعف هللا ليبس يف ةداهشلاو هللا نم باوثلا بلطيو ودعلا داهج
 ةقث اليكو دجبو هلام نم ءافو هنيدل فلخُن لجرلا اذه ناك نإف تفصو

 يف جرخيو يصويف ةياصولاب مهدهشي ةاقث ا دوهشو هيلإ يصوي
 .مل.نإو لضفأ هؤاضقو كلذ هتقو يف هؤاضق هنكمي مل نإ هودع داهج

 نم صلختي ىتح ٥ دلب نم وزغلل جرحي الق ء افو فلخي ملو كلذ ل هنكمي

 . انفصو امك هب يصوي وأ هنيد
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 ةجح هيلعو وزقلا ىلع ردقو جحلا ىلع ردقي مل نمو : ةلأسم
 وزغلاو ةضيرف جحلا نأل وزغي مث جحلاب ادبي نأ هل بحأف ةضيرفلا
 . ةليضفو ةلفان

 داهجلاو . داهجلاب هديس هرمأ اذإ دبعلا ىق لوقت ام : ةلأسم

 ةعاطل دبعلا ىلع كلذ بجيأ ةضيرف وه سيلو ةليسو نيملسملا ىلع
 نكي ملو . ةليضف داهجلا ناك اذإ دبعلا ىلع كلذ بجوي ملق ؟ هديس
 . موزل بوجو هيلع بجي سيلو ةضيرف

 نأ الا داهجلا همزلي ال معن لاق ؟ هدلو رمأ اذإ دلاولا كلذكو تلق

 ..نيملسملا ىلع ةضيرف داهجلا نوكي
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 رشاعلا بابلا
 تاودلا ةوخس يف

 هتدح - مشاهو مش ه نع ةقثل | اذهب ينثدح ملسم ة ةرضحي ب مكاحل ا

 برحل أ دنع نوملسم ا اهذخ اد ل امجل او نفسل | رم أ يف نوج احتي

 رضحمب كلذ بج اح مهل ى أرف اهونمض تيطع ن ن اف اه ء ارك اوفويف

 اورخسي نأ مهودع ىلإ جورخلا اودارأ اذإ نيملسمللو : ةلاسم
 ام ناك مامإ مهل ناك نإف مهيديأ ين فلت امو حالسلاو سانلا باود
 يف هنمث ناك مامإ مهل نكب مل نإو نيملسملا لام تيب يف هنم فلت
 . مهل اومأ بلص

 اضيب ا اوز اج و هللا همحر بوبحم ني دمحم ةررس نمو : ةلأسم

 تعضو ١ ذاق ةمئك اق برحل ا تم ١ ل ام 4 اركل او ليخل او حالسل ١ ذخأ

 هودر ملس اذإو هومرغ هنم فلت امف هلهأ ىلإ هودر اهر ازوأ برحلا

 . باتكلا ريغ نم هلهأ ىلإ

 هلاتق دارأ لجر دلبلا يفو مهلتقيو سانلا ملظي لجر نعو : ةلاسم
 عفد ددري ىذل ا اذه اونيع نأ سانل ١ مزلي له لام هدنع سيلو هعنمو

 مهتنوعم ىلع اضعي مهضعب ريجي لهو مهل ام نم ء يشب مل اظلا ملظ

 ؛ رابجلا برح لاح يف لاجرلا ةقفن يف لاملاب
 اذإ مامإلا كلذكو تلق كلذ ىلع سانلا ربجي الو كلذب لوقأ ال لاق

 ةيعرلا ىلع له ودعلا ةبراحم يف ركاسعلا زيهجتل لام هدنع نكي مل
 ؟ مهربج هل لهو لاملاب هنيعت نأ
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 ةلودلا زع ىف كلذ ىلإ جاتحا اذإ ةقدصلا عيمج ذخأي لاق
 نأ هل سيل كلذك هجولا اذه ريغ ىلع ذخأ هل سيلو ودعلا ةبصانمو

 ديرت ةجراخ جرخت نآ الإ داهجلا ىلع هعم جورخلا ىلع هتيعر ربجي
 اجراخ ناك اذإ هل ريجأ امنإو كلذ ىلع مهربج هل زاج دلبلا ةحابتسا
 ىلع مهربجي نأ هل نأ ماعطلا لمحل لحاورلا ىلإ جاتحاو برحلا ىلإ
 .باتكلا ىلإ عجر ملعأ هللاو ءاركلا مهيطعيو اهيلع لمحيو مهباود ذخأ

 الف مهبرح لهأل ع اركلاو حالسلاو ليخلا تناك ن اف : ةلاسم

 يف اهوذخأ مهبرح لهأ ريغل لبإلاو ليخلا تناك نإو مهيلع مهل ءارك
 ءارك مهل هيلعو هيلإ نوجاتحي ام اهيلع اولمحو اهوبكرو برحلا لاح
 كلذ نوكيو نيملسملا نم نيلدع ىأرب هب مهتعفنم ردق ىلع كلذ لثم

 ريغ نم باكرلاو ليخلا لهأ ىلإ كلذ هنم يدؤي هللا لام يف ء اركلا

 . مهبرح لهأ

 اماعط لمحي ن ل أ ادحأ ا ريجت ل راجهو قاتسر لهأ لع ابل او هتعب

 دقو . رفيج ني انهمل ١ ىلا ا بوبحم ني دمحم ةريس نمو : : ةلأسم

 سيحي ناكو الجر لوألا ماع "> لاهنملا باحصأ نأ ينغلب اميف ليق
 . هيلإ كلذ عفري نأ دحأ ارتجا امق مهلبق سانلا اولمحي نأ ةلامحلا

 بارطضا مالكلا اذه يفق ()
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 رشع يداحلا بابلا
 كلذ هبشأ ام و لاتقلا ىلع ربجلا يك

 ذخ أت الو ةرثعلا منتغت ١ هت الو . هلل ١ همحر فوع نيب ر اتخمل ١ مالك نمو

 انعم ريجلا دحو هريغ لاق لاتقلا ىلع سانلا ربجت الو ة همهتي الو نظب

 . سبح جرخي مل اذإ

 ق دعل ا يف تركذ دو هلل | همحر نسحل | يب ] ب اوج نمو : : ةلأسم

 . كلذ دنع لزانملا قرحو لاومألا ذخأو لاجرلا لتق دىري دلرلا مهد اذإ

 ىلعف ودعلا كلذ داهج ىلع ادحأ رهقي نأ دحأل زوجي له : تلق
 لضفأ نم مهميرح نعو دلبلا لهأ ىلع هداهج ودعلا اذهف تفصو ام

 ةقاط هل تناك نمل يغبني الو دابعلا ملظو داسفلا ديري ناك اذإ داهجلا
 نوكي ودعلا ناك نإ هنأل كلذ نع فلختي نأ ودعلا اذه دهاجي نأ
 هداهجف لاجرلا نم هدلب نع داهجلا مهمزلي نيذلا دلبلا لهأ فصنك

 . ةضيرفلا كلت نع روذعمب سيلف ضرق داهج ءاحصألا لاجرلا ىلع

 ةليضف هداهجف دلبلا كلذ لاجر فصن نم رثكأ ودعلا ناك نإو
 كلذ يف بغريو نيتلزنملا دحأ ىلع هسقنب بغري نأ دحأل يغبني الو
 . ريذحتلاو بيغرتلاب مهيلإ عزويو

 دق هنأل لاتقلا ىلع سانلا ربجي رمؤي الف لاتقلا ىلع ربجلا امأو
 نحن لوقن نكلو لاتقلا ىلع سانلا ربجن الو لدعلا لهأ ريس يف ءاج
 لوقلاب مهيلع دشيو كلذ يف مزاللا اوفرعيل لوقلا يف مهيلإ زعون
 هتيضرف عييضت نم نورذحيو هتليضف يف نوبعريو كلذ ىلإ نوعديو
 . باوصلاب ملعأ هللاو قيقوتلا هللابو

. مهيلإ جاتحا اذإ هتدعر ربجي نأ ماماللو لاق : ةلأسم



 ىلإ داهجلا نوبلطي الف : لاق هنأ ةزمح يبال مالك يقو : ةلاسم

 داهجلا ضرف امنإو مهعم دهاجي نأ داهجلا هسقن ىلع ضرقي ال نم

 الو كلذ يف اولاق دقو . هسفن ىلع هضرف نم ىلع مالسإل ا ناك ذم

 . داهجلا ىلع ليقو لاتقلا ىلع سانلا ربجن الو . انع افلختم رفكن

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 الإ هودع ىلع وزغلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامإلل سيلو : ةلأسم
 همزلي هنإف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع هسفن ىرتشا نم
 نأ مامإلا ديري نم امأو . نيملسملا ىلع جراخلا هودع ىلع جورخلا

 امأو وه . كلذ بحي نأ الإ جورخلا ىلع ربجي سيلف برحلاب هل بدتني
 . هربج هل سيلف مامالل ةارشلا نم نكي مل نم

 ىلع ةجراخ تجرخ نوكي نأ الإ ةليضف ءادعقلا نم داهجلا امنإو
 مهنع اودعق نإو مهودع كلذ ىلع اووق دعقلا مهناعأ نإف نيملسملا

 سيلو مهتنوعم نيملسملا نم ءادعقلا مزلي هنإف . نيملسملا ىلع اورهظ
 مهودع ىلع مهب نورهظي نوملسملا ناك اذإ هلهأو قحلا نالذخ مهل
 . مهيلع ىوقي مهودع ناك نإو . مهولذخي نأ مهعسي مل مهوناعأ اذإ
 اندنع اذهو . اهقزر نمل ةليضف ىهو ةضيرف مهمزلي مل مهورصن نإو
 . اذه يف هجولا وه

 ىلع الو . حالسلا ىلع ةيعرلا ربجي نأ مامالل سيلو : ةلاسم
 حالس الو عارك هل نكي مل نمو . هودع ىلع وزغلا دارأ اذإ عاركلا

 هذه لهأ نأل هريغ الو قالطلاب هفلحي الو ءيشب هفلحي نأ مامالل سيل
 مه لدعلا لهأو قالطلاب نوفلحي ال لدعلا لهأو لدعلا لهأ ةوعدلا

 وه لدعلاو هب ماوقلاو قحلا لهأ مهو مهل ةيكزتلاو ةيالولاو ةلادعلا لهأ
 . ةيالولا هل يذلا يلولا ملسملا

 رمع ىلإ حلاص نب دمحم نب هللا دبع باوج نم : ةلأسم
 اوجرخي نأ دلبلا لهأ ىلإ لسرأ اذإ مامإلا ىف تركذو مساقلا نبا
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 ؟ ال ح أ سبح مهيلع بجي أ اولعفي مل من . ودعل ا ىل ا برحل ا ىل ا

 ىلع سانلا ربجي الو نوملسملا لاق يذلا ربجلا دح امو تلق

 الوق كلذ يق انفرع دقو سبح جرخي مل اذإ انعم ربجلا دحف لاتقلا

 يفو كلذ يف رومألا عيمج ج يف انلوقو هللا هديأ مامإلا هب لمع دقو

 ميف هللا رفغتسنو لاتقلا ىلع سانلا ربجي الو . نيملسملا لوق هريغ
 . ررضلا نم هيف انلخد

 لاو نعو . دردعس ني داده ناميلس يبأ يضاقلا نعو : ةلاسم

 ودع لاتق ىلع هتيعر ربجي نأ هل زوجيأ ىرقلا ضعب يلع يلو
 ربج امأ لاق ؟ ةارش ريغ وأ ةارش اوناك مهتكوش رسكو نيملسملا
 دلبلا ىلإ ودعلا مهمهد اذإ الإ زوجي ال كلذ لعلف لاتقلا ىلع ةيعرلا
 داهجلا ىلإ جورخلا ىلع ربجلا امأو ميرحلا ىلع فيخو هيف مه يذلا
 ودعلا يق . هسفن ىلع ءارشلا عطق نم ىلع كلذ بوجوب ليق دقف

 . ملعأ هللاو رصملا يف هتغب دق يذلا

 لهو ديعس نب ىيحي ايركز يبأ يضاقلا نع اذه لعل : ةلاسم

 لاتق يف مامإلا عم جورخلاو وزغلا ىلع ةارشلا ربجي نأ يلاولل زوجي
 ةيعرلا ربجي نأ هلو رحبلا يفو ربلا يفو رصملا ريغو رصملا يف ودعلا
 يف اوناك اذإ رصملا يف هريغو مامإلا عم ودعلا عفد ىلإ جورخلا ىلع

 . تقصو ام ىلعق . ال مأ ودعلا هيلإ لصي يذلا دلبلا ريغ دلب

 ودع دل اهج يف وزغل او جورخل أ يف مهربج زوجيف ة ارشل ا امأق

 داهج يف رصمل ١ يف كلذ م امإلا هيلوي نم وأ مامإل ١ عم نيملسمل ا

 جورخ يف ًاعيطتسم ير اشلا ن ناك اذ ا نيملسمل ١ ىلع حر اخل او ودعل ا

 . كلذ

 ودعلا نكي ملو ودعلا ىلع نوجراخلا مه نوملسملا ناك اذإ امأو

 . رصملا
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 امأو . رربلا يف كلذو نورخآ هزجي ملو كلذ زاوجب موق لاق
 يق يراشلا ربج زاوج نيملسملا ضعب نع تظفح دقف رحبلا بوكر
 . ملعأ هللاو رتأ يف هدجأ ملو هيف داهجلا يق جورخلا

 اونوكى مل اذ ا رصملا نع عفدل ا ىلع ةدعرلا ريج يف كلوق امأو

 مل ولو ودعلل رصمل ١ نمع عفدلا ىلع ةيعرلا ريج ا زئاج معنف ٥ ارش

 عفدلا يف جرحي نأ ٥ ادلاو هعنم وأ اضيأ نيد هبلع نملو ة ٥ ارش اونوكي

 دلبلا ودعلا ىشغي مل ولو مهربج زاوج تظفح دقو ةاضق دجي مل ولو
 وأ رافلج لخد اذإ نامع لثم رصملا لخد اذإ نوربجملا هيف يذلا

 عفدلا يف اذهف هعفد ىلع ةيعرلا ربج عسو اهقرشو اهبرغ نم اهريغ

 اذإ مامإلا ناك اذإق داهجلا ىلع ةارشلا ريغ ةيعرلا ربج امأو

 هودع هي رقظ مهربجي مل اذإو هودعي رفظ ة ارشل ١ ريغ نم ء ادعقلا ريبج

 . مهربج زاوج هللا دبع يبأ نع تدجو دقف

 نم ةيعرلا ريبج اذإ ناك اذإ مامإلا نأ بتكلا ضعب ىف تدجوو

 ريج هعسو هودعي رفظي مل مهربجي مل اذا او . هودعي رفظ ة " ارشل | ريع

 ريجلا نأ ىرأو كلذ يف قحلاب ج هللاو ة ٥ ارش ريغ اوناك ولو دعقلا

 نوكي نأ الإ لاتقلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامالل سيلو : ةلاسم
 مهربجي نأ هل نإف هودعب رفظ مهضهنتسا وأ مايقلا ىلع مهربج اذإ
 . ةارش ريغ وأ ةارش اوناك

 اضرف نيملسملا ىلع لاتقلا نوكيأ امئاق مامإلا ناك اذإف هل تلق
 فصنلاك نوملسملا نوكي نأ الإ اضرف نوكي ال لاق ؟ ضرق ريغ وأ
 ريغو يراشلا ىلع اضرف لاتقلا نوكيف مهودع نم ةخسن مهبرح نم
 نع هرذع هللا لزني مل نمم اوناك اذإ لاتقلا ىلع اوردق اذإ يراشلا
 . هللا هرذع نم الإ فلختلا عسي مل اضرف داهجلا ناك اذإق . داهجلا
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 رفظ لاتقلا ىلع مهربج اذإ ناك اذإ هتيعر ربجي نأ ماماللو
 مهربج نإ امأو ةارش ريغ وأ ةارش اوناك . كلذ هرصم ىفق هودعب

 ةارشلا امأو ةارشلا ريغ ربجب نأ هل سيلف رصملا ريغ يف لاتقلا ىلع
 . رصملا ريغو رصملا يف لاتقلا ىلع مهربجي نأ هلف

 . مهيلإ ج اتحا ا ذا هتدعر ريجي نأ م امالل لدقو : ةلأسم

 اذ ا كلذ لاق ؟ افلختم ريبجن الو ركب ويأ لاق دق سبلأ تلق

 . مهريغب مهنع ىنغتسا

 ريغ ىلاإ لسرأ اذاف ل اق ريسم ل اق 2؛ عفد وأ ريسم اذهف تلق

 . هنع فلختي نأ هل سيلق يراشلا

 اولت اقي ن أ س انلا اوربجي ال ن ] نبملسمل ١ نيد نمو : ةلأسم

 هنإف ودعلا نيعي هنأ مهتا نم الإ لاق مهودع لاتق اودارأ اذإ مهعم

 . اهرازوأ برحلا عضت ىتح سبحي

 بلهملا نب ديزي سبح زيزعلا دبع نب رمع نأ انل ركذ دقو لاق
 سيل زيزغلا دبع نب رمع ناك نإو هيلع جورخلاب ةمهتلاب ارهش نيثالث
 لبقنو لاق هبهذم يف عرولاو ةناكسلاب فصوي ناك دقف مامإب انل وه
 نم نمؤملا ةلاض ةمكحلا نأ لاقي دقو اهاندجو ثيح نم ةمكحلا

 . هنم تجرخ ءاعو يأ نم يلابي الو اهذخأ اهدجو ثيح

 دمحم نب دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ باوج نم : ةلاسم

 ربجلا امأف ربجلا اذهام لاتقلا ىلع سانلا ربجي ال كلذكو نامتع نبا
 ماماللف هسفن ىرتشا نم الإ نيملسملا دنع كلذ زوجي الف لاتقلا ىلع

 . رصملا ريغو رصملا يف ليق دقو رصملا يف هربج

 وه ناك اذإ هربجي الو هيلع اجر اخ هودع ناك اذإ هربجي ليق دقو
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 الإ مهربج زوجي الف ةيعرلا امأو كلذ ىف رذع هل نوكي نأ الإ جراخلا
 مل اذ ا مهتلود لاصئتسا هنم نوف اخي ةجر اخ نيملسمل | ىلع جرحت ن أ

 ةيعرلا مزلي كلذ دنعف مهب رفظلاب اوعمط اوناعأ اذإف ةيعرلا مهنعت

 . ملع أ هلل او ل احلا كلظ يف مهربج م اماللو . نيملسمل | ةنوعم

 ىلع ىرن ال ان اف جورخل ا ام و . رتؤمل ١ يب ا ب اوج نمو : ةلأسم

 صخر دقو مهسفنأب ملع ا س انلا نال جورخل ١ ىلع هركتسي ن أ دحأ

 نع ملسو هرلع هللا ىلص ىبنل | ب احص ] ىلع ىل اعتو كر ايت هللا

 كل ذ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنل ١ مهرمأف كوبت ةوزع ىف هعم جورخل ١

 مهرمأ نكلو سبح الو فلح الو ربجب ادحأ مهنم هيلع هركتسي ملو
 هيلع ضرتفا اميف هللا عاطأ دقو نيجراخلا ةجرد هلف جرخ نمف كلذب
 ءافعضلا نم هللا هرذع نم الإ ارفاك ًاقفانم راص فلخت نمو

 . ىضرملاو

 ةحيصنلا نم مهيلع طرتشا ام عم نوقفني ام نودجي ال نيذلاو
 الف . مهتيوت هللا فصو نيذلا نيفلختملا نم بات نم الإ هلوسرلو هلل

 كلذ لعقي ملو برحلا ىلإ جورخلا ىلع سانلا هركتسي نأ دحأل يغبني
 نع فلخت دقو . هدعب نم ناتفيلخلا الو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ملف . لصي نأ لبق نيملسملا مامإ ذئموي وهو بلاط يبأ نب يلع
 . جورخلا ىلع مههركتسي

 موق نع تلاسو هل باوج يف رثؤملا يب أ نع دجوي اممو : ةلاسم
 وهو . كلملا يف فالتخا مهمامإ نيبو مهنيب عقو فالخلا لهأ نم

 مهروجو مهملظ يف مهمامإ ىلع نيملىسملا ىلإ اوناعتساق ةقسق مهلك

 اولعقف ةعاطلا كل انيدلو . انتاكز كلو كعم نحن نبملسملا ىلاول اولاقف
 . رثكأ وأ ةنس كلذ

 مهفيعضو مهيوق سانلا ربجو مهيلإ نيملسملا يلاو جرخو
 فلست نم مهنمو , اني د ذخأ نم مهنمو ةلاحلا هذه ىلع اوجرخو
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 دوهعلا نم هيلع لمح امو هنم عرف لك ىلع جرخف دجي مل نم مهنمو
 . ةيزجلاو قالطلاو قيثاوملاو

 هدحو هل هورصنتس | ني ذلا ىبا ] دقو هدحو هسقني ىقل أو تلق تلق

 . داليل ا حلصأ مث ا من مهتج اح مهل ىضقف اذه ىلع جرخف

 لعف نم الو نيملسمل | ةريس نم سيل هتفصو ي ذلا اذه ن أ ملع اف

 تفصو ا ام لعف نمو ا او روجل | لهأ او ةربابجل ١ لعف نم م اذهو لدعل ١

 وهف عنتم او رصأو ىبأ نإو هنم لبق مالسإل ا ىلإ عجرو ب ات نإف هلعف
 . ةربابجلا ةلزنمب

 هنأل هيلإ ةاكزلا ءادأ الو هتنوعم الو هتعاط الو هتيالو لحت الو

 ةبراحملا ىلإ ريسملا ىلع ةيعرلا اوهركتسي نأ نيملسملا نيد نم سيل
 يف مهيلع نولمحيالو ناميإلا نم ءيشب كلذ ىلع مهنوفلحتسي الو
 مهسقنأ رذعب ملعأ ةيعرلا نإو فوخلا الو عزفلا الو مهلاومأ يف مرفلا

 يق داهجلاو لدعلا ةماقإ ىلإ هسقنو هلامب ريسملا يف بغر نمق

 هركتسي الو هيلع ريجي ل كلذ كرت نمو لضفلا كردأ دقف هللا لبيس

 مهترهاظم الو ةريايجلا ةناعإ نيملسملا نيد يف سيلف فلحتسب ولو

 ةدلب ىلع رورهظلا اوجر اذإ مهتالوو نيملسملا ةمئأ نكلو مهملظ ىلع

 ريغ نم كلذ ىلإ مهباجأ نمب هيلإ اوراس هيف لدعلا ةماقإ ىلع ةردقلاو

 . نيملسملا مكحل ميلستلاو هللا نيدب رارقالا ىلإ هلهأ اوعدف هاركتسا

 اهب نوفلحتسي نيمي ريغ نم هيلع مهوعياب كلذ ىلإ اوباجأ اذإف
 مهنم نوذخأيو هللا باتك ماكحأ مهيلع نورجيو لدعلا مهيف نوميقي مث
 ىلاعتو كرابت هللا اهمسق امك هللا رمأب اهنومسقيو قوقحلا نم مهيلعو
 نكلو ةقدص الو ءيفب نورثأتسي الو . كلذ ىلع ةيده مهنم نولبقي الو
 . هللا همسق امك كلذ نومسقي
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 امنإو داهجلاو وزغلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامإلل سيلو : ةلاسم
 ةبعرل ١ ريجي ن ] هل سيلو هعم هسقن ىلع ء ارشل ا عطق نم ىلع كلذ

 ديرت ةجراخ جرخت نأ الإ مهنم كلذ بحأ نم الإ طابرلاو داهجلا ىلع
 . هلهأو دلبلا نع ملظلا عقدي نأ لك ىلع نإف ميرحلاو دلبلا ةحابتسا

 هيلع بجاولا نع عنتما نم ربجي نأ هل زاج مهيلع كلذ ناك اذإو
 سيلو مهحلاصم ىلع مهربجي نأ هل نأل دليلا نع ةاقيلل عاقدلا نم

 امأو مهميرحو مهلاومأ نع هملظو ودعلا عقد نم مهل حلصأ حالص

 هعم جورخلا ىلع ادحأ ربجي نأ هل سيلق جراخلا وه مامإلا ن اك اذإ

 .داهجلا ىلإ

 دبع هلماع ىلإ ىيحي نب هللا دبع مامإلل دهع نمو : ةلاسم
 مكاعد نم متعطأو . هللا متعطأ امل هللا مكركذنق دمحم ني نمحرل ١

 . هللا ةعاط ىلإ

 عجر هللا ةعاط ىلإ مكاعدو هللا عاطأ نم متعطأو رثؤملا ويأ لاق

 مكسقنأ اوعنمت يتح هللا ىصع نم متدهاجو اضيأ دهعلا اذه ىلا

 يق بغر نمف . أدحأ داهجلا ىلع هركن ال انإف . مكنيد مكل ملسيو

 انمآ هدلب يف مقيلف داهجلا يف بغري ملو يضر نمو دهاجيلق داهجلا
 ملظلا نم متعنتنماو مكسقنأ متعنمو هللا مترصن امل هللاب مكركذنو

 . ناودعلاو

 ىلع ر دقي مل نمم نع اظلا ميقمل ١ وقيلو ل اهجل | يف س انلا بغرو

 . هللاب الا ةوق الو ةاساوملا اندنع هلف هب ىوقيام

 مهعاطأ نم 7 داهجلا يف بعري ملو يصر نمو ىنعم هريبع لاق

 مل اذإا داهجلا ىلع ريجي مل مهقلاخي ملو مهل ملسو هيلا هوعد اميق

. ملعأ هلل او كلذ ل ىنعم ي دنع جرخي ١ زكه هيق بعري



 اهركنأ نمق اهيلإ مهوغذدي ءايشأ لصفلا اذه لبق ددع دق هنأل

 هللاو اولتاقي مل هيلإ اوعد امب يضر نإو . هولتاق مهلتاقو اهلبقي ملو
 . ملعأ

 وزغلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامإلل زوجي لهف تلق : ةلاسم
 الإ هعم هسقن ىلع ءارشلا عطق نم ىلع كلذ امنإ لاق . هعم داهجلاو

 . جرخي نأ هلف دهاجي نأ بحأ نم

 ىلع الو داهجلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامالل سيلو : ةلاسم

 لك ىلع نإف ميرحلاو دلبلا ةحابتسا ديرت ةجراخ جرخت نأ الإ طابرلا
 . هلهأو دلبلا نع ملظلا عفدي نأ

 هربجي سيلف برحلاب اهب هل بدتني نأ م امإل ١ ددري نم امأو : ةلاسم

 مامإلل ة ٥ ارشل | نم نكي مل نم امأو كلذ بحي ن أ ال ا جورخلا ىلع

 ىلع اجرا اخ نوكي ن ں أ ال ا ةليضف دعقل | نم ل .داهجلا ا امن ا هربج هل هل سيلف

 ىلع مهب نورهظي نوملسملا ناك اذإ 7 1 قحلا نالذخ ٧ سيلو
 . مهوناعأ اذإ مهودع

 عنتما نم ربجي نأ هل زاج مهيلع كلذ بجي ناك اذإو هريغ نمو
 ىلع مهربجي نأ هل نأل دلبلا نع ةاغبلل عافدلا نم هيلع بجاولا نع
 نع هملظو ودعل ١ عف د نم مهل حلص ] حالص الو مهسفن ] حل اصم

 نأ هل سيلف . جراخلا وه مامإلا ن ا ,اك اذإ امأو . مهمرحو مهلاومأ

 . كل تفصو ام ىلع ال ا داهجل ١ ىلإ ا هعم جورخل ا ىلع أدحأ ريجي

 نأ رابجلاف اودعق وأ ةيعرلا هعم جرخ اذإ نوكي نأ الإ هريغ نمو

 . "ه اوجرخي نأ دعقلا ىلع سيلف . مهب رفظي

 ١ ( ةدئاق نم ولخت ال تادايز اهضعب يف نكل ةرركم لئاسملا هذهو .
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 نيجراخلاو جورخلا بيترت يك

 اهيأ رظنأ توم رضح مامإ ىلإ بوبحم نب دمحم ةريس نمو

 راكنإو هللا نيد رصت ىلإو هللا ىلإ وعدت نأ كايإو هلل انمحر مامإلا

 ىلإ كلسر لسرأو كبتك بتكأو كباجأ نم عيمجب ةنتقلا ءاقطإو ركنملا
 لذب ىلإ مهعداو ديشر وأ يواغ وأ حلاطو حلاصو دابو رضاح لك
 نم اهايإ مهيطعم كنإ مهدعتو ةليزجلا ضئارفلا مهل ضرفاو مهل لاملا
 . كلذ كل هللا نكمأ اذإ هللا لام

 مهل كلذ لذباف هللا باودو هللا حالسو هللا لام نم كعم ناك امو

 هتمزل نمل رذع الو تنأ مهرمأت ثدح الا إ مهيدي أ ا اوعضي ال مهنأ ىلع

 رسق ةملظلا ةبراحمو ةملظلا هذه فشك يف كعم ريسملا نود كتعيب

 مهرمأو امزاح املسم ادئاق مهنم شيج لك ىلع لعجاو كباجأ نمب

 . هللا ةعاط يف ةعاطلاو عمسلاب

 ضبقو ةرمثلا لوخد روضح دنع هللا ةكرب ىلع مهب رس مث اهنمو
 الو مهتاقفن مهيلع رجأو مهل كلذ لذباو ةيشاملاو رامتلا نم ةقدصلا
 ةماقإو ءارقفلا ءاطعإ نيح اذه سيلف ائيش كلذ نم ءارقفلل سبحت
 . نيكاسملا ءاطعإ نم هللا ىلإ برقأ نيدلا ءايحإو ةلودلا

 عيمجب ١ ونبعتسب د نأ مه ريس يف ن وملسم ا كلذ زاجأ دقو

 هللا رمأ ةماقا إ يف كلذ ىلإ نوجاتحي اوماد ام يقاوصلاو تاقدصلا

 . هتبراحم لهأ ١ لالذإو هتلود ة هخسن هنىد ن ر ,ازعإو هتنامأب ء اقول و

 ةوق يف مهؤ ارآ تعمتجا دق : ريتل ا نب رينم ةريس نمو : ةلاسم

 ةئامعبرأ ىلإ ةئامتالت ىلإ ةارشلا نم نيتئام ىلع نيدلا ماكحأو قحلا

 هقفلاو ملعلاو ةفرعملاو ةقتلاو ةريصبلاو ءاجرلاو لضفلا لهأ نم دئاق

 هقفلا لهأ نم بدؤم هباحصأ نم ةرشع ىلع هل ةوقلاو مزحلاو
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 ىلع مهميقيو غيزلا نع مهددسيو فورعملا ىلع مهبدؤيو نيدلا مهملعي
 . داشرلا ليبس مهيدهيو ةقيرطلا

 تاوهشلا الو مهنأش نم لاملا عمج الو مهركذ نم ايندلا سيلو
 ىلع اهب دوجيل هسفن هلل عاب نم كلذك نوكي فيكو . مهتاجاح نم
 . اهيف امب دهزيو ايندلا كرت
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 رشع تلاتلا بايلا

 هنم رمأ وأ مام إ ربغب نيملسملا ةبراحم يك

 جرخ ودع جورخب عمس نم : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو
 يأر ريغي هلتاق نبملسملا نم دحأب عقي نأ فاخف نامع نم فرط يف

 نم نومأم ودعلا ناك نإو ًايئاغ مامإلا ناك اذإ كلذ هعسوو مامإلا

 . ةفاضملا ةدايزلا نم مامإلا يأرب الإ لتاقي مل هلبق

 داهجلا ناك مهبرح نم فصنلاك نوملسملا ناك اذإو : ةلاسم

 مامإ مهل نكي مل نإو مامإ نيملسملل ناك ملسم لك ىلع اضرف
 وأ جرع وأ ضرم نم ةهاعب هللا هرذع نم الإ مهيلع ضرف برحلاق

 ب اتك ىل ا عجر ةفعض وأ ٥ دج وأ رصي ب اه ذ . عرشلا نايب
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 رشع عبارلا بابلا
 كرشلا وأ رارق.الا لهأ نم ةملظلا عم لاتقلا

 .ركنملا نورهظي نيملاظلا شيج يف اوريسي الأ نيملسملا نيد نمو
 نأ نيملسملا ىلعو قحلا يف مهيلع اوركني نأ نوملسملا عيطتسي الو

 نإو . مهملظ ىلع نورثكيو مهداضعأ ىلع اودشي الو مهولزتعي
 . مهبلسو مهلتق نوديري دلب ىلإ ةفئاط تراس

 نمب مهودع اولتاقي نأ دلبلا لهأ نم نيملسملا ىلع سأب الف
 ملو مامإ مهيلع الو ماكحب اوسيل مهنأل مهورهقي مل نإو مهرصن
 الو مهيشغ نم مهدلب نع اوعفد امنإو . نيملاظلا عم نيرئاس اونوكي
 اوعيطتسي مل اذإ مهعم نيعفادلا مهل نيرصانلا ثادحأ يف مهيلع مثإ

 . مهدلب يق اوشغ اذإ مهب راصتنالاب مهيلع مثإ الو مهيديأ قوف ذخألا

 اروج هنم دشأ وه نم مهيلإ راسو رئاج ناطلس مهيلع ناك نإو
 اوعمتجيلف مهير ار ذ ىبسو مهل اوم أ اوذخ أو مهن ام ل كقس ىلع هنوف اخي

 . مهدلب نع اوعفديو . رئاجلا مهناطلس نع نيزيمتم اوريسيو

 مشغلاب ملاظلا مهأدبي ىتح ملاظ عم ًاملاظ اولتاقي نأ بحن الو

 اذه انفصو امنإو هيلع مهل جتحي نم اولسريو ةجحلا هيلع اوميقي وأ
 مهيلع سيلو مهتلاو بلسلاب هوفرع دق نم عم نوملسملا ريسي الئل
 . مهيلع همكح يرجي الو مهيديأ قوف ذخأي مامإ

 نم لجر نع . هللا همحر بوبحم نب دمحم تلأسو : ةلأسم

 مهعم لتاقيف هموق نم نيقفانملا عم وزغي نأ هل حلصي له نيملسملا
 ازغ ريّلا نب رينم نأ انغلب هللا دبع وبأ لاقو . ال : لاق ؟ نيكرشملا
 . مهرومأ يف الدع مهنم ملع هلعل ملعأ هللاف قارعلا لهأ نم موق عم

 ن أ انغلب هللا همحر بوبحم نب دمحم ني ريشي ر ذنملا ىب ا نعو

١١٢



 نأ ىلإ بلهملا نب بيبح عم اراس بتاك نب تاتحو نامسلا نب رفعج
 ىلإ سانلا لزنف امهتيالو ةديبع وبأ رهظأف كلذ ىف ملكتف هعم التق

 . نبملسملا ءاهقف نم اناكو امهيق هلوق نم كلذ

 . هنع ةديبع وبأ لمح امم رثكأ رباج نع لمح رفعج نإ لاقيو
 اراس رباج يبأ نب ىسومو ساسج نب هللا دبع نب دمحم نإ ليقو
 ءاهقف نم اناكو رضنلا نب دشار ىلإ كلملا دبع نب ناسغ عم

 . نيملسملا

 لاتق أجاف نإ تيأرأ تلق بوبحم نب دمحم نعو : ةلاسم
 وأ همد ىلع فاخ نإ لاق ؟ مهعم لتاقيأ هموق ةرضحب وهو نيكرشملا

 .هجولا اذه ىلع هموق عم لتاق اورفظ اذإ نيكرشملا نم هسفن وأ هلام

 نيملسملا مرح ىلع فاخو هسفن ىلع نمأ ولو رثؤملا وبأ لاقو
 . هموق عم اضيأ لتاق مهلاومأو مهئامدو

 بوبحم نب دمحم نع رقصلا نب نازع ظفح نمو : ةلاسم
 اهيف لخديف . ةدلب ىهو روجلا راد يف نوكي ملسم نعو هللا همحر
 نع لتاقي نأ لجرلل ةخسن ملسملل يغبنيأ اهتحابتسا نوديري موق
 دلبلا ةماع نوديري اوناك اذإ لاق ؟ نيقسافلا ةيار عم هميرح
 يف اولتاق " ىلاعت هللا لاق . دلبلا ميرح نع اوعفدي نأ نيملسمللف
 . اوعقدا وأ هللا ليبس

 لاتقلا تيأرأ : تلق معن : لاق ؟ فويسلاب لاتقلاب نوعفديأ تلق

 لاق ؟ مهيلا كلذ مأ ةيقت لهأ مهو ؟ مهيلع ضرفأ عضوملا اذه يف
 تيأرأ تلق . ملعأ هللاو ضرق هنإ لوقأ امق ةيقت راد يق اوناك اذإ

 نم ةملظ موق مهب لزنف هيلع نوبلاغ روجلا لهأ نامع لثم ارصم
 اولزن ثيح وأ رافلج ىلإ مهيلإ اوجرخي نأ نيملسملا ىلعأ قارعلا لهأ
 يف مهوشفي ىتح لاق ؟ مهيلإ جورخلا مهعسي ال وإ فارطألا نم
 . لالضلا لهأو نيقسافلا عم مهيلإ اوجرخي نأ مهل سيلو مهدالب
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 . اهلك نامع كالهإل راس يذلا ناطلسلا ناك اذإ رثؤملا وبأ لاق
 نيبو هنيب اولخ ن ن او هعفد وجر هوير راحو هلع ن ن امع لهأ عمنجا ن ا . ناف

 . ملعأ هللاو دلبلا نع ًاعافد مهناطلس عم مهيلإ اوريسي نأ

 دلدلا ةلزنمب اهلك نامع نأ لوقو هريع لاق فنصملا باتك نمو

 . دلبلا ىف عافدلاك ناك ام ثيح نم عافدلا اهيف زوجي دحاولا

 . ملعأ هللاو اهيلع بلغ دقف اهنم رطق ىلع بلغ اذإ ناطلسلاو

 نسحلا يب أ خيشل ا ة ةروثنم نم . باتكل ١ ريع نمو : : ةلأسم

 نيطالسلاو ةربايجلا عم جرخي نأ ملسملل ز زوجب له هتلأسبو هللا "

 موق كلذ زاجأ دق لاق . مهعم دهاجبو نيكرشملا برح ىلإ ةرئ

 . نورخآ عنمو ناما ن نم

 هب نولصوتي مهنأل لاق ؟ كلذ نم عنم نمل ةجحلا امف تلق
 . مهنم كلذب ىلوأ نيملسمل ا مامإو ء ءيقل او مئانغل ا ذخأ ىلع هب نووقتبو

 برح مهلك ةلبقلا لهأ نأ اولاق لاق ؟ كلذ زاجأ نمل ةجحلا امف تلق
 املاظ ناك مهنم دحاو لكو نيكرشملا لاتق مهيلع بجوو . نيكرشملل
 لمعيو نيكرشملا هسقن نع دهاجي ةلبقلا لهأ نم املسم وأ ارابج وأ
 نىكرشملا لاتق نم هلل ا هرمأ امي

 ؟ ةلبقلا لهأ نم ةيغاب ةئف دنع دهاجي نأ ملسملل زوجي له تلقو

 امهادحإ تغب نإف امهنيب حلصي جرخي نوكي نأ الإ كلذ زوجي ال لاق
 ءيفت ىتح يغبت يتلا لتاق ىرخألا تافو هللا رمأ ىلإ ءيفت نأ تبأو

 هللا رمأ ىلا

 امهنم ةدحاو لك ةيعرلل نبيتملاظ نيتيغاب امهاتلك اتناك نإف تلق

 دح ال ق ] مهل زوجب د له , مهملظتو و س انلا رهقتو ىرخالا ى | كلمت ن ں أ | يغبت
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 نع كفي اروج دشأ يه يتلا لتاقي نأ هل زوجي معن لاق ؟ ةيعرلا
 روجو ملظ ةيعرلا ىلع دشأ اوناك اذإ ةيعرلا نعو مهروج ةدايز هسفن
 ىرخألا ةنوعمل كلذ يف دصقي نأ هل سيلو هسفن نع لتاقي امنإف

 ن را الو مهعم ريسمل ا هل سيلق ل : ند ١ بهنتو ء ام. دل | 7 مهريسم

 ذخأ مهجورخ يف نولحتسي موق عم جرخي نأ دحأل سيلو مهرذثكي
 اوناك اذإ ةرئاجلا ةئفلا لتاقي نأ هل امنإو كلذل هنم رايتخاب مارحلا
 هيق ناك نم دليلا ةحايتسا مهريسم يف ني دصاق نير اس

 مهنم نوه ] نيرخآ نيمل اظ عم مهل ريسسم ا امن او املسم و أ ا اظ

 . ملعأ هللاو فالتخا هيقق

 دمحم ني ريشي ر ذنملا يب أ نع لئ اسم رت ] ىلع : ةلأمسم

 . هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم هللا همحر بوبحم نبا

 هلهأ بلسو دلب ةح ايتس | نوديري ةع امج عم ر اس لجر تلق

 مل مهنع ةهبج ان ح ناكو هنودىرب ي ذل ا عضوم ١ ىلا | لصوو مهلتقو

 هفدسل ا درجم ناك الإ مهعم هدي دمي ملو .. مهبلس تقو يق مهطلاخي

 نم دحاو عجرف اولتقو . موقلا اوقاسو . ًالزع مهضعب يف فقاو وهو
 امحل اهوحيذ يتلا منغلا محل نم لكأو ةاش اهوقاس يتلا منغلا ةلمج

 نإ هنا تفرع ىذل ا لاق ؟ كلذ ىق همزلي ام صالخلاو ةبوتلا دارأو

 هباحصأ ىهن الو هتين نع جرخو مهتلمج يف وهو مهعم هيأر ناك

 هيلعو . بلسلاو لتقلا يف مهل كيرش وهف عقو ام مهنم عقو ىتح
 . صالخلا

 صلختي نورخآ لاقو طقف بلسلا نم ذخأ ام همزلي مهضعب لاق
 ريغ همكحف لتقلا امأو مهنع ملس امب هئاكرش ىلع عجريو عيمجلا نم
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 موق ىلإ جرخ ن نإف تلق قيفوتلا هللابو هحرش عضوم اذه سيلو كلذ
 اغ او يقبو هيلي امو عضوملا بيرق لصو املف مهلتقو مهبلس نوديري
 امم ؛ .ىش همزلي مهنم الزع وأ مهنم جرخو هفيس ادرجم عضوم ىلع
 الف . مهدنع هدي دمي ملو عضوملا مهعم لصي مل اذإف هوبلس وأ هوذخأ

 داوس ىأر لوتقملا نوكي نأ الا رافغتسالاو ةبوتلا الإ هيلع ءىش
 قيفوتلا هبو ملعأ هللاو همزلي هنإف هسأر

 : مالسل ا هيلع ل اقو نيملسمل ١ بتك نم ةمي دق ةروثنم نم : : ةلأسم

 هؤانث زع هللا يقل ةملك رطشب ملسم ئرما لتق ىلع ناعأ نم "

 " هللا ةمحر نم سئاي هينيع نيب ابوتكم

 اذ او . هللا همحر جرفم نب دمحأ هيقفل | ب اوج نم : ةلاسم

 دلبلا مهيلإ اوملسي نأ دلبلا لهأل زوجي الف : دلبلا ىلإ ةلودلا تعاج
 مهلاتق دلبلا لهأل زئاجو ملظلا مهنم نمؤي ال هنأل ةملظ اوناك اذإ

 هذه لاومأل او ميرحلاو دلرلا لهأو . دليلا نع لاتقلا يف مهتين نوكتو

 عقدلا مهتينو دليلا جراخ هولتاقب نأ مهلو ملاظ كلم يف اوناك اذا إ مهتين

 يف ةلودل ١ نم لتقب نمو هيلع ءيش الف ادحأ وه لتق نإو دليل ١ نع

 . ملعأ هللاو رانلا

 له ] مه د ودع نعو دمحم يب ] خيشل ا ةروثنم نم : ةلأسم

 ناطلس هيفو رصم

 هنأ كلذ ىف باوجلا ؟ ناطلسلا عم لتاقت نأ ةيعرلل له تلق

 لثم رخآ دلب ىلإ ناطلسلا دنع جرخي الو ودعلا مهد اذإ مهدنع لتاقي

 . مهملظ نمأي ال هنأل اهريغو جر اويل ١

 نيملسملل زوجي له تركذ ام امأو . يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 راثآلا تعاج دقف ؟ نيكرشملاو نيدحوملا نم ناك نمب اونيعتسي نأ

 ملظلا نع مهنوعنميو مهيديأ ىلع ذخألا ىلع نوردقي اوناك اذإ كلذب
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 لهأب ناعتسا هللا همحر ةبقع نب حاضولا نأ انغلب دقو . سانلا نم
 دنهل ا كرشل | له أ مهي ىقليل | ذشنل | يف مهلمحو نيكرشمل ١ نم دهعل |

 . مهريغو

 نم نودحوملا امأو نيدتعملا نم هرمأ يف داهجلا يف دجوي نمم
 هللا امهمحر نامسلا نب رفعجو تاتحلا نأ انغلب دقفق ةلبقلا لهأ
 ءالؤه يفف ةربابجلا ىلع داهجلا بلط يف بلهملا نب ديزي عم اجرخ

 نايب ب اتك ىلا عجر مهي ىدتق | نمل ةنسح ةوسأ مه انيمس نيذل ١

 . عرشلا

 مهنم نوكي ىتح دالبلا اولخد موق لاتق لحتسي الو : ةلأسم
 .رثؤملا ييأ لوق اذهو . ةجحلا مهيلع موقتو كلذ هي زوجي يذل ا ثدحلا

 نم هوفاخ نم اوجرخي نأ دلبلا لهأل له تلقو : ةلاسم
 مهلزانم نم سانلا جارخا ىرن الو يغبلا رصبن الف مهدنع ناكسلا
 وحنو هتدح يف قحلا هيلع ميقأ اثدح مهنم ثدحأ نمو داليلا نم الو

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق كلذ

 ملو هسقني مهرثكو ةملظلا ءالؤه عم ر اس نم تلقو : ةلاسم

 هللاو لوقنف ؟ مهعم وهو اوملظو اولتقف هناسلب الو هديب ملظلا لوتي

 كرشأ دقق هسأر داوس لوتقملا رظن نم ليق هنأل مهل كيرش هنإ ملعأ

 . كلذ لثم رثؤملا وبأ لاقو همد يف

 لامه ال ١ ماي انأ نع هتلأسو ددعس يب أ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 ي ذل ١ وحن مهم اوعو دلبل | لهأ جرخو حالسلاب ا حص اذ ل ا ن ناطلسل ١ نم

 . عفدلل

 ىف مهدنع هقوحل نم ةنتف هسقن ىلع فخي مل اذإ هنإ يدنع لاق
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 ةعاطلا نم . ائيش دارأ اذإ هللا ء اش ن ا كلذ 1 نأ وجرأف كل مهلاح

 لهأ ينعأ اركنم نوكي نأ اهفاخت يتلا ةنتفلاف هل تلق هللا اهب يضري
 يدنع ةنتفلا لاق ةنتفلا هذه ىف امأ هر اكنإ قيطي ال جراخلا دلبلا

 ام الو هفوخ نكي ملو هنيد يف هيلع نتفلا لوخد نم ملس اذإف ةريثك
 ىلع ردقي ملو ركنملا نم مهنم هيناعي ام الإ هنيد يف مهنم هقحلي
 ام ىلإ مهعم جورخلا هعنمي الو هتقاط قوف فلكي نأ يل نبي مل هراكنإ
 . كلذ هبشو ميرحلا نع عفد نم ةعاطلا ليبس نم نودصقي

 نم نمأو كلذ يف هلل ةعاطلاو عفدلا دارأ اذإ هل زوجيو هل تلق
 لخدب مل دلبلا ىلع فاخي يذلا ن اك ولو مهدنع جرخي نأ نتفلا لوخد

 اذه ىلع مهعم جرخي نأ هل له نيد هيلع ناك نإ تيأرأ هل تلق
 لاق ؟ هيف عفديف دلبلا مهدي ىتح كلذ هل سيل مأ دلبلا ريغ يف ليبسلا
 هنإ هيلع فوخملا ودعلا اذه نم دلبلا ىلع فاخي ناك اذآ هنإ ىدنع

 نأ دلبلا ىلع فاخيو دلبلا لخدي ىتح كلانه نم عفديو ىقلتي مل اذإ
 لاتقلا نع هللا ملس نإف نيد هيلع ناك ولو كلذ يدنع هل ناك حابتست

 مهل دصاقلا نيبو مهنيب هللا ىضق نإو هدصق ام باوث هللا همرحي مل
 نع عفدلا ليبس ىلع مهدنع لتاقو هنكمأ نإ هنيد ىلع دشأ ًالاتق
 اذهو لوقلا ضعب ىلع كلذ هعسيو داهجلا ليبس ىلع ال ميرحلا

 . هلوق نم ىنعملا

 . ةقثلا عم

 قفاوف جنزلا دالب لخد اذإ ملسملا لجرلا نع لئس : ةلاسم
 امم ذخ ابو نيتقرفل ١ لهأ ا دنع بر احي ن 7 ] هل زوجي له ابرح مهنيب

 ؟ نيرخآلا نم هعم لتاق نم ىبس
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 اوناكو . كلذ لبق نم نامأ الو دهع هل نكي مل اذإ هنإ يعم لاق
 هنكمي مل نإو كلذ هنكمأ نإ مهيلع ةجحلا دعب كلذ هل ناك نيكرشم
 مكح يف اوراص دقو مهنم ةمينغلا ذخأ نيكرشملل هبرحب دصقو

 نيملسملل برحلا

 هل نأ لوقلا ضعب ىف نأ بسحأفق افالتخا كلذ ىق نأ يدنعف
 جرخيو مهبرح نم اهومنتقغي يتل | ةمدنغل | نم هوطع ] ام ذخأيو كلذ

 . سمخل ح ارخ ا ىلع اونمؤد ملو سمخل ا

 كلت نم هوطع أ امم ذخأي ن ] كلذ هل زوجب ال لوقل ١ صعب ىفو

 . سمخل | جرخيو هل زئاج كلذف هسقنل ىيسو هديب وه ذخأ ام ال ا

 هعضوم يف لاتق همهد نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 عم نيملسملا ميرح حابتسا نع نيدسفملا عفديو لتاقي نأ هلف هدلبو
 هيلع هرك ولو نيد هيلع ناك ولو نيرئاجلاو نيلداعلا نم مهلتاق نم
 الق . هدلي ريغ يف ودعلا داهج ىلإ جورخلا دارأ اذإ امأو لاتقلا هادلاو

 هنيد نم صالخلا دعب مهل عبات وه ناك اذإ لدعلا لهأ عم الإ جرخي

 . هلعف دعب الإ جرخي نآ هل زوجي ال امم كلذ ريغو هيدلاو نذإو

 نإو لضفأ وهف لدعلا لهأ عم هجورخ امأ هريغ نمو : : ةلأسم

 كلذ زاجأ دقف مهضارعأ يف مهل اعبت نكي ملو روجلا لهأ عم جرخ

 . هز اجأ أ نم

 ال لاق هنإ هللا همحر ىوكزألا ميه اريا يبأ خيشلا نع هريغ لاق

 . ةقث هفتن عم الا ريسملا زوجي

 ةخسن يفو . هللا امهمحر بوبحم نب دمحم لئسو باتكلا نمو
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 ؟نيكرشملا "» عم ودعلا ىلإ انموق عم وزغلا نع بوبحم لئسو ىرخأ
 مهريغ ىلإ هكملار ودعلا ىلإ اوجرخي نأ اوهركيل نيملسملا نإ لاق
 ودعلا ناك اذإ نولوقي اوناكو هب مهل يفوي الف ادهع اوطعي نأ ةفاخم

 مهيرارذ اوبسيو مهلاومأ اوذخأيو مهولتقيل نيملسملا ىلع نولخادلا مه
 نمم اوناك نم عم سانلا نعو مهسفنأ نع مهولتاقي نأ نيملسمل

 نيذلا شويجلا عم راس يذلا كلذكو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 اذإف مهعم وهو نولتقيو نوبهنيف ناطلسلا ةبراحم يف مهنأ نومعزي
 ةبوتلا هيلع امنإو هيلع مرغ الف كلذ ىلع نعي ملو لتقي ملو بهذي مل
 ملعي ال وهو هريغ وأ بطر نم ائيش مهماعط نم لكأ نإف رافغتسالاو
 ناك سانلا لاومأ نم هنأ ملع نإو كلذ يف هيلع مرغ الف مارح هنإ

 يذلا دلبلا كلذ ءارقف ىلع هقرف هلهأ فرعي مل نإف .لهأل مرغلا هبلع

 . باوصلاب ملعأ هللاو هنم لكأ

 هدلب يهو روجلا دلب يف نوكي ملسملا نع هتلأسو : ةلأسم

 نع لتاقي نأ"" ملسملل يغبنيأ "" مهتحابتسا نوديري موق اهيف لخديف
 دليلا ةماع نوديري اوناك اذإ لاق ؟ نيقسافلا ةيار عم هميرح

 يف اولتاق " ىلاعت هللا لاق . ميرحلا نع اوعفدي نأ نبملسمللف

 "اوعقدا وأ هللا لبيس

 ةيقت لهأ مهو مهيلع ضرفأ ! عضول ا اذه يف لاتقلا تيأرأ تلق
 هللاو ضرف هنإ لوقأ امق ةيقت راد يف اوناك اذإ لاق ؟ مهيلإ كلذ مأ

 . ملعأ |

 نم ةخسن يف )١(
 اهتحابتسا ةخسن يف(٢)

 لجرلل : ةخسن يف )٢(
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 مهب لزنف هيلع نوبلاغ روجلا لهأ نامع لثم ارصم تيأرأ تلق
 رافلج ىلإ مهيلإ اوجرخي نأ نيملسملا ىلعأ ةملظ قارعلا لهأ نم موق

 بجي ال مأ مهيلإ جورخلا مهعسي ال مأ فارطألا نم اولزن ثيح وأ

 مهيلع سيلو مهدالب يف مهوشفغي ىتح لاق ؟ مهدلبب مه اوشغي ىتح
 . لالضلا لهأو نيقسافلا عم مهيلإ اوجرخي نأ
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 رشع سماخلا بابلا
+ 

 زئاج هنإ هنيد ىلع لتقي يذلا يف هللا همحر يراوحلا وبأ لاق
 اضيأ لاقو ةليغ لتقي هنآ لاقو هنيد ىلع لوتقملا كلذ لتاق لتق نم
 دهشت لدع ةنيب نكت مل ولو ربخلا ةرهشب لوتقملا لتاق لتقي نأ زئاجو
 . نايعلاب هلتق هنإ

 نمو ةليغ هلتق لالح وهف مهنيد ىلع نيملسملا لتقي ىذلاو لاقو

 لتاق لتق يذلا نكي مل ولو هلتق نمل زئاج وهف نيملسملا نم هلتق
 هنيد ىلع لوتقملا يلو هنيد ىلع لوتقملا

 لتاق لتقي نأ زئاج وهف لتقي يذلاو هللا همحر يراوحلا وبأ لاق
 . نايعلاب هلتق هنأ دهشت لدع ةنيب نكت مل ولو ربخلا ةرهشب لوتقملا

 لتق نم اضيأ ةيغبب اضيأ لتقي نأ زوجيو يراوحلا وبأ لاق
 مهنيد ىلع نيملسملا

 ةلدرخ ناكو ةلدرخ لتق داهجلا لضفأ لوقي ناك ارباج نإ لاقو
 نوزغي نيذلا رفكلا ىق ةمئألا كلذكو اضيأ لاقو نيملسملا ىلع نيعي
 لاق ةليغ مهلتق زوجي ليبسلا نوعطقيو نادلبلا يف نيملسملا

 . اجن نب رفيجو معتخ لتم كلذو يراوحلا وبأ

 مالعأو نيدلا ةمئأ تلتق اذإ ةاغبلا دئاق نإ ليق دقو : ةلاسم
 مهب كتفلا نيملسملل نأ مهيف تلعفف مهركاسع تعجر وأ نيملسملا

 سادرملا لتاقب هولعف ام وحن مهتدحب اوذخأ نايعلاب هلتق اولوت اذإ
 نأ ريغ نم مهتادحأ يف مهنع ربخلا ةرهشب مهابشأو ةيطع نباو
 يف معتخو نشود نب ةريغملا ليبس ناك كلذك مهيلع ةنيب كلذب موقت
 . مهلتق
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 ةلبقلا لهأ نم ودعلا ركاسع نم ركسعب رم لجر نعو : ةلأسم
 كلذ سيلف نيقيرفلا نم لاتقلا نيح نم كلذ سيلو هلتقف الجر لاتغاف
 نأالإ اوهركف قحلا ىلإ مهوعد دق نوملسملا ناك ولو هب دوق وهو هل
 ىلع دوق الو ةيد الو رده همد نإف مهدئاق وأ مهمامإ لوتقملا نوكي

 . هلاتغا نم

 ىلع ردق اذإ هلتقي نأ نيملسملا نم دحأ لكل دئاقلا مهضعب لاقو

 مامإلا ىأرب الا الف هعابتأ امأو انلو نكي مل وأ مدلا يلو ناك . كلذ

 ضعب كلذ زجي ملو ةليغ ةربابجلا لتق ضعب زاجأ دقو ةنيبلاب مكحلاو
 . ةجحلا دعب الإ

 ليقو هللا مهمحر نيملسمل ١ ر انآ نمو ب اتكلا ريع نم : : ةلأسم

 مهلتقب نيملسمل | م اما ا ىلإ | مهرم أ صصلتل او ةلىغل او كتقلا ةلتق ن ں أ

 سيلو ًائىش ة هب دل | نم مهد داىلوأ ١ ىلع دري الو لح اوي ةرشعل | مهلك مهيلعف

 ذخأي نأ هل سيلو مهنع وفعي نأ مدلا يلول سيلو مهكرتي نأ مامإلل
 . ةبدلا مهنم

 نإ نمؤيو لتقي ال هن اف لتقب ملو ايرح بصن ي ذل او : ةلأسم

 الو لتقي هنإ هتلالدب وأ هدغيي وأ هتعييي نيملسمل ا لتق ن نمو ن امأل ا بلط

 هديب ىقلا نإو لتق هافق نع ذخأ نإف هتعيبب نيملسملا لتق يذلاو

 . لتقي ملو هنم ليقو لوق ىلع هنع وفعلا مامإلا عسو

 نبملسملا ءامد كفس ىلع اوعيابت اموق نأ مامإلا عم حص اذإو

 مهب ا هيتأي نم مهيلإ لسري نكلو . ارهج الو ًالادتغا مهلتق لحي الق

 نم ادحأ اولتقي ملام مهنم لبق اوبات نإف ةنيبلا مهيلع رضحيو

 اولتق هنيد ىلع ادحأ مهتعيبب دحأ لتق وأ اولتق دق اوناك نإو نيملسملا
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 نيملسملا نم ادحأ اولتق مه اونوكي مل نإو نيملسملا نم اولتق نمب
 " هللا لاق مهنع افع مهيلع ردقي نأ لبق نم مهيديأب اوقلأو اوباتف
 . هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا

 ءامسأو مهئامسأب بايغأ مهو مهيلع ةنيبلا تماق نإف ." ميحر
 ةنيبلا تتام مث مهولتقو نيملسملا اولتاق مهنأ مهتعيبو مهدادجأو مهئابآ
 ىتح ةداهشلا كلتب نولتقي الف مهيلع ردق مث مهيلع ردقي نأ لبق نم
 ةعيبلا يق الو ةداهش نع ةداهش ليقت الو مهنايعأ ىلع ةنيبلا دهشت

 نيملسملا نم دحأ لتقي مل نإو مهترضحو مهنايعأب مهبسني ىتح

 . مهلتق ىلع مدقأ الو سبحلا مامإلا مهعدوتسا اوبوتي ملو مهتعيبب

 رفعج لتق هللا همحر دوعسم نب ادنلجلا نأ ملعأ هللاو انغلبو

 ىلع مهيلع ترهظ ةعيب باتك ىلع ةدئازو رظنلا هيدلوو ينادنلجلا

 تيرضفق اومدقف مهب رمأ يدنلجلا عم كلذ حص املف نيملىسملا

 نوملسلا هل لاقف اعومد هانيع تضاف مهيلإ رظن املف مهقانعأ
 . هتبارق نم اوناكو محرلا قح نكلو ال لاق ؟ يدنلجاي ةيبصعأ

 مهنيب برحلا تماقو ؟ ةلبقلا لهأ نم مهودع نوملسملا ذبان اذإو

 نم الجر ودعلا لتقف مامإ مهل نكي مل وأ مامإ نيملسملل ناك
 ةيالو هل نكت مل وأ ةيالو هل تناك نيملسملا ةيار تحت نم نيملسملا

 دعب لجرلا كلذ لتاق اولتقي نأ مهلك نيملسملل نإف نيملسملا عم
 هنيعي لجرلا كلذ لتاق اوققت ام ثيحو ةليغو ةميزهلا لبقو ةميزهلا

 نيملسملل مهتبراحم يف لجرلا كلذ لتق يذلا كلذ داوق ًاضنأ نولتقبو

 نيملسملا ىلإ شيجلآ كلذ ثعب يذلا ربكألا ريمألا اضيأ نولتقيو
 . نيملسمل ا هب ار تحت نم لجرل ا كلذ لتق ىتح

 ريغ شيجلا كلذ نم هديب لجرلا كلذ لتق هنإ حصي مل نم امأو
 ةداقلا ءالؤه امأو ةمئاق برحلا تمادام الإ لتقي الف كلذل ةداقلا
 ربكألا ريمألاو
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 ام نيح يف ةليغ نولتقيف عابتألاو شيجلا نم نيملسملا لتاقو

 ام نيح يفو مهودعو مهنا ذاطلس نم ةيقت دح يف نوملسملا نوكي

 هنأل مدلا لالح مهو ًاتايب وأ ةليغ مهب رفظ تقو لك يقو نييلاغ نوكي

 تقو لك يف ةليغ هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ لتق نم لك لتقي

 يف ادح و نيملسملا قح ناكو برحلا مهودع نوملسملا ذبان اذإ كلذو

 . اذه

 مهيلع ابلاغ مهناطلس ناكو ةيقتلا دح يف نوملسملا ناك اذإ امأو
 لطابلاب سانلا لاومأ ذخأو ءامدلا كفس مهيف مهناطلس ةريس تناكو
 ادحأ لتقي نأ نيملسملا نم دحأل سيلف ميرحتب وأ لالحتساب روجلاو

 نيلوتقملا ءايلوأ ناف نيلوتقملا ءايلوأ الا ةوعدلا دعب الإ ةليغ مهنم

 فصني نأ نكمي مل اذإ ةربابجلا نم ةلغ مهعايلوأ لتق نم نولتقي

 ادحأ نيملسملا نم دحأ وعدي نأ الإ هيلو لتاق ريغب مدلا يلول مهنم

 لكل نإف . كلذ ىلع رابجلا كلذ هلتقيف هللا ةعاط ىلإ ةربابجلا نم

 لتاق لتقي نأ هيلو ريغ وأ لجرلا كلذ مدن يلو راش ريغ وأ راش ملسم
 ةيالو لوتقملا ملسملل ناك اذإ كلذو هنيد ىلع هلتق دق يذلا ملسملا كلذ
 . كلذ ىلع هلتقف هللا ةعاط ىلإ رابجلا اعدو نيملسملا عم

 هنأ فرعي ملو هللا ةعاط ىلإ هاعد نكن ملو رايجلا هلتق اذإا امأو

 .مدلا يلو ال ا ةليغ هلتق نيملسملل نكي مل هل ملاظ هنأ الا كلذ ىلع هلق

 ىتح لجر لام ىلع ًاقراس لد نم . رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم
 مثإلا يف لعافلل كيرش لادلاف هلتق ىتح لجر ىلع هلد وأ هقرس

 سبحلا لادلا ىلعو قرس اميف قراسلا ىلعف عطقلا امأو ةيوقعلاو
 هتلالدي نيملسملا لتق نم هنأ انظفح يذلاف لتقلا امأو هتلالدي زيزعتلاو

 هنأ بسحأ اميف اذهف لتق لتاقلا دجو نإو هودجو اذإ هب ليلدلا لتق

 ليلدلا لتق ةيراحملا دح يف نيملسملا نم لجر ىلع ابراحم لد نم

 امهدحأ ىلع ردق وأ اودجو ناف كلذ يف مكحلا يلي مامإلاو لتاقلاو
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 نإ امأو لاق ًالتق التاقو اعنتما نإو امهيف مامإلا مكحلا ىلوو اوذخأ

 . ةهج نم هلتقف لجر ىلع لد ليلدلا ناك

 ىلع دوقلا وأ ادوق ليلدلا ىلع ىرأ الف ملاس نب دمحم لاق

 ال ىتح لاكنلاو ةعيجولا ةبوقعلاو ليوطلا سبحلا ليلدلا ىلعو لتاقلا
 ال وهو هيلع هلد نإ امأو هلتقيل هيلع هلد اذإ نيملسملا ءامد ىلع لدب

 . ليلدلا ىلع ءيش الف هلتقف هب لعفي ام يردي

 نم الجر لتق نم هنأ ظفحأ يذلا رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم
 وفع هئايلوأل سيلو همدب ىلوأ نوملسملا ناك هنيد ىلع نيملسملا

 لتق نم نولتقي ة هرب ايچل ا ةلود يف نوملسملا ن ا ناك ل اق دقو ل اق

 ىلا رمأل ا اودري ملو سادرلملا لتاقو فاوط لتاق اولتق دقو مهنم ادحأ

 . مهئايلوأ

 برحل | هوب انو م ام ال ١ ىلع موق ىصعتسا [ دو ل اق : ةلأسم

 مكحل ىلي م " ١ نإف قحل ا هرصن ىلع هلتقف م امإل ا 71 ىصعتس ١

 هلتاق لتقيلو وفعي نأ مامالل سيلو وفع كلذ يف هئايلوأل سيلو كلذ يف
 . هيلع ردق اذإ

 ال يذلا نيملسملا لوق نم هيلع عمتجملا رثألا ءاج ليقو : ةلاسم
 نم ءىش يق زوجت ال ةرهشلا ىلع ةداهشلا ن ] افالتخا هيق ملعن

 هيف بجي ءيش ىف الو دوقلا هيف بجي ءيش يف الو هللا دودح
 ماكحأ هطلاخي اهنم ناك امو هلل قوقحلا هذه نأل صاصقلا
 هرمأ لايو يناجلا اهيف قوذيل هللا نم ةيوقع اهلصأ امنإف نيقولخملا

 لتقب اولاق مهنإف ادحاو الوق الا نيملسملا لوق تيث اذه ىلعف

 ىلع نيملسملا نم ادحأ لتق هنإ ةرهشلا قيرط نم حص نم نيملسملا
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 نم جراخو ةمئألا اهميقي دودحلا نأل دودحلا نم جراخ اذه نأل هنيد

 هل بجو نم لكو لكلا نود ضعبلا دابعلا اهيلي قوقحلا نأل قوقحلا
 . نيملسمل ا ةماع نود ء ادلوأل ا ىلا هرمأ ناف دوق وأ صاصق نم قح

 نم دحأ لكل نإف هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ لتق نم امأو
 لتاقل ا اذه لتقي نأ يراش ريع وأ يراش مامإ ريع وأ مامإ نيملسمل ١

 مهوفع الو ءايلوألل كلذ يف ةجح الو ةينالعو ارس ةليغ ريغو ةليغ
 . اذهب لتقلل ليزمي الو دوقلل طقسمب

 ىلع مهضعب ىغب اذ ا كلذكو لاق ديعسب ىب أ نع : ةلاسم

 ىلع لوقلا ضعب يف ةليغ هلتق زاج مهقحب هتفرعم دعب نيملسملا
 . قحلا قفاو ام الإ هنم ذخؤي الو اذه ىف رظنتو هلوق ىنعم

 ي ذل او تومرضح له أ ىل ا ير اوحل | يب ] ب اوج نمو : ةلاسم

 يل او لتق وأ لتق اذ ا نيملسملا لوق نم انظفح

 ىلع نيملسملا نم دحأ لتق اذإ ۔ دارأ هنأ انعم ىذلا هريغ لاق

 يف نيملسملل ادئاق لتق وأ هتيالو يف نيملسملا يلاو لتق وأ هنيد

 مهئايلوأ نود نيملسملل مع امد نا نيملسملل ةيرس تلتق وأ هتررس

 ةليغ ريغ وأ ةليغ هيلع اوردق ام فيك مهلتق نم اولتقي نأ نيملسمللو
 نيملسملا لئاوأ نم ىضم نميق ةفورعم ةمئاق نيملسملا راثآ كلذ يفو
 مكيلا لصي نأ لبق نم باتكلا عايض ةفاخم اهركذ هركأ ينإو
 هللا ءاش نإ مكيلع بهذي ال امم اذه نأ وجرأو

 نيملسمل | يل و وأ نيملسملا مامإ ا لتق نمو معن لاق هررع نمو

 نيملسملا نم ادحأ لتق وأ هتىرس يف نيملسملا دئاق وأ هتيالو يف

 لتقيف قحلا ىلإ اعد وأ نيملسملا ةيار تحت ةبراحم يف هنيد ىلع
 . نيملسملا لوق يف ةليغ مهلتق نم لتقي ءالؤه لكف ةليغ
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 لتق الو انمكحل ن ارقل | له أ يف كرش الو رثؤمل | يب أ ة دصق نمو

 اولحتن و ةليقل ١ له ا اوكرش حد اوخل ١ ن أ كل ذو قيوي كل ذ ن ا رمم

 اوقرحو ء اسنل ١ اويسو ةوع ل ريغ ىلع س انلا اوضرتع و ةرجهل ا

 . لافطألا اولتقو لزانملا

 مكحل ةفلاخم ةريثك روم ] عم رسلا لتق نولحتسي ةفئاط مهنمو

 مهضعب لزنأ ١ ةقرف مهنم تقرفت املك مهنيب اميق نوفلتخي مث مت ن ًارقل ١

 : ارعش ل اق اهنمو . ةنتفلا نم هلل اي ذزوعنف س انل | رد داس ةلزنم اضعب

 قؤبتن الو انالتقب راثن { اننإف نيبت ذإ انيلتاق ىوس
 هي نب در ًأند ددو ةيرق هلتق ىرب هطقل الحتسم املسم الجر لتق 7

 . هينالعو ارس ةفصلا هذه ىلع مهلتق نم نولتقي نيملسملل ن

 اوذخأي نأ نيملسملل ناكل همد نع اوفع لوتقملا ءايلوأ نأ ولو

 . هئايلوأ وفع يف نورظني الو همدب

 رمأ اذإ قساقلا دايز نب هللا ديبع نامز يف نوملسملا ن اك دقو

 ملو هولتقف نوملسملا هلاتغا لتقف نيملسملا نم لجر لتقب هللا ديبع

 اولتقو ةفصلا هذه ىلع فاوط لتاق اولتق دقو هئايلوأ وفع يق اورظني

 . سادرملا لتاق رضخألا نب دابع

 ادحأ لتق اذإ يغابلا يف ليقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 اوقع نإق مامإلا نم هيلإ بلطلاب ىلوأ لوتقملا ءايلوأ نأ نيملسملا نم

 . هيغبب ذوخأم وهو . هنم كلذ لطبي مل هنع

 ادحأ لتق نمع وفعي نأ مامالل سيل كلذكو ىرخأ ةخسن يفو
 نيملسملا نم
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 نم برحلا كراعم يف نوملسملا هيلع ىتأ نمو باتكلا نمو

 . مامإل أ ىأرب الا لتقن الو لتقي هناف نيملسمل

 هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ لتق نم هنأ ليق هنا إ يعم هريغ لاق

 لوتقملا يلو وأ هأر ريقي وأ مامإلا يأرب زئاج كلذ لك يف هلتق ناك

 . يراشلا ريغ وأ يراشلل لوتقملا يلو ريغ وأ

 دعب نيمزهنملا نم نيملسملا ودع نم هيلع ردق نمو باتكلا نمو
 مكح نم عنتمي ملو ملستساف لقأ وأ كلذ نم رتكأ وأ نيمي وأ موي

 ىأرب الإ لتقي الف لتق دق نوكي نأ الإ لحي ال مارح همدف نيملسملا
 مهل اونعذأف مهودعب نوملسملا رفظ اذإو باتكلا نمو اضيأ مامإلا
 دئاقلا رفكلا مامإ وأ لتق دق مهنم ناك نم الإ مهؤامد تمرح

 لمحو يصاعملا ىلع مهلمحو رفكلا ىلإ مهاعد نيذلا نيملاظلل
 مهنع ردهي ال هنإف هوكراشو لامو مد لك يف مهكراشو مهر ازوأ
 هلاتقل مدلا لالح وهو ناطيشلا ةعاطو هللا يصاعم نم ناكام

 طعي ملو ةبوت هنم نكي ملو هيلع رهظي ىتح كلذ نع عزتي مل نيملسملا
 . قحلا نم همزلام

 نع لتسي الو مكحلا هيلع اوماقأ نوملسملا هيلع ردق اذإف
 . هماكحأ ىق تانيبلا

 الو هللا همحر ةىدأ نب سادرم لالب يبأ لتاق نوملسملا لتق دقو

 موقلا ىع | يع اد ن اك هنكلو هدلو هنأ اي ةنييل | نيملسمل | نم هطق نم لأس

 . هلتق هومزلأف ةلالضلا ىف امامإو

 هنكلو هديي هلتق هن أ ىلع ةنييل | هبق لاسي مل ةيطع نيب ا كل ذكو

 . ةيصعملا ىلع ماقأو هلهأ ىلوتو لتقلاب يضر
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 اودصق ىتح ةملاسملا يف كتفلا نوكب ال لق دقو ب اتكلا نمو

 نب دمحم نع تظفحو مهب كتفلا لحي كلذ دنعف نيملسملا ءامد ىلإ

 له لتقيو متشيو ملظي نمم رابجب رفظ نميف هللا امهمحر بوبحم
 نم دحأ هاعد رابجلا اذه نوكي نأ الإ ال لاق ؟ هلتقيف هسلتخي
 عسي هن اف كلذ ىلع هلتقف فورعمب هرم أ وأ قحلا ىل ا نيملسملا

 . بل اط يب أ نب ا يلع لتق كلذ لثم ىلعو هوسلتخي ن ] نيملسملل

 نم ًاركسع لخد لجر نعو بوبحم نب دمحم باوج يقو هنمو
 نيح يف كلذ سيلو هلتقف الحر لاتغاف ةلبقلا لهأ نم ودعلا ركاسع

 نوملسملا ناك ولو هب دوق وهو كلذ هل سيل لوقأف نيقيرفلا نم لاتقلا
 مهمامإ مهنم لوتقملا نوكي نأ الإ اوهركو قحلا ىلإ مهودع اوعد دق

 دئاقلاو لاق هلاتغا نم ىلع دوق الو ة ةيد الو رده همد نإف مهدئاق وأ

 وأ مدلل ايلو ناك هيلع ردق اذإ هلتقي نأ نيملسملا نم دحأ لكل هسقن

 ةنيبلاب مكحلاو مامإلا يأرب الإ الف هعابتأ امأو نكي مل

 هيلع كلذ حص اذإ هديب لتاقلا نأ ليق دق هنإ يعمو هريغ نمو

 ةليغ لتقي هنإف هنيد ىلع نيملسملا نم ًأدحأ لتقت اذإ ادئاق نكي مل ولو

 اهعامسو ةنيبلا ةحص نود زاج اذه لثم ىف ةرهشلاب كلذ حص اذإ

 ريغ وأ يراش هريغ وأ مدلا يلو مامإ ريغ وأ مامإ نم هلتقي نأ لكلو
 . دئاقلاو ريمألا ةلزنمب ناوعألا نم هديب لتاقلاو يراش

 يأرلاو ةليغ نولتقي ةربابجلا نأ راثآلا يف دجويو باتكلا نمو
 . انيلإ بحأ كلذ لبق مهيلع ةجحلا ةماقإ ىف لوألا

 ملو ابرح بصن ي ذلا يف هللا همحر يلع يب ] نعو ب اتكلا نمو

 نم ريثك نع انن اوخإ فك دقق لتقب ل نأ كلذ نم بحنت يذل او لتقن

 .تقصو ام ىلع لتق دق هللا همحر ي دنلجل ١ ن ] انغليو مهونم أو س انلا
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 مهبلطيو ةرهم درطي ناك هللا همحر ديمح نب كلملا دبع نأ انغلبو
 همحر ىلع نب ىسوم هلع ر اشأف مالس ال ١ ىل ا مهي ديأب نوقلي اون اكو

 . نيملسملا ءامد اوكفس دقو مهنمأف مهنمؤيو مهنم كلذ لبقي نأ هللا

 وأ هيغبب وأ هتعيبب نيملسملا لتق نم لتقي ليقو باتكلا نمو
 عسي الو لتق هتلالدب نيملسملا لتق نم لاق نم لاق دقو . هتلالدب
 نع ذخأ اذاف هتعييي نيملسملا ء امد كقس ىذلا امأو هنع وقعلا مامإلا

 لتقن لتقي مل كلذ لبق نيملسملا ىلا هديب ىقلأ اذاو لتق هافق

 م ام ال ١ عم حص اذ ل ا تلق هلل ١ همحر بوبحم نب دمحم نعو

 زوجي أ نيملسملا ءام د كفس ىلع اوعياب دق اموق ن نأ ةلداعلا ةنييلاب

 ؟ مهيلع ةنيبلا راضحإ ريغب مهلتقي نأ مامإلل

 نإف ةنيبلا مهيلع رضحي مث مهب هيتأي نم هيلإ ثعبي نكلو ال لاق

 وأ اولتق دق اوناك نإف نيملسملا نم ادحأ اولتقي ملام مهنم ليق اوبات

 نيملسملا نم اولتق نمب اولتق هنيد ىلع نيملسملا نم دحأ مهتيبب لتق
 اوباتف مهيديأب اولتق مه اونوكي ملو مهتعيبب نيملسملا نم دح أ لتق نإو

 مهتبوت ليقو ماس املا مهنع افع مهيلع ردقي نأ لبق نم مهيديأب ى اوقلأ وأ

 . مهلتقي ملو

 مهئابآ ءامسأو مئامسأب 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 مت بايغأ مهو
 لبقت الو مهنويع ىلع ةنيبلا دهشت ىتح لاق ؟ ةداهشلا كلتب نولتقيأ
 . ةداهش نع ةداهش مهيلع

 مل نإو معن لاق الف الإو مهبيتتسي ىتح ةعيبلا ىلع لتقي الو تلق
 سبحلا مامإلا مهعدوتسا اوبوتي ملو مهتعيبب نيملسملا نم دحأ لتقي
 . مهلتق ىلع مدقتأ الو
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 روهقملا رابجلا ليلدل له تلقو رفعج نب دمحم لاق باتكلا نمو
 لهو مهباود كلهت وأ اوكلهي ىتح قيرطلا نع مهلزي نأ ةلالدلا ىلع
 وأ فيسلاب نيعمتجم وأ تاتشأ لتقلاب مهولاتقي نأ نبملسملل زوجي

 كلذ نم ءيشب نودبي ال مهنأ لوقأف مهباود كلذكو تافآلا ضعبب

 اعيمج مهنم كلذ لحتسا اوبراحو اوعنتما اذإف قحلا ىلإ اوعدي ىتح

 الف تركذ امك ةيرق يف اوناكو ةبراحم نكت مل اذإف مهتبراحم يف

 ناك نإف مهريمأ امأو ةحصلاو ةجحلا دعب الا إ مهعابتا لاتغي نأ بحن

 نأ نوملسملا لحأ دقف هلتقف قحلا ىلإ نيملسملا نم دحأ هاعد دق

 . ملعأ هللاو لاتغي وأ لتقي

 مهناوعأ نم دحأ لتق الو ةربابجلا لتق ىرأ ال رثؤملا وبأ لاقو

 اونوكي نأ الإ اولتاقيف لاتقلاب وأدبي وأ ةبصانملاو ةجحلا دعب الإ ًاكتف
 نيملسملا لبق نم ًاكتف لتقي هنإف هنيد ىلع نيملسملا نم ًادحأ اولتق
 نم دحأ هديب وأ هرمأب لتق اذإا مهدئاقو مهمامإ لتقبو مهنيد ىلع

 وأ هسفنب نيملسملا لتق ىلوت نم هناوعأ نم لتقيو هنيد ىلع نيملسملا
 . كلذ ىلع ناعأ

 . هعم نمو رابجلا كلهي ىتح مهيوغي نأ ليلدلا ىلع ًاسأب

 نيملسملا نم ادحأ لتق نم لتقي هنإ رثألا ءاج لاق : ةلاسم

 . هتلالدب نيملسملا نم ادحأ لتق نم لتقيو هتعيبب

 لأس ةليغ نولتقي ةربابجلا لاق ةليغ لتقي نمع هتلآسو : ةلاسم

 ةلدرخ ناكو ةلدرخ لتق لاق ؟ لضفأ داهجلا يأ ديز نب رباج لجر
 ةعمجلا موي دجسملا لخد مث ارجنخ لجرلا ذخأف لاق نيملسملا لتقي

 لتقق لجرلا ذخأو هلتقف هب ب هاخوت دجس املف لجرلا بتج ىلإ ماقف
 . بلاط يبأ نب يلع مجلم نب نمحرلا دبع لتق دقو لاق
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 الا ال لاق ةلىغ مهلتق زوجب لهو تلق روجلا ء ارمأ يف : ةلأسم

 . مكحلاب الإ الف هعابتأو هداوق امأف دئاقلا ريبكلا مهمامإ
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 رشع سداسلا بابلا
 نيبر احمل ا ت 7 يك

 اوتيبي نأ نيملسملل ءاهققلا ضعب لاق رفعج نبا عماج نمو
 مهبرح يف اوناك اذإ ليللا يف لتقلاب ةبراحملاو يغبلا لهأ نم مهودع

 مهيلع ةجحلا اوماقأ اوناك دقو

 هني | هعقري هنم باوج يف هللا همحر هللا ددع يب ] نعو هريغ نمو

 نكي مل اذاف تايبلا ةزاجا يف تركذ ام امأو هنتردس يف رذنملا وبأ

 هل نوكي امن او اذ دهف مهوحنو ير اسأل ا نم برحي سيل نم مهعم

 مل كلذ اولعفت مل ن ںاإ ! مهنأ مهدنع ناك اذإ اعيمج نيرمألا يف مهتايب.

 . مهل رفظلا ن ناكو مهب اورقظي

 نيملسمل ١ نع مش اه نيب دمحم تلأس هريبع نمو : ةلأسم

 نم مهوعدو مهنيب تبشن دق برحلا تناك اذإ لاق . مهموق نوتيبيأ

 مهوتيب مهوبيجي ملف راهنلا

 ؟ ةليحب نيملسملا ىلع ناعأ نم لتقي هللا همحر رفعج يبأل تلق
 لاق ؟ برحلا دهشي مل ولو تلق ةعيبلا ىلع لتق يدنلجلا نأ انغلب لاق
 . معن

 . هتعيبب نيملسملا نم ادحأ لتق دق ناك اذإ كلذو هريغ لاقو

١٢٤



 رشع عباسلا بابلا
 مهتملا ةبراحم يق

 نم ىنعمب ةمهتلا هيلع تبثت نميف فلتخي هنإ يعم ديعس وبأ لاق
 كلذ يف هل ةبوقعلا غالبإو قحلا ىلإ عوجرلا هنم بلطو يناعملا
 كلذ ىلإ دايقنالا نع عنتماف ماوقلا نم رظنلا بجوأ ام وأ سبحب
 نع كلذ يوري كلذ ىلع براحي لاق نم لاق هنإ يعمف ماوقلا ىصعو

 ميقأ ةليح لكب هيلع ردق نإو براحي ال هنإ لاق نم لاقو رثؤملا يبأ
 نازع نع كلذ يوريو ةبراحم ريغ نم رظنلا بجوأ ام هيلع
 . . هللا همحر رقصلا نبا

 يلاولا ماقف ةمهتب مهتا لجر يف يلع نب ىسوم نعو : ةلاسم
 انيلإ بحأ وهف لمتحا نإف لق ؟ يلاولا دهاجي نأ هل له برضيل

 لاملا تيي نم وهف ةبوقعلاو ريزعتلا هيق ةالولل - روجي ” ناكو .

 . ةصاخ يلاولا ىلع كلذ ناك ةالولل : روجف ال امم ناك نإو

 املق نوملسملا ١ هيبلطفق قحي بولطم لجر ن اك اذا و : : ةلاسم

 هسبحب م ام ال ا ن اف م ام ال | ىلا ا هي اوت و هولتقي : هورسأفق هي برضو

 ام لتم هلتق م امالل نوكن الو ىد تأ امم ص اصقلا هنم يطعيو هب ددؤيو

 .نيملسملا ىلع ةاغيلا نم نوكت يتلا عئاقولا يف براحم | يف هل نوكي

 لحت ال رقصلا نب نازع لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم
 لحت الو ل دع ي ده اشي مهيلع حص قحي عنتم اي ال ا موق ةير احم

 . اهب اومهتا ةمهتب موق ةبراحم

١٥



 رشع نم انل ا ب ايل ا

 هل انق ¡ روجي نمك

 اوعجري ىتح لالح مهل اتقف رئاشعلاو لئ ايقلاي موق ىع ادت اذ او

 ةرئانلا دنع لاق نم ليق دقو لجو زع هلل مهتوعد نوكتو كلذ نع

 زع هلل هتوعد نوكت ىتح هل قح الو فيسلاب هفنأ برضتق نالق لآ اي

 . لجو

 راكنإ هايإ هعافد نوكيف قح ريغب الجر بلاط نمو : ةلاسم
 كلذ نأل هبحاص دنع اضيأ هلتاقي نأ هلف ابحاص هل ناك نإف . هيلع

 ركنملا راكنإو ملعأ هللاو هيلع مثإ الف هدنع هبرض نإف . هيلع غاب
 ةمألا عامجإب ةردقلا عم هلعافو هلئاق نم كلذ دهاش نم ىلع بجاو
 هذه دحأ نم هل رذع الو بلقلايو ناسللايو ديلاب لزانم ثالث ىلع وهو

 كرتب ناك لعقي ملق هوجولا هذه دحأب راكنإلا ىلع ردق نمق هوجولا

 . اكراشم هلعافلو اكلاه كلذ

 هوعدي نوع ادتي موق ح امإل أ ةيعر ىف ن اك اذإو : ةلأسم

 نوكت ىتح هولتقاف ةيلهاجلا ةوعدب اعد نم نأ ليق دقف ةيلهاجلا

 . ركنملا نع ىهنيو فورعملاب مهيف مامإلا رمأيو هلل مهتوعد

 لئابقلاو رئاشعلاب ةرئانلا دنع اعد نمو رفعج نبا نعو : ةلأسم

 انغلبو لتقي هنإ لاق نم لاقف ةيلهاجلا لاعفأ نم كلذ نإف نالق لآ اي

 اصعب هيرضق هسلجم يف الحر ىتأ الجر نأ هللا همحر ريشي نع

 لتقق فيسلاب لجرلا هيرضق نالق ينباي بورضملا حاصف هجشفق

 ردهأو كلذ مهلق حورجلاب اوذخأي اودارأ نإ لاقف همد ء ايلوألا بلطق

 اب هلوق نأل كلذ همزلف تولس لهأ اب لاق نإف هل ليق دعب نم همد

 . رظن هيف لوألا كلذكو همد لحي ال اذكو اذك ةيرق لهأ
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 ل اراف هرلع كلذ حصو ةردمل ا اصع ول لجرل ا ن أ ليقو : ةلاسم

 ىلع ايرح نوكن هن ا سبحل | نع عنتم او كلذ ىلع هسبحب ن أ م امإل ١

 . كلذ

 ايارسلا ضعي يف ناك هدلاو نأ ةيواعم وبأ لاقو : ةلاسم

 بتكف هوذخأف كسمأف مهيمر دا رأو امهس مهل قوفق الجر اوقفاوف

 هومتلتق متنك نإ هيلإ بتكف مكحلا نب ناميلس ناورم يبآ ىلإ يدلاو
 يدلاو هحرسف هولتقت الف هناكم يف هولتقت مل اذإف مكل زاج هناكم يف

 . انغلب اميف سبحلا ىلإ هعفري ملو

 يف الجر ضراع لجر نعو بوبحم نب دمحم نع : ةلاسم
 نإ هلتاقأ نأ حلصي له هناكم ماقو هحمر وأ هفيسب راشأف قيرط

 فيسب دأ حمرب كيلإ دصق نإف كقيرط يف وه لاق ؟ كلذ ىلع تردق

 لخدو ًأحمر هديب هذخأ وأ فيسلا طرتخا نإف تعطتسا نإ هلتقاف
 وبأ لاق تعطتسا نإ هلتقا لاق ؟ هناكم ىف امئاق هتدجوو ًاليل ىلزنم

 ملو دحأ نم براه وأ هلقع يف باصم هنإ ملعي نأ الإ هللا دبع
 . هلتقي الف هيلإ دصقي
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 رشع عساتلا بابلا
 هنعص و برو احمل ا ياك

 نع ةيواعم ابأ تلاس خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 ذخأيف هحالسب سانلا ىلع ودعي يذلا براحملا لاق ؟ وه ام براحملا
 هر ارهاش هحالسب مهيلع ودعيف مهقرط نم دصرمب نوكي وأ مهلاومأ

 . براحملا وه اذهف مهلاومأ ذخأيف مهيلع

 سانلا ىلع نيملسملا قوس ىف حالسلا رهش نم كلذك : ةلأسم

 . بوبحم نب دمحم كلذي ينربخأ ه دد تعطق

 ؟ ابراحم نوكي له نيملسملا قوس يف حالسلا رهش نإف تلق
 لاق ؟ حالسلا اذه امف تلق سانلا يلع حالسلا رهشي ىتح ال لاق
 ةيدملاو حمرلاو فيسلا لثم

 بلخملاو رزنخلاو رجنخلاو افالتخا ةيدملا ىف تدجو فصنملا لاق
 ادعو رجنخلا وأ ةيدملا وأ فيسلا طرتخا اذإف نيصخلاو نيزربتلاو
 رزنخلا كلذكو هلجرو هدي تعطق جرخو عاتملا ذخأو هب سانلا ىلع
 نيصخلاو بلاخملا كلذكو مهيلإ هب دصقو سانلل هب راشأ اذإ

 نيزربتلاو
 راشأ نإو تلق براحمب كلذ سيل لاق ؟ اصعب راشأ نإف تلق

 سوقلا بحاصف تلق براحمب سيل اذهو لاق ؟ اهب يمرأ وأ رجحب
 مل فيضملا لاق ؟ ًايراحم نوكي له ؟ ىمر وأ اهب يمري نأ دارأ اذإا

 نوكي هنإ رثألا نم تفرع يذلا لب عضوملا اذه يف اباوج اهل دجأ
 . ملعأ هللاو ابراحم

 لق سانلا لاومأ نم ذخأ امي عطقي براحملاو تلق هنم : ةلاسم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر معن لاق رثك وأ

١٢٨



 نورشعلا بابلا
 ةوعدلا يقو لاتقلا ةجح نايب يق

 هللا نإق دعب امأ مالسإلا بسن نمو : ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نم هنع ىضري نمع هب يضرو هسفنل مالسإلا ىضترا دمحلا هل

 نلو هريغ ىلإ اودعي نأ مهل سيل امب ةعيرشلا مهل مكحأق هدابع
 ءايشأو الالح نوكت نأ ءاش اهلحأ ءايشأب هنود اميف هنع اورصقي

 مهتفرعم دابعلا ىلإ بلطو امارح نوكت نأ ءاش دابعلا ىلع اهمرح
 نوكتو ادغ اهيف هئاضر نع ريصقتلا لهأ هلاق ام عطقيل اهب هايإ

 نوكيو اهب مهتفرعم دعب اهيف هرمأ نم هوكرت اميف مهيلع هل ةجحلا
 . اهيق هترسمب ناد نمل هنم

 هنع ىمعلا هدابع نع حرشو هباتك هب لزنأو هلوسر كلذب بختناف
 نمل ةعاطلا تتبثف هباتك يف هرمأ مكاحم نم مهيلإ ىهتنا اميق
 هل لحأ امم ءيش يف هيلع فلاخ نمل ةيصعملا تتبثو هرمأ لمكتسا

 اولوقت الو" هلوق هل ايع ىل ا كلذ ىف هر ح دقت امم ن اكو هيلع مرح وأ

 اورتفتل مارح اذهو لالح اذه بذكلا مكتنسلا فصت امل

 ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ بذكلا هللا ىلع

 اهنع مهاهنف هلل ا ةيصعم يف د ابعلا ىلع هللا يبن مدقتف . "نوحلفي

 نم اهيف بغرو . اهليس نيو هللا ةعاط ىلإ | مه اع دو اهيلع مهلت اقو

 اهيلع اهلهأ ةيالوو هللا ةعاط لامكتسا نم كلذ ىف هل باجتسا

 . اهيلع مهقلخو اهيلع اهلهأ قارفو هللا ةيصعم بانتجاو

 ضعب كرت وأ همارح نم هنع هللا ىهنام بوكر ىلإ عجر نمو هتمرح
 رهظ أ وأ هللا ةبصعم ىلع هتنب الوب كسمتلاو هلالح نم هي هللا هرم أ ام

 رانلا هلهأ لزانملا نم هللا دعوأ ام ىلع هللا ةعاط ىلع ةوادع
 هللا ب اتك لدع ىف تقحو هتدالو تضقتنا ن اميإل ريغي مه امسو

١٢٩



 ال امك هللا ةيصعم ىلع دحأل ةلاسم ال هزاأل هنو ادع هرين ةنسو

 ةبصعم ١ ىلإ عجر نم ثدح ن اك ناف هللا ةعاط ىلع دحأل ةير احم

 وأ باتكلا ضقنل هنم راكنإ ىف اهضقنف ةعاطلا ىلإ وأ اهيضرف

 " بكر هنع ىمعو هسقن ىوه يف ةلوليم ن ن ارقل ا مكحب هنم ر ارقإل ال ا

 ةفرعم دق وأ ١) دعو امم هلهأ ةبوقعل ا هيلع هللا دعوأ امم هيبر طخس

 ىمسي ال يغبلاب ارفاك ًايغاب ًاقفانم ناك نآرقلا هيف هللا مكح لدع
 نع هب رصقي ال ةاغبلل ناميإ ال هنأل يغبلا نم بوتي ىتح ناميإلاب
 ام الإ هيلع لتوق وه نإو هيلع ىدعتي الو هب قحل يذلا همساو هتلزنم
 ذخأ همد هيو هيقف لحأ يذلا عم هللا ملعي مل ذا همد نم هللا لحأ

 هركتسم لك يبس نم مرح ام عم هتير ل ىبس الو هل ام نم ء يش

 ىرج ] ي ذل ا مكحل او هيسن هي ي ذلا كلذ هيلع روبجم مالسإل إلا ىلع

 مكحلا نم هيف ملعي ملو . هريغب مالسإلا نم هللا هبسني مل ذإ هيلع
 . هلاتق ىوس

 ."هللا رمأ ىلإ ءيقت ىتح يقبت يتلا اولتاقف " هلوق كلذف
 انلتاق نم لاتقو بسنلا نمو . لحي "اعيمج هللا رمأ نم كلذف"

 يبس ميرحتو هللا رمأ ىلا ءيفت ىتح ةليبقلا لهأ نم يغبلا لهأ نم

 هركتسم لك ابس ميرحت عم "انل كلذ هللا ىضقو انجرخ ن نإ مهيرارذ

 ليزجلا يطعأ ولو مالسإلا ريغ ًائنش هنم لبقي ال نمم مالسإلا ىلع

 نوملسملا دارأو هنم هليق نمل كلذ نكي ملو كلذ هل نكي مل ةيزجلا نم

 مالسإلا ىلع هركتسي نمم مهنأل . كلذ مهل نكي مل يبسلا دعب هتكلم

 نوكت ال ىتح معولتاقو' : ىلاعت هللا لاق كلذك لتقلاب هيلع ربجي

 اوسيل ةلبقلا لهأ نأل مهلاومأ منغت الو "هلل نيدلا نوكيو ةتتف

 يف نامكح عمتجي الو مهتيراوم مرحتو مهلاومأ منغتف كرش لهأب
 لحأ ذإ لالحب ةثراومو لالحب ةمينغ . دحاو لجرل . دحاو لام
 تمرح مهتمينغ تلح اذإو مهتمينغ تمرح دقف موق لاومأ يف ثاريملا

 . هيق ىنعملا حضتي د اميرق لكوأ هلعلو ماللاي لق وأ ةخسن يفو لصأل ١ 1 يف اذم١)

 .٤\



 مرح اذإو . هيلع نك ام نهؤأبس مرح رمأب حاكن لح اذإو مهتيراوم

 هيلع نك ام نهحاكن لح رمأب نهؤابس

 . اهب نيرقملا نم ماكحألاب رارقإلا رمأ يف كلذ نيبام ليصفتو

 تلحو ثاريملا مرح اهل راكنالابف اهل نيركنملا نم اهل راكنإلا يفو

 ةمينغلا تمرحو حاكنلا لح اهب رارقإلايو حاكنلا مرحو . ةمينغلا
 كسمتو قحلا ىلإ اعد قيرف ناقيرف ةلبقلا لهأ نكلو ثاريملا بجوو

 هللا للا ماكحأ يف هسقنل لعجو . هملظ يف ىعغيو ملظلا ىلاإ اعد قيرفو هي

 ضقتنا ام ىلع لتاقيف هل هللا لعجي ملام سانلا نيب مكح يذلا

 اننيد نم سيلو هللا رمأ ىلإ ءيفي ىتح ةيصعملا نم رهظأو نيدلا
 . سانلا ىلع لالتعا

١٤١



 لصنف

 ىتح هللا ىصع نم لتقنو لتاقن نأ انرمأ انإ اوملعا هريغ نمو

 ىلإ مالسإلا رانم درنل هللا ءاش نإ انحاورأ ينفت وأ هللا رمأ ىلإ ئفي
 ركب يبأ هدعب نم نيذلاو هللا يبن دهع ىلع تناك يتلا ىلوألا اهملاعم
 موي ىلإ مارح هللا مارحو ةمايقلا موي ىلإ لالح هللا لالح رمعو
 موي ىلإ طخس هللا طخسو ةمايقلا موي ىلإ اضر هللا اضرو ةمايقلا
 نكلو . ةعاطلاب ةيصعملا تيبثت الو ةيصعملاب ةعاطلا ضقنت ال ةمايقلا

 اهمالعاو اهدودحب ةعاطلا اعيمج سانلا لمكتسي ىتح اذه ىلع
 . اهباسنأو اهماكحأو اهرانمو

 ربلا نم ءاش ثيح بهذيل أيهم هل قيرطلاف اذه كرت نمف
 بتاكيو نيملسملا تاروع عبتي نأ رذح ىلع ؤرمأ نكيلو رحبلاو
 ىهن دق ةناطب نيملسملا نع هبغشت لعجيف مهيلع بغشيو . مهودع
 ةناطب اوذختت ال " هلوقل نيملسملا ينارهظ نيب مهرارقإ نع هللا
 ءاضفبلا تدي دق مع ام اودو الابخ مكنولاي ال مكنود ن نم

 ضرم ٠ مديولق يف ف نيذلاو نوقفانملا هتني مل نئل " هلوقلو
 الإ اهيف كنورواجي ال مث مهب كنيرفنل ا ةنيدملا يف نوفجرملاو

 يف ناك نمق " اليتقت اولتقو اوذخأ اوققث امنيأ نيتوعلم اليلق
 شاغ نيملسمللو هريغ ىلإ هنع غيز وأ ثيدحلا اذه لهأل ضرم هبلق
 وأ ادغ نلوقت الو نيملسملا راد ريغ اراد بلطيلو ءاش ثيح بهذيلق

 . ناعتسملا هللاو انرذنأو انرذعأ دق انإف يلع يدتعاو تملظ دق ةتغب
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 لصت

 ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف هللا لاق اميف اوكشو هريغ نمو

 نم هيفس اهعدتبا ةعدب لوتقملا هللا دبع اومعز اونوكيف هللا رمأ
 ىهنلاو فورعملاب رمألا نم هب هللا رمأ ام قح هب اومدهف ةينارصنلا
 تطسب نئل ا مدأ نبا لوق كلذ يف مهمامأ نأ اومعزو . ركنملا نع

 مهل انلقف " كلتقأل كيلإ يدي طسايب اتأ ام ينلتقتل كدي يلإ

 اولاق ذإ اوبأف هلتاق نم لتاقي نأ مدآ نبا ىلع بتك هللا ناكأ
 التاقف كبرو تنأ بهذاف اهيف اوماد ام أدبأ اهلخدن نل انإ ىسوماي

 لاق . لاتقلا نع مهنبجل ةنس نيعبرأ هللا مههّيتف . نودعاق انهاه انإ
 ميلع هللاو مهنم اليلق الإ اولوت لاتقلا مهيلع بتك املف"
 نإف . مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك " لاقو ." نيملاظلاب
 انرمأ دق انإف انلق نيكرشملا لاتق نع اونبجو اولوت كئلوأ نإ اولاق
 ووذ فرع دقو هب رمأ ام دعب لوحي ملو خسني ملو يغبلا لهأ لاتقب
 ةفرعم يه يضرت يتلا هتعاط نم هب هللا رمأ امي ذخألا نأ بابلألا

 ةيصعم نم هقح ناك نأ نم هب هللا رمأ ام كرت نإو يضر اهقح
 . اهب هللا طخسي ىتلا هللا
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 لصنف

 ىيحي نب هللا دبع مامإلا دهع نمو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 دبع مامإلا دهع ام اذه دمحم نب نمحرلا دبع هلماع ىلإ هللا همحر

 هللا ىوقتب هرمأ دمحم نب نمحرلا دبع هلماع ىلإ ىيحي نب هللا
 هللا بجوأ يتلا قوقحلا ذخأو مهنيب ءاضقلاو سانلل ةلصلاو هتعاطو

 . مهيلع

 يف لدعلاو هللا ىوقتب مهرمأ نم هالو ام عيمج يف هاصوأو

 لدعلا نم هل نابتسا امف اهلهأ ىلع مئاظملا درو سانلا نيب ءاضقلا

 وعديو هلدعو هقح ىلع هب بتكو هيق فقو . هيلع هبتشا امو هذفنأ
 هللا ىلص هيبن ناسل ىلع تناك ىتلا هتعاط ىلع هللا ةعيب ىلإ سانلا
 نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ " ىلاعت هللا لوقي ذإ ملسو هيلع
 هسقت ىلع ثكني امنإف ثكن نمق مهيديأ قوق هللا دي هللا

 ." اميظع ارجأ هيتؤيسف هللا هيلع دهاع امب ىفوأ نمو
 . هللا ةعاط ىلإ اعد نمل ةعاطلاو

 يف هللا ةعاط ىلإ اعدو هللا عاطأ نم ةعاطو رثؤملا وبأ لاق
 ىق هنع هللا ىهن امل بانتجالاو سانلا ىلع تبجو ىتلا اهلك رومألا

 ىصعو هللا دهع نم ثكن اميق هل ةعاط الف ثكن نمف اهلك رومألا

 نواعتلاب سانلا هللا رمأ دقو هللا ةيصعم نم هيلإ اعد اميف هبر هيف
 مثإلا ىلع نواعتلا يف مهيلإ مدقتو مهتعاط كلت ىوقتلاو ربلا ىلع
 مثآل الو ناودعلاو متإلا لهأل الو هللا عاطأ نمل ةعاطلا امنإو ناودعلاو

 . روفك

 نينمؤملا ةالاومو هيبن ةنسو هللا باتك ىلع سانلا عيابي نأ هرمآو
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم هيلع مهنيب هللا ىلاو يذلا ىلع
 ماقإو هللا ةدصعم ركنملاو ركتملا نع يهنلاو هللا ةعاط فورعملاو
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 اميف كلذ ىوس اميف هلوسر ةعاطو هللا ةعاطو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا
 مكح ريغب نومكحي نيذلا ةربابجلا نم ةءاربلاو هنع ىهن اميقو هب رمأ
 . مهعابتأ نم ةع اريلاو هللا

 راوجلا نسحو نيدلاولا ربو ماحرألا ةلصب سانلا رمأي نأ هرمآو
 نيميلا تكلم امو ليبسلا نباو نيكسملاو هقح ىبرقلا يذ ءاتيأو
 ءاسنلا رمأبو تويبلا ىق ناذئتسالاو ةنامألا ء ادو ةروعلا رتسو

 مهلجرأب نبرضي الو نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيو بيبالجلا ءاندإب
 نهتيقاومل تاولصلا ىلع نظفاحي نأو نهتنيز نم نيفخي ام ملعيل
 . وهطلا نسحو

 مكوعدن هيلإو مكيلاو يلماع ىلإ ىدهع اذه اضيأ دهعلا اذه نمو

 يذلا هرك نمو لييسلا هدلعو هل ةعاط الف كلذ لدب نمق مكعيابن 7

 ىلا ءعيفي ىتح هانلتاق انلتاقو روجلا ىلع ماقأو لدعلا نم هيلإ هوعدن

 املظ تذخأ يتلا سانلا لاومأ نم هدي يف ناك نمو . هللا رمأ

 . ملاظملا ذخأ در زواجن ملو هلهأ ىلإ هانددر ءيش ناودعو

 ىلإ ءافأ نمف انتريس هذهف اهيف اوملظي مل يتلا مهلاومأ سانللو
 يداعيو هسفن نم قحلا يطعيو يقتي نأ دعب هل ناك مث لدعلاو قحلا
 نمق مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هلق مهيلو يلاويو نيملسملا ودع

 يلها ىلإ اهانددر سانلا ملاظم نم هدي يف ام انرظن هانلتاق انلتاق

 ةمينغ الو هتثروو هتيرذ ىلإ هانعفدو ًأدحأ هيف ملظي مل يذلا هل انملسو

 مهلاومأ منغتف كرش لهأب اوسيل مهنأل ىبس يبس الو ةلبقلا لهأ يف

 كسمتو قحلا ىلإ اعد قيرف ناقيرف ةلبقلا لهأ نكلو مهيرارذ يبستو
 مكح يف ةربخلا ةسفنل لعجو هملظ يف ىفبو ملظلا يلإ اعد قيرفو هب
 . مكنم هللا

 ىتح كلذ ىلع لتاقنقف دهعل | نمو عجر مكيلع رذؤمل | ويأ لاق
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 انمآ فيخن ال انتريس هذهف هسفن نم قحلا يطعيو هللا رمأ ىلإ ءيفي
 ةأرما الو ئيسب انسحم الو ميقسب ائيرب ذخأن الو اليبس عطقن الو

 ىتح ةوعد ريغ يف مهلتقن سانلل ضرعتن الو ريبكب اريغص الو لجرب
 ام هل ن ناك هب يضر نمق قحلا ىلإ سانلا وعدن نكلو قحلا مهل نيبتي بتي
 . هانظاق انلتاقو لدعلا هرك نمو قحلا نم مهيلع ام هيلعو نيملسملل
 انلتاق نميفو لدعلا يضر نميف انتريس تناك مث هيلع هللاب انعتساو
 هللا متعطأ امل هللاب مكركذنف ناعتسملا هللاو انباتك يف انركذ يذلا
 . هللا ةعاط ىلإ مكاعد نم متعطأو

 عجر هتعاط ىلإ مكاعدو هللا عاطأ نم متعطأو رثؤملا وبأ لاق
 ملسيو مكسقنأ اوعنمت ىتح هللا ىصع نم متدهاجو اضيأ دهعلا ىلإ

 داهجلا يف بغر نمف ادحأ داهجلا ىلع هركن ال انإف مكنيد مكل

 انمآ ه الي يف مقيلق داهجلا يف بغري ملو ىضر نمو دهاجيلفف

 منإل ا نم متعنتم او مكسقنأ ا متعنمو هللا مترصن ال هللاي مكركذنو

 ميقملا يوقيلو داهجلا يف سانلا بغرو اضيأ دهعلا نمو ناودعلاو

 الإ ةوق الو ةاساوملا اندنع هلف هب ىوقتي ام ىلع ردقي مل نم نعاظلا

 . هللاب

 مهل زوجيأ نيملسملا نعو يراوحلا وبأ هب باجأ امم : ةلاسم
 نييلاغ ريغ مهنأ مهنظ نوكي ليلق رفن مهو مهودع ىلع اوجرخي نأ
 نمب اونيعتسي نأ مهل لهو مهرصم يف مهفعضو مهتلق عضوم

 يطاعت مهنيعي نمم نيكرشملا نم وأ نيدحوملا نم ناك نمم مهناعأ
 ءاج دقف تقصو ام ىلعف ؟ كلذ نونمضيأ مهئامدو سانلا ل اومأل

 ناك مهودع نم فصنلا نم لقأ ىلع اوناك اذإ نيملسملا نأ رثألا

 ناك مهودع نم فصنلا ىلع اوناك اذإو ةليضفو اعوطت مهداهج

 . ةبجاو ةضيرف مهيلع داهجلا
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 نم ناك نمب اونيعتسي نأ مهل زوجي له تركذ ام امأو ةربابجلا
 ىلع نوردقي اوناك اذإ كلذب راتآلا تعاج دقف ؟ نيكرشملاو نيدحوملا

 . س انلا نم ملظل ١ نع مهنوعنميو مهيديأ ىلع ذخأل أ

 دهعلا لهأب ناعتسا هللا همحر ةبقع نب حاضولا نأ انغلب دقو

 لهأو ودعلا مهب يقليل اهل اذشلا يف مهلمحو نيكرشملا نم دنهلا نم
 نم هرمأ يف داهجلا يف دجوي نمم مهريغو دنهلا نم كرشلا
 . :نيدتعملا

 رفعجو تاتحلا نأ انغلب دقف ةلبقلا لهأ نم نودحوملا ةاغبلا امأو

 داهجلا بلط يف بلهملا نب ديزي عم اجرخ هللا امهمحر نامسلا نب
 ىدتقا نمو ةنسح ةوسأ انل انيمس نيذلا ءالؤه ىفف ةربابجلا ىلع
 ذخألا نم ةردقلا نم انفصو ام ىلع اوناك اذإ اذهو ىدتها دقف مهب

 مهل زجي مل مهيديأ ىلع ذخألا ىلع نوردقي ال اوناك اذإف مهيديأ ىلع
 فعضلا نم لاحلا كلذ ىلع مهو مهب اوناعتسا نإف مهب اونيعتسي نأ

 هيف مهف سانلا ملظ نم باصأ امف مهيديأ ىلع ذخألا نم ةردقلا ةلقو

 . اعيمج ءاكرش

 نم لجر نعو هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 مهل لاقف مهريغ ىلإ وأ مهدئاق ىلإ ةاغبلا ءالؤه ىلإ دصق نيملسملا
 هوذخأف قحلا ىلإ اوعجراو سانلا اوملظت الو هللا اوقتا ءالؤهاي
 ؟ مهوتيبيو مهيلع نيملسملل ةجح هذه نوكت له هولتق وأ هوبرضف
 يف مهوخنيبي ن ] مهلو مهيلع نبملسملل ةجح هذهف تقصو ام ىلعف

 نورئاس مهو لجرلا اذه اولتق امنإو ةازغ اوناك اذإ مهركسع
 . ةوعد الب مهوتيبي نأ مهلف مهركسعب

 ملو مهوتيبي مل مهيلإ نوملسملا راسف مهدالب يق ةاغبلا ناك نإو
 يذلا كلذ ىلع اوردق نإو مهيلع اوجتحيو مهوعدي ىتح مهوبراحي
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 نيملسملا لتقب اوفرع دق اوناك اذإ ةليغ هولتقي نأ مهلف لجرلا لتق
 وهف ةازغ ةاغبلا ناك اذإف . هيأرب جتحا وأ نوملسملا هثعب لجرلا ناك

 رقعي ال ا مهيلع اوردق ملف برحل ا مهوبصان اذاف كل تفصوام ىلع

 كلذ يق نامضلا مهيلع ناك اهورقع نإف اهورقعي نأ مهلف مهباود

 مهبتك ىلع ردق نمو مهباود يف لوقلاك مهماعط يف لوقلاو
 . هيلع نامض الف اهكلهتساف

 نيملسملا مزليو ةاغب نونوكي فيك ةلبقلا لهأ نعو : ةلاسم
 دح وأ هؤاطعإ مهيلع بجي قحب اوعنتمي نأ وه لاق ؟ مهتبراحم
 نم مهل سيل ام نوعدي وأ مهيلع هتماقإ يف نيملسملل ميلستلا مهمزلي
 وأ نيملسملا ةمئأ ةعاط نم اوعنتمي وأ نيملسملا ىلع ةيالولاو ةمامإلا
 . مهفالخ اورهظي

 نأل ال لاق ؟ ةجح ريغب ىغابلا لتق لاتق لحي له تلق : ةلأسم
 ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصاف " لاق ىلاعت هللا
 ال . " هللا رمآ ىلا ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف ىرخالا
 . هللا ركذ امك ةئْيفلا الإ مهلاتقل ةياهن

 لاح لك ىلع هلهج سانلا عسي ال يذلا نع تلأسو : ةلأسم

 هيلع هللا ىلص ادمحم ن نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش وه لاق ؟ وهام

 هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هب ءاجام ن أو هللا لوسر ملسو

 هللا لوسر اهيلإ اعد يتل ا ةلمجلا ىه هذهق هللا دنع نم قحلا وهق

 ا دحوم راصو همدو هلام مرح اهب رقأ نمف ملسو هيلع هللا ىلص

 راكنإلا ىلع همدو هلام لحتساو أكرشم ن ناك اهنم ائيش ركنأ نمو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهلتاق اهل
 مهوير احق نيملسمل ا ىلع اوغي موق نع ددعس ويب أ لئسو : ةلأسم

 مهلتق زوجي له ةريثك نونس كلذل الخ مث نيقابلا اوكلمو مهولتقف
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 الو مهنم ةملاسم عقت مل اذإ ليق هنأ ىعم لاق ؟ هيلع اوناكام ىلع
 مهيغب ىلع يدنع مهف نيملسملا نييو مهنيب مهبرح كرت بجوي ءيش

 نأ دارأ نمل نوملسملا هيلع مهلتاق ام ليبس ىلع اولتقي نأ زوجيو
 هجو ياب ن مهلتق ز ر اج ابرح اون اك اذ اف ل اق نيملسمل | مهلتقل مهوبر احي

 . هلوق ىنعم ىلع هريغ وأ وزغب

 اولتق نيذلا ينفو مهناوعأ نم موق مهدعب نم فلخ نإف تلق
 اذإا ليق هن ] يعم لاق ؟ نيرخآلا ةلزنمب ءالؤه نوكي له نيملسملا

 مهنأ نيملسملا ىلع مهتعيب مهتفرعمو مهيغب ىلع مهل نينيعم اوناك
 . برحلا رمأ يف ليق ام ضعب يف مهتلزنمب

 هتفرعم دعي هب نيملسملا .ضعب ىلع مهضعب ىغب ا اذإ ه لاق ا

 . قحل ١ قفاو ام ال ١ هت هنم ذخأت الو

 ملظي ي ذلا رئاجلا ناطلسلا نع ديعس ابأ تلاسو : ةلأسم

 مهلتقي نأ مهلتق ىلع ردق نمل زوجي له رصملا ىلع بلاقلا سانلا
 مهلتق ىلع نيرداقلا نم ةجح ريغب ةرغو ةليغ كلذ ريغب وأ ليللاب تايبب
 ما مهيلإ مهريسمب ملع دق ناطلسلا نأ اوملعي وأ مهيلع اهنوميقي
 ؟ زوجي ال

 ةجحلادعب الإ لاتقلا الو لتقلا زوجي ال لينق دق هنأ ىعم لاق
 هيلع تبث ولو مكحلا زوجي ال هنأ امك لاتقلا قحتسا ولو ةوعدلاو
 نأ زوجي ال فيكو ةجحلا ىلع ردق اذإ هيلع جتحي ىتح الإ ةنيبلاب
 ريغب همد كفسي نأ زوجيو ةجح ريغب طاريقب هلام يق هيلع مكحي
 اوئيفي ىتح يغبلا لهأ لتاقي امنإو هيلع حصو كلذ قحتسا ولو ةجح
 مهنم ملعي فيكو ؟ ةجح ريغب هللا رمأ ىلإ اوئيفي فيكف هللا رمأ ىلإ
 . مهنم كلذ مرح وأ اوبات دق مهلعل ةبوتلاب ةءافإلا امنإو كلذ
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 ي دنع اذكه لاق ؟ اذه يف مهتلزنمب مه مهن اوعأ ا كلذك تلقو

 اكتف اذه نوكي له . ةجحلا ةماقإ لبق مهولتق نإف هل تلق

 ةليقلا لهأ رئاسك هن أ يعم لاق؟:؟ مهلتق نم اعيمج مهب نولتقيو

 ىلع مهلتق ىد تأ اذ اف لتقل ا قحتسا ملظ نم لك سيل مهنم نمل اظلا

 رئان ىلع ناك اذإو يدنع مهمكح نم جرخي مل اكتف نوكي لاح
 كلذكق

 مهلتق ببس ىرج فيك فرعي ملو . مهلتقب لجر عمس اذاف تلق

 يهشتلا راهظإو كلذ ركذ يف ضوخيو كلذب حرفي نأ زوجي له
 لاق ؟ كلذ زوجي ال مأ زئاج ؟ نيرئاج لصألا يف اوناك اذإ مهلتقب
 ملظ ةيافكو مالسإلا لهأل ةحار مهلتق يف ناكو لطابلاب ضري مل اذإ

 ولو ملظلاب حرفي نأ امإو امثإ هيلع نأ يل نبي مل كلذل حرفف روجو

 . كلذ ىل نيبي الف نيملاظ اوناك

 لهأ نم دحأ ملاسي الو ةماقتسالا باتك نم باتكلا ريغ نم
 لدعلل ميلستلا راهظإ ىلع الإ لدعلا لهأ يديأ يف تناك اذإ رادلا
 مهل ةبوت الف لالضلاب نيدتلا مهنم فرع دق ناك اذإ رهاظلا لوقلاب
 اوناك يذلا اطخلا ىلع ةداهشلاو قحلا لوبق راهظإب الإ ةملاسم الو
 . لالضلاو اطخلاب هيلع

 يف كلذ لعفقي هنأ كلذ نم ءيشب مهنم مهتا نم لك كلذكو

 هيلع كلذب ترهاظتو ةريرسلا يف هب لمعيو كلذ ريغب لوقيو ةينالعلا
 أربتو كلذ نع يهتني ىتح سبحلا عدوأو كلذ هنم لبقي مل مهتلا
 راد رادلا نوكت اذه ىلعو هلهأو مالسإلا نيد ىلع هتمهت نم بولقلا
 . باتكلا ىلإ عجر . قيفوتلا هللايو اومهفاف اهل كلاملاب لدعو قح
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 نورشعلاو يداحلا بابلا
 مالس .الا بسن نم و : ةوعدلا يخ

 نيبتي ىتح انجرخ اذإ ةوعد ريغ يف مهلتاقن سانلا ضرتعن الو
 هلهأ ىلوتو هب يضر نمق قحلا ىلإ سانلا اوعدن انكلو س قحلا مهل

 ام هل ناك هلامو هسفن ىلع نآرقلا مكحب رقأو هلهأو لطابلا نع عجرو
 اذإ كلذ نم هيلإ هوعدن يذلا هرك نمو مهيلع ام هيلعو نيملسملل
 كلذ دنع مهنم لتق نمف هللا رمأ ىلإ ءيفي ىتح هانلتاق انلتاقو انجرخ

 املظ اهيصتغا يتلا سانلا لاومأ نم هدي يف ناك ام ىلإ انرظن

 ادحأ هيق ملظي ملا يذلا هلام هل انملسو اهلهأ ىلإ اهانددر اناودعو

 انتجلتجا نإو ةماع سانلا ىلع لدعلا اننيد نمو ملاظملا هنع انددرو
 . كلذ ريغ ىلإ ءاوهألا
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 لصف

 ءامدلا كفس نولحتسيو رسلا لتقو ةنايخلا جراوخلا ىلع انبعو

 ةينالعلاو رسلا يف

 هلماع ىلإ ىيحي نب هللا دبع مامإلا دهع نمو : ةلأسم
 ىتح ةوعد ريغ يف مهلتقب سانلا ضرتعن الو : دمحم نبا نمحرلادبع
 ام هل ناك يضر نمق قحلا ىلإ سانلا اوعدن نكلو قحلا مهل نيبتي
 هانلتاق انلتاقو قحلا هرك نمو قحلا نم مهيلع ام هيلعو نيملسملل
 . هيلع هللاب انعتساو

 لاق ؟ مهيف مكحلا ام ةميزهلا دعب هب اورفظ اذإف : تلق : ةلاسم
 , مهيرارذ ىبستو مهل اومأ منغتو مهتلتاقم لتقب

 الو ةأرما لتقن الو برعلا ال ١ كرشلا لهأ عيمج يف ةريسلا يفو

 ىهن -ملسو هيلع هللا ىلص- ىبنل ا نأل لاتقلا ىلع ناع أ نم ال ا ايبص

 زئ اجو مهيف يبس الف برعل ١ اوكرشم امأف ءاسنل او ن اييصل ١ لتق نع

 ىلإ اوبيجي مل نإف مالسإلا ىلإ ةوعدلا دعب اذهف مهلاومأ ةمينغ
 . هل ةوعد الق ةجحل ا هبلع تماق نمو اولتق ةوعدلا

 ريغ نم لتقلاب ضارعتسا الو ةلبقلا لهأ يف يبس الو : ةلاسم
 . ةجح

 هيل ١ هوعدن دن يذل ١ هرك ن نمو .7 هيلعو 4 ةعاط الف كلذ لدب نمق

 . هللا رمأ ىلاإ ءعيقي ىتح هانلتاق انلتاقو روجلا ىلع ماقأو لدعلا نم
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 رمأ يف مهحصن مث تافصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلاسم
 لبق هيلع نوجتحي مكئاحلص نم ادفو هيلإ اودفوأ : مهل لاقف ناذاش
 انشغ اهولعجو ةحيصنلا اودرف بلطي ام هنولاسيو ءامدلا كفس
 نودفوي نوملسملا ناك دقو نيملسملا ةريس اولهجو قحلا نم اوبجعتو

 دقولا اوملع نإ مهلهج نمف مهيلع جرخو هيلع اوجرخ نم ىلإ دقولا
 ىلإ نيملسملا دفو اولهجو ناميلس نب دحاولا دبع نيبو راتخملا نيب
 ركذ اميق يراوحلا وبأو ريشب نب مكحلا مهدقو نم ناك ةانه ينب
 .انل

 يرفصلا ماطسب نأ انغلب دقلو ةبراحملا ىف ةريسلا لدع اولهجو

 ادئاق زيزعلا دبع نب رمع هيلإ ثعبف زيزعلا دبع نب رمع ىلع جرخ
 وأ م ارح مد كفس نم اثدح ثدحب ىتح هجر اهي الو هرب اسد نأ هرمأو

 . ةريسلا هذه اولهجق هلح ريغب لام ذخأ

 نب نامي مهنم هب مه نووقتي نم ناذاش باحصأ يف ناك دقو
 اوئطي نأ مهيلع قحلا يف ناك دقف انغلب اميف رقص نب رصنو بعصم
 لاق دقو اهنع مهنم ةبغرو اهب مهنم الهج اهوكرت دقف نيملسملا راثآ
 طسقلاب ءادهش هلل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي "هللا
 برقأ وه اولدعأ اولدعت الأ ىلع موق نانش مكنمرجي الو

 لاقو ." نولمعت امب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو ىوقتلل
 مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتك
 امنإ : مهل ليق ؟ ادفو دفوي نكي مل تلصل ام اولاق نإف . "ناودعلاو
 ذخأو ءامدلا كفس نم ثادحألا اوثدحأ موق ىلإ ثعبي تلص ناك

 اوناك ول اضيأ كلذ عمو صوصل موقو قرطلا عطقو لاومألا
 . مهيلع جتحيو ادفو مهيلإ ثعبي ىتح لاتقب مهيلع لجعي مل نيعمتجم

 رظن اعمج عمجو جراخ مامإلا ىلع جرخ نإف باتكلا نمو
 لام دخأ وأ مد كقس نم اثدح ثدحأ ناك ن اق هتدح يق نوملسملا

 مهيلع اوجتحي ىتح مهيلع ن ن وملسم | اجعيب مل ةجحلل مهونكمأ ١ ناف
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 مكح كلذ ىلإ اوباجأ نإف هي اوعنتما يذلا قحلا ءاطعإ إ ىلإ مهوعديو

 اوبراحو اوهرك نإف ريخ ليبس الإ مهل ضرعي ملو هللا باتكب مهيلع

 هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح اولتوق

 مهيلإ نوملسملا دفوأ مهنم نوكي ثدح ريغب مهعامتجا ناك نإو

 امك نوبلطي ام مهولأسيو مهيلع نوجتحي نيملسملا ءاحلص نم ادفو
 نامقني ام امهلآسي ريبزلاو ةحلط ىلإ ناحوص نب ديز يلع لسرأ
 مهل نكي مل نإف كلذ ىلإ مهوباجأ قحلا نم اهجو اوبلط نإق هيلع
 مهرياسي اشيج نوملسلا مهيلإ ثعب يغبلاو ةرباكملا الإ "ة بلطم

 مهيلع نوجتحي ذئنيحف اثدح اوثدحي ىتح لاتقلاب مهنو ءدبي الو
 .يرفصلا ماطسبب زيزعلا دبع نب رمع لعف امك ثدحلا در مهنولاسيو

 هللا رقظف مهولتاق اذإف لاتقلاب نوأدبي ال نوملسملاو اذه لكو

 اوزيجي الو ايلاوم اولتقي مل اهرازوأ برحلا تعضوو مهودعب نيملسملا
 اوبلسي ملو الام اومنغي ملو ةباد اورقعي ملو همدب طحشتي حيرج ىلع
 اباب اوعلقي ملو الفق اورسكي ملو هلهأ نذإب الإ الزنم اولخدي ملو ابلس
 سانلا اوضرتعي ملو لاتقلا ىلع سانلا اوربجي ملو اتيب اومدهي ملو
 ىتح ابنذم نوبقاعي الو قحلا اهيف مهل نوتيبي ةوعد ريغ ىلع لتقلاب
 . مهتلبق لهأ يف مهبرح يف نيملسملا ةريس هذهف هبنذ هنوفرعي

 ةربابجلا نأ نيملسملا نيدف رثؤملا يبأل ةريس نمو : ةلاسم

 هللا قوقح نم قحب عنتماف نيملسملا ىلع ىغب نم لكو مهعابتأو

 نوملاظ ءالؤه لكف هللا لزنأ ام ريقب مكح وأ هللا دودح نم دحوأ

 هنم اميق لوخدلاو اورفك هب ام كرت ىلإ نوعدي قاف نوققانم رافك

 ذخأ هللا رمأ ىلإ او ءاقو كلذ ىلإ اوياجأ نإف هللا نيد نم اوجرخ

 ةنسلاو باتكلا ماكحأ مهيلع تيرجأو قوقحلا نم مهيلع بجو ام مهنم

 اوئيقي ىتح نولتقي مهؤامد لالح نيقساف ةاغب اوراص اوعنتما نإو

 قح ةخسن يفو )١(
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 هذه ىلإ الإ كلذ يف مهلاتقل ةياغ الو مهحاورأ ىنفت وأ هللا رمأ ىلإ
 هللا لاقو هللا باتك مكح ىلإ مهلوزن وأ مهحاورأ ءانف نم ةياغلا
 الو . "هللا رمآ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف "-ىلاعت-
 لتق الو لعب تاذ حاكن الو ةيرذ يبس الو لام ةمينغ مهنم لحتسي
 اهيف مهل نيبت ةوعد ريغ نم لتقلاب سانلا ضارعتسا لحي الو لفط
 . يغبلا لهأ يف انتريس هذهف قحلا

 لتاقو هب عنتماف 8 قح وأ دح هيف همزلي اثدح ثدحأ نم لكو
 يذلا هتدحب ذخؤي هنإف هيلع ردقي نأ لبق نم باتو هديب ىقلأ مث هيلع
 ام هنع ردهي امنإو هنع ردهي الو همكحو هدح هيلع ماقيو عنتما هب
 ابرح اوراصو هولتاق وأ مهولتاق ثيح نيملسملل هتبصانم يف هباصأ
 مهيلع اوردقي نأ لبق نم بات اذإ هنع ردهي يذلا كلذق نيملسملل

 . ميحر روفغ هللا نأ اوملعاف

 اوملع اف : تومرضح له ] ىل ا ير اوحل | يب أ ب اوج نمو

 هيلع ىضم امم انفرع ي ذل او _ ل دعل او قحل | نم ن أ هللا مكمحر

 نم هيلع اوجرخ وأ مهيلع جرخ نم مد نولحتسي ال مهنأ - انقلس
 هعم نمو مامإلا راس اذإق راذنإلاو راذعإلاو ةوعدلا دعب الإ ةلبقلا لهأ
 ىتح مهت اديب الو مهودع ل اتقي او ءديي مل مهودع ىل ا نيملسمل نم

 ةوعدلا اولبقي نأ اوبأف مهوعد اذإف مهل راذعإلاو مهل ةوعدلاب مهوأ دبي
 مهدر دعب مهوتيبي نأ مهل زاجو مهوتيابو مهوبراح برحلا نع اوفكيو
 . برحلاب مهل مهتزرابمو مهيلع ةوعدلا

 دهعو ةمذ هل تناك نمم نوملسملا مهازغ اذإ نوكرشملا كلذكو
 ملو مهوبسي ملو مهولتقي مل مهضرأ مهيلع اولخد اذإف هل نكي ملو
 مهلتق اولحتسا ةوعدلا اودرف مهوعد اذاف . مهوعدي ىتح مهومنقغي

 . مهلاومأ منغو مهيرارذ يبسو

 الف ةوعدلا مهتغلب دق : لاق هنأ نيملسملا ءاهقف نع انغلب دقو
 . مهل ةوعد
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 الإ مهنم لحي الف ةلبقلا لهأ نم يغبلا لهأ امأو : باوجلا نمو
 باتك مكح ىلإ نوعديف ى ةجحلا ةماقإو ةوعدلا غالبإ دعب نم مهؤامد
 اوجرخ اميف لوخدلا ىلإو - ملسو هيلع هللا ىلص - هيبن ةنسو هللا
 نم قحلا اوطعي نآو نيملسملا ىلإ مهيديأب اوقلي نأو . قحلا نم هنم
 نيملسملا ةوعد اودر اذإف . هنع اوعنتمافق مهيلع بجو يذلا مهسفنأ

 مهلاومأ عطقت الو مهلزانم قرحت الو مهؤامدو مهلاتق لح اهولبقي ملو
 امنإو ةمينغ الو يبس مهنم لحي الو اهدعب نم الو ةبراحملا لبق نم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب راسو ةمينغلاو يبسلا هللا لحأ
 . الف ديحوتلا لهأ امأو كرشلا لهأ يف

 ةلبقلا لهأ نم ىغيلا لهأ امأو \ اضيأ باوجلا نمو : ةلأسم

 ةجحلا ةماقإو ةوعدلا غالبإ دعب نم مهؤامد الإ مهنم لحي الف

 ىلإو ملسو هيلع هللا ىلص - هيبن ةنسو هللا باتك مكح ىلإ نوعديف
 نيملسملا ىلإ مهيديأب اوقلي نأو س قحلا نم هنم اوجرخ اميف لوخدلا
 اذإف هنع اوعنتماف مهيلع بجو يذلا مهسقنأ نم قحلا اوطعي نأو

 قرحت الو مهؤامدو مهلاتق لح اهولبقي ملو نيملسملا ةوعد اودر
 لحي الو اهدعب نم الو ةبراحملا لبق نم مهلاومأ عطقت الو مهلزانم
 هب راسو ةمينغلاو ىبسلا هللا لحأ امنإو ى ةمينغ الو ىبس مهنم
 لهأ امأو كرشلا لهأ يف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر
 . الق ديحوتلا

 نم نإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو اضيأ باوجلا نمو : ةلأسم
 اوباجأق اوعد نإف مهل ةوعد الف نيملسملا وزغي كرشلا لهأ نم ناك

 همد مالسإلاب نقحو هنم لبق ةوعدلا باجأ نمف 0 ةنسح ةوعدلاف
 . هلامو هتيرذ زرحأو

 لحي الو مهتايبو مهلتق لح ةوعدلا اودر اذإف ةلبقلا لهأ امأو
 لهأ امأو كرشلا لهأ يف ةمينغلاو يبسلا امنإو ةمينغ الو يبس مهنم
 يغبلا لهأ حالس نم مهلاتق يف مهيلع هب ناعتسي ام الإ الف ديحوتلا

 . مهعاركو
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 نم يفبلا لهأ لاومأ نم لحي الام نيكرشملا لام نم لحي دقو
 مهنإف مهلاومأ نوعطقبو سانلا لزانم ةاقيل قرحب نأ الا ةلقل لهأ

 . !وبقاع ام لثمب نوبقاعي

 ىلع سانلا لخن عطقي نميف ءاهقفلا ضعب نع انظفح دقو
 - ىلاعت - هللا لوقب جتحاو عطق ام لثم هلخن نم عطقي هنأ جارخلا

 نم ليق دقو 0 " هب متبقوع ام لثمب اويقاعفق متبق ةاع نإو
 . رانلاب قرحأ رانلاب قرحأ

 لح ةوعدلا اودر اذإف ةلبقلا لهأ امأف : اضيأ باوجلا نمو
 نم كرشل | له أ ام أو ةمينغ الو يبس مهنم لحب الو مهت اديو مهل اتق

 لبقي الو ةمذ الو دهع مهل الو مهيرارذ ىبسنت الو مهلاومأ منغتف برعلا
 مجعلا نم كرشلا لهأ امأو لتقلا وأ مالسإلا ىف لوخدلا الإ مهنم
 . ةمذل او دهعل | مهلو اويراح اذإ مهير ارذ ىبسنو مهل اومأ منغتف :

 له .ة اغيل | ريم ] ىلع نوملسم ا جتح ا ا ذاف : هل تلق : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ هنم لحتسي ام لتقلاو ةبراحملا نم هدنج نم لحتسي
 . ليق هنأ يدنع اميف افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 اوعدي نأ الإ نوبراحي ال مهنإ : ةلبقلا لهأ ىف ليقو : ةلاسم
 هنإ : ليق دقو ٧ ةبراحملاب او ءدبي وأ كلذ ىلع اوبراحيف ةوعدلا اودريف
 نيرقملا هميرحتب نونيدي امل نيكهتنملا مهملظ ىلع نيبلغتملا ىلع سيل
 لالحتساب نيدي نم امأو 0 كلذ ىلع نوبراحيو ةجح نوتأي ام ميرحتب
 لهأ نم هل ةوعدلاو هيلع ةجحلا ةماقإ نم دبالف لطابلا نم يتأي ام
 . ةلقلا

 ىف دجوي هن أ ىعم : هللا همحر- درعسىس وي ] ل اق : ةلاسم

 هنأ مهتوعدب هملع دعب نيملسملا ىلع ىغب نم نأ انباحصأ لوق ضعب
 . هل ةوعد ال
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 ىنعم ىلع : لاقف ؟ ةليغ لتقيف هل ةوعد ال ناك اذإف : هل ليق
 : لاق هنأ هللا همحر- يراوحلا يبأ نع هنأ دجوي لاق كلذك هنأ هلوق

 لثم مه نامع يف يتلا ةربابجلا ءالؤهف هل تلق 3 هل ةوعد ال اجن نبا

 . هلوق ىنعم ىلع دشأ يدنع مه لاقف . اجن نبا

 ملظيو لتقيو بلسي هنأ س انلا يف هريخ رهش نمعو : ةلاسم

 ريغي سانلل هملظو هرفك سانلا عم رهش دق اذه ناك اذاف سانلا

 كشي الو هنم ريب اذ ذهقف نيقس افلا ن نم امهريغو سيبرو ةعيبر لثم قحل ١

 . لييسلا اذه ىلع ناك اذإا هرمأ ىف

 معثخ يف لاق هنإ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلب دقو
 اذإف س ملعأ هللاو سانلا ملظ نم هنم رهش ناك ام ىلع همد لحأ هتإ

 ريغب لتقيو لالح همدقف بوبحم نب ذمحم لاق امك : معثخ لثم ناك

 وهف هيلع جتحيو ىعدي نأ نكمأ نإ لوقن انإ الإ هيلع ةجح الو ةوعد
 . باوصلاب ملعأ هللاو . رذعلل عطقاو نسحأ

 ةجر اخ نع ء اهقفل ضعي لئسبو : رمع ب اتك نمو : ةلأسم

 لدعل | نأ كريبخأف . مهنيد ىلع نوجرخي ةعاس س انلا نو ريجب تجرخ

 مهنيدب مهل رقأ نمف مهرمأ ىلإ سانلا وعدي نأ ةجراخ تجرخ اذإ
 نأل 0 مهلتاقي ىتح هولتاقي مل مهلتاقي ملو س كلذ ركنأ نمو مهنم ناك
 . مهلتاق نم الإ نولتاقي ال نيملسملا

 نم مهودع نوملسملا لتاق اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلإ لاتقلا لبق مهئاعدب او ءدب ةالصلا لهأ
 عابتاو . هللا ةعاط ىف امهعاطأ نم ةعاطو ملسو هيلع هللا ىلص
 مهونكمأ نإ -ملسو هيلع هللا ىلص- هيبن ةنسو -ىلاعت- هللا باتك
 رهش وأ يمر وأ برض نم لاتقب مهوأدب نإف لاتقب مهوأدبي ملو
 ءاعدلا نم مهونكمأ نإو ةوعدلا لبق مهولتاق هب مهود ارأ حالس

 مهب هللا مهرقظ نإف مهولتاق الإو هيلإ مهوعد ام اولبق نإف مهوعد
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 لهأ يف كلذ نوكي ال هنإف لاومألا ةمينغو يرارذلا يبس اومرح
 ىتح نوملسملا مهعبتا نإ : لاق نم لاقف نيمزهنم اوربدأ اذإو ةلبقلا

 اولوتو اوربدأ نيح مهنع اوكسمأ نإو زئاج كلذف مهركسمع اولخدي
 مامإ ىلإ مهمازهنا نوكي نأ الإ انيأر كلذو س هللا ءاش ن سأب الف
 لهأ يف راتتلا ا لدقو باتكلا نمو . نوعيتي مهنإ ليقف مهل مئاق

 ايضرم الدع اماما اوثعبي نأ : امهنم لضفألا نيوحن ىلع ةلبقلا

 نوئَربيو سانلل مهيلع يتلا قوقحلاب ءافولا دعب ءارشلاب اومستيو
 اورهظي ىتح هللا ىلإ نوعديف نوجرخي مث س عباوتلا نم مهسقنأ
 اولتقي ىتح هللا اومكحيو

 ءاطعإو هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ هاعد هودع مامإلا يقل اذإف
 كلذ هيلع اودر نإو مهنم لبق كلذ اولبق نإف . لدعلا ةماقإو قحلا

 اميف قحلا نأو قحلا نم هيلإ مهاعد اميف لاض ئطخم هنأ اومعزو
 راذعإلاو نايبلا دعب مهلتاقو مهيلع هللا ناعتسا لطابلا نم هيلإ نوعدي
 . رذعي ىتح لاتقلاب مهؤدبي الو راذنإلاو

 ىتح ةملاسملا يف لاتقلا نوكي ال ليق دقو باتكلا ريغ نمو
 ٠ مهي كتفل لحي كلذ دنعق نيملسمل ا ءامد ىلإ اودصقب

 رابجب رفظ نميف -هللا همحر- بوبحم نب دمحم نع تظفحو

 نوكي نأ الإ ٠ ال : لاق ؟ هلتقيو هسلتخي له لتقيو متشيو ملظي نمم
 فورعمب هرمأ وأ قحلا هنيد ىلإ نيملسملا نم دحأ هاعد رابجلا اذه

 لتق كلذ لثم ىلعو هوسلتخي نأ نيملسملا عسي هنإف كلذ ىلع هلتقف

 . بلاط يبآ نب يلع

 ةليغ نولتقي ةربابجلا نأ راثآلا ىف اضيأ دجويو باتكلا نمو
 . انيلإ بحأ كلذ لبق مهيلع ةجحلا ةماقإ ىف لوألا ىأرلاو

 ريشي ر ذنم | يب أ ىل ا ةبوسنم ١ ةير احم ١ ةريس نمو : ةلأسم
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 :نيملسملا نم ءاهققلا ضعب لاقق ةوعدلا امأف : بوبحم نب دمحم نب

 كلذكو س هوحنو ىنادنلجلا رظنلا نب دشار لثم اهفرع دق نمل ةوعد ال

 معثخ يف كلذ اولاق لاومألا ذخأو ءامدلا كفسف ليبسلا ضرتعم

 هتعيبب لتق نم ليقو نيبردمو نيلبقم ةوعد ريغب نولتقي مهنأ هلثمو
 . لتق هتلالدو

 يذلا ركسعلا ىلع ةجحلا اوماقأ نيملسملا نأ ولو : ةلاسم

 وأ مهتوعد اودرو ودعلا مهلتاقو راصمألا نم هلثم وأ نامع نم ىوزنب
 نامع نم ركسعلا ىلع ةجحلا تماق دقف مهلاتقب اوأدبو مهولتاق
 مهوفقت ثيح مهولتقيو ليللا يف مهركاسع يف مهوتيبي نأ نيملسمللو
 . ةجحلا مايقو ةوعدلا در دعي

 مهنم نوكي ىتح دالبلا اولخد موق لاتق لحتسي الو : ةلأسم

 . ةجححل | مهيلع موقتو كلذ هي زوجي يذلا ثدحلا

 نم هلبق نمو هللا دبع نب ديعس مامإلا باتك نمو : ةلأسم

 اننيد نمف : نيملاظلا نم هلبق نمو هيجو نب فسوي ىلإ نيملسملا
 ليبس ىلإ ءاعدلا انباجأ نم عيمج هيلإ اوعدنو انبرل هب نيدن يذلا
 يف لدعلاو مهلاثم ىلع ءاذتحالاو مهتنسب ذخألاو انلبق نم نيملسملا
 . ةماع سانلا ىلع مكحلا

 هباتك ىلإو هللا ىلإ كوعدن : هيلإ انتوعد ام ريغ ىلإ كوعدن انإو

 ى دهل ١ ةمئأب ءادتقال و -ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم هرين ةنسو

 ءامسسل و ضرأل | ىف رون و ىمعلل ىلج أ كلذ ن اف ىوقتل ا ةد اقو

 كنم لوزنلاو اياطخلاو بونذلا عيمج نم هللا ىلإ ةبوتلا ىلإ كوعدنو
 دايعلا ملاظم نم هبق متلخد امم جورخل و هللا باتك مكح ىلإ كعايتاو

 سانلل فسعلاو مارحلل ةنايخلاو ةرمإلاب يمستلاو ضرألا يف داسفلاو
 كسفن نم فاصنإلاو نيملسملا ةلمج يف كنم لوخدلاو ماثآلاو ملظلاب
 اذإف مالسإلا فئاظوو ناميإلا قئاقحب مايقلاو اهلهأ ىلإ ملاظملا درو
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 نإو . مهيلع ام كيلعو نيملسملل ام كلف هقحب تمقو كلذ تلعف

 كسقنل ة ةرمإ الا تىعداو كملظ ىلع تررص أو كروجب هنع تعنتما

 قحلا نا : تلق ناف . هيلع اميقم كملظو كلطابب افرتعم وأ ابوصم
 كنم ن انم .هلقت ملو انيديأ يق قحلا نإ : : تلق نإ وأ ث كدي يف

 كباحصأ عيمج ىلعو كنلع هللا انعتسا 4 هدايع هي هللا رمأ يذلا قحلل

 ةبراحم كانبراحو كيلع ادهاشو كنيبو اننيب امكح هللا انلعجو
 وأ اندنع كلذل ةياهن ال هللا رمأ ىلإ ءىفت ىتح ىغبلا لهأل نيملسملا

 . هللا ءاش نإ لطابلا ةتامإو قحلا ءايحإ ىلع انحاورأ وأ كحور ىنفت

 الو اراد كل فسنن الو الايع كل ىبسن الو الام كنم لحتسن الو
 زيحن الو امارح كنم لحتسن الو ارجش كل دضخن الو الخن كل رقعن

 انمأتسم لتقن الو ابئات الو ايلوم لتقن الو همد يف طحشنتي حيرج ىلع
 لعف نإف لام الو سفنب هيلع ىدعتي ادحأ عدن الو هلام رقعن الو انيلإ
 انعم هللا دمحب دي الو انعم حص اذإ قحلا هل انذخأ دحأب دحأ كلذ

 انبرحو انودعو انيلو يف انتريس نم هب انفرع امل افالخ ديري دحأل
 الام ليزن ال انأل هدي يف امب ىلوأ وهف لام هدي يف ناك نمو انملسو
 ` .. هللا مهمحر- انفالسأب ءادتقا ةجحب الإ

 زواجت لخنو راد ىلإ تدصق نإ كنو ءدبي الو . ب اتكلا نمو

 تعطقو رو دلا تيرخف كليخ كب انس تحت مهو اهله أ م امذ كمزلي كر د

 هللاو سانلا نم لجر لهجأب حبقيو كب نسحي الام تلعقو لخنلا
 . كلذ نع كلئاس

 كنم اراهظتسا ءالؤه كلسر تثعب نإ كلوق نمو : باتكلا نمو
 انلسر ىلع انمأ انأ ولو كنم ةفصلا هذهب قحأ نحنف انيلع ةجحلاب

 تنأ نإ اهافش كبطاخو كءعاجل انيلإ كلسر ىلع تنمأ امك كيلإ

 يف كعبتا نم ىلعو كيلع ةجح اذه انياتكو كتبطاخم يف تفصنأ

 نقحو ةمالسلا انتيحمو مكنم هانلبق انم هومتلبق ناق كلالضو 3

 .انحصت نم كل هانلذي ام تليق ام ءامدلا
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 ءاعدلا نع لس نمو : برغملا لهأ بتك نم بسحأ : ةلأسم

 له لاسف مهءامد هللا لحأ هب يذلا رمألا نع عوزنلا ىلإ برحلا يف

 يف لوقن انإف ؟ مهرمحو مهوشح يف ناك نمم عمسي مل نم لحي
 لحأو ءالؤه ءامد هللا مرح دقف لطابو هيلإ اوعد قحب نوتأي موق لك

 كلذ عمسي مل نإو مامإلا ىلإ مامإلا نم يرجت ةوعدلاو ءالؤه ءامد
 ام نولحتسي هباحصأل دئاق وهو الإ امامإ مهنم سيل نأل مامإلا الإ

 ىلع هل ةعماجملاو مهتعاط مهراهظ ! يف مرحي ام نومرحيو لحتسي
 . هفلاخ نم

 نيملسمل ١ نم لجر نعو : ير اوحل ا يب أ ب اوج نمو : ةلأسم

 ءالؤه اي : مهل لاقف هريغ يلإ وأ مهدئاق ىلإ ةاغبلا ءالؤه ىلإ دصق
 ق ] هوبرضو هوذخ اف > قحل 1 ىلإ ا اوعجر او س انل | اوملظت الو هلل ا ا اوقتا

 باوج انكرت ؟ مهوتيبيي ديبو مهيلع نيملسملل ةجح ٥ ذه نوكت له > هولتق

 . اهتداعإ ىق مهو ىرج دقو اهركذ مدقت امل ةلأسملا هذه

 نوملسم ا د ار أ اذ ا ىغبيل ا له ] نم دح أ لتقي الو : ةلأسم

 نوملسم ا جرخي وأ ةجحل ا ةم اقإو ةوعدل ١ غالبإ دعي ال ا هتير احم

 . لدعلا لهأ ةوعد يغبلا لهأ دريف مهنيد ىلإ مهنوعديو

 ةوعدلا لبق لاتقلاب اوأدب نإف : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 مهسب نيملسملا اومر ولو اولتوق س مهتوعد نيملسملا نكمي نأ لبقو
 مهنأ الإ نيملسملا نم ادحأ بصي مل وأ نيملسملا نم ادحأ باصأق

 ىتح يغبلا لهأ لاتق اولتوق لاتقلاب اوأدب اذإف لاتقلاب اوأدبو اومر دق
 ضرق نيملسملا لاتقب اوأدب ام ىلع مهلاتق نوكيو مهيغب نع اوعجري
 ةجحلا مهيلع تماق دقف لاتقلاب نيملسملا اوأدب اذإ نيملسملا ىلع
 . نيملسملل

 نأ تقرع يذلاو يحنملا ركب ييأ يضاقلا نع بس > أ : ةلأ ,
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 ةوعدلا تناك اذإف مامالل ةعاطلا نوكت الو هلوسرلو هلل نوكت ةوعدلا

 تناك نإو كلذ ىلع مهبرح زاج كلذ نم اوعنتماو هلوسرو هللا ىلإ

 لطاب ةوعد ةوعدلا هذه تناكو كلذ زجي مل مامإلا ةعاط ىلإ ةوعدلا

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر
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 نوزشعلاو يناتلا بابلا
 ةبراحملا يخ

 اولاق : لاق ؟ هلتق زوجي له برحلا يف هدلاو ىقل لجر نعو
 كلذ ىلع هلتق نإو سانلا نم هريغ هلتق يلي ىتح هلتق نع ىخارتي

 . هلوق ىنعم ىلع اروزأم نكي مل قاقحتساب

 عم لتاقي نأ هل له نالتاقتت نيتقرف دجو لجر نعو : ةلأسم
 نإ لعفي فيك مأ لطبملا نم امهنم قحملا نم يردي الو امهادحإ
 قحمل ١ فرعي مل اذإ كلذ هل سيل لق هنأ ىعم : لاق ؟ راكنإل ١ ل ارأ

 قحلا عم نوكيف لطابلا نم قحلا هل نيبتي ىتح لطبملا نم امهنم
 . كلذ نم هعسي امب هلهأو لطابلا ىلع هلهأو

 ةلأسمل و ١ لح او الجر نولت اقي اموق دجو ول ٠كل ذكو : هل تلق

 . ةعامجلل ام هل دحاولا نأ ىدنع اذكه : لاق ؟ اهلاحب

 هل له س ثيغتسي وهو الجر نوبرضي اموق دجو نإف : هل تلق
 ن ] هيلع ن ] يعم : ل اق [}:؟ نيلطيم ح ] نبقحم ملعي ال وهو هتيقي ن ]

 . اهيق نيقحم نونوكي ةجح موقت ىتح موقلا نيبو هنيب لوحيو هنيغي

 . كلذ مهل هيلع بجوي امم قح مهل هلتق نإ موقلا لاق نإف تلق
 ىعدملا لجرلا نيبو مهنيب لوحي نأ اذهلأ قح مهل يلبق سيل وه لاقو
 نوعدي ام نبعدملل حصي ىتح مهنيب لوحب هنأ يعم : لاق ؟ ١' هبلع

 . هلوق ىنعم ىلع قحلا اوحضوي وأ

 لاق هنأ يلع نب ىسوم نع ح اضولا ني د اىز ظفح : ةلأسم

 نمؤي الو ةيار دقعتلو . شيج زهجي ال : لاق ركسعلا يف ملكتي وهو
 لاق ح ام اي ال ا هيلع عمتجم ريع مكحب مكحي الو دح ح اقب الو فئاخ

 هيلا : ةخسن يف و ) ( ١
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 نب مشاه ىلع نهضرع هنإ هابأ ينعي خيشلا لاق حاضولا نب دايز
 . نهب ذخف كلذك نه : ناليغ نب مشاه هل لاقف . ناليغ

 نأ انغلبو لاق رينم , الا ح 1 لاق ؛ 6" , هلتق نيملسملا نم

 ٹر .راو " ١ لا ٩ ىسوم . بتكو :. " ا اقنم هقنع ىلع

 مهيف رينم نم تعمس : ناليغ نب 7 لاق رفعج وبأ لاق لوبقلاب
 : ليواقأ ةثالث

 نيتئفلا الك : لاقف عجر مث ةيغابلا ةئفلا ةدنك ىمس لوألا لاق
 :لاق ةيغايلا ةئفلا هباحصأو نسحلا ىمسف عجر مت : لاق . نيتيغابلا

 هل رينم لوق سيلو تيقل ىتح لوقأ تنك لاقف ؟ لاق فيك تلقف
 ن انثا ةء اربلا يف ١ ىفو دح او ةدالول ١ يف زوجب نيملسمل لوق نأل 4 ةجحي

 . الودع اوناك اذإا كلذو

 الإ ملعن ال : لاق ؟ رقصلا لتق دحأ باع لهف : رفعج ىبأل تلق

 هلتقب رمآ ملف انأ امأ لوقي ناك هنأ ىنغلب : لاقف مامإلا غلبي ناك هنأ

 . جتحيلف ةجح هعم ناك نمف ى مدلا لالحف يدنع وه امأو

 هنأ كلذو هنعل هلتق هغلب امل اريشب نأ ينغلب : رفعج وبأ لاقو
 لاق هلتق ءاج مث ضيرم لاق وأ نوطبم يدنع يخأ نأ هيلإ بتك
 . ةعيبلاب هيلع دوهشلا عمس هنإ : ناليغ نب مشاه لاق رفعج وبأ

 : لاق ؟ ةليحب نيملسملا ىلع ناعأ نم لتقي : رفعج يبأل تلق
 ولو تلق ةعيبلا ىلع لتق -هللا همحر- دوعسم نب ىدنلجلا نأ انغلب
 . معن : لاق ؟ برحلا دهشي مل

 هديك هيلع : ةخسن يقو )١(
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 رمأ هنأ ارقص مهتا هنإ مشاه جرخ نيح ةبقع نب حاضولا لاق
 . نيميلا هيلع امنإف رمألاب مهتا نم : نامثع وبأ لاق

 لعف امب لعافلا ذخأ اذإ : لاق ؟ رقأ اذإف : دايز ىبأل تلق

 ىيحي نبا باحصأ نأ انغلب : رفعج وبأ لاق هبدأو رمآلا سبتحاو
 : لاق . هركسع يف هي اوكتف هريغ وأ يناميلسل ا لتق يف اوقلتخا

 يف ةهربأو انأ عمتجأ ال : لاقو ةئامثالث نم وحن يف يرهملا لزتعاف

 . همد ردهأق ىيحي نبا ىلإ اومكاحتف ركسعلا

 مامإلل ةيرس دجو نبملسملا نم لجر نع تلأسو : ةلأسم

 سيل ةيرسلا دئاقو برحلا اوبصانت دق ةالصلا لهأ نم موقل ةبراحم
 ال وأ ةقثلا ريغب هفرعي وهو ةيالو نيملسملا دنع هل سيلو ةقث الو لدعب
 . ملسملا ىلع ملسملا قح هعم هل بجي مل هنأ الإ ائيش هنم فرعي

 ام فرعي ال وهو مامإلا ههجو دقو ال مأ هعم براحيأ : تلأس

 نأ هل ىرن ال انإف ؟ هوبراح نيذلا نيبو هنيب برحلا ترج هيلع يذلا
 نإف بيرلاو ةبيرلا ىلع ءامدلا كفس نإو همد كفسل هسفن ضرعي
 لدعلا لهأ اهدئاق ةيرسلا تناكو برحلا اوبصانت ام ىلع هل نايبتسا

 انيلإ بحأف كلذ ملعي مل نإو قحلا ىلع مهعم ناك هيلع مهوبراح اميف

 اوضري نأو مهمكحو نيملسملا لدع ىلإ نيبراحملا موقلا اوعدي نأ
 نإو عروأو نسحأ كلذ ناك هنم كلذ اولبق نإف مهيلعو مهل هللا مكحب

 هللا لاسنو ملسأو لدعأ كلذ ىق اندنع هنم فكلاف كلذ ىلع ردقي مل

 . . هب لمعلاو قحلل قيفوتلا

 ىرن اناق ة هير احملا هيق لحت يذل ١ هجولاب ن هوربخ أ نإف رمأل ا نع . مهلاس

 هل مر ال وهو نبعي ن ا قح أ اذ ده يف يدر اشل و نيملسملل ةنوعم ١ هيلع

 يف لضفلا سامتلاو ملعأ هللاو رايخلاب هيف يراشلا ريغو هيلع ضرفو
 . اندنع بجع و انيل ا بحأ اذه
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 جرب مل اذا برحل | نأ ءاملعلا نع رونأملا يف اندجو : ةلاسم

 . فاعضلاو لمار الاب يرغن الئل تكرت اهعقن

 : ل اق هنأ ملسو هرلع هللا ىلص- يبنل ١ نع ىوريو : ةلاسم

 ضرعي نأ وه هسفن لذي ىنعم : لاقق . هسفن لذي نأ نمؤملل سيل
 . هي موقي ال ل ءاليلا نم 4هسقن

 ضرعي ال اهنأ اندنع جرخي ىنعملا اذه امنإ : ديعس وبأ لاق
 ن اك ام ام أو اهل موقي ال هن اف اهريثكو اهليلق نم هللا ةيصعم هسقن

 كلذ يف اليلذ نوكي الو هيلع ردقيو هل موقي نم نمؤملاف تاعاطلا نم

 5 اهجل | لضف أ نع- ملسو هدلع هللا ىلص- هللا لوسر لئس دقو

 ىسوم ناكو : لاق اهيلع لتقي رابج دنع لاقت لدع ةملك : لاقف
 ال امم كلذ ناكو هدحو نوعرف ىلإ لصي -ملسو هيلع هللا ىلص-
 هدحو ةكم يف ثعبي -ملسو هدلع هللا ىلص- دمحم ن اكو . هيلع ر دقن

 امناو . هللا ةعاطب ماق ام لرلذ دحأ نوكي الو اليلذ نمؤملا نوكي الو

 سادرم | جرح دقو : ددعس ويأ لاق هللا ةبصعم يف نم ليلذل |

 جرخ كل ذكو. مدي ذد ملو كلذ ل يف دمحق الجر نعير ] يف هلل ١ همحر-

 . الجر رشع ةثالثو 4 امثالث مهو نوملسم ١

 هنع برهي ن أ هلف هل اتقب هل ةقاط الو ودع هتقغي نمو : ةلأسم

 الو كلذ باوث هلف لضفلل ابلط هدحو هسقنب ريثكلا ودعلا زراب نمو
 . كلذب رمؤي

 كلذك كلذي رمؤيو لضفلا هلف هسفن لذب نإ : لاق هريغ نمو

 . رثألا نم انفرع
 نكي مل نإ كلذب رمؤيو لضفلا هلف هسقن لذب نإ : لاق هريغ نمو

 . هسقنل عقن هيف ن ناكو دحأ ىلع ررض كلذ يف
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 يف نيملسملا جورخ يف َرووُش رثؤملا ابأ نأ انغلبو : باتكلا نمو

 : هلوق ىنعم ىلع لاقف ؟ اولعق دقف : لئاق هل لاق وأ هل اولاقف بالكلل

 . لوزي ال ميعنو سودرفلا تانج مهلف

 ١) ىضمف .7 احمل | ل اح يف بر احم ١ لصح ىنمو هريغ نمو

 دقو . ةميركل ا ةقفصل او ةمينغل ا ر اح دق ه انيأر ةد اهشل ١ لييس ىلع

 مدن نم حلفأ ام : لاق هنأ كلذب ىنع نم ضعب نع ىوري اميف دجوي
 ءاش نإ كلذ يف رظنتق ىنعم ىلع هتبتك لاتقلا يف همزلام كرت ىلع

 . هللا

 -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا دعب مالسإلا لهأ ناكو: ةلاسم

 الجر نيعبرأ اوفلب اذإ هللا ىصغع نمل قارفلا نورهظيو نولتاقي
 لهأ اولتاق اولتوق نإف . ةءاربلاو ةيالولاب اوبطخو لدعلا اورهظأ

 اولتوقو تامرحلاو يصاعملا اوكهتناو قحلا اوكرت نيذلا يصاعملا
 . هتاكربو هللا ةمحرو . مالسلا مهيلع اولتق ىتح ركنملا باكترا ىلع

 وهو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلإ لجر ماق ليقو : ةلاسم
 هلك داهجلا : هل لاقف ؟لضفأآ داهجلا ىأ هللا لوسراي : لاقف ىنمب
 ؟ داهجلا نع لئاسلا نيأ : لاقف زرغلا ىف هلحر لعج اذإ ىتح ءاوس
 . اهيلع لتقي رئاج ناطلس دنع لدع ةملك

 هب بيعي امم يناسارخلا ةيطع نب لاله ةريس نمو : ةلاسم
 نأ دحأل لحي ال هنأ نومعزي مهن أ مهلوقع ةلقو مهتلالض نمو انموق

 مهنأ اومعزو هروج نع هاهنيف ضرألا يف دسغملا رابجلا اذهل موقي
 ىلإ هديب ىقلأو هسقن لتق هنإف هلتقف هروج نع هاهنف دحأ هيلإ ماق نإ

 زكتلو" : لاق . كلذ ريغ لوقي هللاو رزولا يف ءاوس امهنأو ةكلهتلا
 نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم

 َدَمق : ةخسن يفو )١(
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 نع لئس هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نع نووري مهو ." ركذملا
 . "رئاج مامإ دنع لاقت لدع ةملك" : لاقف لضفأ داهجلا يأ

 طسقلاب مايق نم لضفأ لمع سيل ليقو رفعج نبا عماج نمو
 . اولتقف طسقلاب اوماق موق ىلع ءانثلا هللا نسحأو س هيلع لتقي

 دحاو لجر يف ١" بوبحم نب دمحم نعو رفعج نبا عماج نمو
 هنأ ىري ناك نإ : لاق ؟ مهلتاقي نأ هلأ ةتالث وأ نالجر هيلع جرخ
 مهقيطي الو اورقظي ن أ فاخ ن او : مهنم عنتم و مهلت اق مهل اتق 7 د

 . لتقلل هسقنت لذبي الف

 سودرفلا تانج نع اهب لخبي الو اهلذبي هب ىلوألا : هريغ لاق
 هنيدو هع ايت نم اصلختم هينذ نم اي ات ن اك ا ذإ لوزي ال ميعنو

 مهلتاقيف لاح ىلع لوتقم هنأ ىرب ن اك نإو ‘ هبرل كلذ ىف اقداص

 . كلذ يف رظنيف باوصلاب ملعأ هللاو صلختم ريغ ناك ولو

 بوبحم نب دمحم نعو : رفعج نب دمحم لاق : ةلأسم

 ةثالث وأ نالجر هيلع جرخ دحاو لجر يف - هللا همحر- ليحرلا نبا
 عنتماو مهلتاق مهلاتق قيطي هنأ ىري ناك نإ لاق :؟ مهلتاقي نأ هلأ

 . لتقلل هسفن لذبي الف مهقيطي الو هورثكي نأ فاخ وه نإو ى مهنم

 هلو ءاش نإ مهلتاقي نأ هلف لاتقلاب هو ءدب نإ : رثؤملا وبأ لاق
 نإ كلذ هعسو مهنم برهو هلامب مهنم ىدتفا نإو ى داهجلا لضف
 . هللا ءاش

 اميف - ةكرب نب دمحم نب هللا دبع نع دجوي اممو هريغ نمو
 مهلاتق ىلع ردقي ال وهو صوصللا هيلع جرخ نمو : لاق - بسحأ
 اذإ لتاقي امنإو : لاق لتاقي الف لتاق ىتم لوتقم هنأ هنظ بلغي يذلاو

 . - هلل ا همح ر- بوبحم نعو : ةحمست يفو ) ( ١

 ١٦٩



 هسفن نع عفدي نأ هيلعف هلتق نوديري امنإ اونوكي نأ الإ رفظلاب عمط
 . رفظي هنأ عمطي مل ولو ةليضف لتاقي هنأ لوق هيفو هدهج

 . ملعأ هللاو نيملسملا لوق وه رخؤملا لوقلا اذه : هريغ لاق

 هل نكي مل اذإ : ليق هنأ يعم : - هللا همحر- ديعس وبأ لاق
 وا مزال هيلع نيد نم لاتقلا نع هرجحي هوجولا نم هجو نم ضراع
 قلعتي امم هئاضقو هئادأب الإ ةبوتلا ىلإ هب غلبي الو قوقحلا نم قح

 هللا بطاخي امم رفظلا سيلو س رفظي هنأ نظي ملو هل عقي مل ولو هلامو
 ليبس يف لتاقي نمو" : -ىلاعتو كرابت - هللا لاق دقو . هدابع هب

 داهجلاف . "اميظع ارجأ هيتؤن فوسف بلغي وأ لتقيف هللا
 نوكي نأ فاخأو . ةبلغلا نظ ىنعم هيف قلعتي ال لضفلا هيف حابم
 مهجراخم ةماع نأل انباحصأ بهاذم ىنعم نم اجراخ بهذملا اذه
 نظلا ح اكحأ ىنعم يف نويولغم مهنأ فراعتلا ىنعم يف جرخي امن ا

 برحو هؤادعأ مهلك ضرألا لهأ نأ ملعي وهو جرخي مهنم ليلقلا نأ

 لضفأ نع لئس هنإ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نع ىوري دقو
 . " اهيلع لتقي ر ابج يدي نيب اهب ملكتي لدع ةملك " : لاقف داهجلا

 فلاخت لدع ةملكب ًاملكتم نأ فراعتلا مكح ىف يدنع جرخي الف
 نمؤملا نكلو س هل عيطم هنأ الو بلاغ هنأ هنظ يق هعمو رابجلا ىوه

 لك ىلع هب مايقلا هيلعف مزال امإ نيرمأ دحأ نيب رومألا عيمج يف
 وهف ةليضف امإو . هيف كش ال رمأب هنع زجعي مل ام هيلع ردق لاح
 هللا تاذ ريغل ةدارإ ريغ ىلع هلل اهيف هسفن لذبي نأ نيب "" رايتخالاب
 وهف -ىلاعتو كرابت- هللا ةصخر منتغي نأ نيبو ى ليزجلا لضفلا هلف
 . قحلي امم اذه ىنعمو همزلي امب الإ بطاخم ريغ

 رايخلاب ةخسن ) ( ١
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 اوقلت الو " داهجلا ىنعم يف انموق راثا يف يتأي امم ىوريو
 ىلع هسقن لمحي نأ هل سيل : اولاقف . " ةكلهتلا ىلإ مكيديأب

 هودعب بلغي وأ رفظي هنأ هعم نوكي ىتح ةكلهتلا ىلع اهلمحيو داهجلا
 ىنعم ىلع الإ مزاللا ىنعم يف انباحصأ بهاذم نم اذه سيلو
 هريغ ىلإ لضفأ كلذ كرت نأ وجري ام عضوم يف ةصخرلا مانتغا
 هذه ليوأت يف انباحصأ لوق ىنعم جرخي امنإو هنم لضفأ وجري امم
 بنذلا دبعلا بنذي نأ " ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو " ةيآلا
 كلذ ىلإ هب بهذيف هيلع ريصيف رئاغصلا وأ رئابكلا نم بونذلا نم
 يصاعملاو بونذلا نم هنم ربكأ وه ام ىلع موقيف نسايإلا ىنعم ىلإ
 . هنيد يف ةكلهتلا ىلإ هديب يقلي يذلا اذهف

 مكيدياب اوقلت الو . ةرآل ا هذه رسعب ٢ ىف دجوو : هريبع لاق

 لاقو اوكلهتف ةقدصلا نع اوكسمت ال لوقي هللا " ةكلهتلا ىلإ
 . اوكلهتف داهجلا نع اوكسمت ال :ضعب

 نم هلبق نمو هللا دبع نب ديعس مامإلا باتك نمو : ةلأسم

 لهأل نيملسملا ةيراحم كانيراحو : هيجو نب فسوي ىلا نيملسملا

 وأ كحور ىنفت وأ اندنع كلذل ةياهن ال هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح يفبلا

 ,كنم لحتسن ال . هللا ءاش نإ لطابلا ةتامإو قحلا ءايحإ ىلع انحاورأ
 الو الخن كل رقعن الو اراد كل فسنن الو الايع كل ىبسن الو الام

 حيرج ىلع زيجت الو س امارح كنم لحتسن الو ارجش كل دضعن

 الو انيلإ انمأتسم لتقن الو ابئات ايلوم لتقن الو ى همد ىف طحشتي
 كلذ لعف نإف . لام الو سفنب هيلع ىدعتي ادحأ عدن الو هلام منغن
 . انعم هيلع حص اذإ قحلا هل انذخأ دحأب دحأ

 نم هي انفرع 0 افالخ ددري دحأل انعم - هللا دمحي - دي الو

 وهف ل ام ه دد يف ْن اك نمو . انملسو انيرحو انو دعو اندلو يق انتريس

 مهمحر انفالسأب ء ادتق ةا ةجحب الا الام ليزن ال انأل ه دد يف امي ىلوأ

 عضوملا اذه ريغ ىق ةلأسملا هذه ركذ مدقت دقو - هللا
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 نب ناسغ ىلإ هللا همحر- هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلسم
 يف اياتك كل عضأ نآ تببحأ امم يخأ اد تركذام امأو درلج

 اوريس دق نبملسملا ن ا ن مهيف ةريسل او مهبلطو مهملظو مهتير احم

 نيب لاله ة هريس لثم 7 | . نا كريغو تنأ هي (ىزتجي ام ريسلا نم ا ن

 ىرجم اهيفو ارابخأو هللا دمحب اراثآ اهيف نإف - هللا همحر- ةيطع
 لوق كيلع يفخي الو عبتاو رصبأو رظن نمل اركفتو لوقعلا يوذل
 . هللا ءاش نإ ىغبلا لهأل مهتبراحم ىف نيملسملا

 ةعجرلاو ةئيقلا ىلإ مهوعدي نأ مهيلع ىغب نميف نيملسملا لوقو

 ءامد كفس ميرحتب نونيدي اوناك نإف مهنم لبق اوعجرو اعاف نإف
 هيلع ماقأ وأ هنيعب مهنم لجر لتقب رقأو مهنم لتاقلا فرعو ةلبقلا لهأ
 اهنيعي تدجو اذإ ل اومأل أ هنم تذخأو هي ديقأ لدع يدهاش كلذب

 . تقرعو

 ذخأو ةلبقلا لهأ ءامد كفس نولحتسي نمم اوناك اذإ امأو
 ةئيفلا ىلإ نوملسملا مهاعد اذإ مهنإف جراوخلا ءالؤه لثم مهل اومأ

 لتقب مهنم لتاقلا رقأو اولتق دقو اوعجرو ارعافف مهيغب نع ةعجرلاو
 مهنع مدهت مهتئيفو قحلا ىلإ مهتعجر نأل . هيلع دوق الف هنيعب لجر
 نم مهنم ذخؤي الو كلذل نيلحتسم اوناك اذإ مهيغب يف هوتدحأ ام
 اذهو هنيعب فرعو هعضوم ىف هيلع نوملسملا رهظ ام الإ لاومألا

 ءاش نإ كلذ لهجت ال نأ وجرأو 0 باتكلا هلمتحي الو رثكي الو لوطي
 . هللا

 مهذخأو مهايإ مهلاتقو نيملسملل مهتبراحم نم ناك ام امأو

 لاملا دجو الو هنيعب لاملل ذخآلا الو هنيعب لتاقلا فرعي ملو لاومألا
 لاتقلاو ةيراحملا نإف ميرحتلا لهأ نم مهو مهيغب نم اعاف دقو امئاق
 .ةعوضوم ةمودهم هنيعب اهلعاف فرعي ال يتلا لاومألاو ءامدلا كفسو

 رمأ ىلإ اوئيفي ىتح اولتقو اولتوق مهيغب نم ةئيفلا اوهرك نإو
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 مهفخو مهحالسب ناعتسيو لام اهل منغي الو ةيرذ مهل ىبست الو هللا
 ح اما م د امو اهر ازوأ برحل ١ عضت ىتح مهيرح يلع مهع اركو

 عبتيو نيربدم نيلبقم برحلا كراعم يف نولتقي مهف ًامئاق لالضلا
 يف قحلاو حالسلاو عاركلا نم فلت امو حيرجلا ىلع زاجيو ربدملا
 اذإف هيف نيملسملا ىلع مرغ الف يغبلا لهأ لاومأ نم برحلا لاح

 نوقرحي الو مهتترو ىلإ كلذ نوملسملا در اهرازوأ برحلا تعضو

 زازعإ هللا لاسنو ةوعدلا دعب نوتيبيو ةداملا مهنع عطقتو رانلاب
 . راد لك يف ةرباكملاو رافكلا لالذإو راد لك يف هلهأو مالسإلا

 رضنلا نب دشارل سيل لاق نيملسملا ءاهقف ضعب نع انغلب دقو
 مهب مهتفرعم دعب نم نيملسملا ىلع ىغب نمم ةوعد هلثمل الو
 هللا مهنعل نيغابلا هعابتأو معتخ يف لوقأ كلذكو مهنيدتو مهماكحأبو
 هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح هللا رمأ امك نولتاقي نكلو نوعدي ال مهنأ
 نوملسملا هيلع مهلتاق يذلا ثدحلا نع اوعجري ىتحو هللا لاق امك

 مهريغ برحلا لهأ عم نكي مل اذإ هتزجأو هتركذ امنإو تايبلا امأو
 ىلع جرخ نمل ةوعدلا نوكت امنإو يرارذلاو ءاسنلاو نينمآلا نم
 امأو افقاوم ابصانم مهنولتاقي نوملسملا جرخ وأ مهلتاقي نيملسملا
 لتق دقف هتدحب ىلوتيو ارهجو ارسو اسالتخا نيملسملا لتقي نم لثم
 . ةوعد ريغ ىلع سادرملا لتاق نوملسملا
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 نورشعلاو تلاثلا بابلا

 برحلا لهأ يف نيملسملا ةريس يف
 ضرقي مل هللا نأ نيملسملا راثآ يفو : رفعج نبا عماج نمو

 مهددع رثك ىتح نينمؤملاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لاتقلا
 بولق يف بعرلاب مهرصنو ةكئالملاب هللا مهدمأ مث مهودع ىلع اووقو
 نولتاقن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب مالسإلا لهأ ناكو مهئادعأ

 لدعلا اورهظأ الجر نيعبرا اوغلب اذا هللا ىصع نمل قارفلا نورهظيو

 لهأ اولتاق اولتوق نإف ةءاربلاو ةدالولاب اوبطخو قحلا ىلإ اوعدو

 اولتوقو تامرحملاو يصاعملا اوكهتناو قحلا اوكرت نيذلا يصاعملا
 . هللا ةمحرو مالسلا مهيلع هيلع اولتق ىتح ركنملا راكنإ ىلع

 اولزن ضرأل ا يف نيفعضتسم نوملسملا ن ا ١, اك اذ ل ا ب اتكل ١ نمو

 . نينمؤملاو ملسو هيلع هلل ا ىلص يبنلا ةلزنمب

 رق أ نمف هللا همحر رب اج يب ا ندب ىسوم ةريرس نمو : ةلأسم

 ثدح ح ن اق هقحو هت دومو 4 هت دالو تيجو و مهني ل نم ىبسن امي نيملسملل

 م .ارحو هل امو همد لالح اكرشم مو اهي { رق ] ناك يتل ا ةلملا نم

 .همكح هقحلو اهيق لخ ل ىتل ا ةلمل اي ىمسو هنمرحو هتتر اومو هتحكانم

 هللا ىلص ىبنلاب رقم وهو رانل ا هل بجوت ةبصعم هثدح ناك نإو

 مكحلا هيلع ىرج امهتمرحب نيديو امهمكحب رقم نآرقلابو ملسو هيلع
 لبق كله نإو هتيوت تلبق بات نإف هتيالو تطقسأو ةيصعملا كلتب

 . نوملسملا هنم ئرب - هتيوت-
 هناق هتدحي عنتماف ة ههيش يف ليوأت وأ ةوهش يف ثدح ناك نإو

 الو 4 هرذ هل ىيبست الو ل ام هل منغي ال هللا رم ] ىلإ ءيفي ىتح لت اقب

 هيلع هللا ىلص- ىينل اي رق ا ام هتمصمع ىف تم ادام ةجوز هل حكنت

 . نارقلاو -ملسو
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 هب بذكملا ليزنتلل ركنملاك ليوأتلل راكنإلا يف ليزنتلاب رقملا سيلو
 -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلاو نآرقلاب بذكم ليزنتلل ركذملا نأل
 لهأ نم للملا يف هلوسرو هللا مكح امك هيف مكحلاف ةلم نم جراخ
 هللا ىلص- هللآ يبن مهيف راس امك امهيف ةريسلاو بيذكتلاو راكنإلا
 . -ملسو هيلع

 اومنغي الو مهيرارذ اوبسي ال نأ مهموق يف نيملسملا ةريس نمو
 ةنجب مهوذخأي الو مهنم ادحأ اولتقي الو مهلزانم اوقرحي الو مهلاومأ
 نم اوضقن ام ىلع نولتاقي امنإ ةاغب مهنكلو نيكرشم مهومسي الو
 نوضرعي الو مهؤامد تمرح هولمكتسا اذإف هب اوعنتماو هللا نيد

 هب نوضريو مكحلاب نورقي مهو مهنم نوأربي الو مهونعلي الو سانلل
 . مالسإلا ىلإ مهوعدي ىتح اموق نولتاقي الو

 بوسنم جلبأ هللا نيد نإف هللا همحر فوع نب راتخملا مالك نمو
 الو سانلا نم دحأ ىلع لالتعإ هيف سيل هقرط ةفورعم هلبس ةحضاو
 ذخأن الو قوقحلا يف ةاباحم الو مئاخسلاب بلط الو تانجلاب ذخأ

 البس عطقن الو انمآ فيخن الو ىوه يف ةلوليم الو ةهبش يف ادحأ
 ناك ثدح نع قحب اراتتسم الإ هدقرم نع لدعلاب رقأ امئان هبنن الو
 دعب نم الإ سانلا جياهن الو ادهع ضقنن الو امحر عطقن الو هنم
 سانلا ضرتعن الو هعضاوم نع باتكلا فرحن الو عانتمإلاو يغبلا

 الو ةمهتب الو نظب ذخأن الو ةرثعلا منتغن الو ةوعد ريغ نم لتقلاب
 ربجن الو ايلوم لتقن الو مهلزانم يف سانلا تيبن الو ةروعلا سسجتن
 . لاتقلا ىلع سانلا

 ريسن الو ‘ هنمو سيبح جرخي مل اذ ا انعم ريجل ا دحو : هريع ل اق

 ىلع هللا انرهظأ نإف 8 بايترإلاو كشلاب نيدن الو اهنع رذتعن ةريسب
 ملو الايع بسن ملو الام منغن ملو اراد فسنن مل انل مهمزهو انودع

 نذ ا ربقي تويبل ا لخدن ملو اهله ] ىلع ةيوتل ا درن ملو اري دم عبتن

 نونظل او مهتل ا ىلع س انلا برضن الو ن امألا دعي فخن ملو اهله أ
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 الو هب ذ اك نسل ] الو ةدس اح بولق الو ةر دك هوجوب س انل ١ ىقلن الو

 اضعب انضعب فذقي الو ضعب ىلع انضعب نعطن الو ةفلتخم تايتب
 ىرخ ] عم ف اخنو ةفئاط عم انو دع نمأن الو نيقي ريغ نم ت اركخملاي ا

 ناودعل او ملظل ١ عنمن اماكح نوكن ىتح ةيزج الو ة هيق اص يبجن الو

 نحنو مهل اومأ ا س انلا لأسن الو انرحيو انريو انر اصمأ او ان دالب كلمنو

 نورمي نب ذل ا ة ٥هر ادسل ا نم عنمي مل نم ارشع ذخ أن الو مهيلع م اكحل ا

 انمكح مهيف هيلع رجب مل نم هب ايج ىبجن الو ر اصمألا له أ نم اني

 اذهف ابرح انل بصني ملو اليتق لتقي مل نمم هلتقب ربدأ نم عبتن الو
 انفالس ] نم هلل اي ء املعل ١ اهيلع ىصم ىتل ١ انتريس ٥ ذهو اند أر

 .انتمأو

 هللا ىضقو انجرخ نإو يناسارخلا ةيطع نب لاله ةريس نمو
 ملام مهنم لحتس الو مهلاومأ منغن ملو انموق بسن مل انيلع كلذ

 ىلص -يبنلا ةباحص انقالسأو انلئاوأ انم ريخ انلبق ناك نم لحتسي
 الف ناسحإب نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا
 نإ ائيش مهنم مرحن الو مويلا ةمرحب انجرخ نإ ائيش مهنم لحتستن
 الإ هلحت الو ائيش مرحت ال نيضرألا نأل انجرخ نإ هلحتسنال انمقأ
 نمق ةتيابملا نم ةنتفلا لهأو يغبلا لهأ نم هللا اهلحأ يتلا ءامدلا
 هيلإ انوعد امع اندصيل انيلع ايغب هيف برحلا انبصانو انيلع اذه باع
 لحتسنن هللا نذإب انسفنأ نع هانعقدو هيلع هللا انعتسا هللا قوقح نم

 فكو انلزتعا نمو ىغبلا لهأو ةنتقلا لهأ لاتق نم هللا لحأ ام مهنم
 الو انمأ فيخن الو ريخب الإ هجيهن ملو هريغ ىلإ هانلزتعا هدي انع

 يبجن الو ة هيبر ذ يبسن الو ال ام منغن الو ةرجه يع دن الو اليبيس عطقن

 ملظلا نم هانيبج نم عنمنو سانلا ىلع اماكح نوكن ىتح ةيزج

 مهليبس ىلإ اوعدنو مهراثآ اطنو انلبق نيملسملا ةريسب هيف ريسنو
 نآرقلا ليزنت . اودهش هللا باتك يف هقفأو انم ملعأ اوناك مهو

 اهيف اوراسو اهوركنأف تعقو نيح ةنتفلا اورصبأو هليوأتب اولمعو
 وهف هللا قح نم اذه فرع نمف اهنع بغرن الو اهيلإ اوعدن ةريسب
 هيلع هللا انعتسا انم ًاريو انيلع هباعو كلذ هفس نمو هنم نحنو انم
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 . انلبق نيملسملا راثآ انأطوو انيبن ةنسو هللا باتك انعبتاو

 ال سراف لزن ىتح هللا همحر- راسق لالب وبأ جرخ مت اهنمو ٍ

 . اضارعتسا لحتسي الو انمآ فيخي الو . اهلحتني الو ةرجه يعدي
 ةلزنم هموق لزني الو 0 ةيرذ يبسي الو الام منغي الو 0 ةيزج يبجي الو
 الإ هذخأ لحتسي ملف انغلب امك سراف لام ىقل دقو س ناثوألا لهأ
 مهو هنم اجرحت لاملا سانلا كرتف هباحصأ نم ءاطع هل ناك نم

 فيكف انغلب امك مهفويس يلح نوعيبي اوناك مهنإف هيلإ نوجاتحي
 . مهل الالح هنوري اوناك ول ءارقف هيلإ مهو لاملا نوعدي

 امنإو رثؤملا ىبأ نع تافصلاو ثادحألا باتك نم : ةلاسم
 ملو ةباد اورقعي مل ةلبقلا لهأ نم مهودع اومزه اذإ نيملسملا ةريس
 ىلع اوزيجي ملو ايلوم اولتقي ملو ابلس اولحتسي ملو الام اومنغي

 حبرج ٠

 دمحم لاق . هللا همحر- ىلع نب ىسوم بتك نم : ةلأسم

 كرابت- هللا نأ : هللا همحر- يلع نب ىسوم بتك نم رفعج نبا
 ىلع الو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلع لاتقلا ضرفي مل -ىلاعتو
 هللا مهدمأ مت ي مهودع ىلع اووقو مهددع رثك ىتح نينمؤملا

 نوملسملا ناك نإف مهئادعأ بولق يف بعرلاب مهرصنو ةكئالملاب
 - ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ةلزنمب اولزن ضرألا يف نيفعضتسم
 مهسفنأ اوفعضتسا نإف هعفن اجر اذإ الإ لاتقلا نوكي الو نينمؤملاو
 ءالب هنم مهيلع عجري نأو عفد مهيف نوكي ال نأ مهلاتق نم اوفاخو
 . الف

 كفستو مرحلا كهتنتف سانلاب اوزغي نأ اوفاخ نإ : """ هريغ نمو
 . كلذ مهل بحن الق عفد مهيف نوكن الو ء امدلا

 . ۔ هللا همح ر - يلع ييأ باتك نمو : ةخسنت(١)
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 نع ةبراحملا كرت مامإلل زوجي ال : يراوحلا وبأ لاق هريغ نمو
 كالهلا ةيرقلا ىلع فيخ ولو اهعفن ىجري ال برحلا ناك ولو هودع
 . قحلا ليبس ىلإ يضمي ىتح مامإلا لتاقيلف

 ليلق مهو نوجرخي نيملسملا جراوخ تناك دق : لاق هريغ نمو

 نب سادرملا لالب وبأ نيملسملا ديس مهنم 0 مهودع نم ريثك ىلع
 نيملسملا جراوخ نم هريغو ۔هناوضرو هيلع هللا ةمحر- ريدج
 نويحي اوناك لب مهئامد كفس يف اورظني اونوكي ملو ى -هللا مهمحر-
 مهنم مهمزلت ةضيرف ريغب مهئامد كفسو 0 مهجهم لذبب مهبر نيد
 نيقداصلا هباحصأو ىبسارلا بهو نب هللا دبع نينمؤملا لضافأ نم

 ىوأملا تانجو ءازجلا لضفأ مهازجو - مهل رفغو هللا مهمحر- مهنم
 لجعي نأ ءاسمو احابص هللا لاسي نم نيملسملا جراوخ نم ناكو
 حرشلاو . مهنع نيتلزنملا لقأ ءاقبلا ناكو هللا ليبس يف التق مهحاورأ
 . هللا ءاش نإ كلذ يف رظنيف عستيو لوطي اذه يف

 ىلص- يبنل | ب احصأ ن اكو : يلع يبأ ب اتك نمو : ةلاسم

 -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا دعب مالسإلا نورهظي -ملسو هيلع هللا
 لهآ نم نيعبرألا نأ نظأ يذلاو الجر نيعبرأ اوغلب اذإ نولتاقيو
 ال نم امأق اضعب مهضعب دضعو هلل مهسفنأ اوعاب دق نيدلاو ةقثلا
 ال مكدلب يف مكوشغي نيذلا موقلاو : يراوحلا وبأ لاق الف هب قثوي

 . ةمئلل كلذ زوجي امنإو مهيلإ اوجرخت نأ مكل زوجي
 نيملسمل ١ ريبس ضعي يفو رقعج نب ا عم اج نمو : ةلاسم

 مهل اونع ٢ و مهو دعي نوملسم ١ رفظ اذ اف : اهب لومعم ١ ةفورعم ١

 دئاقلا رفكلا مامإ وأ لتق دق مهنم ناك نم الإ مهؤامد تمرح
 نيعئاط يصاعم ١ ىلع مهلمحو رقكل ١ ىلاإ مه اعد يذل ١ نيملاظلل

 ةعاطو هللا يصاعم نم ناك ام ه ههنع ردهي ال هنإف نيهوركمز
 رهظ ىتح كلذ نع غ زي مل نيملسمل ا هلاتقل م دلا لالح وهو ن اطىشل ا

 . هنع : ةخسن يفو ( ١)
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 ملو مهلاومأو نيملسملا مد يف روجلاب همكح نم ناك ام عم هيلع
 ىلع مهنم ماقأ نم لك ناك نإو هيلع ردقي نأ لبق نم ةبوت نم نكت
 لتق نكي ملو نيملسملا ةوعد ىلإ اهنع عجري نأ ىبأو عنتماو ةيصعملا
 هسفن نم قحلا يطعيو كلذ نم بتي ملام مدلا لالح انمكح يف وهف
 ىلا كلذو ع انتمالا ىلع مدلا لالح وهف نيملسملا ةوعد ىلإ عجريو

 ىلع مكاحلا روج نم ناك امو هيلع مكحلا ةماقإ هيلعو نيملسملا مامإ

 ىلإ كلذف لتقلا هب قحتسي ام كلذ غلب اذإف مهيلع هناودعو هتيعر
 يغبلا لهأ يف هللا مكح كلذ نإ هنم مهباصأ نيذلا ىلإ سيل مامإلا
 . ةيراحملاو داسفلاو

 ال : لاق هنأ ىرصبلا نسحلا ىبأ نبا ا" نسحلا نع انغلب دقو

 دارأ نمك هأطخأف هللا دارأ نم سيلف ٧ ةربابجلا عم جراوخلا اولتقت
 ليوأت ريغب وأ ليوأتب اولتق نمب مهلتق نيذلا امأو هباصأف ناطيشلا
 ىلع مهيغبو مهروجو مهماكحأ ءوسب ءاملعلا نولتقملا ةربابجلا مهف

 نيدب نورهظي مث 4 نيبراحم اصوصل نو ءدبي مهتلم نم ةخسن
 ةعاط يف مهتيصعم ىلع لتقلا نولحتسيف مهتعاطل سانلا نومغرب
 . اولتق نمب مهلتق قح كئلوأف هللا

 ناطلس داليلا يف ناك اذإو رفعج نب دمحم لاق باتكلا نمو

 ةردقم مهلو ةوق نيملسملا يف ناك نإف سانلا نوملظي قاسفو ملاظ
 كلذ ىلع ركنملا لهأ مهلتاق نإف هوركني نأ مهلف كلذ راكنإ ىلع
 افورعم اوأر نإو مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب مهولتاق لاتقلاب اوءدبو
 مهلتق د ارأ نإف ودعلا مهمهد نإو مهل كلذو كلذ لضف مهلف هب اورمأقف

 نع اوعفدي نأو هولتاقي نأ مهلف املظ اهيف مه يتلا دالبلا لهأ لتق وأ
 . مهدالب يف مه نيذلا نيملسملا نعو مهسفنأ

 ٢ ء - ء ء ٠ ء

 ادالب """ اوحتفتسي وأ املاظ اناطلس اولتاقي نأ اودارأ اذإ امأو

 اوحيبتسي وأ : نيتخست يفو(٦)
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 ماكحألا نأل الضاف الداع امامإ اوميقت نأ كلذ يف هجولاف روجلا اهب
 هنوعدتو ملاظلا ناطلسلا ىلإ مامإلا عم نوريسي مث مامإب الإ موقت ال

 لطابلا نأ : لاق نإف نآرقلا يفق هب هللا مكح امو لدعلاو قحلا ىلإ

 ملظلا نم هنع هوهن يذلا يف قحلا نأو قحلا نم هيلا هوعد يذلا يف

 نيبملا قحلا ىلع مهو مهمامإ عم هولتاق 0 كلذ ىلع مهلتاقو لطابلاو

 . كلذ لثم رثؤملا وبأ لاق هللا ءاش نإ

 نم اوناكو مهمامإ اومزهو مهومزه نإف : رفعج نب دمحم لاق
 ملو حيرج ىلع مهنم اوزيجيهملو ايلوم مهنم اولتقي مل ةلبقلا لهأ ةاغب
 ةقرفلا يف انعم هجولا وه اذهف . الام مهل اومنغي ملو ةيرذ مهل اوبسي
 . كلذ لثم رثؤملا وبأ لاقو نيملاظلا ىلع جورخلاو داهجلا ديرت يتلا

 ىلع ةلبقلا لهأ يف لاتقلا نإ : ليقو رفعج نبا عماج نمو
 : نيوحن |

 ء ارشل اي اومستيو اضرم الداع امام ١ اوثعيب ن أ امهنم لضفأل ١

 مث عباوتلا نم مهسقنأ نوئربيو سانلل مهيلع يتلا قوقحلا ءافو دعب
 . اولتقي ىتح هللا نومكحيو 0 اورهظي ىتح هللا ىلإ نوعديف نوجرخي

 ءاطعإو . هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ هاعد هودع مامإلا يقل اذإف
 كلذ هيلع اودر نإو س مهنم هلبق كلذ اولبق نإف س لدعلا ةماقإو قحلا
 اميق قحلا نأو 8 قحلا نم هيلإ مهاعد اميف لاض ئطخم هنأ اومعزو

 راذعإلاو نايبلا دعب مهلتاقو مهيلع هللا ناعتسا لطابلا نم هيلإ نوعدي
 . رذعي ىتح لاتقلاب مهؤدبي الو

 لطابلاب مهيلإ ريسيو مهودع مهيلع لخدي نأ رخآلا وحنلاو
 - ىلاعت- هللا لاقو . مهميرحو مهسقنأ نع اوعفديف مشغلاو روجلاو

 دقق كلذ ريع ىلاإ اعد نمو امه امهق اوعقدا وأ هللا 7 يف : اوظاق

 . أطخأ

١٨.



 نينمؤملا نم ناتفئاط نإو" -ىلاعت- هللا لاقو . باتكلا نمو
 ىرخألا ىلع امهادحإ ,تغب نإف امهنيب اوحلصافق اولتتقا

 تاف نإف . هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح ىغبت يتلا اولتاقف
 ."نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسقأو لدعلاب امهنيب اوحلصاف
 هيف سانلا عزانتي ام ضعب يف عزانتلا نيتفئاطلا نيب نوكي نأ كلذو

 مني نوكيو لاتقلا ىلإ مهب رمألا عفتريو ناطيشلا مهنيب عزني امم
 لبق هوطعأ نإف هميرحتب نونيديو هب نورقي ام قح مهيلا بلطيف مدلا
 مهيلع امب نيتفئاطلا نم دحأ عنتما نإو مهتمالس هيف تناكو مهنم

 ارفاك ايغاب راص هب رقيو كلذ نم فرعي امم ةريثك وأ كلذ ليلق نم
 يف يغب ال : ليق هنأل هل صاصق الو همد لالح هل ناميإ ال هيغب يف
 صاصق ال هنأو مارح نيملسملا مد نإو . ةاغبلل ناميإ الو ناميإلا
 هيف صاصق ال الاتق هللا نذإب يغبلا ىلع اولتوق مث همد لح نمل
 هيف لدعلا اوطعي ىتح ادبأ هيف مهل ةيالو الو نيملسملا نيبو . مهنيب
 قحلا كلذ دعب لدعلا ىلإ اوعاف مه اذإ مهنع ردهي الو 4 مهسفنأ نم

 تقو يف اوباصأ ام مهنع ردهيو هيلإ اوئيفيل هيلع اولتوق امنإ يذلا
 . مهدير احم

 لوتقملا ءايلوأ نأ نيملسملا نم ادحأ لتق اذإ يغابلا يف ليقو
 وهو ٧ هنع كلذ لطبي مل هنع اوفع نإف 4 مامإل ا نم هيلإ بلطلاب ىلوأ
 .اث ٨ هبغيي ذوخأم

 ذخأ وأ سفن لتق نم ةيعرلا ىف اوثدحأ امو : لاق باتكلا نمو

 ام لك مهنع ردهي هنإف برحلا ةعاساريغ يف مهبرح مايأ يف لام
 ةينالعلاو ةريرسلا يف مهثادحأ نم مهبرح تقو يق مهتادحأ نم ناك

 دح ىلع هنوتآيو كلذ نومرحي نيذلا امأو كلذل نيلحتسم اوناك اذإ

 ىوس امي نوذخؤبو ةعقول ا يف ناك ام مهنع ردهي امناف صصلتلا

 مهكرتو مهلتق هل . رايخلاب مهيف مامإلاف مهنم عئاط ريع ذخأ نمو كلذ

 هلتقي نأ ماماللق لتقي ملو جرخ ناك نإف هلتقي هنإف مهنم لتق نم الإ
 . امئاق مهمامإ ناك اذإ

 . نيملسملا نم ادحأ لتق نمع وفعي نأ مامإلل سيل كلذكو : ىرخأ ةخسن يف4(١)
 ١٨١



 تلبق بات نإو هيلع صاصق الف ةنونيدب لتاق نم ليقو : ةلأسم
 يف دجو امف كلذ دعب هيلع ردق مث ةنونيد ىلع ارام باصأ نمو هتبوت

 الف كله نإف لاق نم لاقو رغ همزلي مل فلتأ امو هلهأل وهف هدي
 ن أ ال ا مهيلع مرغ الو هتىر ذو هل ام نم ٥ دعي يقب ام ىلع مهل 7

 . هلهأل وهف هنيعب ائيش اودجي

١٨٢



 نورشعلاو عبارلا بابلا
 نايبصلاو ءاسنلا برح ىق

 يزاغم ضعب يف تدجو ةأرما نأ هربخأ هللا دبع نع عفان

 ْن ابيصل او ءاسنلا لتق -ملسو هيلع هللا

 ال مهن أ نيملسمل ١ ى أر نمو رفعج ني | عم اج نمو : : ةلأسم

 ةأرم | ال ا لت اقي ال اين اف اخيش الو ًابيص الو ة ٥ رم ١ اورفظ اذ ل ا نولتقى

 . مهل اتق ىلع تناعأ

 . ناملغلا نم غولبلل نيقهارملا كلذكو : لاق نم لاقو

 نم لتاقم براحم لكو رذنملا يبأ ةريس يف دجويو : هريغ لاق
 لتقلا نودب نكمي ملام مهلتق زئاجف مهنونجمو مهلافطأو نيغابلا ءاسن
 . مهعنم كلذ نم

 يبصل | الو رييكل خيشل ١ لتقي الو ير اوحل ا يي ] ةررس نمو

 اولتاق نإف اولتاقي نأ الإ ةيزج مهيلع سيل هنأل ةأرملا الو ريغصلا

 . اولتقي ىتح اولتوق

 وأ اوهتني ىتح اولتوق اولتاق اذإ نايبصلا نإ : لاق نم لاق دقو
 نايبصلا امأو التق لاتقلا ىلع ةأرملاو ريبكلا خيشلا ناعأ اذإو اولتقي

 لوق نم انفرع ام اذهف اولتق اولتاق نإف اولتاقي ىتح نولتقي الف
 . برحلا لهأ نم كرشلا لهأ يق نيملسملا

١٨٢٣



 نورشعلاو سم اخلا بابلا
 بوحلا ىق لمحب نميك

 عم وهو برحلا يف لمحي نأ هل زوجي له لجرلا نع هتلأسو
 هنأ يعم : لاق ؟ هنذأتسي ىتح مأ مامإل | ىأر ربقي ودعل | ىلع مامإل |

 ةعفادم مهنيب عقو الو هنم ابيرق ودعلا نكي ملو ارضاح مامإلا ناكاذإ
 ي اري الا يدنع كلذ هل نكي مل هدحو لتاقي لمحي نأ اذه ديري امنإو

 . مامالا
 م ه

 ىلع نوملسملا فاخ دقو \ برق دق فحزلا ناك نإ امأو

 ملو ميرحلا وأ سفنألا ىلع هنم فاخي ببس مهنيب عقوو مهسفنأ
 نكي مل ولو لمحيو لتاقي نأ يدنع هل ناك . مامإلا ةرواشم هنكمت
 عقوو توفلا فخي ملو مامإلا ةروشم هنكمأ نإ امأو مامإلا يأرب
 مامإلا نوكي نأ الإ هترواشم يدنع همزل مامإلل هتروشم لبق ررضلا

 هلبق وأ تقولا كلذ يف برحلا وأ عفدلاب رمأ دق

 هنأ كلذ ملعأ ال : لاق ؟ هتروشم نع ايزجم اذه نوكي لهف هللا ليبس
 . هيرجي

 له . ادئاق شيجلا ىلع لعاجو ابئاغ مامإلا ناك نإف : هل تلق
 هتعاطب مامإلا مهرمأ اذإ يدنع اذكه : لاق ؟ مامإلا ةلزنمب نوكي

 . اهريغو ةبراحملا ىنعم يف هب مهرمأي امو

 ىلع هدحو لجرلا لمحي ال ليقو رفعج نبا عماج نم : ةلاسم
 ردب موي ةديبع وبأو ىلعو ةزمح زربي مل ليقو مامإلا نذإب الإ موقلا

 . -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نذإب الإ

١٨٤



 نورشعلاو سداسلا بابلا
 لاتقلا ريم لاو مام .الا ةرشابم يك

 "» حامإلا رشابي نأ هركي: لاقي ناك دقو : رفعج نبا عماج نمو
 . شيجلا ىلع لشق هلتق نأل هسقنب لاتقلا

 رش 7 -ملسو هبلع هللا ىلص- يبنل ١ ن اك : ل اق هربع نمو

 . هدعي نم ةمئألا كلذكو س هسفنب لاتقلا

 نأ رمأي ناك هنأ ملعلا لهأ ضعب نع انعمس كلذكو : هريغ لاق

 مالسإلا ةملت مهلتق يف نأل لاتقلا نوهجاوي نيملسملا مالعأ كرتي ال
 يف رظنلاب ماوقلا مه مهنألو ناديدجلا فلتخا ام رباج اهربجي الو
 طقس لصألا بهذ اذإف اهلصأو اهدامعو قحلا ةلود حالص ةرادإ
 . عرفلا

 تومرضح م ام ا ىل ا بوبحم ني دمحم ة ردس نمو : ةلاسم

 كسفنب برحلا لصت الو كسقنب رسف فعضلاو ةنهولا تقخ نإو
 . اد دمو / در نكو

 يف مهمامإ رمأب نوجرخي اوناك نيملسملا نأ انغلبو : ةلاسم
 برحلا نع هرتس نوبحيو -هللا همحر- ينامعلا ديز نب رباج مهنيد
 . - هللا همحر- ١ در مهل نوكيلو مهتوع ل تومت الئل

 ريمالا ةخسن يفو )١(

 ١٨٥

 



 نورشعلاو عباسلا بابلا
 نم هركسع ىك ناك اذا مدقنملا مام الا يك

 جورخلا هل زوجب نم دنعو نم وي ال

 نم هعم راس نمب كرشلا لهأ ىلإ فحزي نأ مامإلل زوجيو
 لالح كرشلا لهأ لاومأ نأل . هنمأي ال نم مهيف ناك نإو س ةيعرلا

 هب قثي نم دجي مل اذإف ى ةالصلا لهأ امأو 0 مهل زئاج ةيزجلا ذخأو
 امنإف اهيلإ فحز اذإ هنإف س اهل ضرعي ال نيملسملا نم اهيلع يلويو
 مل كلذ دجي مل اذإف اهيف هللا رمأ ةماقإو . اهلهأ ىلع لدعلل فحزي
 . رخآ رئاج ىلإ اهدريو رئاج نم اهعازتنا هل نكي

 نأ الإ هودع ىلع رافكلاب رصنتسي نأ مامإلل سيلو : ةلاسم

 داسفلا لهأ ريع اراصنأ دجو ناف اف . مهب رصنتسي نأ هعسي ذئنيحق

 . مهيلع ارداق ن اك ولو هركسع يف نيدسفملا لخدي مل

 م ام 7 | مهنع لد اجي مث مهبر اح نم ريغ ةدعرل ىلعأ مهمشغو مهملظ

 لتم يف مهريغ ىلع ترج دق ةبوقع نم هوقحتس اام مهنع أر دبو

 . مهن :ادحأ

 هللا ديبع ام أو : تاقصلاو ثا دحألا ب اتك نمو : ةلاسم

 يف نوكي نأ حيبق هسأر يف بابشلا ركس فاج هيفسف ديعس نب
 : ةنسلاب لهاج . ةنتفلا نم بيرق هلثم نيملسملا شيج

 نأ نيملسملا ىلع سأب الو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 لهأ وأ برحلا لهأ نم اوناك ولو مهودع ىلع مهناعأ نمب اونيعتسي
 اهيلع مكحلاو ةوقلا مهل ناك اذإ دهعلا

١٨٦



 :لاق نإف رثؤملا ىبأ نع تافصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلاسم
 كلذ لعف امنإو هانيع نمم اوسيل سان باودلا رقعو بلسو بهن امنإ
 طلتخا اذإ ةجحلا مهسفنأ اومزلأو مهسقنأ اومصخ دقف سانلا ءاغوغ

 . ركنملا نع اوهني نأ نوعيطتسي ال نم مهيف

\٨٧



 نورشعلاو نم انلا بابلا
 ليبسلا عطقو ةبراحملاب نيمهتملا يق

 زوجي له : تلأس رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نم باوج
 يف نظي ي ذلاك مهل برح هن أ هومهتا نم اوسبحي نأ نيملسملل

 نمف ؟ كلذ اوركنيو صوصللا نم كلذ ريغ وأ ةيرطق مهنأ رحبلا
 قيرطلا ةرال ضرعتلا نم كلذ بابسأ هنم فرعو مهتبراحمب هومهتا
 ماكحألا ةماقإو مهسبح نيملسمللف نيملسملا ىلع يغبو ليبسلا عطقو
 تايانج نكت مل نإو ةيانج تناك نإ ىنج امب ذخؤي مهنم لك مهيلع

 نوسبحي كئلوأ نإف لاومألا ذخأو اهعطقل قيرطلا يف ضرعتلا الإ

 رحبلا وأ ربلا يف موق ناك نإو اريخ اوثدحيو سانلا مهنمأي ىتح
 ةمهتلا هب نوقحتسي ببس الو ضرعت مهنم نكي ملو مهنم كلذ فاخف

 . اثدحاوثدحي ىتح مهل ضرعي الف

 انإ اولاقو اوعنتماق ةمهتلا ىلع مهوذخأي نأ مهل ناك نإ : تلقو
 مهنم نكي مل اذإف اقزر نويلاط نحن امنإو 4 متننظ امك سيل موق

 . مهل ضرعي ملو مهنع يلخ ةلاقملا هذه اولاقو . ثدح

 فلتخي له كئلوأ عانتماك ريبلا يف مهتلا لهأ عنتما نإ : تلقو

 اثدح اوثدحب مل ربلا ىف اوناك اذإف فلتخي ال دحاو . ؟ مهمكح

 . . ريخب الإ مهل ضارتعالا لحي الف

 اودجو مهتا نم رثكأ ربخ الب مهومهتي نأ مهل زوجي له : تلقو
 اذإف ؟ كلذ نودتعي مهنأ قازرألا ىبلاطب نظي ال يذلا حالسلا مهدنع

 ام مهل ناك كلذ اولعق اذإف سانلا نم ادحأ اوفيخي ال نأو حالسلا

 ملو كلذ اوهرك ن او مكحل ا نم مهيلع ام مهيلعو نمأل ١ نم ةيعرلل

 نإف اواش ثيح نوبهذي اوكرتو . مهيلع دعتي مل ثدح مهنم نكي
 اودبي الو كلذ ريغ مهنم دري مل اوفك نإو مهت دحب اوبلط اثدح اوثدحأ

١٨٨



 يف دنج مهومهتا نيذلا ناك نإ تلقو اوملظي نأ ةفاخم ملظلاب
 نوكي نأب نمؤي ملو راجت موق انإ : اولاقو رارقإلا مهل اورهظأ جراوب
 يذلا باوجلا يف كل تركذ امك مهتلاسم كلذ نإف اركم مهنم كلذ

 . اذه ليق

 عضوملا نم مامإلا مهب يتأنو مهذخأن نأ انل زوجي له : تلقو
 الإ كلذ نوكي الف ؟ قيرطلا نوعطقي نيذلا مه مهنأ نظلا ىلع ديعبلا

 ىلع مهل ضرعي الف الإو قيرطلا نوعطقي مهنأ فرعي حضاو رمأب
 . فوقولاو عرولاب قحأ نيملسملا نأو نظلا

 ىلع مهعم نكي ملو ةيرطق مهنأ نونظي نيذلا تيقل نإ : تلقو
 رهاش اربخ نوكي نأ الإ لبقي الف ةقثب سيل نم ربخ نم رثكأ
 . ملعأ هللاو ه يدنع ةمهتلا هب زوجي كلذف ًاضافتسم

 ةقت لجر مهنع ربخملا ناك نإو اسأب مهذخأب ىرأ ال كلذ دنعو

 مل اوبراح نإف ٨ اوعاطأ نإ اورجزي نأ اسأب ىرأ الف ةقث ةأرمإ وأ
 الو مهئازإب نوملسملا نوكي نكلو "دحاو ربخب اولتقي نأ رأ

 نيملسملا مكح دودح نم اوجرخ نإف ضرألا يف نودسفي مهوكرتي
 ام دح مهيلع ميقأ نبملسملا مكح يف اثدح اوثدحأ نإو اوكرت

 . مهسقنأ ىلع اونجو اوباصأ

 اوملسأو هللا رفغتسن نحن اولاقف ةاقت مهيلع دهش نإ : تلقو
 مهيديأ يف ناك نإف . مكعبتن ال : اولاقو جراوب لهأ وأ ةيرطق اوناك
 مهيديأ يف ام جرختسي ىتح نولتاقي مهنإف مهيرارذ وأ سانلا لاومأ
 اوملك مالسإلا موزلو مهرارقإ ىلع اومتو مهيديأ نم كلذ ضبق اذإف
 نإف سانلا مهتمأي ثيح مهدالب يف اونوكيو نيملسملا اوعبتي نأ يف
 وأ قوقح نم مهيديأ يف ام اودر دقو اوهرك نإو مهنم لبق اولعق
 كقست الو كلذ ىلع اوبراحي نأ ىرأ الف ةمذلا لهأو نيملسملل اهريغ

 . دحاو ربخ ىلع : ةحست يفو ))

 ١٨٩



 ناك نيملسملا ىلع مهنم فيخ نإو دالبلا لوخد اوهرك نإ مهؤامد
 نيبو مهنيب نولوحيو داسفلا نم مهنوعنمي مهئازإب نيملسملا نم دنج
 . سانلا لاومأ ذخأ

 مهيلع دهش نإف ذ ة مهوركنأ مهيلع اودهش امل اوناك نإ : تلقو

 نوكي الو س مهراكنإب اوعفتني ملف لودعلا ةداهشب ٣ لودعلا

 ءادأو لودعلا هب دهش امي رارقإلاب ال ا لدعلا ىلإ اعوجر مهعوجر

 . هلهأ ىلإ قحلا
 ريغ وأ نيملسملا ةكلمم يف تفصو يذلا ن : تلقو

 مهن ذاطلس غلب ثيحو مهدالب لهأ ىلع نوملسم : امن اف مهتكلمم

 نأ الا كلذ ىرأ الف مهمكح زوجي ال ثيحو مهريغ ناطلس يف امأف

 نأ مهيلعف مكح الو لمع لامعلا نم دحأل هيف سيل عضوم نوكي
 . لدعلاب هيف اومكحي

 مهنولتقي له لاتقلاب مهوأدبف ةيرطق مهنأ ىلع مهوقل نإ : تلق
 ال نأ بحن اتإ الإ مهل ةوعد الف لاتقلا اوأدب اذإف ؟ ةوعد ريغ نم

 لدعلا يف لوخدلاو هللا ىوقتب مهورمأيو مهيلإ اورذعي ىتح اولعجي
 وهف كلذ اولعق ناف مهنيب ء امدل ا نقحو اهلهأ ىلإ قوقحل ا ء ادأو

 اوطعي وأ اوملسي ىتح اولتوق لاتقلاب اوأدبو اوهرك نإو لضفأ
 . اولتوق لاتقلاب اوأديو اوهرك نإف ىراصن ةيرطق اوناك نإف ةيزجلا

 نيذلا ناك نإف ؟ مهضعب فكو لاتقلاب مهضعب أدب نإ : تلقو
 ىلع مكل هللا لعج امف ملسلا اوقلأو ةبراحملل اكرت اوفك امنإ اوفك
 يف عرسأ مهضعب نأ ال ا مهباحصأ نم اوناك نإو اليبس مهلتق

 اوفك دقو مهرمأ نم كلذ يمع نإف اعيمج اولتوق ضعب نم برحلا
 فك نمع نوملسملا فكو اولتاق نيذلا لتوق مهريغ لتاقو لاتقلا نع
 اورمأ مهنع لازتعالاو مهتذبانم ىلع نوردقي لاح يف اوناك نإف مهنع

 نيذلا اولتاقف هنم جورخلا مهنكمي ال بكرم يف ناك نإو كلذب
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 . مهرمأ ام مكل نيبتي نيبتي ىتح مكنع فك نمع اوفكو مكنولتاقي

 فرعي ملو مهنم انسلو نوذوخأم موق نا إ مهضعب لاق ن : تلقو ,

 نم لتاقي امناف ؟ بكرملا يفام لثم زوجي له هنيعب 7 لاق مهيأ

 نم ءيش هباصأ نإف ريخب الإ هل ضرعي الف لتاقي مل نم امأف لتاق

 هيق صاصق الو ةردلا هيق تناك . مهودعل مهتبراحم نم نيملسملا

 هذه دعب تركذو تددر امل ةيافك باوجلا اذه ىفقو س دمعب سيل هنأل

 . ةلأسملا

 دق برحلا ناك اذإف ؟ جراوبلاو ةيرطقلا مهلك نوتيبي له : تلقو
 تايبلاب سأب الف مكل مهؤامد تلحو . كلذ اوفرعو نيبو مكنيب تماق
 سأب الف ايايسلاو لاومألا مهيديأ يف تناك اذإو اعيمج نيقيرفلل

 زئاجف راهنلاب يعد براحم ودع لكو هللا ءاش نا ! مهلايتغاو مهتايبب

 . مهلتقو رحبلاو ربلا يف ليللا يف تديي نأ

 اودمعتي الف ؟ نوروسأمو لافطأ هيف نوكي نأ نكمي دق : تلقو
 هايإو نودصقي هيلإ مهو مهودعل مهلتقو مهبرح نوكتو كلذ نم ائيش
 ىدر اسأ لثم كلذ مهل لحي ال نمم ادحأ اوي اصأ ناف نودري

 . مهيلع ىنج يذلا ةلقاع ىلع مهتيد نإف ةمذلا لهأو نيملسملا

 نم ادحأ فرعي ال عضوم يف ضرألا ىل ا اوردحنا ن ا : تلقو

 الإ لتقي ال هنإف ؟ نولتقي له نامع فارطأ لثم كلذ يف نكسي دنهلا
 نم كئلوأ نوكي نأ نكمي دق هنأل برحلا لهأ نم ناك هنأ فرع نم

 لثمو مهبكرم بهذ وأ اوفلخت وأ اورسك نيملسملا عم نونمأي نيذلا
 . نكمي امم اذه

 دعيو مهورسأب نأ ليق نم } اتقف 4 ةوعدل ا مهل تناك نإ : تلقو

 قر الو رح ملسم وهف رسؤي نأ لبق مالسإلا مهنم لبق نمف رسللا
 ء يف وهو ملسم هن اف نوملسم ١ هرس ا ن ا دعي ملس / نمو يلع

 . ةمينغل | ىف هنمث مسقيو ع ادن ] نيملسملل
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 مهنإ عضوملا كلذ يف مهودجو نيذلا دنهلا لاق نإف : تلقو
 ناك مهلوق لوقلا نإف نيدهاعملا نم موق مهنأو . جراوبلا نم اوسيل

 اوملعي مل وأ ةنيفس عضوملا كلذ ىف رسك دق هنأ اوملع دق نوملىسملا

 نأ مهيلع ضرعيو كلذ مه نوملعي الو نفسلا رسكت دق هنأل كلذ

 مل كلذ اولعفي مل نإف مهارق اولخديو نيملسملا مامإ ىلإ اولصي
 عطق وأ ةبراحمب هوعدا يذلا دهعلا اوضقني نأ الإ مهل ضرعي
 .قيرط

 جراوبلا نم ادحأ نأ نيملسملا نم دحأ ملعي مل نإ : تلقو

 نم نوكي ال هنإف . دنسلا ءالؤه اودجوو عضوملا كلذ ىلإ ردحنا

 نظلا ىلع امأف نوملسملا كلذ ملعي نأ الإ نيبراحم دنهلا ءالؤه
 . الف ةمهتلاو

 نم سيل اونوكي نأ زوجي دقو اوردحنا دق اوناك نإ : تلقو
 نوملسم ا كلذ فرعو ودعل | جر اوي نم اوردحنا اوناك ناف . موقلا

 . اوردحنإ نإ رحلاو ربلا ىف دحاو مهيف مكحلاف

 دنهلا نم جراوبلا يف دجو نم لك لتقي نأ زوجي له : تلقو
 ىراسللا امأو نيعمجأ نولتقي مهنإف برحلا لاح يف امأف ؟ نيغلابلا
 ملسأ نمو ملسي مل نم لتقيف مهيف مكحي رمألا يلو نإف برحلا دعب
 لتاقي مل وأ مهنم لتاق نمو نيملسملل ائيف راصف ىيحتسا ءاش نمف
 نم لتقي نأ دحاو مهيف مكحلا نإف لمحي مل وأ حالسلا لمح وأ
 . ملعأ هللاو ملستسا نم رسؤيو براح

 مهنأ نونظي رحبلا يف بكرم ىلإ نوملسملا ءاج نإ : تلقو

 الف ؟ حالسلا مهيلع آورهشي نأ مهل زوجي له نونظيا وأ ةيرطقلا
 ال ا اورهشي الو ةمهتلاو نظلا ىلع حالسل مهيلع اورهشب ن ن أ زوجي

 . هتبراحم مهل زوجي نم ىلع

١٩٢



 ؟ ةوعد نم مهل دب لهف اضيأ مهحالس كئلوأ رهش نإ : تلقو
 نوملسملا رهشأ نأ دعب نيملسملا ىلع مهحالس كئلوأ رهش نإف
 نم ناك نإف ةفصلا هذه ىلع مهتبراحم مهل زوجي الف حالسلا مهيلع
 رهش كرتب اضيأ مهورمأو مهيلع حالسلا رهش نع اوفك ةيرطقلا
 دنعف اوغبو اوعنتما نإو مهنم اولبق مهوباجأ نإف مهوعد مت حالسلا
 . مهلاتق مهل زوجي كلذ

 زاج ؟ لاتقلاب مكأدب نإف لاتقلاب مهنم لجر مكأدب نإ : تلقو
 هوناعأو هريبع مكل دحأ ضرع ناف هيلا اودمعتو هولتاقت نأ مكل

 مهومترمأ هنوفرعت ال مكلتاق يذلا لجرلا ناك نإف اضيأ هومتبراح
 . مهتبراحم مكل زاج اوعنتما نإق قحلا هنم اوذخأتق مكيلإ هعقدي

 ناف ؟ ء ىشب اوبيجي ملف اوعدف ةوعدلا مهل تيجو نميف تلقو

 وأ مهايانس نم وأ نيملسملا ىراسأ نم دحأ مهيديأ يف ءالؤه ناك

 ناك كلذ نم ءيش مهيديأ يف نكي مل نإو اويروح مهلاومأ نم

 قيرطلا عطقل اوضرع نإف داسفلا نم مهنوعنميو مهئازإب نوملسملا
 . مهوبراح ةبراحم وأ

 بكارم يف وأ ةفورعملا مهبكارم يف نوملسملا مهازغ نإ : تلقو
 ةبجاو ةوعدلا هل تناك نمف ؟ ةوعدلا مهل بجت صالملا بكارمك
 يف وأ نفسلا يف وأ اذشلا يف نوملسملا ناك مهل بجت اهنإف
 وأ اهب نوفرعي يتلا مهبكارم يف اوناك نإ اضيأ مه كلذكو يراوقلا
 يف اوناك اذإ دنهلاو ةبجاو مهل ةوعدلا نإف بكارملا كلت ريغ يف اوناك
 ريغ وأ جراوبلا يف نيبراحملا نم اوناك نإف جراوبب تسيل بكارم
 نيبراحملا نم مهسيل اوناك نإ امأو نيبراحملا لاح مهلاحف جراوبلا
 . نيدهاعملا مكح مهمكحق نيدهاعملا نم مهو

 اوقرحي نأ بحأ الف ؟ رانلاب ةيرطقلا قرحي نأ زوجي له : تلقو
 كلذكو نيملسملا نم اهيف نوعنتمي يتلا مهبكارم قرحت نكلو . رانلاب
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 دصقي نكلو اهب نولتقي رانلاب مهيلإ دصقي نأ بحأ ال نوكرشملا

 . فيسلاب نوملسملا مهلتقي مث قرحتف مهبكارم ىلإ كلذب

 دبع وأ رح ةيرسلا نم دحأ نبيراحملا نم ادحأ نمأ ن ! : تلقو

 . نيملسملا مزل دق هنإ : لوقأف نيملسملا نم

 بوبحم نب دمحم باوج يقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ؟نيملسملا مهيقل اذ ا ةوعد جر اويلا لهأل له تلأس . -هللا امهمحر-

 : ءاهقفلا نم فالتخاب كلذ ىف ليق دقف

 نولتاقيو مهل ةوعد الف رحبلا يف مهوقل اذإ : لاق نم مهنمف

 . ةوعد ريغ نم

 هنأ فالتخا مهنيب سيلو . اوعدي ىتح اولتاقي ال : لاق نم مهنمو

 . مهدالب ىف نوملسملا مهازغ اذإ مهل ةوعدلا نم دبال

 كلذ ناك اذ اف ؟ ةتغب اوزغي ىتح مهل نمكي ْن ] زوجي له : تلقو

 مهيلع ضرعي ىتح اولتاقي ال نأ ىلإ بحأو سأب الف مهدالب ريغ يف
 ىتح اوذخأو مهنم كلذ لبقو اولتاقي ملو هيف اولخد نإف مالسإلا
 مل نإو . اونمؤي ىتحو مهلوخد قدص ملعيو مامإلا ىلع اومدقي

 غلب نم الإ مهب رفظ نإ ةمينغ اوناكو اولتوق مالسإلا يف اولخدي
 . اوعدي ملو اولتوق لاتقلاب اوأدب نإو لتقي هنإف مهنم

 نأ بحأق ؟ رحبلا يف ماين مهو مهب عوقولا زوجي لهو : تلق
 اوتيبي نأو لاتق نيملسملا نيبو مهنيب نكي مل اذإ مالسإلا ىلإ اوعدي
 .امارح كلذ رأ مل نيملسملا نوزغي نيذلا مه مهنأ نيقي ىلع رحبلا يف

 مهيلع اوضرعي نأ لبق نم رانلاب مهنومريأ مهوطلاخ نإ : تلقو
 نوكن نأ متقح ن اف ؟ يبسم وه نم مهعم نوكي نا نكمي دقو ائيش
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 دحأ مكيف ناك نإ : مهل لاقي نأ انيلإ بحأف لتقلا مهمعي ايابس مهعم
 كرشلا لهأ نم رانلاب ودعلا يمري نأ سأب الو هناكم انفرعيلف يبسم
 ال : لوقأف . اقزر نويلاط انإ : اولاقف ةدع جراوب متكردأ اذا إ متلقو

 الو مامإلا ىلإ اولصوي ىتح اوذخؤي نكلو مهليبس ىلخي الو اولتاقي
 نوملسملا نمأيو مهبذك نم مهقدص ملعي ىتح ءوسب مهل ضرعي
 . مهيم

 نفسلا باحصأ لاقف نفسلا ضعب مهعم تدجو نإ : تلقو

 هذه تناك اذإ : لوقأف انل نفسلا هذه : مه اولاقو اننقسو انوذخأ

 اولصوي ىتح مهيديأ يفام اوذخأ اوبراحي ملو ودعلا يديأ يف نقسلا

 ةنيب اهيلع اوماقأ نإف اهيلع ةنيبلاب نفسلل نيعدملا وعديف مامإلا ىلإ
 لهأ ناك نإو هدي يف ىه تناك نمل تناك الإو مهيلإ اهملس لدع

 . ودعلا نم اهي ىلوأ مهف اهيق نقسلا

 ةالعم لحاس يف جراوبلا اوقفاو اذإ نيملسملل لحت له : تلقو
 : لاق ؟ اهل ظفاح اهعم وأ دحأ اهعم سيلو اهوقرحبو اهوذخأي نأ

 . مهتلومح نم اهنأل برحلا لهأل اهنأ حصي مل ولو ي معن

 هسفن ىلع فاخو ارفس دارأ لجر نعو : رفعج نب دمحم لاق
 نم قاسفلا ضعب وأ دانجألا جورخ رضحو هقيرط يف ودعلا
 جرخي نأ جراخلا اذهل لهف سانلا ملظي نمم مهريغ وأ صوصللا
 الف ؟ ملظلا نم هيف نولخدي اميف لخدي الو مهسنأ يق نوكيو مهعم
 هبلقب مهيلع كلذ ركنأو مهملظ تقو مهنع لزتعا اذإ اسأب مهيلع ىرأ
 لاقو هللا ءاش نإ هل ملسأ مهف مهعم نوكي ال نأ هنكمأ نإف
 . كلذ لثم رثؤملا وبأ

 ةملظلا ءالؤه عم راس نم تلقو : رفعج نب دمحم لاق هنعو

 مهو اوملظ وأ اولتقف هناسلب الو هديب ملظلا لوتي ملو هسفنب مهرثكو
 لوتقملا رظن نم ليق هنأل مهل كيرش هنإ ملعأ هللاو لوقنق مهعم
 . كلذ لثم رثؤم | وبأ ل اقو همد ىف كرشأ دقق هسأر ل اوس
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 ةلبقلا لهأ نم يغبلا لهأ برح يسك

 يغبلا لهأ امأو : تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج نمو
 ةوعدلا غالبإ دعب نم مهؤامد الإ مهنم لحي الف ةلبقلا لهأ نم
 مهلاتق لح اهولبقي ملو نيملسملا ةوعد اودر اذإف ةجحلا ةماقإو
 الو ةبراحملا لبق نم مهلاومأ عطقت الو مهلزانم قرحت الو مهؤامدو

 يبسلا هللا لحأ امنإو ةمينغ الو يبس مهنم لحي الو اهدعب نم
 عمجي ناميإلا نأل الف ديحوتلا لهأ امأو كرشلا لهأ يف ةمينغلاو
 نإو : لوقي هللا نأل هيلع يغيملاو يغابلا اعيمج ةليقلا لهأ

 تغب نإق امهنيب اوحلصاق اولتتقا نينمؤملا نم ناتقئاط

 ىلإ ءيفت ىتح ىفبت يتلا اولتاقف ىرخألا ىلعا امهادحإ

 ام مهلاومأ نم لحتف ناميإلا نم مهيغب مهجرخي ملف . " هللا رمأ
 لزانم ةاغبلا قرحي نأ الإ كرشلا لهأ نم يغبلا لهأ لاومأ نم لحي

 . اوبقاعام لثمب نوبقاعي مهنإف مهلاومأ نوعطقيو سانلا
 ىلع سانلا لخن عطقي نميف ءاهقفلا ضعب نع انظفح دقو

 نإو" : هللا لوقب جتحاو عطق ام لثم هلخن نم عطقي هنأ جارخلا
 رانلاب قرحأ نم ليق دقو . " هب متبقوع ام لثمي اوبقاعف متبقاع
 . رانلاب قرحأ

 هالو لجر ىفق نيملسمل ا راثآ نم ه انذخأ يذل او ب اوجلا نمو

 باودلا لتقو رجشلاو لخنلا رقعو قرحف نيملسملا رومأ ضعب مامإلا
 دسفأو قرحأو لتقو رقع ام هيلع نأ س هالو يذلا مامإلا رمأ ريغب

 رمأو ةنيب ةجح كلذ يف هل نوكن ن أ ال ا هل ام يف هيلع كلذ مرغف

 عنص ام مهي عنص ي ذل أ موقل ١ ناب ن ةقثل ١ لهأ ا هي هل دهشي حض او

 هولت اقو برحل ا هل اويصنو مهسفن ] نم قحل ١ اوطعي ن ں ] اوعنتم ١ اون اك

 مهي عنص امي ال ا قحلا نم ا ,م مهلبق ام ىلع ر دقب ملو مهيلع اوقبي ملق

 ناك ١ ذاق غلب ام مهنم غلب ن ن ] ىلاإ ا مهسفن ا نم قحل ا اوطعي مل مهن و
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 نم لتق ام مرغ هيلعف هجولا اذه ىلع قرحو رقعو باودلا نم لتق ام
 هللا لام يف مامإلا ىلع ىهو قرحو رجشلاو لخنلا نم رقعو باودلا
 هنع يدؤي نأ مامإلا ىلعف أطخلاو "! ) ةئيسنلا ىلع هنم كلذ ناك اذإ

 قرح اولحي مل مهنأ مهراثآو نيملسملا لوق نم انظفح ام اذهق هاطخ

 . اوعنتمي مل وأ مهيغبب اوعنتما مهلاومأ عطق الو ةلبقلا لهأ لزانم

 لزانم قرحب سانلا رمأي رثؤملا وبأ ناك دقو : باوجلا نمو
 ناكف ةطمارقلا اوبراح امل كلذو ةطمارقلا ةوعد يف اولخد نيذلا موقلا
 اوعجري ال نأل مهتوعد يف مهعم اولخد موق لزانم قرحب رمأي
 ؟ مهلزانم قرحت مل هل انلقف . اهنونكسي

 كرشلا لهأ ةريسب مهيف راسو سانلا لزانم اوقرحأ مهنأل : لاقف
 مهرجشو مهلخن عطقو مهلزانم بيرخت زوجي كرشلا لهأ نأل

 تراصو كلذ نم ءيش لحي مل اومزهنا اذإف ةمئاق برحلا تمادام
 ام مرغ مهيلعف ةاغب موقلا ءالؤه ناك نإ : هل انلقف ةمينغ مهلاومأ
 يفاوص قرحت ملف ةمينغ مهلاومأف نيكرشم اوناك نإو ي اوقرحأ
 مصاخم نم مهل دبال لاقو ابضغم انمالك نع ضرعاف ؟ نيملسملا
 اوقرحأ نيذلا سيلو اهنونكسي اوعجري الئل مهلزانم قرحب رمأي ناكو
 لزانم اوقرحأ مهتوعد لهأ نكلو مهنايعأب نوفرعي موق سانلا لزانم
 . كرشلاب مهقحلأ دق ناكو مهعامدو سانلا لاومأ اولحتساو سانلا

 ٠ ن ايستل ا هلعلو ) ( ١
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 نونالتلا بابلا
 ةلبقلا لهأ نم يغبلا لهأ برح يق لوقلا

 هللا لاق بوبحم نب دمحم نب ريشب نع ةبراحملا ةريس نمو
 امهنيب اوحلصاف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ن !و ىلاعت

 ةماع اهنايب ره اظو اهجرخم يف ةرآل ١ تناكو . "هللا رمأ ىلا ءيفت

 انو ة هنس هنم تعنم و ] ةجحل اهتصخ ام ال ا هيلع تعقو اميق رمأل ا

 اهمومعب ةيآلا هتلمتشا اميق امزال هب مكحلا ن ا ناك اماع رمألا ناك

 اهنم هصخ ام كلذ يف موقي نأ ىلإ اهلك اهيناعم نم هيف لخدو

 هي لتاقي امو هلك لاتقل ا ن ناك كلذك كلذ ناك املو اهي كلذ بجي ةجحب

 مهعنمت ةجحب مهنع هل اوز بجي ملو هب نينمؤم ا ةفاكل رمأل ١ يف الخ ١ ل

 ناكو لاتقلا دشأ عم بجي لاتقلا ن اك املو مهيلع كلذ نم بجو امم

 لتقلاب رمألا حص هيف لاتقلا لك لوخدل رمألا ىف الخاد لاتقلا دشأ

 عم هبوجو نومأم ريغ ناك املو لاتقلا دشأ بوجو عم بجي يذلا
 هسقن تفلت نميف لوقي نم لوقي امك ةحابإ كلذ ناك هب رومأملا لاتقلا

 فلت فوخ اهنم عنمت ننس صاصتقالا يف هقلخ ىلع هللا دودح
 . هي هنم صتقملا

 نود الو ىصع نود ديب صوصخ ل اتقل ا رمأل ا يف نكي مل املو

 ناك امم هب لتاقي ام لك كلذ يف لخد حالس نود ح الس الو حالس
 امم هنود امي لت اقملا عنتمي مل ام مهيورح يف س انلا ل اتق هي افورعم

 ةيغايلا ةئقلا لاتق نأ ةمألا عم ةدالا ليوأت يف فورعملا ناكو

 رومأملا لاتقلا اذه ناك ولو اضيأو مهيورح يف مهنيب هب لاتقلا ناكام

 يف نكي مل حالسلاب مهلتاقي نمل حالسلاب مهلتاقي مل حالسلا ريغب هب

 لخد الو مهنم كلذ ة اقيل ١ ةحابإاو . مهسفنأ فالتإ ال ا رمأل أ اذه
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 ةنس كلذ نم هتجرخأ نم الإ نيبملا باتكل ا تايآب هب "7 و
 م دعل مهنع هل اوز بجي ملو مهل امزال كلذ ل ن اك نمم ٦ ا لوسرل |

 اذه راكنإو ماع مزال هي رمأل ١ لعف اذهف > مهضعب ةبقل وأ مهمامإ

 الف مهلوقع ججح نم مهل كلذ موزل عم مهعيمج يلع بجاو ركنملا
 لافطألاو ديبعلا نم هرذعب ةنسلا تاج نم الإ مهنع كلذل لاوز

 . مهنم ىضرملاو ءانمزلاو نايمعلاو ءاسنلاو

 يهنم ريغو نيتداهشلاب نيقدصملا نينمؤملا ىلع هلعف بجي اذهف
 هل كلذ موزل يف هددع انركذ نمو مهنمز لهأ نم هيلع مهن ذاعأ نم هنع

 هل يغبل ا اذه ناك مهتلبق لهأ نم قاسفلا هب رمألا يق لخادو مهنم

 مهل مامإ عم ! عم مهنيد يف هل نيلحتسم وأ مهسفنأ ىلع هل نيمرحملا نم
 مهل أيهت وأ مامإ نيملسملل ناك نإف مهل مامإ ريغب وأ مهيغب يف
 . هب هللا مهرمأ ام ىلع كلذ يف هعم اوناكو كلذ اولعف مامإ ةمامإ

 ددعلا نم مهل أيهتو هتمامإ مهل أيهتي ملو مامإلا اومدع نإو
 مهعنم يف مهودع ىلع ةرئادلا هب مهل نوكي نأ زوجي دق ام تاللا
 نأل مهنم ةلآو اددع لقأ اوناك ولو مهل ملظلاو مهيلع بلغتلاو مهايإ

 نكي نإف" -لجو زع- هلوقل مهلتم ةبراحم مهيلع بجوأ دق هلل
 . نبتئام اويلقي ةرباص ةئام مكنم

 عم اوعمطي ملو مهل كلذ قفتي مل اذإو مهعامتجا قفتا اذإ اذهف

 مهوبراحي نأ مهيلع بجي مل مهيغيو مهملظ نع ةاغبلا عنمب مهقرفت
 مهنم كلذ نيغابلا ةحابإو مهسفنأ لتق الإ كلذ يف نكي مل اذإ
 الإ هبو هيف سيل ام مهيلع بجي سيلف مهنولتاقي اهب يتلا ةلآلا اومدعو

 . مهملظ نع نيملاظلا عنم نود مهسقنأ فالتإ

 ةهج نم كلذ نع فقوي امنإو مهل رمألا ناك كلذب نكي مل اذإ
 وأ ةدام ءاجر ىلع اوناك اذإ امأف مهنيب هملع يف ةداع هب رجت ملام

١٩٩



 يف ضعبب مهضعب لهجلو هنع مهزجع عم عامتجالا مهيلع بجي
 فرعو مهرايد تبراقت اذإ امأو مهيحاون دعابتو مهرايد براقت
 م ايقلل لح و عضوم يف غ امتجال ١ او لع اوتو اولس ارت اضعي مهضعي

 لبق مهودع ةلجاعم اوفاخي ملام مهمزلأ دق امب مهل هللا رمأب
 مهنع مهيغب ةل از ا هي نوجري ام نود مهسفن أ فالت اي مهنم ع امتج ال ا

 ىنم هن ] ىلع مهنم دح او لك نم ضرعل او لس ارتل او يع ١ دتل مهيلعو

 مهيلع مهيغبل مهيلإ جرخي نأ ةيغابلا ةئفلا لاتق مهلتمب بجي اموق دجو
 صاع هنأ ةلاحم الف كلذل هيلإ يع ادتل او ع امتجإل | مهنم فرع ىنمو

 ءيش هنأل مهنم هيلإ ءاعدلاو عامتجالا ىلع مزعيو صرحي مل نم هبرل
 مهنم كلذ نودب موقي الو هب موقي يذلا عامتجالاب هلعف نوفلكم مه
 مل نمو همزلام وهف هيلإ اعدو عامتجالا ىلع مهنم صرح نمف
 فراعتل ١ نم ه انفصو يذل ١ ن اكمإل ١ عم كلذ لعف ىلع مهنم ضرحي

 كلذ ىلع صرحلا راهظإ كرتب هبرل صاع وهف تالآلاو لسارتلاو
 . هيلإ بيجأ كلذ ىلإ اعد نإ هنأ ىق هئاجر عم هيلإ ءاعدلاو

 ةباجإلا نم .هسايأ عم كلذ ىلإ ءاعدلا كرتب مثأي ال نأ وجرأ دقو

 ىف همزلي الو هبل ١ ةياجإلاب عمط ىتم ءاعدلا ىلع هتميزع ناك ام هل

 . انفصو ذ كلذب مايقلا يف دهزلا رهظب ملام هلل ةيصعملا كلذ

 نع ةاغبلا عنم مهنم زوجي دق نم نيملسملا نم ماق نإ امأو

 هل كلذ ناكمإ عم مهنعي ملف انركذ يتلا بابسألاب مهناعأ نإ مهيغب
 هلل صاع اذهق مهودع نع مهلذاخت هيفام ىلإ اعد وأ هيلإ مهتجاحو

 كرتو نيملسملا عامتجا ىلع هنم صرحلا هراهظا نأ اندنع زاج نإو
 سانلا نم ريصقتل وأ فوخل وأ هل ةباجإلا نم هسايإل هيلإ ءاعدلا
 هبرل ةيصعملاب هيلع كلذ عم ءاضقلا انل زجي مل مايقلا يف دهزو

 . هل اهب علخلاو

 عم ءاعدلا كرت يف رذعلا بوجو اباوص نوكي نأ وجرن اممو
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 كلذ نأ ةاغبلا برح يف . سانلا ىلع عامتجا ةجح مايق دعب سايإلا

 عم اهي هدلع ةجحلا تماق دق نم ةعاطلا ىلا ء اعدلا بجو ولو مهيلع

 تاقوألا نم تقو يف دحأ تكسي ال نأ بجول اهل هلوبق نم سايإلا
 مهيف كلذ ريغب لغتشي ال نأو مهريغو ةمذلا لهأ كلذ ىلإ ءاعدلا نع

 لقع هبجوي الام اذهو مهلوبق نم سيأ نإو هترضحب اوناكام
 عقو اذإا ة اغيل | برح ىلع ع امتجال ا كلذل هيجو نم عنمي ع امجال او

 . مهلوبق نم سايإلا

 هنم ءاعدلا كرت هيلع نيملسملا نم دحأ مهوتي نأ فاخ نم امأف

 سايألا ريغب مهناودعو مهملظ راكناو ةاغبلا برح ىلإ عامتجالا ىلإ
 لعف ىلإ ءاعدلا كرتب هل ةمهتلا مهجتي ملو مهل كلذ رهظأ مهلوبق نم
 . مهنم هلعف ىلع عامتجاب الإ عقي ال ىذلا مهيلع هلعف هللا بجوأ ام

 نيدعاقلا ءاجر نم ضعي مهضعبل رذعلا نيملسمل | زيوجتلو اذهف

 اهب بجت يتلا بابسألا نم هانفصو امبو مهايإ كلذ ةبافك نيجراخلل
 مهل ةنواعم ١ مهيلع ال مهنأل مهنم ذم نيدعاقل ١ نوجراخل أ ىلوتام مهرذع

 داهج ضرف طقسلو مهنم لكب رذعلا بجول كلذك كلذ ناك ولو

 . مهيلع راكنإلاو مهنع نيغابلا

 ةمئأو نيغابلا برح ىف ةمدقم ليواقأ نيملسملا ءاهققلف كلذ دعيو

 اهنم المجم ناك اميف لوأتيو مهنم لوألا لوق يناثلا رسفي نيلاضلا
 مهلاوقأ دحأب كلذ يف ثداحلا هينشبو مهليواقأ دحأ نم اوراتخبو مهنع

 عبتي الو مهريسأ لتقي الو مهلاومأ ىلع ليبس ال : اولاق نإ كلذ نم

 اولاقام وحن مهرايد يف نوتيبي الو مهحيرج ىلع زاجي الو مهربدم
 : ناتضيرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نإ

 لقن اميف لقنو هلعف ضرف اميف ضرف هنأ مهنم ملعلا لهأ رسفو
 ةيقت ريغب هنم نكمأ ام ىلع ضرفف ركنملا نع يهنلا امأف . مهل هلعف
 لاومأ ىلع ليبس ال نأب لوقلا امأو هيفكي نم كلذب موقي نأو هيف
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 مهل ةنوعم وأ نيملسملا برحل ةلآ مهل كلذ نكي ملام كلذك وهف نيغابلا

 مهنع هوسبحيو مهنود هوزوحي نأ نيملسملل ام كلذف مهيلع مهيغب ىلع

 . مهيغب لاوز ىلإ

 حلصت ةلآ كلذ نم ناك امو مهتترو ىلع وأ مهيلع در وه مث

 ام نأو اهب مهوبراحي نأ مهل نإ نيملسملا ضعب لاق دقف اهب مهبرحل
 نإو اهمرغي : ليق دقو اهيف مهيلع مرغ الف اهنم برحلا يف فلت
 ةيعرلا باكر نم نوملسملا هرخس ام امأف اهل ءارك الق تملس
 تيب يف همرغف فلت نإو كلذل ءاركلاف مهنذإ ريغب مهبرحل مهحالسو
 هذخأ نم ىلع وهف كلذ نكي مل نإو لام وأ مامإ مهل ناك نإ مهلام

 . مهىم

 مهشيج يغبب رابخألا ترتاوتو ةماعلا ملظب نوغابلا شطب اذإو
 وأ نبتقتثب مهيلع ةجحلا ةماق ا دعي مهبرحل مهيل ا نوملسملا دصقف

 كلذ نالوقبو ةيعرل ١ الوسر امهنأ هناملعيقف ة اغيل ا دئاق ن ايقلي امهدحأ

 لزتعي نأو مهيف كلذب رمأيو مهتيابج نع كسمي نأ امهسفنأ نع
 هوبراحي مهنأو مهيلع غايو مهل ملاظ كلذب هنإف مهيلعو مهيف ةرمإلا
 هونمأي مل نإف مهدنع كلذ ىق هل رجأ ال هنأو مهايإ هللا رمأب كلذ ىلع
 ةيعرلا هب نوملظيام ذخأ ىف هناوعأل اوضرتعا هيلإ مهلسر ىلع
 نإو برحل ا مهوذبان مهنم ء اديل ١ تن اك اذاف . هنىيو مهنيب اولاحفقف

 ىلإ مهوعد ةجحلا ةماقإ نم مهونكم نإف . مهعمجأب مهيلإ اوفحزي
 هللا رمأب مهوبراح مهيلع حالسلا اورهشأ نإف مهيقب نع ةئيفلا

 . نيقتملل ةيقاعل او نيرباص

 نوملسملا دصق مهيق ترهشو نبغابيلا ىلع ةجحلا تماق اذ او

 ةيافكب نوملسملا عمطي ام لكب مهقرفو مهعماجم ىلإ برحلاب ذئنيح

 مدهو مهقيرقتو مهنم زوجي مهل برحلا نم كلذب الإ مهيلع مهيفغب
 لصب ن ] ةلومحل و ةمعطألل او ٥ ايمل ١ سحو هنع دل اومل ١ عطقو مهنوصح

 رمأ ىلا اوئىقي نأ ىلإ مهريقل وأ مهل كلذ ناك مهيلإ كلذ نم ءيش

 . مهايإ هللا
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 برحلا نيملسملا بصن دعب نيغابلا ةرضحب ناك ام نأ ليق دقو
 اهفالتإب الإ هنم مهعنم ىلإ نوملسملا لصي ملف برحلا ةلآ نم مهيلع
 مهيلع كلذ يف مرغ الو مهل كلذ ناك اهب مهتبراحمل حلصي ام لاح نع
 هنولمعتسي وأ هنوبكري وأ هنوسبلي امم ةبراحملا يف مهل فلت ام كلذكو
 ةاغبلا ركسع تايب نيملسمللو مهيلع هيف مرغ ال نيملسملا برحل اهيق
 ءامد كقسمي مهشطب عم مهيلع ةجحل ا ةماقإ يف مهتفص انمدق نيذل ا

 مهيلع نيغابلا ىلإ مهتايب يف ادصق فويسلاب مهطبخو نيملسملا
 مارحلا مهتيابج نم هنولحتسي ام ريغ مهيغب نم نكي مل نإو اذهف
 ماقأ مهريغو لافطألاو مرحلا نم برحب سيل نم مهيف ناكو مهايإ

 . مهنم لتاق نم الإ مهتايب يف اولتقي مل مث مهيلع ةجحلا "" مامإ

 ةزاجإ نم تركذ ام امأو : هنم باوج يف هللا ديع يبأ نعو

 اذهف مهوحنو ىرسألا نم برحب سيل نم مهعم نكي مل اذإف تايبلا

 مل نإ مهنأ مهدنع ناك اذإ اعيمج نيرمألا يف مهتايب مهل نوكي امنإو
 ركسع يف ن اك نإف مهل رفظلا ناكو مهب اورقظي مل كلذ اولعفي

 بغابلا لاصئتسا نوملسملا فاخو نيملسملا نم ىرسأ نيغابلا

 ةناعتسالا مهلو مهيلع مهتن اعإ نيملسمل ا ةفاك ىلع ناك مهركسعل

 ناك ام مهبرح لهأ نم مهدهع نم نمأ دق نمو مهدهع لهأب
 راصح كلذ دنع نيملسمللو مهيلع ماكحلاو مهل نيرهاقلا نوملسملا
 ىرسأ نم كلذب كله نم تايدو مهنع داوملا عطقو نيغابلا ءالؤه

 ةمئأ اطخ يف هي ليق ام وحن مهل اومأ تويب ىق مهدنع نيملسمل ١

 . مهماكحو نيملسملا

 مهيغب ةلازإ نوملسملا جري ملام مهنع د اوملا عطقب : ليق دقو

 مهل برحب سيل نم مهركسع يف ناك نإو مهب لعفلا نم كلذ نودب
 ماهسلاو ةراجحلاب مهيمر مهل نأو مهمرحو مهلافطأو مهبراحي نم

 كلذ ناك امك مهلافطأ ضعب كلذب نوبيصيس مهنأ مهدنع ناك نإو
 مرحي امك نيكرشملا لافطأ لتق مرحي هنأل مهل نيكرشملا يف ازئاج

 نوملسملا : ةخست يقو )١(
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 يف زجي مل امنإو مهنيلإ دصقلاب مهنم كلذ نكي مل ام مهلافطأ لتق
 فيسلاب لتقي ال هنأل مهنم لتاق نم الإ لتقي نأ هانركذ يذلا تايبلا

 ماهسلاب يمرلاو ةراجحلا يف كلذك سيلو . هبرض ىلإ دصق نم الإ
 . نيغابلا ركسعم نم هل برحب سيل نم ىلإ دصقي ال ىمرلاب هنأل

 . ةاغبلا ىلإ هتين يف كلذ يف دصقي امنإو

 نيملسملل برحب سيل نمم مهركسعم يف نم ىلع نإو اذهف
 ىلع مثإ الف اولعفي مل نإف مهل برحلا تقو يف مهركسع لزتعي نأ
 زاجأ امنإو ةرافكلاو ةيدلا مهيفو ث هللا ءاش نإ مهباصأ اميف نيملسملا

 جري مل اذإ مهنم مئانلاو ناظقيلا ىلع فيسلا لمحو مهتايب زاجأ نم

 مهمكح نأل مهرسأ نم نيملسملا اونكمي الو مهب رفظلا كلذب الإ
 . نيملاظلا نيبراحملا مكح

 يف نيعنتمم سانلا ملاظمل نيميقم ملظلاو يغبلا ىلع اوناك ام

 اوذخأ اذ ا ليبسلاو قيرطلا يعمتجم ن أ امك مهنم كلذ لاوحأ عيمج

 مهلغاشت دنع مهلتقي نأ هي كلذ اولعف نمل ناك سانلا ل اومأ كلذ يق

 هملظ نم كلذب مهعنميل مهتلفغ لاوحأو مهمونو مهبرشو مهلكأب مهنع

 عفدلاو هلام صيلخت ىلإ ليبسلا دجي مل اذإ مهنم هلام صلخيلو
 . مهب لعفلا نم كلذب الإ هسفن نع هملظب

 مهملظ نيملسملا نعو مهنع اوعقديل مهل نيملسملا تايب كلذكو

 ليبس مهنم ريسألا ليبس سيلو مهاوس نم ىلع دي نيملسملا نأل
 ملظلاو يغبلا نم عونمم هرسأ لاح يف ريسألا نأل مئانلاو لغاشتملا
 هعنم دقو الإ هنكمي هنم ءىش سيلف هنيبو هنيب ليح دق هنع زجاع

 مهل هملظو مهيلع هيغب نيملسملا ىفك امو هل لتقلا ريغب هنم نوملسملا
 ىلإ اليبس هل نأ ملعي ناك نإ مهنيمأت يف كلذك . هولتقي مل هلتق نود

 . اماين مهلتقب مهل ضرعي مل هلتق ريغب مهنم هسفنو هلام صيلخت

 : -ملع ا هلل او كلذ يف ىنعمل اق مهرب دم مهنم عبتن الو هلوق ام أو

٢.٤



 نوعجارتي مهل ةئف ريغ ىلإ اقرفت كلذ ناك ام نيمزهنم اولتقي ال نأ
 اونمأ وأ مهيغب نع مهنم ةبوت مهقرفت يف نيملسملا برح ىلإ اهب
 كلذ نكي مل نإو مهعابتا نع نوملسملا كسمأ مهيلع يفغبلل مهتدواعم

 برح ىلإ اهب نوعجري مهل ةئف ىلإ مهعجارت نوملسملا نمأي ملو
 مهمازهنإ كلاسم يف سانلا نوملظي وأ مهيلع مهيغب ىلإ وأ نيملسملا
 نوملسملا كلذ نمزي نأ ىلإ مهوسبحيو مهورسأيل نوملسملا مهعبتإ
 عم هيلإ كلذ يف مكحلا ناك مئاق مامإ نيملسملل ناك نإق 0 مهنم

 . ملعلا لهأ ةرواشم

 سبحيو ى نيغابلا نم نيملسملا نم ادحأ لتق نم لتقي : ليق دقو
 هل ضرعي الف مهنم نيدتم بات نإو مهيلع يغبلل + هتدواعم نمؤت ال نم
 هتعيبيي لتق دق ناكو يفبلا مامإ ىرسالا يف ناك نإو هلديس ىلخيو

 نمأ ام هليبس ىلخيق ابئات هديب ىقلأ نإو هيلع نملا وأ هلتق مامإللف
 ىلعو هنم نمؤي نأ ىلإ سبح هنم كلذ نمؤي مل نإو هيغيل هتدواعم
 . نيملسملا ةلود ةوقل نيدلا يف لضفألاب كلذ يف رظني نأ مامإلا

 نم لتاقم براحم لكو مهل هداهج لح هرسأ نود براح نمو

 لتقلا نودب نكي ملام مهلتق زئاجف مهنونجمو مهلافطأو نيغابلا ءاسن
 تناك ام مهيلع زاجي الف ىحرجلا امأو اذهف مهعنم كلذ نم

 ىرسألا يف هانلق ام وحن ملظلاو يغبلا نيبو مهنيب ةلئاح مهتاحارج
 هليبسف هيغب نع هل ةرسؤم ريغ ةفيفخ ةحارج هب تناك نإو مهنم

 ملظلا ىلع اميقم ةحارجلا نم هبام عم ناك نإو هباحصأ ليبس

 ليبسو هلتقب الإ كلذ نم هعنم مهنكمي ملام هلتق نيملسمللف يقبلاو

 ليبس ال ةحارج هب تناك نإو ةاغبلا عم لتاقي يذلا حورجملا اذه

 . هلجأ نم هلتق بجي امم هتعنمو هتحارج هترسأ دق يذلا حورجملا

 تعنم اميق ء اهقفل ا لوق م دقتم ىن اعم نم هرك ذ رضح ام ا ذهف

 مهرومأ ةالو عمو ةفاكلا ىلع ةبراحملا نم برض اضيأو هنم ةبراحملا
 ىلإ دصقو ودعلا مهمهد اذإا رصملا ميرح نع ع اقدلا وهو ةلاضلا
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 هنم يذل | مهرصم لح ىلإ ١ مهيحاونو مهنادلب نم يدافتلا ن ا ٠, اك هتلمج

 هنأل مهرصم ةلمج نع نوعف ديو كلذ هنوعنميف مهيلع و دعلا لخ دم

 فورعملا ريخل اي مهبولق يفق بلغأل ا دنع ناك اذ ا اذه مهعيمج ميرح

 يف مهعم ميقملا ملظ نم رثكأب مهملظي هنأ مهريغ يف هتريس نم

 . مهيق هتماقا وأ مهيلإ هلوخد ةروق

 يف نييواستملا نم دحأ عم ةبراحملا نيملسملا نم دحأل سيلو

 يف ميرحلا نع عفدلا امنإ ليق دقو اهل نيملاظلا نم ةيعرلا ملظ
 ادصق امهنم املظ لقألا عم ةبراحملا ةيعرلل ليق امنإو دلبلا نايشغ
 هناطلس نيكمتلو هتنوعمل ال هملظ ةدايز نع اهل املظ رثكألا عفدل
 لك مزل رصملا نم ةيحان ىلع ةيغابلا نم دحاو لك ىلوتسا اذإو اذهف
 ىلإ امهدحأ عم اوريسي ملو مهيحاون دودحو مهارق نيملسملا نم

 بجوأ امو مهبراحيو مهيقالت بوبجو كلذ يف نأل امهنم رخآلا
 . مهيلع مرحمق مهبراحي

 هملظ نم نيغايلا دحأ ةكلمم يف ريخلا رت تاوت حص اذإ ليق دقو

 ىرخألا ةيحانلا ىف امم رثكأ اهلاومأ باصتغاو اهئامد كفسو ةيعرلل
 ةدايز ةلازإل املظ رثكألا ىلإ هعم ريسلا امهنم املظ لقألا ةيعرل ناك
 وه امم رثكأ رصملا هلوخدو هروف يف اوفاخي ملام هتيعر نع هملظ
 نم هريسم يف هنم فراعتي مل امو مهعم ميقملا عم روجلا نم هيق
 هعم ريسملا يف روجلا نم هتلازإ نوديري امم رثكأ روجلاو ملظلا
 نوريسي يتلا ةيحانلا لهأ ىلإ هنوديري ام راهظإ هعم راس نم ىلعو
 رثكألا ةيحان يف ناك نم ىلعو ث مهيلع روجلا ةدايز ةلازإ نم اهيلإ
 يف مهيلع روجلا نم هعم ميقملا هدازام ةلازإل نيجراخلا ةناعإ املظ
 يف امهدحأ روج ارهتشم ناكو . مهل انكمم كلذ ناك ام مهيف هتريس

 دحاو مولظم نم دجي ام ةيعرلا يف كلذ لاثمو . اعيمج نيتيحانلا

 رخآلا نود هنع امهدحأ ةلازإ ىلإ ليبسلا دجي مث ملظلا نم نيب رصت
 هكرت نم انب ىلوأو ٠ انيلع ابجاو هيلع ردقي ام هنع انتلازإ ناك امهنم
 امل يزجم وه لاثم املظ لقألا عم ريسلا يفو اعيمج امهب ملظي
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 نوذخأي نيذل ١ لىيسسل ١ ع اطق ىلع ة اقغيلاي ةناعتسإإل نم هوزاجأ

 يمع ايل ا ٠, ناك أذ ل اف > مرحل | نوكهتنيو ء ام دل ١ نوكفسيو ل اومأل ١

 ةيعرلل ناك ٧ مهيلع ةناعتسالا يف مهقلبم ملظلا نم غلبي ال يلوتسملا
 وه نمي مهنم كلذ ةب افك ىلا | اليبيس اودجي مل اذ ا ةنوعم ١ هلاست . 7 ]

 مهيحاونو مه ارق نم اونو اعت ن ں ] نيملسمللو اذ ذهف مهيف هنم املظ لقأ ١

 . مهميرح نع اع افد مهتير احم عم مهل هتير احم زوجت نم ةبر احم

 . مهنع روجلا ةدايز ةلازإو

 اهل نكي مل رثكألا نم امهنم املظ لقألا ةيعرلل نيبتي مل اذإو
 رخآلا ةيحان ىلإ امهدحأ راس نإف امهنم رخآلا عم امهدحأ ةبراحم

 هيلع سيل امب مهميرح كهتني هنأ امهنم ميقملا ةيحان لهأ دنع ناكف
 مهتنواعم ىرقلا لهأ ىلعو مهميرح نع عفدل ١ مهل ناك مهيف ميقملا

 ملظ نم رثكأب هملظ رئاسلا ةيحان لهأ نمأي مل اذاو مهنع عفدلا ىلع

 ٥ ةاغيل عم براحم لكو ‘ مهيلإ ا هعم اوطحت مل هلوخد ةروف يف ميقمل

 ةدابز ةلازإو ميرحلا نع عفدلا يف كلذ امناف 4 كلذ مهل زاج ثيح نم

 مهل زاج يذلا هجرولل مهنم كلذ يف تاينثلا تابثإ مهيلعو نييملا ملظلا

 تز اج هل ي ذل ا رمأل ا ىضقن ا اذ ل اف مهن اطلس نيكمتو مهتنوعمل ال

 نم عم مهتبراحم مهتدارإ اورهظي نأ مهيلعو اهنع اوكسمأ ةبراحملا
 . اهبحاص برحلاب دوصقملا ةيحانلا لهأل مهعم ىغبلا مسا همزل

 عم اراس بتاكلا نبا تاتحلاو نامسلا نب رقعج نأ انغلبو

 ةدييع وي أ رهظأف كلذ ىف ملكتف هعم التق نأ ىلا بلهملا نب بيبح

 ءاهقف نم اناكو امهيف هلوق نم كلذ ىلإ سانلا لزنف امهتيالو

 ةديبع وبأ لمح امم رثكأ رباج نع لمح رفعج نأ لاقيو نيملسملا
 . هنع

 رباج يب أ نب ىسومو ساسج نب هللا دبع نب دمحم نأ ليقو

 ءاهقف نم اناكو رظنلا نب دشار ىلإ كلملا دبع نب ناسغ عم اراس
 1 اذهق نيملسملا
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 نيملسملا ءامد ىلإ دصق اذإ كلذ ليق دقف ةربابجلاب كتفلا امأو

 دعبو اهيف هيلإ هئاعد دعب قحلا نم عنتما وأ اهب شطبلا لاوحأ يف
 مكحلا طقسمب اهنع مهوفعو اهل مدلا ءايلوأ رده سيلو س اهتباصإ
 يعس نم كلذكو نيملسملل هب ةبلاطملا نيدلاب لتقلا نأل اهباصأ نمع
 ء ادلوأل ا ىلعو ء ادلوألل ةرئانلا ء امدو نيمرجم ١ نم اداسف ضرألا ىف

 مامإ مهفصنأ ء ايلوألل ناك ام نيملسملا ء امدب ةيلاطمل ا مامإل ا ىلعو

 سيلو هب ةبلاطملا هيلعف ضرألا يف داسف وأ نيدب ناك امو نيملسملا
 . اوعنتما اهب ىتلا ءامدلاب اوذخأ اذإ هنع وفعلا هل

 هلاسي ديمح نب كلملا دبع ىلإ بتك يلع نب ىسوم نإ ليق دقو
 هنمأ نمو 0 ءامدلا مهكقس دعب هنونمأتسي اوناك ةرهم نم موق نيمأت

 مهيلع مامإلا كلذ رضحي ملام مهعيمج ىلع كلذ مت نيملسملا نم دحأ

 الإ ةاغبلا لاتق ىلإ مامإلا نذإب تهجوت يتلا ةيرسلا دئاق مهدئاق وأ
 . هيأرب الإ ادحأ نمؤي الأ دئاقلا ىلع مامإلا جتحا دق نوكي نأ

 وأ نيملسملا مالعأو نيدلا ةمئأ تلتق اذإ ةاقيلا ةداق يف ليق دقو

 اولوت اذإ مهب كتفلا نيملسملل نأ مهنم تلتقف مهركاسع ىلع تفحز

 ةرهشب مههابشأو ةيطع نباو سادرملا لتاقب اولعف ام وحن مهثدحب
 ناك كلذك مهيلع ةنيب كلذب موقت نأ ريغ نم مهتادحأ يف مهنع ريخلا

 ةبراحملا يف برض اضيأو . مهلتق يف معتخو سيور نب ةريغملا ليبس
 هلوسرو هللا نوبراحي نيتلا ءازج امنإ " لجو زع- هللا لوقي

 عطقت وأ اوبل وأ اوطقي ن ١ اد اسق ضرأل ١ يف نوعسيو

 مهل كلذ ضرألا نم اوقني وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ
 نيذلا الإ ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو ايتدلا يف ىزخ

 روقمغ هلل ا نأ اوملعاق مهيلع اوردقت ن أ لبق نمآ اوبات
 اوضقن ةدرب يبأ باحصأ نييملسلا يف تلزن اهنإ ليق . "ميحر

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع

 اهولقتتساو ةنيدملا اووتجا نيذلا نيينرعلا يف ضعب لاقو
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 مهب ثعيف اهحرس ن ناب ادلأ ١ نم اويرشن ن أ هولأسف ة هنب دمل أ اوكب وتساو

 ىف هجو هن ا لقف حرسل | اوق اتس او ة ٥ اعرل ا اولتق اويرش ل هيل ا

 مهنويع لمسو فالخ نم مهلجر أو مهيدي لف أ عطقف مهب ىتأف مهر اث ا

 نأب مهدعب نم يف ةماع اهنأ ةيآلا هذه ليوأت يف نوملسملا بهذو

 ميرحتلا يف ذ ل اومال | ذخأو ءامدلا ةقار اي نيملسمل ا لديس صضصرتع ا نم

 مهلجرأو م مهيدي أ عطق مهب رفظ اذإف كلذب مهبلطي مامإلا ن ] مهنم كلذل

 اوقارأ نإف لاومألا ذخأ كلذ يف مهنم اودعي مل نإو س فالخ نم

 كرش ] اميق بلصل او كلذكف اهوعمج ن او لتقل ١ مهمكح ن اك ءامدلا

 مهقاوسأ وأ مهلبس يف هب نيملسملل اضرتعم حالسلا رهش نمو
 نم ذخأ امو هنيمي ىهو هدي تعطق سانلا لاومأ نم ائيش قرس وأ
 وآ" : هللا لاق . ةريثك وأ كلذ ليلق ءاوسف ةبراحملا ىف قرحأ وأ لاملا

 نإف مهٹدحب اوذخأ اواف نإف مهل بلطلا وهف "ضرألا نم اوقني
 ءامدلا نم اوباصأ امب مهيلع مكحي ال ةبراحم اوبروح هب اوعنتما
 لام نم ناك ام الإ مهيلع ردقي نأ لبق اهدعب ارعاف اذإ اهيق لاومألاو
 يف اذهف هلهأ ىلإ دودرم كلذف . مهنم دحأ دي يف هنيعب مئاق

 ايرح اوناك اهب عانتمالاب يتلا مهتادحأب نوذخآم مهف نيمرحملا

 . نيملسملل

 مهنم هنيعب ثدحملا ملعي ملام نأ هللا دبع يبأ نم باوج يقو
 مهثدح دعب رهاظ نيدب نيغابلا نم بات نمو اذه مهنع كلذ رودهمف
 هنيعب امئاق دجوام الإ مهلاومأو نيملسملا ءامد نم اوباصأ ام ردهف
 برحلا راد يف ىعذا نمو ث نيمَّرحملا يف هانلق يذلاك مهيديأ يف
 هنع ردهي ملو هنم كلذ لبقي مل هياصأ نيدب هنأ هتدح دعب ميرحتلا

 ضعب لاق دقق ةوعدلا امأو . ثدحلا ىف هنم ارهاظ كلذ نكي ملام
 رظنلا نب دشار لثم اهفرع دق نمل ةوعد ال : نيملسملا ءاهقف
 لاومألا ذخأو ءامدلا كفسب ليبسلا ضرتعم كلذكو هوحتو ينادنلجلا

 نيربدمو نيلبقم ةوعد ريغب نولتقي مهنأ همو معتخ يف كلذ اولاق
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 رهش نم انم سيلأ : -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نع ليق دقو
 لتق نم : ليق دقو ديهش هلام نود ليتقلا : ليق دقو . "انيلع حالسلا
 ىلع هللا ىلصو . نيملاعلا بر هلل دمحلاو مت . لتق هتلالدب وأ هتعيبب
 . ملسو هلآو يبنلا دمحم

 مهوير احق نيملسمل | ىلع اوغب موق نع دردعس وب ] لئسو : ةلأسم

 مهلتق زوجي له ةريثك نونس كلذل الخ مث نيقابلا اوكلمو مهولتقف
 الو مهنم ةلاسم عقت مل اذا ليق هنأ يعم : لاق ؟هيلع اوناكام ىلع

 ىلع يدنع مهف مهيف نيملسملا نيبو مهنيب مهبرح كرت بجوي ببس
 نمل نوملسملا هيلع مهولتاق ام ليبس ىلع اولتاقي نأ زوجيو مهيغب
 زاج ابرح اوناك اذإف : لاق . نيملسملا مهلتقل مهوبراحي نأ دارأ

 . هلوق ىنعم ىلع هريغ وأ وزغي هجو يأب مهلتق

 نيذلا ىتفو مهناوعأ نم موق مهدعب نم فلخ نإف : هل تلق
 هنأ يعم : لاق ؟ نيرخآلا ةلزنمب ءالؤه نوكي له . نيملسملا اولتق

 نيملسملا ىلع مهيغبب مهتفرعمو مهيغب ىلع مهل نينيعم اوناك اذإ ليق
 . برحلا رمأ يف ليقام ضعب يف ٧ مهتلزنمب مهنأ

 مهقحب هتفرعم دعب نيملسملا ىلع مهضعب ىغب اذإ كلذكو : لاق
 الو اذه يف رظنتو هلوق ىنعم ىلع لوقلا ضعب يف ةليغ هلتق زاج
 . قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت

 بتك نم ىلع ىبأ نب دمحم ىلإ هعفد باتك اذه : ةلاسم

 اذه دجأ مل يغبلا لهأ ةبراحم ركذ هيف رمع نب دمحم نب رمع
 يف ابوتكم هتدجوو حلاص نب دمحم نب هللا دبع باتك يف الإ هبتكأ
 مهلتاق نم نوملسملا لتق دقو \ رمع نب دمحم نب رمع باتك
 لتقب افورعم ناك اذإ هنيبو مهنيب ةجحلا ءاضقنا دعب مهئامدل الحتسم
 نيد ىلإ ةعجرلاو ةبوتلا ىطعأ نم مد اولحأو نيملسملا نم دحأ
 نم لتق دق ناك اذإ برح يف نيملسملا يقل ام دعب نيملسملا
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 مهضعب نم مارح يبنلا نيدب رارقإلا لهأ ءامد نأ كلذو نيملسملا

 . ضعب هب ذخأو كلذ نيلوأتملا ضعب نع ردهأ دقو هلتق لح

 يف ةحصلا نم اوبلط نيذلا جراوخلاف مهنع ردهأ نيذلا امأف
 اوباصأ اميف اولكوو مهنم كلذ لبق اوبات اذإف مهنيد يف أطخو مهليوأت

 باتك نم اذهو مهباسح يلو مهبر ىلإ لالحتسالا يف ءامدلا نم

 سانلا ربجيأ تجرخ ةجراخ نع ءاهقفلا ضعب لئسو اضيأ رمع
 نأ ةجراخ تجرخ اذإ لدعلا نأ كربخأف . مهنيد ىلع نوجرخي ةعاس

 كلذ ركنأ نمو مهنم ناك مهنيدب مهل رقأ نمف مهرمأ ىلإ سانلا وعدي
 نم الإ نولتاقي ال نيملسملا نأل . مهلتاقي ىتح هولتاقي مل مهلتاقي ملو
 . مهلتاق

 ىلص- هللا لوسر نأ انغلب دقو رفعج نبا عماج نم : ةلأسم
 كتنس كليدبتو كتمأ نم كجورخ رئابكلا نم" : لاق _ملسو هيلع هللا
 موق عم مهلتاقت مث قح ىلع اموق عيابت نأ وهو "كتقفص لهأ كلاتقو
 . ةمأ نم ىبرأ ىه نوكت نأ مهنم رثكأ

 لتق ىتح هيف ىشمف حمرب نعط لجر يف : ليقو باتكلا نمو
 ردق نإو ، ءيشب ئسي ملو ءيشب هسفن ىلع نعي مل : لاق ؟ هبحاص
 انغلب كلذكو . معن : هريغ لاق . لعقيلف حمرلا يف وهو هودع لتقي نأ

 نيملاعلا برل هسفن لذابلا نيدلا يف مهمامإو نيملسملا ديس نع
 هللا همحر- ريدج نب سادرملا ةرخآلا ىف بغارلا ايندلا ىق دهازلا
 هنعط يذلا هبحاص ذخأ ىتح هب نعط يذلا حمرلا يف ىشم هنأ

 . نيتيم اعيمج اعقوف ى هلتقف

 صقت نأ برحلا مايأ يف هركي : لاق نسحلا يبأ نع : ةلاسم

 ىلع وزغلا ناك . رفعج نب دمحم لاق . رعشلا قيلطتب رمؤيو رافطألا
 . عوطت مويلا وهو ةضيرف -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر دهع
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 هللا لوسر ضبق ائيش نأ ملعن ام ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق

 مت اعوطت هنت افو دعي ر اصو . ةضررق وهو -ملسو هدلع هلل ا ىلص-

 . ضرعو رثؤملا يبأ نع اندجوامم عاقرلا نم اذهو : ةلأسم

 ؟ هب عنصي فيك هيبلس ديري لجرلا يقل اذإ ودعلا تيأرأ : تلق

 . كداهج يل لح يبلس تدرأ نإ : هل لوقيو هيلع هللا دهشي : لاق

 تلق . همد كفسو هلاتق هل لح دقف هب هديري حالسلاب هيلإ دصق نإف

 كتلتق يلزنم ئلع تلخد نإ : هل لاقف هلزنم يف هل دصق نإف :هل

 . معن : لاق ؟ هلتق هل لحي له هلزنم هيلع لخدف

 ؟ هلتق هل لحي له . هعاتم نم ءىش ذخأ ىلإ دصق نإف : تلق
 . هلتق هلزنم ىف عاتملا ذخأ نإف

 نإف هكرتب هرمأي : لاق ؟ هلزنم ريغ يف هعاتم ذخأ نإف : تلق

 ءيش الف هلتق نإف هلتقل دمعتي الو هنهويل فيسلاب هبرضي هكرتي مل
 . هيلع

 هلزنم ريغ يف وأ ""أ قيرطلا يف هعاتم ذخأ ىلإ دصق نإف : تلق
 ىلإ تدصق نإ : هل لوقيو هيلع هللا دهشي : لاق ؟ هب عنصي فيك
 هنيب لحيلف عاتملا ىلإ دصق نإف هعاتم نود هل فقيو كتلتق يعاتم
 نأ دعب نم هلتقيلق عاتملا ىلإ دصق وأ وه هيلإ دصق نإف عاتملا نييو

 . هعاتم ذخأ نع هاهنيو . هيلع هللا دهشي

 ىلإ و أ عاتملا ىلإ دصق امنإو حالس هدي يف نكي مل ولو :

 دصقت الو ينم ندت ال كدلع ل ا دهشأ : هل لاقف حالس ريغي ت ١

 لقب ملو ع اتملا ىل ا و ] هبل ا دصقو هنع تكسف كلتقأ ينإ ذاف يع اتم ىل ا

 هلتقي ! معن : لاق ؟ هلتق هل لحي له 0 ائيش .

 قيرطلا نم : ةخسن يفو )١(
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 نأ ديرأ نكلو كعاتم ديرأ الو كديرأ ال انأ هل لاق نإف : تلق
 ىلع كنمآ ال هل لوقي : لاق . مث رم وأ كعاتم برق وأ كبرق دعقأ
 .كلذ

 يف يضملا نم يل دي الف ينمأت مل نإو هل لاق نإف : تلق

 هعاتم دنع نوكي لاق ؟ هب عنصي فيك يتجاح يف دوعقلا وأ يتجاح

 همجر نإف ينمجرت ال لوقي نكلو هيل ا يشمي الف هنم اند نإف

 هيلع هللا دهشي نأ دعي نم هلتقيو هيلا إ يشمي الو هماقم يق هيرضيلف

 لزتعيلقف قيرطلا يف هعاتمو وه نوك نأ الإ هلتق هنم اند نإ هملعيو

 قيرطلا ريغ يف هعاتم ىلإ وأ هيلإ دصق نإف قيرطل ا نم هعاتم لزعبو

 اذإف س هلتقي هنأ هعاتم نم وأ هنم اند نإ هنأ هقرعيلو هبلع هللا دهشيلف

 . هيلا إ يشمي الو هماقم يف هلتقيىلق هنم اند

 نأ هل له راهنلاو ليللا يف همرح ضعب عم هدجو نإف : : هل تلق

 اهي قلعتي وهو هنم حيصت اه دجوو اهلت اقي هدجو نإ : ل اق؟؛؟ هلتق

 . هلتقرلق ريجتستو

 ؟ هلتقي نأ هل له . ةبير يف امهدجو وأ اهثدحي هدجو نإف : تلق
 . كل ذ هل سيل : ل اق

 . معن : لاق . همرح نم اهريغ وأ هتجوز تناك ءاوسو : تلق

 يف ةشحافلا نياع وأ همرح ضعب نطب ىلع هدجو نإف : تلق

 , لاق ائيش كلذ يف ظفحأ ال ا لاق ؟ هلتقي نأ هل له . هلزنم ريغ

 ةشحافلا نياعي مل نإو هلتق اهنطب ىلع هدجو اذإ اولاقف ةجوزلا امأو

 نياعي نأ الإ هلتق هل سيلف . هلزنم ريغ يف اهنطب ىلع هدجو نإو
 . هلتقيلف دحلا بجوي ام امهنم

 بوبحم نب دمحم تلأس : ل اقف ؛ى ىه اهلتقي ن أ هل لهق : تلق
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 عيمج ىف ديعل او رحل او : تلق . كل ذ ىنع اولمحت ال : ل اقف كل ذ نع

 . اقرف كلذ ىف تملع ام معن : لاق ؟ ءاوس اذه

 نكلو ءيش اذه يف مهيلع سيل نوهوتعملاو نايبصلاف : تلق
 : بوبحم نب دمحم ل اق : ل اقو هنم مهجرخيلف هلزنم يف مه دجو اذ ا

 ةشحافلا امهنم ىأرف هلزنم ىق هتأرما ىلع الجر لجرلا نياع اذإ
 . كلذ ينع اولمحت ال : لاقف . يه اهلتقيف : هل انلقف : لاق هلتق

 هلزنم ىف لجرلا ىلع لخد اذإ لجرلا نأ انظفح ىذلا : لاقو

 هعاتم نم ائيش ذخأي هدجو ناو 0 هلتقي نأ هلف حالسلا ارهاش هدجوف

 ىور دقف اعاتم ذخأي الو هحالس ارهاش ال هدجو نإو هلتقي نأ هلف

 ابرض برض اعاتم ذخأي ملف تيبلا قراسلا لخد اذإ هنأ عيبرلا نع

 ارهاش هدجو نإ ملعأ هللاو يأرب بحتسا ينأ ريغ حرسو اعيجو

 هيلإ دصقي ال نأ هلأسيو هملكي ىتح هلتق يف هيلع لجعي الف احالس
 الو اعاتم ذخأي ال هدجو نإ كلذكو ٧ هلتقيلف هيلا دصق نإف حالسلاب
 هل دجو نإو هلتقي الو . هبرض يف لجعي نأ بحأ الف احالس ارهاش
 اهفاخف ةباد نم بره وأ هلزنم ىلإ أجتلاف ودع نم بره هلعلف ارذع
 . نيبتي ىتح هبرض يف لجعي الف هسفن ىلع

 وأ امئان يلزنم يف تنك وأ هيف هتدجوف يلزنم لخد ءاوسو : تلق

 نأ مهوتي نأ الا ‘ معن : لاق ؟ ءاوس امهالك يلع لخدف اظقرتسم

 . نيبتي ىتح هيلع لجعت الف لزنملا لهأ نم دحأ هل نذأ دق نوكي

 اقرف امهنيب ظفحأ ال لاق ءاوس كلذ يف راهنلاو ليللاو : هل تلقو

 . ةيبر دش ] ى دنع ليلل او
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 نوتالتلاو يداحلا بابلا
 هيق لعفلا نم زوجب ام و قراسلا لتق يك

 قراس لخد اذإ رثؤملا وبأ لاق لتقي لاح يأ يف قراسلا ليقو
 مهيلع رهشف تيبلا ىف هودجو ن او هولتق لاملا فلب هوباصأفق موق تيب

 ابرض هوبرض لاملا فلي ملو حالسلا رهشي مل نإو هولتق حالسلا

 . هيلإ هوعفد لدع مامإ ناك نإو هوحرسو اعيجو

 قراس هنأ اوملعي ىتح اولجعي الو هوبرضي ال نأ يلإ بحأو لاق
 . لقعلا عئاض نوكي هلعل هنأل

 ال لاق ؟ مثإ مهيلع لداعل ١ مامإل | ىلا هوعفدو هويبرضص . اف تلق

 . اركنم ىتأ دق هنأل

 نإو ؟ كلت هلاح يف لتق هسأر لخدأو تيبلا قراسلا بقت اذإ تلق

 مل عاتملاب رادلا نم جرخ نإو لتق تيبلا يف كردأو عاتملا لمحو لخد
 الو هومري نأ مهلف مهعاتمب براه وهو هوعبت نإف عطقلا هيلعو لتقي
 عاتملا ىقلأ وه نإو همد ردهأ لاحلا كلت ىلع هلتق نإف هلتقل اودمعتي

 جورخلاب ةنيبلا هيلع تماق اذإ عطق رفو رادلا نم جرخ نأ دعب نم
 . هقرس رادلا نم ع اتملاب

 نأ هعسي له هل ةلخن قرسي ادبع كردأ لجر نعو : ةلأسم

 قراسلا برض امنإو هتلخن رمت ذخأيو هبرضي نأ هعسي الف ؟ هبرضي
 نم رمتلا اذه نأ دبعلا رقأو ارمت دبعلا دنع دجو نإق ناطلسلا ىلإ
 نوكي وأ هتلخن نم رمتلا كلذ نأ ملعي ىتح دبعلا رارقإ زجي مل هتلخن
 امنإو هبيرض زوجي الو غلابل ا رحلا رارقإ زوجيو هديس يأرب كلذ
 نأ الإ هبرض شرإ هيلع ناك هبرض نإف ماكحلا ىلإ قراسلا برض
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 . هنم كلذ عزتني ىتح هيلع ردق امب هدهاجي هنإف هتقرسب عنتما نوكي

 ليقف ناسنإ بلس دارأ نم امأو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 . هلعن عسش ولو اريثك وأ اليلق هنم ذخأ اذإ هلتق هل

 كلف كلزنم يف حالسلا كيلع رهشأ اذإف قراسلا امأو باتكلا نمو
 اذإ قراسلا برضت نأ كل ليقو براحملا ةلزنمب وه سيلف هلتاقت نأ
 دارأ اذإو سأب الف هلتقل دمعت نأ الب هتلتق نإف هلتقل دمعتت الو كقرس
 الو هلاتق كل لح دقف هحالسب كيلع راشأ وأ كبصي ملو ىمرف كيرض
 . سأب الف لاحلا هذه ىلع هتلتق نإف هلتقل دمعتت

 مث ليللا نم يلع لخد لجر نعو . باتكلا ريغ نمو : ةلاسم
 ال لاق ؟ هلتلتق هتبرضف هتكردأف ؟ ال مأ ائيش ذخأ يردأ الو جرخ
 قراس يف ءاهقفلا ضعب لاقو : اضيأ رفعج نبا عماج نمو . سأب
 يف حالسلا مهيلع رهشو عاتملا قرسف مهلزنم يف موق ىلع لخد
 رهش نإو براحمب سيل هنأل هدي عطق نم رثكأ همزلي ال هنأ لزنملا
 . هلتاقف كلزنم كيلع لخدو حالسلا كيلع
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 نوتالتلاو يناثلا بابلا
 صوصللا ةبراحم يك

 برهف صوصللا امهيلع جرخو قيرط يف ابحطصا نيلجر نعو
 بر اهل ا اذه ىلع له ‘ لتق وأ بلس ىتح هيح اص كرتو امهدحأ

 نم بره نإو مزال هل نامضل اف ةردقم ىلع بره نإ : لاق ؟ نامض

 هيلع بجي دح ىف ن اك اذ ا كل ذو ن امض همزلي مل زجعو فعض

 . ودعلا فصنك اوناكو داهجلا

 يف اموق اوقل اذإ صوصللا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 مهتبراحم مهل زاج مهيلع اوجتحاو حالسلا مهيلع اورهشأو قيرطلا
 ةاغب اوراص اذإ مهنأ يعم : لاق ؟ نولوم مهو مهوعبتي نأ مهل له
 . مهيغب نمؤي ىتح اوعبتا

 مهب يلتبا نمل زوجي له نولوم مهو مهدحأ عرص نإف : هل تلق
 نعذأو هرش نمأ دق عورصملا ناك نإ هنأ ىعم : لاق ؟ هبرضي نأ

 لتاقي وهف هيغبو هرش نمؤي ملو رثع وهامنإ ناك نإف هيلع زاجي الف
 . هرش نمؤي ىتح

 تماق اذإ هنأ يعم : لاق؟:؟ مهلاتق زاج اذإ اولتاقي فيكق : تلق

 ةدشلاو ةوقلا نم هيلع نوردقي امب اولتوق مهلاتق زاجو ةجحلا مهيلع

 : هلوق ىنعم ىلع

 هيلعرهش دقو هبرضي وأ الجر بلسي نأ دارأ لجر نعو : ةلسم
 اذإف تفصو ام ىلعف ؟ برضلاب هأدبي نأ هل زوجي له . حالسلا
 نأ لبق نم برضلاب هأدبي نأ هل زاج هيلإ ادصاق حالسلا هيلع رهش
 هنأ لوقنف هنع لوم وهو هلتق ىتح صللا نع رف نإف هبلسيو هبرضي
 ىلع هللا ضرف دقو . كلذب اكلاه نوكي نأ فاخنو كلذ هعسي ال
 ةرباص ةئام مكنم نكي نإ" : لاقف نيلجر لتاقي نأ لجرلا
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 ."هللا نذاب نيفلأ اويلغي فلأ مكنم نكي نإو نبتئ نهتئام اويلقغي

 . ةم ايقل موي ىل ا تيت : : ل اق هن ] بوبحم ني دمحم نع انغليق

 : لاق ؟ مهلتاقي نأ هلأ هلام اودارثف صوصللا هتّبب لجر : ةلاسم

 . هدهجي مهلتاق هولت اق ناف هلام نم مهعنمي نأ هل

 حالسلا هيلع رهشو لجر لزنم قراس لخد اذإو : ةلأسم
 . هلتاقىلق

 قرسلا ديري" هتيب ىف قراسلا لجرلا دجو اذإو لاق : ةلاسم

 دمعتي الو برضلاب هنختي ىتح هبرضي هنإف عاتملا نم ائيش ذخأ دقو
 نم هب جرخو لاملا ذخأ نم كلذكو سأب هيلع نكي مل هلتق نإف هلتقل
 . هلتقل دمعتي الو برضلاب هنخثي ىتح هبرضيو هعبتي هنإف لزنملا

 هنإف اعاتم هل ذخأ دقو هلزنم ىف ًاقراس دجو نمو : ةلاسم

 هعاتمب جرخ نإ كلذكو هلتقل دمعتي الو برضلاب هنخثي ىتح هبرضي
 . هلتقل دمعتي الو برضلاب هنخثي ىتح هبرضيو هعبتي هنإف لزنملا نم

 : تلق . حالسل ١ مهيلع رهشأف موق تيي لخ ل لجر نعو : ةلأسم

 . هلتق مهل : ليق دقف قح ريغب ايغاب ناك اذإف ؟ هلتق مهل له

 عجري نأ ةجحلاف ؟ ةجحلا نوكت فيكف هيلع اوجتحا نإ : تلقو
 ةوعدلاو هكرت اذإ هلاتق مرحيو هلاتق هل زوجيامم هيلع وه ام نع

 . ةفلتخم ةجحلاو

 ىلإ ين ذاقلا هملس مث رخآ ىلإ هملسف هحالس ذخأ نإ : تلقو

 هجو ىلع هلك كلذ عقو اذإف ؟ هنامض ,اي نم حالسلا فلتق رخآ

 قح ريغب كلمتلا نم كلذ ريغ ىلع ناك نإو هيف نامض الف ةنامألا

 . كلذب تدرأ ام يل نيبتي ملو نامضلا هيفف

 كلزنم : ةخسن يفو )١(
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 ةداهشلا زوجتو قراس هنأ ملعي ىتح فيك : تلق قراسلا نعو
 الو هدق ةهيش الام كلذ نم ىتأ اذ اف ؟ عطقل ا دح هيلع زوجبو هيلع

 . قراس وهف قراس هنإ بير

 نإو هوبرضي نأ مهل له : تلق موق تيب لخد اذإ قراسلا نعو

 ن ] مهل ز زوجي هن أ : كلذ د ىف يف ليق دقق ؟ء يش مهمزلي له هويرض

 . كلذ يف مهيلع نامض الو ) مهتيب يف لخد اذ ا قراسل ا اويرضي

 يف برضلا نم رثأ هيف نابتسا مث اعيمج هوبرض نإف : تلقو
 نوكيو شرإلا مهلك مهمزلي له هيف رثأ نم برض نم فرعي ملو هندب
 لهأ لاق دق ام ىلع هبرض زاج دق امب هوبرض اذإف ؟ اعيمج مهيلع
 اعيمج مهنأ حصو قح ريغب ناك اذإو كلذ يف مهيلع ن نامض الف ملعلا

 هبرض نوكي : ليق دقف رثؤي مل مهنأو هيف رثأ مهي أ حصي ملو هوبرض
 ليبس ىلع مهنيب هشرأ موسقم كلذ ريغو ةرثؤم اعيمج مهيلع هلك
 . دارفنالا ىلع هنم مه دحأ جورخ حصي ىتح مكحل ا

 من رفس يف اجرخ نيلجر نعو . ير اوحل ١ يب ا نع : ةلاسم

 اولاقف مهل اتق نالجرلا دارأو حالسلا مهيلع اورهشأ موق مهيقل

 أ ده ديرن امن او ءوسي ك ديرن الو بلطم كنييو اننيب سبل : امه دحأل

 هعسي مل هرصني ن أ ىلع ر دقي ن اك اذ ل اف تفصو ام ىلعف ؟ : لجرل ا

 كل ذ مهلوق ليقي الو ر دق ام ده اجبو هعم لت اقبو هل ذخي الو هع دي ن ا

 نإف ةعبرأ نم رثكأ موقلا ناكو هرصنيو هعنمي نأ ردقي ال ناك نإو
 امو هللا ءاش ن . ا كلذ هعسو هكرتو ر دقب مل ن ن او هل لضف ] ن اك هرصن

 : لوقي هللا نأل نظلا هللا يف ءيسي الو هعدي نأ هل يغبني
 عم لت اقىلف ." ريزع يوقل هلل | نإ آ هرصني نم هلل ١ نرصنيلو"

 مهوعدي نأ دعب نم كلذو اعيمج املسي وأ اعيمج ابهذي ىتح هبحاص

 مكلف قح نم لجرلا اذه ىلع مكل بجو ام لوقيو نيملسملا مكح ىلإ
 ىتح هبحاص عم دهاجيلف اوعنتماو اوبأ اذإف كلذ ىف نيملسملا يأر

 مهيلع : ةخسن يف )١(
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 اذه نأ ملع دق نوكي نأ الإ . اميظع ارجأ هللا هيتؤيسف ابلغي وأ التقي
 ىوقتب مهرمأيف كلذ يف دؤقلا هيلع بجيو همد اولي نم مهل لتق دق
 . باوصلاب ملعأ هللاو . هعم مهلتاقي الو هللا

 يف بوبحم نب دمحم نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 زاجاف هلتقف تيبلا بحاص هبرضف هسأر لخدأف ٠ اتيب بقث قراس
 هناسل كرحيو هلتق ام فلحي : لاق ؟ هلتق ام فلح نإف : هل ليق هلتق
 . هسفن نيبو هنيب اميف هل املاظ : لوقي ىنعي هل املاظ

 ىلإ ا - هللا همحر - نسحل | ني دمحم نم ب اوج : ةلأسم

 مهلاومأ نوقرسيو سانلا نولتقي صوصل موق نعو : ةدئاز نب دمحم
 . مهنوبلسيو

 ىلإ بتكي وأ ناطلسلا ىلاإ مهرمأ ىق بتكي نأ زوجي له : تلق

 نم مهيفني وأ مهلظقيفقف مهديكي د ىتح مهرمأ يق ناطلسلا ملكي نم

 مهلتق زوجي له ءامدلا نوكفسيو لبسلا نوعطقي موقلا ءالؤهو دالبلا
 مهرمأ يف هيلإ بتكي يذلا ناطلسلا ناك نإف تفصو ام ىلعف ؟ ةليغ
 كلذ زاج نيملسملا ماكحأ يف نوقحتسي امو قحلا مكحب مهيلع مكحي
 الو ركذملاب ركنملا ركني نآ زجي مل روجلا ماكحأب مكحي ناك نإو
 ةجحلا ةماقإ دعب الإ كلذ نوكي الف ةليغ مهلتق امأو لطابلاب لطابلا
 مهداق ناك نإف ةاغبلل دئاقلا امأو . عابتألا يف كلذو ةاغب مهنأل مهيلع

 مهل دئاقلا وهو نيملسملا ءامد اوكفس ىتح نيملسملا نم دحأ ىلإ
 سيلف هعابتأ امأو ى ةليغ لتقي نيملسملا لوق يف مهسأرف مهسأر وهو
 مهيلإ راذعألا دعب ةليغ اولتق الإو مهيغب اوفكي نأ راذعألا دعب الإ
 . ةليبقلا لهأ نم ةاغبلا ليبس اذكهو

 دق > دامي دل رثك : د معنف ؟ مهيلع نيعتسي د د قأ : تلق

 ركني نأ زوجي الف روجلاب مكحي نم مهيلع نيعتسي نأ امإو قحلاب
 . روجلاب روجلا
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 هبلس ديري ودعب قيرط يف ىلتبي نمعو ديعس يبأ نع : ةلاسم
 ؟ ال مأ هلام نعو هسقن نع ده اجي نأ هل زروجب ] : تلق . ني ل هيلعو

 . يلإ بحأ لوألا لوقلاو كلذ هل سيل : ليقو كلذ هل : ليق دقف

 . هدح وهو سفنأ ةئالث هع اجو نيد هرلع نكي مل ناف : هل تلق

 ههجو ىلع رمألاب يتأي نأ دعب هسفن لذب اذإ مهدهاجي نأ هل معنف
 . مهداهج هعسي امب مهيلع ةجحلا نم

 نمع تلأس . خايشاألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لخد نم هنإ لوقلا ضعب يف ليق دق : لاق ايدعتم سانلا لزانم لخد

 . همد رده ابدعتم سانلا لزانم

 ملعي ىتح هبرضي ال ليق دق : لاق ؟ ال مأ هبرضي نأ هلف : هل تلق

 وأ ركسب لقعلا عئاض وأ ودع نم براهو هب ائجتلم هلعل ديري ام
 . كلذ زاجأ نم لوق ىلع هبرض هلف دعتم هنأ ملع نإ امبرو هريغ

 هبرضف هتيراج وأ هتأرماب ينزي وأ هلام قرسي هدجو نإف : تلق
 هلتقل دمعتي الو هلتق ىف هيلع ءىش ال ليق دق : لاق . هلتقف لاملا كرتيل
 ىف هيلع الخاد هلام قرسي هدجو اذإ هلتق هل نأ : اضيأ ليق دقو
 . هلتقف اهؤطي يتلا هتيراج وأ هتأرمإب ىنزي هدجو اذإو هنذإ الب هلزنم
 . همد نم ءيرب وهو هيلع ءيش الف

 صوصللا هيقل لجر نعو عرشلا نايب باتك ىلإ عجر : ةلاسم
 نأ عمطي ال ناك اذإ هلام ىلع مهدهاجي نأ هل له هبلس اودارأو
 وجريو ؟ مهلتاق نإ هلام اوذخأيو هولتقي نأ فاخيو هلام نع مهعنمي
 هذه ىلع مهلتاقي نأ هل له هلامب ىدتفاو مهلتاقي مل نإ هولتقي ال نأ
 مهل داهجلا هيلع نوكي ال لاح ىلع لاحتسا اذإ هنأ ىعم ؟ ةقفصلا
 وأ هلامب هسفن يدفي نأ نيب رايخلا هل نوكي نأ يدنع نسح مزال
 ىلإ دصقي نأ ريغ نم كلذ ىلع لتق ولو هلام ىلع دهاجيو هسفن لذبي
 . هلل هتمرحو هلام عنم ىلإ دصقي امنإو هسقن فالتإ
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 مهنم الجر تدجوف دلب يف اوراغ اذإ صوصللا نعو : ةلاسم
 نأ يل زوجي له هتنخثأ ىتح هتبرض نإ هحالس ارهاش ةيرقلا يف
 يف مهو لزانملا نيب قيرطلا يف لخد دق ناك اذإ هلتقأ ىتح هبرضأ
 نوبرضي زوجي له كلذكو 0 ةيرقلا نم اولو دق وأ ةبراحملا تقو
 اذه لتق زوجي الف تقصو ام ىلعف ؟ دلبلا نم اوجرخي ىتح نولتقيو

 اذإف هفيسب سانلا برضي هارت وأ كديري نأ الإ هبرض الو لجرلا
 وأ هئادتعا نع يهتني ىتح لجرلا اذه ةدهاجم زاج هتني ملف هتيهن
 وه امنإ ناك نإو هيلع ةجحلا ةماقإ دعب نم فقوملا كلذ ىف لتقي

 امك نوكي ىتح هبرضي الو كلذ نع ىهنيف .لزانملا نيب هفيس طرتخم
 . كل تفصو

 ىتح نولتقي الو نولتاقي الف دلبلا ىلإ اوتأ اذإ صوصللا امأو
 دعب نم اولتقيو اوبروح كلذ مهنم ناك اذإف سانلا اوبلسيو اوبراحي
 زوجي الف دالبلا نم مهجارخإ امأو اوهتني ىتح مهيلع ةجحلا ةماقإ
 . كلذ

 اهنم اوجرخي ىتح دلبلا مهيلع اوقيضي نأ دلبلا لهأ دارأ نإف
 نأ دلبلا لهأ مهعدي الف لزانم الو لاومأ اهيف مهل سيل ناك نإف
 مهلزانم نم مهنوجرخيو . مهلاومأ يف اولزني الو مهلزانم يف اونكسي
 مهل اولاق اذإ دلبلا نم مهجارخإ مهل زوجي لاحلا اذه ىلعف مهلاومأو
 . ملعأ هللاو انلاومأ يف الو انلزانم يق اولزنت ال

 ن ] ول اضي أ -هللا همحر- بوبحم نب دمحم ل اقو : ةلاسم

 هل لحي الف روز يدهاشب الإ هيلع ردقي ملف الام لجر هبصتغا الجر
 . امهتداهشب لاملا اذه لكأي نأ

 هوق دص موقب بص اغلا ىلع بوصخغم ا اذه ن اعتسا ن اف : هل تلق

 امأ : لاق ؟ هوحرجأ نأ دعب نم لاملا اذه هدي نم اوجرختسا ىتح
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 امأو هنيعي هدجو ا ذا اذه هلام ذخأي نأ هل لحرف ةفصلا هذه ىلع

 ء اوسو هوحرج حورجملل ص اصتلا ند دهاشلا ء الؤه ىلعف ل اتقلا

 . ليبس يف وأ ةيرق يف اوناك كلذ

 نأ اضيأ اوملع ولو هلام الجر بصتغا الجر نأ موق ملع ولو
 لدعلا هيف نولاني دلب يف مهو هلام لجرلا اذه بصتغا لجرلا اذه
 ىتح رمألا يلو ىلإ مهرمأ نوعفريو لاملا اذه ىلع هلاتق مهل لحي الف

 مهيلعف هوحرج وأ هولتق ىتح لاملا اذه ىلع هولتاق ن ناف 4 هفصن

 . لاملا اذه هبصغ هنأ كلذ دعب رقأ ولو صاصقلاو هب دوقلا

 لام ىلع لجر عقوتف ةيرق يف سيل ليبس يف اوناك اذإ نكلو

 ليبسلا عطق نم ىلع هونيعي نأ مهلف . موق هعمو هايإ هبصغف لجر
 هولتاقي الو هوذخأيلف لاتق ريغب لاملا اذه اوذخأي نأ ىلع اوردق نإف

 . هولتاقيلو "" مهيلع مهعزانو "» لاتقلاب عنتما نإو

 هعمو رفس يف ناك نم نأ : رثأل يف ه اندجوو انعم .يذل او

 . لضفل ا كلذ يف هلو هحالسب مهنع عقديو ,هباحصأ م عم لتاقي

 نع تلأس هللا همحر- ديعس ىبأ خيشلا باوج نمو : ةلاسم

 تاراح وأ نيرواجتم ءايحأ وأ برعلا نم لئاصفو مه نيرواجتم موق
 نوديري مهنأ ةليصف وأ ةليبق نم برعلا ضعب نم رهشف تابراقتم

 ريغأ ام ثيح مهنأ ىلع ءالؤه دقاعتف ءالؤه نم دحأ ىلع ةراغإلا
 اوناك مهملظ ديرأو تاراحلا لهأ وأ ءايحألا نم مهنم دحأ ىلع

 . مهيلع راغأ نم ىلع اعيمج

 نإو ؟ مهضعب ىلع راغأ نم اوبراحي نأ كلذ زوجي له : تلق

 لاملاي : ةخسن يقو )١(

 لالح همدو هولتاقيف : ةخسن يفو )٢(
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 لاتق مهل زوجي لهو ؟ مهيلع راغأ نم ىلع زوجي لهف كلذ زوجي ناك
 نمل مهيلع ريغأ نيذلل زوجي امو ؟ مهضعب ىلع وأ مهيلع راغأ نم
 نم راغأ يذلا يف هيلع راغملا اوناعأ نيذلل زوجي امو ؟ مهيلع راغأ
 هيلع رافغملاو تقصو ام ىلع مهلك مهل زوجي هنأ يعمف ؟ عفدلاو لتقلا

 فلاخ امو عفد وأ لاتق وأ لتق نم قحلا قفاو ام نيدقاعتملاو نبعملاو

 . هيلع اودقاعت ولو كلذ مهل زجي مل قحلا

 وأ ت اراحلا وأ ع ايحأل ا ضعب يف اليتق اولتق نإ مهيلعو : تلقو

 هوذخأ ام اودريل دلبلا لهأ مهعبتاف اعاتم اوبلسو الام اوقاتسا

 نيعباتلل له : تلق سانلل اوذخأ ام در نع اوعنتماو مهوبراحو
 لاملا ناكو قحلا ريغب كلذ اولعف اذإ ليق دق هنأ يعمف ؟ مهتبراحم

 اءدب نإ وأ ةجحلا دعب هيلع مهتبراحم هلهالف هنيعب امئاق مهيديأ يف
 لاملا ىلإ اولصي نأ ىلإ "" مهملعك ملع نمم مهناعأ نملو لاتقلاب
 ليق اميف هيلع مهتبراحم مهل سيلف كلهتساو فلت دق ناك نإو . هنيعب
 . مهتمذ يف راص دق هنأل

 مهمزلي امب اوعنتماو اكتف هولتق اوناك نإ هنأ يعمف ليتقلا امأو

 ءايلوأل كلذ نأ ىعمف كلذ ىلإ ءاعدلاو ةجحلا دعب دوقلا ليبس نم هيف
 ةبراحم عضوملا اذه يف يل نيبي الو مهبحاص لتاق اولتقي نأ لوتقملا

 مكح نم عانتمالا دعب يدنع دوقلا هجو ىلع جرخي اذه نأل مهريغل
 ال نأ فاخأف ةجح ريغ ىلع مهولتاقو مهلطاب مهيلع اولمح نإف لدعلا
 اقح راص دق هنأل كل تفصو ام ىلع الإ ليتقلا رمأ يف كلذ مهعسي
 . يدنع مهتمذ يف

 هيلعو اوعنتما هيام ىلاإ ةوعدلا دعي ةبراحمل ا تتيث اذإ لدعلاب ٠ ے: ز

 . نوبراحي

 مهدنع يذلا قحلا نم : ةخسن يفو(١)
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 مكدالب يف مكنوشفي نيذلا م وقلاو : يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 . ةمئألل كلذ زوجي امنإو مهيلإ اوجرخت نأ مكل زوجي ال

 ب احصأو وه صوصلل | مهب عقيو ارق اسم نوكي نمعو : ةلاسم

 . اوملستسا

 انفرع يذل اف تفصو ام ىلعف ؟ ملستسي مأ لتاقي هرمأ ام : تلق

 ةليسو وهامنإو اضرف هيلع برحلا نكي مل اذإ هنأ هلتمو اذه يف
 فرشلا لان دقف لتاقو هسفنب داج نإو كلذ هعسيو كلذ ىف ريخم وهف

 لتاقي مل نإو الهأ كلذل ناك نإ لوزي ال يذلا ميعنلاو ىلعألا
 فوختي ام لجأ نم لاتقلا هيلع رجحي سيلو كلذ هعسو ملستساو
 ركنيو هسفن نع دهاجي نأ هل حابم لب ررضلا نم هباحصأ ىلع
 . ركذملا

 ال برحلا تناك اذإ اولاق مهنأ ءاهقفلا بحتسي اميف هنأ ريغ

 ملسملا ةمالس نم نوبحي امل اندنع كلذو . ىلوأ اهكرتف اهعقن ىجري

 وهف الإو مالسإلا ىلع هعفن لخدي عضوم يف الإ هسقن لذبي ال نأ

 هباحصأ ىلع ررضلا لاخدإ هتدارإ نوكت الو هللا ء اش نإ هل حابم

 دوجي نأو هباحصأ نعو هسفن نع ملظلا عقد هتدارإ نوكت امنإو

 فرشلا لانيو هللاب قحلي ىتح لطابلل اراكنإ كلذ يق هلل هسفنب

 . هلثمو تركذ اميف الإ . ميظعلا لضفلاو

 نم ديهش وهف كاوسم ىلع ولو هلام نود لوتقملا نأ ليق دقو
 ميحر هنإ ةداعسلاب انل متخو ةداهشلاب ملسم لك ىلعو انيلع هللا
 .ميرك

 هتيب لهأو ةيرقلا لمهأ ىلع بهريو ةيرقل يف نوكي كلذكو : تلقو ا
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 وأ مهيلع فاخ ولو مهدهاجي نأ هل لضفأ ىرتام : تلق .هيلع

 باوجلاق ةيرقلا لهأو دالبلا لهأ امأف تفصو ام ىلعق ؟ ملستسي

 هنأ انفرع دقف مهلوع همزلي نمو هونب امأو ىضمام بسح ىلع مهيف

 ام مهل لعجيو مهيلع نمأي ثيح هلايغ لعجي لاتقلل جرخي الو لتاقي ال
 لتقي نآ ىلإ هديري يذلا هجولا كلذ يف هرمأ عطقني نأ ىلإ مهب موقي

 تاذ نم جراخلا وه ناك اذإ اذهف . مهيلإ عجري وأ هللاي قحلف

 نع لتاق نأ هلق لزنملا ىلإ وأ دالبلا ىلاإ .. هبشغ ن راك اذإ امأو

 ملسي ىتح هسفن نع ملظلا عفد الإ هتين نوكت الو هلام نعو هسفن

 . ضرف لاتق ال عفد لاتق هيلع فاخي نم ملسيو

 : -ىلاعت- هللا لوق كلذو نويدملا لاتق نوكي ليسلا اذه ىلعو

 لاتقو عفدلا لاتق هلتمو اذهف . "اوعقدا وأ هللا ليبس يف اولتاق"

 . هياتك ليوأتب ملعأ هللاو جورخلاو ةذيانملاب داهجلاو دددجتلا ضرفلا

 ملستل هلاتق يف هتين نوكت نويدملا نأ تفرع ينأ وجرأ هريغ نمو

 هتين نوكت ن ں ] ينبجعيف ل ام هل ,0 ناك ن نإ كل ذكو هني ل يضقيو هسفن

 . ملعأ هللاو اهريغ وأ هتعارز نم هنيد هنم يضقيو هلام ملسيل

 موقلا نأ كلذو موق تيب يف ايجنز دجو لجر نعو : ةلاسم
 قرسيل لخد نوكي نأ اوقاخو سانلا نم هيلع عمتجاف هيلع اوحاص
 نطق بوثو ةيركسع نيبوث هدي نم لجرلا اذه ذخأف موقلا تيب
 هبجوي ام ىلع هيلإ اهملس امهنأ حص نم هنأ ىلع صل هنأ مهدنعو

 نم سانأ لصوف هب هبلق نئمطي لجر دنع لجرلا اذه امهعقرفق قحلا

 نم رضحم ريغ نم مهل امهنأ اوعداو نيبوتلا اوذخأف حنم نمو ىوزن

 . نيبوتلا نيذه هعم عوفرملا ىقوتو امهل عفارلا

 ىذلا الو يجنزل ا اذه فرعي ال وهو لجرلا اذه مزلي امف : تلق

 ذخآلاف تفصو ام ىلعق ؟ هآر اذإ هقرعي الو . نيبوثلا نيذه هنم ذخأ

 ىلإ امهنم صالخلا هيلعو مكحلا يف امهل نماض نيبوثلا نيذهل
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 هعم ررقتي نأ الإ ةفصلا ىلع كلذب رقيف هتفرعم كردي مل نإف 0 امهبر
 مكح قيرط نم امهلهأ ىلإ اراص دق نيبوتلا نأ هيف باتري ال امب
 نم مكح هيلع تبثيف قح ةجح هضراعت ملام هؤزجي كلذف هنانئمطإلا
 ىلع هقرفي نأ هعسو مالسإلا يف تبثت مصخ نم ةجح وأ لدع مكاح

 : لوقي ضعبف ءارقفلا ىلع هقرف ءاش نإ كلذ يق راي ايخلاي وهو ء ارقفل

 نأ هبلع نكب مل هتفرعم ىلإ غولبلا نم سيآو هتفرعم مدعأو هقرف اذإ

 ىلع هب يصوي نأ هيلعف هقرف ولو : لاق ضعبو هقرف اذإ هب يصوي
 . ةفصلا

 يف هيلع ءيش الف ب برضلاب تيبلا بر صللا ادب اذإو : ةلأسم

 الو برضلاب صللا هأدبي نأ لبق نم هلتق تيبلا بحاص ن اك نإو هلتق

 ةيد الف عاتملا مضي هدجو ناك نإو ةيدلا هيلعف عاتملا مضي هدجو

 مضي هدجي وأ برضلاب هدبي نأ الإ هلتقي نأ هل سيلو رده همدو هيلع
 . عاتملا

 ام امأف ةبراحملا لبق نم اوناك يذلاب مهعانتماب : ةلاسم
 مهيلع بجو ناك ام امأف ‘ مهنع ردهي يذلا وهف اهيفو اهدعب اوباصأ
 ردق ىلع امغر هب نوذخؤي مهنإف نيبراحم هب اوراص هب عانتمالاب
 نورقم هب نوقحتسم مهو كلذ اوباصأ مهنأل عطق وأ لتق نم مهلزانم

 اوبلط نيح نيبراحم اوناك نإو هنم اوباصأ ام لمجب هنم رهاظلا يف
 . هي اوعنتماف كلذ نم هي نورقي امب

 عطقي لجر يف هللا همحر- هللا دبع يبأ نعو باتكلا نمو
 تنك هللا رفغتسا لاق نوملسملا هب رفظ املف بلسيو لتقي قيرطلا
 اذه لبقي سيلف هلحتسأ تنكو ةنايد ىلع تنكو الالح اذه بسحأ
 فالخلا لهأ نايدأ نم ءيش يف هب نادي امم سيل قيرطلا عطقو هنم

 يبسو مهلتقو ةلبقلا لها ضارتعاب نيدي هنأ فرعي نمم ناك اذإف

 دحأ هنحتماف كلذ ىلإ بستني نمم ناك اذإف مهلاومأ ةمينغو مهيرارذ

 . هيلع لجعي مل عجرو جراوخلا ةلحن هتلحن دجوو نيملسملا نم
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 نوتالتلاو تلاثلا بابلا
 قرطلا يف نيدصارلا

 امنإ" : لجو زع ىلاعت- هللا لاقو . رفعج نبا عماج نمو
 ضرالا يف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج
 نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ اوبلصي وأ اولتقي نأ اداسف
 مهلو ايندلا يف ىزخ مهل كلذ ضرالا نم اوقني وأ فالخ
 كلذ نأ مهراتاو نيملسملا ةريس يفو ." ميظع باذع ةرخآلا يق

 نيملسملا قيرط نم دصرمب نونوكي رارقإلا لهأ نم طهرلا
 هميرحت نورهظي كلذب نورتتسم مهو ءامدلاو مهنم لاومألا نوبيصيف

 اذاق هب نوبلطيق مهنم مهيلع علطيف مهنم اوياصأ ام دودحي رارقإلاو

 ىلع اودع اونوكي مل اذإ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ تعطق اودجو

 ىهو كلذ ريغ مهنم لحتسي ال اولتق ءامد اوقارأ اوناك نإو ءامدلا
 باصأو مدلا كفسف براح نم امأف . ىلاعت هللا اهلزنأ ةعبرأ دودح

 بلص الف ةلبقلا لهأ امأو بلص اكرشم ناك نإو لتقي هنإف لاملا
 . مهيلع

 ن او اويلص كرسشل | له ] نم ن اك ن ا ليق دقو : ل اق هريغ نمو

 . هدسج بلصي

 لتق لاملا نع فكو مدلا كفسف براح نإو باتكلا ريغ نمو
 .اضيأ

 بلصي ملو اضيأ لتق لاملا ذخأي ملو لتق اذإ : لاق هريغ لاق
 . بلصل | ىف كلذ ىف ريخم مامإل ا لق دقو . هسأر الو هدسج

 هيلعف امد كفسي ملو لاملا باصأو براح نم امأو باتكلا نمو
 سانلا ىلع حالسلا رهش اذإ - فالخ نم هلجرو هدي عطقي - عطقلا

 هنم هذخأ ناك ام ذخأ عجرو كلذ دعب ءاف وه نإف مهل ضرتعي ملو
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 . ةلبقلا لهأ ىبراحم نم راص كلذب عنتما نإف هنم بلط ثيح الدع
 لام ذخأ الو حالس راهشإ هيلع حصي مل اذإ هنأ ىعم : هريغ نمو
 هنأ هدح ناك قيرطلا ىف دصرلا حص هنأ الإ لاملا ضارتعا الو

 كلذ ناك . هيلع ردقي ملف بلط نإف كلذ هنم نمؤي ىتح سبحيو ذخؤي
 كلذ ناك برهف بلطف دودحلا كلت نم ءيش هيلع تبث ول كلذكو هيغب

 ام دحب هيف ذخؤي ال الاتق ةبراحملا ىلع لتوق مث باتكلا نمو
 امم باتو نيملسملا مكح ىلإ عجر اذإ لاومألاو ءامدلا نم باصأ
 دريف هنيعب لام فرعي نأ الإ در هيلع سيلف كلذ نم باصأ دق ناك

 . هبابرأ ىلإ

 اوباصأ امبو اوعنتما هب امب نوذخؤي ليق دقو : لاق هريغ نمو
 وأ قيرطب وأ ةيرقب مهعوقو لثم مهتبراحم لاح يف سالتخالا دح يف
 ءاقتلا مهنع ردهي امنإو اذه وحن وأ قوس وأ دجسم يف موقب
 . هللا ءاش نإ نسحأ وهو فوحنزلا ىلإ فوحنزلا

 امرحم ناك اذإ ىنج ام عيمجب ذخؤي ليق هنأ يعمو : هريغ لاق
 . اهريغ وأ هتبراحم يف

 نأ لبق نم اوبات اذإ نيمرحملا نيبراحملا يف ليق دقو باتكلا نمو

 اوعنتما امو اوفلت أ ام مرغو اونج ام عيمجب نوذخؤي مهن ] مهيلع ردقي

 ٠ هيلع اويراحو هر

 : لوقي اذ ل أ إ مهتيوت نم -لجو زع- هلل | ركذ يذل او باتكل ١ نمو

 هللا نا اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ"
 نير احم مهيسن نيح ةبر احملا دعب ن اك ام وه امن !. ميحر روقعغع

 اوياصأ ام امأو ةبراحملا ليق نم اوياصأ اوناك يذلا مهعانتماب

 ام نم مهيلع بجو ناك ام امأف مهنع ردهي يذلا وهف اهيقو اهدعب
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 ىلع امغر هب نوذخؤي مهنإف نيبراحم اوراص هب عانتمالاب اوياصأ
 هب نوقحتسم مهو كلذ اوباصأ مهنأل عطق وأ لتق نم مهلزانم ردق

 نير احم اون اك امن او . هنم اوي اص أ ام دحي مهنم ره اظلا يف نورقم

 . هب اوعنتماف كلذ نم هب نورقي امب اوبلط نيح

 دنع نوكي لجر نعو هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو
 وعديو هباحصأ نم دحاوو وه رميق قيرطلا ىلع نوعطقيو ةعامج
 الجر هباحصأ نم هدنع يذلاو وه دحيف عضوم يف مهباحصأ يقاب
 مهنيب بلسلا كلذ نومسقيفقف مهباحصأ ىلإ هبلسب الصوو هابلسف

 همزلى وأ هباحصأ نم دحاوك هذخأ ىذلا همهس همزلي ام ةبوسلاب

 : باوجلا ؟ هلك بلسلا همزلي مأ فصنلا هدنع يذلا ىلعو فصنلا
 كلذب هباحصأو وه عبتيو لجرلا ىلإ هنم صلختي هلك بلسلا همزلي
 . ملعأ هللاو

 ال هنأل هلمع نوكي فيك اذه نم صالخلا دارأ نإ تيأرأ : تلق
 هبلع ردقي ملو هفرعي مل اذإا : لاق ؟ وه دلب يأ ىفو هيلس ىذلا فرعي

 نأ : موق ل اقو . تومل ١ هرضح نإ هر يصويو ء ارققل كلذ ىطعأ

 . ملعأ هللاو زوجت ال ريغلا لام يف ةقرفتلا
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 نوثالثلاو عباولا بابلا { .
 هنم زوجي امو قيرطلا عطاق يخ

 مامإلا هذخأف لودعلا هيلع تماقف قيرطلا عطقو قرس لجر نعو

 ؟هليبس ىلخي نأ مامإلل له قراسلا نع اوفعف ةقرسلا باحصأ ءاجف
 سيل قحلا نأل كلذ نم لعف ام دح هيلع ميقي نكلو .ال : لاق
 باحصأل امنإو دحلا ةماقإ نم دب الف هلل قحلا امنإ لاملا باحصأل

 . مرغ قراسلا ىلع سيلف دجوي مل نإو هنيعب دجو اذإ مهلام لاملا

 لجرلا نع هتلأسو هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو
 حالسلا امهيلع نورهشي الو امهنوبهنيقف موقلا نوقلي نيلجرلاو

 له لاحلا كلت ىلع نوذخؤيف لاتق الو ةعزانم ريغ ىلع مهنوبلسيف
 لاملا ذخأف نيملسملا قيرط عطق نم ٠ معن : لاق ؟ عطق مهيلع

 . هلجرو هدي تعطق لاملا ذخأو حالسلا رهش نإو عطق هيلع مهرباكو
 نايب باتك ىلإ عجر بلصو لتق لتقو لاملا ذخأو حالسلا رهش نإو
 . عرشلا

 نيذلا ءازج امنإ" -لجو زع- هللا لوق ىف لاقو : ةلاسم
 نيب ناكو لاله نب كاحضلا يف تلزن . "هلوسرو هللا نوبراحي

 نأ ىلع ةعداوم رميوع نب لاله نيبو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا
 لاله نب كحضلا نأو كاتأ نم فيخأ الو ىناتأ نم فيخت ال
 لزنأف كلذل ادهاشم نكي مل الاله نأ ركذو قيرطلا اوعطق هباحصأو
 . ةعبرألا دودحلا هذه هللا

 وأ اولتقي نأ كرشلا ىلإ نيدترملا يف تلزن : لاق نم لاقو
 كلذ ضرألا نم اوفني وأ فالخ نم مهلجرأو مهديأ عطقت وأ اوبلصي
 الإ" : لاق مث . ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو . ايندلا يف يزخ مهل
 هللا نأ اوملعاف . مهيلع اوردقت نأ ليق نم اوبات نيذلا

 نم عجر دترا نمق نيدترملا يف تلزن : لاق نم لاق ." ميحر روفغ
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 رات مث لاومألل ذخألاو بودحلا باصأو هتدرو كرشلا ىلاإ مالسإلا

 باصأ ام هنع ردهأ ابئات هديب ىقلأو هيلع ردقي نأ لبق نم هكرش نم

 هنم ذخؤي هنإف . هنيعب لام نم هدي يف دجو ام الا هتدرو هتبراحم يفق

 مث هيلع براحو دترا مث ًأدحأ باصأ وأ لتق نمو 0 هلهأ ىلإ دريو

 هتدرو هتبراحم لبق باصأ ام دح هيلع ميقأ هيلع ردقي نأ لبق بات
 . دح وأ مد وأ لام نم

 نونوكي رفنلا نأ كلذو ةلبقلا لهأ يف تلزن لب : نورخآ لاقو

 نم اولاقف قيرطلا سانلل نوعطقيق نيملسملا قيرط ىلع دصرملاب
 هدي تعطق لاملا ذخأو حالسلا رهش نمو هدي تعطق حالسلا رهش

 . بلصو لتق لتقو لاملا ذخأو حالسلا رهش نمو فالخ نم هلجرو

 نم اوقني وأ هلوقو نفدي مت مايأ ةثالث هسأر بلصي هب لوقأ يذلاو

 .نيملسملا ضرأ نم نوجرخيف ابره اوتوفي وأ لاق نم لاق . ضرألا

 هللاو رثؤملا يبا نع اذه نآ بسحأ نيملىسملا لوق اذه يف انلوقو

 نم لاقف . مهيلع اوردقت نأ لبق نم اويات نيذلا :3 هلوق امأو . ملعأ

 هذه مهنع تردها مهيلع ردقي نأ لبق نم مهيديأب وقلا اذإ مهنإ لاق
 ىلا دري هناق مهيديأ ىف ادوجوم سانل ا لاومأ نم ناك ام ال ا دودحلا

 1 . هلهأ

 هللاو امغر اونجامب اوذخؤيو دودحلا مهيلع ماقت لب لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو

 ىذل ١ نكي ل ولو ىنج امد ذخؤيو دحلا ةبلع م اق ل 7 نم لوق بح ]

 اتئاد يغابلا نوكي نأ الإ نومضم لاومالا يف اطخلاو ايقاي هذخأ

هذخ أ ميرحتل هنيدو امرحم ناك نإو هي هيلع مرغ الف ذخ ] ام ليلحتب



 . ملعأ هللاو ةيقاب ةمئاق نكت مل وأ ةيقاب هنيع تناك هذخأ ام در هيلعف

 . باتكلا ىلإ عجر

 راصمأل | ىف نكي مل اذاو ابركز ىبأ ماكحأ ب اتك نم : ةلأسم

 .ملعأ
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 نوتالتلاو سم اخلا بابلا
 ةبغابلا ةئقلا لانق يق

 اذإف ىغبلا لهأ لاتق ىف هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 اوذبان اذإ مهلاتق نوكيو مهيغب نع اوعجري ىتح اولتوق لاتقلاب اوذبان
 نيبو مهنيب برحلا تماق اذإف لاتقلاب نيملسملا ىلع اضرف لاتقلاب

 نيبلغتملا نم مهلتاق نم لتق ىلإ اودمعي نأ نيملسملل نإف نيملسملا
 . برحلا يف حالسلا نيملسملا ىلع نيرهشملا لاتقلا ىلع

 ادمعت لاتقلاب مهلتاق نم لتقل اودمعتي ال مهنإ لاق نم لاقو
 نودمعتيو كلذ هل ناك كلذ ىلع هلتق نإف هتين ىف اعفد هوعفدي امنإو
 كلذ لبق ال اهيلع نولتاقي يتلا باودلا نولتقيف مهنهوو مهناختإ ىلع
 نم ةبادلا ىلع لتاقي نمب اورفظيل مهتكوش رسكل ادصق دعب الو
 عطقل نودمعيو كلذ نيح يف هلتق نيملسملل كلذ لكف لبإلاو ليخلا
 نوموقي امو اهب ودعلا لاتق نيح يف فويسلا رسكو مهيديأ نم انقلا

 مده نيملسملل نإف نصح يف اونصتحا نإو حالسلا نم مهيلع هب
 . نصحلا ىف ىقغبلا لهأ ناك اذإ نصحلا كلذ

 ءاملا عطق مهلو هلتقو مهودع دامخ ا ىلع اول اتحي ن ] نيملسمللو

 ءاسنلا لثم لتق هيلع سيل نم مهيف نوكي نأ الإ مهنع ماعطلاو
 مهيلا ىدهأ نملو مهيلا ىدهأ ماعطل او ءاملا اويلط ناف نايبصل او

 . ةرجأ

 الام مهل اومنغي مل مهتكوش اورسكو مهودعب نوملسملا رفظ اذإف
 ارايد مهل اوبرخي ملو احالس مهل اورسكي ملو . اراد مهل اوفسني ملو
 . مهيف فلتخا دقف ودعلا مزهنا اذإف

 ماد ام نولتقي لاق نم لاقو مهيلوم لتقي ال لاق نم لاقف

 مايأ ةرشع ىلإ نولتقيو نوعبتي لاق نم لاقو امئاق ربكألا مهريمأ
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 نيربدمو نيلبقم نولتقيف مهيغب ىلع يغبلا لهأ ماد ام لاق نم لاقو
 مهحيرج ىلع زاجي الو مهيغب نع اوعجريو هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح
 نخثي هنإف هنم فاخيو مايق هيف نوكي نأ الإ همد يف طحشتي يذلا

 مالسإلا الإ ةياغ مهلاتقل سيلو مهحيرج ىلع زاجيو هنم نمؤي ىتح
 ريمألا ىلع ةجحلا نوملسملا ماقأ اذإو مهدهع ضق نع عوجرلاو

 مهرئاس ىلع ةجحلا تماق دقف يغبلا لهأ نم ربكألا

 نامع نم ربكألا ركسعلا ىلع ةجحلا نوملسملا ماقأ ولو

 . مهولتقيو ليللا يف مهركاسع يف مهوتيبي ن أ نيملسمللو

 نيملسملل ناك مهنيب برحلا تماقو مهودع نوملسملا ذبان اذإو

 مل وأ ةيالو هل نمم نيملسملا نم لجر لتقف مامإ مهل نكي مل وأ مامإ
 ةميزهلا لبق لجرلا كلذ لتاق اولتقي نأ مهلك نيملسملل نإف ايلو نكي
 شيجلا كلذ داوق اضيأ نولتقيو هنيعب هودجو ام ثيح اهدعبو مهل
 ربكألا ريمألا اضيأ نولتقيو مهتبراحم يف لجرلا كلذ لتق يذلا
 ريغ هديب لجرلا كلذ لتق هنأ حصي مل نم امأو شيجلا كلذ ثعب ىذلا

 نوملسملا ناك اذإو ةمئاق برحلا تماد ام الإ لتقي الق شيجلل ةداقلا

 دعب الإ يغبلا لهأ نم دحأ لتق مهنم دحأل سيلف . ةيقتلا دح يف
 نأ الإ ةليغ مهيلو لتق نم لتق مهل نإف نيلوتقملا ءايلوأ الإ ةوعدلا
 رايجلا هلتقيف هللا ةعاط ىلا ةربابجلا نم ادحأ نبململا نم دحأ وعدي

 وأ لجرلا كلذ مد يلو راش ريغ وأ راش ملسم لكل نإف . كلذ ىلع

 ناك اذإ كلذو . هنيد ىلع هلتق يذلا ملسملا كلذ لتاق لتقي نأ هيلو ريغ

 . نيملسملا عم ةيالو ملسملا كلذل

 مهف نيكرشملا نم برحلا لهأ راد نوملسملا حتفتسا اذإ ليقو
 نأ لبق ملسأ نم الإ دلب لك لهأ معدي مل ولو . هلك . .ل ا عم ةمينغ
 مهنإ ١ اوع دأ ن نإ اف هتيرذ الو هلام ىلع الو هيلع ةمينغ ال هن اف رىسؤب

 كلذ يف مهيلعف برح لهأ كلذ يف مهو نيملسملل دهع لهأ اوناك

 . ةنيبلا

٢٢٥



 تحت وه نممو . نيملسملا دهعلا لهأ نم ادحأ نمأ اذإ ليقو

 ناك برحلا لهأ نم ادحأ نمأف مهودع ىلع مهل انيعم نيملسملا ةيار
 ةأرملا كلذكو . زئاج ةنامأ نيملسملا نم دبعلا اذكو . انامأ ةنامأ
 كلذكو . هنامأ زئاج لتاقي نم دح يف وه يذلا قهارملا يبصلاو

 دهاعملاو شيجلا يف نكي مل اذإا امأو نيملسملا عم ناك اذإا يمذلا

 ملو روجلا ناطلس نمأ اذإو مهل نامأ الف شيجلا يف اونوكي مل اذإا

 انامأ ةنامأ ناك برحلا لهأ نم ادحأ نيملسملا رصم يف نكي مل

 . مهرصم ريغ وأ مهرصم يفق ناك . نيملسملا ىلع

 امأو مامإلا رمأب الإ ةلبقلا لهأ نم دحأل نامأ ال لاق نم لاقو
 انامأ كلذ نوكي الف نيملسملل برح مهو ةلبقلا لهأ ناطلس نمأ نإ
 . نيملسملا ىلع

 داهجلا يف نيملسملا ضعبل ةبطخ عرشلا ا نايب باتك ىلإ عجر

 لزجأ او همعن مهيلع عبس و هتمحرو هقطلب ه نتم او هتمحرب ٥ ل ابع

 يف ىقلأف ةنطفل ١ ضم دماوغو ةمكحل اي اضيأ 1 اموق ئ صخو همسق .ه مهيدل دل

 مهيلع هب لضفت الضفو ٩ ا هنم اعينص رفكلاو ةيلهاجلا لهأ " ا

 . ميظعل ١ لضفل ١ وذ هلل و 7 اشي نم هدتؤي هللا لضف كلذ

 يف و له اجو ٠ هتل ل و هنده اري اوحضوأف . هتوع دو هلديس اوم اقأف

 ق افنل او رقكل ا خوفاي ى اوخ دشو هلدلخو هيدين ةنس ىلإ | اوع دو ...7

 ةره اس نويعو ةريب اص بولقب ق ٩ اقشل او ملظل لهأ ا ةكوش اومصقو

 نأ الأ مهتجح رهظأو مهتملك هللا ىلعأف ةقئاش سفنأو ةقئات ة ههمو

 . ميكح زيزع هللاو . ىلقسلا اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا يه هللا ةملك

 لضفلا يق بغرو لئاسولا بلطو لئاضفلا دارأ نمل يغبني
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 هتينو هسفن صلخي نأ دانعلاو ملظلا لهأ ةكوش رسكو داهجلاو
 هللا لاق . هداهج قح هللا يف دهاجيو . هتينالعو هتريرس حلصيو
 مهيلع ظلغاو نيقفانملاو رافكلا دهاج يبنلا اهيأاي "ىلاعت

 نيذلا اولتاق" همسا زع لاقو . "ريصملا سئبو منهج مهاوأمو
 همسا رع لاقو . "ةظلغ مكيف اودجيلو رافكلا نم مكتنولي
 ليبس يف مكسقناو مكلاوماب اودهاجو الاقثو افاقخ اورفنا"

 .ءاينغأو ءارقف لاق ضعبو انابشو اخويش اهريسفت نأ دجويو . "هللا
 . ملعأ هللا و انابكرو ةاشم ليقو

 مكل ليق اذإ مكلام اونمآ نيذلا اهيأاي" لجو زع لاقو
 نيح كلذو . ةيآلا "ضرألا ىلإ متلقاثأ هللا ليبس يق اورفنا
 يف كلذ ناكو كوبت ىلإ سانلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بدن
 جورخلا سانلا هركف ةديدش ةرسع مهنم كلذ عم قفاوو ديدش رح

 لاقف مهبتاعي لجو زع هللا لزنأف مهلهأ يف ماقملا مهبجعأو مهيلع لقتو
 ديدش دهج ىلع اورفنف . "ةرخآلا نم ايتدلا ةايحلاب متيضرأ“

 ديعولا مهعاج اذإ اباستحا نيلجرلاو لجرلا لمحي رسوملا لعجف
 . اعيجو يأ . "اميلأ اباذع مكبذعي اورفتت الإ" لوقي ذإ ديدشلا
 لك ىلع هللاو . ائيش هورضت الو مكريغ اموق لدبتسيو
 اموق لدبتسي ملو اورفنف هنع مكفلختب هورضت ال يأ . "ريدق ئش
 امو " لجو زع هللا لزنأف جرفلاو رسيلاب لجو زع هللا ءاج مث مهريغ
 مهنم ةقرف لك نم رقن الولف ةفاك اورفنيل نوتمؤملا ناك
 مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط
 هذه لزن ام عجر اذإ يزاغلا دعاقلا رذنيل لوقي . "نورذحي مهلعل
 . تدجو اذكه ةخوسنم كلت تراصف مارحلاو لالحلا نم نآرقلا نم

 نأ مكل زاج مل لئاق لاق نإ ىسوم نب داجن يضاقلا ةريس نمو
 مهلاومأو ةلبقلا لهأ ءامد نإ نولوقت متنأو ةربابجلا لاومأ اوذخأت

 مهتايابجو ةربابجلا لاومأ نإ باوصلل ققوملا هللاو باوجلا ؟ مارح
 نم هنوذخأي امو مهايابج نم ناك ام امأ : ماسقأ ةعبرأ ىلع مسقنت
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 لاوقأ ةتالت هيف اندجوف مشعلاو يدعتلاو ملظلا ليبس ىلع مهتيعر
 . ةرهاظ ملعلا لهأ دنعو . ةرهاش

 يف لوخدلا الو اهل ضرعتلا دحأل زوجي ال لاق نم مهنمف
 . ةيرشح ةفوقوم لاومأ اهنأو اهليبس

 ىلع اهمسقيو ءارقفلا ىلع اهقرفي مامإلا نإ لاق نم لاقو
 يضر قحلا بلاط يحي ني هللا ديع لعق كلذ ىلع ىلع مهليلدو ءافعضلا

 . ءارقفلا ىلع هدجو ام قرف نملا ن نئازخ ىلع ىلوتسا امل هنع هللا

 لعف كلذ ىلع مهليلدو ةلودلا زع يق مامإلا اهذفن لاق نم مهنمو

 ةرصبلا نم ريبزلاو ةحلط ةيابج ىلع ىلوتسا امل بلاط يبأ نب ىلع
 لكل عقوف لجر فلأ رشع ىنثإ اوناك مهنإ ليق هباحصأ ىلع اهقرف
 ملعلا ىلوأ نع رثألا يف تدجو اذكه مهرد ةئامسمخ مهنم لجر
 . رصبلاو

 هضعب يف ام ةيادهلاو ملعلا لهأ لوق نم ةيابجلا مكح تنيب دقف
 . قيفوتلا هللابو ةيافك

 )) ةدقوأ وأ فخ وأ ع ارك نم هنم ذخأ ام يناثلا برضلاو

 فلت نإف كلذ عيمجب ناعتسي نأ زئاج هنأ لبإلا فخلاو ليخلا ع اركلا

 كلذ ىق ناك برضلاو لاتقلاو ةمجاهملا دنع بهذو برحلا ىف

 . . انتلحن ىمدقتمو انتوعد ءاهقفو انتمئأ نيب فالتا

 اذكه ةنسو رثأب اوذخأ مهنأل هيف مهيلع نامض ال لاق نم مهنمف
 . هللا همحر دودوم ىبي أ نع رذأل ١ ىفق دوجوم

 لاملا تيب ىف نوكي نامضلاو نامضلا مهيلع لاق نم مهتمو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_==_=_=_=>_=_=>=><=

 نجملا )١(
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 ناك عايضلاو فلتلل هوضرع اوناك نإف عاضو برحلا دعب ملس نإف
 مهل نيذلا ناك نإف لاملا تيب يف نوكي نامضلاو نامضلا هيف مهيلع
 هنمث قرفيو عابي لوقو ءارقفلا ىلع قرف رصملا نم نيجراخ نامضلا
 مهتفرعم ىلع ردقو رصملا يف نيرضاح اوناك نإو ءارققلا ىلع
 . ملعأ هللاو كلذ مهيلإ ملس مهيلإ ميلستلاو

 دمحم هللا ديع يب أ دنع ايوتكم تدجو : رخآ عضوم يفق دجويو

 ذخأ نم نيملسمل ا نع رثألا يف تدجو دقو هللا همحر بوبحم نبا

 ابر هل فرعي ملو عئاقولا نم ةعقو نم وأ برحلا لهأ دنع نم اقيس
 هنمث قرفو هسفن ىلع هموق نإو ءارقفلا ىلع هنمث قرفيو هعيبي نأ هلف

 . كلذ ىف هب عافتنالا هل زاج هلام نم

 فيسلا نإ لئاق لاق ن نإف هريغ يف زاج فيسلا يف زاج اذاو

 ام نيبو هب لتاقي ام نيب قرف ال هل لبق اهب لتاقي ال ةيقوألاو هب لتاقي
 كلذ ناكو لازنلاو ةعراقملا دنع هب نصحتيو لاتقلا دنع سبليو هب ىقتي
 قيفوتلا هللابو برضلاو ةحماجملا دنع برحلا ىلع هب ناعتسي

 ةيقوأل او حالسلاب هللا همحر ديعس نب دشار مامإلا لتاق دقو
 نحنف داشرلاو حالصلا لهأ دنع فورعمو دالبلا ىف روهشم وهام

 . قيفوتلا هللابو يدتهن هراثآيو يدتقن هب

 نيب افالتخا هيف تدجوام ىلع اهب عافنتسالاو اهذخأ ىف ةيقوألاو
 . ملعأ هللاو نيملسملا

 ني ىسيع ليخ يف ١ ;ملسمل ا لعف هيلع مهليل ل هعيبي اوأر ندب ذل و

 . هتثرو ىلإ هب اوذقنأو كلذ عيمج اوعاب هفيسو رقعج

 . هبر فرع نأ امل كلذ اولعف مهنأ يدنعو : لاقو
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 مهنم اوذخأو مهباتكو مهناوعأو ةربابجلل دجو امف ثلاتلا برضلاو
 اودتعاو هوملظ نمل زئاجف مهتايابج هنأ اوملعي نأ ريغ نم لام نم
 نأ هيلإ روجلل مهدصقو هيلع مهيدعتب هلام اوذخأو هوبهنو هيلع
 وأ نامع ناطلس باحصأ نم هنم ذخأ امم مهبساحيو مهصصاقي

 موق هنم ذخأ امم اضوع ضعبل همزل ام لعجيو هتامح وأ هتالو

 . نيملسملا ضعب لوق ىلع نورخآ

 لوق امأو . هنع هللا ىضر دمحم ىبأ خيشلا لوق وهو
 يبأ خيشلا لوقب ذخأ نمف ههركو كلذ زجي مل هللا همحر نسحلا يبأ
 هنم هذخأ امم اضوع هلعجو هسفن بساحو هنع هللا ىضر دمحم

 مهل نيذلا ناك نإو . نيملسملا ليواقأ نم لوق وهو زئاجف نورخآ موق
 ءابحألا ةَرَربْلا رثأ ىف تدجو اذكه دحاو ىنعملاف اوتام دق نامضلا
 باتك يف دوجوم وهو ىمعلا حيباصمو ىدهلا ةمئأ راربألا ءايقتألا
 . قيفوتلا هبو ىوقتلل ةيادهلا هلأسن هللاو ءايضلا

 قيقوتلا هللابو هريغ بلط ىلإ يدصقل هرسفأ مل عبارلا برضلا

 اهانعم يف ناك امو ةيابجلا نم ةربابجلاب قلعتي ام عيمج تنيب دقف
 هعنمي الو عفاد هعفدي الف هتحرشو هتحضوأو كلذ ترسقو اهتفصو
 قيرطو نيمألا ىبنلا ةنسو نييملاعلا بر باتكل اذبان ناك نم الإ عنام

 . قيفرلا ديدشلا قورافلا رمعو قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا

 نب منهاربإ نب دمحم نب هللا دبع نب ىيحي هيقفلا نع : ةلاسم

 لثم كلذ ريغ وأ اضورع الام ودعلا هل ذخأ لجر يلعومسلا رمع
 لثم هدي يف عقوو سانلا عيمج نم مهريغ وأ ةعيبرلا وأ ةعيبرلا رماع
 ىوتسي ام هسفن ىلع هموقي ةبادلا حبذي نأ دارأو لمجلاو ةاشلا

 ترصتنا دقو ةميقلا هذهب ةبادلا هذه تيضتقا دق لوقيو يونيو هتميق
 . لالح يهف ةينلا دعب ةبادلا حبذيو يل ذخأ امب يسفنل

 مهنأل ىرخألا ةليبقلا نم ذخأي نأ هل زئاجف ةليبق هل تذخأ ن و

٢٤.



 نأ هل زئاجف ةعيبرلا رماع تذخأ نإو سانلا ملظ ىلع ةدعاسم دي

 امف نامع لهأ نم مهدنع ىشمو مهعبت نم لكو ةعيبرلا نم ذخأي
 دي مهف مهعبت نمو كشاحلاو كرتلا كلذكو . لام هل ذخأ نمل لالح مهل
 . ملعأ هللاو كشاحلا نم ذخأ كرتلا هذخأ نمق ةدحاو

٢٤١





 ققحملا لاق
 ١٩ موي يف عرشلا نايب باتك نم نوتسلاو عساتلا ءزجلا مت

 نم ٢٩ قفاوملا ةنس فلأو ةئامعبرأو ةثس ةنس ١٤٠٦ ةنس نابعش

 دبع طخب ىلوألا نيتخسن ىلع اضورعم . م ١٩٨٦ ةنس ليربأ رهش

 م اع اهنم عرف ىرربال | قوط نب دوعسم ني يلع نيب دوعسم ني هللا

 ىمضهجل ١ لظنح نب درعس ني دش ار خيشلل هخسن ه ١١١

 نب ناسقغب نب ديعس نب هللا دبع نب دشار طخب ةيناتلاو . يدمسلا
 خيشل ١ اهخسن ةنس فل أو نيعستو دح أ م اع اهنم غ رف يتيلفل ا دردعس

 نب دمح نب ملاس هبتكو . يرفاغلا مينغ نب نافلخ نب نانس نب فلخ

 . ىثراحلا ناميلس

 مامإلا رصع يف تخسن ةثلاث ةخسن ىلع هانضرعتسا مث

. هنع هللا يصر يبرعيلا دشرم ني رصان





 سرك
 نوتسلاو عسانلا عزجلا

 عرشلا نايب باتك نم
 ةحفصلا مقر

 ٢ داهجلا ةريس ىق لوألا بابلا

 ٢٢ داهجلا ىف ىناتلا بابلا
 ٢٤ طابرلا ىف ثلاثلا بابلا
 ٢٦ هللا ليبس يف نيدهاجملا رابخأ يف عبارلا بابلا
 ٦٤ مامإلا ةيقت يفو داهجلا موزل يف سماخلا بابلا

 لوقب ودعلل مامإلا ةحلاصم يف سداسلا بابلا
 ٧٦ لعق وأ

 ٨٢ لام وأ سفنب داهجلا همزلي نميف عباسلا بابلا
 ٨٢ بجي ال امو داهجلا ضرف هب بجي ام نماثلا بابلا
 ٨٧ داهجلا نع رذعلا هي نوكي نميق عساتلا بابلا

 ٩٨ تاودلا ةرخس ىف رشاعلا بابلا

 ١٠٠ لاتقلا ىلع ربجلا يف رشع يداحلا بابلا
 ١٠٩ نيجراخلاو جورخلا بيترت يف رشع يناثلا بابلا
 مامإ ريغب نيملسملا ةبراحم يف رشع ثلاثلا بابلا

 ١١١ هنم رمأ وأ
 لهأ نم ةملظلا يف لاتقلا يف رشع عبارلا بابلا

 ١١٢ كرشلاو رارقإلا

 ١٢٢ ةليغ لتقي نميف رشع سماخلا بابلا
 ١٢٤ نيبراحملا تايب يف رشع سداسلا بابلا
 ١٢٣٥ مهتملا ةبراحم يف رشع عباسلا بابلا
 ١٣٦ هلاتق زوجي نميف رشع نماثلا بابلا
 ١٢٨ هتفصو براحملا يف رشع عساتلا بابلا
 ١٢٣٩ ةوعدلا يفو لاتقلا ةجح نايب يف نورشعلا بابلا
 مالسإل ا بسن نمو > ةوعدل ١ يف نورشعلاو يداحلا ب بابلا

١٥١ ىبحي ني هللا درع مامإلادهعو



 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوثالثلا بابلا
 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 نوثالثلاوثلاثلا بابلا
 نوثالثلاوعبارلا بابلا

 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ةحفصلا مقر

 ةبراحملا يف
 برحلا لهأ يف نيملىسملا ةريس يف

 نايبصلاو ءاسنلا برح يف

 برحلا يف لمحي نمم
 لاتقلا ريمألاو مامإلا ةرشابم يف

 هركسع ىف ناك اذإ مدقتملا مامإلا يف

 جورخلا هل زوجي نم دنعو نمؤي ال نم
 ليبسلا عطقو ةبراحملاب نيمهتملا يف

 هيف لعفلا نم زوجي امو قراسلا لتق يف
 صوصللا ةبراحم يف
 قرطلا ىف نيدصارلا

 قيرطلا عطاق يف
 ةيغايلا ةئقلا لاتق يف
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 لوألا بابلا
 كرشلا لهأ ةوعد يك

 مهدالب يف نيكرشملا نوملسملا ازغ اذإو رفعج نبا عماج نمو

 ةوعدلا دعب نم الإ نولتاقي ال مهنأ نيملسملا يأر نم هيلع عمتجملاف

 ام مهل ناك مهنم لبق مالسإلا يف اولخد نإف مالسإلا ىلإ مهل
 لوخدلا نع اورفن نإف اولتاقي الو نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل
 يف ربلاو رحبلا يف نوملسملا مهيقل اذإ امأو مهلاتق لح مالسإلا يف

 . ةوعد ريغب نولتاقي ءاهقفلا ضعب لاقق . مهدالب ريغ

 نوملسملا دجي نأ الإ ةوعدلا دعب الإ نولتاقي ال لاق نم مهنمو

 ةوعد ريغب نولتاقي مهنإف سانلا لاومأ نم ةمينغ وأ ائيش مهيديأ يف

 ةوعد الف مهنم دحأ ىلع ردق من 5 ودعلا مزهنا ناف انيلإ بحأ ءاعدلاو

 . لوألا ء اعدلا ريغ هل

 تلأس هللا همحر بوبحم ني دمحم نم ب اوج نمو ب اتكلا نمو

 كلذ يف ليق دقف ؟ نوملسلا مهيقل اذ ا ةوعد جر اويلا لهأل له

 . ءاهققلا نم فالتخاب

 نم نولتاقيو مهل ةوعد الف رحبلا يف مهوقل اذإ لاق نم مهنمو
 مهازغ اذإ امأو اوعدي ىتح نولتاقي ال لاق نم مهنمو ةوعد ريغ
 يف فالتخا مهنيب سيلو مهل ةوعدلا نم دب الف مهدالب يق نوملسملا
 . كلذ

 نم اويسي ن ] مهلف مهودعب اورفظ اذ او باتكلا نمو : ةلأسم

 لزانملا نم مهنكمأ امو هيلع اوردق ام لاومألا نم اوذخأيو ةيرذلا
 ةوعدلا دعب مهولتاق نيذلا رادلا كلت ىف اوماد ام ءايحألاو ىرقلاو
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 لبق ىرخأ ةوعد نم مهل دب الف ىرخأ ةيرق تاجو اهدح عطقنا اذإف
 . مهلاتق

 مث مهوعد نيذلا نيكرشملاو نيملسملا نيب لاتقلا ناك اذإ كلذكو

 ال نيملسملا نإ ليقف ةوعدلا دعب اءاج موق نيكرشملا يف لخد
 الف ةوعدلا دعب نم ءاج هنيعب ادحأ اوفرع نإف اوعد نم الإ نولتاقي
 . لاتقلاب أدبي نأ الإ مالسإلا ئلإ هوعدي ىتح نولتاقي

 مهنم دحاو راشأف "> ةجيرب ىف نيكرشملا نوملسملا ىقل اذإ تلق
 . معن : لاق ؟ رانلاب هومري نأ نيملسملل له نيملسملا ىلع حالسلاب

 مهدالب ريغ يف نيكرشملا نم جراوبلا لهأ اوقل اذإو : ةلاسم
 الإ نولتاقي ال لاق نم لاقو مهل ةوعد ال لاق نم لاقف رحب وأ رب يف
 . مهل ةوعد الو اولتوق لاتقلاب اودب نإ امأو ةوعدلا دعب

 مهل اتق لحي كرشل ا له ] ن ا ليقو اضي ] عم اجل ١ نمو : ةلأسم

 تضم كلذكو هجو لكبو قيرفت وأ قيرحت وأ لايتغاب لاح لك ىلع
 . اوعدي نأ بحتسيو ةنسلا

 )١( رحبلا يف هيبرح ةجراب اهلعلو لصالا يف اذك .
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 ىناتلا بابلا
 كرشلا لهأ ةبراحم يك

 مهدالب يف نيكرشملا نوملسملا ازغ اذإو : رفعج نبا عماج نمو
 مهل ةوعدلا دعب الإ نولتاقي ال مهنأ نيملسملا يأر نم هيلع عمتجملاف

 نيملسملل ام مهل ناكو مهنم لبق مالسإلا يف اولخد نإف مالسإلا ىلإ
 يف لوخدل ا نع اورقفن ن ں او اوظط اقي الو نيملسمل ١ ىلع ام مهيلعو

 دعي مهد ؛اسنو مهير ارذ ل يبسو مهل اومأ ةمينغو مهل اتق لح مالسإل ١

 . مهل ةوعدلا

 لاقف مهدالب ريغ نم ربلا وأ رحبلا يف نوملسملا مهيقل اذإ امأو
 دعب الإ نولتاقي ال لاق نم مهنمو ةوعد ريغب نولتاقي ء اهقفلا ضعب
 لاومأ نم ةمينغ وأ ائيش مهيديأ يف ذ نوملسملا دجي نأ الإ ةوعدلا

 مزهنا نإو انيلإ بحأ ءاعدلاو ةوعد ريغ نم نولتاقي مهنإف سانلا
 . لوألا ءاعدلا ريغ مهل ةوعد الف دعب نم مهنم دحأ ىلع ردق مت ودعلا

 مالسإلا يف لخدي نأ الإ لتق غلاب وهو مهنم هيلع ردق نم كلذكو
 عابيو هيلع لتق الو ةمينغ وهف مهنم غلاب ريغ ناك نمو هلتق لحي الف
 مهنأل مهئابآ نيد ىلع نوكرتي الو مالسإلا ىلع نوربجيو مدختسيو
 فالخ اذه يف مهنأل حيرجلا ىلع مهنم زاجيو نيملسملل اوراص دق
 . ةلبقلا لهأ

 الف نوملسملا مهب رفظي نأ لبق نم نيغلابلا نم ملسأ نمو
 عيبو مدختسا رسألاو ذخألا دعب نم مهنم ملسأ نمو مهيلع ليبس

 ملو لتق نيغلابلا نم ىراسألا نم ملسي مل نمو لتقي الو دبعتساو
 .عيبي

 لبقي ال برعلا نم ناثوألا ةدبع يف مكحلاو باتكلا ىلإ عجر
 باتكلا لهأ امأو اوملسأ اذإ رارحأ مهو لتقلا وأ مالسإلا ريغ مهنم
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 مهيلع رهظ اذإ ةيزجلا مهنم لبقتو نوقرتسي مهنإف برعلا ريغ نم
 . يبسلا مهيلع يرجي ال ةيزجلا مهنم لبقي مل نمو

 برعلا يكرشم يف مهريسو نيملسملا راثآ يفو . باتكلا نمو

 دجسملا نع مهدصو مهضارعتساو مهلاومأو مهعامد لحأ هللا نإ

 ىلع نورقي الو مهحئابذ لكأو مهتحكانمو مهتتراوم مرحو مارحلا
 نمو . مهقانعأ برض وأ مالسإلا يف لوخدلا الا / مهنم ليقي الو 7

 هنم كلذ لبق ةيزجلاب رقأف ئباص وأ ينارصن وأ يدوهي نم "٠ ناك
 مهيرارذ يبسو مهلاومأو مهؤامد نيملسملا ىلع مرحو هنيد ىلع رقأو
 رئارحلا نهو مهئاسن نم تانصحملا حاكنو مهماعط نيملسملل لحو
 مهيرارذ يبسو مهلاومأ ةمينغ لح نيملسملل برح لهأ اوناك اذإف
 . نيملسملل اهابسو ةأرما حاكن لحي ال هنأل مهتحكانم مرحو

 مهؤامد تمرحو هنم كلذ ليق ةيزجلاب اي رقأف ايسوجم ناك نمو

 نوكت ال كلذكو املس وأ اوناك ايرح مهحئابذ الو مهتحكانم لحت الو

 امنإو املس وأ اوناك ايرح للملا لهأ نييو نيملسملا نيب ةثراوملا
 ءاشنلا ىلع ةمذلا لهأ نم اوبراحو دهعلا اوضقن نيذلا يف يبسلا
 تعاج كلذبو اوبراحي مل نإو مهدهع ضقن دعب اودلو نيذلا يرارذلاو

 ضقن مهنم ةليصف لكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا
 لالح كئلؤف مهدهع مامت ىلإ اوعجري ملو اوبراحو نيملسملا دهع
 مهدهع ضقن دعب اودلو نيذلا مهئاسنو مهيرارذ يبسو مهؤامد
 دهعلل نوضقانلا هيف يذلا عضوملا كلذ يف ناك نمم مهلاومأ ةمينغو

 . نيملسملل نوبراحملا

 مهيلع كلذب مكح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةنسلا يفو
 نم لاجرلا نم نييراحمل ا لهأل ن اك ول ليقو مهنم هلحأو المجم

 يذلا دلبلا كلذ ريغ دلب يف يرارذلاو ءاسنلا نم ماحرأ نيكرشملا
 الإ رخآ دلب يف مهو مهيبس نيملسملل لحي مل نيملسملا هيف اوبراح

 يدوهي لصأ نم ينعي )١(
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 هيق ةيراحمل ا تعقو يذل ١ دللا كلذ نم يرارذل و ءاسنلا نم بره نم

 يبسل ١ مهيلع كئلوأف نيملسملا نييو مهنيب برحل ا تعقو ن ] دعي نم

 دلب ىلإ مهنيب | دي برحل | عوقو لبق نم مهنم بره نم امأ او اوكر دأ ثدح

 مهدهع مامت مت للا اوعجرو مهيدياب أب اوقلأ اذإ مهيلع يبسال كئلوأف رخآ

 ءامدلا نم مهضقن لاح يف اوياصأ ام مهنع ردهأو مهنم كلذ لبق

 عوضوملا اذه يف مه سيلو ةعجرلا ىلإ اؤاف اذإ ةبراحملا لبق اهريغو
 اوياصأ ام مهنع ردهي امنإ كئلوأ نأل ةليقلا لهأ ا نم يغبلا لهأ ا لثم

 . ةيراحملا لاح يف

 اوير احو اولتق دهعل ١ له ا نم موق يف ل اق نم ل اقو ب اتكلا نمو

 نولتقيف ثادحألا كلتب نوذخؤي مهناف دهعلا ىلإ اوعجر مث اوعنتماو
 . كلذك وهف اوملسأ نإو . اولتق امب

 لهأ مهو اولتقو مهدهع اوضقن اذإ هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 اودري الو اولتق امب اوذخؤي ملو مهنم لبق دهعلا ىلإ اوعجر مث نيد
 ىتأ ام كلذكو مهنم ذخؤتف مهيديأ يف دجوت الاومأ الإ لاومألا نم

 مالسإلا احم دقف ملسأ من 5 هكرش يف انز وأ لتق وأ قرس نم كرشملا

 ثيح نيملسملا ىنارهظ نيب وهو كلذ ىتأ نوكي نأ الإ كلذ هنع

 . دترملاو قراسلا كلذكو قراسلا دح مهيلع ماقي هنإف . مهمكح ل ىرجي

 وأ جارخلا مهيلع لقث دهعلا لهأ نم موق يف ليقو . باتكلا نمو
 الف داليل | كلت ىلع نوملسم ١ رهظ مث م برحلا ض ١ ضراب ب اوقحلق هريغ

 لاح لك ىلع مهلاتق لحي كرشلا لهأ نإ ليقو باتكلا نمو
 نأ بحتسيو ةنسلا تضم كلذكو هجو لكبو قيرفتو قيرحتو لايتغاب
 . اوعدي

 زاجأف نيملسملا دنع هب لومعملا امأو قيرحلا الإ لاق نم لاقو
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 نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ انغلبو لاتقلا دنع مهيف كلذ
 حصي ملو اوقرحي نأ مهاهنف ةّيرس هللا همحر ركب وبأ ثعبو قيرحتلا
 . كلذ فالخب نوملسملا لمعي مل حص ولو اندنع كلذ

 امهدحأ لتاقي كرشلا كولم نم نيكلم يف ليقو باتكلا نمو
 حلصي ال لاق مهدالب يف نورجتي نيملسملل حلص اعيمج امهو رخألا
 قيقر نم هبحاص نم باصأ ام امهدحأ نم اورتشي نأ نببملسملل

 الو رخآلا عم نيقيرفلا دحأ لاتق نيملسملل زوجي الو اعيمج نبقيرفلا

 ىلعو رخآلا ىلع راغأ نيكلملا دحأ نإو ضعب لاتقب مهضعب اورمأي

 مهحلص ضقتنا دقف مهوفرعي نأ دعب نيملسملا نم هتنيدم يف نم

 اومنغي نأ مهلو مهلاتق نيملسملل لحو نيملسملا نيبو مهنيب اميق

" 
 ةأرما الإ ةأرما الو اريغص الفط مهل اوبسي ال لاق نم لاقو

 . لاتقلا ىلع تناعأ

 ةبراحم ىلع برحلا لهأ دهعلا لهأ ناعأ اذإو باتكلا نمو

 أرامح ةأرماب رعذأ ايدوهي نأ انغليو دهعلا اوضقن دقق نيملسملا

 رمع رمأق اهتروع تفشكناف اهتياد نع تعرصفق هل ةبكار تناك

 . مهانملاس اذه ىلع سيل لاقو هدي عطقت نأ هللا همحر باطخلا نبا

 . ملعأ هللاو هلتقب رمأ رمع نأ لاق نم لاقو هللا دبع وبأ ذخأي هب ليقو

 نوملسم ١ ازغ اذ اق تلق رفعج ني عم اج نمو : ةلأسم

 ال نأ وجرأق مهبكارم امأ لاق ؟ مهب نوقرحيأ مهدالب يف نيكرشملا
 . ةمينغ اهنأل كلذ ىرأ الف مهلاومأ امأو سأب نوكي

 نم برحل ١ له ا ل اتق زوجي هن ] بوبحم ني دمحم نعو : ةلاسم

 نكلو مهنادبأ يف هيلع ردقي اممو قيرقتلاو رانلاب ةالصلا لهأ ريغ

 . نيملسملل ة همينغ اهنأل مهلاومأ قرحت نأ : زوجي ال
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 نيي ةمئاق برحل اتناك اذ او ير اوحل ١ ىب ] نعو : ةلاسم

 نيملسمللو ةميزهلا دعب نم الإ ةمينغ زوجي الف نيكرشملاو نيملسملا
 برحل ١ تعضو ا ذ اف اهويرخبو اهوعطقبو اهوقرحبو اهوقرقي نأ

 . ةمينغ تراصو هلك كلذ مرح اهرازوأ

 لحيف كرشلا لهأ امأ لاق نيملسملا راثآ ضعب يقو : ةلأسم

 كسميو هجو لكبو ًاقيرغتو ًاقيرحت وأ ًالايتغا لآح لك ىلع مهلتق
 لحي مل نوملسم مهيف ناك نإو اوكلهي ىتح بارشلاو مهنع ماعطلا
 مهركسع لاصئتسا نوملسملا فاخي ةلزنم ءيجت ملام مهنم كلذ

 اوعطقيو اهوقرغي نأ مهل زاج ةلزنملا كلت نوملسملا فاخ اذإق هكالهو

 اودصقي نأ ريغ نم اشطع اوكلهيف اوردق ن نإ ءاملا اوسبحيو ةدامل |

 يف مهل نيملسملا نم موق كلذ يف كله ناف نبملسملا نم مهعم نم

 . ةرافكلا مهيلعو نيظاقلآ ةلقاع ىلع ةيدلا تناك ءايلوأ مالسإلا

 مهنادلب يف نيكرشملا اوزغ اذإ نيملسملا نع هتلأسو : ةلاسم
 نأ وجرأف مهبكارم امأ لاق مهب قرحيف تلق معن : لاق ؟ ةوعد مهلأ
 . ةمينغ اهنأل كلذ ىرأ الف مهبكارم ريغ امأو سأب نوكي ال

 مهنإف تلق ةوعدلا دعب اسأب كلذب ىرأ ال لاق ؟ نوتّيبيفأ تلق
 لاومأ نم ءيش مهيديأ يف ناك نإ لاق ؟ ةوعد مهلأ رحبلا يف مهوقل
 لاوما نم مهيديأ يف نكي مل نإ تلق . مهل ةوعد الف نبملسملا
 . ةوعدلا بحأ ىنإف لاق ؟ ءىش نيملسملا

 رحبلا يف اوجرخ اذإ مهل ةوعد ال نيملسملا نم لاق نم لاق دقو
 مهيلع ال لاق ؟ لاتقلاب اورهقي نأ لبق وأ لاتقلا دنع اوملسأ اذإ تلق
 اومزهو اولتوق نإف تلق مهيرارذ ىلع الو مهلاومأ ىلع الو ليبس
 نأ بحأ ينإ لاق ؟ نولتقي مهعم نيذلا نايبصلاو ء اسنلا نأ ىرتأ

 نم نيقهارملاو ءاسنلا نم لتاق نم الإ نايبصلا الو ءاسنلا لتقت
 مهو مهلتق ىرأ الف ىراسأ اوذخأ نإو ةكرعملا يق اولتق اذإ ن املغلا

 . اومزه اذإ ةمينغ
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 ةمينغ هنإف ؟ ملسأف برحلا نم اريسأ مهنم لجرلا ذخأ اذإ تلق

 نوكي نأ الإ ةمينغ كرشلا رادو مالسإلا راد نم هلامو لتقي الو عابي
 رهظيأ لجر دي يف ةنامأف تلق مالسإلا راد يف راغص هل دالوأ هل

 ملعأ هللاو ةمينغ اهيف ىرأ ال : لاق ؟ منغت ىتح اهيلع نوملسملا
 ناك اذإ دنهلا نأ ًايوبحم ينعي يدلاو نع هب قثأ نم ينربخأ لاقو

 يف اوزغ اذإو هللا دبع وبأ لاق اوعدي مل نيملسملل ايابس مهيديأ يف
 . ةوعد نم دي الف مهدالب

 مهومزهو ودعلا اوقل نيملسملا نم موق نع هتلأسو : ةلاسم
 دق مهو انل عاتملا نإ موقلا لاقف ةالصلا لهأ نم موق مهيف اذإف

 انوربجو انيبس اولاق نإف تلق . منغت الو مهلوق لوقلاف مهعم اولتاق
 ةنيب اوميقي نأ الإ ةمينغ اهنإو ملعأ هللاو لوقأف لاق ؟ لاتقلا ىلع
 .هبلع

 ةالصلا لهأ نم موق هفرع مث عاتملا اومنغ نإف تلق : ةلأسم

 هل وهف ةنيبلا هيلع ماقأو يمذ وأ ىلصم هفرع نإ لاق ةمذلا لهأ نموأ

 افلتخا هللا امهمحر باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب ابأ نأ انغلب لاق

 رمع لاقو مسق ولو هيلع دري ملسم لام منغي ال ركب وبأ لاقف كلذ يف

 . ةمينغ وهف نوملسملا مهوقل مث ودعلا هذخأ اذإ

 دمحم لاقو هنع هللا يضر ركب يبأ لوق ةديبع ويأ راتخاف لاق

 لاق نإف تلق ركب يبأ لوق لوقلا رثكأ اندجو هللا همحر بوبحم نب
 ؟ انملسسأ انك دق ةالصلا لهأ نم موق نحن ودعلا نم ةنيفسلا لهأ

 ىلإ ىتأ باتك يق لاقو هيلع اوناك ام ىلع مهو مهلوق لبقي ال لاق

 لتق نمو مهيلع ردقي نأ لبق نم مهيديأب اوقلأ نإو تومرضح لهأ
 نإ ! مامإلا ىلاإ كلذق مهيديأب اوقلي نأ ريغ نم اوذخأ نإو لاق ؟ لتق

 ةميزهلا دعي نم نيكرشملا نم اناتأ نمو اقع ءاش نإو لتقي نأ ءاش

 ملسم انأ وأ ملسم ينإ لوقي وأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقي وهو

 هركي ىتح هلتق ىلع مدقتي د الو مالسإلا هيلع ضرعي نأ انيلإ بحأ هنإف
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 ائيش لقي ملو اروسأم مهنم ذخأ نمو . مالسإلا نم هيلع ضرعي ام
 . هي ىلوأ لتقلاق اذه نم

 مهنم راوجب برحلا ضرأ يف نوكي ملسملا نع هتلاسبو : ةلأسم
 . ال : لاق ؟ هبرح لهأ نم هودع مهعم اوزغي نأ هل له

 اوملع او تومرضح له أ ىل ا ير اوحل ١ يب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 انفلس هيلع ىضم اميف انفرع يذلا لدعلاو قحلا نم ن أ هللا مكمحر

 ةلبقلا لهأ نم هيلع اوجرخ وأ مهيلع جرخ نم مد نولحتسي ال مهنأ
 نم هعم نمو مامإل | راس اذاف راذنإل و راذعأل و ةوعدلا دعي الا

 مهعدبي مهتايبب الو مهودع لاتقب اودبي ملو مهودع ىلإ نيملسملا
 اوفكيو ةوعدلا اولبقي نأ اوبف مهوعد اذإف مهيلإ راذنإلاو مهل ةوعدلاب
 مهدر دعب مهوتيبي نأ مهل زاجو مهوتيابو مهوبراح برحلا نع

 . برحلاب مهل مهتزرابمو مهيلع ةوعدلا

 دهعو ةمذ مهل تناك نمم نوملسملا مهازغ اذإ نوكرشملا كلذكو
 ملو مهوبسي ملو مهولتتي مل مهضرأ مهيلع اولخد اذإف هل نكي مل و
 مهلتق اولحتساو ةوعدلا اودرف مهوعد اذإف مهوعدي ىتح مهومنغي

 . مهلاومأ منغو مهيرارذ يبسبو

 الف ةوعدلا متغلب دق لاق هنأ نيملسملا ءاهقف ضعب نع انغلب دقو
 ةمئاق برحلا تماد امف مهدالب ىلإ نوملسملا مهازغ اذإف مهل ةوعد

 لهأ لاومأف ةفقاو برحلا لهأ نم نيكرشملا ةيارو ةرعتسم اهرانو
 لهأ لاومأ نم لع اورهظ امم اولكأي نأ نيملسمللو جره "> برحلا
 اهوقرغيو باسح الب مهباود نومعطيو باسح الب دغر برحلا
 ةماقإو ةوعدلا غالب دعب نم ةداملا مهنع عطقتو . اهومدهيو اهوغطقيو
 برحلا تعضو اذإف اهولبقي الو نيملسملا ةوعد اودريو مهيلع ةجحلا
 هلك كلذ مرح اهران هرصنب هللا افطأو اهرارق ىدهلاب تأدهو اهرازوأ

 اهرراثأ يتلا ةنتفلا يف ةلخاد اهنأ ىتعملاو ةنتفلا جرهلا ) )١
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 هللا لاقو . ًالولغو ارانشو اران تراصو طاخملاو طيخلا درو اعيمج
 ىفوت مث ةمايقلا موي لَع امب تأي للغي نمو " : ىلاعتو كرابت
 يف اذه نإ ليق دقو . ' نوملظي ال مهو تبسك امي سقفت لك

 هتباد معطأ ىأ ةمينغلا دعب ائيش كلذ نم لكأ نمف ةمينغلا ةنايخ

 وأ ًأرمث عطق وأ اهقّرغ وأ مهلاومأ نم ائىش قرح وأ ةمينغلا دعي ائىش

 بجي ام ةمينغلا نوكت الو نيملسملل هلك همرغ هيلعف ارماع برخ
 نم ةمينغلا نوكت مث ودعلا زاجيإو ةميزهلا دعب نم الإ اهيف سمخلا

 ىهف ةكردم ةرمث نوكت نأ الإ لوصألا نود ام ئش لك يق كلذ دعب
 لوصألل عبت يهف ةكردم ريغ ةرمث تناك نإو سمخلا اهيفو ةمينغ
 لتقي الو كرشلا لهأ يف مهريسو نيملسملا لوق نم انفرع ام اذهف
 الإ ةيزج مهيلع سيل هنآل ةأرملا الو ريغصلا يبصلا الو ريبكلا خيشلا

 . اولتقي وأ اوهتني ىتح اولتوق اولتاق نإف اولتاقي نأ

 نايبصلا امأو التق لاتقلا ىلع ةأرما وأ ريبكلا خيشلا ناعا نإو
 لوق نم انفرع ام اذهف اولتق اولتاق نإف اولتاقي ىتح نولتقي الف
 . برحلا لهأ نم كرشلا لهأ يق نيملسملا

 نوملسملا اهيلع رهظ اذإ مهارقو مهلاومأ لوصأ يف ليق دقو
 اوجتحاو اهلهأ ىلع اهدر مامإلا ءاش نإ هوجو ةثالث اهيق ليق دقف

 اهدر اهيلع رهظ امل ةكمب ملسو هيلع هللأ ىلص يبنلا لعف امب كلذب
 ةلتاقملا نيب اهمسقو سمخلا اهنم جرخأ مامإلا ءاش نإو اهلهأ ىلع

 جرخأ ربيخب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف امب كلذ يف اوجتحاو
 نوكت ةيفاص اهلعج مامإلا ءاش نإو ةلتاقملا نيب يقابلا مسقو اهسمخ
 . لوألا دعب اهلكأي رخآلل

 سرافب هللا همحر باطخلا نب رمع لعف امب كلذ يف اوجتحاو
 سراف لعج رمع ناك امنإو لوألا دعب رخآلا اهلكأي ةيفاص اهلعج
 هللا ءافأ امو " :ىلاعت هللا لوقب كلذب جتحاو انغلب اميف ةيفاص

 نيذلاو". هلوق ىلإ " لوسرللو هللق ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع
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 نيذلا انناوخإلو انل رفغأ انبر نولوقي مهدعي نم اوعاج

 انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناميإلاب انوقبس

 هذه تبعوتسا لاق هللا همحر رمع نأ انغلبو . "ميحر فوؤر كنإ

 وه اذهو ةيفاص اهلعجف نيملسملا عيمج لاق وأ سانلا عيمج ةيآلا
 . مويلا هب لومعملا

 اهعطقو اهقيرغتو برحلا لهأ لاومأ قرح زوجي فيك انيب دقو
 ةمئاق برحلا تماد ام اذه نوكي امنإو ًاراغصو مهل ايزخ اهمدهو
 نإ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . نيملسملا لوق نم انفرعو انفصو امك
 اوعد نإف مهل ةوعد الف نيملسملا وزغي كرشلا لهأ نم ناك نم

 مالس ال ١ نقحو هنم ليق ةوع دل ١ ب اجأ نمق ةنسح ةوع دل اف اوب اجأف

 . هلامو هتيرذ زرحأو همد

 نببكرشملا لاومأ لاومألا نيي قرفلا امو نولأست مكباتك يفو

 نأ هللا مكمحر اوملعاف . اهيف ةمينغ الو مهل ةلبقلا لهأ لاومأو منغت
 ةيضاملا ننسلا ةليقلا لهأ لاومأو كرشلا لهأ لاومأ نيب قرف يذلا

 رايتخا اهيف دحأل سيل اهب ىدتقي يتلا ةعبتملا راثآلاو اهب يدتهي يتلا
 الو مهلاومأ منغت برعلا نم كرشلا لهأ نأ امك سايق الو يأر الو

 يف لوخدلا الإ مهنم لبقي الو ةمذ الو دهع مهل الو مهير ارذ ىبست

 . لتقلا وأ مالسإلا

 مهلو مهير ارذ ىبستو مهل اومأ منغت مجعل ا نم كرشل ا لهأ امأو

 نع رثألاو ةنسلا كلذب تعاج نوكرشم نيقيرفلا الكو ةمذلاو دهعلا
 امنإو سايقلاو ىأرلا انهاه لطبف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 اودلجاف ينازلاو ةينازلا" :ىلاعت هللا لاقو:. عدتين الو عبتن نحن

 باتكب ةدلج ةئام ركبلا ىلع ناكف " ةدلج ةئام امهتم دحاو لك

 ملىسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب مجرل ا نصحم ١ ىلع ن اكو هللا

 هللا لاقو . ركبلا ىلع ام فالخ نصحملا ىلع ناكو نايناز امهالكو
 حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا " : ىلاعت
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 قالطو هللا باتكب تاق د ثرالث ةرحلا قالط ناكف اكف " ناسحاب

 لاومأ نبي قرفلا ناك كلذكو رفك هكرت نم يذلا رثألاب ناتنتا ةمألا

 اعيمج ةلبقلا لهأ عمجي ناميإلا نأل ةلبقلا لهأ لاوماو نيكرشملا
 نم ناتفئاط نإو , لوقي لجو زع هللا نال هيلع يفبملاو يغابلا

 ملف " هللا رمأ ىلإ ء .يفت ىتح يغبت تلا اولتاقف ىرخألا
 لهأ لاومأ نم لحي ام مهلاومأ نم لخيف ناميإلا نم مهيغي مهجرخي

 . هللا ءاش نإ كيلع بهذي ال امم اذهو كرشلا

 نم مهؤامد الإ مهنم لحي الف ةلبقلا لهأ نم يغبلا لهأ امأو
 امأ او ةمينغ الو . يبس مهنم لحي الو ةجحل | م ايقو ة هوع دلا غالبإ أ لعي

 ام اهب كلمأ مه كلذك وهف منغت ىتح مهل نيكرشملا لاومأ يف مكلوق
 اذإ اهيلع اوردق اذإ نيملسملا ىلع ط مازحب تسيلف مهيديأ يف ة تماد

 مارح ىهو مهل نيكرشم ا لاومأ نوكت امنإو نيملسملل ابرح اوناك
 مارح مهلاومأف نيملسملا عم ةمذو دهع مهل اوناك اذإ نيملسملا ىلع

 و دهع مهل نكي مل اذإف مهدهعو مهتمذب اوكسمت ام نيملسملا ىلع
 اذإف اهيلع اوردق اذإ نيملسملل لالح مهلاومآف نيملسملا عم ةمذ

 سمخل ١ اهيقو نيملسملل ةمينغ يهف مهب اوملعي مل ق ] مهي نوكرشمل ١

 اذه ىلع ناك اد اذاف . اهل فالتإ ن نم اثدح كلذ دعي اهيف ثدحي الو

 دعب الإ - نكت الف يكرشم ا نيبو نيملسملا نيب ةمئاق برحلا
 . ةميزهلا

 هللا لوسر ناك امك اهوبرخيو اهوعطقيو اهوقرغي نأ نيملسمللو
 . اهيق اونصحت اذإ مهرود نوبرخي مهب لعفي ملسو هيلع هللا ىلص
 ام " :ىلاعت هللا لاق امك ًاراغصو مهل ًايزخ مهليخن نوعطقيو
 نذإبف . اهلوصا ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق
 كلذ مرح اهر ازوأ برحل ا تعضو اذ اف " نبقس افلا يزخيلو هللا
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 . سايقلاو يأرلا كلذ يف لطيو ةمينغو ائيف تراصو نيملسملا ىلع

 لالح ىهف برح الب كرشلا لهأ لاومأ ىلع نوملسملا ردق اذإو
 كبر كجرخأ امك " : ىلاعتو كرابت هللا لاق امك سمخلا اهيفو مهل
 كنولداجي نوهراكل نينمؤملا نم اقيرف نإو قحلاب كتيب نم
 مهو توملا ىلإ نوقاسي امنأك . نيبت امدعب قحلا يف
 . " . اظني

 نأ ديري انغلب اميف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جورخ ناك امنإو
 الب اهل عطقي نأ ديري ماشلا نم ةلبقم ىهو شيرقل اريع ىقلي
 هللا مكدعي اذإو" : هلالج لج هللا لوق نم كلذ ىفو ةبراحم

 ةكوشلا تاذ ريغ نا نوذوتو مكل اهنإ نيتفئاطلا ىدحإ
 رباد عطقيو هتاملكب قحلا قحي نأ هللا ديريو مكل نوكت
 ريغ مهتافف ةبراحم الب لاملا ةمينغ مهدو ناكف " نيرفاكلا
 ةكوشلاو مهيلع هللا هرصنف نيكرشملا نم برحلا اوقلو نيكرشملا
 . برحلا ىه انهاه

 ماكحأ يف ةلبقلا لهأو كرشلا لهأ عمتجا دقو باوجلا نمو
 فذقلا لثم اهيف نوقرتفي يتلا ماكحألا امأف ىرخأ يف مهنيب قرفيو
 كلذكو كرشلا لهأ ىلع دح الو ةلبقلا لهأ ىلع دحلاو رمخلا برشو
 كلذو مهل ةوعدلاو مهيلع ةجحلا دعب نم كرشلا لهأ ىلع ةداملا عطقت
 نم ةاغبلا نع ةداملا عطقتو مهل ابرح اوناكو نوملسملا مهيراح اذإ
 اهنودريف مهيلإ ةوعدلا غالبإو مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب نم ةلبقلا لهأ

 . اهنولبقي الو

 دمحم نب ريشي رذنملا يبأ نع ةيراحملا ةريس نمو : ةلأسم

 ايعادو هل الوسر ادمحم هللا ثعب امل هنأو هللا مهمحر بوبحم نبا
 املف ةرهاقلا ةنيبلا لئالدلاو ةرهاظلا مالعألاو ةرينملا تايآلاب هباثأ هيلإ
 رذع اهب هللا عطق هتمكحو همالعإ رهظو هتجح تماقو هتوعد تلصتا
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 ام اقح نأو هتوعد ىف هيلع قداصلا هنأ ىف هنع باغو هدهاش نم
 . هللا نع مهعاج

 هدهعو هللا ديحوت ىلإ وعدي ةكمب ةجح رشع ةعضب ماقأ هنإ مث
 ل اقملا حضفأب ارهج ارشعو نينس ثالث ارس هدعوو هددعو يف

 ظعاوملاب ديدسلا لوقلاو ليمجلا رخفلا نايب عم نايبلا نسحأو
 ىذأل ١ ىلع مهنم ريصيو ىنسحل اي مهلداجي ةغل ايل ا ةمكحل او ةيقاشل ١

 لاق نآرقلاو تايآلاب مهرهقو ناهربلاو جاجتحإلاب مهازغ املق
 مكلعل هدق اوفلأو نآرقلا اذهل اوعمست ال مه اعد هيلإ مهنم نورفاكلا

 جورخلاو مهراد ةرجهب نينمؤملا نم هعم نمو كلذ دنع هللا هرمأف

 رجاه نم نوبحي مهلبق نم ناميإلاو رادلا اؤوبت نيذلا مهناوخإ ىلإ
 رجاه اماف مهسقنأو مهلاومأب هليبس يف داهجلا مهيلع ضرفو مهيلإ
 هللا ىحوأ ام لوأ ناك . هعم نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 اوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ " هللا لاق نأ لاتقلا ركذ نم
 هللا ليبس يق اولتاقو" لاق مث . :ريدقلا مهرصت ىلع هللا نإو
 مث مهلتاقي مل نم لاتق نع ايهن "اودتعت الو مكنولتاقي نيذلا
 كلذ نع مهاهن مت ةظلغ مهيف امدجيلو مهنم مهيلي نم لاتقب مهرمأ
 رهشلا يف كلذ نع ىهنو هينف مهولتاقي ىتح مارحلا دجسملا دنع
 تلصتا هيقفو بونذلا نم يأ "ريبك يف لاتق لق" : هلوقب مارحلا
 هيبن هللا رمأ ةجحلا اهيف تماقو . ةوعدلا دالبلا قافآو ضرألا راطقأب
 اوناك يتلا تاقوألل مهدهع نم مهيلإ يربتلا دعب ةفاك نيكرشملا لاتقب
 برحب مهأدب وأ مهت ءاربو مهنم رظنلا دعب هل ةباجتسالا اهيف هودعوأ

 مهلجأ يضم دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهيلإ ئربف مهنيب نوكي
 هلوق وهو ةءارب ة هروس لوأ كلذ يف هللا لزنأف مهل هتمذ هتدقع يذلا

 يبأ نب يلع اهب ىدان . "رهشأ ةعبرأ ضرألا يف اوحيسف"
 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأب عست ةنس مسوملا يف بلاط
 رهشأ ةعبرأ كلتف رخآلا عيبر نم رشع ىلإ ةجحلا يذ نم نيرشع
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 اراذنإو مهيلإ اراذعإ ضرألا نم اوءاش ثيح نيكرشملل الجأ لماوك
 مل نإ مهيلإ اهدعب برحلاب اناذيإو مهنم ةءاربو مهنمأم غولب مهل
 رثكأ ىلإ دهع هل ناك نم الإ ةمكحل اونعذيو هلوسرو هللاب اونمؤي
 مكوصقني مل مث نيكرشملا نم متدهاع نيذلا الإ هلوقك اهنم
 ىلإ مهدهع مهيلا اومتأف ادحأ مكيلع اورهاظي ملو ائيش
 ىهو "مرحلا رهشالا خلسنا اذإف نيقتملا بحي هللا نإ مهتدم
 مهوذخو مهومت دجو ثيح نيكرشم ١ اولتق ف" ةوررلأل ا هذه

 ةيآلا هذهب نيكرشملا معف . "دصرم لك مهل اودعقاو مهورصحاو
 اولخف ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقو اوبات نإف" لاق مث
 هللا نإ مهل اوميقتساق مكل اوماقتسا امق" لاقو . "مهليبس
 يف دحأ مهنم اذع نإف رهشألا ةعبرألا لهأ مهو . "نيقتملا بحي

 مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا" هلوقل هل نامأ الف ةعبرألا
 لثمي هيلع اودتعا مكيلع ىدتعا نمف صاصق تامرحملاو

 لاقو . هضقنب هيلع اودعاف هدهع ضقن نم لوقي "مكيلع ىدتعا ام
 نإ لوقي "ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم نفاخت امإف"
 متأ ءافولا ىلع اوناك امو برحلا مهيلإ ذبناف مهنم رذع ىلع علطا

 ىتح مهولتاقو" ةفاك نيكرشملا يف لاقو مهتدم ىلإ مهدهع مهيلا
 لهأ يف ىنثتسا مث . "هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال
 رخآلآ مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق" لاقف باتكلا
 نم قحلا نيد نونيدي الو هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو
 مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا
 نودترملا امأف اهب مهلاومأو مهعامد اونقح اهوطعأ نإف "نورغاص
 فانصأ ءالؤهف مهلتق وأ هيلإ عوجرلا الإ مهنم لبقي الف مالسإلا نع
 نع نودترملاو باتكلا لهأ ةرفكو نارينلاو ناثوألا ةدبع ةثالث
 هللا دودحب بجاو مهل هب برحلا مكحو مزال مهل كرشلا مسا مالسإلا
 زع هللا لاق . مهتدهاجم ىلع اهبتك يتلا هطورشو مهيف اهبرض يتلا
 هب رمأو هركذ انمدق ام عم نيملسملا ىلع داهجلا ضرق يف لجو
 . "مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك"
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 الو ةأرما ىلع ضرفب سيل هنأ ةمئاقلا ةنسلاب ةمألا تعمتجاف
 ىلع سيل "لاقو هل لام ال نمو ملحلا غلبي مل نم ىلع الو دبع
 ام نودجي ال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا

 ليبسلا امنإ" لاقو . "هلوسرو هلل اوحصن اذإ جرح نوققني
 ىمعالا ىلع سيل" لاقو . "ءاينغأ مهو كنوتذاتسي نيذلا ىلع
 نع تبثملاو . جرح ضيرملا ىلع الو "جرح جرعألا ىلع الو جرح
 نبا ايبص هتاوزغ ضعب يف در هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا دبعب كلذ لعق ةنس ةرشع سمخ نبا زاجأو ةنس ةرشع عبرأ

 عم نيكرشملا وزغ يقو قدنخلا موي هزاجأو دحأ موي هدر رمع نبا
 دهشو عاقنيق ينب دوهيب ازغ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ نيملسملا
 يف هللا مكحو كرشم وهو حتفلا ةعقو دعب انينح ةيمأ نب ناوفص هعم

 نكي | نإ" هلوقل نيكرشملا نم مهلاثمأ ةرشع نينمؤملا لاتقب ردب ةعقو
 ففخ نآلا" لاق مت . "نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم
 ةئام مكنم نكي نإف :7 مكيف نا ملعو . مكنع هللا
 ةرآالا " نيتئام اوبلغي ةرباص

 عم نيكرشملا برح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو
 نأو دصرم لك مهل دعقيو نانب لك مهنم برضي نأ نآرقلا مكح
 مهرايدو مهضرأ مث . مهربدمو مهلبقم لتقيو . مهحيرج ىلع زاجي
 . "مهلاومأو مهرايدو مهضرأ مكثرواو" هلوقل نيملسملل ثاريم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف مهنم يراسألا يف مكحلا امأو
 لاقف . هل هللا هحابأ مث ءادفلا يف هللا هبتاعف مهنم يداقو لتق دق
 اذإ ىتح باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذإف"
 . ءادق امإو دعي انم اماق . قاثولا اودشف مهومتنخثا

 لاق نم لاقو مامإلا رييختب موق لاقف اهرازوأ برحلا عضو ناخثإلاو
 ءادفلاو نملا ةيآ نإو مهل لتقلا وأ مالسإلا الإ مويلا مهيف مكح ال
 رايخ ال هنأو "مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقا" هلوقب ةخوسنم
 نيكرشملا نم دحأ نإو" هلوسرل لجو زع هللا لاقو . مهيف مويلا
 هيلع ةجحلا مقأ لوقي "هللا مالك عمسي ىتح هرجاف كراجتسا

٢٦٦



 دعب ترفظ نإف هنمأم غولب ىلإ هليبس لخق اهلبقي مل نإف اهايإ همهفا

 . ةنسلا نم ليوأتلا يف كلذ همد كل لح هي كلذ

 ةوعدب الإ برح ال هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو
 نايبصلاو ءاسنلاو ينافلا خيشلا لتق نعو ةئملاو لولغلا نع ىهنو
 ضقني ملام نامأب مهنم نيملسملا ىلإ لخد نمو برحلا لهأ لسرو
 ناودعب هل نامألا دهع مهدنع نم نمألاو مهنم لوسرلا

 نيملسملا ىلع ريجي هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو
 مهركذو مهديبعو مهرح نم كلذ ةزاجإ نيملسمل ١ ىلعو مه اندأ

 ناعذإ ريع نم ةدعاوملاب مهيرح لهأ او نيملسملا نيي حلصي الو مهثانإو

 مهو ةيزجلاب هللا مكحل مالسإلاو مالستسالاو ةلذلاو رافّصلاب مهنم
 ةرثكب مهيلع اوليمي نأ نيملسملا نم ديدشلا فوخلا عم الإ ةرغص
 . ةرئاد مالسإلا لهأ ىلع اهنم نوفاخي

 نإ نولعألا متناو اونزحت الو اونهت الو" ىلاعت هللا لاقو
 ءافولا نيملسملا ىلعف حلص وأ دهع مهنيب عقو اذإف . "نينمؤم متنك

 مهيلع ةدايزلا نيملسملا نم دحأل سيلو ةدم ريغ وأ ةدم ىلإ ناك هب
 ةوعد نم ءيش راهظإ هيف اميف حلص الو مهحلص هيلع ىرج ام قوف
 . مالسإلا راد يف ةعيرشل رفكلا

 اضقن ف كلذ ناكو ناودعب مالسإ ١ راد يف رقفكل ١ لهأ أ ادع نإو

 ال برعل | نم ن اثوأل ا لهأ مد ذ مهيلع برحل ١ هي تعجرو مه دهعل مهنم

 لكؤت الو مهنيب ةتراوم الو مهل ةحكانم الو مهيلع ةيزج الو مهيف يبس
 . مهق انعأ برض وأ مالسإل | الا سيلو مهنيد ىلع اووقي الو . مهحئايذ

 يزجل ١ ضيق يف مهمكحب مهقحلا او سوجمل ١ نم كلذ مرحو مهئاسن

 ىلع اهي مهرقأ مهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةنس مهنم
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 نيملسملا برحل نيكرشملا نم فانصألا هذه تعمتجا اذإف مهنيد
 مهنيبو نيملسملا نيب ةحكانم الو ةتراوم الو مهحئابذ لكؤت الف
 يدب اع ىوس مهير ارذ يبسو مهر اقعو مهل اومأ ةمينغ نيملسمللو

 ىلص لوسرلا نع ةياورلاب مهيف يبسال هنإف مهنم برعلا نم ناثوألا
 نم دحأ ىلع اتباث ناك ول ", نزاوه ىلع رم هنأ ملسو هيلع هللا
 تاوزغ رخآ تناكو . نينح يبس درو ءالؤه ىلع متأ يبس برعلا
 . يبسل ا

 نم هيف ىنعملاو يبرع ىلع قر ال هنأ مهريغو يرهزلاو يبعشلاو
 نم ناثوألا ةديعو برعلا نم باتكلا لهأ ىلع زئاج ءايسلاو ء ايسلا

 . اذهف مجعلا

 لام نم اهيف اميفو مهمكحف برحلا راد يف نيدترملا مكح امأو
 راد مهل تماق اذإ كلذكو مهتدر لاح يف اودلو نيذلا مهيرارذو مهل

 نيملسملا برح لهأ عم اوناك وأ مالسإلا راد ىلإ ةعجرلا اهيف اوعنم
 . نيكرشملا نم

 هولتقاق هنيد لدي نم ملسبو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 دعب كرشلا ىلإ ةدرلا لهأ مهنأ ىلع كلذ ليوأت يف نوملسملا عمجأو
 الإ برح الو مهل ةباتتسالا دعب الإ اولتقي ال نأ ةنسلا ترجو مهنامي
 نكت ملام هيلع نوبراحي ام كرت ىلإ نوبراحملا اهب ىعدي ةجحلا دعب
 . مهنم لاتقلاب ةءادبلا

 ابرح اهيلع بصني ملام مالسإلا راد يف دترملا مكح يف فلتخاو
 فلتخاو . مهيف لدعلا ةمئأ الإ هب موقت الو دودحلا نم هلتق ضعب لاقف

 نم لبقي ال نأ ةنسلا كلذ يف ترجو ديبعلا ةدر مكح يف اضيأ
 دعي : مهلتق وأ مالسإلا الإ ءاسنلاو لاجرلا نم رارحألا نيدترملا

 ملو ًابرح اوبصني نمم مهنم لتق نم يرارذ مكحو مهل ةباتتسإلا
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 نإف مهيلع مالسإل صرع مث . مهغولب راظتن ١ برحل ١ لهأ ىلإ لخدي
 . مهقانعأ تيرض هوبأ

 نم دلو نم ىلع يبسلاق دهعلاو ملسلا دعب نوبراحملا امأو
 نم وأ اوناك برعلا نم مهتمذ خاسفناو مهدهع ضقن دعب مهيرارذ
 ريغ نمو مهيلع يبس الف مهدهع لاح يف مهنم دلو نم امأو مهريغ
 مساقلا ةديبع يبأ فيلأت لاومألا باتكب فورعملا باتكلا نمو ةريسلا
 . مالس نبا
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 تلاتلا بابلا
 نوتكنب حلصلاو دهعلا لهأ يك

 مه وام د لحتسن ىنم

 نيبام ربيخ لهأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رصاح ليق
 ىلع ناسألا اوذخأ نصحلا لهأ نأو ةليل نيثالث ىلإ ةليل نيرشع
 لك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نأ ىلعو مهيرارذ ىلعو مهسفنأ
 . نصحلا يف ءيش

 ىلص هللا لوسر ىلع ةدش مهيف تيب لهأ نصحلا يف ناكو لاق
 ينباي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق شحفو ملسو هيلع هللا
 متفرع دق قيقحلا يبأ اونب امنإو ديبع وبأ لاقو لاق اذكه قيقحلا
 انيطعأ ام مكيطعأ نأ نم كلذ ينعنمي مل مث هلوسرلو هلل مكتوادع

 ام مكؤامد انل تلح ائيش متمتك نا مكنأ ينومتيطعأ دقو مكباحصأ

 اوتأف هباحصأ رمأف لاق انيرح يق اهانكلهتسا اولاق ؟ مكتينآ تلعق

 . مهقانعأ تبرض مث لاق مث اهوراثتساف ةينآلا هيف يذلا ناكملا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ن أ ةنيدملا لهأ نم لجر نع يورو
 ومتكفق ًازنك اومتكي ال نأ ىلع قيقحلا يبأ ينب حلاص ملسو

 اس هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهاع ليقو مهعامد كلذي لحتسافق

 اليفك هيلع هللا لعجو ادحأ هيلع رهالظي ال نأ ىلع بطخأ نب ييح

 هنبايو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىتأ ةظيرق موي ناك املف

 هب رمأ مث ليكلا يق وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف املس

 . هنبا قنعو "" هقنع تبرضق
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحتسا امنإو ةديبع :

 ىأرف هنم دهع يف اون اكو هيلع بازحأل ا مهنتره اظمل ةظيرق ينب ءامد

 كلذب لزنو ادحأ هياحصأ نم اولتق مل ا اوناك نإو مهدهعل اثكن كلذ

 بازحألا ةروس يف نآرقلا

 هيبأ لدب هنبايو ةخسن يفو )١(
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 نبا مشاه نع يور رصمب صاعلا نب ورمع لعف كلذكو

 لاقف صاعلا نبا ورمع اهحتتفا لاق رصم حتف نمم ناكو ةيقر يبأ
 لهأ ميظع ىلإ ثعبو ريثك لامي يتأف هب انتأيلف لام هدنع ناك نم

 ورمع ناكو لاق . هنجسف لام يدنعام لاقف ؟ لاملا : لاقق ديعصلا

 ايه ار معن ::اولاق ادحأ ركذي هنوعمسي له هيلع لخدي نم لاسي

 متخو ةيمورلاب هناسل ىلع ًاياتك بتكف همتاخي ورمع ثعيق روطلاب

 نم ةلقب ىتأف لاق بهارلا ىلإ هلبق نم لوسر عم هتعب مث هيلع
 متدرأ اذإ ينباي هيف اذإو باتك اهيف اذإف صاصرب ةموتخم ساحنت

 ةيقتسفلا ىلإ ءانمألا ورمع ثعبف ةيقتسفلا تحت اورفحافق مكلام

 قنع برضف لاق اريناند ابدرإ نيسمخ اوجرختساف اهيف اورفحف
 . هبلصو يطبقلا

 لوق ىنعم يف ةديبع وبأ لاق ةيمورلاب ةياقسلا ةديبع وبأ لاق
 ىنبت تويب تاولصلا لاق تاولصو عيبو عماوص تمدهل لجو زع هللا
 يف ىوري ام ىلع مهرافسأ يف اهيف نولصي ىراصنلل يراربلا يف
 . رخآ باتك نمو ريسفتلا

 اوعقو اذإا رحبلا يف دنهلا جراوب نع ددعس وبأ لئىسبو : ةلأسم

 نأ لبق لاتقلاب مالسإلا لهأ مهأدتُا مالسبإلا لهأ نم بكرمب

 هنأ لوقي انياحصأ ضعي نأ يدنع لاق ؟ مهوعدبي ىتح حأ مهوعديي

 مالسإلا لهأ اودبي مل ولو مهتبراحم مهلو ةوعد نيملسملا ىلع سيل
 مهدالب نم اوجرخ دقو مالسإلا لهأ نوزاغ مهنأ ملع اذإ لاتقلاب
 . جراوبلا يف كلذل

 ادب اذإف لاتقلاب اودبي ملام ةوعدلا نم دبال لاق نم لاقو

 نيملسملا جراوبلا مزه اذإ هل ليق ذئنيح مهلاتق زاج لاتقلاب نيملسملا
 مهل له ؟ ةليغ مهلتق ىلع نوملسملا ردقو مهلاومأو مهبكارم اوذخأو
 نيملسملا لاومأ ناك اذإ هنأ انباحصأ نم لاق نم لاق دق لاق ؟ كلذ
 وأ ةليغب مهيلع ردق امفيك زئاج مهلتقو ةوعد مهل سيلف . مهيديأ يف
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 نم لك نمأو اوملاستو نامألا مهوطعأ دق يدنع اونوكي ملام اهريغ
 . ةنيابملا دعب الإ ينبجعي الف اذكه ناك نإف هبحاص

 مهمزهف دنهلا نم جراوبلا نوملسملا براح نإ تيأرأ تلق
 نأ نيملسملل زوجي له ةمينغ مهوذخأف مهيلع اوردقو نوملسملا
 زاج اوملسأ نإف مالسإلا مهيلع ضردعي هنأ يعم لاق ؟ مهوعبتي
 مهيف مامإلل لاق نم لاقو اولتق اوملسي مل نإو مهدابعتساو مهعيب

 نيملسملل ائيف مهكرت ءاش نإو مهلتق ءاش نإ اوملسي مل اذإ رايخلا
 اذإ لاق نم لاقو راغصلاو نيغلابلل زئاج نيكرشملا نم مجعلا ءابسو
 ةمينغ اوراص اذإا اولتقي ال ن أ ينبجعيو : ارعأل ١ يف اوعيب اوملسي مل

 هنألو ةيدقلاو سمخلا نم هللا قح اهيف نأل ةمينغلا ةلمج يف اوكرتيو
 برعلا يف الا ةيآلا هذه لوزن دعب نيدلا يف هاركإ ال لاق نم لاق دق

 قحي عنتمم وأ نبكرشملا نم همالسإ دعي مالىبإلا نع دنرم وأ

 اذإ نوبراحي مهنأ : مهيلع ريبج ال كرشلا لهأ رئاسو لتقلا قحتسي قحتسي

 رفظ اذإف . نولتقي مهف ابرح اومادامف مهمزلي امل اوعنتما وأ اوبراح
 نم هللا قح مهف ةمينغ اوناك اذإ نولتقي فيكف ةمينغ اوناك مهب
 . ملعأ هللاو ينبجعي يذلا اذهف ةلتاقملا قحو سمخلا
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 عبارلا بابلا
 ءأبسلا يف

 ملسي نأ رمأ دلوو ةأرم ١ هلو برحل ١ لهأ نم دحأ يبس اذإ لاقو

 كلذك لجرلاو ةأرملاو لتق مالسإلا هرك نإو هنم كلذ لبق ملسأ نإف
 ملسي نأ هدلو رمأ امهدحأ ملسأف دلو امهل ناك نإو هدح و ةلزنمب

 " رارحألاب

 نبكولمم اوناك اذ ا مالس الا ىلع نوربجي الف ىراصنلا ام و

 نإف مالسإلا مهيلع ضرع اسوجم اوناك نإو مهنيد ىلع نوكرتي
 . برحلا لهأ نم اوناك اذإ اولتق الاو اوملسأ

 نم ةمذلا لهأ ريغ نم برحلا لهأ ىف اذه ليق دق هريغ لاق

 مل نإف مالسإلا ىلع نوربجي مهنأ دهعلاو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا
 اودترا اذإ برعلا مالسإلا ىلع ربجي امنإ لاق نم لاقو اولتق اوملسي

 ىلع نورراقي الو مهابس زوجي الو برعلا مهو مهيلع ءابس ال نيذلا
 برعل | دوهيو برعل ا ىراصن نم كلذ يف دهع هل مدقت نم الا كرشل ١

 ىلع برعلا نم دحأ داقيالف الاو كلذ ىف دهع هل مدقت دق نمو

 . . كرشلا

 نكلو مالسإلا ىلع نوربجي ال مهنإف مجعلا عيمج نم مجعلا امآو
 ةمينغ ناك هب رفظ نمو رح ملسم وهف هب رفظلا لبق مهنم ملسأ نم
 لاق نم لاقف نيغلابلا نم ملسي مل نإف نيملسملل الام ناك ملسأ نإف
 اذإ بارعألا يف نوعابيو ةمينغ نوكيو لتقي ال لاق نم لاقو لتقي
 ءاش نإ رايخلاب مامإلا لاق نم لاقو نولتقي الو مهكرش ىلع اومتأ
 . ةمينغلا يف مهعابو مهكرت ءاش نإو مهلتق

 ال هنأ ةمينغل ١ مس ١ هرلع تعقو نم ناك نإ كلذ نم بحن يذل و
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 ر اصم ] يف كرتي ملو ب ارعأل ا يف عيب ال ا او ملس ] نإ ا نكلو لتقي

 ل ام مهو ةمينغل ا فظطت الف مج اعألا ١ يف ةزد :ام ةمينغل ا نأل نيملسمل ١

 ةلأسملا هذه فنصم و فلؤمل ا ريغ لاق ًهلل | قح اهيفو مهنيفو نيملسملل

 . كرشلا لهأ ةبراحم لوأ يف تمدقت اهحرش عيمجو

 ىلع ردق مث ودعلا مزهنا نإو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 هيلع ردق نم كلذكو لوألا ءاعدلاًريغ مهل ةوعد الف دعب نم مهنم دحأ

 ريغ ناك نإو هلتق لحي الف مالسإلا يف لخدي نأ لبق غلاب وهو مهنم
 ىلع نوربجيو مدختسيو عابيو هيلع لتق الو ةمينغ مهف مهنم غلاب

 نمو نيملسملل اوراص دق مهنأل مهئابآ نيد ىلع نوكرتي الو مالسإلا
 مهيلع ليبس الق نوملسملا مهب رفظي نأ لبق نم نيغلابلا نم ملسأ
 الو دبعتساو عيبو مدختسا راسألاو ذخألا دعب نم مهنم ملسأ نمو

 . عبي ملو لتق نيغلابلا نم ىراسألا نم ملسي مل نمو . لتقي

 مهنم لبقي ال برعلا نم ناثوألا ةدبع يف مكحلاو باتكلا نمو
 نم باتكلا لهأ امأف اوملسأ اذإ رارحأ مهو لتقلا وأ مالسإلا ريغ
 نمو مهيلع رهظ اذإ ةيزجلا مهنم لبقتو نوقرتسي مهنإف برعلا ريغ
 . ءايسلا هبلع يرجي ال ةيزجلا مهنم ليقت

 نإ ا برعل ١ يكرشم يف مهريسو نيملسمل ١ ر اثا ا يفو ب اتكلا نمو

 مارحل ١ دجسلمل ١ نع مهدصو مهضارعتس و مهلاومأ او مقع امد لحأ هللا

 و مهنيد ىلع نورراقي الو مهحئابذ لكأو مهتحكانمو مهتراوم مرحو
 ن اك نمو . مهق انع ] برض وأ مالس ال ١ يف لوخ دل ا ال ١ مهنم ليقي

 هنيد ىلع رقأو هنم كلذ لبق ةيزجلاب رقأف عئباص وأ اينارصن وأ ايدوهي

 نيملسملل لحو مهير ارد ل يبسو مهل اومأ او مهؤ ام ل نبملسمل ١ ىلع مرحو

 لهأ اوناك اذاق رئارحلا نهو مهئاسن نم تانصحملا حاكنو مهماعط

 . نيملسملل اه ابسو ة : رم ١ ح اكن لحي ل هنأل
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 الو مهؤامد تمرحو هنم كلذ لبق ةيزجلاب رقأف ايسوجم ناك نمو
 نوكت ال كل ذكو املس وأ اون اك ايرح مهحئ اي ذ الو مهتحك انم لحت

 . املس وأ اون اك ايرح كلملا له ] نيو نملسمل ١ نبي ةثر اومل ا

 نم اوبراحو دهعلا اوضقن نيذلا يف يبسلا امنإو باتكلا نمو
 مل نإو مهدهع ضقن دعب اودلو نيذلا يرارذلاو ءاسنلا ىلع ةمذلا لهأ
 لكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا تعاج كلذبو اوبراحي
 مامت ىلإ اوعجري ملو اوبراحو نيملسملا دهع اوضقن مهنم ةليصف
 دعب اودلو نيذلا مهيرارذ يبسو مهلاومأو مهؤامد لالح كئلوأف مهدهع
 هيف يذلا عضوملا كلذ يف ناك نمم مهلاومأ ةمينغو مهدهع ضقن
 . نيملسملل نوبراحملا دهعلل نوضقانلا

 مهيلع كلذب مكح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةنسلا ىقو

 نم لاجرلا نم نيبراحملا لهأل ناك ول ليقو مهنم هلحأو المجم
 يذلا دلبلا كلذ ريغ دلب يف يرارذلاو ءاسنلا نم ماحرأ نيكرشملا
 الإ رخآ دلب يف مهو مهابس نيملسملل لحي مل نيملسملا هيف اوبراح
 هبق ةيراحملا تعقو يذلا الرلا كلذ نم يرارذلاو ءاسنلا نم بره نم

 ءابسلا مهيلع كئلوأف نيملسملا نيبو مهنيب برحلا تعقو نأ دعب نم
 . اوكردأ ثيح

 رخآ دلي ىلإ مهنيب برحلا عوقو ليق نم مهنم بره نم امأو

 لبق مهدهع ا . اوعجرو مهيديأب اوقلأ اذإو مهيلع ءابس ال كئلوأف
 اهريغو ءامدلا نم مهضقن لاح يف اوباصأ ام مهنع ردهأو مهتم كلذ
 اذه يف مه سيلو ةعجرلا ىلإ اوعاف اذإ ةبراحملا يفو ةبراحملا لبق

 ام مهنع ردهي امنإ كئلوأ نأل ةلبقلا لهأ نم يغبلا لهأ لثم عضوملا

 . ةبراحملا لاح يف اوباصأ

 عجري ملو ةمذلا لهأ نم نيملسملا دهع ضقن نم لك هريغ لاق

 يبسو مهل اوم ] ةمينغو مهؤ امد لالح كىلؤ اف مهبر اجو مه دهع م امت ىل ١
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 يف ءابسلا امنإو مهدهع ضقن دعب اودلو نيذلا مهيرارذو مهئاسن

 ءاسنلا نم بره نم امأو مهدهع ضقن دعب اودلو نيذلا يرارذلا
 نم اوبره نإف هيف ةبراحملا تعقو نيذلا عضوملا كلذ نم يرارذلاو
 ثيح ءابسلا مهيلع كئلؤاف نيملسملا نيبو مهنيب برحلا تعقو نأ دعب

 كئلؤاف رخآ دلب ىلإ مهنيب برحلا عوقو لبق نم بره نم امأو اوكردأ
 يرارذلاو عاسنلا نم 6 نيبراحملل ناك ول كلذكو مهيلع ءابس ال
 مهيف ءابس الو نيملسملا هيف اوبراح يذلا عضوملا ريغ يف

 دهعلا لهأ نم موق يف ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 نوملسملا رهظ مث برحلا ضرأب اوقحلف هريغ وأ جارخلا مهيلع لقث
 دهعلا اوصقني ملام مهلاومأ ذخؤت الو نوبسي الف دالبلا كلت ىلع
 . نيملسملا فالخي

 مهولتقو مهدهع لهأب نيكرشملا نم ودعلا ردغ اذإو باتكلا نمو
 ال لاق نم لاقو كلذ نم اوبس امم ىرتشي لاق نم لاقف مهنم اوبسو

 ىبس ام مهنم ىرتشي كلذكو كلذ ىلع مهنم ىرتشا امب سأب

 . مهبرح لاح يف ضعب نم مهضعب

 تراصو برحلا لهأ نم ٥ ةأرما نوملسملا ىبس اذإو باتكلا نمو

 نأ ل ارأ نإ اهديس ىلإ ث كلذ ىف رمأل اف امد ارأف اهجوز يبسو ىلومل

 . هل كلذق قرفي نأ ءاش نإو همتأ اهحاكن اهل متي

 برحل ١ لهأ ناي ايبص نم ىبس نم ل اق نم لاقو . باتكل نمو

 لتقلا امنإو بارعألا يف عيب مالسإلا هرك نإف غلب اذإف ادبع راصو
 رارحألا ىلع كلذ يق

 . ديبعلا نيملسملا . هماكحأو هيلع . تام

 مهيبس لحي مل : ةخسن يفو )١(
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 نبملسملل لاق من 5 ةنيدمل ١ لهأ يبس مامإ ١ يق ليقو باتكل ١ نمو

 . الدع ناك 7 قدصب لاق ؟ ءايسلا ليق ءالؤه تنمأ تنك دق ينإ

 بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : هريغ نمو : ةلاسم
 رصم لهأ ريغ وأ اوناك رصم لهأ ءابس مهيلع له نيدترملا نعو
 ريغ نم وأ اوناك برعلا نم اوقحلي مل وأ برحلا ضرأب اوقحل
 نوملسم مهؤابآو مهئابآ ةدر لبق مهيرارذ نم دلو نم امأف ؟برعلا

 مهيلع كئلوأف مهئابآ ةدر دعب نم مهنم دلو نم امأو مهيلع ءابس الف
 نيغلابلا ىلع ضرعي هنإف اوبراحي مل اذإ امأو اوبراح اذإ كلذو ءابسلا
 ىلإ اوعجرو اوبات نإف مالسإلا ىلإ عوجرلا لاجرلاو ءاسنلا نم
 نكلو مهيرارذ ىبست الو اولتق ةدرلا ىلع اوتبث نإو مهنم لبق مالسإلا
 اولخدو هولبق نإف مالسإلا مهيلع ضرع اوغلب نإف غولبلا مهب رظتني
 مهؤابآ تلتق امك اضيأ اولتق رفكلا ىلع اوتبت نإو مهنم لبق هيف
 . رصم لهأ ريغ نم وأ رصم لهأ نم اوناك ءاوسو

 دعي نم مهير ار ذ نم دلو نميف ء ايسل | مهيلع كئلوأف ةلاسملا دعي

 مهؤاب أ براحي مث مهملسو مهدهع ىلع وهو دلو نم امأف ةبراحملا

 . مهيلع ء 77 ال كئلوأف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبس امو هللا دبع ويأ لاق : ةلاسم

 نميف ناك اميقو هنإ ليقو ربيخ دوهي برع الإ برعلا نم ادحأ ملسو

 ينإ دمحم اي تلاقف ةعاضرلا نم هتخأ تناكو ةأرما مهنم ىبس

 نإ هل تلاقف كلذ ةمالع امو اهل لاقف ةنالف يم أو ةعاضرلا نم كتخأ

 ل ا لوسر كلذ فرعف نايبص تنأو انأ كنم ةضع ةمالع يرهظ يق

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 ةدرلا لهأ ىلع مكحلا امنإو : رثؤملا يبال ةريس نمو : ةلأسم
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 برحلا راد يف يتلا مهلاومأ تمنغ برحلا راد يف اوناك نإف لتقلا
 لهأ نم ناك نم امأو مهلاومأ منغت مل مالسإلا راد يف اوناك نإو

 مهنإف دهعلا يف الو مالسإلا يف اولخد اونوكي ملام مهنإف كرشلا
 . اهنم عانتمالاو مالسإلا ىلإ ةوعدلا دعب نوبسيو نومنتقغيو نولتقي

 نم مجعلا نم برعلا ريغ نم ناك نم لكو هل تلق : ةلاسم
 مهؤابس زوجي مجعلا نم مهريغو طبقلاو مورلاو دنهلاو دنسلاو سرفلا
 اذإ . معن لاق ؟ اديبع مهل نونوكيو برعلل مهدابعتساو مهؤارشو
 . مهؤابس زوجي ةلزنمب اولزن
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 سماخلا بابلا
 ريسألا يك

 تقو يف ص اصق مهودع نيو نيملسمل ١ نيي سيل رثؤم ١ ويأ ل اقو

 برحلا تعضو اذإ هنأ الإ هيف صاصق ال الاتق نولتاقي برحلا
 مزهنا نمم مامإلا ىلإ ابئات ءاج نمف مهودعب نوملسملا رفظو اهرازوأ
 ةنيبلا هيلع تدهشف هافق نع ذخأ نمو باصأ ام هنع ردهأ هديب ىقلأو

 . لتق لتق هنأ

 لتاقي ةكرعملا يف هوأر مهن أ ةنيبلا هيلع تدهشف لتق نكي مل نمو

 نإ رايخلاب مامإلا نإ اولاقف ادحأ لتقي ملو ىمريو برضيو نعطيو
 . هنع افع ءاش نإو هلتق ءاش

 تدهش نيملسملا ودع نم الجر نأ حاضولا نب دايز ينتدح دقو
 اميف اذه وحن ىلع هللا همحر مامإلا ثراو ةيالو يف ةنيبلا هيلع
 نأ كعسبي هنأ هرذع نيب ىلع هيلع راشأف نيملسمل | هيق رواشق بسحا

 نأ كيلإ بحأ امف يلع ريشت امف لاق هنع وفعت نأ كعسيو هلتقت
 لأسي ال نأ ثراو راتخاف هلتق نع كلأسي ال مأ هلتق نع هللا كلأسي

 دق لجرلاو هباتك لصو هنأ ثيدحلا يف نظأ ينإو لتقي ال نأ بتكف
 . لتق

 ال يذلا نيملسملا لوق نم هيلع عمتجملا رثألا ءاج ليقو : ةلاسم
 نم ءيش يف زوجت ال ةرهشلا ىلع ةداهشلا نأ افالتخا هيق ملعن

 هيف بجي ءيش يف الو دوقلا هيف بجي ءيش يف الو هللا دودح
 نيقولخملا ماكحأ هطلاخت اهنم ناك امو هلل قوقحلا هذه نأل صاصقلا
 اذه ىلعف هرمأ لابو يناجلا اهيف قونيل هللا نم ةبوقع اهلصأ ام نإف
 حص نم نوملسملا لتقي اولاق مهنإف دحاو لوق الإ نيملسملا لوق تبث
 اذه نأل هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ لتق هنأ ةرهشلا قيرط نم

 نأل قوقحلا نم جراخو ةمئألا اهميقي دودحلا نأل دودحلا نم جراخ
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 . لكلا نود اهيف ضعبلا دابعلا اهيلي قوقحلا
 ىلإ هرمأ امنإف دوق وأ صاصق نم قح هيلع بجو نم لكو

 هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ لتق نم امأو نيملسملا ةماع نود ءايلوألا
 يراش ريغ وأ يراش مامإ ريغ وأ مامإ نيملسملا نم دحأ لكل نإف

 كلذ يف ةجح الو ةينالعو ارس ةليغ ريغ وأ ةليغ لتاقلا اذه لتقي نأ
 . اذهف لتقلل ليزمب الو دوقلل طقسمب مهوفع الو مهريغ الو ءايلوألل

 نوملسم ١ ىقتل ا اذ ا ل اق ءاٹعشلا ىب ا نع دجوي اممو : ةلأمسم

 لتقي هنإف لتق دق ناك نمف ىراسأ مهنم اوذخأف مهودع مزهف مهموقو

 ءاش نإ هيف مامإلا يأرف لتق نكي مل نمو هنع وفعي نأ مامإلل سيلو
 . افع ءاش نإو لتق

 مامإ ماد امق اولتق نيملسملا براح نم لك كلذكو : ةلاسم

 نوذخؤي مث مهمامإ بهذي ىتح نولتقي مهنإف براحي امئاق نيمرجملا
 دقو لتقي هنإف لتق نوكي نأ الإ لتقي مل هديب ىقلأ نمو لتق عنتما نمف

 يلع لاقف مامإلا ثراو هيف راشتساف رقعج ني ىسيع نوملسملا رسأ

 ناك دقو انعمس كلذك هلتق نع وفعت نأ كلو هلتقت ةت نأ كل ةرزع نب

 . نيقورعم هولتق نيذلا

 متركذو تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 يذلاف هلتقب رمأي مل هنأ بعك نب ثراو هيف لاق يذلا مداقلا رمأ نع

 نب ثراو نمز يف قارعلا نم مداقلا رفعج نب ىسيع ربخ نع انغلب
 رهظأو هللا همزه امل رفعج نب ىسيع نآ انغلبف هللا همحر بعك
 رقعج نب ىسيع ذخأو هباحصأ نم لتق نم لتقو هيلع نيملسملا
 ىلإ بعك نب ثراو مامإلا جرخو راحص نجس يف هوسبحو اريسأ
 . رقعج نب ىسيع ةبراحم

 ربخلا هيقلق مغيس اهل لاقي ةيرق ىلإ قيرطلا ضعب ىلإ غلب املف
 ركسع ىل ا ح ام ال ١ بعك ني ثر و عجرف رقعج ني ىسيع ةميزهب
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 انغلبف . نجسلا يف رقعج نب ىسيع نأ هغلب ىوزن غلب املف . ىوزن
 سانلا اهيأ اي : لاقف ابيطخ سانلا ىلع ماق بعك نب ثراو مامإلا نأ

 ىلع نأ انغلبف لقيلف لوق هعم ناك نمق رفعج نب ىسيع لتاق ينإ
 هتلتق نإ انغلب اميف لاقف ملكتف ماق نيملسملا ءاهقف نم ناكو هرزع نبا
 يف هكرتو هلتق نع مامإلا كسمأف كل عساوف هلتقت مل نإو كل عساوق
 . هولتق نيملسملا نم اموق نأ انغلي كلذ دعي ناك املق نجسلا

 هللا همحر زيزعلا دبع نب يحي هل لاقي مهنم الجر نأ انغلبو
 لضفلا نم دحأ هيلع مدقي نكي مل هلعلو نيملسملا لضافأ نم ناكو
 نب زيزعلا دبع ركذ هياشي نامع يف هركذ لعلو نامعب هنامز يف

 ىتح مامإلا ملعي ال ثيح نم اوقلطنا مهنأ انغلبف تومرضحب ناميلس
 رقعج ني يسيع ىلع نجسلا اوروستف ليللا يف راحص ىلإ ا اوتأ ١

 انغلب اميف يلاولا الو مامإلا ملعي ال ثيح نم نجسلا يف هولتقف
 نم انغلب يذلا اذهف انغلب اميف مهتليل نم مهدالب ىلإ موقلآ فرصناو

 ىسيع لتاق لوقي ناك هنأ هللا همحر رذنملا نب ريشب نع انغلبو
 رفعج نب ىسيع ربخ نم انظقح يذلا اذهف رانلا هبشت مل رفعج نب

 . كلذ ىلع نينومأملا ملعلا لهأ نع

 هريغ لاق يلاو لتق وأ لتق اذإ نيملسملا لوق نم انظفح يذلاو
 يلاو لتق وأ هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ لتق نأ دارأ هنأ انعم يذلا

 ةيدرس لتق وأ هتريسم يف نيملسملا دئاق لتق وأ هتيالو ىق نيملسملا

 نم اولتقي نأ نيملسمللو مهئايلوأ نود نيملسملل مهعامد نأ نيملسملل
 نبملسملل راثآ كلذ يفو ةليغ ريغ وأ ةليغ هيلع اوردق ام فيك مهلتق

 اهركذ هركأ ١ ين او نيملسمل ا ل اوأ ا نم ىضم نميف ةقورعم ةمئ اق

 ال امم اذه نأ وجرأو . مكيلإ لصي نأ لبق نم باتكلا عايض ةفاخم

 . هللا ءاش نإ مكيلع بهذي
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 مل رفعج نب ىسيع ناك نإف نيملسملا لوق نم انظفح ام اذهف
 نكلو لاق هلتقي نأ هلتق نمل زجي مل مامإلا يأرب الإ لتقلا قحتسي
 لتقي ال نأ هعسوو لتقي نأ مامإلا عسبوف لتقلا قحتسا هنأ انعم يذلا

 نأ مامإلا عسيف هلل وهامنإو دابعلل قح الو دودحلا نم ادح سيل هنأل

 . نيملسملا نم هريغ كلذك اوفعي نأ هعسي وأ لتقي

 نع بوبحم نب دمحم لئس دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 هيلع ضرعي ىتح لتقي ال لاقف نيملسملا يديأ يف نيكرشملا ريسأ

 لضفلا هل لاقف لاق لتق ههرك نإو هنم لبق هلبق نإف مالسإلا

 يريغ وأ هل انأ تلقف نيملسملا ىراسأل سيل ام مهل يراوحلا نبا

 هلتق نم ىلع علطا ول لاقف ؟ رقعج نب ىسيع نوملسملا لتق فيك

 ةرزع نب يلع لاق دق دق سيلأ مهجلا نب د مشاه هل لاق . كلذ ىلع بقوعل

 نب دمحم لاقق . كل عساوف هتكرت نإو كل عساوف هتلتق نأ مامإلل

 نبا يلع ريغ لوقلا اذه لقي مل ينعي هريغ هلقي مل مشاهل بوبحم
 . ةرزع

 ربخ نأ هربخأ نامع لهأ ضعب نأ بوبحم نب دمحم لاقو لاق

 لاقف لاق اريسأ هوذخأ مهنأو ةكم ىلإ ا لصو رقعج نب ىسيع ةمىزه

 ملو تلق لاق . اريسأ هوذخأ ذإ ىنرس دق لجرلل ابوبحم ينعي يدلاو

 اي بوبحم تلقق لجرلا لاق هبلع "اونميل لاق نايفس ابأ اي اذه كرسي

 وحن وأ نامع لهأ اهعطقل سأر نم اذكو اذك هيف ناك ول نايفس ابأ
 . معن اذكه لاقف لاق لوقلا نم اذه

 ىلع ديشرلا نوراه لمعتسا لاق رابخأ هيف باتك نمو : ةلاسم
 دوواد بتك اهيلو املق روصنملا رفعج يبأ نب رفعج نب ىسيع نامع
 دلخم نب شراقم وهو راحص يلاو ىلإ دنسلا نم يبلهملا ديزي نب
 سراق فلأ ىق رقعج ني ىسيع جرخو كلذي هربخي بلك نم يدمحيلا

 ةثالث يف "> دلخم نبا شراقم هيلإ مامإلا ثعبف لجار فالآ ةسمخو
 ربلاب هبكارم ىلإ راصو رقعج نب ىسيع مزهف ىتحب اوقتلاف فالآ

 دمحم ةتسسن ) ( ١
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 رمع نب ورمع هعمو يتولسلا يناحلا جلف نب ديمح وبأ هيلإ راسف
 ىلإ هب قلطناو هرسف هبكرم ديمح وبأ هيلع لخدف بكارم ةتالث يف
 يركبلا ةرزع نب يلع بعك نب ثراو هيف رواشف اهب سبحق راحص
 . بعك نب ثراو هلوق قفاوف هلتق ىرتأ

 سبحلا يف هيلإ روستو ءاقستسالا ىلإ جرخ شراقم نأ ليقو
 ديزي نب دمحمو يدمحيلا مكحلا نب يراوحلاو يوانهلا كلام نب نامي
 رفعج نب ىسيع لتق املف رفغتسملا يف سانلاو سبحلا يف هولتقق
 مث كلذ نم سانلا عاتراف نامع ىلإ شيج ذافنإ ىلع نوراه مزع
 . هرش نم سانلا هللا حارأو نوراه تام

 عبتيو هرسأي ام دعب ريسألا لتقي نأ مامالل له لئس : ةلاسم

 ةداقلا نم نوقرفتيو نومزهني ام دعب هلتقيف يغبلا لهأ نم لجرلا
 حالسلا اورهشو نيملسملا اولتقو ءامدلا اوكفس اذإ لاق ؟ عابتألاو

 اوعاش نم نولتقيف يلوملا اوعبتيو ريسألا اولتقي نأ هباحصأو مامإللف
 امأف هللا رمأ ىلإ اوافو مالسإلاب اورقأ اذإ مؤامد مرحت امنإو مهنم
 . نيملسملل لالح مهؤامدق نيملسملل ابرح اوماد ام

 نأ اضيأ رثأل | يف دجوبو رفعج نبا عماج نمو : : ةلاسم

 كلذ ليق مهيلع ةجحلا ةماقا إ يف لوألا يأرلاو ةليغ نولتقي ةريبايجلا

 لهأ نم مهودع اوتّيبي نأ نيملسملل ء اهقفلا ضعب لاقو انيلإ بحأ

 اوماقأ اوناك دق مهبرح ىف اوناكاذإ ليللا ىف لتقلاب ةبراحملاو ىغبلا

 يف لام ذخأ وأ سفن لتق نم ةيعرلا يف اوثحأ امو لاق مهيلع ةجحلا
 تقو يف ناك املك مهنع ردهي هنإف برحلا ةعاس ريغ يف مهبرح مايأ
 . كلذل نيلحتسم اوناك اذإ ةينالعلاو ةريرسلا يف مهتادحأ نم مهبرح

 مهنع ردهي هنإف صصلتلا ىلع هنوتأيو كلذ نومرجي نيذلا امأو
 مهنم عئاط ريغ ذخأ نمو كلذ ىوس امب نوذخؤيو ةعقولا يف ناك ام
 نإف هلتقي هنإف مهنم لتق نم الإ مهكرتو مهلتق هل رايخلاب مهيف مامإلاف
 . امئاق مهمامإ ناك اذإ هلتقي نأ مامإللف لتقي ملو جرخ ناك
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 نيملسملا ودع نم هيلع ردق نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 نم عنتمي ملو ملستساف لقأ وأ كلذ نم رثكأ وأ نيموي وأ موي دعب
 الإ لتقي الف لتق دق نوكي نأ الإ لحي الو مارح همدف نيملسملا مكح

 نأل نيملسملا نم لجر هنمأ لجر لتق لحي الو اضيأ مامإلا يأرب
 نإف الدع ناكاذإ مهرخآ ىلع مهلوأ ىطعأ ام يزجي ةدحاو مهتمذ

 زجي مل مكحلا نم ءيش همزل دق الجر نمأ نيملسملا نم لجر ناك
 . هللا مكح فالخب مكحي نأ دحأل سيل هنأل هل نامألا كلذ

 نوملسملا رفظ اذإف ةبجاولا هللا دودح كرت ىلع ادحأ نمؤي الو
 دئاقلا رفكلا مامإ وأ لتق نم الا مهؤامد تمرح مهل اونع اذإف مهودعب
 مهرازوأ لمحو يصاعملا ىلع مهلمحو رفكلا ىلإ مهاعد يذلا نيملاظلل
 نم ناك ام هنع ردهي ال هنإف هوكراشو لامو مد لك يف مهكراشو
 ملام نيملسملا هلاتقل مدلا لالح وهو ناطيشلا ةعاطو هللا يصاعم
 نم همزلام طعي ملو ةبوت هنم نكت ملو هيلع رهظي ىتح كلذ نع عزني
 . قحلا

 تانيبلا نع لاسي الو مكحلا هيلع اوماقأ نوملسملا هيلع ردق اذإف
 الو هللا همحر ريدح نب سادرملا لالب يبأ لتاق لتق دقو هماكحأ يف

 موقلا يعاد ناك هنكلو هيلو هنأب ةنيبلا نيملسملا نم هلتق نم لاسي
 . هلتق هومزلأف ةلالضلا يفام امأو

 هنكلو هديب لتق هنأ ىلع ةنيبلا هتلتق لاسي ال ةيطع نبا كلذكو

 . ةيصعملا ىلع ماقأو . هلهأ ىلوتو لتقلاب يضر

 لاق هللا همحر هدلاو نأ هللا همحر هللا دبع وبأ لاق . باتكلا نمو

 ردقي نأ دعب دارأ هيلع ردقي نأ لبق نم يغبلا لهأ نم بات نميف
 . ريخم مهيف مامإلا نأ ملعأ هللاو هيلع
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 قوقحلا عيمج ىلع يتأت ةبوتلا نأ انعم هللا همحر ديعس وبأ لاق
 هيف هيلع قلعتي قح نم ههبشأ ام وأ دحلا مكح هيلع تبث نم الإ
 يف لتقي مل نمم عابتألا نم ةاغبلا نم ناك نإف نامضلا ىنعم
 لاتقلا دح هنع بهذ بات اذإف هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ هتبراحم

 ءارمألاو ةداقلا امأو . ءىفي نأ ىلإ هلاتقب هللا نذأ امنإو ةئيق كلتو
 نم اوبات اذإ رييختلا ىنعم مهقحليف مهرمأب نوملسلا لتق دق نيذلا
 ةبراحملا دعب مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نأو مهيلع اوردقي نأ دعب
 . ةداق وأ اعابتأ اوناك ةيراحملا يق اوياصأ ام مهتع ردهأ

 ىسيع ذخأ امل هللا همحر هللا دبع نب ناسغ مامإلا نأ انغلب دقو

 . لوطي حرشو ثيدح هلو ةمالسلل ابلط هلتق كرتف رييختلاب هيلع

 هلتق دعب نم ةاغبلل دئاق وهو ةبوت ريغ ىلع ناك ول هنأ يعمو
 نم الإ هيلع ردق ملسم لكل هلتق الإ زجي ملو هكرت عسي مل نيملسملل
 هيلع ردق اذإ انعم ركذملا نم هلتق كرتو فورعملا نم هلتق نأل ةيقت

 ردقي نأ دعب نم اوبات اذإ ةداقلا ىراسألا رثألا اذه قحلي نأ بجيف

 . نيمسملا برح دعب نم مهيلع

 قحلم هقحلأ نأو مهل مهتبراحمب نيملسملا نم لتق نم ليقو
 ابئات هديب قلي ملو هب رفظي ىتح ايلوم ناك نمم يغبلا لهأ عيمج
 نيقحتسم اوناك نيذلا يغبلا لهأ عيمج نم رسؤتساو هب رفظ ىتح
 هنم ملع نمم رفظلا دعب هعفنت هتبوت لعجي ملو مهتيراحمو مهيغبب لتقلل

 هنأكف رارطضالا يف بات امنإو رايتخالا لاح يق رارصإلاو رابدإلا
 امو دحلا لوزي نلو هتبراحمل دحلا ةلزنمب لتقلا مكح هيلع بجو دق
 . كلذ لدعب ملعأ هللاو كلذ هقاقحتسا دعب نم ةبوتب ههبشي

 اذإ يغبل أ لهأ تيأرأ : تلق : رقعجح - نبا عماج نمو : ةلاسم

 ىطعي نأ زوجي له لقأ وأ كلذ نم رثكأ وأ ارهش لدعلا لهأ اوعداو
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 لاق ؟ نوهرلا تليق ضعبب مهضعب ردع ناف ؟ انوهر اضعب مهضعب

 ره يغبلا لها يديأ يف نوكت لدعلا لهأ نم ىراساألاف تلق . ال
 اذإ ىراسألا كلذكو تلق . ال : لاق ؟ ه ضعب نم مهضعبل صتقي

 . معن لاق ؟ كلذك ضعبب مهضعب لعف
 مهلتق ىري وهو . ةئف "" عم نيملسملا لجر لتاق اذإو : ةلاسم

 نمب لتقي هنإف ةعقولا دعب نم ذخأ ىتح ىلو مث ادحاو لتقق امارح
 لالحتسالا ىلع لتق نمك نوكي الو لتق

 ةريس نم تافصلاو ثادحألا باتك يف رثؤملا يبأ نع : ةلأسم

 يلوم ا اولتق دق ءالؤهو حيرج ىلع اوزيجت الو ايلوم اولتقت ال نيملسملا

 ناك مهف باحصأ نم لجرلا نأ ةقثلا نع انيلإ عفر دقو انل ركذ اميف
 مهيلإ عفديف املستسم يتأي لجرلا ناكو فيسلا هيلع عضويف ءىجتلي
 . راكنا كلذ يف ىسوم نم رهظي ملق هولتقي مث هنم هوذخأيف هفيس

 راشأ هللا همحر ثراو مامإلا نأ انغلب ةيواعم وبأ لاق : ةلاسم

 يلع لاقو اوتكسف لاق رفعج نب ىسيع لتق يف نيملسملا ىلع
 ىحي هيلإ لسرأف كلذ كلق هلتقت مل نإو كلذ كلف هتلتق نإ هرزع نبا

 . هولتقف رفن ةتس زيزعلا دبع نبا

 نم بات نميف لاق هدلاو نإ هللا همحر هللا دبع وبأ لاق : ةلاسم
 انعم هريغ لاق ريخم هيف مامإلا نأ هيلع ردقي نأ دعب نم يغبلا لهأ
 ام وأ دحلا مكح هيلع تبث نم الإ قوقحلا عيمج ىلع يتأت ةبوتلا نأ

 نم ةاغبلا نم ناك نمق نامضلا ىنعم هيف هيلع قلعتي قح نم ههبشي
 اذإو هنيد ىلع نيملسملا نم دحأ هتبراحم يف لتقي مل نمم عابتألا

 نأ ىلإ هلاتقب هللا نذأ امنإو هتئيف كلتو لاتقلا دح هنع بهذ بات
 .ءىقي

 ضعبل : ةخسن )()

 يف : ةخسن يف )٢(
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 مهقحليف مهرمأب نوملسملا لتق دق نيذلا ءارمألاو ةداقلا امأو

 نأ لبق نم اوبات نإو مهيلع ردقي نأ دعب نم اوبات اذإ رييختلا ىنعم
 اوناك ةبراحملا يف اوباصأ ام مهنع ردهأ ةبراحملا دعب مهيلع ردقي
 رفعج نب ىسيع وهو ةاغبلا دانجألا ريمأ ىق ليق دقو ةداق وأ اعابتأ
 نم لتق دق هلعلو ةربابجلا ناطلس ريمأ ناكو هب نوملسملا رفظ امل
 هنأ بسحأو اريسأ ذخأ امل مهل هتبراحم يق نبملسملا نم لتق

 . راحص سيبح يف سبحو اريسأ ذخأو بات هنأ بسحأو ملستسا

 نب ناسغ ليق اميق ذئموي مامإلا ناكو هرمأ يق مامإلا يلاو بتكف _

 ينإ لاقو هيلع ىنثأو هللا دمحف ابيطخ ماق مامإلا نإ ليقف هللا دبع
 . لقيلف لوق هعم ناك نمف رفعج نب ىسيع لتاق

 ليق اميف ارضاح ناكو ةعامجلا ةرواشم كلذب دارأ هنأ انعمو

 . هلتقت نأ كعسي لاقف هنامز لهأ ملعأ ليق اميق ن ناكو ةرزع نب ىلع

 بحت ام وأ يلع ريشت امو هل لاق مامإلا نأ بحأو هلتقت ال نأ كعسيو

 ؟ هلتق نع هللا كلاسي ال وأ هلتق نع هللا كلأسي نأ بجت هل لاقق ؛ ىل

 ىأرلا بجوأف هنجس بحأف هلتق نع هللا ىنلاسي ال نأ بحأ لب لاق
 . ةمالسلل ابلط مامإلا هلتقي ال نأ

 هلتق دعب نم ةاغبلا دئاق وهو ةبوت ريغ ىلع ناك ول هنأ انعمو
 نم الإ هيلع ردق ملسم لكل هلتق الإ إ زجي ملو هكرت عسي مل نبملسملل

 هيلع ردق اذإ ركنملا نم انعم هلتق كرتو فورعملا نم هلتق ن رأل ةيقت

 نأ دعب نم اوبات اذإ ةداقلا ىراسألا نم رثألا اذه قحلي هنأ بجيف

 نيملسملل برحلا دعب نم مهيلع ردقي

 عيمج قحلم هقحل نإو مهل مهتبراحمب نيملسملا نم لتق نم ليقو
 هب رفظ ىتح ابئات قلي ملو هب رفظ ىتح ايلوتم ناك نمف يغبلا لهأ
 مهيغبب لتقلل نيقحتسم اوناك نيذلا يغبلا لهأ عيمج نم رسؤتساو
 نأ اندنع كلذ دعبي مل هب رفظلا دعب هعفنت هتبوت لعجي ملو . مهتبراحمو
 لاح ىف رارصإلاو رابدإلا نم هيلع نمم رفظلا دعب ةبوتلا نأل هقحلي
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 مكح هيلع بجو دق هنأكو رارطضإلا لاح ىف بات امنإو . رايتخالا
 دعب نم ةبوتب ههبشي امو دحلا لوزي نلو هتبراحم دحلا ةلزنمب لتقلا
 . كلذ لدعب ملعأ هلل او كلذ هقاقحتسا

 نم 0 اورس أ اذ ا نيملسمل ا نع درعس وي أ لئسو : ةلأسم

 ىعم ل اق2؟ مهوكرتي ق ] مهولتقي مهيف نولعفي م مب برحل ١ لهأ ا

 ء 7 ن او مهلتق ءاش نإ ا مهيف ريخم وهو م ام ال َ ىلإ | مهنودري

 . مهتبراحم لاح يف اوذخأ اذ ا اذهو الام مهلعجو مهدبعتس ١

 ةمينغ يهف مهلاتق اونمأ او مهونخن أ ن أ دعي مهوذخأ اذ ا امأ او

 ل دع ح ام ا نكي مل ن نا اف هل ليق يفاب ةاىلا نومسقبو سمخل ا هنم اوجرخي

 مامإلا اومدع اذإ مهنأ يعم لاق . كلذ يف هجولا ام رئاج ناطلس الإ
 نم مهولتق ء اش ن ا ىر اسألا ء الؤه رم أ يف هتلزنمب مه اون اك ل دعل ١

 اوناك اذإ هيق لوخدل ا نع اوعنتميف مالسإلا مهيلع اوضرعي نأ دعب
 هنم اوجرخأو الام مهوبس ارعاش نإو ةبراحملا لاح يف مهوذخأ امنإ

 مهيلع اوضرع ذ مهتغل اوقرعي مل ن اف هل ليق . يق ايل ١ اومسقو سمخل |

 دي الو ةجحل ا مهيلع مهل ميقي نم نوبلطي مهن أ يعم ل اق 2 مالس ال ١

 . ةجحلا نم

 ؟ كلذ زوجي له اهنيعب ةمينغلا نم اوجرخي نأ اودارأ اذإف تلق
 نع جرخي نأ هل نأ يعم سيلواهسنج نم اهنم جرخي هنأ يدنع لاق
 كلذ نع جرخي نأ هل نأ يعم سيلو . اهسنج نم ءزج هنأل ةميق كلذ
 مسقني ناك اذإ كلذو "هسمخ هلل ناق" هللا لوقل اهنم ءزج هنأل ةميق

 . هنمث مسقو عيب الإو يدنع

 مهدحأ هذخأي نأ ىلع اوقفتاف مسقني ال امم ناك نإف هل تلق
 مأ هتميق سمخ اوجرخأ اذإ كلذ مهل له اعيمج هنوذخأي وأ ةميقلاب
 ناك نإ هنأ يعم لاق ؟ سمخلا هنم اوجرخيو هوعيبي نأ الا إ مهل سيل

 نكي مل نإو مامإلا ةهج نم دئاق وأ كلذ يف رظنلا هل ناك مئاق مامإ

 هسمخ جرخيو ع ابي نأ ينبجعأ ةعامج وأ منغ دحاو وه امنإو كلذ
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 هذخأ اذإ نوكي نأ الإ هسنج نم سمخلا جرخيال امم ناك اذإ

 هل نأ وجرأف مسقنت ال امم ةمينغلا تناكو سمخلل رقوأ ناك ةميقلاب

 . هلوق ىنعم ىلع كلذ

 ؟ ةيلهاجلا زونك نمو نيكرشملا نم منغ ام يه ةمينغلاف هل تلق
 زونك كلذكو ةمينغ وهف نيكرشملا نم نم منع ام هنأ يعم اذكه لاق

 كلذكو نيكرشملا ءايشأ نم اهنأل ةمينغ يهو سمخلا اهيف ةيلهاجلا
 . هتمسق يف فلتخياهنم جرخي يذلا سمخلا نأالإ تلح

 . هلوق ىنعم ىلع مهدحو ءارقفلل كلذ نإ لاق نم لاقو و ىنامتو كرابت
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 سداسلا بابلا
 نيكرشملا ىرسأ يق

 هيلع ضرعي ىتح لتقي ال لاق ؟ نيملسملا يديأ يف نيكرشملا

 . لتق ههرك نإو هنم لبق هلبق نإف مالسإلا

 مامإلا نوكي ليق ىراسألاو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ملو مهل نذأي مل نإف مهلتقي نأ دئاقلل نذأي وأ مهلتق ىلوتي يذلا وه
 . زئاج كلذف مهولتقف مههني

 نوربجي ال مهنإف مجعلا عيمج نم مجعلاو هريغ نمو : ةلاسم
 رفظ نمو رح ملسم وهف هب رفظلا لبق ملسأ نم نكلو مالسإل ىلع

 نم ملسي مل نإو . نيملسملل ام هل ناك ملسأ نإف ةمينغ ناك هب
 ةمينغ نوكيو لتقي ال لاق نم لاقو .تقي لاق نم لاقف . نيغلابلا
 لاق نم لاقو نولتقي الو مهكرش ىلع اومتأ اذإ بارعألا يف نوعابيو

 . ةمينغلا يف مهعابو مهكرت ءاش نإو مهلتق ءاش نإ رايخلاب مامإلا

 ال هنأ ةمينغلا مسا هيلع تعقو نم ناك نإ كلذ نم بحن يذلاو

 راصمأ يف كرتي ملو بارعألا يف عيب إلاو ملسأ نإ نكلو لتقي
 لام مهو ةمينغلا فلتت الو مجاعألا ىف ةزئاج ةمينغلا نأل نيملسملا
 . نيملسملل

 ريسألل ١ ىلع نمي ن ا ةيرسل ١ ريمأل سيلو ب اتكلا نمو : ةلاسم

 . مامإلا يأرب الا هلسريف

 لك نم رايخلاب اهرازوأ برحلا عضت ملام مامإلاو باتكلا نمو
 تعضو اذاف . ٥ اقيتس ا ءاش نإو هظق ءاش نإ لاحل ا كلت يف ريسأ
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 نإو > ىراسألا ىلع نم ءاش نإ مهيف رايخلاب وهف اهرازوأ برحلا
 مهيدافي نأ مامإلل سيل هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو مهدبعتسا ءاش

 ىلإ مهدريف مهلسري الو مالسإلا يف اولخدي نأ الإ مهلتقي نكلو
 مالسإلا يف اولخدي نأ الإ مهلتقيو نوغلاب مهو مهدعبتسي الو كرشلا
 ةمينغ مهنمث نوكيو نوعابي نكلو مهدبعتساو مهلتقي مل هيف اولخد نإف
 لتقي مل غلبي مل وأ الجر غلب هنأ كشو بير لاح يف مهنم ناك نإو

 هب رفظيو رسوؤي نأ لبق نيغلابلا نم مهنم ملسأ نم امأو دعبتساو
 . هليبس يلخيف لتقي ال هبو رح وهف

 نيكرشملا نم ريسأ نيملسملا يديأ يف ناك نإو باتكلا نمو
 يف يذل ا نوملسملا لتق ن نإ اف نيملسمل ا نم ريس أ نيكرشمل ا "

 الإ لتقي الو كرشملا سبحي ليق دقف لتقلا ملسملا ىلع اوفاخ مهيدي

 . لتقي هنإف ركسعلا يف داسف سبح يف تركت نأ

 عمس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ليقو باتكلا نمو : ةلاسم

 دمحم ىلإ بوتأ الو هللا ىلإ بوتأ لوقي نوملسملا هب ىتأ دق اريسأ
 هلهأل قحلا فرع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف تارم ثالث اهلوقي

 . هولسرأف

 كرشلا لهأ نم اوناك اذإ ةمينغ مهف ىراسأ ذخأ اذإو : ةلاسم
 . اضيأ نولتقي الو

 اورفظو نوملسملا مهلتاق اذإ برحلا لهأ نع هتلأسبو : ةلأسم
 غلبي ملو قهار دق نمو لاجرلا نم هب رفظ نمب مامإلا عنصي ام مهب
 نيب نومسقي ةمينغ مهف ءاسنلا امأ لاق ؟ ءاسنلاو نايبصلاو مطلا
 ىلع ناعأو . لتاق نمم ملحلا قهار دق نمو لاجرلا امأو نيملسملا
 . مهلتق ءاش نإو مهايحتسا ءاش نإ يلاولا ىلإ كلذف لتقلا

 مهاداف ءاش نإو : ةخسن يقو ()
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 عباسلا بابلا
 ملسم هنا لاق اذا براحملا كرشملا يك

 كلذ هبشأ امو

 نع يعدنجلا مث يثيللا ديزي نب ءاطع نع باهش نبا ينثدحو
 ىلص- هللا لوسراي لاق هنأ هربخأ هنأ دادقملا نع رايخلا نب هللا دبع

 برضف ينلتاقف رافكلا نم الجر تيقل نإ تيأرأ -ملسو هيلع هللا
 هلل تملسأ هل لاقف ةرجشب ينم ذال مث اهعطقف فيسلاب يدي ىدحإ
 . هلتقت ال هللا لوسر لاق ؟ اهلاق نأ دعب هللا لوسراي هلقافأ

 اهعطق نأ دعب كلذ لاق مث يدي عطق هنأ هللا لوسراي تلقف
 هنإف هتلتق تنأ نإف هلتقت ال ملسو هيلع هللا لوسر لاقف ؛؟هلتقأأ

 . لاق يتلا هتملك لوقي نأ لبق هتلزنمب تنأو هلتقت نأ لبق كتلزنمب

 دبع نع هتدح هن ] يثيلل | ديزي ني ء اطع نع ب اهش ني ينثدحو

 الجر ن ] هريخ أ هنأ ر اصنألا نم لجر نع راي ادخلا نيب يدع ني هللا

 هسلجم يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ راصنألا نم
 ىلص هللا لوسر رهجف نيقفانملا نم لجر لتق يف هنذأتسي هراسف
 الو ىلب لاق ؟ هللا الإ هلإ ال نأ دهشي سيلأ لاقف ملسو هيلع هللا
 ىراصنألا لاق ؟ هللا لوسر ادمحم نأ دهشي سيلأ لاقف هل ةداهش
 لاق هل ةالص الو ىلب لاق ؟ ىلصي سيلأ لاق هل ةداهش الو ىلب
 . مهنع تيهن نيذلا كئلوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : نيكرشملا نم لاق نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 نم هعمس نمف هلتق مرحو همد اهب نقح دقف هللا الإ هلا ال نأ

 نم هيربي ال كلذ نأ تنتظ وأ تلهج لاقو هلتق مث 5 كلذ لاق نبملسملا

 اهيدؤي هلام يق هتيدب ذوخأم وهو هلهج هعسي امم اذه سيلق لتقلا

 يف ةثرو هل نكي مل نإ نيملسملا نم هسنج وأ نيملسملا نم هتثرو ىلإ

 . مالسإلا
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 هتيدو اطخ وهف كرشم هنأ ىلع هلتقو همالسإب ملع نكي مل نإو
 هلام يف ةبقر قتع اضيأ هيلع كلذ لك يفو نيملسملا لام تيب يف
 لاق دق هنأ ةقث هملعأ وأ مالسإلا يف لخد دق هنأ حص اذإ كلذو
 لوق سيلف ةقث ريغ الإ كلذب دهشي مل نإف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ
 . ةن دلا هي همزلي نمم كئلوأ

 اضيأ لتقي الف هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ لاق نإ كلذكو
 مالكب ملكتف ايمجعأ ناكو ملسم هنأ اموأ ناو مالسإلا هيلع ضرعيو
 فرعتيو همالك نيبتي ىتح هلتق يف لجعي الف ملسم هنأ هيف مهوتي امم

 وهف مالسإلا دري مل هنأ نابتسا نإو هتم لبق ملسأ نإف هيلع وهام
 . لوألا هلاح ىلع

 ىلإ ىهتنا هنأو ةيرس يف الجر نإ ليقو رفعج نب عماج نمو
 يننإ ملسم ينإ لاق هحمرب هنعطيل بهذ املف نيكرشملا نم لجر
 . هعم ن اك عيتم ىف بغر امن او هظطقف هنعطق ملسم

 لاقف هب اعدف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا غلب كلذ نأ انغليق
 هللا لوسراي قحلاب كثعب يذلاو لاق ؟ ملسم هنأ معزام دعب هتلتقأ
 هيلع هللا ىلص يبنلا داعأف نانسلا رح دجو نيح اذوعتم الا اهلاقام
 هللا لوسر لاقق ىلوألا هتلاقم لجرلا هيلع دريو تارم ثالث ملسبو

 ىلإ ترظنف هبلق نع تققش الهف ةعبارلا يف ملسو هيلع هللا ىلص
 . هبلق

 امنإ هملعت نكت مل كنإ كليو لاق هللا لوسراي هملعأ تنك وأ لاق
 . هناسل هبلق نع"" نيبي

 هونف دق ت ام ىتح اريس ال ا ثيلي مل لجرل ١ كل ذ ن ] انغليق

 هللا ىلص ىبنل ١ مهرمأف | ذوينم حبصأف هود اعأ مت ١ ذوينم حبصآأق

 زيمي ةخسن يف )١(
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 ءالؤه نأ انغلبو . لابجلا كلت نم نيلبج نيب هب اوقلطني نأ ملسو هيلع
 لبيس يق متيبرض اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اه هيق تلزن تايآلا

 انمؤم تسل مالسلا مكيلا ىقلا نمل اولوقت الو اونيبتف هللا
 كلذك ةريثك مناغم هللا دنعف ايندلا ةايحلا ضرع نوفتبت
 هللا لزنأو . نيكرشم متنك ينعي " مكيلع هللا نمق لبق نم متنك
 بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو"
 لعجي نأ هللا دارأ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو . "هيلع هللا
 . نبملسملا ءامد ةمرح اهب ملعي ةظعومو ةربع كلذ
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 نماثلا بابلا
 بورحلا يف نام آلا

 له هتذخأف هعضوف كحالس عض كيلع سأب ال هل تلق لجر نعو
 وحنلا اذه ىلع ناك ءىش لكو هلتق كل سيل نامألا كلذف ؟ هلتق كل
 . هنع فكف

 نيملسملا نم دحأ هنمأ نم لكو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 كرشملا ءاجف نامألاب هيف هعمطي مالكب ةملك وأ كيلع سأب ال هل لاقو
 . ةمينغ نوكيو لتقي الف كلذ لاحب

 . هريغل سيل مامإلل نامألا امنإ لاق ىسبوم نأ معزو هريغ نمو

 نيملسملا نم ىزغ نمم دحأ هنمأ نم لك ليقو باتكلا نمو
 رحبلا يف "يرارصلا وأ هل ةيالو ال نم وأ ةيالو هل رارحألا نيغلابلا

 نإف . مالسإلا هيلع ضرعيو ةمينغ وهو نمآ وهف ربلا يف ةلامحلاو
 دقف ملسي نأ هرك نإو ةمينغ وهو نيملسملا نم ناكو هنم لبق ملسأ

 نيملسملا نإ ليق هنأل ةمينغ وهو هكرش ىلع رقيو ةنامأ ىضم
 نأ ةيرسلا لهأ ىلع مامإلا وأ دئاقلا مدقت نإف مهاندأ مهتمذب ىعسي
 مهيلع مدقي مل نإو مهنم دحأ نامأ زوجي الف ةيآرب الإ ادحأ اونمؤي ال
 . ةمذلا لهأ كلذكو مهل نامأ الف كيلامملا امأو مهنامأ زاج

 لوسر ةنبا بنيز نأ انغلبو . نامأ اهنامأق ةملسملا ةأرملا امأو
 دبع نب عيبرلا صاعلا ابأ اهجوز تنمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . اهن امأ هدلع ملسو هبلع هللا ىلص ىبنل ١ ر اجاف سمش

 هل نم ناك نيغلابلا رارحألا نيملسملا نم ىزغ نم لك هريغ لاق
 نمأف مهريع وأ ةلامحلا وأ ير اوصل نم ن اك هل ةد الو ال وأ ةد الو

 رحبلا يق نوحالملا يرارصلا )١(
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 تنمأ دقو نامأ اهنامأف ةأرما تناك نإ كلذكو نامأ هنامأق ادحأ

 امأو اهنامأ زاجأف اهجوز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنبا بنيز
 . مهل نامأ الف ةمذلا لهأو كيلامملا

 نم لك ليقو مامالل الا نامأ ال ليق ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم

 اربإ يلاو حاضو ناكو مامإلا كلذ مزل دقف نيملسملا نم لجر هنم ]

 ىلإ مهب | مهب جرخو مهنمأف همد نوملسملا لحتسا نمم اموق نم ]

 وأ يدنع مهل نامأ ال لاقف حاضولا مهنمأ هنأ ىدنلجلا غلبو يدنلجلا

 . مامإلا نود نامأ ال

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ةيطخ يف هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 ه ةأرما نم ؤت الو الأ هللا ديع نيب رباج نع ملسأ نيب ديز ةباور يف

 ناطلس نوكي ن نأ الإ اراب رجاف الو ارجاهم يبارعأ نمؤي الو الجر
 . هفيس وأ هتوطس فاخف فوخفق

 هنأ بوبحم نع هرفص وبأ ركذ حاضولا نب دايز لاق : ةلاسم
 هنامأ نإف افئاخ هباحصأ نم دحأ نمأ نإف ادئاق مامإلا ثعب اذإ لاق
 ں . نامأ

 برحلا لهأ نمأ اذإ قارعلا لهأ ناطلس نع هتلأسو : ةلاسم

 وهف ؟ كلذ انمزليال مأ ناطلسلا كلذل دهع لهأ نوكيو مهنامأ انمزليأ
 . ملعأ هللاو تناك امك ةبراحملا ىلع انل
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 عساتلا بابلا
 كلذ هبشأ ام و اهذخأ و ةنيهرلا لعج زاوج

 ذخأ اذإ لجرلا نع هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس ايأ تلأسو

 هجول ةجوز وأ ادلو هلدب لعجي نأ دارأف ةنيهرلا هجو ىلع وأ جارخب

 لعاجلل له اعيمج امهيلع وأ عفنلا يف هيلع لخدي يتلا هوجولا نم
 ىلع هيف لخدي هنأ الإ رخآلا يقتي امهدحأ نكي مل اذا كلذل لوعجملاو

 . سفنلاو ايندلاو نيدلا رمأ نم ررضلا كلذب يلتبملا

 هللا هجو ءاغتبا كلذل هسفن لذب اذإ هنأ ىعمف لوعجملا امأ لاق
 ةناعإ ىلإ دصقي مل اذإ يدنع باوثلا هيق هل كلذف . هيخأل ةنوعملاو
 بلغأ ناك ولو هنيدو هسفن يف تارورضلا هتسم ولو هسفن ىلع ملظلا

 . كلذ ىلع لاوحألا

 هنأ يعمف هاضرو لوهجملا يأرب كلذ ناك اذإف لعاجلا امأو
 . كلذ هل زوجي

 وأ ملعي وهو هتجوز وأ هدلو ىل ا كلذ بلطي ن أ هل لهف تلق

 ؟ هبتع نوفاخي وأ هنم نوحتسي مهنأ الإ مهيلع قشي كلذ نأ فاخي

 ةيقتلاو ةيقت هنم اوقتي اونوكي ملام كلذ هل زوجي هنأ يعم لاق

 دنع اضعب مهضعيو مهلهأ أ ا ىلع س انل ١ بتعي دقو زوجت ال .يتل ١

 . ةدشلاو ةجاحلا
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 رشاعلا بابلا
 لعفب ام و نيملسملا ىراسأ ءادف يق

 نوكرشملا هرسأب نم و

 نوكرشملا مهرسأف رحبل ا يف اوجرخ اذإ نيملسملا ايارس نعو

 ؟ مهلاومآ يف وأ هللا لام تيب يف ءادفلا نوكن نم ىلع ءادفلا اوبلطق

 يف مهوأ دقق مهودع فصنت نم لقأ اوناك اذإ ء اهقفلا ضعي لاق دقف

 يف مهؤادفف رثكأ وأ مهددع فصن لثم واك نإو نيملسملا لام تيب
 . مهلاومأ

 مهدنع نم جرخف هب اولزن ىتح هب اوبهذف رسأ لجر : ةلاسم
 هيلع سييل لاق ؟ مهلامو نيملسملا ىراسأ نم مهيفو مهب قرحأو
 . ةب دلا همزلتف ملسم قرحأ نميف نوكي ن ] ال ا ءيش

 اوناعتس و نملسمل ١ اولتاقو ودعلا يديأ يف رسأ لجر : ةلأسم

 ل اق ؟ املسم هيمر لتقو يمر ىنح ب ذعو برضق ىب اف ريسألاي اب

 نا اف لوقل ١ يف ةيقتل ١ زوجت امن ا )( لمعل ١ يف دحأل ةبقتل ا زوجت سيل

 . دوقلا هبلعق املسم لتقو ىمر

 لهأو نيملسملا نم ريسأ نعو . رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 لك ىلع لاق . مهؤادف مامالل زوجي له ودعلا مهرسأ اذإ مهدهع
 الف نيملسملا لام تيي يق مهادقو مامإلا عوطت نإو . هسفن ءادف

 ليق . هللا همحر هللا دبع يبأ نعو . مزالب هل كلذ سيلو . هيلع سأب
 تيب نم نودقفي مهنإف ةيرسلا لتم نم رثكأ نيملسملا ودع ناك اذإ
 . لاملا تيب نم اودفي مل لقأ وز اهظم اوناك نإو . لاملا

 يف ناك ملسمل لحي ال ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 هللا دهعب جرخ نإو مهعم ميقي نأ برهلا ىلع ردق مث ودعلا يديأ
___ _] 

 لعفلا : ةخسن يف )١(
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 مهيتأي نأ ىلع نامأب جرخ نإو عجري الف مهيلإ عجري نآ هيلع هوذخأ
 ءيفي ال لاق نم لاقو مهئادفب ثعبيو مهل يفي لاق نم لاقف ؟ ءادقب
 . لإ بحأ وهو كلذي مهل

 هركيف هتيرس وأ هتجوز اونخأو ودعلا هرسأ نم ليقو باتكلا نمو
 هوكرشي نأ ةفاخم كلذ ىلع ردق نإو مهيديأ ىق نك اذإ نهؤطو هل
 . دلولا ىف

 م ارحلا نم هريغي الو رمخلاي ملىسملا يدفي ال لقو : باتكلا نمو

 . كلذ اوبلط اذإ

 له نبكرشمل ١ عم نيملسمل أ نم ربس أ يف لقو : ب اتكلا نمو

 هونمأ دق مهنإف رسلا يف مهلتق هل لحي ال : لاق ؟ مهلتق هل لحي
 . لعقيلق برهي ردق نإ نكلو مهنمأو

 ملو مهقيرط يف مهعم مادام نكلو هللا همحر هللا دبع وبأ لاق
 . هسفن نع مهدهاجي نأ هلف . مهدالب يف مهعم رصي

 ةيرق يف لتق وأ بلس نمعو رفعج نب دمحم لاق : باتكلا نمو

 مهلزانم ىلإ اوعجر مث كلذ اولعف سانلا نم ةعامج وأ ىرقلا نم
 لهأ فاخف مهتامالظ نوبلطي اوملظ نيذلا مهيلإ جرخق مهدالب ىلإو
 مهلزانم يف املظ مهنم اوكهتني نأ هيف مهعم ناكس مه نيذلا دلبلا
 دالبلا اوملسي وأ لاتقلاب مهدالب لوخد نع مهوعفدي نأ مهل لهف
 نيبو مهنيب اولوحي نأ مهل لحي لهو مهملظ اوملعي ىتح مهوعديو
 . ملظلا مهيلإ نوعدي نيذلا

 الف . سانل ا ملظي نأ فاخي ال نمم موقل ١ ءالؤه ناك نإ لوقنف

 سانلا ملظو داسفلا مهنم فاخي نمم اوناك نإو . ريخي ال ا مهضراعي

 وأ مهتبر احم اود ار ] اذ اف نوديري ام مهنولاسيو دلبل ١ له ا عمتجيف
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 . مهولتاقو مهيلع هللا اودهشتسا لاتقلاو يمرلاب مهدب

 ىلإ هانملظ انلاقح بلطن انأ الإ مهتبراحم ديرن ال انإ اولاق نإو
 رظن لاتقلاب مهءدبي ملو انل ةجاحل دالبلا يف لزنن ىأ انوملظ نيذلا
 . مهنم فاخي نم دح يفو ريثك عمج يف اوناك ناف دلرلا لهأ

 اونوكيو دلبلا لهأ عمتجي نأ ىأرف ةجحلا هذهب اوجتحا دقو
 دقف مهولتاق مهودب ىتمف مهيديأ اوفك ام لاتقلاب مهودبيالو مهئاذحب

 نع اوعفدو مهلاومأ يف مهيلع اودعتف مهودب نإو مهلاتق مهل لح
 . مهلاتق لحو مهيلع اودعت دقف كلذ ىلع مهولتاق نإف مهلاومأ

 اوضرعي مل نإو رقعج نب دمحم لاق كلذ لثم رثؤملا وبأ لاق
 دلبلا لهأ رظن دلبلا لهأ نم موق ىلإ اودصق امنإو ء ءيشب دلبلا :لهأ

 مهدالب يف مه نيذلا موقلا ىلإ هنوبلطي اقح مهل نأ اوملعي مل نإف

 لهأ نإف مهلاومأو مهسفنأ يف مهيلع يدعتلاو لاتقلاب مهوعدب دقو

 يف اذهو مهدهجب ملظلا مهنع نوعفديو مهدالب لهأ عم نولتاقي دلبلا

 . اضيأ رثؤملا يبأ لوق

 يف كئلوأ ىلع اضيأ اوغب دق مهدالب يف نيذلا نأ اوملع نإو
 7 مهنع دلرل ا لهأ لزتعيلف مهملظب اوعنتم و مهسفن و مهل اومأ

 . ملظلا لهأ عم نولتاقي

 نم مهقوقح ىلإ مهلصوي نأ اوعاطتسا نإو : رثؤملا وبأ لاق
 اور دقي مل ن ں و كلذ اولعق ل دعل اي مهنع كئلوأ ١ اوفرصيو مه دالي لهأ ١

 اولخيو ملظل ١ نع ل افطأل و ل اومأل و مرحل و مهسفن ] اوعنم كلذ ىلع

 نبي . اضعب مهضعب نيملاظلا

 صوصلل ١ وأ دنجل ١ نم س ان م دق ن ا تلقو رقعج ني دمحم ل اق

 ال مهو مكملظ ديرن ال انإ اولاقو ةيرقلا ىلع نمؤي الو فاخي نمم وأ
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 ؟ ةلأسمل ١ يف انفصو ام ىلع كلذ ل يف انعم ي أرل اف اولخ ل نإ | نونمؤي

 موق لاتق لحتسي الو رفعج نب دمحم لاق رثؤملا يبأ لوق اضيأ اذهو

 موقتو كلذ هب قوقحتسب ي ذلا ثدحلا مهنم نوكي ىتح داليل ١ اولخ ل

 . رفعج نب دمحم لاق . رثؤملا وبأ لوق وهو ةجحلا مهيلع

 مهدنع ناكسلا نم هوفاخ نم اوجرخي نأ دلبلا لهأل له تلقو
 داليل ١ نم الو مهلز انم نم س انلا ح ارخ ا ىرن الو يفنل ١ رصيين الق

 . كلذ وحنو هثدح ىف قحلا هيلع ميقأ اثدح ثدحأ نمو

 كلذك رثؤملا وبأ لاق : هللا همحر بوبحم نب دمحم انل لاق
 اودهشاف ادلب ىلإ اوتأ اذإ ةاغبلا نعو يراوحلا ىبأ نع بسحأ

 مهودرطو ةاغبلا مزهناو مهوبراحو اوهتني ملف هللاو دلبلا لهأ مهيلع
 هلتقف افيس طرتخم ةاغبلا نم دحاو هفلخو دلبلا لهأ نم لجر تفتلاف
 ةمركم يلوملا كرت نأ رثألا ءاج دقف ؟ ديري ام ردي مل هنأل همزلي ام
 امهولتقا امهدحأ وأ الاق امهنأ ةبقع ةق هيقع نب جلبيو راتخملا نع انغلب دقو

 . ملعأ هللاو كل تعضو ام الإ ائيش كلذ ىف لوقأ الو نيلبقم نيربدم

 برحلا لهأ نم ةأرما نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 برهف اليبس دجو مث ةينارصنلا رهظأو نيملسملا نم ريسأ اهجوزت
 ملست نأ تبأ نإو ةيبرح اهنأل تملسأ نإو ادبأ هل لحت ال اهنإف
 اهجوز نأل اهوعنمي نأ نيملسملل سيلف اهدالب ىلإ عوجرلا تدارأو
 كردأ نإف نيملسملا ماكحأ هماكحأف دلو اهنطب يف ناك نإو اهنمأ دق

 . لتق رفكف ملحلا

 مهيديأ يف هوكرتو هونّمأ ودعلا دي يف ريسأ يف ليقو : ةلأسم

 مهلاومأ يف مهنوخي. نا هل زوجي ال هنا إ مهنوخي الو برهي ال هنأ ىلع

 زئاج هل كلذف مهيديأ نم جورخلا امأو مهلاومأ نم ائيش ذخأي الو
 ديري جرخ نإف زئاج هل كلذف مهيديأ نم جورخلا ديري جرخ نإق
 ذئنيح هلف برحلا ضرأ ىلإ هودريل هوقحلف برحلا ضرأ نم جورخلا
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 . ناث بلط اذه نأل كلذ ىلع ردق نإ مهلاومأ منغيو مهدهاجي نأ

 لخد ولو ليق مهلاومأ منغي نأ كلذ هل سيلف مهنامأ يف مادام امأو

 وأ هل الام وأ هل ةجوز اهيف دجوف برحلا دالب ريسأ وأ نامأب لخاد
 دحأل ةجوز وأ دهعلا لهأ نم دحأل الام وأ نيملسملا نم دحأل الام
 لهأ دي ىف دهع وأ نيملسملا ةمذ لهأ نم دحأل وأ نيملسملا نم

 ىلع ردق نإ برحلا لهأ يديأ نم هلك كلذ ذخأي نأ هل نأ برحلا
 . هل زئاج كلذو كلذ

 ادالوأ مهيديأ يف تدلوف ةيراج ودعلا هل ذخأ الجر نأ ول ليقو
 ناف مهيلع ردق مث برحل ١ لهأ يديأ يف اولسانتو ادالوأ اهدالوأل دلوو

 وذخأيو ث انإل او مهنم روك ذلا اه دالوأ ذخأبو اه ذخأي ن ] ةبر اجل ا برل

 دالوأ نم ناركذل ١ اهدالوأ امأو اولسانتام ثانإلا نم اهدالوأ دالوأ

 نإف كيلامم هتيراج دالوأ نأل ةجح مهيف هل سيلف اوناك ام اهدالوأ
 قحأ ىهف ةرح حكن نإو ةمألا برل دلولاف ةمأ حكن هتيراج نبا ناك
 ل الوأ يف ةجحل ا هل امن او ةجح اهد الوأ دلو ىف هل سيلو رح وهو هي

 . ثانإلا هتيراج دالوأ دالوأو ثانإلاو ناركذلا هتيراج
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 رشع يداحلا بابلا
 لهأ هعابتأ يتو اكرشم ناك اذإ دئاقلا يك

 ةلبقلا لهأ نم دئاقلا ناك وأ هتلبق
 كرشلا لهأ نم هعابتأ و

 ايغاب جرخ ةلبقلا لهأ نم رابج نع هللا همحر رثؤملا ابأ تلأسو
 نيذلا نيكرشملل نإ لاقف نيكرشملا نم موق هعمو نيملسملا ىلع
 ناك اذإ ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا ةمرحك ةمرحلا نم رابجلا عم اوراس
 ةلبقلا لهأ ةلزنمب هعم نيذلا نوكرشملا ناك ةلبقلا لهأ نم مهمامإ

 . مهير ارذ ىبىست الو مهل اومأ منقت الو

 ةلبقلا لهأ نم دئاقلا ناك اذإ ليق دق معن لاق هريغ نمو
 . نيكرشم اوناك ولو يبس الو مهيف ةمينغ الو دئاقلل عبت ع ابتألاف

 هناوعأ ىلعو هيلع ةمينغلاف كرشلا لهأ نم دئاقلا ناك اذإو

 مهيلع ةمينغ الف ةلبقلا لهأ نم هناوعأ امأو كرشلا لهأ نم هراصنأو
 . مهيف ءايس الو

 ةلبقلا لهأ نم رابجلا عابتأ ناك اذإ قرفلا ام ديعس يبأل تلق
 كرشملا عابتأ مكح نكي ملو كرشلا لهأ نم ناك ولو همكح مهمكح
 انيعم امهالك ناقيرفلا ناك دقو ةلبقلا لهأ نم اوناك اذإ همكحك
 . ملعأ هللا لاق نيملسملا لتق ىلع هرصانو

 قرف يدنع جرخ نإو رثأب الو ظفح نم اقرق كلذ يق ملعأ الو
 ىلع اوبراحي ملام نيكرشملا نم ةمذلا لهأ نأ هجو نمق كلذ يف
 لهأ اوماد امو ةلبقلا لهأل نمأ لهأ مهف مهيلع بجي امم عانتمالا

 مهسفنأب لدعلا مكح يف مهمزلي ام نبعتتمم ةليبقلا لهأ نم دحأل نمأ

 . ةربابجلا نم ناطلسلاو لطابلا لهأ ةعامج ىق اوناك ولو
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 ناك ام اوثدحأ ولو مهيرارذ يبس الو مهلاومأ ةمينغ زوجت الف
 اونوكي مل نأ املف ابرح اونوكي ملام هريغ وأ لتق نم ثادحألا نم
 رئاسك مهتدح ناك ةلبقلا لهأ ةلمج يف مه امنإو مهسفنأب انهاه

 مهنع ضقتنم ريغ مهلاومأو مهسفنأ نم هب نيذوخأم يدنع ثادحألا

 ةلمج يف كرشلا لهأ يف يعم اذهف ةلبقلا لهأ ةلمج يف مهل تبث ام

 . ةلبقلا لهأ

 الو ولعي مالسإلا نأ يعمق كرشلا لهأ ةلمج يف ةلبقلا لهأ امأو
 نم لاح يف مكحلا يف كرشلا لهأل اعبت ةلبقلا لهأ نوكي الو العي

 اوماق اذإ كرشلا لهأ ىلع دي رارقإلا لهأ نم ةلبقلا لهأ نأل لاحلا
 لهأ يف مهيلع اوماق اميق مهل ةعاطلاو عمسلا مهيلعو لدعلاب هيف
 لهأو ةلبقلا لهأ ىلع دي ةماقتسالا لهأ نم قدصلا لهأو . لدعلا

 ءايشألا نم ءيش يف نونوكي الو مهل اعبت نونوكي الو يدنع كرشلا
 مهديو يعم ةلبقلا لهأ عيمج ىلع ةجح لدعلا لهأ ةيالو مهل ادض
 . اورهظ اذإ مهيلع ةيلاع

 اذإ يدنع كرشلا لهأ ىلع ةلبقلا لهأ ىلع ةلبقلا لهأ كلذكو
 هيف مهيلع اوماق اميف مهل ةعاطلاو عمسلا مهيلعو لدعلاب مهيف اوماق
 لهأو ةلبقلا لهأ ىلع دي ةماقتسالا لهأ نم قدصلاو لدعلا لهأ
 يدنع لوحألا تقرتفا انهاه نمف مهل اعبت نونوكي الو يدنع كرشلا
 . هبق

 ىف نيملسملا براحو هتمذ ضقن ىمذ نع هتلأسو : ةلأسم

 ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ هلام منغي له رارقإلا لهأ نم ةاغبلا ةلمج
 عباتلا وه ناك هنأ يعم لاق ؟ كلذ يف ةلعلا امف هل تلق هلام منغي ال
 ةنسلا تعاج كلذب مهيف ةمينغ ال هنأ مهيف مكحلاو مهمكح هقحلف مهل

 . مهيف

 ؟ هلام منغي له هل نوعوبتملا مهو مهل دئاقلا وه ناك نإف هل تلق
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 . رارقإ لهأ مهنأل هماكحأ مهقحلي الو هلام منغي ليق هنأ يعم لاق

 نم لحتسي له ة اغيل ١ ريمأ ىلع نوملسم ١ جتحا اذاف هل تلق

 كلذ يف ملعأ الو معن لاق ؟ هنم لحتسي ام لتقلاو ةبراحملا نم هدنج

. ملعأ هللاو ليق هنأ يدنع اميق افالتخا



 رشع ىاب انل ا ب ايل ا

 بلصلا يق

 ) ر -
 لدا رقإلا لهأ نم نييراحملا نعو هللا ديع يبأ نع

 ١ يف بلصل ١ امنإو او بلص رارقال ال ا لهأ يف سبل : ل اق ؟نويلصيب

 . لتقل ١ دعي نم نوبلصي كئلوأف مهنم براح نمم كرشل ا

- - ٠ ٠ ٠ 

 )١( قلا ةخسن يف
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 رشع تلاتلا بابلا
 نأ زوجي ام و نامأب برحلا لهأ يك لخادلا

 مهيت هلعفي نأ زوجب ام و مهنم ىرتشي

 لهأب نيكرشملا نم ودعلا ردغ اذإو . رفعج نبا عماج نمو
 نم اوبس امم ىرتشي ال : لاق نم لاقف مهنم اوبسو مهولتقو مهدهع
 ىرتشي كلذكو كلذ ىلع مهنم يرتشي امب سأب ال لاق نم لاقو كلذ
 . مهبرح لاح يف ضعب نم مهضعب ىبس ام مهنم

 عطقي نأ نيكرشملا يف ملس أ اذإ كرشملل يغبني الو باتكلا نمو

 مهذباني ىتح مهنامأ يف وهو ةرثاكم الو ةيانجب مهلاومأ نم ائيش
 . هوذبانيو

 يفو نيكرشملا نم ملسملا لبقي ال لاق نم لاقو باتكلا نمو
 نم هيلإ اودهأ ام نيكرشملا نم ملسملا لبقي لاق نم لاقو ةخسن
 مهريغ نم هوباصأ ام الإ ديبعلا نم لبقي الو عاتملاو ةضفلاو بهذلا
 . مهدبع نمأ امك هيلع انامأ مهل نأل مهبرح لاح يف

 لحي له نيكرشملا عم نيملسملا نم ريسأ يف ليقو باتكلا نمو
 نأ ردق نإ نكلو مهنمأو هونمأ دق مهنإف مهلتق هل لحي ال لاق مهلظق هل
 . لعفيلف برهي

 ملو مهقيرط يف مهعم مادام نكلو هللا همحر هللا دبع وبأ لاق

 . هسفن نع مهدهاجي نأ هلف مهدالب يف مهعم رصي

 مه ازغف ن امزي برحل ا ضرأ ملسمل | لخد | ذإو ب اتكلا نمو

 مهكرتيلف هوديري مل نإو هسفن عنميلف هودارأ نإ لاق نم لاقف نورخأ
 هديبع هبراحف نامأب نيملسملا عم ناقهد يف ليقو باتكلا نمو
 مهيلع نوملسملا رهظ مث برحلا ضرأب اوعنتماو نيملسملا اوبراحو

٢.٧



 . كلذ حص نإ ا هل مه لاق ؟ مه ويسق

 هولتقف نامأب برحل ١ ضرأ ملسملا لخد اذإو باتكلا نمو

 مدلا كلذ نم اوياصأ اميق مهيلع ءيش الف اوملسأ مث 3 اطخ وأ ادمع

 يف دجو اذ ل ا هدر مهيلعق هل ام نم اوذخأ ١ ام امأ او . لمع الو أطخب

 اوملسأ اذإ كلذكو ةعيدولاو ضرقلا در مهيلع لاق نم لاقو . مهيديأ
 . مهيلع ءيش الف اضعب مهضعب لتق دقو

 نمل برحلا لهأ دنع نم ديبعلا ءارش زوجي الو . باتكلا نمو

 دعب مهبرح نيح يف ضعب نم مهضعب ىبسام الإ نامأب مهيلإ لخد
 ىورو همودق دعب كلذ اوبس امنإ مهنإ اولاق نإف . مهدالب ىلإ همودق
 . مهنم ذخألا هل زوجي هنإ لقف ؟ ارثأ كلذ ىق

 عجري مث عوضوم يف نمأي لجرلا ناك اذإ اولاقو : باتكلا نمو
 نم ذخأي نأ هل زوجي الف مهبرح يف مهنم اوبسف رخآ عضوم ىلإ
 . مهعم نمأي يذلا ءايس

 برحلا ضرأ لخد ملسم لجر يف نسحلا نعو : باتكلا نمو
 مهن ذأك ىتح هقنع يق اعيمج مه دهع عقو دق ل اق ؛ ن امأ اي ارج ات

 . هملكو ٥ اطعأ يذل ١ وه كلملا ناك نإو هودهشأ دق اعيمج

 ن ] برحل ١ ضر ] اولخ ل ذ ا نيملسملل لحي الو : ب اتكل نمو

 ةتيم لكأ ىلإ دحأ رطضا نإف نيدلا يف لحي ال ائيش مهنم اورتشي
 . سأب الق مهنم هارتشاف ريزنخ محل وأ

 مهدحأ لتاقي كرشلا كولم نم نيكلم يف ليقو : باتكلا نمو
 ال لاق ؟ مهدالب يف نورجتي نيملسملل حلص اعيمج امهو رخآلا
 مهضعب اورمأي الو رخآلا عم نيقيرفلا دحأل لاتقلا نيملسملل حلصي
 ام امهدحأ نم اورتشي ن ن ] نيملسملل حلصي الو صعب لاتقب اضعب

 . اعيمج نيقيرفلا قيقر نم هبحاص نم باصأ
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 راد لخد ملسم لجر نعو رفعج نبا عماج نمو : باتكلا نمو
 ابصغ هلام ذخأ وأ ادمع برحلا لهأ نم لجر هلتقف نامأب برحلا

 اميف ءيش مهيلع سيل لاق نم لاقف ؟ اوملسا رادلا لهأ نإ مث

 الق مهونمأ دق نوملسملا ناك نإ كلذكو . نيملسملا نم اوياصأ

 . نيملسملا نم اوباصأ اميق مهيلع ءيش

 كلذكو دوق هيلع سيلو هقيقرو هلام ملسملا ىلع دري عيبرلا لاقو

 قحل مث هبصغ وأ املسم لتقف مالسإلا راد نامأب ييرحلا لخد اذإ

 هيلعو دوقلا هيلعف ادمع هلتق نإ لاق نم لاقف ؟ ملسأ مث كرشلا رادب

 . باصأ ام ىلع هنمؤي نأ مامالل سيلو هلام دري نأ

 ناك دقو ةيزجلا اوطعأو برحلا لهأ ملاس اذإو : باتكلا نمو
 اوذخأي نأ نيملسملل نإف قيقرو عاتمو نيملسملل لام مهيديأ يف
 الف قيقرلا امأو مهيأرب مهل هوكرتي نأ الإ مهل كلذ نم اودجوام
 . مهيديأ يف هوكرتي

 نادلب نم ناك املك ىه اندنع برحلا ضرأو : باتكلا نمو

 دنهلا دالب لثم مهدهعو مالسإلا لهأ ةعاط ريغ ىف مه نيذلا كرشلا

 ىلإ نامأب مهلوخد امأو كرشلا لهأ نادلب نم اهوحنو جنزلاو

 نمف ةبراحم الب زاوجلاب اندنع وهف مهيلإ نيملسملا لوخدو نيملسملا
 نامأ وهف مهدنع انمآ راصو مهدالب لخدف نيملسملا نم هزاجأ
 نإو نامأ وهف مهدنع انمآ راصو مهنم نوملسملا هزاجأ نم كلذكو

 دالبلا لهأ نم وأ ةنيفسلا ىف هعم نيذلا نيملسملا نم دحأ هنمأ

 . نامألا كلذب يفتيكلو حصأ كلذف نيملسملا نم مهيلإ مدق نيذلا

 نم لجر نعو : هللا همحر هللا ديع يبأ بتك نم هن أ دجوي اممو

 مهلتاقف برحلا لهأ نم نيكرشملا ضرأ ىلإ هتيرذب جرخي دهعلا لهآ
 لهأ عبتا غلاب دلو لك امأ لاقق ؟ هلام اومنغو هتيرذ اوبسقف نوملسملا
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 ىلإ دهعلا ضرأ نم رخأ لفط لك امأو هوذخأي نأ مهلف برحلا

 . ةمينغلا يف ذخؤي ال هنإف الجر رصي ملو هيلع ردق مث برحلا ضرأ

 له مهنم نامأب برحلا ضرأ لخد نيملسملا نم لجر نعو
 الو نامأ مهدنع هل نمم دحأ ىلع الو مهيلع نيعي ال لاق ؟ مهيلع نيعي

 سأب الف مهبرح لهأ نم اوبس ام الإ ائيش مهقيقر نم ىرتشي
 لهأ ىلع مهرصنيو . مهبرح لهأ ىلع نيعي نأ سأب الو كلذ ءارشب
 مكيلعق نيدلا يف مكورصنتسا نإو" هللا لوق وهو مهبرح
 . نسحلا لوق وهو "قاثيم مهنيبو مكنيب موق ىلع الإ رصنلا
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 رشع عبارلا بابلا
 ءاملا عطقو برحلا يف ماعطلا سبح يق

 مامإلا بتكي ناك امم بسحأ اميف اذه بتكلا ضعب يق تدجو

 يرحشلا رمع نب دايز باتك لوصو تركذو ديمح نبا كلملا دبع
 نم بلط ام امأ هيف هتبجأف باتك هنم هيلإ لصو دقف ركذام ركذي
 دايز ىلإ بتاكو كلذ يف رواشم انأف ىيحي نع نفسلاو ماعطلا سبح
 سبح كيلإ تبتك موي يأ ىرأ ال ينأ 3 يأرلا هيلع ماقتسا امي

 ركذ نم هبش مهيف ناك نإو ةلبقلا لهأ اهنكسي دالب لهأ نع ماعطلا

 . مالسإلا لهأل نيبراحم مهلك اونوكي نأ الإ دايز

 مهلو انل هلأسا هللاو يناوخإ يأر ريغ كلذ يف ييأر نأ ريغ

 اهيف نوكي دالب وأ نيكرشملا نع ماعطلا سبح ىرأ امنإو قيفوتلا
 لهأ نم اهيف دالب لهأ نع وأ اهلهأ ىلع نومكاحلا مه نوكرشملا
 ةحابتساو لاومألا بلسو نيملسملا ءامد كفسب لمعي نمم ةلبقلا
 مه كئلوئف كلذ ىلع نيبلاغلا مه نونوكيو نيملسملا ةبراحمو ميرحلا
 , مهنع ةداملا سبح لالح

 بح اص دلخم نب ىسيع نم كيل ا لصو ي ذلا اضيأ ١ تركذ دو

 ىنم نذإلا نم بلط امو هتمهف دق امم هباتك يلإ ا لصو دقف تاحيبذلا

 هنم انل كلذ عقوأ ناك اميف نيقسافلا ماسح داش نم ىلإ ريسملا يف

 ىتح رقصلا دنعو هدنع ريسي نم عروو هعروو هتنامأو هنيدب تقثو ولو
 . هلل مكحلا نوكي

 عطقيو تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 اذإ كلذو مهل ةوعدلا غالبإو مهيلع ةجحلا دعي كرشلا لهأ نع ةداملا

 لهأ نم ةاغبلا نع ةداملا عطقتو مهل ابرح اوناكو نوملسملا مهبراح
 الو اهنودريف مهيلإ ةوعدلا غالبإو مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب نم ةلبقلا
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 . اهنولبقي
 زوجيو نيملسملا نع رثألا يفو : رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 وأ اشطع اوكلهي ىتح ءاملاو مهنع ةداملا عطقو ماعطلا قيرفت انل
 ناركسعلا مادام زئاج اندنع كلذو مهلاتق نع اوعجريو مهيديأب اوطعي
 الو ةلبقلا لهأ يف اندنع زوجي الف رانلاب لاملا قرح امأو نيبصانتم
 . كرشلا لهأ

 يف نأ حصي نأ الإ هللا همحر هللا دبع وبأ لاق هريغ نمو

 ليبس الو مهيلع ليبس ال نيذلا مرحلاو مهل يرارذلا نم مهركسع
 . ةداملا الو ءاملا مهنع عطقي ال كئلوأف مهركسع نم جورخلا ىلإ مهل

 هراد لهأ اوكش نافع نب نامثع اورضح امل نيملسملا نأ ينغلبو
 اذإ كلذ نم ءيشل قيرحتلا زوجي الو ءاملا مهيلع اولخدف شطعلا
 تضقنا اذإاق برحلا ةبصانم يف الا هفالتإ الو برحلا ا ىضقنا

 هتمينغ لحت مل ركسعلا لام وأ عاتم وأ حالس نم دجو امف برحلا
 . الام راص دق هنأل هاوس ءىش فالتإ الو هفالتإ الو

 ىلإ هدريو هنم هيلع ردق ام عمجي نأ نيملسملا يلاول يغبنيو
 يف هدلع سأب الف مهيلع ردقي مل نإف مهيلع ردق وأ مهفرع نإ هلهأ
 . هللا ءاش ن ا كلذ

 نأ همزلي له هلتقف هقحلف افئاخ عبتا لجر نع هتلأسو هريغ نمو
 نوملسم ١ نكي مل لاق ؟ هت رو ىلإ | اهدري نأ ددري هتادأو هحالس ذخأي

 اونوكي ملف اهريغو لمجلا ةعقو يف مهودع اولتاق دقف كلذ نولعفي
 . اهل احي اهنوكرتي اون اكو مهتحلسأ او مهتعتم ] نم ءيشل اوضرعي

 مهودع حالسب نونىعتسيب أ نبملسملا نع هتلأسو : ةلأسم
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 لاق ؟ مهيلع كلذ نوسبحي هيلإ نوزاحني دئاق مهل ناك نإف تلق
 هنوقرغي لاقف . رصت نبا لوق كلذو ءاملاو ماعطلا مهنع نوسبحي معن
 ال مهو هوقرغي نأ مهل لحي فيكو هوقرغي نأ مهل سيل لاق امك سيلو
 ماعطلا سبحي امنإو لاق ؟ اولكأي الو ائيش هنم اوذخأي نأ مهل لحي
 نايبصلاو ءاسنلا نم هلتق لحي ال نم مهعم نكي مل اذإ ودعلا نع

 . ماعطلا مهنع سبحي مل نايبصو ءاسن مهعم ناك اذإو

 لاق حون يبأ نع عيبرلا نع يدلاو نع ةرفص وبأ ينربخأ لاق
 ءاملا ىلإ جاتحن انإ رادلا لهأ لسرأ نامثع نوملسملا رصح امل

 معن لاق ؟ مهولمحي نأ ىلع سانلا ريخيف ليق اياورلا مهيلع اولخدأف
 . هل نماض وهف باودلا نم ءيش قفن نإف ءاركلا مهوطعيو

 مهيلع نونيعتسي مهنأ تومرضح لهأ ىلإ يدلاو باتك يقو لاق
 نب ىسوم ىل ! تبتكو لاق حالسل نم ليخل ا ىرأ الو لاق مهحالسب

 . ملعأ

٢١٢



 رشع سم اخلا بابلا

   هب 7" نآ زوجب اميق

 يف هبلع ردقي اسو ءاملاب ق قيرفتلاو رانلاب ةالصلا لهأ ريغ نم برحلا

 . نيملسملل ةمينغ اهنأل مهلاومأ قرحت نأ زوجي ال نكلو مهنادبأ

 يف يغبلا لهأ يف اضيأ كلذ زوجي ليق دق هنأ يعم هريغ لاق

 . مهنم هيلع ردق هجو لكب اولتاقيو اوقرغي وأ اوقرحي نأ ةبراحملا لاح

 وأ يح يف مهنم لجر ماقأ نإ مهلثم ةيرطقلاف هل تلق : ةلاسم
 نإو معن لاق ؟ مهنم دحاو لتاق امناو رانلا اعيمج مهيلع حرطي لتاق

 . مهل ضرعي الف مهرما ام ردت ملو كل اوضرعي مل

 امو رثؤم ١ ىب ] نع ت افصل او ثادحألا ب اتك نمو : ةلاسم

 . طق رانلاب ةلبقلا لهأ نم مهودع نوملسملا براح

 نأ زوجي له ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا نع ديعس وبأ لئسبو : ةلأسم
 مهيلع حرطت نأ زئاج كلذ نأ يعم لاق ؟ مهيلع حرطتو رانلاب اوبراحي

 ال فيكو هل ليق برحلا اوبصان اذإ ةليح لكب مهيلع لاتحيو رانلا
 مهيلع حرطن امنإ نحن لاق ؟ رانلا مهيلع حرطتو مهتمينغ لحتست

 مزلي مل مهعاتم رانلا تلكأ نإف مهتعتمأ ديرن الو مهمزه ديرن رانلا
 . ةعتمألا ق ارحإ اوديري مل ١ ذإ كلذ يف مرغ ١ هملسم ١

 يف مهومهد اذإ تركذو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 وأ لزانملاو قيرطلا يف عقت اهلعلو ةراجحلاب اومري نأ زوجي له مهدلب
 الإ مهنم عنمي الو ؟ كلذ زوجي له بارتلا اهنم طقسيف ردجلا بيصت

 اولتاقي نأ زئاج كلذ نأ لوقن انإق تفصو ام ىلعف ؟ ةراجحلا ىمرب
 مهل اودعاو" . ىلاعت هللا لاق دقو . اهريغو ةراجحلاب مهودع
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 نم ناك ام هنأ الإ "ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام

 يف ةحارج وأ عاتملا نم ءيش وأ رادج رسك نم ثدح نم مهيمر
 ىف اودانيلف كلذ اود ارأ اذ ا لوقنو همرمغ مهيلعف مهيمر نم س انلا

 . يمرلا نع اوئجتليو اورتتسي نأ سانلا
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 رشع سداسلا بابلا

 برحلا يكف موزهملا يك

 ؟هلتق عسي له كلذ وحنو مايأ ةرشعب ةميزهلا دعب دجو لجر نعو
 يف الجر نيملسمل ا ودع نم تكر دأ ن ا كل له تلأسو هلتق ىرن الف

 كل ىرن الق ؟ هلتقت نأ لتقلا نع كاسمإلاب مامإلا ءادن دعب ةميزه
 . هلتق

 رباج يبأ نب ىسوم نأ ديلولا وبأ لاق . هريغ نمو : ةلاسم
 رمأ ىلإ اوئيفي ىتح مهيغب ىلع يغبلا لهأ لاق هنأ عيبرلا نع ىور
 نإ لاق عيبرلا نع ليمجلا يبأ نب ناميلا ينثدحو ديلولا وبأ لاق هللا
 نع ديلولا وبآ انثدح نيربدمو نيلبقم نولتقي نيثدحملا نم يغبلا لهأ
 . ةميزهلا دعب مايأ ةرشع نوعبتي يغبلا لهأ لاق هنأ رجاهملا يبأ

 ىلع زجي ملو مهيلوم عبتي مل ةلبقلا لهأ مزهنا نإو : ةلأسم
 عابتاو بجاولاب سيلو ةمركم كلذ نإ لاق دق اضعب نأ الإ مهحيرج
 اومزهناو ةاغبلا قرفت اذإ نورخآ لاقو حيرجلا ىلع ةزاجالاو يلوملا
 فاختو ةئف ىلإ نيمزهنم اوناك نإو مهيلاوم عبتي مل ةئف ريغ ىلإ
 . مهحيرج ىلع زيجأو مهيلوم لتق نيملسملا برح ىلإ مهتدواعم

 ىلإ بجاحو ةديبع يبأ باوج نم هنأ دجوي امم : ةلاسم

 امل مزهنا كبرح لهأ نم لجر نعو هللا امهمحر دوعسم نب ىدنلجلا
 ناك نإف ؟ لدعلا يف لوخدلاب رقأو هحالسب ىقلأ حالسلا هيلع لمح
 . مكاطعأ يذلا اولبقاو هنع اوكسمأف . لتق هنأ ملعي مل

 هلتق كل له نيملسملل ودع مامإلا ىلإ داقي لجر نعو : ةلاسم

 . مامإلا نود هلتق كل ىرت الف ؟ مامإلا نود

 مزهن ١ كيرح له ] نم لجر نعو ةفاضملا ةد ازل ١ نم : ةلأسم
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 نإف . لدعلا يف لوخدلاب رقأو هحالس ىقلأ حالسلا هيلع رهشأ املف
 معزو هريغ نم رثألا نمو مكاطعأ يذلا اولبقاف لتق هنأ اوملعي مل
 . ىردأ الف حيرجلا امأ لاق لتقي انتلبق لهأ نم ىلوملا نأ مشاه
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 رشع عباسلا بابلا
 هل زوجب ام و مزهنملا مزلب اميق

 الف ةضيرف وه سيلو عفد لاتق ناك اذإ لاتقلا نإ ديعس وبأ لاقو

 نأل عفد هلك نامع لهأ لاتق نأ يعمف لاق ايلوم لتقي نأ سأب
 . هلوق ىنعم ىلع دحاو رصم اهلك اهنإ ليق نامع

  

 "ىلاعتو كرابت هللا لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 مهولوت الف افحز اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 مهضعب لاق ةيآلا رخآ ىلإ" هربد ذئموي مهلوي نمو رابدألا
 وأ ةركلا ديري ادرطتسم ينعي لاتقل اقرحتم الإ ةصاخ ردب موي ينعي

 ةلسرم اندنع ىهو ةميزه ريغ نع ةئف _ ىلإ زاحني ينعي ازيحتم
 هريد مهوي نأ نيرقاكلا فحزو " فحز ىقالت اذا ! ملسمل سيل

 . كلذ لبق عجري وأ رذع نم الإ مهلاتق نع اعجار

 ريسفت هللا مهمحر حلاصلا فلسلا نع دجوي يذلا هريغ لاق
 اقحز اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي" ةيآلا هذه
 . ةخوسنميب تسيل ةمكحم اهن ] ةرآل ١ رخ ا ىل ا "ر اي دأل ا مهولوت الق

 لوق يف كلذ حصي الو ة ةصاخ ردي موي يف اهنأ ١ انموق نع دجويو

 رم ة ةرآلا هذه نأ ىلع لدت نيملسمل .اهقف ن نع راثآلا نأل انباحصأ

 .. خسني

 يف اتبث اذإ ناخسني ال ديعولاو دعولا نأ يدنع اذكه هريغ لاق
 دق يذلا ءيشلا كلذ خسن اذإ امأو ءيشلا كلذ خسني ملو هنيعب ؛ ئش

 هيق تيث دق يذلا ءيشلا كلذل خسن وه امنإق ديعولاو دعولا هيق تيث

 ىلع ضرف هللا نأل ديعولاو دعولا خسني وه سيلو ديعولاو دعولا
"» 

 هباحصأ ىلإ ةخسن )١(
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 يف هيلع ضرف اميق هللا عاطأ نمف ةرشع دحاولا لتاقي نأ نينمؤملا
 كلذ م خسن مث هددعو قحتسا كلذ يف ٥ اصع نمو هدعو ققحتس ١ كلذ

 ديعولاو دعولل خسن اذه نكي ملف نينثا لتاقي نأ دحاولا ىلع ضرقو
 . ملعأ هللاو يهنلاو رمألل خسن وه امنإو

 هبلع هللا ىلص يبنلا ىلإ بسنت ةريس يفو باتكلا ىلإ عجر
 '٠اويصنا لاق نأ اهيف رمأ امم ناكو يمرضحلا نب ءادعلل . ملسو

 نه رئابكلا نإ رئابكلاو ةكلهلا مهوقوخو . اهيلع مهولدو رئابكلا مهل
 هللا نم بضغب اوعابو فحزلا نم رارفلاو هللاب كرشلا نهلوأ تاقبوملا
 سفنلا لتقو مهنم هللا لبقي ال مث ةمايقلا موي اولغ امب اوتأي لولغلاو
 لكأو ةرخآلاو ايندلا يف اونعل ةنصحملا اوفذاقو منهج هؤازجق ةنمؤملا

 ابرلا لكأو اريعس نولصيس اران مهنوطب يف نولكأي ميتيلا لام
 رئابكلا نم فحزلا نم رارفلا لعج دقف هلوسرو هللا نم برحب اونذأف

 دجويو . اهتوبث ىلع لدي اذهف ةنمؤملا سفنلا لتقو كرشلا عم هلعجو
 يأو كيلإ بحأ قلخلا يأ براي : ملسو هيلع هللا ىلص ىسوم لاق

 نينمؤملا ةئف عم نيكرشملا ةئف يقل لجر لاق ؟ كيلإ بحأ نينمؤملا
 لاق . لتق ىتح هسفن ربصيف هللا يدي نيب هماقم ركذف هتئق تفشكناف
 . دجسملاب اقلعم هبلق ناك لجر لاق ؟ نم مث

 اهيق لاقف هنع ةعوفرملا رباج ىلإ ةيوسنملا ةريسلا يف دجوي دقو

 نونمؤم اهيلع نيرصملا شحاوفلاو رئابكلا باحصأ نأ معز نمف
 دايعلل نيبي مل هللا نأل مهريصم نيأ يردن ال فرعي اناميإ سيل

 دعو هللا نأ معزو خوسنمو خسان ديعولاو دعولا نأ معزو مهريصم
 نأ رققي ال هللا نأ" ةيآلا هذه لزنأ مث رانلا هباتك يف رئابكلا لهأ
 ةيآلا هذهب خسنف . "ءاشي نمل كلذ نود ام رققيو هي كرشي

 ىف خوسنملاو خسانلا امنإ لوقي ناك ارباج نأل بذك دقق ديعولا
 رابك هني مهنع ففخي مث رمأب هدابع هللا رمأي نأ رمألاو يهنلا

 يف مهيلع ددشيو . هدابع حالصب هملعل هدابعل هيف صخري مث رمأ نع
 . هرمأو هيهن

 اونيب ىنعملا )١(
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 ليلق مهو مهودع نوبراحي مهجرا اوخو نيملسملا ةمئأ ناك دقو
 . امزهنم هودع نع هريد ىلو مهنم ١ لح أ ح ں ] انملع امف ريثك مهودعو

 هللا مهمحر هباحصأو يبسارلا بهو نب هللا دبع نع انغلب دقو
 اوبراحف لجر فالآ ةعبرأ اوناك مهنأ قحلا ىلع هل نيبظاوملا
 مهعيمج لتق ىتح هتبراحم اوتبثو هركسع ةرثك عم بلاط يبأ نب يلع
 مث ىعرص اوطقس مهلعلو انغلبام ىلع رقن ةثالث وأ مهنم رفن ةعبرأ الإ

 ىلإ اوبسنيو نظلا مهب ب نسحي نيملسملا نأل اوبرهي ملو كلذ دعب اويح

 . مهب قيلي ام

 مهيف مدقتملا نيملسملا ديس هللا همحر ريدج نب سادرملا كلذكو
 ادحأ نأ ملعن مل راصمألا رئاسب مهتمئأو نيملسملا جراوخ عيمجو

 راثآو هريد ىلو هودع برح يقل نأ دعي مهنأ مهجر اوخ نم مهنم

 نم اندجو ام كلذ نم انحرش ولو كلذ ىلع لدت مهريسو نيملسملا
 . نامعب نيملسملا ةمئأ كلذكو باتكلا لاطل كلذ

 ني مزاخ براح امل هللا همحر دوعسم ني ء ادنلجلا نع انغلب دقو

 نابيش رثأ يف جراخلا سابعلا نب ناطلسلا لماع يمرادلا ةميزخ
 لالهو مامإلا لتق ىتح اديدش .ابرح اوبراحتق لوطي ثيدح مهلو
 ةروس يف . ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . هللا ءاش ام الإ مهباحصأو
 نأب مهل اومأو مهسقنأ بتمؤمل ا نم ىرتش ا هلل نإ ١ً ةع اري

 نولتقيو ودعلا ينعي "نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا مهل
 . اقح هيلع ادعو ودعلا مهلتقيو ينعي

 لاط امل هللا همحر ىيح نب هللا دبع نأ ريسلا ضعب ضعب يق تدجوو

 فالآ ةثالث وحن ماشلا لهأ نم لتق دقو ةيطع نبا نيبو هنيب برحلا

 هباحصأ نم لجر فلأ يف هللا همحر لمحق ىيحي نب هللا دبع لجرت

 , ةيحان لك يف اولتقف هباحصأ ةيقب مزهناو اولتق ىتح هعم اوربص
» 

 هجو لك يف ةخسن )١(
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 الو هومتكي ن أ انغلب اميق . احصأ ىبحي ني ا دش انو اوسم ا ىتح

 . اريسأ ذخؤي نأ ةقاخم هومسي

 نم هنأ ةيآ ةئامسمخ ريسفت يف يراوحلا يبأ در يف دجوي دقو
 ةيآلا نإ لاقي دقلو ديهش هنإ لوقن سيلف لاتقلا نع ايلوم اربدم لتق

 مهلوي نمو ". ةخوسنمب تسيل ةمكحم لافنألا ةروس يف يتلا
 ء اي دقف ةئف ىلا ازيحتم وأ لاتقل اقرحتم ال ١ هريد ذئموي

 نأ انغلب دقو ." ريصملا سئبو منهج هاوأمو هللا نم بضقب
 هيلإ مزهنا امل هللا همحر قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبع مامإلا
 مكتئف انأ . هللا همحر مامإلا مهل لاقف . مج كلذ دتشا هباحصأ

 هللا همحر يبرع نب حور نب دمحم هللا ديع يبأ نع دجوي دقو

 ميقم يصاعملا ىلع رصم وهو نيملسملا عم ودعلا يف جرخ نم نأ
 فحنزلا يف فقو مث اهاوس امف ءامدلا نم دابعلا قوقحب يلوتم اهيلع

 ام عيمجب نادو فقوملا كلذ يف ةبوتلاب هلل صلخاف نيملسملا عم

 بنج يف طرف ام ىلع مدنو نيملسملا نيدب رومألا عيمج يف همزلي
 كلذ يف تابثلا هسفن مزلأو نيقداصلا ةمادن فقوملا كلذ يف هللا

 هللا ليبس يف دهاجو فحزلا نم رارفلا يف هللا نم افوخ فقوملا

 اذا هدعسيو هدهشتسيو هللا هالوتي نأ توجر لتقف ةفصلا هذه ىلع

 . هللا نيد يف همزلي امب ةنونيدلا قدصو ةبوتلا قدص هنم ملع

 اذكه . هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا طخب هنأ وجرأ رثألا نمو

 ىلإ ةيآلا هربد ذئموي مهلوي نمو "ىلاعت هللا لوق نعو تدجو
 يف كلذ نإ ليق دقف اهريسفت ام تلق ." ريصملا سئيو : ىلاعت هلوق

 مل ةتباث اهنأ ليقف ردب موي يف تلزن اهنإ ليق دقو فحزلا نم رارقلا
 انباحصأ لوق يف حصي ال كلذو تخسن ليقو ةمايقلا موي ىلإ خسنت
 . ملعأ هللاو

 هلوق يف كلذ يف ليق دقف ؟ اهتخسن يتلا ةيآلا امو تلقو
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 هلوق" ىلإ "ناعمجلا يقتلا موي مكنم اولوت نيذلا نإ" :ىلاعت

 ةعقو دعب كلتو دحأ موي يف تلزن كلذ ليقو . . مهنع هللا ىفع دقلو

 دنع وقعلا يف صاخ كلذ نإ ليقو لوألا خسني رخآلا نإ ليقو . ردب

 هانركذ امي انيقتكاف ةريثك اذه ىلع لئالدلا يلإ بحأ اذهو ةيوتلا

 قفاو ام الإ هنم ذخؤي الو كلذ ىف رظنيف نيملىسملا راثآ نم هانع دوأو

 . . باوصلاو قحلا

 فحزلا نم رارفلا يق تلزن يتلا ةيآلا نإ ليق دقف هريغ نمو
 ةخوسنم اهنإ ليقو حيحصلا لوقلا وهو ةخوسنم ريغ ةمكحم ةتباث
 رارفلا نأ دجوي دقو ةخوسنم اهنإ انموق نع ليق دقو كلذ حصي ملو
 لوأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع دجويف رئابكلا نم فحزلا نم
 فحزلا نم رارقلاو محرلا ةعيطقو رحسلاو هللاب كرشلا رئابكلا
 لكأو ميتيلا لام لكأو ةنصحملا فذقو ةنمؤملا سفنلا لتقو لولغلاو
 . ةنمؤملا سقنلا لتقو كرشلا عم فحزلا نم رارفلا لعج دقف ابرلا

 . هنع برهي ن أ هلق هل اتقي هل ةقاط الو ودع هتغي نمو : ةلأسم

 يلوي ي ذلا نع هللا همحر بوبحم نب دمحم تلأسو : ةلأسم

 رثؤملا وبأ لاق . هبر رفغتسي معن لاق ؟ ةبوت هل له نيكرشملا نع هربد
 . كلذ لثم

 لهأ مزهنا اذإو هللا همحر هللا دبع وبأ لاق رفعج نب عماج نمو
 عيرصلا مهحيرج ىلع زاجي الو مهيلوم لتق مئاق دنس مهل ناكو يغبلا

 لاتقلا هنم فاخي يذلا حيرجلا ىلع زاجي نكلو هيق لاتق ال يذلا

 نم لاقو . مهحيرج ىلع زاجي الو مهيلوم لتقي مل مهدنسم لتق اذاو

 ِ . مركتلا ةهج نم اذه لاق
 نإ لاق هنأ رينلا نب رينملا نع اضيأ حاضولا ظفحو هريغ نمو

 لاق حيرج ىلع نوزيجي الو ايلوم نولتقي الو مهودع يف نيملسملا لوق
 . امركت الإ كلذ نوملسملا لعفي مل رينم
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 يف فلتخا دقف نيلوم يفبلا لهأ نم ودعلا مزهنا نإو : ةلاسم

 مهل مادام مهيلوم لتقن لاق نم لاقو ايلوم لتقن ال لاق نم لاقف كلذ

 مادام مهيلوم لتقي لاق نم لاقو بوبحم نب دمحم لوق وهو دنسم
 مايأ ةرشع ىلإ نولتقيو نوعبتي لاق نم لاقو امئاق ربكألا مهريمأ
 مهف مهيغب ىلع يغبلا لهأ مادام لاق نم لاقو رجاهملا يبأ لوق وهو
 مهيغب نع اوعجريو هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح نيربدمو نيلبقم نولتقي
 يغبلا لهأ نأ عيبرلا نع رباج يبأ نبا ىسوم لاقو عيبرلا لوق وهو
 . هللا رمأ ىلإ اوئفي ىتح مهيغب ىلع

 نيربدمو نيلبقم نولتقي نيثدحملا نم يغبلا لهأ نإ اضيأ لاق دقو
 برحلا ةكرعم يف نولتقي مهف امئاق لالضلا مامإ ماد امو هريغ نمو

 . ملعا هللاو حيرجلا ىلع زاجيو ربدملا عبتيو نيربدمو نيلبقم

 لها نم يغبلا لهأ ريدأ اذإو رفعج نبا : نمو ةلاسم

 س اي الف اولوتو اورب دأ نيح مهنع اركسم . ا ن او زد داج ث كل ذق :ف مهركسع

 ليقف مهل مئاق مامإ ىلإ مهمازهنا نوكي نأ الإ انيأر كلذو هللا ءاش نإ

 . نوعبتي مهنإ

 قأ ملستسم عيرص نم نوملسم | هدلع ىت ] نمو ب اتكلا نمو

 لتقي هنإف نيملسملا نم لتق هنأ ملعي نأ الإ لتقي الف طحشتم حيرج

 . مامإلا يأرب الإ لتقي الو

 ىلع زاج وأ مامإلا رمأ ريغب هلتقف ايلوم عبتا نمق باتكلا نمو
 ادمعتم انقلاخ نمو مهتنسو نيملسمل ا فلاخ دقق ادمعتم حيرج

 . هلوتن مل انفالخل

 نأ الإ امركت هلك كلذ اوكرت امنإ لوقلا ضعب ىقو : هريغ لاق
 هيلإ ءاف نم ةدالو كرت هل لرلقق مهتنسب !و ;ملسمل ا ةفلاخم ىلإ دصقي
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 يف نولتقي مهنإف امئاق لالضلا مامإ مادام هنإ لاق نم لاقو هريغ لاق
 هللاو حيرجلا ىلع زاجيو ربدملا عبتيو نيربدمو نيلبقم برحلا كرعم
 . ملعأ

 ") مهدنسم لتق ولو لاق نم لاقو

 ةهج نم مهحيرج ىلع ةزاجإلاو مهيلوم لتق نوملسملا كرت امنإو
 هللا همحر ينالعجلا رينلا نب رينم نع بسحأ اميف دجوي كلذو ركتل
 ىلع زاجو مهيلوم لتق نم ةي الو كرتت ال هنأ يدنع جرخي اذه ىلعف
 قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو كلذ يف رظناف ملعأ هللاو مهحيرج
 نم نيملسملا ودع نم هيلع ردق نمو باتكلا نمو . باوصلاو

 لتق دق نوكي نأ الإ مارح همدف رثكأ وأ نيموي وأ موي دعب نيمزهنملا
 . اضيأ مامإلا يأرب الإ لتقي الو

 مهدنسم لتق ولو هنأ تقرع دقو : ةخسن يف )١(
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 رشع نماثلا بابلا
 اهيق ناصتح ,الا زوجي يتلا عضاوملا يك

 نصاحملا يكو

 نوكي يتلا رودلا نعو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ

 اهيف اونصحتي نأ مهل له دلبلا لهأ اوفاخ اذإ بايغألاو ماتيألل

 نأ اودارأ نإف ؟ كلذ لبق وأ ةبراحملا لاح يف مهباود اهيف اولعجيو
 اذإ دجاسملا كلذكو تاراتسلا اهيلع اورتسيو باوبألا اهيلإ اوبكري
 كلذ ريغو ناعدلا لثم هب نورتتسي امو لدنجلا اهيع اولقني نأ اودارأ

 مهيلعو ةرورضلا دنع زئاجف اهيف مهناصتحا امأف ؟كلذ مهعسي له

 زوجي دجاسملا كلذكو ةرضم هيف ائيش اوثدحأ اوناك نإ اوثدحأ ام

 . ملع أ هلل او مهيلع ن اك اوت لح ] امو ةرورضل ١ تقو يف
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 رشع عساتلا بابلا
 نوصحلا لمع يت

 لمع ىلع نوربجي ال دلبلا لهأ نأ دجو هنأ ضعب يل ! عفر

 نيملسملا راثت ىف تدجو فيضملاو فلؤملا ريغ لاق : ةلاسم
 ملو ودعلا اوفاخ اذإ هؤانب مهمزلي له مدهنا دق نصح هيلع دلب نعو
 مل لاق ؟ ال مأ مهميتيو مهبئاغو مهتانإو مهناركذ ؟ هؤانب مزليو اوفاخي
 . ملعأ هلل او هئانب ىلع اضعب مهضعب ربجي الو كلذ مهيلع نأ ملعأ

 ىلع دلرلا ىلع ودعلا اوفاخ اذإ سانلا اوربجي نأ دللا ةايجل لهو

 نأ مهل سيل لاق ؟ ال حأ مدقتم نصح دليل ١ ىلع ناك نصحلا ء اني

 ديري نم مهنم ديري نأ الإ نوصحلا ءانب ىلع اضعب مهضعب ربجي
 كلذ ىلع اضعب مهضعب نوربجي اماو هنم اعربتم نوصحلا ىنبي نأ

 . الف

 ءانب ىلع مهيأر عمتجا موق ىف هللا كمحر انتقفأ : ةلأسم

 املف ودعلا برح ىلع اهب نونصحتيو عيمجلل ةحلصم ىهو ةنوصحم

 ىلع هربج يلاولل له اهيف لمعي ال نأ مهضعب بغر اهضعب اولمع
 مامتإلا مهيلعف عيمجلا ءاضرب اهيف اولخد نأ دعب باوجلا ؟ كلذ

 . ملعأ هللاو لمعلا يف اولخدو مهسقنأ نم اولذبام ىلع مهربجو

 له ليج ىهو سانلا لاومأ يف ةنصحملا هذه تناك ناف تلق

 دحأل مدقتي مل يذلا تاوملاو لبجلا يف ءانبلا نيح اهيلع مهربج زوجي
 عيمجلا ىل نوكي له اهيلع اورنج نإف تلق ؟ ملعأ هللاو دي هيق
 . ملعأ هللاو هيلع اوقفتا ام ىلع باوجلا . سورلا ىلع نوكيو

 وأ اهلمع نع اوعنتما اذإ ةنصحملا ىلع مهربج يلاولل زوجي لهو
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 لوألا طرشلا ىلع مهربج زئاج تاوم وأ رامع يف اهيف لوخدلا زوجي
 يلاو نأ تدجو ينأ ريغ رظنلا قيرط نم الا إ ملعأ ملق كلذ ريغ امأو

 درف اهنصح ءانب يف هريشتسي زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بتك صمح
 مقسلاب اهتدجو امك اهتلقن ملعأ هللاو لدعلاب اهنصح نأ باوجلا هيلإ
 زيزعب هللا ىلع كلذ امو اهتحص هللا ردقي نأ ىلإ اهيق يذلا

 مل نصح ءانب ىلع سانلا يلاولا وأ مامإلا ربج اذإو : ةلاسم
 هفلك ام مرغ هربج نمل هيلعف كلذ نم صالخلا دارأ نإف كلذ هعسي

 لحلا مهلاس اذإ كلذ يف هل مهنم لحلا هيزجي الو كلذ ىلع هريج نم

 نم لحلاب هدب نإف مهيف هل ةيقتلاو مهل ناطلس يلاولاو مامإلا نأل
 . كلذ زاج مهيلإ هنم بلطم ريغ

 يك نيدلا يف نيثدحملا ضعب نع لئاسم
 نيملسملا ضعب ىلع هنعط

 انبسنو مهلاهجو نامزلا اذه لهأ يملعتم ضعب انيلع نعط لاق
 نم نوصحلا ءانب ىلع سانلا ربج كرتب مامإلا هب رمأ امل أطخلا ىلإ
 انيلع جتحاو مهانعم يف ناك نمو ءانبلل نيهراكلاو مرحلاو ىماتيلا
 همسقو قدنخلا رفحب هباحصأ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأب

 كلذو هيلإ هجوتم كلذ يف اطخلاو مهيلع عجار اذه مهجاجتحاو

 هيلع راشأ نوكرشملا هيلع جرخ امل . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 هيلع مهيأر عمتجاف هباحصأ رواشف قدنخلا لمعب يسرافلا ناملس

 كلذ يف فلكي ملو مهيضارتو كلذ ىلع مهعامتجا دعب مهيلع همسقق

 ىلإ هبسن نمو . كلذ نم هاشاح اهراك الو ابئاغ الو ةأرما الو اميتي

 لاق دقو . هاذآو ملظلاو روجلا ىلإ هبسنو هيلع ةيرفلا مظعأ دقق كلذ

 يف هللا مهتعل هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نأ" هناحبس هللا

 نوذؤي نيذلاو انبهم اياذع مهل دعأو ةرخآال او ايندلا
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 ناتهب اولمتحا دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا
 قدنخلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسق امنإو "انيبم امثإو
 ىلع يضارتلاو عامتجالا مهنم عقو امل هلمعب مهرمأو هباحصأ نيب
 نصح ءانب وأ قدنخ رقح ىلع موق قفتا اذإ اندنع زئاج كلذو هرفح
 ماتيألا امأف مهضعب عنتما مث هيف اولخد اذإ كلذب مهذخأ زئاجف
 كلذ ىلع مهعامتجا تقو كلذ يف لوخدلا هرك نمو مرحلاو بايغألاو
 . افالتخا كلذ يف ملعت الو الف

 ربج نامزلا اذه ىملعتم ضعب زاجأ اضيأ هنعو : ةلاسم

 يف رظن الو رابتعا ريغ نم نوصملا ءانب ىلع سانلا مامإلا
 ىلص هللا لوسر ةمسق ىلع اسايق هيف مهلوخدو كلذ ىلع مهعامتجا
 كلذ ىلع سايقلا مهل حصي الو كلذب مهل هرمأو قدنخلا ملسو هيلع هللا
 مهيضارت دعب الإ مهنيب همسقي مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل

 . اميتي الو ابئاغ فلكي الو كلذ ىلع

 يف رهدلا لزي مل سايقلا ىلع هنيد ينب نم سابع نبا لاق دقو
 . لييسلا نع الاض جاجوعألا يف انعاظ جاهنملا نع الاض سابتلا

 . ريخلا هللا لاسن ليمجلا ريغ الئاق

 نيهجو دحأ مهل حص ول كلذب قلعتلا مهل حصي ناكو : ةلاسم

 . هيلع ضارت الو كلذ يف مهنم ةروشم ريغ نم هيلع مهربجو قدنخلا

 بايغألاو ماتيألاو ءاسنلا فلك هنأ حصي نأ يناثلا هجولاو
 وه سايقلا نأل مهيديأب هلمع نع اوزجع نإ مهلاومأ يف كلذ مهمزلأو
 نمل ةلعلا ميلست زوجي الو امهنيب عمجت ةلعل لصألا ىلع عرقلا لمح
 ىتح نهيف امب ذخؤي الف نهركذ لئاسملا تضقنا ليلدلاب الإ اهاعدا
 . نيملسملا ىلع ضرعت
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 برخ اذإ مهنصح لمع ىلع سانلا ربج زوجي لهو : ةلاسم
 كلذ يف اجر اذإ مهل انصح اوثدحتسي نأ مهمزلي نأ هل زوجي لهو
 ىلع مهربجي نأ هل زوجيو ؟ كلذ هل زوجي ال مأ مهسقنأل ةمالس
 نإ ليق دقف برخ اذإ نصحلا امأ ؟ ال مأ انهاو ناك اذإ مهنصح
 عمتجا اذإف مهنصح لمعب مهرمأيو ةيعرلا عمجي د رمألا بحاص
 امأو كلذ همزلآف هلمع نع مهنم فلحت نم ثيح .ب ىلع مهيأر
 . ملعأ هللاف نكي مل انصح اوثدحتسي نأ مهمزلي

 ذئنيحق ةده اعم | ىلع مهنم ل نم لمعيبو هلمع ىلع اودق اعتبو . مه

 . كلذ نم هسفن مزلأ دق امب لمعلا نع فلخت نم مزلي

 مهربج يلاولل له رحبلا ىلع طخلا امد لثم دلب يقو : ةلاسم

 نمو فوخلا تقو يف ليللا يف سرحلاو ةنصحملا ىلإ لوخدلا ىلع
 هل لعج دقو اهيق سرحلاب جيناودل | ب احصأ ا ذخ أو هسبح رخأ ات

 ؟ مهحل اصم ىلع مهربج

 يف مهارأ تنك ينأ ريغ ائيش اذه يف فرعأ ال ملعأ هللا لاق

 باوبالا ىلع تيبملاب سانلا نوذخأي ديعس نب دشار مامإلا مايأ
 مهلك ملعأ الو كلذ يف سانلا ىلع ددشيو سرحلاب ةفوخملا عضاوملاو
 . يراشلا ريغو يراشلا مهنم ناك نإ وجرأو ة ش اوناك

 كلذ قيضتسا ينإف سرحلاب مهذخأ نإ جيناودلا باحصأ امأو

 فوخلا دنع ةنصحملا ىلإ سانلا لصيو كلذ ىلع اوربجي نأ بحأ الو
 نأ الا هريغب وأ ريجلاب ناك يردأ الق كلذ نولعقي مه ارأ تنكو

 قيضي نأ بحأ الو ةيعرلا حالص ىق نورظانلا مه رمألا باحصأ

 . عرشلا:نايب رات ىلإ عجر كلذ
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 نورشعلا بابلا
 اونصحن اذإ يغبلا لهأ يك

 ناليغ نب مشاه نع مشاه نب دمحمو زرحم نب ديعس ىور دقو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ريشب نع عفان نب هللا دبع نع
 كلذق اهلصأ نم تقسنق اهب رمأف هتاوزغ ضعب يف راد نم يمر
 , نيملسمل ا ر اثا يف فورعم

 اونصحتق كرشلا وأ ديحوتلا لهأ نم نيملسملا براح نم كلذكو

 اوقلي ىتح مهيلع اولخديو اهومدهي نأ نيملسملل ناك نوصحلا يف
 . نيملسملا ىلإ مهيديأب اوقلي وأ قحلاب مهيلع مكحيف مهيديأب

 رقعج يب أ نع ير اوحل ١ نيب ا لضفلا دمحم وي أ انث دحو : ةلأسم

 ن أ مش اه نب دمحم نع بوبحم نب دمحمو دمحم ني ديعس

 خايشأ نم بضغ نم كلذل بضغ دشار راد اوفسن امل نيملسملا

 الهبب ريشب عم نحنو دمحم نب ثعشألا انيلع مدقف مهريغو تولس
 . نيملسمل ا ريس نم اذه سيل ل اقو ثعشألا كلذ ىورو ملكتف

 ينب نصح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فسن دقف هل تلقف
 هلوق هللا باتك ىف كلذ نايبت تلقف ثعشألا كلذ ىلع درق ريظنلا

 نينمؤملا نأ كلذو "نينمؤملا يديأو مهيديأب مهتويب نوبرخي"
 ىرخأ ةيحان نم فسنت دوهيلا تناكو مهلبق نم نوفسني اوناك
 ىلب ريشب لاقف ثعشألا كلذ ىلع درف نوملسملا فسن ام هب نودسيق

 لوسر رمأف مهسب نيملسملا اومر راد لهأ نأ انغلبو تلقف ناك اذكه
 اوقسن مهلعل ثعشألا لاقف تفسنق اهفسنب ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . اهلصأ نم لب ريشب لاقف . اهتافرش

 متلآسبو تومرضح له ] ىل ا ير اوحل ١ يبي ] ب اوج نمو : ةلآمسم

 نكي ملف ةاغبلا نم دحأ اهيف ناك لهو ينادنلجلا دشار راد رمأ نع
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 الإ اهيف نكي مل وأ ةاغبلا نم دحأ مويلا كلذ اهيف ناك كلذب ملع يعم

 ىلع | دوقع ر ادلا تن اكو اهوثر اوت موقل ىوزن دمسي تن اك ار اد ن أ

 دوقعلا كلت تناكو فرغلا دوقعلا قوف ناك هنأ بسحأو زئاجلا قيرطلا

 كلت يف قيرطلا كلت يف تضم ةأرما نأ انغلبو ةبيرلا لهأ اهيف دعقي
 غلبف ةملظم دوقعلاو ليللا يف قاسفلا نم لجر اهل ضرعتق دوقعلا
 باحصأ ىلإ لسرأ ناسغ نأ انغلبف هللا همحر مامإلا ناسغ كلذ
 ىتح ليللاب اهيف اوجرسي وأ كلذب مكحو اهومدهي نأ مهرمأو رادلا
 اميف رادلا باحصأ دمعف ةبيرلا لهأ نم اهيف نوكي نم ىلإ اورظني
 سانلا ناكف مهلاومأ يف سانلل اقيرط رادلا فلخ اوجرخأفق انغلب
 عجر كلذ دعب رادلا تبرخ املف اهوجرخأ يتلا قيرطلا كلت يف نورمي
 اهوذخأف سانلل اهوجرخأ اوناك ىتلا قيرطلا ىلإ رادلا ب احصأ

 . لوأل | مهقيرط ىل ا س انل ١ عجرو اهورمعو

 نأ ناسغ مهرمأ امم كلذ اولعفي مل رادلا باحصأ نأ ولو

 قحلا نم هجو وهو اهمدهي ناك مامإلا لعلو دوقعلا يف اوجرسي
 لهأ نأ هغلب امل رادلا مدهب رمأ دق ناسغ اذهف هللا ءاش نإ لدعلاو
 ةاغبلا نم دحأ اهيف ناك ول فيكف دوقعلا كلت يف نودعقي امبر ةبيرلا
 . ةبوقع دشرأو ابنذ مظعأ ناكل

 ةعنصم نوملسملا مدهي نأ زوجي له متلاسو اضيأ باوجلا نمو
 يذلاف ؟ يغبلا لهأ ىلع نوملسملا رفظ نأ دعب ىغبلا لهأ اهيلع لتاق

 مهودعب اورفظ اذإ نيملسملا نأ مهئاملعو نيملسملا لوق نم انفرع
 هذه تناك نإف الام مهل اومنغي ملو اراد مهل اومدهي مل مهيلع اورهظو

 نيملسملا اهيف نوبراحيو اهيف نوعمتجي ةاغبلل ادصرم ةعنصملا
 : ىلاعت هللا لاقو . برختو مدهت اهنإف اهيف نوعنتميو ىمح اهنوذختيو
 نينمؤملا نيب اقيرفتو ارفكو ارارض ادجسم اوذختا نيذلاو
 اوذختا نيقفانملا نأ انغلبق . "هلوسرو هللا براح نمل اداصرإو
 . مهب رم اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لتقل ادصرم دجسملا ذه

 ةعنصملا هذه تناك اذإف هقرحأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ انغلبف
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 ن اسغ لعف ام مكل انفصو امك اهقسنو اهم ده ز اج ة اغيلل ١ دصرم

 . رادلا باحصأب هللا همحر مامإلا

 مهلزانمو كرشلا لهأ لاومأك مهلزانمو ةلبقلا لهأ لاومأ سيلو
 يف اولخد نيذلا موقلا لزانم قرحب سانلا رمأي رثؤملا وبأ ناك دقو
 لاقف . مهلزانم قرحت مل هل انلقف اهنونكسي الئل كلذو ةطمارقلا ةوعد
 . كرشلا لهأ ةريسب مهيف راسو سانلا لزانم اوقرحأ مهنأل

 نإو اوقرحأ ام مرغ مهيلعف ةاغب موقلا ءالؤه ناك نإ هل انلق

 ضرعأف نيملسملا يفاوص قرحت مل ةمينغ مهلاومأو نيكرشم اوناك
 . قرحب رمأي ناكف مصاخم نم مهل دبال لاقو ابضغم انمالك نع
 موق سانلا لزانم اوقرحأ نيذلا سيلو اهونكسي اوعجري الئل مهلزانم
 اولحتساو سانلل لزانم اوقرحأ مهتوعد لهأ نكلو مهنايعأب نوفرعي
 . كرشلاب مهقحلأ ناكو مهعامدو سانلا لاومأ
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 نورشعلاو داحلا بابلا
 وأ نيملسملا يف اطخ نم براحملا ثدحأ ام

 ريسأ ريغ وأ اريسأ ناك مهلام يق

 ال ل اق ؟؛ ةيمرب اهي اصأق نيملسمل | ةر اد مهعمو ودعل ا ىمر لجر

 . هيلع مرغ

 هيلعف ؟ همهس هب اصأف ملسم مهيفو ودعل ١ لب ق لجر : ةلاسم

 . اطخلا ةيد

 قرحأف مهدنع نم جرخف اولزن ىتح اوبهذف رسأ لجر : ةلأسم
 نأ الإ ءيش هيلع سيل لاق ؟ مهلامو نيملسملا ىراسأ نم مهيفو مهب
 . ةيدلا همزلتف ملسم قرحأ نميف نوكي
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 نورشعلاو يناثلا بابلا

 كلذ ريغو باودلاو حالسلا يف
 نيملشملا لام نم ناك اذا

 اذه لاق وأ نيملسملل اذه لاقو افيس يلإ عفد لجر نع هتلآسو

 ملسي ن ں أ لجرل ا ا ذهل : روج له مهجورخ ىلإ ا كدنع نوكي نيملسملل

 نم ناك نإ وه هذخأي وأ نيملسملا نم لجر ىلإ فيسلا اذه

 ؟ نيملسملا

 نم هنأ هتحص هب تبث ببسب وأ هنم رارقإب هعم حصي ملام لات
 حلاصل مهيلع ةفوقوم يه يتلا ةلوبسملا ةفوقوملا نيملسملا فويس
 موقت ىنح فيسلا اذهب كسمتي نأ بحأف هللا لييس يف وأ ةلودلا

 نم ىلإ وأ مامإلا ىلإ هملسي مث مهجراوخ جرخيو نيملسملا ةوعد
 هملسو كلذ هملعي مل نإف كلذ يف لصألا هملعيو نيملسملا رمأب موقي
 . هللا ءاش نإ اهجو يدنع كلذ ناك هنامز لهأ نم نيملسملا ىلإ

 نأ نيملسملل هبرقأ يذلا فيسلا اذه بحاص بلط نإف تلق

 ؟ نيملسملل هنأ هر ارقإ ١ دعي هملس ا ن أ ا يل زو روجي ,لم يدنع ںم ه ٥ ذخاي

 : ا هبجوي ام ام ىلع _

 باود نم ةباد هعم لجر نعو ؟ رفعج نب دمحم لاق : ةلأسم

 نيملسملا ىلع روجلا لهأ رهظو مهحالس نم حالس وأ نيملسملا
 باودلاو حالسلا عيبي نأ هل لهق كلذ نم صالخلا لجرلا دارأف

 اجاتحم ناك نإ كلذ نم هل بحنت يذلافق ؟ ءارقفلا ىلع كلذ قريو

 نملسملل وه مت هنع ينغتسي نأ ىلإ هتلاغ ذخأو هدي يفام ظفح هيل

 ةلاغ هل تناك نإو ء ارقفلا هنمث ىطعأو هعاب هنع اينغتسم ناك نإو

 . ءارقفلا اهاطعأ اهنع نغتسم وهو

٢٢٤



 اك نإ لوقنف ؟ كلذب هذخأي نأ هل له لدع مامإ ماق نا تلقو

 لاقو هب ذخؤي الو هلهأ ىلإ راص دقف ءارقفلا هنمت ىطعأ دق

 . رفعج نب دمحم لوق لثم هلك اذه يف رثؤملا وبأ

 م ابأ حالسل ١ بلج هركب هنإ ميه ارب ١ وبأ خيشل أ ل اق : ةلاسم _

 . ةنتفلا

 لجر عم عضو لجر نعو يدنع اميف نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 ؟ ال مأ اهل نماض وهأ هدنع نم مهاردلا تفلتف نيملسملل مه ارد

 . بوتيو هيلع نامض الف عيضي مل اذإف تفصو ام ىلعف

 ةعلس لجر ىلإ عفد لجر نع : يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 اهنع نغتسم وهو اهلكأو هيلا ةعوفدملا اهعابف نيملسملل هذه هل لاقو
 . اهب صوي ملو كلهو نيملسملا نم وهو

 ىلعف ؟ نيملسملل ايلو ناك نإ هنم أربي لهو كلذ زوجي له تلق

 يف تن ذاك يتل ا نيملسملا لاومأ نم ةعلسلا كلت تناك نإف تفصو ام

 لهأ نم وه نوكي نأ الإ تاقدصلا نم نكي ملام كلذ هل زاج مهيديأ
 اهب يصوأ يتلا اياصولا نم ةعلسلا هذه تناك نإو ةقدصلا
 ناك نإف نيملسملا نم ءارقفلل كلذ امنإف صالخلا ةهج نم نيملسملل

 ال انإو كلذ هل زجي مل ءاينغألا نم ناك نإو كلذ هل زاج ءارقفلا نم
 نإو هنم انلبق اجرخم هل انيأر نإف هلوق عمست ىتح هتيالو كرتن
 نأ دعب نم هنع انفقو هرمأ انيلع هبتشا نإو هنم انئرب هؤطخ نابتسا
 . هلوق فرعي ملام هتوم دعب نم هنم ًاربي سيلو ةبوتلا نم عنتمي
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 نورشعلاو تلاتلا بابلا

 مهنتيراحم دنع ةلبقلا لهأ لاومأ يك

 مهننازذ تويبو

 ةهبش يف ليوأت قأ ةوهش نم ثدحأ ناف . رباج يبأ ةريس نمو

 الو لام هل منغي ال هللا رمأ ىلإ ءيفي ىتح لتاقي هنإف هثدحي عنتماق

 ىبنل اد رقأ ا ام هتمصع ىق تماد ام ةجوز هل حكنت الو هير ذ هل ىيست

 . نآرقلاو

 انودع ىلع هللا انرهظأ نإف : فوع نبا راتخملا مالك نمو
 اربدم عبتن ملو الايع بسن ملو منغن ملو اراد فسنن مل انل مهمزهو
 فخن ملو اهلهأ نذإ ريغب تويبلا لخدن ملو اهلهأ ىلع ةبوتلا درن ملو

 . نوتظلاو مهتلا ىلع سانلا برضن ملو نامألا دعب

 نيملسملا نم موق نع هتلأسو . رثألا يفو رفعج نبا عماج نمو
 ىرن لاق ؛ اهردق نور دد ال مهش ادعأل رودو ثورح نم ال اوم أ اوقرحأ

 حلصلاف هيلع ردقيو كلذ ملعي مل نإق اوقرحأ ام ةميق مهيلع دري نأ

 لحل ا هلام يف كلذ اولعق نم ىلإ | نوبلطيو ز رد اج يض ارتل | ىلع مهنيب

 جرخملا هنم مهسفنأل اوبلطيلو هللآ اوقتيلو اوعيض امم

 ناك اذإ لحلا مهيلإ اوبلط اذإ اؤربي ال نأ فاخأ هريغ لاقو
 ىلإ بلط اذإ مامإلا نأ تفرع ينأل مهنع لزي مل ايقاب مهناطلس

 أربي نأ هنم بلطم ريغ نم لحلاب هعدب نإو أربي ال نأ لحلا هتيعر
 لزي مل قاب قحلا يف ناطلس هل ناك نم عيمج قحلي اذه نأ فاخأو

 . هنع

 الو نيملسملا ةريس نم سيل لوصألل قيرحتلاو باتكلا نمو
 نأ اوقرحأ نيذلا ىلعو روجلا لهأ ةريسب اوريسي نأ مهل يغيني
 بيط نوبلطيو هلهأل لدع ةميقب هوقرح أ موي اوقرحأ ا ام ةميق اومرغي

 . مهتترو لبق نم وأ مهلبق نم كلذ
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 ناكو برح يف ناك لجر نعو . يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 لامجلا نم هسفن ىلع فاخ برحلا عقو املف ةريثك لامج سانلا دنع
 اذه ىلع سيلف تفصو ام ىلعف ؟ همزلي ام فيسلاب نيلمج برضف
 وأ لمج نم برح يق ةباد هسفن ىلع فاخ نم لكو ئش لجرلا

 . هريغ وأ برضب هيلع ردق امب هسفن نع هعقد هريغ وأ سرق

 مهركسع ىف اوكرت امع لئسو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 عسي له عاتملا نم كلذ ىوس روأ مهفاشكنا دعب عاركو حالس نم

 نأ نيملسمللف عاركلاو حالسلا امأ لاق ؟ عاقلاب هكرت نيملسملا
 هوذخأي نأ مهل زوجي الف عاتملا نم كلذ دعب ىقب امو مهيلع هب اووقتي

 . نامض مهيلع لخدي ملو مهل ريخ وهف عاقلاب هوكرت نإو

 حالسل | مهيلع نودري الو كلذ مهعسي معن ل اق ؟2؛؟ اهر ازوأ برحل |

 . مهيلع اوردق نإ هنمث مهوطعيلو مهيلع هب اووقتيف

 نم يفبلا لهأ مزه اذإ مامإلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 بحأ لاق ؟ هذخأ مامإلل له مهعاركو مهحالس اوحرطو ةلبقلا لهأ

 نم ائيش اوذخأو هوذخأو نوملسملا لعف نإف هل ضرعتي ال نأ
 فرعي ملو نيملسملا يديأ يف راصو مهايابخ نم اوبخ امف مهنئازخ
 يذلا لاملا ةلزنمب هنأ يعمف هنيعب سانلا نم دحأل كلذ نم ءيش

 . فرعي ال

 لاقف هيف فلتخا دقو ةطقللا لثمب هنأ يعم اميف كلذ يف ليق دقو
 ل اق نم ل اقو ةلو لل ١ حالص يف نيملسملل لعجبو كلذ ل ع اب ايب ل اق نم

 ىلإ بحأف ةزاجإلاب هيف لوقلا تيث اذاف فوقوم لاق نم لاقو ء ارققفلل

 امم هلوق ىنعم ىلع اذ دهو ةلودل | ءايحاو نيملنسمل ا ىف كلذ لعجي ن أ

 . هنع ترعمممم
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 لهأ نم برحلا لهأ لاومأ قرحي نأ زوجي لهف هل ليق : ةلأسم

 نوملسملا فاخ اذإ مهلاومأ ىلع داوم عطقيو مهلزانم قرحتو ةلبقلا
 مهرمأ نهوو مهبرح هكاله يف اوجرو مهيلعو مهل ةنوعم كلذ يف نأ
 هذه ىلع كلذ زوجي ن أ ي دنع هيبشي لاق ؟:؟ مهيلع نبملسملل ةوقو

 ةنوعمو ةوق كلذ يف ناك وأ كلذي ال ا إ مهيلإ لصي ال ناك اذإا ةفصلا

 نال لاملا ىنعمل الإ مهيلإ كلذ يف دصقلا ناك اذإ مهيلع نيملسملل
 ىلع ةنوعملا هي د اري امنا إ مهسفنأل نوملسملا اهذخأي ةمينغب سيل اذه

 . قحلا زازعإو برحلا لهأ

 ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام" لاق مت

 هنأ يعم قسفلاو لاق . "نيقساقلا يزخيلو هللا نذإبق اهلوصأ

 . نوكرشملاو نوقفانملا هيف لخدي مسا ليق

 ؟ اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام هللا لاق يتلا ةنيللا امف هل تلق
 راجشألا نم قوسلا تاوذو لخنلا تاوذو لخنلا ليق هنأ ىعم لاق

 يذلا ةلبقلا لهأ نم برحلا لهأ لام فالتإ زجي مل ولو لاق

 مهؤاقوو مهتينفأ قرحتي نأ روجي نكي مل برحلا نع هب نونصحتي
 هيق ناكو كلذب الإ ! مهيلإ غلبي مل ذ نكلو برحلا نع هي نورتتسي يذلا

 مهب مهيلإ دصقلاب يدنع زاج ة ةوقو مهيلع ة هنوعم

 وأ ليخب ةبقلا لهأ نم مهبرح لهأل نوملسملا رفظ نإف هل تلق
 اووقيو ودعلا ىلإ كلذ ريصي نأ اوفاخو اهدعب وأ برحلا لبق حالس
 اذإ مهنأ يعم لاق ؟ ليخلا لتقو حالسلا فالتإ مهل زوجي مهيلع هب
 اوبراحيو هوذخأي نأ مهل ناك هي اورفظق هذخأ نم ةردقم ىلع اوراص

 ولو مهنيب ةمئاق برحلا تمادام هنوقلتي الو حالسلاو ليخلا ينعأ هب
 . هب اورقظ دق ءيش اذه نأل مهونمأي ىتح ةعقو دعب ةعقو ناك

 اوردق ول اهقالتإ نيملسملل زوجي هنإ انلق يتلا مهلاومأ كلذكو لاق

 امل اهوفلتا امنإو اهوقلتي مل فالتإ ريغب مهنع اهعطق ىلعو اهيلع
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 اذإف لاق . هلوق ىنعم ىلع كلذب الإ اهايإ مهعنم ىلع اوردقي مل
 . مهبرح لهأ دنع نم مهيديأ يف تعقو يتلا ليخلاو حالسلاب اوبراح
 ؟ مهيديأ يف كلذ ىقيو مهونمأو مهودع رمأ ىضقنا مث

 هبابرأ ىلإ هنوملسي مهيديأ يف ةنامأ هنإ لوقي اضعب نأ يعم
 فرعي مل وأ هبابرأ فرعي مل نإف اوكله دق هبابرأ ناك نإ مهتثرو وأ
 هنإ لوقي اضعبو ءارقفلا ىلع قرفي هنإ لوقي اضعب نأ يعمق مهتترو

 عييضت ريغب فلت نإ اذه ىلعو . مامإلا ىلإ ملسيو هللا لام تيبل
 لاق ؟ ةنامألا ةلزنمب هلعجي نم لوق ىلع هنامض مهمزلي مل مهعم

 ىنعم ىلع فلت نإ مهيلع نومضم هنأ لوقلا ضعب يف نأ يعمو
 .هلوق

 ؟ هفلتأ نم نمضي له ةبراحملا لاح ىف هنم فلت امف هل تلق
 ناك نإف هل تلق هلوق ىنعم ىلع اضيأ هيف فلتخي هنأ يعم لاق
 اذه نوكي له مهرمأ فرعي ملو مهيلع ردقي مل هنأ الإ هلهأ فرعي

 نأل لوألا ريغ اذه نأ يعم لاق ؟وه نمل فرعي مل يذلا لوألا لثم

 . هنع لاؤسلاو ثحبلا يف دهجيف هبر فرع دق اذه

 نم ة أرم ا تلاق ل اق ريخي هللا ديع اي أ تعمسببو : ةلاسم

 ةيراج تنك ينأ الإ جراوخلا ةلالض نم فرعأ مل ول نيملسملا
 هسرف ىلع ينلمتحاف ينذخأف لمجلا موي سراف يب رم ذإ ةريغص

 ني ىلع نينمؤم ١ ريم ] ن أ يد اني دانم توص عمس ذ ا ييب ر اسق

 ةمينغ الو لوم لتقي ال الأ 4 حيرج ىلع زهجي ال الأ : لوقن بلاط يبأ

 نم ءيش هعم ن اك نمو مهير ارذ ل ىبسست الو ةليقل ا لهأ ل اومأ نم

 لاقف تلاق . هدريلف مهئابس نم ءيش هعم ن ناك نمو هدريلق مهل اومأ

 نإف فرعأ الف انه اه نم امأ تلاق ؟ مكلزنم نيفرعتأ سرافلا يل
 ىهتنا ىتح يب راسق هتفرع هنم ينتذخأ يذلا عضوملا ىلإ ينتددر

 تلاق . مكلزنم نعفرعتا ةيراج اي لاقف هنم ينذخأ يذلا عضوملا ىلاإ

 عرقف لزنملا ىلإ ىتأ نيح نيب راسفق لزنملا ىلإ تيموأف معن تلق
 مكتنيا هذه لاقف هيلإ ز رربيو مهضعب هباجأف رادلا له اب ىدانق بابلا

 . مهيلإ ىنملسأف معن اولاقف
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 نورشعلاو عبارلا بابلا
 ناطلسلا نئازخ تويب يق

 يلو ال يمرضحلا ىيحي نب هللا دبع لعف انلقام ةحص ىلع لديو
 ناك امم اهب ناك يذلا ناطلسلا نئازخ ىلع ىلوتساو نميلا ىلع
 ملف لاومألا تطلتخاو نميلا لهأ لاومأ نم جارخلا ليبس ىلع هابج
 مزلأ هنأب ربخلا دري ملو ه ءارقفلا ىلع اهب قدصتف ابر اهل فرعي
 لام ىلإ دصقي مل اهنامض دقتعي ناك ولو لاومألا كلت نامض هسفن

 اذه ىلع يغبني ناكف 8 نامضلا هسفن مزليو هبابرأ ىلع هفلتيف هريغ
 . هتفص يف هب قيلي ال امع هاشاح ايدعتم كلذ يف نوكي نأ

 ةحلط ناك يتلا لاومألا يف بلاط يبأ ني يلع لعف اضيأو

 يف اهل هقيرقتو جارخلا هجو ىلع ةرصبلا لهأ نم اهايبج ريبزلاو
 نأ فرعي اهل بر ال ىتلا لاومألا هذه نأ ىلع لدي اذهف هباحصأ

 مزلأ ايلع نأ انملع اميف دحاو ري ملو هب قدصتي ام ليبس اهليبس

 انغلبو : تومرضح لهأ ا ىلإ ا ١ ير اوحل ١ يب ا ب .اوج نمو : : ةلاسم

 ىلع ءابس الو ةلبقلا ا لهأ ل اومأ [ يف ةمينغ الو ايلوم نوعبتت ال
 هب ءاج ىذلا اذهف هدريلق مهلاومأ نم ئش هعم ناك نمف ث مهيرارذ

 . رثألا

 دق مهنأ الا اذه ىلع مهنأ نبملسملا ءاملع لوق نم انقرعو

 نم هنأ حص اذإ ةلبقلا لهأ نم ةربابجلا نئازخ تويب يف اوفتخا

 نأ هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نع اندجوق مهتيابج

 ذخأ ريبزلاو ةحلط ىلع رهظو لمجلا موي ناك بلاط يبأ ني يلع

 اقلأ رشع ينثا" ناكو هباحصأ ىلع هقرقو مهتيابج نم ناك ام

 اوناكو : ةخسن يفو )١(
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 دييقتلا يف اذه اندجوف مهرد ةئامسمخ مهنم دحاو لك ىلإ راسف
 . نيملسمل أ ء اهقف نم هلل ا همحر- رقصل ١ ني ن ازع ن اكو هنع

 هللا دبع يبأ نع اباوج أرقي وهو نامثع نب ناهبن تعمسو
 ىلع اورهظ اذإ نيملسملا يف -هللا همحر- بوبحم نب دمحم

 جاتحاو مهتيابج نم هنأ حصو مهلام تيي يف دجو امق ةريابجلا

 , هوذخأي نأ مهل زاج هيلإ نوملسلا

 رهظ امل قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبع نأ رخآ الوق اهيف انعمسو
 ىلع اهقرفف مهتايابج نم ةربابجلا نئازخ ىلإ دمع نميلا دالب ىلع
 . ءارقفلا

 سانلا نم مهتيابج نم اذه انعمس امنإو اذهو اذه انعمس دقف
 نأ ملعن ملف مهل يه يتلا مهلاومأ امأو ى مهتيابج نم هنأ حص اذإ
 هب لومعملا وهو رخآ لوق اهيفو س اهنم ائيش زاجأ نيملسملا نم ادحأ
 مهتٹروو هب ىلوأ مه ةربابجلا نئازخ تويب يف ام نإ هيلع عمتجملاو
 . هب ىلوأ

 نم لام هب رم هنأ هللا همحر- ريدج نب سادرملا نأ انغلبو
 لاملا نم ذخأف هيلع اوجرخ يذلا مهودع ىلإ الومحم ةربابجلا ةيابج
 ضرعي ملو هءاطع ذخأيلف ءاطع هل ناك نم : هباحصأل لاقو . هءاطع

 . » لاملا نم يقب امل

 لاق نم لوق يف ةلعلا ام : ديعس يبال تلق باوجلا ريغ نمو
 لهأ نم مهو مهتياب ابج نم ناك اذ ا ة ةربابجلا نئازخ ذخ ] زوجي هن ]

 نم اهيف يدنع ةلع نسحأ نأ هلعلو ةلع كلذ يف ملعأ ال : لاق ؟ ةلبقلا
 مهل هسيل هنأ ةحصلا يفو وه نمل فرعب ال عمتجم لام هنأ قيرط
 . لاملا نم يقبام درو : ةخسن يفو )()

 ٢٤١



 نم ناكل كلذ يف نيتفتسم مه اوناك ول مهنأل قحب هوذخأي مل مهن و

 ضعب يف ءارقفلا ىلع هوقرف وه نمل اوفرعي مل اذإ مهنأ مهل باوجلا
 . لوقلا

 هقح ىلإ الك اولصوي ىتح هكاسمإ مهيلع نإ : لوقي اضعب لعلو
 مهف الاو هلام ىلإ لام لهأ لك لصي ىتح كلذ نع لاؤسلاو
 ىلإ كلذ راص نأ املف ةيصولا مهيلعو لصالا يف كلذل نونماض
 هنمض امك يدنع نينماض مه سيل يدنع ءانمأ هيف اوناك نيملسملا

 نوملسملا لاق ام دحأ ىلإ هولصوي نأ ىلإ هظفح مهيلعو ةربابجلا
 : هيلإ اوراصو مهيلإ راص لذعلا هوجو نم

 اذه نم وه هنأ هتحص دعب لاملا اذه يف يدنع جرخي ام هبشأو

 يف نوكي نأ امإ : نيرمأ دحأ هلعل مهنم ذخأ نيذلا هلهأ مدعو بابلا

 مهتلود رمأ نم نيملسملا حالص عمجي رمأ يف نوكي نإ اماو ءارقفلا

 ني ديز لوق نم تيث نوملسملا هيلا ا جاتحا نأ ىلإ بجعأ اذهو

 يف اهلك ضتئارقلا تقبأ ام ضئارقلا نم ىقبام لعجي ناك هنأ تباث

 هل هللا ىمس ام ريغ هنيعب دحأ هل فرعي مل اذإ نيملسملا لام تيب

 ضئارفلا نم

 امل هللا همحر- دوعسم ني ء ا دنلجل ١ نع انغليو ب اوجل ١ نمو

 يف ةميزخ نب مزاخ جرخو هعابتأو هللا همزهو نابيش هيلع جرخ
 لاق ةميزخ نب مزاخ نأ انغلبف هولتق دق نامع لهأ دجوف نابيش بلط
 مهتبر احم نع عجربو همت اخو ن ں ايدش فيس هيل إ ملسي ن ] » ع ١ دنلجلل

 ن ] انغليق همت اخو ن را ابيش ٠ فيس ٥ ل اذ ل ١ هتعب ي ذل ا ةفيلخل ١ هف ةدصيل

 ام كلذب ل ا إ مهنع عجري ن ] :بيب ىبأف نابيش ة هدرو لا ا اهدري

 هيلع هللا ة همحر- ءا دنلجل ١ لتق ىتح هوير احو

 ةربابجلا ىلع اورهظ اذإ نيملسملا يف ءاهقفلا ضعب لاقو
٢٤٢



 ًاليخ اهيف اودجوو ًاماعطو ًاحالسو الام مهلام تيب يق اودجوف
 لحيالو مهتتروو هب ىلوأ مهف مهلام تيب يف وأ مهيديأ يف اودجوف
 لدع ةنيبي سانلا نم دحأل هيف مهملظ حصي نأ الإ كلذ نم ئش ذخأ

 تحصو اهتعيب ةمالظلا حصت مل نإو اهلهأ ىلع اهنيعب ةمالظلا درتف
 يف دجو اميف ةماللظلا 7" كلذ ذخأ لىك وأ نزوي ةلداعلا ةنييلاب

 نع اذه بسحيو . هب ىلوأ مهف مهلام تيب يف وأ ةربابجلا يديأ
 نولمعي مهانكردأ يذلا اذهو اضيأ هللا همحر- بوبحم نب دمحم

 لاومأ يف مهئاملعو نيملسملا لوق نم انفرعام اذهو هب نوذخأيو هب
 . ةلبقلا لهأ

 يف دجو ام نإ لاق نم لوق يف ةلعلا امف : ديعس يبأل تلق
 سانلا نم هوبج مهنأ حص دقو مهتثروو هب ىلوأ مهف ةربابجلا نئازخ
 جرخ نإو ةلع كلذ يف ملعأ مل . . ملعأ هللا : لاق ؟ مهريغل لام هنأو

 يف هل نونماض مهنأ قيرط نمف هيق ةلعب قلعتم كلذ يف يدنع

 هل مهف طلتخم هنأ الإ فلتي مل وأ فلت ول نإ مهلاومأ يف لصألا

 مهكلم ناكو نامضلاب مهلاومأ يف اقلعتم ناك نأ املف . نونماض
 نم اؤاش امب هئادفو كلملاب قحأ ةثرولا ناكو حص ول نأ هيف اكلهتسم
 يف اعمتجم مكحلا نوكيف هنيعب دحأ هل حصي ملو هميلست ت وأ مهلام
 ذإ مهلاومأ ةلمج نم نوكي نأ نسحو قرفتم وه امنإو هنيعب مصخلا
 . كل تفصوام بسح ىلع مهلاومأ ةلمج يف نونماض هل مه

 ناطلس نعو : بوبحم نب دمحم نعو رفعج نبا عماج نمو

 . ال : لاق ؟ هنوذخأيأ لام هعمو نوملسملا هيلع رهظو

 . مهيلع در مهنم ذخأ نيذلا فرع نإ : لاق ؟ وه نملق : تلق

 . ءارقفلا ىلع قرفي : لاق ؟ فرعي مل نإف : تلق

 نإ ةنيبلا تماق اذإ : لاق . انيبأ لام اذه هتثرو لاق نإف : تلق

٢٤٢



 لاملا كلذ ذخأ تيبلا اذه يف عضوت تناك اهييجي ناك يتلا ةبايجلا

 . مهل لاملا اذه نأ ةنيبب هتثرو ؤ ىجي نأ ال ا ء ارقفلا ىلع قرفو

 هللا : لاق . مهبرح ىلع لاملا كلذب نوملسملا نيعتسيف : تلق
 بوبحم ني دمحم لوق لثم هلك اذه يف : رثؤمل | ويأ ل اق . ملع ]

 . هللا همحر-

 اورهظ اذإ نيملسملا نأ -هللا همحر- هللادبع ىبأ نعو : ةلأسم
 نأ مهلو س مهل وهف ناطلسلا لام تيب ىف الام اودجوف دالب ىلع

 . هيلع هودر هنيعب ناسنإل هنيعب ءيشب فرعي نوكي نأ الإ هوذخاي

 ل اومأ ا يف تركذ دو : ير وصلا ا يب ] ب اوج نمو : : ةلأسم

 ء ارقفلل يه : اق . مهنم نيملسمل | نبي فالتخ ١ كلذ يفف ! ؟ ؛ اهذخا ١

 اذإ ةيابجلا هذه نم . كلذل ةمارغلاف ةلداعلا ةنيبلاب ةمالظ
 . مهتي ايج نم كلذ ن ] حص

 ناك مهتيابج نم كلذ نأ حص اذإ هنأ : لاق نم لاق دقو
 ملظ هيف حصي ملام مهرومأ ىلع هب اووقتيو هوذخأي نأ نيملسملل
 . س انل ١ نم دحأل

 اوناك نإف مهيديأ يق اوناك نيذلا نيطالسلل وه : لاق نم لاقو
 رثكأ وه هلعلو انيلإ بحأ وه لوقلا اذهو مهتترول ناك اوتامو اوظق دق

 . هب لومعملا وه هلعلو مهلوق

 نازع يلو وأ دشار اولزع امل هنأ نامثع نب ناهبن انثدح دقو
 ىلإ نامثع نب ناهبن لصو ىتح لاملا تيبل اوضرعتي مل ميمت نبا
 لاملا كلذ نع هلاسف دشار ىلإ هتعب ميمت نب نازع نأ كلذو دشار

٢٤٤



 دنعف . نيملسملل هنأ دشار هب رقأو ى نيملسملل لاملا كلذ نإ : لاقف
 هللاو . لوقلا نم فالتخا كلذ ىف ءاج دقو هوذخأو هل اوضرعت كلذ

 . باوصلاب ملعأ

 نوملسملا ردق اذإ ةيعرلا نم ههتابايج نم 4 تىب هنأ ةرهشلاب
 ناك هناف تياث نب دىز لوق ىلع امأ : لاق ؟ كلذ مهل له هذخأ ىلع

 هللا لام تيب يف ناك ةنيبلاب ثراو هل حصي مل لام لك نأ بهذي
 . وه نمل فرعي ال هنأل لوقلا اذه ىلع هوذخأي نأ مهلو

 اذ ا نيملسمل | ن ا ل اقو : دمحم ني رمع ب اتك نمو : ةلاسم

 اذإ : لاق م هعمج ناك دق الام اودجوو رئاج ناطلس ىلع اورهظ
 الالح نيملسملل ٥ ارأف س انل ا نم هنويجبو هنوعمجي امم هن ا حص

 . م ارح هنأ اوملعي ىتح هنوذخأبو

 لاومأ ذخأيو مارحلا ةيابجب افورعم ناطلسلا ناك ولو : تلق
 الف هوبج امم حصي ال لام دجو نإو 4 معن : لاق ؟ املظ ساانلا

 هيلع هللا ةمحر- سادرملا نأ ليق دقو : لاق نوملسملا هل ضرعي

 ذخأو هلامع ضعب دنع نم دايز نب هللا ديبع ىلإ لمحي الام ضرتعا
 راهظإ نكي مل ثيح هلعل يقابلا كرتو هباحصأ ءاطعو هءاطع هنم

 . هللا لام يف مهل ناك ءاطع اوذخأ امنإو دعب هرمأ

 نيملسمل أ ن ں أ هللا ددع يب ] نعو : رفعج ني عماج اح نمو : : ةلأسم

 مهلو مهل وهف ناطلسلا لام تيب يف الام اودجوف دالب ىلع اورهظاذإ
 . هيلع هودر ناسنإل هنيعب ءيش فرعي نوكي نأ الإ هوذخأي نأ

 نم هلبق نمو هللا دبع نب ديعس مامإلا باتك نمو : ةلأسم

 ضرعتلا سانلا ىلع انرجحو : هيجو نب فسوي ىلإ نيملسملا
 ىف تعمج ىتلا بوبحلا نأ كلذ نمو لج وأ اهنم قد ام مكئايشأل

٢٤٥



 ال انأ سانلا ملع امل اهيف انمكح ىرجو اهيلع انيلوتسا يتلا راصمألا
 س انلا نم ن اك نم انئاك هللا ةبصعم ىلع دحأ ر اقب الو ائىش لحتسن

 نم انراوج يف تناك يتلا اهلك مكئ ايشأل ضرعتلا نم كلذ مهعنمي

 . "آ هنؤم رسيأب كلذ بهتن ال انم ةبوقعلا فوخ الولو اننادلب

 له ناطلسلا هيبجي ىذلا "رابنألا بح نع هتلأسو : ةلاسم
 نأ ىعم لاق ؟ هكرتو رئاجلا ناطلسلا جرخ اذإ هذخأ ءارقفلل زوجي

 نإ -مهنم يبج نيذلا- هب ىلوأ هلهأ نأل قالطإلا ىلع كلذ مهل سيل
 لاومأ نم ناك نإو سانلا لاومأ نم نيطالسلا تايابج ناك
 قح هيف قالطإلا ىلع ءارقفلل سيلف هب ىلوأ مهو مهتثروف نيطالسلا
 يدنع كلذ قيضي الف ةحصلاب كلذ ررقتي وأ هلهأ مدعي نأ الإ يدنع
 هتوقي ام ردقب ةفصلا هذه ىلع هنم ريقفلا ذخأي نأ ليق ام ضعب يف
 ىلع الو ةرباكملا ىلع ال ذخأي نأ كلذ نود ام وأ هتنس يف هلايعو

 . ةرثآملا

 يل نيبي ال : لاق ؟ هتنس نم رثكأل ذخأي نأ هل زوجي له هل تلق

 هلايعو هتوقي نم هعم ناك اذإ ليق دقو هرقفل هيف عسوتي امنإ هنأل كلذ
 . هعسي امم . ٥ ديري امم هلوأ هيلع نوكي ىنعمل ال ١ ريققي سيلق . ةنس

 ليق دق هنأ الا ىدنع اذكه : لاق ؟ اذه ةلزنمب ةاكزلا كلذكو : هل تلق

 توقو هتوق هعم ناك ولو ةاكزلا نم ذخأي نأ هل زوجي هنأ ةاكزلا يف

 مهر ل يتئ ام ىل ا : ل اق نم ل اقو . امهر ل نبسمحخ ىل ا لضفو 1 ايع

 . ٹثد اوحلل طايتحال ا هل اود ارأ مهنأ بسحأو

 ال نأ مهموق يف نيملسملا ةريس نمو رفعج نبا عماج نمو

 اولتقي الو مهلزانم اوقرحي الو مهل اومأ اومتغي الو مهيرارذ اوبسي
 . "" ةنحب هنوذخأي الو ةلفغب مهنم ادحأ

 ليج ةخسن يفد ()
 ةيايجلا عمجم وهو حاطسملا نامع لهأ هيمسيو ردنألا )٢(

 دقحلا ( ٢(

 ٢٤٢٦



 نأ مهودع نيبو مهنيب برحلا تماق اذإ نيملسمللو : ةلاسم
 ليخلا هانعم عاركلاو فخلاو حالسلا نم مهودعل ناك امب اونيعتسي
 . لبإلا ينعي فذخلاو عاركلا يف

 امم ءيش فلت ناف اهلثم ناكامو اضيأ عوردلاو : لاق نم لاقو
 نم لاق نم لاقو . كلذ ىف نامض ال : لاق نم لاقف هي اوناعتسا
 لوقلا رثكأ وهو صقن وأ كلذ نم فلت ام نامض مهيلع لب : ءاهقفلا
 مهنيب ةمئاق برحل او هودري نأ مهل سيلو هيلع مهل ءارك الو اندنع انعم

 ىلع وأ هيلع در فورعم دحأل هنيعب ءيش فرع نإف تلجنا اذإف
 . هتثرو

 ىلع هنمثي ق دصنو عيب له أ هل فرعي مل ن ا : ل اق نم ل اقو

 . ءارقفلا

 عم تناك يتلا ليخلا نم ائيش اوعاب نيملسملا نأ انغلب كلذكو
 ةديعب ةيصاق رادلاو ءارقفلا ىلع اهنمثب اوقدصتو رفعج نب ىسيع
 ودعلا ضرأ تناك اذإ مهضرأ ىلإ اوجرخي نأ نيملسملا ىلع سيلو
 . ملعأ هلل او مهيديأ يف يقب يذل | ءىشل ١ باحصأ اوقرعي ىتح ةديعب

 ءيش لك اودريف كلذب نوفرعي ةبيرق مهعضاوم تناك اذإ امأو

 ىتح نيملسملا لام تيب عدوتسي اضيأ : لاق نم لاقو هله ىلإ
 رثألا ءاج امنإو مهديبعب مهيلع ناعتسي ال : اضيأ لاقو هلهأ اوفرعي

 عاركلاو حالسلاب

 - هللا امهمحر- بوبحم نب دمحم نع اضي أ تظفح ي ذلا يفو

 ل اق اعقاو هفيس نم اريخ افيس ىأرف فيس هعمو ةعقو دهش نميف
 ذخأ هفرس هل عطقي مل اذاف . هذخأي الف هيفكي فيس هعم ناك ناف

 نإو مراغ هل وهف رسكنا ناف .4 . هي لتاقيقف اعقاو هدجي يذل ١ فيسنلا

 . ةطقللا ىف لعقي ام هدق لعقي ةطقللا هبيش هدد ىف وهق ملس

٢٤٧



 -هللا امهمحر- بوبحم نب دمحم تلأسو: رفعج نب دمحم لاق
 نإ : لاق ؟ اعقاو هنم اريخ افيس ىأرف فيس هعمو ةعقو دهش نمع
 مل اذإف . هيفكي فيس هعم ناك ام هذخأي مل هيفكي فيس هعم ناك
 رسكنا نإف هب لتاقيف اعقاو هدجي يذلا فيسلا ذخأ هفيس هل عطقي
 ام هيف لعقي ةطقللا هبش هدي يف وهف رسكني مل نإو ي مراغ هل وهف
 . ةطقللا ىف لعفي

 نم اريخ هدجو يذل ا فيسلا اذه ناك نإ : رثؤم ا وي ] لاقو

 7 فرعي ال ناك ناف . اسأب هبلع ىر ] امف هي لتاقو هذخأف هفدرس

 ناك نإو فلت نإ هل نماض وهف مهريغ وأ ودعلا فويس نم فيسلا
 . الق ةبراحملا ىف فيسلا فلت نإق ةلبق لهأ اوناكو ودعلا فويس نم

 نم ودعلا ناك نإو هنمض ةبراحملا دعب فلت نإو هيف هيلع نامض
 ةمينغ هنأل هيلع نامض الف ةيراحملا دنع فيسلا فلتف نبكرشملا

 نامض الف هعيضي مل امق هدي يفق ةن امألا ةلزنمي وهف فلتف نبملسملل

 . هبلع

 يف فلتق كرشلا لهأ لام نم ناك اذإ معن : لاق هريغ نمو

 ةنامأ هنأل وه هقلتي مل اذإ هيلع نامض الف ةبراحملا دعب وأ ةبراحملا
 ةبراحملا يف فلت نإ ةلبقت لهأ مهو ودعلا لام نم ناك نإو 4 هدي يق

 دعي فلت نإو 4 نمضي ال رخآلاو 4 . نمضي امهدحأ : نالوق 4هيقق

 نإ هل نماض وهق فيسلا كلذ فرعي مل نإو 0 هل نماض وهف ةبراحملا

 كلذ يفق ملعن الو لاح لك يقو 4 ةيراحملا دعب وأ ةبراحملا يف فلت

 . افالتخا

 برحلا لهأ نوملسملا مزه اذإو : رفعج نب دمحم لاق : ةلاسم

 ٥ز ارحإو هلقح ح امال ١ ىلع له اعاتمو ال اومأ مهركسع يف اوياصأق

 امآق ؟ مهنم اهوبلس دق اوناك نيملسملل لاومأ اهيفو عيضي ال ىتح

 دحأ اهضبق نإف مهلاومأ امآو نوملسملا هل ضرتعي الف اوبلس ام
 ءارقفلا ىلع اهي قدصتو اهعاب اهلهأ فرعي مل نإو اهلهأ ىلإ اهدر

٣٤٨



 لحت ال هنإف ةلبقلا لهأ لاومأ ذخأ نعو ملظلا نع هتيعر مامإلا عنميو

 . رثؤملا يبأ لوق اذهو س مهيرارذ يبس الو مهلاومأ ةمينغ

 ىلع نوملسم | نيعتسي امن ا ل اقو عم اجل ١ ريغ نمو : ةلأسم

 سرتلا امأو ى لبإلاو ليخلاو حمرلاو فيسلا ةحلسألاب مهبرح لهأ
 . ملعأ هللاو ى كلذ يف يلوق نونيعتسي مهنأ ملعأ ملف انقلاو عردلاو

 ىلع الو حالسلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامإلل سيلو : ةلأسم
 عارك الو حالس هل نكي مل نم مهودع ىلإ جورخلا دارأ اذإ عاركلا
 . هريغ الو قالطلاب هفلحي الو ءيشب هفلحي نأ مامالل سيلو

 ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا برح يف ناك لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 نأ هل زوجي له هدنع يذلا ريغ رخآ احالس ىأرف حالس هدنعو

 نم لضفأ كلذ ناك نإ هنأ يعم : لاق ؟ هحالسب لاتقلا عديو هذخأي

 لاتقلا كرت ديري امنإو ءاوس هلك ناك نإ امأو س كلذ هل زاج هحالس
 . كلذ هل رن مل هحالسب

 هل 0 روجي له هتقيط ن رم هردغ يقبو ودعلا اذه مزهنا ناف : هل تلق

 : لاق ؟ مهنيب ةمئاق برحلا تمادام كلذ دعب هيلع براحي دوعي نأ

 : ) نعم ىلع كلذ ل هل ن ا يعم

 موق مهيتأي نأ نوفاخي مهنأ الإ برح مهنيب قبي مل اذإف : هل تلق

 . هلوق ىنعم ىلع رصملا يف سيل نم ءيجم فوخ

 هراظتنا تقو يف وأ برحلا يف كلذ نم ءىش فلت نإف : هل تلق
 نم لاقف هلهأ فرعي مل ذا كلذ ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق ؟ برحل ا

 هيف هيلع هنإ : لاق نم لاقو هيف هيلع نامض ال ةنامأ هنأ : لاق
 . نامضلا

٢٤٩



 جرخق ؟ نامض هيلع نوكي فيكف هل زوجي امل هذخأ اذإو : لاق
 . برحلل هراظتنا ىف كلذ امنإو هيلع نامض ال هنأ هلوق ىنعم ىلع
 . انامض كلذ ىف هيلع هنأ لقن ملف برحلا نيح ىفق امأو

 حالسلا عيمج نإ : لاق ؟ اذه ىف فيسلاك سرتلاق : هل تلق

 لاقق : كلذ ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق ليخلاف : هل تلق . ءاوس هلك
 :هل تلق . حالسلا لتم هنإ: لاق نم لاقو . كلذ زوجي ال هنأ : لاق نم
 هلهأ فرع نإ امأو : لاق . ائش هيف زجي ملو حالسلاك هري ملف لبإلاف
 ىنعم ىلع اهرازوأ برحلا تعضو اذإ هلوق ىنعم ىلع مهيلإ هدر
 . هلوق

 دارأ مث افيس عئاقولا نم ةعقو نم ذخأ نميف ليقو : ةلاسم

 نأ هل زاج هبحاص فرعي مل اذإف س دنجلا دنع نم وهو هنم صالخلا
 هلام نم هتميق قرفو هموق نإو ءارقفلا ىلع هنمثب قدصتيو هعيبي
 . زئاج كلذف كلذب وه عفتناو

 دعب مهب رفظ اذإف يغبلا لهأ نم ةلبقلا لهأ امأو : ةلأسم
 يق ءابس ال هنأل مهسفنأ ىوس ائيش مهلاومأ نم اولحتسي مل ةوعدلا
 زوجي الو ةجح ريغ نم لتقلاب ضارعتسا الو ةمينغ الو ةلبقلا لهأ
 امب مهبرح ىلع ناعتسي نأ زاجأ دق ًاضعب نأ الإ مهلاومأ نم ءيش
 تلجنا اذإف برحلا ةلآ نم ناك امو عارك وأ حالس نم مهل ناك

 مهتثرو ىلإ هودر اوتام نإو ى مهل اونمضو هبابرأل كلذ اوظفح برحلا
 . هنونمضي ال مهنأ لوقلا ضعب ىلعف برحلا يق فلت ام الإ

 دقو تومرضح مامإ ىلإ بوبحم نب دمحم ةريس نمو : 7

 ام عم كلذ نامثأ تقرف دقو مهحالسو هللا لام ليخ تعب كنأ انغلب
 نم يأرب كلذ ناكو ءارققلا ىلع هلامو هللا لام ماعط نم كدنع ناك

 اذإ انبولق ىكبأو اننويع ىكبأق ةعمجلا ةالصل ككرت عم كيلع راشأ
 الو هلهأل ةبيه الو لاو هل سيل هللا رمأ متكرتو لاتق ريغب متمزهنا

.٥د٢



 ٠ ن اميإل | لهأ نكر تنهوأو ل ايرسل ا كلذ ل امج كنع تلعجو لالحإ

 نآنشلا لهأ تمشأو

 نم ةعقو نم ةوسكو حالس هدي يف عقو لجر نعو : ةلأسم
 عنصي فيك جرخملا ديري بلطي وهو لجرلا رسيأ مت ةباد وأ عئاقولا
 عابيف مامإلا ىلإ هعفدي نأ الإ تفصوام ىلع اذه لثم ىرأ الق ؟ هب

 . هب ىلوأ وهو هب قثي نم دنع هسبحيو ديري نميف

 تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج ةريس نمو : ةلأسم
 لهأ نم يغبلا لهأ نأ مهئاملعو نيملسملا لوق نم انفرع يذلاو

 ةبراحملا لاح يف فلت امف مهعاركو مهحالسب مهيلع ناعتسي ةلبقلا
 . انعم لوقلا رثكأو اندنع لوقلا حصأ وهو نيملسملا ىلع نامض الف

 كلذ نم فلت ام نامض مهيلع : لاق نم لاقو رفعج نبا عماج يقو
 . اندنع لوقلا رثكأ وهو صقن وأ

 : تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 لاق نمو نوملسملا هنمضي مل فلتا اذإ إ يغبلا لهأ حالس نع متلاسبو
 مهنع عطقتو هنع نوملسملا ىنغتسا اذا ! بهنيو قرحيو قرفي هنأ مهنم

 . رصن يبأ نع هومتدجو مالك اذه نأ متلقو ةداملا

 لهأ نم يغبلا لهأ نأ مهئاملعو نيملسملا لوق نم انفرع يذلاف

 لاح يف هنم فلت امف مهعاركو مهحالسب مهيلع ناعتسي ةلبقلا
 رثكأو اندنع لوقلا حصأ وهو هيف نيملسملا ىلع نامض الف ةبراحملا
 ملو هنم يقب امو هب ذخأن يذلا وهو هب ذخأ نمل ةيافك هبو انعم لوقلا
 هلهأ ىلإ هودؤي ىتح مهيديأ يف ةنامأ وهف نبملسملا يديآ يق فلتي

 . مهتترو ىلإ وأ
 الف هنع نوملسملا ىنغتسا اذإ قرغي وأ قرحي وأ بهني نأ امأو

 ةلزنمب وه بهنلاو بهنت هاغبلا لاوم نأ نيملسملا لوق نم اذه فرعن
 . اهيف ةمينغ ال ةلبقلا لهأ لاومأو ةميتغلا

٢٥١



 ىلع زاجي ال الأ : لمجلا موي لاق بلاط يبأ نب يلع نأ انغلبو
 ىبس الو ةليقلا لهأ لاومأ يف ةمينغ الو ايلوم نعيتي ال الأ حيرج

 ذلا اذهف . هدريلق مهلاومأ نم ءيش هعم ناك نمق مهيرارذ ىلع

 دق اذه ىلع مهنأ نيملسملا ء املع لوق نم هانفرعو رثألا هب ءاج

 نم هنأ حص اذإ ةلبقلا لهأ نم ةربابجلا نئازخ تويب ىف اوفلتخا

٣٥٢



 نورشعلاو سماخلا بابلا
 هودع هذخأ اذإ ملسملا لام يك

 .مهيديأ يفو مهدنع تدجو دقو نيملسمل ١ لام ذخأ اذا ا ودعل أ نعو

 ,() نيكرشملا ى ا ىدي ] يف يهو ةنييل | هيلع تم اقو

 نم هذخأيأ هوعاب مث اماهس ودعلا همستقا نإ تيأرأ : تلقو

 امنإ . انلوقف ؟ مسق اذا ةيزرلا نودري مأ ةيزر الب ةنيبلا هيلع هل تماق
 الف مستقي مل وأ مستقا هلهأل ةنيبلا هيلع تماقف مهنم نوملسملا ذخأ
 هنوذخأي هلهأ نإف هوعابو اماهس ودعلا همستقا نإ كلذكو هيلع ءيش
 . ائيش نودري الو بصغلاب ةلداعلا ةنيبلا مهل تماق اذإ هودجو ثيح
 . ملعأ هللاو

 هارتشاف ملسمل الام:برحلا لهأ منغ اذإ امأو : ليقو : ةلاسم
 . هل ءيش الف نمثلاب ذخأي مل نإف نمثلاب هل امب قحأ ملسملاف ملسم
 كلذ يف هيلع ليبس الو فالتإ وهف ملسملا هقتعاف ةمأ وأ ادبع ناك نإو
 نأ هل ناك اهادف نإف رح اهدلوو هيلع رقع الف اهئطوف ةمأ تناك نإو
 الو ملسم ه هارتشاف ايتاكم وأ ارح ودعلا ىبس اذإ امأو ةمألا يدفي

 هبق فلتأ ام هل هلعف هيرتشي نأ هرمأ ٢7 نأ الا رحلا ىلع لدبس

 . هلام نم

 مث نيملسملا لام نم نوكرشملا باصأ ام نع لئس : ةلاسم
 ناك : لاق هنيعب هعاتم لجر رصبأف كلذ دعب نوملسملا باصأ

 مسقي مل وأ مسق هب قحأ وه لوقي ةديبع وبأ

 نيرتشملا : ةخسن يقو ()

 ٢٢



 نورشعلاو سداسلا بابلا
 اميق و نبملسملا هيلع نوكرشملا حلاص امبق

 مهيلإ هودهأ

 ىلع نيملسملا نوكرشملا حلاص اذإ امأو رفعج نبا عماج نمو
 نإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقف ؟ برحلا ىلع مهتملاسم ىلع حلص
 لك يف نيملسملا ىلإ نوكرشملا هيدؤي نوفتأتسي اميف مهل كلذ اولعج
 لهأو نيملسملا نيب ىرجام لثم ةيزج اذهو ةمينغب كلذ سيلف ماع
 نكي ملو مهلاتق نع هب اوعجر حلص ىلع مهوحلاص نإ امأو ىرطقس
 . ةمينغ نوكي نأ هارحأ ام لاقف نوفنأتسي اميق

 تقو يق نيملسملا ىلإ نوكرشملا ىدهأ ام امأو : باتكلا نمو
 ىدهأ يذلا ةصاخ ركسعلا لهأل كلذ نأ : ليقف ايادهلا نم برحلا
 . مهيلإ كلذ

 يبنلا ىلإ ىدهأ نيكرشملا نم الجر نأ ثيدحلا يف ءاجو

 - ملسيو هيلع هللا ىلص- يبنلا اهلعجف ةيراج -ملسو هبلع هللا ىلص-

 . ةمينغ اهلعجي ملو هل ةصاخ

 ام "» نيكرشملا نم ملسملا لبقي ال : لاق نم لاقو باتكلا نمو
 ام الإ ديبعلا نم لبقي الو عاتملاو ةضفلاو بهذلا نم مهيلإ اودهأ

 نمأ امك هيلع انامأ مهل نأل مهبرح لاح يف مهريع نم هوباصأ

 . مهدنع

 عم نيملسمل ١ نم ربس ] يف ليقو : ب اتكل ١ نمو : : ةلاسم

 مهنإف رسلا يف مهلتق هل لحب ال : لاق ؛ى مهلتق هل لحي له نيكرشملا

 هللا ديع ويأ لاقو . لعقق برهي نأ ردق نإ نكلو مهنمأو هونمأ دق

 يف مهعم رصي ملو مهقيرط يف مهعم م ١ ل ام نكلو -هللا همحر-

 نيكرشملا نم نوملسملا لبقيو : لاق نم لاقو : ةخسن يقو )١(

 ٢٥٤

 



 سوؤر ىلع نيملسمل | نوكرشمل ا حل اص اذا ذا و : ب اتكلا نمو

 نأل دعب نم مهتميق مث ى ةنس ةنس " سوؤرلا مهل ليقف ةنس لك مهنوطعي
 . مهبرح نم اهنونخأي اسوؤر الإ مهل راص دق نامألا نأل دعي نم

 نم ةحلاصم نيملسملل زوجي هن أ اندنع ي ذل او : ب اتكلا نمو

 يذل | مهدهعب مهل ء افولاو للم او كرشل ا لهأ نم برعلا ريع هويراح

 مهل ءاعدلا ىلإ نوملسملا عجر مهدهع اوضقن نإف هيلع اوحلاصت

 هيلع مهوبراح اوناك ام ىلع مهوبراح الإو اولبق نإف مهيلع ةجحلاو
 . لبق نم

 لهأ حلاص هللا همحر- ءادنلجلا نأ انغلبو : باتكلا نمو
 ىلع حلاص نم كلذكو ةنس لوأ مهنم ذخأف سوعر ىلع ىرطقس
 اوذخأي نأ نيملسملل زوجي امنإف اسأر اذكو اذك ةنس لك ىف قيقر
 حلص لهأ مهلك اوراص مهنأل سأرلا ةميق ةيناثلا امأو ى ةدحاو ةنسل
 لتقلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي الف برعلا نم ناثوألا لهأ امأو ةمذو
 . ةليقلا لهأ كلذكو

 نع هللا همحر- بوبحم نب دمحم باوج يقو باتكلا نمو
 نأ مهل له مهل هفصو مهيلع وه يذلا حلصلاو ىرطقس ىراصن
 نيقيرفلل سيل : لاقف ؟ هوضقني نأ نيملسملل وأ حلصلا كلذ اوضقني

 نم ىلع مهسوؤر ددع ىلع مهعيمج ىلع لوألا مهحلص ىلع مهو كلذ

 ىلع الو ءانمزلا ىلع الو ءارقفلا ىلع سيل مهنم راسي هل ناك
 هب لبق نم كلذ هي ذخؤيو 0 كلذ نم ءىش ءاسنلا ىلع الو نايبصلا

 راسيلا لهأ نم نيقابلا ةعامج ىلع ناك هب اولتق نيذلا كله نإق مهنم
 نم ذخأيأ يلاولا ىلع اوبره نإف : هل لاق . كل تفصو ام ىلع مهنم
 . كلذ يلاولل معن : لاق ؟ حلصلا نم مهمزلي ام مهلاومأ

 له ا نم موق مهحل اص نيملسمل ا نم موق نعو ب اتكلا نمو

 ةدحاو ةنس سؤر الا ةخسن يف )١(
٣٥٥ 



 مث انهر نيملسملا نم اوذخأو نئاهر مهعم اوعضوو كرشلا
 ن مش ا لتق نيملسملل لا نئاهرلا نم مهيديأ يف نم اولتق نيكرشملا
 اولتقو كئلوأ ضقن نإف نونمآ مهنأل كلذ لحي ال : لاق ؟ مهيديأ يف

 . ابرح اوراصو مهدهع اوضقن دقف نيملسملا

 ىدهف نيكرشملا اوزغ نيملسملا نم موق نعو : ةلأسم
 ىلع مهوحلاص وأ لاتقلا لبق نم اياده مهوزغ نيذلا ىلإ نوكرشملا

 لاق ؟ ةملاسم نم ءيش ناك امنإ سمخ هيف له مهولتاقي ملو ئش

 سمخلا هيقق هيلع مهوحلاص م امأ : ةيواعم وبأ لاق . ملعأ هللا

 . ملعأ هللاو هيلإ تيدهأ نمل يهف اياده نم ناكام امأو
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 نورشعلاو عباسلا بابلا
 ةبركسعلاو ةلناقملا يك

 هثدحف رمع نبا ىلوم عفان زيزعلا دبع نب رمع ىلع ماقو : لاق
 يب يتأو ى ةنس ةرشع ثالث نبا ردب موي تنك : لاق رمع نبا نع
 سرح يف ينلعجو ينلبقي ملف -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلإ
 ةنس ةرشع سمخ نبا انأو بازحألا ةوزغ يف يتأ مت ةنيدملا

 بتكو كلذ دنع رمع رمأف شيجلا يف ينذقنأو ينلبقف هيلع تضرعف

 ضرف نولأسي يلع نودفي الاجر نإف 0 دعب امأ : راصنألا ءارمأ ىلإ

 ةلباقملاو ةضيرف ضرف نم مكاتأ ام اورظناف مهرئاشعو مهئانبأ
 سمخ غلب مكنم ناك نمف مهنع اوحصفأو مهنانسأ نع اولاستق

 دق ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق ةلاتقملا يف مهل اوضرفاف ةنس ةرشع
 .رثكأ وأ لقأ ىلع ىسعو ةنس ةرشع سمخلا ىلإ غلب دق مالغلا نوكي

 فيلأت لاومألا باتكب فورعملا باتكلا نمو : ةلاسم
 نمو ءيفل ١ نم ةدطعأل | ضرف يف مالس ني مس اقل ١ هلل ١ درع يبي ا

 . اهيف هتياور

 نم : لاقف ةيباجلاب سانلا بطخ باطخلا نب رمع نإ : ليق
 لأسي نأ دارأ نمو س بعك نب يبأ تأيلف نآرقلا نع لأسي نأ دارأ
 هقفلا نع لأسي نأ دارأ نمو " تباث نب ديز تأيلف ضئارفلا نع
 هللا نإف ينيتأيلف لاملا نع لئسي نأ دارأ نمو " لبج نب ذاعم تأيلق
 هيلع هللا ىلص- يبنلا جاوزأب ئداب ينإ امساقو انزاخ هل ينلعج
 نم انجرخأ يب احصأب مث نيلوألا نيرجاهملا مث مهيطعمق -ملسو
 مهلبق نم ناميإلاو رادلا اووبت نيذلا راصنألاب مث . انلاومآو انرانيد
 نع أطبأ نمو ءاطعلا ىلإ هب :عرسأ ةرجهلا ىلإ عرسأ نم : لاق مث
 . ءاطعلا نع هب ؟ئطبأ ةرجهلا

٢٥٧



 :اولاق ؟ أدبأ نمب : لاق نيواودلا باطخلا نب رمع نود امنإ ليقو
 -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نأل . ال : لاق ى كسفنب أدبا
 نينمؤملا مأ ةشئاع بتكف برقألاف برقألاب مث أدبي هطهربق انمامإ

 هبلع هللا ىلص- يبنلا جاوزأ رئاسل بتكو . افلأ رشع ينثا يف
 . مشاه ينب نم اردب دهش نملو فالآ ةرشع يف _ملسو

 فالآ ةعبرأ اردب اودهش نيذل أ راصنألل ضرفو فالآ ةسمخ فالآ

 فرلحل او حيرصل ا ار دي اودهش ني ذل ١ نيرج اهمللو . ف ال ا ةعيبر ]

 ملو مهيلاومو مهؤافلحو اردب اودهش نيذلا راصنألا كلذكو يلوملاو
 . ءاطعلا ىق دحأ ىلع ادحأ لضفي

 رمع نب هللا دبع هنبا ىلع ديز نب ةماسأ لضف رمع نإ ليقو
 سيل نم ىلع لضفتأ لاقف : رمع ملك ىتح هللا دبعب سانلا لزي ملف

 ملو ةئامسمخو فلأ يف يل تضرفو نيفلأ يف هل تضرف ينم لضفأب
 ناك ةثراح نب ديز نأل : هل تلقف رمع لاقف ؟ ءيش ىلإ ينقبسي

 ةماسأ نأو رمع نم -ملسو هيلع هللا ىلص- هللآ لوسر ىلإ بحأ
 هللا دبع نم -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر ىلإ بحأ ناك
 . رمع نبا

 نيب ةيوستلا ىأر -هيلع هللا ةمحر- قيدصلا ركب ابأ نإ ليقو
 ىلع ليضفتلا باطخلا نب رمع يأر ناكو ءيفلا ةمسق يف نيملسملا
 هنم ءاج مث مهيأر نم روهشملا نم اذهو مالسإلا ىلع ءانعلاو قبسلا
 . ركب يبأ يأر ىلإ عوجرلاب هيبش

 لكلو اضيأ ةبوستلا بلاط يبأ ني يلع نع ىوري كلذكو

 مه امنإ نيملسملا نأ ىلإ ركب يبأ بهذم : ليق \ بهذم نيهجولا

 ىواستت ثاريملا يف ةوسأ مهف محعابآ اوثرو ةوخإك مالسإلا اونب
 تاجردو لئاضفلا يف ضعب نم العأ مهضعب ناك نإو مهماهس
 . ريخلا
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 لضف ىتح قباوسلا يف اوفلتخا امل مهنأ ىلإ رمع بهذو : لاق
 يف نيبواستم ريغ ةالعلا ةوخاك اوناك اهيق اونيايتو اضعب مهضعب

 هر مهسمأ هتاريمب مهالوأف مهتبصع نم الجر وأ مهاخأ اوترو بسنلا

 مهسمأ هلوقي ينعي ديبع ويأ لاق . بسنلا يف هيلإ مهدعقأ وأ امحر

 ناك نإو هيبأل هيخأ نود ثاريملا زوحي همأو هيبأل هاخأ نأ امحر

 خألاو نيوا نباو نيإلا لثم بسنلا يف دعقأل ا يق ينعيو هاخأ رخآلا

 تناك نإو فارطألا نود ثري دعقألا نأ ىرت تسلقأ ١ خال ١ نب و

 ليضقتلاب مهالوأ مالسإل ا ثاريم يف مه كلذكف لوقي مهعمجت ةرارقلا

 . هنع مهبذأو هب مهاوقأو هل مهرصبأ هيق

 نإو : هانعم اذه مالك هنيب ح يبأ نع 1 7 ا . دب وبأ لاق

 يف يدنع دجوي سيلو رمعو ركب يبأ ىلع لوأت ام ىلع ظفللا فلتخا

 هللا يضر- ركب يبأ نع يورو : جاتلا باتك نمو باتكلا نمو
 هنع يورو . ءاوس ادجول هفوخو نمؤملا ءاجر نزو ول : لاق هنأ -هنع
 الف مهطعأ مل نإف كدابع ىطعأ ىتح ىنطعا مهللا : لوقي ناك هنأ

 : لاق حدم اذإ هللا همحر- ركب وبأ ناك : لاق ىعمصألا نع
 مهلل ا مهنم يسفنب ملع انأو مهنم يسفن ِ نم يب ملع ] تن ] مهلل

 امي ين ذخ اوت الو نوملعي الام ىل رفغ او نوبسحي امم اريخ ىنلعج ١

 ."نولوقي
 اهنم ترصتخ ا ةرجهل ١ نم ةنس ةرشع سمخ ةنس تلخ ل مث

 ىلإ لصو ىتح ةنيدملا نم جرخ امل باطخلا نب رمع ناكو . اذه
 ةنسلا هذه يفو ب لىلاط يبأ نيب ىلع ةنيدملا ىلع فلختسا سدقملا تدب

 نبو اودل | نودو ضورفل ا هنع هللا يضر- ب اطخلا ني رمع ضرق

 نع عفان نع رمع ني هللا ديبع ثدحف ةقياسلا ىلع ء اطعلا ىطعأو

 : لاق رمع نبا
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 : لاقف ةيسداقلا حتف هيل إ ىهتنا ىتح ةنيدملاب رمع سانلا عمج

 دقو يتراجتب يلهأ -ىلاعت- هللا ينغي أرجات ؤرما تنك ينإ
 ؛ لاملا اذه نم يل لحي هنأ نورت اذامف اذه مكرمأب ينومتلغش
 ني يلعاي لوقتام : لاقف تكاس بلاط يبأ ني يلعو موقلا رثكاف

 نم كل سيلو فورعملاب كلايع حلصأو كحلصأ ام : لاق ؟ بلاط يبأ
 . بلاط يبأ نب يلع لاق ام لوقلا : موقلا لاقف . هريغ لاملا اذه

 ردب لهأل ضرق مت هب ادبو بلطملا دبع نب سابعلل رمع ضرفق
 مهنم نكي مل نم ردب لهأ يف لخدأو فالآ ةسمخ فالآ ةسمخ

 امهل لعجو يلع امهيبأب امهقحلأو ناملسو رذ ابأو نيسحلاو نسحلا
 : مهضعب ةياور يف سابعلا ىطعأو 0 فالآ ةسمخ فالآ ةسمخ

 ىلع هلضفي مل : نورخآ لاقو فالآ ةعبس مهضعب لاقو فالآ ةسمخ
 فالآ ةعبرأ فالآ ةعبرأ ةيبيدحلا ىلإ ردب دعب نم ضرف مث ردب لهأ
 . ةدرلا لهأ نع رمع ركب وبأ علقأ نأ ىلإ ةيبيدحلا دعب نم ضرف مث

 يف فالآ ةثالث فالآ ةثالث ةدرلا لهأ نع رمع ركب وبأ علقأ مث
 ليق م انأل ا يلو نمو ركب يي ] نعو لت اقو حتفل ١ دهش نم كل ذ

 ةيسداقل ١ لهأل ضرف مث فالآ ةتالت فالآ ا ةتالث ءالؤه لك ةيسداقل ١

 داليل ١ لهأل ضرفو . نيفلأ ١ نيفلأ ا كومريل ١ ب احصأ م اشلا لهأ او

 ةيسداقلا حاتتفا دعب اوقدر فداورلاو ةئ امسمخو نيفلأ مهنم حزانلا

 فداورلا مت ةئامسمخ ةئامسمخ خ ىلإ ا فد رلا مث ث افلأ أ افلأ كومريل او

 مث مهت اقبط يف ىوس مهيمجعو مهيبيرع .هيعضو مهيوق لضافت

 تامو نيتئام رجه لهأ رمع هل ضرق نم رخآ ناكو نيسمخو نيتئام
 . كلذ ىلع -هللا همحر- رمع

 فالآ ةرشع -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر جاوزأل برضو

 هيلع هللا ىلص- هللا لوسر ةوسن لاقف كلملا هيلع ىرج نم الإ
 نهيلع انلضفي -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر ناكام : -ملسو
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 ىلع نهلعجف نهنيبو اننيب يوسي ناك نكل ةمسقلاو ةبحصلا يق
 . فالآ ةرشع فالآ ةرشع

 اذإف . هللا لوسر نم كتلزنم لضفب : لاقو نيفلآب ةشئاع لضفو

 اوصح و حلمب ازبخ مهمعطأف انيكسم نبتسي ىعدو 0 كنأشق اهت ذخأ

 رمألاب موقي ناسنإ لكل ضرفف نيبارج نم جرخي هودجوف هولكأ ام
 . مهرف اكو مهملسم نيي ارج نبي ارح مهنم ن اسن ا لكل هل ايعلو هل

 ىتح مسقي هترثكو لاملا ةضافقتسال رمع ناك يبعشل ا لاقو

 قاتعلاو "" ةيدشلاو ةعبارلا اهقارعأ ىلع لويخلا قرفو . مسق
 هئ امسمخ ه امسمخ ىلع ر دي له أ ء اسن لعجو لح اول ١ ع درمل و

 نم ء اسنو ةئامعبرأ ةئامعبرأ ىلع ةييبيدحل ا ىلا ردي دعي نم ء اسنو

 ةئامثالث ىلع ةدرلا لهأ نع اهيف علقأ ىتلا مايألا ىلإ كلذ دعب
 دعي ء اسنل ١ نبي ىوس مث نيتئام نيتئام ةبسداقل ١ لهأ ء اسنو ةئامثالت

 تناك اهيفو ةئام ةئام ءاوس مهريغو ردب دعب نم نايبصلا لعجو كلذ
 . اهب برحلاو لباب وحن ةيسداقلا نم دعس قوقحو لباب ةعقو

 بتاكي نيرهش ةيسداقلاب ماقأ متسر برح نم دعس غرف الو
 املف رومألا نم هريغو نئادملا ىلإ ريسملا نم هيلع مزتعا اميف رمع

 هتمدقم ىلع ةنوجلا نب ةرهز مدق هيلع لمعي امب رمع باوج هيلإ داع
 ةدابع نب دعس تام اهيفو هتفالخ ىلع ةبتع نب مشاه ىلوو
 ةكم ىلعو ةنسلا هذه تمرصنا ماشلا ضرأ نم ناروحب يجرزخلا

 ةماميلا ىلعو ةينملا نب يلعي فئاطلا ىلعو ديسأ نب تاتح ليق اميف
 ىلعو نصحم نب ةفيذح نامع ىلعو صاعلا يبأ نب نامتع نيرحبلاو
 صاقو يبأ نب دعس قارعلابو حارجلا نب ةديبع وبأ ماشلا روك
 ىلإ ثيدحلا عجر . ةبعش نب ةريغملا ليقو ناوزغ نب ةبتع ةرصبلابو
 . ءيفلا دعس مسق

 ةيرشلا ةخسن يف )١(
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 نيتس نوملسملا ناكو هلهأ ىلع ءيفلا دعس مسقف مكاحلا لاق
 مهيف سيل اسراق ناك مهلكو افلأ رشع ىنثا سراقلا باصأف افلأ
 نب بيبح ركذف نئادملاب ليخلا نم اوباصأ ام ةرثكل كلذو لجار
 ءارقصب ءاضيب هعم نم لوقيو فوطي لجرلا ىرأ تنك لاق نابهص
 ادجسم ىرسك ناويإ لعجو اهوئطوأو سانلا نيب نئادملا رود مسقو
 تيركتو الولج نم اوغرف ىتح اهيف سانلا ماقأو عمجلاو دايعألل
 . ةفوكلا ىلإ اولوحت مث ناولحو

 هبرحو هيلع بلغ ام ةالص صاقو يبأ نب دعس ىلإ رمع لعجو

 هلخدأ ال هللاو لاق ة فلأ فالآ ةتس تناك ليقو الولج نم سامخألاب

 فوع نب نمحرلا دبع تابق . همسقأ ىتح يتيب فقس تحت

 يف ء اج حبصأ املف دجسملا فقس يف هن اظفح مقر أ نب هللا ديعو

 هتوقاي ىلإ رظن املق عاطنألا يهو هبيبالج هنع فشكف سانلا

 ريمأ اي كيكبي ام نمحرلا دبع هل لاقف ىكب هرهوجو هدجربزو
 ىنيكبي كاذ ام هللاو : لاقف ركشلا نطومل اذه نإ هللاوق نينمؤملا

 الو اودس احت الو اوضغ ايتو او دس احت اموق اذه هللا ىطع ] ام هلل ايو

 . مهنيب مهسأب ىقلأ الا اوضغايت

 مهيلع جارخلا عضيو نيحالفلا ارظني نأب دعس ىلإ رمع بتكو

 لآل ناك ام يفصتسيو جل نم وعديو ةمذلا لبقو عجر نم ىلعو
 لحي الف هيلع هللا ءافأ نمل ائيف هلعجيو مهعم جل نم اوعديو ىرسك

 نم الإ برعلا ضرأ نم لبجلا ىلإ لبجلا نم ناك امف ءيش كلذ عم

 ينعي سانلا نبيب اميف كلذ عم اوربجي ملو مهيلع هللا ء افأ نيذلا هلهأ

 ضعيو ماكحألا نم ةاني هتمسق نأل هنومسقي مل نوملسملا هرقأ ام

 . هعم ءاج نمو ىرسكو دارملا كلسيف نارينلا تويبل ناك امو هايملا

 هللا اهومكاقصأ يتلا ىقاوصلا ىلإ اودمعا نأ رمع مهيلإ بتكو

 يف سمخو دنجلل س امخآ ةعبرأ هيلع هللا ءاف نم ىلع اهوعزوفق
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 كلذ لعج املف . مهل ىذلا وهف اهوكرتي نأ اوبحأ نإف يلإ هعضاوم

 اهنولوي مهل اسبح اهورقأ او مجعلا دالب يف اوقرتقي ال نأ اوأر . مهيلإ

 نم الإ اهنولوي الف ماع لك يف اهنومسقي مث هيلع اوضارت نم
 رمألا ىلع الإ نوعمتجي ال اوناكو ىضرلاب اوعمجأو هيلع اوعمجأ
 . ثداوحلا يديأ اهتمستقا ىتح ةفوكلاو نئادملاب اوناك كلذك

 اوشغ نإ مهنأ ةمذلا لهأل رمع حلص نأ ةاورلا عمجأو
 اوكهنأ املسم اوبس نإ مهنأو ةمذلا مهنم تئربف مهودعل نيملسملا

 ىلإ رمع ئربو مهعنم رمع ىلعو اولتقي نأ املسم اولتاق نإو ةبوقع
 الولج ةعقوو نئادملا حتف نم ناكو شيجلا ةرعم نم دهع يذ لك
 . تيركت حتف ناك اهيفو رهشأ ةعست
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 نورشعلاو نماثلا بابلا
 مهننامأو نيكرشملا يك

 لجر نم هتأرما وأ هدلو عاب كرشلا لهأ نم الجر نأ ول معزو
 ناك نم الإ مهعيب زاج مهكلم كلملا كلذ هل ىضمأ مث ةلبقلا لهأ نم

 هل تناك اذ ا لحي ال كئلوا عيب ناف ةمذ كيلع هل نم وأ ةمذلا لهأ نم

 . مهنم يرتشي نأ سأب الق هل دهع ال نم نأو ةمذ كيلع

 ىلع نيملسملا نم الجر نمتئا نيكرشملا نم لجر نعو : ةلاسم
 برهو ةيرذلا تيبسق نوملسملا مهب رفظف دالبلا كلت لهأ لتوقو ةنامأ
 . هيلا اهيدؤيلو هتنامأ سبحتق : لاق ؟ بهذ نميف لجرلا نمتئا يذلا

 نم هتيرذ يرتشيلف : لاق ؟ هتيرذ تيبسو بره دق هنإ : تلق
 يأر اذه : لاق مث مهتقفنلو ع اطتسا نا ةنامأ هدنع يذلا لاملا كلذ

 ن أ مكرمأي هللا نإ ١ ۔-ىل اعت- هللا لاقو انغلب اميف ء اثعشلا يب أ

 . كرشم ريغ وأ كرشم " اهلها ىلإ تانامألا اوذدؤت

 امنإ ةنامألا تناك نإ هنإ : لاق نم لاق دقو معن : لاق هريغ نمو
 عقت نأ لبق تناك نإو ةمينغ يهق برحلا تعقو نأ دعب تعقدو تعقو
 هيلع عقي ال هل لام ىهف لاملا بحاص نيبو نيملسملا نيب برحلا

 ام هنأ طوحأ وه لوقلا اذه نأ انعمو نيملسملا ةنامأ عضومل ةمينغ
 . هيف ةمينغ الف ةنامأ نم نيملسملا يديأ ىف ناك

 برحلا لهأ نم لجر يف ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ةعيدولاف هولتقو مهدالب نوملسملا ازغ مث ةعيدو املسم عدوتسا
 نم لاقو اهنم هللا سمخ جرخيو اهبحاص لتاق اذإ نيملسملل ةمينغ
 كلهتسم ءيش هنأل لطبي هنإف نيملسملا ىلع نيد نم هل ناك ام : لاق
 . كلذ يق رظنيو هنيعب مئاق وه سيل
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 اهقحتسب نم و ةمينغلا يك

 لهأب اورفط اذإ نيملسملا نإ ليق هنأ يعم : ديعس وبأ لاقو
 كلذل ةمينغ وهف دلبلا يف ناك ام هنأ ث مهدلب اوحابتساو كرشلا

 نوكتو لوصألا نودام لاومألاو يرارذلا نم لتاق يذلا ركسملا

 لوق نم رهظألا وهو لوقلا ضعب يف نيملسملا عيمجل ائيف لوصألا
 رهظ امل سرافب هللا همحر- باطخلا نب رمع لعف كلذكو انباحصأ

 ءافا ام "-لجو زع ىلاعتو كرابت- هللا لوق لوأتو اهحابتساو اهب
 نيذلاو" : لاق مت . ةيآلا "ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا
 لوصألا نم دلبلا عيمج نإ : لاق نم لاقو . "مهدعب نم اوءاج
 . هلوق ىنعم ىلع مهريغ نود نيلتاقملل ةمينغ اهلك اهريغو

 نأ مهلف مهودعب اورهظ اذإو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 نم مهنكمأ امو لاومألا نم هيلع اوردق ام اوذخأيو ةيرذلا اوبسي
 . مهولتاق نيذلا رادلا كلت ىف اومادام ء ابحأل او ىرقل او لزانملا

 ل اقف لوصأل او ضرأل ا نم اومنغ ام ام و ب اتكلا نم : ةلأسم

 نب رمع لعف امك يفاوص نوكي كلذ نإ : ءاهقفلا نم لاق نم
 اهلاحب اهعدأ : لاقو زاوهألاو سراف حتتفا امل هللا همحر- باطخلا
 نم ىجي نمل نوكتو اوتومي ىتح اهيلع اولظ اق ني ذل ا اهلكأي عابي ات الو

 نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل" -ىلاعت- هللا لوق كلذ يف لوأتو مهدعي

 نم اوءاج نيذلاو" -ىلاعت- هلوق ىلإ " مهرايد نم اوجرخأ
 انوقبس نيذلا انناوخالو انل رفغا انير نولوقي مهدعي
 . مهسب اهيلع عرازو اهلاحب لوصألا كرتف . "ناميإلاب

 وأ ضرمب ةيرسلا نع فلختي نم ليقو : باتكلا نمو : ةلاسم
 ن أ ال ا مه دنع هل مهس الف مه دنع جرخ دقو اومنغو اولت اق ىتح هريغ

 ناك اذإ مهكيرش وهف مهيناعم ضعب يف فلختي نأ هرمأ دئاقلا نوكي
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 لخدي الف اهنم اوجرخ دق يتلا ةيرقلا يف فلختي ن أ امأو جرخ دق

 مهعم جرخ نأ دعب مهنم ضرم نم لك كلذكو ةخسن يفو 0 مهعم
 فلخت ن ا : ليق كل ذكو > همهس هلف اومنغو دك اقل ا ى أرب مهنع فلختو

 دلبلا نم جرخ مت هباحصأ نم مهو دئاقلا يأرب بكارملا نم بكرم
 ناك نإو اهيف مهؤاكرش مهف ةمينغلا تعقو مث اليلق ولو اوراسف
 '»ههل مهس الف دالبلا نم اوصخش اونوكي ملو دئاقلا يأر الب مهفلخت
 نم اوناكو مهجورخ دعبي ةمينغلا تناك اذ ا مهم اهس لطبت الو

 . مهب دتعا نيذلا دئاقلا باحصأ

 موي جرخي مل نم ةيرسلا دئاق مهل لاق نإ : ءاهقفلا ضعب لاقو
 كلذ دعب فلخت نمم تناك نإ ةمينغلا يف اندنع هل مهس الف اذكو اذك

 اوقحلي نأ لبق نم ةمينغ تناكو مهرثأ ىلع هدعب اوجرخ مث مويلا
 يف مهل مهس الف فلختملا بكرملا لهأ جرخ ام دعب نمو ةيرسلا

 مهقحل مث دئاقلا يأر ريغب فلخت نم مهجورخ دعب تناك ولو ةمينغلا

 . لتاقي مل ولو همهس هلف ةمينغلا لبق مهطلاخف

 اونوكي نأ لحاوسلا لهأ ضعب دئاقلا رمأ اذإو : باتكلا نمو
 كئلوأل مهس الف دئاقلا منغف مهولتاق ودع فلخ نإف مهلحاس يف
 مهس ال كلذكو كلانه مهلعجو هر احصأ نم اونوكي ن أ ال ١ هدنع

 . اومنغو اورفظ نإ مهدنع ةيرسسلل

 بكرم مهنع تلفأق جراوبلاب نوملسملا ىقتلا نإو : باتكلا نمو
 نم ةيرسلا لهأ ريغ همنغف رحبلا يف وأ لحاسلا يف راصف لجر وأ

 . سمخلا هيقو همنغ نمل وهف نفسلا وأ لحاوسلا باحصأ

 ام ةيرس لكلف وزغلا ىف نيدئاق مامإلا هجو اذإو : باتكلا نمو
 لعج مامإلا نوكي نأ الإ ىرخألا ةيرسلا كلذ يف مهكراشي ال تمنغ
 مهق متمنغ اميف ءاكرش متنأ مهل لاقو ةيرسلل نيدئاق اعيمج نيدئاقلا

 . مهل رذع كلذف هوحن و بخ مهسبح مث اوجرخ نإ كلذكو : ةخسن يقو )١(
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 دئاقلا كلذ ثعبف ادحاو ادئاق مامإلا ثعب اذإ امأو لاق امك ءاكرش
 . ةمينغلا كلت ىف ءاكرش مهف مهدحأ منغف ادئاق ةيحان لك يق اداوق

 وزغلاب اورفظف مههجوف اموق رجأتسا نم ليقو : باتكلا نمو
 . ةمينغلا نم مهتصحو مهرجأ مهلف

 ةمدنغل | نم هتصح هلف لتق وأ ةميزهل | دعي ت ام نمو ب اتكلا نمو

 لبق تام وأ لتق اذإ امأو عمجت مل ةمينغلا تناك ولو هتترول نوكي

 . ةمينغلا كلت ىف هل مهس الف نيكرشملا ةميزه

 ةفئاط لك ترمأف شيجل | ريمأ تام اذإا ليقو : ب اتكلا نمو

 . مظعألا مامإلا

 رخآلا امهدحأ لتاقي كرشلا كولم نم نيكلم ىف ليقو : ةلاسم
 حلصي ال : لاق مهدالب يف نورجتي نيملسملل حلص اعيمج امهو

 قيقر نم هبحاص نم باصأ ام امهدحأ نم اورتشي نأ نيملسملل
 الو رخآلا عم نيقيرفلا دحأ لاتق نيملسملل زوجي الو اعيمج نيقيرفلا
 ىلع رخآلا ىلع ناعأ نيكلملا دحأ نإو . ضعب لاتقب مهضعب اورمأي
 مهحلص ضقتنا دقف مهوفرعي نأ دعب نيملسملا نم هتنيدم يف نم
 اومنغي نأ مهلو مهلاتق نيملسملل لحو نيملسملا نيبو مهنيب اميق
 . مهلاومأ

 ةأرما الإ ةأرما الو اريغص الفط مهل اوبسي ال : لاق نم لاقو
 . لاتقلا ىلع تناعأ

 مهتينآ يف ناكف نيكرشملا نوملسملا منغ اذإ ليقو : باتكلا نمو
 ال نأ هيرتشي يذل ١ ريخبو غ ايي لىقق نهدل ا امأف م ادأل و ناهدأل ١

 نم ناك ام امآو لسغت ىتلا دولجلا وأ نفسلا نهدل الإ هب عفتني
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 . هب عفتني الو حرطي هنإف كلذ وحنو نبللاو بارشلا

 انليق دحأل لحت ةمينقل ١ نكت مل : نسحل ا ل اقو : ب اتكلا نمو

 لكاتف ءامسلا نم ران يتأت تناك مهضعب لاقو رانلاب قرحت تناكو
 . مهنم ليقت دق هنأ نوملعيق هي ب رقتي ام

 يف دريف نمث هل ء يش لك ع ايب ن ] بحتسيو : ب اتكلا نمو

 طيخلا اودر : لاق -ملسو هيلع هللا ىلص- ىبنلا نأ انغلبو سمخلا
 . ") رانشو راع هنإف طاخملاو

 نوملسملا : لاق -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نع : باتكلا نمو
 لتقي الو مهاندأ مهتمذ دقعيو مهؤامد ًافاكتت مهاوس نم ىلع دي

 مهاصقأ ىلع مهاندأ دري هدهع يف دهع يذ الو رفاكب ملسم

 - مئانغلا يف ينعي - فيعضلا ىلع يوقلاو دعاقلا ىلع عرسملاو

 ام دح هعم ن اك نم ىلع ةيرسل ١ دك اق ميقي ليقو : ب اتكل ١ نمو

 ىلوملاو مظعألا مامإلا الإ هميقي ال كلذ نإف مجرلاو لتقلا الإ اوباصأ
 . مامإلاف كلذ ىوس امو انزلا دح الإ دودحلا نم هدبع ىلع ميقي ال

 دح دبعلا ىلع ميقي يذلا وه اضيأ مامإلا نإ : لاق نم لاقو
 . ىلإ ١ بح ا اذ دهو ه الوم هميقي الو . هريغو انزل ١

 كرسشل ١ لهأل فحاصم نوملسم ١ منغ اذ ا ليقو : باتكلا نمو

 عفتنيو ىحمتو مهنم اهعيب لحي الف موجنلا ملعو مهنيد ملع اهيق
 . اهقورظب

 مئانغلا يف ةعرقلاب سأب ال هنأ ةنسلا تضم : ليقو باتكلا نمو
 . برحلا راد نم شيجلا جرخي ىتح ةمينغلا عقت الو

 راتخملا يف اذك راعلاو بيعلا رانشلا )١(
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 نيملسمل أ ضر أ يف ةىرذ دو ل ام هل كرشم نع هتلأسبو : ةلأسم

 نم برحل ا لهأ ١ ىلع نوملسم ١ رهظ مث برحلا ض ١ ضر اي قحلق

 هلام منغيو نيملسملا ضرأب يتلا هتيرذ ىبست له مهومزهف نيكرشملا
 ؟ هلك

 وه هل تيث دقو راغصل | هتيرذ نم هل ناك نم هنأ ىعم: لاق

 لاملا امأو نيملسملا ضرأ ىق اوناك ام نامألا ةيرذللق نامألاو دهعلا
 . كرشل ا لهأ نم ناك اذإ ملعأ هلل اوس ةمينغ هنأ بسحاق

 دعب قحلف نيملسملا ضرأب لام هل ناك اذإ دترملا كلذكو : هل تلق

 مهومزهف برحلا لهأ ىلع نوملسملا رهظ مث برحلا لهأب هدادترا
 ضرأ نم هلام نأ ليق دق هنأ بسحأ : لاق ؟ ةمينغ هلام ىلع له

 بسحأو ثاريملا ليبس ىلع مالسإلا ضرأ يف هلامو ةمينغ برحلا
 . هتبراحم ىف لتق اذإ ةمينغ هلام ناك براح اذإ ليق دق هنأ

 : لاق . فالتخالا هقحلي له هتيراحم يف لتقي مل نإف : هل تلق

 ةعجرلاب بلاطم هنأل تومي وأ لتقي ىتح هلاحب دترملا لام نأ يعم

 هل ناك هتبراحم يق لتق نإو هلام هل ن : اك ملسأ ا نإف مالسإلا ىلإ

 وأ هدادترا يف تيملا ا مكح هل ناك تام نإو ةبراحملا يف لوتقملا مكح

 . هتبراحم ريغ ىلع ادوق لوتقملا

 يف يذلا هلام نوكي ادوق لتق وأ هدادترا يف تام نإف : هل تلق

 ةمينغ هنأ ملعأ الف : لاق ؟ هتترول اتاريم مأ ةمينغ نيملسملا ضرأ
 ثاريم هنإ ليق دقو

 الو نيملسملا لام تيب يف نوكي هنأ ليق هنأ كدنع لهف : تلق
 ضرأ يف يذلا هلامب ينعأ كلذ ملع ينرضحي ال : لاق ؟ ةترولل نوكي
 نيملسملل برح وهو برحل ا ضر أ يف هيسك ام امأ او نملسمل ا لام

 رفظ اذإ ةمينغ نوكبو برحلا لهأ ا راد مكح هيلع يرجي هنأ يعمق
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 رئاسك وهو لتقي مل ول ليق هيف وه يذلا عضوملاو رادلاب نوملسلا
 . يدنع برحلا لهأ نم كرشلا لهأ لام

 ودعلا ضعب اوزغ نيملسملا نم موق نع هتلأسو : ةلأسم

 نم ودعلا لام نم ناك هوباصأ ام عيمجف اعاتمو افيس اوباصأق

 ىلع مهنيب همسقي نأ مامإلل يغبني نيملسملل ةمينغ وهف مهلاومأ
 . نيملسملا نم هعم ناك نمل ةنسلاو باتكلا

 مدق امل : لاق خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 لعق ام : مهل لاق -هللا همحر- باطخلا نب رمع ىلإ دنواهن دقو

 لعجف : لاق اذكو اذك انبصأ نينمؤملا ريمأ اب اولاق ؟ نوملسملا
 : لاق هيلع اورثكأ ا املق هريخ نع هنوريخيفقف ءيش لك نع مهلاسي

 زونك نم ىلإ بحأ نيملسملا نم دحاو لجر ةمالسل هللاو مكحيو
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر 0 اهب ينومتيتأ ول رصيقو ىرسك

 -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نإ ليقو رفعج نبا عماج نمو
 اذهأ ىردي الو هبلس هلف اليتق لتق نم : هتاوزغ ضعب يف لاق
 هبلس هلق هلتقف اكرشم براح نم هنأ الإ ؟ ال مأ حيحص ثيدحلا
 . هسمخ جرخيف هل ناك امو

 كرتو مالسإل ا ر اد ىلا لوحتق ىبرحل ١ ملسأ اذإو: ب اتكل ا نمو

 امف مهيلع نوملسملا رهظ مث هدلوو الامو ةجوز كرشلا لهأ راد يف
 مهو هل عبت راغصلا هدالوأو ائيف نوكي الو هل وهف لام نم هل ناك
 : مهق اوملسي مل ن اق رايكل ا هد الو و ةييرحل ١ هتجوز ام و نوملسم

 ام 7 يه ان دنع برحل ا ضر و مهو ذخ ] اذ ل ا مهنومسقي نيملسملل

 مهدهعو مالسإلا لهأ ةعاط ريغ يف مه نيذلا كرشلا نادلي نم ناك

 . كرشلا ن ا ,"وا دلب نم اهوحنو جنزل و دنهل ١ دالب لثم

 تناك اذإو : يراوحلا يبأ ةريس يف دجويو باتكلا ريغ نمو
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 دعي نم الإ ةمينغ زوجي الف نيكرشملاو نيملسملا نيب ةمئاق برحلا

 امك اهوبرخيو اهوعطقيو اهوقرحيو اهوقرغي نأ نيملسمللو ةميزهلا
 اذإ مهرود نوبرخي مهب لعفي -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر ناك
 هللا لاق امك اراغصو مهل ايزخ مهليخن نوعطقيو اهيف اونصحت
 ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام" -ىلاعت-
 برحلا تعضو اذإف . "نيقسافلا يزخيلو هللا نذإبف اهلوصأ
 . ةمينغو ائيف تراصف نيملسملا ىلع هلك كلذ مرح اهرازوأ

 عقت الو : اضيأ رفعج نبا عماج يف دجوي كلذكو : هريغ لاق
 رفعج نبا عماج نمو برحلا راد نم شيجلا جرخي ىتح ةميتغلا
 نوملسملا مهمزهف مهضرتعاو ودع مهيقل نيملسملا نم موق يف ليقو
 مهلاومأ منغت ال : لاقف ةلبقلا لهأ نم مه مأ نوكرشمأ مهوفرعي ملو
 كرشلا لهأ نم مهنأ ملعي ىتح

 اذ ا نيملسمل | يف ركذ هنأ بسح أو ير اوحل | يب ] نعو : ةلأسم

 مهيديأ يف اودجوف رحبلا يف دنهلا نم نيكرشملا جراوب اومنغ
 يهف بك ارملا نم أ ن ںم مهيدي دنأ يف دجو ام : ل اق ,ةيهلكو ة هينيص بك ارم

 ةمينغ كلذ راص دقف حص ولو : لاق نم لاقو لاق هنأ بسحأو
 وهف أطخ هيف ناك نإف دييقتلا اذه يف رظنيو 0 ملعأ هللاو نيملسملل

 نوكي فيك نيكرشملا ض | ضر أ اومنغ اذ ا نيملسمل ا نعو : ةلاسم

 ةعبر ] ةلتاقمللو سمخلا مهل امنا ! م ] يف اوص نوكتأ ضرأل ١ مسق رم ]

 نإ رايخلاب كلذ يف مامإلا : ةيواعم وبأ لاق . ملعأ هللا لاق ؟ سامخأ
 ةمتخ ا ةمسق اهمسق ءاش نإو نيملسملل يفاوص ضرألا لعج ءاش
 . ملعأ هللاو

٢٧١



 مهنإف كرشلا لهأ امأو نسحلا يبأ رصتخم نمو : ةلأسم

 ىتح مهبرح لاح يف نولتاقي سوجملاو يراصنلاو دوهيلاف نامسق
 مهلاومأ منغتو مهيرارذ ىبستو اولتقي وأ ةمذ اوريصي وأ ةيزجلاب اورقي
 حلصلا اوبلطو ةيزجلاب اورقأ نإو مهتبراحم لاح يف لالح كلذو
 . مهيرارذ ىبستت الو مهلاومأ منغت الو مهنم لبق نامألاو

 ىتح نيمي كلم الو جيوزتب مهئ ام ا ءطو اضيب أ لحي الو مهئ اسن ح اكن

 باتكلا لهأ ءاسن لح ةيزجلا اوطعأو احلص اوراص اذإو اوملسي
 . مهئامإ جيوزت لحي الو حلصلا دعب ءابس لحي الو جيوزتلاب

 ء اطعو ش دنع لا باتكل ١ لهأ ا ء اسن ىنثتس ا ىنثتسا مث المجم

 قحلا )١(,

 يبس الو مهئاسن جيوزت لحي الف برعلا نم ناتوألا ةديع امأو

 ال ا إ دهع الو ةحلاصم مهنم لبقي الو مهنيد ىلع نورقي الو مهيرارذ

 منغت برحلا لاح يفو مهقانعأ برض وأ مالسإلا يق لوخدلا امإ

 7 الو مهلاومأ قرست مل ملسلا لاح يق اوناك اذإ امأو مهلاومأ

 مل اذإ مهريغو كرشلا كلم لهأ عيمج نم نامأب مهيلع لخد نمم

 مهلاومأ ىق ناك ايرح اوناك اذإو ءابس الو ءيش مهلاومأ نم لحي

 : . لاح لك ىلع مهجيوزت لحي الو ءابسلاو ةمينغلا

 ضعب يف تدجو اذإ برحلا لهأ لاومأ نع هتلاسو : ةلاسم

 لهأل نامأ ريغب نيملسم ا دالب اولخدف مهبكارم تهؤوتو رحبلا رئازج
 نفرع دق مهؤاسن تدجو وأ نامآ هل نم ضعب اهب مدق دقو 0 لاومألا
 مأ نيملسملل ةمينغ نوكتأ مهيرارذو مهؤاسنو مهلاومأ تيقبو مهلاجر
 نيبو مهنيب برحلا موقت نأ الإ مهلاومأ ةمينغ لحت ال : لاق ؟ ال

 ةيزجلا : ةخسن يفو )١(
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 الإ مهلاومأ لحت الو ةوعدلا دعب الإ مهؤامد لحت ال هنأل نيملسملا
 . مهئامد لحب

 وأ نيد ملسم ىلع هل ناك مجعلا كولم نم كلم نعو : ةلسم
 نوكيأ مهلاومأ اومنغف هتكلمم لهأ ىلعو هيلع نوملسملا رهظو ةعيدو
 يف يتلا مهلاومأ لثم نيملسملا دالب يف لاملا وأ ةعيدولا وأ نيدلا كلذ

 دالي يف لام وأ نيد وأ ةعيدو نم ناك ام : لاقف ؟ كرشلا دالب

 ذإ امأف ةمينغ نوكي الو هل ناك نمل هناف ةبراحملا لبق نم نيملسملا

 برحلا تماق نأ دعب نيملسملا دالب يف هنودجي وأ هوعدو وأ هوتأ

 . نيملسملل ةمينغ نوكي كلذ نإف نيملسملا نيبو مهنيب

 نيكرشملا اومزه اذإ نيملسملا نع ديعس ابأ تلاسو : ةلاسم
 لهأ نم دوهي وأ دريع وأ ءاسن نيملسمل ا ةظاقم يف ن اكو مهومنغو

 اوناك اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ةمينغلا يف مهس ءالؤهل نوكي له ةمذلا

 . ةمينغلا يف مهظح توبث نم رعتي مل ةلتاقملا نم

 دق هنأ يعم : ل اق ؟ مهنم دح او لك مهس لعجي مكو : هل تلق

 هانع عقوم نم لدعلا لهأ هاري امك مهنم دحاو لكل خضري هنأ ليق
 ناركذلا نيملسملا نم رارحألاب نوقحلي ال مهنأ يدنعو
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 ةنغلا ةمسن ىف نوتالتلا بابلا

 همحر- م امض نع انغليق ةمينغل ا ام و : رقعج ني | عم اج نمو

 ةسمخ اهيقف نوكي اميق الإ ةمينغلا ىف سمخلا نوكي ال : لاق هللا
 كلذكو لاق هيف سمخ الف كلذ لقأ ناك نإو اهتميق وأ ةضق قيناود

 . ةضقلاو بهذلا نم ةيلهاجلا زونك نم نوكي اميف

 ىسوم ىلإ رقيج نب انهملا مامإلا بتك ليقو باتكلا نمو
 ىلع مسقت ةمينغلا نأ : هيلإ بتكف ةمينغلا مسق نع هلاسي ىلع نبا

 لوسرللو هلل اهنم مهسو اهيلع لتاق نمل اهنم ةعبرأف مهسأ ةسمخ
 لييسسل ا نبإل مهسو نيك اسملل مهسو ىم اتيلل مهسبو يبرقل ا ي ذلو

 لتاق نمل امهس نوعبرأو ةينامثف امهس نيتس ىلإ ةسمخلا هذه عفرتو
 رشع انثا نيتسلا سمخو 0 مهس لجارللو نامهس سرافلل : اهيلع
 مهس ا ةثالثو نيك اسملل مهس ا ةثالتو ىم اتيلل مهس ا ةنال اهنم امهس

 م امت كلذف ىبرقل ١ ي ذل مهسو لوسرلل مهسو هلل مهسو لييسل ا نبال

 .. امهس نيتس نم امهس رشع ىنثا

 نوملسملا هب ىوقي حالسلا هب ىرتشي لوسرلل مهسو هللا مهسقف
 نأ ملعن ال انأل لوسرلا مهسو هللا مهس هارجم ىبرقلا يذ مهسو
 ىماتيلا مهس امأو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلل ةبارق مكعم
 . ةمينغلا تناك ثيح قرقيق نيكاسملاو

 نوملسملا زهجي ثيح ىنعي ىسع هللا همحر- هللا دبع وبأ لاقو

 هللادبع وبأ لاق هيأر هيف ىري مامإلا ىلإ عفريف ليبسلا نبا مهس امأو
 رمأ نإو مهنم دحاو لكل ىري ام ردق ىلع ليبسلا ءانبأ ىلإ هعفدي
 ءابرقأ نم دحارضح نإو هل زاج كلذ يطعي نأ هريغو ةيرسلا دئاق
 هاري ام ردقب كلذ نم اوطعأ -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر
 . مامإلا
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 نيذل ١ ديبعل ١ امأو ٥ اري ام ردقب ءاسنلا كلذ نم يطعي نأ ماماللو

 كل ذكو رحل ١ مهس عير ر دقي مهنم دح او لكل حضري هن ] ليقف اوظ اق

 . مهل خصري ةمذلا لهأ

 سرفلل ءاوس كلذ يف مهف رارحألا نيملسملا نم يقب نمو
 سراف نكي ملو رحبلا يف وأ ربلا يف اوناك نإو مهس لجارللو نامهس
 ةمينغلا نم ادحأ لقني نأ مامإلل سيل ليقو هريغو دئاقلا ءاوس مهلكف
 هريغل كلذ سيلو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلل كلذ ناكامنإو س القن

 . ملعلا لهأ ةرواشمو داهتجالاب ةمينغلا مسق يلي يذلا وه مامإلاو

 نبا مهسو نيكاسملا مهسو ىماتيلا مهس زيمي : لاق نم لاقو

 . هلهأ ىلإ عفدتق هتصح مهنم لكل ليبسلا

 ىري امك هعفدو هزيمي ملو هلك مامإلا هطلخ ول ءاهقفلا ضعب لاقو
 . لاتقلا دعب ةمينغلا نوكت امنإو اسأب كلذب رن مل هنم داهتجالاب

 نم برحلا تقو يف نيملسملا ىلإ نوكرشملا ىدهأ ام امأو
 مهيلإ كلذ ىدهأ يذلا ةصاخ ركسعلا لهأل كلذ نأ ليقق ايادهلا

 هللا ىلص يبنلا ىلإ ىدهأ نيكرشملا نم الجر نأ ثيدحلا يق ءاجو
 ملو هل ةصاخ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا اهلعجف ةيراج ملسو هيلع
 . ةمينغ اهلعجي

 مهتملاسم ىلع حلص ىلع نيملسملا نوكرشملا حلاص اذإ امأو
 اميف مهل كلذ اولعج اذإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقف برحلا نع
 ةمينغب كلذ سيلف ماع لك يف نيملسملا ىلإ نوكرشملا هيدؤي فنأتسي
 نإ امأو م ىرطقس لهأو نيملسملا نيب ىرج ام لثم ةيزج اذهو
 اميف نكي ملو . مهل انفرع اميف هب اوعجر حلص ىلع مهوحلاص
 مهدنع نكي مل نإ : ليقو . ةمينغ نوكي نأ هارحأ ام اولاقف فنأتسي
 يفو مهماهس نم كلذ اوبسحو اهنم اوقفنتسا ةمينغلا ريغ ةقفن
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 نم هتباد فلعو هنطبب لكأ ام لجرلل زوجي : لاق نم لاقو ةخسن
 ضعب لاقو مسقت ىتح كلذ ىوسام زوجي الو مسقت نآ لبق ةمينغلا
 . هتصح نم اضيأ هتباد فلع : ءاهقفلا

 م اهس يف ةعرقل اي سأب ال هنأ ةنسل ١ تضم : لقو : ب انكل ١ نمو

 . ةميتغلا

 لهأو ديبعلاو نايبصل و ءاسنلا لاتقل ١ رضح اذإو: باتكلا نمو

 . مهريغ نم ةلتاقملا

 ردقي ءاسنلا كلذ نم ىطعي 7 ماماللو : ۔اضيأ- ب اتكلا نمو

 ردقب مهنم دحاو لكل خضري هنأ ليقف اولتاق نيذلا ديبعلا امأو ىري ام
 , مهل خضري ةمذلا لهأ كلذكو رحلا مهس عير

 مأ نعو ىحرجلا نيوادي نجرخي ءاسنلا ناك ليقو : باتكلا نمو
 عيس -ملىىبو هيلع هلل ١ ىلص- هلل ا لوسر عم توزعغ تل اق ميلس

 . ءاملا مهيقسأو ىحرجلا يوادأ ت اوزغ

 نيتئق نع هللا كمحر- تلاس يراوحلا يب أ نعو : ةلاسم

 ةمذلا لهأ نم لاجرو مهديبعو مهؤاسنو مهلاجر نيملسملا نم اتقتلا
 دحاو بزح مهلك مهديبعو مهؤاسنو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم
 ءاسنلاب مهعم نولتاقي نيملسملا ةمذ يفو ةمذلا لهأ اولخد دق

 هللاب ةكرشملا ةئفلا فويسلاب نوبرضي لاجرلاو ديبعلاو نايبصلاو
 ءاسنلاو لاجرلا نم مهناعأ نمو نيملسملا رصنو هرصن هللا زعأ ىتح
 نيملسملا مهنم نكمأو نيكرشملا هللا لتقو ةمذلا لهأ نم ديبعلاو
 ةمينغلا مسقت ، فيك مهيرارذ اوبسو مهلاومأ اومنغو مهناعأ نمو
 ديبعلاو ءاسنلا نم ةمذلا لهأ نم مهناعأ نمو مهديبعو نيملسملا ىلع
 ؟ لاجرلاو
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 اذإ نيملسملا نم ءاهقفلا لوق نم انظفح يذلاف تفصو ام ىلعف
 تمسق مهيرا ر ذ اويسو مهل اومأ ١ اومنغو مهو دع ىلع نوملسم ١ رهظ

 ىماتيل او ىبرقلا ىذلو لوسرللو هلل سمخل ١ ناك : ةسمخ ىلع ةمينغلا

 نوكيف ةلاتقملا ىلع سامخأ ةعبرأ مسقو 0 ليبسلا نباو نيكاسملاو
 دوهيلا نم مهناعأ نمل خضريو 0 مهس لجارللو ‘ نامهس سرافلل
 نيملسملا نم دديعل او ءاسنل او ةمذلا لهأ عيمجو سوجمل او ىراصنلاو

 مهس عبر ءالؤه نم دحاو لك ىطعي : اولاقف ةمذلا لهأ نم مهريغو
 . ملعأ هللاو ه نيملسملا لوق نم هب ذخأن يذلا اذهف

 نيب دمحم هللا ديع ىبأ ب اوج نم هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 ةمئاق برحل ا تماد ام ةمدنغل ١ ةلمج نم ةلتاقملا لكأي له : بوبحم

 ؟ نولتاقي مهو ةمينغلا نم ايئش اوزاح دق اوناك اذإ

 نم هوحرط مث اولكأ كلذ ىلإ اوجاتحا اذإ مهنأ اندنع يذلاف

 اولمعتسي نأ سأب الف برحلا ةلآو حالسلاو باودلا امأو مهماهس
 . مهيرح ىق اوماد ام كلذ

 وأ ضرألا يف نوملسملا نكسي مل ام ليق هنأ انعمو : هريغ لاق
 نم ركسعلا لهأل ن نأ مهنيب ةمئاق برحلاو كلذ مهودعب اورقظب

 اذإف باسح ريغب ادغر مهباود اومعطيو اوبرشيو اولكأي نأ نيملسملا

 ضرالا يف اونخثأو كلذ مهودعب اورفظ وأ اهرازوأ برحلا تعضو
 ةجاحلا دنع باسحب الإ لكؤي نأ زوجي ال كلانهف ةمينغلا مسق بجوو
 ىف هسفنل هذخأ ولو ةمينغلا نم ءىش راخدا لاح ىلع زوجي الو هيلإ
 امم ءاوس هريثكو كلذ ليلق ناك ةمينغلا تبجو اذإف برحلا لاح
 . ةمينغلا ةلمج يف رخدا

 همحر- رقصل | نب ن ازع ينعي ربزه نب ن ازع هلآسسبو : ةلاسم

 هلاسو رقصلا ني نازع ةبواعم يب أ نع هنأ ةعقرلا يفام ىلع هللا

 هيلع هللا ىلص يبنل ا۔ ةيارق نم نالجر ناك اذا ا ىبرقل ١ يوذ نع
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 : لاق ؟ هلك مهسلا ىطعي له رخآلا نم برقأ امهدحأ -ملسو
 . رخآلا مرحي الو رخآلا ىلع لضفي

 ؟ ضعب ىلع مهضعب ىبرقلا ووذ لضفقي له : تلق هريغ نمو

 نع دجوي كلذو ضعب ىلع مهضعب لضفي نأ كلذ ىري هتيأرق
 .ةمركع

 لمحي ء اش ثيح مامإل ا هقرصي ىبرقل ا يذ مهس ن امثع ويأ لاقو

 . كلذ هابشأو لزعألا حلسيو لجرلا

 ىطعيو ريقفلا مدخي مهنم ءارقفلل ىبرقلا يذل وه : هريغ لاق
 . ةجاحلا لهأ
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 نوتالتلاو يداحلا بابلا
 ةمينغلا نم هذخأ زوجب ايك

 ةمينفلا ريغ ةقفن مهدنع نكي مل نإ : ليقو رفعج نبا عماج نمو
 : لاق نم لاقو ةخسن يفو مهماهس نم كلذ اوبسحو اهنم اوقفنتسا
 زوجي الو مسقت نأ لبق ةمينغلا نم هتباد فلعو هنطبب لكأ ام لجرلل
 نم اضيأ هتباد فلع : ءاهقفلا ضعب لاقو مسقت ىتح كلذ ىوس ام
 . هتصح

 لكأ ام لجرلل زوجي : لاق نم لاقو : باتكلا نمو : ةلاسم

 . هتصح نم اضي أ هتي اد فلعو هنطيب

 الفن ةمينغلا نم ادحأ لفني نأ مامالل سيل ليقو : باتكلا نمو
 . هريغل كلذ سيلو -ملسو هىلع هللا ىلص- ىبنلل كلذ ن اكامنإو

 نم ل الا نأ ةنسلا تضم : نسحل ا ل اقو ب اتكلا نمو : ةلاسم

 . ةمينغلا نم هبيصن مرحيو هلحر قرحي ةمينغلا

 امب بساحيو هسفن مرحي الو هلحر قرحي ال : هللا دبع وبأ لاقو
 . هبلع دحالو ةمينغلا نم قرس

 هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلإ ماق الجر نأ انغلبو : باتكلا نمو
 هللا لوسر لاقف . . رعش نم امد هلاسق مئانغلا تعمج دقو -ملسو

 ام هللاو كليو ران نم امامز ينلأست كليو : -ملسو هيلع هللا ىلص-
 . كيطعأ نأ يل ناك ام هللاو كليو هينلاست نأ كل ناك

 دربو نمث هل ء يش لك ع ايب ن ] بحتسيو : ب اتكلا نمو : ةلآامسم

 : ل اق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص- ىبنل أ نع انغليو . سمخل | يف

 . رانشو راع هنإف طاخملاو طيخلا اودر
٢٧٩



 امأق هادلاو ةمينغلا يف عقو نم ليقو : باتكلا نمو : ةلسم
 اهنم مهماهسب ةمينغلا لهأ هعبتيو ةمينغ ىهو هتصحب قتعتف هتدلاو
 دلاولا امأو ةمينغلا رئاس نم هل عقي اميف وأ لام هل ناك نإ هلام يف
 . ملسي نأ الإ هريغ هلتق ىلوتي نأ رمؤيو لتقلاب مكحلا هيفف

 . ةمينغ نوكيو هيلع لتق الف ملسأ نإف : هريغ لاق

 نإو امهنم هتصحب ناقتعي : ليقف هيوبأ منغ نمو : باتكلا نمو
 لهأ نم ماهسلا لهأ هعبتا لام هل ناكو ةمينغلا نم همهس نم اناك

 امهاعستسا لام هل نكي مل نإو اهيف مهل لضف امب هلام يف ةمينغلا
 . اهتميق نم مهل يقب اميف ةمينغلا لهأ نم ماهسلا لهأ
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 نوتالتلاو يناتلا بابلا

 سرافلا مهس يخ

 نم هلل امهس رشع انثا اهنمف امهس نيتس نم مسقت ةمينغلاو
 ىبرقلا يذل مهسو مهس _ملسو هيلع هللا ىلص- هلوسرلو مهس كلذ
 هب ىوقي حالس هب ىرتشي لوسرلا مهسو هللا مهسق مهسأ ةتالث كلذف
 ال انأل لوسرلا مهسو هللا مهس هارجم ىبرقلا يذ مهسو نوملسملا

 نم دحأ رضح نإو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلل ةبارق مكعم ملعن
 ام ردقب كلذ نم اوطعأ -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر ءابرقأ

 نيكاسملل مهسأ ةنالثو ىماتيلل كلذ نم مهنسأ ةتالثو مامإلا هاري

 ىقبيو سمخلا وهو امهس رشع ىننا كلذف ليبسلا نبال مهسأ ةثالثو

 . مهس لجارللو نامهس سرافلل اهيلع لتاق نمل امهس نوعبرأو ةينامث

 ىري ام ردقب ةمينغلا نم ءاسنلا يطعي نأ ماماللو : باتكلا نمو
 رحلا مهس عبر ردقب مهنم دحاو لكل خضريف اولتاق نيذلا ديبعلا امأو
 مهف رارحألا نيملسملا نم ىقب نمو مهل خضري ةمذلا لهأ كلذكو

 وأ رحبلا يف اوناك نإو مهس لجارللو نامهس سرافلل ءاوس كلذ يف

 . هريغو دئاقلا ءاوس مهلكف سراف نكي ملو ربلا يق

 سرفللو مهس وه هل ذإ نامهس سرافلل ليق امنإو : باتكلا نمو
 ناك نإف : هللا همحر- هللا دبع يبال تلق . هل سرفلا ناك اذإ مهس

 سيلا : لاق ؟ هللا لامل مأ هل سرفلا مهس نوكيأ هللا لام نم سرفلا
 . ملعأ هللا : لاق معن : تلق اهيلع هولمح دق

 يف هب ناعتسا مهل ودع ليخ نم سرف ىلع لتاق نإف : تلق
 لهأ نم سرفلا بحاصل سيلو هيلع لتاق نمل همهس : لاق ؟ مهبرح
 ريمحلا لثم ىهف لاغبلا امأو ليخلا لثم نيذاربلاو ءيش برحلا
 . مهس امهل سيلو لبإلاو
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 لمحو امهدحأ ىلع لتاقق ناسرف هل ن ناك نمو : : باتكل ا نمو

 .هيلع لتاق نمل سرفلا كلذ مهسف هيلع لتاقف يناثلا سرفلا ىلع ادحاو

 مهس هل امنإف برحلا ىف سارفأ هل ناك نمو : باتكلا نمو

 . هيلع لتاق يذلا سرفلا

 . ءيش هيلع لتاقي مل اذإ سرفل ١ بحاصل سيلو : ب اتكلا نمو

 قيدصلا ركب ابأ نأ ليقو . رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ام ىلع لدع يدهاش نيملسملا نم دحأ ماق اذإ : لاق -هللا همحر-
 هنيعب ناكاذإ هكردي نإف هنيعب هل هنأ نيكرشملا نم نوملسملا همنغ
 عجربو فلت ملسمل ١ ل ام ىلع سيلو تمسق نكت مل وأ ةمينغل ١ تمسق

 . ةمينغلا لهأ ىلع لاملا اذه هنم ذخأ يذلا

 هي تماقو هلام كردأ اذإ هلل ١ همحر- باطخل ١ ني رمع لاقو

 هكردي مل تمسق دق تناك نإو هكردأ ةمينغلا مسقت نأ لبق ةنيبلا

 . -هللا همحر- ركب ىبي ا لوقي اذه ىف نوملسم ا ذخ و

 رمعو , يبأ لوق وهو هكردي وهف مسقت مل شلا ا تناك نإف هل هنأ
 رمع لاقق ةمينغلا تمسق دق تناك نإو -امهنع هللا ىضر-

 هنأ ‘هنع هلل ا ىضر- قيدصلا ؟ وبأ لاقو هكردي ال : ب اطخل ١ ني ١

 . هكردي

 ىلع لاملا اذه هنم ذخأ يذلا عجريو فلت ملسملا لام ىلع سيلو
 هنع هللا يضر- ركب ىبأ لوقب اذه يف نوملسملا ذخأو ةمينغلا لهأ

 برحلا ضرأ لخد ملسم لجر يف لاق نم لاقو : باتكلا نمو
 نيد بهذ لاق ؟ مهيلع نوملسملا رهظق انويد مهنم نادأو نامأب

 . نيملسملل مئانغ مهلاومأ تراصو ملسملا

٣٨٢



 نيكشملا دالب ىف اوباصأ اذإ نيملسملا نع هتلأسو : باتكلا نمو

 لاومأ ىهو مهيديأ يف تراصو نوكرشملا اهيلع تبلغ دق الاومأ
 لاومأ يف سيل مهيلع در وهف نيملسملل هنأ فرع ام لاق ؟ نيملسملا
 فرع مث ةمينغلا اومسق دق اوناك نإف تلق دحأل ةمينغ نيملسملا

 لوقي ناك ةديبع ايأ نأ ينغلب : لاق ؟ نيملسملا نم دحأل هنيعب ءيش

 ىلع هنم ذخأ يذل | ىلع مهسلا بحاص عجري ملسملا ىلع كلذ درب

 . هيلع اودريو نيملسملا

٢٨٢



 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا {
 اهلمحو مهبنكو ناطلسلا ةنازخ يك

 ةعقر هل بتكق ةجاح ناطلس نم بلط لجر يق ديعس وب أ لاقو

 نم دحأل املظ ةعقرلا كلت يف نأ هل بوتكملا ملع مث رخآ ناطلس ىلإ

 نأ ؟ اهل بتاكلا ىلإ اهدر دارأو هيلإ ةبوتكملا ىلإ اهلصوي ملف سانلا

 ىلإ اهدر دارأ وه امنإو ملظلا ىف ةجح تابثإ كلذب دري مل اذإ هل كلذ

 . هلوق ىنعم ىلع ديلا لاحل اهبتك يذلا

 ة ددرجح خسن لجر نعو هنم ب اوج . ير اوحل ١ يب ] نع : ةلأسم

 ام هيتك يذل ا هياتكي اوضاقت مث س اطرق يق س ,اطرق نم اهلقن دنجلل

 ىرن امف كلذب رمأي الو سانلا نم دحأل يليال وه ناك اذاف هيق همزلي

 . هيلع مرغ الو كلذ نم رافغتسالا الإ هيلع

 دليل | لهأ اهملسو مهيلإ هملسو دليل ١ لهأ يأرب بتك نإ تلقو

 باتكلا كلذ بتك ام امثق ؟ همزلي ام ةبوتلآ وه دارأو ناطلسلا ىلإ
 نم بتك امو هبر رققتسيو كلذ نم ةيوتلا بتاكلا اذه ىلعق هيأرب

 صالخلا هيلعف هباتكب لمعو لمارألاو ىماتيلاو بايغأل او سانلا ءامسأ
 . مرغلاو

٣٨٤



 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 ناوعألا يك

 اوذخأو نيملسملا ءامد نوكفسي نيذلا ناوعأ نم نوع نع لئسو
 نوعلا اذهو ةبوت مهل ملعن ملو املظ ىماتيلا لاومأ نولكأيو مهلاومأ
 ارهق نهلانم يف تاحلاصلاو تانصحملاو تاملسملا ىلع لخدي نمم
 دقو مهلطابو مهملظ رهش دق نيذلا ملظلا لهأ ىلإ نهملسيو نهذخأيو

 ملو مهدالب نع مهرّيطو مهلزانم نم تاملسملاو نيملسملا فوخ
 ملظلاو لطابلا لهأ نم ةعامج عم مهيلإ جرخ ىتح كلذب نعتسي
 لبق نم لطابلا لهأ ىلإ مهملسو مهبهنو نيروتسملا موقلا ءالؤه ذخأو
 هذه ىلع نوعلا ناكاذإ : لاق ؟ هلتقب رمأ نإ همزلي ام نوعلا اذه
 نيعي نمم اهيلع اميقم هثدح ةمرحب افرتعم همزلي امع اعنتمم ةفصلا
 ردقي الو كلذ ىلع ةماقإلا ىلع املظ مهلاومأ ذخأو نيملسملا لتق ىلع
 هذه ىلع لالح هلتقف هثدحب هعانتما نم هيلع ةجحلا ىلإ غولبلا ىلع
 . هنم كلذ ىلع ردق نمل لضفلا نم هلتق نأ وجرأو زئاج يدنع ةفصلا

٣٨٥



 نوتالتلاو سم اخلا بابلا
 سوساجلا يك

 لاق؟ اهي عنصي ام تذخأ اذ ١ نيملسمل ١ ودع نبع نع لئسو

 . وه لتق هتلالدب لتق دق ناك نإو برحلا نكست ىتح سبحي

٢٨٦



 نوثالتلاو سداسلا بابلا
 هراهشإو برحلا لهأ ىلع هعيبو حالسلا لمح يك

 كلذ هبشأ ام و

 الو ليخل | الو عور دلا الو حالسل | برحل ١ له أ نم ع ايب الو

 . ماعطلا نم هب نووقي ام

 هباحصأو رابجلا اذه ناك اذإو . رفعج نب دمحم لاق : ةلأسم

 عارك الو حالس نم ائيش مهل عيبي نأ دحأل زوجي الف نيملسملل ابرح
 الو مهلدي الو . نيملسملا نم دحأ برح ىلع هب نووقي ماعط الو
 . كلذ ء ارش ىلع مهنيعي

 اسأب مهل هعيبب ىرأ الف نيملسملا ىلع ةنوعم هيف نكي مل نإ امأو
 لاق اهيلع اولوتساو دالبلا اوكلم دق اوناكو ابرح اونوكي مل نإ كلذكو
 احلص اوناكو دالبلا ىلع اولوتسا دق ةربابجلا تناك اذإ : رثؤملا وبأ
 ماعطلا نم مهل عيب امب ساب الف ةبصانم مهنيب سيلو نيملسملل
 الف اهلك برحل | ةل و ليخل او حالسل ١ ام أو 4 اتمل و ةوسكل او ةرنآل و

 . ملس الو برح يف لاوحألا نم لاح ىلع مهل عابت

 مايأ يف حالسل ا بلج هركب هنأ ميه ارب ١ ويأ خيشل ا لاق : ةلاسم

 . ةنتفلا

 اوناك اذإ برحل لهأ يف هللا همحر درعس وبأ لاق : ةلأسم

 ةبراحم ىلع هب نووقتي يذلا حالسلا مهل عابي نأ زوجي ال ابرح
 . افالتخا كلذ يف ملع الو كلذل الإ حلصي الو نيملسملا

 يذلا لاحلا يف مهل هحالصإو مهل كلذ عيب يف فلتخي هنأ يعمو
 زوجي لاق نم لاقو . نيملسملا نم نيملاعلا نم دحأل ابرح نونوكي
 كلذ اودارأ اذإ حالسلا ريغب ملظلا نولانيو ةلبق لهأ مهنأل مهل كلذ

٢٨٧



 ىلع كلذ زوجي ال لاق نم لاقو . برحلا لاتق يف كلذ امنإو مهنم
 كلذو برحلل الإ لمعي ال حالسلا ناك اذإ ناك تقو ىأ ىف لاح

 هنإ بلغألا وه امم كلذ وحنو لبنلاو ةبرحلاو فيسلا لثم يدنع
 هيف بلغألا كلذ نأل بلخملا كلذكو زوجي هنأ ىعمف ةيدملا امأو برحلل
 . نيصخلا كلذكو برحلا ريغ عفانملل

 لمحت الو ضعب لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 . برحلا لهأ ىلإ فحاصملا

 در نامأب لخادلا ىبرحلا تام اذإ ليقو : باتكلا نمو : ةلأسم

 ع ايبو مهيل ا دري ال هنإف حالسل ا الا برحلا له أ نم هتترو ىلع هلام

 . كرشلا له أ ا ذهي ىنعي هن أ ي دنعو هريغ لاق هنمث مهيلع دربو

 هيف نوكي ام الو برحلا دالب ىلإ حالسلا لمحي الو باتكلا نمو
 لتم نيملسملا برح اهلهأ لاني ال دالب نوكت نأ الإ ةبراحملا ىلع ةوق
 . دالبلا كلت ىلإ كلذ لمحب سأب ال لاق نم لاقو اهوحنو نيصلا

 به ذل او ج ابي دلا حالسل ا ىلع عضي ن ] سأي الو : ةلآامسم

 . كلذب سأب ال ةضيبلا قوف ديدح نم ليثامتلاو

 ناك نم الا حالسلا لمح نم سانلا عنمي له تلقو : ةلاسم
 . زواجتم رقاسم وأ نيعيابملل الإ لمحي نأ عنمي معنف اعيابم

 ل ار ] مث اقيس عئ اقول ١ نم ةعقو نم ذخأ نميق ليقو : ةلأسم

 نأ هل زاج هبحاص فرعي مل اذإ لاق دنجلا دنع نم وهو هنم صالخلا

 هلام نم هتميق قرفو هموق نإف ءارقفلا ىلع هنمثب قدصتيو هعيبي
 . زئاج كلذق كلذب وه عقتناو

 يف مامإلا لسرأو هيلع حص قحب بلط لجر يف لاقو : ةلاسم
٣٨٨



 هيلع ماسيو بقاعي اذه لاق هوذخأ ىتح حالسلا رهشو عنتماف ه ذخأ
 لييسل ١ يف س انل | ىلع حالسل ا رهش نم ةلزنم هتلزنم سيلو ب دؤبو

 قاوسألاو

 كلذ ريغ وأ ةارش اوناك حالسلا سانلا ىلع رهش نمو : ةلأسم

 ىلع حالسل ١ رهش ن او ٥ دد تعطق نيملسمل ١ قوس يف مهيلعرهش نإق ناق

 يهتني ىنح ةبوقعل ١ عجوأب بقوع نيملسمل ١ قرط يف س انلا نم دح ]

 وأ فورعملاب هورم ] اذ ا ة ٥ ارشل ا ىلع حالسل | رهش اذاو الاكن نوكيو

 هتبوقع يف ىصقتسيو امثإ دشأو امرج مظعأ اذهف ركنملا نع هوهن

 ناك نم الإ حالسلا لمح نم سانلا عنمي له تلقو : ةلاسم

 ازواجتم ارفاسم وأ نيعيابمل الإ حالسلا:لمحي نأ عنمي معنف اعيابم
 دح ملعي ىتح سبحلا عدوأ هب رمأ امب افافختسا عنتمي نأ ىبأ نإق
 . هب رمأ ام هفافختسال هسبح ىصقتسيو هب رمأ ام

 ىلع حالسلا رهش نم ليقو : رفعج نبا عماج نم : ةلأسم
 مهيلع رهش نم نإ تلقو هريغ نمو هدي تعطق مهقوس يف نيملسملا
 نإف كلذ ريغ ةارش اوناك حالسلا سانلا ىلع رهش نمو حالسلا

 حالسلا رهش نإو هدي تعطق نيملسملا قاوسأ نم قوس يف رهش
 ىتح ةبوقعلا عجوأب بقوع نيملسملا قيرط يف سانلا نم دحأ ىلع
 هورمأ اذإ ةارشلا ىلع حالسلا رهشأ اذإ امأو الاكن نوكيو ىهتني
 ىصقتسيو امثإ دشأو امرج مظعأ اذهف ركنملا نع هوهن وأ فورعملاب

 . برضلاو سبحلاب كلذ هيلع حص اذإ هتبوقع يف

 يف نيملسملا ىلع حالسلا رهش نم لاق هنأ عيبرلا نع العملا نبا
 . هدم تعطق نيملسملا قوس

٢٨٨٩



 يف حالسل ١ رهشي ي ذلا يف ايركز وي أ يض اقلا لاق : ةلآمسم

 ملعأ هللاو ةعامج ىلع هرهش اذإ هدي عطقت امنإ نيملسملا قوس

٣٩.



 نوتالنلاو عباسلا بابلا

 نأ مهل له حالسب نيملسملا ناعأ يسوجم وأ ينارصن نعو

 . هنم اولبقي نأ اسأب ىرن الق هنم اولبقي

 عم هتلزنمق كلذ هنكمي وهو لدعلا مامأ ةنوعم كرت نمو : ةلاسم
 . ةسيسخ نبملسملا

٣٨٩١



 نوتالتلاو نمع اتلا بابلا
 ةملظلاب ةناعتسالا

 لجر ىلع هب نيعتسأ ءامدلا كفسو ملظلاو لهجلاب فرع دق نمعو
 هب نيعتست نأ كلق تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ هلكوأو يقح ينملظ دق

 لعفلاب هب نعتست الو هيلع هفاخت ال تنك اذإ هملكت نأ مالكلاب هيلع
 زاج هيلع هفاخت نكت مل نإف هيلع هفاخت تنك اذإ هيلع هلكوت ال كلذكو
 تنك نإو ةعبت كلذ يف كيلع نكي مل كلذ دعب ءيش هباصأ نإف كلذ كل

 . كمزل هنم هباصأ امف هتلكوف هيلع هفاخت

 ناطلسل اي نيعتسي ن أ قحلاب اد مكحي نمل زئ اج له تلقو : ةلأسم

 ناق ؟ قحلا ةيطع نم عنتماف قحب هيلع مكح نم ىلع نامزلا اذه يق

 الو هيلع روجي ال هنأ هيلع هناعتسا نم ىلع هنمأي ناطلسب ن اعتسا

 ال ناك نإو كلذ زاج قحلا نم هل نيعتسملا هرمأي امب الإ هيف لمعي

 . هب نيعتسي الف قحلا ريغب هشطب هيلع فاخيؤ هيلع هنمأي

 م اقلل زروجي هن ١ : درعسمس وي أ ل اق اضيب ] هنم ب اوج : ةلأسم

 هيلع ناعتسملا بقاعيف صاع ىلع صاعب نيعتسي نأ ركنملا راكنإب
 غلبت ال نأ فاخ كلذ لعفي مل اذإو ناقحتسي امهالكو رخآلا كرتيو

 ىلع ةاصعلا نم هيلع ردق امب نيعتسي نأ ىعم هلق امهدحأ ةيوقع

 راكنإ لطعي الئل ةيوقعلا نم قحتسي ام ىلإ هب غلبيل هلقم صاع
 . كلذ ىلع هنمأ اذإ ركنملا

 صاع ىلع هب نيعتسي نأ هيلع بجي له نولوقت د ام لاق مث

 ىلع ناعتسملا نمأ اذإا هيلع نأ ىعم لاق ؟ لوقت ام تلق ؛ى صاعب

 . ىف ةيقتلا هنع تلاز اذإ رخآلا

 ىف هب ناعتسملا ثدحأق هيلع هنمأو هب ناعتسا نإف تلق كلذ

 ةنامألا دح يف ناك اذإ يعم لاق ؟ ءيش نيعتسسمل ١ مزلي له رخآلا

٣٩٢



 مزلي الف هتعاطو هللا ىوقتب هرمأي نأ هرمأف هيلإ ملس نيح يف
 . لعافلا ىلع نامضلاو اذه ىلع ءيشب يدنع نيعتسملا

 عقو دلب لهأ نعو : هللا همحر حور نب دمحم باوج : ةلاسم

 هترامع نع اولغاشتف هريغ وأ بارخ هريغ وأ عماجلا مهدجسم يف
 نم دحأب ىوقتي نأ كلذ حالصل كلذ يف بحتسي نمل زوجي لهف
 دلبلا جالفأ بحش كلذكو ؟ هترامعب مهذخأي ىتح ناطلسلايو قاسفلا

 نأ هيلعف تفصو ام ىلعف ركنم دلبلا يف ناكو هترامعب مهذخأي
 ناك ةردقو لوط هل نمم كلذ ىلع عمط نمب كلذ لك يف نيعتسي
 الو كلذ ىف لدعلا زواجي ال هنأ قسافلا نمأ اذإ ارجاف وأ اقساف
 ناعتسا نإف كلذ ىف هيلع هناعتسا نم ىلع هايإ هتناعتسا ىف روجي

 لصويو رئاجلا نم فصني نأ هيلع راجف كلذ يف نيقسافلا نم دحأب
 . هنم هقح ذخأ ىلإ مولظملا

 هللاو كلذ نمضي نأ هيلع ىرتف هنم فاصنإلا ىلع ردقي مل نإف
 . ملعأ

 نم اسمخ اهشرإ لصي يتلا حارجلاو سوفنلا لتق يف اماف
 ناك اذإ كلذ نماضلل ةلقاعلا ىلع كلذ نأ وجرنف رثكأ ام ىلإ لبألا

 ناك ام امأو كيلامم ريغ رارحأ سوقن يف لتقلا كلذ وأ شرإلا كلذ

 شرإ نود هشرأ امم برح سفن يف وأ لاومألاو باودلاو كيلامملا يق

 ىلع كلذف اهضرع يف ةبجار لوط لجرلا سأر مدقم يف ةحضوملا
 . ملعأ هللاو هتلقاع نود نماضلا

 ىلع الإ دجسم ةرامع ىلع اوربجي نأ دلبلا لهأ ىلع سيلو
 ىلع سيلف دجاسملا نم هريغ نود ةصاخ هنم عماجل ١ دجسمل ١ ةرامع

 . ملعأ هللاو دحاو الإ عماج دجسم نوكي دلبلا لهأ

 ينلاس هللا همحر ح اضو ني حل اص هبقفل ١ ب اوج نمو : ةلأسم

٢٨٩٢



 ملاظلا نم قحلا ذخأيل هم دقو هقلخ ةياعرل هللا هراتخا يذلا ىضرلا
 يف تدمحو هيعاسم سانلا ركش يذلا دجمالا خيشلا هقحتسم ىلإ
 نصحب ريدم دلبلا لهأ عمجي روس نع دمحأ نب بهو هتلاقم نيملاعلا
 قدنخلا ءارو نمو قدنخ روسلاو نصحلا ءارو نمو ةيعرلا عمجي
 عمتجا فوخلا ءاج اذإف نامألا تقو يف اناكس سانلا اهيف رئاوح
 نكسي مل روسلا الولو روسلا اذه هطاحأ يذلا نصحلا يف عيمجلا
 بهذلاو لاومألاو باودلاو ءاسنلاو لاجرلا مضي روسلاو دحأ رادلا
 ؟ هناينب بجي نم ىلعف روسلا برخو ةضفلاو

 روسلا اهيلع يتل ا تويبلا لهأ ىلع حأ مهعيمج نصحلا لهأ ىلع

 نمو نصحلا جراخ يتلا رئاوحلاو مهعيمج نصحلا لهأ ىلع مأ

 ؟ كلذ مكحامو هيلع بجي ال نمو جوربلا ناينب هيلع بجي

 نصح روس نع امهتلاسف يخئاشم كلذ نع تلأس ينإ باوجلا
 ىلع تيب لك نأ امهباوج نم ناكف نم ىلع هناينب نم بجي امو حنم
 ناك الوأ ناك امك دوعي نأ ىلإ هتيب يف هيلع روسلا ناينبف روسلا
 مهل ةيرق لهأ يف رثألا يف دوجوم هنأل اريقف وأ اينغ تيبلا بحاص
 راضحلا برخو عرزلا ىلع طيحم عيمجلا ىلع مهعرزم ىلع راضح
 مكحيو ررضلا نيقابلا مزلي الو هيلي نم لك هرمعي نأ بجو عرزلا نم
 ررضلا مهيلع عقي الئل ناك امك رادج وأ راضح نم ناكام درب هيلع
 اذه لجألو ناك امم عفرأ هيلع الو هجورسب ناك امك ةنيبب هلبق نم

 . روسلا هيلع ال يذلا تيبلا نم انمث صخرأ روسلا تيب ناينبلا

 ةحابتساو ررضلا فيخو ناك امم عقرأ هعقر دلبلا لهأ دارأ نإو

 يف انصحم ناك نم عيمج ىلع ناينبلا ةدايزف لاومألاو . سفنألا
 ىلع ال نيغلابلا لاجرلا ىلع ةفاخملا هيف ىذلا نيحلا كلذ نصحلا
 ىلع ردقي ال ىذلا ريبكلا خيشلا الو ضيرملا ىلع الو نايبصلاو ءاسنلا
 . ملعأ هللاو ةمدخلا

٢٩٤



 بئافغلاك كولممب سيلو لهأ هل سيل يذلا عضوملا كلذكو
 ةنس تمدقت نكي مل نإف هناينب يف ةمدقتملا ةنسلا هيف يفتقي ةيفاصلاو

 هقحلبو نصحلا يف نصحت نم عيمج ىلع هناينبف ةيمالسا ةعيرش

 . ملعأ هللاو هلام بهنو ةميرج ببس نم ةرضملا

 رقحي نمو نصحلا مضو ةلودلا تعاج اذإ قدنخلا رفح كلذكو

 يور هنأل هقدنخ رفحو هيف نصحتي نم ىلع هدالوأو هلام مضو هيف

 نوكرشملا هب طاحأ امل هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نع

 نوملسملا ةعامج قدنخلا رفحب رمأ ةنيدملا يف نوملسملاو هونصحو
 نأ ىتح -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا باحصأ عيمج رفحي ناكو

 نيذلا هللا ملعي دق" كلذ يف هللا لزناف هرفح يف اوناخ اموق

 نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف اذاول مكنم نوللستي

 ةيكرم باوبأل ا امأ او . "ميل ١ ب اذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت

 باب هنأل نصحلا ناكس عيمج ىلعق باوبألا تقلت اذإف نصحلا ىلع

 وأ ب اويألا تلق هعفن مهمعيو هررض مهقحلي مهعيمج ىلع طيحم

 كلذل نكي مل اذإ اذهو تويبلا ىلع ال لاجرلا نم مهيغلاب ىلع ترثك

 ؟ ةمدقتم ةنس

 روسلا اذه ناينب الولو ملعأ هللاف تفصوو تيمس اميف باوجلا
 . دحأ اهنكسي ملو تبهنو دلبلا تبهذل هقدنخو هباوبأو

 قوسلا ىلع روس رادج هب لصتم روسلا اذه نإ لاقف لئسو
 اذإ هباحصأو نصحلا ىلع فيخ قوسلا لصف ناو دلبلا روس تحت
 ضرأ ىف وه امنا قوسلا ىلع لصتملا رادجلا ودعلا قوسلا كلمت
 قحلي نم عيمج ىلع هناينب نأ هباوجف . هينبي نمف ةيفاص وأ بئاغ
 نيغلابلا لاجرلا نم هلاومأو هدالوأو هسفن ىلع ررضلا هكرت نم
 . ملعأ هللاو نايبصلا ىلع الو ءاسنلا ىلع الو خيشلا ىلع ال ءايوقألا
 هيف تفلاخ ام عيمج يف ىلاعت هللا رفغتسأو . مكحأو ىردأ هبيغبو

 الو لوح الو ىضرلا ليبسل ةيادهلاو قيقوتلا هلاساو باوصلاو قحلا
 . ميظعلا يلغلا هللاب الإ ةوق

٢٨٩٥



 ققحملا لاق
 عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب باتك نم نوعبسلا ءزجلا مت

 قفاوملا ه ١٤٠٦ ماع نم نيعيبرلا رونأ رهش نم نماثلا مويلا يف
 دمحم خيشلا طخب ىلوألا نيتخسن ىلع اضورعم ١١٨٥٠١١٠

 طخب ةيناثلاو ه ١٢٤٥ ماع اهنم غرف يديعسوبلا ملاس نب سيمخ
 هبتكو ١٢١٧ ماع اهنم غرف يرسدملا ملاس دمح نب سيمخ نب ملاس
 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

٨٩٦



 لوألا بابلا
 يناثلا بابلا
 ثلاثلا بابلا

 عبارلا بابلا
 سماخلا بابلا
 سداسلا بابلا

 عباسلا بابلا

 نماثلا بابلا

 عساتلا بابلا
 رشاعلا بابلا

 رشع ي داحلا ب ايل أ

 رشع ىناثلا بابلا

 رشع ثلاثلا بابلا

 سرك
 نوعبسلا عزجلا

 هب براحي نأ زوجي اميف رشع سماخلا بابلا
 برحلا يف موزهملا يف رشع سداسلا بابلا

 نصاحملا يفو اهيف

 عرشلا نايب بانك نم
 ةحفصلا مقر

 ٢٥١ كرشلا لهأ ةوعد ىف

 ٢٥٢ كرشلا لهأ ةبراحم ىف
 ىتم نوثكني حلصلاو دهعلا لهأ يف

 .٢٧ مهؤامد لحتست _

 ٢٧٢ ءابسلا ىف
 ٢٧٩ ريسألا ىف

 ٢٩ نيكرشملا ىرسأ يف
 هنأ لاق اذإ براحملا كرشملا ىف
 ٢٩٢ كلذ هبشأ امو ملسم
 ٢٩٥ برحلا ىفق نامألا

 ٢٦٢٩٧ دلكلذ هبشأ امو اهذخأو ةنيهرلا لعج زاوج
 لعفي امو نيملسملا ىرسأ ءادف يف

 ٢٩٨ نوكرشملا هرسأي نمو
 يفو اكرشم ناك اذإ دئاقلا ىق

 نم دئاقلا ناك وأ هتلبق لهأ هعابتا
 ٣.٢ كرشلا لهأ نم هعابتأو ةلبقلا لهأ
 ٣.٦ بلصلا ىف

 نامأب برحلا لهأ يف لخادلا

 زوجي امو مهنم ىرتشي نأ زوجي امو
 ٣.٧ مهيف هلعفي نأ

 ٢١٧١ ءاملا عطقو برحلا يف ماعطلا سبح يف
 ٣١٤

 ٣٦

 ٢١٨ هل زوجي امو مزهنملا مزلي اميف

 ناصتحالا زوجي يتلا عضاوملا يف

٣٢٥



 نورشعلا بابلا
 نورشعلاو يداحلا بابلا

 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعل او سد اسل ا ب ايل ا

 نورشعلاو عباسلا بابلا
 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوثالثلا بابلا
 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 نوثالثلاو ىناثلا بابلا
 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلا
 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ةحفصلا مقر
 .نوصحلا لمع يف

 نيملسملا ىف أطخ نم براحملا ثدحأ ام
 ريسأ ريغ وأ اريسأ ناك مهلام يف وأ
 اذا كلذ ريغو ب اودل او حالسل ١ يف

 نيملسملا لام نم ناك

 مهتبراحم دنع ةلبقلا لهأ لاومأ يف
 مهتنازخ تويب
 ناطلسلا نئازخ تويب يف
 هودع هذخأ اذإ ملسملا لام يف

 هيلع نوكرشملا حلاص اميف
 مهيلإ هودهأ اميفو نبملسملا

 ةيركسعلاو ةلتاقملا ىق

 مهتنامأو نيكرشملا يف

 اهقحتسي نمو ةمينغلا يف
 ةمينغلا ةمسق يف
 ةمينغلا نم هذخأ زوجي اميف
 سرافلا مهس يف
 اهلمحو مهبتكو ناطلسلا ةنازخ يف
 ناوعألا ىف

 سوساجلا يف
 لهأ ىلع هعيبو حالسلا لمح يف

 ' كلذ هبشأ امو هراهشإو برحلا
 نبملسملا ةنوعم يف

 ةملظلاب ةناعتسالا

٢٢٦ 
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هللا دمحب مت


